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امضاي تفاهمنامه همکاري بين دانشگاه
تربیت مدرس تهران و هيأت حمايت از
کرسي ها
به گزارش روابط عمومی دبیر خانه هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد
و مناظره در جلسه ای که روز چهارشنبه
مورخه  94/06/11با حضور دکتر محمد تقی
احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس و جمعی
از معاونین و اعضای کمیته دستگاهی این
دانشگاه و همچنین مصطفی اسماعیلی رئیس
کمیته دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت
برگزار شد ،دو طرف درخصوص نحوه ادامه
همکاری های بیشتر در آینده گفتگو کردند .در
این جلسه دکتر احمدی ضمن اشاره به اهمیت
و جایگاه برگزاری کرسی های نقد و مناظره
و آزاداندیشی خصوصا در عرصه علوم انسانی
تاکید کرد :دانشگاه تربیت مدرس و مجموعه
مسئولین و معاونت های دانشگاه بصورت
جدی به اجرای این برنامه ها کمک خواهند
کرد و در آینده شاهد مجموعه اقدامات زیادی
از این دانشگاه خواهید بود .در این جلسه
اسماعیلی رئیس کمیته دستگاهی دبیرخانه
هیئت حمایت نیز ضمن تبیین نحوه حمایت
این دبیرخانه از برگزاری اینگونه نشست ها ،به
بیان ضوابط و آئین نامه های مربوط به اجرای
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
پرداخت .در پایان جلسه تفاهمنامه همکاری
بین هیات حمایت از کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی و دانشگاه تربیت مدرس تهران
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 دکترناصر معصومی ،دبیر کمیته دستگاهی دانشگاه تهران

برای انسان های فرهیخته انگیزه های مادی برای ورود به
نظریه پردازی اصل نیست

جناب آقای دکتر معصومی ،چه اقداماتی
تاکنون بهمنظور توسعه و ترویج زمینههای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه
تهران صورت گرفته است؟
در دانشگاه تهران استادان ،اندیشمندان و
دانشمندان برجسته و فرهیخته فراوانی وجود دارد
که به حسب وظیفه تعلیم و تربیت ،پژوهش و
جایگاه استادی فعالیت های علمی و تحقیقاتی
خود را ،که عموماً ماهیت نظریه پردازی نیز
دارند ،انجام می دهند .کلیه کارهایی که استادان
محترم دانشگاه به عنوان فعالیت های پژوهشی
و تحقیقاتی عهده دار هستند ،با مشارکت
دانشجویان متعدد در مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری صورت می گیرد .عالوه بر این ،در دانشگاه
تهران موسسات و واحد های پژوهشی متعددی
وجود دارند که برحسب نیاز کشور توسط اعضای
هیئت علمی متخصص و با تجربه ایجاد شده و در
زمینه تحقیق و پژوهش و پیشبرد علم و فناوری
در یک حوزه مشخص علمی ،ماموریت و وظایف
خود را انجام می دهند .اما ماهیت کاری و فرایند
شکل گیری کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره ،که بر اساس رهنمودهای مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت اهلل خامنه ای (مد ظله
العالی) و حمایت شورای عالی انقالب فرهنگی
ایجاد شده است با ماهیت و رویکرد نظریه پردازی
فعلی استادان دانشگاه از جنبه های مختلف تفاوت
هایی دارد .بر اساس برنامه اجرایی کرسی های
نظریه پردازی ،نظریه های نو و جدید توسط
استادان برجسته دانشگاه ارائه می شود و زمینه
نقد ،بررسی و چکش کاری آن ،با رویکرد دینی و
قرآنی در سطح ملی و بین المللی فراهم می شود.
هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد
و مناظره فرایندی را طراحی کرده اند که نظریه
ها در فضای آزاد و با نشاط و با دعوت و حضور
سایر صاحب نظران ،داوران و ناقدان برجسته و
فرهیخته ارائه شود .پس از بحث و بررسی و نقد
و داوری ،نظریه ارائه شده حالت پخته تری پیدا
می کند .چرا که یک نظریه وقتی دقیق تر شده
و از اعتبار علمی باالتری برخوردار خواهد شد که
سایر محققین آن را به چالش کشیده و نظرات
تخصصی خود را بیان کرده باشند .برهمین اساس
دانشگاه تهران موضوع تشکیل کمیته دستگاهی
درشماره آینده می خوانیم:
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره را در
گفتگو با سرکار خانم دکتر پروین پرتوی (معاون جلسه ای با حضور رئیس محترم دانشگاه و جناب
آقای دکتر خسروپناه مورد بحث و بررسی قرار
پژوهشی دانشگاه هنر تهران)
داده و متعاقباً نیز با توجه به جامعیت دانشگاه و
گستردگی حوزه های مختلف علوم انسانی و علوم
اجتماعی و رفتاری ،تعدادی از روسای دانشکده
ها نیز برای عضویت در این کمیته انتخاب شدند
و احکام اعضای حقیقی و حقوقی کمیته صادر
شد .طی چندین جلسه با کارشناسان محترم
هیئت حمایت در خصوص نحوه عملیاتی کردن
فازهای اجرایی کمیته های دستگاهی گفتگو
شد و سپس کمیته دستگاهی تشکیل گردید ،و

در اولین جلسه کمیته دستگاهی پس از بحث
و تبادل نظر دو رویکرد برای شروع فعالیت ها
پیشنهاد شد .یک رویکرد این است که حوزه
های مختلف کرسی هاین نظریه پردازی را اطالع
رسانی کنیم و استادان محترمی که مایل هستند
نظریه های خود را مطرح کنند نظریه پیشنهادی
خود را بر اساس فرایند مصوب و مدون کمیته
های دستگاهی و هیئت حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ارائه دهند .رویکرد دیگر این است
که برای یک شروع خوب و مناسب ،از اندیشمندان
برجسته و نظریه پردازان فرهیخته دانشگاه تهران
بخواهیم که فکرها و اندیشه هایی که به عنوان
نظریه علمی قابل طرح است را مطرح نمایند تا
به این شکل احترام و جایگاه استادان برجسته
دانشگاه نیز حفظ شود .رئیس محترم دانشگاه
تهران نیز بر تشکیل این کمیته دستگاهی و
اجرای این طرح اعتقاد دارند و با عالقه این موضوع
را پیگیری می کنند .اخیرا ً دبیرخانه کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره در داخل دانشگاه
تهران تشکیل شده است.
به این موضوع اشاره داشتهاید که بخشی
از برنامهای که دارید جذب اساتید برای
برگزاری نشستها و کرسیها است بدین
منظور چه نوع تمهیداتی اندیشیدهاید
که اساتید بیشتری جذب دبیرخانه شوند
تا بتوانیم از نظرات آنها بیشتر بهره مند
شویم؟
برای انسان های فرهیخته و دانشمند ،امتیازات
و انگیزه های مالی یا امتیازات عددی برای ارتقاء
علمی نمی تواند موثر و قابل توجه باشد و امتیازات
معمول و متداول که در جامعه و دانشگاه مطرح
است برای آنها انگیزه الزم را ایجاد نمی کند .به
عقیده بنده روش انجام کار ،نحوه دعوت از استادن
برجسته ،فراهم آوردن بستر مناسب از امکانات
الزم برای حضور استادان فرهیخته ،نظم و انظباط
کاری ،احترام و رعایت جایگاه و منزلت آن ها ،و
در کل ایجاد زیرساخت مناسب و شایسته برای
برگزاری جلسه ها و نشست های نظریه پردازی،
نقد و مناظره می تواند انگیزه باالیی برای مشارکت
ایجاد کند.
در عرصه برگزاری و اجرای کرسیهای
نظریهپردازی نقد و مناظره دانشگاههای
کشور با چه چالشها و موانعی مواجه اند؟
اولین چالش ایجاد فضای مهم مشترک از اهداف
واقعی و ماموریت های این برنامه است .چالش
دیگر منطق گفتگو و ایجاد فضای مناسب و درست
برای بیان مفاهیم و استدالل ها می باشد .دانشگاه
تهران هنوز در حال برنامه ریزی برای آغاز این
مهم می باشد .ولی یک حرکت درست ،منطقی
و بدون شتاب که تضمین الزم برای دستیابی به
نتایج را داشته باشد ،خیلی بهتر از این است که
با شتاب زدگی وارد میدان شویم و اصل موضوع
دچار چالش های حاشیه ای شود.

جلسه کارگروه علوم قرآنی و حدیث
کرسی علوم نقلی با بررسی سه طرحنامه
برگزار شد
این جلسه که در تاریخ  18شهریور ماه با
حضور اعضای کارگروه علوم قرآنی و حدیث
کرسی علوم نقلی برگزار شد ،سه طرحنامه
مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدای جلسه خانم
طاهره دیواندری طرحنامه خود با موضوع «یکی
بودن زمان آفرینش زمین و آسمان ها در قرآن»
را ارائه داد .پس از آن ،اعضاء شورا سواالت و
نقدهای خود را مطرح کردند .درنهایت مقرر شد
پس از اعمال اصالحیه کرسی ترویجی برای
طرحنامه فوق برگزار گردد .در ادامه جلسه
طرح نامه «رازگشایی و استخراج دانش جدید
از مفاهیم ژرف آیه  34سوره مبارکه نور» از
آقای ایرج مرادی مورد ارزیابی قرار گرفت که
طرحنامه مذکور بدلیل عدم برخورداری از روش
شناسی علمی ،فاقد شرایط الزم برای بررسی
بیشتر دانسته شد .در بخش دیگری از جلسه
نیز پیرامون اصالحیات طرحنامه دکترمحمد
ِ
سرنوشت
تقی سهرابی با عنوان « نظریه ی نفی
پیشین محتو ِم انسان از منظر قران و روایات»
ِ
تبادل نظر شد و مقرر گردید دو ارزیاب این طرح
را مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.
شورای علمی کرسی علوم اجتماعی
راهکارهای شناسایی ،رصد و حمایت از
نظریه ها ،نوآوری ها و نقدهای علمی را
بررسی کرد
شورای علمی کرسی علوم اجتماعی در
جلسه ای که روز  22شهریور ماه برگزار شد
طرحی را مورد بررسی قرار داد که بر طبق
آن قرار است نظریات بدیع و بومی در علوم
انسانی که به دالیل مختلف از جمله بی اطالعی
صاحبین نظریه از حوزه فعالیت هیات حمایت
ازکرسی ها ،بی میلی نسبت به ارائه طرحنامه،
در قید حیات نبودن صاحب نظر و  ...زمینه نشر
عمومی آن تا کنون فراهم نبوده ،شناسایی شود
و زمینه داوری و انتشار آن مهیا شود .همچنین
گفتنی است به دلیل وسعت حوزه علوم انسانی
دو رشته علوم سیاسی و علوم اجتماعی به عنوان
پیشگامان این رصد و پایش علمی مشخص
شدند.
این طرح دارای اهداف اصلی به شرح زیر است:
*استقراء و تهیه ی گزارش و تحلیل از
نظریهها ،نظرات و نقدهای علمی بدیع بومی
معاصر
*زمینه سازی برای ورود نوآوری های علمی
ی ها
شناسایی شده به فرایند کرس 
*ایجاد امکان برنام ه ریزی برای تکریم و حمایت
از صاحب نظران نوآور
*اطالع رسانی راجع به نظریه ها و نقدهای
علمی و فراهم آوردن زمین ه ی کاربست آنها به
حسب مورد
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.
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