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نخستین کرسی رشد «فلسفه فلسفه اسالمی»
در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

52

جلسه مجمع و شورای علمی راهربدی عیأت
حامیت ابرگزار خواهد شد

با همکاری کمیته دستگاهی دانشگاه سیستان
و بلوچستان و معاونت علمی دبیرخانه
کرسی های نظریه پردازی ،نخستین کرسی
رشد «فلسفه فلسفه اسالمی» برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه حجت االسالم
دکرت عبدالحسین خرسوپناه همراه بود ،آقايان
دکرت علی اکرب نصیری ،دکرت مرتضی عرفانی و
دکرت ابراهیم نوری به عنوان ناقد حضور داشتند.
این نشست علمی در روز دوشنبه  4دی
ماه  1396از ساعت  9الی  11در تاالر
مالصدرا حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

این جلسه که به ریاست آیت اله رشاد
رئیس هیأت حامیت از کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره و با حضور روسای
دانشگاه ها و مراکز علمی علوم انسانی
کشور روز دوشنبه  11دی ماه برگزار خواهد
شد درخصوص محورهای هامیش آشنایی با
دکرت سید جالل دهقانی فیروزآبادی رئیس شورای تخصصی علوم اجتامعی مطرح کرد
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
که در  12دی ماه به میزبانی دانشگاه آزاد
چیستی و چرایی نظریه پردزای در حوزه علوم اجتماعی
اسالمی واحد اراک برگزار می شود ،بحث و
گفتگو خواهد شد .همچنین در این جلسه
پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی «فرهنگ و دکرت سید جالل دهقانی فیروز آبادی رئیس شورای به نظر بنده این مورد در آیین نامه هیأت حامیت گزارش دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه
متدن غرب نیز بر مبانی وجودی استوار است» تخصصی علوم اجتامعی و نظریه پرداز «فرانظریه باید به طور شفاف و رصیح مشخص شود .بسط و ترویج نظریه پردازی ارائه خواهد شد.
اسالمیروابطبینامللل»طیگفتوگوییازچیستی یکی دیگر از مفاهیمی که مورد بحث است این می باشد
برگزار شد
وچرایینظریهپردازیدرحوزهعلوماجتامعی گفت :که آیا تعاریف مختلفی از نظریه وجود دارد که همه این

پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی «فرهنگ و
متدن غرب نیز بر مبانی وجودی استوار است»
با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسیهای
نظریه پردازی و کمیته دستگاهی کرسی های
نظریه پردازی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه دکرت
محمد ریخته گران همراه بود ،آقایان دکرت
رضا داوری اردکانی ،دکرت غالمرضا اعوانی،
دکرت حسین کلباسی و دکرت حمید پارسانیا به
عنوان شورای داوران و دکرت شهرام پازوکی،
دکرت محمد رجبی ،دکرت سید حمید طالب
زاده و دکرت سید محمد رضا بهشتی به عنوان
شورای ناقدان در پیش اجالسیه حضور داشتند.
این نشست روز دوشنبه  4دی ماه  1396از
ساعت  16الی  18به آدرس دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،تاالر دکرت شهیدی برگزار شد.

کارگاه تخصصی آشنایی با کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره برگزار شد
کارگاه تخصصی «آشنایی با کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره» با حضور
دکرت سید جالل دهقانی فیروز آبادی رئیس
شورای تخصصی علوم اجتامعی دبیرخانه
کرسی های نظریه پردازی و دکرت علی اکرب
مسگر معاونت حامیت و گفتامن سازی این
دبیرخانه در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
در این کارگاه انواع کرسی های تخصصی و
ترویجی تحت حامیت دبیرخانه هیأت حامیت
از کرسی های نظریه پردازی معرفی شد و
در روز دوشنبه  4دی ماه  ۱۳۹۶از ساعت 10
الی  12در سالن گردهامیی دانشکده علوم
اجتامعی دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.

آشنایی با اعضای شورای تخصصی علوم عقلی دبیرخانه
هیأت حامیت از کرسی های نظریه پردزای ،نقد و مناظره

بحث در مورد نظریه و مختصات آن ،موضوع یک
علم یا نظریه دیگری است که به آن ،فرانظریه گفته
می شود؛ یعنی متاتئوری از نظریه بحث می کند که
نظریه چه هست و چه ویژگی هایی دارد و چگونه
ارائه می شود .در همه حوزه های علوم اجتامعی
از جمله در رشته تخصصی ما یعنی علوم سیاسی
بحث های فرانظری اخیرا ً مطرح شد که بواسطه
تشکیک هایی که ارائه شده در مورد اینکه علم و
نظریه چه چیزی است؟ آیا آن گونه که دیدگاه غالب
تلقی می کند ،ما یک تعریف و یک نوع نظریه داریم
و یا تعاریف و انواع مختلفی از نظریه وجود دارد؟
مالک های داوری آن چه چیزی می باشد؟ چگونگی
نظریه پردازی چگونه است؟ آیا یک مبنایی برای ارائه
نظریه وجود دارد یا ندارد؟ آیا نظریه ،اثباتی است
یا عینی و تجربی است و یا انواع دیگری هم دارد؟
البته در دهه شصت و هفتاد میالدی این مباحث
بوده است .ولی به نظرم کامکان در جامعه علمی ما
دیدگاه های غالب وجود دارد که اصالً طرح چنین
بحث هایی بی معنی است .چون فرض بر این است که
نظریه ،واحد است و ماهیت ،هدف و روش واحدی
دارد و بنابراین فرانظریه یک امر بی معنی است ولی
اخیرا ً که بحث های پوزیتیویسم مطرح شده خو ِد
این ترسیم و پیش فرض زیر سؤال رفته است که چه
کسی گفته که ما یک نوع نظریه داریم و نظریه یک
تعریف دارد و آن هم واحد است! بنابراین این اولین
نکته ای است که باید مشخص شود .در کرسی ها
و شوراهای تخصصی تجربه بنده و همکاران نشان
می دهد که چون تفکر غالب این است که نظریه،
واحد و روش و ماهیت آن واحد است ،در داوری
نظریه ها هم اختالف پیش می آید (در بین نظریه
پردازان و داوران) .اگر واقعاً نظریه واحد باشد و
معیار و مالک های واحدی داشته باشد و همه هم
به آن اعتقاد داشته باشند آن وقت نسبت به آن
می شود داوری کرد ولی اگر نظریه پردازان ناقد
و داور هریک سه تعریف از نظریه داشته باشند
در اینجا به اجامع نخواهیم رسید .پس اینکه شورای
تخصصی علوم اجتامعی هم این بحث را مطرح کرده
است در این می باشد که آیا -1 :ما تعریف واحدی از
نظریه داریم و امکان پذیر است؟  -2اگر امکان پذیر باشد
آیا این تعریف واحد در همه حوزه های علوم اجتامعی
صادق است؟ آیا ما می توانیم تعریف واحدی از نظریه
ارائهدهیمکهبرایهمهرشتههایتخصصیصادقباشد؟

ها در مورد همه رشته های تخصصی قابلیت کاربَست
داشته باشد؟ به تعبیری از دوستان ممکن است برای هر
رشته ،یک تعریف مشخصی از نظریه رایج باشد .آیا می
شود تعیین کرد که کدامیک مناسبت بیشرتی با رشته ها
دارد؟ چون تعریف و تلقی هایی که امروزه در بحث های
علوم اجتامعی وجود دارد مثالً تلقی که در آمریکا از نظریه
می کنند در آملان و انگلیس و فرانسه آن تلقی وجود
ندارد بنابراین خیلی از چیزهایی که در اروپا نظریه یا
بحث های علمی تلقی می شود در محافل علمی
آمریکایی قابل توجه نیست و یا مثالً درخصوص رشته ما
در آمریکا ،نظریه پست مدرن و انتقادی هنوز هم جزو
نظریه های اصلی این رشته تلقی منی شود درصورتیکه
در اروپا این نظریه وجود دارد و آن هم براساس نظریه
قاره ای و آنگلوساکسون است .نظریه باید دارای
حداقل هایی باشد و قابل تقویت نیز باشد که
البته درخصوص این تعریف باید حتامً دلیل
موجه ای هم وجود داشته باشد که قابل پذیرش
قرار گیرد .نکته ی دیگر این است که نظریه انواع
مختلفی دارد که به  4دسته تقسیم می شود:
-1نظریه تبیینی  -2،نظریه تکوینی -3 ،نظریه انتقادی،
-4نظریه هنجاری  .این ها بحث های فرانظری هستند
که اولین گام در این جا قرار دارد که اگر ما گام های
فرانظری خود را مشخص نکنیم که اصالً نظریه چیست و
مشخصات آن چه می باشد و انواع آن چیست ،منی توانیم
آن را تشخیص دهیم .این موضوع به این منجر می شود
که در نقد و داوری طرحنامه ها به تعریف دقیقی از
نظریه هم دست پیدا نکنیم .یعنی هر کسی در ساختامن
خودش کار خویش را انجام می دهد و به قول پست
مدرن ها قیاس ناپذیری حاکم است .بنابراین ولو بصورت
اعتباری ما باید تعریفی از نظریه ارائه دهیم و به گونه ای
باشد که یک اجامع نسبی معرفتی هم بتوان ایجاد کرد.
وقتی ما طرح نامه ها را قبول و بررسی کنیم اول باید از
نظریه پرداز بپرسیم آیتم او از چه نوع نظریه ای است.
یعنی ادعای او چه است (نظریه تکوینی – تبیینی –
انتقادی – هنجاری) .درثانی به ناقدین و داوران اعالم
کنیم که این نظریه ادعایش این است که مثالً نظریه
هنجاری است و چنین شاخص هایی را شامل می شود
ولو اینکه اگر ناقد چنین نظریه ای را قبول نداشته باشد.
یک بحثی که در جامعه علمی وجود دارد این است که
اگر کسی قائل به نظریه تبیینی باشد ،زیرِبار نظریه های
دیگر منی رود .پس باید طبق شاخص های موردنظر هر
نظریه ای ،تبیین شود و در همه کرسی ها این موضوع را
مشخص کنیم و در آخر به داوران و ناقدان نیز اعالم کنیم.

جلسه شورای تخصصی علوم اجتامعی برگزار
شد
در این جلسه که به ریاست دکرت سید
جالل دهقانی فیروزآبادی برگزار شد
چند طرحنامه علمی مورد بررسی و
تعیین تکلیف قرار گرفت .همچنین در
این جلسه در خصوص مسائل جاری
شورای تخصصی بحث و گفتگو شد.

جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری برگزار
شد
این جلسه که به ریاست دکرت غالمعلی افروز
برگزار شد درباره رضورت حامیت بیشرت از
نظریه پردازان بحث و گفتگو شد .همچنین
در این جلسه راهکارهای اعضا برای
تقویت موارد حامیتی دبیرخانه ارائه شد.
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