
شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هـــــیــــأت حــمــایــت از 
نــظـــــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

به هــــــمراه خـــــالصـــــه ای از مــــحــــتــــــوای 
کـــــــــرســــــــــی هـــــــــــــای بـــــــــــرگـــــــــزیــــــــــــــده 
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»...بزرگ تریــن فاجعــه بــرای ملــت مــا ایــن وابســتگی فکــری 

گمــان می کننــد همــه چیــز از غــرب  اســت  و مــا در  کــه  اســت 

شــما  کنیــم.  وارد  خــارج  از  بایــد  و  هســتیم  فقیــر  ابعــاد  همــه 

اســتادان و فرهنگیــان و دانشــجویان  دانشــگاه ها و دانش ســراها  

و نویســندگان و روشــنفکران و دانشــمندان معظــم بایــد کوشــش 

کنیــد و مغــز هــا را از ایــن وابســتگی فکــری شستشــو دهیــد و با این 

خدمــت بــزرگ و ارزنــده، ملــت و کشــور خــود را نجــات دهیــد.«
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کی هــا و مهــار هــرج و مــرج  ــرای عــاج بیماری هــا و هتا » ... ب
در  بیــان  آزادی  کــه  اســت  همیــن  راه،  بهتریــن  نیــز  فرهنگــی 
چارچــوب قانــون و تولیــد نظریــه در چارچــوب اســام، حمایت 
ــنهادی  ــه روش پیش ــر س ــه ه ک ــد  ــر می رس ــود. بنظ ــه ش و نهادین

شــما یعنــی تشــکیِل:

 1. »کرسی های نظریه پردازی«
 2. »کرسی های پاسخ به سؤاالت و شبهات« و

 3. »کرسی های نقد و مناظره«

کــه حمایــت   روش هایــی عملــی و معقــول باشــند و خوبســت 
کــه هــر چــه بیشــتر، مجــال علــم،  و مدیریــت شــوند بنحــوی 
گســترش یافتــه و فضــا بــر دکانــداران و فریبــکاران و راهزنــان راه 

ــود...« ــر ش ــن، تنگ ت ــم و دی عل
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مسأله آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه اسالمی، یکی از ضرورت های جهان اسالم و جمهوری اسالمی ایران در عرصه تولید علم است. شاید برخی از پرسشگران برای 

این ادعا، خواستار دلیل باشند. ما معتقدیم که ادعای پیشگفته، نوعی توتولوژی و ضرورت به شرط محمول است و تصور موضوع و محمول آن، تصدیق را به همراه دارد، لکن از 

باب تنّبه و آگاهی بیشتر، میتوان به اقامه دلیلی پرداخت؛ دلیلی که با نگرش به ضرورت تمدن اسالمی بدست میآید؛ زیرا مسلمانان در عصری زندگی می کنند که باید همچون 

 قرن ســوم تا ششــم، دوباره به تمدن نوینی دست یابند و این تمدن نوین، بدون مشارکت جدی در تولید علم و فنآوری میّسر نمی شود. حال با قدری تأمل این سؤال مطرح

 مي شود که آیا تولید علم، بدون کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی ممکن است؟ اینکه استادانی در کناری بنشینند و بنویسند و آموزش بدهند، برای تولید علم کفایت 

می کند؟ بدون شک، پاسخ این پرسش، منفی خواهد بود. علم در عقالنیت جمعی تولید می شود و نظریه بدون قرار گرفتن در معرض داوری عالمان دیگر، شکل نمی گیرد. 

پس باید کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی را رونق داد تا به تولید علم جمعی رسید و زمینه را برای تمدن سازی فراهم ساخت. مقصود نگارنده از تولید علم جمعی این 

نیست که علم و نظریه های علمی، فاقد روش هستند، بلکه علم در چارچوب روش شناسی شکل می گیرد و لکن در ادامه استنتاج روش شناختی، نوعی عقالنیت جمعی پدید 

می آید و مشارکت دیگران را در پذیرش و توسعه آن فراهم می سازد. برای نمونه، نیوتن در تولید فیزیک کالسیک، روشمندانه پیش رفت و سپس دیگران را به داوری فرا خواند 

و مشارکت داد تا عقالنیت جمعی بدست آید و زمینه ای برای تحقق فیزیک کالسیک نسبیت و سپس فیزیک کوانتوم فراهم گردد. 

اگر در این عصر، شاهد رشد و شکوفایی حکمت متعالیه هستیم، بدان جهت است که نظریه های مالصدرا در معرض داوری دیگران قرار گرفت و مشارکت جمعی را بدست آورد 

و طرفداران و ناقدانش در بالندگی آن مشارکت داشتند. البته باید توجه داشت که مهمترین ساحت تولید علم، تولید و رشد در روش شناسی علم است. روش شناسی مبتنی 

بر معرفت شناسی و منطق بر حکمت اسالمی می تواند رویکرد جدیدی را در علوم انسانی به ارمغان آورد. برخی از باب ترس رسوایی علمی، خود را در معرض نقد دیگران قرار 

نمی دهند؛ ولی اینان اگر به نظریه خود مطمئن باشند، در اشتباه اساسی به سر می برند. ممکن است نقد و داوری مخالفان در کوتاه مدت، نوعی خجالت علمی را به همراه آورد؛ 

ولی در بلند مدت، نظریه آنها را مستحکم می سازد و رشد علمی را در عقالنیت جمعی فراهم می آورد. عده دیگری نیز گمان می کنند تا سخن از کرسی های نظریه پردازی و 

آزاداندیشی می شود، باید به نقد نظام و دعوای سیاسی پرداخت و از خطوط قرمز سیاسی به سرعت عبور کرد؛ زیرا در غیر این صورت، هیچ کرسی آزاداندیشی تحقق نمی یابد؛ 

در حالی که این گونه نیست. 

بنده بر این باورم که هر چند کار آزاداندیشی با کار حزبی تفاوت اساسی دارد، کار حزبی باید قانون اساسی را بپذیرد تا فعالیتي مشروع و قانوني داشته باشد؛ ولی کار آزاداندیشی 

با رعایت منطق و اخالق، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت. با این وجود، چه نیازی است برای توسعه کرسی های آزاداندیشی از مسایلی شروع کنیم که حساسیت عده ای را به 

همراه داشته باشد و آغازش با انجامش یکسان گردد. کشور با نیازها و مسایل مهم و متنوعی روبه رو است که حساسیتی هم در قبال آنها نیست؛ آغاز کرسی های آزاد اندیشی 

با این گونه مسایل می تواند باعث فرهنگ سازی و گفتمان سازی کرسی ها شود و زمینه را برای مباحث دیگر فراهم آورد.

دغدغه برخی دیگر این است که نوآوری وقتی اتفاق می افتد که مقبولیت جهانی پیدا کند و تا زمانی که چنین نشود، نظریه و نوآوری تحقق نمی یابد. این سخن اگر در حوزه 

علوم طبیعی و مهندسی صحیح و ممکن باشد اما در حوزه علوم انسانی نادرست و ناممکن است؛ زیرا نظریه های علوم انسانی، مبتنی بر مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، 

انسان شناختی، روش شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی اند که این تمایز مبانی در تنوع دیدگاه ها و فقدان مقبولیت جهانی تأثیرگذار است. از سویي دیگر عامل بومی 

سازی علوم انسانی نیز در این مطلب، مزید بر علت است؛ به همین دلیل، هیچ نظریه علوم انسانی در غرب، جهانی نشده است و مقبولیتی برای همه مکاتب پیدا نکرده است. 

مسایلی مانند حقوق بشر هم با تفسیرهای مختلف مکاتب، مقبولیت همگانی ظاهری پیدا کرده است. رشد و شکوفایی کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی در تحقق دانشگاه 

اسالمی نیز نقش به سزایی دارد. دانشگاه اسالمی تنها یک نهاد شکلی و صوری نیست که اسالمیت را در نمادهای خود ظاهر کند. رکن و گوهر دانشگاه، علم و دانش است که 

با رویکرد اسالمی می تواند به نسل سوم راه یابد.

مقدمه
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نسل نخست دانشگاه، بیشتر آموزش محور است و با کمک استادان، دانشجویانی تربیت می شوند که می توانند کارآمدی داشته باشند؛ ولی الزامی از این جهت ندارد و چه بسیار 

دانشجویانی که پس از سال ها تحصیل نمی توانند ارتباطی با جامعه و صنعت پیدا کنند و برای ارتزاق خود ناچارند به شغل های غیر مرتبط رو بیاورند. نسل دوم دانشگاه به دنبال 

تحقق دانشگاه کارآمد است که در این نسل، نباید رشته ای غیرکارآمد وجود داشته و دانشجویی بی ارتباط با نیازهای جامعه تحصیل کند. سومین نسل، دانشگاه تمدن ساز است 

که با رویکرد اسالمی به علوم و تمدن نوین اسالمی تحقق می یابد. کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی در تحقق نسل سوم دانشگاه ها یعنی دانشگاه تمدن ساز مؤثر خواهد 

بود. 

نقش کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی در تحول علوم انسانی نیز آشکار است. امروزه تحول علوم انسانی از یک مسأله و یک راهبرد به یک ضرورت جامعه و نظام تبدیل 

شده است و اگر کسانی به مدیریت تحول علوم انسانی، نقد و انتقادی داشته باشند، نمی توانند اصل این ضرورت را انکار کنند. علم بدون تحول، وجود خارجی ندارد و علم منهای 

تحول و بالندگی، علم نیست؛ تاریخ هم پرتویي از افق علم است. تاریخ علوم انسانی در برخی از دانشگاه های علوم انسانی به صورت ناقص تدریس مي شود در حالي که داعیه دار 

این علوم هستند.

اما چند توصیه راهبردی برای توسعه کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی:

 اول این که این کرسی ها نباید گرفتار سیاست زدگی شوند؛ سیاست زدگی در همه امور آفت است و در علم و دانش و فنآوری، آفتی مضاعف است.

راهبرد دوم، رعایت اخالق و منطق و پرهیز از هیاهوی ژورنالیستی از سوی طرف های مناظره و گفتگوی آزاد. 

راهبرد سوم، گسترش احساس امنیت برای کرسی های آزاداندیشی و عدم دخالت نهادهای امنیتی در برگزاری کرسی های مضبوط و در چارچوب هیأت حمایت از کرسی ها.

راهبرد چهارم، حمایت های مادی و معنوی برای پژوهشگرانی که دغدغه تولید علم دارند و می خواهند کرسی آزاداندیشی خود را به ساحت نظریه برسانند. 

راهبرد پنجم، کرسی ها بهتر است از نقد و مناظره و کرسی های ترویجی آغاز شود تا به کرسی های تخصصی و نظریه پردازی منتج شود.

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در حوزه علوم انسانیـ  اسالمی از استادان صاحب نظر و نظریه حمایت می کند. این هیأت زیر نظر شورای عالی انقالب 

فرهنگی و با همکاری استادان و دانشمندان در عرصه کرسی های علوم عقلی، نقلی، رفتاری، اجتماعی و هنر و معماری و نیز با مشارکت کمیته های دستگاهی در دانشگاه ها با 

هدف تولید علم فعالیت می کند.

تقاضای ما از همه استادان فرهیخته دانشگاه ها و حوزه های علمیه سراسر کشور این است که خود را عضو این هیأت بدانند و در این خانواده بزرگ کرسی های علمی، مشارکت 

جدی داشته باشند و ما را از نظرات ارزنده خود محروم نسازند.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

عبدالحسین خسروپناه

دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
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فصل اول ؛
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بخش اول: معرفی
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* هفدهم بهمن ماه سال 1382 

* بنــا بــه تصویــب جلســات 531، 532 و 533 از ســوی 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی

* تدویــن برنامه هــا، سیاســت های اجرایــی، آیین نامه هــا 
بــرای  الزم  زمینــه  فراهم نمــود-ن  و  دســتورالعمل ها  و 
بررســی تحقیقــات و نوآوری هــای  صاحبــان نقــد و نــوآوری 
ــنر و  علمــی در عرصــه علــوم انســانی و معــارف دینـــــی و هـــ

ح هــای نوآورانــه. ــایت از طــر حمــ

کرسی ها در  کیفی برگزاری  کمی و  گسترش   * حمایت از 
حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر

* بسط آزاداندیشی در جهت شكل گیری جنبش ملی 
نقد و نظریه پردازی در ایران
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علمی کردن مجادالت 
و تــخــصــصــی کـــــــردن 
گفت وگوهای فرهنگی 

زمــینـــــه ســـــــــازی ویژه 
بــرای نــهـــضــت تـــولید و 
عــرضــــه نظــــریه اسالمی
در عـــــــلـــــــوم انـــــســـانـــی

پــــــاســـــــخـــــگـــــویی
بــــــه نــــیازهـــــــــــــای

فـــكــــری و مــعرفـــــــتی

شفاف سازی محل نزاع 
و ابهام در جـبـهه بندی 
فـــكــــری و فـــرهـــــنــــــگی 
وجــمــــع بــنـــدی علــمی 
مــــــبـــــــاحـــث مــــــهــــــــــم 

کــاســتـــن از تــنــش هـــــــــا 
و بــحـــران هــای فرهنگی 
و مـــهــار غـــوغـاساالری، 
عوام زدگی و عوام فریبی 

نهادینه سازی اندیشه
و بـیان و امكان تبادل 
آرای عــلــمی بـا رعـایت 
اخـــــالق و مــــنــــــطــــــق

تــشــــویق نـــخـــبــــگـــان
کـشور کـــــز عـــلمی  و مـــرا
بـــه ارائـــــــــه نـــظــــریات 

پـژوهشی و تولـید نظریه 
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ریــــــــاســــــــت

مجمع

شورای علمی  راهبردی

مریبرعاونت
 یرسیر

معاونت

 خانه ملی گـفـتگوی آزاد

رئیس شورای تخصصی
علوم عقلی

رئیس شورای تخصصی
علوم نقلی

کبر رشاد علی ا

ریاست دبیرخانه عبدالحسین خسروپناه

معاونت
گفتمان سازی  

شوراهای تخصصی 

رئیس شورای تخصصی
علوم اجتماعی

رئیس شورای تخصصی
هنر، معماری و شهرسازی

معاونت

 کمیته دستگاهی

مهدی انتظاری

میثم چگین

کبر مسگر علی ا

جالل دهقانی فیروزآبادی

ابوالقاسم علیدوست

کلباسی حسین 

غالمعلی افروز

کار عبدالحمید نقره 

مصطفی اسماعیلی

معاونت

علمی

کارگروه هنر رئیس 

رئیس شورای تخصصی
علوم رفتاری

بهمن نامور مطلق
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کشور هستندکه از سوی کز علمی پژوهشی و برخی از دانشوران برجسته  شماری از عالی ترین مرا
گردیده اند.  شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین 

کرسی ها و هیأت تنوع و توزیع ملی دانشگاهی در اعضای شورای 
کشــور اســتفاده  کــز علمــی مهــم  در ترکیــب اعضــای محتــرم مجمــع، از مســئولین و اســاتید اغلــب دانشــگاه هــا و مرا

شــده اســت.

گانه، نواب آنها  شورای علمی راهبردی، مرکب از روسای شوراهای تخصصی پنج 
و برخی از معاونین پژوهشی دانشگاه های ذی ربط می باشد.

* رئیس هیأت
* رئیس و معاونین دبیرخانه

آنهــا  نــواب  و  تخصصــی  شــوراهای  ریاســت   *
قــم علمیــه  حــوزه  مدیــر  *نماینــده 

* معــاون نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاهها

* رئیس سازمان بسیج اساتید
* معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع(

* معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی
* معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
* معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

* رییس هیأت

* دبیر هیأت

* دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

* رییس فرهنگستان علوم

* رییس جهاد دانشگاهی

* مدیر حوزه علمیه قم

*نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظم رهبـــری در 

هها نشگا ا د

* رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان

* نماینده سازمان صدا و سیما

* معاون علمی و فناوری ریاســـت 

جمهوری

* معاون پژوهشی وزارت علوم

* روسای پژوهشگاه های:

مطالعـــات   و  انســـانی  علـــوم   -

هنگـــی فر

-حوزه و دانشگاه

- علوم و فرهنگ اسالمی

- آموزش و پرورش

* روسا و نمایندگان دانشگاه های:

 -عالمه طباطبایی
- مازندران

- سیستان و بلوچستان
کرمانشاه -رازی 

- تهران
-تبریز

- اصفهان
-فردوسی مشهد

-شیراز
- شهید چمران اهواز

- آزاد اسالمی

آقایان:
دکترمحمدعلی  کی نژاد
آیت اهلل علیرضا اعرافی

دکتر احد فرامرز قراملكی
 دکتر جمشید جعفرپور

علی معلم

مجمع هیأت حمایت
اعضای 
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(1382-1397)

بخش دوم: فشرده آماری
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تـــعـــــــداد عــــــــــنــــــــــــــوان ردیف

127 جلسات مجمع هیأت حمایت 1

105 جلسات شورای علمی - راهبردی 2

423 جلسات شوراهای تخصصی پنج گانه 3

80 کز علمی تفاهم نامه های همكاری با مرا 4

65 کز علمی کارگاه های  آموزشی - توجیهی در مرا 5

142 کز علمی نشست مسئولین دبیرخانه با مرا 6

53 همایش، هم اندیشی  و رونمایی 7

72 کتابچه های منتشر شده کتاب ها و  8

1000 ح نامه ها 9 تعداد طر

220 تعداد اجالسیه ها و پیش اجالسیه ها )نظریه، نوآوری، نقد، ترویجی) 10

45
(18 نظریه، 21 نوآوری، 

6  نقد(

اجالسیه های با دفاع موفق
نظریه پردازی، نقد و مناظره 

11

2500 کرسی های ترویجی 12

گزارش عملكرد
15 ســــــالـــــــــــــــــه
(1382-1397)
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کــه صاحــب نظــران، در چنــد جلســه، در حضــور شــورای  کرســی هایــی علمــی اطــالق مــی شــود  بــه 
کمیتــه ناقــدان، بــه ارائــه مدعیــات علمــی خــود به عنوان نظریــه، نوآوری یا نقد مــی پردازند. داوران و 

ح(،   نظر)طــر صاحــب  از  مرکــب  تخصصــی،   جلســه ای  بــه  نهائــی:  اجالســیه  و  اجالســیه  پیــش 
مقــررات  و  ضوابــط  طبــق  کــه  می شــود  اطــالق  علمــی  ناظــران  و  ناقــدان  کمیتــه  داوران،   شــورای 
کــز علمــی و  ح هــا می پردازنــد. پیــش اجالســیه ها در مرا برگــزاری اجالســیه ها، بــه نقــد و ارزیابــی طر
ح  بــه صــورت عمومــی برگــزار می شــوند، در پایــان دفاعیــات صاحب نظــر، نســبت بــه نقدهــای مطــر
کــه ایــن اصالحــات، بنیــادی  ح می شــود. در صورتــی  شــده، اصالحاتــی توســط شــورای داوری مطــر
نباشــد و امــكان داوری نهایــی و نمره دهــی در جلســه آتــی فراهــم باشــد، جلســه بعــد بــا عنــوان 
ــوآوری و نقــد( و درجــه آن  ــه، ن ــوع مدعــای علمــی )نظری ــی تشــكیل خواهــد شــد و ن اجالســیه نهائ
)عالــی، خــوب، متوســط، ضعیــف( تعییــن می شــود و بــه تناســب درجــه، مشــمول حمایت هــای 
ح رد می شــود و یــا تــا انجــام اصالحــات الزم، پیــش  مصــوب خواهنــد شــد. در غیــر اینصــورت یــا طــر

اجالســیه تكــرار مــی شــود.  

کــه صاحــب نظــران، در یــك جلســه بــه صــورت عرضــه و نقــد  کرســی هایی علمــی اطــالق می شــود  بــه 
ایــده علمــی یــا مناظــره بــه ارائــه مدعیــات خــود مــی پردازنــد. در نهایــت مدعیــات صاحــب نظــران در 
کرســی عرضــه و نقــد ایــده علمــی توســط دو ناقــد و در مناظــره توســط طــرف مقابــل، نقــد می شــود و 

بــدون داوری یــا نمــره دهــی بــه پایــان مــی رســد.

کــه در هیــأت، برنامه ریــزی و  کرســی هایی 
کــز علمــی اجــرا مــی شــوند،  بــا همــكاری مرا

بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند: 
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ح تــــــــوســـــــط  ارائـــــــه طــــــــر
کز علمی صاحب نظر به مرا

بــــــــــرگـــــــــــــــزاری
 پیش اجالسیه

بــــــــــــــرگـــــــــــــــزاری
 اجالسیه نهایی

تأیید و انتخاب شورای 
داوران و نـــــاقــــــــــــــــدان

عدم احراز شرایط 
و اعــــــالن دالیـــــل

موفقناموفق

ارســـــال طــــــرحـــــنــــامــــــه
بــــــــــرای دبــــــیــــــــرخـــــانــــه

ثبت در دبیرخانه و ارسال 
برای شوراهای تخصصی
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اعمال حمایت های الزم
 بــــــــــــــا تـــــــــــوجــــــــــه بـــــــه
 آئین نــامــه های حمایتی
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 و یــا از طریــق فرهنگســتان هــا، پژوهشــگاه هــا، دانشــگاه هــا 
ً
صاحبــان نقــد و نــوآوری علمــی، مســتقیما

ــانی و  ــوم انس ــه عل ــان در عرص ــات و نوآوری هایش ــه تحقیق ــه ارائ ــود، ب ــوع خ ــی متب ــای علم ــن ه و انجم
کننــد. معــارف دینــی اقــدام مــی 

 تعــداد طرحنامــه هــای واصلــه بــه دبیرخانــه اعــم از نظریــه پــردازی، نقــد، نــوآوری، پایــان نامــه و مناظــره 
ح بــوده اســت. بالــغ بــر  *415 طــر

نظریه
249

عنوان
تعداد

نوآوری
60

نقد
65

سایر
41

250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

0

علوم عقلی

اجتماعی

٪17

٪7
٪1٪52

٪23 علوم نـــقـــــلــــــی

رفــتــــــاری

هنر و معماری
و شهرسازی

کــه از ایــن تعــداد 415 طرحنامــه واجــد شــرایط الزم  کرســی هــا  واصــل شــده اســت  کشــور  و دبیرخانــه هیــأت حمایــت از  کــز علمــی  کمیتــه هــای دســتگاهی دانشــگاه هــا و مرا کنــون حــدود 1000 طرحنامــه بــه  * تا

جهــت ارزیابــی در شــوراهای تخصصــی بــوده اســت. 
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کندگی تعداد  درصد پرا
کرسی های ترویجی برگزارشده

کندگی تعداد درصد پرا
کرسی های تخصصی برگزارشده  

کرسی های ترویجی تعداد  سال

1615 تا پایان سال 95

371 سال 96

1986* جمع

کرسی های تخصصی تعداد  سال

142 تا سال 93

57 سال 94 و 95

21 سال 96

220 جمع

٪81
تا پایان سال 95

٪19
سال 96

٪64
تا سال 93

٪10
سال 96

٪26
سال 94و 95

کنون 220 پیش اجالسیه و اجالسیه نهایی برگزار شده است. کرسی تخصصی تا  * برای تعداد 140 
کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 

گواهی صادر شد. کرسی  که برای تعداد 1986  کشور برگزار شده است  کز علمی و دانشگاه های سراسر   کرسی ترویجی در مرا کنون حدود 2500  * تا 
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علوم اجتماعی

57

علوم اجتماعی

804

علوم عقلی

53

علوم عقلی

594

علوم نقلی

69

علوم نقلی

374

علوم رفتاری

15

علوم رفتاری
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هنر، معماری و شهرسازی
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دانشگاه پیام نور

دانشگاه تربیت مدرس

انجمن فقه و حقوق حوزه

جهاد دانشگاهی

کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن 

کرسی ها دبیرخانه حمایت از 

شخصی
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18 نظریه

تكوین و تكون هویت ملی ایرانیان استاد دکتر موسی نجفی

علم )تجربی( دینی استاد دکتر خسرو باقری نوع پرست

جدایی ناپذیربودن ترجمه
اززندگی روزمره انسان  استاد دکتر ساالر منافی اناری

نظریه ابتنا استاد کبر رشاد آیت اهلل علی ا

شبكه سانی معرفت دینی دانشیار حجت االسالم و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 اصل هوهویت
ارجاع تمامیت علم به تصور استاد حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد احمدی

تعامل انسان با فضا در معماری دانشیار مهندس عبدالحمید نقره کار

گونه  های زبان فارسی در دوره ها
وحوزه  های مختلف جغرافیایی  استادیار دکتر علی رواقی

مصلحت در فقه امامیه استاد آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست

فرانظریه اسالمی روابط بین الملل
استاد دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی

طراحی ساختاری- راهبردی
شهری و ناحیه ای  استاد دکترحمید ماجدی

فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسالم استادیار دکتر محمد نقی زاده

نوسازی بافت های فرسوده شهری
استادیار دکتر علیرضا عندلیب

 محله، پدیده پایدار اجتماعي با مرکزیت مسجد )با
 عملكردهاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي( در شهر ایراني

اسالمي
دانشیار دکتر محمدرضا پور جعفر

گانه در  نظریه سالم؛ نسبت اسالمی با ساختار و مراحل پنج 
فرایندهای انسانی نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی دانشیار مهندس عبدالحمید نقره کار

نظریه اسالمی امنیت اجتماعی شده دانشیار دکتر اصغر افتخاری

کریم تفسیر موضوعی میان رشته ای قرآن  استاد حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

امنیت متعالیه دانشیار  حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لكزایی
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تعلیم و تربیت اسالمی استاد دکتر خسرو باقری نوع پرست

جنبش های اجتماعی؛ متأثر از رابطه
سه بعدی فرد- جمع-رابطه 

دانشیار دکتر سعید زاهد زاهدانی

حكم صلواه الطواف خلف المقام
کان  حیث ما 

استادیار  حجت االسالم و المسلمین
علی عندلیب همدانی

 مسئولیت دولت در ورشكستگی بدون
تقصیر تجار

دانشیار دکتر محمد روشن

معجزه انگاری اخالق نبوی استاد آیت اهلل احمد بهشتی

چیستی فلسفه دین و مسائل آن استاد دکتر محمد محمدرضایی

کریم اعجاز شناختی قرآن  دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر علیرضا قائمی نیا

فلسفه فلسفه اسالمی استاد  حجت االسالم و المسلمین
دکتر عبدالحسین خسرو پناه

کالن درجامعه اسالمی الگوی مصرف  دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر سید حسین میر معزی

ح تحول در نظام آموزش متوسطه طر  استاد 
ممتاز

دکتر غالمعلی افروز

تبیین باب ضمان نفوس دانشیار دکتر احمد حاجی ده آبادی

رهیافت بومی سازی علوم سیاسی استاد گر دکتر ابراهیم برز

کعبه؛ الهام بخش خانه 
در طراحی نیایشگاه مطلوب اسالمی 

دانشیار مهندس عبدالحمید نقره کار

 پارادایم اندیشیدن و مالحظات اصولی
گیری و طراحی برای تصمیم 

دانشیار دکتر بهمن ادیب زاده

روش استقرایی قیاسی نظریه سازی
علم دینی در علوم اجتماعی

استادیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر حسین بستان نجفی 

قانون طبیعی اسالمی دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر محمدحسین طالبی

عدل شبكه ای دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر عبدالحمید واسطی

کریم گفتمان قرآن  منطق  دانشیار حجت االسالم و المسلمین 

دکتر محمدباقر سعیدی روشن

امامت قرآنی به مثابه تفویض دین دانشیار حجت االسالم و المسلمین 
دکتر فتح اهلل نجارزادگان

موضوع شناسی؛ دانشی نو و مبانی آن استاد حجت االسالم و المسلمین 
عباس ظهیری

اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید استاد آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست

ربا در قرض های تولیدی و تجاری استاد دکتر سید عباس موسویان

کیث لرر در توجیه  نقد انسجام گرایی 
معرفت

استادیار  حجت االسالم و المسلمین
دکتر مهدی عبدالهی

 نقد تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از
عرفان اسالمی

دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر سعید رحیمیان

 نقد قاعده تداخل قصاص در قانون
مجازات اسالمی مصوب سال 1392

دانشیار دکتر احمد حاجی ده آبادی

نقد رؤیة الشهید الصدر حول حقیقة العقود دانشیار  حجت االسالم و المسلمین
دکتر خالد غفوری

 نقد رویه الشهید الصدر فی التوسع العقالیی

فی الحیازه
دانشیار  حجت االسالم و المسلمین

دکتر خالد غفوری

21 نوآوری

6 نقد
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بخش سوم: حمایت ها
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1.  انتشار گزارش نامه ی علمی رسمی اجالسیه ی »ارزیابی و دفاع« به عنوان کتاب کرسی.               

2.  انعکاس خبری مناسب در مورد جریان برگزاری و نتایج علمی آن.

3.  انتشار نظریه، نوآوری و نقد در پایگاه اطالع رسانی هیأت حمایت.

4.  ترغیب مؤسسات و شخصیت ها به برگزاری جشن و اعطاء هدایا به محقق صاحب نظر.

5.  پیگیری آموزشی کردن نظرات، نقدها و نظریه های موفق و مرجع در متون درسی.

ــورد  ــارج، در م ــل و خ ــا در داخ ــا نظریه ه ــط ب ــی مرتب ــوزه  ی علم ــان ح ــه متخصص ــته ب ــانی، پیوس ــالع رس 6.  اط

ــه. ــل نظری ــعه و تکام توس

7.  برگزاری مراسم رونمایی برای اثر حاوی نظریه، نوآوری و نقد موفق، در محیط ها و مجامع مناسب.

8.  سعی در تبدیل یافته های نظریه های موفق به صورت فناوری، برحسب اقتضاء.

9.  ترجمه ی یافته های نظریه های موفق به زبان های خارجی )به ویژه عربی و انگلیسی(.

10. اجرایی کردن مقدمات شرکت صاحب کرسی برای ارائه ی مقاله در کنفرانس های بین المللی.

حمایت های ترویجی و اجتماعی

نقــد  در  مقــاالت  مجموعــه ی  1.تألیــف 
موفــق نقــد  و  نظــر  و  نظریــه  شــرح  و 

 
ــرح  ــای ش ــز گرد ه ــات و می ــکیل جلس 2.  تش
ــر ــب نظ ــاب صاح ــا در غی ــور ی ــا حض ــد ب و نق

3.  تمهیــد کاربــردی کــردن نظریــه و اثــر 
ــورد ــب م ــور،  حس ــئون کش ــی آن، در ش بخش

4.  هدایــت رســاله هــای علمی دکتــری در جهت 
شــرح ، تفصیــل، ارزیابــی، نقد و کاربــردی کردن 
ابداعــات و نظــرات و  نظریــه  هــای دفــاع شــده

در  الزم  مــادی  امکانــات  5.تأمیــن 
ازســوی محقــق جهــت تکمیــل تحقیــق 

ســوی  از  تفصیلــی  نقــادی  6.اســتدامه ی 
ــف ــای مختل ــت ه ــزاری نشس ــا برگ ــدان ب ناق

 7. برگــزاری اجالســیه نقــد  در خصــوص نظریــه

حمایت های علمی
کامیابــی  گواهــی  1.صــدور 
دبیرخانــه ســوی  از  نظریــه 

ــوب  ــر مکت ــه و اث ــب نظری ــی صاح 2.  معرف
صنــدوق  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  بــه 
،جشــنواره ی  پژوهشــگران  از  حمایــت 
ــنواره ی  ــوزه، جش ــنواره ی ح ــی، جش فاراب
جشــنواره های  دیگــر  و  ســال،  کتــاب 
و... کتــاب  خانــه  و  خارجــی  و  ملــی 

 
ــرای محاســبه و اعمــال  3. هماهنگــی الزم ب
ــتگاه  ــی در دس ــه علم ــاء مرتب ــاز ارتق امتی
ــوم ــه ی وزارت عل ــن نام ــق آیی ــه طب مربوط

ــی ــن مل ــی در آیی ــی کرس ــاء گواه 4. اعط

مصــوب  مبلــغ  5.پرداخــت 
دبیرخانــه ســوی  از  اهدایــی 

حمایت های حقوقی و مالی

گرنــت پژوهشــی، فرصت هــای مطالعاتــی داخلــی و خارجــی، تقدیــر از  گرفتــه، برخــی از حمایت هــای مهــم از جملــه  * طــی توافق هــای صــورت 
گرفتــه اســت. کار قــرار  کــز علمــی نیــز در دســتور  اســاتید و ادامــه فعالیت هــای پژوهشــی پــس از بازنشســتگی توســط دانشــگاه ها و مرا
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ماده 4: فعالیت های فرهنگی - تربیتی و اجتماعی

ماده 6: فعالیت های پژوهشی - فناوری

 حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقا 

کثر امتیاز  حدا
در هر موضوع

کثر امتیاز  حدا
کار در واحد 
یا نیم سال 

موضوع ردیف

- 6 1 تا 2

 دانش طراحی و مشارکت فعاالنه
کرسی های نقد و نظریه  در برگزاری 
پردازی با تأیید مرجع ذی صالح 8

 حداقل
 امتیاز الزم

در هر
دوره ارتقا 

کثر  حدا
 امتیاز در هر

موضوع

کثر امتیاز  حدا
کار در واحد 
یا نیم سال 

موضوع ردیف

- - 2 تا 4 کرسی های علمی - ترویجی ارائه 

کرسی های
نــــــــظــــــــریـه
پـــــــــــــردازی

14

- - 4
کرسی  ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته از 
کز علمی گردهای مرا  های نظریه پردازی درهمایش هاو میز

ملی و بین المللی

- - 3 تا 7
 نقد علمی در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و

معارف اسالمی

- - 3 تا 7
 نوآوری در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف

اسالمی

- - 7 تا 12
 نظریه پردازی در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و

معارف اسالمی
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برگرفته از اظهار نظر اساتید و صاحب نظران در همایش های ملی و 
کز علمی کارگاهی در دانشگاه ها و مرا منطقه ای و جلسات 

آسیب های معرفتی

آسیب های ساختاری

ضــعــف اســاتـــیـد 
در تــولــیـد علم به 
دلیل اشتغال زیاد 
بــه فــــعالیت های 

آمــــوزشـــی

عــمـــلــــیـــــاتــی نشدن 
بــرخــــی حمایت ها از 
اجــالسیه های موفق 
و ایجـــاد نارضایتی در 
بیـــن صــــاحب نظران

بـــــــرخــــــوردهـــــــــــــــای 
ســلـیـــقـــه ای برخی از 
مســؤلین دانشگاه ها 
کـــرسی ها در اجــــرای 

اجـرایــی نــشـــدن بــــرخی 
مـــصوبات هیات حمایت 
کرســــی هــــــا بـــــه دلیــل  از 
هـماهنگ نبودن نهادها 
و ســازمان های مرتبط در 
کارســـازی مصوبـــات الزم

گفتـــمــان سازی  ضــعــف 
از ســـوی دانشـــگــــاه هـــا 
و تـــرغــــیــــب اســــاتیـــــــــد 
جــــهـــــت اهتـمام بیشتر 
بـــه مطــــالعـــات نوآورانه 
و تـــشــــویــــق بـــــه ارائــــــه 
نـــــوآوری هـــــا و نــقدهای 

علمی تازه

عـــــــدم انــــــعـــــكـــــاس 
صـــــحــــیــــح محتــوای 
کــــرســـــی هـــا بـه دلیل 
کار رسانه ای  ضـــعـــف 
در مـــجـــامع علــمی و 

دانشگاه ها

ضـــعـــــف فــــرهــــنگ و 
جسارت نقادی و بروز 
برخی حساسیت ها و 
که  کاذبی  احســــاسات 
مانع از نقـدهای علمی 

می شود

تلقی نبود آزادی بیان 
در بیـن دانشــگـاهیان 
و ترس از برخــوردهای 

امنـیـتی
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دانشگاه پردیس قم دکتر محمد جواد شمس ابعاد عرفانی تشیع ۱

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی کاظم باقری دکتر سید  گشای روش بومی اسالمی ابن خلدون افق  ۲

شخصی دکتر مسعود اسماعیلی اتحادی بودن معرفت عرفانی ۳

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی رحمه اهلل دکتر مجتبی مصباح احتمال معرفت شناسی ۴

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر علیرضا پارسا پور اخالق پزشكي در حوزه سالمت عمومي، منشور حقوق بیمار ۵

دانشگاه اصفهان دکتر افسانه فاطمی اخالق مداری علمی؛ اهداف، موانع و راهكارها ۶

شخصی دکتر  حسن اسالمی اخالقی بودن شبیه سازی انسانی ۷

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر حسین بستان ارائه چهارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسالمی ۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم دادجو ارسطو اصالت الوجودی است 9

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر  رضا بی ریا ارائه مدل واقعی سازماندهی و پردازش واژه ها در زبان خارجی 10

دانشگاه اصفهان دکتر عبدالحمید معرفی محمدی کل نگر در علم اقتصاد ارائه یک روش شناسی  11

شخصی ح تعیین سرفصلهای دروس و معرفی دکتر سید محمد ترابی  ارتقاء سطح علمی در دانشگاهها با اجرای طر
کمكی ۱۲ جدیدترین منابع اصلی و 

شخصی دکتر پژمان رضایی گاه های روستایی منطقه مورد مطالعه روستاهای شهر  ارزیابی پایگاه های سكونت 
اردل ۱۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ابراهیم دادجو نقشه راه علوم انسانی -اسالمی

گرایی در علوم انسانی-اسالمی) )واقع  ۱۴

شخصی دکتر احمد پورابراهیم بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۵

شخصی دکتر احمد پورابراهیم تغییر تئوریک قاچاق انسان از طریق تغییر در نظام تقنینی و جرم شناختی این پدیده ۱۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا قائمي نیا استعاره مندي معرفت دیني ۱۷

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر غالمرضا احمدی کیفیت تدریس است کاهش  استفاده ازحق التدریس باعث  ۱۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر آیت اهلل شاهرودی اسالم و روابط بین الملل ۱۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی اسالم و نظریه پردازی روابط بین الملل ۲۰
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دکتر فتح اهلل نجارزادگان دانشگاه تهران اصطالح شناسي امام در قرآن و پیوند آن با نظریه  تفویض دین ۲۱

سمت اصل هوهویت دکتر احمد احمدی ۲۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر ابوالقاسم علیدوست اسالمی گستره اصول فقه، ساختار جدید با توسعه  ۲۳

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محمد جعفري هرندي اضطرار اجتماعي و احكام مترتب بر آن در جامعه اسالمي ۲۴

شخصی دکتر هادی بهرامی احسان و همكاران کریم، معناشناسی و فرایند درمانی افسردگی از منظر قرآن  25

دانشگاه اصفهان دکتر معرفی محمدی اقتصاد اسالمی و مسئله نظم 26

دکتر احمد حاجی ده آبادی     دانشگاه  تهران تبیین باب ضمان نفوس 27

دانشگاه اصفهان گان انتظاری دکتر مژ اقلیم اختری 28

دانشگاه تهران دکتر احمد حاجی ده آبادی تبیین قاعده المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه 29

دانشگاه علم و صنعت کاظم چاوشی دکتر  کنترل استراتژیک برای شرکتهای هلدینگ الگوی  30

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر حجت االسالم میر معزی کالن در جامعه اسالمی الگوی مصرف  31

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر احمد جهان بزرگی گذار عملی والیت فقها بر جامعه امام علی)ع( پایه  32

دانشگاه تهران دکتر احمد حاجی ده آبادی نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسالمی 1392 ۳۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لكزایی امنیت متعالیه ۳۴

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم دکتر علی اصغر هادوی ۳۵

پژوهشكده پولی و بانكی دکتر علی حسن زاده خ سود نظام  انطباق ابزارهای نوین وابداعات بانكی مالی باقوانین اسالمی/ارزیابی نر
بانكی ۳۶

شخصی دکتر رضامراد صحرایی گیری زبان؛ دیدگاهی نوین بر پایه نظریه صورت-نقش انگاره الیه ای فرا ۳۷

دانشگاه اصفهان دکتر اصغر منتظر القائم انگیزه نهضت حسینی احیای امامت الهی ۳۸

شخصي دکتر سید محسن قائم مقامی کتیبه ها اوضاع ایران عصر هخامنشی براساس  ۳۹

شخصي دکتر علی نقلی کرسی تاریخ ادبیات و سبک شناسی به جای تاریخ ادبیات ایجاد  ۴۰
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انجمن ایرانی تاریخ گرجی  دکتر زهیر صیامیان  ایده ای روش شناسانه برای بازیابی طرحواره تفسیری مورخان مسلمان ۴۱

شخصي کیست دکتر ستار عزیزي ایراني  االصل  ۴۲

دانشگاه مفید قم دکتر محمدتقی نظر پور آزمون های آزمایشگاهی در نظام اقتصاد اسالمی ۴۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا سیمبر گرایی گفتمان غرب درباره اسالم  آسیب شناسی تحلیل  ۴۴

دانشگاه عالی دفاع ملی دکتر حسین محمدی میرک محله آسیب شناسی حاالت روحی انسان و راهكارهای بنیادی آن ۴۵

ک دانشگاه آزاد اسالمی ارا دکتر محسن فیروزی آفرینش تدریجی ۴۶

دکتر منوچهر محمدی دانشگاه اصفهان آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ۴۷

شخصی دکتر سید حسین هاشمی بازخوانی آفرینش حضرت آدم از منظر قرآن ۴۸

شخصی دکتر مهدی عالمی طامه بانک محرمیت ۴۹

دانشگاه تهران گلپایگانی برابری قصاص مسلم و غیر مسلم - زن و مرد دکتر سید هاشم بطائی  ۵۰

دانشگاه تهران دکتر غالمرضا بهروزی لک گفتمانی ومطالعات سیاسی اسالم بررسی تحلیل های  ۵۱

دکتر مرضیه شنكایی دانشگاه الزهرا بررسی تطبیقی اسماء الهی درادیان توحیدی وغیرتوحیدی ۵۲

دانشگاه الزهرا دکتر مرتضی منادی گیری سوژه بررسی شكل  ۵۳

جهاد دانشگاهی تربیت معلم دکتر بهجت واحدی بررسی عملكرد تقلیدی وتحقیقی ۵۴

دانشگاه تهران دکتر احمد حاجی ده آبادی کل عضو ثلثا دیته نقد قاعده فی شلل  ۵۵

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر مریم بختیار بررسی مساله وحدت وجود با توجه به آراء ابن عربی و جامی ۵۶

دانشگاه تربیت معلم بررسی مسائل روانشناختی وجامعه شناسی جوانان بعد از انقالب اسالمی دکتر مرتضی منطقی ۵۷

شخصي دکتر حسین تاج احمدی بررسی موضوع و هدف قرآن ۵۸

شخصی دکتر علی رواقی گون جغرافیایی گونا گونه های زبانی، در دوره ها و حوزه های  بررسی و پژوهش  ۵۹

گیالن کی دانشگاه  دکتر اسماعیل حسینی اجداد نیا بررسی و تحلیل زیبایی شناختی خطبه جهاد ۶۰
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ک دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارا دکتر علی اصغرتجری  بررسی و نقد دیدگاه های مربوط به وابستگی فهم معنی و تفسیر قرآن به غیر قرآن با
کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی تا ۶۱

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر احمد افشین  بررسی و شناسایی مشكالت تربیتی نظام فعلی و تدابیرالزم برای رسیدن به یک نظام
مطلوب تربیتی ۶۲

شهید بهشتی کریم سلیماني دهكردي دکتر  گریزي ایرانیان در زندگي شهري مدني بررسي ریشه هاي تاریخي نظم  ۶۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کاظمي دکتر بهرام اخوان  بررسي و نقد نظریه عدالت جان راولز ۶۴

پردیس قم دکتر نگار داوری اردکانی برنامه ریزی زبان فارسی ۶۵

پیام نور سبزوار دکتر اشرف السادات موسوی فرد کشف رمز شاهنامه ۶۶

شخصی کبری  بیرق دکتر حسن ا بومی سازی علوم انسانی ۶۷

دکتر حسین جوادی دانشگاه اصفهان به سازی تمدن ۶۸

دانشگاه تربیت معلم دکتر محمد رضا مصطفی پور به سوی اخالق جهانی ۶۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد نوریان کتاب های درسی کارگیری روش تحلیل محتوا در پژوهش  به  ۷۰

شخصی کبرنژاد دکتر غالمرضا ا بیانی نو از علم اصول بر مبنای حجیت قوی ترین معرفت ممكن نوعی ۷۱

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر عباس غالمي بیان هنر و نقاشي ۷۲

دانشگاه فردوسی مشهد کاظمی دکتر ناصرالدین  پارادایم شش وجهی شخصیت خالق ۷۳

دانشگاه شهید بهشتی دکتر بهمن ادیب زاده گیری و طراحی، برگرفته از متون  پارادایم اندیشیدن و مالحظات اصولی برای تصمیم 
اسالمی ۷۴

دانشگاه شهید بهشتي دکتر سید محسن فاطمي پارادوکس پارادایم هاي علمي و فضاهاي اندیشیدگي ۷۵

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حیدرعلي عابدي پرستاري اعتقادي با الهام از فلسفه اسالمي در فرهنگ ایران ۷۶

  دانشگاه بین المللی امام خمینی
رحمه اهلل دکتر حسن شفیعی پلورالیسم معرفت شناسانه وقوع انقالب ها ۷۷

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی پیرامون وجود وعدم واصل هوهویت وتناقض دکتر احمد احمدی ۷۸

دانشگاه قم دکتر علی اهلل بداشتی تاثیر پذیری معرفت دینی از مبانی معرفتی ۷۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی رنجبرکی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رقابت پذیری بخش صنعت ایران ۸۰
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شخصي دکتر منصور امیدي تاثیر محیط فرهنگي و اخالق برژنوم)ذات( فرد ۸۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي  دکتر سیدعلیرضا واسعي تاریخ تحلیلي )اسالم( به مثابه روش ۸۲

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر اشرف السادات موسوی فرد کامل در حماسه ملی کیخسرو نماد انسان  ۸۳

دانشگاه شیراز دکتر بابك شمشیري نظریه تربیتی عرفانی بر مبنای عرفان اسالمی ۸۴

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر علی شیروانی تبیین دینی و نقش آن در تربیت دینی ۸۵

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمد علی حاضری تبیین علمی نصرت الهی در نظریه انقالب اسالمی ۸۶

دانشگاه آزاد اسالمی گلستانی دکتر سید هاشم  ۸۷ تبیین علوم انسانی واهمیت میراث فرهنگی

شیراز کاظمی دکتر بهرام اخوان  امنیت در نظام سیاسی اسالم ۸۸

شخصی دکتر خانم ویدا احمدی کردن (جریان استكمالی تبیین قاعده مندی )فرمولیزه 
)روانكاوی ونمادشناسی متون ادبی - عرفانی - حكمی(  ۸۹

فردوسی مشهد دکتر مقصود امین خندقی  تبیین ماهیت نظریه در حوزه برنامه درسی و ارائه طبقه بندی موضوعی جدید از
نظریه های معتبر این حوزه ۹۰

شخصی دکتر غالمرضا فدایی کتابداری و اطالع رسانی ۹۱ تبیین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی مفهوم 

دکتر حمید علیزاده دانشگاه تهران تبیین نقد نظریه بازداری رفتاری راسل بارکلی ۹۲

شخصي دکتر احمد شاهدي کفر تبیین معیاري شناخت توحید و شرك و ایمان و  ۹۳

گیالن دکتر حسینی اجداد دانشگاه  ۹۴ تحلیل زیبایی شناسی موقعیت متنی جمالت اسمیه و جمالت فعلیه قرآنی

دانشگاه اصفهان دکتر نوراهلل صالحی خ بهره ی حیاتی تحلیل فرکانسی نر ۹۵

دکتر احمد شاهدی دانشگاه بین المللی امام خمینی کریم و موانع و چالش های شناخت آنها ۹۶ تحلیل مفهومی توحید و شرک از دیدگاه قرآن 

دانشگاه اصفهان دکتر ابوالحسن فیاض انوش کارآمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی تحلیل نا ۹۷

شخصی کاظمی دکتر بهرام اخوان  کارآمدی احزاب سیاسی در ایران علل نا ۹۸

دانشگاه علم و صنعت دکتر سیده مریم عاملی رضایی تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار 1210-1340 هـ . ق ۹۹

دانشگاه تهران دکتر غالمعلی افروز تحول در نظام متوسطه ۱۰۰
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دانشگاه آزاد اسالمی تداخل االسباب و المسببات دکتر ابراهیم سلیماني درچه اي 101

شخصی کاظمی دکتر امین  ترجمه شناسی 102

دانشگاه اصفهان دکتر مهدی لطفی ترجمه مخاطب محور قرآن 103

دانشگاه عالمه طباطبایی کاظمی دکتر بهرام اخوان  کاریزمایی در تبیین رهبری امام خمینی نقد و ارزیابی نظریه  ۱۰۴

دانشگاه علم و صنعت دکتر مهدی حمزه نژاد تعامل انسان با فضا در معماری ۱۰۵

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر ثریا سالحورزی گرایی دینی جان هیک کثرت  ۱۰۶

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر ثریا سالحورزی نقد نظریه فوکویاما درباره پایان تاریخ ۱۰۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی  تعیین ماهیت والیتعهدی امام رضا)ع( بر اساس جزئیات مسیر هجرت آن حضرت از دکتر جلیل عرفان منش

مدینه به مرو ۱۰۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر مهدی ماحوزی تعیین مرز ادبیات غنایی در میان انواع ادبی ۱۰۹

جامعه المصطفی دکتر خالد غفوری تحلیل حقیقه الملكیه و مناشئها ۱۱۰

دکتر علی لبش دانشگاه اصفهان تغییرات نگرش به زن در فرهنگ اصفهان با تكیه برفرهنگ عام ۱۱۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علی معلمی ۱۱۲  تفاوت مفاهیم ماهوی با معقوالت ثانیه فلسفی

 مجتمع آموزش عالی امام خمینی
رحمه اهلل دکتر محمد علی رضایی اصفهانی تفسیر موضوعی میان رشته ای ۱۱۳

جامعه المصطفی دکتر  خالد غفوری محوریه النص القرآنی فی البحث الفقهی ۱۱۴

دانشگاه تهران دکتر ابراهیم متقی گفتمانی تقابل دوگانه اسالم و غرب در بستر تنوع دال های  ۱۱۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر رضا برنجكار تقریری نو از فاعلیت و نقد ضرورت علیت ۱۱۶

دانشگاه آزادخوراسگان دکتر آذر قلی زاده تقویت هویت فرهنگی ۱۱۷

پزوهشگاه علوم انسانی تكوین وتكون هویت ملی ایرانیان دکتر موسی نجفی ۱۱۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین عشاقی کثرت در فرض وحدت شخصیه وجود ۱۱۹ توجیه 

پژوهشگاه علوم انسانی دکتر فرزاد غفوري توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي در جهت توسعه ورزش همگاني ۱۲۰
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دانشگاه شیراز دکتر رمضان حسن زاده توسعه یافتگی پژوهش محور ۱۲۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا ۱۲۲ فلسفه / فلسفه اصول، فلسفه اصول فقه

دانشگاه زنجان  دکتر علي منصوري
دکتر مهدي صالحي تئوري خاموشي در مدیریت ۱۲۳

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر داود مهدوی زادگان جایگاه فقه سیاسی در اسالم- رهیافت فقهی در تأسیس دولت مكلف ۱۲۴

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش دکتر یحیی قائدی کودکان و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش جایگاه فلسفه  برای  ۱۲۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ساالر منافی اناری ۱۲۶ جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان

دانشگاه زابل دکتر هادی دادمهر ح نظریه اعتبارسازی در حقوق بین الملل جر ۱۲۷

دانشگاه شیراز دکتر سید سعید زاهد زاهدانی گرایی در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نقد مبانی فرد، جمع و رابطه  ۱۲۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر فریدون رهنماي رودپشتي کشور و سند چشم انداز چالش های آموزش عالی  ۱۲۹

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چالش های نظری علم و دین دکتر  سید عباس نبوی ۱۳۰

کرمان شهید باهنر  دکتر احمد شاهی چالش ها و موانع شناخت توحید و شرک ۱۳۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا فلسفه / فلسفه دین؛ سرشت و صفات حوزه های چهارگانه هندسه معرفتی دین ۱۳۲

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا منطق فهم دین ۱۳۳

موسسه حكمت وفلسفه ایران دکتر یحیی یثربی چیستی فلسفه و نقد فهم متاخرین ۱۳۴

  پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی کیدبر فلسفه فلسفه دکتر عبدالحسین خسرو پناه

ً
۱۳۵ چیستی فلسفه های مضاف با تا

دانشگاه آزاد اسالمی  دکتر محمد رضا هدایت پناه کربال کمیت تفكر عثماني بر معارضان قیام  حا ۱۳۶

شخصي کبرنژاد دکتر غالمرضا ا حجیت قوی ترین معرفت ممكن نوعی ۱۳۷

شخصي آیت اله غالمرضا فیاضي حرکت در مجردات ۱۳۸

دانشگاه اصفهان دکتر مهدی مطیع کریم حس فرامتن آیات قرآن  ۱۳۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي دکتر عسكري سلیماني امیري حضوري بودن علم به محسوسات ۱۴۰
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دانشگاه آزاد اسالمی کوهی دکتر سام سواد  حقوق بشراسالمی ۱۴۱

دانشگاه آزاد اسالمی گودرزی دکتر علی  حقیقت سایه و شب ۱۴۲

دانشگاه تهران دکتر  احمد حاجی ده آبادی حكم ظاهری بودن قاعده ارش در پرتو جامعیت شریعت درتعیین دیه ۱۴۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر عبدالحسین خسروپناه اسالمی حكمت نوین اسالمی

)حكمت خودی) ۱۴۴

جامعه المصطفی دکتر علي عندلیب کان حكم صاله الطواف خلف المقام حیث ما  ۱۴۵

دانشگاه الزهرا دکتر جواد سرخوش  حل مساله حسن وقبح عقلی بر اساس مقدمات ومبانی مشترک بین اطراف نزاع در آن
۱۴۶   قرآن مجید

دانشگاه آزاداسالمی کزازی خاستگاه و چگونگی اسطوره دکتر میر جالل الدین  ۱۴۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین عشاقی برهانهای عدمی بر وجود خداوند ۱۴۸

دانشگاه سمنان دکتر سید محمد علی دیباجی خدا در آرزوی انسان ۱۴۹

دانشگاه شیراز دکتر امید مجد کم عیبترین خط جهان خط فارسي  ۱۵۰

شخصي دکتر علی معماریان کریم )بند 12 طرحنامه( و تسهیل در روخوانی، )morattal( خط مرتل  کتابت ریاضی قرآن 
کودکان دبستانی حفظ و آموزش قواعد تجوید ویژه  ۱۵۱

دانشگاه تهران دکتر  نیما قربانی خودشناسی انسجامی وفرآیند محوری سیستم شخصیت
در سازش یافتگی انسجام و تعالی  ۱۵۲

دانشگاه تهران دکتر سید حسن حسینی ابری دانش بومی )اصول،مدیریت و مشارکت(در توسعه پایدار روستایی ۱۵۳

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حسین فلسفي دانش تجربي، قصه جهاني ۱۵۴

دانشگاه اصفهان دکتر علی تدین کید بر روش، ارزش و مسأله دانش سیاسی بومی با تأ ۱۵۵

داتشگاه سمنان دکتر طاهر طاهرنیا درآمدی برمقدمات علم حقوق ۱۵۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین عشاقی نقد حكم پذیری وجود ۱۵۷

شخصی دکتر عبدالعلی فراورد در پرتو عدالت ۱۵۸

دروس معاصر دکتر میثم تهرانی دانشگاه آزاداسالمی
 contemporary courses ۱۵۹

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
دکتر حسینعلی قبادی  اجتماعی  زیست آغازین )سیالیت و نامیرایی( اسطوره های ایرانی- اسالمی

گستره ی پویایی جهانی ادبیات فارسی و  ۱۶۰
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دانشگاه آزاد اسالمی دکتر  احمدرضا لطفی گرا ۱۶۱ دستور وحدت 

دکتر اعظم میرزمانی پردیس فارابی گذاری عمومی در جهان بینی اسالمی دلیل بنیادین خط مشی  ۱۶۲

پژوهشگاه و حوزه علمیه امام رضا دکتر محسن خسروانی )duality( زوجیت در ژئومورفولوژی ۱۶۳

دانشگاه قم دکتر محمد جعفری هرندی ۱۶۴ دیدگاه شورای نگهبان در خصوص موازین اسالمی مذکور در قانون اساسی

شخصي دکتر علی اصغر رخشانی دین، تنها رهنمود اجتناب ناپذیر ۱۶۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي دکتر حسن ملكي دیدگاه فطري معنوي در برنامه درسي ۱۶۶

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
دکتر حسینعلی قبادی  اجتماعی نامیرایی ادبیت اسطوره ای ایرانی-اسالمی و ظهور ژانر حماسه عرفانی در ادب فارسی ۱۶۷

دانشگاه الزهراء دکتر محمود قدیری  رابطه ساخت اجتماعی شهرها وآسیب پذیری در برابر زلزله مطالعه موردی محالت
کالنشهر تهران ۱۶۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حمید ماجدی ح های ساختاری-راهبردی تهیه ی طر
)شهری و ناحیه ای(  ۱۶۹

پردیس قم دکتر  بهجت پور رجحان تفسیر به ترتیب نزول سوره ها ۱۷۰

دکتر مهدي شهابي دانشگاه عالمه طباطبایی  گیري حقوق پست مدرن  و نسبت حقوق دیني با این فرضیه رد فرضیه  ي شكل  ۱۷۱

دانشگاه تهران کماچالی دکتر صفری باقرپور  رشد روح ورابطه آن با شخصیت ۱۷۲

علوم پزشكی تبریز کوکبه خ  دکتر فر روانشناسی در پرتو هدایت ۱۷۳

موسسه امام خمیني رحمه اهلل دکتر احمد ابوترابی روش تحقیق در علوم فطری و نقد دیدگاه های رایج ۱۷۴

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر احمد علی یوسفی کشف آموزه های اقتصادی اسالمی مطابق با مبانی فقه اسالم روش ترکیب در  ۱۷۵

شخصي دکتر حسین علوی مهر روش تفسیر عقلی ۱۷۶

گیالن دانشگاه  دکتر ابوالحسن حسنی روش شناسی حكمت متعالیه ۱۷۷

شخصی دکتر علی نصیری روش شناسی نقد احادیث در حوزه قرآن ۱۷۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر مریم یارمحمد توسكی کیفی روش های  ۱۷۹

دانشگاه عالی دفاع ملی دکتر بهرام بیات رویكرد اسالمی به شهر؛ به سوی تدوین نظریه اسالمی شهر ۱۸۰
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دکتر مهناز اخوان تفتی دانشگاه الزهرا رویكرد تفاوت - محور به نارسا خوانی ۱۸۱

فرهنگستان هنر کوچكیان دکتر احمد آ رویكرد تفقهی به هنر اسالمی ۱۸۲

دانشگاه مشهد ۱۸۳ رویكرد جامعه شناسانه به هنر اسالمی دکتر اعظم راودراد

۱۸۴ رویكرد حكمت متعالیه به هنر اسالمی دکتر سید مهدی امام جمعه فرهنگستان هنر

فرهنگستان هنر کوچكیان دکتر احمد آ ۱۸۵ رویكرد سیستمی به هنر اسالمی

دانشگاه تهران کی دکتر غالمرضا خا رهبری هم بالی
)آموزه هایی ازسبک رهبری هدهد در منطق الطیر) ۱۸۶

گر دانشگاه عالمه طباطبایی  دکتر ابراهیم برز رهیافت بومی سازی علوم انسانی ۱۸۷

دانشگاه آزاد اسالمی کرا طالشیان دکتر ابولفضل ا ریاضی بازتابی از قوانین خلقت ۱۸۸

دانشگاه اصفهان دکتر محمد رودگر رئالیسم عرفانی ۱۸۹

شخصی دکتر محمدباقر سعیدی روشن زبان قرآن، مسائل و مختصات آن ۱۹۰

دانشگاه تربیت معلم زن در سنجش عقل وبینش دل دکتر  بهجت واحدی ۱۹۱

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حمید ماجدی شهر تعالی ۱۹۲

جامعه المصطفی دکتر خالد غفوري کشاف مناشي الملكیه و تحلیل ظاهره الملكیه  التخویل االلهي - نظریه جدید في ا
القهریه ۱۹۳

دانشگاه قم گذشته دکتر ناصر  کالمی کار تفسیر محكم و متشابه از دیدگاه معرفت شناسی  ساز و  ۱۹۴

شخصي دکتر فرید احمدی سرایت عملكرد و چینش منابع انسانی ۱۹۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر علیرضا قائمی نیا  اسالمي سرشت وحی ۱۹۶

دانشگاه شهید بهشتی دکتر تهمینه شاهرودی سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
)بررسی مقایسه ای دانش آموزان دبیرستان های دهلی و تهران(  ۱۹۷

دانشگاه تربیت معلم دکتر سید حسین سراج زاده سكوالریسم فرد جامعه دین ۱۹۸

دانشگاه تهران کبری بیرق دکتر حسن ا سنجه مدرنیته در شعر نو فارسی ۱۹۹

دانشگاه قم دکتر محمد اسكندری نوده ۲۰۰ سیاست های دولت و ساماندهی اسكان غیر رسمی در شهر بندرعباس
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۲۰۱ سیر تحول آراء موالنا جالل الدین در شش دفتر مثنوی دکتر محمد نوید بازرگان دانشگاه آزاداسالمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمدهادی مفتح سیستم اطالعات و امنیت برگرفته از قرآن و سنت ۲۰۲

جهاد دانشگاهی کبر علیخانی دکتر علی ا شاخص های روش شناختی مطالعات سیاسی اسالم ۲۰۳

جامعه المصطفی دکتر خالد غفوري ُرؤیه جدیده حول اسباب الملكیه و جدوتها ۲۰۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ۲۰۵ شبكه معرفت دینی دکتر علیرضا قائمی نیا

دانشگاه اصفهان  دکتر مرتضي حصاري، دکتر روح اهلل
یوسفي زشك

کاوش هاي تپه  شواهد پیدایش نظام مدیریت اداري در فالت مرکزي ایران بر پایه 
سفالین پیشوا ۲۰۶

جامعه المصطفی دکتر خالد غفوري نقد رویه الشهید الصدر ۲۰۷

دانشگاه تهران دکتر خسرو باقری نوع پرست تعلیم وتربیت اسالمی وچهارچوب تئوریک تربیت اسالمی وکاربرد آن ۲۰۸

دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمد رعایایی اردکانی کتاب و خوزستان صائبین مندانی خوزستان،اهل  ۲۰۹

صورت - نقش دکتر محمد دبیر مقدم دانشگاه آزاد اسالمی ۲۱۰

شخصي کر عامری دکتر شا صیغ العموم و الخصوص فی اللغۀ العربیۀ
)بالنسبۀ للتذکیر و التأنیث(  ۲۱۱

کاظم عظیمی دانشگاه آزاد اسالمی دکتر  کارکردهای آن ضرورت تشكیل جمعیت زمینه سازان ظهور مهدی موعود )عج( و  ۲۱۲

شخصي دکتر هادی زرافشان کودکان مبتال به اتیسم در ایران  طراحی یک بسته مداخالتی برای 
و بررسی قابلیت اجرای آن ۲۱۳

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر مبینی دهكردی ح تحول راهبردی علم و فناوری طر ۲۱۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید حسین میرمعزی ح جامع تحقیق دراقتصاداسالمی طر ۲۱۵

شخصی دکتر جالل الدین قیاسی ح جامع مساله تسبیب در اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طر ۲۱۶

دانشگاه تهران طرحی نودرطبقه بندی علوم دکتر علیرضا فدایی عراقی ۲۱۷

شخصي دکتر حمیدرضا نمازی عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان ۲۱۸

شخصی دکتر حمید واسطی عدل شبكه ای ۲۱۹

کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن  کبری دکتر مرتضی  ا عدم تحریف در قرآن ۲۲۰
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۲۲۱ عدم حجیت خبر موثق دکتر سید محمد نجفی شخصی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر هادی وکیلی اسالمی عرفان از منظر منطق فازی ۲۲۲

شخصی دکتر جعفر نكونام عرفی بودن زبان قرآن ۲۲۳

دانشگاه همدان دکتر حسن عالمي عقد فرزند خواندگي در اسالم ۲۲۴

دانشگاه تهران دکتر خسرو باقری نوع پرست علم )تجربی( دینی ۲۲۵

دانشگاه شیراز دکتر مهدی محقق علل و عوامل ارتقاء و پیشرفت ۲۲۶

دانشگاه عالمه طباطبایی کاظمی گیهای تعلیم و تعلم آن در آموزه های روایی دکتر بهرام اخوان  ۲۲۷ علم  نافع و ویژ

دانشگاه شیراز دکتر سعید رحیمیان استداللی جدید بر تجرد نفس بر پایه نورو فیزیولوژی ۲۲۸

دانشگاه مالک اشتر گلستان هاشمی دکتر سید مهدی  علم خالقیت شناسی
)دانش خالقیت و نوآوری(  ۲۲۹

کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن  دکتر علی طباطبائی علم دینی ۲۳۰

دانشگاه تهران دکتر محمد حسین بیات علم، اراده و قدرت خدا از نظر فیلسوف متكلم و اصولی ۲۳۱

شخصی دکتر محمد علي موحدی علی )ع( در قرآن ۲۳۲

دانشگاه تهران گران دکتر محمد رضا ریخته  فرهنگ و تمدن غرب برمبنای وجودی استوار است ۲۳۳

دانشگاه عالمه طباطبایی فرهنگ، پاد فرهنگ و ضد فرهنگ دکتر فرزان سجودی ۲۳۴

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد نقی زاده فضای حیات طیبه:شهر آرمانی اسالم
)مبانی، ارکان، اسوه ها، صفات، جلوه ها و تجلیات(  ۲۳۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کبر رشاد فلسفه / فرهنگ / جامعه شناسی؛ سیطره مجاز آیت اله علی ا ۲۳۶

دانشگاه شیراز دکتر سعید رحیمیان تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از عرفان اسالمی ۲۳۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید عباس موسویان ربا در قرض های تولیدی وتجاری ۲۳۸

عالمه طباطبایی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی بر مبنای حكمیت متعالیه صدرایی دکتر سعید بهشتی ۲۳۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر مرتضی یوسفی راد اسالمی فلسفه سیاسی اسالم ۲۴۰
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دانشگاه آزاد اسالمی دکتر قدرت ا..خسرو شاهی ۲۴۱ فلسفه مجازات از دیدگاه اسالم

شخصی دکتر محمدرضا پورحقاني قانون زوج و نقدي بر حرکت جوهري مالصدرا ۲۴۲

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  دکتر محمد حسین طالبی قانون طبیعی ۲۴۳

شخصي دکتر عباس اسدی گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین المللی قبض و بسط  ۲۴۴

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حسن بلخاری ۲۴۵ قدر- نظریه بنیادی هنر، معماری و زیبایی در تمدن اسالمی

شخصي دکتر طاهره دیواندری قران و ریاضیات؛ زمان افرینش زمین و اسمانها در قران و علم یكی است ۲۴۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي دکتر سید عباس موسویان ۲۴۷ نقد قانون عملیات بانكی بدون ربا

شخصی دکتر سید علی محمد یثربی تاسیس رشته فقه و حقوق اقتصادی قرائت فقهی حقوقی اقتصادی اصالت و ضرورت ۲۴۸

دانشگاه اصفهان گرمارودی دکتر هما داوودی  کیفری قرائتی جدید از انسان شناسی  ۲۴۹

شخصی دکتر محسن ایمانی نائینی کاربرد شیوه های آموزش حوزوی در دانشگاه ۲۵۰

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر احمد علی فروغی ابری کشور کردن پژوهش در مدارس  کاربردی  ۲۵۱

کارکردمشترک عرفان واساطیر خدایان دکتر علیرضا مظفری دانشگاه ارومیه ۲۵۲

جهاد دانشگاهی دکتر حبیب ا… بابایی کارکردهای انسجام بخشی" یاد رنج متعالی" در عصر جدید ۲۵۳

شخصي ج مرادی دکتر ایر کتاب ستاره فروزان ۲۵۴

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر سید علی محمد یثربی قرائت فقهی حقوقی اقتصادی اصالت و ضرورت ۲۵۵

فردوسی مشهد دکتر عباس جوارشكیان کمال در مراتب هستی از  تشكیک اتصالی وجود و سریان اوصاف ناشی از جهات نقص و 
منظر حكمت متعالیه ۲۵۶

فردوسی مشهد دکتر عباس جوارشكیان نظریه اصالت پدیداری معنا ۲۵۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي دکتر محمود صادق زاده کمي در نقد ادبي و سبك شناسي کاربرد قواعد تحقیقات  ۲۵۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مسعود امید گامی به سوی همگرایی معرفت شناسی مطهری وکانت ۲۵۹

دانشگاه آزاد اسالمی گزاره های علوم مختلف بشری در طولند نه در عرض دکتر سید حسین واعظی ۲۶۰
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موسسه امام خمیني رحمه اهلل دکتر عباس غالمی ماهیت متفاوت علوم ۲۶۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین عیوضلو ماهیت وگستره های نظام اقتصاد اسالمی ۲۶۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
کبر رشاد اسالمي آیت اله علی ا گزاره ها و آموزه های دینی کتشاف  ۲۶۳ مبانی ا

دانشگاه اصفهان دکتر فرهاد باباجمالی کانون های جمعیتی در ایران مرکزی مبانی آلومتری تولید یخ و هویت مكانی  ۲۶۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید زاهد زاهدانی مبانی روان شناختی و جامعه شناختی معروف و منكر ۲۶۵

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر جلیل تجلیل گیتی سخنوری مبانی نوجویی و نوآوری در  ۲۶۶

شخصي  دکتر سیدجعفر حق شناس
دکتر محسن عابدي مباني عفاف و حجاب در قرآن ۲۶۷

شخصي دکتر نقي اله پورفر مباني مدیریت زمان از منظر اسالم ۲۶۸

دانشگاه شیراز دکتر حسین پوراحمدي کم بر   مباني و اصول حا
"فرا نظریه اقتصاد سیاسي اسالمي " ۲۶۹

 دانشگاه بین المللي امام خمیني
رحمه اهلل کرین دکتر حمید رضا شا مبنامندي فهم دین و بروندادهاي آن ۲۷۰

دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدرضا پورجعفر  محله، پدیده ی پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد )با عملكردهای مذهبی، فرهنگی و
اجتماعی( در شهر ایرانی ۲۷۱

دانشگاه علم و صنعت کار کعبه، سلول بنیادی در طراحی نیایشگاه های مطلوب مهندس عبدالحمید نقره  ۲۷۲ خانه 

شخصی دکتر احمد معتمد کواترنر مخاطرات به هم خوردن مسأله تعادل زیستی، درس هایی از  ۲۷۳

دانشگاه اصفهان دکتر سیده فاطمه رفیعي پور علوي مخروط و اوج تكامل ۲۷۴

دانشگاه تهران کامبیز فرقاندوست مدخلی بر استانداردهای حسابداری ایران دکتر  ۲۷۵

شخصی مدل توسعه بر اساس نگرش اسالم دکتر عبدالحمید واسطی ۲۷۶

دانشگاه تهران دکتر سید غالمرضا اسالمي مدل توسعه درون زا ۲۷۷

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر علي آقا پیروز مدل رهبري در مدیریت اسالمي ۲۷۸

دانشگاه علم و صنعت کار نسبت اسالم با فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی دکتر عبدالحمید نقره  ۲۷۹

دانشگاه شیراز دکتر مهدی فیض مراتب دینداری ۲۸۰
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 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر مسعود عبدالحسین پورفرد مردم ساالری دینی ۲۸۱

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمدروشن مسئولیت دولت در ورشكستگی بدون تقصیر ۲۸۲

دانشگاه تهران کری دکتر عباس شا گرایی انسانی ایران در توسعه مسئولیت  ۲۸۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست مصلحت در فقه امامیه ۲۸۴

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی ۲۸۵ معجزه انگاری اخالق نبوی آیت اهلل احمد بهشتی

دانشگاه اصفهان دکتر رستم فالح معضالت اخالقی ۲۸۶

دکتر محمد مهدی خلعتبری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی معماری بروج و معماری عروج ۲۸۷

 موسسه پژوهشی امام خمینی
رحمه اهلل دکتر مجید فرهادی نسب افشار معماری مكان محور ۲۸۸

دانشگاه اصفهان دکتر مهرداد حجازی-فاطمه مهدی زاده معنا، زیبایی، شكل و سازه در معماری ایرانی اسالمی ۲۸۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین سلیمي گرایي در نظریه هاي روابط بین الملل و نگاه ایراني معنا ۲۹۰

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر عبدالحسین خسرو پناه گزاره معیارهای دینی بودن یک  ۲۹۱

دانشگاه باقر العلوم علیه السالم دکتر مرتضی الویری مفهوم اسالمی شدن دانش تاریخ ۲۹۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر مریم بختیار اسالمي مقایسه وحدت وجود از دیدگاه ابن عربي و جامي ۲۹۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
کبر رشاد اسالمی آیت اله علی ا کارکرد شناسی عقل در باب دین کتشاف دین / مصادر معرفت دینی  ۲۹۴ منطق ا

۲۹۵ نقد ادله اتحاد عاقل ومعقول  دکتر علی ارشد ریاحی دانشگاه اصفهان

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر ماسیمو لئونه اسالمی کیارستمی ۲۹۶ منظر متافیزیكی در سینمای 

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر هوشنگ اریا منظومه شناخت بازتعریف هستی بمثابه پدیده ای با تعادل فعال ۲۹۷

انجمن اصول فقه حوزه دکتر عباس ظهیری موضوع شناسي دانشي نو و مباني نظري آن ۲۹۸

ک دانشگاه ارا دکتر علی خدیوی مهندسی فرهنگی از نگاه قرآن و حدیث ۲۹۹

دانشگاه اصفهان دکتر ابوالحسن فیاض انوش کار آمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی نا ۳۰۰
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۳۰۱ نقد ادله قدوس نفس انسانی  دکتر علی ارشد ریاحی دانشگاه اصفهان

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر پگاه مصلح گرایی مشارکتی نخبه  ۳۰۲

۳۰۳ نقد ادله مالصدرا برای اثبات حرکت جوهری  دکتر علی ارشد ریاحی دانشگاه اصفهان

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر محمد جواد جاوید اسالمی نسبیت در حقوق شهروندی ۳۰۴

شخصی دکتر حسن ذوالفقارزاده نسبیت تحققي ارزشي معماري اسالمي ۳۰۵

که )عالم ذر( اراده شده است  دکتر علی ارشد ریاحی دانشگاه اصفهان ۳۰۶ نقدمهمترین نظریه هایی 

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر  امیر غنوی نظام اخالقی اسالم ۳۰۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محسن مهاجرنیا ۳۰۸ نظام دفاعی اسالمی

دانشگاه تهران دکتر علیرضا صدرا نظام علم توحیدی سیاست متعالی ۳۰۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا رجایی نظریه )درمان( شناختی- هیجانِی دینی ۳۱۰

دانشگاه شیراز دکتر علیرضا نبی لو نظریه ادبی در ایران ۳۱۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر اصغر افتخاری نظریه اسالمی امنیت اجتماعی شده ۳۱۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا قائمی نیا اعجاز شناختی قرآن ۳۱۳

دانشگاه الزهرا   دکتر حسین شكرکن- دکتر مهدی
خجسته مهر

کار و روابط زناشویی در گامی در توسعه روابط مطلوب در دنیای   نظریه انصاف و نقد آن: 
جامعه ایران ۳۱۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا قائمی نیا نقش استعاره های مفهومی در معرفت دینی ۳۱۵

دانشگاه اصفهان دکتر محمد خاقانی اصفهانی نظریه بالغی بیان و تبیین ۳۱۶

دانشگاه آزاد اسالمی کهنه شهری گانگی اجتماعی  دکتر فاطمه جمیلی  نظریه پردازی در جامعه شناسی ونظریه پردازی دو 
۳۱۷                                                                                                                                                                                                                    نظر وعمل 

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محسن  زاینده رودی نظریه پردازی در علم اقتصاد ،ضرورتی برای توسعه ۳۱۸

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محسن زاینده رودی  نظریه پردازی در علوم اقتصاد ضرورتی برای رسیدن به توسعه
«کاربرد مدلهای توسعه در بحث تولید علم ایران» ۳۱۹

شخصي کریم مهری دکتر  گذشته و مقاومت در مقابل گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه   چگونگی تغییرات زبان 
تغییر در حال حاضر ۳۲۰
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دانشگاه آزاد اسالمی دکتر منصور هاشمی نظریه تغییر  معرفت شناختی در متدشناسی علوم انسانی ۳۲۱

دانشگاه آزاد اسالمی کبر اعتباریان دکتر ا نظریه تغییر  و تحول خودزا ۳۲۲

دانشگاه اصفهان دکتر نصراهلل خسروآبادی نظریه تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران ۳۲۳

دانشگاه آزاد اسالمی نظریه عددی  دکتر  فاضل سلطان ۳۲۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علی عندلیبی همدانی کان حكم صالة الطواف خلف المقام حیث ما  ۳۲۵

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر  زهرا ولی زاده نظریه فمنیستی افراطی )رادیكالی( آمریكایی ۳۲۶

گیالن دانشگاه  دکتر عباداله رستمی چلكاسری کلی تعلیق تعهدات متقابل نظریه  ۳۲۷

دانشگاه پردیس قم دکتر ابوالفضل مصف جهرمی کنترل نظریه  ۳۲۸

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی گروهی پژوهش  نظریه مبنای امنیت اجتماعی ۳۲۹

دانشگاه مازندران دکتر نعمت اله فاضلی کهن نظریه مدرن برای نوروز  ۳۳۰

دانشگاه عالی دفاع ملی دکتر داود نصرآبادی نظریه مقاوم سازی اقتصاد ۳۳۱

دانشگاه تربیت معلم دکتر  محمد جواد رضایی نظریه منبع بودن عقل برای احكام شرعی ۳۳۲

شخصی دکتر محمدعلی خان محمدی نظریه وحدت آیات ۳۳۳

جامعه المصطفی دکتر  روحیه نظیري پور نظریه ادبي پدیدار شناسي قدسي یا نظریه ادبي نشانه شناسي قدسي ۳۳۴

شخصي کریم مهری دکتر  نظریه ای در خصوص انقالب اسالمی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ۳۳۵

موسسه امام خمیني رحمه اهلل دکتر جعفر طرقي کوانتومي انگیزش نظریه  ۳۳۶

دانشگاه مفید قم دکتر سید صادق حقیقت نظریه همروي در اندیشه سیاسي اسالمي ۳۳۷

دانشگاه شهید بهشتي دکتر حسن معلمي نفس انسان متغیري ثابت و مجردي سیال ۳۳۸

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر یحیی یثربی ۳۳۹ نقد نظام مدیریتی جامعه مخصوصا در علوم انسانی

دانشگاه اصفهان دکتر محمد تقي سهرابي فر نفي نظریه سرنوشت محتوم انسان از منظر قرآن و روایات ۳۴۰
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دانشگاه اصفهان دکتر محمد خاقاني اصفهاني گرا دستور زبان هستی  ۳۴۱

شخصي نقد ادله استحاله تناسخ دکتر علی ارشد ریاحی ۳۴۲

شخصي دکتر محمد خاقاني اصفهاني نشانه شناسي و زبان شناسي اسالمي
گرا ( )با طراحي الگوي دستور زبان هستي  ۳۴۳

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محمد علی نویدی تفكر اثر بخش ۳۴۴

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر فرحناز عیدی گذر از است به باید نقد اشكال هیوم بر چگونگی  ۳۴۵

موسسه حكمت و فلسفه اسالمی دکتر مسعود عبدالهی کیث لرر در توجیه معرفت گروی  نقد انسجام  ۳۴۶

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر الهه هادیان رسنانی نقد آراء و اندیشه های تفسیری ابن تیمیه ۳۴۷

شخصی ۳۴۸ نقد بعضی از دیدگاههای دکتر سید یحیی یثربی دکتر عبدالرحیم عناقه

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر احمد بخشایش اردستانی نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل یا تقابل ۳۴۹

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی کبر رشاد نقد پلورالیزم دینی جان هیک آیت اله علی ا ۳۵۰

دکتر محمد علی نویدی دانشگاه تهران مدیریت بینش ۳۵۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید محمد روضاتی نقد حكمت متعالیه ۳۵۲

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محمود قیوم زاده نقد دیدگاه رادیكالی فمینیست ۳۵۳

جامعه المصطفی دکتر محمد محمدرضایی استدالل از قرآن )معجزه جاوید( بر اثبات وجود خدا ۳۵۴

دکتر محمدرضا محسنی دانشگاه آزاد اسالمی نقد فلسفی حكمت متعالیه مالصدراوفلسفه تعقلی دکارت ۳۵۵

جامعه المصطفی دکتر محمد محمدرضایی چیستی فلسفه دین و مسائل آن ۳۵۶

جامعه المصطفی دکتر محمد محمدرضایی کریم قرائت های مختلف قرآن  ۳۵۷

شخصی کزازی دکتر میر جالل الدین  زیباشناسی سخن
)معانی و بیان-آب و آیینه(  ۳۵۸

دانشگاه تهران کمال واعظی دکتر سید  نقد مبانی مدیریت دولتی نوین در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۳۵۹

ج بابایی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ایر ۳۶۰ نقد مدل حقوقی ایران
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شخصي دکتر محمد تقی سهرابی فر نفی سرنوشت محتوم انسان ۳۶۱

شخصی دکتر سید یحیی یثربی  در علوم انسانی
ً
نقد نظام مدیریتی جامعه، مخصوصا ۳۶۲

دانشگاه شیراز کاظمی دکتر بهرام اخوان  گسست نظریه والیت فقیه  نقد نظریه دگرگونی و 
در دیدگاه امام خمینی ۳۶۳

شخصي کزازی دکتر میر جالل الدین  شاهنامه نظم است یا نثر ۳۶۴

دکتر حسین حبیبی تبار دانشگاه آزاد اسالمی کتاب و مشرکین و مرتدین نقد نظریه نجاست ذاتی اهل  ۳۶۵

شخصي دکتر مسعود اسالمی  نقد نظریه های
Lex Mercatoria و Lex Petrolia در حقوق و قراردادهای بین الملی نفت ۳۶۶

دانشگاه اصفهان دکتر ناصر براتی ک و شناخت و تفسیر محیط زیست انسان ۳۶۷ تأثیر زبان مستقیم زبان بر فهم و ادرا

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد رضا محسنی ۳۶۸ نقد و بررسی جهان زیبایی شناسة مارسل پروست- در جستجوی زمان از دست رفته

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر هنگامه غضنفری کیفری ایران درحفاظت از محیط زیست با نگاهی به تحوالت حقوق  نقد و بررسی قواعد 
بین الملل محیط زیست ۳۶۹

شخصی نقد و بررسی نظریات امكان علم دینی دکتر قدرت اله قربانی ۳۷۰

دکتر لیال برادران جمیلی دانشگاه آزاد اسالمی
نقد و بررسی نظریه آماتوریش

کتاب نقد نظریه پروفسور ادوارد سعید در 
orientalism شرق شناسی

۳۷۱

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر لیال عظیمی   نقد و بررسی نظریه پست مدرنیستی مصرف
)مطالعه موردی ژان بودریار) ۳۷۲

دانشگاه شیراز دکتر لیال برادران جمیلي نقد و بررسي نظریه آمواتوریسم ۳۷۳

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر محسن ایزدیار نقد و تحلیل آزاد اندیشی در ادب پارسی ۳۷۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ناصر براتی ۳۷۵ شهر اسالمی: عدالت پویا و هوشمند

دانشگاه آزاداسالمی دکتر لیال منیری نقد و بررسی شعرنو )آزاد( از آغاز تا امروز ۳۷۶

دکتر حسین هادوی دانشگاه آزاد اسالمی نقدوبررسی نظریه انحطاط اندیشه سیاسی درایران
)نقد نظریه دکتر سید جواد طباطبایی(  ۳۷۷

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مصطفی ملكیان نقد و بررسی نظریه جمع بین عقالنیت ومعنویت ۳۷۸

دانشگاه آزد اسالمی دکتر  محمد علی برنا نقدی بر عینیت، سنخیت وتباین وجود ۳۷۹

دانشگاه پیام نور دکتر ویدا احمدی  ارائه فرمول جریان شكوفایی روان و ارتقاء مرتبه وجودی انسان در داستان منطق الطیر
گری و روانكاوی کیمیا عطار با نظر به  ۳۸۰
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دکتر  ولی اله نقی پورفر جهاد دانشگاهی نقش جامع نگری به قرآن در دستاورد فقهی و شرایط فقاهت ۳۸۱

دانشگاه تهران دکتر  محمد تقی رهنمایی نقش دولت درتوسعه وتقویت شهرنشینی در ایران ۳۸۲

دانشگاه پیام نور دکتر  ویدا  احمدی درباره عناصر داستان نماد و معنا وروانكاوی در سه روایت داستان پرندگان ۳۸۳

شخصي دکتر سید محمدجواد موسوی نگاهی نو به سهم االرث فرزندان 384

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر علیرضا عندلیب نوسازی بافت های فرسوده شهری ۳۸۵

شخصی دکتر مهدی سقایی کالنشهر ها گردشگری درروستاهای پیرامون  واسازی متن فضایی 
)مطالعه موردی:کالن شهر مشهد) ۳۸۶

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر محسن مهاجر نیا گرایی در فلسفه سیاسی فارابی واقع  ۳۸۷

 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
اسالمی دکتر  ابوالفضل ساجدی وحی تجربه دینی و نبوی ۳۸۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد هاتفی گفتمانی وضعیت )پارادایم(پسا ۳۸۹

شخصی دکتر عبدالكریم مشایخی  هجوم چهارگانه نیروهای انگلیس به جنوب ایران و بررسی نقش هدایتی روحانیت آن
منطقه علیه استعمار ۳۹۰

دانشگاه اصفهان دکتر محمد هاتفي گفتماني همپوشاني سپهر- نشانه و نظام  ۳۹۱

شخصی دکتر علیرضا برازش همه را دوست بداریم ۳۹۲

جامعةالمصطفی دکتر حسن اخوان ارمكی هندسه تاریخ و آنالیز انسان
۳۹۳ ) کاربرد ریاضیات در علوم انسانی( 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسن ذکیانی هنر استدالل ۳۹۴

دانشگاه تهران دکتر محمد مهدی هراتی کتابت آیات قرآنی هنر بدایع نگاری در  ۳۹۵

دانشگاه تهران کچوئیان دکتر حسین  هویت ملی ۳۹۶

دانشگاه تهران دکتر علی قنبری کید بر ایرانیان عرب زبان هویت ملی و ارزش های جهانی شدن با تا ۳۹۷

تربیت مدرس دکتر محمدرضا شهبازبگیان هیدروپلیتیک خودسامان ۳۹۸

دکتر محمد محمدرضایی دانشگاه تهران کریم قرائت های مختلف قرآن  ۳۹۹

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر فریدون رهنمایی رودپشتی CAPM گذاری دارایی های سرمایه ای وارائه مدل نوین جهت پیش  تبیین مدل قیمت 
خ بازده موردانتظارسهام R-CAPM بیتی نر ۴۰۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی   در علوم انسانی دکتر سید یحیی یثربی
ً
نقد نظام مدیریتی جامعه، مخصوصا 400

کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن  کبری دکتر علی ا عدم تحریف در قرآن 401

کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن  دکتر مهدی طباطبائی علم دینی 402

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر علی شیروانی تبیین دینی و نقش آن در تربیت دینی 403

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش دکتر یحیی قائدی کودکان و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش جایگاه فلسفه  برای  404

شخصی دکتر محسن عابدي  مباني عفاف و حجاب در قرآن 405

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر  مریم بختیار بررسی مساله وحدت وجود با توجه به ارا ابن عربی و جامی 406

شخصی کبری  بیرق دکتر حسن ا بومی سازی علوم انسانی 407

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر فریدون رهنماي رودپشتي کشور و سند چشم انداز چالش های آموزش عالی  408

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر حسین فلسفي دانش تجربي، قصه جهاني 409

شخصی دکتر محسن ایمانی نائینی کاربرد شیوه های آموزش حوزوی در دانشگاه 410

شخصی دکتر محمدعلی خان محمدی نظریه وحدت آیات 411

شخصی دکتر سیدعلیرضا واسعي تاریخ تحلیلي )اسالم( به مثابه روش 412

شخصی دکتر محمد علي موحدی امام علی )ع( در قرآن 413

شخصی دکتر سید حسین هاشمی بازخوانی آفرینش حضرت آدم 414

شخصی دکتر علی نصیری روش شناسی نقد احادیث در حوزه قرآن 415
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جنبش های اجتماعی؛ 
متأثر از رابطه سه بعدی فرد- جمع-رابطه

ارائه دهنده: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

ــه در تشــكیل جنبش هــای اجتماعــی ســه عامــل اساســی دخالــت می کننــد. ایــن  ک گرفــت  ــوان نتیجــه  ــات بنــام جنبش هــای اجتماعــی می ت ــر نظری ــا مــروری ب ب

ــا رفتــار خــود )افــراد(، ایدئولــوژی )روابــط( و زمینــه اجتماعــی )جامعــه(. ترکیــب ایــن ســه موضــوع صاحــب ایــن نــوآوری را بــه  کنشــگران ب عوامــل عبارت انــد از: 

کــه در  کامل تــری در توصیــف و تحلیــل ایــن پدیــده رهنمــون می گــردد. بــر اســاس ایــن نــوآوری، از نظــر هســتی شناســی در ایــن تحقیــق فــرض بــر ایــن اســت  دیــدگاه 

واقعیت هــای اجتماعــی »فــرد«، »جامعــه« و »روابــط«، هــر ســه اصیــل هســتند و بــر یكدیگــر تأثیــر و تأثــر متقابــل دارنــد. وی بــه »تعــادل« بیــن قــدرت اثــر ایــن ســه 

گیدنــز، قوانیــن، ســاخت ها  کنشــگرهای اجتماعــی هســتند؛ نظــام اجتماعــی پدیــده ای بــا آثــار و ترتیبــات خویــش اســت؛ و روابــط - در زبــان  قائــل اســت. فاعلیــن 

کیــد آرچــر، مثــل  کــه اعمــال جمعــی آن هــا در یــك زمــان و مــكان خــاص نظــام اجتماعــی را شــكل می دهــد. تأ و ســازمان ها - ارتبــاط دهنــدگان بیــن افــرادی هســتند 

کیــد دارد. در ایــن تحقیــق از ترکیــب  گیدنــز بــر عامــل ســوم، یعنــی روابــط، تأ گــرا )رئالیســت(، بــر دو عامــل اول، یعنــی فــرد و جامعــه، اســت و  دیگــر متفكریــن واقــع 

کــه آرچــر در مــورد فــرد و جامعــه عقیــده  ایــن دو نظــر پیــروی می شــود. بــه عبــارت دیگــر می تــوان بیــن فــرد، جامعــه و روابــط بینشــان تمایــز قائــل شــد. همان طــور 

کلــی در همــه نظام هــای اجتماعــی افــراد بــر  دارد، در ایــن تحقیــق نیــز هــر ســه مــورد، آثــار مربــوط بــه خــود دارنــد و هیــچ یــك بــر دیگــری غالــب نیســت. به طــور 

اســاس صفاتشــان بــر جامعــه اثــر می گذارنــد، جامعــه بــا خصوصیــات مربــوط بــه خــودش آنــان را متأثرمی کنــد و روابــط اجتماعــی نیــز نقــش خــود را به عنــوان راه 

کــه قابلیت هــای افــراد را بــا موقعیت هــای اجتماعــی و بالعكــس مرتبــط می نماینــد، بــازی می کنــد. اهمیــت هیــچ یــك از ایــن عناصــر بیــش از دیگــری نیســت  هائــی 

کــه از شــرایط اجتماعــی  کــدام به عنــوان یــك »بعــد« از نظــام اجتماعــی مداخلــه می نماینــد. در طــول زمــان، افــراد  گرفــت. هــر  کــدام را نمی تــوان نادیــده  و هیــچ 

قبلــی تأثیــر پذیرفته انــد، بــر اســاس امكانــات و محدودیت هــای زمینــه اجتماعــی موجــود، عمــل می کننــد و آن را تغییــر می دهنــد. از منظــر معرفــت شناســی در ایــن 

کــه فاعلیــن )اجــزاء سیســتم( از طریــق روابطشــان،  تحقیــق بــه ایــن قالــب هســتی شناســِی اجتماعــی از زاویــه نگــرش سیســتمی نــگاه می شــود. بــه ایــن معنــی 

کــه قبــاًل توضیــح  سیســتم اجتماعــی را می ســازند و بالعكــس؛ یعنــی نظــام اجتماعــی بــر فاعلیــن از طریــق شــبكه روابــط بینشــان اثــر می گــذارد. همان طــور 

داده شــد جنبش هــای اجتماعــی، رفتارهــای جمعــی ســازمان یافتــه بــا اهــداف خــاص هســتند. عملكــرد مــورد انتظــار جنبش هــای اجتماعــی بــرای رســیدن بــه 

کامــل محقــق نخواهنــد  هدف هایشــان بســتگی بــه عملكــرد دقیــق و هماهنــگ عوامــل تشــكیل دهنده شــان دارد. در غیــر ایــن صــورت هدف هــا اصــاًل و یــا به طــور 

کامــل بــه خواسته هایشــان نخواهنــد  کــه جنبش هــای اجتماعــی بــه دیگــر انــواع رفتارهــای جمعــی، از قبیــل شــورش، تبدیــل خواهنــد شــد و به طــور  شــد؛ یعنــی 

گــران خاصــی، به صــورت ســازمان یافتــه، در جهــت اهــداف ایدئولوژیــک بخصوصــی  کلــی، در یــک »زمینــه اجتماعــی خــاص« )سیســتم( »کنــش  رســید. به طــور 

رفتــار می کننــد« )ســازوکار زیــر بنائــی( و بــه ایــن ترتیــب جنبش هــای اجتماعــی شــكل می گیرنــد.

۶۳.۵ نوآوری* ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

شورای داوری: دکتر حمید پارسانیا، دکتر عباسعلی توسلی، دکتر حسین پناهی، دکتر حشمت زاده

کمیته ناقدان: دکتر سید احمد موثقی، دکتر محمد رحیم عیوضی، دکتر غالمرضا جمشیدی
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عدل شبكه ای

ارائه دهنده: دکتر عبدالحمید واسطی

کــه از آن بــه دســت می آیــد بتــوان فرمــول محاســبه  تعییــن معــادالت بــرای محاســبه عدالــت، نیــاز بــه نظریــه پــرداز دارد تــا بــر اســاس شــاخص ها و قوانینــی 

ــا عناویــن »عــدل شــبكه ای«  کــرد. ایــن نظریــه در پــی دســت یابــی بــه دســتگاه معرفتــی محاســباتی در عــدل اســت. پیشــنهاد ارائــه شــده ب عدالــت را تنظیــم 

بیانگــر مقیــاس محاســبه عدالــت )در مقیــاس شــبكه هســتی( و محورهــای الزم در محاســبه عدالــت )مطلوبیــت جســمی، فكــری و روحــی، محیطــی، جمعــی و 

کلیــه ســطوح نیازهــا و مبتنــی بــر فهرســت خیــر و شــرهای مشــترک انســانی و مبتنــی بــر روش  پایــدار( و قوانیــن پایــه محاســبه عدالــت )مبتنــی بــر مــدل نیازهــا در 

گیــری بهینــه انســانی( می باشــد. ایــن نظریــه یــک نظریــه وجودگرایانــه اســت و در یــک پارادایــم حكمــت متعالیــه تعاریــف شــده اســت و بــا روش تحقیــق  تصمیــم 

گردیــده اســت و از خروجی هــای  کلیــه مفهــوم رشــد شــبكه ای جهــت دهــی  گرفتــه اســت و بــر اســاس  شــبكه ای )امتــداد حكمــت متعالیــه در روش شناســی( شــكل 

آن پیشــرفت شــبكه ای، رفــاه شــبكه ای، برنامــه نویســی شــبكه ای، تأمیــن اجتماعــی شــبكه ای و بــازار شــبكه ای اســت. بــر اســاس تعریــف عــدل در ایــن ایــده و 

کــرد. توضیــح اینكــه در شــبكه هســتی، محورهــای ارتباطــِی چهارگانــۀ  کالن عدالــت ارائــه  بــر اســاس »مقیــاس شــبكه هســتی« می تــوان فرمولــی بــرای محاســبه 

کــدام از محورهــا، زیرمحورهایــی وجــود دارد ماننــد: ارتبــاط بــا جســم، ارتبــاط بــا  کــه در هــر  »ارتبــاط بــا خــود، بــا محیــط، باهمنــوع، بــا خداونــد« فعــال هســتند 

ذهــن و فكــر، ارتبــاط بــا روح و قلــب، ارتبــاط بــا خانــواده، ارتبــاط بــا فامیــل، ارتبــاط باهمســایه و همشــهری، ارتبــاط باهموطــن و ارتبــاط بــا بشــر در بینالملــل، 

ارتبــاط بــا نیروهــای مثبــت، ارتبــاط بــا نیروهــای منفــی، ارتبــاط بــا عالــم مــاوراء و متصــل بــه بینهایــت. بــر اســاس مبانــی فلســفِی پارادایــم شــبكهای، هــر حرکتــی 

کلیــه ارتباطــات فــوق اســت )گرچــه میتوانــد مقــدار نیــرو در یــک یــا چنــد ارتبــاط، نزدیــک بــه صفــر باشــد یــا  در هســتی بخواهــد انجــام شــود نیازمنــد برآیندگیــری از 

کــه بایــد در مقیــاس شــبكه هســتی محاســبه شــوند، بایــد بــا مالحظــه روابــط فــوق مــورد بررســی  کمــال  قابــل محاســبه نباشــد(؛ لــذا مــدل نیازهــا، امكانــات، رشــد و 

کــرد. »مطلوبیــت« بــه معنــی عــام عبارتســت از: تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط بــا یــک یــا  گیرنــد. ایــن محاســبه را می تــوان در قالــب فرمــول »مطلوبیــت« ارائــه  قــرار 

چنــد پدیــده؛ و بــه معنــی خــاص عبارتســت از: تمایــل بــرای رفــع نیــاز بــا برقــراری ارتبــاط بــا منبــع رفــع نیــاز. ایــن اصطــالح در علــم اقتصــاد، ایجــاد تعــادل در هزینــه  

کاال، بــر اســاس ارزشــگذارِی ذهنــی مصرفكننــده اســت، امــا در اینجــا )مبحــث عدالــت( و در فلســفه اقتصــاد اســالمی، بــه معنــی تعــادل در هزینــه  منفعــت یــک 

ــا مالحظــه هزینــه و منفعــت در مقیــاس روابــط چهارگانــه انســان  ــر اســاس تأثیــر واقعــی آن در رفــع ســطوح نیازهــای واقعــی مصرفكننــده، ب کاال، ب منفعــت یــک 

گــر شــاخص ها و فرآیندهــای تحقــق »عدالــت فــردی،  عدالــت جمعیتــی، عدالــت عقالنــی، عدالــت علمــی، عدالــت  در هســتی اســت. ســخن پایانــی اینكــه ا

کلیــه عدالت هــای مضــاف...«، بــر اســاس »فرمــول عــدل شــبكه ای«  برنامــه ای،  عدالــت اجتماعــی، عدالــت محیط زیســت، عدالــت ســالمت، عدالــت آمــوزش و 

تعییــن شــوند، الگــوی پیشــرفت عادالنــه، رقــم خواهــد خــورد.

۹۵ نوآوری* ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ علوم عقلی  پژهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

شورای داوری: دکتر احمد واعظی، دکتر  ابوالفضل ساجدی، دکتر عبداهلل نصری

کمیته ناقدان: دکتر نجف لكزایی، دکتر غالمرضا بهروزی لک، دکتر محمود حكمت نیا، دکتر عادل پیغامی
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رهیافت بومی سازی علوم سیاسی

گر ارائه دهنده: دکتر ابراهیم برز

کنــون پــس از  از دیربــاز در ایــران و جهــان غیرغــرب در اســتفاده از میــراث فكــری و تمـــدنی مغـــرب زمـــین، مناقشــه ها و مباحــث پرشــوری جریــان داشــته اســت. ا

کار سیاســت گذاران فكــری و  کثــری فناوری هــا و علــوم ســـخت و علـــوم طبیعـــی بـــی دغدغـــه در دســتور  چنــد دهــه تــا حــدودی معمــا حــل شــده اســت. جــذب حدا

گذاری به میراث تمـــدن مغـــرب زمیــن، باید  ج  گرفتــه اســت؛ امــا در حیطـــه علـــوم انســانی ضمــن پذیــرش عقــب ماندگــی در ایــن حــوزه و بــا ار اجرایــی کشــورها قــرار 

کشــورهای پســا اســتعماری  گیــرد. ایــن شــیوه بــه نوعــی دیگــر حتــی در  کار قــرار  اخــذ و اقتبــاس نقادانــه و اجتهــادی آن در قالــب رهیافــت بومــی ســازی در دســـتور 

کلـــی ایــن نــوآوری مباحــث هســتی شناســی، معرفــت شناســی و روش شناســـی اســـت. هـــر یــك از این  کانــادا، پیگیــری شــده اســت. خطـــوط  در جــوار آمریــكا، نظیــر 

ارکان ســه گانه، خــود بــه اجــزاء فرعــی و فرعــی تــری تقســیم شــده اســت. بومــی ســازی علــوم انســانی بــه طــور عــام و علــوم سیاســی بــه طـــور خـــاص، فراینـــدی دراز 

ج  مـــدت و پیچیــده و در عیــن حــال حیاتــی اســت. محتـــوای علــوم سیاســی در ایــران بــه چنــد دلیــل بومــی نیســت: ۱( ســطح علمــی آن هم تــراز بـــا دنیــای خـــار

کنـــد؛ ۳( تجویزهـــایش  کارآمـــد نیســت و نمی توانــد مســائل ایــران را توضیــح دهــد و پیــش بینـــی  نیســت و در واقــع اطالعــات و نظریه هــای آن بـــه روز نیســت؛ ۲( 

کـــاربردی داشــته باشــد؛ ۴( در مــواردی هویــت ملـــی و دینـــی را تحكـــیم و تقویــت نمی کنــد ۵( مولـــد نیســت، یعنــی نمی توانــد ســهمی در تولیــد  نمی توانــد جنبـــه 

کننــده زحمــــات اســــتادان و صاحــب  کــــاربرد و نقــــادی آن داشــــته باشــــد. ایــن همــــه نفــــی  علــوم سیاســی جهـــانی در مرحلـــه عرضـــه علـــم، اشـــاعه علــــم و یــا 

غ التحصیــالن بــه ویــژه دانشــجویان  نظــران وطــن دوســت نیســت، بلكــه بــه معنــای افزایــش انتظـــارات از آن هــا بـــه دلیــل ایجـــاد ظرفیت هــای جدیــد در ســطح فار

کــز فــراوان علــوم سیاســی و پــرورش نســل جدیــد علــوم سیاســی اســت. ایــن نظریــه  کارشناســی ارشــد و دکتــری و تأســیس مرا تحصیــالت تكمیلــی در مقـــاطع 

کاربــردی، بــه ســهم خـــود راه بـــومی  کاربــرد آن در مقــام عمــل و توصیه هــای  کوشــیده اســت تــا بــا ســاده ســـازی مفـــاهیم رهیافـــت بـــومی ســـازی و نیــز ســاده ســازی 

گرتــه بــرداری شــود. کار در صــورت توفیــق می توانــد بــه ســـهولت در ســایر رشــته های علــوم انســانی  کنــد. در مراحــل بعــد ایــن  ســـازی علــوم سیاســی را هموارتــر 

۷۵ نوآوری* ۹ اسفندماه ۱۳۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

کاووس سیدامامی شورای داوری: آقایان دکتر بهروز لک، دکتر جالل درخشه، دکتر منصور میراحمدی، دکتر 

کمیته ناقدان: دکتر غالمرضا خواجه سروی، دکتر محمد باقر خرمشاد، دکتر محمد حسین جمشیدی و دکتر حسین جمالی

کرسی              |                     امتیاز                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
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 امنیت متعالیه
ارائه دهنده: دکتر نجف لكزایی

کــه نبــوده اســت و بوجــود  بــه نظــر فالســفه، هــر امــر حادثــی نیازمنــد چهــار علــت اســت: علــت مــادی، صــوری، فاعلــی و غایــی. بــه یــک معنــا وقتــی از پدیــده ای 

کنیــم، چهــار پرســش زیــر مدنظــر اســت:  کــرده ایــم. از ایــن منظــر هــرگاه از امنیــت پــرس و جــو  کنیــم، در واقــع از ایــن چهــار علــت ســوال  آمــده اســت، پرســش مــی 

کــه پرســش  ۱. علــت مــادی امنیــت چیســت؟ ۲. علــت صــوری امنیــت چیســت؟ ۳. علــت فاعلــی امنیــت چیســت؟ و ۴. علــت غایــی امنیــت چیســت؟ بــرای ایــن 

کنیــم: الــف: پرســش هــای علــت  ح  هــای فلســفی مذکــور، بــه ادبیــات رایــج در متــون امنیتــی نزدیــک شــود، مــی توانیــم ایــن پرســش هــا را بــه ایــن شــكل نیــز مطــر

مــادی: ۱.مبانــی امنیــت چیســت؟ ۲. منابــع تولیــد امنیــت چیســت؟ ب: پرســش هــای علــت صــوری: ۱. ســطوح امنیــت چیســت؟ ۲. انــواع امنیــت چیســت؟ 

کــه شایســتگی دارنــد تولیــد و حفاظــت از امنیــت بــه آنهــا ســپرده شــود چــه شــرایطی دارنــد؟ ۲. نهادهــا  کارگزارانــی  ج: پرســش هــای علــت فاعلــی: ۱. افــراد و 

کــه شایســتگی دارنــد تولیــد و حفاظــت از امنیــت بــه آنهــا ســپرده شــود چــه شــرایطی دارنــد؟ د: پرســش هــای علــت غایــی: ۱.مرجــع امنیــت  و ســازمان هایــی 

چیســت؟ ۲.  هــدف از تولیــد امنیــت چیســت؟ مرجــع امنیــت یــک بحــث اســت و علــت غایــی امنیــت بحثــی دیگــر. مرجــع امنیــت متناســب بــا نــوع امنیــت متفــاوت 

اســت. مرجــع امنیــت اقتصــادی، حفاظــت از مالكیــت اســت. مرجــع امنیــت سیاســی، حفاظــت از آزادی و حقــوق سیاســی شــهروندان و جلوگیــری از دیكتاتــوری 

و اســتبداد اســت. مرجــع امنیــت قضایــی حفاظــت از عدالــت اســت. مرجــع امنیــت فرهنگــی حفاظــت از ارزشــهای اســالمی اســت. امــا پرســش مهمتــر ایــن اســت 

گــر اســالم و نظــام سیاســی اســالمی بــر حفاظــت از  ح مــی شــود. درواقــع ا کــه بــا عنــوان علــت غایــی مطــر کــه هــدف از اینهــا چیســت؟ ایــن پرســش همــان اســت 

کیــد دارنــد، بــرای چیســت؟ تمــام ایــن تــالش هــای امنیتــی بــرای ایــن  جــان، مــال، عقــل، نســل، خانــواده، حــق النــاس، حــق اهلل، عدالــت و ارزش هــای دینــی  تا

کننــد.َو مــا  کــه عبادتــم  کــه فرمــود »مــن جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــراى ایــن  کمــال انســان، از طریــق عبودیــت، بــرای قــرب الهــی فراهــم شــود  کــه زمینــه  اســت 

کــه نــام ایــن  کــردن زمینــه تقــرب بنــدگان خــدا بــه خــدا اســت و دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت   ِلَیْعُبــُدوِن.« غایــت تولیــد امنیــت فراهــم 
َّ

ْنــَس ِإال ِ
ْ

ِجــّنَ َو ال
ْ
ــُت ال

ْ
ق

َ
َخل

کــه مــواد و صــورت آن نیــز  کــه رهبــران الهــی از عهــده تامیــن ایــن نــوع امنیــت بــر مــی آینــد. چنــان  گذاریــم. بــاز بــه همیــن دلیــل اســت  مكتــب امنیتــی را متعالیــه مــی 

کــه از آن بــا  ممیــزات خــود را دارد. ریشــه اهــداف و غایــت هــای دوگانــه انســان و جوامــع انســانی، یعنــی تعالــی طلبــی و دنیاطلبــی درســازوکار وجــودی انســان، 

گیــری  گانــه انســان یــاد شــده اســت، مــی باشــد. پــس بنیــاد امنیــت و تهدیــد در درون ماســت. خودبــاورى و اســتقالل فرهنگــی، بــا جهــت  عنــوان فطــرت هــای دو 

کــه غایــت امنیــت متعالیــه  گیــری دولــت اســالمی باشــد. ایــن ســخن روی دیگــر »قــرب الهــی « اســت  تربیــت انســان اســالمی ، بجــای انســان غربــی بایــد جهــت 

اســت.

۹۰ نظریه پردازی* ۱۴ آذر ۱۳۹۷ علوم اجتماعی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

شورای داوری:دکتر منصور میراحمدی، دکتر حمید پارسانیا، دکتر علیرضا صدرا، دکتر علی عبداهلل خانی

کمیته ناقدان:دکتر محمد ستوده، دکتر علی شیرخانی، دکتر بهادر امینیان، دکتر نوراهلل قیصری
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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نقد رویه الشهید صدر حول حقیقه العقود
ارائه دهنده: دکتر خالد غفوری

مــن الواضــح مــدى الــَدور الهــاّم للعقــود والمعامــالت فــي تنظیــم شــبكة العالقــات النســانیة فــي مختلــف مجــاالت الحیــاة، ســیما المجــاالت المالیــة واالقتصادیــة، 

کمــا ال ریــب فــي تنــّوع هــذه العقــود والمعامــالت، فمنهــا مــا یكــون فــي قالــب المعاوضــات ومنهــا لیســت بمعاوضــات، وکانــت للشــهید الصــدر رؤیــة خاّصــة حــول 

کالبیــع والمعاطــاة غیــر البیعیــة، فحــاول إرجاعهــا   معاوضیــة 
ً
کاألمانــة والهبــة والعاریــة والقــرض أو عقــودا  غیــر معاوضیــة 

ً
کانــت عقــودا حقیقــة تلــك العقــود ســواء أ

الــی الحیــازة واحتمــل إرجــاع بعــض العقــود المعاوضیــة الــی ضمــان الغرامــة ببیانــات مفّصلــة خاّصــة لــه، وقــد عرضنــا هــذه الرؤیــة بصــورة تفصیلیــة، ثــّم تصّدینــا 

لتقویمهــا ونقدهــا، ولــم نرتــِض مــا قّدمــه مــن تفســیر وتحلیــل لهــذه العقــود.

أهّم نتائج البحث:
۱- لقد قمنا بعْرض مباني رؤیة الشهید الصدر حول حقیقة العقود غیر المعاوضیة وکذا المعاوضیة.

، وهي: عقود االستئمان، والهبة والعاریة والقرض.
ً
 تحلیلیا

ً
۲- قمنا بعْرض تكییف الشهید ألربعة من العقود غیر المعاوضیة عرضا

ولــی، وال اســتنابة فــي 
ُ
۳- تصّدینــا لنقــد وتقویــم التكییــف الــذي قّدمــه الشــهید الصــدر حــول عقــد الودیعــة وأّنــه لیــس فیــه أّي تنزیــل للیــد الثانیــة منزلــة الیــد اال

 مــن یــد المســتأِمن ویــد األمیــن بعنوانهــا االســتقاللي، فلــم 
ّ

کل إلــزام المســتوَدع بالقیــام بالحفــظ، مــع احتفــاظ  الحفــظ، بــل إّن مصــّب العقــد هــو حفــظ العیــن و
ولــی وال تمطیــط لهــا.

ُ
یحصــل تمدیــد للیــد اال

۴- تصّدینــا لنقــد وتقویــم التكییــف الــذي قّدمــه الشــهید الصــدر حــول عقــد الهبــة وأّنــه لیــس مجــّرد حیــازة، بــل تملیــك مــن ِقبــل المالــك، وأّمــا شــرط القبــض 
.

ً
ــا ــا أو عقالئی فبالمــكان تخریجــه تعّبدی

ــل هــو إعمــال لســلطنة  ــة مــن المراتــب، ب ــازة بمرتب ــه لیــس مجــّرد حی ــة وأّن ــذي قّدمــه الشــهید الصــدر حــول عقــد العاری ــا لنقــد وتقویــم التكییــف ال ۵- تصّدین
ــا. ــن ومنافعه ــی العی ــك عل المال

ــك 
ّ

ولــی للیــد الثانیــة بتمل
ُ
۶- تصّدینــا لنقــد وتقویــم التكییــف الــذي قّدمــه الشــهید الصــدر حــول عقــد القــرض وأّنــه عبــارة لیــس مجــّرد إذن مــن صاحــب الیــد اال

کمــا ُیمكــن تخریــج  کمــا هــو مختــار المشــهور، فهــو عقــد معاوضــي.  المــال بقیــد الضمــان )أو علــی وجــه الضمــان(، بــل هــو تملیــك بضمــان المثــل أو القیمــة ـ 
.

ً
اشــتراط القبــض فیــه عقالئیــا

 وال ضمان للمالیة.
ً
ق الیرواني، فال تملیك مّجانا

ّ
۷- لم نرتِض التكییف الذي قّدمه الُمحق

۸- تصّدینــا لبیــان نقــد عــاّم للتكییفــات التــي قّدمهــا الشــهید الصــدر حــول هــذه العقــود بصــورة عاّمــة، وأثبتنــا رفضنــا القاطــع لمــا طرحــه الشــهید الصــدر حــول 
بیــان حقیقــة العقــود غیــر المعاوضیــة.

کالمضاربة والمزارعة والمساقاة. ، وهي: المعاطاة غیر البیعیة، البیع، عقود العمل 
ً
 تحلیلیا

ً
۹- قمنا بعْرض تكییف الشهید لبعض العقود المعاوضیة عرضا

۱۰- تصّدینــا لنقــد وتقویــم التكییــف الــذي قّدمــه الشــهید الصــدر حــول المعاطــاة غیــر البیعیــة، وقلنــا أّنهــا ترجــع الــی العقــد، فمثــال الشــرب مــن الســقاء ووضــع 
الثمــن بالكــوز یكــون مــن بــاب البیــع.

 بالضمان.
ً
کونه تملیكا کونه من باب الباحة أو افتراض النیابة أو افتراض  ق الخوئي+ من افتراض 

ّ
کما أّننا ال نرتضي ما یراه المحق  -۱۱

۱۲- وأّما مثال االستحمام ودفع مبلغ للحّمامي فهو من باب الجارة، ال الباحة المضمونة.
کونهــا مــن بــاب اســتدعاء الحیــازة ســلطة المالــك علــی   منهــا، وقبــل 

ً
۱۳- وأّمــا المعاملــة البیعیــة فقــد ذکــر الشــهید الصــدر لتخریجهــا خمســة وجــوه رفــض ثالثــا

 رجوعهــا الــی ضمــان الغرامــة.
ً
، واحتمــل أیضــا

ً
نقــل مالــه بعــوض أو مّجانــا

۸۰ نقد* ۱۲ دیماه ۱۳۹۷ علوم نقلی جامعه المصطفی العالمیه

شورای داوری:آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، دکتر قنواتی، دکنر محمود حكمت نیا

 کمیته ناقدان: دکتر قائینی، دکتر عبدی پور، دکتر اسالمی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

قانون طبیعی اسالمی
ارائه دهنده: دکتر محمد حسین طالبی

کتاب هــا و مقــاالت فراوانــی در غــرب حــاوی نظریه هــای متعــددی در بـــاب قانــون طبیعــی  قـــانون طبیعـــی در غـــرب برخــالف حــوزه اســالمی بســیار مشــهور اســت. 

گــون را در خـــود جـــای داده اســت؛ بنابرایــن، پیشــینه قانــون طبیعــی در غــرب بــه  گونا کــه نظریههــای  اســت. درواقــع، قانــون طبیعــی در غــرب یــک دکتریــن اســت 

کمال تأســف، در حوزه  درازای بیــش از ۲۵ قــرن اســت. بــا وجــود اهمیــت زیــاد آمــوزه قانــون طبیعـــی در مباحـــث مربـــوط بـــه عقــل عملــی و فلســفه های مضــاف، بــا 

کــه حــاوی نظریــه اســالمی دربــاره قانــون طبیعــی باشــد، منتشــر نشــده اســت...  کنــون اثــر دیگــری  اســالمی به جــز چنــد اثــر مكتــوب از نگارنــده در ایــن زمینـــه تا

کــه خــدای متعــال در وجــود انســـان قـــرار داده و  کلیـــد حـــل مســـائل بســـیار فراوانــی در حــوزه اخــالق، حقــوق و سیاســت اســت. قانونــی تكوینــی اســت  ایــن قانــون 

عقــل بشــر آن را به طــور بدیهــی درک می کنــد و آدمــی بــا عمــل بــه آن بــه ســعادت می رســد. ایــن قانــون حــاوی اوامــر و نواهــی عقــل دربــاره بایســتههای رفتــاری 

کله بایدهــا و نبایدهــای بدیهــی صادرشــده از عقــل بشــر نشــان میدهــد  انســان بــرای رســیدن بــه ســعادت ابــدی اســت. قانــون طبیعــی اســـالمی خـــود را در شــا

کــه از مراتـــب ســه گانه نفـــس آدمـــی )نبـــاتی، حیوانــی و ناطقــه( بــا عنایــت بــه نیازهــای انســان بــرای وصــول بــه مقــام قــرب الهــی، یعنــی بــا توجــه بــه مقصــد حرکـــت 

کــه عقــل عملــی  کمــال مطلــق و رســیدن بــه مقــام خلیفهاللهــی بــه دســت می آیــد. محتــوای قانــون طبیعــی چندیــن دســتورالعمل عقلــی اســت  انســـان بــه ســوی 

گزاره هــای بـــدیهی مبنـــای رفتارهـــای صحیــح آدمــی  بشــر آنهــا را بــا عنایـــت بــه مراتــب ســه گانه نفــس بــه منظــور رســیدن انســان بــه ســعادت صــادر می کنــد. ایــن 

ح زیــر هســتند: محتــوای قانــون طبیعــی در مرتبــه نفــس نباتــی بشــر عبــارت اســت از: ۱. »انســان بــرای زنــده مانــدن بایــد از آب و  در زندگــی ســعادتمندانه بــه شــر

کــرده و از خــود در برابـــر بیماری هــا مراقبـــت  کنــد.« ۲. »انســان بــرای ادامــه حیــات خــود بایــد شــرایط رشــد مناســب خویــش را فراهــم  هــوا و غــذای ســالم اســتفاده 

گــزاره  کنــد. قانــون طبیعــی- یعنــی دســتورالعمل های عقــل عملــی-در مرتبــه نفــس حیوانــی بشــر دو  کنــد.« ۳. »بشــر بــرای حفــظ نــوع خــود بایــد تولیــد مثــل 

گاهــی )جزئــی( داشــته باشــد.« ۵. »انســان   مفیــد یــا مضــر اســت، بــه خوبــی آ
ً
کــه در حیاتــش قطعــا بدیهــی زیــر اســت: ۴. »هرکــس بایــد نســبت بــه پدیدههایــی 

کنــد و آنچــه بــرای حیاتــش نافــع اســت، بــه دســت آورد«.  احــكام عقــل   زیانــآور اســت، دوری 
ً
کــه بــرای حیاتــش قطعــا بــرای ادامــه زندگــی خــود بایــد از پدیده هایــی 

کــه بــرای رســیدن بــه ســعادت ابــدی او الزم  کــه محتــوای قانــون طبیعــی در مرتبــه نفــس ناطقــه اســت، عبارت انــد از: ۱. »هرکــس بایــد در یادگیــری علومــی  عملــی 

کـــه او را از مســیر  کســب ســعادت ابــدی به پیــش میبــرد و از انجــام دادن افعـــالی  کــه او را در مســیر  کوشــا باشــد.« ۲. »انســان بایــد افعالــی را بــر انجــام دهــد  اســت، 

کنــد. بــا اســتفاده از ایــن نظریــه می تــوان نظــام جدیــد  کنــد.« ۳. »انســان بایــد از همــه فرمان هــای عقــل عملــی اطاعــت  ســعادت جاودانــه دور میســازد، اجتنــاب 

کرد. همچنیــن تعییــن و توجیــه عقلــی حقــوق طبیعــی حیوانــات، تعییــن حقــوق  کــرده و از همــه حق هــای طبیعـــی بشـــر دفــاع عقلــی  حقــوق بشــر اســالمی را بنــا 

گیاهــان در محیــط زیســت، ارائــه لوایــح و قوانیــن و مقــررات جدیــد بــه مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام جهــت تصویــب در راســتای دفــاع از  طبیعــی 

کارکردهــای ایــن نظریــه بشــمار می رونــد. حقــوق شــهروندی، از دیگــر 

۹۴.۵ نوآوری* ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ علوم اجتماعی  پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

شورای داوری: آیت اله سید مصطفی محقق داماد،  دکتر محمود حكت نیا، دکتر محمد محمدرضایی

کمیته ناقدان: دکتر محمدجواد جاوید، دکتر محمد فتحعلی خانی، دکتر محمد حسن ضیایی فر، دکتر حسینعلی شیدانشید
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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کیث لرر در توجیه معرفت گروی   نقد انسجام 
ارائه دهنده: دکتر مهدی عبدالهی

کالســیک در موجه ســازی معرفــت بشــری بــوده اســت، امــا در دهــه ۱۹۳۰ م برخــی از پوزیتویســت های  گــروی نظریــه رایــج و  در طــول تاریــخ اندیشــه فلســفی مبنا

کردنــد. بدیــن ترتیــب  گرایانــه موریتــس شــلیک از انســجام گروی حمایــت  بــه دیدگاه هــای مبنا کنــش  کارل همپــل در وا اتــو نویــراث و  منطقــی به خصــوص 

ح شــد و در اواســط قــرن بیســتم، برخــی از معروف تریــن معرفت شناســان اصلــی انســجام گرا بودنــد. نلســون  انســجام گروی در توجیــه در آغــاز قــرن بیســتم مطــر

گتیــه و به دنبــال آن ظهــور دیدگاه هــای  کوایــن، هانــس رایشــنباخ و ویلفــرد ســلرز دیدگاه هایــی انســجام گروانه داشــتند. مســئله  رمــان 
ُ
گودمــن، ویــالرد ون ا

گــروی توســط ویلیــام آلســتون و مارک پاســتین از ســوی دیگر، موجب افول انســجام گروی  برون گــرا در معرفت شناســی، از ســویی و ظهــور صورت هــای معتــدل مبنا

گردیدنــد؛ امــا در خــالل بیســت و پنــج ســال پایانــی قــرن بیســتم انســجام گروی معرفتــی گســترش فراوانــی یافــت. در ســال ۱۹۸۵ م، لورنــس بنجــور  در دهــه ۱۹۷۰ م 

ــپس  ــرش )۱۹۸۶( و س ــر نگ ــه )۱۹۷۳( و تغیی ــای اندیش کتاب ه ــن در  ــرت هارَم گیلب ــرد.  ک ــاع  ــجام گروی دف ــی از انس ــت تجرب ــاختار معرف ــم س ــاب مه کت ــار  ــا انتش ب

گارد بــا اثــر برجســته انســجام  کردنــد. از دیگــر مدافعــان انســجام گروی بایــد پــل تــا کتــاب حكــم و توجیــه )۱۹۸۸( از انســجام گروی تبیینــی دفــاع  ویلیــام الیكــن در 

کامــل در اوان قــرن بیســتم، در خــالل دهــه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بــار دیگــر شــكوفا شــد  کســوف  در اندیشــه و عمــل )۲۰۰۰( را نــام بــرد. دیــن ترتیــب، انســجام گروی پــس از 

کیــث لــرر )م- ۱۹۳۶( معرفت شــناس ســنت فلســفه تحلیلــی، اســتاد بازنشســته فلســفه دانشــگاه آریزونــا،  کــرد.  ک پیــدا  و به گفتــه پلنتینــگا، طرفدارانــی بی بــا

اســتاد پژوهش گــر فلســفه در دانشــگاه میامــی اســت، وی رئیــس پیشــین بخــش اقیانوســیه انجمــن فلســفی امریــكا )APA( و ســال ها مدیرعامــل آن بــوده 

کتــاب و بیــش از ۱۷۰ مقالــه می باشــد.  اســت. او در حوزه هــای فلســفی چــون معرفت شناســی، زیبایی شناســی و اراده آزاد بــه پژوهــش پرداختــه، دارای هفــت 

کنونــی انســجام گروی، معرفت شناســان بــر ایــن  کتــاب وضعیــت  لــرر نیــز از طــرف داران سرشــناس انســجام گروی در توجیــه معرفــت اســت. به گفتــه جــان بنــدر در 

گــروی در دهه هــای اخیــر هســتند، امــا بنجــور ســرانجام بــا انســجام گروی وداع  کیــث لــرر و لورنــس بنجــور سرشناس ــترین مدافعــان انســجام   کــه بی تردیــد  باورنــد 

گرایــان درآمــد. بدیــن ترتیــب، بــا خــروج بنجــور از جرگــه انســجام گرایان، لــرر در حــال حاضــر مهم تریــن نظریه پــرداز انســجام گروی در توجیــه  گفتــه، در زمــره مبنا

معرفــت به شــمار میآیــد.

۹۳.۳ نقد* ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ علوم عقلی  موسسه حكمت و فلسفه
ایران

شورای داوری: دکتر محمد محمدرضایی، آیت اله غالمرضا فیاضی، دکتر محمد حسین زاده

کمیته ناقدان: دکتر حسن عبدی، دکتر احمد غفاری، دکتر عبداله محمدی
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کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد قاعده تداخل قصاص
در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392

ارائه دهنده: دکتر احمد حاجی ده آبادی

کــه یكــی دو مــاده  قاعــده تداخــل قصــاص از مهم تریــن و در عیــن حــال مشــكل ترین مباحــث فقــه القصــاص می باشــد. بــر عكــس قانــون مجــازات اســالمی ۱۳۷۰ 

را بــه ایــن قاعــده اختصــاص داده بــود قانــون مجــازات اســالمی ۱۳۹۲ مــواد زیــادی را بــه ایــن قاعــده اختصــاص داده اســت و حتــی فصلــی را بــا ایــن عنــوان آورده 

کــه از قضــا خیلــی مهم انــد قابــل نقدنــد. یكــی از ایــن دو  کــه در جــای خــود صحیــح اســت امــا دو نــوآوری ایــن قانــون  و نوآوری هــای متعــددی انجــام داده اســت 

کتــب فقهــی دیــده نمی شــود و حتــی اآلن هــم قائلــی بــرای آن نیافتیــم. نــوآوری دیگــر )در مــورد وجــود قصــاص عضــو عــالوه بــر  نــوآوری پیــش از ایــن قانــون در 

کتــب فقهــی دیــده نمی شــود امــا در برخــی  دیــه نفــس در بخــش عمــده ای از جنایــات شــبه عمــد( هــم در قســمت عــدم تداخــل قصــاص عضــو در دیــه نفــس در 

کشــنده باشــد جراحتــی را   
ً
ــا اینكــه عمــل او نوعــا کســی بــدون اینكــه قصــد قتــل داشــته باشــد و ی گــر  اســتفتائات فعلــی دیــده می شــود. مطابــق قانــون جدیــد ا

گرچــه شــبه عمــد بــه شــمار مــی رود ولــی قاتــل عــالوه بــر دیــه نفــس بــه قصــاص عضــو نیــز  کــه منجــر بــه مــرگ او شــود چنیــن قتلــی   بــر عضــو دیگــری وارد ســازد 
ً
عمــدا

محكــوم می گــردد ایــن وضعیــت در جنایــت بــر عضــو هــم وجــود دارد... مســتند ایــن مطلــب مــواد متعــددی از جملــه ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۵۴۰ اســت. نیــز ذیــل مــاده ۳۰۰ 

کســی عمــده جنایتــی را بــر عضــو فــردی  گــر  و ۴۴۰ بــه نوعــی بــر ایــن مطلــب داللــت می کننــد. بــه عنــوان نمونــه تنهــا بــه مــاده ۲۹۶ اشــاره می شــود: مــاده ۲۹۶ ـ ا

کنــد، چنانچــه جنایــت واقــع شــده مشــمول تعریــف جنایــت عمــدی باشــد قتــل عمــدی محســوب می شــود. در  وارد ســازد و او بــه ســبب ســرایت جنایــت فــوت 

کــه در  غیــر ایــن صــورت، قتــل شــبه عمــدی اســت و مرتكــب عــالوه بــر قصــاص عضــو بــه پرداخــت دیــه نفــس نیــز محكــوم می شــود. نقــد بــر نــوآوری اول ایــن اســت 

کســی قائــل شــود ولــی دم  جنایــت شــبه عمــد جانــی تنهــا بــه پرداخــت دیــه محكــوم می شــود و نــه هــم قصــاص عضــو و هــم دیــه شــبه عمــد. بلــه ممكــن اســت 

 وقتــی مــرگ 
ً
کــه اوال کنــد صحیــح نمی باشــد. نقــد نــوآوری دوم ایــن اســت  اختیــار دارد یــا دیــه نفــس بگیــرد و یــا قصــاص عضــو ولــی اینكــه بتوانــد هــر دو را اســتیفاء 

گرچــه برخــی فقهــا در ضربــات غیــر متوالــی  در اثــر همــه ضربــات اســت قصــاص عضــو در قصــاص نفــس تداخــل می کنــد چــه ضربــات متوالــی باشــد چــه غیــر متوالــی 

کــه در ضربــات غیــر متوالــی قصــاص اعضــا در قصــاص نفــس تداخــل نكنــد تفصیــل میــان ضربــه ماقبــل آخــر و ضربــه آخــر   بــه فــرض 
ً
بــه عــدم تداخــل قائل انــد. ثانیــا

کثــر جنایــات شــبه عمــد عــالوه بــر دیــه قصــاص عضــو هــم   در ا
ً
کــه اوال کار قانون گــذار آن اســت  هیــچ وجهــی نــدارد و مــا قائلــی بــرای آن نیافتیــم. نتایــج ایــن دو 

کــه ادلــه فقهــی ایــن نوآوری هــا را پشــتیبانی  کار دادگاه هــا را زیــاد و مشــكل می نمایــد ایــن در حالــی اســت   
ً
وجــود دارد و دردســرهای خــود را خواهــد داشــت ثانیــا

نمی نمایــد.

۸۳.۷ نقد* ۱۱ مهر ۱۳۹۷ علوم نقلی  پردیس فارابی دانشگاه
تهران

شورای داوری: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، آیت اهلل محمد محمدی قائینی، دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

کمیته ناقدان: حجت االسالم و المسلمین امیر غنوری، دکتر غالمرضا پیوندی، دکتر حسینعلی بای
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کعبه؛  خانه 
الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسالمی

کار ارائه دهنده: مهندس عبدالحمید نقره 

رویكردهــای معاصــر غربــی بــه عالــم و آدم و فلســفه هنــر و خلــق آثــار معمــاری مبتنــی بــر )مكاتــب بشــری و بریــده از وحــی الهــی(، دچــار بحــران در معرفــت شناســی 

گرایــی در مجمــوع مباحــث علــوم انســانی و از جملــه معیارهــای حســن شناســی و زیبایــی شناســی شــده اســت. نتیجــه چنیــن رویكردهایــی  کیت و نســبی  و شــكا

ج )نیهیلیســم و آنارشیســم( در حــوزه خلــق آثــار هنــری و معمــاری بــوده و در طراحــی برخــی از مســاجد ایرانــی و جهــان بــا بدعت هــای  ج و مــر گرایــی و هــر پــوچ 

ناشایســتی روبــرو شــده اســت. مكتــب اســالم، مبتنــی بــر )کالم الهــی و ســنت معصومیــن )س( بــه عنــوان مكتبــی جامــع و مانــع، خطــا ناپذیــر و تكاملــی بــا دو 

بــال حكمــت نظــری و حكمــت عملــی خــود، هــم اصــول فرازمانــی و فرامكانــی )راهبــردی_ مفهومــی( و هــم )راهكارهــای عملــی( بــرای خلــق آثــاری شایســته 

ــت،  ــده اس ــاخته ش ــرت آدم )ع( س ــر او حض ــط پیامب ــی توس ــام اله ــا اله ــه ب ک ــه  ــداق معماران ــک مص ــاص ی ــور خ ــه به ط ــن مقال ــت. در ای ــوده اس ــه نم ــان ارائ انس

ــد از: تبییــن عالــم و آدم، ایــده هنرمنــد، شــیوه هنرمنــد،  کــه عبارت ان  5 مرحلــه بایــد طــی شــود 
ً
ــرا ــر جب مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار می گیــرد. جهــت خلــق هــر اث

ح می شــود، در مــورد تحقــق راهبردهــا و راه کارهــای فرازمانــی و  کــه مطــر تی  پدیــده هنــری و تأثیــرات اثــر هنــری بــر هنرمنــد و مخاطبــان. یكــی از مهم تریــن اشــكاال

کــه وابســته بــه مجمــوع شــرایط و مقتضیــات زمانــی و مكانــی اســت، اصــول اجتهــاد ده گانــه در مكتــب تشــیع، راه کارهــای عملــی ایــن  فرامكانــی در آثــاری اســت 

کار خــود، آثــاری متناســب بــا  کــرده اســت؛ معمــاران و شهرســازان می تواننــد بــا بهــره بــرداری از ایــن اصــول و بــا اجتهــادی حرفــه ای در  مشــكل را تشــریح و تبییــن 

کننــد. رابطــه اصــول ثابــت اســالمی، یعنــی )راهبردهــای مفهومــی یــا حكمــت نظــری( و )راهكارهــای عملــی یــا حكمــت  فرهنــگ اســالمی، برنامه ریــزی و طراحــی 

کلــی می تواننــد در میلیاردهــا  کارهــای عملــی ثابــت و  عملــی( بــا مقولــه اجتهــاد، خالقیــت و نــوآوری یعنــی )آزادی و اختیــار( انســان ها: راهبردهــای مفهومــی و راه 

کله های جدیــد، مبتنــی بــر مجمــوع شــرایط زمانــی و مكانــی به صــورت نســبی تجلــی یافتــه و خلــق شــوند. )بــا حفــظ جهــت و غایــت مشــترک آنهــا(. مفهــوم  شــا

کعبــه قبــل از نــزول بــه عالــم ملــک، در عالــم جبــروت )عالــم معقــول و مفاهیــم(، بــا چهــار رکــن از مفاهیــم توحیــدی، یعنــی )تمحیــد، تنزیــه، تســبیح و  و ایــده خانــه 

کبــر( نــازل شــده اســت. در مرحلــه بعــدی نــزول ایــن خانــه در عالــم ملكــوت بــا نــام )بیــت المعمــور( اســت،  تكبیــر( یــا )الحمــد هلل، ال الــه اال اهلل، ســبحان اهلل و اهلل ا

کــرم و اهــل بیــت مكــرم ایشــان یعنــی ))محمــد )ص(، علــی )ع(، حســن )ع(، حســین )ع( و  کــه ارکان آن از انــوار نورانــی پیامبــر ا بــا مــاده و صورت هــای ملكوتــی 

فاطمــه )س(( ســامان یافتــه و قبلــه گاه اهــل ملكــوت می باشــد. مرحلــه بعــدی نــزول ایــن خانــه در عالــم ملــک، بــا الهــام و اراده الهــی، توســط اولیــن پیــام آور 

یعنــی )حضــرت آدم )ع(( در ســرزمین )مّكــه( احــداث شــده اســت.

۸۰ نوآوری* ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

 شورای داوری: آقایان دکتر حمید پارسانیا،دکتر  اصغر محمد مرادی، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر حمید ماجدی، دکتر حسن نواب

کمیته ناقدان: دکتر حمیدرضا صارمی، دکتر احمد امین پور، دکتر علی تاجر، دکتر محمد تقی پیربابایی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
شبكه سانی معرفت دینی

ارائه دهنده: دکتر علیرضا قائمی نیا

کــه »معرفــت دینــی چــه ســاختارى دارد؟« بــه عبــارت دیگــر »آیــا معرفــت دینــی بــر  ایــن نظریــه درصــدد پاســخ دادن بــه ایــن پرســش معرفت شــناختی اســت 

ــی  گرای ــد از: مبنا ــه عبارت ان ک ــد  ــی می کن ــدگاه را بررس ــود، دو دی ــر خ ــان نظ ــده در بی ــت«. نگارن ــد اس ــبكه مانن ــاختار آن، ش ــا س ــت؟ ی ــده اس ــی ش ــی مبتن پایه های

کــرده و ســپس دو دیــدگاه دیگــر؛  کامــی آن هــا را بــه تفصیــل بیــان  گرایــی تجربــی. ســپس در ادامــه، زمینه هــا و علــل پیدایــش ایــن دو دیــدگاه و دالیــل نا نصــی و مبنا

گرایــی نصــی بهتریــن دیــدگاه معرفت شــناختی  کل  کــه  ح می شــود  کــرده اســت. در نهایــت، ایــن نظریــه مطــر گرایــی تجربــی را تشــریح  کل  گرایــی نصــی و  کل  یعنــی 

گرایــی در تبییــن ســاختار معــارف  ــی مبنا ــد از:1- ناتوان ــه اختصــار عبارت ان ــه ب ــی فلســفی نظــری نظری ــه ســاختار معرفــت دینــی را نشــان می دهــد. مبان ک اســت 

ح و تعدیــل بــر ســاختار معرفــت دینــی  گرایــی بــه عنــوان یــک نظریــه معرفــت شــناختی می توانــد ســاختار معرفــت دینــی را نشــان دهــد و بــا اندکــی جــر کل  دینــی.2- 

گرایــی متنــی )نصــی( ســاختار معرفــت  کلــی  کــه:  در اســالم قابــل تطبیــق اســت. صاحــب نظریــه در پاســخ بــه چیســتی اصــول و اجــزاء نظریــه، بیــان داشــته اســت 

گرفتــه شــده اند.  ــه از متــون دینــی  ک ــه نهفتــه اســت:1- معرفــت دینــی مرزهایــی دارد  دینــی در اســالم را نشــان می دهــد. دو ادعــای فرعــی در ضمــن ایــن نظری

کــم اســت. همچنیــن در  گاری حا کــه در نهایــت بــا آن مرزهــا ارتبــاط پیــدا می کننــد، ولــی در درون شــبكه رابطــه ســاز 2- معــارف نظــری ســاختاری شــبكه دارنــد 

گفــت؛ ایــن نظریــه نقــش مخصــوص دیــن و محــدوده عمــل آنهــا را بــه خوبــی نشــان می دهــد. همچنیــن،  خصــوص پیامدهــا و دســت آورده ای نظریــه می تــوان 

ــا نصــوص دینــی می توانــد داشــته  ــوآوری آنهــا چــه ارتباطــی ب ــوآوری داشــته باشــند و ن کــه عالمــان دیــن در چــه محــدوده ای می توانســته اند ن روشــن می ســازد 

کــه معرفــت  کــه پذیــرش نظریــه شــبكه بدیــن معناســت  گذشــته، ســازوکار توجیــه در معرفــت دینــی را نشــان می دهــد. نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت  باشــد. از ایــن 

کننــد  کــه ابتــدا اطالعاتــی را جمــع آوری  کــه عالمــان دینــی می کننــد ایــن نیســت  کاری  گــردآوری اطالعــات و داوری دربــاره آنهــا فراهــم نمی آیــد.   از 
ً
دینــی صرفــا

کــه تنهــا معارفــی  کنیــم. نكتــه مهــم دیگــر ایــن اســت  کامــاًل تجویــز  کننــد. در معرفــت دینــی مــا نمی توانیــم ایــن نظریــه را  و ســپس بــر اســاس آن اطالعــات، داوری 

کــه بــدون هیــچ نــوع مناســبت بــا آن معــارف  کــه نوعــی مناســبت بــا حــدود مــرزی و معــارف پیرامونــی داشــته باشــند و واضــح اســت  بــه درون شــبكه راه می یابنــد 

حاصــل از نصــوص دینــی، معرفــت دینــی به حســاب نمی آینــد.

۵۳ نظریه پردازی* ۶ خرداد ۱۳۸۹ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

کبر رشاد،  دکتر سعیدی مهر، دکتر  عبداله نصری،  آیت اهلل علی عابدی شاهرودی،  دکتر عبدالحسین خسروپناه،  شورای داوری: آیت اهلل علی ا
آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، دکتر سعید جوادی آملی

کیاشمشكی کمیته ناقدان:  دکتر حسین سوزنچی، دکتر پورحسن، دکتر هادی وکیلی،  دکتر ابوالفضل 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحیه ای طر
ارائه دهنده: دکتر حمید ماجدی

کارایــی بیشــتر در نظــام شهرســازی کشــور از یــک طــرف و برابــری یــا عدالــت اجتماعی  ح هــای ســاختاری- راهبــردی شــهری و ناحیــه ای بــر پایــه دو اصــل  نظریــه طر

ح هــای جامــع و تفصیلــی و درس آمــوزی از تجــارب اجــرای  کامــی چشــمگیر الگــوی ســنتی تهیــه طر گردیــده اســت. ایــن نظریــه بــه دنبــال نا از طــرف دیگــر ارائــه 

گســترش رفــاه  گســترش نیازهــا و اهــداف جدیــد در توســعه شهرنشــینی و شهرســازی نظیــر ضــرورت توســعه اقتصــادی، توســعه و  ح هــای مذکــور، از یــک ســو و  طر

گــذران اوقــات فراغــت، بهســازی ســیمای شــهرها و بــه طــور  اجتماعــی، توســعه فرهنگــی و ارتقــاء هویــت شــهر، توســعه پایــدار و حفاظــت از محیــط زیســت، بهبــود 

ح هــای توســعه شــهری  کــه الگــوی تهیــه و اجــرای طر کیفیــت زندگــی شــهری از ســوی دیگــر، دیدگاه هــای جدیــدی در عرصــه شهرســازی پدیــد آمــده  کلــی اعتــالی 

ــر مبنــای احتیاجــات )Needs( و پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه به صــورت   تغییــر داده اســت. هــدف از ارائــه ایــن نظریــه توســعه )Development( ب
ً
را اساســا

ح هــای »توســعه و عمــران شهرســتان  کثــری شــهروندان در مدیریــت شــهری اســت و تهیــه طر مســتقیم و یــا غیرمســتقیم و همچنیــن بــه منظــور مشــارکت حدا

ح هــای جامــع شــهری  کشــور آغــاز شــد. فرآینــد تهیــه طر گام در ایجــاد تحــول در نظــام شهرســازی  ــه عنــوان اولیــن  ــور ب ــه مذک )ناحیــه ای(« در چارچــوب نظری

به صــورت خطــی و در ســه مرحلــه شــناخت، تجزیــه و تحلیــل و ارائــه پیشــنهاد ها صــورت می گیــرد و ایــن فرآینــد جــدا از فرآینــد اجــرا و شــرایط تحقــق پیشــنهاد ها 

ح هــای مذکــور ارائــه و  کامــاًل متفــاوت بــا فراینــد تهیــه طر ح هــای ســاختاری-راهبردی شــهری و ناحیــه ای به گونــه ای  انجــام می پذیــرد در حالیكــه فراینــد تهیــه طر

کــه مطالعــات الزم  ح ســاختاری - راهبــردی شــهر جنبــه مشــارکتی بــودن آن اســت  گــی طــر به صــورت حلزونــی و یــا اســپیرال پیشــنهاد شــده اســت. مهم تریــن ویژ

در چهــار محــور توســعه اقتصــاد شــهری، از میــان بــردن فقــر در شــهر، حفاظــت و توســعه محیــط زیســت در شــهر و پایــداری اقتصــادی توســعه شــهری بــا همــكاری 

کلیــه ذی نفعــان در شــهر صــورت می گیــرد. هــدف از تعییــن چهــار محــور  کارگروه هــای تخصصــی مرتبــط بــا هــر یــک از محورهــای مــورد اشــاره و بــا مشــارکت  اعضــاء 

کارایــی   راهبردهــای توســعه اقتصــادی شــهر در جهــت توســعه همــه جانبــه شــهر یــا ایجــاد 
ً
کــه اوال ح هــای ســاختاری- راهبــردی بــرای ایــن اســت  مــورد اشــاره در طر

، توســعه اقتصــادی 
ً
، بــا توســعه اقتصــادی شــهر زمینه هــای الزم بــرای از میــان بــردن فقــر یــا ایجــاد عدالــت اجتماعــی فراهــم شــود. ثالثــا

ً
گــردد. ثانیــا بیشــتر تدویــن 

، بــا توســعه اقتصــادی شــهر زمینــه مشــارکت مــردم در تأمیــن منابــع 
ً
گیــرد و رابعــا شــهر بــا توجــه بــه ضــرورت حفاظــت از محیــط زیســت یــا توســعه پایــدار صــورت 

گــردد. مالــی پایــدار بــرای ارائــه زیرســاخت ها و خدمــات در شــهر توســط شــهرداری فراهــم 

۸۵ نوآوری* ۹ آذر ۱۳۹۴ معماری و شهرسازی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات

ج اعتصام، دکتر علی غفاری، دکتر اسفندیار زبردست شورای داوری: دکتر ایر

کمیته ناقدان: دکتر مصطفی بهزاد فر، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر احمد سعید نیا
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پارادایم اندیشیدن و مالحظات اصولی
گیری و طراحی بر پایه متون اسالمی برای تصمیم 

ارائه دهنده: دکتر بهمن ادیب زاده

ع اســالم نزدیكتــر باشــد بــه همــان میــزان برازنــده صفــت اســالم خواهــد شــد. خاســتگاه ایــن اصــول  از نــگاه ایــن نظریــه معمــاری بــر هــر میــزان بــه اصــول بــال منــاز

کــه در ایــن نظریــه اصــول  کــه به صــورت معتبــر در احادیــث و روایــات ذکــر شــده اســت؛  در مرتبــه اول قــرآن و در مراتــب بعــدی ســنت ها و آموزه هایــی اســت 

ع شــامل: مقــوالت مرتبــط بــا اندیشــیدن و مقــوالت مرتبــط بــا ســازندگی اســت. در پیونــد مقــوالت بــا اندیشــیدن و ســازندگی، مــدل پارادایــم پایــه و  بالمنــاز

کــه در ســتون آن پنــج مقولــه پایــه بــر خواســته از  کــه دســتگاهی بــرای اندیشــه و عمــل اســت حاصــل می گــردد، ایــن دســتگاه ماتریســی اســت  ع  اصــول بالمنــاز

ک معقــول شــخص نقــش پیــدا می کننــد(، محسوســات )آن دســته  کــه به صــورت معقــول درک میشــوند و یــا در ادرا کیــد قــرآن: مقــوالت )آن دســته از مفاهیــم  تأ

کــه بــا حــواس قابــل درک و فهــم بــوده و در حیطــه احســاس آدمــی قــرار دارنــد.(، مقــدورات )کــه بــه قابلیت هــا، پتانســیل ها و محدودیت هــای ذاتــی  از مفاهیــم 

گردیــده اســت می پــردازد.(، تكلیفــات )کــه بــه ضرورت هــای موجــود و عمــل بــه آن در موقعیت هــای محســوس و معقــول اشــاره دارد.(  کــه مقــدر  ــا بــه آنچــه  و ی

گرفتــه اســت و در ســطر آن حساســیت های ناظــر بــر زندگــی زمینــی انســان ها  و مشــموالت )کــه بــه نتایــج و پیامدهــای حاصــل از انجــام عمــل اشــاره دارد( قــرار 

گشــودن اســت(، حریــم )بــه معنــای بازدارنــده اســت(، تناســب )بــه  در رابطــه بــا موضوعــات مهــم وســعت )گشــادی و فراخــی اســت.(، تفكیــک )بــه معنــای از هــم 

معنــای بــا یكدیگــر نســبت داشــتن اســت( جهــت )بــه معنــی ســمت و ســو اســت( و زینــت )بــه معنــای خوبــی و نیكویــی، حســن و جمــال و ظرافــت و لطافــت و 

گردنــد و توجــه  قشــنگی( اســت. مقــوالت پایــه و اصــول می تواننــد شــكل دهنــده حساســیت هایی معنــادار یــا حســگرهای شــناختی در ذهــن معمــار و شــهر ســاز 

گیــرد. توضیــح اینكــه معمــار مســلمان بــرای خلــق  بــه آنهــا می توانــد بــه عنــوان دســتوری مؤثــر در ایجــاد معمــاری و شهرســازی مطلــوب اســالمی مــد نظــر قــرار 

کــه از تمــام »مقــدورات« در مســیر معقــوالت اســالمی  کنــد و »مكلــف« اســت  پدیدهــای »محســوس« بایــد بــه ارزش هــا و مالحظــات »معقــول« پشــتوانه اثــر توجــه 

کنــد تــا مشــمول مجــازات و عاقبــت بــد نگــردد. بدیــن ترتیــب خلــق اثــر در رونــد حرکــت از »معقــول« بــه »محســوس« بایــد از صافــی »مقــدورات، تكلیفــات  حرکــت 

کننده هایــی از جنــس حســگرهای شــناختی  کنتــرل  کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر در ذهــن مســلمان همــواره  و مشــموالت« بگــذرد تــا حضــور محســوس و موجــه پیــدا 

در تجلــی محســوس نقــش دارنــد. آنچــه از ظالعــه احادیــث اســتنباط می گــردد حساســیت های مرتبــط بــا حریــم، تفكیــک، وســعت، تناســب، جهــت و زینــت، از 

کــی معمــار مســلمان اســت. حســگرهای مهــم در فضــای ادرا

۷۰ نوآوری* ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

کار، دکتر محمد تقی پیربابایی شورای داوری: دکتر محمود رازجویان، مهندس عبدالحمید نقره 

کمیته ناقدان: دکتر اسماعیل شیعه، دکتر رضا سامه، دکتر مسعود ناری قمی
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گستره با ساختار جدید اصول فقه، توسعه 
ارائه دهنده: آیت اله ابوالقاسم علیدوست

بخــش عظیمــی از اصــول فقــه، اصــول اندیشــیدن و فهــم و منطــق و اســتفاده منضبــط و فنــی، از نصــوص دینــی اســت و هرگونــه تغییــری در اصــول فقــه )به عنــوان 

کافــی و همــه مســائل  کــه اعتقــاد دارد اصــول فقــه جامــع و  دانشــی تاریخ منــد( بایــد منضبــط و فنــی باشــد. در اصــول فقــه دو دیــدگاه مهــم وجــود دارد: دیدگاهــی 

الزم هــم بــر اســاس آن قابــل اســتنباط اســت. طبــق ایــن دیــدگاه تغییــر، تكمیــل و ترمیــم در آن جایــی نــدارد. دیــدگاه دیگــر می گویــد اصــول فقــه دچــار نوعــی تــورم 

کنــد و دارای  کاســت. بــر اســاس ایــن نظریــه ابتــدا ســاختار موجــود اصــول فقــه بایــد تغییــر  )هــم در ســطح و هــم در حــد مباحــث( شــده اســت و از حجــم آن بایــد 

کــه   بــه معنــای افزایــش حجــم آن نیســت؛ منظــور ایــن اســت فــردی 
ً
محــور شــود. پــس از آن بایــد مســائل و مباحثــی بــر اصــول فقــه افــزوده شــود؛ البتــه ایــن لزومــا

کــه بایــد اصــول  اســتنباط می کنــد )مســتنبط( بــا تســلط بــر همــه آن چــه در اصــول فقــه موجــود اســت، در حیــن اســتنباط بــه حلقه هــای مفقــوده ای برخــورد می کنــد 

کتــاب »کفایــه االصــول« بــه عنــوان دارنــده نقــش  کــه  کنــد. در بحــث ســاختار اصــول فقــه، بــه نظــر ســاختار موجــود محــور معینــی نــدارد؛ بــه خصــوص  آن را حــل 

کــرده و ســپس بــر اســاس آن،  کــرد. لــذا ابتــدا الزم اســت محــور اصــول فقــه را پیــدا  کــه بشــود مباحــث اصــول را بــر اســاس آن ســاماندهی  اساســی، محــوری نــدارد 

گرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس ایــن نظریــه ســه ســاحت دارد: ســاحت اول: تعییــن  کــه در ایــن نظریــه صــورت  کاری اســت  مباحــث طبقه بنــدی شــده اســت؛ ایــن 

کشــف شــریعت اســت. پــس محــور اصــول فقــه بایــد  کــه اصــول فقــه، در خدمــت فقــه اســت و فقــه دانــش  محــور به عنــوان موضــوع یــا غــرض؛ بایــد توجــه داشــت 

کــردن بحث هــای بــزرگان  گفت وگوهــای جدیــد و تمــام  کافــی یــا ناتمــام و لــزوم  کشــف شــریعت )بــه معنی االخــص( باشــد. ســاحت دوم: پرداختــن بــه اشــارات نا

کــه آیــا مباحــث موجــود در اصــول فقــه  در همیــن اصــول موجــود؛ ماننــد بحــث منابــع؛ منابــع مــا قــرآن، عقــل، ســنت معصــوم و اجمــاع اســت. ســؤال اینجاســت 

ح شــده و بایــد بــه آن افــزوده شــود. نخســتین  کــم دامنــه مطــر کــه در اصــول فقــه بســیار  کافــی اســت؟ ســاحت ســوم: پرداختــن بــه مطالبــی  مــا دربــاره ایــن منابــع 

کــه الزامــی بــه ایــن عنــوان نیســت؛ لــذا میگوییــم منبــع واره. منبع واره هــا ســندیت  کــه در ایــن مســئله بــه آن می پردازیــم بحــث مصلحــت اســت. ازآنجایــی  بحثــی 

کارایی هــای دیگــری در نظــام اســتنباط داشــته باشــند؛ مثــل عــرف. بحــث دیگــر بنــای عقــل و بحــث دیگــری  مقاصــد اســت. کــه  ندارنــد؛ ولــی ممكــن اســت 

۹۰.۳۲ نوآوری* ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ علوم نقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: آیت اله محمدجواد فاضل لنكرانی، حجت االسالم و المسلمین محسن فقیهی
حجت االسالم و المسلمین محمد قائینی، حجت االسالم و المسلمین  محمود حكمت نیا 

کبریان  کمیته ناقدان:آیت اله هاشم نیازی، حجت االسالم و المسلمین احمد قدسی، آیت اله علی ا
کر میبدی حجت االسالم و المسلمین محمدرضا  فا
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(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
نوسازی بافت های فرسوده شهری

ارائه دهنده: دکتر علی رضا عندلیب

کــه  ایــن اثــر تالشــی اســت در جهــت پاســخ بــه بعــد مفهومــی، ابهامــات و خــالء هــای ناشــی از ضعــف دانشــی موضــوع و فقــدان نظریــه ای روشــن در ایــن زمینــه 

کشــور ایــران در ســطوح هنجــاری و راهبــردی و در ابعــاد رویــه ای و محتوایــی آن هــم به صــورت  گیــری از خصوصیــات بومــی و محلــی  کاربــردی بــا بهــره  بــه شــكلی 

گردیــده اســت. بــروز پدیــده عــدم تــوازن در بافت هــای فرســوده شــهری و تشــدید آن، موجــب بــر هــم خــوردن  ترکیبــی و بــا توجــه هــم زمــان بــه هــر دو بعــد بیــان 

کنــون بدنبــال داشــته اســت.  تــوازن درونــی بافــت و عــدم تــوازن بــا ســایر بافت هــای شــهری می شــود، در نتیجــه ضدیــت سیســتمی و ناپایــداری ایــن مناطــق را تا

کالبــدی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جــدا شــده و ضعــف ایــن جریان هــا و قطــع  کــه بافت هــا از شــبكه های  ــردد  چنیــن پدیــده ای در شــرایطی ظاهــر می گ

 یــک سیســتم، 
ً
کــه اساســا پیوندهــای آنهــا بــا بقیــه بافت هــای شــهری موجــب فرســودگی و پیدایــش چنیــن محدوده هــا و محله هایــی شــده اســت. همان گونــه 

گشــت تــوازن در ایــن بافت هــا  نیازمنــد پایــداری اســت و بــر پایــه قوانیــن طبیعــت، میــل بــه حرکــت از »وضعیــت نامتــوازن« بــه ســمت »وضعیــت متــوازن« دارد، باز

نیــز در تعریــف تعامــالت سیســتمی درونــی، بیرونــی و ارتبــاط ایــن دو تفســیر شــده و تــوازن قابــل برگشــت اســت. بهــم خــوردن موازنــه درونــی، بیرونــی بافــت و 

گشــت  عــدم تــوازن ناشــی از تعامــالت درون و بیــرون آن بدلیــل قطــع شــبكه ها، جریان هــا و پیوندهــا موجــب اختــالل در دســتگاه سیســتمی بافــت می شــود. باز

کــم بــر شــهر ســبب برقــراری موازنــه درونــی و بیرونــی  تــوازن از طریــق بــودن در درون شــبكه ها، برقــراری و بــه روز بــودن پیوندهــا و فعــال بــودن جریان هــای حا

گشــت تــوازن در نوســازی بافت هــای فرســوده شــهری، اعمــال حمایت هــا و  بافت هــای فرســوده شــهری می گــردد... بــر مبنــای نظریــه مذکــور در راســتای باز

کلــی منتهــی  کالن بــه اتخــاذ سیاســت های  ح هــا و برنامه هــای  انجــام اقدام هــای باالدســتی شــامل اصالحــات ســاختاری و نهــادی در جهــت جلــب توجــه طر

کالن تــا اســتانی، شــهری و حتــی محلــه ای ضــروری می باشــد. عــالوه بــر اقدامــات  بــه توســعه ملــی، توســعه شــهری و رویكــرد پیــش نگرانــه فرســودگی در ســطوح 

کیــد و تمرکــز نوســازی متــوازن بافت هــای فرســوده برتعریــف روابــط میــان عناصــر و اجــزاء ایــن مناطــق در ســطح محلــی بــه  گشــت تــوازن، تأ باالدســتی در رونــد باز

کنش هــای انفــرادی عناصــر فــوق بدانــد، حاصــل هماهنگــی و  عنــوان زیــر سیســتمی از شــهر اســتوار می باشــد. در ایــن صــورت، نوســازی را بجــای آنكــه محصــول 

برقــراری تــوازن میــان آنهــا در رونــدی سیســتمی قلمــداد می کنــد. در راســتای ســاده ســازی عناصــر و اجــزاء شــبكه ها، مؤلفه هــا و ابعــاد مؤثــر و پیچیــده محدوده هــا 

 method of( »یــا روش »دوپارگی هــای متوالــی ) Dependent variables method( »و محله هــای هــدف از روش »مــدل ســازی تحلیــل متغیرهــای وابســته

گردیــده اســت. عــدم تــوازن یــک دوپارگــی در شــبكه موجــب آســیب بــه ســایر دوپارگی هــا می شــود. بــه همیــن  successive dichotomies( )دودویــی( اســتفاده 

کلیتــی بــه نــام شــبكه  گرفتــه تــا امــكان ارزیابــی آن در  جهــت، الزم اســت »تفســیر تــوازن« دوپارگی هــا در ســطوح شــبكه های موضوعــی، مؤلفه هــا و ابعــاد انجــام 

گــردد. نظریــه نوســازی متــوازن بافت هــای فرســوده شــهری، »تــوازن میــان دوپارگی هــای متوالــی اجــزاء و عناصــر شــبكه های  کل سیســتم نوســازی بافــت فراهــم 

کل سیســتم« را بــا تكیــه بــر اصــل تــوازن )بــه عنــوان ســلول بنیــادی نوســازی(، اصــل ســاده ســازی )عناصــر پیچیــده و  موضوعــی بافــت و تــوازن شــبكه های 

کیــد قــرار می دهــد. کل سیســتم بــا یكدیگــر( معرفــی و مــورد تأ چندوجهــی دخیــل( و اصــل شــبكه های هــم پیونــد )برقــراری تعامــالت پیوســته شــبكه ها و 

۸۰ نظریه پردازی* ۱ خردادماه ۱۳۹۵ معماری و شهرسازی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات

شورای داوری: دکتر حمید ماجدی، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر محمد سعید ایزدی

کمیته ناقدان: دکتر شریف مطوف، دکتر بهشید حسینی، دکتر فرهاد فخار تهرانی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

گونه های زبان فارسی
در دوره ها و حوزه های مختلف جغرافیایی

ارائه دهنده: دکتر علی رواقی

گانــی و ســاختاری و آوایــی میــان حوزه هــای مختلــف زبــان فارســی از دیدگاه هــای مختلــف سیاســی،  گاهــی و شــناخت از ناهمخوانی هــای واژ ــا وجــود آنكــه آ  ب

گونه هــای  کــه حتــی بتوانــد بــه همگونی هــا و ناهمخوانی هــای زبانــی  کنــون پژوهشــی درخــور  فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی اقتصــادی بســیار ضــروری و الزم اســت تــا 

کــه زبــان نظامــی  کنــد، انجــام نگرفتــه اســت و از آنجایــی  گانــی و ســاختاری همــوار  کاربردهــای واژ مهــم زبــان فارســی بپــردازد و راه را بــرای فهــم و خوانــش درســت 

ــف  ــا تأس ــا ب ــت؛ ام ــروری اس ــری الزم و ض ــی، ام ــای زبان ــرای پژوهش ه ــادی و... ب ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع ــی دگرگونی ه ــی، بررس ــت اجتماع اس

گرفتــه اســت، از پرداختــن بــه ایــن اصــل مهــم غفلــت ورزیــده  کــه دربــاره زبــان و دســتور و دســتور تاریخــی آن انجــام  گفــت پژوهش هــا و بررســی هایی  بســیار بایــد 

گاهــی از چگونگــی رونــد شــكل گیری و پایــداری و ناپایــداری  و بــدان اشــاره نكرده انــد؛ از ایــن روی شــناخت رونــد تكامــل زبــان فارســی مســتلزم شــناخت و آ

کــه  کــرد. آثــاری  گونه هــای ایــن زبــان اســت و ایــن تحــوالت را بایــد در پرتــو دگرگونی هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی دوره هــا و حوزه هــا بررســی 

گویش هــای مختلــف زبانــه ای ایرانــی در حوزه هــای مختلــف  گونه هــا و  دربــاره تاریــخ زبــان فارســی نوشــته شــده اســت، بــه تأثیرگــذاری پــاره ای از زبان هــا و 

ــه در ایــن  ک گفــت  ــد. شــاید بتــوان  ــه نكرده ان ــان فارســی ارائ ــان و دوره هــای تاریخــی آن نپرداختــه و ســیمای دقیقــی از ســیر تحــول تاریــخ زب جغرافیایــی ایــن زب

گرفتــه شــده و بــه مصداق هــای زبــان فارســی و فرآینــد شــكل گیری آن بــر پایــه متــون فارســی توجهــی  دســت از آثــار، بیشــتر جنبــه توصیفــی و شــاید روایــی مــّد نظــر 

گونه شناســی فارســی در حوزه هــای مختلــف ســخنی نرفتــه  گونه هــای مختلــف زبــان فارســی بــر اســاس  نشــده اســت و از ناهمخوانــی و ناهمگونی هــای بی شــمار 

کــه ایــن زبــان در همــه حوزه هــای جغرافیایــی  گونه شناســی زبــان فارســی بــه ایــن دریافــت دســت پیــدا شــده اســت  اســت. در ایــن تحقیــق بــر پایــه بررســی های 

خویــش بــه یــك انــدازه از زبانــه ای پهلــوی و عربــی و دری بهــره  نگرفــت و در برخــی از حوزه هــای جغرافیایــی همچــون شــمال شــرق ایــران، بــه دلیــل همــراه شــدن 

گانــی، ســاختاری و آوایــی بــا زبــان حوزه هــای دیگــر پیــدا  گســترده واژ بــا شــاخه زبانــه ای ایرانــی میانــه شــرقی )همچــون ُســغدی، بلخــی و خوارزمــی( تفــاوت هــای 

گســترده از واژه هــا و ســاختها  کاربــردی زبــان فارســی در حــوزه جنوب شــرقی خراســان یعنــی سیســتان، بــا بهــره وری بســیار  گونه هــای  کــه یكــی از  کــرد، همچنــان 

ــه  ــه ب گان ــد جدا ــكل گیری آن، بای ــد ش ــی نو و رون ــان فارس ــخ زب ــناخت تاری ــرای ش ــن روی ب ــت؛ از ای گرف ــكل  ــانی( ش ــوی ساس ــه )پهل ــی میان ــان فارس ــای زب و آواه

کــرد و نبایــد تمامــی متــون فارســی را بــا یــك چشــم نگریســت. کاربــردی ایــن زبــان توجــه  حوزه هــا و دوره هــای 

۸۰ نظریه پردازی* ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ علوم نقلی دبیرخانه

کتایون مزداپور گار، دکتر  شورای داوری: دکتر ابوطالب میر عابدینی، دکتر ژاله آموز

کوپال، دکتر محمد شادروی منیش، دکتر زهرا دری کمیته ناقدان: دکتر محمود عابدی، دکتر عطااهلل 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

جایگاه مصلحت 
در فرآیند استنباط در فقه امامیه

ارائه دهنده: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست

کیــد  کشــف حكــم تأ کارایــی اســتقاللی )ســندی( و ابــزاری )تفســیر ســایر اســناد شــرعی( مصلحــت در اســتنباط و  نــوآوری »مصلحــت در فقــه امامیــه« بــر صّحــت 

خ می نمایــد(  کات ر کشــف و اســتنباط اول و چــه در اســتنباط دوم )کــه در وقــت اجــرای احــكام مكشــوف و تزاحــم احــكام و مــال مــی ورزد و »اســتصالح« را چــه در 

ع در مفاهمــه اســت  کارایــی مســتند بــه بنــای شــار کارایــی ابــزاری، ایــن  کارایــی بــه تصویــر می کشــد: 1.  مجــال حضــور می دهــد. ایــن نظریــه بــرای مصلحــت چنــد 

کارایــی  کــرد. 2.  کــه بایــد مجموعــه اســناد و مــدارك شــرعی را بــا توجــه بــه مقاصــد وی تفســیر و معنــا  کــه همــان بنــای خردمنــدان اســت و خردمنــدان بــر ایــن باورنــد 

کــه بهــره بــردن از  کالن شــرعی اســت. چكیــده نظریــه عبــارت اســت از: اســتصالح  ـ  کارایــی مســتند بــه قانــون مالزمــه و نصــوص مبّیــن مقاصــد  اســتقاللی، ایــن 

کنــار ســایر  کــه اســتصالح را در  کارایــی اســتقاللی ـ  کالن یعنــی  مصلحــت شــرعی در اســتنباط اســت ـ در اجتهــاد مجــال حضــور دارد. ایــن حضــور، در دو بخــش 

کــه فقیهــان امامیــه از مصلحــت  کار می گیــرد ـ ظاهــر می شــود و همان گونــه  کــه اســتصالح را در تفســیر ســایر اســناد بــه  کارایــی ابــزاری ـ  اســناد شــرعی می نشــاند ـ و 

ع را بــه  در قالــب لــزوم تقدیــم اهــم بــر مهــم در وقــت تزاحــم احــكام و مصالــح بهــره می برنــد و دغدغــه نارســایی و عجــز عقــل بشــر از درك مناطــات احــكام شــر

کشــف حكــم بــدون توجــه بــه تزاحــم اســت ـ  کــه  خــود نمی دهنــد )یعنــی از اســتصالح در اســتنباط دوم بهــره می برنــد(، الزم اســت از مصلحــت در اســتنباط اول ـ 

کــه در نــگاه اول  کارکردهــا و دســتاورد نظریــه معتقــد اســت، ایــن نــوآوری در حــل معضــالت اجتماعــی و جهانــی ـ  نیــز بهــره بــرد. صاحــب ایــن نــوآوری در خصــوص 

کــم  کــه بــه شــكل احــكام ثابــت و دائــم ظاهــر می شــود ـ خواهــد بــود و دســت فقیــه و حا فقــه امامیــه جوابــی نــدارد ـ مؤثــر اســت. مانــع انعقــاد بســیاری از ظهــورات ـ 

ع را در اصــدار فتــاوای اجتماعــی مطابــق بــا زمــان می گشــاید، بــدون این کــه دغدغــه خــروج از انضبــاط فقهــی و تــرس از افتــادن در ورطــه افتــای غیــر مســتند  شــر

ع، بهــره می بــرد. کالن مــورد نظــر شــار در میــان باشــد! فقیــه از همــه عناصــر دخیــل در اجتهــاد، چــون مقاصــد الشــریعه و مصالــح 

۸۳.۲ نظریه پردازی* ۴ شهریور ۱۳۸۸ علوم نقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

کبر رشاد، دکتر علی نكونام، دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر سید عباس موسویان، دکتر محسن فقیهی، دکتر جعفر  شورای داوری:آیت اله علی ا
نجفی، دکتر عبداله نصری

کریمی، آیت اله هاشم نیازی، دکتر حسن قاسمی، دکتر ناصر قربان نیا کمیته ناقدان: دکتر علیرضا تقوایی، دکتر علیرضا 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کان حكم صلواه الطواف خلف المقام حیث ما 
ارائه دهنده:حجت االسالم و المسلمین علی عندلیبی همدانی

ــا موجــب ازدحــام و  ــر اســاس احــكام شــرعی حجــاج شــیعه پــس از طــواف می تواننــد نمــاز خــود را در مــكان دیگــری غیــر از پشــت مقــام ابراهیــم بخواننــد ت ــا ب آی

گــر مقــام  کــه آیــا ا کــرد  ح  اختــالل در طــواف دیگــران نشــوند؟ نگارنــده بــا ایــن پیش فــرض در فكــر ارائــه راه حلــی بــرای ایــن موضــوع افتــاد و اقــدام بــه نوشــتن ایــن طــر

کــه بردنــد واجــب اســت نمــاز طــواف پشــت آن خوانــده شــود یــا نــه حتمــا جــای مخصوصــی دارد؛ از ایــن رو در ایــن نظریــه بــرای  بــه جــای دیگــری بــرده شــد، هرجــا 

کــردن و تحویــل مقــام از موضــع  کــه آیــا جابجــا  ح شــده و اصــل بحــث در دو مقــام بررســی شــد؛ پــس بنابرایــن اصــل بحــث آن اســت  حــل ایــن مســئله مقدماتــی طــر

کــه پــای  کــه مقــام همــان ســنگی اســت  ح شــده اســت  ح روایــات متعــددی مطــر کــه بــه چنــد قســم تقســیم می شــود. در ایــن طــر فعلــی بــه جــای دیگــر جایــز اســت 

کــه  کــرده، قابــل نقــل و انتقــال اســت و می تــوان آن را انتقــال داد؛ بنابرایــن مقــام جــای خاصــی نیســت بلكــه همیــن ســنگ اســت  حضــرت ابراهیــم )ع( بــر آن اثــر 

کعبــه بــوده  کنــار دیــوار  کعبــه فاصلــه دارد. جــای اصلــی مقــام در زمــان حضــرت ابراهیــم )ع( تــا زمــان جاهلیــت در  اآلن هــم در موضــع فعلــی حــدود 12 متــری بــا 

کــه بــه رســالت مبعــوث می شــوند، آن را بــه جــای اصلــی برمی گرداننــد؛  کــرم )ص(  اســت تــا این کــه در زمــان جاهلیــت بــه جــای فعلــی آن آورده می شــود و پیامبــر ا

کعبــه  کنــار  کــه بــا دســتور عمــر، مقــام از جــای اصلــی خــود در  کــرم )ص( و در زمــان حكومــت ابوبكــر و عمــر نیــز مدتــی در همان جــا باقــی می مانــد  بعــد از پیامبــر ا

کــرد یــا خیــر؟ بــا توجــه  ج از مســجدالحرام منتقــل  کــه آیــا می تــوان مقــام را بــه خــار ح آن اســت  بــه جــای زمــان جاهلیــت منتقــل می شــود. بحــث اصلــی در ایــن طــر

کعبــه  کنــار  کعبــه، بــودن مقــام ابراهیــم  اســت یعنــی جــای اصلــی آن  کــه یكــی از آیــات الهــی در  گفــت  ــاُم ِإْبَراِهیــَم« شــاید بتــوان 
َ

َنــاٌت َمق بــه آیــه شــریفه »ِفیــِه آَیــاٌت َبّیِ

ج مســجد بــا توجــه بــه ایــن آیــه شــریفه  کعبــه حســاب می شــود، حكــم بــه جــواز انتقــال مقــام ابراهیــم )ع( از داخــل بــه خــار کنــار  کــه مســجد هــم  اســت؛ از آنجــا 

کــه داخــل مســجد بــودن مقــام بــرای نمــاز طــواف شــرط نیســت و ادلــه ای هــم بــرای این کــه حتمــا بایــد  ح اثبــات می شــود  مشــكل بــوده و جایــز نیســت. در ایــن طــر

کثــر شــد شــرطیت مســجدیت برداشــته  گــر اقــل و ا کثــر اســت و ا نمــاز طــواف را در داخــل مســجد خوانــد، اقامــه شــده اســت، تمــام نیســت، ایــن امــر از بــاب اقــل و ا

ج باشــد، خلف المقــام و عندالمقــام  کــه امــكان دارد بــدون حــر ج از مســجد در جایــی  می شــود؛ بنابرایــن یــک شــرط می مانــد و آن این کــه نمــاز طــواف در خــار

ج مســجد آزاد اســت. گــر حرجــی باشــد ایــن شــرط هــم ســاقط شــده و زائــر در داخــل یــا خــار بایــد خوانــده شــود و ا

۹۲.۲۵ نوآوری* ۴ اسفند ۱۳۹۰ علوم نقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: دکتر علیرضا اسالمیان، دکتر مهدی شب زنده دار، دکتر محمد قائینی، دکتر محمد علی مدرسی، دکتر علی نكونام

کمیته ناقدان: دکتر سید محمدجواد شبیری، دکتر نجفی بستانی، آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

اجالسیه مسئولیت دولت
در ورشكستگی بدون تقصیر تجار

ارائه دهنده: دکتر محمد روشن

ج از اراده و تدبیــر خودشــان، از جملــه به واســطه  ــه دالیلــی خــار گاه ب ــازرگان )فعــاالن اقتصــادی( علیرغــم تمامــی دوراندیشــی ها و احتیاط هــا،  افــراد تاجــر و ب

برخــی اقدامــات دولــت، بــا ناتوانــی در پرداخــت تعهــدات و دیــون مواجــه شــده و در نتیجــه بــه طــور ناخواســته بــا ورشكســتگی مواجــه می گردنــد. در اینجــا الزم 

کالهبردارانــه و مجرمانــه( و نیــز از تكثیــر   از بــی امنیتــی )اقدامــات 
ً
ــا انجــام به موقــع تعهــدات خــود در عرصــه امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی، اوال می آیــد دولــت ب

 در صــورت ایجــاد ورشكســتگی بــر اثــر 
ً
ورشكســتگی های اعــالم شــده و تســری آن بــه دیگــران )بــا بررســی به موقــع مســئله از مجــرای قانــون( جلوگیــری نمایــد؛ ثانیــا

کوتاهــی یــا اشــتباهات فــرد ورشكســته، از طــرق مقتضــی،  کوتاهــی دولــت در ایجــاد امنیــت اجتماعــی و اقتصــادی و نــه بــر اثــر  تصمیمــات اشــتباه دولــت و یــا بــر اثــر 

کــردن آن هــا جهــت رفــع دیــن ورشكســتگان وجــود دارد، بــه تأدیــه  ج  کــه توجیــه دینــی بــرای خــر از جملــه از محــل امــوال عمومــی و یــا از طریــق وجوهــات دینــی 

دیــون ورشكســتگان و حتــی جبــران خســارت فــرد ورشكســته بپــردازد. بــر اســاس نظریــه حاضــر از یــک ســو حســبی بــودن دعــوی ورشكســتگی بــه اثبــات می رســد 

گفــت دولــت حــق خواهــد داشــت در صــورت  گونــه می تــوان  و از ســوی دیگــر مســئولیت دولــت در پــاره ای از ورشكســتگی های بــدون تقصیــر اثبــات می گــردد. ایــن 

ح دعــوی علیــه آنــان اقــدام پیشــگیرانه  کــم قضایــی در مســئله وارد شــود و بــا طــر احتمــال ورشكســتگی یــک تاجــر یــا ســازمان بــه طــور یــک طرفــه از طریــق محا

 ایــن رویكــرد 
ً
کنــد. طبعــا انجــام دهــد تــا بــا رســیدگی بــه موقــع و اعــالم توقــف، از تســری ورشكســتگی بــه دیگــران و درواقــع از متضــرر شــدن خــود دولــت جلوگیــری 

ــره ای ناشــی از نوســانات شــدید  ــه ورشكســتگی های زنجی ک ــذارد؛ از جملــه ایــن  گ ــی اجتماعــی برجــای  ــد تبعــات مثبتــی را در عرصه هــای مختلــف زندگ می توان

کرامــت انســانی افــراد جامعــه بــه ایجــاد امنیــت روحــی  کنــار امنیــت اقتصــادی بــرای خانواده هــا و افــزودن بــه  اقتصــادی در ســطح عمومــی جلوگیــری نمایــد و در 

کــه بــدون خطــای شــخصی و علــی رغــم تــالش، جدیــت و توانایــی محكــوم بــه  کنــد. همچنیــن مانــع از زندانــی شــدن بســیاری از افــرادی می گــردد  کمــک  و روانــی 

کــه بــا ارزیابــی نظریه هــای تقصیــر،  کــه جامعــه می توانــد از ظرفیــت فعالیت هــای آن هــا در عرصــه اقتصــادی بهره منــد شــود. ایــن یافتــه  آن می شــوند، در حالــی 

گردیــده، همچنیــن می توانــد بــه مثابــه پشــتوانه ای علمــی در ایجــاد بســتر مناســب بــرای تدویــن و  خطــر، تضمیــن حــق، مختلــط، ضمــان قهــری و تســبیب، ارائــه 

کنــد و قضــات خواهنــد توانســت در صــورت فقــدان نــص قانونــی بــا اســتناد بــه اصــل 167 قانــون اساســی بــه صــدور رأی بپردازنــد و  کمــک  تصویــب قوانیــن جدیــد 

کــه خألهــای قانونــی موجــود را پوشــش دهــد. در نهایــت یــک رویــه قضایــی مناســب ایجــاد شــود 

۶۳.۴ نوآوری* ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

شورای داوری: دکتر حمید پارسانیا، دکتر عباسعلی توسلی، دکتر حسین پناهی

کمیته ناقدان: دکتر سید احمد موثقی، دکتر محمد رحیم عیوضی، دکتر غالمرضا جمشیدی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

معجزه انگاری اخالق نبوی
ارائه دهنده: آیت اهلل احمد بهشتی

کــه  کــه ســند ســفارت اوســت. ســند ســفارت پیامبــران معجــزات آن هاســت. انســان هایی  پیامبــران ســفرای الهــی و آســمانی اند. هــر ســفیری اســتوارنامه ای دارد 

کــه دیگــران از عهــده  کارهــای ســختی  کارهــای خارق العــاده از قبیــل تــرک غــذا بــرای مدتــی مدیــد و انجــام  در وادی پهنــاور عرفــان ســیر و ســلوکی دارنــد می تواننــد 

آن برنمــی آینــد و اخبــار از غیــب و تصــرف در طبیعــت انجــام دهنــد. پیامبــران، قلــه نشــین عرفــان و اســوه عرفــان و راهنمــای ســالكان اند. آنهــا معجــزه را بــه منظــور 

کــه انســان بــه رهبــری آنهــا محتــاج اســت و نمی توانــد بــدون اســتفاده  کننــد. چرا احقــاق حــق و ابطــال باطــل انجــام می دهنــد تــا انســان ها را بــه راه راســت هدایــت 

کــه بتوانــد مثــل آن را بیــاورد و نیــز  کســی نباشــد  کــه نمایشــان امــت  از تعالیــم آنهــا زندگــی اجتماعــی خــود را ســر و ســامان بخشــد. معجــزه بایــد به گونــه ای باشــد 

بایــد از جانــب خــدا یــا به فرمــان او و خــارق عــادت باشــد. همچنیــن اختــالف معجــزات بــه خاطــر اختــالف امت هــا و تمدن هــا و فرهنگ هــا و مقتضیــات زمــان و 

کــه طــی  مــكان بــوده اســت. پیامبــر بــزرگ اســالم )ص ( معجــزات بســیاری دارد. برخــی آنهــا را افــزون از چهــار هــزار شــمرده اند. قــرآن معجــزه اول آن بزرگــوار اســت 

کنــون در پانزدهمیــن قــرن نــزول  گشــته اســت. تحــدی یعنــی دعــوت بــه معاوضــه و مبــارزه. ا آیاتــی بــه آن تحــدی شــده و ناتوانــی خلــق بــه آوردن ماننــدش نمایــان 

کســی نتوانســته اســت بــه تحــدی قــرآن پاســخ مثبــت دهــد. )ســوره اســرا آیــه 90 و ســوره هــود آیــه 16 و ســوره طــور آیــه 33 34(.  کنــون  قــرآن بــه ســر می بریــم. تا

کــه قــرآن بــه زبــان آنهــا نــازل شــده اســت،  گفتــار و نوشــتار مردمــی  کــه مــواد اولیــه ســاختار مانــدگار قــرآن، چیــزی غیــر از مــواد اولیــه ســاختار  عجیــب ایــن اســت 

کلمــات جمــالت می ســاختند و وحــی نبــوی و معجــزه نخســتین محمــد )ص( از ســاده ترین چیــزی تشــكیل  کلمــات و بــا  نیســت. آنهــا بــا بیست وهشــت حــرف، 

کلمــات ایــن معجــزه مقطعــی نیســت، بلكــه همیشــگی و مانــدگار و همچــون چشــمه ای زالل بــر بســتر زمــان  کــه در اختیــار همــگان اســت یعنــی حــروف و  شــده 

کــه آیــا پیامبــر خــدا )ص( معجــزه مانــدگار  ( چنیــن نیســتند. ســخن مــا دربــاره ایــن اســت 
ً
کهنــه نمی شــود. ســایر معجــزات )کاًل یــا بعضــا امــكان جریــان دارد و هرگــز 

گــروه پرداختــه  دیگــری غیــر از قــرآن دارد یــا نــدارد؟ در ایــن نــوآوری، پــس از تعریــف و تبییــن اجمالــی معجــزه بــه دســته بنــدی معجــزات پیامبــر )ص( خاتــم درِس 

کــه  کســی قــادر بــه آوردن مثــل آن نبــوده و نیســت. قســم دوم اخــالق آن بزرگــوار اســت   
ً
 و ابــدا

ً
کــه معجــزه ای جاویــد اســت و ازال می شــود: قســم اول قــرآن اســت 

کــه بــرای تتمیــم مــكارم اخــالق مبعــوث شــده اســت. قــرآن و اخــالق دو عامــل مهــم پیشــرفت  ح شــده و او مفتخــر اســت  بــه عنــوان معجــزه دوم آن حضــرت مطــر

کــم نیســت ولــی امثــال آنهــا هــم بــه دســت انبیــاء ســلف و هــم بــه دســت امامــان  کــه تعــداد آنهــا  دیــن و نفــوذ معنــوی اوســت. قســم ســوم معجزاتــی مقطعــی اســت 

کــه اخــالق  خلــف انجــام شــده اســت. این هــا نیــز در پیشــرفت دیــن خــدا نقــش داشــته اند ولــی نــه به انــدازه دو قســم نخســت. مدعــای ایــن نوشــتار ایــن اســت 

نبــوی هــم معجــزه اســت و هــم مرتبــه آن متوســط میــان قــرآن و ســایر معجــزات اســت و بــه همیــن جهــت، معجــزه دوم نامیــده شــده اســت. بــرای اثبــات مدعــای 

مذبــور بــه آیــات و روایــات و تاریــخ اســتناد شــده اســت.

۵۱.۵ نوآوری* ۲۷ مهر ۱۳۸۸ علوم عقلی دانشگاه تهران

شورای داوری: دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر فرامرز قراملكی، دکتر سید یحیی یثربی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

چیستی فلسفه دین و مسائل آن
ارائه دهنده: دکتر محمد محمدرضایی

کنــد. در ابتــدا شــاید ایــن مســئله واضــح بــه نظــر برســد؛ امــا بــا تأمــل بیشــتر   ایــن نظریــه بــر آن اســت تــا مســئله »چیســتی فلســفه دیــن و مســائل آن« را بررســی 

کــه تعریــف فلســفه دیــن، بســیار مشــكل و مناقشــه آمیز اســت؛ در نتیجــه، مســائل آن نیــز بــه تبــع تعریــف معیــن نیســت. تعریــف فلســفه دیــن  مشــخص می شــود 

کــه تعریــف دقیقــی از آن هــا نیــز بــا مشــكل مواجــه می شــود. همچنیــن در  گســترده اســت  تابعــی از تعریــف فلســفه و دیــن اســت و تعریــف آن هــا آن چنــان متنــوع و 

گزیستانسیالیســم برآننــد  کیرکــه گارد، فیلســوف دانمارکــی و پــدر ا کــه برخــی ماننــد  بــاب رابطــه فلســفه بــا دیــن  چنــان آرا و دیدگاه هــای متعارضــی ارائــه شــده اســت 

کامــل بیهــوده اســت. بــه نظــر او،  کاربــرد مقــوالت عقلــی و فلســفی بــرای دیــن به طــور  کوشــش بــرای اعمــال و  کــه دیــن بــرای توجیــه خــود بــه عقــل نیــازی نــدارد و 

کــه عقــل بــه  کــه دیــن بــا معیار هــای عقــل داوری شــود؛ یعنــی دیــن و عقــل ضــد همنــد و نیــز ایمــان دینــی اصیــل هنگامــی ظاهــر می شــود  مضحــک بــه نظــر می رســد 

کــه فلســفه روش واحــدی بــرای فلســفه پردازی نــدارد و حتــی بــه تعبیــری می تــوان  گردیــد  پایــان خــود برســد تعریــف فلســفه مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و مشــخص 

کــه نمی تــوان تعریــف واحــدی از آن ارائــه داد؛ از ایــن  گونــی ارائــه شــده اســت؛ به طــوری  گونا دیــن را نیــز مكتــب فلســفی نــام نهــاد. در مــورد دیــن نیــز تعریف هــای 

کننــد؛ بنابرایــن، مــا بایــد در فلســفه دیــن تعریــف  خــاص خــود را از  ح  گــون دیــن یــا مشــخصه های دین ســاز را مطــر گونا کوشــیده اند ابعــاد  رو برخــی دیــن پژوهــان 

کمتــری داشــته   کــه اشــكاالت  گــون از فلســفه  و دیــن، ســعی شده اســت تعریفــی از فلســفه دیــن ارائــه شــود  گونا دیــن ارائــه دهیــم. ســرانجام بــر اســاس تعریف هــای 

باشــد: فلســفه دیــن، فعالیتــی عقالنــی در جهــت معقولیــت و توجیــه مؤلفه هــا یــا آموزه هــای اصلــی دیــن و ســازو اری آن هــا بــا یک دیگــر یــا در جهــت نفــی آن هــا 

و نیــز ارزیابــی نقادانــه از آن هــا اســت.

۶۰ نوآوری* ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی
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کیاشمشكی، دکتر ابوالفضل ساجدی کمیته ناقدان: دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر  ابوالفضل 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
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کریم اعجاز شناختی قرآن 
ارائه دهنده: دکتر علیرضا قائمی نیا

کمــک زبان شناســی شــناختی نشــان داده شــود. ایــن نــوع از  کــه بســیار بنیــادی اســت بــه  کــه نــوع دیگــری از »اعجــاز قرآنــی«  در ایــن نظریــه تــالش شــده اســت 

کــه مفهوم ســازی های قــرآن از موقعیت هــای  اعجــاز قرآنــی توســط صاحــب نظــر، »اعجــاز شــناختی« نامیــده شــده اســت. مــراد از اعجــاز شــناختی قــرآن ایــن اســت 

مختلــف بی نظیــر هســتند. ایــن نظریــه در واقــع بــه پــردازش اطالعــات در آیــات مربــوط می شــود. آیــات قــرآن هــم ماننــد تعابیــر زبانــی بــا موقعیت هایــی ارتبــاط 

کــه ایــن نظریــه نظریــه ای زبان شــناختی اســت،  دارنــد و به واســطه ی پــردازش خاصــی از اطالعــات راجــع بــه آن موقعیــت، آنهــا را نشــان می دهنــد. پیــدا اســت 

گفته انــد. ایــن دو نظریــه از چنــد جهــت باهــم تفــاوت دارنــد:1. اعجــاز شــناختی  نــه ادبــی بــه معنــای رایــج. متفكــران مســلمان از اعجــاز ادبــی قــرآن بســیار ســخن 

نســبت بــه اعجــاز ادبــی و بیانــی بنیادی تــر اســت. ایــن اعجــاز بــه نحــوه ی پــردازش اطالعــات توســط خداونــد مربــوط می شــود. اعجــاز ادبــی و بیانــی بــا تعابیــر 

ــرآن در مــوارد مختلــف ارتبــاط دارد.  ــا مفهوم ســازی ق ــی اعجــاز شــناختی ب کار دارد، ول ــواع آنهــا ســر و  ــر مجــازی و اقســام و ان حقیقــی و مجــازی و لطافــت تعابی

کشــف ایــن نــوع اعجــاز و ابعــاد مختلــف آن، تنهــا بــر اســاس تحلیل هــای شــناختی  2. مباحــث ادبــی هرگــز نمی توانــد اعجــاز شــناختی قــرآن را نشــان دهــد. 

ــف  ــاد مختل ــف ابع کش ــد.  ــته باش ــد داش ــتری می توان ــت بیش ــالمی اهمی ــر اس ــرای تفك ــی ب ــی و بیان ــاز ادب ــه اعج ــبت ب ــناختی نس ــاز ش ــت.3. اعج ــر اس امكان پذی

کــم بــر آنهــا ابعــادی بســیار مهــم از تفكــر اســالمی را آشــكار می ســازد. تفكــر اســالمی، بیــش  پــردازش اطالعــات توســط خداونــد و یافتــن اصــول زبان شــناختی حا

کمــک تعــدادی از مفاهیــم زبان شناســی شــناختی، برخــی از وجــوه و ابعــاد اعجــاز  ــر پایــه ی تحلیــل آیــات الهــی اســتوار می شــود. ایــن نظریــه بــه  از همــه چیــز، ب

گرایــش زبان شــناختی  گاهــی از مباحــث و اصــول ایــن  ــه ایــن جنبــه از اعجــاز قــرآن مســتلزم آ ــردن ب کــه پی ب کیــد می کنــد  شــناختی قــرآن را نشــان می دهــد و تأ

اســت. بــرای پی بــردن بــه معجــزه بــودن پــردازش  اطالعــات در قــرآن، بایــد بــا اصــول و مبانــی نحــوه ی ایــن پــردازش آشــنا بــود. همــه ی آدمیــان تــا حــدی اطالعــات 

کشــف تمــام ابعــاد  کالم خــدا بــه چشــم می خــورد.  تریــن و مناســب ترین وجــه در  خــود را بــه هنــگام ارتبــاط زبانــی پــردازش می کننــد، ولــی ایــن فعالیــت در باال

گســترده اســت. ایــن نــوع اعجــاز برنامــه ای بســیار 

۷۰ نوآوری* ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ علوم نقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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فلسفه فلسفه اسالمی

ارائه دهنده: دکتر عبدالحسین خسروپناه

گی هــای ممتــاز آدمیــان اســت؛ زیــرا بــه تعبیــر ارســطو، همــه آدمیــان بالطبــع خواهــان دانســتنند و نشــانه ایــن امــر، دلبســتگی  مــا بــه حــواس  فلســفه ورزی از ویژ

ــه هــم پیوســته بهــره ای انــدك  ــه ب ــه نمودهــا و حافظــه زندگــی می کننــد و از تجرب ــكا ب ــا ات ــد و آن هــا ب ــز از قــوه ادراك حســی برخوردارن ــات نی ماســت. البتــه حیوان

کــه متضمــن  کــه آدمیــان بــرای زندگــی از صناعــت و اســتدالل و تعقــل نیــز ســود می جوینــد. تجربــه، شــناخت افــراد و مصادیــق اســت، شــناختی  دارنــد، در حالــی 

کلیــات و متضمــن شــناخت علــت اســت. حكمــت و فلســفه نه تنهــا بــر دریافت هــای حســی و تجربــی اطــالق  شــناخت علــت نیســت؛ امــا صناعــت، شــناخت 

کــه بــا علــل و مبــادی نخســتین )هــم علــل  کلمــه خوانــد. فلســفه، دانشــی اســت  نمی شــود بلكــه، انــواع فنــون و صناعــات را نیــز نبایــد فلســفه بــه معنــای دقیــق 

نخســتین هســتی شــناختی و هــم علــل نخســتین معرفت شــناختی( و معقــوالت ثانیــه فلســفی و ســایر مبــادی تصدیقــی علــوم ســروکار دارد و بــه همیــن دلیــل، 

کلــی ماننــد اصــل هســتی، وجــود معرفــت، وجــود نفــس، وجــود خــدا، عوالــم هســتی، وجــود اعتبــاری و غیــره بایــد در آن بررســی می شــود. امــروزه،  همــه حقایــق 

گرایش هــای مختلفــی را نمایــان ســاخته اســت. ایــن نوشــتار بــرای اینكــه بتوانــد بــا دقــت فلســفه فلســفه  فلســفه نه تنهــا یــك دانــش بــل دانش هــا و مكاتــب و 

گفتــاری بــه چیســتی فلســفه های مضــاف پرداختــه شــود و ســپس فلســفه فلســفه اســالمی به عنــوان مصداقــی از فلســفه  اســالمی تبییــن شــود؛ بایــد ابتــدا در 

کارکــرد فلســفه فلســفه اســالمی یعنــی تولیــد حكمــت نویــن اســالمی پرداختــه می شــود. گفتــار ســوم بــه  گفتــار دوم تبییــن  گــردد و بعــد در  مضــاف بــه علــوم در 
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کالن در جامعه اسالمی الگوی مصرف 

ارائه دهنده: دکتر سیدحسین میرمعزی

کشــور هــر چــه پــس انــداز مــردم بیشــتر  کــه پــس انــداز بــرای رشــد ضــروری اســت. در یــک  بســیاری از تئوری هــای اقتصــاد مــدرن مشــتمل بــر ایــن مطلــب اســت 

گــر اقتصــاد اســالمی در  کــه ا باشــد ســرعت رشــد بیشــتر خواهــد شــد. بــا ایــن پیشــینه اقتصاددانــان مــدرن در بــاره اقتصــاد اســالمی اینگونــه قضــاوت می کننــد 

کاهــش آن خواهــد شــد. زیــرا  کــه تعلــق زکات بــه پــس انــداز موجــب  کاهــش خواهــد یافــت. اســتدالل آنهــا ایــن اســت  جامعــه ای پیــاده شــود ســطح پــس انــداز 

کــه تخصیــص منابــع از پــس انــداز )مصــرف آینــده( بــه مصــرف حــال تغییــر جهــت دهــد.  کــه بــر پــس انــداز بســته می شــود موجــب می گــردد  زکات بــه عنــوان مالیاتــی 

کــه بخشــی از پــس انــداز ثروتمنــدان بــه فقیــران داده شــده اســت و چــون میــل نهایــی بــه  افــزون بــر ایــن، وقتــی زکات بــه فقیــران داده شــود بــه ایــن معنــا اســت 

ــه ایــن  ــرای پاســخ ب ــان اســالمی ب کاهــش خواهــد یافــت. اقتصاددان کل  ــداز  کل افزایــش و پــس ان مصــرف فقیــران بیــش از ثروتمنــدان اســت در نتیجــه مصــرف 

کل در جامعــه اســالمی بــه دلیــل وجــود فرهنــگ اعتــدال در  کــه مصــرف  کرده انــد اثبــات نماینــد  اشــكال در اســتدالل دو مســیر را پیموده انــد. یكــی اینكــه تــالش 

کل در یــک جامعــه  کاالی مصرفــی فــرد مســلمان، از مصــرف  کوچک تــر بــودن ســبد  کاالهــا و در نتیجــه  مصــرف و عــدم اســراف و نیــز بــه دلیــل حــرام بــودن برخــی 

ــداز خواهــد شــد ولــی در بلنــد مــدت موجــب افزایــش پــس  کاهــش موقــت در پــس ان ــاه مــدت موجــب  کوت ــر چــه در  گ غربــی بیشــتر اســت؛ و دیگــر اینكــه زکات 

کــه مبتنــی  کالن جامعــه اســالمی بــر اســاس مبانــی خــرد  انــداز خواهــد شــد. در اســتدالل اّول اقتصاددانــان مســلمان مجبــور شــده اند بــه تبییــن الگــوی مصــرف 

کالن در جامعــه مطلــوب اســالمی به صورتــی  بــر آموزه هــای اســالمی اســت، بپردازنــد. مــا بــا صــرف نظــر از ایــن اشــكال بــه دنبــال تبییــن و اثبــات الگــوی مصــرف 

کل  کوتــاه مــدت هرچــه درآمــد ملــی بیشــتر شــود، میــل نهایــی بــه مصــرف در  روشــمند هســتیم. فرضیــه تحقیــق چنیــن اســت: »در جامعــه مطلــوب اســالمی در 

خ می دهــد و در بلنــد مــدت هــر چــه درآمــد ملــی  کاهــش ســریع تر ُر کاهــش یافتــه، بــه ســمت صفــر میــل می کنــد و هرچــه توزیــع عادالنه تــر باشــد ایــن  اقتصــاد 

خ می دهــد.« کاهــش ســریعتر ر کاهــش می یابــد ولــی صفــر نمی شــود و هــر چــه توزیــع درآمــد عادالنه تــر باشــد ایــن  افزایــش یابــد میــل نهایــی بــه مصــرف 

۷۵ نوآوری* ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ علوم اجتماعی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: دکتر میثم موسایی، دکتر  حسین عیوضلو، دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

کری، دکتر علیرضا طیب نیا کمیته ناقدان: دکتر علیرضا بختیاری، دکتر  حسین شا

کرسی              |                     امتیاز                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح تحول در نظام آموزش متوسطه طر
ارائه دهنده: دکتر غالمعلی افروز

بــر اســاس ایــن نــوآوری علمــی، یكــی از اصلی تریــن ریشــه های مظلومیــت علــوم انســانی بــه معنــای اعــم آن را می بایســت در بســتر سســت و غیر عقالنــی و 

کم قیمتــی و دســت دوم بــودن علــوم انســانی جســتجو  کمیــت بــاور و نگــرش فرهنگــی برتــری رشــته های ریاضــی و تجربــی و  غیر منطقــی دوره دبیرســتان و حا

کالمــش امــام  کــه  کالم امــام راحــل )ره(  کــه مضمــون  نمــود. بــدون شــك ایــن مهــم یكــی از رســالت های خطیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت. چــرا 

گــر آمــوزش و پــرورش متحــول شــود، جامعــه متحــول می شــود « و بــدون تردیــد بــرای ایجــاد، تحــول و پویایــی در آمــوزش و پــرورش  کــه »ا کالم هاســت، چنیــن اســت 

ــه  ــه مثاب ــان ها ب ــن انس ــوش  اخالق  تری ــن و خ ــن، صبورتری ــوادترین، متعهدتری ــن، باس ــمندترین، خالق تری ــود هوش ــویم و از وج ــتان وارد ش ــت از دبس می بایس

کنكــور  کمیــت اســترس رقابت هــا، رقیــب زدایــی و رشــته مــداری و  گیریــم و مــدارس را از حا الگوهــای برتــر اجتماعــی و فرهنگــی در مقــام و منزلــت معلمــی بهــره 

کشــور همزمــان بــا تقویــت بــاور و اندیشــه جلــب  کــه بــا بازنگــری جامــع و عالمانــه بــه نظــام تعلیــم و تربیــت  گرایــی منــزه نماییــم. آری شایســته و بایســته آن اســت 

ــان  ــا رشــد ذهنــی و بلــوغ فكــری و تعادل جویــی شــخصیت نوجوان ــه ب ک و جــذب معلمــان فرهیختــه و فرهنگ آفریــن، دوره مهــم و سرنوشت ســاز دبیرســتان را 

کنكورگــری آزاد نمــوده و بســتر پویــا و تعالــی  کنكــور و  هوشــمندمان مــالزم اســت اصــالح نماییــم و ایــن برهــه حســاس را از اســارت چنــگال بت هــای خــود ســاخته 

کــه اصــالح مطلــوب برنامه هــای درســی دوره متوســطه و هدایــت تحصیلــی دانش آمــوزان در  بخــش و مانــدگار علــوم انســانی را فراهــم نماییــم. شــایان ذکــر اســت 

گردها و معلم هــا  کاربــردی نــه تنهــا ســالمت و پویایــی ایــن دوره را افزایــش داده و اقتــدار معلمــان متوســطه را مضاعــف نمــوده و رابطــه شــا یــك دوره عمومــی و 

کنكورگــری هــای تســت زنی، زمینــه ای فراهــم  کاذب آموزشــگاه های تضمینــی و  کســادی رونــق  کاهــش و  در ایــن دوره پرمعنــا و پرجاذبــه می نمایــد، بلكــه بــا 

می گــردد تــا دانش آمــوزان بــا بهره منــدی از احســاس آرامــش روان، بیشــترین جوانه هــای خالقیــت را متبلــور نماینــد. در ایــن صــورت خانــواده از بهداشــت 

کاهــش می یابــد. رابطــه  روانــی بیشــتری برخــوردار می گردنــد و اســترس ها و اضطراب هــا و نگرانی هــای والدیــن دانش آمــوزان دبیرســتانی بــه طــور قابــل توجهــی 

گریــزی و پدیــده نامیمــون »دیپلــم ردی« و آســیب های رفتــاری  گردیــده و احســاس خانــه  پدرهــا و پســرها، مادرهــا و دخترهــا نیــز از لطافــت بیشــتری برخــوردار 

کمــك روان شناســان بصیــر، مشــاوران  کــه می یابنــد بــا  کنكــور نیــز بــا فرصــت مطلوبــی  کارگــزاران  و اجتماعــی نوجوانــان ســنین دبیرســتان بــه حداقــل می رســد. 

کــه همــه دانش آمــوزان هوشــمند، مســتعد و خــالق بتواننــد بــه دور از اضطــراب ناشــی  کارشناســان مجــرب زمینــه ای فراهــم می آورنــد  فهیــم، معلمــان فرهیختــه و 

از محفوظــات غیــر ضــرور در فراینــدی یــك آزمــون پرمعنــا در رشــته های تحصیلــی مــورد عالقــه خــود در دانشــگاه های بومــی ادامــه تحصیــل دهنــد.

۹۱ نوآوری* ۳ خرداد ۱۳۸۹ علوم رفتاری دانشگاه تهران

شورای داوری: دکتر علی شریعتمداری، دکتر عبداله شفیع آبادی، دکتر شكوه نوابی نژاد، دکتر سیمین حسینیان

کمیته ناقدان: دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر محسن ایمانی، دکتر ولی اله فرزاد، دکتر محمدرضا شرفی
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تبیین باب ضمان نفوس
ارائه دهنده: دکتر احمد حاجی ده آبادی

کلمــات اســتفاده  گرچــه از ظاهــر برخــی  کثــر فقهــای مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی، قتــل را بــه ســه قســم عمــد، شــبه عمــد و خطــای محــض تقســیم نموده انــد.  ا

ــه اســامی  ــه از آن ب ک ــد  گرفته ان ــرای قتــل، قســم دیگــری را در نظــر  ــه ایــن تقســیم و ایــن حصــر، حقیقــی اســت، امــا برخــی آن را حقیقــی ندانســته و ب ک می شــود 

کنــكاش ایــن مســئله می پــردازد و در پــی صحــت و ســقم  مختلفــی همچــون »ضمــان نفــوس« و »اســباب« یــاد می شــود. ایــن نــوآوری بــا نیــم نگاهــی تطبیقــی بــه 

گرچــه  کتاب هــای فقهــی دیــده نمی شــود،  و یــا بــه تعبیــر بهتــر ضــرورت و عــدم ضــرورت وجــود بــاب ضمــان نفــوس اســت. ایــن بحــث به صــورت منقــح و منظــم در 

کنــار اقســام ســه گانه قتــل، قســم چهــارم فــوق را )بــاب   الزم اســت در 
ً
کــه اوال رگه هایــی از بحــث در برخــی نوشــته ها موجــود اســت. فرضیــه ایــن نــوآوری آن اســت 

 ایــن بــاب ضابطه منــد بــوده و ضابطــه آن از روایــات بــه دســت می آیــد.1. قتــل بــه ســه قســم عمــد، شــبه عمــد و خطــای محــض 
ً
ضمــان نفــوس( را پذیرفــت و ثانیــا

کــرد.2. در  تقســیم شــده اســت و ضابطــه هــر یــک در روایــات بیــان شــده اســت؛ امــا ایــن تقســیم، حقیقــی نیســت و می تــوان بــرای قتــل، قســم چهارمــی را بیــان 

کــه نــه ضابطــه عمــد، نــه شــبه  کــه منجــر بــه مــرگ دیگــری شــده اســت دیــه الزم شــمرده شــده اســت در حالــی  روایــات متعــدد بــرای مرتكبیــن، پــاره ای از اعمــال 

عمــد و نــه خطــای محــض بــر آنهــا صــادق نیســت. مجموعــه ایــن مــوارد در بابــی بــه نــام ضمــان نفــوس قــرار می گیــرد.3. دو نــوع برخــورد بــا بــاب ضمــان نفــوس 

گیــرد  کــه عمــد و شــبه عمــد و خطــای محــض نباشــد، در ایــن بــاب قــرار  کــه ایــن بــاب ضابطه منــد و قاعده منــد نباشــد و هــر قتلــی  گیــرد یكــی ایــن  می توانــد صــورت 

کــه ضوابــط قتل هــای ســه گانه را بیــان می کننــد، می تــوان  کــه همیــن شــیوه، صحیــح اســت.4. بــا مراجعــه بــه روایاتــی  کــه ایــن بــاب ضابطه منــد باشــد  و دیگــر ایــن 

کــه فعــل ارادی نیســت و یــا بــه  « می دانــد در نتیجــه در مــواردی 
ً
بــه ضابطــه بــاب ضمــان نفــوس رســید. زیــرا ایــن روایــات مقســم قتل هــای ســه گانه را »تریــد شــیئا

ج اســت و بــاب ضمــان نفــوس را تشــكیل می دهــد.5. در بــاب ضمــان نفــوس دیــه بــر عهــده قاتــل  قصــد ایــراد صدمــه بــه شــیئی نباشــد، از قتل هــای ســه گانه خــار

کفــاره نیــز نیســت. و مســّبب مــرگ اســت. نیــز تغلیــظ دیــه وجــود نداشــته و در برخــی مــوارد آن 

۷۱.۶۶ نوآوری* ۸ دی ماه ۱۳۹۰ علوم نقلی دانشگاه تهران

شورای داوری: آیت اله محمد مومن، آیت اله سید احمد احمدی، آیت اله ابوالقاسم علیدوست، آیت اله هاشم نیازی

کمیته ناقدان: دکتر علی نكونام، دکتر محمود حكمت نیا، دکتر ناصر قربان نیا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
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ربا در قرض های تولیدی و تجاری
ارائه دهنده: دکتر سید عباس موسویان

ــد  و از  ــك افتاد ن ــتفاده از بان ــر اس ــه فك ــو ب ــك س ــلمان از ی ــه وران مس ــالمی، اند یش ــورهای اس کش ــد اری د ر  ــت بانك ــژه صنع ــرمایه د اری به وی ــام س ــترش نظ گس ــا  ب

گروهــی از عالمــان   ایــن مشــكل، 
ّ

ــا و ممنــوع اســت. بــرای حــل کــه از د یــد گاه اســالم، رب ــا بهــره می د ید نــد   ــا قــرض ب ســوی د یگــر، فعالیت هــای بانــك را آمیختــه ب

گروهــی د یگــر بــا ارائــه تفســیری جد یــد  از ربــا د رصــد د  تجویــز بانكــد اری متعــارف  بــه فكــر طراحــی الگــوی جد یــد ی از بانــك بــه نــام بانكــد اری بــد ون ربــا افتاد نــد . 

گرفتــن زیــاد ه د ر  کــه به صــورت ربــا د ر اســالم و قــرآن تحریــم شــد ه،  ــه ای اعتقــاد  د ارنــد : چیــزی 
ّ
گــروه د وم، بــا اســتناد  بــه اد ل برآمد نــد . برخــی از اند یشــه وران 

ــه هفتگانــه ادعــا می کننــد:  بهــره قرض هــای تولیــد ی و ســرمایه گذاری ربــا و حــرام نیســت؛ د ر نتیجــه، آن بخــش از فعالیت هــای 
ّ
قرض هــای مصرفــی اســت و بــه ادل

ــا نخســت از ســوی  ــد و هدفمنــد رب ــا بنگاه هــا و فعالیت هــای اقتصــاد ی اســت، اشــكالی نخواهــد  د اشــت. تفســیرهای جدی ــه د ر ارتبــاط ب ک بانك هــای متعــارف 

کردنــد. مفســران  ح شــد؛ اّمــا بــه تدریــج توســعه یافــت و وارد حوزه هــای شــیعه شــد و برخــی عالمــان شــیعه نیــز آن را تأییــد  برخــی اندیشــه وران اهــل ســنت مطــر

گرفتــن زیــادی  کردنــد؛ اّمــا آنچــه تــا حــدودی در محافــل علمــی جایگاهــی یافــت، تفســیرهای ذیــل بــود:1. در اســالم فقــط  ح  جدیــد، اندیشــه های بســیاری را مطــر

ــه تمدیــد مهلــت آن، اشــكال  ــرای اصــل قــرض اســت ن کــه زیــادی ب ــا بهــره  ــا حــرام شــده؛ پــس در قراردادهــای قــرض ب ــرای تمدیــد مهلــت بدهــی به صــورت رب ب

ــر اصــل قــرض  ــه چنــد براب ــه باعــث می شــود مبلــغ بدهــی ب ک ــاد اســت  ــا تحریــم شــده، بهــره فاحــش و زی کــه در اســالم به صــورت رب نخواهــد داشــت.2. چیــزی 

ــا تحریــم  گرفتــن زیــادی در قرض هــای مصرفــی را به صــورت رب کــم و عادالنــه اشــكال نخواهــد داشــت.3. اســالم فقــط  خ هــای بهــره  گرفتــن نر برســد؛ بنابرایــن، 

کــه بــه هــدف  کــه نیازمنــدان بــرای تهیــه نیازمندی هــای زندگــی مجبــور بــه قــرض می شــوند؛ بنابرایــن، پرداخــت بهــره بــه قرض هــای ســرمایه گذاری  کــرده اســت 

ــاده ای ثابــت و از قبــل تعییــن  گرفتــن زی ــا تحریــم شــده،  ــه در اســالم به صــورت رب ک ــرد، اشــكال نخواهــد داشــت.4. چیــزی  کســب درآمــد صــورت می گی تولیــد و 

کــه بــه جهــت وجــود تــورم، متغیــر و غیرقابــل تعییــن اســت، ربــا نخواهــد بــود. نقــد حاضــر  خ می دهــد؛ پــس بهــره بانكــی  کــه فقــط در جوامــع ســنتی ر شــده اســت 

ــه تمــام نیســت و ربــای قرضــی چــه د ر 
ّ
کــه هیچ یــك از آن اد ل ــه مذکــور می پــرد ازد  و نشــان می د هــد  

ّ
بــا بررســی پیشــینه تاریخــی ایــن عقیــد ه، به نقــد  و بررســی ادل

امــور مصرفــی و چــه د ر امــور تولیــد ی و ســرمایه گذاری، از د یــد گاه اســالم حــرام و ممنــوع اســت و یگانــه راه اســتفاد ه از بانــك، رفتــن ســراغ معامــالت مجــاز شــرعی 

و طراحــی بانكــد اری بــد ون ربــا اســت.

۸۹.۲ نقد* ۱۴ خرداد ۱۳۸۷ علوم اجتماعی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر محمد زروندی رحمانی، دکتر حسن آقا نظری، دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

کاظم رجایی کمیته ناقدان: دکتر محمد نقی نظرپور، دکتر سعید فراهانی فرد،دکتر سید محمد 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد تعریف زیبایی شناسانه
زبان محور از عرفان اسالمی

ارائه دهنده: دکتر سعید رحیمیان

کاوشــی در ماهیــت  نقــد ناظــر بــه مبانــی تعریــف مزبــور از عرفــان یعنــی نحــوۀ تفســیر دکتــر شــفیعی از تجــارب عرفانــی نیــز ارتبــاط معرفــت شــهودی بــا عقــل و نیــز 

ــا  کــه ســال ها به صــورت شــفاهی ی کدکنــی اســت  ــۀ مــورد نقــد از دکتــر محمــد رضــا شــفعیی  ــان و عرفــان اســت. نظری گزاره هــای عرفانــی و ارتبــاط بیــن علــم و زب

کتــاب زبــان شــعر در نثــر صوفیــه   به صــورت منســجم در 
ً
 تلقــی بــه قبــول شــده اســت. ایــن نظریــه اخیــرا

ً
ح و غالبــا در قالــب مقــاالت در مجامــع دانشــگاهی مطــر

ح شــده اســت. دکتــر شــفیعی از منظــر فرمالیســتی صــرف و بــا شــواهدی از علــوم ســمانتیک )معنــا شناســی( و نشــانه  )درآمــدی بــه ســبک شناســی عرفانــی( مطــر

کــرده اســت. از دیــد ایشــان عرفــان چیــزی جــز درک هنــری  شناســی و نیــز نقــل عباراتــی از عارفــان مســلمان و برخــی فالســفه غربــی نظریــه خــود را پشــتیبانی 

کــه  کدکنــی، در تعریــف عرفــان آورده اســت  کــه در قالــب تخیــل و رمــز و تمثیــل ارائــه شــده اســت. دکتــر شــفیعی  از پایــگاه زیبایــی شناســانه بــه مذهــب نیســت 

ــد: در  ــز می گوی ــارف« نی ــورد »ع ــان در م ــد. ایش ــود را دارن ــژۀ خ ــان وی ــان، عرف ــۀ ادی ــات. هم ــه االهّی ــری ب ــانه و هن ــال شناس ــگاه جم ــز ن ــت ج ــزی نیس ــان چی عرف

کــه نســبت بــه » االهّیــات اســالمی« نگاهــی جمــال شناســانه و ذوقــی و هنــری داشــته باشــند عارفــان  کــه توانســته اند یــا خواســته اند  کســانی  اســالم نیــز همــۀ 

ح به نقــد نظــرگاه ایشــان بــه ارتبــاط بیــن زبــان   مصداقــش بی نهایــت اســت. در ایــن طــر
ً
کــه » نــگاه هنــری« و »نــگاه جمــال شناســانه« تقریبــا اســالم اند و از آنجــا 

کــه عارفــان خــود از تأویــل و  و عرفــان پرداختــه می شــود و برخــالف نظــرگاه ایشــان اصالــت محتــوا )نــه صــورت و ســبک( در عرفــان تثبیــت می شــود و تفســیری 

گاه ابــن عربــی اشــارت هایی  ک و افتــراق دیــدگاه موالنــا و نظــر  ســطح پذیرفته انــد تبییــن و از دیگــر ســو تفســیر دکتــر شــفیعی نقــد شــد. در ادامــه بــه وجــوه اشــترا

کتــاب ایشــان پرداختــه  کلــی بیــن دو عــارف برطــرف شــود. در انتهــا نیــز بــه نقطــه نظــرات قابــل اســتفاده در نظریــه و نــكات مثبــت  رفــت تــا توهــم تضــاد و تبایــن 

کــه 6 بحــث بــه   مــوارد نقــض آورده شــده بنایــی اســت( در نقــد حــدود 9 بحــث از هــم جــدا شــده 
ً
شــد. نقدهــای حاضــر برخــی مبنایــی اســت و برخــی بنایــی )غالبــا

مباحــث اصلــی ناظــر اســت و 3 بحــث در مــورد دســتاوردهای ضمنــی نظریــۀ مزبــور اســت.

۹۲ نقد* ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ علوم نقلی دانشگاه شیراز

گرجیان، دکتر محمد یوسف نیری شورای داوری: دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر محمد مهدی 

کمیته ناقدان: دکتر عسگری سلیمانی امیری، دکتر مسعود اسماعیلی، دکتر خیراهلل محمودی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
امامت قرآنی به مثابه تفویض دین

ارائه دهنده: دکتر فتح اهلل نجارزادگان

ــون امامــت را تعریــف  گ گونا ــا دیدگاههــای  ــه 124 بقــره اســت مفســران و قــرآن پژوهشــان ب ــاره اصطــالح شناســی امامــت در قــرآن در ذیــل آی اســاس بحــث درب

 تمامــی 
ً
کــرد. تقریبــا و از نظریــه خــود دفــاع می کننــد. در ایــن میــان می تــوان دیدگاههــا را در دو حــوزه مفســران شــیعی و مفســران اهــل تســنن دســتهبندی 

تفــاق مقــام امامــت  کــه میدانیــم- آن را بــه معنــای تفویــض دیــن نمیداننــد. مفســران ســنی نیــز باال مفســران شــیعه امامــت را برتــر از نبــوت میشناســند-اما تــا آنجــا 

کــه به صــورت مســتقل از ناحیــه خداونــد  را همســان بــا نبــوت و تنهــا بــا پیشــوایی در آییــن و منشــها میداننــد. امامــت فراتــر از رســالت مقــام پیشــوایی اســت 

گفتهانــد نیســت، بلكــه بــه معنــای  کــه مفســران فریقیــن  بــرای برخــی جعــل شــده اســت. امامــت بــه معنــای هدایــت تكوینــی )هدایــت بــه امــر( و یــا معانــی دیگــری 

مفتــرض الطاعــه خواهــد بــود. وجــوب اطاعــت و اقتــدا بــه امــام تنهــا در عرضــه زمامــداری اجتماعــی نیســت، بلكــه ایــن وجــوب در تمــام عرصههــای اجتماعــی 

کمیــت سیاســی و یــا تشــریع قوانیــن تعبــدی و نوصلــی اســت و بســتگی بــه ناحیــه جعــا از خداونــد دارد بــاز اطاعــت از امــام، مســتقل و موضوعیــت دارد، نــه  و حا

آنكــه هماننــد وجــوب پیــروی از انبیــا و رســوالن، وجــوب طریقــی بــرای اطاعــت خــدا باشــد. مقــام امامــت ماننــد مقــام رســالت دو مراتــب اســت و در عالی تریــن 

کمیــت سیاســی، قضایــی و  کــرم اســالم جعــل شــده اســت. بــه همیــن رو، اطاعــت از رســول خــدا در همــه عرصههــای اداره امــور جامعــه از حا مرتبــه بــرای نبــی ا

اجتماعــی و نیــز در تبییــن وحــی و تشــریع یــا در جعــل حكــم شــرعی )ماننــد افــزودن هفــت رکعــت بــه نمازهــای یومیــه و یــا قــرار دادن حــرم بــرای مدینــه ماننــد حــرم 

کــه در لســان برخــی  مكــه و...( اســت و به صــورت مســتقل بــا تكــرار »اطیعــو الرســول« در قــرآن آمــده اســت. مفتــزض الطاعــه تعبیــری دیگــر از تفویــض دیــن اســت 

کــه از آیــات و روایــات قابــل ثبــات اســت. اصطــالح  دیگــر از روایــات آمــده و آیاتــی از قــرآن نیــز آن را تائیــد می کنــد. مقــام امامــت در قــرآن فراتــر از مقــام رســالت اســت 

کــه مهم تریــن آیــه در حــوزه امامــت قرانــی بــه شــمار میآیــد و نیــز آیــات شــبیه بــه آن )ســجده/24 و انبیــا/73-72( بــه معنــای وجــوب  امــام در آیــه ابتلــی )بقــره/124( 

گشــایی  کــه اصطــالح روایــی اســت-پیوند معنایــی دارد و از ایــن نظریــه رمــز  پیــروی و اطاعــت مســتقل اســت. امامــت بــه معنــای مذکــور بــا نظریــه »تفویــض دیــن« 

کشــف پیونــد ایــن معنــا بــا تفویــض دیــن و تقریــر درســت از آمــوزه تفویــض دیــن از  می کنــد و بــه بســیاری از مناقشــه ها پاســخ میدهــد. درک معنــای امامــت قرآنــی، 

کرســی بــه شــمار می آیــد. نوآوریهــای ایــن 

۷۵ نوآوری* علوم نقلی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶  دانشگاه پردیس فارابی
تهران

شورای داوری: دکتر محمد علی مهدوی راد، دکتر سید رضا مودب، دکتر محمد جواد بشیری

کر کاظم شا  کمیته ناقدان: دکتر رضا برنجكار، دکتر عزالدین رضانژاد، دکتر محمد 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 نظریه سالم )SALAM)؛ نسبت اسالم با فرایندهای انسانی؛ 
آثــار هنــری، معمــاری و  ارزیابــی(  کاربــردی( در )ســاختار، منابــع، مبانــی و  ح مدلــی )بنیــادی-  طــر

انســانی( فرایندهــای  نقــد  و  حل هــا  راه  راهكارهــا،  )راهبردهــا،  اســالمی  منظــر  از  شهرســازی 

کار ارائه دهنده: مهندس عبدالحمید نقره 

کــه مبتنــی بــر ســاختاری  کاربــردی را  در جهــت ارائــه نقشــه راهبــردی تحقــق تمــدن نویــن اســالمی، در حوزه هــای مختلــف و ابعــاد متنــوع آن بایــد از مدلــی بنیانــی و 

علمــی و منطقــی و جهانــی اســت، ارائــه نمــود و ســپس محتــوای آن را مبتنــی بــر فرهنــگ اســالمی )کالم الهــی و ســنت معصومیــن(، منطبــق بــر حقایــق هســتی از 

کــه اهدافــی  عالــم و آدم مــورد بهــره بــرداری قــرار داد ســپس بــر اســاس مبانــی آن مــدل، ارزیابــی آثــار را ارائــه نمــود. در غیــر ایــن صــورت اهــداف انقــالب اســالمی 

کلــی، مراحــل، منابــع و مبانــی هــر یــک از  کــه ایــن مــدل ســاختار  انســانی، فراملــی و تاریــخ ســاز اســت هرگــز محقــق نخواهــد شــد. ایــن نظریــه بــر ایــن بــاور اســت 

مراحــل آن به صــورت عمیــق و خطاناپذیــر مبتنــی بــر مكتــب الهــی اســالم، قابــل ارائــه می باشــد. در عیــن حــال ایــن ســاختار از بعــد علمــی، عقالنــی و وحیانــی 

ــم  ــق عال ــامل حقای ــه ش ک ــی  کل ــاختار  ــن س ــت. ای ــر اس ــات پذی ــی اثب ــرون دین ــم ب ــی و ه ــورت درون دین ــم به ص ــی ه ــت یعن ــات اس ــن و اثب ــق، تبیی ــل تحقی ــز قاب نی

)عوالــم وجــود( و آدم )اســتعدادهای بالقــوه و بالفعــل، اراده، اختیــار، آثــار و ســیر هبوطــی و عروجــی انســان( می باشــد همــه در ذیــل )مشــیت و قضــا و قــدر الهــی 

( قابــل تبییــن و تحلیــل اســت. روش تحقیــق در ایــن نظریــه مبتنــی بــر ســاحات و مراتــب عقــل )اســتدالل منطقــی( و مبتنــی بــر نقــل )کالم الهــی و ســنت معصومیــن 

کتشــافی و تفســیری می باشــد. منابــع خطاپذیــر تحقیــق )عقــل تجربــی و اجمــاع خبــرگان( و منابــع خطاناپذیــر و داور آن )آیــات قــرآن  )س(، روشــی اســتنباطی، ا

ــع اســالمی آن و بخصــوص  کلــی فرایندهــای انســانی، مراحــل و مناب ــه، تبییــن ســاختار  ــود. مهم تریــن دســتاورد ایــن نظری و ســنت معصومیــن )س( ( خواهــد ب

ــرای  ــی ب ــه مدل ــیعه و ارائ ــاد در ش ــه اجته ــول ده گان ــر اص ــی ب ــی مبتن ــای اجرای ــی( و راه حل ه ــای )کاربردی-عمل ــی ( و راهكاره ــول )راهبردی-مفهوم ــی و اص مبان

ــرار  ــی و نقــد ق ــی )نوگرایــی و فرانوگرایــی( مــورد ارزیاب ــار( از منظــر اســالمی اســت. در عیــن حــال در هــر مرحلــه مكاتــب منحــرف و ناقــص معاصــر غرب ــی آث )ارزیاب

گروه هــای هنــری و معمــاری و  کلیــه مباحــث آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، بخصــوص در رشــته های میــان دانشــی نظیــر  می گیرنــد. دســتاوردهای ایــن تحقیــق در 

شهرســازی، قابــل اســتناد و بهــره بــرداری اســت. ایــن تحقیــق در مجمــوع بــه ارائــه یــک نظریــه جدیــد )انكشــافی و تفســیری( بــا نــام ســالم )SALAM(( در حــوزه 

گــروه  کار  فرایندهــای انســانی و رشــته های هنــری و معمــاری و شهرســازی می پــردازد. ایــن نظریــه مقدمــه ای در جهــت تبییــن نقشــه راه تمــدن نویــن اســالمی در 

هنــر، معمــاری و شهرســازی نیــز می باشــد.

۸۵ نظریه پردازی* ۱ خرداد ۱۳۹۶ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

شورای داوری: دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر غالمرضا اسالمی، دکتر علی غفاری، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر حمید پارسانیا

کمیته ناقدان: دکتر احمد امین پور، دکتر بهمن ادیب زاده، دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر محمد مهدی عزیزی
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کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
نظریه ابتناء

کبر رشاد ارائه دهنده: آیت اهلل علی ا

کــه  گزاره هــا و آموزه هــای دینــی«؛ فلســفه ی معرفــت دینــی، نیــز »دانشــوارهی فلســفی اســت  کشــف  معرفــت دینــی عبــارت اســت از »محصــل ســعی موجــه بــرای 

کلــی امهــات مســائل معرفــت دینــی«. تبییــن فرآینــد و ســاِزکار تكــون و تطــور معرفــت دینــی، از اهــم وظائــف فلســفه ی  عهــده دار مطالعــه ی فرانگــر عقالنــی احــكام 

معرفــت دینــی اســت، نظریــه ی »ابتنــاء« نظریــه ای اســت بــرای تبییــن فراینــد و ســازکار تكــون و تطــور معرفــت دینــی؛ )و نیــز مبناســازی بــرای طراحــی »منطــق فهــم 

ــه عنــوان پیــام الهــی  ــر ـ تعامــِل متنــاوب ـ متــداوِم مبــادی خمســه ی دیــن، ب ــه: »معرفــت دینــی برآینــد فراینــد تأثی ــر اســاس ایــن نظری ــد و جامــع(. ب دیــن« جدی

کاربســت درســت و دقیــق آنهــا و پیشــگیری از دخالــت متغیرهــای نــاروا و عوامــل انحرافگــر،  اســت«؛ و در صــورت تحصیــل تلقــی صائــب و جامــع از ایــن مبــادی و 

کارکــرد  کارآمــد آن در ذهــن و زندگــی بشــر دســت یافــت؛ بنابرایــن نظریــه ی ابتنــاء ـ عــالوه بــر  کاربــرد روزآمــد و  کشــف صائــب و جامــع دیــن و  )بالجملــه( می تــوان بــه 

ــای  گی ه ــا ویژ ــگانی ب ــتگاه روش ــک دس ــیس ی ــی و تأس ــرای طراح ــته ای، ب ــری شایس ــوب نظ ــوان چارچ ــه عن ــد ب ــی ـ می توان ــت دین ــول معرف ــون و تح ــن تك در تبیی

کار رود. نظریــه ی ابتنــاء بــر چهــار اصــل  گشــت یابنــده«، بــه  گــرا«، »جامــع«، »کامــل«، »اصیــل«، »معتبــر«، »روزآمــد«، »کارآمــد«، »نوپــرداز« و پیوســته »فرا »واقــع 

ح زیــر مبتنــی اســت: اصــل نخســت( فراینــد منــدی تكــون معرفــت دینــی و برآیندوارگــی معرفــت دینــی، اصــل دوم( دوگونگــی )روا و نــاروا بــودن( ســازکارهای  بــه شــر

دخیــل در فراینــد تكــون معرفــت دینــی و بالَتَبــع امــكان ســرگی و ناســرگی معرفــت دینــی، اصــل ســوم( پیــام وارگــی دیــن و اشــتمال آن بــر مبــادی خمســه ی دخیــل در 

کاربــرد صائــب و جامــع مبــادی خمســه و پیشــگیری از دخالــت عوامــل  کشــف و  کاربــرد صائــب و جامــع دیــن بــر  کشــف و  فهــم پیــام، اصــل چهــارم( برســاختگی 

نــاروا و انحرافگــر.

۶۰ نظریه پردازی* ۱۰ تیر ۱۳۸۸ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: آیت اهلل علی عابدی شاهرودی،  دکتر عبدالحسین خسروپناه، آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، دکتر سعید جوادی آملی

کیاشمشكی، دکتر علیرضا قائمی نیا کمیته ناقدان: دکتر سید مهدی میرباقری، دکتر هادی صادقی، دکتر ابوالفضل 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
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روش استقرایی - قیاسی
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی

ارائه دهنده: دکتر حسین بستان )نجفی(

 ناشــناخته در محیط هــای علمــی و دانشــگاهی اســت. ایــن 
ً
 بدیــع و تقریبــا

ً
بحــث و بررســی پیرامــون روش نظریه ســازی دینــی در علــوم اجتماعــی، بحثــی نســبتا

ــر پیش فرض هایــی اســتوار  ــه طــور خــاص جامعه شناســی اســالمی تعلــق دارد و ب ــه علــم دینــی و ب ــه حــوزه مطالعــات موســوم ب ــگاه معرفتــی ب بحــث از نظــر جای

ــه قــرار می گیرنــد؛ امــا بــا قطــع نظــر از اهمیــت ایــن پیش فرض هــای فلســفی، بــه بــار نشســتن اندیشــه علــم 
ّ
 در آن حــوزه مــورد بررســی و مداق

ً
کــه عمدتــا اســت 

خ ندهــد، نبایــد انتظــار داشــت  کــه ایــن اتفــاق ر کنونــی بیــش از هــر چیــز بــه معرفــی دقیــق و نظام منــد روش تحقیــق آن بســتگی دارد و تــا زمانــی  دینــی در شــرایط 

کند.نــوآوری در ایــن نظریــه بــا هــدف پیشــبرد ادبیــات بحــث علــم دینــی بــه ویــژه در زمینــه  کســب  اندیشــه مزبــور، حتــی موافقــت نســبی اجتمــاع اهــل علــم را 

کــه بــر اســتفاده از ظرفیت هــای اجتهــاد و روش هــای علــوم اجتماعــی در جهــت افزایــش  روش شناســی و روش علــم دینــی بــه معرفــی روش تلفیقــی می پــردازد 

تعامــل میــان آن هــا در مقــام نظریه پــردازی اســتوار اســت و حاصــل ایــن نــوآوری ارائــه روشــی شــش مرحلــه ای اســت. مراحــل شــش گانه ایــن روش شــامل؛ تدویــن 

ــری  ــدل نظ ــاخت م ــردازی، س گزاره پ ــی،  ــون دین ــق در مت ــئله تحقی ــا مس ــط ب ــای مرتب گزاره ه ــتخراج  ــتجو و اس ــث، جس ــات بح ــر ادبی ــروری ب ــق، م ــش و تحقی پرس

 از یكــی از ســه راهبــرد اســتقرایی، قیاســی و تلفیقــی پیــروی می کنــد. در 
ً
انتزاعــی و ســاخت مــدل تجربــی انضمامــی اســت. نظریه ســازی در علــوم اجتماعــی نوعــا

کلــی انتزاعــی آغــاز  گزاره هــای  کلــی انتزاعــی ختــم می شــود. در قیاســی، حرکــت از  گزاره هــای  گزاره هــای جزئــی مشــاهدتی آغــاز و بــه  راهبــرد اســتقرایی، حرکــت از 

گــزاره دینــی  گــر تعارضــی میــان یــک  کلــی بــه نمایــش در می آیــد. ا گزاره هــای جزئــی و  گزاره هــای خاص تــر می رســد و در تلفیقــی حرکتــی رفــت و برگشــتی میــان  بــه و 

کــه ســند آن در منابــع دینــی وجــود دارد بــا تجربــه پیــش آمــد در ســطحی فراتجربــی پذیرفتــه می شــود و بــا روش دینــی و یــا عقلــی بــه آن اســتناد می کنیــم یعنــی در 

کــه البتــه ایــن جامعیــت بایــد تعریــف  کامــل می دانیــم  مقــام داوری نیــز از عقــل و نقــل بهــره می بریــم. بــر اســاس شــواهد متــون دینــی دیــن اســالم را دینــی جامــع و 

کننــده ایــن  کــرده باشــد و متــون دینــی نیــز تــا حــد زیــادی منعكــس  کــه در ســعادت انســان دخیــل باشــد بایــد بیــان  کــه همــه لــوازم و امــوری  شــود و آن ایــن اســت 

کــه مــا هــم  گزاره هایــی دارد  کار دارد  کــه بــا انســان و ســعادت او  کــه دیــن در شــاخه های مختلــف علــوم انســانی  جامعیــت اســت. ایــن جامعیــت اقتضــاء می کنــد 

کنیــم. هــدف نهایــی مســیر مــا نیــز بیــان دیــدگاه جامــع دیــن در  کار  گزاره هــای معتبــر دینــی  ــر  کنیــم و نبایــد تنهــا ب کار و تحقیــق  گزاره هــا  ــر روی همــه ایــن  بایــد ب

مباحــث مختلــف علــوم اجتماعــی و... اســت.

۸۲ نوآوری* ۲۹ تیر ۱۳۹۵ علوم عقلی  پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

شورای داوری: دکتر حسین سوزنچی، دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر محمد فتحعلی خانی، دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی

کمیته ناقدان: دکتر  عبدالحسین خسروپناه، دکتر غالمرضا اورعی، دکتر مسعود آذربایجانی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

فضای حیات طیبه: شهر آرمانی اسالم
یات(

ّ
)مبانی، ارکان، اسوه ها، صفات، جلوه ها و تجل

ارائه دهنده: دکتر محمد نقی زاده

 دربــاره ماهیت 
ً
گی هــای آن خیلــی واضــح و روشــن باشــد. در واقــع، عمومــا کــه ویژ گــون از ”شــهر اســالمی“ ســخن بــه میــان می آیــد، بــدون آن  گونا امــروزه بــه انحــاء 

گی هــای ”شــهر  شــهر اســالمی و بــه ویــژه مبانــی اســالمی آن و جایــگاه آن در آموزه هــای دینــی تفاهمــی وجــود نــدارد. نظریــه حاضــر بــر آن اســت تــا اصلی تریــن ویژ

کالبــدی بخشــیدن بــه مراتبــی از آن در ایــن دنیــا )بــه عنــوان  ــی 
ّ

کــه بتوانــد مرجعــی بــرای تجل کالم الهــی تبییــن نمایــد بــه نحــوی  آرمانــی اســالم“ را بــا اســتناد بــه 

کــه بــه هــر طریــق اســالمی نامیــده می شــوند باشــد. بــرای هــر اثــر انســانی ”الگو“یــی مفــروض اســت؛ هــر  شــهر اســالمی( و همچنیــن و همچنیــن ارزیابــی شــهرهایی 

کــه بــدون آنهــا، پدیــده مــورد نظــر امــكان ظهــور و بــروز نخواهــد یافــت. عــالوه بــر  پدیدهــای دارای ”مبانــی“ خــاّص خــود اســت؛ هــر چیــزی دارای ”ارکانــی“ اســت 

کــه بــا بــكار بســتن آنهــا وجــه عینــی  گرفــت؛  کار  این هــا، هــر پدیــده ای ”صفاتــی“ نیــز دارد؛ و مضــاف بــر این هــا، بــرای شــكل دادن و ایجــاد آن بایــد ”اصولــی“ را بــه 

ــی خواهــد شــد. ”شــهر آرمانــی اســالم“ نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ّ

کالبــدی موضــوع مــورد نظــر )بــه تناســب شــرایط زمــان و مــكان و امكانــات در دســترس( متجل و 

کــه بتوانــد مرجعــی بــرای تجلــی  گی هــای شــهر آرمانــی اســالم را  کــه ایــن نظریــه بــه آنهــا پرداختــه اســت... نظریــه حاضــر بــر آن اســت تــا اصلی تریــن ویژ نیســت؛ 

کــه »الگــو«، »مبانــی«، »ارکان«، »صفــات« و »اصــول  کنــد. ســخن اصلــی ایــن اســت  کالم الهــی تبییــن  کالبــدی بخشــیدن بــه آن در ایــن دنیــا باشــد بــا اســتناد بــه 

کریــم و آموزه هــای دینــی متكــی بــر  کــه بنــا بــر آموزه هــای قرآنــی، آن را »فضــای حیــات طیبــه«، می نامیــم، از متــن قــرآن  و راهبردهــای« »شــهر آرمانــی اســالم« 

کامــل« )و مؤمنیــن( بتواننــد مطابــق »ارتباطــات« )قوانیــن و رفتارهــا و  کــه در آن »انســان  کتــاب الهــی قابــل  اســتنتاج و تدویــن هســتند. ایــن شــهر شــهری اســت 

کــه آن محیــط شایســتگی ظــرف »حیــات طّیبــه« بــودن را دارا باشــد  کالبــدی بپردازنــد  کــه از چشــمه وحــی اخــذ و تدویــن شــده اند، بــه خلــق محیــط و  اخالقیاتــی( 

کنــد. صفــات  کــه بــر اســاس ایــن »ارتباطــات« و »شــیوه زیســت« ســاخته شــده اســت، زندگــی  و مؤمــن بتوانــد بــه »شــیوه مســلمانی« در فضــا و محیطــی متعــادل 

گونــه  هــی و امانــت داری انســان ایجــاب می کنــد تــا آن 
ّ

کــه مقــام خلیفه الل شــهر آرمانــی اســالم حاصــل تجمیــع دو دســته اصــول اســت. یكــی صفــات فعــل الهــی 

کنــد. کــه محیــط بایــد بتوانــد زمینــه بــروز ارزش هــا و پیشــگیری از ظهــور ضــد ارزش هــا را فراهــم  کنــد و دیگــری صفــات فعــل انســانی اســت  عمــل 

۹۲.۲۵ نظریه پردازی* ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ معماری و شهرسازی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات

کبر تقوایی،دکتر پروین پرتویی شورای داوری: دکتر محمدرضا بمانیان، مصطفی بهزادفر، علی ا

کمیته ناقدان: دکتر حسین سلطان زاده، هاشم داداش پور، سید عبدالهادی دانش پور
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کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

محلــه، پدیــده پایــدار اجتماعــي بــا مرکزیــت مســجد )بــا عملكردهــای 
مذهبــي، فرهنگــي و اجتماعــي( در شــهر ایرانــي اســالمی

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا پورجعفر

کــه اوضــاع بســیاری از شــهرها بــه علــت پدیده هــای حاصــل از انقــالب صنعتــی نیــاز بــه برنامه ریــزی و طراحــی داشــت، ایده هــای بســیاری  در اوایــل قــرن بیســتم 

در زمینــه بهبــود اوضــاع زیســت محیطــی شــهرها و هماهنگــی بهیــن بافــت آنهــا بــا پدیده هــای جدیــد، چــه در زمیــن برنامه ریــزی و چــه طراحــی شــهری توســط 

کــه توســط افــرادی چــون پــری در آمریــكا در  عالقه منــدان و طراحــان و برنامه ریــزان شــهری ارائــه شــد. مبانــی واحدهــای همســایگی از جملــه ایده هایــی بــود 

گردیــد. ایــده مذکــور در حــل مشــكل ســرریز جمعیــت شــهرها چــه به صــورت متصــل )گســترش شــهرهای موجــود( و چــه به صــورت منفصــل  ح  ســال 1911 مطــر

کــه شــهرهای  گرفــت، در حالــی  گســترده ای نــه تنهــا در غــرب و شــرق بلكــه در ســرزمین های اســالمی مــورد اســتفاده قــرار  )در شــكل شــهرهای جدیــد( بــه طــور 

اســالمی نــه تنهــا بــر اســاس نیازهــای فیزیكــی بلكــه در زمیــن توســعه مســائل فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی نیــز از تجربیــات خوبــی در طراحــی و ســاخت محــالت 

کــه: متأســفانه ایــن تجربیــات  مســكونی برخــوردار بودنــد. ایــن تجربیــات، تبلــوری فیزیكــی از فرهنــگ غنــی اســالمی ایرانــی اســت. در اینجــا مســئله ایــن اســت 

 عصــر قبــل از انقــالب اســالمی مــورد توجــه قــرار نگرفــت و بــه دلیــل اســتفاده از مشــاوران غربــی و یــا نظریــات آن هــا در امــر 
ً
ارزشــمند در دوران معاصــر خصوصــا

برنامه ریــزی شــهری بیشــتر بــه ایــده واحدهــای همســایگی در غــرب و ابعــاد فیزیكــی توســعه و طراحــی، پرداختــه شــد و ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی و معنــوی 

کــه در دوران اســالمی تــا حــدودی تحــت تأثیــر اســالم  کــه در ایــن مقالــه منظــور از شــهر اســالمی شــهرهایی اســت  گردیــد. الزم بــه توضیــح اســت  بســیار تضعیــف 

کاربــردی بــرای  کــه: چگونــه می تــوان مبانــی و معیارهایــی  گردیده انــد. پرســش اصلــی نظریــه ایــن اســت  و مســلمین، برنامــه ریــزی، طراحــی و به مــرور زمــان بنــا 

کــرد؟ هــدف اصلــی در ایــن نظریه ایجــاد محیــط مســكونی مطلــوب و مســتحكمی بــر اســاس  طراحــی محلــه پایــدار اجتماعــی بــر اســاس فرهنــگ اســالمی تعییــن 

کنین آن اســت. در ایــن نظریــه ســعی شــده اســت نخســت مبانــی طراحــی محله هــای مســكونی در شــهرهای  موازیــن و آموزه هــای اســالمی و رســتگاری ســا

کننــده ابعــاد فیزیكــی و هم چنیــن  گیــرد و نقــش و جایــگاه مســجد بــه عنــوان یكــی از عوامــل مهــم و تعییــن  اســالمی بــه اختصــار از صــدر اســالم مــورد بررســی قــرار 

کننــده بســیاری از نیازهــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بخش هــای مســكونی شــهر، مشــخص شــود. ســپس از طریــق توصیفــی- تحلیلــی مبانــی  برطــرف 

ــا مبانــی طراحــی و برنامه ریــزی واحدهــای همســایگی در غــرب مقایســه شــد. بدیــن وســیله  برتــری مبانــی  مربــوط بــه محله هــا در شــهرهای دوران اســالمی ب

گردیــد. از بررســی  کــه مســجد، حســینیه ها، تكایــا و یــا دیگــر ابنیــه مذهبــی نقــش بســزایی در آن داشــته، مشــخص  طراحــی محله هــا در شــهرهای اســالمی 

کیفــی طراحــی شــهرها و بازتــاب اجتماعــی مســائل نســبت  کــه مســجد نقــش بســزایی در ابعــاد  گذشــته چنیــن اســتنباط می شــود  محله هــا در  شــهرهای اســالمی 

کمــی پرداختــه و مدرســه ابتــدای مرکــز آن بــوده، داشــته اســت. الزم بــه توضیــح  کــه تنهــا بــه مســائل فیزیكــی و  بــه مبانــی طراحــی واحدهــای همســایگی در غــرب 

کهــن ایــران خــود دلیلــی بــر  اســت در اینجــا پایــداری بــه معنــای تــداوم، اســتمرار و مانــدگاری اســت و ادامــه حیــات بســیاری از محله هــای قدیمــی در شــهرهای 

ایــن مدعاســت. 

۷۳ نظریه پردازی* ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

کار، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر حسین سلطان زاده شورای داوری: مهندس عبدالحمید نقره 

کوچكیان کبر تقوایی، دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر حسن  کمیته ناقدان: دکتر علی ا
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کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. * تعیین نوع 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
تعامل انسان با فضا در معماری

کار ارائه دهنده: مهندس عبدالحمید نقره 

کــه در حــوزه هســتی شناســی  راهبردهــای هنــر و معمــاری معاصــر را دو انحــراف اساســی دچــار حصــری نگــری و بحــران فزاینــده نمــوده اســت، ابتــدا مكاتبــی هســتند 

گذاشــته  گرایــی جدیــد شــده اند و مســتقیم و غیرمســتقیم بــر هنرمنــدان و معمــاران و ســبک های آنهــا تأثیــر منفــی  گرایــی و نســبی  و انســان شناســی دچــار شــک 

کــه معمــاران از طریــق اجتهادهــای خــود بنیــاد، صــوری، نامعقــول و نامطلــوب  گیــری ایده هــای فضایــی - هندســی نامناســبی اســت  کار  و می گذارنــد. دوم بــه 

گــر بــه  کــه اســالم بــه عنــوان مكتبــی جامــع و مانــع و الهــی، ا در طراحی هــای خــود ارائــه می نماینــد. بــرای بــرون رفــت از ایــن دو بحــران اساســی بدیهــی اســت 

گشــای حــل بحــران بــوده و می توانــد از هــر دو بعــد نظــری و عملــی بســتر ســاز هنــر و معمــاری  گیــرد، راه  طــور عمیــق و همــه جانبــه مــورد توجــه و بهــره بــرداری قــرار 

گــرا و نســبی  کــه تحــت تأثیــر دیدگاه هــای شــک  کیــد بــر بحــران هنــر و معمــاری معاصــر از بعــد نظــری و عملــی  مطلــوب، انســانی و اســتعالیی باشــد. بــا اعتــراف و تأ

گــرا در حــوزه مباحــث نظــری، در فرهنــگ غربــی و در دوران فرانوگرایــی بــه ظهــور رســیده اســت، در ایــن نظریــه، راه حــل بــرون رفــت از بحــران، مكتــب اســالم و 

ح و اثبــات ایــن نظریــه، ابتــدا رشــته معمــاری را از بعــد هنــری آن جــزء علــوم انســانی معرفــی  ابعــاد نظــری، عملــی و تجربیــات تاریخــی آن اعــالم شــده اســت. در طــر

نمــوده و روش تحقیــق در ایــن علــوم را، بــا توجــه بــه تعــارض دیدگاه هــا، مبتنــی بــر انــواع مكاتــب اعتقــادی و انتخــاب مكتــب مبنــا دانســته اســت و در مراحــل بعــد 

ح و ســپس در یــک بررســی تطبیقــی  کــم بــر هــر یــک از موضوعــات مطــر رونــد موضوعــی مباحــث معمــاری را از بعــد طولــی و ســپس عرضــی، مبتنــی بــر اصــول حا

جامــع و مانــع بــودن انســان شناســی، زیبایــی شناســی و فلســفه هنــر اســالمی را نســبت بــه مكاتــب رقیــب تبییــن نمــوده اســت. ســپس بــا تعریــف جامــع و مانــع 

کــه بــرای آثــار معمــاری، در رابطــه بــا انســان و نیازهــای او جنبــه اعتبــاری  از معمــاری، ایده هــای فضایــی - هندســی را، جانمایــه آثــار معمــاری دانســته ولــی از آنجــا 

کــی انســان ها را تبییــن می نمایــد. در انتهــا و در جهــت اثبــات  قائــل می شــود، ایده هــای فضایــی- هندســی مناســب بــرای هــر یــک از ابــزار و شــیوه های ادرا

نظریــات ارائــه شــده، شــواهدی از معمــاری معصومیــن، تبدیــل آتشــكده ها بــه مســجد و معمــاری و شهرســازی دوران اســالمی ارائــه شــده اســت.

۷۸ نظریه پردازی* ۳ خرداد ۱۳۹۰ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

شورای داوری: آقایان دکتر اصغر مرادی، دکتر علی غفاری، دکتر غالمحسین معماریان

کوششگران، دکتر محمدرضا اولیا کمیته ناقدان: دکتر سیدغالمرضا اسالمی، دکتر علی 
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کریم گفتمان قرآن  منطق 
ارائه دهنده: دکتر محمد باقر سعیدی روشن

گــون  گونا گزاره هــای قــرآن در ســاحت های  زبــان قــرآن امــروز موضوعــی اســت مشــتمل بــر مســائلی چنــد، مبتنــی بــر ضرورت هــای درونــِی معناشــناختی مفاهیــم و 

کــه به صــورت عمــده برخاســته از مناســبات خــاص علــم )تجربــی( جدیــد بــا فرهنــگ دینــی  ح در حــوزه دیــن  معرفتــی و ارزشــی و ضرورت هــای بیرونــی مطــر

کــه نقشــی اساســی در  گفتمــان قــرآن« بحثــی دیرپــای و دراز دامــن اســت  ــا »منطــق  ع« ی الهیاتــی یهــودی- مســیحی اســت. در ایــن میــان »شــیوه خطــاب شــر

کانــون زبــان دیــن، همــواره بــه منزلــه ی یــک مســئله ی نــو قابــل  معنــی شناســی الهیــات متــون دینــی، بلكــه همــه مفاهیــم و عبارت هــای ایــن متــون داشــته چونــان 

ح و الزم بــه تحلیــل اســت. ایــن مســئله در جهــان اســالم، نخســت بــر ذهــن و زبــان مفســران و متكلمــان مســلمان برنشســت، امــا رفتــه رفتــه بســاط خویــش  طــر

گرفــت. صــورت  کاوی و توجــه آنــان قــرار  را براندیشــهی زبــان شناســان و اصولیــان و بــاری دیگــر بــر اذهــان نحله هــای مختلــف تفســیری ســایه افكنــد و مــورد وا

کــه پیــام وحــی و هدایــت الهــی بــرای آدمیــان بــر چــه شــیوه ای بیــان می شــود؟ منطــق و چارچــوب  خ نمــوده اســت  بســیط ایــن پرســش همــواره بــر ایــن ســان ر

گفتمــان و خطــاب چیســت؟ آیــا وحــی آســمانی باهمــه اضــالع و اجــزا و زوایــای پیــدا و پنهــان خــود و در تمامــی ســاحت های توصیــف واقعیــات هســتی اعــم  ایــن 

از ذات و اوصــاف و افعــال بــاری، توصیــف انســان پیــش و پــس از ایــن عالــم، پدیده هــای ریــز و درشــت غیــب و شــهود، رســتاخیز و طبیعــت و نیــز بایســته های 

گــون فــردی و اجتماعــی، بتمامــی بــر شــیوه ی خطــاب عــرف عقــال در محــاورات روزمــره و زندگــی عــادی اســت؟ یــا بــر شــیوه ی خطــاب خــاص و منطــق عرفــی  گونا

گاه بــر اســاس عــرف خــاص جریــان  گاه بــر شــیوه عــرف عمــوم عقــال و  کــه شــیوه ی تخاطــب الهــی برحســب موضوعــات خــود متفــاوت اســت،  ویــژه اســت؟ و یــا آن 

کارســاخت ارتباطــی داللــی زبــان قــرآن  یافتــه و زبانــی ترکیبــی دارد؟ نظریــه پیشــنهادی امــا رویكــردی چهــارم مبنــی بــر مراتــب تشــكیكی و هویــت ذو ســطوح در 

ــاری در تمامــی قلمروهــای هســتی شــناختی و  ــرآن در توصیــف معــارف معرفتــی و بیــان آموزه هــای رفت گفتمــان ق ــه شــیوه ی  ک ــر آن اســت  ــدگاه ب اســت. ایــن دی

تشــریعات حقوقــی و عبــادی، نــه منطــق و زبــان عرفــی محــض و نــه زبــان خــاص و نــه زبــان ترکیبــی و تفصیــل پذیــر بــه تناســب موضوعــات نمی باشــد. بــه اعتقــاد 

گفتــه ی دیگــر  گفتمــان قــرآن بــه حســب هویــت وجــودی قــرآن و بــه حســب ذات رســالت قــرآن، همــواره و همــه جــا هویتــی ذو مراتــب و تــو بــر تــو دارد. بــه  مــا منطــق 

کــف معنــا بــرای  کــه بــه منظــور اتمــام حجــت در ســطح  گونــه تدبیــر یافتــه اســت  کار ســاخت ارتباطــی همــه ی مفاهیــم و جمــالت قــرآن از نظــر رســانایی معنایــی آن 

کــف معنــا و حــد نصــاب آن اســت؛ امــا حــد  کــه بیــان شــد  عمــوم مــردم بــا حداقــل شــرایط درک زبانــی قابــل فهــم باشــد؛ امــا ایــن ســطح داللــی و معنایــی همچنــان 

کــه به تدریــج  کریــم در ایــن ســطح متوقــف نمانــده بلكــه الیه هایــی تــو بــر تــو از معــارف و آموزه هــای بریــن در خــود نهفتــه دارد  کمــال داللت هــای معنایــی قــرآن 

و متناســب بــا ظرفیت هــای معرفتــی و تجانــس روانــی مخاطبــان زمــان بــر آنــان عیــان می شــود. ایــن دیــدگاه بــه عنــوان یــک پارادایــم و نظــام معرفتــی، بــر مبانــی و 

کــه می توانــد راهبــردی موجــه در خوانــش منظومــه معرفتــی قــرآن ارائــه نمایــد. دالیلــی اســتوار اســت 

۷۹.۲۵ نوآوری* ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ علوم نقلی  پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه

شورای داوری: دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر ابوالفضل ساجدی،  دکتر سیدرضا مؤدب، دکتر مجید معارف

کمیته ناقدان: دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر علی نصیری، دکتر جعفر نكونام
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تعلیم و تربیت اسالمی

ارائه دهنده: دکتر خسرو باقری نوع پرست

بــا وجــود اینكــه در زمینــه تعلیــم و تربیــت اســالمی، آثــار مختلفــی نگاشــته شــده اســت، فقــدان چارچوبــی تئوریــک در مــورد آن، همــواره محســوس بــوده اســت. 

بــه عــالوه، بــه دلیــل همیــن فقــدان، تعییــن مواجهــه تربیــت اســالمی بــا چالش هــای معاصــر، دشــوار و دور از انســجام بــوده اســت. در ایــن نــوآوری، نظــر بــر آن 

گــردد.  کــه هــم چارچوبــی تئوریــک بــرای تربیــت اســالمی فراهــم آیــد و هــم اقتضاهــای آن در رویارویــی بــا چالش هــای تربیتــی جهــان معاصــر معیــن  بــوده اســت 

کــه بخــش نخســت ایــن پژوهــش در ســال 1368 منتشــر شــد، قلمــرو تربیــت اســالمی، نحیــف و نــزار بــود و پژوهــش درخــوری در آن انجــام نشــده بــود. بــا  هنگامــی 

کــه در ســال 1384 بــا انتشــار بخــش دوم پژوهــش در آن حاصــل آمــد، نوآوری هایــی زیــر بــرای آن قابــل ذکــر اســت:1. وارد  گسترشــی  توجــه بــه ایــن مبــدأ زمانــی و 

کــردن روشــمندی در مطالعــات تربیــت اســالمی.2. بازســازی یــا پیشــنهاد روش هــای پژوهشــی جدیــد در تربیــت اســالمی.3. زیربنــا قــرار دادن دیــدگاه جدیــدی 

از انســان شناســی اســالمی، تحــت عنــوان انســان بــه منزلــه عامــل، بــرای مباحــث تربیتــی.4. پیشــنهاد مفهــوم جدیــدی بــرای تربیــت اســالمی بــر اســاس مفهــوم 

کــردن مباحــث تا آن زمان گســیخته  ربوبیــت.5. صــورت بنــدی مفاهیــم جدیــدی در مبانــی، اصــول، روش هــا و مراحــل تربیــت در دیــدگاه اســالمی.6. ســاختارمند 

کــه پیونــد وثیقــی میــان انســان شناســی، مفهــوم شناســی تربیــت، مبانــی، اصــول و روش هــای تربیــت، مراحــل تربیــت و  تربیــت اســالمی. نظــر بــر آن بــوده اســت 

ح و بحــث مســائل فرانظریــه ای در بــاب امــكان و ســازواری تربیــت اســالمی.8.  بكارگیــری آنهــا در عرصه هــای تربیــت ماننــد تربیــت اجتماعــی فراهــم آیــد.7. طــر

گرایــی در  معرفــی و رویارویــی بــا چالش هــای معاصــر در برابــر تربیــت اســالمی؛ چالش هایــی همچــون ســاخت زدایــی هــای اجتماعــی، تربیــت مدنــی، نومهــارت 

کــردن  کــه فراهــم  تربیــت حرفــه ای، تربیــت اجتماعــی لیبرالیســتی و سوسیالیســتی و آســیب شناســی تربیــت اســالمی. اهمیــت ایــن نــوآوری بــه ایــن دلیــل اســت 

چارچــوب تئوریــک در تربیــت اســالمی، امــكان تفكــر ســامان یافتــه در عرصــه تعلیــم و تربیــت را فراهــم مــی آورد و در مقــام عمــل نیــز در مواجهــه بــا پیچیدگی هــای 

موقعیت هــای نویــن، امــكان اســتنطاق و اســتنتاج چارچــوب تئوریــک در جهــت پیشــنهاد راهكارهــای عملــی را موجــب می شــود. مســئله معنــاداری در »تربیــت 

ــه منزلــه عامــل، مفهــوم و هــدف  اســالمی«، مســئله ســازواری در »تربیــت اســالمی«، تلقی هــای موجــود  از تعلیــم  و تربیــت  اســالمی ، بررســی تصویــر انســان  ب

اســالمی تربیــت  ، بررســی ســه  عنصــر شــناخت ، انتخــاب  و عمــل  بــه عنــوان عناصــر ربوبــی  شــدن ، دوســویگی  اساســی  در مفهــوم  تربیــت  اســالمی ، نســبت  میــان  

تعلیــم  و تربیــت ، مبانــی، اصــول و روش هــای تربیــت، مراحــل تربیــت، مفهــوم و اصــول تربیــت اجتماعــی، مفهــوم و اصــول تربیــت حرفــه ای و آســیب و ســالمت در 

کلیــدی مــورد بررســی در ایــن نظریــه هســتند. تربیــت دینــی  از فصــول 

۵۰.۶۶ نوآوری* ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ علوم رفتاری دانشگاه تهران

کاردان، دکتر غالمرضا اعوانی،  دکتر حمید پارسانیا، دکتر  عبدالحسین خسروپناه شورای داوری: دکتر علی محمد 

کرمی، دکتر ایمانی نائینی کاظم ا کمیته ناقدان: دکتر 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نظریه علم تجربی دینی
ارائه دهنده: دکتر خسرو باقری نوع پرست

کــه تعبیــر علــم  گرفتــه اســت. نخســت دیدگاهــی  در ایــن نظریــه ســه دیــدگاه در حــوزه مفاهیــم علــم و دیــن و بــه تبــع آنهــا مفهــوم علــم دینــی مــورد نقــادی قــرار 

کــه همــه علــوم را در متــون دینــی، موجــود می دانــد. ســوم دیــدگاه تهذیبــی  دینــی را بی معنــا و وجــود آن را ممتنــع در نظــر می گیــرد. دوم دیــدگاه دایــره المعارفــی 

ح شــده اســت. در ایــن نظریــه،  کــردن علــوم موجــود در جهــان می اندیشــد. نظریــه پیشــنهادی بــرای علــم دینــی بــا عنــوان دیــدگاه تأسیســی مطــر کــه بــه اســالمی 

ــای  ــی، دارای پیش فرض ه ــای علم ــاس، نظریه ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــورد توج ــده، م ح ش ــر ــی مط ــد اثبات گرای ــدگاه مابع ــه در دی ک ــی  ــا ماهیت ــم ب عل

متافیزیكــی و اجــزای ارزشــی هســتند. از ایــن حیــث، علــم دینــی، مجــاز خواهــد بــود در پرتــو آموزه هــای متافیزیكــی و ارزشــی دینــی شــكل بگیــرد و در عرصــه رقابــت 

کــه بــر اســاس آن، دیــن نــه صامــت اســت  گرفتــه اســت  گــوی بــودن آن مــورد قبــول قــرار  گزیــده  بــا نظریه هــای علمــی وارد شــود. از ســوی دیگــر، در خصــوص دیــن، 

کامــل آن می پــردازد. بــا توجــه بــه ایــن دو مبنــای علم شــناختی  کانــون توجــه قــرار داده و بــه تبییــن  و نــه ناطــق بــه هــر حقیقتــی در جهــان، بلكــه ســخن معینــی را در 

کــه از ســویی تحــت تأثیــر الهام هــای برآمــده از آموزه هــای دینــی اســت و از ســوی دیگــر بــا  کــی از پرداختــن نظریــه ای علمــی اســت  و دین شــناختی، علــم دینــی حا

گرفتــه  کــه آموزه هــای موجــود در متــون دینــی بتواننــد همچــون مجموعــه ای از پیش فرض هــا در نظــر  گــرو آن اســت  تجربــه در ارتبــاط اســت. امــكان علــم دینــی در 

ح شــدن فرضیه هایــی در یــک قلمــرو علمــی شــود و پشــتیبانی شــواهد تجربــی از  کــه ایــن پیش فرض هــا بــا خالقیــت دانشــمند منجــر بــه مطــر شــوند. هنگامــی 

گفــت؛ بنابرایــن، بــرای فراهــم آوردن یــک علــم دینــی از اســالم، نخســت  گــردد، در ایــن صــورت می تــوان از وجــود یــک علــم دینــی ســخن  ایــن فرضیه هــا فراهــم 

گــر پاســخ مثبــت بــود، آنــگاه بایــد بــا  گیرنــد و ا کــه آموزه هــای آن می تواننــد چــون پیش فرض هــای حاصــل خیــزی بــرای فرضیه پــردازی در آن علــم قــرار  بایــد دیــد 

کــرد. فراهــم  نظــر بــه مســائل علــم مــورد نظــر و بــا تكیــه بــر آن آموزه هــا بــه فرضیه پــردازی پرداخــت و ســپس رابطــه ایــن فرضیه هــا را بــا شــواهد تجربــی جســتجو 

کــی از ظهــور یــک علــم اســالمی اســت. در ایــن پژوهــش، نوآوری هایــی زیــر قابــل ذکــر اســت:1.1. نقــد داعیــه بی معنایــی علــم  آمــدن پشــتیبانی شــواهد تجربــی حا

گرایــی معرفــت شــناختی. 1.3. نقــد روایتــی از علــم  کثــرت  گرایــی معرفــت شــناختی. 1.2. نقــد داعیــه بی معنایــی علــم دینــی مبتنــی بــر  دینــی مبتنــی بــر وحــدت 

کــه دیــن را جامــع همــه معــارف می دانــد. 1.4. نقــد روایتــی از علــم دینــی مبتنــی بــر تهذیــب علــوم موجــود بــر اســاس دیــن. 1.5. پیشــنهاد رویكــرد تأسیســی  دینــی 

در علــم دینــی. 1.6. پیشــنهاد پیــش فرضــی بــرای علــوم انســانی بــر اســاس دیــدگاه اســالمی انســان بــه منزلــه عامــل.

۶۵.۵ نظریه پردازی* ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ علوم عقلی دانشگاه تهران

شورای داوری: دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر حمید پارسانیا، دکتر عبدالحسین خسروپناه

کرمی، دکتر محسن ایمانی نائینی کاظم ا کمیته ناقدان: دکتر سید 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

اصل هوهویت »ارجاع تمامیت علم به تصور«
ارائه دهنده:  دکتر احمد احمدی

در هــر برخــوردي میــان مــا و آن شــيء بیرونــي ارتبــاط یــا اتصالــي و تأثیــر و تأثــر و بــه تعبیــري، علیتــي برقــرار مي شــود و مــا بــا حضــور و شــهود بــي واســطه، آن شــيء 

خارجــي حســي یــا فراحســي را مي یابیــم. تــا وقتــي ایــن ارتبــاط یــا تأثیــر و تأثــر بیواســطه ، برقــرار اســت یافــت و ادراك یافــت حضــوري اســت، همین کــه ایــن ارتبــاط 

کــه بــه آن صــورت ذهنــي،  تصــور ایــده،   یــا اتصــال قطــع شــد، اثــري از شــيء خارجــي در انــدام حســي و یــا قــواي نفــس و ســپس در ذهــن یــا نفــس باقــي مي مانــد 

َشــَبح، نمــود و بازنمــا مي گوییــم. ایــن صــورت ذهنــي اثــر طبیعــي آن مابــه ازاء بیرونــي اســت و آن را بــي واســطه نشــان مي دهــد. درواقــع میــان ایــن صــورت ذهنــي 

کــه  کــه هیــچ صورتــي جــز مابــه ازاء خــود را نشــان نمي دهــد، مگــر آن  و مابــه ازاء یــا علــت پیدایــش آن ـ حســي یــا فراحســي ـ چنــان پیونــد اســتواري برقــرار اســت 

کیت، و در همین جــا  ج، و رئالیســم ـ در برابــر ایدئالیســم و شــكا کــرده باشــد، و همیــن اســت معنــاي ســنخیت میــان ذهــن و خــار ذهــن در آن تصــّرف و دســتكاري 

کــه همــان تأثیــر و اثرپذیــري میــان عیــن خارجــي و انــدام حســي و قــواي نفــس اســت بــا علــم حضــوري دریافــت مي شــود. هــم علیــت 

ــا  ــي ـ معلولــي از مابــه ازاء بیرونــي خویــش حكایــت مي کنــد و البتــه چــون رابطــه ایــن صــورت ب
ّ

ــا رابطــة عل بــاري ایــن تصــور،  خودبه خــود، بــه صــورت طبیعــي و ب

ــي ـ معلولــي اســت، مابــه ازاء را تنهــا در همــان زمــان تأثیــر و تأثــر و علــم حضــوري نشــان مي دهــد، نــه قبــل یــا بعــد از آن. بنابرایــن ممكــن 
ّ

شــيء خارجــي رابطــة عل

کلــي از بیــن رفتــه باشــد، امــا آن تصــور و آن علــم همچنــان مابــه ازاء زمــان و یــا مــكان دریافــت را نشــان مي دهــد. کنــون دگرگــون شــده یــا بــه  اســت آن مابــه ازاء ا

که خـودبه خـــود مابه ازاء خویـــش را نشـــان  يـ  معلولي اســـت 
ّ

بنابرایــن، وقتــي رابطــه صــورت ذهنــي یــا تصــور بــا مابــه ازاء آن، رابطــه اي طبیعــي و بــا پیوند اســتوار عل

کــه علــم همــان تصــور اســت و تصدیــق عمــل یــا فعالیتــي  گفــت  ــد و بالــذات بیرون نمــا اســت، آیــا نبایــد تصــور را اولیــن ســنگ بنــاي معرفــت دانســت و  مي دهـ

گاه ســاختن دیگــران یــا حدیــث نفــس ـ بــر روي ایــن تصــور انجــام مي دهــد؟ بي گمــان این چنیــن اســت. کــه ذهــن بــراي اغــراض ویــژ ه اي ـ ماننــد آ اســت 

گاهــي ـ دارد و نیازهــاي شــخصي  ــا همــان تصــورات بــه بیــرون از خویــش راه ـ و در واقــع شــناخت و آ گــر ذهــن خــودش باشــد و خــودش،  تنهــا ب ــر ایــن اســاس ا ب

خــود،  از قبیــل خــوردن، نوشــیدن،  جــذب امــور لــذت بخــش یــا پرهیــز از اشــیاء رنــج آور، را برطــرف مي ســازد ـ چنان کــه حیوانــات هــم، دســت کم در رده هــاي بــاالي 

حیــات، تنهــا بــا همیــن صورت هــاي ذهنــي، بــدون تصدیــق، زندگــي مي کننــد. در ایــن صــورت تصدیــق چیســت و بــراي چــه انجــام مي گیــرد؟

کــدام اســت؟ فیلســوفان و اربــاب منطــق همــگان  کــه اصل االصــول یــا اّم القضایــا  ح بــوده  از دیربــاز میــان فیلســوفان و عالمــان منطــق همــواره ایــن بحــث مطــر

ــتر  ــت. بیش ــض )contradiction( اس ــتحالة تناق ــي، identity( و اس ــت )اینهمان ــل هوهوی ــي از دو اص ــا یك ــا اّم القضای ــي ی ــل نهای ــه آن اص ک ــتانند  ــن همداس ــر ای ب

فیلســوفان اصــل بطــالن تناقــض و بعضــي هــم اصــل هوهویــت را اّم القضایــا مي داننــد. مــا در ایــن مقــام،  بــا رفتــن بــه نقطــه آغازیــن پیدایــش شــناخت،  نشــان 

کــه اّم القضایــا،  اصــل هوهویــت یــا اینهمانــي اســت نــه اصــل بطــالن تناقــض. مي دهیــم 

۷۸ نظریه پردازی* ۱۹ آبان ۱۳۸۹ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: آیت اله عابدی شاهرودی، دکتر عبداله نصری، دکتر محمد علی حجتی، دکتر محمد محمدرضایی

کوچنانی، دکتر عبدالحسین خسروپناه کمیته ناقدان: دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر حسن معلمی، دکتر قاسمعلی 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

تكوین و تكون هویت ملی ایرانیان
ارائه دهنده: دکتر موسی نجفی

کالن، از نظــر مفهــوم شناســی و روش شناســی، حــوزه ای وســیع و بیــن رشــته ای، تاریــخ و  کلیــدی و  تكویــن و تكــون هویــت ملــی ایرانیــان بــه عنــوان یــك موضــوع 

کنــون  کــه تا کیــد بــر »نظریــه ذات و پیرامــون« قــوام می یابــد. در ایــن نوشــتار ابتــدا نظریه هــای رقیبــی را  کــه بحــث آن بــا تأ علــوم سیاســی و فلســفه را در برمی گیــرد 

کــه چــه  گــروه دســته بنــدی شــده اســت. ســپس تــالش می شــود تــا بــر پایــه نظریــه ذات و بــا بررســی ایــن نكتــه  ح شــده اند در ســه  دربــاره هویــت ملــی ایــران مطــر

کــی  کــرد. در ایــن نظریــه مال نظریه هایــی را بایــد ذاتــی و چــه نظریه هایــی را »عــرض« و یــا »الزمــه آن ذات« دانســت، مبنایــی بــرای نقــد نظریه هــای رقیــب ارائــه 

کــه: موجبــات »تكامــل دســته جمعــی«، »فرهنــگ ســازی« و »ســنت آفرینــی« در یــك ملــت عبارت انــد از  بــرای تمییــز نظریه هــا از یكدیگــر آمــده اســت و آن ایــن 

کننــده ایــن پایــداری ماننــد، عدالــت، حــق پرســتی و معنویــت در یــك افــق متعالــی. در ایــن نوشــتار بــا ارائــه یــک جمــع  احســاس مشــترك یــك ملــت و عوامــل جمــع 

ح و از آن میــان دو بحــران عربــی و بحــران غربــی را بــه  کــه ایرانی هــا در طــول حیــات خــود بــا آنهــا رو بــه رو بوده انــد، مطــر بنــدی تاریخــی، چهــار بحــران بزرگــی را 

کــه حقیقتــی را بیــان  گرفــت. طبــق »نظریــه ذات« هــر ملتــی بــرای خــود ذاتــی دارد  کــه دارای ابــزار »هویــت ســازی« بوده انــد، مــورد توجــه قــرار  عنــوان بحران هایــی 

می کنــد و ایــن حقیقــت می توانــد روح ملــی یــك ملــت را نشــان دهــد. بــر ایــن اســاس، اســالم نــزد ایرانی هــا بــا ایــن ذات مســاوی و هماهنــگ شــده اســت. ایــن 

گیــری یــك  کــه بــا عنصــر »تعالــی خواهــی« موجــود در اســالم هماهنــگ اســت. بــر ایــن مبنــا شــكل  ذات بــرای ایرانی هــا نوعــی »حقیقــت خواهــی و دینــداری« اســت 

کــرد. بــروز بحــران ناشــی از تضــاد بــه وجــود آمــده  ملــت جدیــد )دولــت صفوبــه( در اوایــل قــرن ده هجــری را در راســتای حرکــت تكاملــی ایرانیــان می تــوان ارزیابــی 

کــه از جانــب  میــان انتظــارات ایرانیــان از اســالم و عدالــت خواهــی اســالمی از یــك ســو و انحــراف حكومت هــای عربــی از ســنت های اســالمی و نیــز ســتم هایی 

کــه در نهایــت بــه شــكل  کــرد  آنهــا بــر ایرانیــان مســلمان شــده اعمــال می شــد را از دیگــر ســو زمینــه ســاز ظهــور جنبش هایــی در میــان ایرانیــان می تــوان معرفــی 

کــه از آن بــه عنــوان »روح ملــی« یــاد می شــود. همچنیــن زبــان بــه عنــوان عامــل پیونــد دهنــده بــرای ایرانی هــا  گیــری یــك جوهــر در میــان ایرانیــان انجامیــده اســت 

به ویــژه پــس از پذیــرش اســالم اســت. در ایــن نظریــه حرکــت نخبــگان جامعه ایرانــی بــرای انجــام نوعــی نظــام ســازی و نهادســازی، ایــن اقدام هــا را در دو ســطح 

کــه تجلــی نهادســازی ایرانیــان در ســطح »قالــب حكومــت« را می تــوان در  »قالــب حكومــت« و »محتــوای حكومــت« مــورد بررســی قــرار می دهیــم. بــا ایــن وصــف 

کامــل« صفــوی را در برمی گیــرد. ایــن  کــرد؛ امــا ســیر محتوایــی ایــن نهادســازی، محــدوده ای از »مدینــه اول« فارابــی تــا »مرشــد  احیــای ســلطنت ایرانــی مشــاهده 

کــرد و حتــی تضعیــف ســلطنت در ایــران در دوره قاجــار و در مشــروطه و  حرکــت تكاملــی ایرانیــان را »تولیــد یــك دســتاورد یكپارچــه ملــی« می تــوان نام گــذاری 

کــرد. گواهــی بــر تكامــل »تكاپــوی شــدن ایرانــی« قلمــداد  درنهایــت حــذف ســلطنت را از ســوی مذهــب و ملــت 

۷۰ نظریه پردازی* ۶ خرداد ۱۳۸۹ علوم اجتماعی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

کریم مجتهدی، دکتر عماد افروغ، دکتر حمید پارسانیا  شورای داوری: دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر 

کچوئیان، دکتر محمد فتح اللهی کمیته ناقدان:  دکتر نجف لک زایی، دکتر حسین 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

فرا نظریه اسالمی روابط بین الملل
ارائه دهنده: دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی

کلیــه نظریه هــای روابــط بین الملــل، بــر مبانــی فــرا نظــری خاصــی اســتوارند. همــه ایــن نظریه هــا بــر مبانــی هســتی شــناختی، معرفــت شــناختی و روش شــناختی 

کــه آن را از ســایر نظریه هــای روابــط بین الملــل متمایــز می ســازد و بــه رقابــت  خاصــی مبتنــی هســتند ایــن نظریــه نیــز بــر مبانــی فــرا نظــری خاصــی ابتنــا می یابــد 

بــا آنهــا می پــردازد. ایــن نظریــه، زمینــه و بســتر الزم بــرای پــردازش و ارائــه یــک نظریــه اســالمی روابــط بین الملــل را بــر اســاس آموزه هــای اســالم فراهــم ســاخت؛ 

کــه اصــول و مبانــی فــرا نظــری اســتخراج شــده می توانــد بــه عنــوان پیــش فرض هــای ایــن نظریــه در قالــب مبانــی علــم شناســی و دیــن شناســی آن،  بــه طــوری 

گیــرد. منظــور از قیــد اســالمی در فــرا نظریــه نیــز، اســالم شــیعی اســت و آنچــه مبنــای مباحــث قــرار داده  شــده حكمــت متعالیــه مالصــدرا و  مــورد اســتفاده قــرار 

مباحــث نوصدرائیانــی همچــون عالمــه طباطبایــی و آیــت اهلل جــوادی آملــی اســت؛ هــر چنــد ممكــن اســت بتــوان بــر اســاس فقــه سیاســی نیــز به گونــه ای دیگــر و 

ــه نحــوی منطقــی تبییــن  ــه ب کــرد. اصــول هستی شــناختی، معرفت شــناختی و روش شــناختی، در ایــن نظری کامــاًل موجــه در ایــن خصــوص نظریه پــردازی  البتــه 

کــه اصــول روش شــناختی از اصــول معرفت شــناختی و اصــول معرفت شــناختی از اصــول هستی شــناختی بــه دســت آمده انــد و در هــر بخــش  شــده اند؛ بــه نحــوی 

نیــز هــر اصــل از اصــل پیشــین اســتنتاج شــده اســت. بــر ایــن اســاس اصــول و مفروضه هــای هستی شــناختی ایــن فــرا نظریــه عبــارت اســت از: واقع گرایــی تكثرگــرا 

)بــه معنــای شــامل شــدن واقعیــت بــر انــواع خارجــی، ذهنــی و اعتبــاری و همچنیــن مراتــب مختلــف آنهــا(، جوهرگرایــی حداقلــی )بــه معنــای جوهریــت و ذاتیــت 

کالســیک و  ح در فلســفه  ــی )بــر مبنــای علــل چهارگانــه مطــر
ّ

کــه در هیــچ شــرایطی از آنهــا ســلب نمی شــود(، تكثرگرایــی عل حداقلــی پدیده هــای اجتماعــی 

کــه در حــوزه روابــط  کالنــی  کــه واقعیــت  کارگــزار(، اراده گرایــی، عقل گرایــی، امت محــوری )بــه ایــن معنــا  ســایر انــواع علیــت(، تعامل گرایــی )در نســبت ســاختار و 

گشــت انســان ها بــه وحــدت نخســتین(، قاعده منــدی پدیده هــای  بین الملــل شــكل می گیــرد امــت اســت(، همگرایــی جامعــه انســانی )بــه معنــای همگرایــی و باز

بین المللــی و تحول گرایــی )بــه معنــای قابلیــت اصــالح روابــط بین الملــل(. ا اســتنتاج از اصــول فــوق، اصــول معرفت شــناختی ایــن فــرا نظریــه عبــارت اســت 

از: واقع گرایــی معرفت شــناختی، جوهرگرایــی معرفت شــناختی، تكثرگرایــی معرفت شــناختی )بــه معنــای امــكان داشــتن اهــداف تبیینــی، تكوینــی، انتقــادی 

گرایــی  و هنجــاری و منابــع حســی، عقلــی، شــهودی و وحیانــی و در نتیجــه تكثــر و تعــدد معیارهــا و شــاخص های صــدق در نظریــه روابــط بین الملــل(، مبنا

معرفت شــناختی، تعامل گرایــی ارزشــی )بــه معنــای قائــل بــودن بــه ایــده تعامــل دانــش و ارزش، در میانــه دو ایــده جهان شــمولی و اطــالق علــم و نســبیت 

کشــف الباقتضــاء و البشــرط و مطلــق اســت، امــا در مقــام اثبــات و داوری تحــت تأثیــر اصــول ارزشــی  کــه علــم در مقــام ثبــوت و  معرفت شــناختی؛ بــر ایــن اســاس 

و اجتماعــی قــرار می گیــرد(، تنــوع و تكامل گرایــی )بــه معنــای امــكان تغییــر و تحــول و تكامــل در واقعیت هــای اجتماعــی و روابــط بین المللــی(، عام گرایــی و 

کلیــت و نــه بخش هــای جزئــی آن(. وی بــا اســتنتاج از اصــول  کل نگــری و نظام محــوری )بــه معنــای قابلیــت توضیــح روابــط بین الملــل از طریــق  کالن نگــری و 

فــوق، اصــول روش شناختی شــناختی ایــن فــرا نظریــه عبــارت اســت از: تكثرگرایــی تأسیســی، تكثرگرایــی تشــكیكی، تعامل گرایــی روش شــناختی، مســئله محوری، 

گثرت گرایــی روشــی و تلفیق گرایــی. اســتنطاق گرایی، 

۷۵ نظریه پردازی* ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
موضوع شناسی؛ دانشی نو و مبانی آن

ارائه دهنده:حجت االسالم عباس ظهیری

کهــن و بــه صــورت قضیــه شــرطیه اســت. پاســخگویی  بــا پیشــرفت علــوم مــادی و بــروز موضوعــات نوظهــور، فقاهــت بــه دو صــورت می توانــد بــه مســائل پاســخ دهــد، شــیوه اول به صــورت 

کــه بــرای تــوده مــردم آشناســت و شــناخت بــرای آنهــا مشــكل نیســت، امری صحیــح اســت و پیامدی نــدارد اما برخــی موضوعات  بــه صــورت قضیــه شــرطیه بــرای پاســخگویی بــه موضوعاتــی 

ــه تنهــا راضــی نمی کنــد بلكــه دچــار ابهــام هــم می شــوند. دومیــن روش  کــه پرسشــگران را ن گفتــن یــک آفــت اســت  کــه در ایــن موضوعــات چنیــن پاســخ  دارای پیچیدگی هایــی هســتند 

کــرده و در اختیــار فقیــه قــرار دهنــد تــا فقیــه بــا دیــد بــاز، فتــوا دهــد. در ایــن شــیوه پرسشــگر از ابهــام  کــه بــه شــناخت موضوعــات آشــنا هســتند، موضــوع را شناســایی  کــه مرکــزی  ایــن اســت 

ــر باشــد. ایــن نــوآوری در تاریــخ علــوم بــرای نخســتین بــار در پــی ایــن حقیقــت  ج می شــود و همچنیــن می توانــد در برخــی مــوارد موضــوع شناســی، در برداشــت فقیــه از روایــات مؤث خــار

 از مبــادی 
ً
کــه در متعلقــات یــا موضوعــات )بــه اصطــالح اصولــی( احــكام اخــذ شــده اســت و غالبــا گرچــه بــه معنــای دقیــق آن شــامل تمــام عناویــن عرفــی اســت  کــه موضــوع شناســی  اســت 

ح شــود ولــی  کــه بــه عنــوان دانــش مســتقل مطــر کــه همــگام و همــراه بــا مــرور زمــان پدیــد می آیــد، در حــد ایــن اســت  گســترش دامنــه موضوعــات نوظهــور  تصوریــه دانــش فقــه اســت ولــی بــا 

کــه در  نــه بــه ســبیل ادعــا، بلكــه بــا تطبیــق عناصــر اجــزاء علــوم »تعریــف علــم، موضــوع، غایــت، مســائل، مبــادی، تصوریــه و مبــادی تصدیقیــه« و اثبــات برخــورداری آن از همیــن عناصــر 

ح نبــوده، ولــی بعــد بــر اثــر  کــه علــم رجــال از مبــادی تصدیقیــه علــم فقیــه در عصــر ائمــه )ع( بــه عنــوان دانــش مســتقل مطــر حقیقــت مقــوم علــم بــودن هــر رشــته و فنــی اســت، )همانطــور 

کــه موضــوع در دانــش موضــوع  کثــرت وســائط بــه دانــش مســتقل تبدیــل شــده اســت.( موضــوع شناســی از ۸ معنــای اصطالحــی برخــوردار اســت؛ هفــت اصطــالح اول  گســترش دامنــه آن و 

کــه در تعریــف جوهــر )الموجــود ال فــی الموضــوع( و  کــه اصطــالح منطقــی اســت ۲- موضــوع بــه محــل  کار نرفتــه اســت عبارتنــد از: ۱- موضــوع در مقابــل محمــول  شناســی بــه ایــن معانــی بــه 

کــه  کــه عبــارت اســت از متعلــق المتعلــق ۴- موضــوع بــه معنــای محــور عــوارض ذاتــی  عــرض )الموجــود فــی الموضــوع( اخــذ شــده و اصطــالح فلســفی اســت ۳- موضــوع در مقابــل متعلــق 

کــه در بــاب شــبهات موضوعیــه مصطلــح اســت ۷- موضــوع  کــه در مقابــل موضــوع و موضــوع لــه اســت ۶- موضــوع بــه معنــای مصــداق  ح اســت ۵- موضــوع در بــاب وضــع  در اجــزا مطــر

کــه بــه معنــای حدیــث معجــول اســت. موضــوع در دانــش موضــوع شناســی نوظهــور بــه هیــچ یــک از ایــن معانــی نیســت بلكــه بــه ایــن معنــا اســت: »آن دســته از عناویــن  در علــم حدیــث 

کــه از  کــه در متعلــق حكــم یــا موضــوع آن )بــه اصطــالح اصولــی( اخــذ شــده اســت.« بــه عبــارت دیگــر موضــوع در دانــش موضــوع شناســی در برابــر حكــم اســت بــا ایــن خصوصیــت  عرفــی 

کریمــه  کریمــه »و یحــرم علیهــم الخبائــث« و عنــوان معــروف در آیــه  عناویــن عرفــی اســت اعــم از اینكــه متعلــق حكــم شــرعی باشــد یــا موضــوع آن )بــه اصطــالح اصولــی( ماننــد خباثــت در آیــه 

»عاشــروهن بالمعــروف« و عنــوان حدیــد در نصــوص ذبــح. ســاس علــم بــودن هــر رشــته و فنــی از معیــار و میزانــی برخــوردار اســت از دیربــاز نــگاه صاحبــان فكــر و اندیشــه و اربــاب علــوم بــه 

عنــوان »اجزاءالعلــوم« یــا »ارکان العلــوم« معــروف بــوده، تمــام ایــن عناصــر )تعریــف علــم، موضــوع علــم، مســائل علمــی، غایــت علــم، مبــادی تصویریــه و مبــادی تصدیقیــه( ضمــن تعریــف و 

گفتــه  کــه دانــش شــدن هــر رشــته و فنــی الزم دارد، برخــوردار اســت. البتــه نا ضابطــه، هــر یــک بــر دانــش موضــوع شناســی تطبیــق شــده و بــه اثبــات رســیده اســت و از تمــام ارکان و مقوماتــی 

کــه  کــه برخــورداری هــر علمــی از موضــوع ضــرورت نــدارد ولــی بــا این همــه بــر مبنــای مشــهور  کــه ضــرورت برخــی از ایــن عناصــر مثــل موضــوع علــم، بــرای علــوم جــای مشــخصی دارد  نمانــد 

کــه در موضوعــات احــكام اخــذ شــده اســت  کــه بــه وســیله آن، آن دســته عناوینــی  ضــروری و الزم اســت، در دانــش موضــوع شناســی، قابــل اثبــات اســت. موضــوع شناســی علمــی اســت 

کــه عرفــی اســت. گی هایــش ایــن اســت  شــناخته می شــود و از ویژ

۶۴.۷ نوآوری* ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ علوم عقلی
 مؤسسه موضوع شناسی

 احكام فقهی و انجمن
اصول فقه حوزه علمیه قم

شورای داوری: آیت اله ابوالقاسم علیدوست،  آیت اله علی نكونام، حجت االسالم و المسلمین سید علی مدرسی

کمیته ناقدان: حجت االسالم والمسلمین سیدصادق محمدی
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفر نجفی بستان، حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
کریم تفسیر موضوعی میان رشته ای قرآن 

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا رضایی اصفهانی

کــه در چنــد دهــۀ اخیــر بالنــده شــده اســت.  مطالعــات موضوعــی قــرآن ســابقه طوالنــی دارد؛ امــا رشــد تفســیر موضوعــی قــرآن پدیدهــاى نوآمــد بــه شــمار میآیــد 

ــات  ــیوه مطالع ــت )ع( از ش ــل بی ــر )ص( و اه ــث پیامب ــویم، در احادی ــه می ش ــم، متوج ــه می کنی ــان مراجع ــرآن و محث ــران ق ــوب مفس ــراث مكت ــه می ــه ب ک ــی  هنگام

کــم رنــگ  گذشــته از ایــن شــیوه به صــورت  کــه نوعــی تفســیر قــرآن بــه قــرآن و تفســیر موضوعــی نیــز بــه شــمار می آیــد- اســتفاده شــده اســت. در  موضوعــی- 

کــه در ایــن  در میــان مفســران اســتفاده شــده اســت. درخصــوص مباحــث میــان رشــته ای قــرآن و علــوم روش هــای مختلفــی وجــود دارد امــا جدیدتریــن اثــری 

کــه در خصــوص مباحــث میــان رشــته ای قــرآن و علــوم طبیعــی و قــرآن و علــوم انســانی  کتــاب منطــق تفســیری قــرآن اســت  موضــوع انجــام شــده اســت، جلــد پنجــم 

کتــب  کــرد؛ روش درون قرآنــی، بــرون قرآنــی شــیوه شــهید صــدر، تطبیقــی بیــن قــرن و  کــرده اســت. در مباحــث قــرآن و علــوم می تــوان از چنــد روش اســتفاده  بحــث 

دیگــر ماننــد عهدیــن و تفاســیر شــیعه بــا اهــل ســنت و ... و نــوع چهــارم تفســیر موضوعــی میــان رشــته اســت. مقصــود از تفســیر موضوعــی میــان رشــته ای بررســی 

کــه مواضــع وفــاق و خــالف آن تحلیــل و روشــن شــود ســپس بــا آموزه هــای قرآنــی بــه نظریه پــردازی در  یــک مســئله یــا موضــوع بــا دو رویكــرد قرآنــی و علمــی اســت 

کــه نظــام یــا روش هــا و مبانــی جدیــدی در آن علــم شــكل بگیــرد و بــا فضاهــای جدیــدی بــرای پژوهشــگران آن حــوزه  حــوزه علــم مربــوط پرداختــه شــود به صورتــی 

کــه به اهــداف و مبانــی و روش های  علمــی گشــوده شــود. بــرای مثــال درزمینــه ی مباحــث نظــری اقتصــاد، تربیــت، مدیریــت، سیاســت، قــرآن آیــات متعــددی دارد 

کنــد. از ایــن رو تفســیر موضوعــی  ایــن علــوم اشــاره دارد و می توانــد بــا اســتفاده از آن آیــات نظــام و مكتــب اقتصــادی، سیاســی و تربیتــی جدیــدی را پایه گــذاری 

کــه زاویــه جدیــدی در پژوهش هــای  ــر اســاس قــرآن اســت همــان طــور  میــان رشــته ای زمینه ســاز تولیــد علــم جدیــد و جهــت دهــی بــه مبانــی علــوم انســانی ب

قرآنــی می گشــاید و می توانــد پاســخگوی بســیاری از چالش هــای قــرآن و علــم باشــد بلكــه در برخــی مــوارد شــگفتی ها یــا اعجازهــای علمــی قــرآن روشــن شــود 

گرفتــار تحمیــل نظریه هــای علمــی بــر قــرآن بــا توهــم اســتخراج همــه  البتــه بایــد ضوابــط معتبــر و مبانــی صحیــح در تفســیر موضوعــی میــان رشــته ای رعایــت شــود تــا 

گاهــی مكانیكــی  گفتــه اســت، بــا مطالــب بیشــتر زیــرا تحقیقــات مــا  جزئیــات علــوم از ظواهــر قــرآن و تفســیر بــه رأی نشــویم. ایــن شــیوه اســتوار بــر ســه روش پیــش 

گاهــی مطلبــی را  گاهــی دینامیكــی اســت مثــاًل بررســی نظــرات فخــر رازی و عالمــه طباطبایــی دربــاره آیــه والیــت و مقایســه ایــن دو روش مكانیكــی اســت، ولــی  و 

کــه تولیــد علــم اســت. کردیــم  کــه دینامیكــی می گوینــد و مــا در ایــن نظریــه از روش دینامیكــی اســتفاده  پویــا بیــان و مطلــب جدیــدی تولیــد می شــود 

۷۵ نظریه پردازی* ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ علوم اجتماعی  مجتمع آموزش عالی امام
خمینی ره

شورای داوری: دکتر سید رضا مودب، دکتر احمد قدسی، دکتر مهدی رستم نژاد، دکتر عبدالكریم بی آزار شیرازی

کر میبدی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر عبدالكریم بهجت پور کمیته ناقدان: دکتر محمدرضا فا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نظریه اسالمی امنیت اجتماعی شده
ارائه دهنده: دکتر اصغر افتخاری

کنــون معادل هــای متفاوتــی بــرای ایــن واژه ارائــه شــده - اعــم  منظــور از »امنیــت اجتماعــی شــده«، معــادل Societal Security اســت. البتــه در زبــان فارســی تا

کاربــرد آن را بــا مشــكل مواجــه می ســازد. مبنــای  کــه  کاســتی هایی دارد  کــه هــر یــک نواقــص و  از: امنیــت جامعــوی، امنیــت جامعــه محــور و یــا امنیــت اجتماعــی - 

کــه اســالم، انســان را بــه هیــچ وجــه و در هیــچ ســطح و موضوعــی بــه حــال خــود رهــا ننمــوده اســت؛ بنابرایــن  بحــث حاضــر »انتظــار دیــن از بشــر » اســت و ایــن 

کــه تمامــی احــوال انســان )از شــخصی، جمعــی، اجتماعــی، ملــی و ...  گیــر دیــن » اســت. ماحصــل ایــن نظریــه آن اســت  نظریــه حاضــر مبتنــی بــر آمــوزه »حضــور فرا

کالن( همگــی به نوعــی از آموزه هــای دینــی متأثــر هســتند و فــرد مســلمان نمی توانــد، موضوعــی را بــدون توجــه بــه دیــن فهــم، درک، طراحــی و  گرفتــه تــا خــرد و 

کــه بــرای همــگان و همــه اعصــار اســت؛ چنــان  عملیاتــی نمایــد. ایــن معنــا از »اســالم » آن را بــه مكتبــی »جهان شــمول » و »فرازمانــی و مكانــی » تبدیــل می نمایــد 

کــه خداونــد متعــال فرمــوده اســت: »تبــارک الــذی نــزل الفرقــان علــی عبــده لیكــون للعالمیــن نذیــرا«  )قــرآن مجیــد،  ســوره مبارکــه الفرقــان )25( آیــه شــریفه 1(. در 

گفتمــان اســالم و راهبــرد و الگــوی اســالمی. بــا توجــه بــه  ح شــود. از آن جملــه: رویكــرد اســالم،   بحــث از دیــدگاه اســالم،  الزم اســت تــا موضوعــات مختلفــی مطــر

گــذار   » رویكــرد اســالمی بــه مقولــه »امنیــت اجتماعــی شــده » مــد نظــر اســت و ســایر موضوعــات بــه مجــال دیگــری وا
ً
گفتــار صرفــا محدودیت هــای موجــود، در ایــن 

گفتمان هــای  کــه تحــت عنــوان  گفتمــان اصلــی تقســیم بنــدی نمــود  کــه در حــوزه ی امنیــت وجــود دارد را می تــوان در قالــب دو  می گــردد. مجمــوع نظریه هایــی 

کــه در آن بــرای منافــع بازیگــر تهدیــدی از ســوی  کــه امنیــت وضعیتــی می باشــد  گفتمــان ســلبی ایــن اســت  ایجابــی و ســلبی در ایــن نظریــه از آن هــا یــاد شــد. مبنــای 

کیــد  گفتمــان ایجابــی تأ گــر چنیــن تهدیــدی هــم وجــود دارد، در واقــع بازیگــر تــوان مدیریــت و دفــع آن را دارا باشــد.  دیگــر بازیگــران وجــود نداشــته باشــد و یــا ا

کــم بــر جامعــه اســت.  کارآمــدی آن نظــام حا کــه امنیــت تابعــی اســت از مناســبات بیــن دو مؤلفــه اساســی؛ یكــی خواســته های بازیگــران و دیگــری میــزان  می کنــد 

کنــد آن جامعــه تبدیــل بــه یــک جامعــه امــن خواهــد شــد. حــال  کــه در افــراد آن جامعــه تولیــد رضایــت  گــر تناســب به گونــه ای میــان ایــن دو مؤلفــه برقــرار شــود  ا

کار ویژه هــای نظــام سیاســی رابطــه ی متعادلــی وجــود داشــته باشــد،  آن  گــر بیــن خواســته های شــهروندان و  کنیــم ا گــر بخواهیــم امنیــت را در ســطح ملــی تعریــف  ا

کــه  کامــاًل » نــرم افزارانــه بــه مســئلهی امنیــت دارد  گفتمــان ایجابــی برخــالف نــگاه ســلبی یــک رویكــرد  جامعــه بــه جامعــه ای امــن تبدیــل خواهــد شــد؛ بنابرایــن 

کــرده   کــه مــا در درون بــرای خــود تجزیــه و تحلیــل  معــادالت و محاســبات را در داخــل اســتوار می کنــد و بیــرون حجیــت ذاتــی نــدارد. بلكــه عرضــی اســت از آنچــه 

تی چــون »رضایــت«، »ایمــان« و »توانمنــدی« )نــه صــرف  گفتمــان ایجابــی در نهایــت امنیــت را بــه مســتدال کــه  کرده ایــم. بــرای همیــن اســت  و آن را ســازماندهی 

گ  کوپنهــا کنــار مكتــب ایجابــی  گفتمــان ســلبی امنیــت را بــه قــدرت تقلیــل می دهــد. نظریــه اجتماعــی در  کــه  زور و قــدرت( تقلیــل می دهــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه در نــگاه دینــی هویت هــا بــاز نیســتند و بایــد در چهارچــوب تلقــی شــوند و هویــت نبایــد جــای ارزش هــا را بگیــرد بلكــه بایســتی در  ح شــد. بــا ایــن تفــاوت  مطــر

کــرد و مانــع اجتهــاد بــه رأی شــد. چــرا  کارگیــری اصــل عــدم تعــارض زمینــه اجتهــاد متجــزی را فراهــم  چهارچــوب باشــد. رویكــرد نگارنــده در تبییــن مبانــی دینــی و بــه 

کــه به عنــوان مثــال نظریــه حاضــر نــه تنهــا در تضــاد بــا نظــر اندیشــمندان اســالمی  کنــد  کــه نگارنــده بــه دنبــال تطبیــق نبــود بلكــه ســعی داشــت به گونــه ای عمــل 

کننــده مطالــب اندیشــمندان دینــی باشــد. نباشــد بلكــه تكمیــل 

۸۴.۳ نظریه پردازی* ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه امام صادق )ع(

شورای داوری: دکتر ابراهیم متقی، دکتر عبداله خانی، دکتر رضا سیمبر

کمیته ناقدان: دکتر ارسالن قربانی، دکتر جمال شفیعی، دکتر حسین ذوالفقاری، دکتر جالل درخشه
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان

ارائه دهنده: دکتر ساالر منافی اناری

هــدف ایــن نوشــتار ارائــه ی نظریــه ای نــو در حــوزه ی مطالعــات ترجمــه اســت. قبــل از بیــان نظریــه جدیــد ابتــدا معنــی ترجمــه و تعاریــف و انــواع مختلــف آن 

بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار می گیرنــد، آنــگاه مفهــوم نظریــه ترجمــه از دیــدگاه صاحب نظــران ایــن حــوزه بررســی می شــود و ســپس در دو قســمت متوالــی 

کــه بــا وجــود تنــوع در  گرفتــه  کیــد قــرار  نظریه هــای مهــم ترجمــه قبــل از قــرن بیســتم و نیــز در دوره معاصــر ارائــه می گــردد. در ایــن دو قســمت ایــن نكتــه مــورد تأ

گــرا  گــرا و مقصــد  کلــی بــر دو نــوع ترجمــه مبــدأ  کنــون مشــابه بــوده و بــه طــور  نظریــه پردازی هــا در دوره هــای مختلــف، اســاس اغلــب نظریه هــا از دوران باســتان تا

گســترده تری پیــدا می کنــد و محــدود بــه ترجمــه  کــه بعــد از نظریه هــای دوران معاصــر عرضــه شــده، ترجمــه مفهــوم  کیــد شــده اســت. در نظریــه جدیــد نگارنــده  تأ

متعــارف بیــن زبانــی نیســت. در ایــن دیــدگاه ترجمــه بــا فهــم و فكــر و بیــان شــخص تــوأم اســت و لــذا از زندگــی روزانــه انســان جدایــی ناپذیــر می باشــد. در عیــن 

کــه ایــن ســه بــه ترتیــب باهــم می آینــد  کامــل ترجمــه به حســاب می آیــد وقتــی هــم  کــدام به تنهایــی یــک فراینــد  کــردن و بیــان نمــودن هــر  کــه فهمیــدن، فكــر  حــال 

ــا فهمیــدن؛  ــوع تقســیم می شــود: ۱- ترجمــه درون ســویه ی ــه چهــار ن ــه، ترجمــه ب کلمــه را تشــكیل می دهنــد. در ایــن نظری ــه معنــی واقعــی و متعــارف  ترجمــه ب

کــردن؛ ۳- ترجمــه بــرون ســویه یــا بیــان نمــودن؛ ۴- ترجمــه متعــارف یــا بیــن زبانــی. ایــن نظریــه، ایــن نظریــه اهمیــت و نقــش بســیار  ۲- ترجمــه ذهنــی یــا فكــر 

ــه یــک  ــه تمــام یادگیری هــای انســان در تمــام ســطوح علمــی و در زندگــی روزان ک ــه انســان آشــكار می ســازد و مشــخص می کنــد  مهــم ترجمــه را در زندگــی روزان

ج از ذهــن بــه درون ذهــن انجــام داده، یعنــی پیام هــای وارده  کــه وی از جهــان خــار فراینــد ترجمــه اســت و لــذا تمــام ذهنیــات انســان حاصــل ترجمه هایــی اســت 

کشــف ســه فراینــد مســتقل ترجمــه در درون ترجمــه  کــرده و بــر معلومــات خــود افــزوده اســت.  بــه ذهــن را از طریــق فهمیــدن ترجمــه نمــوده و آنهــا را »خــودی« 

متعــارف یــک تفــاوت مهــم نظریــه حاضــر بــا نظریــه دیگــران اســت. تفــاوت دیگــر اینكــه در ایــن نظریــه، نقــش محــوری و حیاتــی و نیــز قــدرت شــگفت انگیــز ذهــن 

ج از ذهــن بیــش از پیــش روشــن می گــردد. انســان در دریافــت اطالعــات، تجزیــه و تحلیــل آن و خــروج نتیجــه آن تحلیــل بــه خــار

۹۰.۳۳ نظریه پردازی* ۲۹ مهر ۱۳۸۸ علوم نقلی دانشگاه عالمه طباطبایی

شورای داوری: دکتر حسین مالنظر، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر غالمرضا تجویدی

کامبیز محمودزاده، دکتر ضیا تاج الدین، دکتر محمدرضا انابی کمیته ناقدان: دکتر 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد رویه الشهید الصدر فی التوسع العقالیی فی الحیازه

ارائه دهنده: دکتر خالد غفوری

کرده  و معتقدند بشر در تملک سراغ حیازت رفته و آن را از چهار جهت توسعه داده است: شهید صدر این نظریه را بسیار دقیق ارائه 
گرفت؛ کننده، برای وی قائم مقام در نظر  ۱- با توسعه دادن در حیازت 

کننــده اول  کــه هــر چــه بــه عنــوان نمــا بــه دســت مــی آیــد مالكیــت آن را بــه حیــازت  گیــرد بدیــن صــورت توســعه یافــت  کــه مــورد حیــازت قــرار مــی  ۲- از ناحیــه مالــی 
مــی دهنــد؛

کننــده  مالــک غرامــت مــی شــود و بــه بیــان دیگــر  کــه مــال یــا بخشــی از آن از بیــن رفــت حیــازت  ۳- از جهــت ضمــان غرامــت توســعه یافــت و در نتیجــه زمانــی 
کننــده اســت؛ غرامــت ناشــی از تلــف مــال متوجــه حیــازت 

کند. کننده اول تزاحم پیدا می  که با حیازت  کننده دیگر است  ۴- بعد چهارم توسعه از جهت داخل شدن حیازت 
گــی هــا و اهمیــت  گردان ایشــان آمــده، بــه ویژ گرچــه بعــد از شــهید صــدر در نوشــته هــای شــا از ابعــاد فــوق، بعــد چهــارم بســیار پیچیــده و دقیــق اســت. ایــن نظریــه 

کوتــاه، مطلبــی بــدان اضافــه نكــرده انــد و نظریــه محجــور مانــده اســت. آن چنــدان توجــه نكــرده و جــز چنــد تعلیــق 
گرفتن مال  محقق می شود و شهید صدر ابعاد فوق را در نظریه خود به تفصیل مد نظر قرار می دهند. در اصطالح، حیازت با تحت تصرف قرار 

کــرده اســت. در ایــن خصــوص، قبــل از شــهید  کــه مــال را حیــازت  گوینــد وارث قائــم مقــام مورثــی مــی شــود  ایشــان بــرای رکــن اول وارث را مثــال مــی زننــد و مــی 
گویــد و چــه  کنــد ولــی از توســعه حیــازت مطلبــی نمــی  کــه تحــت ســلطه مالــک و وارث باشــد بحــث  مــی  صــدر محقــق نائینــی از تبدیــل مــال بــه مــال و هــر مالــی 
کــه بــه دســت آیــد بــه  گویــد هــر مالــی از هــر راهــی  کالم نائینــی ناظــر بــه اصــل توســعه باشــد نــه حیــازت. بــه بیــان دیگــر، نائینــی مــی  بســا اســتناد شــهید صــدر بــه 
کــه هیچ یــک از مصادیــق حیــازت نیســت. وارث منتقــل مــی شــود و ســخن وی اختصــاص بــه حیــازت نــدارد. وارث مــوارد ذمــه و حقــوق را هــم بــه ارث مــی بــرد 

رکــن دوم ناظــر بــه توســعه در منافــع اســت ماننــد تولــد حیوانــی از حیــوان دیگــر. در ایــن مــوارد عقــال حیــوان تولــد یافتــه را مبــاح غیــر مملــوک نمــی داننــد بلكــه 
کــه ایــن منافــع از عیــن ناشــی شــده و مالــک اول، مالــک عیــن و منافــع اســت.  متعلــق بــه فــرد اول اســت و علــت آن حیــازت نیســت بلكــه بــه ایــن دلیــل اســت 

گفــت نمــا تابــع اصــل اســت و هماننــد منفعــت مخفــی در شــیء اول  مــی باشــد. مــی تــوان 
کــه نیمــی از چــوب در زمیــن پنهــان اســت  کــه بــا رشــد درخــت بــه دســت مــی آیــد، ملكیــت جدیــد و مــال جدیــد محقــق مــی شــود یــا در جایــی  هــم چنیــن از منافعــی 

کنــد. بــه نظــر مــی رســد در نظریــه شــهید صــدر بیــن مالیــت و ملكیــت خلــط شــده اســت. بــا مالكیــت بــر نیمــه پیــدا و ســپس پنهــان آن، ملكیــت تغییــر نمــی 
گوینــد در ملكیــت نقصــی پدیــد آمــده بلكــه نقــص در خــود مــال  کــم شــدن آن اســت و وقتــی بخشــی از مــال از بیــن رفــت نمــی  در واقــع زیــاد شــدن مــال هماننــد 

اســت.
گــر اصــل از بیــن بــرود بــاز هــم از مالكیــت منافــع جدیــد  کــه از حیــوان تولــد یافتــه حیــوان دیگــری تولــد یابــد، عقــال بــه اصــل توجــه ندارنــد و حتــی ا نیــز در جایــی 

کــه توســعه در حیــازت نیســت. گوینــد  ســخن مــی 
که شهید صدر همه چیز را به حیازت ارجاع دهد. ما غیر از حیازت، راه های دیگری هم داریم و دلیلی ندارد 

کــه مالــی از بیــن رفــت، توســعه معنــا نــدارد و قضیــه ســالبه بــه انتفــای موضوع  کنــد پذیرفتنــی نیســت و هنگامــی  ح مــی  کــه شــهید مطــر در رکــن ســوم، بحــث توســعه 
می شــود.

کــه در معاملــه  کنــد  گویــد ضمــان غرامــت بــه دو صــورت اســت: اتــالف مــال و اتــالف بــا معاملــه فاســد. آقــای حائــری ایــن نكتــه را اضافــه مــی  شــهید صــدر مــی 
کافــی نیســت ولــی نگارنــده اصــل نظریــه را قبــول نــدارد و معتقــد اســت ضمــان متوجــه قیمــت واقعــی اســت نــه قیمــت معاملــه فاســد. گرفتــن ثمــن  فاســد، 

کــه از مصادیــق توســعه در حیــازت نیســت و در نتیجــه مطلــب  عــالوه بــر ایــن، اتــالف اختصــاص بــه معاملــه فاســد نــدارد؛ ضمــان ناشــی از عقــد ضمــان هــم داریــم 
کــه بیــان شــد قابــل نقــد اســت. کافــی نــدارد و بــه شــرحی  شــهید صــدر دلیــل 

۸۵ نقد* ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ علوم نقلی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی

 شورای داوری:دکتر حسن آقا نظری شاهرودی، دکنر سیف اهلل صرامی، دکتر رضا اسفندیاری

کبریان و دکتر سعید فراهانی فرد کمیته ناقدان: سید امید موذنی، دکتر محید رضایی، دکتر حسنعلی ا
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طرحی نو در طبقه بندی علوم
کز اطالع رسانی کتابخانه ها و مرا و رده بندی 

ارائه دهنده: غالمرضا فدایی عراقی

کتابخانــه بلكــه هیــچ چیــز قابــل بازیابــی نیســت. حتــی بــا  کتابخانــه ای ضــروری اســت. بــدون رده بنــدی نــه تنهــا منابــع   رده بنــدی بــرای هــر سیســتم مدیریتــی 

پدیــده اعجازآمیــز اینترنــت، نــه تنهــا تفكــر رده بنــدی از بیــن نرفــت بلكــه برعكــس، بســیاری از پایگاههــای اطالعاتــی به طــور چشــمگیر، بــه نوعــی بــر نظامهــای 

ح  کــز اطالع رســانی اســت. بــه اعتقــاد نویســنده، ایــن طــر کتابخانههــا و مرا ردهبنــدی اســتوارند. هــدف ایــن نظریــه ارائــه یــک نظــام جدیــد ردهبنــدی بــرای 

گرچــه هنــوز در آغــاز راه اســت و  ح منــاب را دارا اســت؛ ا گی هــای یــک طــر ح همــه ویژ کــه باعــث ارزشــمندی آن می شــود. ایــن طــر ردهبنــدی نــو مزایــای زیــادی دارد 

کار در ســمتهای مختلــف در  کتابــداری و اطالع رســانی و بــا تجــارب  تــا تكمیــل، راه زیــادی در پیــش دارد. نگارنــده به زعــم خویــش به عنــوان صاحب نظــر در رشــته 

ح  کتابخانههــای دانشــگاهی و نیــز در »کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس« بــه جامعیــت ایــن بــه جامعیــت ایــن طــر کــز اطالع رســانی از جملــه  کتابخانههــا و مرا

ح  گرفتــه اســت. ایــن طــر کــه بــر دو اصــل، رابطــه سلســله مراتبــی و نظریــه دودویــی اســتوار اســت »رده بنــدی دودویــی جهانــی« نــام  ح  امیــدوار اســت. ایــن طــر

ح هــای رده بنــدی هســت و به عــالوه  کــه به زعــم طــراح آن واجــد اغلــب مزایــای دیگــر طر گی هایــی اســت  ملهــم از یكــی از آیــات شــریفه قــرآن اســت و دارای ویژ

کامــل بــا طبقــه بنــدی علــوم، داشــتن پشــتوانه فلســفی، ســهولت یادگیــری، انعطــاف پذیــری و قابلیــت انطبــاق بــا رایانــه را  امتیازهــای دیگــری از جملــه انطبــاق 

کانــادا اجــرا شــد و بــا روش دلفــی در  گیــل  کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه مــک  ح در  دارد. به طــور نمونــه در حــوزه »کتابــداری و اطــالع رســانی« و »اســالم« ایــن طــر

کتابخانه هــا و  ح ارائــه یــک نظــام جدیــد رده بنــدی بــرای  کــه نتایــج مثبتــی در پــی داشــت. هــدف ایــن طــر کتابــداری و اطــالع رســانی آزمونــی بــه عمــل آمــد  حــوزه 

گی هــای  ح همــه ویژ کــه باعــث ارزشــمندی آن می شــود. ایــن طــر ح رده بنــدی نــو مزایــای زیــادی دارد  کــز اطــالع رســانی اســت. بــه اعتقــاد نویســنده، ایــن طــر مرا

ح از عــدد و حــروف تشــكیل  گرچــه هنــوز در آغــاز راه اســت و تــا تكمیــل، راه زیــادی در پیــش دارد. عالئــم نشــانهگذاری ایــن طــر ح منــاب را دارا اســت؛ ا یــک طــر

کــه اول عــدد، آنــگاه حــرف و ســپس عــدد آمــده اســت. اعــداد در دو توالــی خارجــی و داخلــی منظــم می شــوند. حــروف  شــده اســت. ترتیــب به گونــه ای اســت 

گرفتــه شــده اســت. در ایــن  کتابــداری و اطالع رســانی در نظــر  بیانگــر حــوزه یــا موضــوع پیشــنهادی هســتند. مثــاًل L181 135 )عــدد، حــرف، عــدد( بــرای علــوم 

کــه به صــورت درشــت نوشــته می شــوند نشــانگر حــوزه )رشــته( و حــروف بیانگــر عالمــت اختصــاری حــوزه مــورد  کــه اعــداد بیرونــی  ح چنیــن مقــرر شــده اســت  طــر

ــوزه  ــدود ۷۰ ح ح ح ــر ــن ط ــند. در ای ــی می باش ــات فرع ــوع و موضوع ــانگر موض ــوند نش ــته می ش ــک نوش ــورت ایرانی ــه به ص ک ــی  ــر داخل ــداد ریزت ــتند؛ اع ــر هس نظ

کــه در فرانماهــای ۲ و۳ نشــان داده شــدهاند. هــر یــک از ایــن حوزه هــا را می تــوان برحســب تــوان و اســتعداد حــوزه بــه موضوعــات ریزتــری تقســیم  تعریــف شــده 

کــه در فرانمــای ۴ نشــان داده شــده اســت. همچنیــن بــر طبــق قــرارداد، از دو رشــته اعــداد زوج و  کتابــداری بــه موضوعــات فرعــی تقســیم شــده  کــرد. مثــاًل حــوزه 

کــه بــه نســبت از اهمیــت   از چــپ بــه راســت نوشــته می شــوند بــه موضوعــات مهم تــر عــدد فــرد و بــه موضوعاتــی 
ً
کــه اعــداد معمــوال فــرد اســتفاده می شــود. از آنجــا 

کمتــری برخوردارنــد. عــدد زوج اختصــاص داده شــده اســت.

ناتمام ناتمام* ۲۴ آذر ۱۳۸۵  علوم رفتاری دانشگاه شیراز

کالم کامران فانی، دکتر فاطمه زیبا شورای داوری: دکتر 

کمیته ناقدان: دکتر بهاءالدین خرمشاهی، دکتر خسرو باقری، دکتر احد فرامرز قراملكی، دکتر عباس حری
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هنر استدالل

ارائه دهنده: دکتر غالمرضا ذکیانی

کــذب هســتند بــاور نامیــده میشــوند. باورهــای انســان در طــول  کــه قابــل صــدق و  ذهــن انســان مملــو از تصــورات و تصدیقــات و امــور دیگــر اســت. تصدیقهایــی 

کــه بــه همدیگــر ربــط دارنــد یعنــی ذهــن  گــی ایــن مجموعــه باورهــا ایــن اســت  زمــان روی هــم انباشــته میشــوند و یــک مجموعــه را تشــكیل میدهنــد. مهمتریــن ویژ

کنــار هــم قــرار  کــه اجــزاء آن بــا نظــم خاصــی در  کــه اجــزاء آن ارتبــاط خاصــی بــا هــم ندارنــد، شــبیه یــک ســاختمان اســت  کشــكول باشــد  بیــش از اینكــه شــبیه یــک 

کــه برخــی باورهــا نســبت بــه برخــی دیگــر از باورهــا حالــت بنیادیتــری داشــته باشــند؛  گــی خــاصـ  نظــم ســاختاریـ  مســتلزم ایــن اســت  گرفتهانــد. وجــود همیــن ویژ

گونــه می تــوان تصویــر  یعنــی بعضــی باورهــا حالــت پایهــای و اصــل داشــته و ســبب پیدایــش بعضــی از باورهــای دیگــر میگردنــد. اصــل بــودن برخــی از باورهــا را دو 

کــه خــدا هســت؛ ایــن بــاور ســبب پیدایــش باورهــای دیگــری میشــود چــون »خــدا عــادل  کــرد: اصــل محتوایــی، اصــل روشــی. اصــل محتوایــی ماننــد ایــن بــاور 

کــه اصلهــای محتوایــی در یــک ســطح نیســتند یعنــی  اســت، پیامبــران از جانــب خــدا آمدهانــد، مــن بایــد دســتورهای الهــی را انجــام دهــم و ...«؛ روشــن اســت 

برخــی از آن هــا نســبت بــه بعضــی دیگــر پایهایتــر تلقــی میشــوند؛ به عنــوان مثــال بــاور »خــدا هســت« نســبت بــه بــاور »خــدا عــادل اســت« بنیادیتــر اســت و بــاور 

»خــدا عــادل اســت« نســبت بــه بــاور »خــدا بــه نیكــوکاران پــاداش میدهــد« بنیادیتــر بشــمار میــرود و هكــذا. در حــال حاضــر بــا دو علــم منطــق مواجــه هســتیم: 

گیــری  کــه افــراد پــس از فرا منطــق ارســطویی بــا حــدود بیــش از 2200 ســال و منطــق ریاضــی بــا حــدود بیــش از 130 ســال ســابقه. انتظــار عمومــی ایــن اســت 

کــدام از دو علــم منطــق از عهــدۀ ایــن مهــم  کــه هیــچ  گردنــد ولــی اهــل فــن میداننــد  علــم منطــق از مهارتهــای خاصــی چــون اقامــه و نقــد اســتدالل برخــوردار 

گیــران از ســوی دیگــر چــه توجیهــی دارد؟ پاســخ مــا ایــن  برنیامدهانــد. وجــود چنیــن شــكافی بیــن علمهــای منطــق از یكســو و ایجــاد مهارتهــای اســتداللی در فرا

گــر هــم ابتــدا چنیــن منظــوری در ذهــن واضعیــن منطــق  کــه علــم منطــق ـ ارســطویی یــا ریاضــی ـ یــا اصــاًل بــرای ایجــاد چنیــن مهارتــی وضــع نشــده اســت و یــا ا اســت 

بــوده، در فراینــد رشــد و تكامــل، منطــق ایــن تــوان را از دســت داده اســت. نگارنــده بــا همیــن رویكــرد و البتــه بــا اســتفاده از هــر دو ســنت منطقــی ـ ارســطویی و 

کــه  کــرده اســت؛ قوانینــی  کــم بــر ذهــن آدمــی را بــه ترتیــب اولویــت معرفــی  ریاضــی ـ بــه ســراغ مهارتهــای فطــری اســتدالل رفتــه و عمدهتریــن اصــول و قوانیــن حا

گــزاره  کشــف، تحلیــل، نقــد و اقامــه اســتدالل میشــود. ایــن اصــول و قوانیــن بــه ترتیــب اولویــت عبارت انــد از:  گیــری آن هــا ســبب تقویــت مهارتهایــی چــون  فرا

شــرطی، وضــع مقــدم، رفــع تالــی، برهــان خلــف، نقــد اســتدالل ســاده، اســتداللهای مرکــب، نقــد اســتداللهای مرکــب.

ناتمام ناتمام* ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ علوم نقلی دانشگاه قم

ک، دکتر رضا محمدزاده، دکتر محمد سعیدی مهر شورای داوری: دکتر سید محمد حكا

کمیته ناقدان: دکتر علی اصغر خندان، دکتر علی اهلل بداشتی
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نقش دولت در توسعه 
و تغییرات شهرنشینی در ایران

ارائه دهنده: دکتر محمد تقی رهنمایی

ح مســائل  کالبــدی شــهرهای ایــران نظریه هــای مختلفــی از ســوی صاحب نظــران و پژوهشــگران ارائــه شــده اســت و از طــر گســترش فضایــی ـ  در زمینــه تكویــن و 

گروه هــای آموزشــی جغرافیــای دانشــگاه های ایــران بیــش از چهــار دهــه می گــذرد. طــی ایــن چهــل ســال، جامعــه  شــهری و پرداختــن بــه جغرافیــای شــهری در 

جغرافیایــی ایــران، بیــش از هــر موضوعــی آن را مــورد توجــه و بررســی های علمــی قــرار داده اســت. نخســتین جرقههــای علمــی درزمینــٔه جغرافیــای شــهری 

ح شــدن  از دانشــگاه تبریــز شــروع شــد و طــی ســال های بعــد بــه ســرعت در ســایر دانشــگاه ها نیــز مقبولیــت یافــت. دهــه 1340 یــا 1960 میــالدی، اوج مطــر

مســائل شــهری در دانشــگاه های اروپــا و آمریــكا بــود و بــه همیــن دلیــل بخش هــای جغرافیایــی دانشــگاه های بــزرگ اروپــا و آمریــكا مســائل شــهر و شهرنشــینی 

کانــون مطالعــات و پژوهشــهای خــود قــرار  کــرده بــود، در  کــه در نتیجــه توســعه و اشــغال فضایــی به شــدت بــار جغرافیایــی پیــدا  را به عنــوان یــك پدیــده مصنــوع 

کــه در همیــن دوران در ایــران نیــز نمادهــای خــود را از  ج، ایــن موضــوع  دادنــد. بــه دلیــل ارتباطــات و تبــادالت علمــی وســیع میــان دانشــگاه های ایــران و خــار

ح نظریــه ســرمایه داری  کــه بــا طــر گرفــت. در دهــه 1960 هانــس بوبــك بــر آن شــد  طریــق رشــد شــتابان شــهرها و یــا زاغــه نشــینی نشــان داده بــود، مــورد توجــه قــرار 

ــال های  ــن در س ــت. لیك ــوردار اس ــی برخ کاف ــار  ــز از اعتب ــوز نی ــه هن ک ــد،  ــه نمای ــی ارائ ــه علم ــك نظری ــب ی ــران را در قال ــهری ای ــعه ش ــای توس ــری، مكانیزمه بهرهب

ــه  ــا نظری ــر ب ــه دیگ ک ــرد  ک ح  ــر ــدی را مط ــای جدی ــائل و دیدگاه ه ــهرها، مس ــعه ش ــت در توس ــتقیم دول ــت مس ــینی و دخال ــتاب شهرنش ــد پرش ــالب رش ــد از انق بع

کوششــی بــرای ارائــه یــك نظریــه بومــی درزمینــٔه علت یابــی رونــد  ح نظریــه دولــت و شهرنشــینی،  ســرمایهداری بهرهبــری بوبــك قابــل توجیــه و تبییــن نبــود. طــر

ــری هانــس بوبــک و از ســویی  ــه ســرمایه داری بهــره ب ــه از یــک ســو نقــد نظری گذشــته اســت. ایــن نظری پرشــتاب شهرنشــینی در ایران،به ویــژه طــی ســه دهــه 

کــه حیــات  دیگــر ارائــه نظریــه جدیــدی اســت بــرای پاســخ دادن بــه چرایــی و چگونگــی توســعه پرشــتاب شــهر و شهرنشــینی در ایــران امــروز. بوبــک معتقــد بــود 

کشــاورزی در شــهرها بــه دســت می آیــد. بــه نظــر می رســد  کــردن مــازاد تولیــدات  کــه از تجــاری  و زندگــی شــهری در ایــران بــه انباشــت ســرمایه ای وابســته اســت 

کــه نظریــه او تــا پیــش از اجــرای  گفــت  گرفتــه اســت. حداقــل می تــوان  کــه بوبــک در تدویــن و طراحــی نظریــه خــود، نقــش دولــت و تحــول آن را در ایــران نادیــده 

کارگــزاری  گسســتگی رابطــه حقوقــی مالكیــن بــا روســتاها می توانســت معتبــر باشــد. چــه بعــد از دهــه 1340 یــا 1960 دولــت از موقعیــت  قانــون اصالحــات ارضــی و 

گیــری از منابــع  کــه شــهرها پایــگاه اصلــی حكومــت و دولــت جدیــد بودنــد، ایــن دولــت بــا بهــره  کشــور رســید. از آنجایــی  کالنــی در  کارفرمایــی بــزرگ و  بــه موقعیــت 

درآمدهــای نفتــی تزریــق اعتبــارات عمرانــی و جــاری در شــهرها، عمــاًل در توســعه شــهر و شهرنشــینی بــه دخالــت گســترده ای پرداخــت. بــر اســاس نظریــه دولــت و 

کــه در اختیــار دارد، بــه توســعه  گســترده ای  کــردن پــول و ســرمایه در شــهرها، از طریــق نظــام بانكــی  کــه بــا تجــاری  شهرنشــینی در ایــران، اینــک ایــن دولــت اســت 

کمــک می کنــد. شــهر و شهرنشــینی 

ناتمام ناتمام* ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

شورای داوری: دکتر حسن ضیا توانا زید، دکتر احمد پور احمد، دکتر سد محسن حیبیبی

کمیته ناقدان: دکتر محمد سعید تسلیمی، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر احسان اشراقی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
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نقد مدل حقوقی ایران
ج بابایی ارائه دهنده: دکتر ایر

تفاوت هــای اساســی مــدل نویــن حقــوق ایــران و ســاختار حقــوق ســنتی مبتنــی بــر آموزه هــای فقهــی، منشــاء اختالفــات بــارزی در دو نظــام حقوقــی اســت. 

ــا هــم  ــر تفاوت هــای بنیادیــن در منابــع حقوقــی و نقــش دولــت و علمــای حقوقــی در ایجــاد قواعــد حقوقــی، قضــاوت در ایــن دو نظــام نیــز ب در واقــع، عــالوه ب

کــه نــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات نوشــته، بلكــه بــر اســاس اســتنباط  تفاوت هــای اساســی دارد. در فقــه اســالمی قضــاوت بــر عهــده فقهــای مجتهــدی اســت 

کــه در نظــام حقــوق نوشــته قضــات مفســران متــون قانونــی  کمــان نیســتند. در حالــی  خــود از متــون دینــی بــه قضــاوت می پردازنــد و در ایــن قضــاوت تابــع حا

کننــد و علی االصــول منبــع ایجــاد قواعــد حقوقــی نیســتند. جمهــوری اســالمی ایــران علی رغــم  هســتند و بایــد در چارچــوب ایــن قوانیــن و مقــررات رأی صــادر 

کلیــۀ قواعــد و احــكام حقوقــی بــا فقــه اســالمی در قانــون اساســی، ســاختار حقوقــی جدیــدی  توجــه خــاص بــه فقــه و احــكام اســالمی و تصریــح بــه لــزوم انطبــاق 

کشــور نــداد. در جمهــوری اســالمی  کــه از انقــالب مشــروطه و بــر اســاس مــدل حقــوق فرانســه تدویــن شــده بــود را پذیرفتــه و تغییــر جــدی در ســاختار حقوقــی  را 

کــه  کمیــت اســت و فقاهــت و تأمــل در منابــع شــرعی احــكام، مادامــی  نیــز بــر خــالف ســاختار حقــوق اســالمی، منبــع اصلــی حقــوق قواعــد نوشــتۀ ناشــی از حا

بــه تأییــد مراجــع رســمی حكومتــی نرســیده، منبــع حقــوق محســوب نمی شــود. قضــات در نظــام فعلــی مجریــان و مفســران قوانیــن نوشــته اند و نمی تواننــد بــا 

مراجعــه بــه منابــع اصلــی فقهــی بــه صــدور رأی اقــدام نماینــد. بــه ایــن نحــو مجتهــد بــودن قاضــی در ایــن نظــام بی معنــی و اثــر اســت. بــه ایــن نحــو ســاختار حقــوق 

کــه از طرفــی، بســیاری  ایــران پــس از انقــالب اســالمی نیــز از بســیار جهــات در تعــارض بــا مــدل و ســاختار فقــه و حقــوق اســالمی قــرار دارد. همیــن امــر ســبب شــده 

کارآمدی هایــی شــود  کارآمــد اســت، در ســاختار جدیــد موجــب اشــكاالت و نا کــه در بســتر ســاختار مــدل و ســاختار اســالمی معنــی دار و  از احــكام فقــه اســالمی 

گنجینــه فقهــی بهــرۀ شایســته بــرده نشــود.  )ماننــد احــكام ناظــر بــر تجدیــد نظــر از احــكام و قواعــد ادلــۀ اثبــات(. از طــرف دیگــر، در جمهــوری اســالمی نیــز از تــوان و 

کــه از عــدم توجــه بــه تفاوت هــای اساســی  کارآمــدی در نظــام حقوقــی ایــران اســت  شــرایط و نحــوۀ انتصــاب مدیــران عالــی دســتگاه قضایــی، نمونــه بــارز نا

کــه بــه لــزوم مجتهــد بــودن قاضــی تصریــح  ســاختار حقــوق اســالمی و ســاختار نویــن حقــوق ایــران ناشــی شــده اســت. در واقــع، بــا توجــه بــه آموزه هــای فقهــی 

کــه حداقــل مشــاغل عالــی قضایــی  کافــی بــرای تصــدی مشــاغل قضایــی، در جمهــوری اســالمی مقــرر شــده  دارنــد و بــه علــت فقــدان قاضــی مجتهــد به انــدازۀ 

کشــور( بایــد بــه مجتهدیــن ســپرده شــود. ولــی ایــن حكــم بــدون توجــه بــه ســاختار نویــن  کل  کشــور، دادســتان  )ریاســت قــوه قضاییــه، ریاســت دیــوان عالــی 

کنــد و بایــد بــر اســاس قوانیــن و مقــررات عمــل  کــه در آن قاضــی مجتهــد جایگاهــی نــدارد و قاضــی حــق نــدارد بــر اســاس اجتهــاد خــود رأی صــادر  حقــوق ایــران 

کــه آشــنایی الزم از دســتگاه تحــت مدیریــت خــود و  نمایــد، مقــرر شــده اســت. در نتیجــه، مدیــران دســتگاه قضایــی علی االصــول از افــرادی منصــوب می شــوند 

کشــور شــده اســت. کارآمدی هــا و مشــكالت عدیــده ای در دســتگاه قضایــی و حقوقــی  کشــور را ندارنــد. همیــن امــر موجــب نا بایســته های نظــام حقــوق جدیــد 

ناتمام* ناتمام ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
 طباطبایی )ره(

شورای داوری: آیت اله مصطفی محقق داماد، دکتر حسین صفایی، دکتر علیرضا جمشیدی، دکتر نجادعلی الماسی، دکتر ناصر قربان نیا

کمیته ناقدان: دکتر نجات اله جور ابراهیمیان، دکتر سید منصور میرسعیدی، دکتر رضا رضانیا معلم، دکتر محمود حكمت نیا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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نظریۀ صورت - نقش:
گامی به سوی رویكردی تعاملی در زبان  

ارائه دهنده: دکتر محمد دبیرمقدم

مســئلۀ اصلــی »چیســتی زبــان« اســت. در موضــوع چیســتی زبــان نظریــۀ صورت گــرای نــوآم چامســكی )یعنــی زبان شناســی زایشــی( بــر صــورت و ســاخت های 

گی هــای الگوریتمــی زبــان بنــا شــده و معنــا )کــه بــرای چامســكی معنــای تحت اللفظــی و بافــت زدوده اســت( عبــارت اســت از  زبانــی و بــه بیانــی فنی تــر بــر ویژ

کاری بــه دســت داده نشــده اســت. در برابــر ایــن نظریــه،  کارکــرد زبــان پرداختــه نمی شــود و بــرای آن ســاز و  خوانــش آن ســاخت ها. در ایــن نظریــه بــه نقــش یــا 

کارکــردی زبــان بنــا شــده و صــورت و ســاختار عبــارت اســت از نمادین ســازی  کــه بــر نقــش ارتباطــی و  گــون قــرار دارنــد  گونا نظریه هــای نقش گرایی/کارکردگرائــی 

گیــون، هاپــر، تامپســون، هلیــدی و لمبرکــت اشــاره  کارکــردی و معنایــی زبــان. از جملــه رویكردهــای نقش گــرا می تــوان بــه نقش گرایــی  نقش هــای ارتباطــی و 

کارکــردی و ســاخت  کارهــای نقشــی و  کارهــای صــوری و ســاختاری از یــک ســو و ســاز و  کــه اســتدالل می کنــد ســاز و  کــرد. در اینجــا نظریــه ای پیشــنهاد می شــود 

کننده انــد.   از ایــن رو، ایــن نظریــه را نظریــۀ صورت ـ نقــش: رویكــردی تعاملــی بــه  اطالعــی از ســوی دیگــر توامــان در شــكل دهی زبــان و ســاخت های زبانــی تعییــن 

حوزه هــای زبــان می نامیــم. نظریــۀ صورت نقــش متأثــر از دو چارچــوب نظــری اســت: رویكــرد صورت گــرای زایشــی از یــک ســو و رویكــرد نقش گــرا از ســوی دیگــر. 

گی هــای زبــان را ذاتــی و  کــه برخــی از ویژ بــه لحــاظ بنیان هــای فلســفی رویكــرد اول مبتنــی بــر عقل گرائی/خردگرائــی دکارتــی  )Cartesian Rationalism( اســت 

از پیــش تعبیــه شــده و تنیــده شــده در ســاختار زیســتی و ژنتیكــی انســان می دانــد و رویكــرد دوم بــر فلســفۀ تجربه گرایــی )Empiricism( اســتوار اســت. نگارنــده 

ــب در  ــی )Paradigm( غال ــوی علم ــن دو الگ ــی بی ــاد هم گرائ ــه ایج ک ــت  ــیده اس ــاور رس ــن ب ــه ای ــرداز ب ــان نظریه پ ــته ترین زبان شناس ــر برجس ــار اخی ــی آث ــا بررس ب

گرچــه اصــول نحــوی  کــه ا زبان شناســی امــروز نــه تنهــا ممكــن اســت بلكــه اجتنــاب ناپذیــر نیــز اســت. بــر اســاس داده هــای ایــن مقالــه نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت 

کالم(، همبســتگی زیــادی نیــز بیــن ارکان و ســازه های آن دو مالحظــه می شــود. از ایــن رو نگارنــده  کالمــی متعلــق بــه دو حــوزۀ مســتقل اند )حــوزۀ نحــو و حــوزۀ  و 

ح از اســتقالل بخشــی از اطالعــات حــوزۀ نحــو ســخن  کالم را بــر مطالعــۀ یک ســویۀ هریــک ترجیــح می دهــد و توصیــه می کنــد در ایــن طــر مطالعــۀ همســنگ نحــو و 

گفتــه  اســت.

ناتمام ناتمام* ۴ خرداد ۱۳۸۸ علوم نقلی دانشگاه عالمه
 طباطبایی )ره(

شورای داوری: دکتر مجتبی منشی زاده، دکتر مصطفی عاصی، دکتر ویدا شقاقی، دکتر محمد عموزاده

کرد زعفرانلو گلفام، دکترگلناز مدرسی قوام، دکتر عالیه  گلزاده، دکتر ارسالن  کیوان زاهدی، دکترفردوس آقا کمیته ناقدان: دکتر 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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نامیرایی اسطوره های ایرانی، اسالمی
گونه حماسه عرفانی در ادب فارسی و ظهور 

ارائه دهنده: دکتر حسینعلی قبادی

متن هــای ادبــی نوعــی همســانی میــان عناصــر ســازنده ادبیــت در ژرف ســاخت متــون ادبــی باســتانی و عهــد اســالمی بــه چشــم می خــورد. تــداوم ســیالیت و 

کنــون، موجــب شــد تــا  گار باســتان تــا دوران اســالمی و حضــور چشــمگیر آن هــا تــا  ادامــه حیــات تصویرهــای ادبــی در متن هــای اســطوره ای و انتقــال آن هــا از روز

کنــد و برگونه هــای ادبــی تأثیــر بگــذارد.  کــرات ظهــور و بــروز پیــدا  ظرفیت هــای اســطوره ای رخدادهــای اســالمی یــا برخــی مفاهیــم دینــی در ادبیــت فارســی، بــه 

در طــول تاریــخ ایــران عهــد اســالمی، اســطوره های ملــی و اســطوره های اســالمی بــا هــم ترکیــب شــده و در ایــن دوره در آثــار ادبــی فارســی ظهــور یافته انــد. بــه 

گونه هــای تلفیقــی جدیــد امــا بــا مشــخصه هایی متمایــز و مســتقل را فراهــم آورده انــد و بــا آفرینــش آثــاری برجســته، مانند شــاهنامه و  کــه زمینــه ظهــور  نحــوی 

ــی شــده اند. ظهــور ادبیــت  ــطوره های ایران ــز موجــب نامیرایــی و پیوســتگی حیــات اس ــر عطــار نی ــار ســهروردی و مشــخص تر از همــه ماننــد منطق الطی برخــی آث

ــا در هــم تنیدگــی و تلفیــق آموزه هــا و وجــوه اســطوره ای دوره باســتان ایــران و الیه هــای زیبایی شــناختی اســطوره گرایانه دینــی، حماســی و عرفانــی در  خــاص ب

گونه هــای ادبــی فارســی و به ویــژه عرفانــی   وجــوه و جنبه هــای اســطوره ای در ژرف ســاخت عمــوم 
ً
ــا عمومــا ــه و پــس از اســالم، موجــب شــد ت ایــران عهــد میان

گار مــا اســطوره ها در ادبیــت برخــی ملــل حضــور دارنــد، اســطوره ها در ادبیــت ایــران اعــم از عهــد باســتان  ــر داشــته باشــند. در روز کننــده و مؤث حضــور تعییــن 

گســترده و مســلط، حــدود ســه هــزار ســال و بــا شــمارش پیشــینه های آن، بیــش از چهــار هــزار ســال و حتــی حــدود هفــت هــزار ســال  و دوران اســالمی به طــور 

ج،  کــه اســطوره هایی مانند ســیاوش و ایــر کنــون، حیاتــی پیوســته و نامیــرا داشــته اســت. ایــن اســطوره ها باززایــی و زندگــی مجــدد داشــته تــا جایــی  پیــش تــا 

گار اســالمی و تعمیــق فرهنــگ دینــی  کیخســرو نمــاد وارســتگی و آرش نمــاد حریــم ایرانیت اند. هــر چــه از عمــر و روز کــی، معصومیــت و شــهادت  و همچنیــن  نمــاد پا

گســترده تر شــد، چنانكــه نمایــش تعزیــه نیــز  گذشــت، اســطوره ها و بازنمایی هــا و نمادســازی از وجــوه زیبایی شناســانه ادبیــات قدیــم ژرف تــر و  در ایــن ســرزمین 

 
ً
گرفــت و رواج یافت. آنچــه بــر پایــه منطــق زیبایی شناســی از آموزه هــا و فرهنــگ اســالمی در ادب فارســی راه یافــت، عمدتــا بــا توجــه بــه ســوگ ســیاوش شــكل 

کــه پــس از ســقوط تمــدن یونانی، بــه ادبیــات رم و ایتالیــا منتقــل شــد.  آنچــه در نیمــه قــرن بیســتم به عنــوان بازنمودهایــی از  از منظــر اســطوره های یونــان بــود 

کثــر بازســازی و اشــارات بــه اسطوره هاســت. در پهنــه ادبیــات فارســی عناصــر و ســاختارهای  ح می شــود، نوعــی تلمیــح یــا حدا ادبیــات اســطوره ای در غــرب مطــر

کــرده و حیــات بی گسســت خــود را پــی  گاری، تناســب و تشــابه پیــدا  گــذرگاه آثــار حماســی بــه متن هــای عرفانــی وارد شــده و بــا آن هــا ســاز ادبــی اســطوره  ای از 

گرفته انــد. مجموعــه ایــن ســازه ها پــس از اســتقرار و اســتمرار و ســاختن ادبیاتــی ویــژه، ســاختاری متمایــز را در پــی داشــته اند.

ناتمام ناتمام* ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ علوم اجتماعی
کرسی آزاداندیشی بیست  سرای 

 و چهارمین نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران

کبری بیرق شورای داوری: دکتر یداله شكری، دکتر حسن ا

کمیته ناقدان: دکتر احمد تمیم داری، دکتر مجتبی منشی زاده
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

وحی تجربه دینی و نبوی
ارائه دهنده: دکتر ابوالفضل ساجدی

کــه در مباحــث دینــی و الهیاتــی  عنــوان تجربــه دینــی ترجمــه ای از واژه religious experience در فرهنــگ انگلیســی اســت و ایــن مفهــوم حــدود دو قــرن اســت 

کــه از رشــته های علمــی رایــج در مغــرب زمیــن اســت خیلــی توجــه  غــرب وارد شــده اســت. بــه ایــن واژه در روانشناســی دیــن، فلســفه عرفــان و فلســفه دیــن 

کــه رشــته ای مطالعاتــی  شــده اســت. در مطالعــات مربــوط بــه دیــن و شــناخت دیــن تمرکــزی بــر بحــث تجربــه دینــی شــده اســت به خصــوص پدیدارشناســی دیــن 

ــان  ــی هم ــه وح ک ــود  ــه ش گفت ــم  ــر ه گ ــی ا ــت؛ حت ــی نیس ــه دین ــان تجرب ــی هم ــده وح ــر نگارن ــد. از نظ ــه می کن ــی تكی ــی خیل ــه دین ــر تجرب ــت ب ــن اس ــه ی دی درزمین

کــه ایــن  کــه وحــی هــم نوعــی معرفــت بخشــی دارد و ایــن نوعــی تجربــه اســت و نیــز ایــن حــرف دلیــل بــر ایــن نمی شــود  تجربــه دینــی اســت بــه معنــای ایــن اســت 

تجربــه وحیانــی پیامبــر قابــل تكــرار و خطاپذیــر باشــد و ســایر لــوازم بــرآن جــاری شــود؛ چــون صــرف تشــابه میــان دو امــر بــرای ســرایت دادن همــه احــكام از یــک 

گــر  گفتــه می شــود. ایــن تجربــه ا کــه در اثــر باورهــای دینــی حاصــل شــود، تجربــه دینــی  تــی  کفایــت نمی کنــد. هــر نــوع تجربــه درونــی و انفعاال طــرف به طــرف دیگــر 

کــه نمی تــوان ایــن دو را یكــی دانســت و بــه  ــا وحــی بــه حــدی اســت  ــا وحــی دارد امــا برخــالف نظــر نظریه پــردازان غربــی تفــاوت ایــن تجربــه ب چــه تشــابهاتی ب

گر بتــوان  ــا می تــوان بیــن تفــاوت دینــی مــردم عــادی، تجربــه دینــی عرفــا و تجربــه وحیانــی پیامبــر )ص( مــرز قائــل شــد؟ ا گرفــت. آی ــر وحــی خــرده  ایــن وســیله ب

کــرده آن را خطاپذیــر جلــوه دهنــد. یكــی از  کــه برخــی بــر تجربــه دینــی وارد می کننــد، نمی تواننــد بــر وحــی وارد  چنیــن تفكیكــی بیــن این هــا قائــل شــد، لوازمــی را 

کــه در وحــی تجربه کننــده ایــن احســاس فــردی اســت منحصــر بــه فــرد، دارای تعالــی معنــوی،  تفاوت هــای ایــن دو تجربــه تفــاوت در شــخص تجربه کننــده اســت 

گی هــا را ندارنــد. جربــه وحیانــی پیامبــر  کشــف و شــهود هیچ کــدام از ایــن ویژ کــه افــراد تجربه کننــده  امــی، مدعــی نبــوت، هماوردطلــب، علنی ســاز وحــی و ... 

ــه  ــر )ص( ب ــی پیامب ــه وحیان ــان تجرب ــت، زم ــی داده اس ــت م ــات دس ــه ایش ــادت ب ــگام عب ــه در هن ک ــت  ــاتی اس ــی وی احساس ــه دین ــی تجرب ــت، ول ــرآن اس )ص( ق

ــوده اســت، امــا در ســایر تجربه هــای  ــه وحیانــی جبرئیــل ب ــوده اســت و رابــط تجرب ــر )ص( ب ــار پیامب ــه اختی  ب
ً
ــا ــه دینــی تقریب ــار خــود ایشــان نبــوده امــا تجرب اختی

گــرو اعتقــاد بــه خــدا هــم نیســت،  دینــی چنیــن رابطــی وجــود نــدارد. تجربــه وحیانــی شریعت ســاز اســت امــا تجربــه دینــی چنیــن نیســت و حتــی تجربــه دینــی در 

کــرد  گــر چــه می تــوان تشــابهاتی بیــن تجربــه دینــی و وحــی پیــدا  ولــی تجربــه وحیانــی مشــروط بــه اعتقــاد بــه خداســت، همچنیــن تجربــه دینــی احساســی اســت. 

کــرم )ص( هــم تجربــه دینــی  کــه ادعــای یكــی بــودن ایــن دو تجربــه را دارنــد. پیامبــر ا کــه ناقــض نظــر افــرادی اســت  امــا تفاوت هــای شــگرفی بیــن آن هــا وجــود دارد 

کــه در هنــگام عبــادت بــه ایشــان  داشــته اند و هــم تجربــه وحیانــی؛ تجربــه وحیانــی پیامبــر )ص( قــرآن اســت، ولــی تجربــه دینــی آن حضــرت احساســاتی اســت 

دســت مــی داده اســت.

ناتمام ناتمام* ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ علوم عقلی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(

کبر رشاد، دکتر هادی صادقی، دکتر  عبداهلل نصری شورای داوری: آیت اله علی ا

کیاشمشكی، دکتر حمید پارسانیا کمیته ناقدان:  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر فرامرز قدردان قراملكی، دکتر ابوالفضل 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

عینیت وجود و ماهیت
ارائه دهنده: آیت اهلل غالمرضا فیاضی

گرچــه از زمــان ارســطو و به ویــژه در زمــان فارابــی و ابن ســینا از وجــود و ماهیــت  اصالــت وجــود یكــی از مســائل جدیــد و مســتحدث در فلســفه اســالمی اســت. ا

کــه  ح نبــوده اســت؛ یعنــی چنیــن نبــوده  به صــورت اجمالــی بحــث شــده اســت، ولــی در آن زمــان »اصالــت وجــود و ماهیــت« به صــورت مســئله ای فلســفی مطــر

 به صــورت ارتــكازی متمایــل بــه 
ً
کننــد، بلكــه معمــوال فیلســوفان بــه هــر دو طــرف مســئله، یعنــی اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت توجــه و پــس از آن، اتخــاذ رأی 

اصالــت وجــود یــا ماهیــت می شــدند. بــه نظــر می رســد ریشــه بحــث از اصالــت ماهیــت بــه شــیخ اشــراق برمی گــردد. مســئله اصالــت وجــود یكــی از مبنایی تریــن 

کــه بســیاری از مســائل مهــم فلســفی نظیــر مســئله »علیــت  مســائل در علــم فلســفه اســت؛ بلكــه شــاید بتــوان آن را مهم تریــن مســئله در فلســفه دانســت، چرا

گــر فیلســوف موضــع  و تبییــن دقیــق آن«، »مســئله ارتبــاط ممكنــات بــا واجــب تعالــی« و »مســئله حرکــت جوهــری« بــر مســئله اصالــت وجــود مبتنــی هســتند و ا

خــود را در بحــث اصالــت وجــود و ماهیــت مشــخص نكنــد، نمی توانــد در این گونــه مســائل بــه نتیجــه دقیــق و روشــنی برســد؛ بنابرایــن، علــم فلســفه بــدون 

کــه به صــورت دقیــق،  کــه قــدرت توجیــه بســیاری از مســائل فلســفی را نــدارد. صدرالمتألهیــن اولیــن فیلســوفی اســت  اصالــت وجــود بنایــی بــدون مبناســت 

کــرده اســت. پــس از او نیــز دیگــر فیلســوفان هــر یــک بــه تبییــن دیــدگاه صدرالمتألهیــن یــا تقریــر جدیــدی از اصالــت  اصالــت وجــود را تبییــن و نتایــج آن را بیــان 

کــه ایــن نوشــتار در صــدد تبییــن آن اســت.  کــرده اســت  وجــود پرداختنــد. در ایــن میــان، نگارنــده نیــز تفســیری بدیــع از اصالــت وجــود و اعتباریــت ماهیــت ارائــه 

بــر اســاس دیــدگاه، »وجــود«، متحقــق بالــذات و اصیــل اســت و »ماهیــت مــن حیــث هــی« )یعنــی ماهیــت خالــی از وجــود و عــدم( امــری اعتبــاری اســت و در 

ــع آن موجــود اســت. آنچــه اســاس و پایــه موجودیــت و تحقــق  ج بــه عیــن وجــود و به َتَب ج موجــود نیســت، امــا »ماهیــِت موجــود« در خــار هیــچ حالتــی در خــار

اســت، وجــود اســت، نــه ماهیــت؛ یعنــی وجــود بالــذات موجــود اســت، ولــی ماهیــِت موجــود، بالــذات موجــود نیســت، بلكــه به تبــعِ وجــود، موجــود اســت. بــه 

کــه در مصــداق واحــد موجودنــد، ولــی وجــود، بالــذات موجــود اســت و ماهیــِت موجــود، بالوجــود. نظریــه  تعبیــر دیگــر، وجــود و ماهیــِت موجــود دو معنــا هســتند 

کــه مهم تریــن و پرآوازه تریــن مســأله در مابعدالطبیعــه صدرایــی اســت، از یــک ســو، پرســش های فراوانــی برانگیختــه و از  »اصالــت وجــود و اعتباریــت ماهیــت« 

کــه بــا آن می تــوان بــه پرســش های پدیــد آمــده  ســوی دیگــر تفســیرهای متفاوتــی یافتــه اســت. تفســیر صحیــح و قابــل دفــاع از اصالــت وجــود و اعتباریــت ماهیــت 

کــه در  کــه مــورد نظــر خــود مالصــدرا از اصالــت وجــود بــوده اســت موضــوع نظریــۀ پیشــنهادی اســت. حاصــل ایــن نظریــه آن اســت  گفــت و نیــز تفســیری  پاســخ 

کــه از آن میــان، تنهــا تفســیر نخســت درســت و قابــل دفــاع اســت و بــر اســاس آن،  مــورد »اصالــت وجــود و اعتباریــت ماهیــت« دســت کم، ســه تفســیر وجــود دارد 

ــه اصالــت  ــا ســخنان صدرالمتألهیــن، مبتكــر نظری ــد و همیــن تفســیر ب ح شــده اســت پاســخ هایی سرراســت  می یاب ــه مطــر ــاب ایــن نظری ــه در ب ک پرســش هایی 

گار اســت. وجــود، نیــز ســاز

ناتمام ناتمام* ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ علوم عقلی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره(

کبر رشاد، دکتر یداهلل یزدان پناه، دکتر عبدالحسین خسروپنا، دکتر سعید جوادی آملی شورای داوری: آیت اهلل علی ا

کمیته ناقدان: دکتر عسكری سلیمانی،  دکتر حسین عشاقی،دکتر سیدمحمد انتظام
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گرایی گرایی به معنا از مادی 
در فهم روابط بین الملل

ارائه دهنده: دکتر حسین سلیمی

ح شــدن  کــردن یــک نــگاه در مقابــل یــک نــگاه دیگــر ماننــد مطــر ح  نظریــه حاضــر دربــاره جریــان عمومــی نظریه پــردازی در روابــط بین الملــل اســت. هــدف مطــر

کــه جریان عمومــی نظریه پــردازی در روابــط بین الملل  کــه بــرای مقابلــه بــا آن آمــده اســت، نیســت بلكــه این اســت  نــگاه مارکسیســتی در مقابــل نــگاه لیبرالیســتی 

گرایش هــای مختلــف نظــری و روابــط بین الملــل بــرای فهــم جهــان و  کــه  کــرده اســت. ایــده اصلــی ایــن اســت  از یــک وضعیتــی بــه یــک وضعیــت دیگــر تغییــر پیــدا 

کــه  کســانی  گرایــی وارد شــده اســت، بــه ایــن ترتیــب حتــی ماتریالیســت های ســابق یعنــی  کــرده و بــه یــک فضــای عمومــی معنا روابــط جهانــی از ماتریالیســم عبــور 

گرفته انــد و ایــن یــک جریــان عمومــی وارد  گرایانــه قــرار  گزیــر در فضــای جدیــد معنا ــر اســاس مبانــی اندیشه گری شــان ماتریالیســت تلقــی می شــدند به طــور نا ب

گرفــت حتــی در اواخــر قــرن هجــدم اولیــن رســاله مســتقل از  ــا اندیشــه های ایده آلیســتی شــكل  شــده در حوزه هــای مختلــف اســت. رشــته روابــط بین الملــل ب

ــه می خواهــد هنجارهــای جــاری در روابــط بین الملــل را توضیــح  ک کامــاًل ایده آلیســتی داشــت از آن جهــت  ــاره روابــط بین الملــل، مبنایــی  جانــب »کانــت« درب

دهــد امــا در همــان جریــان ایده آلیســتی بــه هنــگام توضیــح در مــورد امــر واقــع، به نوعــی رگ وریشــه های ماتریالیســم دیــده می شــود. در مناظــره اول روابــط 

کــه در مــورد چیســتی واقعیــت صحبــت  کــه قصــد برســاختن امــر ایــده آل دارنــد( و رئالیســت ها )کســانی  کــه جــدال فكــری بیــن ایدئالیســت ها )کســانی  بین الملــل 

ــا مفهــوم ماتریالیســتی بــه مفاهیــم  ــا معیارهــای ماتریالیســتی بــه امــر واقــع می پردازنــد بــه عبــارت دیگــر ب ح اســت، نظریه پــردازان ایدئالیســت ب می کننــد( مطــر

کمیــت تام وتمــام ماتریالیســم در متدولــوژی،  قــدرت، ســرزمین و مــواردی از ایــن قبیــل نــگاه می کننــد. بعــد از مناظــره اول یعنــی از دهــه ۱۹۳۰ بــه بعــد شــاهد حا

ج از  ــه پدیده هــای مــادی خــار ــان اصلــی مفاهیــم روابــط بین المللــی هســتیم. ماتریالیســم یعنــی قائــل بــودن ب فهــم و جریان هــای رقیــب رشــته، دانــش و جری

کنــش بازیگــران روابــط بین الملــل، نقــش اصلــی را ایفــا می کنــد. در دوره  ــه ایــن پدیده هــای مــادی در تعیین کنندگــی جریان هــای اصلــی و  ک ایده هــای انســانی 

کــه منتقــد آن، علــم روابــط بین الملــل )دارای پایــه عمیــق ماتریالیســتی یعنــی مارکسیســم(  گســترده  جنــگ جهانــی دوم شــاهد یــک جریــان عمیــق نظــری بســیار 

گرایش هــای مارکسیســتی در دنیــا بــه جریــان اصلــی انتقــادی در عرصــه  اســت، هســتیم. در ایــن دوره، مارکسیســم بــه علــت وجــود اتحــاد جماهیــر شــوروی و 

کــه در مــورد آن یــک قواعــد مشــخص بــرای تغییــر،  روابــط بین الملــل تبدیــل می شــود. مارکسیســم بــه پدیده هــای بین المللــی بــه شــكل عینیت هایــی می نگــرد 

کــه حتــی جریان هــای انقالبــی مختلــف را در برمی گیــرد؛ بنابرایــن جریــان ماتریالیســتی به نوعــی تمــام فضــای  کنشــگری و فهــم وجــود دارد؛ یــک ماتریالیســمی 

گرفــت، از اواخــر دهــه  کــه از دهــه ۱۹۵۰ بــه بعــد جریــان ماتریالیســم تمــام فضــای رشــته را  منتقــدان و مباحثــات اصلــی در روابــط بین الملــل را می گیــرد. همان طــور 

کــه در نظریه هــای مختلــف غالــب شــده و نگاه هــای مختلــف را تغییــر می دهــد به نوعــی  گرایــی« هســتیم  کمیــت فضایــی بــه نــام »معنا ۱۹۹۰ میــالدی نیــز شــاهد حا

کــه نظریه پــرداز جدیــد نمی توانــد در فضــای ماتریالیســتی محــض، اندیشــه قابــل قبولــی در فضــای نظریه پــردازی امــروزی ارائــه دهــد.

ناتمام ناتمام* ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
طباطبایی )ره(

شورای داوری: دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر ابراهیم متقی، دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی

کیوان حسینی کمیته ناقدان: دکتر رضا سیمبر، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر اصغر 
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مدل توسعه درون زا

ارائه دهنده: دکتر غالمرضا اسالمی

کــه شــامل روابــط علــت و معلولــی اســت مــورد توجــه قــرار می دهیــم. تاریــخ تفــاوت بیــن ارزش هــا و  گاهــی به عنــوان هــدف و زمانــی به عنــوان فرآینــدی   توســعه را 

کلــی فلســفه همــراه »وجــود و عــدم »،  کــه یكــی از چهــار اصــل  ــی 
ّ

کار رفتــه در رشــته های مختلــف طراحــی، برنامــه ریــزی و مدیریــت بــه رابطــه عل گرایش هــای بــه 

کــه بــه فعــل درآوردن  کثــرت » اســت، اشــاره می نمایــد. پــاره ای از ایــن طــرز تلقی هــا را می تــوان توســط مــدل »توســعه درون زا »  »ضــرورت و امــكان » و » وحــدت و 

اســتعدادهای بالقــوه را در ســاختار و تشــكیالت افقــی و مســتقل پــی می گیــرد، مــورد ارزیابــی قــرار داد. ایــن نظریــه تالشــی اســت بــرای معرفــی دو اصــل علمــی 

توســعه درون زا: »فراینــد تولیــد » و رابطــه » عرضــه و تقاضــا ». فرآینــد تولیــد بــه رابطــه علــت و معلولــی و نحــوه پدیــد آمــدن مخلوقــات و محصــوالت ســاخته شــده 

بــه وســیله انســان اشــاره می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، بــرای پاســخگویی بــه خواســته ها و نیازهــای خــود و یــا جامعــه بــه امكانــات و شــرایطی احتیــاج داریــم تــا بــه 

وســیله فــرد یــا افــرادی تغییــر یافتــه و به صــورت قابــل اســتفاده درآینــد. در مــدل توســعه درون زا ســطح مختلــف فراینــد تولیــد را می تــوان به صــورت ذیــل خالصــه 

ــاز، خواســت، ...( 2-علــت فاعلــی )متخصــص، رشــته تخصصــی، تئــوری( 3-علت/معلــول مــادی )شــرایط و  نمــود: 1-علــت غایــی )مــردم، قصــد، هــدف، نی

امكانــات(، 4- علت/معلــول صــوری )مقصــد و محصــول تولیــد شــده نهایــی(. رابطــه عرضــه و تقاضــا ارتبــاط ایــن محصــوالت را بعــد از حــدوث پــی می گیــرد. 

کاال  کیفیــت محصــوالت بــر خــالف جریــان تولیــد ایــن مــدل فكــری بــه فرآینــد خــالق زندگی،«توســعه مــردم محــور » و تفاوت هــای آن بــا »توســعه  مســیر ارزیابــی 

کیفــی در مــدل توســعه درون زا مــورد مطالعــه و بررســی قــرار  ــا توســط اصــول ذکــر شــده جایــگاه برنامــه ریــزی  کوشــش می گــردد ت محــور » اشــاره خواهــد شــد و 

کــه  گیــرد. در ایــن نظریــه مفهــوم درون زا نــه تنهــا بــه رشــد اقتصــادی بلكــه بــه توســعه جامعــه اشــاره دارد. در ایــن توســعه بــا تمــزل مشــكالت بیشــتر از آن جهــت 

کــه مــا برداشــت می کنیــم یــک  کلــی توســعه درون زا آن طــور  کیفیــت زندگــی می پــردازد تــا بــاال رفتــن اســتاندارد آن، مواجــه هســتیم؛ بنابرایــن به صــورت  بــه اثبــات 

کــه بــه احتــرام بــه اســتعدادها و توانمندیــی هــای مــردم، مشــارکت آن هــا را در فراینــد تولیــد مقــدور ســاخته و در تجدیــد  مفهــوم اجتماعــی روانشناســانه اســت 

کار از طریــق حرکــت از عمــق اندیشــه بــه ســطح محصــوالت، ســامان دادن محصــوالت، نظــارت بــر نحــوه تأثیــر  حیــات اجتماعــی و اقتصــادی آن هــا میكوشــد. ایــن 

کــردن ایــن مكانیــزم میســر می باشــد. ایــن نتایــج در شــروع حرکــت جدیــد و پویــا نمــودن و پایــدار 

ناتمام ناتمام* ۹ اسفند ۱۳۹۶ معماری و شهرسازی دانشگاه تهران

شورای داوری: دکتر سید محسن حبیبی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر فرهاد عبدالهادی دانش پور
دکتر علیرضا علی احمد، دکتر اسفندیار زبردست

کمیته ناقدان: دکتر عادل آذر، دکتر محمد جواد محمدی نژاد، دکتر علیرضا عینی فر، دکتر مظفر صرافی، دکتر شاهین حیدری، دکتر بهناز امین زاده

کرسی              |                     امتیاز                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. کرسی به مرحله اجالسیه نهایی نرسیده است. تعیین نوع  * این 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

اعتباری بودن قضایای اصول فقه
ارائه دهنده: حجت االسالم و المسملین سید صادق محمدی

کــه موضوعــات و محمــوالت آن از صالحیــت و شــانیت تغییــر دگرگونــی در عالــم اعتبــار برخــوردار اســت. در صــورت اثبــات ایــن  مــالك اعتبــاری بــودن علــم آن اســت 

کاربــرد قضایــای حقیقــی  مدعــا مناقشــه برخــی از متفكــران عظیــم القــدر نظیــر عالمــه طباطبائــی و شــهید مطهــری ) قــدس ســرهما( در ارتبــاط بــا عــدم صحــت 

در قضایــای اعتبــاری، حــل خواهــد شــد. عالمــه شــهید مطهری معتقد بــه عــدم ارتبــاط تولیــدی میــان ایــن دو می باشــد و اصــل نظریــه بــا عنــوان تفكیــک بیــن 

کلمــات اصولیــان و جــود دارد  کلمــات اهــل معقــول و نیــز در  علــوم حقیقــی و اعتبــاری از عالمه طباطبایــی اســت و البتــه ایــن دیــدگاه به صــورت مــوردی، نیــز در 

ــار  کن ــول  ــم اص ــتدالل های در عل ــیاری از اس ــد و بس خ می ده ــول ر ــم اص ــی در عل ــت انقالب ــورت صح ــه در ص ــن نظری ــاس ای ــود. بر اس ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــه ب ک

زده می شــود نظیــر لــزوم دور در مســئله تقســیمات ثانــوی )قصــد امتثــال امــر و قصــد وجــه و تمییــز و اخــذ آن هــا در متعلــق امــر( و ترجیــح بــال مرجــح در دوران امــر 

بین المتباینیــن و تمســک بــه عــام و اســتحاله تسلســل در بحــث حكــم اســتقاللی عقلــی و امتناعحكــم شــرعی مولــوی در مــورد وجــوب اطاعــت و تشــریع آن در 

عبــادات و در بحــث منتهی شــدن حجیــت هــر امــری بــه قطــع  و همچنیــن اشــكال تكلیــف بــه غیرمقــدور و مســئله امتنــاع اجتمــاع مثلثیــن و ضدیــن و اجتمــاع و 

ارتفــاع نقیضیــن در بحــث اتصــاف مقدمــه داخلــی )یعنــی اجــزاء( بــه وجــوب غیــری و وجــوب نفســی ضمنــی و بحــث اجتمــاع امــر و نهــی بنابــر تضــاد میــان احــكام 

کفایــت تعــدد جهــت و در بحــث اســتحاله اخــذ قطــع بــه حكــم در موضــوع  کفایــت تعــدد جهــت و اجتمــاع اســتحباب و وجــوب در محــل واحــد و عــدم  و عــدم 

حكــم مماثــل و در بحــث جمــع حكــم ظاهــری و واقعــی و در بحــث ترتــب و اشــتراط طلــب مهــم بــه عصیان طلــب اهــم و تــرک آن در فــرض مطلوب بــودن مهــم 

در ظــرف وجــود اهــم و لــزوم دور در مســئله اخــذ قصــد امتثــال امــر در متعلــق اوامــر و اســتدالل بــر حجیــت خبــر واحــد بــه خبــر واحــد  و بحــث عالمت بــودن تبــادر 

بــرای معنــای حقیقــی و موقوف بــودن آن بــه علــم بــه وضــع  و در بحــث جریــان و حســن احتیــاط در عبــادات و اســتدالل بــر آن بــه برهــان اّنــی و تقییــد حكــم بــه 

کل بــه انتفــاء جــزء و انتفــاء مشــروط بــه انتفــاء شــرط  علــم بــه حكــم و اخــذ آن در متعلــق حكــم  و همچنیــن در مــورد قواعــد زیــادی نظیــر عــرض بالموضــوع و انتفــاء 

و تقــدم شــیء بــر نفــس و تــوارد علــل متعــدده بــر معلــول واحــد و قاعده»الواحــد الیصــدر عن الواحــد والواحــد الیصــدر عنــه اال الواحــد و امتنــاع« تقــدم مشــروط بــر 

کل بــه انتفــاء جــزء و امتنــاع تسلســل علــل و تــوارد علــل متعــدد بــر معلــول واحــد و مــوارد دیگــر. بــر اســاس ایــن نظریــه اصــل ایــن دیــدگاه  شــرط و ضــرورت انتفــاء 

گریــزی از تسلیم شــدن در برابــر آن نیســت؛ ولــی پذیــرش اصــل ایــن نظریــه بــه معنــای نفــی امــور حقیقــی از دانــش اصــول فقــه  به طــور اجمــال صحیــح اســت و 

گزاره  هــا و قضایــای  کارگیــری امــور حقیقــی درعلــم اصــول صحیــح اســت وراه حل هایــی وجــود دارد:1.  کلیــه نیســت، بلكــه در خیلــی مــوارد بــه  به صــورت ســالبه 

اعتبــاری در شــریعت بــه لحــاظ صــدور آن از عاقــل حكیــم تابــع مصالــح و مفاســد و دارای اغــراض و برخاســته از شــوق و اراده و محبوبیــت و مبغوضیــت اســت و 

ایــن قاعــده بنابــر مســالک متعــدد )مصالــح و مفاســد در متعلــق احــكام یــا نفــس جعــل و یــا تلفیقــی از آن دو( صــادق اســت و البتــه در مســائل اصــول افتراقهایــی 

ــه لحــاظ مصالــح و مفاســد و  کالمــی ب کــه بدانیــم بســیاری از قواعــد و مبــادی فلســفی و  کــه وارد آن نمی شــویم و مهــم آن اســت  در ایــن مســالک وجــود دارد 

گزاره هــای اعتبــاری نمی باشــند. اغــراض جریــان دارنــد و مصالــح و مفاســد از امــور حقیقــی و واقعــی می باشــند؛ بنابرایــن از مصادیــق ورود قضایــای حقیقــی در 

ناتمام ناتمام* ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ علوم نقلی  ساختمان انجمن های
علمی حوزه علمیه قم

 شورای داوری: دکتر محمد قائینی، آیت اله هاشم نیازی، دکتر عباس زهیری

کمیته ناقدان: دکتر حسین نجفی بستان، دکتر سیدمحمد واعظ موسوی، دکتر  رضا اسالمی

کرسی              |                     امتیاز                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |              نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. کرسی به مرحله اجالسیه نهایی نرسیده است. تعیین نوع  * این 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

فرهنگ و تمدن غرب نیز 
بر مبنای وجود استوار است

گران ارائه دهنده: دکتر محمد ریخته 

ــی  ــی جغرافیای ــرب اصطالحات ــرق و غ ــت. ش ــرب اس ــرق و غ ــک ش ــاد انتولوژی ــخن در بنی ــد. س ــارب دارن ــارق و مغ ــه مش ــاره ب ــه اش ک ــود دارد  ــی وج ــات و روایات آی

کــروی بدانیــم، مشــرق و مغــرب نســبی خواهــد بــود و بنابرایــن  کــه زمیــن را  کننــد، امــا از آنجــا  اســت و جایــگاه شــرق وغــرب را علــوم جغرافیــا و نجــوم تعییــن مــی 

ج شــویم و  گفــت. بــرای خــروج از نســبیت شــرق و غــرب، بایــد از حــوزه جغرافیــا و نجــوم خــار بــر اســاس جغرافیــا و نجــوم از شــرق و غــرب مطلــق نمی تــوان ســخن 

شــرق و غــرب تاریخــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم. شــرق تاریخــی در شــرق آســیا پدیــد آمــد و غــرب تاریخــی در اروپــای غربــی پدیــد آمــد و بــه ســمت آمریــكا توســعه 

کــه از شــرق بردمیــده اســت. بــر اســاس نظــر  گــر اطــالق غــرب بــه تاریــخ و تمــدن غربــی، اطــالق حقیقــی باشــد، ایــن مغــرب، غــروب خورشــیدی اســت  یافــت. ا

کنیــم مــی توانیــم از شــرق و غــرب مطلــق ســخن بگوییــم و نخســتین  گــر بــه شــرق و غــرب تاریخــی نظــر  هــگل، شــرق، ســرآغاز تاریــخ و غــرب ســرانجام آن اســت و ا

کشــد و بــه غــرب و شــرق مطلــق ســوق مــی دهــد. تقابــل شــرق  کــه روح در آن نمایــان شــد، شــرق اســت. هــگل مــا را از شــرق و غــرب نســبی بیــرون مــی  هیئتــی 

ــاز  ــا ســرانجام و غایــت اســت. هایدگــر تقابــل شــرق و غــرب را بــه تقابــل وجــود و عــدم ب ــا تبدیــل شــده اســت؛ آســیا ســرآغاز و اروپ و غــرب بــه تقابــل آســیا و اروپ

گردانــد؛ حوالــت غــرب وجــود و حوالــت شــرق عــدم اســت. وجــود شــیئی خــاص نیســت و هیــچ شــیئی نیســت و  در واقــع، عــدم اســت. هــگل از راه وجــود و  مــی 

 دیگــر و مغایــر بــا هــر چیــزی اســت و بــه هیــچ شــیئی شــباهت نــدارد و در واقــع وجــود، 
ً
تفكــر دیالكتیكــی بــه عــدم می رســد. هایدگــر نیــز معتقــد اســت وجــود مطلقــا

کردنــد و آن را بــه معنــای  عــدم اســت. در نظــر هــگل و هایدگــر وجــود و عــدم یــک چیــز هســتند. هایدگــر معتقــد اســت غربی هــا در اخــذ وجــود تفســیر خاصــی از آن 

کــه شــرق، متمرکــز بــر نیســتی اســت. وجــود و عــدم، دو وجــه یــک پــرده اســت. شــرق بــه حیــث قابلــی و غــرب بــه  گرفتنــد، در حالــی  فعلیــت یــک وجــود بالفعــل 

ــا ارســطو و  ــا افالطــون و اعیــان ثابتــه و حیــث فعــل ب حیــث فاعلــی رفتــه اســت. مــدرک شــرقی حیــث قبــول و مــدرک غربــی حیــث فاعلــی دارد. حیــث قبــول ب

گرفتــه اســت و وجــود مطلــق در عیــن اطــالق مقیــد اســت. در واقــع  تفســیر او اصالــت وجــود ارتبــاط دارد. وجــود از حیــث اطــالق و بــه صــورت البشــرط تابیــدن 

ح می شــود. در عرفــان  بایــد بــه تفــاوت البشــرط مقســمی بــا البشــرط قســمی توجــه شــود، البشــرط مقســمی ذات تعالــی اســت و اینجــا اقتــران نــور و ســایه مطــر

کلیــه قیــود و تعینــات مبراســت و والیــت شمســیه اســت. در مقابــل، والیــت  کــه از  تجلــی را بنــا بــر اطــالق، عمــوم و ســریان آن والیــت خاصــه مطلــق مــی شــمارند 

قمریــه انعــكاس والیــت شمســیه و در صــورت قیــودات و تعینــات اســت. شــرق و غــرب تاریخــی بــر اســاس والیــت قمریــه و انحــراف از مقــام اســتوا یــا والیــت شمســیه 

کــه نــور محمــدی یكــی از نام هــای آن اســت، وجــود  اســت؛ بنابرایــن شــمس و غــرب متعــارف مقتضــای والیــت قمریــه در رتبــه حــدود اســت. یــک حقیقــت ازلــی 

کمــال انبیــا تابــش می گیــرد و بــا توجــه بــه درجــه هریــک ظهــور می یابــد. نمــی قــوس شــرقی دور نبــوت و نیــم قــوس غربــی قــوس والیــت اســت  کــه از مطالــع  دارد 

و  تنــزل عبــارت اســت از محتجــب شــدن نــور حقیقــت انســانیه و محتجــب شــدن بــه صفــات بشــری. تقابــل، تقابــل هســتان اســت. تقســیم عالــم بــه شــرق و غــرب 

کنــون شــرق در حجــاب اســت. هــر چنــد همچنــان انســانهای شــرقی هســتند، امــا ســخن آنــان هژمونــی نــدارد؛ امــروز همــه جــا دولــت غــرب اســت  معنایــی نــدارد. ا

و غــرب حكومــت می کنــد.

ناتمام ناتمام* ۴ دی ماه ۱۳۹۶ علوم عقلی دانشگاه تهران

کلباسی، دکتر حمید پارسانیا شورای داوری: دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر حسین 

کمیته ناقدان: دکتر شهرام پازوکی، دکتر محمد رجبی، دکتر سید حمید طالب زاده، دکتر سید محمد رضا بهشتی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
حكم ناپذیری وجود

ارائه دهنده:حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی

کــه  کــه موجــود اســت«؛ ولــی روشــن اســت  بنــا بــر دیدگاه هــای فلســفی رایــج، موضــوع فلســفه اولــی عبــارت اســت از »وجــود مطلــق« یــا »موجــود از آن جهــت 

درســتی ایــن ســخن، مشــروط اســت بــه اینكــه وجــود، حكم پذیــر باشــد؛ یعنــی اتصافــش بــه برخــی احــكام و اوصــاف، ممكــن باشــد. ادعــای ایــن نظریــه آن اســت 

کــه موجــود  کــه »وجــود مطلــق« یــا »موجــود از آن جهــت  کــه در وجــود، چنیــن شــرطی امــكان تحقــق نــدارد؛ بنابرایــن وجــود، حكم ناپذیــر اســت و ممكــن نیســت 

گزاره هــا و دوم عــوارض ذاتــی حكــم. وجــود،  کار ببریــم؛ اول حكــم در  اســت« موضــوع فلســفه باشــد. بــر اســاس ایــن نظریــه مــا می توانیــم حكــم را در دو معنــا بــه 

حكــم ناپذیــر اســت، یعنــی نمی توانیــم عــوارض ذاتیــه بــرای وجــود در نظــر بگیریــم بنابرایــن بایــد موضــوع فلســفه بایــد بــه موجــود یــا وجــود متجلــی تغییــر یابــد. در 

کثــرت ناپذیــری  کــه از حكــم پذیــری هســتی و موضــوع فلســفه شــدن آن جلوگیــری می کننــد، چیســت. چهــار مانــع  کــه موانعــی  ایــن نظریــه ایــن بحــث وجــود دارد 

وجــود، امتنــاع عــروض بــر حقیقــت هســتی، امتنــاع عــروض »واجــب بالــذات« و »ممتنــع بالــذات« بــر هســتی و بی مــرزی حقیقــت هســتی را از موانــع حكــم پذیــری 

کنــد موضــوع فلســفه اولــی هســتی  کــه بــا إرائــه موانــع حكــم پذیــری هســتی )به معنــای مطلــق واقعیــت( روشــن  هســتی اســت.  هــدف از ایــن نظریــه ایــن اســت 

گونــش( احكامــی داشــته باشــد تــا بتوانــد  گونا کــه هســتی )به معنــای مطلــق واقعیــت بــا تعابیــر  گونــش( نیســت. بــرای ایــن  گونا )به معنــای مطلــق واقعیــت بــا تعابیــر 

گیــرد، موانعــی وجــود دارد.  بنابرایــن نــه ایــن حقیقــت، موضــوع فلســفه اولــی اســت و نــه بــرای او اصــاًل حكمــی وجــود دارد؛ از ایــن  موضــوع فلســفه اولــی قــرار 

کــرد. در مكاتــب ســه گانه فلســفی مشــایی،  رو بایــد بــرای فلســفه اولــی موضــوع دیگــری یافــت و بالتبــع احــكام و مســائل فلســفه اولــی را بایــد از نــو بازســازی 

گونــش( اســت؛ و از ایــن رو در هــر یــك از ســه مكتــب فلســفی،  گونا اشــراقی و متعالــی، موضــوع فلســفه اولــی همــان هســتی )بــه معنــای مطلــق واقعیــت بــا تعابیــر 

به ظاهــر از احــكام همیــن حقیقــت بحــث شــده اســت، ولــی در دیــدگاه عرفــا حقیقــت هســتی مصــال هیــچ اســم و رســمی نــدارد؛ و بنابرایــن نمی تــوان در هیــچ 

گیــرد، البتــه در مباحــث  کــه چنیــن حقیقتــی موضــوع فلســفه اولــی قــرار  کــرد؛ و از ایــن رو ممكــن نیســت  علمــی و از جملــه در فلســفه اولــی از ایــن حقیقــت بحــث 

عرفــا تحلیلــی عقلــی بــرای حكــم ناپذیــری حقیقــت هســتی دیــده نمی شــود، نگارنــده در ایــن مقالــه بــه تحلیــل عقلــی ایــن دعــوا پرداختــه اســت.

ناتمام ناتمام* ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

شورای داوری: دکتر سعید جوادی آملی، دکتر حسن معلمی، دکتر علی شیروانی

کمیته ناقدان:دکتر عسكری سلیمانی، دکتر علی  امینی نژاد
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقشه راه علوم انسانی اسالمی
گرایی در علوم انسانی اسالمی( )واقع 

ارائه دهنده: دکتر ابراهیم دادجو

کالن وجــود دارد: یكــی اینكــه عــده ای از عــدم امــكان تولیــد علــوم انســانی ـ اســالمی  در مــورد امــكان یــا عــدم امــكان تولیــد علــوم انســانی ـ اســالمی دو نظریــه 

 از درون متــون دینــی 
ً
کــه می تــوان مســتقیما ــر ایــن اعتقادنــد  کرده انــد و ب کرده انــد و دیگــر اینكــه عــده ای از امــكان تولیــد علــوم انســانی ـ اســالمی دفــاع  دفــاع 

کــه همــه مذاهــب و مكاتــب اســالمی و همــه  ــام علــوم انســانی ـ اســالمی پرداخــت ُحســن ایــن راهــكار در آن اســت  ــه ن بــه تأســیس علــوم انســانی جدیــدی ب

کشــورهای مســلمان را بــه راهــكار درســت، واقع بینانــه و واحــد تولیــد علــوم انســانی ـ اســالمی واقــف می ســازد و بــه دور از هرگونــه ادعاهــای تفرقه انگیــز راهــكار 

واحــد تولیــد علــوم انســانی ـ اســالمی را در دســترس عالــم اســالم قــرار می دهــد. هــر چنــد می تــوان مبانــی ایــن نظریــه را در آراء اســتاد جــوادی آملــی راجــع بــه 

کــه حاصــل نــگاه واقع گرایانــه خــود بنــده بــه علــوم انســانی و علــوم انســانی ـ اســالمی اســت. نظریــه  علــم دینــی یافــت، ایــن نظریــه ســاختار بی بدیلــی اســت 

کــه مدعــی اســت در چهارچــوب مكتــب و بــر اســاس نظریــه ســه گانه خــود از علــوم انســانی اســالمی تبییــن  کننــده اصــول اساســی دیدگاهــی اســت  حاضــر بیــان 

کــه موضــوع نظریــه »واقع گرایــی روش شــناختی« اســت، هــر واقع گرایــی روش شــناختی نیــز مســتلزم واقع گرایــی  واقع بینانــه ای بــه دســت می دهــد و از آنجایــی 

کــه واقع گرایــی هستی شــناختی مســتلزم واقع گرایــی معرفت شــناختی یــا واقع گرایــی  معرفت شــناختی و هستی شــناختی هــم میباشــد؛ امــا این گونــه نیســت 

کالن وجــود دارد:  کــه در مــورد »علــوم انســانی اســالمی« دو دیــدگاه  ح نامــه بیــان میــدارد  معرفت شــناختی مســتلزم واقع گرایــی روش شــناختی باشــد. ایــن طــر

عــده ای از »تأســیس علــوم انســانی جدیــد«ی تحــت عنــوان »علــوم انســانی اســالمی« دفــاع می کننــد؛ عــده دیگــری نــه از »تأســیس« بلكــه از »تهذیــب )و 

تكمیــل( علــوم انســانی فعلــی« و وصــول بــه نوعــی »علــوم انســانی اســالمی« دفــاع می کننــد. صاحــب طرحنامــه، بــا تفكیــك بیــن تأســیس علــوم انســانی اســالمی 

و تهذیــب )و تكمیــل( علــوم انســانی اســالمی، بــه دالیــل 1. مذهبــی، 2. نظــری و 3. عملــی، ادعــای تأســیس علــوم انســانی اســالمی را ادعایــی نادرســت دانســته 

کــم بــر ســه محــور معرفت شناســی،  و بــا معرفــی نظریــه ســه گانه خــود )واقع گرایــی پیشــرونده، حــدس و اثبــات، تهذیــب بــا واســطه (، در چهارچــوب اصــول حا

فلســفه علــم و علــوم انســانی و فلســفه علــوم انســانی اســالمی، از تهذیــب و تكمیــل )تهذیــب بــا واســطه، تهذیــب به واســطه روش خــود علــوم انســانی( علــوم 

کــرده اســت. در عیــن حــال، خــود طرحنامــه حاضــر نیــز نمونــه ای از »تأســیس  انســانی، از طریــق تأســیس مكتــب و وصــول بــه نوعــی علــوم انســانی اســالمی دفــاع 

مكتــب« در علــم انســانی »فلســفه علــم« و »فلســفه علــوم انســانی اســالمی« اســت و از »تأســیس مكتــب رئالیســم در علــوم انســانی اســالمی« حكایــت دارد.

ناتمام ناتمام* ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

کلباسی، دکتر عبداهلل نصری، دکتر خسرو باقری شورای داوری: آقایان دکتر حسین 

کرین، دکتر حسن سوزنچی کمیته ناقدان: دکتر علیرضا پیروزمند، دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر حمیدرضا شا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی
ارائه دهنده: دکتر محمد جواد جاوید

کــه نظریــه اطــالق در حقــوق طبیعــی مبتنــی بــر  ایــن نظریــه تحلیلــی عینــی ناظــر بــه توضیــح وضــع عملــی و بیرونــی در اعمــال و اجــرای حقــوق اســت، همان گونــه 

کــه در عمــل تفكیــک  اصلــی ذهنــی در درون اســت. ایــن دو، متأثــر از هــم و مرتبــط باهــم، دو بعــد از وجــود آدمــی را در عرصــه زندگــی بــه تصویــر و تفســیر می کشــند 

کــه حقــوق انســانی در دو بعــد ثابــت و متغیــر قابــل تقســیم اســت هــر دوی ایــن قســم در تأســیس حقــوق شــهروندی شــریک اند امــا آن بخشــی از  ناپذیرنــد. از آن رو 

گــذر زمــان و مــكان ثابــت نیســت و هــر جامعــه ای مبتنــی بــر اولویت هــای ســعادت  کــه در جمــع و جمعیــت مدنــی هویــت یافتــه و صیقــل می خــورد در  حقــوق آدمــی 

 تكــرار پذیــر بلكــه از جامعــه ای بــه 
ً
 نــه تعمیــم پذیــر اســت و نــه تجربــه پذیــر و نــه ضرورتــا

ً
کــه لزومــا جمعــی خویــش می توانــد عناصــری را بــر دیگــری ترجیــح دهــد 

کــه ایــن حقــوق هــم در شــرایط جمعــی  دیگــری ممكــن اســت متفــاوت، ســیار و ســیال باشــد. تنهــا عنصــر جاودانــه در ایــن حقــوق، حقــوق بنیادیــن بشــری اســت 

کلــی جوهــره  کــم بــر آن حقــوق نیســت؛ بنابرایــن بــه طــور  قابــل تحدیــد و تضییــق اســت. در عیــن حــال نســبیت حقــوق شــهروندی بــه معنــای ســیالیت اصــول حا

کــه بســیاری از حقــوق بنیادیــن در وضــع مدنــی یا شــهری  کــه در بحــث از نســبیت در حقــوق شــهروندی همــواره بایــد در نظــر داشــت  اصلــی ایــن نظریــه ایــن اســت 

کــه ذیــل عنــوان حقــوق آزادی هــا رایــج شــده و در حقیقــت »حــق بــر آزادی در« هســتند، به طــور محــدود می شــوند؛  هــم مســتدام می مانــد؛ امــا آن بخــش از حقــوق 

کــه بــدون ایــن محدودیــت و غربــال قابلیت هــای تــام در آزادی هــای فــردی امــكان وصــول بــه وضــع مدنــی و حصــول ســعادت جمعــی میســر نخواهــد بــود.  چرا

کــه در رأس آنهــا از حــق بــر تغذیــه )خــوردن و آشــامیدن(، تزویــج )آرامــش و  گــر توجــه ایــن حقــوق بــه نیازهــای مــادی و ملمــوس بشــری اســت  کــه ا در اینجــا اســت 

 بــه ســود همــگان، از طــرف دولــت، لــگام و لجــام زده 
ً
ک و مســكن( اســت، آزادی هــا در چگونگــی اســتیفای ایــن حقــوق حتمــا آمیــزش( و تأمیــن )بهداشــت، پوشــا

کاراســت.  کــرد. در تمامــی حقــوق ذکرشــده ایــن دوگانگــی   دو مســئله »حــق بــر و آزادی در« را بایــد از هــم بــه نیكــی تفكیــک 
ً
می شــود؛ ازایــن رو، دراین بــاره حتمــا

کــه آزادی در انتخــاب، در ســاخت یــا در اســتفاده از مســكن را نیــز دارنــد؛  زمانــی حــق و زمانــی آزادی نــام دارد. بــرای مثــال، افــراد حــق بــر مســكن دارنــد همان گونــه 

 حــق نامیــده می شــوند در یــک وضــع جمعــی و مدنــی محــدود می شــوند و معیــار ایــن محدودیــت میــزان وفــاداری 
ً
کــه بــه  نظــر مــا مجــازا امــا ایــن قســم آزادی هــا 

شــهروند در تأمیــن مصلحــت همگانــی اســت. ایــن محدودیت هــا محصــور در طیــف یــا صنــف خــاص مذهبــی یــا سیاســی هــم نیســت. چه بســا شــهروندی مبتنــی  

کامــل یــک شــهروند درجــه یــک را  کــه بــه عمــوم می رســاند امتیــازات  بــر قانــون اساســی اقلیــت شــناخته شــود؛ امــا در برهــه ای از زمــان بــه  دلیــل ســود خاصــی 

یابــد؛ ازایــن رو، بــه صراحــت در ایــن نظریــه شــهروندان در درجه هــای مختلــف وجــود دارنــد؛ امــا هیچ کــدام در درجــه خــود ابــدی و مطلــق نیســتند و تحــول از 

کــه نماینــده منافــع عمومــی و عقــل جمعــی دانســته شــده، میســور و مقــدور اســت. صــد تــا صفــر بــر اســاس مصلحــت همگانــی از  ســوی دولــت مشــروع و قانونــی 

ناتمام ناتمام* ۵ شهریور ۱۳۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کدخدایی شورای داوری: دکتر قاسم زمانی، دکتر فضل اهلل موسوی، دکتر محمدرضا ویژه، دکتر عباس 

کمیته ناقدان: دکتر هدی غفاری، دکتر علی محمد فالح زاده، دکتر مهدی هداوند، دکتر محمد جاللی، دکتر اسداهلل یاوری، دکتر حسن وکیلیان
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کل نگر در علم اقتصاد ارائه یک روش 
ارائه دهنده: دکتر عبدالحمید معرفی محمدی

روش شناســی غالــب در پارادایــم نئوکالســیک علــم اقتصــاد متعــارف، نــوع خاصــی از روش شناســی اثبات گرایانــه بــه نــام تأییدگرایــی اســت، روش شناســی 

کمیت پذیــر تقلیــل می دهــد و ابعــاد  کــه واقعیــت را بــه بعــد  اثبات گرایانــه در چارچــوب نظریــه نئوکالســیک، معرفــت ناقصــی در اختیــار مــا قــرار می دهــد؛ چــرا 

ــت  ــكان معرف ــرایط ام ــش از ش ــد در پرس ــادی را بای ــت اقتص ــری از واقعی کامل ت ــت  ــه معرف ــتیابی ب ــرط دس ــد. ش ــرار نمی ده ــر ق ــد نظ ــادی را م ــت اقتص ــی واقعی کیف

کیفــی واقعیــت اقتصــادی را مــد نظــر قــرار  کمــک رویكــرد نهادگــرا، ابعــاد  کــرد. پــس از چنیــن بررســی  بایــد بــا  در علــم اقتصــاد بــا یــک رویكــرد اســتعالیی جســتجو 

کارگیــری نظریــه نئوکالســیک بــه مثابــه منطــق علــم اقتصــاد، بازنمایــی واقعیــت اقتصــادی بــه  داد و بــا تلفیــق رویكــرد اســتعالیی و نهادگــرا بــه مثابــه روش و بــه 

کیفــی واقعیــت را نیــز مــد نظــر قــرار داد. روش شناســی ارائــه شــده  کمــی می تــوان ابعــاد  زبــان طبیعــی و ریاضــی هــر دو، امكان پذیــر خواهــد بــود و عــالوه بــر ابعــاد 

کانــت از یــک ســو و رویكــرد هرمنوتیكــی از ســوی دیگــر اســت. درخصــوص پیشــینه تاریخــی ایــن نظریــه بایــد  در ایــن نظریــه خــود مبتنــی بــر فلســفه اســتعالیی 

گرفتــه شــده اســت. رویكــرد نهادگــرا نیــز توســط نهادگرایــان  کار  کانــت بــه  کانتــی قبــاًل در توجیــه فیزیــک نیوتنــی توســط  کــه رویكــرد اســتعالیی از نــوع  اشــاره داشــت 

گرفتــه شــده اســت. در ایــن نظریــه ســعی شــده بــا تلفیــق ایــن دو رویكــرد در چارچــوب فلســفه زبانــی بــه رویكــرد جدیــدی  کار  قدیــم و جدیــد در علــم اقتصــاد بــه 

کانــت و  کارهــای  کل نگــر در علــم اقتصــاد باشــد؛ بنابرایــن مفــردات ایــن نظریــه را می تــوان در  کــه مبنایــی بــرای یــک روش شناســی  در علــم اقتصــاد برســیم 

کــرد ولــی تلفیــق ایــن دو رویكــرد در چارچــوب فلســفه زبانــی مســبوق بــه ســابقه نیســت. بــر همیــن اســاس اجــزا و اصــول ایــن نظریــه عبــارت  نهادگرایــان مشــاهده 

گزاره هــا در  اســت از: 1-پدیــدار شناســی جهــان اقتصــاد 2-هســتی شناســی جهــان اقتصــاد 3-جهــات هســتی در جهــان اقتصــاد 4-زبــان علــم اقتصــاد 5-انــواع 

کــم بــر جهــان اقتصــاد 8-تلفیــق رویكــرد فرارونده/نهادگــرا در علــم اقتصــاد جهــت  علــم اقتصــاد 6-دعــاوی ســه گانه اعتبــار در جهــان اقتصــاد 7-متافیزیــک حا

کــه روش شناســی  گــر ایــن نظریــه درســت باشــد بــه ایــن معنــا اســت  کــه ا حــل مســئله اصلــی در علــم اقتصــاد. پیامدهــا و دســتاوردهای ایــن نظریــه ایــن اســت 

کــه امــكان سیاســت گذاری  کــه بــه روش شناســی اقتصادســنجی همگــرا شــده اســت شــناخت ناقصــی از واقعیــت در اختیــار مــا می گــذارد  معمــول در علــم اقتصــاد 

اقتصــادی بــر مبنــای آن منتفــی می شــود. نقــد رویكــرد اقتصادســنجی بــه عنــوان ابــزاری بــرای توصیه هــای عملــی در سیاســت گذاری نیــز بحــث شــده اســت

ناتمام ناتمام* ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

شورای داوری: دکتر نصیری اقدم، دکتر علیرضا آقا حسینی

کمیته ناقدان: دکتر رضا امیری تهرانی، دکتر مجید مقدم، دکتر مهدی زری باف
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کریم نگاهی نو به سهم االرث فرزندان در قرآن 
ارائه دهنده: دکتر سیدمحمد جواد موسوی

کــرد: در ایــن بــاره ســؤاالت و ابهامــات زیــادی از جملــه دو  کیــد  همــواره یكــی از مســائل پرچالــش و ســخت در فقــه امامیــه و حتــی فقــه اهــل ســنت بــوده اســت، تأ

کــم و بیــش بــه ایــن ســؤاالت پاســخ هایی داده شــده اســت ولــی هنــوز عــده ای بــه اقنــاع الزم نرســیده اند. در  برابــر بــودن ســهم پســر نســبت بــه دختــر وارد شــده و 

گــر جمــع ســهام شــده در  کریــم بــرای ورثــه، بیشــتر از امــوال میــت باشــد بــه آن عــول می گوینــد. همچنیــن ا گــر جمــع ســهام تعییــن شــده در قــرآن  اصطــالح فقهــی ا

کمتــر از امــوال میــت شــود، بــه آن تعصــب میگوینــد. طبــق نظــر فقهــای اهــل ســنت در ایــن فــرض، زیــادی مــال فقــط بــه پــدر داده می شــود  کریــم بــرای ورثــه،  قــرآن 

کــه آنهــا اتفــاق نظــر دارنــد در تمــام  و بــه نظــر فقهــای شــیعه، زیــادی مــال بــه پــدر و دختــر داده می شــود. ریشــه اختالفــات بیــن فقهــای شــیعه و ســنی ایــن اســت 

کریــم بــرای ورثــه بیشــتر از  کریــم ممكــن نیســت؛ زیــرا در برخــی فــروض جمــع ســهام تعییــن شــده در قــرآن  فــروض، عمــل بــه ظاهــر ســهام تعییــن شــده در قــرآن 

کمتــر می شــود. در آیــه 11 ســوره نســاء در مــورد تقســیم ارث بیــن فرزنــدان ابتــدا آمــده »للذکــر مثــل حــظ االنثییــن« ســپس ســهم  امــوال میــت، در برخــی فرایــض 

کــدام یــك ششــم، شــوهر یــك چهــارم و  بیشــتر از دو دختــر دو ســوم و ســهم یــك دختــر نصــف تعییــن شــده و در ادامــه ســهم غیــر فرزنــدان یعنــی پــدر و مــادر هــر 

کالم، معنــای  ج مشــترك می شــود لــذا بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه قرینــه  همســر یــك هشــتم تعییــن شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، جمــع صــور بیشــتر از مخــر

گــر فرزنــدان شــامل پســر و دو دختــر باشــند، پســرها در مجمــوع مثــل دو دختــر ارث می برنــد یعنــی ســهم دو دختــر  کــه ا آیــه »للذکــر مثــل حــظ االنثییــن« ایــن اســت 

گــر شــامل اوالد پســر و بیشــتر از دو دختــر باشــند  نصــف و نصــف دیگــر ســهم پســران اســت؛ خــواه یــك پســر باشــد یــا بیشــتر. در فــراز بعــدی آیــه ســهم فرزنــدان ا

گــر شــامل اوالد پســر  کــه ســهم دختــران دو ســوم تعییــن شــده و یــك ســوم باقیمانــده ســهم اوالد پســر اســت و در فــراز آخــر ســهم فرزنــدان ا مشــخص می شــود 

 دختــر یــا پســر 
ً
گــر همــه فرزنــدان منحصــرا کــه ســهم یــك دختــر نصــف تعییــن شــده و نصــف دیگــر ســهم اوالد پســر اســت. ا و یــك دختــر باشــد مشــخص می شــود 

باشــند آنهــا ســهم معینــی ندارنــد بلكــه ســهم آنهــا بــا معیــن شــدن ســهم غیرفرزنــدان و مقیــد شــدن ســهم آنهــا بــه وجــود فرزنــد مشــخص می شــود.

ناتمام ناتمام* ۵ اسفند ۱۳۹۵ علوم نقلی  انجمن فقه و حقوق
اسالمی حوزه

شورای داوری: آیت اله ابوالقاسم علیدوست،دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، ،دکتر سید علی علوی قزوینی، دکتر حسین جعفر بستان

کمیته ناقدان: دکتر حسن عبدی، دکتر  احمد غفاری، دکتر عبداله محمدی

کرسی              |                     امتیاز                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کرسی )نظریه، نقد، نوآوری( در اجالسیه نهایی و بر اساس قضاوت داوران صورت می گیرد. کرسی به مرحله اجالسیه نهایی نرسیده است. تعیین نوع  * این 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
استعاره مندی معرفت دینی

ارائه دهنده: دکتر علیرضا قائمی نیا

گزاره هــا را بــر اســاس روابــط  کــه متــون دینــی، ایــن  گزاره هــا را چگونــه پــردازش می کننــد؟ و پاســخ اجمالــی ایــن اســت  کــه متــون دینــی  مســئله نظریــه ایــن اســت 

هســتی شــناختی و معرفــت شــناختی پــردازش و بیــان می کنــد. متــون دینــی بــرای بیــان حقایــق، چــه مجــرد و چــه انتزاعــی، از مفاهیــم مــادی آشــنا در ذهــن بشــر 

کــه بــا اســتعاره  اســتفاده می کنــد و در نتیجــه زبــان امــور مــادی، بــرای زبــان امــور فــرا مــادی و متعالــی نیــز اســتفاده می شــود و ایــن همــان اســتعاره شــناختی اســت 

کــه متكلــم بــا مفهومــی نــا آشــنا روبــرو می شــود و بــرای بیــان آن خــود را بــه اســتفاده از اســتعاره ناچــار می بینــد؛  ادبــی تفــاوت دارد. زیبایــی اســتعاره در آن اســت 

کــه از عالــم مــادی صــرف بــه ســمت مفهــوم انتزاعــی حرکــت می کنــد. پیامــد مهــم ایــن نظریــه تفكیــک  و زیبایــی اســتعاره از زیبایــی تفكــر نشــات می گیــرد؛ چــرا 

کــه آیــات وجــودی  فضا هــای وجــودی و متافیزیكــی در فهــم و تفســیر قــرآن اســت. در بســیاری از آیــات قــرآن تفســیر متافیزیكــی بــه عمــل آمــده اســت در حالــی 

ِحیــُم: و معبــود شــما معبــود  ْحَمــُن الّرَ ــَو الّرَ  ُه
َّ

ــَه ِإال
َ
 ِإل

َ
ــٌه َواِحــٌد ال

َ
ُهُكــْم ِإل

َ
ِإل هســتند و بایــد آیــات را اســتعاره های دین شــناختی و وجــودی دانســت. در ذیــل آیــه »َو

کــرده اســت و معانــی وحــدت  کــه جــز او هیــچ معبــودى نیســت ]و اوســت[ بخشایشــگر مهربــان«. )بقــره، ۱۶۳( عالمــه وحــدت را تحلیــل فلســفی  یگانــه  اى اســت 

را مــورد بررســی قــرار داده انــد. فضــای بررســی ایشــان متافیزیكــی اســت، امــا فضــای آیــه ناظــر بــر متــن زندگــی اســت. فضــای اولیــه ایــن آیــه وجــودی اســت. در 

ــه  ــه در ســیاق رد نظری ح شــده اســت. ایــن نظری بســیاری از مــوارد نیــز چنیــن رویكــردی دیــده می شــود. نظریه استعاره شــناختی در دهــه ۷۰ قــرن بیســتم مطــر

ــه اســتعاره و مجــاز اســت. اســتعاره  ح شــده اســت. او اســتعاره را صورتــی از زبان می دانــد. شــكل اصلــی زبــان شــكل تحــت اللفظــی و شــكل ثانوی ارســطو مطــر

ــتعاره  ــوص اس ــنتی درخص ــرات س ــد. نظ ــته باش ــناختی داش ــكل ش ــد ش ــی می توان ــد زبان ــن فرآین ــه ای ــال آنك ــت و ح ــته اس ــا داش ــزد م ــی ن ــای ثابت ــروز معن ــه ام ــا ب ت

ــه رویكــرد شــناختی و علــوم  ح نیســت. در عرفــان اســتعاره بیشــتر ب ــودن آن اشــاره هایی دارد امــا نظام منــد نبــوده و حــدود و ثغــورش هــم مطــر ــه شــناختی ب ب

شــناختی نزدیــک اســت و ایــن نظریــه در ســنت مــا بــدون پیشــینه نیســت. اســتعاره کارکردی زیباشناســانه در ارســطو دارد و ترکیــب خاصــی از مفاهیــم و الفــاظ 

ــی  ــت و وقت ــر اس ــر بش ــاس تفك ــتعاره اس ــه اس ک ــد  ــا می کن ــناختی ادع ــتعاره ش ــود. اس ــتعاری می ش ــتعاره شناختی، زبان اس ــر. در اس ــردی در تفك ــه رویك ــت و ن اس

ــر  ــم در ب ــاز را ه ــه مج ک ــیر  ــن تفس ــود. ای ح می ش ــر ــتعاره  مط ــا اس ــن فضاه ــرای فهــم ای ــد، ب ــت می کن ــادی حرک ــای غیرم ــوی فض ــه س ــادی ب ــای م ــان از فضا ه انس

گوییــم او مثــل  کــه امــری فــرا مــادی می بینیــم، از مفاهیــم مــادی آشــنا اســتفاده می کنیــم، ماننــد اینكــه وی  می گیــرد فراینــدی اجتناب ناپذیــر اســت. در هنگامــی 

کــه زیبایــی قــرآن مقصــود اولیــه نیســت، بلكــه زیبایــی پــردازش اطالعــات  شــیر شــجاع اســت. ایــن زیبــای اســتعاری زبــان را هــم زیبــا می کنــد؛ امــا بایــد دانســت 

بایــد مــورد توجــه واقــع شــود و زیبایــی زبانــی پیامــد ضــروری زیبــای تفكــر قرآنــی اســت. زبان شــعری زیباســت چــون زبانــش زیباســت. شــاعر حرکتــی شــناختی 

گــر زبــان و  انجــام می دهــد. خالصه نظریهاســاس قــرار دادن فراینــد شــناختی در متــون دینــی و پــردازش اطالعــات مفاهیــم غیرمــادی بــا مفاهیــم مــادی اســت، ا

گزاره هــای نصــوص دینــی اســتعاری اند در نتیجــه فهــم دینــی مــا نیــز اســتعاری خواهــد بــود.

ناتمام ناتمام* ۲۶ مهر ۱۳۹۵ علوم عقلی  پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

گرجیان کبر رشاد، دکتر  ابوالفضل ساجدی، دکتر محمدمهدی  شورای داوری: آیت اهلل علی ا

کری کمیته ناقدان: دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، دکتر محمدتقی سبحانی،  دکتر احمد شا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
کارآمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی نا

ارائه دهنده: دکتر ابوالحسن فیاض انوش

تصــور وصــول عینیت گرایــی و امــكان جدایــی دو امــر »واقــع« و »ارزش« بــه منظــور فراهــم آوردن اســتاندارد علمــی نوعــی خوش بــاوری اســت، زیــرا هیــچ علمــی 

کادمیــک  ح آ کنــد. پاســخ گویی بــه پرســش های بنیادیــن در حــوزه فلســفه علــوم تاریخــی و تــالش در جهــت طــر گــذر  تولیــد نمی شــود مگــر آنكــه از صافــی ذهــن 

کــه روایــت تاریخــی  ح ایــن نظریــه اســت. پرســش های اساســی ایــن نظریــه ایــن اســت  کرســی نقــد از انگیزه هــا و اهــداف طــر مباحــث آن و اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــه ارزش زدایــی قائــل اســت؟ و  ــه دیدگاهــی اســت؟ و چــرا ب ــه روایــت تاریخــی ارزش زدایــی شــود چگون کــه می پنــدارد می بایســت از هرگون چیســت؟ دیدگاهــی 

کارآمــدی ایــن دیــدگاه هســتیم؟ نظریــه شــایع در حــوزه مطالعــات تاریخــی بــرای آنكــه تاریــخ بــه عنــوان یــک علــم مقبــول، خوش نــام  نهایــت اینكــه چــرا قائــل بــه نا

گرفتــن دوگانگــی میــان  و معتبــر پذیرفتــه شــود؛ بایــد به گونــه ای عینــی، فاقــد جهت گیری هــای ارزشــی باشــد. دو مفــروض اصلــی ایــن دیــدگاه ایــن اســت: جــدی 

 از قــرن ۱۹ بــه 
ً
کســب وجاهــت علمــی. عمــر ایــن نــگاه دو قــرن بیشــتر نیســت. عمدتــا امــر وقــع و ارزشــی و ضــرورت التــزام بــه ارزش زدایــی از روایــت تاریخــی بــرای 

بعــد بــا ســلطه پوزیتویســم و هیستوریسیســم بیــان واقعیــت دچــار تنگنــا می شــود. دو پایــه اصلــی جــدا پنــداران ارزش از واقعیــت عبارت انــد از وجــود نزاع هــای 

کنــش تاریخــی  کــردن تاریــخ )بعــد ایجابــی( از منظــر ایــن دیــدگاه، هــر  کــردن موجبــات علمــی  فــراوان در طــول تاریــخ )بعــد ســلبی( و دیگــری تــالش جهــت فراهــم 

بایــد بــدون امــر ارزشــی باشــد تــا بتــوان بــه تمایــز میــان واقعیــت و ارزش مســتلزم باشــیم. بــا ایــن حــال ارزش زدایــی از تاریــخ خــود نوعــی توهــم بی طرفــی اســت 

خ ایــن نیســت  کاربســت عملــی اســت؛ از ایــن رو لــزوم بازنگــری و نقــد آن مشــخص می شــود. نــگاه مــور و ایــن نظریــه )امــكان جدایــی( فاقــد اســتحكام نظــری و 

خ بــا ایــن ترجیحــات ارتبــاط برقــرار نكنــد  گــر مــور کنــد بلكــه خــود واقعیــت، دارای ترجیحــات ارزشــی اســت و ا کــه ارزش هــای خــود را بــه واقعیــات تاریخــی تحمیــل 

کــه ارزش هــا و واقعیــات در موضوعــات تاریخــی در هــم تنیــده شــده اند  حــق مطلــب را در بازنمایــی روایــت تاریخــی بــه جــا نیــاورده اســت. حقیقــت امــر ایــن اســت 

ــر امــكان جدایــی ارزش از واقعیــت در حیطــه معرفت شناســی وجــود داشــته باشــد ایــن امــكان، در بعــد هستی شناســی میســر نیســت. در یــک اســتدالل  گ و ا

کــه از  کنــش تاریخــی اســت در نتیجــه هــر رویــداد تاریخــی امــر ارزشــی اســت. آن هایــی  کنــش تاریخــی یــک امــر ارزشــی اســت و هــر روایــت تاریخــی یــک  اقترانــی هــر 

کنــش انســانی اســت  کــه نظــر بدیلــی نمی شناســند. هــر واقعیــت در تاریــخ،   بــدان دلیــل اســت 
ً
تبعــات نظریــه عــدم جدایــی ارزش و واقعیــت واهمــه دارنــد عمدتــا

کنش هــا ارزش مــدار  کــه بــا انســان دارنــد اخــذ می کننــد. بــه واقــع  کنــش انســانی سرشــار از ارزش؛ پــس واقعیــات تاریخــی وجــود و اهمیــت خــود را از نســبتی  و هــر 

کــه می خواهــد بــا تمایــز واقعیــت از ارزش رو بــه دوگانگــی آنهــا آورد، نادانســته تمــام  گــر فاقــد امــر ارزشــی باشــند مصــال امــكان وقــوع ندارنــد. مورخــی  هســتند و ا

کاهــش تأثیرگــذاری آن یكــی از  کــردن دامنــه مخاطبــان دانــش تاریــخ و  کــرده اســت. از پیامدهــای ایــن نظریــه محــدود  تــالش خــود را معطــوف طــرد قــوه فاهمــه 

تــری نســبت بــه بقیــه  کــه دارایشــان واال کننــد  کتابخــوان و نیــز اینكــه مورخــان این گونــه وانمــود  خ و  عواقــب ایــن نــگاه اســت؛ همچنیــن ایجــاد فاصلــه میــان مــور

هســتند از دیگــر عــوارض و پیامدهــای چنیــن نگاهــی اســت. ارزش زدایــی از روایــت تاریــخ چــه از منظــر تجربــه تاریخــی و چــه از لحــاظ منطــق روایــت تاریــخ قابــل 

خ و رهانیــدن او از وظیفــه خطیــر اندیشــیدن ایجــاد می کنــد بــا اقبــال عمومــی محافــل علمــی  کــه در ایجــاد وظایــف مــور دفــاع نیســت، امــا به واســطه ســهولتی 

تاریــخ مواجــه شــده اســت.

ناتمام ناتمام* ۵ اسفند ۱۳۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

شورای داوری: دکتر علیرضا مالیی توانی، دکتر محمد مرادی خلج، دکتر نزهت احمدی

کمیته ناقدان: دکتر اصغر منتظرالقائم، دکتر سید مهدی امامی، دکتر شهاب شهیدانی
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هـــــیــــأت حــمــایــت از 
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مسعود پورفرد، دکتر حسین دیبا  نواندیشی دینی در ایران
)صورت بندی و آسیب شناسی(  ۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی محمد یزدی کنش مردم در برابر رسالت های انبیا وا ۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر جاللی دکتر علی ا IT اصالح الگوی مصرف و ۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدعلی محمدی اصول و روش های پاسخگویی به شبهات اعتقادی از منظر معصومان ۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی خراسانی کید بر نقد دیدگاه وهابیت ابعاد شرک بت پرستان معاصر ظهور اسالم در قرآن با تأ ۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترسید جواد ورعی ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی ۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مهدی فرمانیان، دکتر محمدجواد
صاحبی اتحاد جهان اسالم، ضرورت ها و بایسته ها ۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدتقی ربانی گروه های سیاسی در محتواسازی آموزه های مهدویت کالمی، طوایف و  اثرگذاری فرق  ۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اهلل صادق الریجانی  اجتهاد متوسط ۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدصادق یوسفی مقدم اجتهاد و اختالف قرائات ۱۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حمید واسطی عدل شبكه ای ۱۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدتقی اسالمي، حمیدرضا
مظاهري سیف اخالق پزشكي ۱۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کاویانی دکتر حسن رمضانی، دکتر محمد  اخالق و اصالح الگوی مصرف ۱۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر محمود
فتحعلی، دکتر مهدی علیزاده اخالق و نوآوری ۱۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کنی، دکتر محمد  دکتر سعید مهدوی 
کاویانی ارائه الگوی سبک زندگی اسالمی ایرانی ۱۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدحسین مختاری ارزیابی دیدگاه هرش در باب اعتبار در تفسیر ۱۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر غالمرضا بهروزی لک کاربرد روش داده بنیاد در استخراج نظریه علمی از متون دینی ارزیابی  ۱۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر  هادی صادقی از عقالنیت نظری تا عقالنیت عملی )عقالنیت ارزش وسیله  ای) ۱۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر هادی صادقی از عقالنیت نظری تا عقالنیت عملی )معیار عقالنیت) ۱۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سیدکاظم رجائي، دکتر مجتبی باقری
تودشكی رویكرد به بهره وري از منظر قرآن و روایات ۲۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی محفوظی ۲۱ استانداردهای سازماندهی اطالعات

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر محمود
شفیعی استلزامات همدلی دولت و ملت ۲۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترنجف لک زایی اسالم و امنیت بین الملل از منظر آیت اهلل جوادی آملی ۲۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعلی محمد حسین زاده اصطالح نامه اخالق اسالمی ۲۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ملوک السادات بهشتی  اصطالح نامه و تبدیل آن به آنتولوژی ۲۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سیدحسین میر معزی، دکتر مجتبی
باقری اصالح الگوی مصرف و اقتصاد اسالمی ۲۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد واعظی اصول فقه و هرمنوتیک ۲۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  آیت اهلل صفایی بوشهری، دکتر محمدرضا
ضمیری، دکتر محمد قائینی اصول و نوآوری ۲۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمود عیسوی، دکتر مجتبی باقری اقتصاد اسالمی و حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی ۲۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی جمالی، دکتر رسول نوروزی الزامات تكوین تمدن نوین اسالمی ۳۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن الویری،  دکتر محسن مهاجرنیا الگوی اسالمی ایرانی
)عدالت و پیشرفت(  ۳۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر علی رضا قائمی نیا، دکتر عبداهلل
نصری گیری از هرمنوتیک در دانش تفسیر امكان سنجی بهره  ۳۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حمید پارسانیا، صادق حقیقت گیری از روش شناسی های جدید در مطالعات اسالمی ۳۳ امكان بهره 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمد مبلغی، دکتر محمدعلی مهدوی
راد امكان سنجی تأسیس روش در تفسیر قرآن ۳۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سید صادق حقیقت، دکتر منصور
میراحمدی امكان سنجی نسبت مشورت سیاسی در اسالم با مشارکت سیاسی جدید ۳۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مرتضی یوسفی راد، دکتر مهدی امیدی امكان و ظرفیت رویكرد به مردم ساالری در فلسفه مّشاء ۳۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لكزایی، دکتر صفت اهلل قاسمی امنیت پایدار از منظر اسالم ۳۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لک زایی امنیت متعالیه ۳۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر  روح اهلل شریعتی انتخابات از نگاه فقه ۳۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لک زایی اندیشه سیاسی امام خمینی  رحمه اهلل  ۴۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبری معلم دکتر علی ا اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( و نسل سوم انقالب اسالمی ۴۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترحمیدرضا مطهری کمیت امویان اندیشه های امامیه در اندلس در عصر حا ۴۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمدرضا یزدانی مقدم انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و عالمه طباطبایی ۴۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر حسینی رامندی، دکتر  دکتر سیدعلی ا
کوثری عباس  انسجام اسالمی از دیدگاه قرآن ۴۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حمیدرضا مطهری، دکتر سیدعلی رضا
واسعی انسجام اسالمی از منظر تاریخ و تمدن اسالمی؛ ضرورت، امكان و راهكارها ۴۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر غالمرضا بهروزی لک، دکتر محمد
ستوده انسجام اسالمی، بایسته ها و راهكارها ۴۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر عبدالرحیم اباذری، دکتر محسن
کمالیان انسجام اسالمی؛ اندیشه و تجربه امام موسی صدر ۴۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مجید استوار انقالب اسالمی و نبرد نمادها ۴۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر    محمود حكمت نیا کید بر آفرینش های هنری آزادی بیان با تا ۴۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالحسین خسروپناه آسیب شناسی دین پژوهی معاصر؛ تحلیل دین شناسی بازرگان، شریعتی و سروش ۵۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد واعظی، دکتر عادل پیغامی آسیب شناسی عدالت پژوهی در ایران معاصر ۵۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر نیلی پورطباطبایی دکترسید ا آسیب شناسی مطالعات خاورشناسان در حوزه قرآن پژوهی ۵۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد عابدی، دکتر محمدتقی اسالمی کتاب دینی آسیب شناسی نقد  ۵۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترمهدی مهریزی آسیب شناسی تفاوت های حقوقی زن و مرد ۵۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کارگر دکتر رحیم  آینده پژوهی تغییر ارزش ها در خانواده در جمهوری اسالمی ایران ۵۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدحسن نبوی، دکتر سعید خزاعی آینده پژوهی و تبلیغ
)بررسی چشم اندازهای تبلیغات دینی در آینده(  ۵۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر غالمرضا گودرزی، دکتر سیعد قربانی آینده پژوهی و مهدویت؛ ظرفیت ها و دستاوردها ۵۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کرمی، دکتر سعید خزایی دکتر رضا علی  آینده پژوهی و خانواده و وظایف حوزه های علمیه ۵۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن الویری آینده پژوهی و دین )عرصه ها و نیازها) ۵۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی گودرزی، دکتر عبدالرحیم پدرام دکتر حسین  آینده پژوهی و فرهنگ )آینده فرهنگ و وظایف حوزه های علمیه) ۶۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر غالمرضا
بهروزی لك، دکتر سعید خزائی آینده پژوهی و مطالعات دینی ۶۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید وحید کریمی  گرایی غرب در جهت راهیابی به اسالمی بازخوانی تجربه هم  ۶۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا اسفندیاری کید بر قرینه شناسی) بازنگری در ساختار علم اصول )باتا ۶۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کریم خانمحمدی دکتر  بایسته های فرهنگی و اجتماعی انتخابات و رسالت روحانیت ۶۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد ستوده، دکتر مقصود رنجبر برجام و تاثیرات آن بر نظم نوین خاورمیانه ۶۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند بررسي ضرورت و ماهیت جنبش نرم افزاري ۶۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد تقی سبحاني بررسي سه دیدگاه پیرامون رابطة نهضت تولید علم و احیاي تمدن اسالمي ۶۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند بررسي موانع نهضت تولید علم ۶۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند بررسي و مفهوم جنبش ۶۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مهدی دانش یزدی، دکتر عادل
ساریخانی

 بررسی ابعاد حقوقی، بین المللی پدیده مخرب توهین به مقدسات دینی؛ چالش ها و
راهكارها ۷۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدتقی سبحانی، سیدمحمد
هاشمی، رحیم نوبهار بررسی اقتضائات ارائه نظریه جهان شمول ۷۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدعلی محمدی بررسی آثار هماوردنمایان با قرآن در قرن اخیر ۷۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محسن الویری، دکتر سید حسین فالح
زاده بررسی تاریخی ماهیت فتوحات صدر اسالم ۷۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر ابراهیم فیاض، دکتر فریبا عالسوند،
دکتر حسین بستان کارکرد های خانواده در اسالم بررسی جامعه شناختی مؤلفه ها و  ۷۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ارسطا، دکتر قائینی گذاری ۷۵ بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدرضا ضمیری بررسی روش شناسی احادیث اجتماعی ۷۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترفتح اهلل نجارزادگان بررسی روش شناسی مطالعات تطبیقی ۷۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی خانی، دکتر فرزاد غالمی بررسی سریال های مذهبی عامه پسند ۷۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ج اهلل میرعرب دکتر فر بررسی علوم قرآنی از منظر اهل بیت علیه السالم    ۷۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن الویری، دکتر زاهدی وفا بررسی مبانی الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت و عدالت ۸۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کاظم قاضی زاده دکتر  بررسی مبانی فقهی   حقوقی مجلس خبرگان از دو دیدگاه انتخاب و انتصاب ۸۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد قائینی، دکتر محمد نجفی بررسی مسئله جمعیت از منظر اسالم ۸۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مخبر دزفولی، دکتر احمد واعظی، دکتر
محمد اسحاقی، دکتر محمدجواد محمودی

بررسی مسئله جمعیت در ایران براساس دیدگاه مقام معظم رهبری ۸۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم علیپور کید بر آموزه های دین مبین اسالم) بررسی نسبت اومانیسم با دین )با تا ۸۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی صادقی بررسی نظریه تنصیص ۸۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر نجف لک زایی، دکتر محمدحسن
زمانی، دکتر علیرضا ایمانی بررسی و تحلیل نامه دوم مقام معظم رهبری به جوانان غربی ۸۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر یزدانی مقدم بررسی و نقد دنیوی شدن از منظر عالمه طباطبایی)ره) ۸۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سعید بهمنی بررسی و نقد روش تفسیر سیدمحمدباقر صدر و رهیافت های توسعه آن ۸۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کیاشمشكی، دکتر علیرضا  دکتر ابوالفضل 
قائمی نیا گرایی بررسی و نقد نظریه ابطال  ۸۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عشاقی اصفهانی برهان صدیقین ۹۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمود حكمت نیا، دکتر ناصر قربان
نیا، دکتر سیدعلی علوی قزوینی پرسش های فقهی در مواجهه با دانش حقوق ۹۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالعزیز ساشادینا پلورالیسم دیني ۹۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 دکتر نجف لكزایی، دکتر علیرضا صدرا، دکتر

 منوچهر صدوقی سها، دکتر محمد فتح
اللهی

 پیش نشست حكیم طهران )نكوداشت مقام علمی آقا علی مدرس زنوزی( حكیم
مؤسس ۹۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن الویری، دکتر حبیب اهلل بابایی تاریخ علم و تاریخ تمدن، تفاوت ها و چالش ها ۹۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر غالمرضا بهروزی لک، دکتر حسین
الهی نژاد تاملی بر نظریه زمینه سازی ظهور )امكان یا امتناع) ۹۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسام الدین آشنا، دکتر حسن خیری تبلیغ دینی؛چالش ها و راهكارها  با رویكرد به علوم ارتباطات و جامعه شناسی ۹۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر غالمرضا بهروزی لک  تبیین فلسفه غیبت با رویكرد تاریخی بشر ۹۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدعلی محمدی تجوید از وجوب تا حرمت ۹۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر صادق حقیقت  گفتماني وحدت تحلیل  ۹۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمد مبلغی، دکتر محسن الویری،
دکتر محمد فتحعلی خانی تحوالت آینده و افق های نوین فراروی پژوهش دینی ۱۰۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر خدامراد سلیمیان تحوالت روایی و محتوا سازی در آموزه های مهدویت 101

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن رمضانی کریم از منظر آیت اهلل معرفت تداعی معانی در قرآن  102

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سیدعلی میرلوحی، مهندس
سیدهادی هاشمی ترادف در قرآن 103

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سیدمحسن میری، دکتر حیدر حب اهلل
میری، دکتر محسن میری تعامل پژوهشی با جهان عرب ۱۰۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالمجید مبلغی تعقیب معیارهای عدالت سیاسی در نظریه های توسعه معاصر ۱۰۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر موسی غنی نژاد  ۱۰۶ تفاوت ماهوی ربا و بهره

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد جواد زیبایی نژاد گستره) تفاوت های حقوقی بین زن و مرد )مفهوم، ادله و  ۱۰۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدحسن نبوی، دکتر محمدرضا
صفوی تفسیر آموزشی؛ ضرورت ها و نیازها ۱۰۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیف اهلل صرامی تمایزات منابع علم فقه و علم اصول فقه ۱۰۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن غرویان، دکتر حبیب اهلل بابایی توحید، تفاوت و هویت اسالمی ۱۱۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مصطفی ملكوتیان، دکتر نجف علی
میرزایی تئوری انقالب اسالمی و تحوالت اخیر در جهان اسالم ۱۱۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مسعود پور فرد ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ۱۱۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر علیرضا شجاعی زند، دکتر مهدی علی
زاده جامعه پذیری و سبک زندگی اسالمی ایرانی ۱۱۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر بابایی،  دکتر احمد قدسی، دکتر علی ا
دکتر حسن رمضانی جایگاه روایات در روش شناسی تفسیری عالمه طباطبایی )جلسه اول) ۱۱۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر بابایی،  دکتر احمد قدسی، دکتر علی ا
دکتر حسن رمضانی جایگاه روایات در روش شناسی تفسیری عالمه طباطبایی )جلسه دوم) ۱۱۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کیاشمشكی، دکتر محمد  دکتر ابوالفضل 
سعیدی مهر جایگاه روش شناسی های جدید در دین پژوهی ۱۱۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد واعظی، دکتر مهدی علی زاده جایگاه عدالت در الگوی اسالمی   ایرانی پیشرفت ۱۱۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر هادی صادقی، دکتر مهدی علیزاده،
کاظم علی محمدی جایگاه علم اخالق در نظام آموزش و پژوهش حوزه ۱۱۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدعلی ایازی کرامت در استنباط )جلسه اول) جایگاه  ۱۱۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدعلی ایازی کرامت در استنباط )جلسه دوم) جایگاه  ۱۲۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد دشتی، دکتر نعمت اهلل صفری ۱۲۱ جایگاه منابع مفقود در تحلیل مسائل تاریخی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر غالمرضا جاللی جایگاه نظریه محبت بر اساس آموزه های اسالمی در تمدن سازی ۱۲۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حمید پارسانیا، محمدجواد صاحبی جریان روشنفكری دینی )فرصت ها و تهدید ها) ۱۲۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اهلل محمد جواد فاضل لنكراني  ج در محرمات جریان قاعده الحر ۱۲۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید عباس موسویان جریان شناسی نظر یات ربا و بهره ۱۲۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عنایت اهلل یزادنی جغرافیای سیاسی جهان اسالم، مشكالت و راهكارها ۱۲۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا عیسی نیا جمهوری اسالمی ایران و شهروندی
)مبانی و اصول) ۱۲۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اله سیدمهدی میرباقری جهت داري علوم )بررسي حوزه معرفت شناسي( )جلسه اول) ۱۲۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اله سیدمهدی میرباقری  جهت داري علوم )بررسي حوزه معرفت شناسي()جلسه دوم) ۱۲۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی دری چالش های رویكرد تنجیزی فقهی در حل مسائل فقه شهر ۱۳۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی دری ۱۳۱ چالش های رویكرد سنتی به فقه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کرنژاد دکتر احمد شا گرایی جدید در عرصه اخالق اجتماعی چالش های معنویت  ۱۳۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا صدرا  چشم انداز فلسفه سیاسی ۱۳۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی فاضل ارجمند عبدالوهاب درواژ چشم اندازی نو به عصمت پیامبران ۱۳۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا زهیری کارآمدی و نظام مسائل سیاسی آن در جمهوری اسالمی ایران چیستی  ۱۳۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعلیرضا پیروزمند چیستی و الزامات حوزه انقالبی ۱۳۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حمید احمدی، دکتر غالمرضا بهروزی
لک چیستی و شاخص های جنبش های اسالمی ۱۳۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالعزیز ساشادینا حقوق بشر )بارویكرد اسالمی و سكوالر) ۱۳۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر فریبا عالسوند حقوق خانواده با رویكرد آسیب  شناسانه ۱۳۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی ملكیان  حكومت دیني و سكوالریسم )جلسه اول) ۱۴۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مصطفی ملكیان  حكومت دیني و سكوالریسم )جلسه دوم) ۱۴۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالعزیز ساشادینا حكومت اسالمي، مدرنیته و دموکراسي ۱۴۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدسجاد ایزدهی حوزه انقالبی و آسیب شناسی علوم حوزوی ۱۴۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لک زایی حوزه انقالبی و دولت سازی در جمهوری اسالمی ایران ۱۴۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کاظم  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر 
قاضی زاده کنشگری سیاسی روحانیت حوزه انقالبی و  ۱۴۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر صادق حقیقت حوزه انقالبی و مسئولیت های فراملی ۱۴۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا صدرا ۱۴۷ حیات معقول در فلسفه سیاسی عالمه جعفری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعبداهلل نظرزاده کریم درآمدی بر روش تفسیر سیاسی قرآن  ۱۴۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسین الهی نژاد درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی ۱۴۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر نجف لک زایی، دکتر محمدعلی
مهدوی راد، محمدجواد صاحبی دستاورد دو دهه تالش جریان روشنفكری حوزه ای ۱۵۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدرضا بهمنی داللت های قرآنی برای صورت بندی مفهوم امت اسالمی در مناسبات جهان اسالم ۱۵۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر داوود مهدوی زادگان، دکتر احمدرضا
یزدانی مقدم دولت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره) ۱۵۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترپارسانیا، دکترمحمدتقی سبحانی ۱۵۳ نقد و بررسی دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا شجاعی زند ۱۵۴ دین در زمانه و زمینه مدرن

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدرضا تاجیک  گفتمان پست مدرن دین در  ۱۵۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم علیپور کالم و ضرورت ها و نقدها رابطه فلسفه و  ۱۵۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم علیپور رابطه فن آوری و فرهنگ، فرصت ها و تهدیدها ۱۵۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن آقانظری کاهش قدرت خرید پول با بهره رابطه  ۱۵۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن معلمی، دکتر محسن جوادی رابطه هست و باید از منظر فیلسوفان مسلمان و غربی ۱۵۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد عالم زاده نوری راهبرد تحول اخالقی ۱۶۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعیسی عیسی زاده راهكارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ۱۶۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدجواد ارسطا رجل سیاسی در فقه سیاسی ۱۶۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حبیب اهلل بابایي، دکتر عبدالعزیز
ساشادینا رنج سنتی و رنج مدرن ۱۶۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید بابک علوی گردی) رهبری اصیل سازمانی و اخالق )تحلیلی ازمنظر نظریه خودتعیین  ۱۶۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی گلپایگانی، دکتر حمید  دکتر علی ربانی 
پارسانیا، دکتر محمد رضا مصطفی پور روش شناسی تجمیع و تفكیک در مباحث اعتقادی ۱۶۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعلی نصیری روش شناسی تفسیر ترتیبی ۱۶۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالكریم بهجت پور روش شناسی تفسیر تنزیلی ۱۶۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر عباس
ایزدپناه روش شناسی در مطالعات اسالمی ۱۶۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عباس حری، دکتر محمدتقی سبحانی روش شناسی دین پژوهی و اصطالح نامه ۱۶۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر میرسپاه، دکتر حسین بستان، دکتر  دکتر ا
کیاشمشكی ابوالفضل  روش شناسی علم دینی ۱۷۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبداهلل نظرزاده کریم روش شناسی فرهنگ نامه اصطالحات سیاسی قرآن  ۱۷۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کاظم قاضی زاده، دکتر غالمرضا  دکتر 
بهروزی لک روش شناسی مطالعات سیاسی در قرآن ۱۷۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کالم دکتر هادی صادقی، دکتر سعید زیبا  روش شناسی مطالعات علوم انسانی- اسالمی ۱۷۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر ادریس هانی، دکتر زمانی، دکتر لک
زایی روشنفكران عرب و میراث اسالمی ۱۷۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند روند دستیابی به مهندسی توسعه اسالمی ۱۷۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدکاظم رجائی رویكرد به بهره وری ۱۷۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
کاظم قاضی زاده، دکتر مصطفی  دکتر 

کامران، دکتر حسین  فضائلی، دکتر سیروس 
رویوران

رویكرد فقهی و حقوقی به شهادت طلبی و منافع جهان اسالم ۱۷۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترحسین الهی نژاد رویكردشناسی مخالفین مهدویت در اهل سنت با نگرش تبیینی و تحلیلی ۱۷۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمد حسنی، دکتر فاطمه وجدانی،
دکتر مهین چناری رویكردهای نوین تربیت اخالقی ۱۷۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدتقی واردی رویكردهای نوین در نمایه سازی منابع اخالق اسالمی بر اساس اصطالح نامه ۱۸۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر ابوالفضل
ساجدی

زبان قرآن و چالش های معاصر در تفسیر
)جلسه اول(  ۱۸۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر ابوالفضل
ساجدی

زبان قرآن و چالش های معاصر در تفسیر
)جلسه دوم(  ۱۸۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید عبداالمیر نبوی گرایی در جهان اسالم و راهكارهای مقابله با آن زمینه های خشونت  ۱۸۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر منصور نصیری  ساختار معرفت دینی ۱۸۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر قطب الدین صادقي سازوکار و موانع تولید علم ۱۸۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر ماشاءاهلل حیدرپور، دکتر سام مهدی
ترابی سفر ترامپ به عربستان و پیامدهای منطقه ای آن ۱۸۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعلیرضا آل بویه سقط جنین از منظر الهیات اخالقی ۱۸۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حبیب اهلل بابایی، دکتر علیرضا
شجاعی زند سكوالریزم در وضعیت فرامدرن چالش های آن در صورت بندی تمدن اسالمی ۱۸۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مسعود معینی پور گشت پذیری انقالب اسالمی سناریوهای باز ۱۸۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر شهرام پازوکی  گرایی گفتمان سنت  سنت و عقالنیت در  ۱۹۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لكزایی، دکتر علیرضا صدرا سیاست از منظر قرآن ۱۹۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حبیب اهلل بابایی، دکتر مجید مبلغی سیر تكوین تمدن نوین اسالمی ۱۹۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدحسین فالح زاده سیره، مفهوم، رویكردها و روش استخراج ۱۹۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مهدی مهریزی شاخص های دینداری ۱۹۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد رهدار شاخصه های اجتهاد تمدن ساز ۱۹۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حمید پارسانیا، دکتر موسی حقانی شهید مطهری و شناسایی جریان های التقاطی حوزه ۱۹۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر عبدالمجید مبلغی، دکتر مهدی
فرمانیان شیعه هراسی، پیشنه، دالیل و شیوه های مواجه با آن ۱۹۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمود یزدان فام صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه ۱۹۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدرضا بهمنی صورت بندی مفهوم امت اسالمی بر اساس المیزان؛
۱۹۹ مدلی برای تحلیل تمدنی مناسبات جهان اسالم 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عبدالحسین خسروپناه ضرورت ها و آسیب هاي جنبش نرم افزاري ۲۰۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مهندس سیدهادی هاشمی ح هستان شناسی علوم انسانی طر ۲۰۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدتقی سبحانی کالم ظرفیت های تمدنی علم  ۲۰۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمد لگنهاوزن، دکتر حبیب اهلل
بابایی عاشورا پژوهی در غرب ۲۰۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد پزشگی عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه ۲۰۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن رمضانی عرفان در آینه قرآن ۲۰۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن رمضانی عرفان در آیینۀ قرآن، معطوف به بخش عرفان نظری ۲۰۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد عابدی  عرفان و تصوف
ک ها) )اختالف ها و اشترا ۲۰۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حمید پارسانیا، دکتر حسن رمضانی،
دکتر سید یداهلل یزدان پناه عرفان و نوآوری ۲۰۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمد مهدي مهندسی، دکتر یحیی
یثربی عرفان و نیاز به معنویت در جامعه امروز  از دو نگاه متفاوت ۲۰۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر یحیی یثربي  عرفان و نیاز به معنویت در جامعه امروز )جلسه اول) ۲۱۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد مهدی مهندسی عرفان و نیاز به معنویت در جامعه امروز )جلسه دوم) ۲۱۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد احمدی، دکتر غالمرضا اعوانی گرایی و تاثیر آن در تمدن غرب عقل  ۲۱۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبری دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر ا عقالنیت از نگاه شهید مطهری)ره) ۲۱۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اهلل غالمرضا فیاضی  علم النفس فلسفی ۲۱۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کیاشمشكی، دکتر علیرضا  دکتر ابوالفضل 
قائمی نیا علم دینی/علم انسانی)امكان سنجی و موضوع شناسی، تمایزات و تشابهات) ۲۱۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر
عبدالكریم بهجت پور علوم قرآنی و نوآوری ۲۱۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  آیت اهلل دین پرور، دکتر محسن مهاجر نیا،
کری کبر ذا دکتر علی ا عهدنامه مالک اشتر؛ زمینه ها و ظرفیت ها ۲۱۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا عیسی نیا عوامل محیطی و انقالب اسالمی
کید بر درس انقالب) )با تا ۲۱۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حبیب اهلل بابایی، دکتر سعید طاوسی
مسرور غدیر از نگاه خاورشناسان ۲۱۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا سلیمان حشمت  غرب زدگی از نگاه فردید )دو دیدگاه متفاوت) ۲۲۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کوثری دکتر عباس  فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظایر در قرآن ۲۲۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدتقی اسالمی فرهنگ نقد و مناظره علمی ۲۲۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر امیر محمد خانی، دکتر محمد سلیمی فرهنگ و اصالح الگوی مصرف ۲۲۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کریم خان محمدی دکتر ابراهیم فتحی، دکتر  فرهنگ و تكنولوژی ۲۲۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا سلیمان حشمت  فرهنگ، علم و تكنولوژی غرب از نگاه فردید )دو دیدگاه متفاوت) ۲۲۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترعلیزاده موسوی فقه سیاسی و مساله خشونت ۲۲۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی الهی خراسانی فقه شهر؛ چیستی، ابعاد، ساختار ۲۲۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مجید رضایی، دکتر رضا اسالمی فقه و اصالح الگوی مصرف ۲۲۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمداسماعیل نباتیان کید بر تطور مفهوم امنیت فقه و امنیت دولت اسالمی با تأ ۲۲۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حسن نظری شاهرودی، دکتر ناصر
جهانیان فقه و بهره وری ۲۳۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر یعقوبعلی برجی، دکتر سیدعلی
حسینی فقه و محیط زیست ۲۳۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کي، دکتر احمد واعظی دکتر محسن ارا فقه و نوآوري )جلسه اول) ۲۳۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کی، دکتر ابوالقاسم  آیت اهلل محسن ارا
علیدوست، دکتر محمد قائینی فقه و نوآوری)جلسه دوم) ۲۳۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کی آیت اله محسن ارا فقه و نوآوری )جلسه سوم) ۲۳۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر یحیی میرزایی فلسفه مرجعیت معرفتی قرآن در تولید علم دینی ۲۳۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر عبدالحسین
خسروپناه فلسفه و نوآوری ۲۳۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قاعده نفی ظلم در فقه دکتر سیف اهلل صرامی ۲۳۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا یزدان پناه قرآن،  برهان و عرفان )بررسي رابطه دین، فلسفه و عرفان اسالمي( )جلسه اول) ۲۳۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا یزدان پناه قرآن،  برهان و عرفان )بررسي رابطه دین، فلسفه و عرفان اسالمي( )جلسه دوم) ۲۳۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا یزدان پناه قرآن،  برهان و عرفان )بررسي رابطه دین، فلسفه و عرفان اسالمي( )جلسه سوم) ۲۴۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی محمد یزدی قلمرو موضوعات قرآنی ۲۴۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد قائینی کاربرد بحث وضع و مشتق در فقه ۲۴۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدهادی همایون کارکردهای تمدنی مهدویت در برپاداشت تمدن جامعه منتظر ۲۴۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد عالم زاده نوری کاوش در مفاد صیغه تفضیل در آموزه های اخالقی دینی ۲۴۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن طارمی، دکتر محمد سعیدی مهر کالم و نوآوری ۲۴۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ج اهلل میرعرب دکتر فر گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن براساس مبانی اهل بیت )ع) ۲۴۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کنزیان کریستیان  دکتر  گرایش های سكوالر در اندیشه غرب ۲۴۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدسجاد ایزدهی گستره والیت فقیه و حریم خصوصی شهروندان ۲۴۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا شجاعی زند گفتگوهای سبک زندگی ۲۴۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترمحمدعلی مبینی کید بر نظریه استاد مصباح یزدی گرا با تأ لغزش معناشناختی در نظریات اخالقی غایت  ۲۵۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد عالم زاده نوری گزاره ها و مفاهیم اخالقی ماهیت تشكیكی  ۲۵۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا مختاری، دکتر خدامیان آرانی گرایی در اندیشه شیعی مبانی زیارت  ۲۵۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کی، دکتر سعید ضیایی فر آیت اهلل محسن ارا مبانی فقهی انسجام اسالمی ۲۵۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمود حكمت نیا مبانی فقهی حق رأی در نظام اسالمی ۲۵۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رحیم نوبهار مجازاتهای بدنی در اسالم و حقوق بین الملل ۲۵۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد اله بخش مدیریت اطالعات علوم اسالمی ۲۵۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کاشانی دکتر فریبا عالسوند، دکتر راستی  مدیریت تحول در حوزه با رویكرد به حوزه های علمیه خواهران ۲۵۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمود تقی زاده داوری، دکتر حسن
خیری مدیریت تحول در حوزه، با رویكرد به جامعه شناسی ۲۵۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  محمدمهدی شب زنده دار، دکترحسن
موالیي، دکتر صمصام الدین قوامي مدیریت تحول در حوزه، با رویكرد به نقش مدارس ۲۵۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمدمبلغی، آیت اله ابوالقاسم
علیدوست مدیریت تحول در حوزه، با رویكرد به نوآوری ۲۶۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، دکتر
گیالنی موسوی  مدیریت تحول در حوزه های علمیه با رویكرد به هنر، حوزه و تبلیغ ۲۶۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر هادی صادقی، دکتر رضامختاری مدیریت تحول در حوزه های علمیه، با رویكرد به ساختار حوزه ۲۶۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نجف لك زایی، دکتر مهدی حقی مدیریت تحول در حوزه های علمیه، تفسیر ها و  رویكرد ها ۲۶۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  آیت اله علیرضا اعرافی، آیت اله عباس
کعبی مدیریت تحول درحوزه های علمیه، با رویكرد به متون درسی ۲۶۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد مبلغی مرجعیت علوم در شناخت موضوعات مسائل مستحدثه ۲۶۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمود عباسی، دکتر محمدقائینی مرگ مغزی با رویكرد فقهی و حقوقی ۲۶۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر اسماعیل آقابابایی کیفری قاتل در موارد اقرار معارض مسئولیت  ۲۶۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترسیدمصطفی میرمحمدی مطالعه تطبیقی اصول اسالمی و حقوق بشر دوستانه؛ ادله متنی و فرامتنی ۲۶۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا اسالمی کتاب مدخل علم فقه) معیارشناسی ادوار و مكاتب فقهی )نقد  ۲۶۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مرتضی یوسفی راد معیارهای عدالت سیاسی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی ۲۷۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا مختاری، دکتر ابوالفضل ساجدی کارویژهای هرمنوتیک در دین پژوهی) مفهوم شناسی هرمنوتیک )بررسی  ۲۷۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد سوری مفهوم عرفان شیعی ۲۷۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کر نژاد دکتر احمد شا مفهوم معنویت در عصر پست مدرن ۲۷۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر حمید
پارسانی، دکتر علی رضا پیروزمند مالحظات سنجش دینداری ۲۷۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا اسفندیاری مناسبات حوزه و انقالب اسالمی ۲۷۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رضا عیسی نیا منزلت اجتماعی-سیاسی روحانیت در دهه چهارم ۲۷۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید محمدکاظم طباطبایی منطق فهم حدیث ۲۷۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سعید آذرشین فام، دکتر توحیدی مهدویت و انسجام جهان اسالم؛ فرصت ها و تهدیدها ۲۷۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمود ملكی کارکردهای اجتماعی آن مهدویت و  ۲۷۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر هادی صادقی، دکتر عقیل ملكی فر مهدویت، آینده پژوهی و الهیات امید ۲۸۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبان  دکتر سلیمان خا مهندسی توسعه ۲۸۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر علیرضا پیروزمند، دکتر حسن
بنیانیان، دکتر سیدجعفر مرعشی مهندسی فرهنگی ۲۸۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبان دکتر حسن بنیانیان، دکتر سلیمان خا مهندسی فرهنگی و اصالح الگوی مصرف ۲۸۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر داود فیرحی، دکتر محمد نجفی موضوع شناسی و بررسی فقهی تروریسم ۲۸۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر دکتر علیرضا آل بویه نادرستی سقط جنین بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا ۲۸۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اهلل سید جعفر سیدان  نسبت عقل و وحي از منظر فلسفه و مكتب تفكیك )جلسه اول) ۲۸۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اهلل سید جعفر سیدان  نسبت عقل و وحي از منظر فلسفه و مكتب تفكیك )جلسه دوم) ۲۸۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  آیت اهلل احمد بهشتی، دکتر محسن
غرویان نسبت حكمت متعالیه و انقالب اسالمی )جلسه اول) ۲۸۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدعلی فتح اللهی، دکتر شریف لک
زایی نسبت حكمت متعالیه و انقالب اسالمی )جلسه دوم) ۲۸۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر عبداهلل نصری نسبت زبان و دین پژوهی ۲۹۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر حسن سراج زاده گزاره های اخالقی قرآن نظام  ۲۹۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر حسینی رامندی دکتر سیدعلی ا نظرّیۀ اخالق هنجاری اسالم بر اساس آیات قرآن ۲۹۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید محمود طیب حسینی ح خالفت از پیامبر)ص( در سورۀ مّكی طه نظرّیۀ طر ۲۹۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمدرضا یزدانی مقدم نظریه های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا ۲۹۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتراحمدرضا یزدانی مقدم نظریه های وحی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق ۲۹۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمدرضا یزدانی مقدم نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابی ۲۹۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر حسینی دکتر سیدعلی ا نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن؛ نگرش ها و چالش ها ۲۹۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر رسول نوروزی نظم تمدنی در جهان اسالم ۲۹۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مهندس محمد پهلوانی نقد ارائه دانش به عنوان خدمت اصطالح نامه به عنوان خدمت ۲۹۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سید تقی واردی نقد بازنمایی اطالعات علوم اسالمی ۳۰۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر
ابوالفضل ساجدی نقد تاریخ مندی فهم قرآن ۳۰۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد سوری نقد دیدگاه امیر معزی درباره عرفان شیعی ۳۰۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی اسدی ۳۰۳ نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی  حضرت آدم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمدباقریان ساروی، دکتر
محمدمهدی فیروزمهر گان مشابه در قرآن نقد فرهنگ نامه تحلیل واژ ۳۰۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عالم زاده نوری کتاب استنباط حكمی از رفتار معصوم)ع( چالش های نظری نقد 
و مالحظات روش شناختی  ۳۰۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر علی رضا
شجاعی زند کتاب آئین عرفی نقد  ۳۰۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر یداهلل حاجی زاده کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی نقد  ۳۰۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد داوری کتاب تربیت اخالقی نقد  ۳۰۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمدرضا یزدانی مقدم کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی نقد  ۳۰۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کبر فراتی  دکتر علی ا کتاب دانش سیاسی در حوزه علمیه قم نقد  ۳۱۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی نصیری کتاب روش شناسی نقد احادیث نقد  ۳۱۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر شریف لک زایی کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتالهین نقد  ۳۱۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علیرضا صدرا  کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی)ره) ۳۱۳ نقد 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر احمد رهدار کتاب: غرب شناسی علمای شیعه نقد  ۳۱۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد عالم زاده نوری کتاب: نقش مربی در تربیت اخالقی - معنوی نقد  ۳۱۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر حمید پارسانیا، دکترمحمدتقی
سبحانی ۳۱۶ نقد و بررسی دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی درباره ماهیت علم دینی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کیومرث اشتریان،  دکتر حسن بنیانیان، دکتر 
دکتر محمدرضا بهمنی نقد و ارزیابی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه ۳۱۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی نقد و بررسی الگوی خالفت داعش ۳۱۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمدعلی مهدوی راد، دکتر رضا
مختاری ۳۱۹ نقد و بررسی انوار الفقاهه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمد احمدی، دکتر محمدتقی
سبحانی، دکتر عسگری سلیمانی نقد و بررسی علیت از دیدگاه شهید مطهری)ره) ۳۲۰
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر مهدی فرمانیان کتاب نگاهی بر تاریخ تفكر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه نقد و بررسی  ۳۲۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدعلی حسینی زاده کتاب نوبختیان )ابوسهل و ابومحمد نوبختی) نقد و بررسی  ۳۲۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر علی سلیمانی گی های جامعه شناختی طالب نقد و بررسی ویژ ۳۲۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محسن رنجبر کتب عاشورایی: متقل جامع سید الشهدا نقد و معرفی  ۳۲۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدمحمود طباطبایی کتب عاشورایی؛ شهادت نامه امام حسین علیه السالم  نقد و معرفی  ۳۲۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد اسفندیاری کتب عاشورایی؛ عاشورا شناسی نقد و معرفی  ۳۲۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر نعمت اهلل صفری کوفه از پیدایش تا عاشورا کتب عاشورایی؛  نقد و معرفی  ۳۲۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیف اهلل صرامی نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر ۳۲۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر اصغر منتظرالقائم نقش آموزه های دینی در هنر معماری اسالمی ۳۲۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر قاسم ترخان نقش حوزه در اسالمی سازی علوم انسانی ۳۳۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد هدایت پناه نقش شیعیان در صحابه نگاری ۳۳۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر عباس احمدوند نقش عاشورا در رویكرد به مطالعات شیعی خاورشناسان ۳۳۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم علیپور کالم) نقش فلسفه در تحول علوم انسانی )بررسی نقش فلسفه در تحول علم  ۳۳۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر روح اهلل شریعتی نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسالمی با سازمان های بین المللی ۳۳۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمد علی مبینی  نقش معرفتی هبوط به زمین در تحكیم رابطه انسان با خدا پاسخ به مسئله شر از
دیدگاه قرآن ۳۳۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدتقی سبحاني کمیت دین بر علم نقش نهضت تولید علم در حا ۳۳۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر ابراهیم علیپور نگاه متعالی به انسان در فلسفه مالصدرا ۳۳۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدعباس نبوی، دکتر عباس ایزدپناه نواندیشی دینی )با رویكرد فقهی) ۳۳۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اله غالمرضا فیاضی  هستی و چیستی در مكتب صدرایی ۳۳۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر احمد واعظی، دکتر نجف لكزایی، دکتر
علیرضا صدرا

 هم اندیشی ظرفیت های حكمت متعالیه جهت تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
سیاسی ۳۴۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آیت اله محمد جواد فاضل لنكراني  هم اندیشی مبانی فقهی رؤیت هالل؛ چالش ها و راهكارها ۳۴۱

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی هم اندیشی پایان نامه های برتر در عرصه دین پژوهی آیت اله بوشهری، دکتر لک زایی ۳۴۲

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر روح اله شریعتی، دکتر سعید داودی کید بر نامه امام علی )ع( به مالک اشتر همدلی و همزبانی با تا ۳۴۳

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر بهروزی لک-دکتر رضا عیسی نیا همدلی و همزبانی دولت و ملت )مشكالت و راهكارها) ۳۴۴

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کریم خان محمدی، دکتر اژدری زاده دکتر  همدلی و همزبانی دولت و ملت مؤلفه های فرهنگی اجتماعی ۳۴۵

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  دکتر محمود تقی زاده داوری، دکتر ابراهیم
فیاض هویت دینی/ هویت ملی ۳۴۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدعلیرضا واسعی واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی )نشست اول ( ۳۴۷

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر سیدعلیرضا واسعی واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی )نشست دوم ( ۳۴۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکترخدامراد سلیمیان کاوی روند رو به افزایش روایات نشانه های ظهور در سیر تدوین منابع روایی وا ۳۴۹

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ج اهلل میرعرب دکتر فر کریم وفاق و همدلی از منظر قرآن  ۳۵۰

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دکتر محمدهادی همایون گی های تمدنی جامعه عصر ظهور و نقش آن در احیای تمدن اسالمی ویژ ۳۵۱

دانشگاه عالمه طباطبایی کلیشمی دکتر غدیر مهدوی  Advantageous selection versus adverse selection in life insurance market ۳۵۲

دانشگاه عالمه طباطبایی کامبیز مختاری دکتر  Application of a generic bow-tie based risk analysis framework on risk 
management of seaports and offshore terminals ۳۵۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مرتضی اعالباف Determination of retirement and eligibility ages: Actuarial, social and 
economic ۳۵۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی عرب مازار یزدی اثر تحریم ها بر اقتصاد غیر رسمی در ایران ۳۵۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر میترا عظیمی  اثرات نااطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و پیامدهای آن در مدیریت شهری
از دیدگاه نهادگرایی مطالعه موردی شهرداری تهران ۳۵۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حامد دهقانان اثربخشی تئوری های مدیریت منابع انسانی از منظر مطالعات میان فرهنگی ۳۵۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدحسین پناهی اختالف نسلی ارزشی و هنجاری ۳۵۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی صفدری وایقانی گذاری اختیارهای حقیقی و ارزیابی پروژه های سرمایه  ۳۵۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جعفر هزار جریبی کارآفرینی اخالق اسالمی و  ۳۶۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر معصومه اسمعیلی گذاری ارائه الگوی خانواده درمانی سهم  ۳۶۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محبوبه خسروی ارائه الگویی تلفیقی برای توسعه نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ۳۶۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی ثقفی گذاری منابع انسانی ارزش  ۳۶۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر شكوفه بنی هاشمی ارزیابی عملكرد سبد مالی
  DEA ۳۶۴ با استفاده از

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبداهلل نصری استعاره و ذهن در لیكاف و عالمه طباطبائی ۳۶۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید صدرالدین طاهری موسوی اصالت موجود )در مقابل اصالت ماهیت) ۳۶۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسن رشیدی حرم آبادی گرا اصول سیستم های شی  ۳۶۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حمید بهمن پور کاهش فقر اعتبارات خرد راهبردی برای  ۳۶۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علیرضا قائمی نیا اعجاز شناختی قرآن ۳۶۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید خاشعی اقتراحی بر نقشه دانشی مدیریت اسالمی ۳۷۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حبیب مروت اقتصاد رفتاری ۳۷۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین تیموری فعال گیری گاسپر برای مجموع  الگوریتم  ۳۷۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی هداوند کید بر تجربه پالسكو الگوهای بررسی وقایع ملی با تأ ۳۷۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدعلی نعمتی کارآفرینی کوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای توسعه نوآوری و   الگوی بومی ا
کشور ۳۷۴ در 

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر شمس السادات زاهدی کید بر قلمرو موضوعی، ساحت مكانی و  الگوی توسعه پایدار جامع و یكپارچه با تأ
محدوده زمانی ۳۷۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی خورسندی طاسكوه الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی ۳۷۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر میرعلی سید نقوی الگوی جامع منابع انسانی ۳۷۷

دانشگاه عالمه طباطبایی کبر تاج مزینانی علی ا کنارگذاری اجتماعی جوانان الگوی چند سطحی تحلیل  ۳۷۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا ویژه الگوی دولت حقوقی به مثابه الگوی جامع حقوق عمومی ۳۷۹

دانشگاه عالمه طباطبایی کبر تاج مزینانی دکتر علی ا گذاری و مدیریت یكپارچه مشارکتی )شبكه ای( برای سازماندهی امور  الگوی سیاست 
جوانان در ایران ۳۸۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید ناصحی فر الگوی یكپارچه بازاریابی شرکتی در بازاریابی صنعتی ۳۸۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید مهدی الوانی الگویی برای تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی ۳۸۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محبوبه خسروی الگویی تلفیقی برای توسعه نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ۳۸۳

دانشگاه عالمه طباطبایی کر دکتر محمدکاظم شا الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز 3۸۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی انسان، اسالم و تكنولوژی ۳۸۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبدالمطلب عبداهلل گرایی نوین خاورمیانه انقالب اسالمی و منطقه  ۳۸۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا مراد صحرایی گیری زبان انگاره الیه ای فرا
)دیدگاه نوین بر پایه نظریه صورت، نقش) ۳۸۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبدالساده نیسی اوراق فاجعه آمیز ۳۸۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوالفضل تاج زاده گردشگری با رویكرد اسالمی ایجاد ارزش در  ۳۸۹

دانشگاه عالمه طباطبایی کلباسی اشتری دکتر حسین   ایران در آینه یونان
)مواجهه دو عالم) ۳۹۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ماندانا تیشه یار ایران و بحران مهاجرت؛ بررسی علل و پیامدهای مهاجرت افغان ها به ایران ۳۹۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ماندانا تیشه یار آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان
)مطالعه موردی شاهنامه(  ۳۹۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر صغری ابراهیمی قوام آبادی آزمون نظریه بزهكاری فارینگتون و ارایه تبیین بوم شناختی آن ۳۹۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا سیمبر گرایی گفتمان غرب درباره اسالم  آسیب شناسی تحلیل  ۳۹۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر منصور فتحی کیفی آسیب شناسی وفاداری در روابط زناشویی؛ یک مطالعه  ۳۹۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا اصغری اسكویی آشنایی با هوش محاسباتی ۳۹۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا مراد صحرایی آموزش زبان های غیر انگلیسی در مدارس ایران؛ چرا و چگونه؟ ۳۹۷

دانشگاه عالمه طباطبایی علی اصغر مصلح آینده تفاوت های انسانی ۳۹۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی بهنیافر باز اندیشی منطقی و فلسفی در چالش های پیش روی مفهوم بینهایت ۳۹۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر پیام حنفی زاده بازاندیشی سیستمیک در روش تحقیق مدیریت ۴۰۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اسماعیل عالی زاد کشور برنامه های اول تا پنجم بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه های پنج ساله توسعه  ۴۰۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سمیه شالچی بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی ۴۰۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی گونۀ ادبی لطیفه و مطایبه بازشناخت  ۴۰۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر امیر نصری بازنمایی خشونت در عكاسی ۴۰۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید ناصحی فر بازیابی خالق: آسیب شناسی و راه حل ۴۰۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد زاهدی اصل بداء و مددکاری اجتماعی ۴۰۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی فریدزاد  بررسی ابعاد فنی ژئوپلتیک منابع نفتی غیر متعارف جهان
و چشم انداز آتی قیمت نفت خام ۴۰۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر قاسم پورحسن بررسی انتقادی تعریف و ماهیت فلسفه دین ۴۰۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مسعود عالمی نیسی بررسی تاثیر برنامه های توسعه بر روند جرم ۴۰۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید انواری بررسی تحلیلی زبانی نظام حكمت متعالیه ۴۱۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر بررسی دیدگاه غربی و رویكرد اسالمی به ارتكاز ذهنی از اهمیت پول و اعتبار ۴۱۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرزاد اسكندری  بررسی راهكارهای استفاده از نتایج تولیدات علمی در فرایند رسیدن به یک محصول
مناسب با استفاده از دانش آماری ۴۱۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر زهرا سلمان کریم و ارائه دیدگاه نوین بررسی رشد انسان در قرآن  ۴۱۳

دانشگاه عالمه طباطبایی کیومرث فرحبخش دکتر  بررسی زبان و سالمت روان بر اساس آموزه های اسالمی ۴۱۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر آسیا شریعتمدار کیفی عوامل موثر بر نحوه انتخاب همسر و مقایسه آن  بررسی 
با نظریه عشق استرنبرگ و دیكس ۴۱۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی جاللی بررسی و نقد فلسفی رویكرد اقتصاد و تجاری سازی اطالعات ۴۱۶

دانشگاه عالمه طباطبایی سید صدرالدین شریعتی بررسی واژه تربیت در قرآن و سنت ۴۱۷

دانشگاه عالمه طباطبایی گودرزی دکتر آتوسا  بررسی وضعیت ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان ۴۱۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر غالمرضا مستعلی پارسا گی های شعر نامرغوب بررسی ویژ ۴۱۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسن ملكی برنامه درسی مبتنی بر معنویت اسالمی ۴۲۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسن ملكی برنامه درسی متعادل: رقیب دیدگاه های سنتی ۴۲۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد نوریان کتاب های درسی کارگیری روش تحلیل محتوا در پژوهش  به  ۴۲۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا صالحی راد بهینه سازی در مدل های صف بندی ۴۲۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبدالساده نیسی اوراق فاجعه آمیز ۴۲۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ستار پروین بی سازمانی اجتماعی و آسیب های پنهان شهری مطالعه موردی: محله هرندی ۴۲۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر میرسعید موسوی رضوی پارادایم های فكری و نظریه های ترجمه ۴۲۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود بشیری کالسیک پیوستگی ادبیات دوره معاصر با دوران  ۴۲۷

دانشگاه عالمه طباطبایی کزازی دکتر میر جالل الدین  پیوند زبان و ادبیات ۴۲۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی رنجبرکی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رقابت پذیری بخش صنعت ایران ۴۲۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عنایت اهلل شریفی کارکردهای اخالق در علم فقه تاثیر و  ۴۳۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا میرحاجی آقا بابایی کتابی از میان رفته تاریخ بیهقی: آرزویی شكل نگرفته یا  ۴۳۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر احمد علی حیدری تاریخ فلسفه از منظر فلسفه میان فرهنگی ۴۳۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جمشید امانی کار کسب و  تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملكرد  ۴۳۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی دشتی کلینی کافی و  تأثیر فردوسی از  ۴۳۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید شكوهی تأثیر نگرش قدسی به سیاست بر روابط خارجی در اندیشه اندیشمندان ایرانی ۴۳۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بامداد صوفی تبارشناسی روش های تحقیق در علوم انسانی در مسیر تمدن ایرانی اسالمی ۴۳۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباس اسدی تبخیر انتظار معنا )نقش تفسیر در یگانگی و بیگانگی فهم رویداد) ۴۳۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر صغری ابراهیمی قوام کارکردهای کید بر پایگاه اقتصادی  اجتماعی و   تبیین بوم شناختی بزهكاری با تا
نوروسایكوژیكال در بزهكاران جرایم خشن ۴۳۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعیده امینی تبیین جامعه شناختی جغرافیای مشارکت ۴۳۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ستار پروین کید بر کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران با تا  تبیین جامعه شناسی آسیب پذیری 
سنخ شناسی آسیب های اجتماعی ۴۴۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر طاهره میرعمادی تبیین شكست های سیستمی نظام نوآوری از طریق شناخت
وابستگی به مسیر توسعه فناوری در ایران  ۴۴۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر میثم امیری تبیین مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی ۴۴۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر امیر نصری تجربه تصویر مرگ: از بدن تصویر تا تصاویر عكاسانه ۴۴۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر شهزاد برومند تحلیل اقتصادی عشق ۴۴۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی سرزعیم تحلیل اقتصادی قانون لزوم اخذ رضایت شوهر برای سفر زنان متأهل ۴۴۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر صغری ابراهیمی قوام کاری مبتنی بر مستندات و شواهد موحود تحلیل بوم شناختی نظریه های بزه  ۴۴۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی اخوان تحلیل پیش فرض های فلسفی شرط بندی پاسكال ۴۴۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر آسیه شریعتمداری گفتمان رایج در مورد خانواده در اسالم تحلیل 
گفتمان  و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر  ۴۴۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اسماعیل سعدی پور تحلیل و ارزیابی روش های تحقیق پیمایش اینترنتی ۴۴۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عاطفه تكلیف تحلیلی از روش شناسی بحران های مال: رویكردهای بازتاب پذیری
سوروس و نظریه بازی ها  ۴۵۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر احمد تمیم داری تحوالت فرهنگی ادبی در خاورمیانه و خاور نزدیک ۴۵۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا طالب لو خ بیمه سپرده ها تخمین نر ۴۵۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین مالنظر ترجمه و تعاطی فرهنگی ۴۵۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدامیر جاللی تعلیق نشانه ها: شگرد هرمنوتیكی حافظ در
گسترش بخشیدن به توانش تفسیرپذیری متن  ۴۵۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر یوسف نو ظهور کانتی پل ناتورپ از نشریه مثل افالطونی تفسیر نو  ۴۵۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بیژن عبدالكریمی کتیویسم تفكر معنوی و سوبژ ۴۵۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین اصلی پور تمایزات تئوریک مدیریت جهادی با اتكا به رویكرد قیاسی استقرایی ۴۵۷

دانشگاه عالمه طباطبایی علی صفدری وایقانی گذاری اختیار ها توابع پایه شعاعی و قیمت  ۴۵۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی کارها با رویكرد کسب و  توانمندسازی استراتژیک 
کوآنتومی در چارچوب سیاست های اقتصادی  ۴۵۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوالقاسم فاتحی توحید محور نظم ۴۶۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوالقاسم فاتحی توحید، محور نظم اجتماعی ۴۶۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حمیدرضا نواب پور تولید آمارهای رسمی علمی است یا تجربی؟ ۴۶۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر احمد تمیم داری گرایانه در ادبیات تئوری های تقلیل  ۴۶۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود شهابی جامعه شناسی فساد اداری در ایران ۴۶۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر هادی خانیكی گر بررسی آثار اجتماعی رسانه ای جامعه نظارتی، جامعه نظاره 
گری جامعه ایرانی  نو و تماشا ۴۶۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر هدی غفاری کشور مالزی جایگاه اسالم در نظام سازی حقوقی در  ۴۶۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر هدی غفاری جایگاه اسالم در نظام سازی حقوقی مصر و عراق ۴۶۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباس اسدی کید بر وضعیت روزنامه نگاران ایرانی جایگاه روزنامه نگاران بین المللی با تا ۴۶۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی گردشگری معنوی جایگاه رویكرد پارادایمی در مفهوم سازی مطالعات میان رشته ای  ۴۶۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین عبداللهی  جایگاه نظریه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر انگیزش در نظام برنامه ریزی توسعه
آموزش و پرورش ایران ۴۷۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مجید بنایی اسكویی  جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات و مؤسسات هیأت امنای دانشگاه آموزشی و
پژوهشی ۴۷۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رویا معتمد نژاد جهانی شدن حقوق ارتباطات ۴۷۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فتح اهلل تاری کشور چالش ها و ظرفیت های قرض الحسنه در  ۴۷۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حبیب هنری چالش هویت ورزشی در ورزش ۴۷۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین تیموری فعال گراف چند جمله ای خوشه ای وزن دار یک  ۴۷۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی الیاسی چیستی اقتصاد دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی ۴۷۶

دانشگاه عالمه طباطبایی کشكر دکتر سارا  چیستی فرهنگ ورزش و نقش نوع رشته های ورزشی در توسعه ابعاد آن در ایران ۴۷۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر صالح حسن زاده حقیقت نفس و روح در قرآن و حكمت اسالمی ۴۷۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علیرضا امیدبخش خوانش پسا مدرن اندیشه آرمان شهری معاصر جهان ۴۷۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید خاشعی گردشگری در گیری راهبردی حكمت بنیان ایجاد ارزش در   درآمدی نظری بر تصمیم 
کشورهای اسالمی ۴۸۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبداهلل معتمدی دیدگاه ارتباطی شخصیت بر اساس منابع اسالمی ۴۸۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهرگان نظامی زاده دیرینه شناسی ترجمه ۴۸۲

دانشگاه عالمه طباطبایی کربالیی پازوکی دکتر علی  دین و جهانی شدن ۴۸۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوتراب طالبی گرایی دینداری و عام  ۴۸۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا حاج آقا بابایی راستی آزمایی تاریخ بیهقی ۴۸۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود جمعه پور کشور بر اساس برنامه ریزی مشارکتی راهبردهای توسعه مناطق روستایی  ۴۸۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی شهابی گیري حقوق پست مدرن و نسبت حقوق دیني با این فرضیه رد فرضیه ي شكل  ۴۸۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد مهدی مجاهدی موخر کید بر اندیشه نوصدرایی رشد اقتصادی انسان محور با تأ ۴۸۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جواد طاهر پور رقابت سیاسی و رشد اقتصادی ۴۸۹

دانشگاه عالمه طباطبایی کامران شیوندی دکتر  کالس درس: شایستگی های معلمی رهبری  ۴۹۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوالقاسم عیسی مراد کید بر اسالم، جهت پیشگیری و درمان آسیب  روان درمانی دینی، بومی - ایرانی با تأ
ها و اختالالت روان شناختی و روانی، اجتماعی ۴۹۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباس اسدی کردن سیاست روزنامه نگاری بین المللی و فمینیزه  ۴۹۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بامداد صوفی گرا در مطالعات سازمانی روش شناسی پژوهش های پسانوین  ۴۹۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر پیام حنفی زاده گرفتن عدم گذاری با در نظر   رویكرد استوار جهت ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه 
قطعیت ۴۹۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا سلیمان حشمت کلمات )اتیمولوژی( و نسبت آن با حكمت و فلسفه ریشه شناسی  ۴۹۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا ناظمیان زبان مطبوعات: زبان معیار یا زبان هنجار؟ ۴۹۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید اسالمی بیگدلی  زمینه های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار
تهران ۴۹۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر نجمه شبیری زمینه های نوگرایی در ادبیات جهان اسپایی زبان ۴۹۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رضا سلیمان حشمت گاهی )پرمنوتیک( و فهم تاریخی زندآ ۴۹۹

دانشگاه عالمه طباطبایی کرمی دکتر محمدتقی  ساخت اجتماعی طالق ۵۰۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد جلوداری ممقانی ساختار هندسی مدل های مالی ۵۰۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد سعید ذکایی سبک های فراغتی جوانان ایران: روندها، و الگوها ۵۰۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود جمعه پور سكونتگاه نوع سوم ۵۰۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی گردشگری معنوی با رویكرد فلسفی سنخ شناسی  ۵۰۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وجه اهلل قربانی سنخ شناسی مدیران، برداشتی از حدیث علوی ۵۰۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید حبیب اهلل طباطباییان گذاری سیستم های اقتصادی گذاری علم و فناوری به مثابه سیاست   سیاست 
اجتماعی ۵۰۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حمید علیزاده شبه اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی: چشم انداز بالینی و تبیین نظری ۵۰۷

دانشگاه عالمه طباطبایی کیومرث فرحبخش دکتر  شناخت درمانی مبتنی حكمت های نهج البالغه ۵۰۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ناصر براتی شهر اسالمی : عدالت پویا و هوشمند ۵۰۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مجید حبیبیان شوک درمانی از منظر قرآن و سنت ۵۱۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر همایون حبیبی ضرورت باز اندیشی در نظام آموزش حقوق در ایران ۵۱۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی طراحی آموزشی با رویكرد تلفیقی: نقدی بر مدل های پیشین و ارائه مدلی نوین ۵۱۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرشته آزادی پرند طراحی سازوکار بر مبنای تئوری بازی ۵۱۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباسعلی وفایی کدام یک قوی تر؟ ظرفیت واژه سازی زبان فارسی و عربی:  ۵۱۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید شالچی عطش منزلت در جامعه ایرانی ۵۱۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد حسین خوانین زاده کوچ یهودیان به جزیره العرب علل  ۵۱۶

دانشگاه عالمه طباطبایی کاظمی دکتر بهرام اخوان  گیهای تعلیم و تعلم آن در آموزه های روایی علم نافع و ویژ ۵۱۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر امیر خادم علیزاده علم دینی تمدنی، خاستگاه علم اقتصاد با رویكرد اسالمی ۵۱۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدحسین بیات علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان از دیدگاه متكلم، فیلسوف اصولی ۵۱۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید سعید وصالی عواقب غفلت از اصل مازاد برگشتی و فقدان موفقیت در تعاونی های در ایران ۵۲۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مریم شفقی گیری آبلومویسم: فقر یا ثروت عوامل شكل  ۵۲۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اردشیر انتظاری گامی به سوی جامعه شناسی فراملی قطبی یا جهانی فراتر از جامعه شناسی ملی:  ۵۲۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر غالمرضا لطیفی کنون فرایند تحوالت شهری از انقالب اسالمی تا ۵۲۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرزانه فرحزاد فرهنگ مطالعات ترجمه ۵۲۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مجتبی مطهری فرهنگ، ایدئولوژی، دین ۵۲۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرزان سجودی فرهنگ، پاد فرهنگ و ضد فرهنگ ۵۲۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید خاشعی کشور فقه سیاستگذاریمورد مطالعه سیاستگذاری رایتل در  ۵۲۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید خاشعی گذاری تكنولوژی گذاری: سیاست  فقه سیاست  ۵۲۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید بهشتی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی بر مبنای حكمیت متعالیه صدرایی ۵۲۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباس اسدی گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین المللی قبض و بسط  ۵۳۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اردشیر انتظاری قطبی شدن به منزله جایگزینی برای جهانی شدن ۵۳۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی صفدری گذاری اختیارهای سبدی قیمت  ۵۳۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدعلی دهقان دهنوی کاربرد روش افكنش مالی بر بازار رانش برای تهیه نقدینگی پویا در بانک ها ۵۳۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرشته آزادی پرند کاربرد عملگراهای خانواده
 OWA گیری چندگانه ۵۳۴ در تصمیم 

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مرتضی بكی حسكویی چ شرطی در پیش بینی نوسانات در تفوی مشتقات گار کاپوال -  کاربرد مدل های  ۵۳۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا اصغری اسكویی کاربرد یادگیری تقویتی توزیعی در مدل سازی عامل محور برای بازار برق ایران ۵۳۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد شعبان پور کارکرد حدیث در دانش فقه ۵۳۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد شعبان پور کالم کارکرد حدیث در دانش  ۵۳۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علیرضا منوچهریان کارکردهای چند زبانه بودن در حوزه ادبیات ۵۳۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا اصغری اسكوئی  کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مؤلفه های اصلی
PCA کاربرد آن در پردازش تصویر و  ۵۴۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی کاوش در اندیشه ها و سیاست های جمعیتی در اسالم دکتر محمود مشفق ۵۴۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر طلعت الهیاری کیفیت زندگی افراد توانخواه ۵۴۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد شیخی  گذار به نگرش راهبردی- ساختاری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایران، چالش ها
و راهكارها ۵۴۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حمید ضرغام گردشگری ابزار قدرتمند توسعه صلح بین الملل ۵۴۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر قاسم پورحسن گسست معرفتی فارابی از سنت یونانی ۵۴۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عزت اهلل سام آرام  گسل های اجتماعی، نظریه پیشگیری از بحران های اجتماعی در حوادث طبیعی با
کید بر زلزله تأ ۵۴۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید احسان خان دوزی لوازم قانونی مقرراتی اقتصاد مقاومتی ۵۴۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد اسماعیل توسلی ماهیت پول در اقتصاد اسالمی و غرب ۵۴۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد جلوداری ممقانی خ های بهره مبانی نر ۵۴۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبدالحمید واسطی مدل توسعه بر اساس نگرش اسالم ۵۵۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عبدالساده نیسی مدل های ریاضی بازارهای مشتقات مالی ۵۵۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بهروز رضایی منش ک شناسی، جامعه شناسی، دین شناسی به منظور  مدل هماهنگ سازی سطوح: ادرا
ایجاد بستر علوم انسانی اسالمی ۵۵۲

دانشگاه عالمه طباطبایی کزازی دکتر ابوالفضل  مدیریت نوین، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ۵۵۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدرضا اصغری اسكویی مروری بر رویكرد اصلی در مدل سازی ۵۵۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد حسین پناهی مشارکت سیاسی منفی و عوامل آن ۵۵۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد شیخی مشارکت مردمی در نوسازی بافت های فرسوده و اسكان غیر رسمی، از تخیل تا واقعیت ۵۵۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر تیمور محمدی کاربرد اقتصاد سنجی در ایران مشكالت و موانع در آموزش و  ۵۵۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مسعود عالمی نیسی کشورها مطالعه تطبیقی تاریخی جمعیت و توسعه اقتصادی  ۵۵۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی عابدی رنانی گرایی معرفی و نقد مبانی انسان شناختی نظریه جماعت  ۵۵۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فاطمه عشقی معیار نقد ترجمه ادبی در ایران ۵۶۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید احسان خاندوزی معیارهای عدالت اقتصادی در ارزیابی برنامه ای توسعه ۵۶۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی کید بر انسان شناسی حكمت متعالیه گردشگری معنوی با تأ مفهوم سازی  ۵۶۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود محمدیان مفهوم سبک در تبلیغات ۵۶۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد حسین بیات مفهوم شناسی شفاعت از نگاه آیات و روایات ۵۶۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمدجواد نوراحمدی کید بر راهبرد عام صیانتی کشور با تأ گاز  مقاوم سازی صنایع نفت و  ۵۶۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مرتضی خورسندی کلی رساالت دکتر ی اقتصاد در دانشگاه های برتر دنیا و ایران مقایسه تطبیقی ساختار  ۵۶۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید اسالمی گذاری ارزشی و رشدی در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه سرمایه  ۵۶۷

دانشگاه عالمه طباطبایی کبر احمدی افرمجانی دکتر علی ا مواجهه استاد مطهری با فلسفه هگل ۵۶۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علی جنادله  موازنه نهادی قدرت در جامعه سنتی ایران: بازخوانی تحوالت صفویه تا قاجاریه بر
اساس رویكرد نهادگرایی تاریخی ۵۶۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد سعید ذکایی نشاط اجتماعی در ایران چالش ها و تجویزها ۵۷۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر بابك شمشیري نظریه تربیتي عرفاني بر مباني عرفان اسالمي ۵۷۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید صادق حقیقت نظریه همروي در اندیشه سیاسي اسالمي ۵۷۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرشته آزادی پرند کاربرد آن در شبكه های اجتماعی نظریه بازی و  ۵۷۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرشته آزادی پرند نظریه پیچیدگی محاسباتی ۵۷۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسنعلی موذن زادگان کیفری ایران نظریه تلفیق در نظام ادله  ۵۷۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر قاسم پورحسن کتاب الحروف کید بر  نظریه زبان نزد فارابی با تأ ۵۷۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباس عباس پور نظریه سازمان و مدیریت اسالمی توسعه یافته )سمات) ۵۷۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسن ملكی گرا در برنامه درسی ۵۷۸ نظریه فطرت 

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ماندانا تیشه یار گرایی وهمكاری های نوین منطقه ای در حوزه سازمان همكاری های  نظریه نو منطقه 
کو اقتصادی ا ۵۷۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محسن حبیبی ح در رابطه بین دین و رسانه نظریه های مطر ۵۸۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی کوروش صفوی دکتر  کی: فرضیه ای تازه در مطالعه زبان ادب نقد ادرا ۵۸۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر یحیی حساس یگانه کردن ثروت سهامداران کثر  نقد ایدئولوژی حدا ۵۸۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرزانه فرحزاد گفتمان نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل انتقادی  ۵۸۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جمشید امانی کتاب مبانی رفتار سازمانی نقد ترجمه  ۵۸۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سید محمد روضاتی نقد حكمت متعالیه ۵۸۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جمشید امانی کتاب درسی دانشگاهی نقد دانشی یک  ۵۸۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فائز دین پرست صالح نقد روش شناختی نظریه انتخاب عمومی ۵۸۷

دانشگاه عالمه طباطبایی گلزاری دکتر محمود   نقد طبقه بندی روان شناسی معاصر در بهنجاری و نابهنجاری رفتار و ارائه مدلی
اسالمی در این زمینه ۵۸۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جمشید امانی نقد مبانی رفتار سازمانی ۵۸۹

دانشگاه عالمه طباطبایی ج بابایی دکتر ایر نقد مدل حقوقی ایران ۵۹۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مجید بنایی اسكویی کم بر هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و پرورشی نقد نظام حا ۵۹۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فریبرز درتاج نقد نظام های آموزشی ایران ۵۹۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر علیرضا صادقی  نقد نظریه رایج برنامه درسي پنهان؛ضرورت چرخش پارادایمي از برنامه درسي قصد
نشده به برنامه درسي قصد شده ۵۹۳

دانشگاه عالمه طباطبایی گر دکتر ابراهیم برز نقد نظریه توهم توطئه ۵۹۴

دانشگاه عالمه طباطبایی کاظمی دکتر بهرام اخوان  کاریزمایی در نقد و ارزیابی نظریه 
تبیین رهبری امام خمینی ۵۹۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر پرویز شریفی درآمدی نقد و بررسی اخالقی - انگیزشی هوش هیجانی ۵۹۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محسن حبیبی نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبتی ۵۹۷

دانشگاه عالمه طباطبایی کر دکتر محمدکاظم شا نقد و بررسی روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دوره معاصر ۵۹۸

دانشگاه عالمه طباطبایی کربالیی پازکی دکتر علی  گرایش به عرفان های نو ظهور نقد و بررسی علل  ۵۹۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حمید رحیمیان نقد و تحلیل روند تربیت منابع انسانی در ایران نه فقط آموزش آنان ۶۰۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی نقدی بر برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش ایران از منظر حیطه بین شخصی ۶۰۱

دانشگاه عالمه طباطبایی کارگر دکتر غالمعلی  کشور و ارائه الگوی مطلوب اخالقی در جامعه کم بر ورزش   نقدی بر جو اخالقی حا
اسالمی ۶۰۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی کوانتومی گیری از پارادایم  کالسیک برنامه ریزی استراتژی با بهره  نقدی بر رویكرد  ۶۰۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر داریوش نوروزی کتاب های درسی در آموزش و پرورش ایران نقدی بر طراحی آموزشی  ۶۰۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی ابراهیمی کوانتومی نقدی بر فرایند برنامه ریزی استراتژیک با رویكرد  ۶۰۵

دانشگاه عالمه طباطبایی کبر سیف دکتر علی ا کتاب روان شناسی دوره دبیرستان و پیشنهاد محتوای تازه ای برای تدوین  نقدی بر 
این درس ۶۰۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر یحیی مهاجر نقدی بر مبانی فكری به روش های ارزشیابی ارائه دیدگاهی نوین ۶۰۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر قاسم پورحسن گرایی در صدق نقدی بر نظریه مطالبقت و امكان جایگزینی نظریه انسجام  ۶۰۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید شكوهی ک نخبگان در حل و فصل منازعه ها مطالعه موردی روابط ایران و عربستان نقش ادرا ۶۰۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر جعفر باباجانی نقش تفكر سیستمی در تحلیل نظام پاسخگویی و خرده نظام های تشكیل دهنده ۶۱۰

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سعید شكوهی ۶۱۱ نقش دانشگاه ها در صلح سازی

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رحمان سعیدی نقش روابط عمومی در بهره وری سازمان ۶۱۲

دانشگاه عالمه طباطبایی ج کبر پور فر دکتر ا نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقالبات پیشنهادی چایلد ۶۱۳

دانشگاه عالمه طباطبایی ج کبری بخشی زاده بر دکتر  کاالیی پنج سطحی نگاهی راهبردی و پویا به الیه های  ۶۱۴

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر وحید شالچی نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان ۶۱۵

دانشگاه عالمه طباطبایی کیا دکتر علی اصغر  کاربران نسبت به تهدیدها و فرصت های شبكه های اجتماعی نگرش  ۶۱۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمد جلودار ممقانی هسته حرارت و مدل های مالی ۶۱۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر فرشته آزادی پرند هم جوشی اطالعات با استفاده از اپراتور فازی
 own ۶۱۸

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر معصومه احمدی همپوشانی سیستم ها زبانی-ادبی و روش های ترجمه ۶۱۹

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین پاینده هنر و ادبیات در پرتو روانكاوی: تاملی در چند و چون یک رابطه پرتنش ۶۲۰
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دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر رحمان سعیدی کید بر کاوی تمدن اسالمی ایرانی و عوامل رشد و افول آن در مقاطع تاریخی با تأ  وا
دولت های شیعی ۶۲۱

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ایراندخت فیاض کاوی حیات اجتماعی انسان و ضرورت های آن وا ۶۲۲

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مجید حبیبیان کاوی مالیات بر ارزش افزوده در پرتو آموزه های اسالمی وا ۶۲۳

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ابوالفضل ساجدی وحی تجربه دینی و نبوی ۶۲۴

دانشگاه عالمه طباطبایی کری دکتر عباس شا کنونی وضعیت نظام ارزی ایران در شرایط  ۶۲۵

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر غالمرضا لطیفی گی های شهرسازی، شهرنشینی و شهرگرایی در دوران معاصر ویژ ۶۲۶

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر سیروس امیدوار کننده از منظر  یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف 
نظریه عدالت رالز ۶۲۷

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر عباسعلی رهبر یک تجربه، یک نظریه: تجربه انقالب اسالمی و تحلیل سیاسی روشمند ۶۲۸

سازمان بسیج اساتید دکتر رضا مراد صحرایي گیری زبان نقدی بر انگاره های فرا ۶۲۹

سازمان بسیج اساتید دکتر محسن برهانی گرایی پویتیویسم حقوقی اثبات  ۶۳۰

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضا آقایی کید بر نقد دیدگاه احمد خلف اهلل اسطوره انگاری قصص قرآن با تأ ۶۳۱

سازمان بسیج اساتید کالنتری و مریم اسماعیلی مهرداد  گرا سلیگمن الگوی تحول در روانشناسی: نقد نظریه مثبت  ۶۳۲

سازمان بسیج اساتید دکتر قربان علمی انسان شناسی پولس ۶۳۳

سازمان بسیج اساتید دکتر قربان علمی کالون انسان شناسی جان  ۶۳۴

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رعایت آسیب شناسی رویكرد جریان های فكری معاصر غربی به مقوله فلسفه زبان ۶۳۵

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی ناظمی اردکانی کللند بررسي و نقد نظریه موفقیت مك  ۶۳۶

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدرضا بارانی بررسی انتقادی روش پدیدار شناسی در مطالعات شیعی خاور شناسان ۶۳۷

سازمان بسیج اساتید دکتر مهرزاد منصوري بررسی برخی از مبانی نظری زبان شناسی ۶۳۸

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدعلی رنجبر بررسی نظریه های مستشرقین در چگونگی رسمیت تشیع در ایران عصر صفوی ۶۳۹

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی ناظمی اردکانی گریگور بررسی و نقد نظریه انسان سازمانی مک  ۶۴۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی ناظمی اردکانی بررسی و نقد نظریه دوعاملی هرزبرگ ۶۴۱

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضا سلطانی بررسی و نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۶۴۲

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدرضا جلیلی گرایی نصر حامد ابوزید تأویل  ۶۴۳

سازمان بسیج اساتید دکتر حسن مهرنیا کانت تبیین، نقد و بررسی اندیشۀ دینی  ۶۴۴

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضایی اصفهانی تفسیر به رأی ممدوح و مذموم ۶۴۵

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا قائمی نیا تفسیر هرمونتیكی قرآن ۶۴۶

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی موسوی مهر تفكر معنوی و نسبت آن با تكنولوژی در اندیشه هایدگر ۶۴۷

سازمان بسیج اساتید دکتر آرین قاسمی تمایز مفهوم نظم عمومی و اخالق حسنه در نظام های حقوقی ۶۴۸

سازمان بسیج اساتید دکتر خیراله پروین جهان شمولی حقوق بشر ۶۴۹

سازمان بسیج اساتید دکتر حمید نساج چشم اندازهای مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی غرب ۶۵۰

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین هاشم نژاد رابطه هنر با معرفت از منظر معرفت شناسي ۶۵۱

سازمان بسیج اساتید دکتر سید مهدی اعتصامی روش های جدید مطالعات قرآنی ۶۵۲

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا ابراهیم رویكرد علمی به عبادت در آیین های بودایی و اسالم ۶۵۳

سازمان بسیج اساتید دکتر سید رضا مودب کیت نوین شكا ۶۵۴

سازمان بسیج اساتید دکتر احسان لطفی عمل به ظاهر
)در حقوق تجارت(  ۶۵۵

سازمان بسیج اساتید کدخدایی دکتر عباسعلی  گروی در حقوق بین الملل عین  ۶۵۶

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا صادقی گرایی اجتماعی در برنامه درسی قد باز سازی  ۶۵۷

سازمان بسیج اساتید کر دکتر محمد فا قرآن بسندگی ۶۵۸

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضایی اصفهانی قرآن و فرهنگ زمانه ۶۵۹

سازمان بسیج اساتید دکتر غالمرضا الهام گزینش حسابگرانه ۶۶۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر حسین صافی مرز شكنی در داستان های نوین فارسی ۶۶۱

سازمان بسیج اساتید دکتر فیروز اصالنی مرور زمان ۶۶۲

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین علوی مهر مصادر وحی
کتاب مقدس از نظر یوسف حداد(  )اخذ قرآن از  ۶۶۳

سازمان بسیج اساتید دکتر باقر انصاری نسبیت فرهنگی حقوق بشر ۶۶۴

سازمان بسیج اساتید دکتر سید حسین شرف الدین کاتز و هربرت بلومر نظریه استفاده و رضایت  مندی الیهو  ۶۶۵

سازمان بسیج اساتید دکتر سید محمدعلی غمامی نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ۶۶۶

سازمان بسیج اساتید دکتر اصغر افتخاری نظریه امنیت اجتماعی شده باری بوزان ۶۶۷

سازمان بسیج اساتید دکتر مرتضی نورمحمدی نظریه امنیت جهان سوم آرزومون و لی جین مارتین ۶۶۸

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین پور احمدی گگراشین و مكتب فرانكفورت نظریه انتقادی  ۶۶۹

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین ناظمی نظریه بهداشتی یا تئوری دو عاملی هرزبرگ ۶۷۰

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا عصاره کردن برنامه درسی نظریه بین المللی  ۶۷۱

سازمان بسیج اساتید دکتر حسن ملكی گرایی در برنامه درسی نظریه رفتار  ۶۷۲

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین پور احمدی نظریه رئالیسم ساختاری ۶۷۳

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین پور احمدی نظریه سازه انگاری ۶۷۴

سازمان بسیج اساتید گلی دکتر محمد از نظریه سلسله نیازهای مازلو ۶۷۵

سازمان بسیج اساتید دکتر عادل رفیعي گانی نظریه صرف واژ ۶۷۶

سازمان بسیج اساتید دکتر مجید مبینی، محمدرضا برزویی نظریه فراواقعیت و وانمایی
)ژان بودریار(  ۶۷۷

سازمان بسیج اساتید دکتر علی آدمی کاتز نشتاین نظریه فرهنگ امنیت ملی  ۶۷۸

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی بهشتی نژاد گیدنز نظریه فرهنگی آنتونی  ۶۷۹

سازمان بسیج اساتید دکتر ابوتراب طالبی نظریه فرهنگی تالكت پارسونز ۶۸۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر سید مهدی آقاپور نظریه فرهنگی ژان بودریا ۶۸۱

سازمان بسیج اساتید دکتر امیر قدسی نظریه فرهنگی فمنیسم ۶۸۲

سازمان بسیج اساتید دکتر رمضان شعبانی کاستلز نظریه فرهنگی  ۶۸۳

سازمان بسیج اساتید دکتر سید محمدعلی غمامی گرایی رسانه گافمن نظریه تعامل  نظریه فرهنگی  ۶۸۴

سازمان بسیج اساتید دکتر فرامرز عابدینی نظریه فرهنگی لیبرالیسم ۶۸۵

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد پیرمرادی نظریه فرهنگی یورکن هابر ماس ۶۸۶

سازمان بسیج اساتید دکتر ابراهیم متقی نظریه قدرت نرم جوزف نای ۶۸۷

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد صادق اسماعیلی نظریه قدرت هوشمند ۶۸۸

سازمان بسیج اساتید دکتر ابولفضل مصفا جهرمي گرا کمینه  گزینی تا برنامه  کمیت و مرجع  کنترل از حا نظریه  ۶۸۹

سازمان بسیج اساتید دکتر یوسف قویدل رحیمی گایا نظریه  ۶۹۰

سازمان بسیج اساتید دکتر محسن عالیی نظریه مبادله اجتماعی ۶۹۱

سازمان بسیج اساتید دکتر مجید مبینی، دکتر محمدرضا برزویی کننده نظریه مقاومت مصرف 
)جان فیسک(  ۶۹۲

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدرضا ضمیری نظریه نوسازی ۶۹۳

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضا آقایی نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم ۶۹۴

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد صادق اسماعیلی ۶۹۵ نظریه وابستگی مخاطبان )بال روکیچ و دی فلور)

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی فاضلی نظریه یادگیری اجتماعی )آلبرت باندورا) ۶۹۶

سازمان بسیج اساتید دکتر مجید مبینی، دکتر محمدرضا برزویی )نظریۀ دریافت )استوارت هال) ۶۹۷

سازمان بسیج اساتید دکتر رضا حبیبی نقد اندیشه پدیدارشناسی در فلسفه تعلیم و تربیت غرب ۶۹۸

سازمان بسیج اساتید هادی اسماعیلی  نقد اندیشه های لوکاچ، آدورنو، هورکهایمر و هابرماس نقد نظریه های مكتب
فرانكفورت ۶۹۹

سازمان بسیج اساتید دکتر سید مجتبی میردامادی گرایی غرب مسیحی با نگاه به افكار پل تیلیش نقد ایمان  ۷۰۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر علی نعمتی کالم غرب مسیحی نقد برهان ناپذیری وجود خدا از دیدگاه  70۱

سازمان بسیج اساتید دکتر احمد شعبانی نقد پولگرایی 70۲

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی رضایی نقد جایگاه و نقش معلم در اندیشه پست مدرنیسم 70۳

سازمان بسیج اساتید سید احمد رهنمایی نقد دیدگاه جان دیویی در فلسفه تعلیم و تربیت در غرب 70۴

سازمان بسیج اساتید دکتر فاطمه جان احمدی نقد دیدگاه های مستشرقین درباره شخصیت پیامبر )ص) 70۵

سازمان بسیج اساتید دکتر عادل پیغامی نقد روش شناسی والراسی 70۶

سازمان بسیج اساتید دکتر محسن ایمانی نقد رویكرد پست مدرنیستی ریچارد رورتی 70۷

سازمان بسیج اساتید کری دکتر روح اله شا کالمی نظریه اخالقی اپیكور نقد مبانی فلسفه  70۸

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد آصف محسنی نقد مبانی فمنیسم در فلسفه تعلیم و تربیت در غرب 70۹

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدعلی عبدالهی نقد مبانی معرفت شناختی دستگاه فلسفی راسل 7۱۰

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد ربانی نقد منجی در الهیات مسیحی غربی 7۱۱

سازمان بسیج اساتید دکتر نوراهلل قیصری نقد نظریات پیرامون امنیت 7۱۲

سازمان بسیج اساتید دکتر جمال سلیمی گرایی در برنامه درسی نقد نظریه انسان  7۱۳

سازمان بسیج اساتید دکتر رضا خجسته مهر نقد نظریه انصاف )عدالت) 7۱۴

سازمان بسیج اساتید دکتر علی عسگری یزدی نقد نظریه بازی های زبانی وینگشتاین 7۱۵

سازمان بسیج اساتید دکتر رضوان حكیم زاده  کردن برنامه درسی نقد نظریه بین المللی  7۱۶

سازمان بسیج اساتید دکتر حسن ملكی نقد نظریه پدیدار شناسی در برنامه درسی 7۱۷

سازمان بسیج اساتید دکتر حسن ملكی نقد نظریه پست مدرنیسم در برنامه درسی 7۱۸

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین اژدری زاده نقد نظریه تعین اجتماعی یورگن هابرماس 7۱۹

سازمان بسیج اساتید کری نیا ج شا دکتر ایر گلدمن نقد نظریه رشد تفكر دینی  7۲۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر شكوه نوابی نژاد نقد نظریه شناختی 7۲۱

سازمان بسیج اساتید دکتر امیر علی مسعودی نقد نظریه فرهنگی بارت 7۲۲

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدجواد پیرمرادی نقد نظریه فرهنگی هابرماس 7۲۳

سازمان بسیج اساتید دکتر سیروس عالیپور نقد نظریه فروید 7۲۴

سازمان بسیج اساتید دکتر مرضیه شاه زیدی  کینگ نقد نظریه  7۲۵

سازمان بسیج اساتید گندمكار  دکتر امیر  کینگ و چالش های مربوط به آن نقد نظریه  7۲۶

سازمان بسیج اساتید دکتر عادل پیغامی نقد نظریه مربوط به رجحان زمانی 7۲۷

سازمان بسیج اساتید کجباف  دکتر محمدباقر  نقد نظریه مزلو 7۲۸

سازمان بسیج اساتید دکتر سیمین حسینیان نقد نظریه معنا درمانی 7۲۹

سازمان بسیج اساتید دکتر عادل پیغامی نقد نظریه های بهره و اقتصاد پولی 7۳۰

سازمان بسیج اساتید دکتر رحمان سعادت نقد نظریه های مزیت نسبی و مزیت مطلق در تجارت 7۳۱

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدرضایی گماتیسم در تبیین ضرورت دین نقد نگرش پرا 7۳۲

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا صدرا نقد و ارزیابی اصول فلسفه سیاسی مارکسیسم و نئومارکسیسم 7۳۳

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد شفیعی فرد نقد و ارزیابی مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی تمدن 7۳۴

سازمان بسیج اساتید کیامرث جهانگیر دکتر  نقد و ارزیابی مفهوم عدالت در نظریه های غربی 7۳۵

سازمان بسیج اساتید دکتر نوراله قیصری نقد و ارزیابی نظریه های امنیت اجتماعی و سیاسی 7۳۶

سازمان بسیج اساتید دکتر مصطفی ملكوتیان نقد و ارزیابی نظریه های انقالب 7۳۷

سازمان بسیج اساتید دکتر سجاد ستاری نقد و ارزیابی نظریه های توسعه و نوسازی 7۳۸

سازمان بسیج اساتید دکتر علی اشرف نظری نقد و ارزیابی نظریه های قدرت 7۳۹

سازمان بسیج اساتید دکتر سید مهدی ساداتی نژاد نقد و ارزیابی نظریه های لیبرالیسم و دموکراسی 7۴۰
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سازمان بسیج اساتید دکتر قدرت اهلل قربانی  کارکردهای دین نقد و بررسی تفسیرهای غیرساختاری درباره  7۴۱

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین پور احمدی نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقین در باره پیدایش تشیع 7۴۲

سازمان بسیج اساتید دکتر یحیی بوذری نژاد گادامر نقد و بررسی روش هرمنوتیكی  7۴۳

سازمان بسیج اساتید دکتر رضا برنجكار نقد و بررسی عقل ابزاری در اندیشه هیوم 7۴۴

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی خادمی کی یرکگارد نقد و بررسی فیدئیسم افراطی  7۴۵

سازمان بسیج اساتید دکتر قدرت اله قربانی کارکردهای دین نقد و بررسی نظریات فیلسوفان معاصر غرب درباره  7۴۶

سازمان بسیج اساتید کلباسی دکتر حسین  نقدی بر الهیات مسیحی معاصر 7۴۷

سازمان بسیج اساتید دکتر محمدجواد شمس نقدی بر برخی دیدگاه های جامعه شناسان دین 7۴۸

سازمان بسیج اساتید دکتر خدابخش احمدی نقدی بر درمان به شیوه صبر دیدگاه احساس راجرز 7۴۹

سازمان بسیج اساتید کری ج شا دکتر ایر کلد من و والكایند نقدی بر رویكرد رشد دینی  7۵۰

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین بستان نقدی بر نظریة لیبرال فمینیستِی 7۵۱

سازمان بسیج اساتید دکتر غالمعلی افروز نقدی بر نظریه راجرز 7۵۲

سازمان بسیج اساتید دکتر خیراهلل پروین  نقش اخالق در جهان شمولی هنجارهای حقوق بشری 7۵۳

سازمان بسیج اساتید دکتر محمود مهدوی کالسیک کیفرهای دوران  گشت به  نهضت باز 7۵۴

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین پور احمدی نئولیبرالیسم
)صلح دموکراتیک(  7۵۵

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رامشت هویت اینه ای هسته مدنی ایران 7۵۶

سازمان بسیج اساتید دکتر نوید قیاسی بررسی و نقد نظریه سازمانی بوروکراتیک وبر 7۵۷

سازمان بسیج اساتید دکتر نوید قیاسی بررسی و نقد نظریه مدیریت اداری فایول 7۵۸

سازمان بسیج اساتید دکتر نوید قیاسی بررسی و نقد نظریه مینتزبرگ 7۵۹

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد رضا فخر روحاني زبان های مقدس و متون مقدس 7۶۰
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سازمان بسیج اساتید گل دکتر زلفی  مهاجرت ژن ها در باب مهاجرت نخبگان و فرار مغزها 7۶۱

سازمان بسیج اساتید دکتر جمال سلیمی نظریه انسانگرایی 7۶۲

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا صادقی گرایی اجتماعی نظریه بازسازی  7۶۳

سازمان بسیج اساتید دکتر خالقی نژاد، دکتر ملكی نظریه پدیدار شناسی 7۶۴

سازمان بسیج اساتید دکتر حكیم زاده ملكی، دکتر خالقی نژاده گرایی نظریه پسا تجدد  7۶۵

سازمان بسیج اساتید دکتر حكیم زاده ملكی، دکتر خالقی نژاده نظریه تعیین اجتماعی 7۶۶

سازمان بسیج اساتید دکتر رضوان حكیم زاده نظریه زیبا شناختی - هنرمندانه به برنامه درسی 7۶۷

سازمان بسیج اساتید دکتر علی امینی نظریه فرهنگی مانهایم 7۶۸

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد جواد پیرمرادی نظریه فرهنگی هابر ماس 7۶۹

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا صادقی نظریه ماورا رفتارگرایی 7۷۰

سازمان بسیج اساتید دکتر محمد جواد پیرمرادی نظریه نابرابری جنسیتی 7۷۱

سازمان بسیج اساتید دکتر علیرضا صادقی گرایی اجتماعی در برنامه درسی نقد باز سازی  7۷۲

سازمان بسیج اساتید دکتر مهدی رضایی نقد مبانی انسان شناختی تربیت معلم در غرب 7۷۳

سازمان بسیج اساتید دکتر سید مهدی آقاپور نقد نظریه فرهنگي پیر بوردیو 7۷۴

سازمان بسیج اساتید دکتر حسین هاشم نژاد کالمی غرب مسیحی درباره خداوند و زیبایی نقد و بررسی رویكردهای  7۷۵

سازمان بسیج اساتید دکتر مهرزاد منصوري گانی نقد و بررسی نظریه واج شناسی/ صرف واژ 7۷۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدکاظم فرقانی ابتناء علوم انسانی اسالمی بر نظام فلسفی 7۷۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سهیال محسني نژاد گفتگوي زبان عربي دانشجویان اثربخشي ایفاي نقش در پیشرفت مهارت  7۷۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عبدالحسین خسروپناه از دموکراسی تا مردم ساالری دینی)مردم در میزان قدرت) 7۷۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر علی اصغر مصلح از فلسفه فرهنگ تا نظریه فرهنگی انقالب اسالمی 7۸۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدحسین ملک زاده اصول فقه و روش های نوین فهم متنی 7۸۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر دانش جعفری اقتصاد مقاومتی 7۸۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عماد افروغ الزامات و اصول علم الفقه اجتماعی 7۸۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عبدالحسین خسروپناه الگوی حكمی اجتهادی علوم انسانی اسالمی 7۸۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر منصوره معین دکتر احمد پا الگوی ناامنی نشانه ای و خطرپذیری 7۸۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین بیرشک امكان و چیستی فقه مضاف 7۸۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سیداحسان رفیعی علوی امكان، چیستی و چرایی اصول فقه حكومتی 7۸۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین بیرشک امكان، چیستی و چرایی فقه مضاعف 7۸۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم کبرنژاد دکتر محمدتقی ا امكان سنجی تكامل روش اجتهاد جواهری در تولید علوم انسانی 7۸۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدحسن خاني اولویت منافع جمعی بر منافع فردی و نقش آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 7۹۰

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر فاطمه سلیماني دره باغي ایده جهان شناسي پویا در تبیین ارتباط خدا با انسان 7۹۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عباس مصالیی پور آراء و اندیشه های تفسیری
کنی  آیت اهلل مهدوی  7۹۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدمهدی غمامی گذاری جمهوری اسالمی ایران برای تحقق  آسیب ها و راهبردهای نظام قانون 
پیشرفت اسالمی ایرانی تحلیل ساختاری-شكلی 7۹۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی آمیختگی سیاست و سعادت در اندیشه سیاسی اسالم 7۹۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسینعلی سعدی بازاندیشی در ادله و مبانی لزوم حجاب زنان در حكومت اسالمی 7۹۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مهدی ایزدی کید بر رش های نوین در حوزه فهم بازخوانی منطق فهم حدیث با تا 7۹۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسینعلی سعدی بازخوانی و بررسی نظریه اجتهاد متوسط 7۹۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سیدمحمدرضا احمدي طباطبائي بازشناسي انتقادي نظریه اخالق در سیاست مایكل سندل 7۹۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر جالل درخشه گشت به اسالم در تحلیل جنبش هاي اسالمي معاصر باز 7۹۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم کوشكی دکتر محمد صادق  بایسته ها و ضرورت هاي غرب شناسي 800
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دانشگاه امام صادق علیه السالم گوهري مقدم دکتر ابوذر  بایسته های سیاست خارجی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۰۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر احمدخوش چهره بررسی اقتصاد تحریم در دوران دفاع مقدس ۸۰۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا بررسی چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران )جلسه اول) ۸۰۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر منصوره معین دکتر احمدپا بررسی چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران )جلسه دوم) ۸۰۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمد فاضلی، دکتر ابراهیم فیاض بررسی چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران )جلسه سوم) ۸۰۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عباسعلی سبزواری کاربرد مسائل علم اصول بررسی  ۸۰۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم کالم دکتر همایون، دکتر صادق زیبا  بهشت و جهنم زوری! فرهنگ و دین دولتی آری یا نه؟
)جلسه اول) ۸۰۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم کالم دکتر همایون، دکتر صادق زیبا  بهشت و جهنم زوری! فرهنگ و دین دولتی آری یا نه؟
)جلسه دوم) ۸۰۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر انبار لویی بودجه در قانون اساسی ۸۰۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مهدی یوسفی پرسش از جامعه اطالعاتی درنگ در عصر ارتباطات ۸۱۰

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمد هادي همایون تاریخ تمدن و ملك مهدوي ۸۱۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر علوی رفیعی تأثیر فرهنگ بر بسط قانون ۸۱۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عبدالحسین خسروپناه تبادل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی؟ ۸۱۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین بیرشک تبارشناسی نظری علم اصول ۸۱۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مریم السادات محقق  تحلیل انتقادي در قوانین و مقررات حوزه آتش نشاني و امور ایمني با نگاه ویژه به
حادثه پالسكو ۸۱۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا گفتمان کریم در سطح  ترجمه شناسی قرآن  ۸۱۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم کالم دکتر صادق زیبا تعامل انقالب اسالمی با غرب ۸۱۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدهادی همایون تمدن اسالمی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۱۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مهدی نصیری تمدن غرب، رفیق رقیب یا دشمن؟ ۸۱۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر قاسم زائری جامعه شناسان تاریخی ایران و سو تفاهم های فكری ۸۲۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر ابراهیم خاني جامعه شناسي متعالیه ۸۲۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر علی خضریان جنبش دانشجویی و تأثیر آن بر انقالب اسالمی ۸۲۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید محمد مهدي غمامي کید بر پاالیش شبكه هاي اجتماعي چالش هاي حقوق شهروندي و فضاي مجازي با تا ۸۲۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم کلیماني دکتر عاطفه عباسي  کودك حاصل از ازدواج زن ایراني با مرد خارجي چالش هاي حقوقي اعطاي تابعیت به  ۸۲۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین سرفراز حافظه فرهنگی؛ تجدیدنظر در مناسبات تاریخ و فرهنگ ۸۲۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر ناصر جمالزاده کنی حزب از نگاه آیت اله مهدوی  ۸۲۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم کوشكی دکتر صادق  حقوق جزا نظریه مجازات به شدت و قطعیت در مجازات ۸۲۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید علی حسینی حكمت و علت در استنباط حكم ۸۲۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مهدوی زادگان حوزه و سكوالریسم سیاسي ۸۲۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر امیر قادری، دکتر وحید جلیلی خدمات متقابل سینما و انقالب اسالمی ۸۳۰

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر جعفر بستان نجفی خطابات قانونیه ۸۳۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر امیرعلی نجومیان دکتر احمد پا خطر، اهمیت و بی اعتنایی ۸۳۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر غالمرضا خواجه سروی درآمدی بر نظریه جمهوری اسالمی ۸۳۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر نیكو دیالمه داللت پژوهی تربیتی در نظریه قرآنی قانونمندی اجتماع ۸۳۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسن بشیر گفتمانی دیپلماسي  ۸۳۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسن بشیر دین و دینداری در عصر رسانه ای شدن ۸۳۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عبدالحسین خسروپناه رابطه ایران و آمریكا ۸۳۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسن مجیدي کنی رابطه سنت و تجدد از نگاه آیت اهلل مهدوی  ۸۳۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر ابراهیم فیاض رویكرد انسان شناختی به مسئله فرهنگ ۸۳۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا رویكرد نشانه شناختی به مفهوم خطر پذیری ۸۴۰
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دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر حامد فروزان دکتر احمد پا رویكرد واسازانه به خطر پذیری ۸۴۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید آرش وکیلیان رویكردی سیستمی به ساحات آفاقی و انفسی جهان اجتماعی ۸۴۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا رویكردی نشانه شناختی به فرآیند مسئله شناسی فرهنگی ۸۴۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم سید محمد مهدي غمامي  سازوکار اثربخشی به تشخیص فقهی فقهای شورای نگهبان-موضوع اصل چهارم
قانون اساسی ۸۴۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم گلشنی دکتر مهدی  کریم سنجش امكان و روش استخراج مبانی علوم انسانی غربی از قزآن  ۸۴۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا  سنجش میزان اثرگذاری جریان های فكری اسالمی در سده های پیشین بر الگوی
منطق فهم دین در عصر حاضر ۸۴۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر منصوره معین دکتر احمد پا گاهی در خطر پذیری سویه آ ۸۴۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر مجید امامی سینما و رسانه دینی ۸۴۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر عبدالحمید واسطی گان در علوم اسالمی جهت کشف شبكه معنایی مفاهیم و طبقه بندی واژ  ضرورت 
کریم در روایات نظام یافتگی علوم مزبور به ویژه قرآن  ۸۴۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم کني دکتر صدیقه مهدوي  عدم تمایز احكام فقهي اسالم از حیث الزام ۸۵۰

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حمید پارسانیا فرهنگ و دین دولتی آری یا نه؟ ۸۵۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر رضا اسالمی فقه حكومتی ۸۵۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدعلی حیدری فقه رسانه؛ مبانی، اصول و الزامات ۸۵۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر ابراهیم فیاض فقه و نظام سازی اسالمی ۸۵۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی، دکتر حمیدرضا شعیری دکتر احمد پا گونه شناسی مواجهه با خطر ۸۵۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین بابایی مجرد مانعیت تفكر بوروکراتیک در تحقق مدیریت جهادی ۸۵۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر فرید حاج سید جوادی گذاری فرهنگی در ج. ا. ا  تفاوت ها و مشابه ها ماهیت و هویت سیاست  ۸۵۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسین عیوضلو گستره های نظام اقتصاد اسالمی ماهیت و  ۸۵۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید صادق محمدی کالمی اصول فقه مبادی  ۸۵۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر نادرجعفري مدل اسالمي تبلیغات تجاري ۸۶۰
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دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید حسین اسحاقی مساله شناسی فرهنگی ۸۶۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدجواد شریف زاده مسأله بازار در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۶۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا مسئله شناسی فرهنگی ۸۶۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم گوهري مقدم دکتر ابوذر  مقدمه اي بر نظریه پردازي بومي در روابط بین الملل ۸۶۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید هاشم حسینی بوشهری مناسبات حوزه و دانشگاه در تولید فقه الحكومه ۸۶۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدتقی محبی نحوه نگاه به انفال در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۶۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر احسان خاندوزی نسبت فلسفه حقوق و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۶۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر فروغ نیلچی زاده، دکتر معصومه ابتكار نظام حقوق زن در اسالم  شاغل بودن زنان آری یا نه؟ ۸۶۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سلمان عمرانی کیفرگذاری مطلوب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کیفردهی و  نظام حقوقی  ۸۶۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر هادی طحان نظیف نظام سازی اسالمی در حقوق اساسی ۸۷۰

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر ناصر جمالزاده نظریه انقالب در قرآن و روایات ۸۷۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محسن محبی نظریه عمومي مجازات ها ۸۷۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدحسن خاني کاري براي همگرایي جهان اسالم نظریه منافع مشترك به عنوان ساز و  ۸۷۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمد نعمتی  نظریه عدالت اقتصادی در بهره مندی از منابع طبیعی و انفال در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ۸۷۴

دانشگاه امام صادق علیه السالم کبری پور عبداهلل دکتر  ک پدر و مادر در والیت بر تربیت فرزندان نقد دیدگاه اشترا ۸۷۵

دانشگاه امام صادق علیه السالم کرین کبر خادم الذا دکتر علی ا نقد و بررسی حق الطاعه ۸۷۶

دانشگاه امام صادق علیه السالم  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر صادق
کالم زیبا کارآمدی آن نقد و بررسی مبانی لیبرال دموکراسی دموکراسی و  ۸۷۷

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر حسن مجیدی نقش تحزب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۸۷۸

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدعلی قانع نقش موضوع در استنباط احكام ۸۷۹

دانشگاه امام صادق علیه السالم کتچی دکتر احمد پا کریم با تامل کاوی نظریه ابتنا علوم انسانی اسالمی بر قرآن  وا
بر نظریه های رقیب )مبنی بر ابتنا بر نظام فلسفی یا نظام فقهی ( ۸۸۰
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دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر محمدکاظم فرقانی کاوی نظریه ابتناء علوم انسانی اسالمی بر نظام فلسفی وا ۸۸۱

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر احمدعلی قانع وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت ۸۸۲

دانشگاه امام صادق علیه السالم  دکتر حمیدرضا مهدوی، دکتر احمد علی
قانع وجوب عینی نماز جمعه ۸۸۳

دانشگاه امام صادق علیه السالم دکتر سید مجید امامی پیوست فرهنگی امكان و ضرورت بازنگری در توسعه ۸۸۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کاظم باقری دکتر سید  گشای روش بومی - اسالمی ابن خلدون افق  ۸۸۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی آیت اله ابوالقاسم علیدوست گستره اصول فقه، ساختار جدید با توسعه  ۸۸۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر خالد غفوري کشاف مناشي الملكیه و تحلیل ظاهره الملكیه  التخویل االلهي - نظریه جدید في ا

القهریه ۸۸۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مصطفی ساوه درودی الگوهای عدالت طلبی در جریان های فكری -سیاسی ایران معاصر ۸۸۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر میر معزی کالن در جامعه اسالمی الگوی مصرف  ۸۸۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر احمد جهان بزرگی گذار عملی والیت فقها بر جامعه امام علی )ع( پایه  ۸۹۰

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علی اصغر هادوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم ۸۹۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کریم سلیماني دهكردي دکتر  گریزي ایرانیان در زندگي شهري)مدني) بررسي ریشه هاي تاریخي نظم  ۸۹۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کاظمي دکتر بهرام اخوان  بررسي و نقد نظریه عدالت جان راولز ۸۹۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر غالمرضا بهروز لک گفتمانی ومطالعات سیاسی اسالم بررسی تحلیل های  ۸۹۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدی جورکویه گری بررسی راهكارهای مبارزه با روسپی  ۸۹۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدی جورکویه گری )تن فروشی) بررسی عوامل روسپی  ۸۹۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین عشاقی برهان های عدمی بر وجود خداوند ۸۹۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علی ذوعلم بنیان های اساسی تمدن نوین اسالم ۸۹۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کمره ای دکتر علیرضا  پرسمان یاد )مباحث فلسفه خاطره_ داستان) ۸۹۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر احمد احمدی پیرامون وجود وعدم واصل هوهویت وتناقض ۹۰۰
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 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر شهریار زرشناس تاملی بر ادبیات داستانی سده پیش از انقالب اسالمی ۹۰۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ویدا احمدی  کردن(جریان استكمالی تبیین قاعده مندی )فرمولیزه 

روانكاوی ونمادشناسی متون ادبی - عرفانی - حكمی ۹۰۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر جلیل عرفان منش تعیین ماهیت والیتعهدی امام رضا)ع( بر اساس جزئیات

مسیر هجرت آن  از مدینه به مرو  ۹۰۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسن معلمی تفاوت مفاهیم ماهوی با معقوالت ثانیه فلسفی ۹۰۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد علی رضایی اصفهانی تفسیر موضوعی میان رشته ای ۹۰۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر جهان مهر پارسا تقسیم بندی ادبیات جنگ و ادبیات ضد جنگ ۹۰۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر فرزاد غفوري توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي در جهت توسعه ورزش همگاني ۹۰۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ساالر منافی اناری جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان ۹۰۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر عسكري سلیماني امیري حضوري بودن علم به محسوسات ۹۰۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علي عندلیب کان حكم صاله الطواف خلف المقام حیث ما  ۹۱۰

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر احمد حاجی ده آبادی حكم ظاهری بودن قاعده ارش در پرتو جامعیت شریعت درتعیین دیه ۹۱۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر جواد سرخوش ۹۱۲ حل مساله حسن وقبح عقلی بر اساس مقدمات ومبانی مشترک بین اطراف نزاع در آن

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ابراهیم متقي دیپلماسي چند وجهي در جمهوري اسالمي ایران ۹۱۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسن ملكي دیدگاه فطري معنوي در برنامه درسي ۹۱۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر خالد غفوري ُرؤیه جدیده حول اسباب الملكیه و جدوتها ۹۱۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر الهام ملک زاده گری، خضونت و تروریسم رابطه غرب با افراطی  ۹۱۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید عباس موسویان ربا در قرض های تولیدی وتجاری ۹۱۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر احمد علی یوسفی کشف آموزه های اقتصادی اسالمی مطابق با مبانی فقه اسالم روش ترکیب در  ۹۱۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید حمید میرخندان روش شناختی هنر دینی ۹۱۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین خزایی روش شناسی آینده پژوهی فرهنگی بومی ۹۲۰
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 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر غالمرضا محرمي سبك زندگي در سیره ائمه )ع) ۹۲۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر جعفر رحیمی حقیقی ظرفیت های رسانه در تغییر فرهنگ و سبک زندگی اسالمی ۹۲۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سعید فراهانی فرد عدالت بین نسلی ۹۲۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر هادی وکیلی عرفان از منظر منطق فازی ۹۲۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حیدر علی مسعودی غرب در رویكردهای روابط بین الملل ایرانی ۹۲۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا فلسفه / فرهنگ / جامعه شناسی؛ سیطره مجاز ۹۲۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا فلسفه / فلسفه اصول، فلسفه اصول فقه ۹۲۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا فلسفه / فلسفه دین؛ سرشت و صفات حوزه های چهارگانه هندسه معرفتی دین ۹۲۸

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر مرتضی یوسفی راد فلسفه سیاسی اسالم ۹۲۹

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمدرضا پورحقاني قانون زوج و نقدي بر حرکت جوهري مالصدرا ۹۳۰

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کافی دکتر مجید  کارکرد دین در عرصه اجتماع ۹۳۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر رحیم ناروییبه کارکرد روانشناختی دین ۹۳۲

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی ج اله هدایت نیا دکتر فر کارکرد های اصل عفاف در حقوق خانواده ۹۳۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر مسعود امید گامی به سوی همگرایی معرفت شناسی مطهری وکانت ۹۳۴

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر سیاوش رودگر مبانی انسان شناسی الگوی اسالمی پیشرفت ۹۳۵

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر قاسم ترخان مبانی جهان شناختی الگوی اسالمی پیشرفت ۹۳۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر فرامرز قراملكی مبانی خداشناسی الگوی اسالمی پیشرفت ۹۳۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر سید زاهد زاهدانی مبانی روان شناختی و جامعه شناختی معروف و منكر ۹۳۸

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر غالمرضا بهروزی لک مرجعیت علمی قرآن ۹۳۹

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر مسعود عبدالحسین پورفرد مردم ساالری دینی ۹۴۰
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پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر ابوالفضل جمشیدی مسولیت دولت اسالمی نسبت به فرهنگ: ادله اثبات ۹۴۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی آیت اله ابوالقاسم علیدوست مصلحت در فقه امامیه ۹۴۲

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر عبدالحسین خسرو پناه گزاره معیارهای دینی بودن یک  ۹۴۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر مریم بختیار مقایسه وحدت وجود از دیدگاه ابن عربي و جامي ۹۴۴

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمد علی خبری مقایسه مبانی و روش های هنر دینی و هنر غیر دینی ۹۴۵

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا کارکرد شناسی عقل در باب دین کتشاف دین / مصادر معرفت دینی  منطق ا ۹۴۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا منطق فهم دین ۹۴۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کبر رشاد آیت اله علی ا کیارستمی منظر متافیزیكی در سینمای  ۹۴۸

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمد جواد جاوید نسبیت در حقوق شهروندی ۹۴۹

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محسن مهاجرنیا نظام دفاعی اسالمی ۹۵۰

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر علیرضا رجایی نظریه )درمان( شناختی- هیجانِی دینی ۹۵۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر حسین عشاقی نقد حكم پذیری موجود ۹۵۲

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر یحیی یثربی نقد نظام مدیریتی جامعه مخصوصا در علوم انسانی ۹۵۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمد رضا محسنی نقد و بررسی جهان زیبایی شناسة مارسل پروست - در جستجوی زمان از دست رفته ۹۵۴

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر علیرضا قائمی نیا نقش استعاره های مفهومی در معرفت دینی ۹۵۵

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر ابراهیم دادجو گرایی در علوم انسانی-اسالمی) نقشه راه علوم انسانی - اسالمی )واقع  ۹۵۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر غالمرضا ذکیانی هنر استدالل ۹۵۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر مهدی سقایی کالنشهر ها گردشگری درروستاهای پیرامون  واسازی متن فضایی 

)مطالعه موردی:کالن شهر مشهد) ۹۵۸

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محسن مهاجر نیا گرایی در فلسفه سیاسی فارابی واقع  ۹۵۹

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمد هاتفی گفتمانی وضعیت )پارادایم(پسا ۹۶۰
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پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمدرضا جباران کودک درپژوهش ارزش اخالق رضایت والدین برای شرکت  ۹۶۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی ج اهلل هدایت نیا دکتر فر ارزیابی اخالقی فقه و حقوق خانواده ۹۶۲

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر علی محمدی جورکویه ازدواج موقت ۹۶۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر سیدعباس موسویان استاندارد سازی بانكداری بدون ربا ۹۶۴

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی کری دکتر احمد شا اصطالح شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس ۹۶۵

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر سیدمحمدحسن جواهری اعجاز تشریعی با تكیه بر نظر عالمه معرفت ۹۶۶

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر علی آقاپیروز بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون ۹۶۷

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی دکتر محمد حنیف بررسی داستان سیاسی, داستان انقالب ۹۶۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محسن ردادی پدیده تجدیدنظر طلبی در انقالب اسالمی ۹۶۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر قاسم ترخان تأملی بر نظام طبقه بندی سنت های الهی در جامعه و نقش آن در پیشرفت ۹۷۰

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد ملک زاده تحقیق صلح پایدار جهانی از دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی ایران آیت اهلل خامنه ای ۹۷۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدرضا شفیعی فر تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسالمی ایران ۹۷۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مالک شجاعی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی ۹۷۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مسعود پورفرد تعامل و روشنفكری دینی با جمهوری اسالمی ایران ۹۷۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مسعود پورفرد ثبات سیاسی در نظام مردم ساالری دینی ۹۷۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند چگونگی اسالمی سازی علوم انسانی ۹۷۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر قاسم ترخان کالمی بر علوم انسانی چگونگی تاثیر باورهای  ۹۷۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ج اهلل هدایت نیا دکتر فر چند همسری در قرآن؛ چالش ها و رویكردها ۹۷۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین رمضانی کار 2030 برای توسعه پایدار درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور  ۹۷۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر غالمحسین محرمی کالم رابطه تاریخ و  ۹۸۰
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 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین احمدی رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه ۹۸۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علی آقا پیروز کارکنان بر اساس آموزه های اسالمی رهبری  ۹۸۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد حسنی  سیاست جنایی افتراقی

)مطالعه موردی یقه سفیدی) ۹۸۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر امیر غنوی ح واره های قرآنی طر ۹۸۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سیاوش رودگر عدالت جنسیتی با رویكرد عرفانی ۹۸۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سیدسجاد ایزدهی عدالت و مصلحت ۹۸۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر علیرضا پیروزمند فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی ۹۸۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سید سجاد ایزدهی گستره فقه سیاسی از منظر آیت اهلل العظمی خامنه ای قلمرو و  ۹۸۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدرضا شفیعی فر کید بر انتخابات ریاست جمهوری) قواعد فهم تحوالت جمهوری اسالمی )با تا ۹۸۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سیدکاظم سیدباقری کارکردهای عدالت در حكمرانی اخالقی ۹۹۰

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کبان دکتر سلیمان خا ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه ۹۹۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کرین دکتر حمیدرضا شا مبانی دین شناختی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۹۹۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد جداری عالی مدل اسالمی اخالق مصرف ۹۹۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سیاوش رودگر معرفت نفس شهودی در منظومه فكری عالمه طباطبایی ۹۹۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر مهدی جمشیدی معنای علم اجتماعی اسالمی ۹۹۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر سیاوش رودگر گفتمان مقام معظم رهبری معنویت معطوف به عرصه های زندگی در  ۹۹۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد شجاعیان گرایان معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع 

)نقد و بررسی(  ۹۹۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد شجاعیان معیارهای عدالت توزیعی در عرصه های سیاسی با رویكرد دینی ۹۹۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدحسین جمشیدی معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر ۹۹۹

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی کرین دکتر حمیدرضا شا کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی نسبت دین و پیشرفت با تا ۱۰۰۰
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 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ج اهلل هدایت نیا دکتر فر نشست تخصصی الگوی سوم )الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه) ۱۰۰۱

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر حسین بابایی مجرد نظام سازی قرآن بنیان؛ چیستی, چرایی و چگونگی ۱۰۰۲

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ابوالفضل ساجدی نقد رویا انگاری وحی ۱۰۰۳

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمد جعفری نقد مبانی معنویت مدرن ۱۰۰۴

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محمدحسن قدردان قراملكی کتاب نقد و بررسی 

)خدا در تصور انسان(  ۱۰۰۵

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ابراهیم دادجو نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبكه ای ۱۰۰۶

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محسن مهاجرنیا نقش انقالب اسالمی در ارتقای حقیقت عدالت ۱۰۰۷

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر محسن مهاجرنیا کالم سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه والیت فقیه نقش  ۱۰۰۸

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی دکتر ابراهیم دادجو گرایی پیش رونده واقع  ۱۰۰۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر حسین ارجینی   امام  خمینی  مقایسه مواضع امام خمیني و مراجع حوزه قم در قبال انقالب اسالمي

با رویكرد فقه سیاسي  ۱۰۱۰

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر وحید عوقي   امام خمینی  اجتماعي سازي در مدیریت منابع انساني با رویكرد اسالمي ۱۰۱۱

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
)خمینی)ره دکتر مجتبي مصباح احتمال معرفت شناختي ۱۰۱۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر رحیم ناروئی   امام خمینی  ارتباط نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا؛ تحلیل روانشناختی ۱۰۱۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدجواد توکلي   امام خمینی  گروي در نظریه پردازي در علوم انساني - اسالمي ارزیابي جایگاه مبنا ۱۰۱۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی ابوطالبی   امام خمینی  اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران ۱۰۱۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر سیدمحمدکاظم رجایی   امام خمینی  کریم الگوی توزیع درآمد از منظر قرآن  ۱۰۱۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر حسن یوسف زاده   امام خمینی  اهداف و راهبردهای فرهنگی اجتماعی پیشرفت از منظر اسالم ۱۰۱۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر سیداحمد رهنمایی   امام خمینی  گیر طرحی برای تجمیع استعدادها آموزش و پرورش فرآ ۱۰۱۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر حامد منتظري مقدم   امام خمینی  بررسي تطبیقي نگرشي جوامع شیعي و سني درباره نظام ۱۰۱۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد تقي یوسفي   امام خمینی  بررسي ماهیت و ادله عالم ذر ۱۰۲۰
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مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محسن انبیائي   امام خمینی  بررسي نظریه اي طراحي هوشمند روزنه اي نو در چالش هاي میان علم و الهیات ۱۰۲۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدحسین فاریاب   امام خمینی  بررسي و نقد دیدگاه عالمه طباطبایي درباره مفهوم امامت در آیه ابتال ۱۰۲۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد جواد توکلی   امام خمینی  بررسی امكان پذیری تمایز اقتصاد اسالمی اثباتی, هنجاری و تدبیری ۱۰۲۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر رضا محمدی   امام خمینی  بررسی تقنین شریعت و رابطه اصل 4 و 71 قانون اساسی ۱۰۲۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی امیدی   امام خمینی  بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی درباره مشروعیت حكومت در عصر غیبت ۱۰۲۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمد سعیدي   امام خمینی  کانت کپرنیكی  بررسی و نقد انقالب  ۱۰۲۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدرضا رحیمي   امام خمینی   برنامه ریزي منابع انساني با رویكرد اسالمي

)گزینش نیروي انساني) ۱۰۲۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمدحسین شریفی   امام خمینی  پرسش های پژوهشی در علوم انسانی ۱۰۲۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
کرمانی   امام خمینی  دکتر علیرضا  تحلیل عرفاني قیام امام حسین علیه السالم ۱۰۲۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر حمزه علی وحیدی منش   امام خمینی  تحلیلي متفاوت از فلسفه سیاسي اسالم ۱۰۳۰

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمد رهنمایي   امام خمینی  تعلیم و تربیت ارزشها چیستی و قلمرو آن ۱۰۳۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر جواد سلیمانی   امام خمینی  تفسیر حرکت تاریخ بر اساس سنت غلبه حق بر باطل در قرآن ۱۰۳۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدمهدی نادری قمی   امام خمینی  تالزم معناشناختي و روش شناسي، در مدیریت اسالمي ۱۰۳۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر علی مصباح   امام خمینی  چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند

نظریه پردازی در علوم انسانی )جلسه اول ( ۱۰۳۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر علی مصباح   امام خمینی  چیستی فلسفه مضاف و جایگاه آن در فرایند

نظریه پردازی در علوم انسانی )جلسه دوم ( ۱۰۳۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محتبی مصباح   امام خمینی  درجه اعتبار معرفت ۱۰۳۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدرضا باقرزاده   امام خمینی  دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ۱۰۳۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد جعفری   امام خمینی  کالمی فلسفه قیام امام حسین)ع) دیدگاه شناسی  ۱۰۳۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر امین رضا عابدی نژاد   امام خمینی  رابطه فقه پیشرفت با علوم انساني ۱۰۳۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدرضا باقرزاده   امام خمینی  رجل سیاسی - مذهبی ۱۰۴۰
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مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر رضا عابدي نژاد   امام خمینی  روش استنباط سیاست هاي پیشرفت در اندیشه شهید صدر ۱۰۴۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمد ابوترابي   امام خمینی  روش تحقیق در علوم فطري و نقد دیدگاه هاي رایج ۱۰۴۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر یوسف دانشور   امام خمینی  گرایي دیني گرایي علمي با فرا طبیعت  رویارویي طبیعت  ۱۰۴۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدجواد زارعان   امام خمینی  ساحت بندي در تعلیم و تربیت ۱۰۴۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدحسین شیخي   امام خمینی  کار با رویكرد اسالمي کارکنان و ایمني محیط  سالمت  ۱۰۴۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد ملک زاده   امام خمینی  گسست ها گری و روشنفكری دینی؛ پیوندها و  سلفی  ۱۰۴۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مرتضي صاتعي   امام خمینی  کارآمدي تبلیغ اسالمي و مسیحي گذار بر  سنجش عوامل تاثیر  ۱۰۴۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر سیدکاظم رجایي   امام خمینی  شاخص عدالت اقتصادي در الگوي اسالمي ایراني اسالمي پیشرفت ۱۰۴۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر ابوذر مظاهري   امام خمینی  شرایط تبدیل میراث تاریخي به ظرفیت تمدني ۱۰۴۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی نادری   امام خمینی  ارتباط معنای علم دینی با روش شناسی آن ۱۰۵۰

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر حسن یوسفیان   امام خمینی  گریزي در منابع منسوب به عرفان اسالمي شریعت  ۱۰۵۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر جواد سلیمانی   امام خمینی  ضرورت، امكان و معیارهای تاریخی تطبیقی ۱۰۵۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر ابوذر مظاهري   امام خمینی  طرحی از آینده انقالب اسالمی بر مبنای فلسفه تاریخ الهی و روش های متناسب ۱۰۵۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمد رهنمایي   امام خمینی  ظرفیت هاي تربیت والیي- جهادي براي تمدن اسالمي ۱۰۵۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر رضا رمضان نرگسي   امام خمینی  گذشته اسالمي ظرفیت هاي تمدن  ۱۰۵۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
کاظمي   امام خمینی  دکتر مجتبي  ظرفیت هاي هویتي شیعه ۱۰۵۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مصطفي جمالي   امام خمینی  ظرفیت هاي تمدني انقالب اسالمي ۱۰۵۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر سیدمحمدحسین متولي امامي   امام خمینی  ظرفیت هاي عرفان اسالمي ۱۰۵۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمد عابدي نژاد   امام خمینی  ظرفیت هاي فقه با رویكرد تمدني ۱۰۵۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی ابوطالبی   امام خمینی  ظرفیت سنجی جریانهای فكری- سیاسی معاصر ایران برای تمدن سازی ۱۰۶۰
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مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر احمدحسین شریفی   امام خمینی  کتشاف نظریه اسالمی در علوم انسانی فرایند ا ۱۰۶۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر یوسف دانشور   امام خمینی  گرایی در قرآن قرینه  ۱۰۶۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
کمال مظلومی زاده   امام خمینی  دکتر  لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی ۱۰۶۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر علي جابري   امام خمینی  مباني معرفت شناختي نگرش الجمع للجمیع مرحوم عالمه طباطبایي ۱۰۶۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی مشكی   امام خمینی  مدرنیته و نسبت آن با دین ۱۰۶۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد بیدار   امام خمینی  معنا شناسي مكتب، نظام و علم در اقتصاد اسالمي ۱۰۶۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد سربخشی   امام خمینی  معنا و تجلی عدل الهی در مورد انسان ۱۰۶۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدجمال خلیلیان   امام خمینی  معیارها و شاخص های تامین و تخصیص بودجه دولت اسالمی ۱۰۶۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر سیدکاظم رجایي   امام خمینی  کالسیك منطق فعالیت اقتصادي از دیدگاه عالمه در مقایسه با اقتصاد  ۱۰۶۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر ابوذر مظاهري   امام خمینی  منظومه فكری عالمه مصباح در موضوع تمدن ۱۰۷۰

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمدجواد نوروزي   امام خمینی  کارآمدي با مشروعیت در نظام والیي نسبت  ۱۰۷۱

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر فخرالدین طباطبایي   امام خمینی  گذر تاریخ نظریه تكامل در  ۱۰۷۲

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر ابوالفضل ساجدی   امام خمینی  نقد رویا انگاري وحي ۱۰۷۳

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد جعفري   امام خمینی  نقد نظریه فلسفي وحي ۱۰۷۴

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد جعفري   امام خمینی  نقد و بررسي نسبت عقل و دین در مدرسه معارفي خراسان ۱۰۷۵

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر مهدی ابوطالبی   امام خمینی  کدی درباره انقالب اسالمی نقد و بررسی نظریه نیكی آر  ۱۰۷۶

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر علي مصباح   امام خمینی   نقش ارزش ها در علوم انساني توصیفي

کید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدي )جلسه اول) با تأ ۱۰۷۷

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر علي مصباح   امام خمینی   نقش ارزش ها در علوم انساني توصیفي

کید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدي )جلسه دوم) با تأ ۱۰۷۸

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمد حسین فاریاب   امام خمینی  وهابیان؛ منكران یا باورمندان به تشبیه و تجسیم؟ ۱۰۷۹

مؤسسه آموزشی و پژوهشی
دکتر محمود نمازی   امام خمینی  گزیستانسیالیسم  بررسی و تحلیل دیدگاه ا

درباره هویت انسان و تاثیر آن در علوم انسانی ۱۰۸۰
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دانشگاه قم دکتر روح اهلل امیرآبادی کارفرمایان و ذینفعان در تصمیم سازی ضرورت و نحوه مشارکت 
معیارهای طراحی لرزه ای سازه ها  ۱۰۸۱

دانشگاه قم دکتر علی احمد ناصح اثبات حجیت روایات تفسیری ۱۰۸۲

دانشگاه قم دکتر محمدرضا فخر روحانی ادبیات حسینی و عاشورایی در زبان انگلیسی ۱۰۸۳

دانشگاه قم دکتر محمدحسن ملكی ارائه چهارچوبی ارزشی برای توسعه روش های تحقیق
گفتمانی  در عملیات با رویكرد اخالق  ۱۰۸۴

دانشگاه قم دکتر سوسن بهرامی کارآفرینی سازمانی و شاخص های آن در آموزش عالی ارزیابی  ۱۰۸۵

دانشگاه قم دکتر رضا جعفری هرندی کتاب های درسی جدید التالیف دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به  ارزیابی محتوای 
مفاهیم مهدوی ۱۰۸۶

دانشگاه قم دکتر محسن قدیر کیفری بین المللی ارزیابی نسل های دادگاه های  ۱۰۸۷

دانشگاه قم کی دکتر مهرداد تا  استراتژی های اقتصادی اجتماعی توسعه در تدوین
استاندارد نسل پنج سیستم های مخابراتی ۱۰۸۸

دانشگاه قم دکتر مهین چناری اسالم و تربیت شهروندی ۱۰۸۹

دانشگاه قم دکتر اسماعیل نعمت اللهی اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسؤولیت قراردادی در فقه امامیه ۱۰۹۰

دانشگاه قم دکتر غالمعلی قاسمی اعالمیه اسالمی حقوق بشر دوستانه ضرورت ها و بایسته ها ۱۰۹۱

دانشگاه قم کی دکتر مهرداد تا اقتصاد دانشگاهی یا دانشگاه اقتصادی تدوین دکترین اقتصاد مقاومتی دانشگاهی ۱۰۹۲

دانشگاه قم دکتر مریم حكمت نیا امام علی در متون ادبیات مسیحیان معاصر عرب ۱۰۹۳

دانشگاه قم دکتر حامد نیكو نهاد امت ایران؛ بازشناسی جامعه سیاسی زیربنای حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ۱۰۹۴

دانشگاه قم ح رامین دکتر فر بازتعریف مفهوم نظم ۱۰۹۵

دانشگاه قم دکتر احمدرضا توحیدی بایدها و نبایدهای دیوان آسیایی حقوق بشر ۱۰۹۶

دانشگاه قم دکتر عباس حبیب زاده بررسی امكان پذیری درس پژوهی در دروس دانشگاهی ۱۰۹۷

دانشگاه قم دکتر مهدی محمدی کتاب های درسی کودکان و نوجوانان در  بررسی جایگاه ادبیات  ۱۰۹۸

دانشگاه قم دکتر حمید صادقیان بررسی جایگاه و اهمیت مسائل روانی در ورزش حرفه ای ۱۰۹۹

دانشگاه قم دکتر رضا جعفری هرندی غ التحصیالن در نظام آموزش عالی کارایی بیرونی فار بررسی  ۱۱۰۰
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دانشگاه قم دکتر محمدجواد حیدری بررسی مباحث فقهی و حقوقی آیه محاربه
)آیه 33 سوره مبارکه مائده(  ۱101

دانشگاه قم دکتر سهراب عبدی زرین بررسی مدل انتخاب شغل در دانش آموزان ۱102

دانشگاه قم دکتر اعظم وفایی بررسی نقش جنسیت در تفاوت های تشریعی با ابتنا بر تفاوت های تكوینی ۱103

دانشگاه قم دکتر مریم باقی بررسی و تحلیل اقتباس از آیات و احادیث در مكاتیب سنایی از جهت لفظی ۱۱۰۴

دانشگاه قم دکتر امیرحسین صادقی بنیادگرایی اسالمی و بازنمایی آن در آثار برگزیده نویسندگان مسلمان بریتانیایی ۱۱۰۵

دانشگاه قم دکتر علی مشهدی بوم زدایی در حقوق بین الملل ۱۱۰۶

دانشگاه قم کهریز سنگی دکتر علی قاسمی  تاثیر فعالیت های بدنی بر سرطان و ارتباط ورزش با بروز انواع سرطان ۱۱۰۷

دانشگاه قم دکتر علی قاسمی تأثیر فعالیت های ورزشی بر دیابت ۱۱۰۸

دانشگاه قم دکتر سیروس راستانی گرایی بر بهبود سالمت تأثیر معنویت  ۱۱۰۹

دانشگاه قم دکتر مهدیه سادات مستقیمی گه عرفان تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشا
)با نگاهی به اهمیت آن در زبان شناسی(  ۱۱۱۰

دانشگاه قم دکتر علیرضا ابراهیمی کید بر موضوعات حقوقی تحول در علوم انسانی با تأ ۱۱۱۱

دانشگاه قم دکتر اقدس فاتحی تحول مهمترین شخصیت های اساطیری از عصر ایران باستان تا شاهنامه ۱۱۱۲

دانشگاه قم دکتر یعقوب نوروزی کتابخانه های دیجیتالی تعامل انسان با اطالعات در  ۱۱۱۳

دانشگاه قم دکتر محمد زمان رستمی گاری آن با مبانی مالیات های اسالمی چالش های نظام مالیاتی ارزش افزوده و ناساز ۱۱۱۴

دانشگاه قم دکتر مرتضی صادق عمل نیک کردن زمینه های طهور منجی عالم بشریت ح و برنامه راهبردی آماده  چشم انداز و طر ۱۱۱۵

دانشگاه قم دکتر مهدی منفرد چیستی فلسفه تطبیقی ۱۱۱۶

دانشگاه قم دکتر علی احمد ناصح حجیت روایات تفسیری ۱۱۱۷

دانشگاه قم دکتر جعفر نكونام حقانیت علم ظاهری در قرآن ۱۱۱۸

دانشگاه قم دکتر سید یاسر ضیائی کید بر بیداری اسالمی حقوق و تعهدات دولت های ناشی از انقالب با تأ ۱۱۱۹

دانشگاه قم دکتر غالمعلی قاسمی کید بر قضیه شاهدان دروغین دادگاه ویژه لبنان: چالش ها و ابهامات با تأ ۱۱۲۰
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دانشگاه قم دکتر محمدهادی مفتح رابطه مقبولیت مردمی حكومت با مشروعیت دینی آن ۱۱۲۱

دانشگاه قم دکتر رضا جعفری هرندی  راهكارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی دوره متوسطه از
منظر دبیران ۱۱۲۲

دانشگاه قم دکتر علی قاسمی روزه داری در ورزش ۱۱۲۳

دانشگاه قم دکتر رسول محمد حسین پور سرقت ادبی در ایران و راه های پیشگیری از آن در متون انگلیسی ۱۱۲۴

دانشگاه قم دکتر علیرضا حجازی  عرضه و نقد نسخه نهایی ترجمه متن عربی "تمام نهج البالغه" اثر سید صادق
موسوی ۱۱۲۵

دانشگاه قم دکتر علی مشهدی عمومی شدن حقوق خصوصی ۱۱۲۶

دانشگاه قم دکتر سیده منا موسوی فهم های انحرافی در تشخیص منزلت امامان معصوم از غلو تا تقصیر ۱۱۲۷

دانشگاه قم دکتر سهراب عبدی زرین کاربرد مشاوره مسیر شغلی برای مدارس ایران ۱۱۲۸

دانشگاه قم دکتر حمید رهبر مبانی تئوریک نظام ساسانی، دلیل بنیادی فروپاشی تمئن ایرانی ۱۱۲۹

دانشگاه قم کریمی دکتر رضا  کزپژوهشی اسالمی و آزمون آن با توجه به  مدل سازی محیط دانش آفرینی در مرا
گی های شخصیتی و عملكرد پژوهشی اعضای هیئت علمی ویژ ۱۱۳۰

دانشگاه قم دکتر صادق عمل نیک مدیریت انتقال و توسعه تكنولوژی در هزاره سوم ۱۱۳۱

دانشگاه قم دکتر یعقوب نوروزی کتابخانه های دیجیتالی مدیریت دانش در  ۱۱۳۲

دانشگاه قم دکتر عبدالحسین طالعی گذر زمان کتاب شناسی در عالم تشیع در  کتابداری و  مروری بر تحوالت تاریخ  ۱۱۳۳

دانشگاه قم دکتر سیده سعیده غروی کارگزاران در نهج البالغه ک ارزیابی  مال ۱۱۳۴

دانشگاه قم دکتر غالمحسین شیردل کریم منطق فازی در قرآن  ۱۱۳۵

دانشگاه قم دکتر جعفر عباداهلل عموقین نظام های رتبه بندی و نقش علم سنجی در بهبود رتبه علمی دانشگاه ۱۱۳۶

دانشگاه قم دکتر محمد نوذری فردوسیه نقد رویكرد قانون مجازات اسالمی 1392پیرامون جرم قذف ۱۱۳۷

دانشگاه قم دکتر علیرضا رستمی قفس آبادی کم نقد رویه قضایی در عدم اجرای قسم و سوگند در محا ۱۱۳۸

دانشگاه قم دکتر سعیده سادات غروی نقد نظریه بطون آیات آیت اهلل معرفت ۱۱۳۹

دانشگاه قم دکتر حامد نیكونهاد کلی انتخابات نقد و ارزیابی سیاست های  ۱۱۴۰
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دانشگاه قم دکتر حسن شبیری زنجانی کید بر تحوالت نظام تقنینی ایران کپی رایت با تا نقدی بر ضمانت اجرایی  ۱۱۴۱

دانشگاه قم دکتر عزت اهلل موالئی نیا نقش اغراض بالغی آیات در تفسیر قرآن ۱۱۴۲

دانشگاه قم دکتر یعقوب نوروزی نقش زبان مادری در بازیابی اطالعات ۱۱۴۳

دانشگاه قم دکتر محمدهادی مفتح نقش مقبولیت مردمی در مشروعیت حكومت دینی ۱۱۴۴

دانشگاه قم دکتر عزیزاهلل فهیمی نگاه امانت مدارانه یا سلطه مدارانه به محیط زیست ۱۱۴۵

دانشگاه قم دکتر غالمحسین اعرابی نگاهی جدید به روایات سبعه احرف ۱۱۴۶

دانشگاه قم دکتر زهره برقعی هفت آسمان قرآنی از منظر مال صدرا ۱۱۴۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمدرضا فتحی گونه شناسی  ارائه چارچوبی برای ترکیب روش شناسی های علم مدیریت بر مبنای 
مسائل سازمانی ۱۱۴۸

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد جواد ارسطا اصل رحمت در حكمرانی ۱۱۴۹

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علی جعفری آثار ممتنع شدن اجرای تعهدات فرعی و اصلی در قراردادها ۱۱۵۰

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علی حمیدی زاده کاری اسالمی و پروتستان بررسی تطبیقی اخالق  ۱۱۵۱

دانشگاه تهران و پردیس ها کوهساری دکتر سید اسحاق حسینی  بررسی تطبیقی ارتباط انگیزش با آرامش روانی در قرآن و روانشناسی ۱۱۵۲

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید علی محمد یثربی بررسی فقهی و حقوقی و اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی ۱۱۵۳

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید محمد موسوی مقدم کیت نوین درباره ی شخصیت و سیره ی پیامبر بررسی نظریه شكا ۱۱۵۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر احمد حاجی ده آبادی کشنده ترک فعل بعنوان عمل  ۱۱۵۵

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمدرسول آهنگران تعریفي نوین از نظم عمومي با توجه به دیدگاه مكاتب حقوقي ۱۱۵۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر احمدرضا قاسمي کمي مدیریت تكثرگرایي در پژوهش هاي  ۱۱۵۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر احمد حاجی ده آبادی کیفری و مدنی جایگاه تجزیه پذیری اقرار مقید در امور  ۱۱۵۸

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر مهدی شیدائیان آرانی جایگاه دادستان در دادرسی عادالنه ۱۱۵۹

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر هانیه السادات اخوت  جنبه هاي رواني اجتماعي امنیت در معماري
)مقایسه تطبیقي بین معماري اسالمي و سنتي) ۱۱۶۰
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دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر احمد میرحسینی نیری کتساب در تحمل شهادت و اداء آن حكم جواز ا
)با محوریت دیدگاه شیخ انصاری(  ۱۱۶۱

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر منیژه فیروزی  داستان هاي شفا بخش
کریم رویكرد روان شناختي به داستان هاي قران  ۱۱۶۲

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حامد پور رستمی درآمدي بر ایده اشراف در علوم انساني-اسالمي ۱۱۶۳

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر اعظم میرزمانی گذاری عمومی در جهان بینی اسالمی دلیل بنیادین خط مشی  ۱۱۶۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمدحسین رحمتي رویكرد استعاره اي به نظریه سازمان ۱۱۶۵

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید درید موسوی مجاب کیفری ایران در پرتو فرایند جهانی شدن بسترها، چالش ها و راهبردها سیاست  ۱۱۶۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید علي محمد یثربي ح عملیات بانكداري بدون ربا قانون و طر
)بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي(  ۱۱۶۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد ابراهیم شمس کیفری دولت کید بر مسؤولیت  کیفری اشخاص حقوقی با تأ مسؤولیت  ۱۱۶۸

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علی راد گونه ها مفسران امامیه و غرر قرآن: چیستی رهیافت ها و  ۱۱۶۹

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید عبد الرحیم حسیني نظریه حق از منظر فقه امامیه ۱۱۷۰

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حسین جاور نظریه عمومي ضمان وثیقه ۱۱۷۱

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حسین رحمت الهي کارکردگرایي پارسونز نظم عمومي در حقوق عمومي با توجه به نظریه  ۱۱۷۲

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علي جعفري نقد ماده 1169 سابق قانون مدني )حضانت اطفال( و نقد شیوه اصالح آن ۱۱۷۳

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر احمدرضا توحیدي کنوانسیون حقوق کودك در قانون مجازات اسالمي سال 92 و  کیفري   نقد مسئولیت 
کودك ۱۱۷۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علیرضا قائمی نیا استعاره مندي معرفت دیني ۱۱۷۵

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر فتح اهلل نجارزادگان اصطالح شناسي امام در قرآن و پیوند آن با نظریه تفویض دین ۱۱۷۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علی اشرف نظری انقالب اسالمی و ناسیونالیسم ۱۱۷۷

دانشگاه تهران و پردیس ها کعبی دکتر عباس  اوصاف شرایط رئیس جمهور در اصل 115 قانون اساسی ۱۱۷۸

دانشگاه تهران و پردیس ها گلپایگاني دکتر سید هاشم بطائي  برابری قصاص مسلم و غیر مسلم- زن و مرد ۱۱۷۹

دانشگاه تهران و پردیس ها کچویان دکتر حسین  بررسی چهره ی اسالم در مقام حضور در عرصه ی اجتماع ۱۱۸۰
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دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر مهدی نصیری بررسی دیدگاه های دینی در رابطه با تشكلیل جامعه و تمدن اسالمی در عصر غیبت ۱۱۸۱

دانشگاه تهران و پردیس ها حسن رحیم پور ازغدی  بررسی مبانی و روش های سیاست ورزی در جامعه بین الملل مبتنی بر اندیشه ی
دینی و انقالبی و تمایز آن با سیاست خارجی موجود بین الملل ۱۱۸۲

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علیرضا شجاعی زند بررسی نسبت علوم انسانی دانشگاهی و جامعه ۱۱۸۳

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حمید پارسانیا بررسی نسبت میان شناخت مسائل جامعه و تولید علم ۱۱۸۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر فریبا عالسوند کاذب بررسی نظام هویت سازی برای زنان جامعه و باز تعریف هویت های اصیل و  ۱۱۸۵

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حمید علیزاده بررسی نقش نگاه حق طلبانه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ۱۱۸۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حمید علیزاده تبیین نقد نظریه بازداری رفتاری راسل بارکلی ۱۱۸۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر خسرو باقری نوع پرست تعلیم و تربیت اسالمی و چهارچوب تئوریک تربیت اسالمی وکاربرد آن ۱۱۸۸

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر ابراهیم متقی گفتمانی تقابل دوگانه اسالم و غرب در بستر تنوع دال های  ۱۱۸۹

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر نوراهلل قیصری کالن نظام گذاری، برسی سیاست های  چالش های نظام سیاست  ۱۱۹۰

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر نیما قربانی  خودشناسی انسجامی وفرآیند محوری سیستم
شخصیت در سازش یافتگی انسجام و تعالی ۱۱۹۱

دانشگاه تهران و پردیس ها کماچالی دکتر صفری باقرپور  رشد روح ورابطه آن با شخصیت ۱۱۹۲

دانشگاه تهران و پردیس ها کی دکتر غالمرضا خا رهبری هم بالی در منطق الطیر  
)آموزه هایی ازسبک رهبری(  ۱۱۹۳

دانشگاه تهران و پردیس ها گودرز رشتیانی دکتر  ریشه های تاریخی جدایی قفقاز از ایران ۱۱۹۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر حسینعلی قبادی زیست آغازین )سیالیت و نامیرایی( اسطوره های ایرانی- اسالمی
گستره ی پویایی جهانی ادبیات فارسی  و  ۱۱۹۵

دانشگاه تهران و پردیس ها کبری بیرق دکتر حسن ا سنجه مدرنیته در شعر نو فارسی ۱۱۹۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر سید حسین میرمعزی ح جامع تحقیق دراقتصاداسالمی طر ۱۱۹۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علیرضا فدایی عراقی طرحی نودرطبقه بندی علوم ۱۱۹۸

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر خسرو باقری نوع پرست علم )تجربی( دینی ۱۱۹۹

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد حسین بیات علم، اراده و قدرت خدا از نظر فیلسوف متكلم و اصولی ۱۲۰۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

دانشگاه تهران و پردیس ها کامبیز فرقاندوست حقیقی دکتر  مدخلی بر استانداردهای حسابداری ایران ۱۲۰۱

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد علی نویدی مدیریت بینش ۱۲۰۲

دانشگاه تهران و پردیس ها کمال واعظی دکتر سید  نقد مبانی مدیریت دولتی نوین در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۱۲۰۳

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد تقی رهنمایی نقش دولت درتوسعه وتقویت شهرنشینی در ایران ۱۲۰۴

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر محمد مهدی هراتی کتابت آیات قرآنی هنر بدایع نگاری در  ۱۲۰۵

دانشگاه تهران و پردیس ها کچوئیان دکتر حسین  هویت ملی ۱۲۰۶

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علی قنبری کید بر ایرانیان عرب زبان هویت ملی و ارزش های جهانی شدن با تا ۱۲۰۷

دانشگاه تهران و پردیس ها دکتر علي منصوري، دکتر مهدي صالحي تئوري خاموشي در مدیریت ۱۲۰۸

دانشگاه آزاد دکتر سید علی محمد یثربی قرائت فقهی حقوقی اقتصادی اصالت و ضرورت ۱۲۰۹

دانشگاه آزاد دکتر فریدون رهنمایی رودپشتی CAPM گذاری دارایی های سرمایه ای وارائه مدل نوین جهت  تبیین مدل قیمت 
خ بازده مورد انتظار سهام R-CAPM پیش بینی نر ۱۲۱۰

دانشگاه آزاد دکتر علیرضا پارسا پور اخالق پزشكي در حوزه سالمت عمومي، منشور حقوق بیمار ۱۲۱۱

دانشگاه آزاد دکتر محمد جعفري هرندي اضطرار اجتماعي و احكام مترتب بر آن در جامعه اسالمي ۱۲۱۲

دانشگاه آزاد دکتر احمد افشین  بررسی وشناسایی مشكالت تربیتی نظام فعلی وتدابیرالزم برای رسیدن به یک نظام
مطلوب تربیتی ۱۲۱۳

دانشگاه آزاد دکتر عباس غالمي بیان هنر و نقاشي ۱۲۱۴

دانشگاه آزاد دکتر حیدرعلي عابدي پرستاري اعتقادي با الهام از فلسفه اسالمي در فرهنگ ایران ۱۲۱۵

دانشگاه آزاد دکتر غالمعلی افروز تحول در نظام متوسطه ۱۲۱۶

دانشگاه آزاد دکتر ابراهیم سلیماني درچه اي تداخل االسباب و المسببات ۱۲۱۷

دانشگاه آزاد دکتر دکتر خسرو پناه کیدبر فلسفه
ً
چیستی فلسفه های مضاف با تا ۱۲۱۸

دانشگاه آزاد دکتر محمد رضا هدایت پناه کربال کمیت تفكر عثماني بر معارضان قیام  حا ۱۲۱۹

دانشگاه آزاد کزازی دکتر میر جالل الدین  خاستگاه و چگونگی اسطوره ۱۲۲۰
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دانشگاه آزاد کرا طالشیان دکتر ابولفضل ا ریاضی بازتابی از قوانین خلقت ۱۲۲۱

دانشگاه آزاد دکتر مبینی دهكردی ح تحول راهبردی علم و فناوری طر ۱۲۲۲

دانشگاه آزاد دکتر ثریا سالحورزی گرایی دینی جان هیک کثرت  ۱۲۲۳

دانشگاه آزاد دکتر جلیل تجلیل گیتی سخنوری مبانی نوجویی و نوآوری در  ۱۲۲۴

دانشگاه آزاد دکتر علي آقا پیروز مدل رهبري در مدیریت اسالمي ۱۲۲۵

دانشگاه آزاد دکتر هوشنگ اریا منظومه شناخت بازتعریف هستی بمثابه پدیده ای با تعادل فعال ۱۲۲۶

دانشگاه آزاد کهنه شهری دکتر فاطمه جمیلی  گانگی اجتماعی نظر و عمل نظریه پردازی در جامعه شناسی و نظریه پردازی دو  ۱۲۲۷

دانشگاه آزاد دکتر منصور هاشمی نظریه تغییر معرفت شناختی در متدشناسی علوم انسانی ۱۲۲۸

دانشگاه آزاد دکتر الهه هادیان رسنانی نقد آراء و اندیشه های تفسیری ابن تیمیه ۱۲۲۹

دانشگاه آزاد دکتر احمد بخشایش اردستانی نقد بنیادگرایی و مدرنیته، تعامل یا تقابل ۱۲۳۰

دانشگاه آزاد دکتر ثریا سالحورزی نقد نظریه فوکویاما درباره پایان تاریخ ۱۲۳۱

دانشگاه آزاد دکتر هنگامه غضنفری کیفری ایران درحفاظت از محیط زیست با نگاهی به تحوالت  نقد و بررسی قواعد 
حقوق بین الملل محیط زیست ۱۲۳۲

دانشگاه آزاد دکتر محسن ایزدیار نقد و تحلیل آزاد اندیشی در ادب پارسی ۱۲۳۳

دانشگاه آزاد دکتر آیت اهلل شاهرودی اسالم و روابط بین الملل ۱۲۳۴

دانشگاه آزاد دکتر مهدی ماحوزی تعیین مرز ادبیات غنایی در میان انواع ادبی ۱۲۳۵

دانشگاه آزاد دکتر محمد علی نویدی تفكر اثر بخش ۱۲۳۶

دانشگاه آزاد دکتر سید حسن حسینی دانش بومی )اصول، مدیریت و مشارکت( در توسعه پایدار روستایی ۱۲۳۷

دانشگاه آزاد دکتر محمد نوید بازرگان سیر تحول آراء موالنا جالل الدین در شش دفتر مثنوی ۱۲۳۸

دانشگاه آزاد دکتر محمد دبیر مقدم صورت -نقش ۱۲۳۹

دانشگاه آزاد دکتر حسن بلخاری قدر- نظریه بنیادی هنر، معماری و زیبایی در تمدن اسالمی ۱۲۴۰
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دانشگاه آزاد دکتر اشرف السادات موسوی فرد کامل در حماسه ملی کیخسرو نماد انسان  ۱۲۴۱

دانشگاه آزاد دکتر احمد بهشتی معجزه انگاری اخالق نبوی ۱۲۴۲

دانشگاه آزاد کبر رشاد آیت اله علی ا کتشاف دین / مصادر معرفت دینی سنت پژوهی منطق ا ۱۲۴۳

دانشگاه آزاد دکتر فاضل سلطان نظریه عددی ۱۲۴۴

دانشگاه آزاد دکتر لیال برادران جمیلی نقد و بررسی نظریه آماتوریش
کتاب(  )شرق شناسی orientalism نقد نظریه پروفسور ادوارد سعید در  ۱۲۴۵

دانشگاه آزاد دکتر لیال عظیمی نقد و بررسی نظریه پست مدرنیستی مصرف
)مطالعه موردی ژان بودریار(  ۱۲۴۶

دانشگاه آزاد کاظم عظیمی دکتر  کارکردهای آن ضرورت تشكیل جمعیت زمینه سازان ظهور مهدی موعود )عج( و  ۱۲۴۷

دانشگاه آزاد دکتر فرحناز عیدی گذر از است به باید نقد اشكال هیوم بر چگونگی  ۱۲۴۸

دانشگاه آزاد دکتر محمود قیوم زاده نقد دیدگاه رادیكالی فمینیست ۱۲۴۹

دانشگاه آزاد دکتر حسین حبیبی تبار کتاب و مشرکین و مرتدین نقد نظریه نجاست ذاتی اهل  ۱۲۵۰

دانشگاه آزاد گودرزی دکتر علی  حقیقت سایه و شب ۱۲۵۱

دانشگاه آزاد دکتر قدرت ا،، خسرو شاهی فلسفه مجازات از دیدگاه اسالم ۱۲۵۲

دانشگاه آزاد دکتر دکتر غ منیری نقدوبررسی شعرنو )آزاد( ازآغاز تا امروز ۱۲۵۳

دانشگاه آزاد کبر اعتباریان دکتر ا نظریه تغییر وتحول خودزا ۱۲۵۴

دانشگاه آزاد کوهی دکتر سام سواد  حقوق بشراسالمی ۱۲۵۵

دانشگاه آزاد دکتر محمد علی برنا نقدی بر عینیت، سنخیت وتباین وجود ۱۲۵۶

دانشگاه آزاد دکتر رضا بی ریا ارائه مدل واقعی سازماندهی و پردازش واژه ها در زبان خارجی ۱۲۵۷

دانشگاه آزاد دکتر غالمرضا احمدی کیفیت تدریس است کاهش  استفاده ازحق التدریس باعث  ۱۲۵۸

دانشگاه آزاد گلستانی دکتر سید هاشم  تبیین علوم انسانی واهمیت میراث فرهنگی ۱۲۵۹

دانشگاه آزاد دکتر آذر قلی زاده تقویت هویت فرهنگی ۱۲۶۰
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دانشگاه آزاد دکتر احمدرضا لطفی گرا دستور وحدت  ۱۲۶۱

دانشگاه آزاد دکتر احمد علی فروغی ابری کشور کردن پژوهش در مدارس  کاربردی  ۱۲۶۲

دانشگاه آزاد دکتر سید حسین واعظی گزاره های علوم مختلف بشری در طولند نه در عرض ۱۲۶۳

دانشگاه آزاد دکتر زهرا ولی زاده نظریه فمنیستی افراطی )رادیكالی( آمریكایی ۱۲۶۴

دانشگاه آزاد دکتر علی اصغرتجری  بررسی و نقد دیدگاه های مربوط به وابستگی فهم معنی و تفسیر قرآن به غیر قرآن با
کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی تا ۱۲۶۵

دانشگاه آزاد  دروس معاصر دکتر میثم تهرانی
contemporary courses ۱۲۶۶

دانشگاه آزاد دکتر مریم یارمحمد توسكی کیفی روش های 
 Qulatitative methods ۱۲۶۷

دانشگاه آزاد دکتر حمید ماجدی شهر تعالی ۱۲۶۸

دانشگاه آزاد دکتر محمدرضا محسنی نقد فلسفی حكمت متعالیه مالصدراوفلسفه تعقلی دکارت ۱۲۶۹

دانشگاه آزاد دکتر حسین هادوی  نقدوبررسی نظریه انحطاط اندیشه سیاسی درایران
)نقد نظریه دکتر سید جواد طباطبایی) ۱۲۷۰

دانشگاه اصفهان دکتر افسانه فاطمی، دکتر بهمن زمانی اخالق مداری علمی؛ اهداف، موانع و راهكارها ۱۲۷۱

دانشگاه اصفهان دکتر عبدالحمید معرفی محمدی کل نگر در علم اقتصاد ارائه یک روش شناسی  ۱۲۷۲

دانشگاه اصفهان دکتر عبدالحمید معرفی محمدی اقتصاد اسالمی و مسأله نظم ۱۲۷۳

دانشگاه اصفهان دکتر محمد واعظ، دکتر محمدرضا حیدری اقتصاد مقاومتی راهكارها و چالش ها ۱۲۷۴

دانشگاه اصفهان گان انتظاری دکتر مژ اقلیم اختری ۱۲۷۵

دانشگاه اصفهان دکتر اصغر منتظر القائم انگیزه نهضت حسینی احیای امامت الهی ۱۲۷۶

دانشگاه اصفهان دکتر منوچهر محمدی آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ۱۲۷۷

دانشگاه اصفهان دکتر حسین جوادی به سازی تمدن ۱۲۷۸

دانشگاه اصفهان دکتر ناصر براتی ک و شناخت و تفسیر محیط زیست انسان تأثیر زبان مستقیم زبان بر فهم و ادرا ۱۲۷۹

دانشگاه اصفهان دکتر خالد غفوری تحلیل حقیقه الملكیه و مناشئها ۱۲۸۰
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دانشگاه اصفهان دکتر نوراهلل صالحی خ بهره ی حیاتی تحلیل فرکانسی نر ۱۲۸۱

دانشگاه اصفهان دکتر ابوالحسن فیاض انوش کارآمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی تحلیل نا ۱۲۸۲

دانشگاه اصفهان دکتر سید محمد نجفی ترجمه مخاطب محور قرآن ۱۲۸۳

دانشگاه اصفهان دکتر علی لبش تغییرات نگرش به زن در فرهنگ اصفهان با تكیه برفرهنگ عام ۱۲۸۴

دانشگاه اصفهان کالم، دکتر رامین دکتر زیبا کشور جریان شناسی سیاسی  ۱۲۸۵

دانشگاه اصفهان دکتر سید سعید زاهد زاهدانی جنبش اجتماعي با توجه به اصالت فرد- جمع - رابطه ۱۲۸۶

دانشگاه اصفهان دکتر مهدی مطیع کریم حس فرامتن آیات قرآن  ۱۲۸۷

دانشگاه اصفهان دکتر علی تدین کید بر روش، ارزش و مسأله دانش سیاسی بومی با تأ ۱۲۸۸

دانشگاه اصفهان دکتر محمد خاقاني اصفهاني گرا دستور زبان هستی  ۱۲۸۹

دانشگاه اصفهان دکتر محمد رودگر رئالیسم عرفانی ۱۲۹۰

دانشگاه اصفهان  دکتر مرتضي حصاري، دکتر روح ا،،، یوسفي
زشك

کاوش هاي تپه  شواهد پیدایش نظام مدیریت اداري در فالت مرکزي ایران بر پایه 
سفالین پیشوا ۱۲۹۱

دانشگاه اصفهان دکتر علی ارشد ریاحی عالم ذر ۱۲۹۲

دانشگاه اصفهان گرمارودی دکتر هما داوودی  کیفری قرائتی جدید از انسان شناسی  ۱۲۹۳

دانشگاه اصفهان دکتر مسعود مطهری نسب کاربرد روش پژوهی در تمدن پژوهی اسالمی مبتنی بر حكمت متعالیه ۱۲۹۴

دانشگاه اصفهان دکتر احمد عبادی گردآوري و داوري در دین پژوهي ۱۲۹۵

دانشگاه اصفهان دکتر فرهاد باباجمالی کانون های جمعیتی در ایران مرکزی مبانی آلومتری تولید یخ و هویت مكانی  ۱۲۹۶

دانشگاه اصفهان دکتر سیده فاطمه رفیعي پور علوي مخروط و اوج تكامل ۱۲۹۷

دانشگاه اصفهان دکتر رستم فالح معضالت اخالقی ۱۲۹۸

دانشگاه اصفهان  دکتر مهرداد حجازی،دکتر فاطمه مهدی
زاده معنا، زیبایی، شكل و سازه در معماری ایرانی اسالمی ۱۲۹۹

دانشگاه اصفهان دکتر مهدی نصر نصرآبادی GUT نظریه وحدت نیروها ۱۳۰۰
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دانشگاه اصفهان دکتر محمد خاقانی اصفهان نظریه بالغی بیان و تبیین ۱۳۰۱

دانشگاه اصفهان دکتر نصراهلل خسروآبادی نظریه تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران ۱۳۰۲

دانشگاه اصفهان دکتر محمد تقي سهرابي فر نفي نظریه سرنوشت محتوم انسان از منظر قرآن و روایات ۱۳۰۳

دانشگاه اصفهان دکتر علی ارشد ریاحی نقد ادله اتحاد عاقل ومعقول ۱۳۰۴

دانشگاه اصفهان دکتر علی ارشد ریاحی نقد ادله قدوس نفس انسانی ۱۳۰۵

دانشگاه اصفهان دکتر علی ارشد ریاحی که )عالم ذر( اراده شده است نقد مهمترین نظریه هایی  ۱۳۰۶

دانشگاه اصفهان دکتر محمد هاتفي گفتماني همپوشاني سپهر- نشانه و نظام  ۱۳۰۷

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر ولی رستمی کار اصالح قانون  ۱۳۰۸

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر قدرت اهلل رحمانی کارآمد؟ آینده پژوهی تعادل قوا؛ قوه مقننه مقتدر یا قوه مجریه  ۱۳۰۹

سازمان بسیج حقوقدانان کبر طالبكی دکتر ا آینده پژوهی نهادی امر به معروف و نهی از منكر؛ مصداق خیر و منفعت عمومی ۱۳۱۰

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر مرتضی عزتی بانک و انتقاد ازنحوه حمایت از تولید ملی ۱۳۱۱

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر منوچهر محمدی بررسی ابعاد حقوقی بیانیه سوییس ۱۳۱۲

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر علی غالمی سیاست های مبارزه با فرهنگ جوانی ۱۳۱۳

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر توکل حبیب زاده کرانه باختری بررسی ابعاد حقوقی تسلیح  ۱۳۱۴

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر عطااهلل بیگدلی بومی سازی نظام حقوقی ۱۳۱۵

سازمان بسیج حقوقدانان کوهی دکتر شریفی طراز  گزارش دوره ای جهانی کالن نظام UPR تحلیل دومین  ایران با توجه به سیاست های  ۱۳۱۶

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر فایزه عظیم زاده بررسی شاخص های مطلوب وضعیت خانواده از دو دیدگاه اسالمی و منتقدان ۱۳۱۷

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر پور احمدی، حجه االسالم مقدمی تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳۱۸

سازمان بسیج حقوقدانان کامران ندری دکتر  چگونگی )شتابزدگی( اسالمی شدن نظام بانكی ۱۳۱۹

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر جاوید , دکتر زارعی, دکتر برهانی حقوق طبیعی و نظام حقوقی اسالمی ۱۳۲۰
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سازمان بسیج حقوقدانان دکتر بهرام مستقیمی  حمایت از تشكیل دولت فلسطین، از پشتیبانی جنبش عدم تعهد تا اقدام چند دولت
اروپایی به شناسایی فلسطین ۱۳۲۱

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر احمد قلعه بانی خصوصی سازی در حوزه نفت ۱۳۲۲

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر جلیل محبی شفافیت اقتصادی و تدوین بانک جامع اطالعات اقتصادی ۱۳۲۳

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر عبدالرضا علیزاده فلسفه در معرفت شناسی حقوق ۱۳۲۴

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر عبدالرضا علیزاده، دکتر حمید پارسانیا فلسفه در نظام حقوق ایران ۱۳۲۵

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر فائزه عظیم زاده شاخص های زن مطلوب ۱۳۲۶

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر خیراهلل پروین منشور حقوق شهروندی دولت ۱۳۲۷

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر سیدمحمدمهدی غمامی نسبت سنجی اولویت نظم عمومی و حقوق فردی ۱۳۲۸

سازمان بسیج حقوقدانان کامران دانشجو دکتر  کتب درس بررسی نظام تحصیلی فعلی و لزوم اختالط مدارس و یا جداسازی افراد و  ۱۳۲۹

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر سیدمحمدمهدی غمامی نظم عمومی دینی و نظم عمومی الئیک ۱۳۳۰

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر منوچهر محمدی، دکتر امیرساعد وکیل نقد و بررسی ابعاد حقوقی بیانیه سوییس ۱۳۳۱

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر خیر اهلل پروین نقد و بررسی»منشور حقوق شهروندی دولت ۱۳۳۲

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر سیدمحمدمهدی غمامی آزادی های عمومی در پرتو تبیین مرزها ۱۳۳۳

سازمان بسیج حقوقدانان دکتر قاسم زمانی کشتار اقلیت های مذهبی و تخریب بناهای تاریخی یونسكو و شورای امنیت در  ۱۳۳۴

)دانشگاه الزهرا )س دکتر شراره چاووشیان  از فلوبر تا رمان نو ۱۳۳۵

)دانشگاه الزهرا )س دکتر سیده فهیمه پارسائیان   زن و سبک زندگی ایرانی - اسالمی در آموزش زبان انگلیسی: چالش های پیش روی
گیران مدرسان و فرا ۱۳۳۶

)دانشگاه الزهرا )س دکتر زهره نفیسی From corpus to classroom ۱۳۳۷

)دانشگاه الزهرا )س دکتر ویدا احمدی  ارائه فرمول جریان شكوفایی روان و ارتقاء مرتبه وجودی انسان در داستان منطق
گری و روانكاوی کیمیا الطیر عطار با نظر به  ۱۳۳۸

)دانشگاه الزهرا )س دکتر فتحیه فتاحی زاده اسالمی سازی علوم انسانی ۱۳۳۹

)دانشگاه الزهرا )س دکتر مرضیه شنكایی بررسی تطبیقی اسماء الهی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی ۱۳۴۰
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)دانشگاه الزهرا )س دکتر مرتضی منادی گیری سوژه بررسی شكل  ۱۳۴۱

)دانشگاه الزهرا )س دکتر مریم صف آرا بررسی مدل مفهومی ضرورت سالمت معنوی ۱۳۴۲

)دانشگاه الزهرا )س دکتر هدیه تقوی  چالش سنت با دین در عصر نبوی ۱۳۴۳

)دانشگاه الزهرا )س دکتر سیمین فصیحی حج نامه های دوره ناصری ۱۳۴۴

)دانشگاه الزهرا )س دکتر فاطمه جان احمدی کمیت سیاسی فاطمیان حج و اعتباربخشی به حا ۱۳۴۵

)دانشگاه الزهرا )س دکتر محمود قدیری  رابطه ساخت اجتماعی شهرها وآسیب پذیری در برابر زلزله مطالعه موردی محالت
کالنشهر تهران ۱۳۴۶

)دانشگاه الزهرا )س دکتر اسماعیل حسن زاده راههای حج در ایران و آسیبهای آن ۱۳۴۷

)دانشگاه الزهرا )س دکتر مهناز اخوان تفتی رویكرد تفاوت محور به نارسا خوانی ۱۳۴۸

)دانشگاه الزهرا )س دکتر الدن معتمدی  زبان پیامک: چگونگی، مزایا و معایب ۱۳۴۹

)دانشگاه الزهرا )س دکتر سوسن قهرمانی قاجار  کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری زن در  ۱۳۵۰

)دانشگاه الزهرا )س دکتر علیرضا قائمی نیا شبكه معرفت دینی ۱۳۵۱

)دانشگاه الزهرا )س دکتر محمدرضا بارانی فرآیند انحطاط و سقوط آل بویه ۱۳۵۲

)دانشگاه الزهرا )س دکتر ماری ویرجینیاری احمدی مطبوعات در جامعه ۱۳۵۳

)دانشگاه الزهرا )س دکتر حجت اهلل جوانی گوی ادیان و مذاهب گفت و  نقد مبانی و موانع  ۱۳۵۴

)دانشگاه الزهرا )س دکتر محسن شیرازی زاده نگاه پیكره شناختی به واژه پژوهی در فارسی علمی ۱۳۵۵

)دانشگاه الزهرا )س دکتر شهال بختیاری واقعه منا در حج 1394 ۱۳۵۶

کشور مرکز مطالعات وزارت  کریم مهری دکتر  نظریه جامعه اسالمی براساس بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۵۷

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر حسن موسوی چلک ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی ۱۳۵۸

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر شیرین احمدنیا ارتباطات سالمت و ارتقای سالمت اجتماعی ۱۳۵۹

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر محمدعلی محمدی قره قانی آسیب های اجتماعی؛ درآمدی بر ناسالمتی اجتماعی - روانی جوانان ۱۳۶۰
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کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر مجید روستا بافت های فرسوده و آسیب های اجتماعی ۱۳۶۱

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر رضا رویت گمانه زنی یا واقعیت خ طالق،  بحرانی بودن نر ۱۳۶۲

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر شهال باقری پاسخ جامعه  شناسی ایرانی به فراخوان جهانی علوم اجتماعی؛ موانع و چالش ها ۱۳۶۳

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر رضا شجیع جایگاه ورزش زنان در ایران؛ از ژست تا معنا ۱۳۶۴

کشور مرکز مطالعات وزارت  گر دکتر مهرانگیز پیوسته  گرایش به تجرد در میان جوانان؛ نقد سیاست ها و ارایه راهكارها چرایی افزایش  ۱۳۶۵

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر حسین حاتمی نژاد حاشیه نشینی فرزند نظام اقتصاد سرمایه داری: آری یا نه؟ ۱۳۶۶

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر الهام شریعتی خالءها و نقاط ضعف قانونی در پیشگیری از طالق ۱۳۶۷

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر مهدی منتظر قائم رسانه و آسیب های اجتماعی ۱۳۶۸

کشور مرکز مطالعات وزارت  کاوه فیروز دکتر زینب  سبک زندگی و تحوالت باروری در ایران ۱۳۶۹

کشور مرکز مطالعات وزارت  کرمی دکتر محمدتقی  علت شناسی سرکشی میل جنسی در جامعه ۱۳۷۰

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر رضا صفری شالی کالن شهرها عوامل ایجادی و تداومی موثر بر حاشیه نشینی در  ۱۳۷۱

کشور مرکز مطالعات وزارت  کریمی دکتر علیرضا  مسئله سرمایه اجتماعی در ایران ۱۳۷۲

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر سید حسین نبوی گرفته شدن علل فرهنگی در تبیین خودکشی در ایران نادیده  ۱۳۷۳

کشور مرکز مطالعات وزارت  گتابی کرم حبیب پور  دکتر  کشور کامی سریالی ساماندهی متكدیان در  نا ۱۳۷۴

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر اعظم آهنگر گذاری اجتماعی نشاط اجتماعی؛ امری فردی یا سیاست  ۱۳۷۵

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر صالح الدین قادری گذاری در حوزه مواد مخدر؛ آزاد سازی تدریجی مواد مخدر نقدی بر سیاست  ۱۳۷۶

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر مجید صفاری نیا کاهش آسیب های اجتماعی نقش حكمرانی در سالمت اجتماعی و  ۱۳۷۷

کشور مرکز مطالعات وزارت  دکتر هومان نارنجی ها خ کاهش نر گیری و تأثیر آن در  گذاری و تصمیم   نقش مداخالت در حوزه سیاست 
اعتیاد ۱۳۷۸

کانون اندیشه جوان  دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر صادق
کالم زیبا از لیبرال دموکراسي تا مردم ساالري دیني ۱۳۷۹

کانون اندیشه جوان دکتر محمد نعمتی ازاد اندیشی از منظر اقتصادی ۱۳۸۰
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کانون اندیشه جوان دکتر محمد خوش چهره اقتصاد تحریم در دوران دفاع مقدس ۱۳۸۱

کانون اندیشه جوان دکتر سید محمد وحدتی شبیری الكل و فراورده های آن ۱۳۸۲

کانون اندیشه جوان دکتر محمد نعمتی آزاد اندیشی از منظر اقتصاد اسالمی ۱۳۸۳

کانون اندیشه جوان دکتر علیرضا شجاعی زند همایش فرهنگ و تكنولوژی
)جلسه اول(  ۱۳۸۴

کانون اندیشه جوان دکتر حمید پارسانیا همایش فرهنگ و تكنولوژی
)جلسه دوم(  ۱۳۸۵

کانون اندیشه جوان دکتر علی پایا همایش فرهنگ و تكنولوژی
)جلسه سوم(  ۱۳۸۶

کانون اندیشه جوان دکتر فواد ایزدی بیانیه لوزان، بیم ها وامیدها ۱۳۸۷

کانون اندیشه جوان دکتر سعید لیالز، دکتر حسین عیوضلو چالش های اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسالمی ۱۳۸۸

کانون اندیشه جوان دکتر علیرضا قائمی نیا داستان دین و عقالنیت ۱۳۸۹

کانون اندیشه جوان دکتر موحد ابطحي درآمدي بر روش شناسي علوم انساني ۱۳۹۰

کانون اندیشه جوان  دکتر علیرضا قائمی نیا، دکتر بیژن
عبدالكریمی دین و عقالنیت ۱۳۹۱

کانون اندیشه جوان  دکتر غالمرضا خواجه سروي، دکتر محمد
شفیعي فر و دکتر ناصر جمال زاده درآمدی بر نظریه جمهوری اسالمی ۱۳۹۲

کانون اندیشه جوان دکتر بستان، دکتر محمدتقی موحد ابطحی روش شناسی علوم انسانی ۱۳۹۳

کانون اندیشه جوان دکتر حمیدرضا آیت اللهی ساختار علم و دین
)جلسه اول(  ۱۳۹۴

کانون اندیشه جوان دکتر حمیدرضا آیت اللهی ساختار علم و دین
)جلسه دوم(  ۱۳۹۵

کانون اندیشه جوان دکتر جلیل محبی نقد مباني قانون مجازات اسالمي نظریه عمومي مجازاتها ۱۳۹۶

کانون اندیشه جوان دکتر محمدکاظم انبارلویی نقد و بررسي بودجه سال 93 ۱۳۹۷

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر الهام ملک زاده تاثیر عوامل داخلي و خارجي درقحطي بزرگ ایران طي جنگ جهاني اول ۱۳۹۸

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر سیدآیت اله میرزایی بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران ۱۳۹۹

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر نیره دلیر باور فره ایزدی و نظام ظل الهی در تاریخ ایران ۱۴۰۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر اشرف بروجردی بررسي مسائل اجتماعي ایران در اسناد باالدستي و قوانین برنامه اول تا پنجم ۱۴۰۱

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی کمالی زاده دکتر طاهره  بررسی امكان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسالمی براساس آراء فلسفی سهروردی ۱۴۰۲

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر آزیتا افراشی پیشنهاد نظریه معناشناسی زیستی-عاطفی ۱۴۰۳

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر عیسی امن خانی تبارشناسی نقد ۱۴۰۴

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر اعظم قاسمی تحلیل و نقد مبانی فلسفی اخالق جان دیویی ۱۴۰۵

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده حق معاش اصل موضوعه اقتصاد اسالمی ۱۴۰۶

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر داود مهدوی زادگان دولت مكلف ۱۴۰۷

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر عبدالرحمن حسنی فر روش شناسی نایینی به مثابه الگوی تولید اندیشه در جامعه ایرانی ۱۴۰۸

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر روح اهلل شهابی کودکان بر اساس نظریه  سنجش بین آزمونی توانایی های شناختی و روانی حرکتی 

CHC ۱۴۰۹

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر بهاره نصیری سواد اخالقی به عنوان یكی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسؤولیت اجتماعی ۱۴۱۰

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر حسین صافی کفایت تحلیل در نقد ادبی شرط  ۱۴۱۱

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر هادی وکیلی عرفان و فلسفه از منظر تفكر فازی ۱۴۱۲

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر زهرا حیاتی گذار از تفكر سنتی در شعر دهه هشتاد

)با تحلیل تقابل های دوگانه(  ۱۴۱۳

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر سیدحسین میرجلیلی نقد رویكرد پارادایمی در نظریه های توسعه اقتصادی ۱۴۱۴

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی کریمی دکتر روح اهلل  نقدی بر خوانش خواجه نصیرالدین طوسی از »کسب عادت« ارسطویی ۱۴۱۵

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دکتر مهرنوش هدایتی هرم عشق: نقد نظریه مثلث عشق اشترنبرگ ۱۴۱۶

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر مهراب صادق نیا اخالق دینی؛ اخالق غرامتخواهانه یا ترمیمی ۱۴۱۷

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر حمیدرضا شریعتمداری گرایانه امامت از منظر تقریب  ۱۴۱۸

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر امداد توران گزیستانسیال رابطه انسان با خدا امامت به مثابه پاسخی به پرسش ا ۱۴۱۹

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر فاطمه توفیقی  امكان های ذاتی اسالم و مسیحیت برای اصالح: نقد دیدگاه های
روشنفكران غیر دینی ایرانی ۱۴۲۰
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دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر سیدحسن اسالمی ایده حد وسط در اخالق اسالمی ۱۴۲۱

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر مصطفی جعفر طیاری گناه بر معرفت از منظر قرآن و حدیث تأثیر  ۱۴۲۲

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر محمد روحانی تبیین یگانه پرستی در متون وده ای و اوپه نیشدی ۱۴۲۳

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر فاطمه توفیقی گفتمان مفهوم بدن در قرآن تحلیل  ۱۴۲۴

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر علی شهبازی خدا: ساختاری سلسله مراتبی یا فاعلی مختار؟ ۱۴۲۵

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر ابوالقاسم فنایی خدمات فلسفه اخالق در قلمرو فقه ۱۴۲۶

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی کرمی پور کرم  دکتر اهلل  دین داری مناسكی؛ مطالعه مكانها و زمانهای مقدس در ایران زمین ۱۴۲۷

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر مهدی لكزایی کید بر یهودیت و مسیحیت رویكرد فمینیستی به دین: با تأ ۱۴۲۸

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر حمیدرضا شریعتمداری سنجه های تأویل مقبول ۱۴۲۹

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر محمد غفوری نژاد علم امام از دیدگاه هشام بن حكم:  بررسی دیدگاه های مادلونگ و تمیمه دائو ۱۴۳۰

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی کوچكیان دکتر احمد آ گذار فلسفه دینی به معیار بین االدیانی اندیشه پیشرفت و نظریه مدیریت قدرت ۱۴۳۱

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی کرمی پور کرم  دکتر اهلل  کند؟ گردشگری چگونه صورتی از دین داری جدید را بازنمایی می  ۱۴۳۲

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر نعیمه پورمحمدی مسأله همسانی دالیل اثبات و انكار خدا ۱۴۳۳

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر نعیمه پور محمدی معلولیت و معلوالن از نگاه الهیات و فلسفه پست مدرن ۱۴۳۴

دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی دکتر محمدمهدی علیمردی کالم شیعه نظریه ای در باب توحید از دیدگاه  ۱۴۳۵

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر محمدرضا حسنی کیفری گمشده در نظام عدالت  احساسات؛ حلقه  ۱۴۳۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر عبدالرسول حسنی فر کات اعتباری عالمه طباطبایی استلزامات سیاسی - اجتماعی نظریه ادرا ۱۴۳۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر علیرضا حیدری بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن اول هجری ۱۴۳۸

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر مرتضی عرفانی بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حكمت اشراق ۱۴۳۹

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سیدمحمدحسین موسوی تاثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان ۱۴۴۰
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دانشگاه سیستان و بلوچستان کرد دکتر باقر  کمیتی ناظر بر اجرای مدیریتی با نگاه بر محور شرق تبیین راهبرد های سیاست های حا ۱۴۴۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان کرد دکتر باقر  تبیین مبانی فلسفی اقتصاد مقاومتی ۱۴۴۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر محمدعثمان حسین بر جهانی سازی پتانسیل های محلی و ارتقای هویت ملی ۱۴۴۳

دانشگاه سیستان و بلوچستان کبر نصیری دکتر علی ا خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۱۴۴۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر مریم شعبان زاده گادامر دفاع از حالج و یارانش با روش هرمنوتیک فلسفی  ۱۴۴۵

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سیدرضا بالغت کالس درس دموکراسی در  ۱۴۴۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سید محمدحسین موسوی  راهكار های عملی امر به معروف و نهی از منكر در محیط دانشگاه بر اساس ساحت
های وجودی انسان ۱۴۴۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر غالمرضارضوی دوست شاخص سازی مفهوم غلو
۱۴۴۸ و تاثیر آن در شناخت امام 

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر سید علیقلی روشن مفهوم نیاز در تأویلی از صحیفه سجادیه ۱۴۴۹

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر مریم شیپری نگاهی نو به موقعیت بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه ۱۴۵۰

دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر مسعود مرادی یوم الدین به مثابه نظریه ای در فلسفه تاریخ از منظر اسالم ۱۴۵۱

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر مسعود دهنوی اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی ۱۴۵۲

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر حسین دري نوگوراني اقتصاد دفاع در دوران جدید ۱۴۵۳

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر حمید فرتوک زاده  اقتصاد مقاومتی

)زمینه های مناسب خلق مزیت در اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی) ۱۴۵۴

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر احمد جهان بزرگي امنیت در نظام سیاسي اسالم ۱۴۵۵

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر حسین عصاریان نژاد ایران و جهانی شدن ۱۴۵۶

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر محمد درودیان  تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق

)پیش درآمدي بر یك نظریه) ۱۴۵۷

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر بهرام بیات جامعه شناسي احساس امنیت ۱۴۵۸

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی کفاشان دکتر مصطفی  جامعه شناسی جنگ ۱۴۵۹

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر مجید زین الدینی گفتمان امام خامنه ای رهبری تحول آفرین بومی مبتنی بر  ۱۴۶۰
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 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر امید وکیلی خواه ریشه های تهاجم

)تجزیه و تحلیل جنگ تحمیلی(  ۱۴۶۱

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر نیک بخش حبیبی ماهیت شناسی جنگ در فضای عدم تقارن ۱۴۶۲

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر آرش خلیلی نصر مدیریت استراتژیک با رویكرد امروزی ۱۴۶۳

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر سیدجالل دهقاني فیروزآبادي

 نظریه پردازي درباره ي وضعیت آینده ي انرژي جهان و تأثیر آن بر فرصت ها و
کید بر حوزه ي پیراموني جمهوري اسالمي  تهدیدهاي دفاعي، امنیتي، نظامي با تأ

ایران
۱۴۶۴

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر نیک بخش حبیبی نظریه دفاعی آسیب محوری ارگانیكی ۱۴۶۵

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع
ملی و تحقیقات راهبردی دکتر علی داعي نقض حقوق اسیران جنگي ۱۴۶۶

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سیدرضا حسینی  ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصالحی با
تگرش اسالمی ۱۴۶۷

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر غالمحسین جوادپور ارزیابی سرشت اخالقی معرفت ۱۴۶۸

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمدحسین طالبی تبیین فلسفی حقوق طبیعی بشر در اسالم ۱۴۶۹

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمدحسین طالبی ۱۴۷۰ تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کافی دکتر مجید  کید بر علم فقه تعیینات اجتماعی معرفت دینی با تا ۱۴۷۱

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر داود مهدوی زادگان جایگاه فقه سیاسی در اسالم- رهیافت فقهی در تأسیس دولت مكلف ۱۴۷۲

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید عباس نبوی چالش های نظری علم و دین ۱۴۷۳

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمدحسین طالبی حق داشتن، عارض ذاتی وجود ۱۴۷۴

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید محمد تقي موحد ابطحي دفاعي از رویكرد تهذیب و تكمیل علوم موجود جهت تولید علم دیني ۱۴۷۵

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر حفیظ اهلل فوالدی کنترل انحرافات اجتماعی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السالم در نهج کارهای   راه 
البالغه ۱۴۷۶

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گر دکتر ابراهیم برز رهیافت بومی سازی ۱۴۷۷

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کاویانی دکتر محمد  سبک زندگی اسالمی ۱۴۷۸

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمد شجاعیان ماهیت بشر و نظریه سیاسی ۱۴۷۹

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر علی فتحی مبانی جریان تفسیر سلفی ۱۴۸۰
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر محمد شجاعیان معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویكردی دینی ۱۴۸۱

دانشگاه شیراز دکتر علیرضا پیروزمند گرایی در جامعه شناسی )جنبش های اجتماعی )نقد مبانی فرد، جمع و رابطه  ۱۴۸۲

دانشگاه شیراز دکتر عطااهلل رفیعی آتانی استداللی جدید بر تجرد نفس بر پایه نورو فیزیولوژی ۱۴۸۳

دانشگاه شیراز دکتر حسن شیخ العراقین الزامات تولید شبكه علوم اسالمی ۱۴۸۴

دانشگاه شیراز دکتر عطااهلل رفیعی آتانی کنش انسانی در چهارچوب حكمت صدرایی تبیین  ۱۴۸۵

دانشگاه شیراز کاظمی مقدم دکتر ایمان  تعریف زیبایی شناسانه زبان محور از عرفان اسالمی ۱۴۸۶

دانشگاه شیراز دکتر مجید اسمعیلی توسعه یافتگی پژوهش محور ۱۴۸۷

دانشگاه شیراز دکتر مجید اسمعیلی حوزه و تمدن سازی ۱۴۸۸

دانشگاه شیراز کاظمی مقدم دکتر ایمان  روش شناسی علوم و علوم انسانی ۱۴۸۹

دانشگاه شیراز دکتر مصطفی جمالی علل و عوامل ارتقاء و پیشرفت ۱۴۹۰

دانشگاه شیراز دکتر مهدی فیض مراتب دینداری ۱۴۹۱

دانشگاه شیراز کاظمی مقدم دکتر ایمان  منطق تولید یک نظریه در علوم اسالمی ۱۴۹۲

دانشگاه شیراز دکتر علیرضا نبی لو نظریه ادبی در ایران ۱۴۹۳

دانشگاه شیراز دکتر حسن شیخ العراقین نظریه تربیتی عرفانی بر مبنای عرفان اسالمی ۱۴۹۴

دانشگاه شیراز کاظمی مقدم دکتر ایمان  گسست نظریه والیت فقیه  نقد نظریه دگرگونی و 
در دیدگاه امام خمینی  رحمه اهلل علیه ۱۴۹۵

دانشگاه شیراز دکتر علیرضا پیروزمند نقشه راه تحول در علوم انسانی ۱۴۹۶

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نجف یزدانی ارتباط عواطف و معرفت در فلسفه اسالمی ۱۴۹۷

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر سید مصطفی میرمحمدی کتاب در شوراهای اسالمی شهر و روستا بررسی حقوقی عضویت غیر مسلمانان اهل  ۱۴۹۸

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد کریمی کبر  دکتر علی ا کتاب در شوراهای اسالمی شهر و روستا بررسی فقهی عضویت غیر مسلمانان اهل  ۱۱۴۹۹

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نجف یزدانی جایگاه قوه عملی در انسان شناسی ۱۵۰۰
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دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نصراله جعفری بررسی موضوع حق سرقفلی در قانون روابط و موجر مصوب 1376 ۱۵۰۱

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر جعفری خسروآبادی قاعده مقابله با خسارات در فقه و حقوق ایران ۱۵۰۲

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر طرفداری مبانی فكری، فرهنگی و تاریخی توسعه ۱۵۰۳

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر قاسمی فیروزآبادی کیهان شناختی اندیشه طبقاتی در ایران باستان مبانی  ۱۵۰۴

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر  یزدانی معنای زندگی با محوریت خداباوری ۱۵۰۵

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر جعفری خسروآبادی مفهوم شناسی تعهد و التزام در فقه و حقوق ایران ۱۵۰۶

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نصراله جعفری خسروآبادی نظریه مالكیت در حقوق اسالم و نقد دکتر ین حقوقی ایران ۱۵۰۷

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نصراله جعفری خسروآبادی نقد تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در حقوق ایران ۱۵۰۸

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد دکتر نصراله جعفری نقد دکتر ین حقوقی در خصوص وکالت بالعزل ۱۵۰۹

دانشگاه آیت اهلل حائری میبد ع زردینی دکتر  هادی زار گفتاری بودن زبان قرآن و نقش آن در تفسیر نوشتاری یا  ۱۵۱۰

دانشگاه تبریز دکتر محمد مهدوی امكان یا عدم امكان علم دینی ۱۵۱۱

دانشگاه تبریز دکتر سید حسین ملكوتی آسیب شناسی پایان نامه های حقوق ۱۵۱۲

دانشگاه تبریز دکتر روح اله متفكر آزاد نظریه تكامل ۱۵۱۳

دانشگاه تبریز دکتر محمد مظفری حقوق شهری ۱۵۱۴

دانشگاه تبریز دکترعمران عباسپور حكم ارتداد و آزاد اندیشی در اسالم ۱۵۱۵

دانشگاه تبریز دکتر ابراهیم قدیری علمداری خصوصی سازی در ورزش ۱۵۱۶

دانشگاه تبریز دکتر  رسول حشمتی رضایت زناشویی و دل زدگی زناشویی ۱۵۱۷

دانشگاه تبریز کوکبه خ  دکتر فر روانشناسی در پرتو هدایت ۱۵۱۸

دانشگاه تبریز دکتر علی قره داغی طالق، پیامدها و آسیب های آن ۱۵۱۹

دانشگاه تبریز دکتر نقی رستمی عشق در ادبیات فارسی ۱۵۲۰
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دانشگاه تبریز دکتر محمد اصغری گفتگوی رشته های دانشگاهی، بستری برای تحول در علوم انسانی ۱۵۲۱

دانشگاه تبریز دکتر رضا دهقانی گیری سایكس پیكوی جدید در خاورمیانه مرزهای ژله ای و شكل  ۱۵۲۲

دانشگاه تبریز دکتر محمد سلماسی زاده معرفت تاریخی و ترسیم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ۱۵۲۳

دانشگاه تبریز دکتر مرضیه بلیغی  نقش زن در ادبیات پایداری، ادبیات داستانی دفاع مقدس و ادبیات به زبان فرانسه
پیرامون جنگ استقالل الجزایر ۱۵۲۴

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر ابراهیم دادجو ارسطو اصالت الوجودی است ۱۵۲۵

دانشگاه فردوسی مشهد کاظمی دکتر ناصرالدین  پارادایم 6 وجهی شخصیت خالق ۱۵۲۶

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدتقی فخلعی گریزي دین داري و دین 
کربال()جلسه اول(  )بررسي ریشه هاي فرهنگي قیام  ۱۵۲۷

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدتقی فخلعی گریزي دین داري و دین 
کربال()جلسه دوم(  )بررسي ریشه هاي فرهنگي قیام  ۱۵۲۸

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدتقی فخلعی گریزي دین داري و دین 
کربال()جلسه سوم(  )بررسي ریشه هاي فرهنگي قیام  ۱۵۲۹

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدتقی فخلعی گریزي دین داري و دین 
کربال()جلسه چهارم(  )بررسي ریشه هاي فرهنگي قیام  ۱۵۳۰

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر غالمرضا صدیق اورعی گریزي در ایران معاصر  دینداري - دین 
گریزي) کم عیار و دین  )جامعه ي  ۱۵۳۱

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر عباس جوارشكیان گریزي در ایران معاصر دینداري - دین 
گریزي، واقعیت یا توهم؟(  )دین  ۱۵۳۲

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر عباس جوارشكیان گریزي در ایران معاصر  دینداري- دین 
گرایش به دین) )ریشه هاي  ۱۵۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر هادی وکیلي گریزي در ایران معاصر دینداري- دین 
)عوامل و زمینه هاي تاریخي فراز و فرودهاي دین داري در ایران(  ۱۵۳۴

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدتقی فخلعی گریزي در ایران معاصر دینداري - دین 
)نسبت ایمان و عمل(  ۱۵۳۵

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدحسن حائری گریزي در ایران معاصر  دینداري - دین 
گرائي) )نقش عدالت اجتماعي در دین  ۱۵۳۶

دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مصطفی ملكیان نقدوبررسی نظریه جمع بین عقالنیت ومعنویت ۱۵۳۷

دانشگاه فرهنگیان دکتر محمود تلخابی اصول و مبانی آموزش و پرورش شناختی ۱۵۳۸

دانشگاه فرهنگیان دکتر نصراله صالحی آموزش تاریخ: وقایع یا شخصیت ها؟ ۱۵۳۹

دانشگاه فرهنگیان دکتر سید منصور امامی کار و رفتار شهروندی سازمانی گرایش به هدف در   بررسی نقش ارزش های دینی و 
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ۱۵۴۰
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دانشگاه فرهنگیان کیانی دکتر معصومه  کودکان بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری  تبیین الگوی تربیت معنوی برای 
اسالمی ایران و مقایسه آن با دیدگاه های رایج ۱۵۴۱

دانشگاه فرهنگیان دکتر علیرضا صادقی کید بر فرهنگ دانشگاهی کانادا با تا تحلیل نظام تربیت معلم ایران و  ۱۵۴۲

دانشگاه فرهنگیان دکتر جالل غریبی کید بر  تعلیم و تربیت چندفرهنگی و داللت های آن برای نظام تربیت معلم با تا
دانشگاه فرهنگیان ایران ۱۵۴۳

دانشگاه فرهنگیان دکتر منیره رضایي  تعیین شایستگی های تخصصی و حرفه ای معلمان متناسب با سند تحول بنیادین و
مبانی نظری آن و اعتبار بخشی شایستگی ها ۱۵۴۴

دانشگاه فرهنگیان دکتر رضا صابری جلوه های هنر در تربیت اسالمی: بنیادها و دیدگاهها در برنامه درسی ۱۵۴۵

دانشگاه فرهنگیان دکتر نجمه سلطانی نژاد کم بر برنامه درسی در رویكرد تعلیم و تربیت اسالمی به پدیده جهانی  داللت های حا
کید بر دیدگاه آیه اهلل جوادی آملی شدن با تا ۱۵۴۶

دانشگاه فرهنگیان کی دکتر رضا سا رویكرد معلم پژوهنده: بنیادها و چارچوبها ۱۵۴۷

دانشگاه فرهنگیان کاظمی دکتر یحیی  سطوح عالم یا عقل: دیدگاه عرفا و علوم و استنتاج تربیتی آن ۱۵۴۸

دانشگاه فرهنگیان دکتر محمود مهرمحمدی قلمرو نظریه پردازی در تربیت معلم ۱۵۴۹

دانشگاه فرهنگیان دکتر رحمت اهلل خسروی کاوی صالحیت و مرجعیت معلمان در نظام آموزشی ایران وا ۱۵۵۰

دانشگاه مفید دکتر ناصر الهی افق خانواده در الگوي اسالمي و تأثیر آن بر توسعه پایدار ۱۵۵۱

دانشگاه مفید دکتر محمدرضا یوسفی امكان اجرای تدریجی شریعت ۱۵۵۲

دانشگاه مفید دکتر محمدنقی نظرپور آزمون های تجربی در اقتصاد اسالمی ۱۵۵۳

دانشگاه مفید دکتر محمود شفیعی بازخواني نظریه والیت و عدم والیت: تأملی در نتایج سیاسی ۱۵۵۴

دانشگاه مفید دکتر محمدمهدی مقدادی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن تاثیر ازدواج زود هنگام بر سالمت جنسی  ۱۵۵۵

دانشگاه مفید دکتر مجتبی باقري تودشكي خطوط فقر متفاوت با شئون متفاوت ۱۵۵۶

دانشگاه مفید دکتر سیدابوالفضل موسویان ضرورت برابري دیه مسلمان با غیرمسلمان در نظام اسالمي ۱۵۵۷

دانشگاه مفید دکتر محمدحسن موحدي ساوجي مصونیت منتقد سیاسي از تعقیب و مجازات ۱۵۵۸

دانشگاه مفید دکتر سید صادق حقیقت همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ۱۵۵۹

دانشگاه مفید دکتر مجید رضایی وقف شخص حقوقی ۱۵۶۰
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دانشگاه مفید دکتر ناصر قربان نیا الزام هاي تقنین بر پایه فقه ۱۵۶۱

دانشگاه مفید دکتر ناصر الهی توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند روبه رشد اجتناب مالیاتی ۱۵۶۲

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر محسن مرادیان شاخص های روش شناختی مطالعات سیاسی اسالم ۱۵۶۳

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر حبیب اله بابایی کارکردهای انسجام بخشی" یاد رنج متعالی" در عصر جدید ۱۵۶۴

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر حسینعلی قبادی نقد ایده نظری پیام های جهانی ادبیات فارسی ۱۵۶۵

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر حسن قاضی مرادی  نقد ایده نظری در ستایش شرم

)جلسه اول) ۱۵۶۶

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر حسن قاضی مرادی نقد ایده نظری در ستایش شرم

)جلسه دوم(  ۱۵۶۷

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر بخشعلی قنبری نقد ایده نظری روش های فهم متن ۱۵۶۸

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر مریم عاملی رضایی نقد ایده نظری بازنمایی اجتماع در رمان پس از انقالب ۱۵۶۹

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی کری دکتر سیدرضا شا نقد ایده نظری تن و زبان فارسی ۱۵۷۰

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی کبر صادقی رشاد آیت اله علی ا نقد نظریه ابتناء ۱۵۷۱

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر ولی اهلل نقی پور فر نقش جامع نگری به قرآن در دستاورد فقهی و شرایط فقاهت ۱۵۷۲

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی گلستانی دکتر مجتبی  کتاب نگاهی دیگر بر جالل آل احمد به همراه نقد و بررسی 

«واسازی متون جالل آل احمد«  ۱۵۷۳

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاد دانشگاهی دکتر علی خدیوی مهندسی فرهنگی از نگاه قرآن و حدیث ۱۵۷۴

گیالن دانشگاه  دکتر مهدی هدایتی کشورها گرایی بر تكامل ایستار برتری جویی  تاثیر انگاره استثنا
)مطالعه موردی: آمریكا، روسیه و چین(  ۱۵۷۵

گیالن دانشگاه  دکتر احمد جانسیز تقدم یا تاخر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی ۱۵۷۶

گیالن دانشگاه  دکتر مهدی حسام گردشگری بر مبنای نقش دولت چرخه حیات مقصدهای  ۱۵۷۷

گیالن دانشگاه  دکتر مجتبی جانی پور  محرمانه بودن رابطه وکیل-موکل از منظر الگوهای اخالق حرفه ای با تاملی بر حقوق
ایران ۱۵۷۸

گیالن دانشگاه  دکتر حمید عباداللهی نظام توجیهی رانتی ۱۵۷۹

گیالن دانشگاه  دکتر عبداهلل رستمی نظریه تعلیق تعهدات متقابل ۱۵۸۰
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گیالن دانشگاه  کی دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیا
 نقدي بر شبهات دکتر سروش مبني بر بشري بودن قرآن با تكیه بر نظریه تحلیل موقعیت

 متنی در جمالت اسمیه و جمالت فعلیه قرآن، بعنوان شیوه ای در اثبات اعجاز قرآن
کریم

۱۵۸۱

گیالن دانشگاه  دکتر علی یعقوبی نقدی بر خوانش جامعه شناختی از تفكر ابن خلدون ۱۵۸۲

گیالن دانشگاه  دکتر سمیه سادات شاه زیدی کینگ نقدی بر نظریه 
)تشكیل دشت سر های مقعر(  ۱۵۸۳

گیالن دانشگاه  دکتر محمدرضا اقدمی  نگاه بینا رشته ای به پیدایش تكلم و تكامل سیستم آوایی در انسان از منظر انسان
شناسی زیستی ۱۵۸۴

گیالن دانشگاه  دکتر حمیده بیگی گردشگری هردینگ در  ۱۵۸۵

دانشگاه شهید بهشتی گرجی زهیر صیامیان  ح واره تفسیری مورخان قرون نخستین اسالمی ایده ای روش شناسی برای بازیابی طر ۱۵۸۶

دانشگاه شهید بهشتی دکتر سید محسن فاطمي پارادوکس پارادایم هاي علمي و فضاهاي اندیشیدگي ۱۵۸۷

دانشگاه شهید بهشتی دکتر عباس احمدوند گروش به اسالم و تغییر رویكرد خاورشناسان خاورشناسان مسلمان؛  ۱۵۸۸

دانشگاه شهید بهشتی دکتر تهمینه شاهرودی  سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی )بررسی مقایسه ای دانش آموزان دبیرستان
)های دهلی و تهران ۱۵۸۹

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد نقی زاده فضای حیات طیبه:شهر آرمانی اسالم
)مبانی، ارکان، اسوه ها، صفات، جلوه ها و تجلیات(  ۱۵۹۰

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمدرضا حمیدی زاده فهم و درک، زمان و آینده پژوهی ۱۵۹۱

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد روشن کشورها کارایي قانون مجازات اسالمي قصاص )مورد قتل نفس( نسبت به قوانین سایر  ۱۵۹۲

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد روشن مسئولیت دولت در ورشكستگی بدون تقصیر تجار ۱۵۹۳

دانشگاه شهید بهشتی دکتر غالمعلی طبرسا مهاجرت از شغل به حرفه؛ انتخابی اجتناب ناپذیر در قرن21 ۱۵۹۴

دانشگاه شهید بهشتی دکتر حسن معلمی نفس انسان متغیري ثابت و مجردي سیال ۱۵۹۵

جامعه الزهرا س دکتر ناهید طیبی  ارهاص و معجزه
کردهای سده اخیر) )تطور مفهومی و تبیین روی  ۱۵۹۶

جامعه الزهرا س دکتر زهرا سرکشیكیان بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد ۱۵۹۷

جامعه الزهرا س دکتر علی محمدی جورکویه  راهبردهای سیاست جنایی اسالم در پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی ۱۵۹۸

جامعه الزهرا س دکتر فرزانه حكیم زاده سبک زندگی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم با همسرانش ۱۵۹۹

جامعه الزهرا س دکتر خدیجه هاشمی ج فاعلیت نفس در عالم خار
کاربردی بر اساس آراء صدرالمتألهین(  )تحلیلی بر اصول، نتایج و لوازم  ۱۶۰۰
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جامعه الزهرا س دکتر طاهره ماهروزاده فطرت مبنای تبری در روابط اجتماعی ۱۶۰۱

جامعه الزهرا س دکتر ابراهیم علی پور نگاه متعالی به انسان در فلسفه مالصدرا ۱۶۰۲

فرهنگستان هنر دکتر احمد شاهی چالش ها و موانع شناخت توحید و شرک ۱۶۰۳

فرهنگستان هنر دکتر محمد محمدرضایی چیستی فلسفه دین و مسائل آن ۱۶۰۴

فرهنگستان هنر کوچكیان دکتراحمد آ رویكرد سیستمی به هنر اسالمی ۱۶۰۵

فرهنگستان هنر کبر رشاد دکتر علی ا گزاره ها و آموزه های دینی کتشاف  مبانی ا ۱۶۰۶

فرهنگستان هنر کبر رشاد دکتر علی ا نقد پلورالیزم دینی جان هیک ۱۶۰۷

فرهنگستان هنر دکتر سید مهدی امام جمعه رویكرد حكمت متعالیه به هنر اسالمی ۱۶۰۸

دانشگاه تربیت مدرس دکتر مصطفی مختاباد چیستی، قلمرو و چگونگی نظریه پردازی در حوزه هنر ۱۶۰۹

دانشگاه تربیت مدرس دکتر رمضانعلی فالح رفیع علم دینی- غیر دینی، تقسیر دینی- غیر دینی ۱۶۱۰

دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدرضا حافظ نیا کشور مختصات نظام و ساختار علمی نظریه خیز و نقد ساختار علمی  ۱۶۱۱

دانشگاه تربیت مدرس دکتر لطف اله نبوی منطق نظریه پردازی ۱۶۱۲

دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدرضا شهبازبگیان هیدروپلیتیک خودسامان ۱۶۱۳

دانشگاه علم و صنعت کار مهندس عبدالحمید نقره  نسبت اسالم با فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی ۱۶۱۴

دانشگاه علم و صنعت کاظم چاوشی دکتر  کنترل استراتژیک برای شرکتهای هلدینگ الگوی  ۱۶۱۵

دانشگاه علم و صنعت دکتر سیده مریم عاملی رضایی تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار
)1210-1340 ه، ق) ۱۶۱۶

دانشگاه علم و صنعت کار مهندس عبدالحمید نقره  کعبه، سلول بنیادی در طراحی نیایشگاه های مطلوب خانه  ۱۶۱۷

دانشگاه علم و صنعت دکتر سید محمد ترابی کرسی تاریخ ادبیات و سبک شناسی به جای تاریخ ادبیات ایجاد  ۱۶۱۸

ک دانشگاه ارا دکتر محمود قیوم زاده گرایی دینی کثرت  گرایش به  انگیزه ها و علل  ۱۶۱۹

ک دانشگاه ارا دکتر حسین خسروی پژوهشی تاریخی در ناروایی دیدگاه صاحب العقد فرید در حقیقت تشیع ۱۶۲۰
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ک دانشگاه ارا گلخندان دکتر سمیرا  کارهای پیشگیری از جرایم علیه بشریت تحلیل جرم شناختی راه  ۱۶۲۱

ک دانشگاه ارا دکتر محمود قیوم زاده گرایانه آن در حكومت اسالمی کارکرد تسهیل  والیت مطلقه فقیه، چیستی چرایی و  ۱۶۲۲

دانشگاه شهید رجایی دکتر اسماعیل ضرغامی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسكونی ۱۶۲۳

دانشگاه شهید رجایی دکتر عبداهلل صلواتی نقش دین در اخالق ۱۶۲۴

دانشگاه شهید رجایی دکتر فریده حمیدی نقش زنان در خانواده و توسعه ۱۶۲۵

دانشگاه شهید رجایی دکتر حمیدرضا عظمتی نقش فضا در ارتقای قابلیت های ذهن انسان ۱۶۲۶

دانشگاه سمنان دکتر سید محمد علی دیباجی خدا در آرزوی انسان ۱۶۲۷

دانشگاه سمنان دکتر طاهر طاهرنیا درآمدی برمقدمات علم حقوق ۱۶۲۸

دانشگاه سمنان کر عامری دکتر شا صیغ العموم و الخصوص فی اللغه العربیه
)بالنسبه للتذکیر و التانیث(  ۱۶۲۹

کرمان دانشگاه شهید باهنر  دکتر نوراهلل صالحی انقالب اقتصادی:تغییر منظومه پولی از بدهی به بها ۱۶۳۰

کرمان دانشگاه شهید باهنر  دکتر عباس حیدری رهیافت سیستمی به تمدن اسالمی ۱۶۳۱

کرمان دانشگاه شهید باهنر  دکتر حسن عسگری کارکردهای دروس معارف در معنا بخشی به زندگی ۱۶۳۲

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر رضا فرضی زاده کاهش وزن سریع در ورزشكاران ارائه الگوی پیشنهادی  ۱۶۳۳

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد ارائه مدل نظری و مفهومی جهت تبیین تعارضات زناشویی ۱۶۳۴

دانشگاه محقق اردبیلی دکتر اسماعیل صدری دمیرچی کیفیت خواب با نقش میانجیگری بهزیستی گاهی و   ارائه ی مدل ساختاری ذهن آ
روانشناختی ۱۶۳۵

کز سایر مرا دکتر غالمرضا فدایی کتابداری و اطالع رسانی تبیین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی مفهوم  ۱۶۳۶

کز سایر مرا دکتر امیر مهرابی انگیزش در اسالم؛ مدل حلقه های متداخل ۱۶۳۷

کز سایر مرا دکتر حسن تالشان چرایی اصالت تمدن اسالم در مقام اثبات ۱۶۳۸

کز سایر مرا دکتر قدیری ابیانه بررسی مزایا، معایب و مشكالت نظریه پردازی ۱۶۳۹

کز سایر مرا دکتر محمدرضا فیروزی نقد و بررسی نظریه مازلو ۱۶۴۰



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

ح            |    دستگاه مجری ح                                   |           صاحب طر ف            |                                   عنوان طر
ردی

کز سایر مرا دکتر علی زاده فرد رابطه ابعاد دینداری و سالمت روان ۱۶۴۱

کز سایر مرا دکتر هادی وکیلی تهاجم فرهنگی یا تبادل فرهنگی ۱۶۴۲

کز سایر مرا دکتر حمزه عبدی کارکردهای مقابله ای و درمانی آن در منابع اسالمی الگوی تنظیم رغبت و  ۱۶۴۳

کز سایر مرا دکتر محمدصادق شجاعی ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسالمی ۱۶۴۴

کز سایر مرا دکتر مجتبی حیدری کودکی و نوجوانی بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در  ۱۶۴۵

کز سایر مرا دکتر علی حسن زاده خ سود  انطباق ابزارهای نوین وابداعات بانكی - مالی باقوانین اسالمی/ارزیابی نر
نظام بانكی ۱۶۴۶

کز سایر مرا دکتر علیرضا مظفری کارکردمشترک عرفان واساطیر خدایان ۱۶۴۷

کز سایر مرا دکتر محمد حسن قدیری ابیانه تكلیف استكبارستیزی در پروژه نفوذ ۱۶۴۸

کز سایر مرا دکتر هادی دادمهر ح نظریه اعتبارسازی در حقوق بین الملل جر ۱۶۴۹

کز سایر مرا دکتر ابراهیم عبدی پور فرد تحلیل فقهی حقوقی اجارۀ اوراق سهام ۱۶۵۰

کز سایر مرا دکتر نعمت اله فاضلی کهن نظریه مدرن برای نوروز  ۱۶۵۱

کز سایر مرا گلستان هاشمی دکتر سید مهدی   علم خالقیت شناسی
)دانش خالقیت و نوآوری) ۱۶۵۲

کز سایر مرا دکتر حسن عالمي عقد فرزند خواندگي در اسالم ۱۶۵۳

کز سایر مرا دکتر سیدمرتضی حسینی تحول در ریاضیات الزمه تحول در علوم انسانی ۱۶۵۴

کز سایر مرا دکتر سیدحسن وحدتی شبیری  شخصیت حقوقی از منظر فقه
)ماهیت و دالیل اعتبار) ۱۶۵۵

کز سایر مرا کار مهندس عبدالحمید نقره  تعامل انسان با فضا در معماری ۱۶۵۶

کز سایر مرا دکتر مسعود اسالمی  LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA۱۶۵۷ نقدی بر نظریه های

کز سایر مرا دکتر محمد جواد شمس ابعاد عرفانی تشیع ۱۶۵۸

کز سایر مرا دکتر مسعود اسماعیلی اتحاد بودن معرفت عرفانی ۱۶۵۹

کز سایر مرا دکتر مجتبی مصباح احتمال معرفت شناسی ۱۶۶۰
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کز سایر مرا دکتر سید حسن اسالمی اخالقی بودن شبیه سازی انسانی ۱۶۶۱

کز سایر مرا دکتر حسین بستان ارائه چهارجوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسالمی ۱۶۶۲

کز سایر مرا دکتر سید محمد ترابی ح تعیین سرفصل های دروس و معرفی  ارتقاء سطح علمی در دانشگاهها با اجرای طر
کمكی جدیدترین منابع اصلی و  ۱۶۶۳

کز سایر مرا دکتر پژمان رضایی گاه های روستایی منطقه ارزیابی پایگاه های سكونت 
مورد مطالعه روستاهای شهر اردل  ۱۶۶۴

کز سایر مرا دکتر محمد محمدرضایی استدالل از قرآن )معجزه جاوید( بر اثبات وجود خدا ۱۶۶۵

کز سایر مرا دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی اسالم و نظریه پردازی روابط بین الملل ۱۶۶۶

کز سایر مرا دکتر احمد احمدی اصل هوهویت ۱۶۶۷

کز سایر مرا کریم، معناشناسی و فرایند درمانی دکتر هادی بهرامی احسان افسردگی از منظر قرآن  ۱۶۶۸

کز سایر مرا دکتر معرفی محمدی اقتصاد اسالمی و مسئله نظم ۱۶۶۹

کز سایر مرا کاظمی دکتر بهرام اخوان  امنیت در نظام سیاسی اسالم ۱۶۷۰

کز سایر مرا دکتر نجف لكزایی امنیت متعالیه ۱۶۷۱

کز سایر مرا دکتر رضامراد صحرایی گیری زبان؛ دیدگاهی نوین بر پایه نظریه صورت-نقش انگاره الیه ای فرا ۱۶۷۲

کز سایر مرا دکتر سید محسن قائم مقامی کتیبه ها اوضاع ایران عصر هخامنشی براساس  ۱۶۷۳

کز سایر مرا دکتر ستار عزیزي کیست ایراني االصل  ۱۶۷۴

کز سایر مرا دکتر محمدتقی نظر پور آزمون های آزمایشگاهی در نظام اقتصاد اسالمی ۱۶۷۵

کز سایر مرا دکتر حسین محمدی میرک محله آسیب شناسی حاالت روحی انسان و راهكارهای بنیادی آن ۱۶۷۶

کز سایر مرا دکتر محسن فیروزی آفرینش تدریجی ۱۶۷۷

کز سایر مرا دکتر سید حسین هاشمی بازخوانی آفرینش آدم )ع( از منظر قرآن ۱۶۷۸

کز سایر مرا دکتر عالمی طامه بانک محرمیت ۱۶۷۹

کز سایر مرا دکتر بهجت واحدی بررسی عملكرد تقلیدی وتحقیقی ۱۶۸۰
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کز سایر مرا دکتر احمد پورابراهیم بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۶۸۱

کز سایر مرا دکتر مرتضی منطقی بررسی مسائل روان شناختی و جامعه شناسی جوانان بعد از انقالب اسالمی ۱۶۸۲

کز سایر مرا دکتر حسین تاج احمدی بررسی موضوع و هدف قرآن ۱۶۸۳

کز سایر مرا دکتر علی رواقی گون جغرافیایی گونا گونه های زبانی، در دوره ها و حوزه های  بررسی و پژوهش  ۱۶۸۴

کز سایر مرا کی دکتر اسماعیل حسینی اجداد نیا بررسی و تحلیل زیبایی شناختی خطبه جهاد ۱۶۸۵

کز سایر مرا دکتر نگار داوری اردکانی برنامه ریزی زبان فارسی ۱۶۸۶

کز سایر مرا دکتر محمد رضا مصطفی پور به سوی اخالق جهانی ۱۶۸۷

کز سایر مرا کبرنژاد دکتر محمد تقی ا بیانی نو از علم اصول بر مبنای
«حجیت قوی ترین معرفت ممكن نوعی«  ۱۶۸۸

کز سایر مرا دکتر بهمن ادیب زاده گیری و طراحی پارادایم اندیشیدن و مالحظات اصولی برای تصمیم 
برگرفته از متون اسالمی  ۱۶۸۹

کز سایر مرا دکتر حسن شفیعی پلورالیسم معرفت شناسانه وقوع انقالب ها ۱۶۹۰

کز سایر مرا دکتر منصور امیدي تاثیر محیط فرهنگي و اخالق برژنوم )ذات( فرد ۱۶۹۱

کز سایر مرا دکتر علی اهلل بداشتی تاثیر پذیری معرفت دینی از مبانی معرفتی ۱۶۹۲

کز سایر مرا دکتر سید علی محمد یثربی تاسیس رشته فقه و حقوق اقتصادی
قرائت فقهی حقوقی اقتصادی اصالت و ضرورت  ۱۶۹۳

کز سایر مرا دکتر احمد شاهدي کفر تبیین معیاري شناخت توحید و شرك و ایمان و  ۱۶۹۴

کز سایر مرا دکتر احمد حاجی ده آبادی تبیین باب ضمان نفوس ۱۶۹۵

کز سایر مرا دکتر محمد علی حاضری تبیین علمی نصرت الهی در نظریه انقالب اسالمی ۱۶۹۶

کز سایر مرا دکتر احمد حاجی ده آبادی تبیین قاعده المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه ۱۶۹۷

کز سایر مرا دکتر مقصود امین خندقی تبیین ماهیت نظریه در حوزه برنامه درسی و ارائه طبقه بندی موضوعی جدید
از نظریه های معتبر این حوزه  ۱۶۹۸

کز سایر مرا دکتر حسینی اجداد تحلیل زیبایی شناسی موقعیت متنی جمالت اسمیه و جمالت فعلیه قرآنی ۱۶۹۹

کز سایر مرا دکتر احمد شاهدی کریم و موانع و چالش های شناخت آنها تحلیل مفهومی توحید و شرک از دیدگاه قرآن  ۱۷۰۰
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کز سایر مرا کاظمی دکتر امین  ترجمه شناسی 170۱

کز سایر مرا دکتر عباس جوارشكیان کمال در مراتب هستی  تشكیک اتصالی وجود و سریان اوصاف ناشی از جهات نقص و 
از منظر حكمت متعالیه 170۲

کز سایر مرا دکتر احمد پورابراهیم تغییر تئوریک قاچاق انسان از طریق تغییر در نظام تقنینی و جرم شناختی این پدیده 170۳

کز سایر مرا دکتر رضا برنكار تقریری نو از فاعلیت و نقد ضرورت علیت 170۴

کز سایر مرا دکتر موسی نجفی تكوین وتكون هویت ملی ایرانیان 170۵

کز سایر مرا دکتر حمید ماجدی ح های ساختاری-راهبردی  تهیه ی طر
)شهری و ناحیه ای) 170۶

کز سایر مرا دکتر حسین عشاقی کثرت در فرض وحدت شخصیه وجود توجیه  170۷

کز سایر مرا کریم مهری دکتر  گذشته و مقاومت در مقابل گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه   چگونگی تغییرات زبان 
تغییر در حال حاضر 170۸

کز سایر مرا دکتر یحیی یثربی چیستی فلسفه و نقد فهم متاخرین 170۹

کز سایر مرا کبرنژاد دکتر محمدتقی ا حجیت قوی ترین معرفت ممكن نوعی 17۱۰

کز سایر مرا دکتر غالمرضا فیاضي حرکت در مجردات 17۱۱

کز سایر مرا دکتر عبدالحسین خسروپناه حكمت نوین اسالمی
)حكمت خودی(  17۱۲

کز سایر مرا دکتر امید مجد کم عیبترین خط جهان خط فارسي  17۱۳

کز سایر مرا دکتر علی معماریان کریم )بند 12 طرحنامه( و تسهیل در )morattal( خط مرتل  کتابت ریاضی قرآن 
کودکان دبستانی روخوانی، حفظ و آموزش قواعد تجوید ویژه  17۱۴

کز سایر مرا دکتر سید حسن حسینی ابری دانش بومی )اصول، مدیریت و مشارکت( در توسعه پایدار روستایی 17۱۵

کز سایر مرا دکتر ویدا احمدی درباره عناصر داستان نمادومعنا وروانكاوی در سه روایت داستان پرندگان 17۱۶

کز سایر مرا دکتر عبدالعلی فراورد در پرتو عدالت 17۱۷

کز سایر مرا دکتر محمد جعفری هرندی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص موازین اسالمی مذکور در قانون اساسی 17۱۸

کز سایر مرا دکتر علی اصغر رخشانی دین، تنها رهنمود اجتناب ناپذیر 17۱۹

کز سایر مرا دکتر عبدالكریم بهجت پور رجحان تفسیر به ترتیب نزول سوره ها 17۲۰
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کز سایر مرا دکتر احمد ابوترابی روش تحقیق در علوم فطری و نقد دیدگاه های رایج 17۲۱

کز سایر مرا دکتر حسین علوی مهر روش تفسیر عقلی 17۲۲

کز سایر مرا دکتر ابوالحسن حسنی روش شناسی حكمت متعالیه 17۲۳

کز سایر مرا دکتر بهرام بیات رویكرد اسالمی به شهر؛ به سوی تدوین نظریه اسالمی شهر 17۲۴

کز سایر مرا دکتر مهناز اخوان تفتی رویكرد تفاوت - محور به نارسا خوانی 17۲۵

کز سایر مرا دکتر اعظم راودراد رویكرد جامعه شناسانه به هنر اسالمی 17۲۶

کز سایر مرا دکتر محمدباقر سعیدی روشن زبان قرآن، مسائل و مختصات آن 17۲۷

کز سایر مرا دکتر بهجت واحدی زن در سنجش عقل وبینش دل 17۲۸

کز سایر مرا کزازی دکتر میر جالل الدین   زیباشناسی سخن
)معانی و بیان-آب و آیینه) 17۲۹

کز سایر مرا گذشته دکتر ناصر  کالمی کار تفسیر محكم و متشابه از دیدگاه معرفت شناسی  ساز و  17۳۰

کز سایر مرا دکتر فرید احمدی سرایت عملكرد و چینش منابع انسانی 17۳۱

کز سایر مرا دکتر علیرضا قائمی نیا سرشت وحی 17۳۲

کز سایر مرا دکتر سید حسین سراج زاده سكوالریسم فرد جامعه دین 17۳۳

کز سایر مرا دکتر محمد اسكندری نوده سیاست های دولت و ساماندهی اسكان غیر رسمی در شهر بندرعباس 17۳۴

کز سایر مرا دکتر محمدهادی مفتح سیستم اطالعات و امنیت برگرفته از قرآن و سنت 17۳۵

کز سایر مرا کزازی دکتر میر جالل الدین  شاهنامه نظم است یا نثر 17۳۶

کز سایر مرا دکتر محمد رعایایی اردکانی کتاب و خوزستان صائبین مندانی خوزستان، اهل  17۳۷

کز سایر مرا کر عامری دکتر شا صیغ العموم و الخصوص فی اللغۀ العربیۀ
بالنسبۀ للتذکیر و التأنیث 17۳۸

کز سایر مرا دکتر هادی زرافشان کودکان مبتال به اتیسم در ایران  طراحی یک بسته مداخالتی برای 
و بررسی قابلیت اجرای آن 17۳۹

کز سایر مرا دکتر جالل الدین قیاسی ح جامع مساله تسبیب در اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طر 17۴۰
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کز سایر مرا دکتر حمیدرضا نمازی عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان 17۴۱

کز سایر مرا دکتر حمید واسطی عدل شبكه ای 17۴۲

کز سایر مرا دکتر سید محمد نجفی عدم حجیت خبر موثق 17۴۳

کز سایر مرا دکتر جعفر نكونام عرفی بودن زبان قرآن 17۴۴

کز سایر مرا کاظمی دکتر بهرام اخوان  کارآمدی احزاب سیاسی در ایران علل نا 17۴۵

کز سایر مرا گران دکتر محمد رضا ریخته  فرهنگ و تمدن غرب برمبنای وجودی استوار است 17۴۶

کز سایر مرا دکتر محمد حسین طالبی قانون طبیعی 17۴۷

کز سایر مرا دکتر عباس اسدی گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین المللی قبض و بسط  17۴۸

کز سایر مرا دکتر طاهره دیواندری قرآن و ریاضیات؛ زمان آفرینش زمین و آسمانها در قرآن و علم یكی است 17۴۹

کز سایر مرا دکتر محمود صادق زاده کمي در نقد ادبي و سبك شناسي کاربرد قواعد تحقیقات  17۵۰

کز سایر مرا ج مرادی دکتر ایر کتاب ستاره فروزان 17۵۱

کز سایر مرا دکتر اشرف السادات موسوی فرد کشف رمز شاهنامه 17۵۲

کز سایر مرا دکتر عباس غالمی ماهیت متفاوت علوم 17۵۳

کز سایر مرا دکتر نقي ا،،، پورفر مباني مدیریت زمان از منظر اسالم 17۵۴

کز سایر مرا دکتر حسین پوراحمدي کم بر مباني و اصول حا
"فرا نظریه اقتصاد سیاسي اسالمي "  17۵۵

کز سایر مرا کرین دکتر حمید رضا شا مبنامندي فهم دین و بروندادهاي آن 17۵۶

کز سایر مرا دکتر محمدرضا پورجعفر محله، پدیده ی پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد
با عملكردهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شهر ایرانی  17۵۷

کز سایر مرا دکتر خالد غفوری محوریه النص القرآنی فی البحث الفقهی 17۵۸

کز سایر مرا دکتر احمد معتمد کواترنر مخاطرات به هم خوردن مسأله تعادل زیستی، درس هایی از  17۵۹

کز سایر مرا دکتر سید غالمرضا اسالمي مدل توسعه درون زا 17۶۰
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کز سایر مرا کری دکتر عباس شا گرایی انسانی ایران در توسعه مسئولیت  17۶۱

کز سایر مرا دکتر محمد مهدی خلعتبری معماری بروج و معماری عروج 17۶۲

کز سایر مرا دکتر مجید فرهادی نسب افشار معماری مكان محور 17۶۳

کز سایر مرا دکتر حسین سلیمي گرایي در نظریه هاي روابط بین الملل و نگاه ایراني معنا 17۶۴

کز سایر مرا دکتر مرتضی الویری مفهوم اسالمی شدن دانش تاریخ 17۶۵

کز سایر مرا دکتر عباس ظهیری موضوع شناسي دانشي نو و مباني نظري آن 17۶۶

کز سایر مرا دکتر ابوالحسن انوش کار آمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی نا 17۶۷

کز سایر مرا دکتر حسینعلی قبادی نامیرایی ادبیات اسطوره ای ایرانی-اسالمی
و ظهور ژانر حماسه عرفانی در ادب فارسی  17۶۸

کز سایر مرا دکتر پگاه مصلح گرایی مشارکتی نخبه  17۶۹

کز سایر مرا دکتر حسن ذوالفقارزاده نسبیت تحققي ارزشي معماري اسالمي 17۷۰

کز سایر مرا دکتر محمد خاقاني اصفهاني نشانه شناسي و زبان شناسي اسالمي
گرا ( )با طراحي الگوي دستور زبان هستي  17۷۱

کز سایر مرا دکتر امیر غنوی نظام اخالقی اسالم 17۷۲

کز سایر مرا دکتر علیرضا صدرا نظام علم توحیدی سیاست متعالی 17۷۳

کز سایر مرا دکتر روحیه نظیري پور نظریه ادبي پدیدار شناسي قدسي یا نظریه ادبي نشانه شناسي قدسي 17۷۴

کز سایر مرا دکتر جعفر طرقي کوانتومي انگیزش نظریه  17۷۵

کز سایر مرا دکتر اصغر افتخاری نظریه اسالمی امنیت اجتماعی شده 17۷۶

کز سایر مرا دکتر عباس جوارشكیان نظریه اصالت پدیداری معنا 17۷۷

کز سایر مرا دکتر حسین شكرکن، دکتر رضا خجسته مهر گامی در توسعه روابط مطلوب  نظریه انصاف و نقد آن: 
کار و روابط زناشویی در جامعه ایران در دنیای  17۷۸

کز سایر مرا کریم مهری دکتر  نظریه ای در خصوص انقالب اسالمی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری 17۷۹

کز سایر مرا دکتر محسن زاینده رودی نظریه پردازی در علوم اقتصاد ضرورتی برای رسیدن به توسعه
«کاربرد مدلهای توسعه در بحث تویلد علم ایران«  17۸۰
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کز سایر مرا دکتر غنبرالیی نظریه علم دربرابر غذا 17۸۱

کز سایر مرا دکتر عباداله رستمی چلكاسری کلی تعلیق تعهدات متقابل نظریه  17۸۲

کز سایر مرا دکتر ابوالفضل مصف جهرمی کنترل نظریه  17۸۳

کز سایر مرا گروهی دکتر پژوهش  نظریه مبنای امنیت اجتماعی 17۸۴

کز سایر مرا دکتر داود نصرآبادی نظریه مقاوم سازی اقتصاد 17۸۵

کز سایر مرا دکتر محمد جواد رضایی نظریه منبع بودن عقل برای احكام شرعی 17۸۶

کز سایر مرا دکتر محمد تقی سهرابی فر نفی سرنوشت 17۸۷

کز سایر مرا دکتر علی ارشد ریاحی نقد ادله استحاله تناسخ 17۸۸

کز سایر مرا دکتر علی ارشد ریاحی نقد ادله مالصدرابرای اثبات حرکت جوهری 17۸۹

کز سایر مرا دکتر مسعود عبدالهی کیث لرر در توجیه معرفت گروی  نقد انسجام  17۹۰

کز سایر مرا دکتر عبدالرحیم عناقه نقد بعضی از دیدگاههای دکتر سید یحیی یثربی 17۹۱

کز سایر مرا دکتر خالد غفوري نقد رویه الشهید الصدر 17۹۲

کز سایر مرا دکتر احمد حاجی ده آبادی نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسالمی 1392 17۹۳

کز سایر مرا دکتر احمد حاجی ده آبادی کل عضو ثلثا ذیته نقد قاعده فی شلل  17۹۴

کز سایر مرا دکتر سید عباس موسویان نقد قانون عملیات بانكی بدون ربا 17۹۵

کز سایر مرا دکتر لیال برادران جمیلي نقد و بررسي نظریه آمواتوریسم 17۹۶

کز سایر مرا دکتر قدرت اله قربانی نقد و بررسی نظریات امكان علم دینی 17۹۷

کز سایر مرا دکتر سید محمدجواد موسوی نگاهی نو به سهم االرث فرزندان 17۹۸

کز سایر مرا دکتر علیرضا عندلیب نوسازی بافت های فرسوده شهری 17۹۹

کز سایر مرا دکتر عبدالكریم مشایخی هجوم چهارگانه نیروهای انگلیس به جنوب ایران و بررسی نقش هدایتی
روحانیت آن منطقه علیه استعمار  1800
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کز سایر مرا دکتر علیرضا برازش همه را دوست بداریم ۱۸۰۱

کز سایر مرا دکتر حسن اخوان ارمكی هندسه تاریخ وآنالیز انسان
)کاربرد ریاضیات در علوم انسانی(  ۱۸۰۲

کز سایر مرا دکتر محسن خسروانی دوالیتی
)زوجیت در ژئومورفولوژی(  ۱۸۰۳

کز سایر مرا دکتر خدا خواست عرب صالحي  هیستوریسیزم
)تحلیل مباني و نقد) ۱۸۰۴

کز سایر مرا دکتر ابوالقاسم علیدوست مصلحت در فقه امامیه ۱۸۰۵

کز سایر مرا  دکتر ناصر سقای بی ریا، دکتر خلیل علی
محمد زاده، دکتر محمودی

ابعاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت؛
ابعاد پزشكی و سالمت فرزندآوری  ۱۸۰۶

کز سایر مرا  دکتر حسین سوزنچی، دکتر مجتبی الهی
خراسانی الزامات علم دینی و تحول در علوم انسانی در نسبت با الگوی پیشرفت و تمدن سازی ۱۸۰۷

کز سایر مرا دکتر صدیق اورعی بررسی ابعاد اجتماعی افزایش جمعیت و پویای ساختار جمعیت ایران و پیامدهای آن ۱۸۰۸

کز سایر مرا کبر  دکتر امیر حسین قاضی زاده، دکتر علی ا
محزون جریان شناسی، روندشناسی و تحوالت استراتژیک تغییرات جمعیتی ایران و جهان ۱۸۰۹

کز سایر مرا  دکتر محمد رضا زیبایی نژاد، دکتر
عبدالحمید واسطی نظریه جمعیتی اسالم ۱۸۱۰

کز سایر مرا دکتر عبدالحمید واسطی، دکتر احمد رهدار  چیستی محصول علم دینی در نسبت با انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت
کشور اسالمی و تمدن اسالمی اسالمی،  ۱۸۱۱

کز سایر مرا دکتر ناصر براتی شهر اسالمی ۱۸۱۲

کز سایر مرا دکتر احمد رهدار، دکتر عبدالحمید واسطی ظرفیت های تمدنی دین اسالم ۱۸۱۳

کز سایر مرا دکتر احسان علوی فقه حكومتی و نظام ساز ۱۸۱۴

کز سایر مرا  دکتر ناصر سقای بی ریا، دکتر محمدجواد
محمودی کاهش جمعیت میزگرد  ۱۸۱۵

کز سایر مرا کبیان، دکتر لطف اهلل کوا  دکتر مصطفی 
فروزنده نسبت جریان های سیاسی با خط انقالب ۱۸۱۶

کز سایر مرا دکتر احمد توکلی بایسته های بسته جدید خروج از رکود ۱۸۱۷

کز سایر مرا دکتر میثم سفید خوش بحران )فلسفه( دانشگاه
)جلسه اول(  ۱۸۱۸

کز سایر مرا دکتر میثم سفید خوش بحران )فلسفه( دانشگاه
)جلسه دوم(  ۱۸۱۹

کز سایر مرا دکتر داوود مهدوی زادگان بررسی ابعاد مفهوم اسالم رحمانی ۱۸۲۰
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کز سایر مرا دکتر محمد خوش چهره برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ۱۸۲۱

کز سایر مرا دکتر حیدر مستخدمین حسینی بنگاه داری بانک ها ۱۸۲۲

کز سایر مرا دکتر محمد رجایی تاملی بر الیحه جدید بانكداری بدون ربا ۱۸۲۳

کز سایر مرا دکتر مقصود فراستخواه کار آفرین دانشگاه  ۱۸۲۴

کز سایر مرا دکتر مسعود درخشان  دانشگاه و بازار
)جلسه اول) ۱۸۲۵

کز سایر مرا دکتر سپهر قاضی نوری  دانشگاه و بازار
)جلسه دوم) ۱۸۲۶

کز سایر مرا دکتر محمد مهدی نایبی دانشگاه و بازار
)جلسه سوم(  ۱۸۲۷

کز سایر مرا دکتر حمید رضا آیت اللهی ساختار علم و دین ۱۸۲۸

کز سایر مرا دکتر رضا اسالمی مبانی تفاوت در حقوق زنان ۱۸۲۹

کز سایر مرا دکتر جمشید پژویان نسبت اقتصاد مقاومتی و بازار آزاد ۱۸۳۰

کز سایر مرا دکتر محمد جالل عباسی شوازی نقد و بررسی سیاستهای جمعیتی ۱۸۳۱

کز سایر مرا دکتر رضا منصوری نهاد علم
)جلسه اول(  ۱۸۳۲

کز سایر مرا دکتر رضا منصوری  نهاد علم
)جلسه دوم) ۱۸۳۳

کز سایر مرا دکتر علی رحمانی وضعیت بازار سرمایه در ایران ۱۸۳۴

کز سایر مرا دکتر محمد شهبازیان نقد استدالل  های قرآنی مدعیان یمانی ۱۸۳۵

کز سایر مرا دکتر رسول رضوی گرایی  نقد و بررسی باستان 
کالمی) )بررسی تاریخی و نقد  ۱۸۳۶

کز سایر مرا دکتر محمدمهدی اعتصامی وضعیت تربیت ایمان مذهبی در نظام آموزش و پرورش ۱۸۳۷

کز سایر مرا دکتر محمد جاودان کریم کالمی بر پایه نگاه مجموعی به آیات قرآن  اقامه ادله  ۱۸۳۸

کز سایر مرا دکتر محمد رکعی امكان سنجی تعریف علم در قرآن ۱۸۳۹

کز سایر مرا دکتر عزالدین رضانژاد برداشت  هایی نادرست از خاتمیت قرآنی ۱۸۴۰
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کز سایر مرا دکتر علیرضا قائمی نیا بررسی و نقد دیدگاه های سكوالریستی نسبت به وحی ۱۸۴۱

کز سایر مرا دکتر سیدعلی حسیني زاده کالم امامیه در مدرسه بغداد تطورات  ۱۸۴۲

کز سایر مرا دکتر سیدمهدی میرزابابا ک حسی در نظام معرفت شناسی قرآن جایگاه ادرا ۱۸۴۳

کز سایر مرا دکتر محمدجعفر رضایی جایگاه عقل در امامیه نخستین ۱۸۴۴

کز سایر مرا دکتر محمدباقر قیومی سریان والیت الهی در قرآن و عهد جدید ۱۸۴۵

کز سایر مرا دکتر مسلم محمدی کاربردی؛ ضرورت و قلمرو کالم  ۱۸۴۶

کز سایر مرا دکتر هادی صادقی کالمی الگوهای مختلف حكومت دینی مبانی  ۱۸۴۷

کز سایر مرا دکتر علی امیرخانی معرفت اضطراری در اندیشه امامیه تا نیمه قرن پنجم ۱۸۴۸

کز سایر مرا دکتر یوسف جمالی اعجاز علمی قرآن در جنین شناسی و نقد شبهات مربوط به این حوزه ۱۸۴۹

کز سایر مرا دکتر منصوره تدینی بومی شدن پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران ۱۸۵۰

کز سایر مرا دکتر حسین عندلیب چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق اسالمی ۱۸۵۱

کز سایر مرا دکتر منصوره تدینی گذاری مدرنیسم بر داستان رئالیستی جدید چگونگی تاثیر  ۱۸۵۲

کز سایر مرا دکتر منصوره تدینی چگونگی ظهور آخرین مكتب ادبی در ایران ۱۸۵۳

کز سایر مرا کازرونی دکتر سید احمد حسینی  سیر و تحول قالب های شعری در دوران 1200 ساله ادبیات فارسی ۱۸۵۴

کز سایر مرا دکتر حسین عندلیب مسولیت حكومت دینی در فضای مجازی ۱۸۵۵

کز سایر مرا دکتر علی محمد طرفداری کتشافات دریایی و جغرافیایی نظری نو درباره علل وثوع عصر ا ۱۸۵۶

کز سایر مرا دکتر حسین فقیه  نقد و بررسی اقتباس قرآن از عهدین از نظر مستشرقین، با تكیه بر دیدگاه یوسف حداد
کشیش لبنانی ۱۸۵۷

کز سایر مرا دکتر رضا خدری نقد و بررسی مساله شر، به عنوان مهمترین دلیل ملحدین بر انكار خدا ۱۸۵۸

کز سایر مرا دکتر محمد جوکار نقش حكومت اسالمی در الزامی یا اختیاری بودن پوشش ۱۸۵۹

کز سایر مرا دکتر عبد الزهرا نجفی کنونی ایران نگرشی بر نمادهای خرافی یهود در جامعه  ۱۸۶۰
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کز سایر مرا دکتر محمد ذوالعدل والدی حق است یا موهبت ۱۸۶۱

کز سایر مرا دکتر محمد مادرشاهی کشور بررسی فقهی روش عدم مغایرت در تصویب قوانین  ۱۸۶۲

کز سایر مرا دکتر مجید رجبی بررسی مهاجرت نخبگان از منظر فقه سیاسی ۱۸۶۳

کز سایر مرا دکتر عبدالوهاب فراتی تعامل عالمان دینی با نظام اسالمی ۱۸۶۴

کز سایر مرا دکتر قاسم شبان نیا فقه نظامات اجتماعی مستلزم صورت بندی اصول
کید بر نظام سیاسی(  )با تا ۱۸۶۵

کز سایر مرا دکتر سیدسجاد ایزدهی مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حكومتی ۱۸۶۶

کز سایر مرا دکتر محمد مادرشاهی نظام بازار اسالمی بر اساس مبانی فقهی ۱۸۶۷

کز سایر مرا دکتر سید منذر حكیم بررسی روش شناسی نظریه و نظام ۱۸۶۸

کز سایر مرا دکتر محمدمهدی چگینی کوین بیت 
)پول مجازی(  ۱۸۶۹

کز سایر مرا دکتر محمدرضا فالح تئوری رهبری اجتماعی ۱۸۷۰

کز سایر مرا دکتر علیرضا قائمی نیا دانش معناشناسی و نظریه روح معنا ۱۸۷۱

کز سایر مرا دکتر علی صبوحی طسوجی مفهوم شناسی تدبر در قرآن ۱۸۷۲

کز سایر مرا دکتر حامد شیواپور نظریه روح معنا ۱۸۷۳

کز سایر مرا دکتر ابراهیم فیاض  دروس دانشگاهي و تطابق با علوم انساني و نیازهاي جامعه نقش علوم انساني در
تمدن اسالمي ۱۸۷۴

کز سایر مرا دکتر حسین صمصامی کشور بررسی وضعیت ربا در نظام بانكداری  ۱۸۷۵

کز سایر مرا دکتر محمدحسین ساعی ماهواره و جمهوری اسالمی ۱۸۷۶

کز سایر مرا دکتر حسین صمصامی نظام بانكی و افزایش فساد اقتصادی ۱۸۷۷

کز سایر مرا دکتر محمدحسین منتظری تمایز فاعلیت و علیت در لطیف الكالم ۱۸۷۸

کز سایر مرا دکتر داوود درویش نیا جهم بن صفوان و نفی صفات الهی ۱۸۷۹

کز سایر مرا دکتر مجتبی الهی خراسانی مفهوم شناسی نسبت فقه و تربیت ۱۸۸۰
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کز سایر مرا  دکتر مرتضی شایسته، دکتر رامین رحیمی،
دکتر امیرحسین علم الهدی کران فیلم های سینمایی آسیب شناسی ا ۱۸۸۱

کز سایر مرا دکتر شهال باقری، دکتر سیدمحمدحسینی آسیب شناسی بازنمایی زن در سینما و تلویزیون ۱۸۸۲

کز سایر مرا دکتر سعید مستغاتی، دکتر ناصر هاشم زاده نقد جشنواره فجر32 ۱۸۸۳

کز سایر مرا دکتر رضا بیگدلو جریان های فرهنگی در ایران معاصر 1330-1357 خورشیدی ۱۸۸۴

کز سایر مرا دکتر فتانه قدیریان گفتمان پزشكی دیرینه شناسی مسئله مراقبت در 
)مطالعه ای در باب تاریخ پزشكی در دوره دفاع مقدس(  ۱۸۸۵

کز سایر مرا دکتر محمدامیر احمدزاده انتقال فرهنگی و مسئله ترجمه در ایران پیش از مشروطه ۱۸۸۶

کز سایر مرا دکتر زهرا حیاتی اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر ۱۸۸۷

کز سایر مرا دکتر میالد سراج  تاثیر سیاست های اقتصادی سالجقه بر ظهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزاری در
ایران ۱۸۸۸

کز سایر مرا دکتر سید سعید میرمحمدصادق تیپولوژی جامعه روستایی ایران در دوره صفویه ۱۸۸۹

کز سایر مرا دکتر محمد نجاری گفتمان فرهنگ دینی در عصر صفوی نقالی؛  ۱۸۹۰

کز سایر مرا دکتر میثم لطیفی، دکتر نجفقلی حبیبی کشور نقد فضا و ساختار دانشگاهی  ۱۸۹۱

کز سایر مرا دکتر علی جعفری جهش در مدیریت انتظامی مظاهر بد حجابی در فضای عمومی جمهوری اسالمی ۱۸۹۲

کز سایر مرا دکتر حسن فراهانی ازدیاد جمعیت ۱۸۹۳

کز سایر مرا دکتر حسین مهدی پور گذاری در رسانه وضعیت مطلوب مقررات  ۱۸۹۴

کز سایر مرا دکتر حمیدرضا مظاهری سیف روش متاریدینگ ۱۸۹۵

کز سایر مرا امكان تحقق تكنولوژی دینی دکتر احمد رهدار ۱۸۹۶

کز سایر مرا
 دکتر سید بشیر حسینی، دکتر سیدمحمد

 حسینی، دکتر علی جعفری، دکتر
محمدحسین ساعی

جذابیت و مصرف رسانه ای ۱۸۹۷

کز سایر مرا دکتر علی غالمی ۱۸۹۸ شبهات والیت فقیه

کز سایر مرا کالم دکتر سعید زیبا نقد و تحلیل توافقنامه ژنو ۱۸۹۹

کز سایر مرا دکتر مهدی مظهر سلسله جلسات بررسی فقهی معامالت جدید عقد بیمه ۱۹۰۰
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کز سایر مرا دکتر حسین معصوم افزایش زمین خواری، ضعف در قوانین یا ضعف در نظارت ۱۹۰۱

کز سایر مرا  دکتر روح اهلل مومن نسب، دکتر محمد
کهوند شبكه های اجتماعی و خانواده، فرصت ها و تهدید ها ۱۹۰۲

کز سایر مرا  دکتر فاطمه فاطمی موسوی، دکتر ابوالفضل
اقبالی

نسبت زنان شاغل و خانواده اسالمی
)بررسی جوامع غربی و جامعه اسالمی(  ۱۹۰۳

کز سایر مرا دکتر مراد سپهوند اقتصاد بدون نفت؛ شعار یا واقعیت قابل تحقق ۱۹۰۴

کز سایر مرا دکتر حسن حكمتیان کپی رایت جهانی یا حق صاحبان اثر داخلی اقتصاد دانش بنیان؛ پذیرش حق  ۱۹۰۵

کز سایر مرا دکتر مسعود درخشان کوه های ثروت دره های فقر، ساختارگردش ثروت در اسالم ۱۹۰۶

کز سایر مرا دکتر علی جعفری گشت ارشاد آری یا خیر؟ حجاب یا آزادی بی حجابی؟  ۱۹۰۷

کز سایر مرا کلهر دکتر سینا  طالق و خانواده ایرانی ۱۹۰۸

کز سایر مرا دکتر ابراهیم فیاض ۱۹۰۹ افزایش سن ازدواج؛ عوامل مادی یا فرهنگی

کز سایر مرا دکتر حسام مظاهری کنونی و دورنمای آینده خانواده غربی و خانواده ایرانی ۱۹۱۰ مقایسه وضعیت 

کز سایر مرا دکتر شهریار زرشناس توسعه غربی یا پیشرفت اسالمی ایرانی ۱۹۱۱

کز سایر مرا دکتر حسن روزی طلب گرایی نسبت تكلیف مداری و نتیجه 
)جلسه اول(  ۱۹۱۲

کز سایر مرا دکتر حسن روزی طلب گرایی نسبت تكلیف مداری و نتیجه 
)جلسه دوم) ۱۹۱۳

کز سایر مرا دکتر حسین میرمحمدصادقی عدالت و دستگاه قضایی ۱۹۱۴

کز سایر مرا دکتر روح اهلل مومن نسب بایسته های مدیریت فضای مجازی در ایران ۱۹۱۵

کز سایر مرا کالم کچوئیان، دکتر سعید زیبا دکتر حسین  دروس دانشگاهی و تطابق با افق تمدن اسالمی و نیازهای جامعه ۱۹۱۶

کز سایر مرا  دکتر مصطفی ملكیان، دکتر عبدالحسین
خسروپناه دینداری در جهان معاصر ۱۹۱۷

کز سایر مرا دکتر حسین سلیمی اتاق جنگ ۱۹۱۸

کز سایر مرا دکتر یاسر قزوینی ۱۹۱۹ رسانه و بیداری اسالمی

کز سایر مرا دکتر عبدهلل بیچرانلو، دکتر حسین سرافراز سواد رسانه ای ۱۹۲۰
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کز سایر مرا کبری خزعلی، دکتر شهال باقری دکتر  ۱۹۲۱ تحدید نسل و تحوالت جمیعتی

کز سایر مرا دکتر عادل پیغامی ۱۹۲۲ بانكداری و ربا

کز سایر مرا دکتر علیرضا پویا ارزش های خبررسانی از دیدگاه قرآن ۱۹۲۳

کز سایر مرا دکتر مهدی طائب جایگاه فقه در رسانه ۱۹۲۴

کز سایر مرا دکتر احمد مبلغی نظریه فقهی رسانه ۱۹۲۵

کز سایر مرا کدخدایی دکتر عباس  مسئولیت بین المللی دولت ها در ماهواره ۱۹۲۶

کز سایر مرا دکتر سیدکریمی مبانی فقهی موسیقی ۱۹۲۷

کز سایر مرا  دکتر سیدناصر هاشم زاده، دکتر سعید
مستغاثی کالن جشنوارة سینمایی فجر سال 92 ارزیابی  ۱۹۲۸

کز سایر مرا  دکتر مرتضی شایسته، دکتر امیرحسین علم
الهدی، رامین رحیمی کران در سینمای ایران آسیب شناسی ا ۱۹۲۹

کز سایر مرا دکتر شهال باقری، دکتر سیدمحمد حسینی آسیب شناسی زن در سینمای ایران ۱۹۳۰

کز سایر مرا کبری دکتر مهدی ا صلح و همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه اسالم و حقوق بین الملل ۱۹۳۱

کز سایر مرا دکتر محمود شیرافكن بررسی و نقد دیدگاه تحلیل خمس در عصر غیبت و پاسخ به شبهات پیرامون خمس ۱۹۳۲

کز سایر مرا دکتر فریبا عالسوند سه اصل بنیادی سبک ساز برای زندگی دیندارانه ۱۹۳۳

کز سایر مرا دکتر جهانگیر مسعودی دیدگاهی نو میان عقل و دین ۱۹۳۴

کز سایر مرا دکتر محسن ملک افضلی فلسفه فقه اطالعات و نظریه همتایی هست و باید ۱۹۳۵

کز سایر مرا دکتر محمدعلی هاشمی فقه اطالعات فازی ۱۹۳۶

کز سایر مرا دکتر علی همت بناری درآمدی بر تحلیل تربیتی احكام فكری عرصه ای نو در تعلیم و تربیت اسالمی ۱۹۳۷

کز سایر مرا دکتر محمد علی محمدی اصول و روشهای پاسخگویی به شبهات اعتقادی از منظر معصومان ۱۹۳۸

کز سایر مرا  دکتر محمدرضا تاجیک، دکتر علیرضا قائمی
نیا امكان بهره مندی از روش شناسی پست مدرن در مطالعات اسالمی ۱۹۳۹

کز سایر مرا دکترعبداهلل نظرزاده کریم درآمدی بر روش تفسیر سیاسی قرآن  ۱۹۴۰
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کز سایر مرا  دکتر ماشاءاهلل حیدرپور، دکتر سام مهدی
ترابی سفر ترامپ به عربستان و پیامدهای منطقه ای آن ۱۹۴۱

کز سایر مرا دکتر سید بابک علوی  رهبری اصیل سازمانی و اخالق
گری) )تحلیلی ازمنظر نظریه خودتعیین  ۱۹۴۲

کز سایر مرا دکتر محمد سوری نقد دیدگاه امیرمعزی در باره عرفان شیعی ۱۹۴۳

کز سایر مرا دکتر محمود مشفق کاوش در اندیشه ها و سیاست های جمعیتی در اسالم ۱۹۴۴

کز سایر مرا دکتر علیرضا شجاعی زند دین در زمانه و زمینه مدرن ۱۹۴۵

کز سایر مرا دکنر سید حمیدرضا رئوف ظرفیت های جهان نگری دینی در زیست شادمانه 1946

کز سایر مرا دکتر زهرا پارساپور گرایی در ادبیات سبز به مثابه راهكار در اخالق محیط زیست تعمیم  1947

کز سایر مرا دکتر مالک شجاعی جشوقانی فهم هرمنوتیكی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای
کید بر مسئله علوم انسانی در ایران(  )با تأ 1948

کز سایر مرا دکتر  محمد امیر احمد زاده خوانش فرهنگي از متن؛ شرط الزم در تحلیل متون تاریخنگارانه
)مطالعه اي در دوره اّول قاجاریه 1264-1210ه) 1949

کز سایر مرا دکتر  سید مهدی زرقانی رویكرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی 1950

کز سایر مرا دکتر  فروغ پارسا کریم گفتمان فهم و تفسیر عصری قرآن  گذار  سیدجمال الدین اسدآبادی پایه  1951

کز سایر مرا دکتر فاطمه احمدوند حیات اجتماعی و اقتصادی یهودیان حجاز در عصر نبوی 1952

کز سایر مرا دکتر علیرضا اشتری رویكرد تاریخ نگاری و تاریخ نگری در سبزوار 1953

کز سایر مرا دکتر علی یحیایی آب و آبیاری در دوره آل بویه 1954

کز سایر مرا کری دکتر بالل شا بازخوانی اصل احتیاط در فروج 1955

کز سایر مرا سید مهدی نریمانی زمان آبادی روایات تعلیمی و افتائی 1956

کز سایر مرا دکتر زهرا حیاتی اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر 1957

کز سایر مرا دکتر محمد امیر احمدزاده انتقال فرهنگی و مساله ترجمه در ایران پیش از مشروطیت 1958

کز سایر مرا دکتر سمیه توحیدلو حیات اقتصادی ایران در دوره قاجار 1959

کز سایر مرا دکتر رضا بیگدلو جریان های فرهنگی در ایران معاصر 1960
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کز سایر مرا دکتر فتانه قدیریان گفتمان پزشكی دیرینه شناسی مساله مراقبت در 
)مطالعه ای در باب پرستاری در دوران دفاع مقدس(  1961

کز سایر مرا دکتر سید سعید میرمحمد صادق سنخ شناسی جامعه روستایی در ایران عصر صفوی 1962

کز سایر مرا دکتر فهیمه ابراهیمی  بررسی دیپلماسی حكومتهای ایران و ماوراء النهر در خصوص بردگان خراسانی در
عهد منغیت/قاجار 1963

کز سایر مرا دکتر نرجس رودگر کردن حرکت نفس ظرفیت های فلسفه اسالمی در برهانی  1964

کز سایر مرا دکتر سمیه موسوی تربیت اجتماعی در سیره معصومان علیهم السالم 1965

کز سایر مرا دکتر نرجس رودگر سه اقلیم بدن
)بررسی مقایسه ای معاد جسمانی صدرالمتألهین و آقا علی حكیم مدرس زنوزی(  1966

کز سایر مرا دکتر علی همت بناری درآمدی بر تحلیل تربیتی احكام فقهی
)عرصه ای نو در تعلیم و تربیت اسالمی(  1967

کز سایر مرا دکتر سیدرضا موسوی دگردوستی و سیاست؛ بررسی تطبیقی آرا و اندیشه های جان رالز و شهید مطهری 1968

کز سایر مرا دکتر سیدرضا موسوی گفتمان سیاست خارجی رهبر معظم انقالب اسالمی کبیر در  مفهوم قرآنی جهاد  1969

کز سایر مرا دکتر حمزه ساالرزایی نقدی بر عناوین متعدد مجازات قصاص و اعدام در ایران با تكیه بر نصوص قرآن 1970

کز سایر مرا دکتر عبدالرسول حسنی فر نقد جریان فلسفه پست مدرن در تفكر معاصر ایران 1971

کز سایر مرا کاظمی مقدم دکتر ایمان  منطق تولید یک نظریه در علوم اسالمی 1972

کز سایر مرا دکتر مجید اسمعیلی  حوزه و تمدن سازی 1973

کز سایر مرا دکتر علیرضا پیروزمند نقشه راه تحول در علوم انسانی 1974

کز سایر مرا دکتر مصطفی اجمالی الزامات تولید شبكه علوم اسالمی 1975

کز سایر مرا سید مهدی نریمانی زمان آبادی روش شناسی علوم و علوم انسانی 1976

کز سایر مرا کاظمی مقدم دکتر ایمان  اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر 1977

کز سایر مرا دکتر عطا اله رفیعی آتانی کنش انسانی در چهارچوب حكمت صدرایی تبیین  1978

کز سایر مرا دکتر مسعود اقبالی کید بر نظریه کریم با تأ  نقد و بررسی »ترجمه الهی قمشه ای و مكارم شیرازی« از قرآن 
کارسس سطح »معنایی-لغوی«  1979

کز سایر مرا کبری راستگو دکتر  کانونی در دانش مفردات بررسی نظریه معنای 
کلمات القرآن(  )با تكیه بر فرهنگ التحقیق فی  1980
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کز سایر مرا دکتر بهمن هادیلو بررسی نمود علوم بالغی در ترجمه های معاصر قرآن 1981

کز سایر مرا دکتر مجید چهری تحلیلی بر فرایند تولید رویكردهای جدید در قصه پژوهی قرآنی همگام با نزول 1982

کز سایر مرا دکتر عبداله اصفهانی تفسیر به رأی عقلی در تفسیر درایی قرآن با محوریت ماهیت عقل 1983

کز سایر مرا دکتر عبدالحسین خسروپناه علم طبیعی دینی، امكان یا امتناع 1984

کز سایر مرا دکتر سید ضیاءالدین میرمحمدی تبیین تاریخی و فراتاریخی نقش امامان معصوم )ع( در فرهنگ و تمدن اسالمی 1985

کز سایر مرا دکتر مصطفی مومنی نقد و تحلیل ماده 483 قانون مدنی: رویكردی نو به احكام و آثار تلف مورداجاره 1986
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کارکردهای الگوی تنظیم رغبت و 
 مقابله ای و درمانی آن در منابع اسالمی

ارائه دهنده: دکترحمزه عبدی

کــه تــوان بهبــود برخــی از اختــالالت و مشــكالت روانــی را دارا اســت و هم زمــان میــزان درمــان  دکتــر حمــزه عبــدی: از میــان مفاهیــم دینــی زهــد مفهومــی اســت 

گفــت بــه  آن را افزایــش می دهــد. زهــد در روایــات بــه صورت هــای مختلفــی معنــی شــده اســت؛ زهــد در لغــت بــه معنــای خــالف رغبــت و در اصطــالح می تــوان 

کنــدن از دنیــا و دل بســتن بــه آخــرت اســت. پیام هــای روانشناســی تنظیــم رغبــت عبارت انــد از اثبــات هیجــان، آســایش، مقابلــه بــا ســختی، قــدرت  معنــای دل 

بازدارندگــی و تســهیل صفــات مثبــت زیــرا بــا تنظیــم رغبــت بیــن دنیــا و آخــرت شــاهد تــوان شــادی و غــم خواهیــم بــود. همچنیــن تنظیــم رغبــت موجــب آســودگی، 

افزایــش تــوان مقابلــه بــا دشــواری ها، جلوگیــری از ارتــكاب محرمــات و ارتقــاء صفــات مثبــت می شــود. زهــد موجــب بــروز برخــی انحرافــات در اســالم شــده اســت و 

گــر می خواهیــد  کنیــد و ا کــرده و بیــان می کنــد دنیــا را طلــب  کــه وی بــا آن هــا مقابلــه  کــرم )ص( نیــز برداشــت های اشــتباه وجــود داشــته اســت  حتــی در زمــان پیامبــر ا

گفــت رغبــت بــه موضوعــات دنیــوی تابــع موضوعــات اخــروی اســت. در درمــان، صــرف  کنیــد. بنابرایــن می تــوان  بــه معــاد برســید بایــد از همــان مســیر حرکــت 

کــردن مفاهیــم  کــه بــرای درونــی  کــردن مفاهیــم ضــروری اســت. در غیــر ایــن صــورت ارزش درمانــی نخواهــد داشــت  کافــی نیســت. جهــت درمــان، درونــی  آمــوزش 

کــرد ســپس بــه درمــان پرداخــت. در مرحلــه نخســت بایــد از متخصــص اســتفاده 

ــد  ــت و زه ــم رغب ــری، تنظی ــوی نظ گان الگ ــالمی، از واژ ــع اس ــی آن در مناب ــه ای و درمان ــای مقابل کارکرده ــت و  ــم رغب ــوی تنظی ــه الگ ــی: در مقال ــم ناروی ــر رحی دکت

گــذاری معنــی  کلیــدی ایــن مقالــه اســت. در مباحــث تخصصــی وا کــه مفهــوم  ح داده نشــده اند. به ویــژه واژه رغبــت  کامــل شــر کــه به صــورت  استفاده شــده اســت 

کــه مخاطــب تمــام مطالــب را متوجــه شــده اســت و به موجــب آن احســاس  گمــان شــود  بــه ذهــن عرفــی افــراد مناســب نیســت و حتــی ممكــن اســت به اشــتباه 

خ نــداده اســت و بــه همیــن دلیــل مــراد محقــق در پایان نامــه ذکــر می شــود. در مــوارد زیــادی مشــاهده  رضایــت نیــز حاصــل شــود. درصورتی کــه چنیــن اتفاقــی ر

گفــت رغبــت و میــل بــه یــک معنــا هســتند. درحالی کــه چنیــن نیســت. بنابرایــن  گان میــل و رغبــت، بــه یكدیگــر عطــف شــده اند. بنابرایــن می تــوان  کــه واژ می شــود 

گرفــت. کلمــه مــورد ســؤال قــرار خواهــد  کــدام از ایــن دو واژه حــذف شــوند. زیــرا در ادبیــات علمــی هــر  بایــد یــک 

دکتر رحیم نارویی کرسی ترویجی ۱۳ بهمن ۹۵ علوم رفتاری انجمن روانشناسی اسالمی

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 
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تهاجم فرهنگی یا تبادل فرهنگی
ارائه دهنده: دکتر هادی وکیلی، دکتر احمد صادقی

دکتــر هــادی وکیلــی: ســه رکــن اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ در هــر جامعــه ای وجــود دارد و ایــن ســه ضلــع همیشــه باهــم در تعامل انــد؛ امــا قاعــده اصلــی ایــن 

کــرد؛ عرضــه فرهنــگ اشــتباه نبــوده بلكــه بایــد انجــام شــود و ایــن  مثلــت فرهنــگ اســت. در حــال حاضــر بایــد روی بالندگی هــای فرهنگــی و شــكوفایی آن فكــر 

کشــور مقصــد موجــب تخریــب فرهنــگ آن  کشــوری دیگــر در  خ می دهــد تهاجــم فرهنگــی اســت یعنــی عرضــه فرهنگــی  یعنــی تبــادل فرهنــگ؛ امــا آنچــه پس ازایــن ر

کشــوری مثــل انگلســتان بــا دارا بــودن ابــزار و قــدرت  کشــور شــود. اصــل تهاجــم در حــوزه فرهنــگ وجــود داشــته؛ امــا برداشــت ها از آن دچــار افراط وتفریــط اســت. 

کــه ایــن معنــای تهاجــم فرهنگــی دارد. تهاجــم فرهنگــی یعنــی اینكــه  کــرد  کــرد و این گونــه زبــان خــود را بــه آنــان تحمیــل  در یک زمــان خــاص هنــد را مســتعمره خــود 

کنــد. مــا به عنــوان شــرقی و آنچــه به عنــوان غــرب بیــان می شــود بیــش از ۲۰۰۰ ســال رابطــه فرهنگــی داشــتیم  کشــوری بــا ابــزار و قــدرت فرهنــگ خــود را تحمیــل 

یعنــی زمانــی بیــن ایــران و یونــان رابطــه فرهنگــی وجــود داشــت و ایرانی هــا صــد برابــر اروپایی هــا و غربی هــا تولیــد فرهنــگ داشــتند. تــا بــه اینجــا علــم و فرهنــگ 

کــدام را  کــه  گاهــی برعكــس بــوده و آنــان تولیدکننــده هســتند و مــن بایــد تــوان انتخــاب داشــته باشــم  کتــاب توســط مــا تولیــد و بــا آن هــا تبــادل می شــود؛ امــا  و 

کــرده زمیــن مــا بودیــم و در شــرایطی تمــدن مــا بــه دنیــا عرضــه  گل سرســبد  کــرد. بــرای چندیــن قــرن  کــدام را نپذیــرم و نمی تــوان فرهنــگ را تحمیــل  پذیرفتــه و 

گرفتــه و چــه چیــز را نگیریــم. مــا دربــاره  کــه چــه چیــز را از آنــان  کنیــم  گاهانــه غــرب را آنالیــز  کنونــی آ کــه غربی هــا هیــچ نداشــتند پــس مــا بایــد در شــرایط  می شــد 

گاهــی از طریــق دست نشــانده های  کــرده و  گاهــی غربی هــا فرهنــگ را مســتقیم تحمیــل  گزینــش بــوده و نبایــد تســلیم خودباختــه آنــان شــویم.  غــرب معتقــد بــه 

کــه عرب هــا ایرانیــان را بــه زور مســلمان  کنــد  کســی توانســت اثبــات  گــر  خــود مثــل رضاشــاه آن را تحمیــل می کننــد. فرهنــگ اســالم بــا ایــران دچــار تبــادل شــده و ا

کرده انــد بنــده از عضویــت در هیئت علمــی دانشــگاه اســتعفا خواهــم داد زیــرا ایرانیــان پــس از ســه قــرن از حملــه اعــراب به تدریــج مســلمان شــدند. ایــن تهمــت 

ــد از  ــده و بای ــمار آم ــه ش ــا ب کاره ــن  ــی از مهم تری ــگ یك ــه ی فرهن ــه درزمین ــه جامع ــی دادن ب گاه ــی؛ آ ــای تاریخ ــن تهمت ه ــت ترین و دروغ تری ــی از زش ــراب یك اع

کنیــم. کــه موردحملــه قرارگرفته ایــم و نظریــه فاســد بیــان می شــود بــه ســمت تولیــدات ســالم حرکــت  همان جایــی 

ــر دیده شــده اســت، مهــم داشــتن یــك  کمت ــه  ــی منصفان دکتــر احمــد صادقــی: در تمــام عناویــن و تعریف هــای تهاجــم فرهنگــی جبهه گیــری وجــود دارد و ارزیاب

ــاره ایــن موضــوع بــوده چــون افراطی گری هــای زیــادی داشــتیم. ایــن تفكــر  تحلیــل و ارزیابــی بی طرفانــه اســت و ایــن یكــی از دالیــل نداشــتن ثمــره و نتیجــه درب

کار  کنــد، البتــه چیزهایــی هــم وجــود دارد. در حــوزه تهاجــم فرهنگــی زیــاد  کــه فرهنــگ اســالمی مــا را نابــود  کــه دنیــای غــرب در ایــن فكــر اســت  اشــتباه اســت 

گــر مــا دارای تمــدن و ســابقه تاریخ هســتیم چرا فرهنگمــان را صــادر نكردیم؟  کننــد و ا کــه چــرا آنــان توانســتند فرهنــگ خــود را صــادر  نكــرده ام، واقعیــت ایــن اســت 

گی هــای  کســی تهاجــم فرهنگــی را انجــام می دهــد؛ دولت هــای غربــی، نخبــگان سیاســی و اقتصــادی یــا مــردم؟ امــروز بســیاری از ویژ مشــخص نیســت چــه 

گرفتــن  کجــای این هــا تهاجــم اســت؟ اســاس و محــور فرهنــگ غــرب بــا قــدرت  برگرفتــه از فرهنــگ، غربــی اســت مثــل نظــام آموزشــی یــا داشــتن دموکراســی پــس 

کتفــا نكردنــد. احمدی نــژاد فكــر می کــرد می توانــد جامعــه را بــا تك نــگاری و به صــورت ســنتی  کار آمــده و آنــان بــه ثروت هــای خــدادادی ا در حــوزه اقتصــادی روی 

کــردن اســت. عقالنیــت عنصــر اصلــی مدرنیتــه و فرهنــگ غــرب اســت و امــروز نه تنهــا ایــران بلكــه تمــام دنیــا  کنــد؛ امــا اســاس فرهنــگ غربــی مدرنیتــه اداره  اداره 

کمتریــن زمــان هســتند. متأثــر از فرهنــگ غــرب اســت چــون آنــان بــه دنبــال بهتریــن ابــزار بــرای بازدهــی بیشــتر در 

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۱ فروردین ۹۴ علوم اجتماعی  باشگاه هنر و اندیشه
مشهد
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

داستان های شفابخش
کریم( )رویكرد روان شناختی به داستان های قران 

ارائه دهنده: دکتر محمدجواد پیرمرادی

کــه در معنــا و ســاخت خــود دارنــد،  کــه آن هــا بــا توجــه بــه ماهیتــی  کریــم بــه دســت آمــد نشــان داد  کــه از بررســی داســتان های قــرآن  دکتــر محمــد جــواد پیرمــرادی: نتایجــی 

شفادهنده هستند. برخی از عواملی که باعث شفابخشی داستان ها شد موردبررسی قرار گرفت. برخی از این عوامل، عمومی و مرتبط با ماهیت ذاتی داستان هستند. 

برخــی عوامــل اختصاصــی و مربــوط بــه ماهیــت هدایت کنندگــی قــرآن اســت. بــا توجــه به اهمیت داســتان های قــرآن می تواننــد در فضای بالینــی و درمانــی مورداســتفاده قرار 

کــرده و مشــكالت پیچیــده در زندگــی مــدرن بــه همــراه آشــفتگی های اجتماعــی موجــب ســردرگمی  ک افزایــش چشــمگیری پیدا گیرنــد. امــروزه، بیماری هــای مزمــن و دردنــا

در یافتــن معنــای زندگــی شــده و منشــأ بیماری هــای ذهنــی گشــته اند. در ایــن مطالعــه تــالش شــد تــا چهارچوبــی نظــری معرفــی شــود تــا بــا کمــک آن از طریــق یافتــن معنــا و 

روی آوردن بــه معنویــت درمانــی ایــن ذهن هــای پــر ســؤال کــه بــا روان شناســی کالســیک قانــع نشــده اند، التیــام یابنــد. بررســی ایــن داســتان ها کمــک کــرد تــا دریچــه تــازه ای 

گــرا و تحلیل گــر گشــوده شــود. رویكــرد روان پویشــی اولیــن رویكــردی بــود کــه جســتجوی معنــا را در ناهشــیار به عنــوان عاملــی بــرای درمــان بیمــاران بــا  بــر روان شناســی معنا

کیــد بــر نشــانه ها و تداعــی آزاد، تفســیر رؤیاهــا، تحلیــل روابــط بیــن شــخصی اولیــن گام هــا بــرای درمــان بیمــاران بــود. فرویــد عقیــده  مشــكالت روان شــناختی معرفــی کــرد. تأ

داشت هنگامی که انسان ها معنای دقیق ناهشیار خود را دریابند شفا پیدا می کنند. شاید فرانكل در کتاب مشهور خود تحت عنوان »در جستجوی معنا« اولین کسی 

بــود کــه در حــوزه روان شناســی بــه اهمیــت ویــژه معنا بخشــی به رویدادهای منفی اشــاره کرده اســت. او که افــراد خانــواده اش را در جنگ دوم جهانــی از دســت داد، برای کنار 

آمــدن بــا ایــن دشــواری ها، تــالش کــرد معانــی مثبتــی بــرای مــرگ و زندگــی بیابــد و بــه ایــن طریق توانســت رنج هایــش را تحمل کنــد. اروین یالوم، روان شــناس مشــهور معاصر 

گزیستانسیونالیســم شــهرت دارد و درعین حــال روان تحلیل گــر نیــز هســت، بــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان و کســانی که فرصت کمــی در زندگی داشــتند  کــه بــه روان شــناس ا

خدمــات مشــاوره مــی داد. در طــول تجربه هــای بالینــی یالــوم دریافــت کــه اضطراب های بنیادین، با معنــا دادن بــه رویدادها کاهش پیدا می کند. درعین حــال، یالوم به طور 

کــه انتقــال آنچــه می خواهــد از طریــق داســتان ها بســیار ســاده تر شــده اســت. امــا مســیر داســتانی او مســیر داســتان های  ذاتــی، بــه داســتان ها عالقــه نشــان داد و دریافــت 

گانه راه خود  روان درمانی بود. او مســتقیم از داســتان ها برای درمان بیماران اســتفاده نكرد. به طور موازی، مهروموم ها اســت که رویكرد روایت درمانی در یک مســیر جدا

کید بر ایجاد معانی جدید در زندگی شــان اســت. مشــكالت  را طــی می کنــد. در روایــت درمانــی از بیمــاران خواســته می شــود تــا داســتان زندگــی خــود را روایــت کنند و تمرکز و تأ

کننــد. در ایــن رویكــرد امــا داســتان های پیــش نوشــته در درمــان اســتفاده نشــده اند.  کرده انــد بــرای خــود تعریــف  کــه مــردم قبــول  به صــورت داســتان هایی دیــده می شــوند 

رویكــرد معنویــت درمانــی کــه رویكــرد جدیــدی در حــوزه ســالمت اســت، تــالش کــرده تــا بــا اســتفاده از مفاهیــم مذهبــی، راهــی برای ســازگاری بــا شــرایط دشــوار ارائه کند.

دکتــر علیرضــا محمدرضایــی :    مــواردی چــون کوتــاه بــودن چكیــده و طوالنــی بــودن مقدمــه  از جملــه نقدهــای وارده اســت. ســپس بحثــی گشــوده شــد کــه مربوط به تعمیم 

بخشــی از جریــان روان شــناختی بــه داســتان های قــرآن بــود. ایشــان اشــاره کردنــد کــه نویســنده قــرآن یــک نویســنده انســانی نیســت و نمی تــوان این مــوارد را بــه قرآن تعمیم 

گی هــای منحصربه فــرد  داد. در پاســخ عنــوان شــد کــه قســمت اول مرتبــط بــا مفهــوم داســتان بــه طــور کلــی اســت و قــرار نیســت بــه قــرآن بــه طــور ویــژه تعمیــم یابــد. بلكــه ویژ

کــه نمی توانــد خواننــده برداشــت شــخصی خــود را از  گرفتــه اســت. نكتــه بعــد در مــورد خواننــده داســتان های قــرآن بــود  داســتان ها در قــرآن در بخــش دوم مــورد بحــث قــرار 

کــه در قــرآن خواننــده مــورد هدایــت قــرار می گیــرد و راه درســت و ســالمت بــه او نمایانــده می شــود امــا درعین حــال او اختیــار  داســتان داشــته باشــد. در پاســخ عنــوان شــد 

برگزیــدن راه خــود را چــه شــر و چــه خیــر دارد و البتــه مســئولیت پذیــرش آن هــم بــر عهــده خــود اوســت. 

دکتر یداهلل احمدی مالیری
دکتر علیرضا محمدرضایی  کرسی ترویجی ۱۱ اردیبهشت ۹۵ علوم رفتاری  پردیس فارابی دانشگاه

تهران
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کرانه باختری بررسی ابعاد حقوقی تسلیح 
ارائه دهنده:دکتر توکل حبیب زاده، دکتر هرمیداس باوند

 در راســتای موضوعــات اخیــر تســلیح کرانــه باختــری اســت کــه از ســوی 
ً
 ذیــل مقاومــت مطــرح خواهــد شــد کــه طبعــا

ً
دکتــر تــوکل حبیــب زاده: بحــث مقاومــت مســلحانه قطعــا

جمهــوری اســالمی ایــران نیــز به عنــوان یــک سیاســت اعــالم شــده اســت. حــق تعییــن سرنوشــت یكــی از اصــول بنیادیــن حقــوق بین الملــل اســت و نظرات مختلفــی در مــورد 
محتوای حق تعیین سرنوشــت مطرح شــده. حق تعیین سرنوشــت به عنوان یک ایده سیاســی در اعالمیه اســتقالل آمریكا و اعالمیه حقوق بشــر و شــهروندی فرانســه در 
کمیــت وقــت انقــالب کردنــد. در طــول قــرن نــوزده اصل تعیین سرنوشــت از ســوی  1789، ریشــه دارد و ایــن دو ملــت، یعنــی آمریكایی هــا و فرانســوی ها بــر همیــن مبنــا علیــه حا
جنبش های ناسیونالیســتی به کار گرفته شــد که هر ملتی حق دارد دولت مســتقلی تشــكیل دهد و متوجه شــدند هر گروهی که به عنوان یک ملت انســجام و یكپارچگی 
الزم را داشــته باشــد، می توانــد ادعــای اســتقالل خواهی داشــته باشــد. در فراینــد اتحــاد آلمــان و ایتالیــا نیــز همیــن ایــده بــه کار گرفتــه شــد و بــا ایــده حــق تعییــن سرنوشــت، ایــن 
دو کشــور متحــد شــده و بــه آلمــان و ایتالیــای امــروزی تبدیــل شــدند. بعــد از انقــالب بلشــویكی روســیه نیــز ایــده تعییــن سرنوشــت بــا پدیــده ناسیونالیســم بــه گونــه دیگــری بــر 
گی هــای مشــترک زبانــی، نــژادی و مذهبــی بودنــد، مدعــی شــدند کــه یــک ملــت را تشــكیل می دهنــد و بنابرایــن بــه  اروپــای شــرقی گــره خــورد و گروه هــای انســانی کــه دارای ویژ
دنبــال تشــكیل دولــت برآمدنــد و ایــن همــان ایــده ای ســت کــه در اعالمیــه 14 مــاده ای ویلســون رئیس جمهــور وقــت آمریــكا در جریــان جنگ جهانــی اول مطــرح شــد. اما این 
ایــده در ادامــه، موجــب تجزیــه امپراتوری هــای دیگــر ازجملــه امپراتــوری عثمانی شــد که بعد از تجزیه، ســرزمین های جداشــده از این امپراتوری، در قالب نظام نمایندگی میثاق 
جامعــه ملــل قــرار گرفتنــد و مقــرر شــد کــه دولتــی از دولت هــای قدرتمنــد وقــت ازجملــه انگلیــس و فرانســه بتواننــد با کمــک اندکی کــه به این ملت هــا انجام می دهنــد، آن هــا را 
بــه ســمت تشــكیل دولــت ســوق بدهنــد کــه ایــن ســرزمین ها بــه گــروه الف، ب و ج تقســیم شــدند. نظام نمایندگی بعــد از میثاق جامعه ملل و ســرزمین های ســه گانه و مبنای 
اســتقالل خواهی ایــن ملت هــا یــا ســرزمین هایی کــه در گــروه الــف قــرار گرفتنــد همیــن ایــده حــق تعییــن سرنوشــت بــود کــه هنــوز البتــه ُبعــد حقوقــی بــه معنــای خــاص کلمــه بــه 
خود نگرفته بود. فلســطین در زمره ســرزمین های گروه الف قرار گرفت و مقرر شــده بود که دولت سرپرســت یعنی انگلســتان با اندک کمک و ارائه مشــاوره این ســرزمین ها 
را بــه اســتقالل برســاند همچنــان کــه در عــراق، ســوریه، لبنــان و اردن ایــن امــر رخ داد؛ امــا بــرای فلســطین سرنوشــت دیگــری رقــم زدنــد. بعــد از جنــگ جهانــی اول، حــق تعییــن 
سرنوشــت، به عنــوان ســالح مبارزه طلبــی و مبــارزه بــا اســتعمار بــه کارگرفتــه شــد. یكــی از اهــداف ســازمان ملــل در مــاده یــک و همچنیــن مــاده 55 این منشــور، همیــن رعایت و 
احتــرام بــه حــق تعییــن سرنوشــت ملت هــا و خودمختــاری آن هــا اعــالم شــد. در فصــل  11 و 13 این منشــور، مبنای حقوقی برای جنبش های آزادی بخش و مبارز علیه اســتعمار 

مطــرح و بعدهــا بــه قاعــده بین الملــل عرفی تبدیل شــد.
کمیت کشورها و اصل ژئوپلیتیک کشورهاست و در نظام  دکتر داوود هرمیداس باوند: نظام بین المللی بر دو بنیان استوار است؛ یكی بنیان حقوق است که اصل برابری حا
بین المللی نه تنها نظم های نوین بین المللی به وســیله قدرت های برتر یا فاتح تأیید و تنظیم شــده بلكه در روند تعامالت سیاســی و موارد حقوقی بین المللی هم اثرگذار 
هســتند. در فصــل 7 شــورای امنیــت هیــچ اشــاره ای بــه عدالــت نیســت بلكــه مصلحــت سیاســی تصمیم گیرنده اســت. در فصل شــش هســت؛ در حل وفصل مســالمت آمیز 
 پیرامون نظــرات، مصالــح و 

ً
 مصلحت سیاســی اســت. مصلحت سیاســی هم معمــوال

ً
اختالفــات بین المللــی طبــق عدالــت و حقــوق بین الملــل ولــی در فصــل هفــت، دقیقــا

 کشورهایی که منافع ملی شان را در ابعاد گسترده تعریف می کنند در نقاط مخالف جهان و معتقدند در خلیج فارس و آسیای 
ً
منافع قدرت ها و اعضای دائمی است: عمدتا

جنوب شرقی دارای منافع حیاتی هستند یعنی این ها این صالحیت را دارند که در فعل وانفعاالت و تعامالت این مناطق اظهارنظر یا حتی تصمیم گیری کنند. انقالب کبیر 
کمیت از  کمیتی که قباًل در انحصار امپراتوران و پادشــاهان بود، بر آن بود که حا فرانســه حســنش این بود که برای اولین بار اصل آزادی تعیین سرنوشــت را به دلیل اینكه حا
آن مردم و ملت اســت. بنابراین دولت ها کارگزار ملت ها هســتند و مردم هســتند که درباره آینده شــان تصمیم می گیرند. بعد از انقالب فرانســه و شكســت ناپلئون دو نهاد 
ایجــاد شــد؛ یكــی کنســرت اروپایــی بــود یكــی هــم اتحــاد مقــدس. اتحاد مقــدس تمام نظرش ایــن بود که بایــد از تمام جنبش هــای آزادی خواهانه و اســتقالل طلبانه جلوگیری 
کنــد. کنســرت اروپایــی هــم می گویــد کــه هــر بحرانی پیش بیاید، کشــورهای بــزرگ با برگزاری اجالس هایی مشكالتشــان را حل وفصل کنند که همین هم تا حــدودی موجب 
شد جنگ بین المللی پیش نیاید. بعد از الهام از ارزش های انقالب کبیر فرانسه، بالفاصله در آمریكای التین می بینیم ژنرال میراندا که در ارتش ناپلئون بود، جنبش های 
آزادی خواهانه ای را بر اســاس همین ارزش ها در شــمال به رهبری »ســیمون بولیوار« و »خوزه ســن مارتین« در جنوب شــكل می دهد از 1823 و موفق می شــود اســتقالل ر ا در 

آمریــكای التین ایجاد کند.

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۱۱ بهمن ۹۳ علوم اجتماعی  پژوهشكده بسیج
حقوقدانان

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نگاهی دیگر بر جالل آل احمد به همراه
کتاب »واسازی متون جالل آل احمد«  نقد و بررسی 

گلستانی ارائه دهنده: دکتر مجتبی 

کار، دودســته  گلســتانی: بــه علــت عــدم هم نســلی مــا بــا آل احمــد، شــناخت مــا از وی تنهــا از طریــق آثــار ســایرین می توانــد صــورت بگیــرد. بــرای ایــن  دکتــر مجتبــی 

کــه وجهــه  کنــار هــم تصویــری برســاخته از وی بــرای نســل مــا ارائــه می دهــد. دســته اول ایــن متــون متعلــق بــه روشــنفكرانی اســت  کــه در  متــن متفــاوت وجــود دارد 

کــه جــالل را ســیدجالل می نامنــد و بــر  کیــد دارنــد. دســته دوم متــون متعلــق بــه تحلیل گرانــی اســت  رفاقتی شــان را بــا جــالل پررنــگ می کننــد و بــر الئیــک بــودن او تأ

کادمیــک ندارنــد و در مجمــوع در مــورد جــالل آل احمــد  کیــد دارنــد. امــا تحلیل هــای هیچ کــدام از ایــن دودســته وزن و شــانیت آ چرخــش ایدئولوژیــک او از کمونیســم تأ

 می تــوان بــه آثــاری نظیــر مقــاالت حــورا یــاوری، بیــژن عبدالكریمــی، دکتــر پاینــده و... اتكا نمــود. درواقــع کارهای 
ً
پژوهــش بــا رویكــرد علمــی بســیار محــدود اســت و صرفــا

کــه در هــردوی ایــن  کتاب هــای معــدود غیرعلمــی پژوهشــی تقســیم می شــوند  انجام شــده بــر روی آثــار جــالل آل احمــد بــه دودســته مقــاالت انبــوه علمی-پژوهشــی و 

دســته آثــار، محوریــت، مرکزیــت و اقتــدار شــخصیت جــالل از پیــش پذیرفته شــده اســت. دلیــل این مســئله این اســت که بیشــتر منتقدیــن ادبــی و نظریه پــردازان ایران، 

کل رفــت. کــه همچــون دریــدا از جــزء بــه  کل بــه جــزء می رونــد درحالی کــه اقتضــای پژوهــش صحیــح ایــن اســت  به طــور ســنتی بــرای تحلیــل از 

کری: اثــر آقــای گلســتانی ازلحــاظ منبــع شناســی و مســتندات، اثــری قــوی اســت. باید گفت کــه آل احمد به تاریخ پیوســته اما مســئله آل احمد همچنــان زنده  دکتــر شــا

اســت و هنــوز هــم مســئله ماســت. همین کــه ایــن پژوهــش در ایــن دوره انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه مــا بــه مرحله ای رســیده ایم کــه بتوانیم با مســائلمان مواجهه 

کــه هنــوز هــم جــز. پرســش های اساســی مــا هســتند.  گفتگــو و مشــارکت اســت  گاهــی،  گذشــته روبــه رو شــویم. پرســش های آل احمــد، پرســش از آزادی، آ شــده و بــا 

چرخــش آل احمــد »از غرب زدگــی بــه غربت زدگــی« هنــوز هــم مســئله انســان ایرانــی اســت. گفتگــوی آل احمــد گفتگوی politics  با poetics  اســت کــه از یونان باســتان 

کــه همــواره صحنــه تــازش و اقتــدار بــوده، تنهــا در ســایه poetics می تواند  گفتگــوی ایــن دوســت. Politics  ما  تــا امــروز مــورد بحــث بــوده و تاریــخ امــروز مــا هــم صحنــه 

کت می مانــد. زندگــی جمعی تحت یــک حكومت گویی  تهذیــب شــود. نویســنده در کتــاب، نســبت جــالل را بــا سیاســت نظــری می ســنجد امــا در مــورد امــر سیاســی ســا

کمیــت بــرای بســیاری از ایرانیــان امــری عجیــب اســت درحالی کــه امــر سیاســی متضمــن معنــاداری  در ذات ایرانی هــا عجیــن شــده به نحوی کــه زندگــی بــدون وجــود حا

حكومــت و درک معنــای زندگــی تحــت یــک رویــه سیاســی اســت. ایــن مشــكل، فقــط بــه دنیــای امــروز مــا نیــز محــدود نمی شــود بلكــه حتــی فارابــی هــم بــدون تفكیــک 

کــه  کــه جــالل در نقطــه مقابــل ســیمین قــرار می گیــرد چرا کمیــت را بدیهــی فــرض می کنــد. وی افــزود  حكومــت از سیاســت و تفكیــک سیاســت از امــر سیاســی، وجــود حا

ســیمین دانشــور از هویتــی شــكل یافتــه بــرای انســان ایرانــی حــرف می زنــد و در آثــارش ســعی در ســامان دادن و حفــظ ایــن هویــت دارد درحالی کــه جــالل ناقــد ایــن 

کــه آل احمــد با policy ســراغ موضوعــات نــرود. هویــت اســت و از چیــزی جــز انســان مراقبــت نمی کنــد و همیــن باعــث می شــود 

دکتــر  زینــب صابرپــور: تک نــگاری به طورکلــی در ادبیــات مــا کار بســیار محــدودی اســت و کمتــر پژوهشــگری اســت کــه بــه دنبــال تک نــگاری رفتــه باشــد و بــه همین دلیل 

کــه نثــر آمرانــه، خطابــی و منبــری آل احمــد در متن هــای وی بــه عینــه قابــل ره گیــری  گفــت  کار ارزشــمندی اســت امــا در مــورد خــود آل احمــد می تــوان  کار آقــای گلســتانی 

گــر بــه بافــت زمانی-مكانــی دوره جــالل نــگاه کنیم  اســت و ایــن مطلــب، غیرازایــن کــه بــه شــخصیت خــود آل احمــد مربــوط باشــد بــه زمانــه آل احمــد نیــز مربــوط اســت. ا

کنــش نشــان می دهــد تــا اینكــه رونــد ســاخت یافته و منظمــی از ایده  و آثــار وی را در ایــن بافــت بررســی کنیــم، متوجــه می شــویم کــه آل احمــد بیشــتر بــه زمانــه خــودش وا

پــردازی و تغییــر عقیــده داشــته باشــد. ایــن مطلــب در رابطــه ای کــه جــالل بیــن شــرق و غــرب برقــرار می کند به خوبی قابل مشــاهده اســت. نســبت رابطه فرهنگی شــرق 

کوبیــدن شــرق در نظــر  بــا غــرب از دیــد جــالل همــان نســبت رابطــه اقتصــادی شــرق و غــرب اســت. جــالل بااینكــه غــرِب صادرکننــده فرهنــگ را به عنــوان معیــاری بــرای 

می گیــرد امــا نمی توانــد خــارج از رویكــرد زمانــه خــودش بــا مســئله مواجــه شــود و درنهایــت حكــم می کنــد کــه هدفــش از عنــوان کــردن بحث غربت زدگــی، توزیــع عادالنه 

امكانــات اســت. یعنــی در عیــن ســتایش غــرب نمی توانــد تمایلــش بــه مارکسیســم را هم مخفــی نماید.

کری دکتر سید رضا شا
دکتر  زینب صابرپور  کرسی ترویجی ۱۴ اردیبهشت ۹۵ علوم نقلی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

اجتماعی جهاد دانشگاهی

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کفایت تحلیل در نقد ادبی شرط 
ارائه دهنده: دکترحسین صافی

دکتر حســین صافی: مباحث منســوب به نقد ادبی چیســت؟ بســیاری از پیشــگامان نقد ادبی با یک دیدگاه ســاختارگرایانه بر سخن ســنجی و ســبک ســنجی تمرکز داشــتند 

گــر آفرینــش ادبــی کنشــی اســت در مایــه ســخن ورزی و یــا در  و درعین حــال ســعی کردنــد پایــگاه تقلیــد گرایانــه را بــا نظرپــردازی حــدوث ادبیــات در زبــان این طــور توجیــه کننــد. ا

ســاحت ســخن، پــس البــد نقــد ادبــی یــا توانــش بــا خصوصیاتــی کــه ذکــر می کنیــم بخشــی از توانــش زبانــی بــه شــمار می آینــد. توانــش ادبــی از دیــدگاه صاحب نظــران نقــد ادبــی: 

»توانــش ادبــی تابعــی اســت از توانایــی و درک ارزش ادبــی اثــر بــا توجــه بــه نگــرش مهمی درباره مســئله انســان و رابطه اش با جهان که اســمش را گذاشــته ام تعهد اجتماعی«. 

گی هایی که از طریق گشــتارهای معنایی یا انســجام صورت می گیرد. یعنی کســی که توانش  دوم اینكه »توانش ادبی تابعی اســت از توانایی سخن ســنجی اثر با توجه به ویژ

ادبــی دارد بایــد آرایه هــا را جــوری تعبیــر کنــد کــه در نهایــت ختــم شــود بــه یــک مضمــون واحــد کــه آن هــم هــدف یــا نیــت نویســنده اســت.« ســوم »توانــش ادبــی توانایــی کشــف 

مضمونــی واحــد از پــس صــورت آراســته و پیراســته اثــر اســت«، یعنــی بایــد آن وحــدت ســاختاری بیــن صــورت و محتــوای یگانــه اثــر را درک کنــد تــا دارای توانــش ادبــی به حســاب 

بیایــد. آنچــه تعهــد اجتماعــی نام گرفتــه انگیــزه ای اســت بــرای خوانــش متــن ادبــی. می دانیــم تــا متنی خوانده نشــود نمی توانیم ببینیــم این متــن دارای تعهد اجتماعی هســت 

یــا نــه، یــا نگرشــی در مــورد انســان و جهــان... ایــن موکــول می شــود بــه بعــد از خوانــش، نــه اینكــه اینجــا گفتــه مقدمــه ای بــرای ورود بــه متــن اســت. انســجام بالغی یعنی نیت یا 

کید کند که پیام مؤلف این بوده   بتواند تأ
ً
پیام نویســنده باید به صورت واحد در متن کشــف شــود. هیچ منتقد کارکشــته ای نیســت که به درک واحدی از متن برســد، نهایتا

اســت. وقتــی وحــدت مضمونــی و آن مضمــون واحــد نــاب یگانــه وجــود ندارد و قابل کشــف نیســت پس انســجام بالغی هم خودبه خود منتفی می شــود. اینكه پیــام واحدی 

گی ایــن ایرادها بــه آن هــا وارد بــوده با این  نداریــم تــا ببینیــم شــگردها. آرایه هــای ادبــی کــه در یــک اثــر بــكار رفتــه، در راســتای بــرآوردن آن هــدف بــوده یــا نبوده اســت. این ســه ویژ

گر پیام نویســنده زیر ســؤال برود، خیلی وقت ها خود نویســنده هم از یک اثر نمی داند چه پیامی داشــته اســت؛ که نمی دانیم نویســنده ای منظورش از آفرینش اثر  اوصاف ا

»این بوده« که می گوید: »وقتی داشــتم این اثر را می نوشــتم منظورم این نبوده ولی اآلن که شــما می گویید منظورم می توانســته این باشــد«. پس وقتی نویســنده تكلیفش 

بــا خــودش روشــن نیســت، تكلیــف خواننــده روشــن اســت کــه دنبــال پیــام کجــا بایــد بگــردد. پس وقتــی وحدت مضمونــی زیــر ســؤال مــی رود، آن وقت می توانیــم هــدف از نقد 

ادبــی را به جــای کشــف پیــام یگانــه متــن بــا ایــن مســئله جایگزیــن بكنیــم کــه چــرا ایــن پیــام کشــف نمی شــود؟ یعنــی به عبارت دیگــر چــرا دامنــه خوانــش پذیــری اش نامحــدود 

اســت. در این رابطه دو تا پیشــنهاد داده شــده که به عنوان تز و آنتی تز مطرح می کنم ســپس دیدگاه خودم را نیز مطرح می کنم. دیدگاه اول ادبیات را محصول هنجار گریزی 

از جوهــر انتزاعــی زبــان و برجسته ســازی صــورت انضمامــی متــن فــرض می کنــد. ازایــن رو متــن ادبــی را بــه شــیوه آشــنایی زدایی از زبــان تغییــر می دهــد. دیــدگاه دوم معتقد اســت 

سخن یا کالم تجلی گاه ادبیات است و ادبیات در آن حلول می کند؛ یعنی تجلی گاه خام ادبیات زبان است. ازنظر این دیدگاه مطالعه متن، سبک سنجی و ... شرایط الزم 

و کافــی بــرای خوانــش پذیــری نیســتند و ایــن در نقطــه مقابــل دیــدگاه قبل قــرار دارد که نه شــرط الزم می دانســت و نه کافی. این دیدگاه به خواننده کمک می کنــد تا در چالش 

تفســیرهای زورکی و کلیشــه ای نیفتد ولی از طرفی این خطر وجود دارد که خواننده در چاه باطلی بیفتد که گمان کند نقد ادبی، هیچ راه و رســمی ندارد و کاماًل ســلیقه ای 

اســت. دیــدگاه ســوم، گریــز از هنجارهــای زبــان را چنــدان بــرای آفرینــش متــن ادبــی ضــروری نمی دانــد کــه مطالعــه ادبیــات را تنهــا به نوعــی زبان شناســی صورت گــرا ارائــه دهــد و 

از ســوی دیگــر برخــالف دیدگاه هــای ضــد زبان شناســی، ســهم زبــان را در ســاختاردهی ادبیــات بیــش از آن می دانــد کــه بتــوان در جوهــره ادبــی متــن نادیــده اش گرفــت. در ایــن 

کتشــاف متن بــدون توجه به کارکرد بافت وابســته اش همان قــدر از  رویكــرد ســوم برابــر انگاشــتن کل زبانشناســی موردنظــر ســاختارگرایان و تصــور آن به عنــوان روند مكانیكی ا

گر بپذیریم برای مطالعه ادبیات راهی  خوانش به نظر می رســد که تنزل به مرتبه ماده خامی برای ادبیات و انتســاب جوهر ادبیات به وادی ناشــناخته ای در فراســوی زبان. ا

به جــز تحدیــد متــن نداریــم در ایــن صــورت بایــد زبــان ادبیــات و غیــر ادبیــات را همــراز بدانیــم. بــرای دســتیابی بــه چنین الگویی نــه نقد ادبــی را می توان منحصر به زبان شناســی 

دانســت و نــه زبان شناســی را می تــوان یكســره از نقــد ادبــی کنار گذاشــت.

کعی دکتر فاطمه را
دکتر عبدالحسین فرزاد کرسی ترویجی ۲۶ بهمن ۹۴ علوم نقلی  پژوهشگاه علوم انسانی و

مطالعات فرهنگی

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               رتبه  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حكومتی
ارائه دهنده: دکتر سیدسجاد ایزدهی

گــون فقــه سیاســی، فقــه  گونا دکتــر  ســجاد ایزدهــی: تلقــی واحــدی در زمینــه فهــم و تعریــف فقــه سیاســی وجــود نداشــته و امــروز هــم وجــود نــدارد. امــروز تعابیــر 

گــون رایــج اســت و تلقــی اجماعــی از ایــن اصطالحــات وجــود نداشــته و امــروز هــم بــه دلیــل جزیــره ای  گونا السیاســه، فقــه حكومتــی، فقــه الحكومــه بــا تعاریــف 

گرایــش  کــه بــا  گرایــش علمــی افــراد هــم فــرق می کنــد به عنــوان نمونــه فــردی  گونه هــای  شــدن بحــث، تلقــی واحــدی وجــود نــدارد، از ســوی دیگــر ایــن تعاریــف بــا 

کمیتــی  کــه بــه امــور سیاســی و حا کــه از منظــر حقوقــی بحــث می کنــد متفــاوت اســت. امــروز در حــوزه فقهــی  علــوم سیاســی بــه بحــث می پــردازد بــا تلقــی فــردی 

کنیــم. علــت نبــود اســتاندارد و اجمــاع در اصطالحــات،  می پــردازد، مفاهیــم اســتاندارد نشــده اســت و البتــه بــدون شــك در آینــده بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت 

کــه ماهیــت فقــه سیاســی در فراینــد شــدن اســت و هنــوز چیــزی به عنــوان دانــش فقــه سیاســی شــكل نگرفتــه اســت و امــروز ایــن دانــش، شــاخه ای از  ایــن اســت 

گمانه زنــی و ســلیقه خــود  کــس طبــق  فقــه یــا سیاســت اســت و هنــوز هویــت دانــش نــدارد و مفهــوم همه پســند بــه وجــود نیامــده اســت. در حــوزه تعاریــف، هــر 

کــم اســت و تمایــز  کــه فقــه سیاســی در ذیــل فقــه عمومــی جــای می گیــرد و قواعــد و اصــول فقــه عمومــی بــر او حا تعریــف و بحــث می کنــد، امــا بایــد اذعــان داشــت 

کمــا اینكــه در فقــه اقتصــادی، پــول و ســرمایه و در فقــه پزشــكی ســالمت و جســم به عنــوان  کــه از جنــس سیاســی اســت،  در نــوع مســائل و موضوعــات اســت 

گی هــای خــاص نیــز اســت؛ به عنــوان نمونــه، موضــوع علــم فقــه، فعــل مكلــف اســت،  کــه فقــه سیاســی دارای ویژ ح اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت  موضــوع مطــر

 در 
ً
گفته انــد مكلــف موضــوع نیســت، چــون اوال کــه  کــه آیــا در عرصــه فقــه سیاســی هــم بــاز فعــل مكلــف موضــوع اســت یــا خیــر؟  امــا ایــن ســؤال اساســی وجــود دارد 

 ممكــن اســت موضــوع سیاســی 
ً
ح نیســت، بلكــه تكالیــف، وظایــف، حقــوق، آزادی هــا هــم بحــث و بررســی می شــود، ثانیــا فقــه سیاســی تنهــا بحــث تكلیــف مطــر

کنــش باشــد، بلكــه عمــل باشــد، پــس بایــد بگوییــم موضــوع فقــه سیاســی، امــر عامــی اســت. متعلــق،  کنــش باشــد یــا اینكــه نــه فعــل و نــه وا فعــل نباشــد، بلكــه وا

مســئله و موضــوع فقــه سیاســی هــم فــرق دارد، همچنیــن در حــوزه روش هــم تمایــز زیــادی از فقــه عمومــی دارد، چــون از عرصــه تعبدیــات دور شــده و بــه عرصــه 

اجتماعیــات و سیاســیات وارد می شــویم و در نتیجــه عــرف، ســیره عقــال، بنــاء عقــال، نقــش مهم تــری دارد؛ توضیــح اینكــه در حــوزه تعبدیــات نگاهمــان بــه دســتور 

کــرد، بــه همیــن دلیــل امــام می گفــت در مســئله تعبدیــات  کــرد و مســائلی همچــون رفــاه و امنیــت را تبییــن  ع اســت، امــا در فقــه سیاســی بایــد عــرف را نــگاه  شــار

گــر عقــل بــود و عقــل، والیت فقیــه ثابــت شــده بــود. فقــه سیاســی  کــه فقــه سیاســی اســت می گویــد ا عقــل راه بــه جایــی نمی بــرد امــا در مســئله والیت فقیــه 

ح اســت و از فقــه عمومــی متمایــز شــده و دارای متعلقــی سیاســی اســت. مســائل فقــه سیاســی فــی  کــه بــا خاســتگاه خــاص، مطــر بخشــی از فقــه عمومــی اســت 

ح شــده، برخــی حــل شــده اســت و برخــی مســائل دیگــر در فراینــد حــل شــدن اســت، امــا در حــوزه مفاهیــم، هنــوز یــك مفهــوم موردقبــول در حــوزه  الجملــه طر

کار علمی کرده انــد، در  کــه به صــورت جزیــره ای در حــوزه مباحــث فقــه سیاســی  کــه الزمــه آن همگرایــی مؤسســاتی اســت  فقــه سیاســی شــكل نگرفتــه اســت 

کار ویــژه و غایــت فقــه سیاســی را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهنــد تــا یــك تفاهــم  هم اندیشــی در قالــب همایــش، نشســت، اجــالس و یــا ... مؤلفه هــا، ماهیــت، 

گرچــه اختــالف همچنــان مایــه رحمــت اســت و ایــن اختالف هــای فكــری موجــب تعمیــق بحــث علمــی می شــود. گیــرد. ا علمــی صــورت 

 دکتر سیدکاظم سید باقری 
دکتر سیدیاسر صادقی کرسی ترویجی ۷ دی ۹۵ علوم نقلی پژوهشگاه فقه نظام
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

اسالمی سازی علوم انسانی
گلشنی ارائه دهنده: دکتر عبدالحسین خسروپناه، دکتر مهدی 

 موافقان و مخالفان بیشــتر به نقلی ســازی علم توجه می کنند درحالی که ماهیت 
ً
 دکتر عبدالحســین خســروپناه: آســیب های جدی دامن گیر علم دینی شــده اســت. اوال

علــم مــدرن تجربــی اســت. ثانیــه برخــی تصــور می کننــد بــا تعریــف علــم دینــی می تواننــد علــم دینــی تولیــد کننــد و حــال اینكــه مــا بــرای تولیــد علــم دینــی نیــاز بــه روش و الگــو 

داریــم و قــوام هــر علمــی بــه متدلــوژی آن اســت کــه متأســفانه در تولیــد علــم دینــی بــه بحــث روش بســیار کــم توجــه شــده اســت. برخی فكر می کنند علــم دینی خــم رنگرزی 

 تولیــد علــم بعــد از تولیــد نظریه هاســت و مــا در حــال حاضــر در مرحلــه تولیــد نظریه هــای علــم دینــی هســتیم پــس انتظــاِر داشــتن علــم دینــی، 
ً
اســت و حــال اینكــه اصــوال

گزیر از پرداختن  : ارائه تعریف یكســان از علم دینی ممكن اســت اما ارائه الگوی یكســان برای تولید علم دینی ممكن نیســت و ما بعد از تعریف نا
ً
انتظاری نابجاســت. اوال

 مشــترک اســت امــا در مرحله بعد 
ً
بــه الگــو هســتیم. تعریــف مــا از علــم دینــی علمــی اســت کــه مبتنــی بــر مبانــی، روش شناســی و جهت گیــری دینی باشــد و ایــن تعریف تقریبا

گــون و مختلــف خواهنــد شــد. ثانیــه:  گزیــر گونا بایــد متعــرض الگــو بشــویم و بگوییــم روش و جهت گیــری چگونــه اســت و چــون روش هــا مختلــف خواهــد بــود الگوهــا هــم نا

مقصــود مــا از علــوم انســانی هیچ کــدام از دو معنــای آمریكایــی و آلمانــی آن نیســت. آلمانی هــا بعــد از دیلتــای همــه علــوم غیــر از علوم طبیعی، مهندســی و پزشــكی را علوم 

کــه ســاختار دانشــكده های مــا در حــال حاضــر مبتنــی بــر تعریــف آمریكایــی  انســانی می خواندنــد و آمریكایی هــا علــوم انســانی را مقابــل علــوم اجتماعــی تعریــف می کردنــد 

از علــوم انســانی اســت. بــه همیــن دلیــل دانشــكده ادبیــات مــا از دانشــكده علــوم اقتصــادی مــا جــدا اســت. مقصــود از علــوم انســانی، علــوم اجتماعــی و رفتــاری اســت.

: مقصــود از اســالمی ســازی علــوم اجتماعــی ایــن نیســت کــه علــوم انســانی مــدرن را بخواهیم اســالمی کنیم. مثاًل هر مكتبی یــک نظریه اقتصــادی دارد، مــا آن نظریه 
ً
ثالثــا

را بگیریــم و اســالمی کنیــم مثــاًل بخش هایــی کــه بــا گزاره هــای دینــی متعــارض اســت کنــار بگذاریــم و بقیــه را بپذیریــم! البتــه ایــن ممكــن اســت امــا ایــن دیــدگاه یــک دیــدگاه 

حداقلــی و گزینشــی اســت. مثــاًل مــا عقده هــای جنســی فرویــد را نپذیریــم و در مقابــل طبقه بنــدی نیازهــای مزلــو را بپذیریــم و یــا یــک طبقــه بــه آن اضافــه کنیــم! شــبیه این 

حرف هــا را در آثــار ســید محمــد نقیــب العطــاس می توانیــم پیــدا کنیــم؛ امــا منظــور مــا از اســالمی ســازی علــوم یــک مســئله کامــاًل تولیــدی مبتنــی بر مبانی اســالمی اســت که 

ممكــن اســت چنــد دهــه طول بكشــد.

کــز علمــی و آموزشــی بــا نــگاه بــه اینكــه مســائل جامعــه را می تــوان بــا آن حــل کــرد، مطلق نگــری در پذیــرش یــا  دکتــر  مهــدی گلشــنی: غالــب بــودن دیــدگاه علــم غربــی در مرا

کــز علمــی و آموزشــی، عــدم وجــود فضــای گفتگــو میــان رویكردهــای مختلــف تولیــد علــم دینــی، ورود و حضــور برخــی افــراد در فضــای علــم دینــی بدون  رد علــم دینــی در مرا

گاهــی از فضــای علــم جدیــد، دور شــدن محیط هــای علمــی از آداب و اخــالق و تقــوای علمــی و وجــود تعصــب و برتری طلبــی در فضــای علمــی، جفــای برخــی افــراد در  آ

کز  سیاســی جلــوه دادن تولیــد علــم دینــی به عنــوان پــروژه نظــام، نادیــده انگاشــتن نقــش و جایگاه فرهنگ در تولید علم دینــی، عدم توجه به ُبعد تربیتــی در مــدارس و مرا

کــز عملــی، از موانــع ایجــاد فضــای تولیــد علم دینی اســت. چــرا امروزه علــم دینی مطرح می شــود و  آموزشــی و توجــه ِصــرف بــه ُبعــد تعلیمــی، عــدم وجــود وســعت نظــر در مرا

کار علمی را  ما به دنبال علم دینی هســتیم، اما درگذشــته چنین ســؤالی مطرح نبوده اســت؟ در میان دانشــمندان قدیم جدایی بین علم و دین وجود نداشــته و آن ها 

عبــادت می دانســتند و معتقــد بودنــد علــم و دیــن تداخــل دارد. مثــاًل در دوران نیوتــن بحــث جدایــی علم از دین وجود نداشــت و نیوتن کار خــود را هم زمان یک کار علمی 

 کم کــم دانشــمندانی مثــل الپــالس می گوینــد مــا نیــاز بــه خــدا نداریــم. درگذشــته الحــاد بیشــتر در محیط هــای فلســفی و در میــان فالســفه بــوده 
ً
و دینــی می دانــد البتــه بعــدا

اســت اما در دهه های اخیر برخی فالســفه خداباور شــده اند و در مقابل الحاد از علوم طبیعی و از فیزیســین ها مطرح می شــود و امروزه ســرنِخ الحاد در رشــته های علوم 

طبیعــی اســت. امــروزه علــوم اجتماعــی از علــوم تجربــی متأثــر اســت، مثــاًل مدل های فیزیكی را می برنــد و در رشــته های اقتصــادی از روی آن ها الگوبــرداری می کنند که البته 

کــم اســت و فكــر می کنند می توانند همه چیــز را با  مخالفینــی هــم دارد. امــروزه علــوم شــناختی در حــال رواج جــدی اســت کــه در آن نــگاه کامــاًل فیزیكالــی و پوزیتیویســتی حا

کنند. آن حــل 

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۳۱ فروردین ۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه معارف اسالمی
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اخالق دینی؛
اخالق غرامتخواهانه یا ترمیمی

ارائه دهنده: دکتر مهراب صادق نیا

دکتــر  مهــراب صادق نیــا: بــه نظــر دورکیــم، پذیــرش اخالقــی شــرط الزم هم بســتگی اجتماعی اســت. اخــالق در جامعه باعث می شــود که افراد جامعــه دور یكدیگر جمع 

کــه آجرهــای  کننــد. در حقیقــت اخــالق همچــون ســیمانی اســت  کنــار هــم باشــند و باهــم اجتماعــی را تأســیس  گروه هــای اجتماعــی در  شــده و از هــم فاصلــه نگیرنــد و 

کنــده یــک ســاختمان )جامعــه( را دور هــم جمــع می کنــد. بــه تعبیــر دیگــر اخالق نقش انسجام بخشــی در جامعــه را به عهــده دارد. به نظــر دورکیم این کارکــرد اخالق،  پرا

گیر تــا اندازه زیــادی جای  ویــژه جوامــع ســنتی اســت و در جوامــع مــدرن، ایــن تعریــف از اخــالق جایگاهــی نــدارد، چــون معتقــد اســت در جوامع جدید پذیــرش اخالق فرا

کنــار هــم قــرار نمی گیرنــد بلكــه بــه خاطــر تقســیم کار  خــود را بــه تقســیم کار پیشــرفته داده و انســان ها بــه خاطــر داشــتن اخــالق مشــترک یــا یــک وجــدان جمعــی دیگــر در 

کنــار یكدیگــر قــرار می گیرنــد. لــذا در جوامــع مــدرن افــراد هریــک می تواننــد تاانــدازه ای ســبک اخــالق خودشــان را داشــته باشــند و ماننــد جوامــع ســنتی زیــر  پیشــرفته در 

ســلطه جامعــه نباشــند. دورکیــم از دو نــوع تضمیــن یــاد می کنــد و می گویــد الزام هــای اخالقــی نیــاز بــه تضمیــن دارنــد. ایــن تضمیــن نشــانگر سرشــت اجبــاری آموزه هــای 

گــر انســان ها بــه ایــن آموزه هــا تــن ندهنــد، بــا مجموعــه ای از پیامدهــا و مجــازات روبــه رو خواهنــد بــود. بــه نظــر دورکیــم ایــن تضمین هــا  اخالقــی اســت. بــه ایــن بیــان کــه ا

 به وجــدان و عواطف 
ً
دو گونــه هســتند. یــک ســری تضمین هــا »بازدارنــده« هســتند و بدیــن دلیــل وضع شــده اند که افراد مرتكب عمــل غیراخالقی نشــوند و اصطالحا

جامعــه آســیب نرســانند. قتــل و تبعیــد متخلفیــن از ایــن قبیــل تضمین هــا هســتند. ایــن تضمین هــا در جوامع ســنتی رایج اســت لــذا با حــذف این افــراد، آســیبی به باقی 

کــه متعلــق بــه جوامــع مــدرن اســت. هــدف از ایــن تضمین هــا ، بازگشــت جامعــه بــه  جامعــه وارد نمی شــود. نــوع دیگــر از تضمین هــا، »غرامتــی« یــا »ترمیمــی« نــام دارنــد 

کریــم  کــه قــرآن  وضــع پیــش از تجــاوز اســت، یعنــی بازگردانــدن جامعــه بــه شــرایط اولیــه پیــش از وقــوع عمــل غیراخالقــی. مدعــای مســلمانان دربــاره قــرآن ایــن اســت 

کــه بتوانــد بــا  کــرد  ح در آن نیــز جهانــی و بــرای تمــام تاریــخ اســت. بــر ایــن اســاس بایــد قرائتــی از اخــالق قرآنــی ارائــه  جهانــی و بــرای تمــام تاریــخ اســت لــذا اخــالق مطــر

ح در قرآن کریم بیشــتر   آنچــه در قــرآن می گــذرد، اخــالق بازدارنــده اســت یــا ترمیمــی؟ اخــالق مطــر
ً
روزگار مــدرن ســازگار باشــد. بایــد ایــن ســؤال را دنبــال کنیــم کــه اساســا

بازدارنــده اســت کــه بــر مبنــای مفاهیمــی همچــون پرهیــز دادن، ترســاندن یــا تحذیر نوعــی بازدارندگــی در جامعه ایجاد می کنــد. این تضمین ها در ســه گروه بخش بندی 

گرفتــن  کــه باعــث می شــود شــخص دیگــر دســت بــه عمــل غیراخالقــی نزنــد؛ و تضمین هــای توان ســتانانه یعنــی  گیــری  کــه عبارت انــد از عــام و خــاص؛  عبــرت  مــب شــود 

کــه معطــوف بــه ایــن جهــان اســت، ماننــد فروبــردن ســامری در زمیــن. دســته دیگــر،  کار بــرای این کــه دیگــر دســت بــه ایــن خطــا نزنــد، ماننــد مجازاتــی  تــوان فــرد خطــا

کار. تضمین هــای ســزا دهنــده اســت، یعنــی ســزا و عقوبــت عمــل شــخص خطــا

کــرد. بــه  کــه آرای دورکیــم مطابــق واقــع اســت می تــوان در بســیاری از تطبیق هــای آیــات چون وچــرا  دکتــر محمدحســن محمــدی مظفــر: بــا فــرض پذیــرش ایــن مســئله 

کــه  کــه در قیامــت مبتــال می شــوند، لــذا در جامعــه مــدرن اجــرا نمی شــود  عنــوان و نمونــه یــک ســری از ایــن آیــات مربــوط بــه قیامــت اســت و خداونــد فرمــوده اســت 

گــر بخواهیــم تأویــل کنیــم، می توانیــم  بگوییــم چــرا اجــرا شــده و یــا این کــه بازدارنــده بــوده یــا ترمیمــی. نقــد دیگــر آن کــه مجازهــای قرآنــی هــم بازدارنــده اســت هــم ترمیمــی. ا

گــر اجــرا  کنیــم. هم چنیــن ارائه کننــده قصــاص را غرامت خواهانــه خوانــده اســت درحالی کــه وقتــی قصــاص را ا بازدارنده هــا را بــه ترمیمــی برگردانیــم و آن هــا را ترمیمــی معنــا 

می کنیــم یــک نفــر را در مقابــل یــک نفــر دیگــر از بیــن برده ایــم. پــس قصــاص بایــد بازدارنــده باشــد، ولــی در مثــال ارائه دهنده، ترمیمی اســت. البتــه به این معنا کــه »و لكم 

فــی القصــاص حیــاه«، یــک نفــر در اینجــا از بیــن رفتــه ولــی چــون اجــرای حكــم قصــاص باعــث منــع ارتــكاب بــه ایــن جــرم از ســوی افــراد دیگر می شــود، بــه آن لحــاظ حیات 

 برخــی آیاتــی کــه ایشــان بــه آن استشــهاد کرده انــد، متعلــق بــه جوامــع قبلی اســت؛ مانند عذاب اســتیصال که بــا نــزول آن،  اقوامی از صفحــه روزگار 
ً
در آن هســت. ضمنــا

 در مــورد پیامبــر اســالم 
ً
محــو می شــدند. ایــن نــوع عــذاب بــه نقلــی بعــد از حضــرت موســی )ع( و بــه نقلــی بــا ظهــور پیامبــر اســالم )ص( برداشــته شــده اســت، مخصوصــا

کــه پیامبــر )ص( در جامعــه حضــور دارد، این هــا را عــذاب نمی کنیــم. کــه تــا زمانــی  کریــم تصریــح دارد  )ص(، قــرآن 

 دکتر محمدحسن محمدی
مظفر کرسی ترویجی ۲۰ بهمن ۹۴ علوم نقلی دانشگاه ادیان و مذاهب
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نظریه بالغی بیان و تبیین
ارائه دهنده: دکتر محمد خاقانی

کتاب بالغی مشــهور،   کیــد شــود بــر اســاس یافته هــای علمی اولیــن  دکتــر محمــد خاقانــی: چــون بحــث در مــورد رویكردهــای بالغــی و مكاتــب بالغــی اســت بایــد تا

 معاصــر دوره ســقراط - زندگــی می کــرده اســت. فــن بالغــت 
ً
کــه سیســیلی تبــار اســت و در ســال چهارصــد و هفتــاد قبــل از میــالد - تقریبــا متعلــق بــه شــخصی اســت 

کار ایــن اســتاد سیســیلی تبــار اســت. بعــد از او، ارســطو »فــن  کــه در حــوزه بالغــت بــه شــكل مكتــوب بــه یــادگار مانــده اســت و  کتابــی اســت  و یــا فــن بالغــت اولیــن 

گفــت امــا به هرحــال وقتــی مــا وارد حــوزه جهــان اســالم می شــویم علــم  شــعر« را نوشــته و بوطیقــا را نوشــت و درزمینــه ی بالغــت شــعر و خطابــه ســخنان فراوانــی 

ــا  کریــم در فضــای اســالم قابل مقایســه ب ــی می شــود. قــرآن  ــه دنبــال صــرف و نحــو عهــده دار اثبــات اعجــاز قرآن بالغــت سمت وســوی خاصــی پیــدا می کنــد و ب

کــه ادعــا می کنــد معجــزه اســت و قابــل همــاوردی نیســت  کتــاب آســمانی اســت  کــه قــرآن تنهــا  کتاب هــای آســمانی نیســت، بــه ایــن دلیــل  تــورات و انجیــل و ســایر 

کتــاب نحــوی  کــه  گرچــه معــروف اســت  کــه ا گرفــت. تالش هــا بــا الكتــاب ســیبویه آغــاز شــد  و بــرای اثبــات اعجــازش تالش هــای فراوانــی در جهــان اســالم صــورت 

 جرجانــی بــا دالیــل االعجــاز 
ً
کتــاب او یافــت می شــود. بعــدا اســت، ولــی چــون در آن زمــان نحــو و بالغــت از هــم تفكیــک نشــده بــود رهیافت هــای بالغــی هــم در 

کی نســبت می دهنــد  گام بلنــدی در تأســیس بالغــت برداشــت. ولــی شــاید بــه ایــن دلیــل تأســیس علــم بالغــت را بیشــتر بــه ســكا و اســرار البالغــه در حقیقــت 

کار را  گرچــه نظریه هــای جرجانــی نظریه هــای بســیار ارزشــمندی در زمینــه بالغــت بــود ولیكــن بــه طبقه بنــدی منظمــی از علــم بالغــت منجــر نشــد؛ و ایــن  کــه ا

کــرد و آن هــا را بــه روشــنی بــا بهره گیــری از ادوات   مرزهــای علم هــای بالغــی و بیانــی را از یكدیگــر تفكیــک 
ً
کی در مفتــاح العلــوم دقیقــا کی انجــام داد. ســكا ســكا

کالســیک و ســنتی ســروکار داشــتیم و  ــا یــک بالغــت  ــه بعــد مــا در جهــان اســالم در حقیقــت ب کی ب ــرد و از زمــان ســكا ک منطقــی در حقیقــت تفكیــک و متمایــز 

کشــور ایــران بالغــت همــواره بــر پایــه تقســیم ثالثــی معانــی و بیــان همــراه بــوده اســت؛ امــا در زبان شناســی جدیــد و بعــد از ظهــور شــخصیتی بــه نــام  ازجملــه در 

»فردینــان دو ســو ســور« در غــرب اتفاقــات زیــادی در عرصــه زبــان افتــاد و چــون بالغــت عهــده دار بررســی زیبایی هــای زبــان اســت؛ نظریه هــای ادبــی هــم تحــت 

کــه بعضــی از آن هــا مــرگ بالغــت را اعــالم  کنــش نشــان دادنــد  گرفــت. ایــن نظریه هــا آن چنــان نســبت بــه بالغــت ســنتی وا تأثیــر نظریه هــای زبان شناســی نــو قــرار 

کــه دانش هــای جدیــدی مثــل معناشناســی، نشانه شناســی، زیبایی شناســی و بخصــوص  کــه معتقــد بودنــد  کردنــد و در غــرب شــخصیت هایی یافــت شــدند 

کــه »و قــد نمــت العلــوم الســنه و الجمالیــه و االنشــائیه علــی  کــرده اســت  صــرف شناســی و نقــد ادبــی، می توانــد جایگزیــن علــم بالغــت شــود. ایشــان حكایــت 

گرفــت و این هــا خودشــان را به عنــوان بالغــت نــو و یــا حتــی جایگزیــن  اصحــاب البالغــه«؛ دانش هــای زبان شناســی و زیبایی شناســی بــه ضــرر بالغــت شــكل 

کالســیک برحســب ایــن تعبیــر مــرده اســت و بــر جنــازه اش هــم نمــاز میــت خوانــده شــده اســت. کردنــد بــه خاطــر اینكــه بالغــت  بالغــت معرفــی 

  دکتر حسین آقا حسینی
کیانی دکتر حسین  کرسی ترویجی ۲۰ بهمن ۹۴ علوم نقلی دانشگاه اصفهان
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

زبــان  آمــوزش  در  اســالمی   - ایرانــی  زندگــی  ســبک  و  زن 
گیــران فرا و  مدرســان  روی  پیــش  چالش هــای  انگلیســی: 

ارائه دهنده: دکتر سیده فهیمه پارسائیان

گرفتــه شــده معــرف  کتســابی مــادری و چــه به عنــوان زبانــی فرا  دکتــر ســیده فهیمــه پارســائیان: زبــان به عنــوان اصلی تریــن موهبــت الهــی چــه به عنــوان زبــان ا

گیــری زبــان انگلیســی به عنــوان پرمخاطب تریــن زبــان خارجــی در  هویــت، باورهــا و ارزش هــای فــردی و اجتماعــی بشــر اســت. در دهه هــای اخیــر، آمــوزش و فرا

کــم بــه زبــان در  کــه نــگاه ابــزاری و ســطحی نگرانــه حا ایــران بــا ابهامــات و چالش هــای متعــددی در ســطوح مختلــف همــراه بــوده اســت. واقعیــت امــر آن اســت 

گاهــی نســبت بــه ماهیــت، قــدرت و اثربخشــی ذاتــی زبــان شــده اســت. در شــرایطی  نظــام آموزش وپــرورش ایــران در هــر دو بخــش دولتــی و خصوصــی منجــر بــه ناآ

ــه دیگــران در خلــق علــم و پذیــرش بــی چون وچــرای روش هــا  گسســتگی و خــود بیگانگــی، وابســتگی ب ــرداری و مصرف گرایــی علمــی، خــود  کپی ب ــه فرهنــگ  ک

ــر هویــت  ــر خودیابــی و درک عمیق ت ــان انگلیســی در ایــران ســایه انداختــه اســت، ایجــاد محیط هــای آموزشــی مبتنــی ب ــر امــر آمــوزش زب ــی ب و محصــوالت واردات

ــر  کرســی زن و ســبک زندگــی ایرانی-اســالمی در آمــوزش زبــان انگلیســی: یكــی از روش هــای مؤث انســانی، ایرانــی و اســالمی ضرورتــی جــدی بــه نظــر می رســد. 

گفتگــو و نقــد و نیــز تحقیــق در خصــوص ایــن  گیــران بــه بحــث و  کالس هــای زبــان و دعــوت از فرا کشــیدن مســائل روز در  در آمــوزش زبــان انگلیســی بــه چالــش 

کلــی »زن و مصــرف«، ســه موضــوع »مصــرف مــواد غذایــی«، »مصــرف لوازم آرایــش«  مســائل اســت. در ایــن راســتا، در ایــن تجربــه بــا محوریــت قــرار دادن مفهــوم 

ح شــد.  کالس هــای زبــان انگلیســی به عنــوان نمونه هایــی از مســائل روز در جامعــه ایرانــی و جهانــی مطــر کنتــرل ذهــن و شــبكه های اجتماعــی« را در  و » 

گردیــد. بــرای مثــال در مبحــث »مصــرف  کالســی متعــدد همــراه  گفتگوهــای  کــردن ایــن مســائل بــا تهیــه و انتخــاب و خوانــدن متــون مناســب، پژوهش هــا و  ح  مطــر

گذاشــته شــد. نویســنده متــن از مصــرف بی رویــه لوازم آرایشــی  ک  لوازم آرایشــی« متنــی منتشرشــده در یــک وب ســایت عربی-آمریكایــی بــا دانشــجویان بــه اشــترا

کننــده تریــن مشــتریان لــوازم خارجــی شــده اســت. دانشــجویان  کــه منجــر بــه تبدیــل ایــران بــه یكــی از پرمصــرف  تقلبــی و بی کیفیــت در ایــران حكایــت می کــرد 

گام بعــدی، از دانشــجویان  ــه ترغیــب شــدند. ســپس در  ــه بحــث در خصــوص عوامــل اجتماعــی و روانشناســی قضی ــن ب ــادی مت ــی انتق ــه و بررس ــس از مطالع پ

کسب شــده را بــا  گاهی هــای  درخواســت شــد تــا پژوهشــی را در خصــوص نحــوه تولیــد و مــواد تشــكیل دهنده یكــی از لوازم آرایشــی پرمخاطــب انجــام دهنــد و آ

ک بگذارنــد. فضاهــای ایجادشــده بســتری را فراهــم نمــود تــا اســتاد و دانشــجویان نظــرات و دیدگاه هــای خــود را در خصــوص ایــن  ســایر دانشــجویان بــه اشــترا

کــرده، در برخــی مــوارد دیدگاه هــای خــود را مــورد بازبینــی قــرار داده و بــه تــالش در خلــق زبانــی متفكرانــه و عمیق تــر مبــادرت ورزنــد.  ح  مســائل مطــر

  دکتر اعظم سازور 
دکتر سهیال صالحی مقدم  کرسی ترویجی ۱۹ اسفند ۹۵ علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

 
ابتناء علوم انسانی بر قرآن

کتچی ارائه دهنده: دکتر  احمد پا

ــالمی در  ــاد اس ــوص اقتص ــدر در خص ــی ص ــام موس ــث ام ــت. مباح ــده اس ــوده ش گش ــور  کش ــه در  ک ــت  ــانی مدت هاس ــوم انس ــده عل ــی: پرون کتچ ــد پا ــر احم دکت

ــم.  کنی ــه  ــت، توج خ داده اس ــانی ر ــوم انس ــه در عل ک ــی  ــه تحول ــد ب ــالمی بای ــانی اس ــوم انس ــوص عل ــت. در خص ــده اس ح ش ــر ــه هایی مط ــن اندیش ــتای چنی راس

ــد. رابطــه میــان علــوم انســانی و  ــا علــوم دیگــر تفــاوت دارد. در علــوم غیرانســانی فرهنــگ و باورهــا تأثیــری ندارن ــه علــوم انســانی ب ک ح می شــود  امــروزه مطــر

قــرآن پیچیــده اســت. نحــو ارتبــاط علــوم انســانی بــا قــرآن متفــاوت از نحــوه ارتبــاط فقــه و فلســفه بــا علــوم انســانی اســت. فقــه و فلســفه دو علــم اســت امــا قــرآن 

کــه حاصــل اندیشــه انســانی اســت بــا ارتبــاط آن بــا علــوم دیگــر متفــاوت اســت. قــرآن  کل شــی اســت. ارتبــاط قــرآن بــا علــوم انســانی  کتــاب مقــدس اســت و تبیــان 

محصــول وحــی اســت، امــا علــوم انســانی، فقــه و فلســفه محصــول انســان هســتند. رابطــه فلســفه و علــوم انســانی رابطــه ای میان رشــته ای اســت و به راحتــی 

کــرد و یــا ســخن از تلفیــق بــه میــان آورد؛ امــا رابطــه قــرآن بــا هــر علمــی رابطــه  می تــوان بیــن علــوم انســانی بــا یكــی از ایــن علــوم رابطــه ای میان رشــته ای برقــرار 

کــه ایــن رابطــه بســیار پیچیــده اســت. در ترکیــب علــوم انســانی بــا تكیــه بــر قــرآن »تكیــه بــر قــرآن« چــه معنایــی دارد؟ در ایــن زمینــه  وحــی و علمــی انســانی اســت 

کننــد  کــه مســیر طوالنــی را بــه صورتــی جادویــی بــه طــی  کرده انــد  کتاب هــای تــالش  کتاب هایــی چــاپ شــده اســت، امــا ایــن  کارهــای زیــادی انجام شــده اســت و 

کتاب هایــی راضــی هســتند و از موضوعــات منســجم و طبقه بنــدی آیــات اســتفاده می کننــد؛  کار طفــره برونــد. برخــی از مخاطبــان چنیــن  و از مراحلــی ضــروری 

کــه علــوم انســانی  کــرده  گزاره هایــی بــه هــم چســبانده و متــن جدیــدی تولیــد  کارهــای انجام شــده در علــوم انســانی مبتنــی بــر قــرآن، آیــات را به مثابــه   
ً
امــا عمومــا

کریــم آمــده و  کــه در یكــی از دانش هــای عرفــی دارای تخصــص اســت بــه ســراغ قــرن  کــه فــردی  مبتنــی بــر قــرآن را ممكــن ســاخته اســت. نگران کننــده ایــن اســت 

کــه آن فــرد دارد. در ایــن  گــر طبقه بنــدی و ارتباطــی بیــن مباحــث اوســت، محصــول علومــی اســت  کــرده اســت. ا آیــات را بــه نفــع الگوهــای ذهنــی خــود مصــادره 

ــه  ک ــد، ده روانشناســی و مدیریــت متفــاوت حاصــل خواهــد شــد  ــد بیاورن ــی پدی ــی قرآن ــد متون ــر ده نفــر در خصــوص مدیریــت و روانشناســی بخواهن گ صــورت ا

کاالهــای تقلبــی هســتند. برش هــا و چینــش آیــات قرآنــی انســان را بــه یــاد حدیــث »ضــرب القــرآن بعضــه ببعــض«  ایــن نشــان می دهــد این هــا قرآنــی نیســتند و 

ــه  ک کارهایــی  ــرد. تیــپ  ک ــزان را اســتخراج  ــوان تفســیر المی کاپیتــال مارکــس می ت کاپیتــال مارکــس و از  ــوان  ــزان می ت ــا ایــن روش، از دل تفســیر المی ــدازد. ب می ان

ــوم  ــتند. عل ــز می نوش ــای تهدیدآمی ــا، نامه ه ــی از روزنامه ه ــروف و عبارات ــرش ح ــا ب ــه ب ک ــت  ــبیه اس ــی ش ــای جنای ــكاران در فیلم ه کار جنایت ــه  ــود ب ــام می ش انج

کــه مــا  کــه وجــود دارد ایــن اســت  انســانی مبتنــی بــر قــرآن و مســئله فهــم/ فرقــان و داعــش نمونه هــای فهــم آنالیــن قــرآن هســتند. اولیــن مشــكل ســهل و ممتنعــی 

 دانــش تفســیر به منظــور فهــم قــرآن تأســیس شــده اســت. مجموعــه علــوم اســالمی اعــم از فقــه، 
ً
کــه می خواهیــم قــرآن را بفهمیــم. اساســا کســانی نیســتیم  اولیــن 

کننــد. ادعــای این کــه مــا می خواهیــم از ســنت عــدول  گرفته انــد و می خواهنــد معــارف خــود را از قــرآن اســتخراج  کالم، فلســفه و ... حــول تفاســیری از قــرآن شــكل 

گــر فهــم 1400 ســاله قــرآن را نادیــده بگیریــم، ابــزار فهــم مــا از  کنیــم، بــدون ادلــه قــوی نابخردانــه خواهــد بــود. از بعــد معرفت شناســانه ا و چیــز جدیــدی اســتخراج 

کــه بــزرگان ســنت در فهــم قــرآن در اختیــار نداشــتند. نمونــه شــاخص  قــرآن بــر اســاس چــه معیــاری درســت و صحیــح خواهــد بــود. درواقــع مــا چــه در اختیــار دارم 

کــه بــه دنبــال فهــم   داعــش اســت. ایــن جریانــات مدعــی فهــم و اجــرای قــرآن هســتند 
ً
گــروه فرقــان و اخیــرا کشــور مــا  فهــم قــرآن بــدون فهــم ســنت 1400 ســاله در 

مســتقیم قــرآن بوده انــد، بــدون اســتفاده از ســنت 1400 ســاله تفســیر قــرآن هیچ کــدام از مــا از تفســیر فرقــان و داعــش در امــان نیســتیم.

دکتر رضا محمدزاده  کرسی ترویجی ۸ دی ۹۳ علوم نقلی دانشگاه امام صادق )ع(

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نظریه مالكیت در حقوق اسالم
و نقد دکترین حقوقی ایران

ارائه دهنده: دکتر نصراله جعفری خسروآبادی

کالم فقهــا مالكیــت اقســام و مراتــب مختلفــی دارد. مرتبــه اول از مراتــب مالكیــت، مالكیــت واقعــی و یــا حقیقــی اســت.  دکتــر نصرالــه جعفــری خســروآبادی: در 

 در دســت مالــک باشــد و ایــن مالكیــت از 
ً
 و بقائــا

ً
مــراد از مالكیــت واقعــی یــا همــان تكوینــی، ســلطه تــام و مطلــق اســت به نحوی کــه زمــام امــور مملــوک حدوثــا

کــه موضــوع بحــث ماســت و در خصــوص ماهیــت آن، نظریــات متعــددی از ســوی فقهــا  آن خداونــد متعــال اســت. نــوع دیگــر مالكیــت، مالكیــت اعتبــاری اســت 

ج از موضــوع تحقیــق اســت؛  ح مفصــل ایــن نظریــات خــار کــه شــر از جملــه نظریــه جــده بــودن، اضافــه بــودن، احتــوا و نظریــه رابطــه اعتبــاری، ارائــه شــده اســت 

کــه باألخــص از زمــان شــیخ انصــاری و شــارحان برمكاســب وی، مــورد  کــه بــه صــواب نزدیک تــر اســت، همــان نظریــه رابطــه اعتبــاری هســت  امــا آخریــن نظریــه 

اســتقبال و پذیــرش فقهــا واقــع شــده اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، مالكیــت رابطــه ای اعتبــاری میــان مــال و مالــک اســت و الزمهــی آن ســلطه مالــک بــر مــال 

هســت و ازایــن رو، مالــک می توانــد انــواع تصرفــات را در آن انجــام دهــد. ایــن نــوع مالكیــت از اعتباریــات اســت و نــه عرضیــات، بــه همیــن دلیــل نیازمنــد محــل 

گیــرد؛  کلــی اعتبــاری و منافــع نیــز تعلــق  گیــرد و ازایــن رو می توانــد در افــق اعتبــار بــه امــور اعتبــاری همچــون مفاهیــم  ــا بــه آن تعلــق  و موضــوع خارجــی نیســت ت

گیرنــد. مالكیــت از منظــر حقوقدانــان  کلــی( می تواننــد متعلــق مالكیــت قــرار  کلــی در معیــن و  بنابرایــن در حقــوق اســالمی هــر ســه قســم اعیــان و منافــع )معیــن، 

کــه به موجــب آن شــخص می توانــد  از دو جهــت بــا تعاریــف ارائه شــده از ســوی فقهــا متفــاوت اســت. از دیــدگاه حقوقدانــان »مالكیــت حقــی اســت دائمــی 

ــدگاه رایــج هماننــد حقــوق فرانســه مالكیــت  ــر اســاس دی کنــد«. ب ــه خــود اختصــاص دهــد و از تمــام منافــع آن اســتفاده  در حــدود قوانیــن تصــرف در مالــی را ب

ــه معنــای عــام( اســت و ازجملــه مهم تریــن مصادیــق حقــوق عینــی محســوب میشــود. همچنیــن از ایــن منظــر موضــوع حقــوق عینــی تنهــا  مقســمی از حــق )ب

اعیــان مــادی قابل لمــس هســت. لــذا تنهــا نســبت بــه اعیــان معیــن و مشــخص رابطــه اعتبــاری مالكیــت برقــرار میگــردد و نســبت بــه ســایر امــوال ازجملــه امــوال 

کــه قانــون آن را معتبــر بدانــد«. ایــن در حالــی  کلــی غیرقابل تصــور اســت. از ایــن رو برخــی در تعریــف مالكیــت بیــان داشــته اند: »رابطــه بیــن شــخص و شــی ء مــادی 

کــه موضــع قانون گــذار در قانــون مدنــی متفــاوت هســت. در مــاه 29 بیــان شــده اســت »ممكــن اســت اشــخاص نســبت بــه امــوال عالقه هــای ذیــل را دارا  اســت 

باشــند: 1. مالكیــت اعــم از عیــن و منافــع...« و در ایــن مــاده مــراد از عیــن روشــن نیســت، ولــی در مــواد دیگــر قانــون مدنــی، بــه تبــع فقــه اســالمی، عیــن بــه معیــن، 

کلــی در معیــن تقســیم شــده اســت و در مــاده 338 ق.م نیــز بــه صــورت مطلــق در تعریــف بیــع بیــان شــده »بیــع عبــارت اســت تملیــک عیــن بــه عــوض  کلــی و 

ــر تقســیم شــده  ــه ســه قســم فوق الذک  مــراد از عیــن تنهــا عیــن معیــن نیســت زیــرا در ســایر مــواد قانــون مدنــی ازجملــه مــاده 350، عیــن ب
ً
کــه مســلما معلــوم« 

کلــی و منافــع  اســت؛ بنابرایــن بــه پشــتوانه و مبنــای قانــون مدنــی، هیچ گونــه شــک و شــبهه ای نســبت بــه برقــراری رابطــه اعتبــاری مالكیــت نســبت بــه اعیــان 

کــه  باقــی نمیمانــد و بســیاری از مفاهیــم حقوقــی دیگــر ازجملــه مفهــوم دیــن، حــق دینــی، تقســیم ثنائــی حــق عینــی و دینــی و... را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد 

گفتنــی اســت برخــالف تعبیــر رایــج حقوقدانــان و همچنیــن برخــالف حقــوق فرانســه، نــه در مــاده 29 و نــه در  ح و تفصیــل آن خواهیــم پرداخــت.  در ادامــه بــه شــر

هیچ یــک از مــواد قانــون مدنــی از اصطــالح »حــق مالكیــت« اســتفاده نشــده اســت.

 در تدویــن قانــون مدنــی فرانســه ناپلئــون نیــز از حقــوق اســالمی باألخــص فقــه حنفیــه اســتفاده شــده و بســیاری از مبانــی 
ً
دکتــر حســن رحیــم زاده میبــدی: اوال

کــه ارائه کننــده بیــان می دارنــد غــرب زده نیســتند  حقــوق فرانســه، اســالمی اســت و فاصلــه چمدانــی بیــن دو سیســتم نیســت. همچنیــن حقوقدانــان مــا آن گونــه 

و بســیاری از تعابیــر حقوقدانــان مســامحی و یــا مجــازی اســت به عنوان مثــال اســتفاده از تعبیــر »حــق مالكیــت« توســط حقوقدانــان متأثــر از حقــوق غــرب نیســت 

بلكــه ایــن تعبیــر مســامحی اســت و حــق بــه معنــای عــام آن موردنظــر بــوده اســت. به عــالوه در بیــن فقهــا نیــز در رابطــه بــا ارتبــاط »حــق و ملــک« اختــالف وجــود 

دارد و برخــی در مقابــل هــم می داننــد و برخــی حــق را درجــه ضعیف تــری از ملــک و برخــی دو مفهــوم مســتقل می داننــد.

دکتر حسن رحیم زاده کرسی ترویجی ۲ اردیبهشت ۹۶ علوم نقلی دانشگاه آیت اهلل حائری 
میبد
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

تكلیف استكبارستیزی در پروژه نفوذ
ارائه دهنده: دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، دکتر مهدی مطهرنیا

دکتــر محمدحســن قدیــری ابیانــه: اصــل در روابــط بیــن الملــل بــر منافــع اســت. آمریــكا ۱۸۰۰۰ میلیــارد دالر یعنــی بیــش از ۱۵ برابــر نفــت ایــران بدهــی دارد اقتصــاد 

ــه افــول خــود را بپذیــرد  ــكا حاضــر نیســت اقتصــاد رو ب ــه ســمت چندقطبــی شــدن اســت. آمری ــه افــول اســت. جهــان در حــال عبــور از تک قطبــی ب ــكا رو ب آمری

کشــورها شــكل  ــا، روســیه و چیــن در مــواردی از آمریــكا جلــو هســتند. همچنیــن برزیــل در حــال پیشــرفت ســریع اســت و بیــداری اســالمی در  درحالی کــه اروپ

کــه ایــران پرچــم دار آن اســت. آمریــكا بــه دنبــال تصاحــب منابــع انــرژی در منطقــه اســت تــا اقتصــاد روبــه زوال خــود را نجــات دهــد. هــدف آمریــكا  می گیــرد 

کــه آن هــا بــا  کــم شــود دســت دادن و لبخنــد آن هــا بــا ایــران دلیــل نمی شــود  کنــد و بــر مــا حا ســرنگونی جمهــوری اســالمی  ایــران اســت و می خواهــد ایــران را تجزیــه 

کودتــا و تجزیــه و دامــن زدن بــه قومیت هــا و ایجــاد  کــه آمریــكا بــه دنبــال  کننــد. اســناد النــه جاسوســی نشــان می دهــد  مــا دوســت اند و از اهــداف خــود صرف نظــر 

کــه آمریــكا اآلن بــه  گذاشــتن خصومــت آمریــكا بــا ایــران می شــود؟ آیــا روســیه بــا آمریــكا رابطــه نداشــت  کنــار  تفرقــه بــوده اســت، حــال آیــا برقــراری رابطــه منجــر بــه 

گــر ایــران ۱۹۰۰۰  کــرد. ا کــرده و خواهــد  کویــت رابطــه داشــت. آمریــكا از هــر عاملــی بــرای ضربــه زدن بــه ایــران اســتفاده  دنبــال تجزیــه روســیه اســت. عــراق هــم بــا 

گــر از موضــع قــدرت حرکــت نكــرده بــود، حاضــر نبودنــد بــه مــا لبخنــد بزننــد. یــک موقــع خــود  گــر چهارمیــن قــدرت موشــكی دنیــا نبــود و ا ســانتریفیوژ نداشــت و ا

کــه ایــن فــرد را بــه دشــمن مــا تبدیــل می کنــد. ایــن یعنــی نفــوذ فرهنگــی، ذهــن جــوان مــا را منحــرف  کنتــرل می کننــد  نخبــگان را می برنــد و یــک موقــع فكرشــان را 

کــه تــا حــدودی پیــروز شــدند.  می کننــد 

دکتــر مهــدی مطهرنیــا: علــم از مفاهیــم ســاده شــروع می شــود و بــه نتایــج ســاده می رســد. مســائل سیاســی را بــا واقعیت هــای ســاده تطبیــق دادن درســت 

کــه مــا حــق داریــم ارزش هــای  نیســت. اســتراتژی مبنــای رقابــت اســت. هــر انســان به تنهایــی دارای دو جامعــه بــد )اّمــاره( و خــوب )مطمئنــه( اســت. همان طــور 

کنــد؛ نفــوذ امــری طبیعــی اســت و نمی تــوان از آن  خــود را در جهــان توســعه دهیــم، آمریــكا نیــز حــق دارد از اســتراتژی نفــوذ ارزش هــای خــود را در جوامــع اســتفاده 

کــردن  کــره هنــر بهتــر رقابــت  کــه همــه ملــل می خواهنــد در ســایر ملــل دیگــر نیــز اثــر دهنــد. مذا کــرد؛ بلكــه بایــد مدیریــت داشــت. نفــوذ نامــی عــام اســت  جلوگیــری 

کــه ایــن مــورد، فرهنــگ  کــه عــالوه بــر پویــا بــودن، پایــا و ثابــت باشــد  اســت و مــا بایــد بیــن چهــار المــان سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی مــوردی را برگزینیــم 

کــه در مقوله هــای فرهنگــی و اقتصــادی، اســتراتژی بهتــر، برتــری را بــه  کار را پیــش بــرد؛ زیــرا  کــرد، نــه اینكــه بــا تهدیــد اســلحه  کار  اســت. بایــد در رقابــت عاقالنــه 

کــردن بــا مفاســد  کــه ایــن بــا مبــارزه   شــعاری پــوچ نباشــد بلكــه عملــی مدبرانــه باشــد 
ً
کــه صرفــا کردنــد  دنبــال دارد و شــعار مــرگ بــر آمریــكا را بــه ایــن طریــق تفســیر 

گــر مســتقل شــدن مــا از پیامدهــای تحریــم اســت، پــس بایــد اصــرار بــر برقــرار بــودن تحریم هــا داشــت. ایــن طبیعــت حیــات سیاســی  داخلــی انجام پذیــر اســت. ا

کــه آمریــكای ۲۳۰ ســاله چگونــه ملتــی را بــا قدمــت ۷۰۰۰ ســاله توانســته تحت الشــعاع قــرار دهــد. پــس بایــد تمــدن خــود را  اســت و بایــد ایــن را در نظــر داشــت 

گاه  کــرات قــرار دهیــم. بــا توجــه بــه اقتضــای زمــان بایــد عملكــردی متناســب باآنكــه  کتفــا نكنیــم و خــرد را اصــل مذا ارتقــاء بخشــیم و فقــط بــه تجهیــزات نظامــی ا

کــه منافــع ملــت را متزلــزل نكنــد. حكومــت عــالوه بــر حفــظ صنایــع  کــه همــه این هــا درمجمــوع بایــد به گونــه ای باشــد  گرفــت  کــره، در پیــش  گاه مذا جنــگ اســت و 

کــردن منطــق نظامــی از دیگــر عوامــل غافــل نشــود و واقعیت هــا را عاقالنــه تحلیــل  دفــاع، دیگــر صنایــع ضــروری مــردم را نیــز بایــد در نظــر داشــته باشــد و بــا بــزرگ 

 بــه داشــتن موشــک مرتبــط نكنــد.
ً
کنــد و اقتصــاد مقاومتــی را صرفــا

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۱۱ آبان ۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

بررسی تئوری دوعاملی هرزبرگ
ارائه دهنده: دکتر حسین ناظمی

ــا  ــط ب ــد دارد در رواب کی ــزش تأ ــد انگی ــه ای از فرآین ــر جنب ــک  ب ــر ی ــه ه ــذارد بلك ــار نمی گ ــه ای را در اختی ــع و همه جانب ــد جام ــه دی ــن نظری ــی: ای ــین ناظم ــر حس  دکت

گرفــت.  کاری مؤثــر در آنــان بایــد بــه تمامــی  ایــن نظریــات و مفاهیــم آشــنا بــود تــا بتــوان بــه هنــگام مقتضــی از آن هــا بهــره  انســان ها و تــالش بــرای ایجــاد انگیــزه 

عوامــل بســیاری در انگیــزش شــغلی افــراد دخالــت دارنــد و در نــزد شــاغل از درجــات متفــاوت اهمیــت برخــوردار می باشــند بهــر جهــت عــالوه بــر اینكــه خــود فــرد 

گــون زمینــه ایجــاد و افزایــش انگیــزه  گونا گرفتــن عوامــل  در ایجــاد میــزان رضایــت بــه طــرق مختلــف ایفــای نقــش می کنــد بــر مدیــران نیــز واجــب اســت بــا در نظــر 

کیدمــان بــر خروجــی  کار هرزبــرگ، تأ کــه هســت را داریــم به عنــوان یــک محقــق بــر  گــر نظریاتــی  شــغلی را جهــت بهــره وری فــرد ســازمان و جامعــه فراهــم نماینــد. ا

کــه بــا  گــردد و آن قســمت  ح  گار نیســت مطــر کــه بــا فرهنــگ مــا ســاز کــرده بیاوریــم، در حــوزه جامعــه خودمــان آن قســمت  کــه صاحب نظــر ارائــه  نظریــه ای اســت 

کــه ایــن نظریــات را تــام و تمــام بــه آن نــگاه نكنــد؛ و از  گــردد؛  گیــرد، بــه دیگــران نیــز اعــالم نماییــم تــا مخاطــب متوجــه  گار اســت مــورد توجــه قــرار  فرهنــگ مــا ناســاز

آســیب های آن جلوگیــری خواهــد نمــود.

دکتــر حســن درویــش: رفتــار ســازمانی در بحــث نیــاز بــه حرکــت درآوردن انســان ها و انگیــزش هســت. انســان ها بااســتعداد، تنهــا دو در صــد از اســتعداد خــود 

ح  گرایــش بــه خــدا را مطــر کثــر بــودن ســود و منافــع توجــه دارد ولــی اســالم  بهــره می برنــد. رویكــرد نقــد بــر دیــدگاه الهــی و غربــی دو دیــدگاه اســالم. غــرب بــه حدا

کمــال اســت. درواقــع در شــناخت انســان  گرفتــن اســتعدادها در جهــت  کار  گرفتــن شــناخت انســان و حرکــت آن در جهــت بــه  می کنــد. رویكــرد الهــی در نظــر 

کــه عوامــل  کــرده  کــه دارد و هرزبــرگ مشــخص  کــه غربی هــا بــه دلیــل رویكــرد اقتضایــی  کــه انگیزشــی باشــد، اندیشــه هرزبــرگ را بیــان می نماییــم  نظریه پــردازی 

انگیزشــی اســت و بــرای جامعــه آمریــكا ایــن ســبک بــا ایــن اندازه هــا در جامعــه دیگــر ممكــن اســت نظریــات دیگــری را مطالبــه نمایــد و یــا نظریــه بهداشــتی در یــک 

گذاشته شــده اســت. نكتــه دیگــر در بحــث  کامــاًل دســت باز  جامعــه در جامعــه دیگــر انگیزشــی شــود. در نظریــه هرزبــرگ انعطاف پذیــری و شــناوری وجــود دارد. 

تقــوی الهــی اســت، در آموزه هــای قرآنــی افــراد حرکــت می کننــد و مشــمول هدایــت خداونــد می گردنــد، در ایــن بحــث مــدل انگیزشــی مــدل نیــت و رفتــار از اهمیــت 

کنیــم خــدا از  گــر الهــی فكــر   تأثیــر شــیطان بــر نیــت و انگیــزش الهــی انســان، ا
ً
برخــوردار اســت. در اندیشــه های مــا علــل ماوراءالطبیعــه خیلــی مؤثــر اســت، فرضــا

ــر بررســی موضــوع  گ گیــرد. دســته بندی ا کمــی ترســاند، ایــن نكتــه درانگیــزه هرزبــرگ بایــد موردتوجــه قــرار  فضــل خــود شــما را غنــی می کنــد امــا شــیطان از فقــر 

ح اســت توجــه و مقایســه بــا رویكــرد الهــی اســت، ایــن  کــه مطــر گردیــده تــا حــدی انســان ها را بــه حرکــت وا مــی دارد. رویكــردی  ح  مهــم بــه شــیوه مناســب مطــر

گردیــده. ح  کــه مطــر مهم تریــن ایــرادی اســت 

کمتــر  کــه بایــد شــامل روش تحقیــق، فرضیــه، نتیجــه یافته هــا باشــد در ایــن چكیــده  کبــر احمــدی: مشــكل بحــث در بخــش چكیــده مقالــه اســت  دکتــر ســید علــی ا

ــات اســالمی مقایســه  ــات و روای ــا آی ــرگ بحــث نشــد، مــوارد بهداشــتی را ب ــه هرزب ــد، شــاخص های نظری دیده شــده اســت. آموزه هــای اســالمی مقایســه نگردی

کــه چگونــه بــه اعتقــادات  ننمــود. همچنیــن بحــث نقــد اســالمی نیازمنــد رفرنــس و نظریــات خبــرگان اســت. اســتدالل هــم همین گونــه اســت، نیازمنــد منبــع اســت 

گرفــت؟ اشــاره شــد  ح شــده نیازمنــد اســتدالل علمــی اســت، منبــع در بحــث روش تحقیــق چــه بــود؟ نقــد بــر چــه اساســی صــورت  اســتبدادی رســیدیم. مــوارد مطــر

ح شــده امــا بیــان نشــده  ح می شــود؟ در بخشــی از مقالــه مقایســه بــا برخــی نظریــات مطر نظریــه هرزبــرگ انگیزشــی نیســت، بــر چــه اســاس ایــن صحبــت مطــر

فــرق نظریــه هرزبــرگ بــا انگیزشــی چــه بــوده و چــرا نقــد آیــات و روایــات اســتفاده نشــده اســت.

دکتر حسن درویش، دکتر 
کبر احمدی، دکتر  سید علی ا

محمدرضا دارائی
کرسی ترویجی ۲۰ اردیبهشت ۹۴ علوم رفتاری دانشگاه پیام نور
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نقش ژنتیک در شخصیت، رفتار و فرهنگ
ارائه دهنده: دکتر نجف طهماسبی پور

گفته انــد و بــر اســاس اطالعــات موجــود، در  دکتــر نجــف طهماســبی پــور: در طــی چنــد هــزار ســال در مــورد انســان و نیازهــای مــادی و معنــوی او ســخنان بســیار 

گــون بــرای درمــان ناهنجاری هــای رفتــاری و شــخصیتی انســان های عصــر  گونا گمــان همــراه بــود، بــه ارائــه نظرهــای  کــه بــه مقــدار زیــادی بــر حــدس و  زمــان خــود 

گرفتــه اســت، حرکت هــای علمــی شــروع شــده اند  کــه در شــناخت پایه هــای زیســتی رفتــار انســان انجــام  گذشــته بــا انقالبــی  خــود پرداخته انــد. در طــی صدســال 

ــا  ــرار دهنــد. ب ــی ق ــرار دارد، مــورد ارزیاب ــه در آن، سیســتم عصبــی در محوریــت ق ک ــان  ــه سیســتم های زیســتی آن ــا توجــه ب ــی ب ــار انســان ها را از جنبــه روان ــا رفت ت

کــه درنهایــت منجــر بــه تولیــد رفتــار و پاســخ انســان بــه تحریــكات از محیــط زندگــی  کــز پــردازش اطالعــات در مغــز  کارکــرد مرا شــناخت بیشــتر سیســتم عصبــی و 

گشــایش  کــه بــه  گمــان اســتوار باشــند، بــر پایه هــای علمــی محكمــی اســتوارند  کــه به جــای آنكــه بــر حــدس و  کشــف شــده اند  او اســت، مكانیســم های زیســتی 

گــر در طــی ســه یــا  کــه ناشــی از ناهنجاری هــای جســمی در مغــز و سیســتم عصبــی آدمــی اســت. ا کمــک می کننــد. مشــكالتی  مشــكالت روانــی و رفتــاری انســان، 

کتری هــا در ســطح مولكولــی، موفــق بــه انجــام آزمایش هایــی شــده اند  گذشــته ارتبــاط زیســتی انســان بــا ســاده ترین نــوع موجــودات زیســتی ماننــد با چهــار دهــه 

ــده  ــه ژن هــا، تصمیم گیرن ک ــه آن معنــی نیســت  ــه ایــن ب ــد. البت ــر اســاس نقشــه ژنتیكــی انجــام می گیرن ــه نشــان می دهــد حتــی بســیاری از رفتارهــای انســانی ب ک

گذشــته بشــری، شــخصیت انســان ماننــد صفحــه خالــی نیســت  کــه برخــالف تصــور متفكــران در نســل های  رفتارهــای انســانی اند، بلكــه نشــان دهنده آن اســت 

ــا مشــخصات معیــن رفتــاری و  ــه آن می رســد، بلكــه هــر انســانی ب ــواده و جامعــه ب کــه از طــرف محیــط خان کــه در انتظــار پرشــدن متــون رفتــاری و تربیــت باشــد 

ــر آن  ــد در تغیی ــه می توانن ــواده و جامع ــط خان  محی
ً
ــاال ــیده اند و احتم ــه او ارث رس ــادر، ب ــدر و م ــه از پ ک ــت  ــی اس ــه از ژن های ــه برگرفت ک ــد  ــا می آی ــه دنی ــخصیتی ب ش

رفتارهــا و شــخصیت مؤثــر واقــع شــوند؛ و ایــن امكان پذیــر خواهــد بــود چنانچــه زمینــه ژنتیكــی در آن افــراد، توانایــی و قابلیــت پذیــرش آن تغییــرات را فراهــم آورده 

کــه  باشــند. آنچــه مشــهود اســت، نیــاز انســان بــه شــناخت بیشــتر پایه هــای زیســتی و ژنتیكــی رفتــاری او اســت، چون کــه می توانــد، دالیــل محدودیت هایــی را 

کنــد. شــناخت دقیــق علمــی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای پیچیــده انســانی،  کــودکان و نوجوانــان وجــود دارد، بیشــتر روشــن  بــر ســر راه بعضــی از روش هــای تربیتــی 

ــی از آن هــا نمی داننــد چــرا در میــان  کــه بعضـــ کمــک انســان هایی بشــتابد  گذشــته بــه  کــه جامعــه علمــی بتوانــد در آینــده نزدیــک بیــش از  نویــد آن را می دهــد 

مــردان و یــا زنــان در هــر جامعــه بشــری، برخــی دارای میــل ســرکش پرخاشگـــــری می باشــند. ایــن متــن بــا تكیـــه بــر جدیدتریــن آزمایش هــا و تحقیقــات و مطالعــات 

بــه بحــث در مــورد ایــن مســائل می پــردازد. امیــد اســت بــا شــناخت بیشــتر ابعــاد مختلــف شــخصیت و رفتــار انســان ها و پایه هــای ژنتیكــی و زیســتی آن هــا، بتــوان 

ــواده،  ــطوح مختلــف جامعــه )خان ــرد. برنامــه ریــزان تربیتــی در س ک ــر اســاس یافته هــای علمــی نقــد و بررســی  ــو و ب ــا دیــدی ن بســیاری از مســائل اجتماعــی را ب

کــه بــر اســاس یافته هــای علمــی بنــا شــده اند و می تواننــد در بهبــود وضــع رفتــاری  مــدارس و دانشــگاه ها( بــا تصمیم گیری هــای الزم در تــــدوین برنامه هایــی 

کننــد. مــردم در اجتمــاع نقــش بزرگــی ایفــا 

دکتر جمشید جراره
کرسی ترویجی دکتر عبدالمحمد طاهری ۲۵ اردیبهشت ۹۶ علوم رفتاری دانشگاه تربیت دبیر شهید 

رجایی

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
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تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان
ارائه دهنده: دکتر سیدمحمدحسین موسوی

دکتــر ســید محمــد حســین موســوی: نــزاع اصالــت وجــود یــا ماهیــت فقــط لفظــی نیســت بلكــه درواقع یک نــزاع مهــم متافیزیكی میــان اصالت وحــدت بــا اصالت کثرت 

اســت و هریــک از ایــن دو اصــل می توانــد نتایــج کالمــی متفاوتــی بــه دنبــال داشــته باشــد. نــزاع اصالــت وجــود و ماهیــت بــه ایــن نــزاع مهــم متافیزیكــی بازمی گــردد کــه: آیا 

واقعیــت واحــد اســت یــا کثیــر؟ و بــدون تردیــد این یــک نــزاع لفظــی صــرف نیســت. ازایــن رو وقتــی صاحب نظــران دربــاره اصالــت ماهیــت در اندیشــه شــیخ اشــراق ســخن 

کیفیــت موجــود بــودن اشــیاء، ســخن شــیخ اشــراق مبنــی بــر اصالــت ماهیــت و اعتبــاری بــودن وجــود  کیــد می ورزنــد: »گفتــار دیگــر دربــاره  کثــرت تأ می گوینــد بــر قــول بــه 

کــه از معقــوالت  اســت. در ایــن قــول بــرای وجــود، فــرد و یــا واقعیتــی خارجــی یافــت نمی شــود و تنهــا بــرای آن، یــك مفهــوم عــام و مطلــق ذهنــی و عقلــی انتزاعــی اســت 

ثانیــه هســت. حقایــق خارجــی در ایــن دیــدگاه ماهیــات مختلف انــد و مفهــوم وجــود از ماهیــات محقــق در خــارج انتــزاع می شــود. بــر ایــن اســاس بــرای واجــب تعالــی 

ماهیــت مجهولــه الكنــه اســت« و آنگاه کــه از اصالــت وجــود صدرایــی ســخن می گوینــد، مبنــای آن را اعتقــاد بــه وحــدت واقعیــت معرفــی می کننــد و به درســتی دیــدگاه 

کــه محققــان فلســفه و حكمــت اســالمی در انتســاب اصالــت وجــود یــا  نهایــی صــدرا در بــاب اصالــت وجــود را مبتنــی بــر وحــدت شــخصیه وجــود می داننــد. همان طــور 

کــه در آثــار  گاه متضــاد دارنــد. یكــی از دالیــل ایــن امــر آن اســت  ماهیــت بــه ابن ســینا اختالف نظــر دارنــد، دربــاره انتســاب آن بــه ســهروردی هــم دیدگاه هایــی متفــاوت و 

کــرد: الــف( دیــدگاه  گــون دربــاره شــیخ اشــراق را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم  گونا کــه آیــا وجــود اصیــل اســت یــا ماهیــت؟ ایــن دیدگاه هــای  شــیخ اشــراق ایــن پرســش 

کــه نه تنهــا ســهروردی را اصالــت ماهیتــی نمی داننــد بلكــه او را مبتكــر نظریــه اصالــت وجــود معرفــی می کننــد و هیــچ شــک و شــبهه ای را دراین بــاره برنمی تابنــد.  کســانی 

نمونــه برجســته ایــن دیــدگاه، اندیشــه های آقــای دکتــر محمــد محمدرضایی در مقالــه »مالصدرا و اصالت وجود« اســت. ب( دیدگاه کســانی که می پذیرند ســهروردی 

گفتــه و بــر آن دلیــل آورده اســت و حتــی ســخنانی در تائیــد اصالــت ماهیــت دارد امــا روح فلســفه او را اصالــت وجــودی می داننــد. دکتــر  از اعتبــاری بــودن وجــود ســخن 

کــه اندیشــه نهایــی شــیخ اشــراق و اســاس فلســفه او را  کســانی  ابراهیمــی دینانــی و اســتاد مرحــوم ســید جالل الدیــن آشــتیانی چنیــن دیدگاهــی دارنــد. ج( دیــدگاه 

کــه به ظاهــر در تائیــد اصالــت وجــود اســت باعــث نشــده از ایــن دیــدگاه دســت بردارند و ســهروردی را اصالــت وجــودی  اصالــت ماهیــت می داننــد و برخــی از ســخنان او 

بداننــد. آیــت اهلل جــوادی آملــی، دکتــر ســعید رحیمیــان و یــداهلل یــزدان پنــاه مهم تریــن نماینــدگان چنیــن دیدگاهی انــد. الــف( بررســی و نقــد دیــدگاه اول: نویســنده مقاله 

کــه: »مالصــدرا مبتكــر اصالــت وجــود نیســت و شــیخ اشــراق نه تنهــا بــه اصالــت ماهیــت اعتقــاد نــدارد بلكــه مدافــع اصالــت  »مالصــدرا و اصالــت وجــود«، ادعــا می کنــد 

وجــود و تشــكیک وجــود اســت«. وقتــی ســهروردی می گویــد وجــود معلــول از ناحیــه علــت اســت نمی خواهــد بــرای »وجــود« عینیتــی در خــارج قائل شــود بلكه مــرادش 

از »وجــود« معنــای مصــدری آن یعنــی موجــود شــدن و تحقــق یافتــن اســت. می خواهــد بگویــد ماهیــت توســط علــت تحقــق می یابــد و بــه جعــل بســیط جعــل می شــود. 

کــه پیش ازایــن بیــان شــد طرفــداران ایــن  پــس ایــن ســخنان هیــچ منافاتــی بــا اصالــت ماهیتــی بــودن ســهروردی نــدارد. ب( بررســی و نقــد دیــدگاه دوم: همان طــور 

دیــدگاه علی رغــم این کــه می داننــد ســهروردی از اعتبــاری بــودن وجــود ســخن گفتــه اســت، امــا وی را پیــرو اصالــت ماهیــت نمی داننــد. دکتــر ابراهیمــی دینانــی از یک ســو 

ســهروردی را معتقــد بــه اصالــت ماهیــت و اعتبــاری بــودن وجــود معرفــی می کنــد و از ســوی دیگــر می گویــد: »در آثــار ایــن فیلســوف اشــراقی مطلبی مشــاهده می شــود که 

کید فــراوان کرده اســت«  جــز بــا قــول بــه اصالــت وجــود بــا چیــز دیگــری ســازگار نیســت. وی در برخــی مــوارد، نفــس ناطقــه و مافــوق آن را انیــت صــرف دانســته و روی آن تأ

بنابرایــن ایشــان ســهروردی را معتقــد بــه اصالــت ماهیــت نمی دانــد و انگیــزه وی را در اعتقــاد بــه جعــل ماهیــت هــم پرهیــز از اعتقــاد بــه ثابتــات اولیــه می دانــد. بــه نظــر 

گرچــه ایــن دیــدگاه معتدل تــر و منطقی تــر از دیــدگاه اول اســت، امــا بازهــم اســتحكام الزم را نــدارد؛ زیــرا شــیخ اشــراق نه تنهــا بــرای ادعــای اعتبــاری و ذهنی بودن  نگارنــده ا

وجــود اســتدالل مــی آورد بلكــه برهــان مشــائین در اثبــات واجــب تعالــی بــر مبنــای واقعــی بــودن وجــود را موردانتقــاد قــرار داده و حتــی در این بحثی که مربوط بــه خداوند 

کــه وجــود هویتــی در خــارج نــدارد. اســت تصریــح می کنــد 

دکتر ابراهیم نوری
کبر نصیری دکتر علی ا کرسی ترویجی ۲۶ فروردین ۹۶ علوم نقلی دانشگاه سیستان و 

بلوچستان
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

کارایــی قانــون مجــازات اســالمی قصــاص )مــورد قتــل نفــس( 
کشــورها نســبت بــه قوانیــن ســایر 

ارائه دهنده: دکتر محمد روشن، دکتر مجتبی قاسمی

 شــاهد یــک همگرایــی در مجــازات قاتلیــن بــه صــورت حبس هــای طوالنی مــدت )شــامل حبــس 
ً
کشــورها تقریبــا دکتــر محمــد روشــن: در قوانیــن جزایــی بیشــتر 

کــه تحلیــل حقوقــی و اقتصــادی آن هــدف اصلــی ایــن ســخنرانی  کــرده اســت  ابــد( هســتیم. قانــون مجــازات اســالمی نیــز در ایــن زمینــه نســخه خــاص خــود را ارائــه 

کــرده اســت: 1-  کــه آن را از قوانیــن مربــوط بــه قتــل در ســایر نظام هــای قضایــی متمایــز  گــی منحصربه فــرد دارد  اســت. قانــون مجــازات اســالمی قصــاص دو ویژ

حقــوق داده شــده بــه افــراد )خانــواده مقتــول، قاتــل و ســایر افــراد میانجــی( در فرآینــد رســیدگی بــه جــرم و اعمــال مجــازات و 2- وجــود احتمــال بخشــش قاتــل بــا 

گــی نه تنهــا دارای اثــرات تخصیصــی و توزیعــی متفاوتــی نســبت بــه ســایر قوانیــن جزایــی قتــل اســت، بلكــه می توانــد  پرداخــت دیــه یــا حتــی بــدون آن. ایــن دو ویژ

کنــد. بــا پرداخــت دیــه بــه  کارایــی )به صــورت ســطوح پایین تــری از زیــان اجتماعــی ناشــی از قتــل( را بــرای جامعــه فراهــم  تــری از  زمینــه ی رســیدن بــه ســطح باال

کلیــدواژه  ــر تخصیصــی هــم دو  ــا اث ــر در هیــچ قانــون مربــوط بــه قتــل وجــود نــدارد. در ارتبــاط ب خانــواده مقتــول یــک جبرانــی بــرای آن هــا لحــاظ می شــود ایــن اث

ــروت  ــه ث ک کارا اســت  ــی  کارا باشــد. قانون کنــد و از ســوی دیگــر  ــد از ســویی مكانیســم انگیزشــی ایجــاد  ــون بای کارایــی دیــده می شــود. قان مكانیســم انگیزشــی و 

یــک جامعــه را افزایــش دهــد یــا زیان هــای اجتماعــی حاصــل از یــک پدیــده خــاص )مثــاًل قتــل( را بــه حداقــل رســاند. عناصــر تابــع زیــان اجتماعــی ناشــی از قتــل 

ــر مجرمیــن  عبارت انــد از: زیــان خالــص ناشــی از قتــل، هزینه هــای اجرایــی دســتگاه قضــا و پلیــس )کشــف، اثبــات قتــل و ...(، زیــان ناشــی از اعمــال مجــازات ب

محكــوم )زنــدان، اعــدام و ...(

ــه آن پرداختــه شــود. نقــد  ــد در بافــت و زمینــه خــودش ب کامــل اســت و بای ــی یــک مجموعــه  ــر علــی صفــاری: هــر نظــام حقوقــی به ویــژه نظــام حقــوق قرآن دکت

کامــل و بهتــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــده اســت. پایــه و اســاس هــر پژوهــش تعریــف صحیــح مفاهیــم اســت قصــاص بــه معنــای  کــه چــرا  وارده ایــن اســت 

ــه  ــاص ب ــت و قص ــاص اس ــل از قص ــه قب ــام مرحل ــه انتق ــت، درحالی ک ــده اس ــتفاده ش ــام اس ــای انتق ــه معن ــی ب ــا از واژه ی انگلیس ــا در اینج ــت ام ــل اس مقابله به مث

معنــای »انتقــام تعدیل شــده« اســت.

کــه اتفــاق می افتــد یــک جنبــه خصوصــی دارد و یــک جنبــه عمومــی. بــا مقایســه  کــه هــر قتلــی  دکتــر علــی ســرزعیم: ایــن مقالــه روی ایــن موضــوع بحــث می کنــد 

کــه قانــون مجــازات اســالمی بــه وجــه خصوصــی قتــل اهمیــت بیشــتری می دهــد و بخــش  نظــام حقوقــی اســالم بــا نظــام حقوقــی غربــی بــه ایــن نتیجــه می رســد 

کــه قتــل دو وجــه عمومــی دارد:  کم اهمیــت جلــوه می دهــد. ماهیــت یــک جــرم خشــونت آمیزی مثــل قتــل بــا یــک تخلــف رانندگــی فــرق دارد زیــرا  عمومــی آن را 

کــه اآلن به عنــوان قاتــل محكوم شــده اســت ممكــن اســت  1- اثــر منفــی رو افــراد جامعــه بــر جــا می گــذارد و احســاس امنیــت را از جامعــه می گیــرد و 2- فــردی 

ــده ای   پدی
ً
ــا ــل عمدت ــه 1- قت ک ــم  ــی را بپذیری کرس ــان  ــای صاحب ــورد ادع ــرض م ــن دو ف ــر ای گ ــد. ا ــده باش ــوم نش ــی محك ــام داده ول ــی انج ــم قتل های ــته ه درگذش

خ نــداده اســت و 2- ده درصــد قاتلیــن هــم اعــدام می شــوند و همیــن جنبــه بازدارندگــی قتــل را افزایــش می دهــد ممكــن اســت  کــه بــا قصــد قبلــی ر اتفاقــی اســت 

کــه فــرد قاتــل آزاد  گــر ایــن احتمــال را در نظــر بگیریــم  کــه وجــه عمومــی قتــل را تخفیــف دهیــم؛ امــا ا کــه دیگــر مانعــی وجــود نــدارد  الزمــه ایــن دو فــرض ایــن باشــد 

کم اهمیــت بدانیــم. ایــن عقیــده  شــده، ممكــن اســت قتلــی دیگــر انجــام دهــد و شــاید جــرم دیگــری غیــر از قتــل. آن وقــت دیگــر نمی توانیــم جنبــه عمومــی قتــل را 

ــی و  ــد اجتماع ــا بع ــد آی ــد دی ــا بای ــت ام ــت اس ــاًل درس کام ــد،  ــل می کن ــس تحمی ــا و پلی ــتگاه قض ــر دس ــادی را ب ــای زی ــل هزینه ه ــرم و قات ــرد مج ــردن ف ک ــی  ــه زندان ک

کــه بتــوان آن هزینه هــا را پذیرفــت یــا خیــر؟ عمومــی قتــل آن قــدر پراهمیــت هســت 

دکتر علی صفاری
دکتر علی سرزعیم کرسی ترویجی ۵ اردیبهشت ۹۵ علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

رویكرد معلم پژوهنده: بنیادها و چارچوب ها
کی ارائه دهنده:دکتر رضا سا

کــه ارائــه می شــود دربــاره منطــق، چرایــی و چیســتی معلــم پژوهنــده اســت و بهروش هــای معلــم پژوهنــده چــون اقــدام پژوهــی و موانــع  کی: بحثــی  دکتــر رضــا ســا

ــر  گ اجرایــی آن نمی پــردازد. اصلی تریــن عامــل مشــخص کننده ضــرورت معلــم پژوهنــده، نیــاز جــدی آموزش وپــرورش بــه پیونــد بیــن پژوهــش و عمــل اســت: ا

کــه نقــش معلمــان در ایــن عرصــه مشــخص نگــردد هیــچ  کتــاب و مقالــه چــاپ شــود، مــادام  ســال ها بــه تولیــد نظریــه پرداختــه شــود و دربــاره تعلیــم و تربیــت 

کالســیک دانشــگاهی و نیــاز معلمــان وجــود دارد. عمــل بــدون بینــش هــدر  گشــت. فاصلــه زیــادی بیــن پژوهش هــای  تحولــی در عمــل تربیتــی ایجــاد نخواهــد 

کــه موجــب تغییــر و تحــول می شــود. هــر معلــم در ارتبــاط بــا   رؤیاپــردازی اســت. پیونــد عمــل بــا بینــش اســت 
ً
دادن فرصت هاســت و بینــش بــدون عمــل صرفــا

پژوهــش، ســه نقــش دارد: به کارگیرنــده یافته هــای پژوهشــی دیگــران؛ مــدرس پژوهــش بــرای دانــش آمــوزان و معلــم به عنــوان پژوهشــگر )پژوهنــده(. چــرا معلــم 

کــه شــاغل  بایــد پژوهشــگر باشــد؟ معلــم پژوهنــده ســازوکاری بــرای تــداوم یادگیــری و رشــد حرفــه ای توســط معلــم اســت. معلمــی در چارچــوب مشــاغلی اســت 

گیــرد، بلكــه به واســطه موقعیت هــای نامعیــن و مبهــم آن بایــد خــود یــک  کنــد و نه تنهــا بایــد به کفایــت از دانــش دیگــران بهــره   دانــش خــود را بــه روز 
ً
بایــد دائمــا

پژوهنــده و پژوهشــگر باشــد. بــه نظــر می رســد پژوهندگــی، عنصــر اساســی حرفــه معلمی باشــد. به این ترتیــب پژوهندگــی چیــزی فراتــر از معلمــی نیســت. همــواره 

کــه رویكــرد معلــم پژوهنــده را موجــه می کنــد، ناتــوان بــودن  بایــد وجــه یادگیرندگــی معلــم بــر یــاد دهندگــی او غلبــه داشــته باشــد. یكــی از مهم تریــن توجیهاتــی 

کالس درس اســت؛ بهره بــرداری از نظریه هــای تربیتــی مســتلزم برگــردان آن هــا بــه شــكلی دیگــر  معلمــان در بهره گیــری مســتقیم از نظریه هــای تربیتــی در عمــل 

گرفتــن در بســتری  و در یــک فضــای مرتبــط بــا عمــل اســت. در واقــع، شــرایط حرفــه معلمــی پژوهندگــی معلــم را الجــرم می ســازد. حرفــه معلمــی بــه دلیــل قــرار 

کامــاًل جدیــد و در پاســخ بــه  کــه بســیاری از آن هــا  کــه معلــم در هــرروز ده هــا تصمیــم بگیــرد  از موقعیت هــای نامتعیــن و پیش بینی نشــده، مســتلزم ایــن اســت 

کالس درس را متوقــف بــه دریافــت دانــش از پژوهشــگران بیرونــی نمایــد.  کالس اســت و ازایــن رو، نمی توانــد فراینــد تصمیم گیــری در  شــرایط بــه وجــود آمــده در 

کــه بــا ترکیــب  کــه داللــت بــر ضــرورت پژوهندگــی معلــم دارد، عبارت انــد از: 1( نظام منــدی: تدریــس، فعالیتــی منســجم اســت  گی هــای حرفــه معلمــی  برخــی ویژ

گرایانــه مســتلزم تحلیلــی نظــام دار از اجــزاء و تاروپودهــای  کل  اجــزای مهارت هــای دانــش موضــوع درســی و فنــون تربیتــی نمایــان می گــردد. شــناخت ایــن نظــام 

گی هــای متنــوع معلمــان و دانــش آمــوزان، انــواع متفــاوت ســاختارهای ســازمانی و محیط هــای متفــاوت سیاســی- درهم تنیــده تدریــس اســت؛ 2( پیچیدگــی: ویژ

کــه برآینــد ایــن عوامــل هســتند پیچیــده شــوند؛ 3( قابلیــت پیش بینــی ضعیــف: خیلــی از پدیده هــا بــرای اول بــار  اجتماعــی باعــث می شــود موقعیت هــای آموزشــی 

اتفــاق می افتنــد و معلــم را در شــرایط دشــواری بــرای تصمیم گیــری قــرار می دهنــد؛ 4( تنــوع و فراوانــی عمــل: تنــوع فعالیت هــای معلــم در یــک زمینــه پیچیــده 

کالســیک  کــه پژوهشــگران  کنــار ایــن نكتــه مهــم قــرار دهیــم  گی هــای حرفــه معلمــی را در  دشــواری های حرفــه معلمــی را دوچنــدان می کنــد. وقتــی ایــن ویژ

کــه در واقــع معلــم   فعالیــت پژوهشــی خــود را بــر دشــواری های عملــی تدریــس و دغدغه هــای اصلــی معلمــان متمرکــز نمی کننــد، می بینیــم 
ً
دانشــگاهی عمدتــا

ــه از  ــه از اینك ک ــیم  ــان را می شناس ــد از معلم ــد درص ــرد. »چن ــم بگی ــه تصمی ــد هنرمندان ــود بای ــذا خ ــت، ل  تنهاس
ً
ــا ــل، تقریب ــدم عم ــط مق ــوار، در خ ــرایط دش در ش

کالســیک بی اطــالع اســت دچــار دغدغــه و دلهــره و اضطــراب در تدریــس بشــوند. چنــد درصــد معلمــان دغدغــه حضــور در جلســات  یافته هــای پژوهش هــای 

گم کرده انــد!« کالســیک مقصــد و هــدف خــود را در خدمــت بــه تعلیــم و تربیــت  دفــاع از پایان نامه هــا را دارنــد؟ بــه نظــر می آیــد پژوهش هــای 

دکتر سید محمدرضا امام جمعه
دکتر  شمسی نامی کرسی ترویجی ۱ آبان ۹۵ علوم رفتاری دانشگاه فرهنگیان
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

وقف شخص حقوقی
ارائه دهنده: دکتر مجید رضایی

دکتــر مجیــد رضایــی: بــرای تحقــق شــخصیت حقوقــی یكســری عوامــل مشــترک و یكســری عوامــل اختصاصــی مربــوط بــه نــوع خــاص شــخصیت حقوقــی بایــد 

گروهــی منكــر آن هســتند ولــی بــا شناســایی آن توســط قانــون  کــه آیــا شــخصیت حقوقــی وجــود دارد یــا خیــر؟  تحقــق یابــد.  در میــان علمــای حقــوق بحــث می شــود 

کــه وجــود آن را پذیرفته انــد دو دســته اند: نظریــه حقیقــی بــودن شــخصیت حقوقــی و نظریــه وجــود فرضــی. وجــود  کســانی  ایــن نظــر عمــاًل طــرد شــده اســت. 

کــه آیــا وقــف آن صحیــح اســت؟ آیــا شــرایط وقــف را دارد؟ ســه شــرط کــرد   شــخصیت حقوقــی از نظــر فقــه و قانــون اشــكالی نــدارد و می تــوان بــر ایــن اســاس بحــث 

 موقوفــه بایــد اصــل و اساســی داشــته باشــد و منافعــی نیــز بــر آن تصــور شــود تــا اصــل محبــوس شــود و از نقــل و انتقــاالت آن جلوگیــری شــود و منافــع آن بــه غــرض 

معیــن اختصــاص یابــد، عیــن بــودن مــال موقــوف، موقــوف بایــد مملــوک باشــد« را در مــورد شــخص حقوقــی مــورد بررســی قــرار دادنــد. بــا توجــه بــه اینكــه شــخص 

گرچــه خــود مالــک اســت  ح اســت نــه در مقابــل امــر اعتبــاری. شــخص حقوقــی  کــه عیــن در مقابــل منفعــت و دیــن مطــر حقوقــی شــرط عیــن بــودن را دارا هســت چرا

کــه امــوال دیگــران و یــا امــوری  نــه مملــوک ولــی آنچــه مهــم در وقــف اســت اینكــه عیــن دارای منافــع در طــول زمــان باشــد و مملــوک بــودن به این علــت شــرط شــده 

کــرد وقــف شــود. بنابرایــن تعریــف وقــف شــامل وقــف شــخص حقوقــی می شــود.  نبایــد در بــازار از آن اســتفاده 
ً
کــه شــرعا

 دکتر عبدالمطلب احمدزاده 
دکتر حسن وحدتی شبیری کرسی ترویجی ۳ بهمن ۹۵ علوم اجتماعی دانشگاه مفید قم
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد و بررسی نظریه سلسله مراتب مازلو
ارائه دهنده: دکتر محمدرضا فیروزی، دکتر مصطفی احمدوند

کامــاًل بدبینانــه ای نســبت بــه  کــه نگــرش  کــه نظریــه روانــكاوی فرویــد  دکتــر محمدرضــا فیــروزی: نظریــه مازلــو نیــروی ســوم در روانشناســی اســت. همچنــان 

کــه دیدگاهــی خنثــی نســبت بــه ماهیــت انســان داشــت به عنــوان نیــروی دوم در روانشناســی  ماهیــت انســان داشــت به عنــوان نیــروی اول و نظریــه رفتارگرایــی 

کامــاًل خوش بینانــه نســبت بــه انســان  کــه دیدگاهــی  ح اســت  ــو در قالــب نیــروی ســوم جنبش هــای فكــری روانشناســی قابــل طــر ح هســتند. نظریــه مازل مطــر

دارد. ایــن نظریــه به طــور عمــده بــا آنچــه در درون فــرد نســبت بــه محیطــش می گــذرد و بــه رفتــار خــود نیــرو می بخشــد ســروکار دارد. بــه اعتقــاد مازلــو نیازهــای 

کامی هــا  کــه رفتــار افــراد در لحظــات خــاص تحــت تأثیــر شــدیدترین نیــاز قــرار می گیــرد. منبــع نیازهــا محرومیــت و نا آدمــی از یــک سلســله مراتب برخــوردار اســت 

هســتند. پــس از ارضــاء هــر دســته از نیازهــا، دســته دیگــری از نیازهــا ســر برخواهنــد آورد و اهمیــت پیــدا می کننــد و محــرک رفتــار خواهنــد شــد. نیازهــای قبلــی 

کــه بــه میــزان مطلــوب ارضــاء می گردنــد پــس ازآن فروکــش نمــوده و نوبــت بــه نیــاز ســطح بــاالی دیگــری می رســد. نیــاز بــه غــذا، آب و تنفــس و ... شــدیدترین و 

کــرد. کــه ایــن نیازهــا بــرآورده نشــوند نیــاز دیگــر بــروز پیــدا نخواهــد  قوی تریــن نیازهــا هســتند و تــا زمانــی 

ــر را مــورد پذیــرش قــرار دهنــد و  کارایــی و راندمــان بهتــری برخــوردار باشــند و فّناوری هــای مدرن ت کشــاورزان از تولیــد و  ــرای اینكــه  دکتــر مصطفــی احمدونــد: ب

کــه بخشــی از مطالبــات مــا در رابطــه بــا روانشناســی باشــد. هــم در بیــن دانشــمندان اســالمی و هــم در بیــن  کننــد الزم اســت  آمــوزش بهتــر و مفیدتــری دریافــت 

گرفتــه اســت. به طوری کــه خیلی هــا ایــن ســاختار هرمــی شــكل و پلكانــی ایشــان را در مــورد نیازهــا نمی پذیرنــد  دانشــمندان غربــی ایــن نظریــه مــورد انتقــاد قــرار 

ــر باشــند.  ــه همدیگ ــه مقدم ک ــدارد  ــی ن ــتند و لزوم ــم متفــاوت هس ــد. نیازهــا باه ــاز دیگــری باش ــبب ارضــاء نی ــه و س ــاز، مقدم ــک نی ــاء ی ــد ارض ــه نمی توان چون ک

کامــل ســیر نخواهــد  ــا و انعطاف پذیــر هســتند و بارهــا و بارهــا ظهــور و ســقوط می کننــد انســان هیــچ گاه از یــک نیــاز به طــور  به هرحــال چــون نیازهــا همــواره پوی

 نمی توانیــم 
ً
کــه یــک نیــاز برطــرف شــده و حــاال نوبــت فــالن نیــاز مشــخص دیگــر اســت. مــا لزومــا کــرد  کســی و چــه چیــزی تعییــن خواهــد  شــد. دراین بیــن چــه 

کنیــم چــون هرکســی یــک شــخصیت منحصربه فــرد و یكتــا هســت. ضمــن اینكــه بــه نظــر می رســد بعضــی نیازهــا  به طــور دقیــق نیازهــای دیگــران را مشــخص 

کســی از پــول بــدش می آیــد. بعضــی انســان ها بــه نظــر  کم رنــگ شــدن آن هــا نمی گــردد. مثــاًل چــه  ســیری ناپذیر هســتند و حتــی ارضــاء مــداوم آن هــا ســبب 

کــی  کــرد. دیگــر اینكــه تقــدم و تأخــر نیازهــای مازلــو مــورد انتقــاد هســت. ایشــان چــه مال می رســد هیچ وقــت عشــق و ولعشــان نســبت بــه پــول فروکــش نخواهــد 

بــرای چنیــن تقــدم و تأخــری دارنــد و مثــاًل چــرا نیازهــای مربــوط بــه عشــق، قبــل از نیازهــای مربــوط بــه عزت نفــس قرارگرفته انــد و چــرا بعــدازآن نیســتند. امــروزه 

کســی  شــواهد محكمــی بــرای چنیــن ترتیبــی وجــود نــدارد و ایــن نــوع طبقه بنــدی ایشــان چنــدان قابــل دفــاع نیســت. مثــاًل شــهدای 8 ســال دفــاع مقــدس، مگــر 

کــه این همــه شــهید ایــن  گرفــت  کنــد بــه درجــه خودشــكوفایی نرســیده اســت، پــس آیــا می تــوان نتیجــه  کشــورش فــدا  کــه حاضــر اســت جــان خــود را بــرای مــردم و 

 
ً
کــه چنیــن باشــد و ایــن افــراد لزومــا نیازهــا را بــه همیــن شــكل سلســله مراتبــی طــی نموده انــد و ســرانجام بــه خــود شــكوفایی رســیده اند... بــه نظــر نمی رســد 

کــه امــروزه نیــاز عمــده ای اســت در چــه  سلســله مراتب مازلــو را طــی نكرده انــد. دیگــر اینكــه نیــاز بــه اینترنــت و حضــور در فضــای مجــازی و شــبكه های اجتماعــی 

کــه چــون نیازهــا در یــک بســتر  کــدام دســته و طبقــه از نیازهــا اســت. انتقــاد بعــدی ایــن اســت  قســمتی از هــرم مازلــو قابــل تبییــن اســت و ایــن نیازهــا مربــوط بــه 

فرهنگــی اجتماعــی اتفــاق می افتــد و هــر دســته از مــردم در هــر نقطــه ای از جهــان بــا توجــه بــه ســاختارهای فرهنگــی متفــاوت، احســاس نیــاز متفاوتــی دارنــد و 

 مازلــو نمی توانــد بــرای همــه فرهنگ هــا نســخه واحــدی تجویــز و تهیــه نمایــد.
ً
قاعدتــا

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۲۷ اردیبهشت ۹۵ علوم رفتاری دانشگاه یاسوج
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد نظریه فرهنگی هابرماس
ارائه دهنده: دکتر محمدجواد پیرمرادی

کــه در ســال 1381 هــم بــه ایــران آمدنــد و در برگــزاری انــواع  دکتــر محمــد جــواد پیرمــرادی: هابرمــاس از فیلســوفان و منتقــدان اجتماعــی در عصــر حاضــر هســتند 

کــه نبایــد در دروس انســانی و فرهنگ ســاز محتــاج دشــمنان  همایش هــای فرهنگــی، اجتماعــی شــرکت داشــتند. بحــث در تكمیــل ســخنان مقــام معظــم رهبــری اســت 

که برگرفته از علوم و فرهنگ اســالمی هســت. هابرماس از متفكرین متأخر و برجســته  کردن الگوهای برگرفته از جهان اســالم در ایجاد علوم انســانی  باشــید. فراهم 

مكتــب فرانكفــورت هســتند. در چنــد دهــه اخیــر تحــول زیــادی در فرهنــگ و دنیــای علــوم انســانی صــورت گرفته اســت. بخصوص تحــوالت زیــادی در حوزه نگــرش نو به 

گردیــد. رشــد اقتصــاد  علــوم انســانی و بحــث از دیــدگاه و بــروز انقــالب فكــری اســت. رنســانس باعــث تحوالتــی در عصــر حاضــر و بــروز پیامــد آن و ظهــور و بــروز مدرنیتــه 

و افزایــش تولیــد باعــث بــروز ســرمایه داری شــد. ایــن عوامــل باعــث افزایــش ســرمایه و ســرمایه داری و در حــوزه علــوم انســانی تأثیــرات نــو در آن گذاشــت و نیــز همــراه بــا 

ایــن روش شناســی باعــث تحوالتــی نیــز شــد و روش تحقیــق تجربــی در حــوزه علــوم انســانی، علــوم انســانی جدیــد را پدیــد آورد و باعــث رشــد حوزه هــای انســانی جدید 

کــه دیــدگاه جامعه شناســی شــده فرهنــگ اســت ویكــی  گردیــد امــروزه یــک نــگاه جامعه شناســی بــه همــه مســائل صــورت می گیــرد؛ و یكــی از مــواردی  از جامعه شناســی 

کــه بــه وجــود آمــد ماشــین به جــای انســان و دســت جایگزیــن شــده و موجــب  کــه چنیــن دیــدگاه جامعه شــناختی بــه فرهنــگ دارد هابرمــاس اســت. مدرنیتــه  از افــرادی 

گردیــد. اندیشــه ی مارکــس بــا همــكاری انگلیــس بــه یــک مــدل سیاســی و یــک ایدئولــوژی انقالبــی در روســیه  ایجــاد نظــام ســرمایه داری و بــروز بحــران جدیــد را باعــث 

کــه می گفــت: تضــاد  گردیــد. نظــر مارکــس در مــورد ســرمایه داری یــک نظــر انقالبــی بــود. مكتــب فرانكفــورت درواقــع آلترناتیــو دو دیــدگاه بــرای آشــتی دو دیــدگاه  تبدیــل 

تحــول فرهنــگ باعــث بــروز دیــدگاه جدیــد و فرهنــگ زیربنــا بــرای ســایر مــوارد شــد. در تئــوری مارکــس نظــام ســرمایه داری دشــمن انســان و کارگــر اســت. درواقع ماشــین 

کارگــر و افیــون تــوده اســت. هابرمــاس  کننــده ذهــن و اذهــان  کارگــران را اســتثمار می کنــد؛ و از خــود بیگانــه می ســازد. مارکــس می گویــد ماشــین سســت  و ســرمایه داری 

گرایــش بــه دیــن و زنــده  کــه فرهنــگ اصــل اســت و ســایر مــوارد برگرفتــه از فرهنــگ هســت. بحــران از دیــدگاه مكتــب فرانكفــورت: بایــد رجــوع بــه ســنت شــود و  می گویــد 

کــم اســت. در ســنت مشــخصه اصلــی مدرنیتــه،  گوســت کنــت امــروز پدیده هــا به صــورت علمــی بررســی می شــود. در عصــر جدیــد عقالنیــت حا کــردن دیــن. از دیــدگاه آ

گرفتــه باشــد. در ایــن  کــرده باشــد و روح انســان را  از او  کــه انســان را از خــود بیگانــه  کــه چــه ابــزاری مــا را بــه نتیجــه می رســاند. هرچنــد  عقالنیــت اســت و تحلیــل می کنــد 

شــرایط هابرمــاس نظریــه ارائــه می کنــد: فرهنــگ: ســبک زندگــی افــراد و جوامــع اســت. نظریــه فرهنگــی در پــی تبییــن فرهنگاســت. مدرنیتــه دچــار بحــران اســت و از نظــر 

ح  کــه هابرمــاس مطــر کــرده اســت صنعــت فرهنــگ ایجــاد نمــوده و ایــن مشــكالتی اســت  کــه فّنــاوری ایجــاد  کاذب، مــواردی اســت  گاهــی  هابرمــاس عقالنیــت ابــزاری، آ

می کنــد. مكتــب فرانكفــورت بــه فكــر تجدیدنظــر در مارکسیســم افتاده اســت. تئوری هابرماس، تئوری برای آزادســازی انســان اســت. نســخه هابرمــاس در فضای غربی 

نتیجــه اش آزادی انســان از ســرمایه داری اســت، از نظــر هابرمــاس جوهــر انســان فقــط بــا کار حاصــل نمی شــود بلكه با ارتباط و کنش ارتباطی بدســت می آید. انســان به 

آزادی نیــاز دارد. تئــوری هابرمــاس، ایجــاد فضــای مباحثــه، ارتبــاط زبانــی آزاد، آزادی بیــان اســت. از نظــر هابرمــاس حقیقت یک امر بین االذهانی اســت؛ بنابراین نســخه 

هابرمــاس عقــل ارتباطــی اســت کــه نتیجــه اش از مباحثــه و ارتبــاط بــه دســت می آیــد. از دیــدگاه هابرمــاس حقیقــی خــارج از انســان وجــود نــدارد؛ کــه این دیــدگاه منجر به 

یــک نظریــه نســبی گرایی خواهــد شــد.

کــردن دیــدگاه عالمــه طباطبایــی اســت. انتقــاد از هابرمــاس نه تنهــا مطلــب جدیــدی ارائــه نمی کنــد. تكــرار مطالــب  دکتــر علــی آذریــان: بحــث در ایــن خصــوص زنــده 

کــه عصــر پست مدرنیســم و عصــر  ح شــده اســت. مــا در عصــر حاضــر وارد دوره ی جدیــدی شــده ایم  کــه در جامعه شناســی قبــاًل مطر گذشــته و تكــرار مــواردی اســت 

کــه از هابرمــاس عنــوان شــده ایشــان بــه دیــن نــگاه  ح می کنــد یكــی از انتقادهــای  کــه خــود را مطــر جهــان ملــی شــدن هســت. دیــن به عنــوان یــک موضوعــی اســت 

کلیــدی ندارنــد از دیــدگاه آذریــان حكومــت مســئول اســت مــردم را بــه ســعادت هدایــت می کنــد.

دکتر میكائیل جمالپور
 دکتر ابوالفضل غنی زاده

دکتر علی آذریان
کرسی ترویجی ۱۵ تیر ۹۴ علوم رفتاری سازمان بسیج اساتید
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
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تحول در ریاضیات
 الزمه تحول در علوم انسانی

ارائه دهنده: دکتر سید مرتضی حسینی الهاشمی

گمانه هــای پاســخ  ــی ریاضیــات« یكــی از  کارآمــدی علــوم انســانی در رفــع چالش هــای اجتماعــی موجــود چیســت؟ »ناتوان دکتــر حســینی الهاشــمی: علــت نا

گر ریاضیــات عهــده دار شــیوه  ــق عینــی علــوم انســانی اســالمی وجــود نخواهــد داشــت. ا
ّ

بــه ایــن ســؤال اســت و بــدون تحــّول در ریاضیــات موجــود امــكان تحق

ج  ــم خــار کیفیــت مدل ســازی از عال ــر تفــاوت ریاضیــات موجــود و ریاضیــات قدیــم، تغییــر  ــا تكیــه ب ــوان ب ج باشــد می ت ــم خــار مدل ســازی و معادل ســازی از عال

کارآمــدی ریاضیــات قدیــم اســت و  را یكــی از لــوازم اساســی تحــّول در علــوم انســانی بــه شــمار آورد. کاربردهــای جدیــد در ریاضیــات عامــل مشــخص شــدن نا

ایــن موضــوع باعــث شــده تــا زمینــه ی تأسیســی ریاضیــات موجــود پدیــد آیــد و فهــم حــاّق تحــّوالت علــم ریاضــی در نســبت بــا تحــّوالت بشــری را می توانــد پیــش 

درآمــدی بــرای تأســیس »ریاضیــات جدیــد« باشــد. در ایــن نظریــه بــرای تحــّوالت علــم ریاضــی در طــول تاریــخ بشــری یــک مــدل ســه ســطحی ارائــه می شــود: 

گســتره ی  کــه در آن بــا حفــظ مبنــا و روِش علــوم،  تــی اســت  ســطح رشــد علــم، ســطح تكامــل علــم، ســطح تجدیــد حیــات علــم. ســطح رشــد علــم را شــامل تحّوال

کثــری از مبانــی، روش علــوم تغییــر می یابــد  مصادیــق افزایــش می یابد. ســطح تكامــل علــم شــامل مــواردی از تحــّوالت علمــی اســت و بــا حفــظ و بهره گیــری حدا

کــه در آن »مبانــی علــوم« و »نگــرش روشــی« دســتخوش تحــّول می شــوند. با تكیــه  و ســطح تجدیــد حیــات علمــی را بــه آن دســته از تحــوالت علمــی مربــوط اســت 

ــر »اصالــت ذات« و ریاضیــات جدیــد  گی هــای ریاضیــات قدیــم و ریاضیــات جدیــد مــورد بررســی قــرار داد. ریاضیــات قدیــم مبتنــی ب ــر ایــن مــدل، می تــوان ویژ ب

)موجــود( را مبتنــی بــر »اصالــت ربــط« اســت. »تجزیه و انتــزاع »، نگــرش روشــی ریاضیــات قدیــم و »مجموعه نگــری و ترکیــب«، نگــرش روشــی ریاضیــات موجــود 

کن« و توانایــی ریاضیــات موجــود در انجــام محاســبات »جســم متحــرِک باالجبــار« اســت.  علــوم  اســت و ریاضیــات قدیــم بــا تــوان انجــام محاســبات »جســم ســا

انســانی موجــود نیــز دارای اشــكاالت مبنایــی و محتوایــی در »مالحظــه اختیــار انســان« اســت، امــا ریاضیــات قدیــم و ریاضیــات موجــود نیــز نمی توانــد معــادالت 

کــرد؛  مربــوط بــه اختیــار را ارائــه دهــد. دراین بــاره می تــوان بــه »آمــار و احتمــاالت« به عنــوان دانــش پایــه ی نظریه هــای ریاضــی مرتبــط بــا علــوم انســانی اشــاره 

کــه  کــه »قــدرت« و »علــم« هســتند را لحــاظ نمی¬کند. بــر ایــن اســاس ضــرورت انقالبــی در ریاضیــات  زیــرا احتمــاالت در محاســبات خــود شــروط اصلــی اختیــار را 

کن و ریاضیــات موجــود ریاضیــات حرکــت  کــه ریاضیــات قدیــم، ریاضیــات جســم ســا کنــد ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت. همچنــان  »فاعلیــت انســان« را لحــاظ 

اســت، ریاضیــات مطلــوب »ریاضیــات اختیــار« خواهــد بــود. 

گی هــای قابــل  کم ســابقه اســت. »اشــراف بــر مبانــی ریاضیــات قدیــم و جدیــد« از ویژ دکتــر غالمرضــا ذکیانــی: نفــس ورود بــه ایــن حــوزه درســت اســت و ایــن ارائــه 

تقدیــر نظریه پــرداز اســت، »ابتنــاء تحــّول در علــوم انســانی بــه تحــّول در ریاضیــات« و »پیش بینــی تحــّوالت آینــده علــوم انســانی« را مهم تریــن اّدعــای ایــن 

کیــد نظریــه بــر ریاضیــات مــورد نقــد اســت. نظریــه اســت.  »دکارت« از نظــرگاه فلســفی تحــّول در مبانــی ریاضیــات را رقــم زد، تأ

دکتر غالمرضا ذکیانی کرسی ترویجی ۱۹ اسفند ۹۴ علوم نقلی فرهنگستان علوم اسالمی 
قم
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کارآفرین دانشگاه 
ارائه دهنده: دکترمقصود فراست خواه، دکتر ابراهیم سوزنچی

دکتــر ابراهیــم ســوزنچی: دانشــگاه برحســب مأموریــت خــود دوره هــای مختلفــی داشــته اســت. اولیــن مأموریــت دانشــگاه ها آمــوزش بــوده اســت. در ایــن 

 بــه تدریــس اشــتغال داشــتند و پژوهــش به صــورت غیررســمی بیــرون از دانشــگاه صــورت می گرفتــه اســت. دوره بعــدی دانشــگاه ها 
ً
دانشــگاه ها اســاتید صرفــا

کــه پژوهــش  کــه بــر اســاس مبانــی نظــری و فلســفی اقــدام بــا تأســیس ایــن دانشــگاه نمــوده اســت بــا ایــن تفكــر  دانشــگاه های همبولتــی اســت. ایــن فیلســوف 

کــرد و بــا ایجــاد وحــدت میــان ایــن مأموریــت  کــردن مأموریــت پژوهشــی بــه دانشــگاه ها اقــدام  بــرای یافتــن حقیقــت، جوهــره انســان را محقــق می کنــد، بــه اضافــه 

ــود و برحســب  ــا دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم الگــوی تمامــی دانشــگاه های جهــان ب و مأموریــت آمــوزش، دانشــگاه برلیــن را تأســیس نمــود. ایــن دانشــگاه ت

کــه در ایــن دانشــگاه تأمیــن مالــی فقــط از جانــب دولــت انجــام می گیــرد و افــراد در  کشــورهای مختلــف شــكل گرفته اســت. قابل ذکــر اســت  بوم هــای مختلــف در 

کامــاًل مســتقل هســتند. مســئله اصلــی بحــث از مأموریــت ســوم و پاســخ گویی دانشــگاه بــه بــازار و  تعییــن حــوزه پژوهشــی خــود و دانشــگاه در تعییــن مســیر خــود 

جامعــه و فرهنــگ اســت. ایــن مأموریــت ســوم دارای موافقــان و مخالفانــی اســت. موافقــان معتقدنــد اضافــه شــدن ایــن مأموریــت بــه دو مأموریــت ســابق ســبب 

گــردد. درحالی کــه مخالفــان و بدبینــان نســبت بــه ایــن مأموریــت ســوم معتقدنــد شــكل گیری ایــن رویكــرد در دانشــگاه  ــر  می گــردد آن دو رویكــرد نیــز قدرتمندت

باعــث تبدیــل دانشــگاه بــه دکان می شــود. تغییــر میــزان تأمیــن مالــی دانشــگاه ها از طریــق دولــت و ایجــاد مشــكالت در ایــن عرصــه، نیازهــای رقابتــی بــازار بــرای 

کــه مــا را بــه ســمت ایــن مــدل ســوق می دهــد. آنچــه مدنظــر  دسترســی بــه دانــش و از ســوی دیگــر شــكل گیری مدهــای جدیــد تولیــد دانــش ازجملــه مســائلی اســت 

ــه مأموریــت  ــه اضافــه شــدن ایــن مؤلفــه ب ک ــا مطالعــات مــوردی و تجربــی در خصــوص برخــی دانشــگاه ها نشــان داده اســت ایــن اســت  کالرک اســت و آن را ب

کالرک معتقــد اســت  گــر به درســتی انجــام شــود، نه تنهــا ســایر مأموریت هــا را تهدیــد نمی کنــد، بلكــه منجــر بــه تقویــت آن هــا می گــردد. در ایــن مــدل  دانشــگاه ها، ا

کــه  کــه بــه عبــارت حس گرهــای دانشــگاه بــرای تشــخیص نیازهــای جامعــه اســت؛ مجموعــه متنوعــی از منابــع مالــی  کــه دانشــگاه، حاشــیه ای خواهــد داشــت 

کــه توســط مجموعــه ای قدرتمنــد مدیریــت می گــردد. کارآفرینــی  دانشــگاه بــه آن متكــی اســت؛ یــک صحــن اصلــی بــرای مأموریت هــای اصلــی دانشــگاه و فرهنــگ 

کســب وکار تجــاری باشــد. دانشــگاه بایــد عاقلــه و خــردی داشــته باشــد  کاپیتالیســم بــرود و تنهــا توجهــش بــه  دکتــر مقصــود فراســت خواه: دانشــگاه نبایــد ذیــل 

کنــار آن بــه بــازار تجــاری هــم توجــه دارد. ایــده اصلــی دانشــگاه بایــد رهایــی باشــد و بتوانــد بــا خــرد  کنــد و البتــه در  کــه بــه تمــام جنبه هــای نیازهــای جامعــه توجــه 

گرفــت و آن را بــه همــه  خــود به عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی بــه حــل نیازهــای جامعــه بپــردازد. نبایــد بــرای دانشــگاه یــک معنــی و جوهــر جهان شــمول در نظــر 

 
ً
کــه تقریبــا کانتكســت هــا بــرای دانشــگاه های مختلــف به عنــوان برســاخت های اجتماعــی چنــان متفــاوت اســت  کــرد. تفــاوت  دانشــگاه های جهــان تجویــز 

صحبــت از مفهومــی واحــد و جوهــری واحــد بــرای دانشــگاه را غیرممكــن می کنــد. هــر دانشــگاه بایــد مفهــوم خــود را داشــته باشــد و بــر اســاس پیشــینه تاریخــی 

خــود و شــرایط خاصــش بــه مأموریت هــای خــود بپــردازد.

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۳۰ آذر ۹۴ علوم اجتماعی کانون سپهر اندیشه
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

تئوری رهبری اجتماعی
ارائه دهنده: دکتر محمدرضا فالح

ــمار  ــه ش ــی ب ــی دین ــری اجتماع ــق رهب ــزو مصادی ــه ج ــا هم ــادی این ه ــری اقتص ــی، رهب ــری سیاس ــی، رهب ــری فرهنگ ــری رهب ــری فك ــالح:  رهب ــا ف ــد رض ــر محم دکت

کنیــم و می توانیــم ایــن جلوه هــا را هــم به عنــوان امتدادهــای  کنیــم به عنــوان یــک مقســم می توانیــم از آن اســتفاده  گــر آن را بتوانیــم به خوبــی تقریــر  کــه ا می آینــد 

کیســت. یــک بحــث تیپولوژیــک وجــود دارد.  کــه مســئولیت رهبــری بــا  کنیــم. درواقــع ایــن بحــث جایــگاه معرفتــی دارد. موضــوع بعــدی هــم ایــن اســت  ح  آن مطــر

کــه  گــر بنــا شــد  کــه ا کاربــردی اســتعدادیابی هــم الزم اســت  کننــد. بحث هــای  کــه جــه تیپ هایــی می تواننــد ایــن مســئولیت را قبــول  یــک تیپولــوژی الزم اســت 

کســانی می تواننــد باشــند چــون یــک مســیر رشــد بایــد داشــته باشــند،  امــا در بــاب نقــش و جایــگاه هــم  کــه ورودی هــای ایــن مســئولیت چــه  تشــخیص داده شــود 

گــر از جامعــه ای رخــت بــردارد  نقــش اجتماعــی این هــا چیســت آثــار اجتماعــی فعــال شــدن پدیــده ای بــه نــام رهبــری اجتماعــی چــه اســت ؟ مثــاًل عنصــر نصیحــت ا

گــر از یــک جامعــه ای رخــت ببنــدد، فقــر فرهنگــی داشــته باشــیم در ایــن انــدازه ارتقــا پیــدا نكــرده باشــیم در  چــه بالیــی ســر آن جامعــه می آیــد. عنصــر مشــورت، ا

کــه آن عنصــر نیســت. آن فرهنــگ نیســت بگوییــم ببینیــد این هــا بلــد نیســتند مشــورت  رفتــار اجتماعــی مــا چــه چیــزی پیــش می آیــد؟ می شــود برویــم یكجایــی 

کــه  کنیــم بگوییــم  کــه رهبــری دینــی اجتماعــی صــورت نمی گیــرد آنجــا مــا اشــاره  کــه معتقــد هســتیم  کارهــای تكــرار شــده را تكــرار می کننــد. آنجایــی  کننــد. چقــدر 

کــم  کــه بــر فهــم اســالمی مــا می گــذارد توجــه بــه ایــن بحــث و به اصطــالح حا ببینیــد ایــن دســته از آثــار منفــی بــه خاطــر فقــدان آن اســت. نقــش معرفتــی تأثیــری 

 در یــک نظــام معرفتــی متناســب خیلــی خــوش می درخشــد و بــا دســته ای از اندیشــه ها هــم خیلــی خویشــاوند و همــراه 
ً
کــردن ایــن بحــث در ذهــن خــود طبیعتــا

اســت و نقــش تربیتــی و فرهنگــی، ایــن نظــام تعلیــم و تربیتــی متناســب بــا خــودش می خواهــد و نظــام ارزشــی مناســب خــود را مطالبــه می کنــد و پدیــد مــی آورد و 

کــه اســتلزامات، دارایی هــای رهبــر اجتماعــی چیســت؟ یعنــی ایــن رهبــر اجتماعــی چــه چیزهایــی را بایــد داشــته باشــد تــا بتوانــد رهبــری  بحــث ســوم ایــن اســت 

کــه رهبــر دینــی اجتماعــی بایــد حكیــم فقیــه و جامعه ســاز باشــد یــک هم چیــن  کننــد  ح  کنــد. در یــک بــرش دیــدن برخورداری هــا ایــن نكتــه را می خواســتند مطــر

ــم  ــروری ه ــرو پ ــد نی ــی می کن کار پژوهش ــم  ــور بگذاری ــر در منش گ ــد ا ــاهده می کنی ــای او مش ــه در فعالیت ه ــی آنچ ــدی و تخصص ــرش توانمن ــد درب ــد باش ــاری بای آث

کارهــای تبلیغــی هــم انجــام می دهــد بخــش قابل توجهــی در همیــن قســمت جلــوه می کنــد. می کنــد و 

دکتر محمد حاج ابوالقاسم 
دکتر محمدحسن جعفری کرسی ترویجی ۱۶ آذر ۹۵ علوم اجتماعی کریمه  مدرسه عالی 

اهل البیت )س(
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

شخصیت حقوقی از منظر فقه 
)ماهیت و دالیل اعتبار(

ارائه دهنده: دکترسیدحسن وحدتی شبیری، دکتر محمود حكمت نیا

ــار انقــالب اســالمی، تغییــر و تحــول در امــور حقوقــی بــوده اســت. به عنــوان نمونــه اصــل چهــارم قانــون اساســی  دکتــر ســید حســن وحدتــی شــبیری: یكــی از آث

کــه بــرای اجرایــی شــدن آن نیــز شــورای نگهبــان قانــون اساســی به عنــوان مســئول نظــارت بــر آن معرفــی  کشــور اشــاره دارد  کلیــه قوانیــن  بــه حكومــت اســالم بــر 

کامــل  کــه قانــون تجــارت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. ازایــن رو بــرای تحقــق اســالمی شــدن و اســالمی بــودن قوانیــن، احاطــه  شــده اســت. بدیهــی اســت 

کــی از موجــودات خارجــی -، جهــان  نســبت بــه موضوعــات مســتحدثه الزم اســت. از نــگاه عالمــه طباطبایــی »ره« ســه عالــم وجــود دارد؛ جهــان واقــع - حا

کــه وجــود خارجیشــان محــال اســت - و جهــان اعتبــار - فــروض عقــالی عالــم بــرای ترتــب آثــار عقالیــی-؛ مــورد  ذهــن - موجــودات متصــور و حتــی موجوداتــی 

گی هــای  کــه بــه شایســتگی و اتصــاف فــرد بــه ویژ اخیــر را طبــق معمــول انســان بــرای رفــع نیازهــا اعتبــار میكنــد. یكــی از مفاهیــم اعتبــاری، شــخصیت حقوقــی اســت 

گفتــه میشــود. ایــن مفهــوم اعتبــاری را میتــوان از انســان ســلب یــا اعطــاء نمــود. مخصــوص و حقــوق و تكالیــف آن و به اصطــالح اتصــاف بــه واجــدت حقــوق، 

ح میشــود و بــر فــرض پذیــرش آن، در قوانیــن شــرکت ها مورداســتفاده قــرار  خالصــه نقــد اســتاد حكمتنیــا: شــخصیت حقوقــی در مبحــث تجــارت و مــوارد دیگــر مطــر

میگیــرد. ایــن بحــث درواقــع انتزاعــی بــوده و در قالب هــای مختلــف همچــون دولــت، انجمــن، اداره و غیــره، قابــل تصویــر اســت. محــور مشــترک حقــوق اداری، 

خصوصــی، دولت هــا بــر اســاس شــخصیت حقوقــی اســت. بــه نظــر میرســد ایــن بحــث از مســائل مســتحدثه نیســت بلكــه از نظــام حقوقــی و فلســفی غــرب بــرای 

گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس شــخصیت حقوقــی یــک دســتگاه ابداعــی بــرای حــل پارهــای از مســائل اســت.  کــردن مشــكالت جامعهــی خودشــان نشــئت  مرتفــع 

فلســفه حقــوق در غــرب بــه معنــای اجتهــاد در حقــوق - نــه تفســیر آن - بــوده و بــرای بحــث از مشــروعیت از آن اســتفاده میشــود. مشــروعیت در فلســفه نیــز 

گفتــه شــده چنــد  بــرای بــه دســت آوردن منــاط و معیــار به کاررفتــه و اعتبارشــده اســت؛ بنابرایــن ایــن موضــوع یــک بحــث روششــناختی اســت. بــا توجــه بــه آنچــه 

کــرده اســت؟ 2. روششناســی مــا دربــاره ایــن اعتبــار چیســت؟ 3. راه حــل مــا بــرای  پرســش اساســی در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ 1. غــرب چگونــه بــه آن دســت پیــدا 

ایــن مشــكالت در ســایه عــدم قبــول آن اعتبــارات چیســت؟ در حقیقــت مــوارد فــوق مســائل اصلــی مــا در روششناســی ایــن مبحــث اســت. در غــرب در حــوزه 

گرفــت؛ 1. تعمیــم دخالــت انســان از امــور خارجــی و طبیعــی بــه امــور ماورائــی 2. تأثیــر شــناخت انســان از طبیعــت و پیدایــش  علــوم تجربــی ســه تحــول صــورت 

کــه از نــگاه یهــود وظیفــه انســان تكمیــل ســاخت ناقــص خداونــد  ح پرســش »آیــا انســان قــدرت ســاخت دارد؟«  علــوم زیستشناســی، نانــو، ژنتیــک و ... 3. طــر

 به عنــوان شــهروند، پاسخگوســت. ایــن تحــول در مباحــث حقوقــی نیــز بــه وجــود آمــد و مفاهیــم جدیــدی همچــون 
ً
اســت؛ امــا از نــگاه مســیحیان انســان صرفــا

گــر »ســاخت« را بــر اســاس یــک غایــت در نظــر بگیریــم - به عنوان مثــال، منفعــت و اصالــه المنفعــه - ایــن  گرفــت. ا حقــوق خصوصــی و شــخصیت حقوقــی شــكل 

دیــدگاه ابزارگرایانــه اســت. در مقابــل آن دیــدگاه شــخصگرایان یــا فردگرایــان اســت. از نــگاه آن هــا ارتبــاط بیــن افــراد فقــط بــر اســاس روابــط شــخصیت حقیقــی بــوده 

گردان مكتــب ایرینــگ بــوده و بیشــتر در آلمــان فعال انــد.  گــروه شــا گروهگرایــان اســت. ایــن  و شــخصیت حقوقــی تنهــا یــک قــرارداد اســت. نظریــه ســوم دیــدگاه 

گــروه اســت. اعتبــار شــخصیت حقوقــی  ع از ایــن  گــروه، حقیقتــی دارد و دارای اقتضائاتــی اســت. ازایــن رو درواقــع شــخصیت حقوقــی، عنــوان منتــز بــه بــاور ایشــان 

گــروه ابزارگرایانــه اســت و تنظیــم قراردادهــا بــر اســاس قراردادهــای موجــود و ترکیــب قواعــد انجــام میگیــرد. قراردادهــا در بــورس  یكــی از راه حل هــای مشــكالت 

کــه درواقــع یــک نظریــه اســت و بــه دنبــال حــل مشــكل اســت - بایــد دیــد چــه مســلكی را میپذیرنــد.  نوعــی مــدل ترکیبــی اســت. در حــوزه شــخصیت حقوقــی- 

کــه شــرکت های فرانســوی و انگلیســی علیرغــم  کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت  گروهگرایــان و ابزارگرایــان بایــد بــر اســاس نظــام حقوقــی خــود، آن را تبدیــل بــه قانــون 

پذیــرش شــخصیت حقوقــی، در قراردادهــا متفــاوت از هــم هســتند.

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۲۸ آبان ۹۴ علوم اجتماعی مرکز جامع علوم اسالمی 
ولی امر
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شرایط تبدیل میراث تاریخی به ظرفیت تمدنی
ارائه دهنده: دکتر ابوذر مظاهری

کــه می توانــد مــورد بهره بــرداری تمــدن ســازان  دکتــر ابــوذر مظاهــری: یكــی از ظرفیت هــای موجــود تمــدن نویــن اســالمی ظرفیت  هــای تاریخــی اســت؛ امــا میراثــی 

مســلمان قــرار بگیــرد، محــدود بــه میــراث درون فرهنگــی نیســت، بلكــه میــراث برون فرهنگــی نیــز می توانــد ظرفیتــی بــرای تمدن ســازی اســالمی محســوب شــود. 

 بایســتی در 
ً
منتهــا تبدیــل میراث هــای درون فرهنگــی و بــرون فرهنگــی بــه ظرفیــت  تمدنــی نیازمنــد وجــود شــرایط و لوازمــی اســت. میــراث درون فرهنگــی اوال

 در اثــر یــک گسســت 
ً
گذاشــته اند، داشــته باشــد. ثانیــا کــه گذشــتگانش بــه ارث  گنجینه هــای تمدنــی  دســترس باشــد و قــوم تمدن ســاز تــوان و امــكان دسترســی بــه 

ــیه و  ــش در حاش ــرک و فعالیت ــد و تح ــرو باش ــداری، پیش ــازی و بی ــن تمدن س  در ای
ً
ــا ــد. ثالث ــیخته باش ــم نگس ــوم از ه ــده آن ق ــته و آین گذش ــان  ــد می ــی پیون تاریخ

کــه میــان دو فرهنــگ مبــدأ و  پیرامــون تاریــخ بشــری و بیــداری اش درواقــع خواب گــردی نباشــد. همچنیــن در تبدیــل میــراث برون فرهنگــی بــا توجــه بــه نســبتی 

گیــری  مقصــد برقــرار اســت، ظرفیت  ســازی تمدنــی نیازمنــد شــرایطی اســت. در وضعیــت نابرابــری بــه نفــع فرهنــگ مقصــد مهم تریــن شــرط، پویایــی و طالــب فرا

بــودن اســت؛ امــا در وضعیــت نابرابــری بــه نفــع فرهنــگ مبــدأ عــالوه بــر خودبــاوری و عــدم مرعوبیــت و شــیفتگی نســبت بــه فرهنــگ مبــدأ، تــوان ایدئولوژی زدایــی 

و تصــرف جهــت تبدیــل داشــته های تمدنــی فرهنــگ بیگانــه بــه میــراث تمدنــی قابــل اســتفاده در حــوزه تمدنــی دیگــر، هــم نیــاز اســت. در پایــان بــر نقــش انقــالب 

کــه ایــن  کــرده و بــا تأثیراتــی  کــه در تاریــخ دینــی ایجــاد  گشایشــی  کــرده و بــه نظــر می رســد انقــالب اســالمی بــه جهــت  کیــد  اســالمی در زمینه ســازی شــرایط فــوق تأ

گذشــته دینــی و آینــده دینــی بــه وجــود مــی آورد، زمینــه تبدیــل میــراث درون فرهنگــی و برون فرهنگــی بــه ظرفیــت  تمدنــی را فراهــم می ســازد. گشــایش در 

دکتــر حبیــب اهلل بابایــی: 1. تعریفــی از تمــدن ارائــه نشــده لــذا شــاخص ها و معیارهــای روشــن نیســت و مقالــه در نــگاه از زاویــه تمدنــی بــه تاریــخ دچــار مشــكل 

کالن بــودن معنــای و مفهــوم تمــدن مــد نظــر  کــدام بخــش از میــراث و ظرفیت هــای تاریخــی بــا توجــه بــه  کــه  شــده اســت. 2. بــا توجــه بــه اشــكال اول بایــد پرســید 

 همــه میــراث ارزش تمدنــی ندارنــد. 3. منظــور از تاریــخ چیســت. آیــا نوشــته های تاریخــی منظــور اســت درحالی کــه آنچــه مهــم اســت هویــت 
ً
می باشــد. قاعدتــا

کجــای  گرفتیــد. 5. بعــد از انقــالب اســالمی  کار  تاریخــی اســت. 4. شــما به عنــوان یــک معتقــد بــه اســالم چــه چارچــوب دینــی و مذهبــی در تحلیــل ایــن موضــوع بــه 

کــم و ضعیــف اســت. محتــوای مقالــه ســنگینی  کار شــده اســت. 6. منابــع مقالــه  تاریــخ مــا اســالمی شــده اســت. مثــاًل در تحلیــل درســت از تاریخــی اســالم چقــدر 

می کنــد بــر منابــع و بســیار قوی تــر از منابــع اســت.

ح ســاخته  کــم بــر مقالــه مــوردی اســت. یعنــی مقالــه بــه نوعــی بحــث را در مقابــل بــا تمــدن غربــی مطــر کلــی اســت، امــا فضــای حا دکتــر عبــداهلل فتحــی: 1. بحــث 

اســت. 2. موضــع نویســنده در برخــی پیش فرض هــا بــا مخالفیــن آن پیش فرض هــا مشــخص نشــده اســت. 3. در بحــث ایدئولــوژی زدایــی چــه نســبتی بــا 

کردنــد  کارهــای تكمیلــی: مقالــه مفهوم پــردازی باالیــی دارد لــذا نیازمنــد روشــن  کــرد. 4.  کــه معتقدنــد ایدئولــوژی زدایــی نمی شــود  مخالفیــن ایــن موضــوع داریــد 

گشــایش تاریخــی. 5. شــرایط ذکــر شــده شــرایط الزم انــد  مفاهیــم هســت؛ ماننــد تمــدن، میــراث، فرهنگــی، ظرفیت هــای تاریخــی، تاریخــی، )بــه نفــع تمدن ســاز(، 

ح برخــی شــرایط دیگــر چیســت؟ کافــی؟ منطــق انتخــاب ایــن شــرایط و عــدم طــر یــا 

دکتر حبیب اهلل بابایی
کرسی ترویجی دکتر عبداهلل فتحی ۲۶ دی ۹۴ علوم نقلی موسسه امام خمینی )ره( 

قم
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رابطه ابعاد دین داری و سالمت روان
ارائه دهنده: دکتر سوسن علیزاده فرد

دکتــر سوســن علیــزاده: نیــاز انســان بــه معنویــت قدمتــی بــه عمــر تاریــخ دارد. معنویــت به طــور عــام و دیــن و مذهــب به طــور خــاص از ارکان اصلــی فرهنــگ 

بشــمار می آینــد. مذهــب به عنــوان یــک پدیــده روانــی- اجتماعــی همــواره مــورد توجــه روان شناســان و جامعــه شناســان بــوده و محــور مطالعــات میان رشــته ای 

گاهانــه  گرفتــه اســت. از دیــدگاه روان شناســی، دیــن چیــزی بیــش از یــك تجربــه ذهنــی صــرف بــوده و درواقــع یــك فعالیــت شــناختی، هیجانــی و خودآ بســیاری قــرار 

ــا مجموعــه ای از اعتقــادات، بایدهــا و نبایدهــا و نظــام ارزشــی اختصاصــی و تعمیم یافتــه خــود، به صــورت یــک تكیــه گاه تبیینــی فــرد را از  و ارادی اســت. دیــن ب

کلــی شــخص در ارتبــاط بــا وجــودی متعالــی بــوده و مجموعــه ای از اعتقــادات، اعمــال و تشــریفات خــاص  بی معنایــی نجــات می دهــد. در معنایــی دیگــر روی آورد 

ــوالت  ــایر مق ــا س ــه ب ــی در مقایس ــای مذهب ــد. ارزش ه ــر می نمای ــی را متأث ــبک زندگ ــه س ــته و درنتیج گذاش ــر  ــرد تأثی ــای ف ــرش و رفتاره ــر نگ ــه ب ک ــت  ــی اس در زندگ

کنتــرل تمــام تجــارب و هدایــت  کــه  کــه عالی تریــن وحــدت و یكپارچگــی در خویشــتن را معرفــی می نمایــد  ارزشــی از جامعیــت و اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد، چرا

کــه بــه افــراد جامعــه  تمــام ابعــاد زندگــی فــرد را بــه عهــده دارد. دیــن مجموعــه باورهــا، ارزش هــا، نگرش هــا و درنهایــت، رفتارهــای فــردی و اجتماعــی افــراد اســت 

ــر  ــه در جهت گیری هــای مختلــف اث ک ــا پایگاهــی اعتقــادی اســت  ــه نظــام ی ــكای فــرد ب ــه معنــای ات یــک هویــت خــاص تحــت عنــوان هویــت دینــی می بخشــد و ب

می گــذارد. ازایــن رو دیــن از مهم تریــن ابعــاد زندگــی انســان بــه شــمار آمــده و آثــار آن بــر زندگــی و ســالمت انســان همــواره مــورد توجــه و بررســی اندیشــمندان و 

کــه تعریــف، انــواع و حتــی راهكارهــای دســتیابی بــه آن بــه حوزه هــای مختلفــی ارتبــاط دارد. ســازمان  محققــان قرارگرفتــه اســت. امــروزه ســالمتی مفهومــی اســت 

ــا  ــی ب ــک زندگ ــد ی ــا آن بتوان ــخص ب ــه ش ک ــه ای  ــد به گون ــف می کن ــی تعری ــوی و اجتماع ــی، معن ــمی، روح ــل جس کام ــاه  ــورت رف ــالمت را به ص ــی س ــت جهان بهداش

نشــاط و پربــار داشــته باشــد. به عبارت دیگــر ســالمتی فقــط فقــدان معلولیــت یــا بیمــاری نیســت. بــر اســاس ایــن تعریــف ســالمت دارای ابعــاد مختلفــی اســت 

کــه تنهــا یكــی از آن هــا بعــد جســمی بــوده و شــاید ابعــاد دیگــر در بســیاری اوقــات از ســالمت جســمی هــم مهم تــر باشــند. ازایــن رو پژوهش هــای مختلفــی در پــی 

بررســی اثــر دیــن و دیــن داری بــر جنبه هــای مختلــف ســالمت انجــام شــده اســت. ازجملــه ایــن تحقیقــات می تــوان از پژوهش هــای فــراوان در حــوزه ارتبــاط دیــن 

کــه مذهب گرایــی  کثــر آن هــا نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت دیــن داری بــر ســالمت روان اســت. بــرای مثــال مشــخص شــده اســت  کــه نتیجــه ا بــا ســالمت روان نــام بــرد 

کنتــرل خویشــتن، توانایــی  درون زاد بــا بهداشــت روانی مثبــت، جایــگاه مهــار درونــی، صفــات انگیزشــی ذاتــی، جامعه گرایــی، احســاس بهزیســتی، مســئولیت، 

کارآمــدی عقلــی و پیشــرفت از طریــق همنوایــی در ارتبــاط اســت. به طورکلــی مذهــب موجــب  گرایــش بــه برداشــت و تفســیر خــوب و مثبــت رویدادهــا و  تحمــل، 

کنتــرل، ســبك زندگــی ســالم تر، پذیرفتــه شــدن از ســوی دیگــران و ایجــاد حمایــت اجتماعــی می شــود. همچنیــن مطالعــات  ــا، امیــدواری، احســاس  ایجــاد معن

کــه در ارتقــا بهداشــت روانــی مؤثــر اســت. اعتقــادات مذهبــی باعــث افزایــش  کــه عقایــد دینــی قوی تــر باعــث ایجــاد یــك اثــر مثبــت روانــی می شــود  نشــان داده 

گونــی در مــورد ارتبــاط بیــن مذهــب و  گونا ســالمت افــراد شــده و رابطــه مســتقیمی بیــن مذهــب و قــدرت انطبــاق بــا محیــط وجــود دارد، از ســوی دیگــر یافته هــای 

کــه در ایــن مرحلــه  گرچــه ایــن پژوهش هــا مؤیــد اثــر مثبــت دیــن بــر ســالمت روان هســتند امــا ســؤالی  گــزارش شــده اســت. ا طــول مــدت درمــان اختــالالت روانــی 

کــدام شــكل یــا بعــد دیــن داری اثــر )بیشــترین اثــر( را بــر ســالمت روان دارد؟ کــه  شــكل می گیــرد ایــن اســت 

دکتر زهره سادات نبوی
دکتر  لیال غیرتی کرسی ترویجی ۲ بهمن ۱۳۹۶ علوم رفتاری انجمن روانشناسی 

اجتماعی ایران
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

بررسی جایگاه عقل در امامیه نخستین
ارائه دهنده: دکتر محمدجعفر رضایی، دکتر محمد غفوری نژاد

کــه از آنــان بــه محدثــان صــرف  گروهــی انــدک  کــه همــه امامیــه در عصــر امامــان بــه جــز  گزارش هــای موجــود نشــان می دهــد  دکتــر محمــد جعفــر رضایــی: شــواهد و 

کــه آن هــا را محدث-متكلــم خوانده ایــم، عقــل را تنهــا  تعبیــر می شــود، بــه حجیــت توأمــان عقــل و امــام معتقــد بوده انــد. بااین حــال برخــی از اصحــاب امامیــه 

کــه ورود بــه  کالم یعنــی تبییــن برون متنــی )نظریه پــردازی( و دفــاع وارد نمی شــدند؛ چرا کار می بردنــد و بــه دو حــوزه دیگــر علــم  کالمــی بــه  در حــوزه فهــم معــارف 

ایــن حوزه هــا را نقطــه انحــراف متكلمــان نظریه پــرداز می دانســتند. آنــان بیــش از آنكــه نگاهــی عقالنــی- انتقــادی بــه ســخنان ائمــه داشــته باشــند، در پــی فهــم 

کمتــر بــه مشــاجرات اعتقــادی بــا ائمــه پرداخته انــد. متكلمــان امامیــه در مقابــل نــه تنهــا در حــوزه فهــم معــارف دینــی  ایــن معــارف بوده انــد و بــه همیــن دلیــل 

گفتگــو و مباحثــه می پرداختنــد و همچنیــن از عقــل بــرای  گاه بــا ایشــان بــه  از عقــل بهــره می بردنــد؛ بلكــه نگاهــی انتقادی-عقالنــی بــه ســخنان ائمــه داشــتند و 

کالمــی جدیــدی  گاه ســبب تولیــد اندیشــه ها و مبانــی  تبیین هــای برون متنــی و نظریه پــردازی و دفــاع از مبانــی تشــیع نیــز بهــره می بردنــد. ایــن رفتــار متكلمــان 

گفتــه شــد می تــوان بــه ایــن نتیجــه  کــه بــا تعالیــم ائمــه فاصلــه داشــت و همیــن زمینــه انتقــادات محدثــان را نســبت بــه آنــان فراهــم می کــرد. بنــا بــه آنچــه  می شــد 

کوفــه در عیــن اعتقــاد بــه نظریــه امامــت، بــه حجیــت عقــل نیــز بــاور داشــتند. آنــان ســخنان ائمــه اطهــار  کــه متكلمــان امامیــه در دوران حضــور و در مدرســه  رســید 

ــر ایــن ادعاســت. بااین حــال  ــد. مطالبــه دلیــل از ائمــه اطهــار توســط متكلمــان در مباحــث مختلــف شــاهدی ب ــر مبنــای عقــل فهمیــده و تصدیــق می کردن را ب

گاه از عقــل بــرای مستدل ســازی، ســاختاربندی، مفهوم ســازی و در نتیجــه نظریه پــردازی نیــز اســتفاده می کردنــد و  عقل گرایــی متكلمــان بیــش از ایــن بــود. آنــان 

کیــد ائمــه بــر مســئله »رد بــه امــام« نــزد برخــی    تأ
ً
گاه بــا تعالیــم ائمــه فاصلــه داشــت. احتمــاال کــه  کالمــی جدیــدی می شــد  همیــن ســبب تولیــد اندیشــه ها و مبانــی 

گرفتــه شــود. محدث-متكلمــان عقــل را حجــت و ابــزاری بــرای فهــم  کــه جلــوی خطاهــای ناخواسته شــان در نظریه پــردازی  از آنــان بــه ایــن دلیــل بــوده اســت 

گــروه  گفتگوهــای عمیــق عقلــی مشــابه آنچــه در بیــن برخــی از متكلمــان وجــود داشــت، در بیــن ایــن  درســت تعالیــم وحیانــی می دانســتند. البتــه شــواهدی از 

دیــده نمی شــود. بلكــه آنــان بیشــتر از آنكــه نگاهــی منطقــی- انتقــادی بــه معــارف وحیانــی داشــته باشــند، در پــی فهــم ایــن معــارف بوده انــد. شــاید بــه همیــن 

کــه ازنظــر آنــان، مؤمنــان ســه وظیفــه اصلــی دارنــد: شــناخت امــام، تســلیم بــودن در برابــر او و رد اختالفــات موجــود در بیــن اصحــاب بــه ایشــان.  دلیــل باشــد 

 در پــی نقــل و بیــان روایــات بودنــد.
ً
گــروه پیشــین محدثــان صــرف توجهــی بــه فهــم عمیــق عقالنــی از دیــن نداشــتند و صرفــا برخــالف دو 

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۳۰ دی ۹۵ علوم نقلی کالم اسالمی حوزه انجمن 
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
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رابطه ابعاد دین داری و سالمت روان
گلخندان ارائه دهنده: دکتر سمیرا 

کــه جــرم  کیفــری و صورت هــای فوق العــاده خشــونت جمعــی هســتند  گلخنــدان: جرائــم علیــه بشــریت، نقض هــای فاحــش حقــوق بین الملــل  دکتــر ســمیرا 

ــكاب  ــون از ارت کن ــم، تا ــه جرائ ــن این گون ــازات مرتكبی ــه و مج کم ــب، محا ــه تعقی ک ــا ازآنجا ــته اند؛ ام ــه نداش ــا توج ــه آن ه ــا ب ــف، مدت ه ــل مختل ــه دالی ــان ب شناس

گاهانــه بــا آن هــا و نیــز دســتیابی  کیفــری بین المللــی در مقابلــه آ کمــک مؤثــری بــرای عدالــت  مجــدد آن هــا مانــع نشــده اســت، بررســی جــرم شــناختی ایــن جرائــم 

بــه سیاســت جنایــی بین المللــی مؤثــر در پیشــگیری ازاین گونــه جرائــم خواهــد بــود. از رویكردهــای جــرم شــناختی، بررســی ســاختار روانــی مرتكبیــن ایــن جرائــم 

کــه مرتكبیــن این گونــه جرائــم، افــراد عــادی  کــی از ایــن اســت  کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداخته شــده اســت. یافته هــای جــرم شــناختی در ایــن حــوزه حا اســت 

ــر ناهماهنگــی شــناختاری و خــود بازداری هــای فطــری به منظــور اغفــال و فریــب خویــش، نقــش  ــه ب ــرای غلب هســتند و تفكــر ما-آن هــا و توجیهــات مرتكبیــن ب

مؤثــری در ارتــكاب ایــن جرائــم دارد؛ غیــر انســان انگاری قربانیــان، مقصــر انــگاری و مســتحق انــگاری آن هــا، تمســک بــه جهان بینــی عفــو و آمــرزش ازجملــه 

کــه در ایــن مقالــه بررسی شــده اند. باوجــود تحقیقــات ارزشــمند دربــاره مرتكبیــن جرائــم علیــه بشــریت در بافت هایــی چــون هولوکاســت  ایــن توجیهــات اســت 

ــه مــورد خاصــی هــم محــدود نمی شــود. در ایــن زمینــه »اســتاب« بیــان  ــه ب ک گیــری اســت  ــم پدیــده فرا ــه مرتكبیــن ایــن جرائ ــدا، درمجمــوع، بی توجهــی ب و روان

مــی دارد: مطالعــات انجام شــده دربــاره مرتكبیــن جرائــم علیــه بشــریت، انــدک و مختصــر هســت. دو توجیــه عمــده بــرای ایــن بی توجهــی، یكــی اخالقــی و دیگــری 

گویــی چنیــن امــری  کــه ازلحــاظ اخالقــی تمرکــز بــر روی مرتكبیــن جرائــم فجیــع و مطالعــه آن هــا، نفرت انگیــز اســت، چنان کــه  عملــی اســت. توجیــه اول ایــن اســت 

کــی از تائیــد  کــی از درک یــک رفتــار، اغلــب به عنــوان رویــه ای حا بــه نوعــی بخشــودن و توجیــه ارتــكاب ایــن جرائــم بــه شــمار می آیــد. به بیان دیگــر، اتخــاذ رویــه حا

کــه ایــن شــناخت، بــه چشم پوشــی، عفــو و بخشــودن و یــا به تدریــج تغییــر جهــت در راســتای یــک نگــرش مناســب تر نســبت بــه  آن تلقــی می شــود. به گونــه ای 

کــه شــناخت و درک می توانــد عفــو و بخشــش را  کــه میلگــرام و همكارانــش انجــام دادنــد، نشــان داد  مرتكبیــن می انجامــد. آزمــون روان شــناختی جالب توجهــی 

گونــی از فرایندهــای عاطفــی  گونا کــه مجموعــه  کننــده توجیه هــا، دریافتنــد  افزایــش دهــد. میلگــرام و همكارانــش در آزمــون طراحی شــده بــرای بررســی آثــار مبــرا 

ــی  ــت قضای ــر جه ــواهد تغیی ــاس ش ــر اس ــا ب ــد آورد. آن ه ــان پدی ــه اقداماتش ــس از توجی ــن را پ ــه مرتكبی ــبت ب ــز نس  ترحم آمی
ً
ــبتا ــی نس ــد نگرش ــناختی می توان و ش

گفــت ایــن برداشــت، بی جــا  کردنــد؛ امــا بایــد  کمتــر ســخت گیرانه نســبت بــه مرتكــب پــس از توجیــه اقدامــات را ثابــت  قابل مالحظــه در راســتای یــک جهت گیــری 

کــه توجیــه، مســاوی بــا عــذر و بخشــش و تبرئــه اســت، تاانــدازه ای بــه ایــن دلیــل  و بی مــورد اســت. »والــر« اســتدالل می نمایــد »اینكــه مــا چنیــن تصــور می نماییــم 

کــه مــا یــک رفتــار را توجیــه می نماییــم آن توجیــه چنــان اســت   قطعــی مشــاهده می کنیــم. به عبارت دیگــر، زمانــی 
ً
کــه مــا توجیه هــا را در قالب هــای مطلقــا اســت 

گویــی شــخص هیــچ انتخابــی جــز انجــام رفتــاری خــاص را نداشــته اســت؛ درنتیجــه، رفتــار، موجــه و قابل قبــول می شــود. حال آنكــه توجیه هــا درواقــع بیشــتر  کــه 

 انجــام می شــود. در هــر 
ً
کــه قطعــا کــه به احتمــال زیــاد انجــام می شــود، می گوینــد و نــه آنچــه را  کــه آن هــا بــه مــا آنچــه را  احتمالــی هســتند تــا قطعــی؛ بــه ایــن معنــا 

گزینه هــای بســیاری بــرای انتخــاب وجــود دارد.« بــر ایــن اســاس، مرتكبیــن جرائــم علیــه بشــریت، قربانیــان نگون بخــت ســاختار روانــی، فرهنگــی  مــدل توجیهــی، 

کامــل اخالقــی و قانونــی دارنــد و  گرفتــن وجــدان انســانی مرتكــب شــده اند، مســئولیت  ــا نادیــده  گاهانــه و ب کــه آ و اجتماعی شــان نیســتند و در قبــال فجایعــی 

گفتــه »برونینــگ« »توجیــه بــه معنــای معذور داشــتن نیســت؛  کــرد. بــر همیــن اســاس بــه  ج نخواهــد  ارائــه مــدل توجیهــی هرگــز آن هــا را از قلمــرو ایــن مســئولیت خــار

کــه اجــازه دهیــم تقبیــح اخالقــی، مانــع  شــناخت هــم بــه معنــای بخشــودن نیســت.« »والــر« بــه نقــل از »بومســتر« دراین بــاره می نویســد: »ایــن اشــتباه اســت 

کــه اجــازه دهیــم شــناخت، مانــع محكومیــت اخالقــی شــود.« شــناخت شــود؛ و اشــتباه بزرگ تــر ایــن اســت 

دکتر محمود قیوم زاده کرسی ترویجی ۲ بهمن ۱۳۹۶ علوم اجتماعی اندیشكده امام خمینی 
ک ارا
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موج چهارم جنگ نرم در ایران
ارائه دهنده: دکتر احمدحسین شریفی

گفتمــان نبــرد نــرم را  ادکتــر احمــد حســین شــریفی: قدامــات روانــی اولیــن مــوج جنــگ نــرم بیــن دولت هــا و جوامــع بــوده اســت. در ایــن زمینــه قدیمی تریــن 

کشــورش  ــه حــكام و فرماندهــان  ــر خویــش ب ــرد. وی در اث ک ــزو استراتژیســت چینــی در قــرن پنجــم قبــل از میــالد جســتجو  ــر جنــگ ســن ت کتــاب هن ــوان در  می ت

ــف  ــش را مضاع ــی خوی ــدرت نظام ــق ق ــن طری ــد و از ای کنن ــل  ــمن تحمی ــر دش ــود را ب ــی، اراده خ ــای غیرنظام ــع از روش ه ــری به موق ــا بهره گی ــه ب ک ــد  ــه می کن توصی

کنیــد؛ موازنــه  ســازند. فریــب، اغفــال و تهاجــم روانــی اصــول و قواعــد اصلــی نبــرد نــرم ازنظــر ســن تــزو را تشــكیل می دهــد: »فرمانــده ارتــش دشــمن را تحریــک 

کنیــد«. مــوج دوم جنــگ نــرم، در عصــر رنســانس و انقــالب صنعتــی بــروز یافــت و نقطــه اوج آن  گمــراه  گیــج و  فكــرى، عقلــی و عصبــی او را بــه هــم بزنیــد و او را 

گســترده دولت هــای غربــی و در  کــه محققــان، از ایــن قــرن بــه قــرن اســتعمار و امپریالیســم و قــرن هجــوم  به ویــژه در جهــان اســالم بــه قــرون 12/19 برمی گــردد 

ــرم  ــرد ن ــدی را در نب ــی ج ــو و... تحول ــراع رادی ــیم و اخت ــاپ، بی س ــت چ ــور صنع ــر، ظه ــن عص ــد. در ای ــالم یادکرده ان ــان اس ــه جه ــس ب ــتعمار انگلی ــا اس رأس آن ه

کامــاًل انضمامــی و مضیــق و ســخت افزاری فاصلــه می گیــرد و معنــای مداخلــه نظام منــد بازیگــر مهاجــم  کــرد. افــزون بــر ایــن، الگــوواره قــدرت نیــز از تلقــی  ایجــاد 

ک و باراتــز از ایــن بــه چهــره  کــه مضــرش اســت، می کشــاند. بكــرا در تولیــد و تنظیــم ترجیحــات رقیــب پیــدا می کنــد، به نحوی کــه او را به ســوی فقــدان تصمیمــی 

دوم قــدرت یادکرده انــد. در ایــن زمــان جنــگ نــرم تنهــا بــه اقدامــات روانــی در صحنــه و میدان هــای رزم و نظامــی و آن هــم بــه شــكل ســنتی محــدود نشــد، بلكــه 

بــه شــكل نرم افزاری تــری در شــرایط غیــر از میدان هــای نظامــی نیــز باهــدف تأثیرگــذاری بــر نگــرش و رفتــار مخاطبــان بی طــرف، خــودی و دشــمن بــكار رفــت. 

جنــگ نــرم بــا ورود بــه دوران صنعتــی و پســاصنعتی به ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم و آغــاز جنــگ ســرد، به طــور ماهــوی متحــول شــد، به نحوی کــه آمــاج 

اصلــی نفــوذ در ایــن زمــان از ابعــاد فیزیكــی و ملمــوس قــدرت حریــف و جامعــه هــدف، بــه ابعــاد ناملمــوس قــدرت همچــون روحیــه و اراده ملــی، ایدئولــوژی و 

ســرمایه  اجتماعــی بــا ابزارهــا و فن هــای جدیــد و پیشــرفته توســعه یافــت در ایــن عصــر شــاهد جنــگ روانــی مــدرن و پیشــرفته، جنــگ فرهنگــی و ایدئولوژیــک 

برنامه ریزی شــده و جنــگ سیاســی پیچیــده هســتیم. جنــگ روانــی پیشــرفته یكــی از نقــاط فــارق مــوج ســوم نبــرد نــرم اســت؛ زیــرا تحــول عمــده ای در اســتفاده 

گرفــت و جنــگ روانــی و مشــتقات آن به صــورت حرفــه ای آمــوزش داده  از وســایل ارتباطــی - اطالعاتــی در عملیــات روانــی از ســوی قدرت هــای ســلطه گر صــورت 

ــای  ــگرف فناوری ه ــوالت ش ــی، تح ــِد آمریكای ــم جدی ــتقرار نظ ــرای اس ــردی ب ــری و راهب ــای نظ ــی و تالش ه ــم دوقطب ــی نظ ــرد و فروپاش ــگ س ــان جن ــود. پای می ش

ح نظریه هــای نرم افزارگرایــی ماننــد  کارکردهــای متنــوع و متكثــر جهانــی آن، شــكل گیری جامعــه شــبكه ای و عصــر اطالعــات عصــر فــرا تكنولوژی هــاو طــر ارتباطــی و 

هنجــاری شــدن قــدرت، قــدرت نــرم، قــدرت مولــد، قــدرت مجــازی در حوزه هــای راهبــردی و امنیتــی، چهــره ای جدیــدی از قابلیت هــا و توانایی هــای تأثیرگــذاری 

کــه بیانگــر شــیفت پارادایمــی جنــگ نــرم از مــوج ســوم بــه مــوج چهــارم اســت؛ ازایــن رو، به تبــع تحــول در هــر دوره و عصــری، مفاهیــم  و نفــوذ بــه دولت هــا داد 

گفتمــان نــرم  کنــون در عصــر نــرم افزارگرایــی و رواج  راهبــردی روابــط بین الملــل ماننــد قــدرت، جنــگ، امنیــت، تهدیــد و دفــاع نیــز دســتخوش دگرگونــی شــده اند، ا

کــه به طــور اساســی رابطــه بیــن  در مطالعــات دفاعــی- راهبــردی، شــاهد مفاهیمــی ماننــد قــدرت نــرم، جنــگ نــرم، انقــالب نــرم، امنیــت نــرم، دفــاع نــرم هســتیم 

کــرده اســت. بازیگــران سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اطالعاتــی و دفاعــی -امنیتــی در عصــر نــرم افزارگریــی بــرای اعمــال قــدرت بیشــتر  بازیگــران قــدرت را متحــول 

گیرنــد. در ایــن عصــر بــا تحــول  ترجیــح می دهنــد به جــای اســتفاده از توانایی هــای ســخت افزاری بــه منابــع، قابلیت هــا و ظرفیت هــای نرم افــزاری خویــش بهــره 

کــه  گرفتــه اســت و بــر همیــن مبنــا شــاهد نبــرد نوینــی هســتیم  کانــون تفكــرات اســتراتژیک قــرار  جریــان و منطــق قــدرت از ســخت بــه نــرم، هنجارهــا و هویت هــا در 

کــرده و در معــرض هــدف خــود قــرار می دهــد. بیــش از آنكــه جنبه هــای فیزیكــی جوامــع را مــورد آمــاج قــرار دهــد، بــر روی ابعــاد نافیزیكــی آن تمرکــز 

دکتر سیامک باقری 
دکتر مرتضی شیرودی کرسی ترویجی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسالمی 

امام صادق

کرسی              |              ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

نقد و بررسی مسئله شر، 
به عنوان مهم ترین دلیل ملحدین بر انكار خدا

ارائه دهنده: دکتر رضا خدری

ح بــوده اســت و شــاید بــرای هــر انســانی  کــه بــرای بشــر مطــر دکتــر رضــا خــدری: مســئله شــر یكــی از پیچیــده تریــن، جنجالیتریــن و قدیمیتریــن مســائلی اســت 

کــه قــادر مطلــق، عالــم مطلــق و خیرخــواه محــض اســت، وقــوع شــرور طبیعــی از قبیــل بیمــاری، زلزلــه، ســیل،  کــه چــرا خداونــد متعــال  ح میشــود  ایــن ســؤال مطــر

آتش فشــان، ســختیها و مشــكالت زندگــی و شــرور بشــری و اخالقــی نظیــر ظلــم و ســتم قدرتمنــدان بــر ضعیفــان، دزدی، قتــل، غــارت و دیگــر مفاســد را روا 

میــدارد؟ فلســفه و حكمــت وجــود شــرور چیســت؟ ایــن مســئله در دو قــرن اخیــر، بــا دو تقریــر؛ »مســئله منطقــی شــر« و »مســئله قرینهــای شــر« به عنــوان دلیلــی 

ح مســئله منطقــی شــر، اعتقــاد بــه دو قضیــه »شــر وجــود دارد« و »خــدا وجــود دارد«  ح شــده اســت. برخــی از خدانابــاوران بــا طــر علیــه اصــل وجــود خــدا مطــر

گــزاف و بیحكمــت را قرینهــای علیــه وجــود خــدا  را اعتقــادی تناقــض آمیــز و پارادوکســیكال میداننــد و عدهــای دیگــر بــا تقریــر مســئله قرینهــای شــر، وجــود شــرور 

گار باشــد. در اینجا،  کــه بــا صفــات و وجــود خداونــد ســاز کننــد  کردهانــد تــا شــرور را به گونــه ای تفســیر و توجیــه  میداننــد. در مقابــل، متألهیــن و متدینیــن هــم تــالش 

کــه به عنــوان نظریــه مختــار ارائــه شــده، »نظریــه   تبییــن شــده اســت؛ نظریهــای 
ً
گرفتــه و راهحــل مســأله مختصــرا مســئله قرینهــای شــر موردبررســی و نقــد قــرار 

کمــال، تبییــن و توجیــه میشــود. ویلیــام  مبتنــی بــر تكامــل« اســت. در ایــن نظریــه، همــه شــرور اخالقــی و طبیعــی در راســتای رســیدن انســان و دیگــر موجــودات بــه 

کــرده اســت. تفــاوت عمــده  لئونــارد َرو در مقالهــای بــا عنــوان »شــر و انــواع الحــاد« بــر اســاس احتمــال و اســتقراء، مهمتریــن تقریــر را از مســأله قرینهــای شــر ارائــه 

گونــه شــری ـ حتــی یــک مصــداق از شــر ـ قابــل پذیــرش نیســت امــا در مســأله  کــه در مســأله منطقــی، هیــچ  ــا مســأله منطقــی شــر در ایــن اســت  ایــن مســأله ب

قرینهــای، شــرور بــه دو قســم؛ شــرور »قابــل توجیــه« و شــرور »غیــر قابــل توجیــه« تقســیم شــده، ســپس قســم اول مــورد پذیــرش قــرار میگیــرد، ولــی قســم دوم 

ح میشــود. تقریــر ویلیــام رو از مســئلۀ قرینهــای شــر،  گــزاف و غیرقابل توجیــه اســت، به عنــوان قرینهــای علیــه وجــود خــدا مطــر کــه بــه ادعــای قرینهگرایــان، شــر 

گــزاف« در  گرانیــگاه و مرکــز ثقــل مســئله، موردتوجــه قــرار میگیــرد. منظــور از »شــر  گــزاف به عنــوان  گــزاف« اســت و در آن تقریــر، شــر  مبتنــی بــر ادعــای وجــود »شــر 

کــه هیچگونــه توجیــه و تبییــن معقولــی نــدارد و آن شــرور نــه »خیــر برتــری« را در پی دارنــد، نــه »الزمــه تفكیک ناپذیــر« جهــان مــادی  ایــن مســئله، شــروری اســت 

 محالــی را در پــی دارد؛ بنابرایــن باوجــود 
ً
هســتند، نــه بــرای تحقــق »اختیــار« انســان، الزم و ضــروری هســتند و نــه اینكــه فقــدان و عــدم تجویــز وقــوع آن هــا، منطقــا

گــر خدایــی بــا صفــات عالــم مطلــق، قــادر مطلــق و خیرخواهــی محــض وجــود  کــه ا گــزاف و بیحكمــت، پذیرفتــن باورهــای دینــی، نامعقــول اســت، بــه ایــن معنــا  شــر 

گونــه شــرور، بــاور بــه وجــود خــدای متصــف بــه صفــات مذکــور، تبدیــل بــه یــک »بــاور  خ دهــد و باوجــود ایــن  گــزاف و بیحكمــت ر داشــته باشــد، الجــرم نبایــد شــر 

گــزاف، قرینــه و احتمالــی اســت بــر اینكــه خــدای قــادر، عالــم و خیرخــواه، وجــود نــدارد. احتمالــی« و غیــر قطعــی میشــود، بــه عبــارت دیگــر، وجــود شــر 

دکتر حسین فقیه کرسی ترویجی ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۴ علوم عقلی حوزه علمیه استان بوشهر
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شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

چیستی، قلمرو وچگونگی نظریه پردازی درحوزه هنر
ارائه دهنده: دکتر مصطفی مختاباد

دکتر اصغر فهیمی فر کرسی ترویجی ۱۰ خرداد ۹۴ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
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کــه مــا امــروز بــا آن مواجهیــم  دکتــر مصطفــی مختابــاد: متأســفانه در ایــران امــروز، هنــر را به عنــوان یــک عینیــت انتزاعــی قلمــداد می کننــد و یكــی از ضعف هایــی 

گروه هایــی ســرمایه گذاری شــده و بــه جامعــه هدایــت شــود و در ایــن راســتا پارادایم هــای  کــه هنــر مــا هنــر دولتــی اســت. هنــر بایــد از ســوی چنــد نفــر و  ایــن اســت 

گــر مــا بــه هنــر از  کــه ا گیــرد. جهــان هســتی تجلــی خداونــد اســت و هنــر جلــوه ای از ایــن تجلــی اســت  گذشــته جوابگــو نیســت و بایــد نظریه پــردازی در هنــر صــورت 

کنیــم می توانیــم آفرینش هــای هنــری زیباتــری داشــته باشــیم. یكــی از چالش هــای اساســی شــرق در بحــث نظریه پــردازی بــوده اســت. متأســفانه  ایــن زاویــه نــگاه 

کشــور مــا دیــده می شــد در جامعــه مــدرن امــروز دیــده نمی شــود  در بحــث نظریه پــردازی مــا همــواره از غــرب عقــب بوده ایــم و خالقیت هــا در جامعــه دیــروز 

و زایشــی از هنــر متبــادر نشــده اســت و مــا در وضعیــت ناممكــن و بن بســت قرارگرفته ایــم. مــا به جــای تولیــد نظریــه، واردکننــده نظریــه شــده ایم و بایــد شــرایط 

کــه بیــن  کنیــم. هنــر حــس اســت و حــس بایــد بــه صــدا دربیایــد و صــدا ارتبــاط دوســویه ایســت  عینــی تولیــد نظریه پــردازی در هنرهــای خــودی و بومــی را ایجــاد 

کشــور زمینه هــای هنــر ســنتی را ازدســت داده ایم  کــه خالقیــت ایجــاد می شــود ولــی متأســفانه مــا در  هنــر و جامعــه بــدون واســطه ای برقــرار می گــردد و آنجاســت 

ــی از  ــیم. یك ــته باش ــدی داش ــور ج ــی آن حض ــر واردات ــا و هن ــم در دنی ــه می توانی ــم و ن گردی ــود باز ــته خ گذش ــر  ــه هن ــم ب ــه می توانی ــه ن ک ــم  ــرایطی قرارگرفته ای و در ش

گــری الزم را نــدارد  کنــد و هنرمنــد آفرینــش  کشــور نمی توانــد حیــات خــود را پیــدا  کــه ایــن مســئله حــل نشــود هنــر در  مشــكالت مــا دولتــی بــودن هنــر اســت و زمانــی 

ــا بحــران مواجــه شــده اســت و هنــر دچــار بحــران  و مخاطــب هــم رشــد نمی کنــد و شــكوفا نمی شــود و نقــد و نظــر هنــر هــم بــه وجــود نمی آیــد. هنــر در دنیــا نیــز ب

کــه بــه نــام هنــر ایجــاد شــده اســت، به ســوی زوال هنــر در مفهــوم اخالقــی فلســفی می رویــم. مــا در هنــر دچــار آشــفتگی  مشــروعیت اســت و در ایــن بــازار مــكاره ای 

گرفتیــم و از  گار زوال قواعــد ســنتی قــرار  کــه چــرا در روز کننــد  کــه بازاندیشــی  و روان پریشــی شــدیم و ایــن بحــران فرصتــی ر ا بــه نظریه پــردازان داخلــی می دهــد 

گذشــتگان بــه زبــان هنــر ســخن بگوییــم.  ســویی در خلــق ذوق و نوپدیدهــای خالقانــه امــروزی هــم دچــار مشــكل شــدیم. مــا بایــد بــرای حفــظ فرهنــگ و هویــت 

گرفتــه و مــا بایــد بــه فكــر چاره اندیشــی بــرای بحــران ارزش هــای هنــری باشــیم  کــی و زمینــی قــرا  امــروز هنــر ســاحت آســمانی خــود را ازدســت داده و در ســاحت خا

و در رقابــت در ایــن عرصــه عقــب نمانیــم.
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ــه  ــا را ب ــد م ــروض می توان ــن مف ــه ای ــه چگون ک ــم  کنی ــر  ــن فك ــه ای ــم و ب ــار بگذاری کن ــی را  ــت و منف ــه مثب گرایان ــگاه از راه دور و ذات  ــد ن ــری: بای ــرف نظ ــی اش ــر عل دکت

کــه ناسیونالیســم در غــرب به عنــوان یــک فــرآورده تاریخــی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی بالضــروره در  کــه بــه همــان انــدازه  گاهــی جدیــد برســاند  یــک آ

ح شــد بــه همــان صــورت آســیب زا و ملــت زا بــود،  کارکــردی و مثبــت بــود در ایــران ازآنجایی کــه بــا یــک وجــه ایدئولوژیــک مطــر تناســب بــا آن فرهنــگ یــک امــر 

ــاره  ــه درب ک ــی  ــیوی از فیلم های ــم. آرش ــی می دانی ــره منف ــری یكس ــتیم و آن را ام ــف هس ــا ناسیونالیســم مخال ــا ب ــود م ــور نش ــه تص ک ــم  ــا می گوی ــث را ازآنج ــن بح ای

کشــورهایی به صــورت امــروزی  گــر ناسیونالیســم در اروپــا شــكل نمی گرفــت،  کــه ا کــه در ایــن فیلم هــا ایــن مطلــب آمــده اســت  ناسیونالیســم هســت وجــود دارد 

کــه نشــان بدهــد چیــزی بــه نــام فرانســه در قــرون  گرفــت  وجــود نداشــتند. یــک میلیــاردر فرانســوی در ســال 1908 م تمــام پول هــای بانكــی خــود را بــه خدمــت 

کســی زبــان شــما را متوجــه نمی شــد. شــما فكــر می کنیــد چنــد درصــد از مــردم  گــر شــما از پاریــس بــه پوآتیــه می رفتیــد  گذشــته وجــود نداشــته اســت، او می گویــد ا

کــه در شــهر رم صحبــت می شــود تكلــم می کننــد؟ شــاید بگوییــد مثــاًل 70%، درحالی کــه تنهــا 3% بــه ایــن زبــان صحبــت می کردنــد. ایــن  ایتالیــا بــه همــان زبانــی 

کــه ناسیونالیســم در آن مناطــق یــک ضــرورت جهــت ایجــاد و حفــظ وحــدت ملــی بــود؛ امــا متأســفانه چــون مــا ایــن مســئله را به صــورت دولــت  بــدان معناســت 

کــه آنچــه تحــت عنــوان پان ترکیســم یــا پان عربیســم شــاهدیم  گرایانــه در دوران پهلــوی اول و دوم می بینیــم آســیب هایی را ایجــاد می کنــد  گرایانــه و شــخص 

کــه  کارکــردی هــای سیاســت گذاری در دوره انقــالب اســالمی باشــد بــه خاطــر بازتابــی از آن رفتارهاســت و آن ایدئولــوژی پردازی هایــی  کژ بیــش از آن کــه نتیجــه 

ــر بخواهیــم  گ  در مناطــق قومــی مــا وجــود دارد. در جلســاتی ازاین دســت ا
ً
ــوز آســیب هایش مخصوصــا در دوره پهلــوی دوم انجام شــده و این هــا متأســفانه هن

کشــور مــا در ایــن  کــه در  کارگزارانــی  کــه غیرشــعاری، دقیــق و حرفــه ای باشــد و  یــک نــگاه علمــی داشــته باشــیم بایــد یــک نــگاه نظام منــد بــه ناسیونالیســم بشــود 

گونــه نظریــه دربــاره ناسیونالیســم داریــم:1- نظریه هــای  کــه مــا دو  کننــد. بحــث اول ایــن اســت  حــوزه ایفــای نقــش می کننــد ایــن دغدغه هــا را از نزدیــک درک 

کــه دربــاره »ملــت« صحبــت  کــه دربــاره ناسیونالیســم صحبــت می کننــد. آن هایــی  کســانی  کــه دربــاره مباحــث ملــت پایــه و Nation صحبــت می کنــد 2-  ملــت 

کــه چگونــه یــک اجتمــاع در طــول تاریــخ اســتمرار پیــدا می کنــد و همــان اجتمــاع بــه اشــكال مختلــف در شــكل قبیلــه یــا امپراطــوری  می کننــد بحثشــان ایــن اســت 

کــه مثــاًل متفكــری  غ از ایدئولوژیســت و توضیــح خواهــم داد  کــه فــار کــه اینجــا وجــود دارد یــک بحــث تاریخــی اســت  یــا خالفــت و یــا ملــی شــكل می گیــرد. بحثــی 

کــه  کتابــی دارد بــا عنــوان »قدمــت یــا اصالــت ملت هــا« و آنجــا توضیــح می دهــد  مثــل آنتونــی اســمیت چگونــه ایــن بحــث را به دقــت توضیــح می دهــد؛ ایشــان 

ــه  ک ــتند  ــم نداش ــه ناسیونالیس ــازی ب  نی
ً
ــا ــتند و اساس ــت داش ــه مل ک ــد  ــم بودن ــه و ناسیونالیس ــور مدرنیت ــش از ظه ــورهای پی کش ــران  ــر و ای ــل مص ــورهایی مث کش

کنیــم. مــا قبــل از ظهــور ناسیونالیســم در اروپــا و واقعــه  کــه مــا بایــد راجــع بــه آن فكــر  کننــد. ایــن مســئله ای اســت  بخواهنــد از آن در جهــت ایجــاد وحــدت اســتفاده 

کــه چقــدر می توانــد بــه مــا ظرفیــت بدهــد. کنیــم می بینیــم  گــر بخواهیــم دربــاره ایــن مبحــث را صحبــت  صلــح وســتفالی، یــک ملــت بودیــم و ا
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کاظم سام دلیری دکتر 
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کالســهای تخّصصــی امنیــت ملــی  دکتــر حســین عصاریــان نــژاد: موضــوع برپایــی ایــن جلســه مصــرف دوگانــه ای دارد. اولیــن مصــرف جلســه بــه رونــد معمــوِل 

ــود؛ و  ــاب میش ــوع درس انتخ ــا موض ــب ب ــم متناس ــاب ه کت ــود و  ــزار میش ــاب برگ کت ــد  ــوند نق ــی میش ــی وارد دروس تخصص ــجویان وقت ــه دانش ک ــاص دارد  اختص

کتــاب »ایــران و جهانی شــدن،  کرســیها به عنــوان »آمــوزش روِش نقــد« دنبــال میكنیــم. علــت اینكــه مــا در ایــن جلســه نقــد  کــه در دفتــر  مصــرف دوم بحثــی اســت 

ــت  ــه مانیفس ــه ب ک ــت دارد چرا ــاب موضوعی کت ــن  ــد ای ــناخت تهدی ــی و ش ــوع شناختشناس ــه در موض ک ــت  ــن اس ــم، ای کردهای ــاب  ــا« را انتخ ــها و راهحله چالش

کــه  گــری بــا رویكــردی تحــت عنــوان جهانیشــدن و فلســفه جهانیشــدن در ایــران تبدیــل شــده اســت. ایــن تفّكــر  تفكــر سكوالریســم ایرانــی و طــرد نــگاه انقالبــی 

گــری و  گــی دارد: 1- فلســفه انقالبــی  کــه ســه ویژ کارآمــدی نســل اول و دوم انقــالب دنبــال میكنــد در پــی ســاخت نســلی اســت  کارش را بــا نفــی   اســاس 
ً
تقریبــا

کنــد، 2- در اصــول نخبگــی برخاســته از علــوم بینالمللــی مســتحیل شــود و جهانیشــدن و قواعــد آن را مطالبــه میكنــد؛ و 3- پرهیــز از  ایدئولــوژی انقــالب را نفــی 

کــه مخالــف و یــا معــارض بــا منطقهــای شــدن و جهانی شــدن و حرکــت بــه ســمت توســعه اســت. علیرغــم اینكــه پیشــگفتار  کشــور  کارکــرد و رویكــردی در  هرگونــه 

گســترده دوبــاره  گذشــته در یــك تیتــراژ  کتــاب توســط قائممقــام مرکــز مطالعــات اســتراتژیك مجمــع تشــخیص مصلحــت در ســال 1384 نوشته شــده، در ســال  ایــن 

کــه  کتــاب وارد بــوده اســت و در بخشــهای متعــدد قــوه مجریــه بــه چــاپ و توزیــع مجــدد رســیده اســت  بــه چــاپ رســیده اســت درحالی کــه انتقــادات زیــادی بــه 

کــه مــا در مجامــع علمــی از آن غافــل هســتیم. در ســال 1387 مقــام معظــم رهبــری بحــث هندســه قــدرت جهانــی  کشــور دارد  اصــرار و پافشــاری بــر رویكــردی در 

کــه هندســه قــدرت در جهــان  کردنــد  کردنــد و به صراحــت یــك رونــد تاریخــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد و در ایــن رونــد تاریخــی بــه ایــن نكتــه تصریــح  ح  را مطــر

کمــی  کــه فرصــت بســیار  کردنــد و عنــوان شــد  کامــاًل تشــریح  کردنــد و رونــد ســوم ایــن تغییــر را در عصــر حاضــر  در حــال تغییــر اســت و ســه رونــد بــرای تغییــر عنــوان 

کننــد و حوزویــان و دانشــگاهیان  کننــد و قــدرت را از آن خــود  بــرای ایــن تغییــر هســت و تمــام قدرتهــای بــزرگ جهانــی ســعی میكننــد ایــن مهندســی را مدیریــت 

گروهــی  کــه بــا هدایــت در ایــن بخــش نوشــته شــد و امــروز مانیفســت یــك  کتــاب یكــی از حوزههایــی اســت  کار را انجــام دهنــد. متأســفانه ایــن  وظیفــه دارنــد ایــن 

 جمهــوری اســالمی در ادامــه رونــد بــا مشــكل مواجــه میشــود.
ً
کننــد یقینــا گــر بخواهنــد ایــن رویكــرد را غالــب  کامــاًل در قــدرت نیســتند امــا ا گرچــه  کــه  هســت 
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نقدی بر خوانش
جامعه شناختی از تفكر ابن خلدون

ارائه دهنده: دکتر علی یعقوبی

دکتر علیرضا نیكویی 
دکتر اسماعیل چراغی کرسی ترویجی ۳ دی ۹۶ علوم عقلی گیالن دانشگاه 
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دکتــر علــی یعقوبی:مبحــث اســتعاره در مبانــی علــوم موردتوجــه قرارگرفتــه و به صــورت میان رشــته ای در حوزه هــای ادبــی، جامعه شــناختی، فلســفی، مطالعــات 

گــون در  گونا کمتــر موردتوجــه بــوده اســت. اســتعاره به طورکلــی بــا زبــان و مفاهیــم  فرهنگــی و ... موردتوجــه قرارگرفتــه اســت، امــا در حــوزه جامعه شناســی 

ارتبــاط اســت، زبــان، اســتعاره و تفكــر ابــن خلــدون باهــم در ارتباط انــد، زبــان در فراینــد اندیشــیدن نقــش عمــده ای دارد و بنیــادش را اســتعاره تشــكیل می دهــد 

گفتمان هــا و نظریه هــا هــم می تواننــد در  کننــد و  و اســتعاره ها مبــادی معرفت شــناختی را تشــكیل می دهنــد، اســتعاره ها می تواننــد خودشــان نظریه ســازی 

کنیــم. در نظــام شــناختی مــا اســتعاره ها اهمیــت دارنــد  ســاخت اســتعاره تأثیرگــذار باشــند، می توانیــم هــم ازنظــر قیاســی و هــم ازنظــر اســتقرایی اســتعاره را بررســی 

کــه جنبــه انتزاعــی دارنــد را بــه زبــان انضمامــی و محسوســات تبدیــل می کنیــم و بیــان می نماییــم. تعابیــر متفاوتــی از اســتعاره وجــود  و مــا بســیاری از مفاهیمــی 

کنیــم، پــس درک  کنیــم، از طریــق اســتعاره می توانیــم از یــک حــوزه مفهومــی حــوزه مفهومــی دیگــری را درک  گــر در معنــای عــام بخواهیــم اســتعاره را تعریــف  دارد، ا

گــره خــورده اســت، تخیــل را از درون اســتعاره می فهمیــم، پــس  ــا تخیــل  کــرد. اســتعاره ب یــک حــوزه مفهومــی بــه حــوزه دیگــر را می تــوان از آن تعبیــر بــه اســتعاره 

ــا تخیــل  ــر جامعه شــناختی ایــن مفهــوم را ب ــه آن اشــاره دارد ارتبــاط دارد و ازاین جهــت در مفهــوم غی ــه ســی رایــت میلــز ب ک ــا بینــش جامعه شــناختی  اســتعاره ب

گرفتــه،  کــه از آن تعابیــر متعــددی صــورت  کــه وجــود دارد طبیعت گرایــی اســت، طبیعــت یــک مفهــوم ســیالی اســت  می شناســند، در زمینــه تخیــل مســئله دیگــری 

گوهــر و  گل را بگوییــم انضمامــی اســت، خــوی و  گــر آب و  گوهــر از آن تعبیــر می کننــد. ا گل، خــوی و  کــه آب و  طبیعــت در زیــان فارســی بــه معنــای سرشــت اســت 

 از آن طبــع و طبیعت گرایــی تعبیــر می شــود، طبیعــت را در ایــن مقالــه بــه معنــای عــام در نظــر 
ً
کــه از آن هــا تعبیــر می کننــد و غالبــا سرشــت مفاهیــم دیگــری هســتند 

گرفتــه اســت، برخــی هــم از طبیعــت  ــه معنــای اقلیــم در نظــر  گل و هــم خــوی و سرشــت و طبــع اســت، ســید جــواد طباطبایــی طبیعــت را ب گرفتــه ام و هــم آب و 

کــه در اندیشــه بقــراط هــم وجــود داشــته، خــون و بلغــم و صفــرا  به عنــوان خــوی و سرشــت و طبیعــت تعبیــر می کننــد. طبــع یــک رابطــه همیشــگی بــا مــزاج دارد 

کاربــرد دارد، در حــوزه  ک، آتــش و هــوا اســت. این هــا عــالوه بــر علــم پزشــكی در علــم حقــوق نیــز  کــه هــر یــک از این هــا متناظــر بــا 4 عنصــر آب، خــا و ســوداوی 

کــه می گفتنــد فــردی متعــادل اســت یعنــی  کــه می گفتنــد بــر اســاس همیــن عناصــر چهارگانــه اســت. زمانــی  ح بــوده و ُشــعرای مــا نیــز شــعری  روانشناســی هــم مطــر

ح می کننــد و در دیدگاه هــای دیگــری مثــل فارابــی و... پرداختــه شــده  این کــه عناصــر چهارگانــه را باهــم داشــته باشــد، ابن ســینا و ســهروردی نیــز مزاج هــا را مطــر

گذاشــته اســت،  گرایــی و طبیعت گرایــی بــر روی اندیشــه ابــن خلــدون نیــز تأثیــر  کــرده اســت، ایــن نــگاه طبــع  اســت، ابــن خلــدون نیــز در همچــون فضایــی رشــد 

ــای  ــت. زمینه ه ــته اس ــر داش ــدون تأثی ــن خل ــر اب ــر تفك ــد ب ــن رش ــگاه اب ــعودی و ن ــری و مس ــگاری طب ــطویی و تاریخ ن ــی، ارس ــی، افالطون ــر جالینوس ــن تفك بنابرای

اجتماعــی نیــز بــر ابــن خلــدون تأثیــر داشــته، جامعــه عشــایری نیــز تأثیرگــذار بــوده بــر ابــن خلــدون.
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ارائه مدل نظری و مفهومی
 جهت تبیین تعارضات زناشویی

ارائه دهنده: دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد

دکتر اسماعیل صدری  
دکتر عیسی ثمری کرسی ترویجی ۲۰ آذر ۹۶ علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
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کــه در دهه هــای اخیــر دگرگونی هــای فرهنگــی و بــه دنبــال آن دگرگونی هایــی  دکتــر اســماعیل جهانــی: بررســی ســیر تحــوالت در حــوزه خانــواده نشــان می دهــد 

ــواده و زناشــویی را  ــد آمــده اســت، نهــاد خان ــواده و انتظــارات آن هــا از ازدواج و زناشــویی پدی ــه خــود و خان ــگاه افــراد ب ــوع ن ــواده، ن کــه در شــكل و وظایــف خان

ــط زناشــویی و  ــه از نتایــج چنیــن وضعیتــی سســتی رواب ک گریبــان ســاخته اســت  ــه  گذشــته دســت ب ــه  ــی متفــاوت و مضاعــف نســبت ب ــا چالش هــا و تعارضات ب

به تبــع آن افزایــش میــزان تضــاد و طــالق در جامعــه جهانــی و ایــران هســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن تغییــر وضعیــت در عرصــه تجربــی زناشــویی در ایــران 

ــد آمــده در حــوزه واقعــی زندگــی زناشــویی، ایــن دگرگونی هــا در  ــا تغییــری مــوازی در عرصــه نظــری و مطالعاتــی همــراه نشــده و علیرغــم تحــوالت اساســی پدی ب

مطالعــه فرایندهــای ایــن حــوزه مدنظــر قــرار نگرفتــه و بــر همــان ســبک رایــج پیشــین در ایــن حــوزه پافشــاری می شــود. نــگاه مطلقگرایانــه و یک ســویه بــه ازدواج 

ــات  ــده تعارض ــوص پدی ــود در خص ــری موج ــای نظ ــد رویكرده ــا نق ــدل ب ــن م ــت. ای ــهود اس ــویی مش ــائل زناش ــه ی مس ــده درزمین ــن ارائه ش ــویی در تبیی و زناش

گمشــده مطالعــات پیشــین در ایــن حــوزه، مدلــی مناســب و در عیــن »پارادایــم زناشــویی« به کارگیــری مفهــوم حــال متفــاوت بــرای  زناشــویی و به عنــوان حلقــه 

گــردد. ایــن مــدل، تعارضــات زناشــویی را بــر اســاس تضــاد پارادایمــی میــان زن و شــوهر توضیــح می دهــد و ایــده اساســی آن ایــن  تبییــن تعارضــات زناشــویی ارائــه 

کــه تعارضــات زناشــویی نــه نتیجــه یــک یــا چنــد عامــل ثابــت و مشــخص، بلكــه محصــول برخــورد پارادایم هــای مخالــف )متفــاوت( بــا هــم اســت؛ بنابرایــن،  اســت 

کــه تــا حــد زیــادی ریشــه در ضعــف نظــری ایــن تحقیقــات دارد.  بــه نظــر می رســد حلقــه مفقودهــای در همــه مطالعــات انجام گرفتــه در ایــن حــوزه مشــهود اســت 

کنــش متقابــل نمادیــن، به عنــوان مناســب ترین منبــع نظــری در تبییــن فرایندهــای مبتنــی بــر  بــر همیــن اســاس، در مــدل حاضــر ســعی شــده بــا تكیــه بــر نظریــه 

گمشــده مطالعــات پیشــین در ایــن حــوزه، مــدل مناســبی بــرای تبییــن تعارضــات  کنــش متقابــل؛ ازجملــه زناشــویی و ایجــاد و به کارگیــری مفهــوم به عنــوان حلقــه 

زناشــویی فراهــم »پارادایــم زناشــویی« آوریــم. ایــن مــدل، تعارضــات زناشــویی را بــر اســاس تضــاد پارادایمــی میــان زن و شــوهر توضیــح می دهــد و ایــده اساســی 

کــه تعارضــات زناشــویی نــه نتیجــه یــک یــا چنــد عامــل ثابــت و مشــخص، بلكــه محصــول برخــورد پارادایم هــای زناشــویی مخالــف )متفــاوت( بــا هــم  آن ایــن اســت 

اســت. مطابــق بــا ایــن مــدل، هــر عاملــی اعــم از اعتیــاد، اشــتغال زن، نابرابــری جنســیتی و ... به تنهایــی نــه می توانــد به عنــوان عامــل تعــارض بیــن زن و شــوهر 

کــه در نظــام فكــری  گاری. هرکــدام از ایــن عوامــل تنهــا زمانــی می توانــد به مثابــه عامــل تعــارض میــان زوجیــن عمــل نمایــد  کنــد و نــه به عنــوان عامــل ســاز عمــل 

گــردد؛ و یــا بــه عبــارت بهتــر، بــا انتظــارات او از زناشــویی در تضــاد باشــد. در  یــا همــان پارادایــم زناشــویی طــرف متقابــل )در اینجــا همســر( عنصــری منفــی تلقــی 

اینجــا قبــل از پرداختــن بــه ابعــاد پارادایــم زناشــویی الزم میدانــم در خصــوص انتخــاب مفهــوم پارادایــم زناشــویی بــرای اســتفاده در مــدل حاضــر توضیحاتــی ارائــه 

کــه وجــه تمایــز یــک حــوزه معرفتــی یــا اجتمــاع علمــی از اجتماعــات  کنــم. مفهــوم پارادایــم به طــور ســنتی بــه مجموعــه باورهــا و ایده هــای نظــری اطــالق می شــود 

کــه فــرد در مراحــل  علمــی دیگــر اســت. بــر همیــن اســاس، مــا از ایــن مفهــوم بــرای اشــاره بــه تمامــی  ایده هــا، انتظــارات، باورهــا و نگرش هایــی اســتفاده می کنیــم 

کــرده و درواقــع، همیــن ایده هــا و باورهــا وجــه تمایــز او از دیگــران درزمینــه ی زناشــویی اســت. در مــدل حاضــر  کســب  مختلــف زندگــی اش در خصــوص زناشــویی 

کارول، ترکیــب ایــن مدل هــا و نیــز اســتناد بــه دیدگاه هــای برایــان ویالوبــی  ســعی شــده اســت برحســب شــرایط بــا ایجــاد تغییراتــی در مدل هــای موردنظــر هــال و 

در ایــن زمینــه، مدلــی جامــع و درعین حــال بومــی شــده از پارادایــم زناشــویی ارائــه دهیــم.
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کانت نقش خداوند در فلسفه 
ارائه دهنده: دکتر مجید علی آبادی

دکتر سیدعلی طالقانی کرسی ترویجی ۲۵ بهمن ۹۵ علوم عقلی مرکز تخصصی آخوند 
خراسانی

کرسی              |               ناقد/ناقدان                     گرایش علـمی            |                 تـــــاریــــــــخ               |               نوع  کننده      |                  دستگاه برگزار 

کــه عنــوان بحثــش  کســی   بــه ســه دوره پیــش نقــدی، نقــدی و اواخــر تقســیم میكننــد؛ و 
ً
کانــت را بــه دو دوره و بعضــا  فلســفه 

ً
دکتــر مجیــد علــی آبــادی: معمــوال

کــه هرکــدام  کانــت هــم دشــوار اســت و هــم منســجم  کافــی بــه هــر ســه دوره داشــته باشــد. فلســفه  کانــت« اســت به ناچــار بایــد تســلط  »نقــش خداونــد در فلســفه 

کنیــم  کجــا آغــاز  مشــكالت ویــژه خــود را بــه وجــود میآورنــد دشــوارگویی و دشوارنویســی چه بســا ســد راه فهــم درســت و انســجام باعــث تشــویش این کــه از 

 نامربــوط باشــد. در ایــن دو مــورد هــم هیــچ ادعایــی نــدارم نــه ادعــای فهــم درســت نــه ادعــای شــروعی 
ً
میشــود. آغازیــدن از هرجایــی دلخواهانــه و احتمــاال

کمتــر بــه  ــرای فیلســوفان نقشــی هســتی شــناختی داشــته و   خداونــد ب
ً
کــه عمومــا ــه تاریــخ فلســفه نظــری اجمالــی بیندازیــم درخواهیــم یافــت  ــر ب گ صحیــح. ا

کــه خداونــد نقــش پررنــگ معرفتــی بــه خــود میگیــرد. به طوری کــه اظهــار میكنــد ملحــد هندســه  آن نقشــی معرفت شــناختی دادهانــد؛ و الاقــل بــا دکارت اســت 

کــردن محــال اســت. تنهــا خداونــدی نیكــوکار و صــادق  گمــان او خداونــد ضامــن معرفــت اســت و بــدون ایــن عنصــر تضمین کننــده، ادعــای معرفــت  نــدارد؛ زیــرا بــه 

 روشــن و متمایــز اســت. پــس ملحــد بــه دلیــل اینكــه منكــر خداونــد اســت نمیتوانــد ادعــای 
ً
کنــد آنچــه روشــن و متمایــز بــه نظــر میرســد واقعــا میتوانــد تضمیــن 

کــه  کانــت هــم ماجــرا از همیــن قــرار اســت. او پــس از اثبــات امتنــاع متافیزیــک بــه معنــای عــام و خاصــش بیــان میكنــد  معرفــت هندســی داشــته باشــد. در مــورد 

گریزناپذیــر هســتند. نظــام بخشــی صفتــی بــرای ایدههــای عقــل اســت و  ایدههــای عقــل محــض نقشــی نظامبخــش )regulative( در معرفــت دارنــد و ازایــن رو 

کــه نمیتــوان معرفــت داشــت مــا میتوانیــم بــه ایدههــای  کــه درجایــی  کانــت مدعــی اســت  کــه معرفــت مــا را هدایــت و نظــم میبخشــد.  بــه قواعــدی اشــاره میكنــد 

کانــت ایــن مفهــوم را در مقابــل مفهــوم  گیریــم. همچنیــن  ــكار  ــرای وحــدت هرچــه بیشــتر معرفــت ب ــه ب ــر از تجرب خاصــی بیندیشــیم و آن هــا را در قلمرویــی فرات

کــه تجربــه و موضوعــات تجربــه را شــكل میدهنــد؛ یعنــی شــرایط ضــروری امــكان تجربــه را فراهــم  کــه بــه اصولــی اشــاره دارد  قوام بخــش)constitutive( بــكار میبــرد 

میكننــد و هــم هنــگام شــرایط ضــروری متعلقــات تجربــه را. در میــان چنیــن مفاهیمــی صــور شــهودی زمــان و مــكان، مقــوالت و اصــول فاهمــه قــرار دارنــد. )الزم 

گرفتــه نمیشــود بلكــه فراتــر از  کــه هرگــز از حــواس  کــرده و معتقــد اســت افالطــون ایــن واژه را بــرای چیــزی  کانــت واژه ایــده را از افالطــون اخــذ  کــه  بــه ذکــر اســت 

کــه در آنجــا  کــرد  کانــت پیرامــون خــدا را میتــوان در بخــش دیالكتیــک اســتعالیی »نقــد عقــل محــض« پیــدا  مفاهیــم فاهمــه اســت بــكار میبــرد( عمــده مباحــث 

گســترش معرفــت  کــردن اشــتیاق عقــل بــرای  کلــی دیالكتیــک اســتعالیی آشــكار  براهیــن وجــود خداونــد نقــد شــده و واقعیتریــن وجــود توصیف شــده اســت. هــدف 

گریزناپذیــر و از طبیعــت خــود عقــل ناشــی میشــود. و درنهایــت  کانــت آن را توهــم اســتعالیی مینامــد  کــه  بــه فراســوی تجربــه ممكــن اســت. ایــن اشــتیاق عقــل 

کــه در اســتنتاج نتیجــه  کــه قــوه حكــم اســت؛ و اعــالم می کنــد  کانــت عقــل را قــوه اســتنتاج میدانــد در مقابــل فاهمــه  عقــل را دچــار تعارضــات و تناقضــات میكنــد. 

کــه  کانــت جســتجوی »امــر نامشــروط« میخوانــد؛  مشــروط بــه مقدمــات اســت و آن مقدمــات خــود مشــروط بــه مقدمــات دیگــر و بــه همیــن ترتیــب، ایــن رونــد را 

کامــل معرفــت اســت. و بــرای ایــن مهــم از این دســتور پیــروی میكنــد  برای  کــه عقــل در جســتجوی وحــدت تــام و  بــرای عقــل ضــروری اســت و بــه معنــای ایــن اســت 

گــردد؛ امــا هنگامــی دچــار خطــا  کامــل  کــه به وســیله آن وحــدت ایــن شــناخت  کــه از طریــق فاهمــه داده میشــود امــر نامشــروطی پیــدا شــود  شــناخت مشــروطی 

گذشــته اســتنتاج را در ســه دســته جــای میدهــد  کانــت همچــون منطــق دانــان   هســت. 
ً
گمــان میكنــد چنیــن امــر نامشــروطی بایــد باشــد و حقیقتــا کــه  می شــود 

قیــاس حملــی، شــرطی و انفصالــی؛ و هرکــدام را موجــد ســه »ایــده« میدانــد ایــده نفــس، ایــده جهــان و ایــده خداونــد. هرکــدام از ایــن ایدههــا موضــوع علمــی 

کانــت هــر ســه  کــه درمجمــوع متافیزیــک بــه معنــای خــاص را تشــكیل میدهنــد.  کیهانشناســی عقلــی و خداشناســی عقلــی  خــاص هســتند. روانشناســی عقلــی، 

ایــن علــوم را زاده توهــم یادشــده میدانــد.
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(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

دروس دانشگاهی و تطابق با علوم انسانی
و نیازهای جامعه؛ نقش علوم انسانی در تمدن اسالمی

کالم ارائه دهنده: دکتر ابراهیم فیاض، دکتر صادق زیبا

کرسی، مناظره بوده است. کرسی ترویجی ۲۰ اردیبهشت ۹۴ علوم اجتماعی موسسه طلوع
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کنــد؟ وی ادامــه داد: بــه  کنــد ولــی آیــا امــروز دانشــگاه مــا توانســته در ایــن راســتا موفــق عمــل  کــه جامعــه را درســت  کار دانشــگاه ایــن اســت  دکتــر ابراهیــم فیــاض: 

کنــد. دانشــگاه مــا  کــرده باشــد چــون دانشــگاه مــا تنهــا یــک اســم اســت، نمی توانــد عقالنیــت تولیــد  کــه دانشــگاه مــا در ایــن رابطــه موفــق عمــل  نظــر نمی رســد 

کنــد و نــه عقالنیــت، مــا بایــد  کــه دانشــگاه این گونــه باشــد یعنــی نــه دانــش تولیــد  کنــد و تــا زمانــی  کــه بتوانــد جهــان ایرانــی را بازتولیــد  امــروز دانشــگاهی نیســت 

به جــای تولیــد فّنــاوری، واردکننــده فّنــاوری باشــیم. امــروز در دانشــگاه های مــا نیروهــای بااســتعدادی وجــود دارد و مــا همه چیــز داریــم و بایــد مرجعیــت علمــی را 

کنیــم. وی در ادامــه انتقــادات خــود نســبت بــه صداوســیما افــزود: در زمــان رئیــس ســابق صداوســیما بیننــدگان شــبكه های ماهــواره ای  به صــورت جــدی پیگیــری 

کــه ضرغامــی  کننــد بــه ایــن خوبــی موفــق نمی شــدند  کار برنامه ریــزی و هزینــه  گــر دشــمنان می خواســتند مدت هــا بــرای ایــن  کشــور چنــد برابــر شــد، یعنــی ا در 

توانســت بــا ســاخت فیلم هــا و زنجیره هــای بــد و ســیاه، مــردم را بــه ســمت شــبكه های ماهــواره ای بكشــاند.

گروهــی را بــرای طراحــی نقشــه جامــع  کشــور را دیده ایــد، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی  کالم: تــا امــروز چنــد نفــر شــما نقشــه جامــع علمــی  دکتــر صــادق زیبــا

کــه  کــرده اســت. ایــن در صورتــی اســت  کار بــر روی الگــوی ایرانــی اســالمی و توســعه، عــده دیگــری را بــرای بومی ســازی علمــی جمــع  کشــور عــده ای را بــرای  علمــی 

کرده انــد ولــی  کار  گروهــی از ســال 88 روی اســالمی شــدن علــوم انســانی  وقتــی دنبــال محصــول آن هــا در جامعــه می گردیــم می بینیــم چیــزی یافــت نمی شــود. 

کشــیدن نقشــه جامــع علمــی  کشــور در دانشــگاه هایمان یافــت نمی شــود. سال هاســت عــده ای را بــرای  نشــانی از آن را در جامعــه ندیدیــم. چــرا نقشــه علمــی 

کلی گویی هــا و  گــرد هــم بیاینــد.  کــه در دانشــگاه های لنــدن عــده ای بــرای طراحــی نقشــه جامــع علمــی لنــدن  کرده ایــم. آیــا تــا بــه حــال شــنیده اید  کشــور جمــع 

کــه مزیتــی نســبت بــه الگــوی  مشــكالت اجتماعــی مــا در حــال تكثیــر شــدن اســت. در اوایــل انقــالب راجــع بــه نظــام اســالمی صحبــت می کردیــم و معتقــد بودیــم 

کــه راه را اشــتباه آمده ایــم. نمی توانیــم بگوییــم اســالم حــالل  کــه می بینیــم می فهمیــم  غربــی دارد ولــی امــروز مصــرف داروهــای روان گــردان، اعتیــاد و طــالق را 

کــه نــگاه جدیــدی داشــت یعنــی بــه مــا  ح شــد  گاری در چهــل ســال پیــش توســط بــازرگان دینــی مطــر تمــام مشــكالتمان اســت درصورتی کــه چنیــن نیســت. روز

فهمانــد دیــن آمــده تــا دنیــای مــا، اقتصــاد، مناســبات اجتماعــی مــدل سیاســی حكومــت، نظــام تجــاری بانكــی غیــر رباخــواری روابــط اجتماعــی مــا را بســازد. ایــن 

گار در دانشــگاه ها بــا اســتقبال مواجــه شــد و اولیــن مریــدان ایــن ســبک دانشــجویان دانشــگاه تهــران و پلــی تكنیــک بودنــد و مرحــوم طالقانــی و  نــگاه در آن روز

کنــد و  گذاشــت و حتــی توانســت عــده ای از روحانیــون جــوان را مجــذوب ایــن امــر  مطهــری نیــز بــه ایــن امــر نــگاه ویــژه ای داشــتند. ایــن مســائل بــر حــوزه هــم تأثیــر 

کــرده اســت. کــه امــروز  می گوینــد 1400 ســال پیــش اســالم بیــان  آن هــا فهمیدنــد مباحثــی 



شورای عالی انقالب فرهنگی
کــرســـی هـــــای  هــیــــأت حــمــایــت از 
نــظــــریــــه پـــــردازی، نـــقــد و منــاظــره
(ویـــــــژه عــــــلـــــوم انــــســــــانی و مـــعــــــارف دیــــنـــــی)

سیر و تحول قالب های شعری
در دوران 1200 ساله ادبیات فارسی

کازرونی ارائه دهنده:دکتر سید احمد حسینی 

دکتر سید جعفر حمیدی کرسی ترویجی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ علوم نقلی موسسه فرهنگی سفیران 
مبین
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ج از حــوزه افســانه ها در تاریــخ هیــچ  گفتــه، اّمــا خــار کــه به موجــب آن نخســتین شــعر را حضــرت آدم در رثــای هابیــل  دکتــر ســید احمــد  حســینی: داســتانی اســت 

ح  کــه در طــر کجــا و در چــه زمانــی بــوده اســت؟ طــرزی  کســی و در  گذاشــته چــه  کــه ســروده ای را از خــود بــه جــا  کســی  قــوم و طایفــه ای نمی تــوان یافــت. نخســتین 

کــرده  گفتــه شــود شــعر عروضــی در چــه زمــان و دوره ای در ســرزمین پهنــاور ایــران نشــئت و رواج پیدا کــه  ایــن مســئله در زبــان فارســی وجــود دارد ایــن اســت 

کــه در جزئیــات  گرفته انــد. هرچنــد  کــه ایرانیــان شــعر عروضــی را از اشــعار عربــی  کســانی و حــوزه ای بــوده اســت؟ امــا آنچــه ظاهــر می نمایــد ایــن اســت  و از چــه 

گرفته انــد و پیــش از آن کــه در ایــران شــعری رواج داشــته اســت [اشــعاری]  کرده انــد ولــی »اصــول اوزان را به احتمال قــوی از شــعر عربــی  عــروض عربــی تصرفاتــی 

از قبیــل فهلویــات و خســروانیات بــوده اســت و بــر شــیوۀ اشــعار هجایــی و حــراره هــای عامیانــه. آنچــه از نوشــته های صاحبــان آثــاری ماننــد المعجـــم فــی معـــاییر 

اشــعار العجــم، تذکــرۀ دولتشــاه ســمرقندی و لبــاب االلبــاب دریافــت می شــود پیشــینۀ قدیم تریــن نمونــۀ ســروده های شــعر عروضــی فارســی بــه زمانــی برمی گــردد 

کــه  گفــت  کردنــد. ســابقۀ ســروده های عروضــی اعــراب بــه عهــد افســانه ها و عصــر یعــرب بــن قحطــان می رســد. بایــد  کــه ایرانیــان بــا شــعر عربــی آشــنایی پیــدا 

ــف و ایســتایی در آن راه نیافــت. از ســوی دیگــر 
ّ
گــذر زمــان دچــار تحــّول و دگرگونــی شــد و توق کــه از شــعر عربــی برتافتــه اســت در  قالب هــای بیانــی و اغــراض معانــی 

کــه  کهــن ارانــی اعــم از آداب و آییــن و رســوم و اندیشــه های ایرانــی در تحــول شــعر فارســی اهمیــت بــه ســزایی داشــت به گونــه ای  تأثیــر محیــط اقلیمــی و میــراث 

کــه شــعر فارســی بــا عنایــت بــه این کــه از وزن هــای  گشــت تــا آنجــا  گرفــت و در پــاره ای از مــوارد از شــعر عربــی متمایــز  گی هــای دیگــری بــه خــود  هویــت ایرانــی ویژ

گونــه تفّنــن بهره منــد شــده و  کامــل، وافــر( بســیار انــدک و بــه  کــرده امــا از اوزان متــداول در شــعر عــرب )بســیط، طویــل،  عروضــی و بحرهــای شــعر عربــی اســتفاده 

کمتــر استفاده شــده فایــده بــرده اســت، عالوه بــر آن از زبان و موســیقی  کــه در ادب منظــوم عربــی  ج(  برعكــس آن از وزن هایــی )ماننــد خفیــف، رمــل، متقــارب و هــز

کــه نشــان داده شــده اســت »وزن رباعــی و صــورت قدیــم اوزان  کــرده اســت، مثــاًل همان گونــه  گوش نــواز فارســی زبانان در ســروده های خــود پیــروی  اقلیمــی و 

ج از تأثیــر عــروض عربــی  ج هــم ممكــن اســت به طــور مســتقل و خــار فهلویــات دوبیتــی بــا شــعر عربــی ارتبــاط نــدارد و تحــّول فهلویــات بــه دوبیتی هــای بخــر هــز

کالم قدمــا امثــال   در شــعر اصیــل جاهلــی عــرب ســابقه نــدارد و آنچــه در 
ً
انجام گرفتــه باشــد، چنان کــه بحــر متقــارب هــم هرچنــد در عربــی بی ســابقه نیســت ظاهــرا

کــه شــاعران خراســان بایــد آن را از آهنگ هــای رایــج  ابوشــكور و دقیــق آمــده اســت قدمــت ســابقۀ آن را در زبــان فارســی بــه خاطــر القــا می کنــد و معلــوم اســت 

گرفته شــده اســت، اثــر  کــه در زبــان عربــی بــا نــام »مزدوجــه« رایــج اســت به احتمــال قریب به یقیــن از شــعر ایرانــی  زبــان خویــش بــرآورده باشــند...«. قالــب مثنــوی 

گی هــا و فرهنــگ ایرانــی برخــوردار اســت. کــه در بحــر متقــارب قالــب مثنــوی ســروده شــده از ویژ حماســی شــاه نامــۀ فردوســی هــم 



نحوه ارتباط با هیأت:

     تلفن دبیرخانه هیأت : 66976648 - 021 
آدرس دبیرخانه : تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، شماره 436، طبقه نهم 

کدپستی : 1591814313
 heiatehemayat@gmail.com :ایمیل موقت

     www.korsi.farhangoelm.ir :پایگاه اطالع رسانی 
لطفا جهت سهولت و سرعت در برقراری ارتباط، پیامها و درخواست های خود را

از طریق ایمیل دبیرخانه ارسال فرمایید.


