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جلسه کرسی علوم رفتاری برگزار شد

هیأت  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  نقد  پردازی،  نظریه  های  از کرسی  حمایت 
مناظره جلسه کرسی علوم رفتاری روز شنبه از 
ساعت 17 الی 19 در محل دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه 
ابتدا گزارشی از عملکرد هیأت حمایت از کرسی 
های نظریه پردازی در شش ماهه نخست امسال 
به اعضا در زمینه فعالیت های جاری، اقدامات 
منتهی به گفتمان سازی و همچنین گزارشی 
از عقد تفاهم نامه های همکاری با موسسات 
آموزشی و دانشگاه ها ارائه شد. در ادامه جلسه 
تنگناها  حل  پیرامون  را  خود  نکات  اعضا  نیز 
اساتید  ترغیب  جهت  موجود  های  چالش  و 
دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی برای 
حضور هرچه بیشتر در مباحث مرتبط با نظریه 
و  بحث  ترویجی  های  کرسی  و  نقد  پردازی، 
تبادل نظر کردند. همچنین در این جلسه دکتر 
محمدرضا بهرنگی به بیان کلیاتی از طرحنامه 
نظریه خود پرداختند که مقرر گردید در جلسه 
آینده این کرسی، طرحنامه ایشان مورد بررسی 

بیشتر قرار گیرد.

جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار می شود
جلسه شورای علمی کرسی علوم رفتاری روز 
شنبه 10 مهرماه 1395 از ساعت 17 الی 19 
در محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
برگزار می شود. در این جلسه قرار است چند 
طرحنامه بررسی اولیه شود و همچنین اعضای 
نظریه  ترویج  راهکارهای  درخصوص  کرسی 
پردازی در مجامع علمی دانشگاهی و حوزوی 

به بحث و تبادل نظر بپردازند.

جلسه شورای علمی-راهبردی هیأت 
حمایت برگزار می شود

علمی  شورای  جلسه  هشتمین  و  هشتاد 
راهبردی هیأت حمایت از کرسی های نظریه 
از  نقد و مناظره دوشنبه 12 مهرماه  پردازی، 
پژوهشگاه  محل  در   12 الی   10:30 ساعت 
اندیشه اسالمی تشکیل می گردد.  و  فرهنگ 
کمیته  گزارش  تا  است  مقرر  جلسه  این  در 
کرسی  از  حمایت  هیأت  دبیرخانه  دستگاهی 
های نظریه پردازی، نقد و مناظره برای اعضا 
جدید  اعضای  درباره  همچنین  و   شود  ارائه 
کرسی معماری و شهرسازی تصمیم گیری شود.

نظریه  دستگاهی  کمیته  اعضای 
پردازی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی منصوب شدند
هیأت  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پردازی،  نظریه  های  کرسی  از  حمایت 
والمسلمین االسالم  حجت  مناظره،  و  نقد 

و  پژوهش  سازمان  رئیس  محمدیان  دکتر 
اعضای  حکمی  طی  آموزشی  ریزی  برنامه 
و  نقد  پردازی،  نظریه  دستگاهی  کمیته 
مناظره این سازمان رامنصوب کردند. بر طبق 
دکتر  عصاره،  علیرضا  دکتر  آقایان  حکم  این 
فرهاد کریمی، دکتر حیدر تورانی، دکتر احمد 
اله  رحمت  دکتر  ذوعلم،  علی  دکتر  رمضانی، 
سرکارخانم  و  ریحانی  ابراهیم  دکتر  مرزوقی، 
دکتر قدسی احقر اعضای این کمیته را تشکیل

 می دهند. الزم به ذکر است هیأت حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در 
اغلب دانشگاه ها، کمیته دستگاهی کرسی های 
نظریه پردازی تشکیل داده است. لذا اساتید و 
صاحب نظران محترم می توانند طرحنامه خود 
را از طریق مرکز علمی محل اشتغال خود به 
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه 

پردازی، نقد و مناظره، ارسال فرمایند.

پیش اجالسیه »نقد قاعده تداخل قصاص 
برگزار   » قانون مجازات اسالمي1392  در 

می شود
پیش اجالسیه »نقد قاعده تداخل قصاص در 
قانون مجازات اسالمي1392« به همت معاونت 
پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دبیرخانه 
پردازی،  نظریه  از کرسی های  هیأت حمایت 
نقد و مناظره در محل پردیس فارابی دانشگاه 
تهران برگزار می شود. در این نشست علمی 
که با ارائه دکتر احمد حاجی ده آبادی )دانشیار 
دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران( 
همراه خواهد بود، آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، 
آیت اهلل محمد محمدی قائینی و دکتر محمد 
ابراهیم شمس ناتری به عنوان شورای داوران 
امیر  المسلمین  و  االسالم  و همچنین حجت 
غنوری، دکتر غالمرضا پیوندی و حجت االسالم 
و المسلمین حسینعلی بای به عنوان کمیته 
دارند.  حضور  اجالسیه  پیش  این  در  ناقدان 
نشست  این  در  حضور  برای  مندان   عالقه 
می توانند در روز چهارشنبه 7 مهرماه، از ساعت 
13 الی 16 به آدرس قم، بلوار دانشگاه، پردیس 
فارابی، سازمان مرکزی، طبقه دوم، تاالر شهید 

مطهری مراجعه نمایند.

عبدالحمید  دکتر  پردازی  نظریه  نهایی   اجالسیه 
نقره کار، با عنوان »خانه کعبه الهام بخش در طراحی 
نیایشگاه مطلوب اسالمی« با حضور ناقدان، داوران،  
های  کرسی  از  حمایت  هیأت  دبیرخانه  ناظر  و 
نظریه پردازی، نقد و نوآوری در دانشکده معماری و 
شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. این 
اصغر  پارسانیا،  آقایان دکتر حمید  داوری  با  نظریه 
محمد مرادی، محمدرضا بمانیان، حمید ماجدی و 
المسلمین دکتر نواب همراه بود.  حجت االسالم و 
صارمی،  حمیدرضا  دکتر  جلسه  این  در  همچنین 
دکتر احمد امین پور، دکتر علی تاجرو دکتر محمد 
تقی پیربابایی به عنوان ناقدان این طرح نامه حضور 

داشتند.

معرفی صاحب نظریه
دانشیار و عضو هیأت  نقره کار   دکتر عبدالحمید 
و  علم  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  گروه  علمی 
صنعت است. عمده مطالعات دکتر نقره کار پیرامون 
معماری ایرانی-اسالمی می باشد. این استاد دانشگاه 
در ششمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات 
علوم انسانی و اسالمی برای ارائه نظریه » تعامل انسان 
با ایده های فضایی- هندسی مناسب برای هر یک از 
ابزار و شیوه های ادراک انسان در معماری« به عنوان 

نظریه پرداز برجسته انتخاب شد.

.مسأله اصلی نظریه
دکتر نقره کار در ابتدای این جلسه به جایگاه عبادت، 
مفهوم عبادت، ابعاد فردی عبادت و هدف و غایت 
آن  از  پس  و  پرداخت  بحث  مقدمه  عنوان  به  فرد 
عملکردهایی که )در بعد فردی( باید شبستان مساجد 
متناسب با آنها، برای انسان طراحی شود را بیان کرد. 
نقره کار در ادامه با توضیح پنج مرحله در خلق آثار 
هنری و معماری، ملزومات هریک از این مراحل را 
برشمرد و گفت: جهت خلق هر اثر جبرا 5 مرحله 
باید طی شود که عبارتند از: تبیین عالم و آدم، ایده 
هنرمند، شیوه هنرمند، پدیده هنری و تأثیرات اثر 
هنری بر هنرمند و مخاطبان. نقره کار افزود: در پنج 
مرحله از فرآیند خالقیت در آثار هنری و معماری، 
مکتب اسالم به دلیل وجود حکمت نظری و حکمت 
عملی در قرآن مجید و کالم معصومین )س( هم 
راهبردهای مفهومی و هم راهکارهای عملی مشخصی 
را به صورت کلی و در هر موضوع خاص به صورت 
جزئی ارائه می کند که کامالً قابل بهره برداری است.
وی همچنین در تشریح مهم ترین پیش فرض های 
این  در  اسالم،  نظری  شالوده  از  شده  استنتاج 
نظریه گفت: مفهوم و ایده خانه کعبه قبل از نزول 
و  معقول  )عالم  جبروت  عالم  در  ملک،  عالم  به 
مفاهیم(، با چهار رکن از مفاهیم توحیدی، یعنی

هلل، )الحمد  یا  تکبیر(  و  تسبیح  تنزیه،   )تمحید، 
ال اله اال اهلل، سبحان اهلل و اهلل اکبر( نازل شده است.

در مرحله بعدی نزول این خانه در عالم ملکوت با نام 
)بیت المعمور( است، با ماده و صورت های ملکوتی 
که ارکان آن از انوار نورانی پیامبر اکرم و اهل بیت 
مکرم ایشان یعنی ))محمد)ص(، علی)ع(، حسن)ع(، 
حسین)ع( و فاطمه)س(( سامان یافته و قبله گاه اهل 
ملکوت می باشد. وی ادامه داد: مرحله بعدی نزول 
این خانه در عالم ملک، با الهام و اراده الهی، توسط 
سرزمین  در  آدم)ع(  حضرت  یعنی  پیام آور  اولین 
مّکه احداث شده است. وی گفت: این نظریه ابعاد 
محتوایی و مفهومی خانه کعبه را که ابعادی فرازمانی 
و فرامکانی هستند، در تعامل ادراکی انسان ها با آن ها 
مورد نظر دارد. تا از این طریق بتواند اصول ثابت آن ها 
را استنتاج نموده و برای طراحی عملکردهای مشابه 
اسالمی،  مطلوب  نیایشگاه های  معماری  یعنی  آن 
توصیه نماید. از آنجا که ادراکات معنایی انسان ها در 
حوزه )آزادی و انتخاب( آنهاست، بنابراین معماران 
فقط می توانند بستر و زمینه مناسب و مطلوب آنرا 
در طراحی و معماری خود ایجاد نمایند.نقره کار در 
بخش دیگری از این نشست ارکان چهارگانه نظریه 
خود را برشمرد و گفت: مفاهیم بنیادی و راهبردی و 
راهکارها و راه حل های کالبدی در خانه کعبه الهام 
نیایشگاه مطلوب اسالمی دارای  بخش در طراحی 
چهار بخش است که عبارتند از: 1- راهبردهای کلی 
و مفهومی ویژگیهای )تاریخی-محتوائی(، خانه کعبه 
)تفسیری( 2- راه کارها و راه حلهای بیرونی )جزئی و 
کاربردی( ویژگی های )کالبدی و بیرونی(، خانه کعبه 
)تفسیری- استدالل منطقی( 3- راهکارها و راه حل 
های درونی )جزئی و کاربردی( ویژگیهای )کالبدی 
و درونی(، خانه کعبه )تفسیری- استدالل منطقی(  
4- دستاوردهای علوم تجربی و مهندسی، رعایت 
الزامی  اند،  نشده  نقض  تا  این دستاوردها  مجموع 
است. این استاد در ادامه با بیان سیر تبدیل آتشکده 
چهارطاقی به مسجد توّسط مسلمانان صدر اسالم، 
اصول مذکور را در این بازسازی، مرور کرد و با اشاره 
به نقشه و ساختار درونی مسجد امام اصفهان و مسجد 
جامع اصفهان، مکعب را سلول بنیادین طراحی این 
از  مستخرج  اصول  حفظ  به  که  دانست  مساجد 
ویژگی های درونی و بیرونی کعبه انجامیده است.

نظر ناقدان و داوران
داوران  و  ناقدان  کار،  نقره  دکتر  از سخنرانی  پس 
کردند  مطرح  را  جدیدی  های  نقد  و  ها  پرسش 
از جمله اینکه: غلبه الهیاتی بودن بحث نسبت به 
بحث معماری، رویکرد مدرن یا سنتی بودن مساله، 
کارکردخانه کعبه برای طواف به دور آن ، نه برای 

نماز و مسجد. 


