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معرفی شورای داوران و ناقدان اجالسیه نهایی
«فرانظریه اسالمی روابط بین الملل»

دکتر اصغر افتخاری فوق لیسانس و دکترای خود را
در رشته علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)
اخذ کرده است .وی تاکنون  19کتاب را تألیف و ترجمه
کرده و بیش از  170اثر (اعم از مقاالت تألیفی و ترجمه ای،
مجموعه مقاالت ،گزارش علمی  ،نقد کتاب و)...
در زمینه اجتماعی ،دینی و سیاسی دارد.
دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی و استاد تمام گروه
علوم سیاسی دانشگاه گیالن است .دکتر سیمبر مدیر
گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن،
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و رئیس دانشکده
علوم انسانی دانشگاه گیالن در سالهای مختلف بوده اند.
دكتر حميرا مشيرزاده فارغ التحصیل درجه دكتري در رشته
علوم سياسي از دانشگاه تهران است .وی فعاليتهاي علمي
بسياري داشته و دارد .از جمله اين فعاليتها مي توان به عضويت
در هيئت تحريريه مجالت معتبر در زمينه هاي علوم سياسي،
سياست خارجي و روابط بين الملل و همچنين عضويت در هيئت
علمي كنفرانسهاي داخلي و بين المللي تخصصي اشاره كرد.
سید محمدکاظم سجادپور دیپلمات ایرانی و دانشیار
دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه است.
وی مدرک دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه جرج
واشینگتن دریافت کرد و دوره تحقیقاتی فوق دکتری
را در دانشگاه هاروارد گذراند .مدیر کل دفتر مطالعات
سیاسی بین المللی وزارت خارجه ،سفیر در دفتر اروپایی
سازمان ملل در ژنو از سوابق اجرایی دکتر سجادپور است.
حجت االسالم دکتر منصور میراحمدی ،محقق و استاد
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
و معاون فرهنگی این دانشگاه می باشند .دکتر میراحمدی
سِ مت عضویت در هیئت تحریریه نشریه های علمی متعدد
و نویسندگی در نشریه های سیاسی را دارد .تاکنون تعداد
 53مقاله از وی در مجالت علمی پژوهشی و در همایش ها
و نشریات علمی داخلی و خارجی منتشر شده است.
دکترمحمدرضادهشیری دانشیار دانشکده روابط
بین الملل وزارت امورخارجه است .دکتر دهشیری سابقه
معاون پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي و معاون نمايندگي دائم جمهوري اسالمي ايران
در يونسكو نیز دارد و تاکنون مقاالت و یادداشت های
متعددی در زمینه روابط بین الملل به چاپ رسانده اند.
دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) و
استاد تمام اندیشه سیاسی است .از دکتر سلیمی تا کنون بیش
از  7جلد کتاب و  50مقاله علمی-پژوهشی انتشار یافته است.
دکتر احمد نقیب زاده پژوهشگر حوزه علوم سیاسی
و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است .از
دکتر نقیب زاده تاکنون بیش از  24تالیف و ترجمه
کتاب و  50مقاله علمی در مجالت داخلی و خارجی
به چاپ رسیده است .از مهم ترین آثار او می توان به
«درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی» اشاره کرد.
دکترمحمدباقرخرمشاددارایدکترایجامعهشناسیسیاسی
از دانشگاه لیون فرانسه است .دکتر خرمشاد عضو هیأت علمی
ی تهران
ی دانشگاه عالمه طباطبای 
دانشکده حقوق و علوم سیاس 
می باشد که در سوابق اجرایی او معاون آموزش و
پژوهش وزارت امور خارجه ایران ،رئیس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی،معاون فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دیده میشود.
دکتر ارسالن قربانی ،استاد تمام روابط بین الملل گروه علوم
سیاسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن ایرانی روابط بین
الملل است.دکتر قربانی مدرک دکترای خود را از دانشگاه
نیوثوت ولز سیدنی استرالیا در رشته روابط بین الملل دریافت
نموده اند .و در سوابق پژوهشی ایشان بیش از  50مقاله علمی
پژوهشی و تالیف و ترجمه بیش از  15جلد کتاب وجود دارد.
دکتر شجاع احمدوند معاون پژوهشی دانشگاه عالمه
طباطبایی(ره) می باشد .دکتر احمدوند با مرتبه علمی دانشیار،
دانش آموخته علوم سياسي -اندیشه سیاسی (در ایران و
اسالم) از دانشگاه تهران است .از او تا کنون  10جلد کتاب
و بیش از  40مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده است.
دکتر احمدوند همچنین سردبیر و عضو هیأت تحریریه
فصلنامه و دانشنامه های مختلف حوزه علوم سیاسی است.

حجتاالسالم و المسلمين دكتر محمد ناصر سقای بی ریا
معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره)
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آشنایی با دکرت سید جالل دهقانی فیروزآبادی
نظریه پرداز ««فرانظریه اسالمی روابط بین امللل»

اجالسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «فرانظریه اسالمی روابط بین الملل»
روزدوشنبه21دیماهباهمکاریمعاونتپژوهشیدانشگاهعالمهطباطبایی
(ره) و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
برگزار می شود .در نشست تبیین «فرانظریه اسالمی روابط بین الملل»
که توسط دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی ارائه خواهد شد؛ دکتر
احمد نقیب زاده ،دکتر حمیرا مشیرزاده ،دکتر اصغر افتخاری ،دکتر رضا
سیمبر ،دکتر محمدکاظم سجادپور و دکتر منصور میراحمدی به عنوان
داور ،و دکتر محمد رضا دهشیری ،دکتر حسین سلیمی ،دکتر شجاع
احمدوند ،دکتر محمد باقر خرمشاد ،دکتر ارسالن قربانی و دکتر کیوان
حسینی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت .به همین بهانه در این
شماره معرفی این اندیشمند برجسته می پردازیم.
سید جالل دهقانی فیروزآبادی وی متولد سال  ۱۳۴۴در شهرستان میبد از شهرستانهای استان یزد است .او دارای مدرک
دکتری روابط بینالملل از دانشگاه بروکسل بلژیک در سال  ۱۳۷۴است .وی جوانترین استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط
بینالملل در ایران است که عضو هیت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی میباشد .وی دارای تألیفات
بسیاری در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و نظریات روابط بینالملل است .مهمترین کتاب وی سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران چاپ انتشارات سمت است که به عنوان کتاب درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاههای ایران
تدریس میشود .به بهانه برگزاری اجالسیه نهایی «فرانظریه اسالمی روابط بین الملل» این شماره به معرفی این اندیشمند
برجسته می پردازد.

جلسه مجمع هیأت حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره برگزار شد

صدو دوازدهمین جلسه مجمع هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره به ریاست آیت اهلل علی اکبر
رشاد ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،دوشنبه  14دیماه
در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،این جلسه که
با حضور دکتر محمدعلی کینژاد (عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی) ،حجت االسالم و المسلمین دکتر خسروپناه
(دبیر هیأت) و برخی از رؤسا و نمایندگان دانشگاههای
عالمه طباطبایی ،امام صادق (ع)،تهران ،شیراز ،سيستان
و بلوچستان و رؤسا و نمایندگان پژوهشگاههای علوم و
فرهنگ اسالمي و جهاددانشگاهی برگزار شد ،درخصوص
دستاوردهای همایشهای منطقهای در حوزه ترویج نظریه
پردازی بحث و تبادل نظر شد .بنا به این گزارش ،در ادامه
این جلسه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گزارشی
از روند برگزاری و دستاوردهای نشست منطقهای هیأت
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی در این دانشگاه ارائه
کرد .دکتر بندانی با اشاره به حضور روسای دانشگاههای
منطقه  8کشور در این نشست گفت :روسای دانشگاههای
استانهای کرمان ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان در این
نشست به بحث و تبادل نظر در زمینه تسهیل برگزاری
کرسیهای نظریهپردازی پرداختند .پس از ارائه این گزارش
اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند ،که اهم
آن به شرح ذیل است :تفکیک بین سخنرانیهای علمی و
کرسیهای نظریهپردازی و کرسیهای آزاداندیشی مقدمه
ای برای کرسیهای نقد و مناظره است .پس از ارائه
نظرات اعضاء آیت اهلل علی اکبر رشاد هم طی سخنانی
گفت :برگزاری نشستهای منطقهای از اقدامات الزم و
با ارزش در زمینه ترویج کرسیها است .وی افزود :در زمینه
تشویق برگزاری کرسیها ،اعطای امتیاز بر الزام به اجرای
کرسی توسط اعضای هیأت علمی مقدم است .عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :در زمینه برگزاری کرسیها
در حوزههای علمیه نیز به نظر میرسد از ظرفیت مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون استقالل حوزههای
علمیه در اعطای رتبهها و مجوزهای علمی باید بیشتر
استفاده شود .در بخش دیگری از این جلسه نیز مقرر گردید
همایش منطقهای آشنایی با کرسیهای نظریه پردازی ،نقد
و مناظره در قم برگزار شود.

مسؤلیتها:
رایزنی فرهنگی در کشور امارات متحده عربی .وی از سال  ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۵رایزن فرهنگی ایران در کشور امارات
متحده عربی بوده است.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی .وی از سال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۱رئیس دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی بود.
معاونت سیاسی ـ حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسالم .وی اکنون به عنوان معاون سیاسی ـ حقوقی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی است.
عضو شورای عالی تحول علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی یکی از صاحب نظرانی است که در سالهای اخیر در حوزه نظریه اسالمی
روابط بینالملل و سیاست خارجی مقاالت اصیلی را تألیف و منتشر کرده است .در این راستا میتوان به مقالههای
مبانی فرا نظری نظریه اسالمی روابط بینالملل ،چگونگی و چیستی نظریه اسالمی روابط بینالملل ،نظریه اسالمی
جلسه شورای علمی -راهبردی هیأت حمایت
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد .بر این اساس وی در سال  ۱۳۹۰به عضویت شورای تحول از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
برگزار شد
و ارتقا علوم انسانی برگزیده شد.
هشتاد و سومین جلسه شورای علمی -راهبردی هیأت
آشنایی با نظریه:
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره به
هدف از برگزاری این کرسی نظریه پردازی ،تبیین و تشریح فرانظریة اسالمی روابط بینالملل است که در این ریاست آیت اهلل علی اکبر رشاد ،عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی ،در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
چارچوب ،چگونگی و الزاماتِ نظریهپردازی اسالمی روابط بینالملل ،و عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند و مبانی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت
فلسفی این نوع نظریه استخراج و تبیین خواهد شد همچنین در این نظریه اصول و مفروضههای هستیشناختی از کرسی های نظرریه پردازی ،نقد و مناظره ،در ابتدای
این جلسه گزارش دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای
به تفکیک و تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در این خصوص از این نظریه دفاع خواهد شد.
نظریهپردازی ،نقد و مناظره در آسیبشناسی و موانع روند
نظریه اسالمی روابط بین الملل،همانند دیگر نظریه های روابط بین الملل بر پیش فرض ها و مبانی فرانظری برگزاری این کرسیها ارائه شد.پس از ارائه این گزارش،
آیت اهلل رشاد بر لزوم تهسیل در فرآیند اداری و اجرایی
استوار و ابتناء می یابد .به گونه ای که برای پردازش نظریه اسالمی روابط بین الملل نخست باید مبانی فلسفی برگزاری کرسیهای علمی فارغ از سهل گیری در مراحل
و فرانظری آن را در قالب یک فرانظریه تبیین و تشریح کرد .از این رو ساختن و پرداختن نظریه اسالمی داوری و ارزیابی طرحنامه ها تاکید کرد و گفت :اگر در داوری
و ارزیابی طرحنامهها سخت گیری نشود ،بحث تولید نظریه
روابط بین الملل مستلزم تنظیم و تدارک فلسفه مضاف روابط بین الملل است که این مبانی و مبادی را از هدف اصلی خود دور می شود ،اما باید سرعت در مراحل
تبیین کند .این امر به معنای ضرورت و اولیت پردازش فرانظریه اسالمی روابط بین الملل است .فرانظریه اسالمی اجرایی برگزاری پیش اجالسیه ها را با همکاری دانشگاهها
بیشتر کرد تا این زمان فرسایشی نشود.همچنین در این
روابط بین الملل ،به معنای نظریه یا فلسفه نظریه اسالمی روابط بین الملل بر حسب هستی شناسی ،معرفت جلسه درباره راهکارهای رفع موانع موجود در روند برگزاری
ی ها بحث و تبادل نظر شد که اهم آن عبارتند از:
شناسی و روش شناسی تعریف می شود؛ انسان شناسی و ارزش شناسی در ذیل هستی شناسی و جامعه شناسی کرس 
تحکیم همکاری و هم افزایی با معاونت پژوهشی وزارت علوم،
و غایت شناسی نظریه نیز در درون معرفت شناسی تبیین می شود.
ارتقای یک رتبه علمی اعضای هیئت علمی با ارائه نظریه
براین اساس ،هدف از این نظریه پردازی تمهید و تدوین فرانظریه اسالمی روابط بین الملل است .به گونه ای علمی در کرسیهای نظریهپردازی ،توجه به ظرفیتها و
قابلیتهای اقلیمی و بومی دانشگاهها و مراکز علمی کشور در
که چگونگی و الزامات نظریه پردازی اسالمی روابط بین الملل ،و عوامل تاثیرگذار بر این فرایند و مبانی فلسفی برگزاری کرسیها ،موضوع محوری و کاربردی بودن نظرات
این نوع نظریه استخراج و تبیین می شود .از این رو ،مبانی مفروضه ها و پیش فرض های فلسفی ای تدوین ارائه شده ،ضابطهمند شدن روند نقد و داوری در کرسیها،
اجرای طرح «رصد» توسط هیأت حمایت از کرسیها به
و ارائه میشود که قواعد و منطق الزم برای پردازش نظریه اسالمی روابط بین الملل را فراهم می سازد .به بیان منظور شناسایی نظرات علمی طرح شده و لزوم همکاری
دیگر ،مبانی فلسفی و قواعد منطقی الزم برای پردازش نظریه اسالمی روابط بین الملل تدوین و تبیین می شود.

.
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اصول و مفروضه های هستی شناختی :واقع گرایی تکثرگرا ،جوهر گرایی حداقلی ،تکثرگرایی علی،
اراده گرایی ،تعامل گرایی ،عقل گرایی ،امت محوری ،همگرایی انسانی ،قاعده مندی پدیده ها ،تحول گرایی.
اصول و مفروضه های معرفت شناختی :واقع گرایی ،تکثرگرایی ،مبناگرایی ،تعامل گرایی ارزشی ،تنوع و
تکامل گرایی ،عام گرایی و کالن نگری ،کل نگری و نظام محوری.

اصول و مفروضه های روش شناختی :تکثرگرایی تأسیسی ،تکثرگرایی تشکیکی ،تعامل گرایی روش شناختی،
مسئله محوری ،استنطاق گرایی ،کثرت گرایی روشی ،تلفیق گرایی.

مدیر مسئول :عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :مصطفی اسماعیلی
مدیر اجرایی :علی اکبر مسگر
هیأت تحریریه :مرتضی کمیجانی ،ابوالفضل صیامیان گرجی
نشریه خبری ((نظر)) به صورت هفتگی توسط هیأت
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.
شماره تماس021-61352240 :

nazar.korsi.mag@gmail.com

