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آشنایی با اعضای پیوسته کرسی علوم اجتامعی
همايش منطقه اى كرسي هاى نظريه پردازى ،نقد و
مناظره در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،همایشی
با حضور رؤسا و معاونين پژوهشي دانشگاههاى
منطقه ( ٨استانهای كرمان ،هرمزگان و سيستان و
بلوچستان) و همچنین با حضور آيت ا ...سليماني
نماينده محترم ولي فقيه در استان سیستان و بلوچستان،
دكتر عبد الحسين خسرو پناه رئيس دبيرخانه هيأت
حمايت از كرسي هاى نظريه پردازى ،نقد و مناظره و
خانم دكتر انسيه خزعلي رئيس دانشگاه الزهرا(س)،
در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد .در آغاز
اين مراسم دكتر بنداني رئيس دانشگاه ضمن عرض
خيرمقدم ،به اهداف برگزارى اين همايش اشاره كرد
و گفت :هدف از برگزارى اين همايش آشنايي تمام
دانشگاهيان گرامي با كرسي هاى نظريه پردازى ،نقد و
مناظره است .تمام عزيزاني كه در دانشگاه حرف ،ايده
و طرح جديدى براى گفتن دارند ،چه در زمينه ارتقاء
و چه در مبحث نظريه ها ،مي توانند از اين طريق ارائه
نمايند .دکتر بندانی دانشگاه را بسترى مناسب براى
اشاعه فرهنگ و توليد علم دانست كه با ارائه نظريات
و ايده هاى جديد ميتواند راه رشد و پيشرفت جامعه را
هموار سازد .ايشان كرسي هاى نظريه پردازى را منشأ
ظهور ابتكارات جديد در زمينه معارف ،علوم انساني ،هنر
و معمارى و در نهايت جهت گيرى راهبردى و كليدى
در حل مشكالت و معضالت كشور دانست .ايشان در
خاتمه اظهار اميدوارى نمود تا اين همايش دستاوردهاى
الزم را براى تمامی شركت كنندگان دانشگاهي به همراه
داشته باشد .آيت ا ...عباسعلي سليماني نماينده محترم
ولي فقيه در استان و امام جمعه معزز زاهدان سخنران
بعدى اين همايش بود كه طي سخناني به جايگاه و رسالت
دانشگاه با ساختار فكرى و انديشه هاى اسالمي پرداخت
و با استناد به تعاليم اسالمي گفت :انسان بر اساس تعاليم
الهي موجودى است كه اگر در مسير كمال و انسانيت،
درست قرار گيرد فرشتگان بر او سجده مي نمايند .ايشان
انساني را كه خود محور ،خودبين و رفاه طلب باشد را جدا
از تعريف اسالمي در مورد يك انسان فهيم و عالم دانست.
آيت ا ...سليماني سه رسالت مهم را براى دانشگاهها
برشمرد :اول ساخت و پرورش كادر انساني متعهد ،متدين،
آزاد و منتقد ،دردمند و مسئول .دوم عهده دار بودن امر
پژوهش در جهت پاسدارى از ارزش هاى اصيل ديني.
سوم در عرصه هاى ملي و بين المللي علمي بتواند همپاى
ديگر كشورها حركت كند و كشور را به قله هاى رفيع
علم ،دانش و پیشرفت برساند .ایشان در خاتمه براى
تمامی دانشگاهيان آرزوى عزت و سربلندى نمود .دكتر
عبدالحسين خسرو پناه رييس دبيرخانه حمايت از كرسي
هاى نظريه پردازى سخنران بعد ى اين همايش بود كه
به تبيين جايگاه و وظايف كرسي هاى نظريه پردازى از
سه زاويه پرداخت:
حمايت از كرسي هاى نظريه پردازى ،فلسفه تأسيس،
و علت ناكار آمدى علوم انساني در جامعه .دکتر
خسروپناه دايره فعاليت كرسي هاى نظريه پردازى را علوم
انساني ،هنر و معمارى و علوم اسالمى دانست و افزود:
اين دبیرخانه در سال ٨٢تأسيس و زير نظر شوراى عالي
انقالب فرهنگي به فعاليت ادامه مي دهد و متشكل از
هيأتي از دانشگاههاى كشور است كه هر سه ماه يكبار
برگزار ميشود و این هیأت داراى دبيرخانه مي باشد كه
آن هم داراى  5كرسي و  ٥شوراى كرسي است .هر
كرسي يك رئيس و يك معاون متشكل از اساتيدى است
كه رزومه قوى داشته باشند .ايشان فلسفه تاسيس هيات
را ،حمايت از طرح هاى ارائه شده توسط اساتيد عنوان
كرد و افزود :هويت هر دانشگاه به كرسي هاى علمي آن
بستگي دارد لذا حمايت از طرح ها و ايده ها از وظايف اين
هيأت می باشد .دكتر خسروپناه براى ناكار آمدى علوم
انساني اعم از علوم اجتماعي وعلوم اسالمي در حوزه و
دانشگاه سه عامل را ذكر نمود :عامل معرفتي ،توجه نكردن
به فلسفه علم ،و عدم پيوند علوم انساني با جامعه.ایشان.
در خاتمه از تمامی برگزار كنندگان اين همايش
تشكرو قدرداني نمود.

حجتاالسالم و المسلمين دكتر محمد ناصر سقای بی ریا
معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره)

جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار شد

دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی
علوم عقلی ،علوم نقلی ،علوم رفتاری ،علوم اجتماعی و کرسی هنر ،معماری و شهرسازی است که هریک از کرسی های
مذکور ،وظیفه بررسی طرحنامه ها و مدعاهای علمی واصله به دبیرخانه در حوزه مرتبط با خود را دارند .در این بین کرسی
علوم اجتماعی نیز به بررسی و ارزیابی طرح ها ،نقدها ،نظریه ها و نوآوری های حوزه علوم سیاسی ،علوم اجتماعی ،جغرافیا،
اقتصاد ،مدیریت ،جامعه شناسی ،تاریخ و فرهنگ و تمدن ،حقوق ،مطالعات خانواده و ...مبادرت می ورزد .اعضای این کرسی
را جمعی از اساتید و صاحبنظران برجسته کشور تشکیل می دهند .بنا به اهمیت کارکردی این کرسی ،تحریریه نشریه نظر
تصمیم گرفته تا در این شماره اعضای کرسی علوم اجتماعی را معرفی کند:
دکتر مصطفی ملکوتیان رئیس کرسی علوم اجتماعی می باشد .دکتر ملکوتیان مدیرگروه علوم سیاسی و استاد
تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند .از دکتر ملکوتیان تا کنون ده ها مقاله ،یادداشت
و گفتگو در زمینه تئوریهای انقالب به چاپ رسیده و بیش از  7جلد کتاب نیز تالیف شده است .کتاب «انقالب اسالمی در
سپهر نظریهپردازی» از جمله فعالیتهای پژوهشی دکتر ملکوتیان در حوزۀ انقالب اسالمی است که در محافل دانشگاهی
و علمی مورد توجه واقع شده است.
دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی دانش آموخته روابط بینالملل از دانشگاه بروکسل بلژیک در سال ۱۳۷۴
است .وی که عضو هیت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی میباشد دارای تألیفات بسیاری در زمینه
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و نظریات روابط بینالملل است .مهمترین کتاب ایشان سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران چاپ انتشارات سمت است که به عنوان کتاب درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاههای ایران تدریس میشود.
دکتر علی رضائیان چهره ماندگار در رشته مدیریت (سال  )۱۳۸۵و استاد دانشگاههای تهران هستند .ایشان دوره
دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد .در سابقه اجرائی ایشان
ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و مسئول گروه مدیریت
سازمان سمت دیده میشود .دکتر رضائیان صاحب ده ها کتب و مقاله در زمینه مدیریت سازمانی و رفتار سازمانی است.
دکتر علیرضا صدرا عضو هیئت علمی و استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
می باشد .از دکتر صدرا مقاالت و کتب متعدد از جمله؛ فلسفه سياسي ،علم مدني فارابي و جامعه شناسي پوزيتيويستي
اگوست کنت ،فرايند تاسيس فلسفه سياسي در ايران و اسالم ،نگرش فقهي سياسي ،مقايسه قانون اساسي قديم و جديد
جمهوري اسالمي ايران ،علم سياسي ايراني و اسالمي انتشار یافته است.
دکتر جالل درخشه استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) می باشد .دکتر درخشه دارای
دکتری علوم سیاسی (گرایش اندیشههای سیاسی) از همین دانشگاه هستد .وی که ریاست دانشکده معارف اسالمی وعلوم
سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) را نیز بر عهده داشته ،هم اکنون عضو هیأت تحریریه ،سردبیری و مدیر مسئولی بیش از ده
فصلنامه علمی پژوهشی است و آثار مختلفی نیز تالیف کرده است .از دکتر درخشه تاکنون بیش از  7جلد کتاب چاپ شده که
مهم ترین اثر ایشان کتاب «گفتارهايي درباره انقالب اسالمي ايران» می باشد.
دکتر علی خاکساری عضو هیئت علمی و دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد.
دکتز خاکساری تا کنون ده ها مقاله علمی پژوهشی و چندین کتاب به تالیف رسانده اند و عضو اصلی کمیته اقتصاد راه در
مجمع جهانی راه نیز می باشند.
دکتر محمد سپهری محقق ،نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه در رشته تاریخ اسالم است .ایشان تا کنون کتاب
های ارزشمندی از نویسنده بزرگ جهان تشیع ،عالمه سید جعفر مرتضی عاملی و برخی دیگر از نویسندگان اسالمی را به
زبان فارسی ترجمه کرده اند که از مهم ترین آنها می توان به :امام علی(ع) و خوارج ،اهل بیت(ع) در آیة تطهیر و انقالب
زمینه سازان حکومت مهدی(ع) اشاره کرد .عالوه بر تأليف ،ایشان مسئوليتهاي اجرايي در بخشهاي آموزشي و پژوهشي
مختلف بر عهده داشته و استاد نمونه کشوري()1388را در کارنامه خود دارد.
دکترمحمد زاهدی اصل استاد تمام رشته مددکاری اجتماعی می باشد و دارای تألیفات متعدد در حوزه مددکاری
اجتماعی و رفاه اجتماعی است که مهم ترین آن «مبانی مددکاری اجتماعی» می باشد .دکتر زاهدی پیش از این سالها
مسئولیت انجمن مددکاران اجتماعی ایران را عهده دار بودند و درحال حاضر رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی می باشند.
ازسوابق مدیریتی ایشان می توان به سرپرستی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،معاونت دانشگاه الزهرا ،ریاست دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر مسئولی نشریه پیام امروز اشاره کرد.این مددکار اجتماعی در شکل گیری
و تاسیس سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه شاهد نقش اثرگذاری داشته است.
دکتر ابراهیم برزگر استاد تمام و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی است .دکتر برزگر در طول
سالیان تحصیل آثار زیادی در حوزهی اندیش هیسیاسی در کارنامه خود دارد .نوع کارهای او در بردارنده نوآوری و بهرهگیری
از ظرفیتهای سنت اسالمی و ایرانی در مباحث دانش سیاست است .از دکتر برزگر تا کنون بیش از ده کتاب تالیف و پنجاه
مقاله نیز به چاپ رسیده است.
.دکتر محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم می باشد .دکتر الویری دارای دكتراي تخصصي در رشته تاريخ و تمدن
ملل مسلمان از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران است و تا کنون بیش از ده جلد کتاب نیز تألیف داشته
اند .از جمله دیگر فعاليت هاي ايشان نیز مي توان به چاپ بیش از صد عنوان مقاله در مجالت مختلف ،عضویت در كميته
علمي جشنواره هاي مختلف ،فعاليت درطرحهاي پژوهشي و ...اشاره نمود.
دکتر حمید ابریشمی مدیر گروه اقتصاداسالمی ،پولی و مالی و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
می باشد .وی دانش اموخته دكترا رشته اقتصاد از دانشگاه آمريكن واشنگتن دي سي آمريكا در سال  1365است.
زمینه های پژوهشی دکتر ابریشمی اقتصاد ايران و اقتصاد سنجي می باشد .از دکتر ابریشیمی تا کنون بیش از  7جلد کتاب
و ده ها مقاله به چاپ رسیده که مهم ترین اثر ایشان کتاب مبانی اقتصاد سنجی می باشد.
دکتر محمد حسین پناهی عضو هيئت علمي و استاد گروه پژوهشگري اجتماعي ،و رئیس دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه عالمه طباطبايي می باشد .دکتر پناهی که دانش آموخته دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه ويسكانسين -مديسون،
آمريكا هستند آثار مختلفی نیز در زمینه جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی انقالب تالیف کرده اند.
دکتر سید محمد حسینی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران می باشند .دکتر حسینی که
دانش آموخته دانشگاه سوربن در رشته حقوق قضائی هستند تا کنون کتب و ماقالت متعددی منتشر کرده اند .مهم ترین
اثر ایشان «سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران» است.
دکتر محمد امیر شیخ نوری استاد تمام گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (س) می باشد .دکتر نوری
دارای دکترای تاریخ از دانشگاه فرانسه است .از ایشان تا کنون بیش از  13جلد کتاب و  50مقاله به چاپ رسیده و
مهم ترین اثر ایشان تاریخ عثمانی و خاورمیانه می باشد.
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به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره طرحنامه
«زوجیت در ژئومرفولوژی» در جلسه شورای علمی
کرسی علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره جلسه
شورای علمی کرسی علوم اجتماعی با حضور
اعضای این کرسی و با ارائه طرحنامه «زوجیت
در ژئومرفولوژی» در محل دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی برگزار شد.صاحب این طرحنامه در
شرح مختصر طرح تحقیقاتی خود آورده است که
« دوآلیتی واژهایست که ضمن در بر داشتن مفهوم
تباین ضمنی ،تزویج و همراهی دو پدیده را نیز بیان
میدارد؛ به طوری که یکی بدون دیگری نمیتواند
مفهوم دوالیتی را مجسم دارد» .وی در تبیین بیشتر
نظریه خود میافزاید« :منظور از دوالیتی (زوجیت)
در ژئومرفولوژی پدیدهای خاص است که پدیدهای
ثانوی زوج شده و اگر چه میتوان ماهیتی مستقل
و جدا برای آنها منظور داشت ،ولی پیوندی خاص
میان آنها منعقد است؛ به طوری که رفتار یکی را
باید در ارتباط با پدیده ثانی تبیین کرد» .وی هدف
اصلی نظریه پیشنهادی خود را تبیین نوع خاصی از
رابطه میان پدیدهها عنوان میکند و جهت رسیدن
به این هدف در طرحنامه خود به طور مشخص
پدیدههای فرونشست و باالآمدگی را مورد توجه قرار
داده است که به عقیده وی به صورت هماهنگ و در
یک رابطه تعادلی عمل میکنند .صاحب طرحنامه
در بخش دیگری از نظریه خود آورده است« :پدیده
فرونشست دشتها سالهای متمادی است که
مورد توجه محققان علوم زمین قرار دارد و تقریباً
همه محققان علت اصلی چنین فرونشستهایی را
به برداشت بیرویه سفرههای آبی زیرزمینی نسبت
دادهاند» .وی با بیان این که این نوع نتیجهگیری
شاید به دلیل مطالعه صرف دشتها حاصل شده
باشد ،میافزاید «نتایج تحقیقات اخیر که با استفاده
از تکنیک تداخلسنجی راداری در دشتهای مهیار،
یزد ـ اردکان و اردبیل صورت گرفت نشان میدهد،
فرونشست پدیدهای است که همزمان با پدیدهای
دیگر با نام باالآمدگی ارتفاعات مجاور دشتها صورت
میگیرد که عکس نخست پدیده است ،اما در ارتباط
با آن و به صورت زوجی عمل میکند و نوعی تزویج
و نکاح فرآیندی میان آنها وجود دارد» .وی ادامه
داده است« :عملکرد این پدیدهها نسبت به یکدیگر
از مصادیق بارز دوآلیتی در ژئومرفولوژی است که
تنها به این مورد محدود نمیشود ،بلکه بسیاری از
فرآیندهای ژئومورفیک دیگر میتوانند با هم چنین
ارتباطی داشته باشند» .صاحب نظریه « زوجیت » در
بخش دیگری آورده است :نظریه پیشنهادیعالوه بر
مطرح کردن ادبیاتی جدید در ژئومرفولوژی ،میتواند
ما را در شناسایی و فهم بسیاری از پدیدهها که
ظاهرا ً با هم ارتباط چندانی ندارند ،رهنمون سازد.
بنا بر این گزارش ،اعضای کرسی پس از بررسی
طرحنامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه،
مقرر کردند تا این طرحنامه در نخستین مرحله به
وسیله دو نفر از صاحبنظران این حوزه مورد ارزیابی
اولیه قرار گیرد .گفتنی است «هیأت حمایت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره» شورای عالی
انقالب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم عقلی،
علوم نقلی ،علوم رفتاری ،علوم اجتماعی و کرسی هنر،
معماری و شهرسازی است .بر اساس آئیننامههای
حمایت از نظریهپردازان موفق ،مدعاهای علمی که
با تشکیل اجالسیه رسمی ،پس از نقد و ارزیابی و
دفاع ،از سوی شورای داوری ،تعیین رتبه شده و امتیاز
کافی کسب میکنند ،برحسب مورد ،از حمایتهای
حقوقی ،علمی و ترویجی و اجتماعی برخوردار
میشوند.
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