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تشکیل کمیته دستگاهی دانشگاه
فردوسی مشهد
نخستين جلسه كميته دستگاهی
دانشگاه فردوسی مشهد با حضور
مسؤولين دبيرخانۀ هیأت حمايت از
كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره
شوراي عالي انقالب فرهنگي و روسای
دانشکده های این دانشگاه و همچنین
جناب آقاي دكتر احمد رضا بهرامي
نماينده رئيس دانشگاه ،در محل سالن
شوراي سازمان مركزي برگزار شد.
در اين جلسه پيرامون تشكيل كميته
دستگاهي كرسي هاي نظريه پردازي،
نقد و مناظره و همچنين فرايند برگزاري
كرسي هاي آزاد انديشي بحث و تبادل
نظر شد و بسترسازي ،ساماندهي و
فرهنگ سازي كرسي هاي علمي و
تقويت ،تسهيل و نظام مند نمودن
فرايند برگزاري كرسي ها در دانشگاه
تاكيد گرديد.
در ادامه جلسه دو طرح نامه پيشنهادي
جناب آقاي دكتر جوارشكيان عضو
هيأت علمي دانشكده الهيات و معارف
اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد ارائه
گرديد و درآن خصوص بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
آغاز به کار کمیته دستگاهی
کرسیهای نظریهپردازی در
جهاددانشگاهی
نخستین جلسه کمیته دستگاهی
کرسیهای نظریهپردازی جهاددانشگاهی
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی تشکیل شد.
هماندیشی درباره نحوه و حیطه
فعالیتهای کمیته ،تبیین وظایف
هر یک از اعضای کمیته دستگاهی،
بررسی دیدگاه های مختلف برای
تبیین برنامههای آتی جهاد دانشگاهی
در خصوص کمیته و نحوه ارتباط با
دبیرخانه اصلی و دیگر کمیتهها از جمله
مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین اعضای جلسه توافق کردند،
جهاددانشگاهی بر روی «نقد و بررسی
نظریهها» تمرکز کند و حاصل نقد
نظریهها بصورت کتاب منتشر شود.
درشماره آینده می خوانیم:

گفتگو با جناب آقای دکتر شعبان الهی دبیر کمیته
دستگاهی دانشگاه تربیت مدرس

آشنایی با کرسی علوم عقلی و اعضای آن
در این شماره از دو هفته نامه ایده
سعی داریم تا حدودی کرسی علوم
عقلی را معرفی و ساز و کار بررسی
طرحنامه ها را در آن ،بررسی کنیم.
ستاد کرسی علوم عقلی در کنار
علوم نقلی در قم مستقر می باشد.
این کرسی حوزه های تخصصی چون
عرفان ،فلسفه و فلسفه های مضاف،
معرفت شناسی ،کالم و فلسفه دین،
ادیان و اخالق و ...را در بر می گیرد.
ریاست این کرسی بر عهده حضرت
آیت اهلل بهشتی عضو مجلس خبرگان
و رئیس اسبق دانشگاه قم است.
نائب رئیس و معاون کرسی دکتر محمد
محمدرضایی استاد تمام دانشگاه قم و
محمد عرب صالحی رئیس پژوهشکده
نظام ها از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی می باشند.
طرح نامه ها پس از تکمیل مدارک از
طریق دبیرخانه هیأت با تعیین ارزیابان
محترم برای ارزیابی ارسال شده و پس
از اخذ نظرات ارزیابان در دستور جلسه
کرسی قرار می گیرد.
در جلسه با ارائه گزارشی از موضوع
مورد بررسی و ارزیابی ارزیابان ،تصمیم
گیری پیرامون برگزاری پیش اجالس
و یا اصالح آن و یا اختتام پرونده و رد
آن انجام می شود .در صورت برگزاری
پیش اجالس به تعیین شورای داوری
و کمیته ناقدان مبادرت نموده و طی
نامه ای به کمیته دستگاهی مربوطه
ارسال می شود .برای نمونه آخرین
جلسه کرسی علوم عقلی در 21
مردادماه برگزار گردید که در جلسه
فوق طرح نامه های ذیل حائز برگزاری
پیش اجالس گردیدند:
* طرح نامه برهان هاي عدمي بر
وجود خداوند و نقد حکم پذیری وجود
از دکتر حسین عشاقی.
* طرح نامه « فرهنگ و تمدن غرب
نيز بر مباني وجودي استوار است» از
دکتر ریخته گران
الزم به ذکر است که طرح نامه های

دیگری از جمله «استعارهمندی معرفت
دینی» از دکتر قائمی نیا و «ارائه فرمول
جریان شکوفایی روان و ارتقاء مرتبه
وجودی انسان در داستان منطق الطیر
عطار بانظر به کیمیاگری و روانکاوی»
از دکتر ویدا احمدی در دستور کار
کرسی است.
جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی
نائب رییس کرسی علوم عقلی در مورد
این کرسی چنین می گوید:
اهمیت کرسی علوم عقلی
این کرسی از اهمیت زیادی در تولید
علوم انسانی اسالمی برخوردار است .در
عین حال باید توجه داشت که به طور
مستمر این روش شناسی باید مورد
نقد و اصالح قرار گیرد تا نقشی پویا در
تولید علم داشته باشد.
چند پیشنهاد برای پویایی هرچه
بیشتر این کرسی ها
الزم است نسبت به تشویق ها و مزایای
تعلق گرفته به حوزه نظریه پردازی و
نوآوری توجه بیشتری شود .به عبارتی
نظام انگیزشی در حوزه نوآوری و نظریه
پردازی ضعف دارد و انگیزه کافی برای
نوآوری و نظریه پردازی وجود ندارد.
چرا که شما با انجام یک مقاله علمی
پژوهشی به راحتی می توانید امتیاز
الزم نظریه پردازی را کسب نمایید.
نوآوران و نظریه پردازان باید از جایگاه
رفیعی در کشور برخوردار باشند .در
عین حال که در کالن کشور نیز این
توجه وجود ندارد .همه ما شاهدیم که
شخصیت های علمی در جامعه الگو
نمی شوند بلکه بیشتر الگو سازی ها
در حوزه هنری و ورزشی و ...صورت
می گیرد .مسئولین و سیاست گذاران
باید توجه بیشتری به حوزه علم
بنمایند.ان شاء اهلل با عنایت حضرت
ولی عصر و رهنمودهای مقام معظم
رهبری و مسئولین عالی رتبه نظام و
همت جامعه علمی بتوانیم در حوزه
علوم انسانی گام های موثر و مبتکرانه
برداریم.
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کرسی علوم عقلی سه طرحنامه دیگر را
حائز برگزاری پیش اجالسیه دانست

در این جلسه که  21مردادماه در قم
برگزار گردید ،اعضای محترم کرسی سه
طرح نامه را حائز برگزاری پیش اجالسیه
دانستند.
در این جلسه ابتدا طرح نامه “برهان هاي
عدمي بر وجود خداوند» از دکتر حسین
عشاقی توسط اعضا مورد بررسی قرار
گرفت .به نظر صاحب طرحنامه ،معدومات
را ميتوان واسطه اثبات وجود خداوند
قرار داد؛ يعني با بحث پيرامون معدومات
ميتوان وجود خداوند را اثبات كرد ،اين
برهان ها تا به حال سابقه نداشتهاند.
البته برهان هایی نظیر برهانهايي كه
واسطه اثبات از موجودات است ،سابقه
داشتهاند ،ولي اثبات وجود خداوند از
طريق معدومات برای اولین بار توسط
ایشان مطرح می شود.
نگارنده از اين طريق به بيش از  20برهان
دستيافت ه است.در بخش دیگری از جلسه
طرح نامه دکتر عشاقی با عنوان» نقد
حكم پذيري وجود» توسط اعضای کرسی
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
درادامه طرح نامه « فرهنگ و تمدن غرب
نيز بر مباني وجودي استوار است» از دکتر
ریخته گران مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان مقررشد برای طرحنامه های
فوق پیش اجالسیه برگزار شود.الزم به
ذکر است که طرح نامه های دیگری از
جمله «استعارهمندی معرفت دینی» از
دکتر قائمی نیا و « ارائه فرمول جریان
شکوفایی روان و ارتقاء مرتبه وجودی
انسان در داستان منطق الطیر عطار بانظر
به کیمیاگری و روانکاوی» از دکتر ویدا
احمدی در دستور کار کرسی می باشد.
کرسی آزاد اندیشی «تمایز فقه و فقه
سیاسی»
معاونت کرسی های آزاد اندیشی با
همکاری مرکز جامع علوم اسالمی ولی
امر(عج) برای شناخت بیشتر طالب ازعلم
فقه ،کرسی آزاد اندیشی با موضوع تمایز
فقه و فقه سیاسی را برگزار کرد.
نظریه پرداز این کرسی آزاد اندیشی
استاد علی اصغر نصرتی وناقد آن استاد
غالم رضا بهروزی بودند.
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