ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠّﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮِ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ،26/9/1393ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ،از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠّﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠّﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺪﯾﺮان ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب در «ﺗﺎﻻر اﻧﻮار» ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻮش ﻓﺮا دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﻣﺨﺰن ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﺨﺶ
ﻧُﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق آﺋﯿﻨﻪوﻧﺪ ،رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺿﻤﻦ
ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀّﺎر ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺳﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،اﺻﻞ و ﻟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ،
رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﻮزه ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ؟ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﻮزه ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد؟ وی در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و از ﺣﻮزوﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اول
آنﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ،ﺑﻪﺧﺼﻮص روش ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ ﻣﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را در ﮐﻼسﻫﺎی درس و در ﺟﻤﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ» ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ داﻧﺶ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
داﻧﺸﮕﺎه ،رواﯾﺘﯽ وﺟﻮدی دارد؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آنﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺑﺰاری ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻢ در
ﺣﻮزه ،ﻓﯽذاﺗﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ،ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﺿﻤﻦ

اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮاً ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ
و اﺑﺰارﻧﮕﺮی داﻧﺶ را از آﻓﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎﻧﯽ؛
ﭼﻮن «ﺳﺒﮏ آﻣﻮزش» و «ﺳﺒﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ» ،از اﺻﻄﻼح «ادب آﻣﻮزش» اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را از ﺣﻮزه ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻓﻀﻼ و ﻃﻼب ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
دﯾﺒﺎﺟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دارد ،ﮔﻮش ﻓﺮادادﻧﺪ.
وی در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﭘﺮداﺧﺖ.

