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همایش منطقه ای آشنایی با
کرسی های نظریه پردازی برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد
و مناظره ،همایش منطقه ای کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه
سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
بنا به این گزارش این همایش با حضور حجت
االسالم و المسلمین دکتر خسروپناه دبیر
هیأت حمایت از کرسی ها و همچنین روسا،
معاونین پژوهشی و اساتید برجسته رشته
های علوم انسانی دانشگاه های منطقه هشت
(استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان ،و
هرمزگان) به منظور آشنایی با فعالیت های
هیأت حمایت ،بررسی چالش ها و راهکارهای
حمایت از گسترش کرسی های علمی در
دانشگاه سیستان برگزار خواهد شد.
این همایش روز دوشنبه  30آذر ماه  1390از
ساعت  8صبح در تاالر امام رضا (ع) دانشگاه
سیستان و بلوچستان برگزار می گردد.
پیش اجالسیه «نقد نظریه انصاف» در
دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره ،پیش اجالسیه «نقد نظریه انصاف،
کاربردها در دنیای کار و عرصه روابط
زناشویی» با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت
از کرسی های نظریه پردازی ،نفد و مناظره و
دانشگاه الزهرا (س) در تاالر حافظ دانشکده
ادبیات این دانشگاه برگزار شد .به گفته
صاحبان طرحنامه در نظریه انصاف فرض
براین است که افراد روابطشان با دیگران ،بر
اساس بده بستان ها است و فرد در روابط مهم
خود با دیگران بخصوص رابطه زناشویی اقدام
به مقایسه منابع بدست آمده و آنچه ارائه نموده
می نماید ،در صورتی که بین این دو عامل
تعادل وجود نداشته باشد در هر دونفر اضطراب
و افسردگی پیش می آید .نظریه دهندگان در
تبیین بیشتر نظریه انصاف نیز آورده اند:
نظریه انصاف یک مفهوم پردازی است که بر
علل و پیامدهای ادراکات مردم از انصاف و بی
انصافی در روابط خود با دیگران تمرکز دارد
و برخاسته از اصول اقتصادی است و انصاف
بدین خاطر دارای اهمیت است که بسیاری از
ابعاد رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد .صاحبان
طرحنامه «نقد نظریه انصاف ،کاربردها در
دنیای کار و عرصه روابط زناشویی» همچنین
پیرامون دستاوردهای این نظریه بیان کرده
اند :این نظریه و نقد آن دستاوردهای مهم
روانشاختی و جامعه شناختی برای مدیران
صنایع ،روانشناسان اجتماعی و روانشناسان
صنعتی و سازمانی ،روانشناسان خانواده
و ازدواج و زوجین و کارکنان صنایع به
همراه دارد .همچنین دستاوردهای مهمی
برای جذاب کردن توصیه های آموزه های
دینی به رعایت انصاف در بردارد و نیز در
آموزه های دینی مفاهیم عمیقی برای رشد
و غنی کردن نظریه انصاف وجود دارد.

آشنایی با اعضای شورای علمی کرسی
علوم اجتماعی
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کرسی علوم اجتماعی برگزار شد

مصاحبه با جناب آقای دکتر علی رضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی
نقش اساسی در توسعه جامعه دارد

جناب آقای دکتر ارزیابی شما از جایگاه
و اهمیت کرسی های نظریه پردازی ،نقد
و نوآوری چیست و چه اقداماتی از طرف
دانشگاه سیستان برای ترویج نظریه پردازی
در حال انجام است؟
هرنظام سیاسی اولویت های مختلفی را برای
رسیدن به قله پیشرفت و تعالی جامعه در ابعاد
معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
ترسیم می کند .این مساله در نظام ما که به
عنوان یک نظام مبتنی برآموزه های اسالمی بنیاد
شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سند
چشم انداز بیست ساله نیز بر این موضوع تاکید
و برای دستیابی به این افق تدوین شده است.
دراين ميان ،اهمیت علوم انساني مهم تر از سایر
علوم است زیرا این علوم نقشه راه و الگوی توسعه
را تبیین می نماید و به عنوان زيربنا ،بستر و
زمينه سا ِز توسعه ملي و بومي از جايگاه بسيار
مهمي برخوردار است و این مسئله در کشورهای
توسعه یافته نیز مورد توجه قرار دارد .درواقع،
اين علوم انساني است كه چارچوب هاي كلي
هر اجتماع را تنظيم و تدوين مي كند و با توجه
به اهداف ملي هر كشور ،به تعيين جايگاه ،نقش
و كاركرد ساير علوم مي پردازد .همچنين در
چارچوب يك علوم انساني جهتدار و معنيدار
است كه ساير علوم ميتوانند كاركرد خود را داشته
باشند .مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید
دارند که علوم انسانی ،جهتدهنده و فکرساز است
و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین میکند.
میتوان گفت یکی از دالیل مهم تأکید ایشان بر
علوم انسانی این است که ایران کشوری در حال
پیشرفت است و برای پیشرفت و توسعه ،الگوی
کاملی الزم است که مقصد و مسیر ،براساس
آن روشن شود .تعیین این الگو و معیارها و
شاخص های پیشرفت ،برعهده ی علوم انسانی
می باشد .براين اساس ،تالش براي توسعه كيفي
و ارتقاي سطح علوم انساني به منظور دستيابي
به توسعه متوازن ،بومي و هماهنگ در ساير علوم
ضروري است زیرا عم ً
ال رشته های علوم انسانی
نقش اساسی در توسعه هر جامعه ای دارند و نظریه
پردازی ها در بسیاری از زمینه های مهم جامعه در
حوزه علوم انسانی صورت می گیرد .در اين شرايط
برای تولید علم و با عنایت به حضور حداکثری
صاحبان نظر و اندیشه ،انديشيدن تمهيدي براي
بومي سازي علوم و منطبق ساختن آنها با نيازها،
اعتقادات و فرهنگ ايراني اسالمي به نظر ضروري
مي آيد .با درك صحيح اين نياز ،از سال هزار و
سيصد و هشتاد و دو شمسي ،شوراي عالي انقالب
فرهنگي اقدام به راه اندازی کرسیهای نظریه
پردازی ،نوآوری و نقد و مناظره نموده است.
در این کرسی ها که موضوعات و مسایل علمی روز

جهان در حوزه علوم اسالمی ،انسانی و معارف
دینی برای تبیین یا ارایه پاسخ های علمی و
مستدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد صاحب
نظران تالش می کنند تا نظریاتی که مورد کاربرد
جامعه ایرانی باشد به بهترین شکل ممکن ظهور
یابد که حرکت بسیار تاثیرگذاری است.
دانشگاه سيستان و بلوچستان با پيشينه بيش
از چهل سال فعاليت در حوزه هاي علوم پايه،
فني و مهندسي و علوم انساني توانسته است با
توجه به شرايط فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و
سياسي منطقه اي كه در آن قرار دارد با تأسيس
رشته هاي مختلف علوم انساني در قالب
دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني،الهيات و
معارف اسالمي  ،علوم تربيتي و روانشناسي،
مديريت و اقتصاد ،جغرافيا و هنر نقشي بي بديل
در توسعه اين علوم و تربيت انديشمندان اين حوزه
ايفا نمايد.
در اين راستا این دانشگاه در يك سال اخير با
توجه به مأموريت ذاتي خود و همچنين با تعامل
نزديك با دبيرخانه مركزي هيأت حمايت از
كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره در
شوراي عالي انقالب فرهنگي تمام اهتمام خود
را در راستاي نشو و نماي اين نهال ارزشمند
بكار گرفته و کمیته دستگاهی و شورای
نظریه پردازی را در اولین گام تشکیل داد تا از
این طریق زمينه مساعدي براي محققين و
اساتيد دانشگاه در اين امر فراهم سازد .باتشکیل
این کمیته صاحبان نقد و نوآوري علمي و نيز
متخصصان عالقه مند به نقد و مناظره علمي ،قادر
خواهند بود از طريق كارگروه متبوع خود ،نوآوري
هاشان را درعرصه هاي نظريه پردازي و نقد و يا
هرگونه فعاليت علمي حاوي نوآوري در عرصه
علوم انساني عرضه نمايند و از مزاياي كرسي ها
بهره مند شوند.
در ادامه اين فعاليتها كنفرانس منطقهاي
كرسيهاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره با حضور
دبير محترم هيأت حمايت از كرسيهاي نظريه
پردازي ،نقد و مناظره و همچنين رؤسا ،معاونين
پژوهشي و اساتيد برجسته رشته هاي علوم انساني
دانشگاههاي منطقه  (8استانهاي سيستان و
بلوچستان ،كرمان و هرمزگان)به منظور آشنايي با
فعاليتهاي هيأت ،بررسي چالشها و راهكارهاي
حمايت از گسترش اين كرسيها در تاريخ 30
آذرماه دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار
خواهد شد که در این نشست بناست ضمن معرفی
کرسی های نظریه پردازی و سازوکار اجرایی آن به
روسا و معاونین پژوهشی دانشگاه های این منطقه،
شاهد مشارکت فعالی در آینده از صاحبنظران و
اساتید حوزه جنوب شرق کشور باشیم.انشاهلل.

در جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی
طرح نامه «یک روششناسی کلنگر در علم
اقتصاد» 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 ارائه طرحنامه
«یک روششناسی کلنگر در علم اقتصاد» روز
یک شنبه  22آذرماه در محل دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی برگزار شد.صاحب این
طرحنامه در شرح مختصر مبحث خود ـ که
معطوف به حل مسئله شناخت در علم متعارف
اقتصاد طرح شده است ـ با بیان این مطلب که
روششناسی غالب در پارادایم نئوکالسیک علم
اقتصاد متعارف ،نوع خاصی از روششناسی
اثباتگرایانه به نام تأییدگرایی است ،آورده است:
«روششناسی اثباتگرایانه در چارچوب نظریه
نئوکالسیک ،معرفت ناقصی در اختیار ما قرار
میدهد؛ چرا که واقعیت را به بعد کمیتپذیر
تقلیل میدهد و ابعاد کیفی واقعیت اقتصادی
را مد نظر قرار نمیدهد».وی علت ریاضی بودن
روش استنتاج و زبان علم اقتصاد را همین امر
میداند و شرط دستیابی به معرفت کاملتری
از واقعیت اقتصادی را پرسش از شرایط امکان
معرفت در علم اقتصاد با یک رویکرد استعالیی
عنوان میکند.او معتقد است پس از چنین
بررسیای باید با کمک رویکرد نهادگرا ،ابعاد
کیفی واقعیت اقتصادی را مد نظر قرار داد و
در ادامه آورده است :با تلفیق رویکرد استعالیی
و نهادگرا به مثابه روش و به کارگیری نظریه
نئوکالسیک به مثابه منطق علم اقتصاد ،بازنمایی
واقعیت اقتصادی به زبان طبیعی و ریاضی هر
دو ،امکانپذیر خواهد بود و عالوه بر ابعاد کمی
میتوان ابعاد کیفی واقعیت را نیز مد نظر قرار
داد».صاحب طرحنامه «یک روششناسی
کلنگر در علم اقتصاد» ضمن نقد رویکرد
اقتصادسنجی به عنوان ابزاری برای توصیههای
عملی در سیاستگذاری که برآمده از شناختی
ناقص در علم اقتصاد است ،روششناسیهای
اثباتگرا ،ابطالگرا ،الکاتوشی ،کوهنی و نهادگرا
در علم اقتصاد را به عنوان دیدگاههای رقیب
خود معرفی کرده که هیچ کدام نمیتوانند ابعاد
کمی و کیفی واقعیت را تماماً بازنمایی کنند.
بر همین اساس او که روششناسی ارائه شده
در طرح نامه خود را مبتنی بر فلسفه استعالیی
کانت از یک سو و رویکرد هرمنوتیکی از سوی
دیگر معرفی کرده ،معتقد است روششناسی
مد نظر ،با ترکیب رویکرد نهادگرا ،روش ریاضی
و علم آمار و با فراهم کردن نگاهی کلنگر به
واقعیت اقتصادی ،زبان غنیتر ،روش استنتاج
قویتر و لذا دانش کاملتری از واقعیت اقتصادی
در اختیار ما قرار میدهد.بنا بر این گزارش،
اعضای کرسی پس از بررسی طرح نامه 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.
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