
 

 
 سردبیرگفتار 

ل و تکامةل  ش انسانی، پيوسته گةام در مسةير تحةوّ   بيهوده نيست؛ زیرا دانو کوشش جستجوی یک نظریة جدید، تالش 

 دور است.آن از طبيعت و خرد انسانی نيز بهباشد که  ینظریة خاصّ تواند تسليم و تابعدارد و هرگز نمی

 کندهای دیگران استفاده ها و تجربهدهد که هم از یافتهمی انسانتفکّر، این موهبت الهی، این اجازه و امکان را به  

 های دیگری را تجربه یا خلق کند.وشها و رد، راهو هم خو

ها را در چارچوب مناسب و با تفکّر صحيح و بينش علمی، نظریه دانشگاه بتواندنظریه، محصول تفکّر است و اگر 

که تنها دانشگاه و فرهنگی توانيم شاهد دگرگونی خود و دیگران باشيم. ، میدقالب درست، تعریف یا توليد کن

 فرهنگی و تاریخی کسب نماید.علمی، تواند توفيق هرگز نمی ،های دیگران باشد   نظریهکنندمصرف

چندان مناسبی  وز  آموزش و توليد نظریه، کارنامةتوان پنهان نمود که ساختار آموزش عالی در حنمی شوربختانه

امری کليدی  ،ش و توليد نظریه در مراکز علمیندارد. ما باید این واقعيّت را بپذیریم که در جهان مدرن، جایگاه آموز

قانة خالّ کوششمند حمایت معنوی و ات تطبيقی در سرزمينمان همچنان نيازا دانش ادبيّامّ؛ آیدشمار میبهو بنيادی 

ها توانسته است است؛ ادبيات تطبيقی در غرب با کمک نظریه و کاربست درست آنپردازان و نظریهاندیشمندان 

 ی غرب را ميسّر و ممکن سازد.حضور فرهنگ

گسترش  پیما نيز باید در « 3معنای پایان اندیشه نيستهيچ وجه بهبه»ها که پایان و کمال آن نظریهاگر بپذیریم  

 ق سازیم.را محقّ «نوزایی فرهنگی»ای از منظور توليد نظریه باشيم تا گونهر بههای مساعد آموزش تفکّبسترها و زمينه

در طلب  - که در جای خود ارزشمند است –ست که نخبگان ما با کمک ترجمه و مهاجرت ا دیهای متماسال

 ر در جهان تبدیل شویم.هستند، تالش کنيم خود به یکی از مراکز تفکّ« رمراکز تفکّ»

ن بيرق معنای برافراشتانگاری امر نظریه است و نه بهیا سادهب این را هم بگویم که این پيشنهاد؛ نه از روی تعصّ 

« تر بهتر و مطلوب استفاد »و « تصميم و طرح خردمندانه»معنای های موجود است، بلکه بهو نظریه هاطغيان عليه فرهنگ

 است.« هنر تفکّر»جایگاه دانشگاه در توليد نظریه و آموزش از 

 اهلل ولیّ التّوفيق والسّداد
 وند تورج زینی
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