آﯾﺖاﻟﻠﻪ اراﮐ در ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ :ﺿﺮورت ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮش رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ
در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ/داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ دﻻﻟﺖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ – اﺳﻼﻣ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ اراﮐ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ‐اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺻﺒ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  8اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﺮﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺒ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آن ﻗﺮار ﺑﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻋﻠﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﯾ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ‐اﺳﻼﻣ ،ﺗﺪوﯾﻦ روش اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ و دﻻﻟﺖ را
ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ‐اﺳﻼﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اراﮐ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﻻﻟﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا و آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ؛ ﯾ از ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺰام آور در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ دﻻﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﻨﻄﻖ دﻻﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی روش ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻠﻤ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﯾ رﺳﺎﻟﻪ و ﺣﺘ
اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺷﺮاف دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ‐اﺳﻼﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎری ﺧﻮب اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ،ﺷﻮرای ﻋﻠﻤ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد و
در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

