اهداف و انواع نشست های انديشه ورزی

 -1ايجاد محيط�ي اخالق�ي ،منطقي ،صري�ح و محترمانه
براي بيان آزادانة انديشههاي مرتبط با الگو و نقد و پااليش
عالمانة آنها.
 -2تبيين تدريج�ي نظرات برتر مرتبط ب�ا الگو در فرآيند
بحث و تبادلنظر و تضارب آراء.
 -3مش�اركت دادن نظرات صاحبنظران در تدوين الگو و
اقناع افكار عمومي نخبگان مرتبط.
در هر جلس�ه ،ابتدا س�خنران ديدگاه و نظرات خود را ارائه ميكند.
س�پس حضار به بيان نقطهنظرات خ�ود دربارة موضوع س�خنراني
پرداخته و پيشنهادها و س�واالت خود را مطرح ميكنند .در قسمت
پاياني جلسه ،سخنران فرصتي را براي تبيين و توضيح بيشتر نظرات
خويش و پاسخ به سواالت و يا اش�كاالت احتمالي در اختيار خواهد
داشت.
الف) نشست هاي انديشهورزي در مركز الگو:
برگزاري سلسله جلس�ات انديشهورزي در مركز الگوي اسالمي
ايراني پيش�رفت ،از نيمة دوم سال  1391آغاز شده است و تداوم
خواهد يافت.
ت براي يك نيمسال برنامهريزي و تنظيمگرديده و
هر دورهي نشس 
جلساتآنبهصورتماهانهبرگزارميشود.موضوعاتنشستهاو
انتخابسخنرانانمدعوبراساسپيشنهاد انديشكدههاومشورت
با صاحبنظران تعيين ميگردد .مش�روح مطالب مطروحه در هر
جلسه پس از بازبيني سخنران و ويرايش نهايي ،در وبگاه مركز الگو
( )www.olgou.irمنتش�ر و در تي�راژ محدود ب�ه چاپ خواهد
رسيد.
ب) نشستهاي انديشهورزي در مراكز حوزوي و دانشگاهي
ب�ه دلیل آنكه مخاطبين اصلي مباحث مربوط به الگوي اسلامي
ايراني پيش�رفت عمدت� ًا دانش�گاهيان و حوزويان ميباش�ند
لذا برگزاري نشس�تهايي در محيطهاي دانش�گاهي و حوزوي
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با مش�اركت گس�تردة اس�اتيد ،دانش�جويان و طالب و بهدور از
تش�ريفات همايشهاي متعارف بس�يار مفيد خواهد بود .بر اين
اساس ،مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از برگزاري اينگونه
نشستها در چارچوب آئيننامه مصوب مركز حمايت ميكند.
وظايف معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگو:
 -1تامين بخش�ی از هزينههاي هر نشس�ت ش�امل هدية
سخنران و پيادهسازي و ويرايش مشروح مباحث
 -2درج مباح�ث مطروحه در وبگاه مرك�ز الگو و چاپ آنها
در تيراژ محدود
وظايفمركزبرگزاركننده(دانشكده،حلقه،قطبعلمي:)...
 -1تعیین موضوعات نشستها و انتخاب سخنرانان و ارائه
به معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگو جهت تائيد.
 -2دعوت از سخنرانان و مدعوين هر نشست.
 -3تدارك امكانات فيزيكي برگزاري نشست.
 -4اطالعرساني مناسب و گسترده.
 -5مديريت مباحث فكري نشست.
 -6ضبط و پيادهسازي و ويرايش مباحث و مطالب مطروحه
و ارسال به معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگو.
نشستهاي برگزار شده در مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت در سال 1391

نشست اول« :علم وزندگي»
سخنران :دكتر رضا داوري اردكاني
زمان :دوشنبه  29آبانماه 1391
خالصه:
در اين نشس�ت دكتر رضا داوري اردكاني ب�ه تبيين رابطه علم و
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زندگي پرداخت .ايش�ان اظه�ار نمود علم در ط�ول تاريخ پيچ و
خم داش�ته اس�ت و در مقاطعي جهت آن عوض شده است و علم
امروز بويژه پس از تحوالت ش�گرف قرن  ، 17علم تسخير و مهار
طبيعت است و اين علم عين قدرت است .به نظر ايشان يك وجه
ارتباط بين علم و زندگي به آن بستگي دارد كه علم در چه عالمي
به وجود آمده باش�د .اگر علم امروز در عالمي به وجود آمده است
كه در خدمت ارزشها نيس�ت ،و به خوشبختي بشر فكر نميكند
اي�ن تقصير علم نيس�ت و توقع بيش از اين از علم داش�تن توقع
درستي نيست.

نشس�ت دوم« :مفهوم علم نوین ،علم س�نتی و موانع توسعه در
ایران»
سخنران :دكتر رضا منصوري
زمان :تاريخ  9دي ماه 1391
خالصه:
دكتر رضا منصوري با توضيح سه مفهوم رايج از علم در جامعه به
ضرورت آشنايي با مفهوم چهارم از علم اشاره كرد و مصداقهايی
از تمايز ميان مفهوم نوين علم و مفهوم سنتي علم ،از جمله عدم
وجود قداس�ت و تقدس در علم نوين را بيان داش�ت .وي توضيح
داد كه در علم نوين ميان «درست» بودن با « حق» بودنِ گزارههاي
علم�ي ارتباطي وج�ود ندارد ،بلك�ه چنانچه صحب�ت جمعي از
دانشگران در خصوص يك موضوع و مشاركت در گفتمان علمي
پيرام�ون آن به اجم�اع در اجتماع علمي منتهي گردد درس�تي
گزارهاي تاييد ميشود و نه منطق و نه فلسفه و نه اعتقاد .بنابراين
اجتم�اع علمي و گفتمان علمي دو مولفة اساس�ي و اصلي تحقق
علم نوين به ش�مار ميروند .در بررس�ي تح�ول تاريخي مفهوم
مدرسه و علم ،به اعتقاد وي با تشكيل نظاميهها ،تجربيات مبتنی
بر خردگرایی آزادمنش�انه به کلی تعطيل ميگردد و از آن زمان
دوران افول علمي در جامعه آغاز ميش�ود .ضرورت التزام به دو
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با سمه تعا لی
مولفة اجتماع علمي و گفتمان علمي براي رش�د علم و گسترش
تفكر علمي در جامعه ،قداس�ت علم در اسلام ،ارتباط مستقيم
حاكميت عقالنيت و خردورزي با پيش�رفت علمي و فكري ،عدم
اختالط برخي انديشههاي گذراي عقلگريز در جامعه با تفكرات
عمي�ق و ريش�ه دار عقلي و راي�ج در تفكر اسلامي و مخصوص ًا
حوزههاي علميه ش�يعي از موضوعاتي بود كه توس�ط ش�ركت
كنندگان مطرح و بر آن تاكيد گرديد.

نشست سوم « :بنياد تمدّ ني روزآمد بر جوهرِ تمدّ ِن اسالمي»
سخنران :دكتر صادق آيينهوند
زمان :تاريخ  28بهمن ماه 1391
خالصه:
دكتر صادق آيينهوند با طرح اين س�ؤال ك�ه «چگونه ميتوانيم
دوباره تمدن اسلامي را بازسازي كنيم؟» به ارائه نظرات خويش
پرداخت .وي با ذكر اين نكته كه تمدن بايد پشتوانه فكري داشته
باشد و بر اس�اس يك جوهر ثابت كار كند ،تفاوت در اين جوهر را
حيث
علت تفاوت تمدن ها برش�مرد .از نظر وي تمدّ نِ اسالمي از ِ
ريخ�ت و تركيب ،تمدّ ني مُتعدّ د التكوين و واحِ دُ البُنيَه اس�ت که
يك وجه جوهري و يك س�اختار ويژه دارد .وجه جوهريِ تمدن
ثوابت ماندگار به شمار ميرود و مدني و مردمي بودن
ِ
اسلامی از
صفات جوهريِ آن است.وي با طرح اين موضوع كه هيچ تمدني
ِ
از
بر روي تمدن ديگر نروييده اس�ت بلكه از تمدن ديگر اس�تفاده
كرده است به تفاوت «تمدّ ن مسلمانان» با «تمدّ ن اسالمي» تأكيد
نمود و گفت :ما به دنبال تحقق تمدن اسلامي هس�تيم و به رغم
اين ،به دليل شرايط جهانی و وضعيت امروز مسلمانان ،دستيابي
به«تمدن اسالمي» از مسی ِر س�اختنِ «تمدن مسلمانان» امکان
پذیر اس�ت .دکتر آیینه وند تأكيد كرد كه دانش�مندانِ مسلمانِ
ن مسلمانان هستند .
برجسته ،عنصر اصلي ایجاد تمد 
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نشستهاي انديشهورزي

برنامة سلسله نشست های اندیشه ورزی مرکز -نیمة پایانی سال 1392
زمان

سخنرانان

مهر ماه

حجت االسالم دکتر سعیدرضا عاملی

آبان ماه

دکتر محمود متوسلی

آذر ماه

حجت االسالم دكترعبدالحسين خسروپناه
حجت االسالم احمد واعظی

دی ماه

دکتر علی نقی مشایخی

بهمن ماه

دکتر علی رضاییان

اسفندماه

دکتر سیدمحمد علی توکل کوثری

پیش
مرکزالگوياسالمیاریانی رفت
بزرگراه شهید چمران ،پل نصر،
خیابان جالل آل احمد،شماره 3
تلفن88634007 :
نمابر88014644 :
رایانامهolgou@olgou.ir :
وبگاهwww.olgou.ir :

يكي از رس�التهاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت،
فراهم ساختن بستري مناسب براي متفكران و صاحبنظران
عرصه «پيش�رفت» با رويكردها و ديدگاههاي مختلف جهت
ارائ�ه نظرات در محيط�ي عالمانه و نقادانه اس�ت تا از مس�ير
بحث ،تبادل نظ�ر و تضارب آراء بهتدريج انديش�هها پااليش
و ارتق�اء يابد و ب�ه مرور ايدهه�اي برتر و جامعتر س�ربرآورد
و ني�ز اقن�اع عموم�ي در بي�ن صاحبنظ�ران حاصل ش�ود.
براي تحقق اين هدف ،سلس�له نشس�تهاي انديش�هورزي
در زمينهه�اي مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت در
چارچ�وب آئيننامههاي مص�وب برگزار خواهد ش�د .در اين
نشس�تها ،صاحبنظران ح�وزوي و دانش�گاهي در جمعي
مح�دود از صاحبنظ�ران و ب�ه دور از تش�ريفات و الزام�ات
همايشه�اي متع�ارف ،آزادان�ه ،نظاممند ،مؤدبان�ه ،صريح،
عقالن�ي و منطق�ي در ب�اب موضوع�ات مرتب�ط ب�ا الگ�و به
اظهارنظر و تبادل آراء و گفتگو همراه با اس�تدالل ميپردازند.

