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مرور تحلیلی یک جشنواره
جشنوا ههای علمی محل عرضه آثا  ،دیده شدن آنها و مقایسه آنها با یکدیگر و نشانگر کیفیی و
کمی پژوهشهای انجامشده اس  .یکی از این جشنوا هها« ،جشنوا ه سالهها و پاییاننامیههیای
برتر حوزه مشاو ه و وانشناسی با ویکرد اسالمی» اس  .دیماه  1400دومین جشینوا ه (پیا از
جشنوا ه اول د سال  )1۳98د مشهد مقدس و به هم مرکز جامع مشاو ه آسیتان قیدس ضیوی
برگزا شد .به گفته مدیر محترم این مرکز جناب آقیای دکتیر آی ییان ،هید از برگیزا ی جشینوا ه،
ترویج پژوهش ،ایدهپردازی و طراحی مداخالت و مقیاسهای وانشناختی با ویکیرد اسیالمی و
حمای از اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران این حوزه ،بهمنظو کا بردیسازی آنها اس .
به دبیرخانه جشنوا ه دوم 72 ،اثر ا سال شده بود که  78د صد از پایاننامههای د یاف شیده بیه
مقطع کا شناسی ا شد و  22د صد به مقطع دکتری اختصاص داشتند .این تفاوت از دو جنبه قابیل
ً
تبیین اس  :اول اینکه تعداد برگزا ی دو ههای کا شناسی ا شد ،معموال بیشتر از دو ههای دکتیری
اس ؛ چراکه ممکن اس دو ههای دکتری هرسیال برگیزا نشیود .دوم ایینکیه تعیداد دانشیجویان
دو ههای ا شد بیشتر از دانشجویان مقطع دکتری اس و د نتیجه تعداد پایاننامیههیای کا شناسیی
ا شد ،بیشتر از سالههای دکتری خواهد بود.
ازاینجه که بدانیم چه مراکزی بیشترین مشیا ک

ا د ایین زمینیه داشیتند ،الزم اسی آثیا

ا سال شده به جشنوا ه ،از این منظر بر سی شود .د این جشنوا ه ،مراکز علمی به سه دسته دولتی،
غیرانتفاعی و آزاد تقسیم شدند که سهم آثا دانشگاههای دولتی  21د صد ،دانشگاههای غیرانتفاعی
 5۳د صد و دانشگاه آزاد  26د صد بود .د بین مراکز دولتی ،دانشگاه تهران با  5اثر تبه نخسی و
د

بین مراکز غیرانتفاعی ،دانشگاه قرآن و حیدیث و مؤسسیه آموزشیی و پژوهشیی امیام خمینیی=

هرکدام با  10اثر ،تبه نخس و مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربی بیا  5اثیر د تبیه بعید قیرا
داشتند .د بین مراکز دانشگاه آزاد ،واحدهای تهران مرکز و ودهن هرکدام با  ۳اثیر تبیه نخسی

ا

داشتند .این که مراکز غیرانتفاعی تبه نخس آثا ا سالی ا به خود اختصاص دادنید بیه ایین دلییل
اس که شتههای مرتبط با وانشناسی اسالمی ،بیشتر د این مراکز قرا دا د .این امر نشانگیر آن
اس که سرمایهگذا ی اصلی د شتههای مرتبط با وانشناسی اسالمی ،د حال حاضر د مراکز
غیرانتفاعی صو ت گرفته اس ! این موضوع ،از سویی نشاندهنده ضعف وانشناسیی اسیالمی د
مراکز دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی اس که الزم اس مسئوالن وزا ت علوم و دانشیگاه آزاد بیرای
آن چا هاندیشی کنند و از سوی دیگر ،بیانگر ضرو ت حمای و تقوی مراکز غیرانتفاعی اس تیا
بتوانند با کاهش فشا ها ،مسیر تولید علم د دانش وانشناسی اسالمی ا طی کنند.
اما ازنظر محتوایی ،نکته جالب اینکه کیفی آثا سیده (همچون آثا دو ه قبل) نشانگر بلیو
پژوهشهای وانشناسی اسالمی د مقایسه با دهههای پیشین اس  .د میان آثا سیده ،نه ماننید
دهههای قبل ،اثری از تحلیلهای سطحی متون دینی به چشم میخو د که با تبدیل آیه یا وای بیه
گویه ،مقیاسی سامان مییاف و یا با استفاده مستقیم از آیه و وای  ،بسته آموزشی طراحی میشید
۴
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و نه اثری از اسالمیسازی وانشناسی به وش تطبیقی  -تأییدی بود کیه پژوهشیگر د پیی تأییید

تحقیقات وانشناسی و نشیان دادن همسیویی و انطبیاق معیا اسیالمی بیا یکیی ازنظرییههیای
ً
وانشناسی برمیآمد .بر سی دقیق آثا سیده نشان داد که پژوهشهای وانشناسی اسالمی ،اوال
ً
وا د مفهومپردازی و الگوپردازی شده و تهیه پروتکل و مقیاس ا بر آن مبتنیی کیرده اسی و صیرفا
ً
مبتنی بر گزا ههای پراکنده دینی نیس ؛ و ثانیا حتی بیا گیذ از مطالعیات تطبیقیی  -انتقیادی ،بیه

نظریهپردازی و تئو یزه کردن معا

وانشناختی دین وا د شده اس  .این شد ا باید به فال نیی

گرف و تحسین کرد .امیدوا یم د آینده شاهد تحقیقات عمیقتر و دقیقتیر اسیاتید ،دانشیجویان و
پژوهشگران باشیم .انشاء اهّٰلل

