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دعوت کمیته دستگاهی دانشگاه
اصفهان از رییس هیات حمایت
دو
از کرسیهای نظریهپردازی،نق 
مناظره
در این جلسه که با حضور رییس و
معاونین دانشگاه اصفهان و اساتید
برجسته در حوزه علوم انسانی و هنر
برگزار شد ،حضرت آیت اهلل اکبر رشاد،
ابعاد تخصصی مفاهیم بنیادین در حوزه
نظریهپردازی را تشریح کردند.
تشکیل کمیته دستگاهی پردیس
فارابی دانشگاه تهران
این جلسه مشترک که با حضور هیأت
رئیسه دانشگاه پردیس فارابی تهران و
ریاست کمیتههای دستگاهی و معاونت
آزاداندیشی دبیرخانه هیات حمایت
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره برگزار شد ،کمیته دستگاهی
این دانشگاه تشکیل گردید و مسئولیت
برگزاری کرسیهای تخصصی و
مناظرات علمی در آن دانشگاه به کمیته
دستگاهی آن دانشگاه سپرده شد.
اعالم اعضای کمیته دستگاهی
دانشگاه الزهرا(س)
در پی سلسله جلسات تخصصی با
حضور دکتر انسیه خزعلی ریاست
دانشگاه الزهرا و معاونین پژوهشی
و فرهنگی این دانشگاه با ریاست
کمیتههای دستگاهی دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره ،کمیته دستگاهی این
دانشگاه تشکیل و اعضای آن مشخص
شدند.
کمیته دستگاهی دانشگاه امام
حسین(ع) تشکیل شد
ریاست دانشگاه امام حسین(ع) معاون
پژوهشی این دانشگاه جناب آقای
دکتر امین را به عنوان رییس کمیته
دستگاهی دانشگاه منصوب کرد.

مصاحبه با آیت اهلل احمد بهشتی (رئیس کرسی علوم عقلی)

کرسی های نظریه پردازی مجالی در جهت
پویایی اندیشه و به کار بردن تفکر و تشویق عالم
می باشند

حضرت آیت اهلل احمد بهشتی ،مدرس
حوزه علميه ،نماینده دورههای اول و دوم
مجلس شورای اسالمی ،نماینده مجلس
خبرگان در دوره سوم ،رئیس سابق
دانشگاه قم و رئیس کرسی علوم عقلی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره هستند.
از ایشان درباره جایگاه هیأت و کرسی
علوم عقلی سوال کردیم که اینگونه بیان
داشتند:
کرسی های نظریه پردازی و هیأت محملی
مناسب برای تشویق افرادی است که اهل
پژوهش هستند .محملی که در آن محققان
می توانند ایده های خود را مورد نقد و داوری
قرارداده تا با پرورش آن ،بتوانند نظریه ارائه
نمایند.
برای تشویق پژوهش گر باید به یاد داشت که
عرضه مبتنی است بر تقاضا! کرسی های نظریه
پردازی دستگاه تقاضا می باشد .از مجامع علمی
تقاضا می نمایند که اگر به یافته جدیدی
رسیدید به ما ارائه نمایید تا قوت و ضعف آن
توسط ناقدان و داوران مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتخاب دو گروه داور و ناقد نیز از این جهت بوده
است که قضاوت بی طرفانه باشد تا با شنیدن
نقد ناقدین و دفاعیات مدعی به اثبات یا رد
نظریه ،نوآوری و نقد همت گمارند .لذا درصدد
بوده ایم تا تقاضایی ایده آل ایجاد نماییم تا
ضمن حفظ حرمت پژوهشگر ،نظریات وی مورد
ارزیابی قرار گیرد.
اما در طرف عرضه علم نیز پژوهشگران باید به
درشماره آینده می خوانیم:
گفتگو با حضرت آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست (رئیس خاطر داشته باشند که علم و دانش هیچ گاه
متوقف و متناهی نیست! این طور نیست که ابن
کرسی علوم نقلی)
سینا تمام حرف ها را زده باشد بلکه همیشه
زمینه طرح بحث و نظر وجود دارد .صحیح است
که ختم نبوت رخ داده است اما ختم علم که
رخ نداده است!
لذا این برداشت که علمای سلف تمام حرف ها
را زده و به انتها رسانده باشند ،غلط است .در
احادیث آمده است زمانی که امام زمان(عج)

ظهور می کنند ،تمامی علما تنها یک حرف
علم را عرضه داشته اند و  27علم در زمان امام
زمان(عج) بیان می شود.
علم جریانی است پویا و اینطور نیست که در
نقطه ای متوقف شود و اهل علم نیز اینگونه
هستند .به تعبیر حضرت علی(ع) دو گرسنه
سیری ناپذیرند ،طالب علم و طالب مال!
کرسی های نظریه پردازی مجالی در جهت
پویایی اندیشه و به کار بردن تفکر و تشویق عالم
می باشند که می توانند نقش بسیار موثری را
در تقاضای علم ایفا نمایند .تقاضایی که از طریق
تشویق معنوی و مادی رخ داده تا بدین طریق
تأثیری هرچند جزئی در پویایی علم داشته
باشد .که این خود عاملی مهم در ایجاد عرضه
علم است .چرا که عرضه مبتنی است بر تقاضا!
اما نکته ای قابل تأمل ،در جهت تقویت و تشویق
پژوهشگران وجود دارد و آن ،مجال به صاحب
نظران جهت طرح نظریه ،نقد و نوآوری خود
در پیش اجالسیه ها می باشد تا بدین طریق
تشویق گردند .لذا با این تبیین در کرسی
ها نباید چندان در مورد طرح نامه ها سخت
گیری نمود و اتفاقا از طریق برگزاری پیش
اجالس ،پژوهشگران را تشویق نمود .تا بدین
طریق صاحبان نظریه ،نظریه خود را بیان دارند
و با شنیدن انتقادات ،به استحکام نظریه خود
مبادرت نمایند که خود این مورد باعث پویایی
علم و مجامع علمی است.
در انتها و در رابطه با اهمیت تشویق بیان
خاطره ای از مرحوم فلسفی مفید فایده است.
باید به یاد داشت که مرحوم فلسفی را تشویق،
مرحوم فلسفی نمود .وی بیان می دارد که اولین
منبر خود را در مسجد پدر و بعداز نماز ،در حالی
که منبرش را یکی از طالب در ازای دریافت دو
قرآن نوشته بود منبر رفت و تابع نعل بالنعل به
بیان نوشته طلبه بر باالی منبر پرداخت  .در
خاتمه پیرمردی در انتهای مسجد به پا خواست
و سه مرتبه بلند گفت «احسنت» «احسنت»
«احسنت» و این تشویق کار خودش را کرد و
خطیب شهیری شد!
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برگزاری مناظرههای علمی به
همت دانشگاه امام صادق (ع)
این مناظره ها با عناوین «درآمدی
برفرآیند مسئلهشناسی فرهنگی از
دیدگاه سیاست گذاری» و «تاکید بر
سیاستهای ابالغی کلی جمعیت»
با همکاری معاونت آزاد اندیشی
دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی،نق د و مناظره برگزار
گردید.
جلسه نقد كتاب «همه را دوست
بداريم» تالیف مهندس عليرضا
برازش
در این جلسه که با همکاری موسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه (دفتر قم)
روز چهارشنبه  27خرداد ماه 1394
برگزار شد ،حجت االسالم و المسلمین
محمد جواد رودگر به عنوان ناقد و
حجت االسالم و المسلمین سعيد
داودي به عنوان مدیر جلسه حضور
داشتند.
کرسی ترویجی نظریه پردازی
حول محور کتاب «تاریخ تمدن و
ملک مهدوی»
کرسی ترویجی با ارائه دکتر
محمدهادی همایون روز سه شنبه
 19خرداد ماه  1394در سالن شهید
مطهری(ره) دانشگاه امام صادق(ع)
برگزار شد .این کرسی با همکاری هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره ،توسط معاونت پژوهشی
دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد .دکتر
غالمرضا گودرزی مدرس و پژوهشگر
حوزه تمدن اسالمی و مهدویت و حجت
االسالم و المسلمین سعید اصفهانیان
پژوهشگر قرآنی و مهدویت و همچنین
مدیر تحقیقات گروه پژوهشگران قرآنی
فیلم ملك سلیمان ،به عنوان داور در
این کرسی حضور داشتند.
مدیر مسئول :عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :مصطفی اسماعیلی
مدیر اجرایی :علی اکبر مسگر
نشریه خبری ((ایده)) به صورت هفتگی توسط هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره منتشر
می شود،منتظر دریافت اخبار شما جهت درج در این نشریه و
همچنین پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
شماره تماس021-61352240 :
eideh.pub@gmail.com

