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 2 یپژوهش یعلم یهانامه نشست نییآ

 

 بسمه تعالی

 مقدمه:

ی ایشان به جمعی مندرج در نامه ،)مدظله العالی(ی انقالب اسالمیدر راستای اجرای منویات رهبر معظم و فرزانه

اندازی له مبنی بر ضرورت راهو تأکیدات مکرر معظم 61/66/16خ علمیه در تاریی آموختگان حوزهاز دانش

پژوهشی های علمینامه نشستنی و آزاداندیشی در مراکز علمی، آییپردازهای مناظره، نقد، نظریهکرسی

 ،و نقد اندیشی، مناظره، همپردازیهای آزاداندیشی، نظریهشامل کرسی "شناسی احکام فقهیمؤسسه موضوع"

 پس از تصویب مبنای عمل قرار خواهد گرفت. کهست سازی گردیده اتدوین و بومی

 

 فصل اول: کلیّات

  های علمیبرگزاری نشست فاهدا (1

 .های موضوع شناسانههای پژوهشارائه مباحث و یافته -6/6

 .جهت شناخت موضوعات و پژوهشگرانهای پژوهشی های علمی گروهافزایش و ارتقای توانایی -2/6

 احکام فقهی. بسط و ترویج موضوع شناسی -3/6

 .تقویت روحیه پژوهش، نقد و مناظره -4/6

 شناسی احکام فقهی.فرهنگ تولید اندیشه در خصوص موضوع فرایند تقویت -5/6

 ها.کرسی در فرایند برگزاری موفق و قانونمند موضوعات علمیتبیین تدریجی  تضارب آراء و -1/6

پذیری  اتکایی فکری و تفکر خالق و رشد فرهنگ نقد تقویت و توسعه فضای استداللی، خود -7/6

 شناسی احکام فقهی.در امر موضوع پژوهشگرانبین 

 ی استنباطات فقهی.شناسی و توسعه محدودهتشویق پژوهشگران به مطالعه و تفکر بیشتر در راستای موضوع -1/6

 شبهات علمی با تبیین دقیق موضوعات مورد نظر و دریافت پاسخ علمی و منطقی. رفع ابهامات و -9/6

 منظور:( 2

 ،آزاداندیشیهای کرسی) پژوهشینشست علمیجلسات  برگزاریایجاد وحدت رویه در 

، علمیهای امکان برخورداری حداکثری از ظرفیت ، همچنین(و نقد ، مناظرهاندیشیهمپردازی، نظریه

 .پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی پژوهشی،
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 تعاریف و اختصارات (3
 

  شناسی احکام فقهی.موضوعمؤسسه  مؤسسه: -1/3

های خاص علمی، کاربردی و شود که در یکی از رشتهای اطالق میبه مجموعه :شورای علمی گروه -2/3

ارچوب وظایف مؤسسه به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید معاون پژوهش با ای در چهای میان رشتهیا حوزه

 های پژوهشی همکاری داشته باشد.یکی از گروه

 و نقد ، مناظرهیشیاند، همپردازیاندیشی، نظریههای آزادمنظور کرسی :های علمینشست -3/3

 باشد.میدستاوردهای مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی 

مند، عقالیی به صورت آزاد، نظام نظرانصاحبنشستی است که در آن افرادی از  سی آزاداندیشی:کر-4/3

ص، در باب موضوعات احکام فقهی و در حضور حضار و منطقی و در چارچوب ادب و تشخّ

 )مدعوین( به اظهار نظر و تبادل آراء و گفتگو به صورت مستند و مستدل، می پردازند.

مند و برخوردار از سطح علمی الزم های علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشی نظریهارائه پردازی:ظریهن-5/3

 آور و ساختار علمی مناسب و کاربرد در خور باشد.، فرضیه محتمل و دالیل کافی اطمینانیمنطقعلمی و بوده، دارای مبانی 

پیرامون  و حوزوی ای است که در آن صاحبنظران، استادان و نخبگان دانشگاهیجلسه :هم اندیشی -6/3

، نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بحث و چونهمی موضوعی مشخص در حوزه مسائل

دست یابند، به  مربوطه موضوع ی علمی و عملیاتی درهکارها گفتگو پرداخته و تالش می کنند تا به را

های مرتبط ها و سازمانای که راهکارهای به دست آمده برای مسئوالن و برنامه ریزان نهادها، دستگاهگونه

 با موضوع مفید بوده و گره گشای مسائل و مشکالت آنان باشد.

و اثر  کم دو صاحب نظر درباره مکتب، مسئله، موضوع، نظریهبه گفتگوی رو در روی دست مناظره: -7/3

 .شود که از تمامی مختصات نقد علمی برخوردار باشدعلمی اطالق می

علمی، در نظریه یا اثر  نظر و و نواقص معایباز ی ااستقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه نقد: -8/3

مداری، که از ی علمی مربوط و با منطق و رعایت اخالق، با رعایت ادبیات رشتهمسیر ابطال یا تکمیل آن

 چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

به ارائه نظریه، پرسش، پاسخ، نقد، تبیین، یا روشی نوین در باب یک نظر، موضوع یا  نوآوری:-9/3

 .شودای کهن و نو اطالق میمسئله

؛ شودپرداخته میبا موضوعی خاص و مشخص ای است که در آن به ارائه بحث جلسه های تخصصی:نشست -11/3

 نتبییمرتبط با موضوع، برای با همکاری نهادهای مستقل  پژوهش،معاونت  تخصصی از سوی نهاد ستادیاین نشست 

 .برگزار می شود احکام فقهیموضوعات  و شناخت
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 فصل دوم: فصول متن

 :ردبه لحاظ کارکها انواع کرسی( 1ماده 
 

 شناسانهپردازی موضوعکرسی نظریه -6/6

 شناسانهکرسی نقد موضوع -2/6

 موضوع شناسانه کرسی آزاداندیشی -3/6

 :شودهای نو بوده، به دو صورت زیر برگزار میهایی که هدف آنها تولید علم و اندیشهکرسی  -4/6

 .پردازی یک طرفه و با پرسش و پاسخالف( به صورت نظریه

 رفه و مناظره.ب( به صورت دوط

های نامهنامه و آییندر چارچوب نظام و نقد ، مناظرهاندیشیهمپردازی، نظریه ،آزاداندیشیهای کرسی :1تبصره

 و مناظره )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی( برگزار خواهد شد.« پردازیهای نظریههیأت حمایت از کرسی»

ت دارای شرایط تعهد، تخصص و وزانت علمی کافی بایسارائه دهندگان مباحث علمی می :2تبصره 

 در حوزه مورد بحث باشند.

العمل و ضوابط مربوط و تصمیم هیأت نظارت که پردازی با رعایت دستورکرسی نظریه :3تبصره 

 .گردد، قابل اجراء می باشدمتعاقباً دستورالعمل اجرایی آن تهیه و ابالغ می
 

 های علمیشستضوابط عمومی برپایی ن (2ماده 
 

 با پیشنهاد مدیر گروه و تأیید معاون پژوهش برگزار گردد. های علمی بایدنشست-6/2

معاون  مورد تأییدنشست علمی باید  صالحیت علمی و توانایی دبیر، منتقد و ارائه دهنده -2/2

 .باشدپژوهش 

 با سیاستهای مؤسسه انطباق داشته باشد. های علمی بایدنشست -3/2

شناسانه احکام فقهی و رافع راء، موضوعهای علمی باید حتی المقدور منجر به تقریب آنشست -4/2

 فقهی گردد. شناسی ابهامات و معضالت موضوع

 شناسانه منجر گردد.های موضوعباید به تحکیم نظرات و تقویت و غنای هر چه بیشتر یافته علمی هانشست -5/2

 ه شرح زیر خواهد بود منجر شود:های آن بها باید به تعامل گفتمانی که بارزترین ویژگیفرایند برگزاری کرسی -1/2

 ( نمایاندن دانایی محوری، مستند گویی، مسالمت جویی و محترم انگاری آراء اشخاص در اثناء گفتگوها.الف

( به نمایش گذاشتن مدارا، عدالت و تساوی گفتاری و انصاف مداری و عدالت محوری در جریان ب

 گفتگوها و داوری میان حامی و منتقد مباحث.

به اصول موضوعه شریعت محمّدی  بندپای وشود  سازیکارآش نجر بهباید م های علمینشست (ج

، سیره اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( و مبانی انقالب اسالمی و )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

 .باشد حوزه مرجعیت معظم شیعه

 .باشد شناسی احکام فقهیموضوع پیرامون بایدهای علمی، در نشست مباحث اختصاص محوریتـ( د
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 ترکیب اختیارات و وظایف

  های علمینظارت بر اجرای نشستهیأت  (3ماده 

 ترکیب هیأت نظارت: -1/3

 .نظارت بعنوان رئیس هیأتمؤسسه مقام یا قائمالف( رئیس 

 .البدلرئیس علیبعنوان عضو و نایب ب( معاون پژوهش

 .ج( مشاور منتخب رئیس مؤسسه بعنوان عضو

 .ومدیر پژوهش بعنوان عضد( 

 .بعنوان عضو و دبیر جلساتی علم یهایو همکار یکارشناس مسئول خدمات پژوهشهـ( 

 .بعنوان عضو مدیر روابط عمومی و امور بین المللو( 

 .بعنوان عضو مدیر اداری مالیز( 
 

 های علمی:وظایف هیأت نظارت بر نشست -2/3

 ها.الف( سیاستگذاری کالن برگزاری نشست

 ها.ب( تدوین و تصویب برنامه علمی نشست

 .هاج( تعیین برنامه و بودجه نشست

 .ضوابط و مقررات ها در چارچوبنشست و ناقدین اورد، مجریتعیین د( 

 ها.اتخاذ راهبردها و راهکارهای رفع موانع و تسهیل برگزاری نشستهـ( 

های پژوهشی و های برگزار شده توسط گروهحمایت، هدایت، نظارت و ارزیابی کلی بر نشستو(

 بندی آنها در پایان هر سال.رتبه

های مرتبط و اصالح مقررات العملنویس ضوابط و مقررات مورد نیاز و دستورتدوین پیش :1 تبصره

 گیرد.صورت می و بودجه منظور سیر مراحل تصویب در طرح و برنامهه هر نشست و ب

  ی علمیهانشست و برگزارکننده هیأت اجرایی (4ماده 

 ها:ترکیب هیأت اجرایی کرسی -1/4
 

 .ف( معاون پژوهش به عنوان رئیس نشستال

 .رئیس کرسیبه عنوان نایب روهر گب( مدی

 نشست. داور و ناقدین ،مجری ج(

 .پژوهش به عنوان عضور مدی د(

  و عضو. دبیر هیأتبه عنوان  یعلم یهایو همکار یکارشناس مسئول خدمات پژوهش( هـ

 به عنوان عضو. ارتباطات علمیکارشناس ( و

به عنوان  روه متقاضی برای کرسی برگزاری کههای پژوهشی )به فراخور گیک نفر از دبیران گروه (ز

 .شود( به عنوان عضودبیر تعیین می
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 ها:وظایف هیأت اجرایی نشست -2/4

 .الف( اجرای مصوبات هیأت نظارت

 ها.بندی به منظور تشکیل منظم و قانونمند نشستریزی و اولویتب( برنامه

 ها.ج( نظارت بر روند برگزاری نشست

 .هاها در چارچوب ضوابط و مقررات از حیث نصاب و توازن علمی نشستنشستهـ( تعیین مدعوین 

 .های برگزار شده و ارائه گزارش به هیأت نظارتبندی نشستو( ارزیابی و رتبه

 .ز( بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات مربوطه

 میعلهایهای نظارت و اجرایی نشستف دبیر هیأتوظای (5ماده

 برای شرکت در جلسات هیأت. ءاعالم دستورکار و دعوت از اعضا -6/5

 ها، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و تشکیل نظام بایگانی.بندی پروندهطبقه -2/5

برابر ی کرسی و برنامه آن اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت درخواست کتبی افراد متقاض -3/5

 ها در جلسات رسمی هیأت.نامه و طرح آننچارچوب پیش بینی شده این آیی

 .ابالغ تصمیم هیأت به صورت مکتوب به متقاضی نشست -4/5

 تنظیم صورتجلسات و انجام مکاتبات ضروری. -5/5

 تدوین گزارش عملکرد جلسات هیأت. -1/5

 .کنندای که خارج از موضوع نشست بحث میکنندهنشست و تذکر به طرفین شرکت مدیریت محتوایی -7/5

 بندی نظرات اعالم شده.جمع -1/5

 .انجام سایر امور محوله -9/5

 تدابیر و مستندات:( 6ماده

 شوند:های علمی پژوهشی به دو صورت روتین ساالنه و موردی به شیوه زیر اجراء مینشست -6/1

نشست  2تا  6حداقل  سالبایست در هر های پژوهشی میکه هر یک از گروه های روتینالف( نشست

بایست توسط معاونت پژوهش آماده شده و جهت می اهعلمی برگزار نمایند که لیست عناوین نشست

 تصویب به ریاست مؤسسه ارائه گردد.

ولین ذیصالح بایست بنابه تشخیص مسئها نیز میکه این نشست پژوهشی موردیهای علمیب( نشست

 تعیین و سپس از سیر مراحل تصویب به مورد اجراء درآید.

مند و دارای دستاوردهای علمی مشخص بوده و بایست هدفمند، نظاممی پژوهشیهای علمینشست -2/1

های آن نیز در فصلنامه ها در سایت مؤسسه و برگزاری و مشروح سخنرانیمشروح اخبار برگزاری آن

 قابل نشر باشد.
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گیری علمی از مباحث مطروحه در آن،  ها و امکان بهرهن به محتویات نشستمنظور غنا بخشیدبه -3/1

نظر انتخاب شده و مباحث ارائه پرداز از افراد خبره و صاحببایست مدعوین سخنران، نقاد و یا نظریهمی

 شده نیز قابل اثبات و دارای اعتبار علمی و حقوقی الزم باشد.

بایست از ورود به مباحث سیاسی و یا جناحی اکیدًا پرهیز نمود و پژوهشی میث علمیدر مباح -4/1

 های اخالقی و تربیتی کامالً رعایت شود.حیطه

 ها، متناسب با سطح و گرایش تحصیالت انتخاب شده و ترجیحاً از اعضای مؤسسه باشند.مدعوین نشست -5/1

 دستورات اجرایی:
 های علمیشستن نظارتجلسات هیأت  (7ماده

با حضور نصف به عالوه یک نفر از اعضاء، رسمی است و مصوبات آن  نظارت جلسات هیأت -7/6

 برسد. یا قائم مقام ایشان مؤسسه رئیسبایست به تصویب می

 ها و رسیدگی به آنهادرخواست (8ماده 

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه طرح و برنامه مدوّن و مستدل می توانند درخواست  -1/6

 را به دبیر ذیربط هیأت ارائه نمایند. خود 

بایست درخواست فرد را در قالب فرم مربوطه به دبیرخانه هیأت اجرایی متقاضی می :1تبصره

ها ارائه و رسید دریافت نماید و دبیر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه اعالم نظر و کرسی

 نتیجه درخواست را پس از بررسی مرجع ذیصالح اعالم نماید.

 مجری (9ماده 

 شرایط مجری: -6/9

 لف( اشتهار به حسن شهرت.ا

ب( شرایط مجری عالوه بر شرایط عمومی، گرایش خاص جناحی و حزبی نداشته باشد و توانایی 

 الزم در مدیریت جلسه را داشته باشد.

 وظایف مجری: -2/9

 ی دیدگاه در نشست.الف( اعالم موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات ارائه

 .ب( معرفی مختصر طرفین و داور

 های گفتگو.مدیریت زمان برای صحبت هر فرد و اختصاص وقت برابر به طرفج( 

 ین نامه در جلسه نشست.ید( رعایت مفاد این آ

 منتقد  (11ماده 

 :ناقدشرایط  -6/61

 الف( نسبت به موضوع احاطه داشته باشد.

 های پژوهشی متقاضی برپایی نشست باشد.ب( ترجیحاً از اعضای گروه

 و مؤسسه باشد. علمیه عتماد حوزهج( مورد وثوق و ا
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 روش و مراحل اجرایی کرسی( 11ماده

 تالوت آیاتی از قرآن مجید. -6/66

خیرمقدم و معرفی گروه موافق و منتقد موضوع به حضار و بیان ضوابط حاکم بر برگزاری  -2/66

 نشست به صورت مختصر توسط مجری.

 دقیقه. 61طرح مختصر موضوع توسط داور حداکثر به مدت  -3/66

 انی.ارائه نظر و یا ایراد سخنر -4/66

 طرح سؤال کتبی یا شفاهی حضار به صورت محدود. -5/66

 بندی داور.جمع -1/66

دبیر هیأت اجرایی نشست موظف است عندالزوم یک جلسه هماهنگی را با حضور کلیه  :1 تبصره

موافقین و منتقدین موضوع به همراه مجری و داور قبل از جلسه نشست برگزار نموده و نسبت به 

 م نماید:انجام موارد زیر اقدا

 نامه جلسه به گروه موافق و منتقد.ابالغ آیین الف(

 کننده بحث و دیگر اجزاء جلسه.نحوه تقسیم وقت، شروع ،گیری در مورد مدت زمان جلسهتصمیمب( 

 باشند.می همخاطبین این جلسات حسب مورد کلیه طالب، فضال، و متخصصان بحث مربوط :2 تبصره

 دستورات هماهنگی فصل سوم:

 .گرددیم ابالغ و یساز مادهآ ،تنظیم طرح و برنامه و بودجهریمدتوسط  نامهآیینالف( 

گیرندگان های مستقل تابعه ریاست مؤسسه( و گیرندگان ردیف دوم )زیر مجموعه یف اول )واحدب( گیرندگان رد

 را دریافت و آن را مبنای انجام مکاتبات خود قرار خواهد داد. نامهبالغ آیینا ،ردیف اول مؤسسه(

و نامه آیینموظف به ایجاد امکانی مناسب جهت اعمال  اطالعات و ارتباطات یفناور کلریمدج( 

 اجرای بهینه آن در اتوماسیون می باشد.

می بایست نسبت به اجرای بهینه ابالغیه، به صورت فصلی کنترل  طرح و برنامه و بودجهرکل یمدد( 

 و نظارت نماید.

 سؤاالت فصل چهارم:

 اید؟ابالغی را مشاهده و دریافت فرموده نامهآیینآیا  (6

 زمان دریافت ابالغیه، در چه تاریخی بوده است؟ (2

 فاد ابالغیه برای گیرنده محترم واضح بوده و ابهامی ندارد؟آیا م (3

 

 

 

ماده%20سازی%20شده%20و%20توسط%20ریاست%20مؤسسه%20ابلاغ%20می%20گردد.
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 سایر موارد (12اده م

احکام فقهی  شناسیها حسب مورد بر عهده مؤسسه موضوعهای برگزاری نشستهزینه -6/62

ها در بودجه باشد و مؤسسه مکلف است همه ساله اعتبار مشخصی را برای برگزاری مطلوب نشستمی

 د.مؤسسه منظور نمای

های مشابه برگزار صورت مشترک فیمابین مؤسسه و سایر مراکز و سازمانه هایی که بنشست :1تبصره

 صورت مشترک تأمین خواهد شد.هب نیز های آنمی شوند، هزینه

 در سایر موارد پیش بینی نشده، هیأت نظارت مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم می باشد. -2/62

و از تاریخ ابالغ آن، الزم  هبه تصویب رسید (تبصره 1و ماده  63) فصلچهار در نامه ینیاین آ (13ماده 

 .باشدمی االجر


