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امضاي تفاهمنامه همکاري بين دانشگاه
هنر تهران و هيأت حمايت از کرسي ها
به گزارش روابط عمومي دبير خانه هيأت
حمایت از کرسیهای نظریه پردازی ،نقد
و مناظره روز دوشنبه  94/06/09جلسه
کمیته دستگاهی دانشگاه هنر تهران با حضور
ریاست این دانشگاه ،دکتر غالمرضا اکرمی و
اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه و همچنین
مصطفی اسماعیلی رئیس کمیته دستگاهی
دبیر خانه هیات حمایت برگزار شد که دو
طرف درخصوص نحوه همکاری و امتیازاتی
که هیأت حمایت از کرسیها برای صاحبان
ایده در نظر گرفته گفتگو کردند .در این
نشست دکتر اکرمی ضمن تاکید بر لزوم نظریه
پردازی ،خصوصا در عرصه هنر ،اجرای این
کرسیها در دانشگاه را بسیار میمون و مبارک
دانست و ابراز امیدواری کرد که دانشگاه هنر در
آینده همکاریهای بیشتری با دبیرخانه هیات
حمایت برقرارکند .دکتر پروین پرتوی معاونت
پژوهشی دانشگاه هنر نیز لزوم بومیسازی
نظریات هنری در کشور را مهم خواند و
اظهار کرد :اجرای کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره گامی اصولی در این زمینه می
باشد .در پایان نیز تفاهمنامه همکاری بین
دانشگاه هنر و هیات حمایت از کرسیهای
نظریه پردازی ،نقد و مناظره دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی به امضا رسید که برخي از
محورهاي همکاري اين تفاهمنامه در زير اشاره
شده است:
* حمايت از برگزاري انواع کرسيها
* حمايت از تحقيقات ،تاليفات و  ...در راستاي
نظريه پردازی ،ایدهپردازی ،نقد و مناظره
* حمايت از تدوين پايان نامه بارويکرد تطبيقي
مبتني بر نظريات اسالمي
* حمايت از برگزاري همايش ،هم انديشي،
ميزگرد وکارگاههاي تخصصي در زمينه توليد
علم و نظريه پردازي
* حمايت از بازنگري در سرفصلهاي حوزه
علوم انساني با رويکرد ديني
* حمايت از تدوين متون درحوزه علوم انساني
با رويکرد دينی
* حمايت از تدوين برنامههاي آموزشي
درحوزه نظريهپردازي و نقد با رويکرد ديني
* حمايت و ترغيب و تشويق انديشمندان
و دانشوران به تدوين پايان نامهها ،مقاالت و
تحقيقات در راستاي رفع نيازمنديهاي کشور
* همکاري در برگزاري کرسي ها و مناظرات
بين المللي با مشارکت طرفين

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

نظریه پردازی تأثیر مستقیم بر ارتقای علوم انسانی و ارتقای این نوع
علم به اعتالی فرهنگ منجر می شود

جناب آقای دکتر الهی در ابتدا مایلیم نظر
شما را درباره جایگاه و اهمیت کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره و ضرورت اجرا
و برگزاری این کرسی ها در دانشگاه ها جویا
شویم.
حیطه اصلی کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و
مناظره در وهلهی نخست حمایت از نظریهپردازی
در حوزه علوم انسانی ،هنر و معارف دینی است.
اهمیت نظریهپردازی دراین حوزه در مقایسه با
سایر حوزههای علوم از جایگاه ممتازی برخوردار
است .در حوزه علوم انسانی خود علم و خود نظریه
به تنهایی کارکرد دارد .درحالی که در سایر علوم
نیاز است تا پژوهش صورت گرفته و دانش به
محصول و یا کاالی فیزیکی تبدیل شود .اما در
حوزه علوم انسانی و معارف دینی ،همان علم «به
ماهو علم» ارزش کارکردی و عملیاتی دارد .نکته
بعدی نقش و کارکرد علوم انسانی در تغییرات
فرهنگی و ارتقای فرهنگ جوامع است .هنگامی
که نظریهای تولید میشود و این نظریه به جامعه
منتقل میشود فرهنگ جامعه دستخوش تغییر
میشود .بنابراین نیاز است تا نظریهها در چارچوب
علمی شکل گیرد تا به اعتالی فرهنگ جامعه
منجر شود .نکته مهم دیگر در این است که علوم
انساني و هنر اهداف و جهت توسعه را مشخص
ميكنند و اگر در اين حوزه ها خوب كار شود ساير
حوزهها نيز جهتگيري مناسبی خواهند یافت .با
نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی میشود جهت
گیریها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بهتر و با
اثربخشی بیشتر ارائه کرد که در این میان بهترین
محفل محیطهای دانشگاهی میباشد و رسالت و
ماموریت مهمی که امروزه بر دوش دانشگاههای
کشور است بیش از هرچیز دیگر حل مسائل کشور
و کمک به توسعه همه جانبه کشور میباشد .با
عنایت به اهمیت نظریهپردازی ،نقد و مناظره در
توسعه ملی و کمک به حل مشکالت جاری کشور،
حمایت از ایدهها و نظریههای اعضای هیأت علمی
و دانشجویان برای اقتدار ملی کشور ،آینده نگری،
درشماره آینده می خوانیم:
کسب مرجعیت علمی ضروری به نظر میرسد.
گفتگو با جناب آقای دکتر ناصر معصومی (معاون عالوه براین ،نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
پژوهشی دانشگاه تهران)
برای ایفای نقش تمدنسازی خود در جامعه
جهانی با بهرهگیری از مبانی غنی معرفتی اسالم
و نظریهپردازی میتواند گامهای بلندی در این
عرصه بردارد.
دانشگاه تربیت مدرس تا کنون در زمینه
برگزاری کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره چه اقداماتی انجام داده است و چه
برنامه و اهدافی را دنبال می کند؟
دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه تحصیالت

تکمیلی و مولود انقالب اسالمی ایران با تشکیل
كميته دستگاهي حمايت از انواع كرسيها مانند:
كرسيهاي علمي نظريه پردازي ،نقد و نوآوري،
كرسيهاي ترويجي و همچنين حمايت از پايان
نامهها و رسالههای حاوي ايدهها و نظریههای نو
را در دستور کار خود قرار داده است .لذا پس از
تشکیل کمیته دستگاهی ،تا کنون سه جلسه این
کمیته به ریاست جناب آقای دکتر محمد تقی
احمدی رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس و
با حضور دکتر فتح اللهی معاون محترم پژوهشی
دانشگاه و اعضای محترم کمیته دستگاهی برگزار
شد .طی این جلسات برنامه سالیانه کمیته
دستگاهی کرسیهای نقد و مناظره تدوین شد
و به طبع آن فراخوانهای مربوط به شیوهنامهها،
آئین نامهها و طرح نامههای مرتبط با این کرسیها
از طریق اتوماسیون اداری ،ایمیل دانشگاهی و
نامهنگاریهای مختلف به اعضای هیأت علمی
دانشکدهها ارسال شد .از طرف دیگر جلساتی که
تاکنون برگزار شده چند مصوبه نیز داشته است که
برخی از آن ها عبارتند از :تعیین هزینه برگزاری
سلسله نشستهای توسعه و ترویج زمینههای
کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره در
سطح دانشگاه ،تعیین هزینه مربوط به فرایند
داوری و برگزاری کرسیهای نظریه پردازی،
اتخاذ تصمیم درباره هزینه حمایت از صاحبان
کرسیهای نظریهپردازی و همچنین مقررگردید
طرح تحقیقاتی ظرفیت سنجی نظریهپردازی و
آزاد اندیشی در دانشگاه تربیت مدرس طی سال
جاری انجام شود.
با توجه به بسترسازی و اقدامات صورت
گرفته تا کنون چه نتایجی حاصل شده
است؟
به طور کلی مجموعه اقدامات و برنامههای کمیته
دستگاهی دانشگاه تربیت مدرس این هدف را
دنبال میکند تا در بستر ساختار موجود دانشگاه
که مأموریت اصلی آن نظریهپردازی و تولید
دانش است زمینه ترویج و توسعه کرسیهای
نظریهپردازی تقویت شود.کمیته دستگاهی در
دانشگاه برای زمینهسازی و ترویج دو نشست
هم اندیشی به همراه پرسش و پاسخ با حضور
اساتید و دانشجویان برگزار کرده است .عنوان
نشست اول «مختصات نظام و ساختار علمی نظریه
خیز و نقد ساختار علمی کشور» که سخنران اصلی
دکتر محمدرضا حافظ نیا از دانشکده علوم انسانی
و عنوان نشست دیگر با موضوع « چیستی ،قلمرو
و چگونگی در حوزه هنر» بوده است که سخنران
اصلی دکتر مصطفی مختاباد مطالب خود را ارائه
و پیرامون موضوع ،هم اندیشی و تبادل نظر شد.

جلسه مجمع هیأت حمایت از کرسی ها
با دستور جلسه راهکارهای بهبود فضای
آزاد اندیشی برگزار شد
این جلسه که با حضور اکثر اعضای این مجمع
از جمله دكتر محمدرضا مخبر دزفولي (دبير
شوراي عالي انقالب فرهنگي) ،دکتر عبدالحسین
خسروپناه (دبیر هیأت حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره) و روسای برخی
دانشگاههای کشور همراه بود ،آسیبهای
آزاداندیشی در دانشگاههای کشور مورد بحث
قرار گرفت .در این جلسه گزارش پژوهشی که به
شش حوزه اصلی موانع و آسیبهای آزاداندیشی
در کشور از قبیل تشکلهای دانشجویی ،قالب
و چگونگی برگزاری جلسات آزاد اندیشی،
فرهنگ و اخالق آزاد اندیشی ،محتوا و موضوع
جلسات ،ساختارهای کالن و مدیریت دانشگاه،
اختصاص داشت به اعضا ارائه گردید .بر اساس
این پژوهش میدانی که توسط دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسیها صورت گرفته است و در آن
نظر تشکلهای دانشجویی و اساتید دانشگاهها
با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوری
شده ،مهمترین مسائل و چالش های برگزاری
کرسیها به ترتیب زیر الویت-بندی شد:
* محافظه کاری و ترس مسئولین دانشگاه
* عدم تبیین درست چیستی کرسی های آزاد
اندیشی برای دانشجویان
* عدم وجود فرهنگ ،ادب نقد و نقدپذیری در
آزاد اندیشی
* عدم فهم درست چیستی و ضرورت آزاد
اندیشی توسط مسئولین دانشگاه
طبق نتیجه پژوهش فوق مشخص گردید که
در هر شش حوزه اصلی مورد توجه ،مسائل و
آسیبهای جدی وجود دارد که باید برای بهبود
این وضعیت اقدام به برنامهریزی نمود .از میان
حوزههای اصلی مورد توجه ،مدیریت دانشگاه و
اخالق و فرهنگ آزاد اندیشی در اولویت قرار
دارند.
در ادامه اعضای محترم جلسه ،ضمن تأکید بر
بهبود فضای آزاداندیشی در کشور و بخصوص
در دانشگاهها ،به برخی مسائل در حوزه برگزاری
کرسیهای آزاداندیشی اشاره کردند و برای
گسترش بیشتر این کرسیها در کشور خواستار
اختصاص امتیاز مناسب برای ارائه دهندگان
کرسیها ،اطالع رسانی در حوزه ساز و کارها
و شیوههای برگزاری کرسیها در کشور توسط
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره ،تمرکز بر توسعه کرسیها
به جای مدیریت آنها ،توجه به موضوعات علمی
و مبنایی به جای موضوعات سطحی و جنجالی،
هماهنگی بیشتر با دستگاههای حاکمیتی و
جلوگیری از دخالتها و برخوردهای سلیقهای
دستگاهها با این کرسیها و افزایش امنیت
روانی ارائه کنندگان کرسیهای آزاداندیشی در
دانشگاهها شدند.
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