
از نقد ادبی تا تربیت مربی برنامه
 فلسفه برای کودکان

مهر؛
ماه کارگاه های پژوهشگاه  

مهر ماه امسال را باید ماه کارگاه ها در پژوهشگاه دانست.هم 
اکنون ثبت نام برای 5 کارگاه اصلی آغاز شده که بعضی از این 
کارگاه ها شروع شده اند و تعدادی به زودی شروع می شوند.

همزمان بخش های مختلف پژوهشگاه در حال هماهنگی با مرکز 
آموزش آزاد تخصصی پژوهشگاه هستند تا در ماه های آینده 
تعداد این کارگاه ها بیشتر و بیشتر شود. کارگاه »تربیت مربی 
برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان«، کارگاه روش تحقیق 

کمی پیشرفته و تكنیكهای آن، کارگاه نقد ادبي با رویكرد 
عملي، کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی به فارسی 

و کارگاه پیشرفته مكالمه انگلیسی عناوین 5 کارگاه علمی مهر 
ماه هستند.برگزاری چنین کارگاه هایی برای پژوهشگاه از این 

جهت اهمیت دارد که عالوه بر واجد جنبه های علمی بودن،زمینه 
آشنایی بیشتر عموم عالقه مندان به مباحث مطروحه را با 

پژوهشگاه فراهم می کند.
برگزاری کارگاه ها از سوی دیگر باعث جذب بودجه های بیشتر به سوی پژوهشگاه می شود.با احتساب شهریه اندک کالسها  

و تخفیف های اعمال شده،این بودجه ها اگر چه چندان زیاد نیست  اما از این جهت که نشانه حضور مستقل پژوهشگاه برای 
پاسخگویی به نیازهای جامعه است،قابل توجه است؛نكته ای که به عنوان یكی از راهبرد های جدی پژوهشگاه در سال جاری بارها 

بر آن تاکید شده است.خالصه ای از این کارگاه ها را در صفحه 10 و خالصه سخنرانی دکتر آیت اللهی در باره فعالیت های مستقل 
پژوهشگاه را در صفحه 9بخوانید.

کمیسیون نشریات علمی کشور صادر کرد 

مجوز علمی پژوهشی برای سه نشریه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی 
سه عنوان از نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی موفق به دریافت درجه »علمی 

پژوهشی« از کمیسیون نشریات علمی کشور شدند. در آخرین جلسه این کمیسیون دو فصلنامه های 
»منطق پژوهی«، »پژوهش نامه علوی« و »غرب شناسی بنیادی«  مشمول امتیاز علمی –پژوهشی 

شدند .
منطق پژوهی با مدیرمسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهی و سردبیری دکتر سید محمدعلی حجتی 

وارد چهارمین شماره خود شده است و چهارمین شماره پژوهش نامه علوی و غرب شناسی بنیادی به 
زودی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر خواهد شد .              

شایان ذکر است که اعضای هیئت تحریریه این سه فصلنامه علمی پژوهشی شامل اساتید مطرحی 
از دانشگاه ها و پژوهشگاه های معتبر در تهران و شهرستان از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه 

طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاه اصفهان، 
دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  و موسسه 

پژوهشی امام خمینی )ره( هستند . 
پژوهشگران و عالقمندان به حوزه های مطالعات فلسفه، منطق، دین پژوهی و غرب شناسی می تواند 

جهت دریافت نشریه، ارسال مقاله و یا کسب اطالعات بیشتر در خصوص سه فصلنامه های »منطق 
پژوهی « ،»پژوهش نامه علوی« و »غرب شناسی بنیادی«  به سامانه نشریات در سایت پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه نمایند .

خبرنامه داخلی | سال سوم | شماره 22
شهریور و مهر 1391

با دریافت جایزه کتاب فصل 
 »جستار در میراث منطق 
دانان مسلمان« تقدیر شد

با مشارکت فعال پژوهشگاه برگزار شد 
همایش بین المللي »آموزش و 

جهاني شدن«  

 در جلسه  با اعضای
 هیئت علمی و کارکنان مطرح شد 

تاکید هیئت رئیسه پژوهشگاه                 
بر خودکفایی اقتصادی

2
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7
  4

در صفحات بعد
 می خوانید

معرفی کتب و مجالت جدید 
در سمینار »بازتاب گفتمان 

جنگ تحمیلی در تاریخ و 
ادبیات ایران« چه گذشت؟!
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زمینه های بیشتر برای همكاری فراهم شد

انعقاد تفاهم نامه همكاری علمی و 
پژوهشی با مرکز تحقیقات صدا و 

سیما
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز 

تحقیقات سازمان صداوسیما تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند .

بر اساس این تفاهم نامه، همکاری و مشارکت در زمینه 
طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و بنیادی، راهبردی، 

کاربردی، نظرسنجی، افکارسنجی و اثر سنجی میان این دو 
مرکز تحقیقاتی و پژوهشی انجام می پذیرد. عالوه براین 

طرفین توافق کرده اند تا در زمینه برگزاری هم اندیشی ها، 
نشست های تخصصی، سمینارها و همایش های علمی و 

نیز کارگاههای آموزشی همکاری متقابل داشته باشند.
فراهم کردن زمینه بهره برداری از ظرفیت های علمی دو 

طرف، تسهیل تبادل اطالعات علمی و فراهم کردن امکان 
دسترسی به منابع علمی یکدیگر نیز از دیگر مفاد این 

تفاهم نامه همکاری می باشد  

جلسه مشترک نمایندگان 
سازمان امور ادیان چین و 

پژوهشگاه علوم انسانی
جلسه مشترک سازمان امور ادیان چین  و پژوهشگاه علوم 
انسانی 18 شهریور با حضور نمایندگانی از دو طرف برگزار 

شد.در این نشست که دکتر آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و وانگ ژو آن رئیس سازمان امور 

ادیان چین حضور داشتند،دکتر آیت اللهی ضمن معرفی 
بخش های مختلف پژوهشگاه،گزارشی از فعالیت هر کدام 
از این بخش ها ارائه داد.» رئیس سازمان امور ادیان چین« 

ضمن تاکید بر لزوم توجه به مشترکات فرهنگی ایران و 
چین،از عالقه خود و همکارانش به زبان فارسی گفت.همچین 

دکتر صفار مقدم نیز در گزارش کوتاهی طرح آموزش زبان 
فارسی به غیر فارسی زبانان را معرفی کرد.هیئت چینی بعد 
از جلسه مشترک، بازدیدی از بخش های مختلف پژوهشگاه 

داشتند و سپس در ضیافت شامی شرکت کردند. 
مالی )رئیس سازمان ادیان نینگ شیا( ،تورکان پیدا )رئیس 

سازمان ادیان  شین جیان( چی خونگ شینگ )رئیس 
دفتر سازمان ادیان چین( ماچینگ )رئیس بخش سوم امور 
ادیان چین( گوا وین )رئیس بخش بین الملل سازمان ادیان 
چین( وانگ لین)معاون دفتر سازمان امور ادیان چین( لی 

لوانگ خو ) معاون دفتر سازمان امور ادیان چین( جانگ این 
)مسئول بخش بین الملل سازمان امور ادیان چین( و بای لیوا 

خا )مسئول انجمن اسالمی چین( اعضای هیئت چینی از 
سازمان امور ادیان این کشور بودند. 

آقایان دکتر جنیدی،یوسفی فر،بیوک محمدی،سید جواد 
میری،قنبر لو و صفار مقدم نیز به نمایندگی از پژوهشگاه در 

این جلسه حضور داشتند. 

بازدید سفیر استرالیا و مدیر مرکز 
مطالعات اسالمی دانشگاه ملبورن 

از پژوهشگاه
مسئوالن مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه ملبورن و پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در جلسه ای به تبادل نظر و 
گفتگو پیرامون همکاری های مشترک پرداختند  

در این جلسه که 41 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار 
شد،»مارک اینس براون« سفیر استرالیا و پروفسور عبداهلل 
سعید، مدیر مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه ملبورن حضور 

داشتند. جمعی از اعضا هیات علمی و مدیران گروههای 
پژوهشی به همراه رئیس پژوهشگاه در این جلسه به تبادل نظر 
در خصوص مباحث مختلف حوزه علوم انسانی و اسالمی و نیز 

همکاری های مشترک در این خصوص پرداختند.  دانشگاه 
»ملبورن« به عنوان یک دانشگاه بین المللی شناخته شده است 

و یکی از دانشگاه های برتر در جهان امروز، از حیث کیفیت 
باالی آموزش و پژوهش قلمداد می شود این دانشگاه  از سال 

1961 م برنامه »مطالعات علوم اسالمی« را آغاز کرده و شماری 
از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته علوم  

اسالمی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

جایزه کتاب فصل برای کتاب »جستار در 
میراث منطق دانان مسلمان« 

کتاب »جستار در میراث منطق دانان مسلمان« در بیست و یکمین دوره جایزه 
کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران،اثر شایسته تقدیر شناخته شد.مراسم تجلیل 
از نویسنده این کتاب و دیگر برندگان این جایزه،سه شنبه 4 مهر در سرای اهل قلم 

برگزار خواهد شد. 
»جستار در میراث منطق دانان مسلمان« توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در سال 1391 منتشر شده است . این اثر در چهار بخش و بیست و یک فصل 
سامان یافته : علم شناسی، معرفت شناسی، آراء منطقی دانشمندان مسلمان، تحلیل 

تاریخی مسایل منطقی .
بخش نخست کتاب گزارش و تحلیل دیدگاه منطق دانان در شناخت علوم است .این 

فصل به بررسی موضوعاتی مانند تقدم مباحث علم شناسی بر مباحث علم، جایگاه 
معرفتی علم،منطق در الگوی علم شناسی ارسطویی و مواجهه اصولی  با الگوی علم 

شناسی ارسطو و سهم اصولیان متاخر در ارایه الگوی جدید علم شناسی                    
 می پردازد .

بخش دوم طرح مباحث معرفت شناسی نزد منطق دانان مسلمان  می پردازد . نظریه 
توجیه نزد طوسی، برهان حقایق نفس االمری، بداهت تصورات حسی، تمثیل، کثرت 
گرایی تا جهان شمولی معرفت بخشی از موضوعات مطرح شده در این بخش هستند .

بخش سوم به طرح برخی از دیدگاه های مهم منطق دانان می پردازد که تحول 
ساختاری در منطق نگاری ابن سینا، مکتب های منطقی شیخ اشراق، آراء آثار منطقی 
عالمه حلی، قطب الدین رازی و معمای مجهول مطلق، آراء و آثار منطقی جالل الدین 

دوانی و مالصدرا و تحویل قضایا را بررسی می کند .
در بخش چهارم برخی از مسایل منطقی در تطور تاریخی مطالعه می شود . ترتیب 

طرح این مسایل، ترتیب آثار منطقی به ویژه آثار دوبخشی است . مفاهیم غیر محصل، 
تمایز مصداقی خبر، اجزاء قضیه، از طبیعیه تا محمول درجه 2 ، تطور تاریخی قضایای 

حقیقی، خارجی و ذهنی .
 WWW.IHCS.AC.IR برای تهیه این کتاب کافی است به نشانی اینترنتی

مراجعه یا نام آن را از طریق پیامک به شماره 3000144104 ارسال کنید .

انتش��ار آیین نامه تجیل از 
پژوهشگران برتر 

   آیین نامه جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران و 

فناوران برتر کشور منتشر 
شد.این جشنواره توسط 
وزارت علوم,تحقیقات و 

فناوری و برای شناسایی و 
تجلیل پژوهشگران و فناوران 

در سطح ملی و سه بخش 
پژوهش،فناوری و نشریات 

برتر برگزار می شود. هر 
موسسه پژوهشی یا دانشگاه 
نمایندگان خود را بر اساس 

شرایط مندرج در آیین نامه به 
ستاد برگزاری جشنواره 

معرفی خواهد کرد.آیین نامه 
ارسالی از سوی وزارت علوم 
همراه با فرم های ثبت نام از 

طریق اتوماسیون ارسال شده 
است.پژوهشگرانی که بر 

اساس آیین نامه خود را واجد 
معرفی و حضور در این 

جشنواره می دانند،می توانند 
به معاونت پژوهشی مراجعه 

کنند. 
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با مشارکت فعال پژوهشگاه 

همایش بین المللي 
»آموزش و جهاني شدن«  

برگزار شد
 تفاهم نامه همکاري با مرکز مطالعات جهاني شدن ریاست جمهوري که 

پس از برگزاري یک نشست با حضور مدیران مرکز و مسؤوالن معاونت 
پژوهشي پژوهشگاه برگزار شده بوده،هفته دوم مهر ماه به مرحله اجرا 

رسید.
در نشست های هماهنگی تنظیم این تفاهم نامه از طرف پژوهشگاه دکتر 
یوسفي فر، دکتر محمدنژاد و دکتر قنبرلو حضور داشتند.در چارچوب این 
تفاهم نامه ، پژوهشگاه در برگزاري همایش بین المللي »آموزش و جهاني 
شدن«  که11 و 12 مهرماه 1391 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، 

مشارکت فعال داشت. 
10 نفر از اعضاي هیأت علمي پژوهشگاه در این همایش همکاري داشتند. 
دکتر احمد صفارمقدم سخنران افتتاحیه بود که با موضوع »آموزش زبان 

فارسي به خارجیان در فرآیند جهاني شدن« صحبت کرد.
دکتر مهدي معین زاده،دکتر ژانست صلیبي ،دکتر یوسف محمدنژاد عالي 
زمیني، دکتر محمد حسین بهشتیان، دکتر مصطفي عاصي و دکتر احمد 

صفارمقدم به عنوان عضو کمیته » ظرفیت سازي آموزشي و جهاني شدن« 
در این همایش حضور داشتند.

دکتر عبداله قنبرلو، دکتر سید محمد رحیم رباني زاده و دکتر مالئي تواني 
عضو کمیته » ارتباطات، آموزش عالي و جهاني شدن« و دکتر عبدالرحمن 

حسني فر نیزعضو کمیته » تربیت شهروندي جهاني« بودند.
همچنین دکتر مصطفي عاصي سخنران اختتامیه بود که به بررسی 

موضوع »آموزش مجازي و جهاني شدن« پرداخت.
موضوعات مقاالت ارایه شده به این کنفرانس در زمینه هایی همچون 

فرهنگ سازی، آموزش و جهانی شدن، جهانی شدن آموزش و ظرفیتهای 
موجود، جهانی شدن آموزش و سرمایه های انسانی، همگرایی جهانی، 

آموزش و جهانی شدن، نهادهای آموزشی و همگرایی جهانی، ارتباطات و 
همکاری های علمی در فرایند جهانی شدن، جهانی شدن و نگرش شهروند 

جهانی، برنامه های درسی و جهانی شدن، هدایت و رهبری آموزش های 
جهانی شدن و مدیریت جذب دانشجویان خارجی و نقش آن در فرآیند 

جهانی شدن بود.
 در این کنفرانس دوروزه بیش از 100 مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی 

در چهار محور ظرفیت سازی آموزش و جهانی شدن، ارتباطات، آموزش 
عالی و جهانی شدن،تربیت شهروندی جهانی ومدیریت و رهبری آموزش و 

جهانی شدن از سوی شرکت کنندگان داخلی و خارجی به صورت 
سخنرانی ارایه شد. روسیه، اوکراین، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان، 

صربستان، سوئد، کانادا، آمریکا، چین، کره جنوبی، هند، بنگالدش، 
پاکستان، نپال، عراق، عمان، آلمان، سنگاپور، تانزانیا، اوگاندا، نیجریه، 
سری النکا، غنا، مالزی، اندونزی و ساحل عاج را از کشورهای شرکت 

کننده در این کنفرانس بودند.
عالوه بر این شهریور امسال تفاهم نامه همکاري با مرکز تحقیقات صدا و 

سیماي جمهوري اسالمي ایران پس از برگزاري دو نشست در مرکز و 
پژوهشگاه با حضور رؤسا و مدیران پژوهشي دو طرف  منعقد شد.در این 

نشست ها دکتر یوسفي فر، دکتر محمدنژاد، دکتر قنبرلو و دکتر ایشاني از 
طرف پژوهشگاه حضور داشتند.

زمانساعتعنوان برنامه سخنران 

دکتر محمد 
بهشتیان

مقایسه ریشه ها و علل اعتیاد به 
اینترنت

10-1291 /7 /1

دکتر ابوالحسن 
فیاض انوش

3 /7/ 1291-10منطق پژوهش در مطالعات اجتماعی

دکتر سید ابوتراب 
سیاهپوش

علم، فلسفه و کالم و... شهروند 
طبیعی اسالم

10-1291 /7/ 8

دکتر علیرضا 
شعبانلو

اکوان نمونه آشوب و نابسامانی 
جهانی

14-1691 /7 /10

دکتر قیس آل 
قیس

16/ 7/ 1291-10خدمات ایرانیان به طب اسالمی

دکتر مجید 
حاجی تبار

شناخت و معرفی مسکوکات تبرستان 
در قرون اول و دوم هجری

11-1291 /7 /17

سید حسین 
سیدحسینی

نقد وبررسی مبانی و پیش فرض ها 
در یک نظام پژوهشی

11-1291 /7 /17

دکتر مهرنوش 
هدایتی

هم سوئی و سوء برداشت های نظری 
از دیدگاه ویگوتسکی در برنامه فلسفه 

برای کودکان

14-1691 /7 /18

سید آیت اهلل 
میرزایی

29/ 7/ 1291-10ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم

دکتر محمد تقی 
کرمی

30/ 7/ 1691-14بررسی و نقد دیدگاه فمنیسم اسالمی

کدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

جدول سخنراني هاي مهر   
برگزاري س��خنراني علمي و تخصصي جزء سیاست هاي مورد تاکید پژوهشگاه بوده 
اس��ت.اعالم زمانبندی   این برنامه ها همکاران پژوهش��گاه و عالقه مندان خارج از 

مجموعه را برای استفاده بهتر از آنها کمک می کند.
جدول زیر موضوع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هاي مهر ماه را نشان مي دهد.  
یک بار دیگر از همکاران،گروه ها و پژوهش��کده دعوت می شود فهرست برنامه های 

هر ماه خود را حداکثر تا بیست و پنجم ماه قبل اعالم کنند. 

بازدید دانشجویان و اساتید دانشگاه 
دوبورک لن آلمان از پژوهشگاه

انعقاد 12 نفر از دانشجویان و اساتید مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه دانشگاه 
دوبورک لن کشور آلمان که برای آشنایی با گروه مطالعات کشورهای آلمانی زبان 

دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بودند،از پژوهشگاه علوم انسانی نیز بازدیدی 
داشتند. مهمانان آلمانی شنبه 15 مهر در نشستی با حضور دکتر آیت اللهی و دیگر 
اساتید پژوهشگاه شرکت کردند. در این دیدار دکتر آیت اللهی در جمع دانشجویان 

پیرامون موضوع حقوق زن در اسالم و جایگاه زن در نگاه ایرانی اسالمی سخنرانی 
کرد.وی با بیان اینکه از نظر فرهنگی و چارچوب ارزش ها،تفاوت هایی بین نگاه ایران 

و اروپا به حقوق و جایگاه زن هست،ضمن اشاره و استناد به دیدگاه های شهید 
مطهری در اینباره،تاکید کرد که از دید اسالم حقوق زن و مرد با هم مساوی هست 

اما الزاما مشابه نیست .
در پایان این دیدار دانشجویان سواالتی درباره فعالیت های پژوهشگاه مانند حضور 

دانشجویان و اساتید زن و مطالعات زنان مطرح کردند.دکتر میری،دکتر 
محمدی،دکتر عاصی،دکتر صفار مقدم و دکتر موید حکمت نیز در این دیدار حضور 

داشتند و به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند .
این دانشجویان همچنین از کتابخانه پژوهشگاه بازدید کردند .
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با برگزاری سمینار»بازتاب گفتمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در تاریخ و ادبیات ایران«

جنگ ایران و عراق تحلیل گفتمان شد

در نشس��ت دوم ، دکتر نعمت اهلل فاضلی ب��ا موضوع گفتمان های جنگ 
در ایران با رویکرد نش��انه شناسی به سخنرانی پرداخت. گفتمان پس از 
جن��گ موضوع س��خنرانی دکتر امیرعل��ی نجومیان ب��ود و دکتر  علی              
رج��ب ل��و  گفتمان تاریخ فرهنگی جنگ را مورد تحلیل و بررس��ی قرار 

داد. 
نعمت اهلل فاضلی، عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی هدف از 
س��خنرانی خود در موضوع گفتمان های جنگ در ایران با رویکرد نشانه 
شناس��ی را تحلیل گفتمان دانش��گاهی و بررس��ی ابع��اد و چالش های 
گفتمان های جنگ هش��ت س��اله ای��ران و عراق دانس��ت و در ادامه به 

تعریف گفتمان، گفتمان جن��گ و ویژگ��ی ه��ا و ابع��اد آن پرداخ��ت.
این پژوهش��گر و مترجم دانش��گاهی در این نشست به تبیین چهار گفتمان 
جنگ پرداخت: گفتمان عمومی جنگ، گفتمان زیباشناسی جنگ، گفتمان 

سیاسی جنگ و گفتمان دانشگاهی جنگ. وی بر این نکته تاکید کرد که هر 
یک از این چهار گفتمان عوامل مولد جداگانه ای دارد. این اس��تاد دانش��گاه 
عالم��ه طباطبای��ی، گفتمان عمومی جنگ را گف��ت و گویی تعریف کرد که 
م��ردم عامی در فرایند درگیری ش��ان در زندگی روزمره درباره یک جنگ یا 
جنگ به طور کلی دارند. وی تفاوت گفتمان دانش��گاهی را با س��ایر گفتمان 
ه��ای درباره جنگ در این دانس��ت که با دور ش��دن از زمان جنگ گفتمان 

دانشگاهی پررونق تر می گردد و مربوط به آینده جنگ است. 
وی تصری��ح ک��رد: گفتم��ان دانش��گاهی معموال بع��د از جنگ صورت                         
م��ی گیرد زیرا ت��ا زمانی که آتش جنگ برپا اس��ت دانش��گاهیان یا در 
تحلیل ش��ان سکوت می کنند تا آتش جنگ دامن آنها را نگیرد یا تالش 
م��ی کنن��د تا آت��ش جن��گ را خام��وش کنن��د. بنابراین راه��ی برای                             

تبیین های عقالنی و دالیل وقوع در زمان جنگ صورت نمی گیرد. 

فائزه توکلی، پژوهش��گر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آغاز 
علت انتخاب گفتمان تاریخ ش��فاهی و دفاع مق��دس را عجین بودن این دو 
مبحث دانست و گفت: تاریخ ش��فاهی رویکردی نو به تاریخ نگاري است که 
زمینه پیدایش آن بعد از جنگ جهانی دوم با ضبط خاطرات سربازان جنگ 
آغاز ش��د و مي توان ریش��ه این رویکرد نو را در دانش��گاه کلمبیا هم یافت. 
هم اکنون تاریخ شفاهی نقش مکملی در تاریخ نگاری در ایران دارد و تحوالت 
قبل و بعد از انقالب اس��المی را در کنار وقایع هشت سال دفاع مقدس در بر 

می گیرد.
توکل��ي در ادامه به مس��أله گفتمان به عنوان یک امر تاریخی اش��اره کرد و 
گفت: مقوله گفتمان در ارتباط با تاریخ ش��فاهی مورد نظر اس��ت. این دو با 

یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. 
البته باید توجه داشت که گفتمان، خلق موضوع می کند و به تفکیک مباحث 
نمی پردازد. گفتمان تفاوت بین آنچه گفته می ش��ود و آنچه می توان گفت، 
در یک دوره معین اس��ت. در این گفتمان شرایط سیاسی و فرهنگی بر متن 

حاکم می شوند.
وي افزود: در گفتمان، همه ابعاد و نه تنها محتوا، بلکه نویس��نده، مخاطب و 
فعالیت های گفتمان در هدف س��ازی موضوعی، نشانه س��ازی، کلمه سازی، 
فعالیت س��ازی، کنش های درون متن، هویت سازی، رابطه انسانی و... مورد 
توجه اس��ت. این مقول��ه ماهیت تحلیلی و تفصیل��ی دارد که در زمینه های 

محلی و جهانی آن می توان به تحلیل گفتمان پرداخت.
توکلي در ادامه توضیح داد: اما در تحلیل گفتمان دفاع مقدس با مطالعه در 
روایت ها به این نتیجه رس��یدم که جعبه س��یاهي وجود ندارد که تعریفی از 

سمینار »بازتاب گفتمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در تاریخ و ادبیات ایران« با برگزاری 3 نشست و 6 سخنرانی 
چهارشنبه پنجم  مهر به کار خود پایان داد.در نخستین نشست این سمینار با عنوان » شعر و آثار منظوم جنگ«  

دکتر مریم شریف نسب درباره جایگاه وطن در آثار منظوم دفاع مقدس  و دکتر طاهره ایشانی با موضوع مؤلفه های 
اجتماعی در شعر دفاع مقدس سخنرانی کرد. ادبیات داستانی دفاع مقدس « عنوان نشست دوم این سمینار بود که با 

موضوع »مبانی ادبیات پایداری در تحلیل رمان جنگ« و سخنرانی  دکتر فرانک جهانگرد برگزار شد.همچنین  دکتر 
مریم عاملی رضائی درباره »سیمای خانواده در رمان جنگ« سخنرانی کرد.پیش از این نیز دو نشست دیگر در همین 

خصوص با حضور اساتید دیگر برگزار شد.

فائزه توکلی: 

»تاریخ شفاهی« و 
»گفتمان« جنگ ارتباط 

نزدیكی دارند

در نشست پایانی سیمنار  با عنوان»تاریخ شفاهی و خاطرات 
جنگ« خانم فائزه توکلی با موضوع » گفتمان جنگ در تاریخ 

شفاهی« و دکتر پروین دائی پور با موضوع »خاطراتی از دوران 
دفاع مقدس و فعالیت های زنان در اهواز« سخنرانی کردند.

خالصه ای از سخنرانی خانم توکلی پیش روی شماست...
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گفتم��ان جنگ ارایه دهد. از دی��دگاه تاریخی 
کاربردی، گفتمان ها در جنگ مطرح می شوند 
و برخ��ی اف��راد در روایت ه��ا گفتم��ان  جنگ 
تحمیل��ي عراق علیه ای��ران را یک حادثه تلقی 
کردن��د و برخی دیگر گفتمان را دفاع و فرصتی 

برای تحلیل تجلی دین مي دانند.
وي ادامه داد: تاریخ ش��فاهی نیز یکی از مسایل 
مه��م تاریخ نگاری اس��ت. زیرا س��ند آن ذهن 
افرادي محس��وب مي ش��ود که ش��اهد وقایع 
تاریخ��ی در مواق��ع مختلفند. تاریخ ش��فاهی 
ماهیتی بین رش��ته ای دارد که از طریق تعامل 
دو س��ویه بی��ن مصاحبه گر و مصاحبه ش��ونده 
ضبط می ش��ود و در بحث تاریخ ش��فاهی نقش 

مصاحبه گر بسیار مهم است. 
تاری��خ ش��فاهی بعد از اخت��راع ضبط صوت به 
وج��ود آمد که در قال��ب کاری خود تاریخ را به 
نح��و زنده ای در اختی��ار مخاطب قرار می دهد. 
کس��ی که در حوزه تاریخ شفاهی دست به قلم 
می ش��ود باید به تمامی مباحث اش��راف کامل 
داش��ته باشد و در کنار ثبت روایت ها به تحلیل 

آن ها نیز بپردازد. 

توکلي در ادامه ش��رح گفتم��ان جنگ به چهار 
رویکرد با عنوان های گفتمان قومی، پیرایش و 
آرایش ارزش ها در دوره انقالب اسالمی و دفاع 
مق��دس، گفتم��ان درک مش��ترک و اعتماد، 
گفتمان هویت جمعی و هویت ملی اش��اره کرد 
و گفت: رویکرد قومی را مي توان در مناقش��ات 
ای��ران و عراق از دوره پهلوی دوم دید. عراق نام 
دیگر خوزس��تان را عربس��تان گذاش��ته بود و 
مي خواس��ت از قدرت قومیت عرب مردم ایران 

براي تسلط بر استان خوزستان استفاده کند.
وي ادام��ه داد: گفتم��ان آرای��ش و پیرایش در 
دوران دفاع مقدس ایثار و ش��هادت را به عنوان 
یک آرایش فرهنگی در الیه های مختلف نمودار 
مي کرد و بع��د از جنگ این رویکرد گفتماني با 
مناس��بات و مالحظ��ات، ارزش ه��ای غربی و 

نمادهای مادی مواجه شد.
توکلي با اشاره به این که رویکرد گفتمان هویت 
جمعی � ملی، ارزش هاي دوران دفاع مقدس را 
به صورت وحدت مل��ی بیان می کند، افزود: در 
واق��ع تاریخ یکی از مقدم��ات پیدایش وحدت 
ملی اس��ت که باعث همبس��تگی و پیوند میان 

نسل ها می ش��ود. این پیوند در فرایند تعامالت 
اجتماعی و نظامی - اجتماعی هر جامعه کسب 
می ش��ود. اما در جامعه ما جوانان خود خواستار 
تجربه اند و از تجربه نسل های گذشته به سختی 

استفاده و آن را به نسل بعد منتقل می کنند.
وي درب��اره گفتمان درک مش��ترک و اعتماد 
توضی��ح داد: این گفتم��ان به ج��ای توجه به 

تفاوت ها به تشابه ها می پردازد.
 در جریان دفاع مقدس عنصر اعتماد رزمنده به 
فرمانده بس��یار بود و همکاری انسانی با اعتماد 
ص��ورت می گرفت و تس��هیل کننده مس��ایل و 
مشکالت و پایه و انگیزه مردم محسوب می شد. 
نس��ل جوان با توجه به انگیزه مثبت توانس��ت 
ارتب��اط خود با گروه مرجع را براس��اس اعتماد 
حفظ کن��د، در غیر این صورت ه��ر جامعه ای 
بدون اعتماد و انگیزه می ش��ود و با شکاف بین 

نسلی روبه رو خواهد شد.
در پایان نشس��ت »تاریخ ش��فاهی و خاطرات 
جنگ« پروین دائی پور خاطراتی از دوران دفاع 
مق��دس و فعالیت های زنان در اه��واز را بازگو 

کرد.

دکتر فاضلی در خصوص میزان کاری که در حوزه گفتمان دانش��گاهی 
جنگ در دانش��گاه های ایران صورت گرفته است بر این نکته اشاره کرد 
که در چهار پنج س��ال اخیر گفتمان دانشگاهی تا حدودی در پایان نامه 
ها و مقاالت دانش��گاهی رخ داده است که تا حدودی با زبانی متفاوت به 
جنگ نگریسته شده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر استقالل 
گفتمان دانش��گاهی جنگ را به رس��میت نشناس��یم و همانند گفتمان 
سیاس��ی و زیباشناسی به آن نگاه کنیم، آنگاه گفتمان دانشگاهی جنگ 

نمی تواند مولد و خالق باش��د.
وی ویژگی دیگر گفتمان دانش��گاهی را زمینی کردن جنگ بیان کرد و 
گف��ت: در یک فضای خاص می توان امری قدس��ی و زمینی در گفتمان 
های مختلف را در کنار هم تحلیل کرد و دیدگاه فلسفی در کنار دیدگاه 
تجربی و دیدگاه زیباشناس��انه در کنار دیدگاه علمی نشاند که متاسفانه 
هنوز به این سطح نرسیده ایم. فاضلی افزود: “اگر بخواهیم یک گفتمان 
دانش��گاهی رش��دیافته و خالق درباره جنگ داشته باشیم، باید یک نوع 
تعام��ل پویا بین این گفتمان های ش��کل گیرد در عین حال اس��تقالل 
خودش��ان را هم حف��ظ کنند. در این صورت می توان از دس��تاوردهای 
زیباشناس��انه جنگ برای تحلیل ها و تبیین های علوم اجتماعی جنگ 

کمک گرفت.” 
دکتر امیرعلی نجومیان، دانش��یار ادبیات انگلیس��ی دانش��گاه ش��هید 
بهش��تی دیگر س��خنران این نشس��ت بود که به  گفتمان پس از جنگ 
پرداخ��ت. وی گفتمان جنگ را نوعی تضاد بی��ن خود و دیگری تعریف 
ک��رد که در گفتمان پس از جنگ تضاد بین خود و دیگری اس��ت دچار 
تن��ش می ش��ود. وی تصریح کرد: گفتمان پ��س از جنگ تردید و طرح 

پرس��ش بین خود و دیگری اس��ت. 
عضو گروه نشانه شناسی هنر، مطالعات فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی 
با ش��رح بخش��ی از نظام های داللتی در دوران جنگ ب��ه نظام داللتی 
حاصل از گفتمان گناه در آلمان پس از جنگ جهانی دوم اش��اره کرد و 

گفت: نظ��ام داللتی گناه را می توان در آلمان پس از جنگ جهانی دوم 
دید. آلمان پس از جنگ جهانی دوم دچار یک احس��اس شدید گناه می 
ش��ود که هنوز هم از آن س��ر برنداش��ته اس��ت. وی افزود: سیر تفکر در 

آلمان پس از جنگ جهانی دوم کامال تابع این احس��اس گناه اس��ت.
دکتر علی رجب لو، عضو هیئت علمی جامعه شناس��ی دانش��گاه الزهرا 
س��خنران دیگر این نشس��ت علمی بود که در خصوص تفاوت تحلیل ها 
درباره جنگ تحمیلی با سایر تحلیل ها معاصر گفت: جنگ های جهانی 
و پس��ا اس��تعماری با جنگ در ای��ران که یک جنگ پس��ا انقالبی بوده، 
متفاوت اس��ت. بنابراین یک تفاوت بین جنگ در ایران با سایر جنگ ها 
وجود دارد. وی گفت: اگر چه همیشه جنگ به تمام انقالب ها در تاریخ 
معاصر تحمیل شده است، مثل جنک کوبا با آمریکا بر سر خلیج خوکها، 

جنگ الجزایر با فرانس��ویان.
عضو هیئت علمی جامعه شناس��ی دانش��گاه الزهرا در ادامه افزود: ما در 
دوران دول��ت ه��ای پس از جن��گ می توانی��م یک گرایش از س��مت 
آرمانگرایی به یک نوع سوسیال دومکراسی را ببینیم که دولت سازندگی 
یک نوع مبنا قرار دادن الگوهای توسعه ای قبل از انقالب در دوران پس 
از جن��گ بود. مثال در اقتصاد، اتخاذ مدل لیبرالی در اقتصاد یک تبعیت 

از صندوق بین المللی بول و بانک جهانی بود. 
الزم به یادآوری اس��ت که نشس��ت اول گفتمان جنگ و دفاع مقدس با 
موضوع »نش��انه شناس��ی جنگ« توسط پژوهش��کده تاریخ پژوهشگاه 
علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی در تاریخ سه ش��نبه  14 شهریو برگزار 
ش��د که در آن دکتر مسعود کوثری پیرامون شناسایی نشانگان کالمی- 
دیداری در نش��انه شناس��ی جن��گ و دکتر فرهاد ساس��انی در موضوع 
»چیستی نش��انه شناسی با تاکید بر نشانه شناسی جنگ« به سخنرانی 
پرداختن��د. »نش��انه و فرهنگ با تمرکز بر پیون��د این دو در جنگ« هم 
عنوان س��خنرانی دکتر مصطفی مهرآیین در این نشست علمی پیرامون 

گفتمان جنگ ایران و عراق بود.
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کارگاه »تربیت مربی برنامه 
فلسفه برای کودکان و نوجوانان« 

کارگاه آموزشی  »تربیت مربی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان« گروه  فلسفه  برای 
کودکان و نوجوانان)فبک( در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این کارگاه در دو مرحله خواهد بود که مرحله اول آن در مهرماه و مرحله دوم  آن در آبان ماه برگزار می 
شود. مفاهیم اصلی برنامه و نقش داستان در رشد شخصیت کودک،  نظریه های تعلیم وتربیت در برنامه و شیوه ها و 

ابزارهای سنتی و نوین در برنامه،ویژگی های مربی فبک و نظریه های روانشناختی در این حوزه ، تعریف و ویژگی های حلقه 
کندوکاو و نظریه های فلس��فی در فبک به ترتیب عناوین و محورهای پیش بینی ش��ده برای روزهای اول تا چهارم مرحله اول 

کارگاه هستند. مبلغ هر روز کارگاه 000/ 40 تومان است  و که این مبلغ برای افرادی که هر چهار روز را ثبت نام کنند در مجموع و با 
احتس��اب تخفی��ف 000/ 150توم��ان خواهد بود. معلمان و دانش��جویان و اعضای پژوهش��گاه در صورت ش��رکت در کل دوره  ش��امل %20 تخفیف                                                 
) معادل 000/ 120 تومان( می شوند.زمان برگزاری  22 تا 25  مهر ماه ) هر روز از ساعت 8 تا12 است و  ثبت نام در دو مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام 
قطعی انجام می شود.برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام فایل های ضمیمه را از سایت پژوهشگاه دانلود کرده و یا با شماره تلفن 88014557 تماس 

بگیرید.ارتباط از طریق نشانی  ایمیل fabak_g@yahoo.com   نیز امکانپذیر است.
15 مهر ماه آخرین مهلت پیش ثبت نام اعالم شده است.در انتهای دوره دوم که در آبان ماه برگزار خواهد شد به افرادی که در کلیه جلسات کارگاه 

مذکور شرکت کرده و آزمون تئوری و عملی را با موفقیت بگذرانند گواهینامه  پایان دوره  اعطا می شود.

دو کارگاه جداگانه با محوریت علوم انسانی و زبان انگلیسی
با حضور و تدریس  دکتر محسن کریمی راهجردی مترجم و استاد دانشگاه  Seattle دوکارگاه آموزشی با محوریت زبان انگلیسی در پژوهشگاه برگزار 
می شود. کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی به فارسی در 20 جلسه و به مدت 60 ساعت برگزار خواهد شد.مهلت ثبت نام در این کالس ها 15 
مهر اس��ت و کالس ها نیز از ش��انزدهم مهر تا پایان آذر روزهای یک ش��نبه و چهارشنبه هر هفته از س��اعت 19 تا 16 برگزار اعالم شده. هزینه ثبت نام: 
2.000.000 ریال برای عموم و 1.500.000 ریال برای دانش��جویان اس��ت.همچنین کارگاه آموزش��ی دیگری توسط همین مدرس و با عنوان »کارگاه 
پیشرفته مکالمه انگلیسی« در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. این کارگاه هم در 20 جلسه 3 ساعته برگزار می شود و هزینه 
آن هم مانند دوره ترجمه متون علوم انسانی است که باید به شماره حساب سیبا 0107428525007 بانک ملی به به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز شود. از شانزدهم مهر تا پایان آذر روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 19 تا 16  زمان برگزاری کارگاه 

اعالم شده است.الزم به ذکر است که به شرکت کنندگان در هر کدام از این کارگاه ها گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

مجموعه کارگاه های روش تحقیق کمی پیشرفته و تكنیک های آن 
مجموعه کارگاه های روش تحقیق کمی پیش��رفته و تکنیک های آن )با رویکرد عملی و کاربردی( وهمراه با آموزش کاربردی 

در نرم افزار Spss در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. 
دکتر خلیل کالنتری،عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران مدرس این 13 جلس��ه کارگاه آموزشی خواهد بود.برگزاری کارگاه از 3 
آبان شروع می شود و زمان تشکیل کالس ها چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:30 تا 12:30 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی 
خواهد بود. مجموع هزینه شرکت در تمامی 13 کارگاه آموزشی  200 هزار تومان است که دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از 
50 درص��د تخفی��ف برخ��وردار خواهند بود. بنیان نظ��ری روش تحقیق کمی و نح��وه تدوین چارچوب نظری، متغیرشناس��ی و                            
روش های ش��اخص س��ازی در تحقیقات کمی ، تحلیل های توصیف��ی، آزمون های پارامتری و ناپارامتری ،رگرس��یون چندگانه 
،رگرس��یون لجستیک، تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل مس��یر، تحلیل واریانس چندمتغیره،تحلیل همبستگی کانونی،تحلیل 

عاملی، تحلیل کیو،تحلیل خوشه ای و اعتبار و روایی در تحقیقات کمی محورهای این کارگاه های آموزشی هستند. 

کارگاه نقد ادبي با رویكرد عملي برگزار می شود  
کارگاه نقد ادبي با رویکرد عملي در پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي برگزار می ش��ود.

دکتر کوروش صفوي عضو هیئت علمي دانش��گاه عالمه طباطبایي  مدرس این کارگاه در یک دوره یک روزه فش��رده درباره 
بررس��ي و کاربرد رویکردهاي س��اخت گرا و ش��کل گرا در متون ادبي صحبت خواهد کرد.

آخرین فرصت ثبت نام در کارگاه پایان مهر ماه اس��ت و زمان ومکان برگزاری آن نیز س��ه ش��نبه دوم آبان از  س��اعت 8:30 تا 
15:30 در س��الن حکمت  پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالع��ات فرهنگي )بزرگراه کردس��تان، نبش خیاب��ان 64 غربي( اعالم                               

شده است.
هزینه ش��رکت کارگاه 50 هزار تومان اس��ت که دانشجویان دانشجویان با ارائه کارت دانشجویي مبلغ 30 هزار تومان پرداخت 
خواهن��د کرد.ب��ه دلیل محدود ب��ودن ظرفیت کارگاه اولویت با داوطلباني مي باش��د که زودتر ثبت نام کنند.به تمامي ش��رکت 

کنندگان گواهي معتبر ش��رکت در کارگاه آموزش��ي ارائه خواهد ش��د.
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گفتگو با دکتر میری درباره حضور در دوساالنه روسیه 

خاور شناسی از نگاه روسی 

کنگره دو س�االنه روس�یه چندمین کنگره و از چه 
ویژگی هایی برخوردار بود؟

این کنگره هش��تمین کنگره دو ساالنه روسیه بود که در 
ش��هر کازان پایتخت جمهوري تاتارستان در فدراسیون 
روس��یه برگزار ش��د و در آن، خاورشناس��ان معتبر که یا 
روس بودند و یا به زبان روس��ي مس��لط بودند از سراس��ر 
جه��ان حض��ور داش��تند. مبح��ث اصل��ي ای��ن کنگره 
خاورشناس��ي از ن��وع نگاه روس��ي ب��ود. یعن��ي ما مثال 
خاورشناس��ي س��نت فرانس��وي داریم، س��نت آلماني، 
آمریکایي، انگلیس��ي  و تا حدودي هم سنت ژاپني اما در 
اینجا بیش��تر سنت روسي مدنظر بود. البته ما نقد کردیم 
و گفتیم که اوال روسیه غرب نیست، تاتارها هم خودشان 

جزء شرق هست. 

مهمانان از چه کشورهایی بودند؟
خاورشناسان در این کنگره 4 روزه از روسیه و روس زبان 
ها بودند. کش��ورهاي غیر روسي زبان هم از ترکیه 4 نفر 
حض��ور داش��تند، از مراک��ش 1نف��ر، از چی��ن 2نفر، از 
تاجیکس��تان 1نفر و از ایران تنها نماینده هایي که آمده 
بودند از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بود.

یعنی از دیگر دانش�گاه ها و س�ازمان هاي کش�ور 
کسی حضور نداشت؟

اص��ال! فقط من و آقاي دکتر آیت اللهي در آنجا ش��رکت 
داشتیم.

محورهاي  آن چه بود؟ 
در حوزه ه��ای مختلف. مثال تاریخ ش��رق، تاریخ  جهان 
اسالم، تاریخ ایراني ها، عرب ها و ترک ها، هویت تاریخی 
خود تاتارها و بعد ش��رق دور مثل چیني ها و ژاپني ها. یا 
از نظ��ر زب��ان شناس��ي و تقریبا از هر ح��وزه اي که توي 
خاورشناسي شما در نظر بگیرید یک نماینده اي داشت. 
ببینید بزرگترین دوس��االنه و یکي از بزرگترین کنگره ها 
جهان��ی در ن��وع خ��ودش بود، ح��دود 400 نف��ر فقط 
کارشناس شرکت کرده بودند و نزدیک به 600-500 نفر 

هم دانشجو آنجا بودند. 
شما در چه محوری سخنرانی داشتید؟

آقاي آیت اللهي در حوزه ش��رق شناسي یا خاورشناسي 
س��خنرانی کردند؛ نقد دیدگاه خاورشناس��ي که یک نوع 

دیدگاه اروپا محورانه است یا یوروسنتري به علم دارد.
م��ن در ح��وزه ش��رق شناس��ي ب��ه مثابه ی��ک دیدگاه 
یوروس��نتریک به غیر، به دیگري صحبت کردم. ش��اکله 
صحب��ت ما هم ای��ن بود که دیگ��ري از ن��گاه غرب چه 

معضالتي دارد.
اهمیت این کنگره را در چه می دانید؟

اهمیتش اینجا بود که خود رئیس جمهور روس��یه یعني 
والدیمی��ر پوتین پی��ام داده بود، وزی��ر امورخارجه اش، 
سرگئي الوروف پیام مستقیم داد. مفتي اعظم فدراسیون 
روس��یه و همچنین رئیس جمهور جمهوري تاتارس��تان 
پیام مس��تقیم داده بود، بعد نخست وزیرش آنجا حضور 
داش��ت، شخصیت هاي معتبر آنجا حضور داشتند. سفیر 
ایران در تاتارستان حضور داشت. سفیر ترکیه و دیپلمات 
هاي مختلفي آمده بودند و یک وزن سیاس��ي و اجتماعي 

و سیاسي هم داشت.
اهمیت محتوایی آن در چه بود؟

از نظر آنها یکي از دالیل افت اطالعات روس��یه نسبت به 
مس��ائل جه��ان اس��الم و جهان غی��ر اروپای��ی، ضعف 
خاورشناسي است که باید تقویت شود. تا بتوان تشخیص 
داد که این مسائلي که در جهان اسالم و در کل جهان غیر 
غربي و روس��یه اتفاق مي افتد عللش چیست و پیامدها و 

تاثیراتش چه می باشد. 
نگاه آنها به نمایندگان ایران چگونه بود؟

استقبال خیلي خوبي هم از  ما کردند. دکتر راویل، رئیس 
پنل و  از آکادمي علوم تاتارس��تان گفت: چیزي که براي 
من در مورد ایراني ها جالب است این است که همیشه به 
مباني و اصول مي پردازند و نس��بت به مس��ائل یک نوع 
نگرش حکمي و متافیزیکي دارند و تحلیل مي کنند. یک 
هدیه نفیس��ي هم که 6 جلد دایره المعارف تاتاري که در 
ن��وع خودش در دنیا بي نظیر اس��ت و تازه هم 5 جلدش 
آماده ش��ده و جلد ششم آن را هم براي ما مي فرستند به 
کتابخانه پژوهشگاه علوم انساني هدیه کردند.آقاي دکتر 
آیت اللهي هم پیش��نهاداتی دادند که با اس��تقبال آن ها 
مواج��ه ش��د که م��ا در ای��ران با ن��گاه منتقدان��ه که به 
خاورشناس��ي داریم یک س��مینار برگزار کنیم و از شرق 
شناس��ان باالخص روسي و کش��ورهاي روسي زبان برای 
نقد و بررس��ي دعوت کنی��م. نکته دوم ه��م این بود که 
مجموعه کتابي هم در نقد نگاه مس��لط ش��رق شناس��ی 
تالیف کنیم. این کتاب قرار اس��ت ت��ا مارچ 2013 یعني 
فروردین 1392 به زبان انگلیسي و با محوریت پژوهشگاه 
آماده ش��ود و بعد هم با همکاري دانشگاه فدرال کازان به 

روسي ترجمه شود. 
یعنی با نگاه نقادانه مطالعات فرهنگي؟

بله، اینکه خود مفهوم خاورشناسي اوال مشخص بشود که 
این شرق شناس��ي نیست بلکه یک نوع ایدئولوژي و یک 
نگاه ایدئولوژیک به ش��رق اس��ت یا غیر است و ما خیلي 
وس��یع ترش هم کردیم که اصال غرب نگاهش به غیر در 
یک منظومه خاصي است. آن منظومه خاص را در ادبیات 
علوم اجتماعي به عنوان یوروسنتریک یا غرب محوري یا 

اروپا محوري یاد می کنند.

کارگاه
 » آسیب شناسی 
ترجمه از عربی به 

فارسی با تكیه بر متون 
داستان«  

چگونه برگزار شد؟ 

گروه زبان و ادبیات عربی ش��ورای بررس��ی متون و 
کتب علوم انسانی شهریور امسال،میزبان عالقه مندان 
در کارگاه » آسیب شناسی ترجمه از عربی به فارسی با 
تکیه بر متون داس��تانی« بود.برنامه ه��ای این کارگاه  
طی چندین جلس��ه توسط اعضای گروه زبان و ادبیات 
عربی ش��ورای بررس��ی متون  تنظیم شد و در تابستان 
1391 به تصویب معاونت پژوهش��ی پژوهش��گاه علوم 
انسانی رسید. دکتر منصوره زرکوب عضو هیئت علمی 
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان،دکتر فرزانه 
فرحزاد عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی 
دانش��گاه عالمه طباطبائی،دکتر رض��ا ناظمیان عضو 
هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانش��گاه عالمه 
طباطبائ��ی و دکت��ر مالنظر عضو هیئ��ت علمی گروه  
مترجمی زبان انگلیس��ی دانش��گاه عالم��ه طباطبائی 

مدرسان این کارگاه بودند.
در این کارگاه مبحث نظریه ها و رویکردهای ترجمه 
را دکت��ر فرح��زاد و مبح��ث معادل یابی دس��توری و 
واژگان��ی، انواع معادل یابی، ش��یوه های معادل یابی را 
دکتر رضا ناظمیان تدریس کرد. دکتر منصوره زرکوب 
هنجارهای ترجمه در داس��تان در س��طوح واژگانی و 
س��اختاری و ناهنجاره��اي ترجمه داس��تان با تکیه بر 
نظری��ه کت فورد )تعادل ترجم��ه اي( را تدریس کرد.

دیدگاه ها و موضوع��ات مطالعات ترجمه مثل دیدگاه 
های س��نتی، دیدگاه های زبانش��ناختی، دیدگاه های 

مقصد محور و ....را نیز دکتر مالنظر بررسی کرد.
روز اول برنامه چهارش��نبه 29 شهریور ماه  با تالوت 
آیاتی از کالم ا... مجید و خیر مقدم دکتر عیس��ی متقی 
زاده رئیس گروه عربی ش��ورای بررس��ی متون و خانم 
دکتر مش��کین فام عضو گروه آغاز ش��د و با  سخنرانی 
دکتر فرح��زاد و دکتر ناظمیان ادامه یافت.س��خنرانی 
دکت��ر زرکوب هم در بخش عصرگاه��ی کارگاه برگزار 

شد.
س��خنرانی دکتر مالنظر و دکتر زرکوب برنامه های 
نخس��ت روز دوم کارگاه بودن��د و دکت��ر ناظمیان نیز 
آخرین س��خنران کارگاه بود.برنامه پرسش و پاسخ نیز 
پایان بخش کارگاه بود که با حضور 36 دانش��جو و 19 
عضو هیئت علمی از دانشگاه های سراسر کشور برگزار 
شد.13 از دانشجویان شرکت کننده کارشناس ارشدو 

13 نفر دانشجوی مقطع دکتری بودند.
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تنها نماینده ایران در کنگره دو س�االنه روس�یه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که 
در آن دکتر آیت اللهی و دکتر میری به نقد دیدگاه شرق شناسی رایج غربی پرداختند.این سفر  اگر 
چه ماموریتی از س�وی پژوهش�گاه نبود و دکت�ر آیت اللهی و دکتر میری با هزینه ش�خصی در این 
کنفرانس ش�رکت کرده بودند،اما منشاء دستاوردهایی برای پژوهشگاه بود که اهداء دایره المعارف 
6 جلدی تاتاری به کتابخانه پژوهشگاه یكی از آنهاست.تالیف مجموعه کتبی در حوزه خاور شناسی 
با همكاری مش�ترک پژوهش�گاه و دانش�گاه فدرال کازان، اش�اعه و آموزش زبان فارسی، برگزاری 
کنفرانس بین المللی خاور شناس�ی نمونه هایی دیگر از دستاوردهای این سفر است که دکتر میری 

در گفتگویی آنها را توضیح داده است.
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  آمخزن االدويه/ تاليف سيد محمد حسين بن محمد هادي عقيلي علوي خراساني 
شيرازي؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب 

اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  الماء )لغت نامه جامع پزشکي(/ تاليف ابو محمد عبداهلل بن محمد االزدي؛ تصحيح 

و تذييل از هادي حسن حمودي؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات 
تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

ايران. 
  رساله در طب/ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ 

پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 
 . ۱۳۸۸

  مفتاح االصول/ تاليف حکيم سيد زين العابدين حسيني قادري؛ ديباچه محمدمهدي 
اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 
  محيط اعظم/ تاليف حکيم اعظم، ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه 

مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني ايران، ۱۳۸۳ . 

  کنز الفوائد في تنويع الموائد/ ] تحقيق مانويال مارين، ديويد واينز[؛ ديباچه 
محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 
  مفتاح الخزائن )رساله سوم در مرکبات دارويي(/ تاليف حاجي زين العطار )علي بن 

حسين االنصاري(؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، 
طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  تذکرة الکحالين/ تاليف علي بن عيسي الکحال؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: 
موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  مصالح االبدان و االنفس/ تاليف احمد بن سهل البلخي؛ ديباچه محمدمهدي 

اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  فردوس الحکمه/ تاليف علي بن سهل بن ربن طبري؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- 
تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و 

خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  مجموعه رسائل سبعه در طب، داروسازي و آموزش پزشکي/ ديباچه محمدمهدي 

اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 

  الرحمة في طب و الحکمة/ تاليف ابن رشد؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: 
موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  الشامل في الصناعه الطبية )االدوية و االغذية(/ تاليف ابن نفيس؛ ]تحقيق يوسف 

زيدان[؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب 
اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ -۱۳۸۸. 

  تذکرة الهند معروف به: يادگار رضائي/ تاليف حکيم رضا علي خان؛ ديباچه 
محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۶ . 
  التشريح البيطري/ مولف ژزار؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه 

مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  عيون االنباء في طبقات االطباء/ تاليف ابن ابي اصيبعه؛ مترجم جعفر غضبان؛ شرح 
و تعليقات از محمود نجم آبادي؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات 
تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

ايران، ۱۳۸۶ -۱۳۸۷. 
  فاکهة ابن السبيل/ مولف راشد بن عمير بن ثاني؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- 

تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  الجامع لمفردات االدويه و االغذيه ابن البيطار/ تاليف ابن بيطار مالقي؛ ديباچه 
محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  الموجز في تاريخ الطب و الصيدله عندالعرب/ تاليف محمد کامل حسين؛ ديباچه 

محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 

  المأة في الطب/ تاليف ابوسهل مسيحي؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه 
مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

درماني ايران، ۱۳۸۴ . 
  منهاج الصناعة/ تاليف ابوطالب شريف حسيني؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: 

موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 

  فهرست کتب خطي فارسي در مصر/ تاليف نصراهلل مبشر الطرازي؛ ديباچه محمدمهدي 
اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۷ . 
  الوصله الي الحبيب في وصف الطيبات و الطيب/ تاليف ابن العديم؛ ديباچه محمدمهدي 

اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  تنکسوق نامه ايلخاني/ مولف وانگ شوهو؛ ترجمه بدستور خواجه رشيدالدين فضل اهلل 
همداني؛ به خط محمد بن احمد بن محمود معروف به قوام کرماني؛ با مقدمه مجتبي مينوي؛ 

ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و 
مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۳ . 

  التصريف لمن عجز عن التاليف/ تاليف ابوالقاسم زهراوي؛ ديباچه محمدمهدي 
اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 
  تکميل اختيارات بديعي/ تاليف حکيم جالل بن امين الطبيب؛ ديباچه محمدمهدي 

اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۸ . 

  مفتاح االدويه ناصري/ تقريرات ميرزا حسين خان دکتر؛ نگارش ميرزا عبدالحسين 
تبريزي امين االطبا؛ بانضمام رساله در مرض آنفلوانزا/ تاليف ميرزا عبدالحسين تبريزي؛ 

ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و 
مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۳ . 

  خالصة التجارب/ تاليف بهاءالدوله رازي؛ ديباچه محمدمهدي اصفهاني.- تهران: 
موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسالمي و مکمل؛ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني ايران، ۱۳۸۲ . 

کتاب هاي جدید طب سنتی   
در کتابخانه پژوهشگاه 

کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان یكي از کتابخانه هاي بزرگ و مرجع در حوزه علوم 
انساني ماهانه کتاب هاي جدیدي را به فهرست داشته هاي خود اضافه مي کند. کتاب هاي زیر  تنها تعدادی از کتاب های 

تازه تهیه شده در حوزه طب سنتی هستند.
برای اطالع از جدید ترین کتاب های تهیه شده،سری به  این کتابخانه بزنید. 

کتابخانه 
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در ابتدای یکی از این دیدارها که با حضورکارمندان رسمی، 
پیمانی، کار معین و ش��رکتی برگزار ش��د، دکت��ر آیت اللهی، 
ریاس��ت پژوهشگاه به ارائه گزارش��ی از فعالیت های پژوهشگاه 
عل��وم انس��انی و مطالعات فرهنگی پرداخ��ت.وی ضمن مثبت 
ارزیابی کردن فعالیت های انجام شده،بخش زیادی از پیشرفتها 
را محص��ول تالش،تعامل و خالقیت همکاران دانس��ت و از این 

روحیه همکاری به عنوان سرمایه اصلی پژوهشگاه یاد کرد. 
وی در بخش دیگری از این نشس��ت،ضمن اش��اره به مشکالت 
مال��ی و کاهش بودجه پژوهش��گاه،این موضوع را یک مش��کل 
فراگی��ر در نهاد های دولتی دانس��ت و گفت:» ما اکنون در این 
وضعیت قرار داریم و باید همه با هم برای خروج از این وضعیت 
تالش کنیم.تاکنون بسیاری از مشکالت با همفکری و ایده های 
همکاران حل ش��ده و بعد از این هم به لطف خدا چنین خواهد 

شد.« 
رئیس پژوهش��گاه،یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکالت 
مالی،صرف��ه جویی عنوان کرد و افزود:» بعضی هزینه ها ممکن 
است بسیار نا چیز به نظر برسند یا ما آنها را جدی نگیریم اما در 
محاس��بات می بینیم ک��ه اتفاقا خیلی هم چش��مگیر و جدی 
هس��تند.برای نمون��ه با توجه ب��ه افزایش چن��د برابری قیمت 
کاغذ،صرف��ه جویی در همین یک کاال حتما محس��وس و موثر 

خواهد بود.«
وی با اش��اره به تالشی که مدیریت پژوهشگاه از چندسال قبل 
ب��رای کاه��ش هزین��ه ه��ای غی��ر ض��روری آغ��از ک��رده 
اند،گفت:»اس��تفاده از ظرفیت های مج��ازی و الکترونیک هم 
بای��د به طور جدی مورد توجه هم��ه بخش ها قرار بگیرد.وقتی 
می شود مکاتبه ای را از طریق اتوماسیون و سیستم سکو انجام 
داد،نباید بر ای آن ازسیس��تم مکتوب استفاده کرد که هم زمان 

بر است و هم هزینه کاغذ و پرینت دارد.«
در این جلس��ه همچنین دکت��ر جنیدی مع��اون اداری ومالی 
پژوهشگاه با اشاره به پیگیری های مکرر انجام شده در خصوص 
بودجه پژوهشگاه این اطمینان خاطر را به کلیه کارکنان داد که 
حداکثر تالش ممک��ن به کار برده شودتافش��ارهای اقتصادی 

کمتری متوجه همکاران گردد. 
در پای��ان این نشس��ت تعدادی از حاضران س��واالت خود را به 
ص��ورت ش��فاهی و مکت��وب ارائه کردند و پاس��خ ه��ای دکتر                  
آی��ت الله��ی و دکتر جنی��دی راش��نیدند.همچین تعدادی از 

همکاران پیشنهاد هایی برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی 
ارائه دادند.در پایان جلس��ه نیز مقرر ش��د به زودی نخس��تین 
جلس��ه شورای صنفی با حضوراعضا برگزار و مشکالت احتمالی 

کارکنان به صورت جزئی و ریزتر بررسی شود. 
جلس��ه هیئت رئیس��ه با اعضای هیئت علمی پژوهش��گاه  نیز 
برگزار ش��د.در این جلس��ه هم دکت��ر آیت الله��ی ضمن ارائه 
گزارش��ی از فعالیت های پژوهش��ی و رون��د برنامه های علمی 
پژوهش��گاه،با اش��اره به بخش��نامه های جدی��د و وجود برخی 
مش��کالت مادی در پژوهش��گاه،گفت:»بنده از زمان حضور در 
پژوهش��گاه این نکته را مطرح کرده ام که باید به س��متی برویم 
که از نظر اقتصادی خودکفا باش��یم.در ش��رایط فعلی هم باید 
ب��رای این پرس��ش که چگونه می ش��ود اقتصاد پژوهش��گاه را           

بی نیاز از بودجه دولتی هدایت کرد،چاره اندیشی کنیم.« 
رئیس پژوهشگاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی در توضیح 
ای��ن بخش از س��خنانش گفت:»منظور از قطع نی��از به بودجه 
دولتی این اس��ت که ما اگر هم از دولت پولی بگیریم،بابت رفع 
یکی از مشکالت و پاسخ به یکی از نیازهای دولت باشد،نه اینکه 
دولت بودجه پژوهشگاه راصرفا برای اداره پژوهشگاه و اینکه به 
اصطالح پژوهشگاه »گردانده شود« پرداخت کند.راه حل اصلی 
هم این اس��ت که ما کلیه طرح ها و فعالیت های پژوهشی را بر 
ای��ن هدف که باید ناظر به نیازه��ای بخش خصوصی یا دولتی 

باشند،متمرکز کنیم.« 
وی افزود:» به لطف خدا در س��ال های گذشته این هدف دنبال 
شده و تا حدودی موفق هم بوده ایم.برای مثال االن کارگاه های 
آموزشی می توانند بخشی از هزینه های خود را از محل دریافت 
ش��هریه ها تامین کنند.این مبالغ ش��اید اندک باش��د، اما مهم 
رویکرد و نگاهی است که ما در پژوهشگاه به فعالیت های علمی 
داشته باشیم.پس از این،باید این نگاه را در همه بخش ها تقویت 
کنیم.مثال  در انتش��ارات باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
هزینه انتش��ار آثار جدید از محل فعالیت های فروشگاه کتاب و 
فروش کتاب های قبلی،تامین ش��ود.این ه��دف یعنی اقتصاد 
خودکفا هم محقق نخواهد ش��د مگر ب��ا همکاری کلیه اعضای 

محترم هیئت علمی.« 
در این جلس��ه دکتر یوسفی فر معاون پژوهشی و دکتر جنیدی 
معاون اداری و مالی پژوهش��گاه نیز در کنار دکتر آیت اللهی به 

سواالت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه پاسخ دادند.

جلسه مشترک هیئت رئیسه  با اعضای هیئت علمی و کارکنان برگزار شد 

تاکید هیئت رئیسه پژوهشگاه
بر خودکفایی اقتصادی 

طبق روال عادی و مرس�وم پژوهشگاه،جلس�ه اعضای هیئت علمی و کارکنان بخش های مختلف پژوهش�گاه به طور جداگانه با اعضای هیئت 
رئیس�ه جلس�اتی را برگزار کردند.این جلسات در فضایی صمیمی و برای بررسی آخرین وضعیت کاری و علمی مجموعه برگزار شد و حضار به 

تبادل نظر پیرامون موضوعات مهم علمی،کاری و اداری پرداختند.خالصه ای از این دو جلسه را بخوانید...

 منظور از قطع نیاز به 
بودجه دولتی این است که 

ما اگر هم از دولت پولی 
بگیریم،بابت رفع یكی از 
مشكالت و پاسخ به یكی 
از نیازهای دولت باشد،نه 

اینكه دولت بودجه 
پژوهشگاه راصرفا برای 

اداره پژوهشگاه و اینكه به 
اصطالح پژوهشگاه 

»گردانده شود« پر داخت 
کند.راه حل اصلی هم این 
است که ما کلیه طرح ها و 

فعالیت های پژوهشی را بر 
این هدف که باید ناظر به 

نیازهای بخش خصوصی یا 
دولتی باشند،متمرکز  

کنیم.
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پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی 
منتشرشد   

ترجمه آهنگین از دو جزء قرآن مجید 
تحقیقاتی درباره موزون بودن برخی آیات 
قرآن کریم از سده های پیشین انجام شده 
ک��ه کت��اب »پلی می��ان ش��عر هجائی و 
عروضی فارسی« نمونه ای شاخص از این 
گونه کارهاست که توسط پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 

منتشر شد .
پلی میان ش��عر هجایی و عروضی فارسی 
ترجمه آهنکین قرآن متعلق به اواخر قرن 
س��وم یا اوایل ق��رن چه��ارم هجری که 
نزدیک گنبد امام رضا)ع( کشف شد. این 
اثر که به تصحیح دکتر احمد علی رجائی 

رس��ید در اصل ترجمه ای آهنگین از دو جزو قران مجید از آیه 62 س��وره یونس تا آیه 30 سوره 
ابراهیم است که به اقتضای ویژگی ادبی اش بدین نام نامیده شده است. متاسفانه مولف و زمان 
تالیف اثر مشخص نیست اما زمان تصحیح و چاپ آن به سال 1353 از سوی بنیاد فرهنگ ایران 

مربوط می شود .
هدف مولف، موزون ساختن ترجمه با حفظ چارچوب کالم الهی بوده است. بخشی از کتاب وزن 
عروضی دارد ولی بیش��ترین بخش آن از گونه ای وزن ایقاعی برخوردار اس��ت. این کتاب از دید 

مسائل وزنی و حتی سبک ترجمه قرآنی و واژگان دستوری کاربرد بسیاری دارد .
یکی از مهم ترین ویزگی های این ترجمه، گرایش خاص به ترجمه آزاد است. مرحوم دکتر رجائی 
ترجمه های این کتاب را به سه نوع تقسیم کرده است:ترجمه های منطبق با معنای اصل آیات 
،ترجمه های آزاد و نابرابر با اصل ،ترجمه هایی که به صورت نقل به معنی است همراه با کاهش 
ها و افزایش های تفسیری. یکی از نمونه های ترجمه آزاد و تفسیری در این اثر، ترجمه آیه 105 
سوره هود است. وی در ترجمه آیه شریفه »یوم یات التکلم نفس اال باذنه فمنهم شقی و سعید« 
می نویسد: بی اذن یک تن سخن نگوید. هیچ کس به محال چندی نجوید، هر که او در این یک 

لخت باشد فردا آنجا بدبخت باشد، هر که او در اینجا توحید برزد، فردا آنجا سعید خیزد 

تفكر انتقادی در کالس درس
که  است  اثری  ترین  تازه  در کالس درس«،  انتقادی  »تفکر 
در فهرست تازه های نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
ای  ترجمه  کتاب  این  گرفته.  قرار   1391 سال  در  فرهنگی 
است از critical thinking for students که توسط ری 
برینک باجن نوشته شده و سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی این 

اثر انتقادی را به فارسی ترجمه کرده اند. 
»تفکر انتقادی در کالس درس«، راهنمایی است برای دانش 
آموزان و دانشجویان که به ارزیابی و ارائه موثر استدالل ها 
در هفت فصل می پردازد. فصل اول کتاب تشخیص استدالل 
هاست و سایر فصول آن به ترتیب تحلیل استدالل های ساده، 
نقاط ضعف،  استدالل ها، کشف  تر در  بیش  یافتن جزئیات 

مغالطات، یافتن نقاط قوت و استفاده از مهارت هاست. 
برینک باجن در مقدمه کتاب هدف از تالیف این اثر را معرفی 
یکی از مهارت های محوری یعنی »تفکر انتقادی« می داند. 
از  ارزیابی های خوبی  تا  اثر به مخاطب کمک می کند  این 
استدالل های که در متن کتاب، روزنامه و حتی در گفت و 
گوهای روزمره داشته باشد. همچنین، ما می توانیم با کمک 
این کتاب استدالل های بهتری در گزارش ها، مقاالت، بحث 

ها و گفت گوهای مان ارائه بدهیم. 
در هر فصل کتاب، مثال 
ها و تمرین های تشریحی 
برای رشد مهارت ها ذکر 
که  آنجا  از  و  است  شده 
موضوعات به کار رفته در 
تمرین ها بیش تر درباره 
دغدغه های روزمره مانند 
است  جرایم  و  آلودگی 
و  ملموس  خواننده  برای 

جالب توجه است. 
برای تهیه این کتاب می 
کتابفروشی  به  توانید 

نشانی  به  کتاب  الکترونیک  خرید  سامانه  با  یا  پژوهشگاه 
http://ihcs-books.com مراجعه نمائید.

پیر بوردیو
مولف: پاتریک ش�امپاین / ترجمه: ناهید موید حكمت / قیمت: 3000 تومان

کتاب پیر بوردیو که در سال 91 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه بازار نشر شده، عالوه بر مقدمه 
مترجم و واژه نامه و نمایه موضوعی از پنج فصل تش��کیل ش��ده است: س��ال های تکوین اندیشه بوردیو، جامعه شناسی 
فرهنگ، نظریه جدید طبقات اجتماعی، جامعه شناس��ی میدان های اجتماعی و جامعه شناس��ی در شهر. هر یک از این 
مقوالت مي توانند دریچه اي را در پیش روي عالقه مندان براي ورود به زاویه اي از اندیش��ه جامعه ش��ناختي پیر بوردیو 

بگشاید.
دکتر موید حکمت، دغدغه اصلي در ترجمه نظریات این جامعه ش��ناس مطرح فرانس��وي را فراهم آوردن بستر اولیه اي 
براي آش��نایي پژوهش��گران، دانشجویان و عالقه مندان در رشته هاي جامعه شناسي و فلسفه، با مفاهیم بنیادي اندیشه 

پیر بوردیو می داند تا با بیاني ساده، مفاهیم نظري پیچیده بوردیو به نحوي به خوانندگان ارائه گردد که مطالعه آثار کالسیک این اندیشمند به زبان هاي فرانسه، 
انگلیسي و یا فارسي را تسهیل نماید.

همچنین با برگردان آثاري از این دست مي توان گامي هر چند اندک در مسیر آشنایي با بخشي از خزانه علمي جامعه شناسي معاصر جهان برداشت. این تالش 
را پاتریک ش��امپاین، جامعه شناس��ان معاصر فرانس��وي در متن اصلي اثر »پیر بوردیو« در فرانسه آغاز مي نماید و به ارائه گزیده اي از مفاهیم کلیدي اندیشه پیر 

بوردیو به زباني ساده مي پردازد. 
عالقه مندان می توانند براي تهیه این اثر به فروشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و برای خرید اینترنتي به نشاني http://ihcs-books.com مراجعه کنند. 
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پژوهش فرهنگی
)مردم نگاری در جوامع پیچیده(

تالیف: جیمز پ. اسپردلی و دیوید و. مک کوردی
ترجمه: بیوک محمدی

قیمت: 4000 تومان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی »پژوهش 
فرهنگی« را روانه بازار نشر کرد. در این کتاب، مولفین با 

استفاده از روش هاي تحقیق موجود و حذف و اضافه کردن 
هاي متناسب و ضروري، روشي در پژوهش هاي مردم 

نگاري ارائه داده اند که در جوامع پیچیده براي تحقیقات 
فرهنگي مناسب است. ثانیا شیوه اي که ارائه مي دهند 

حوزه شمول وسیعي دارد، و افراد بومي در جوامع گوناگون 
نیز مي توانند از آن ها استفاده کنند. به عبارت دیگر این 

شیوه طوري تنظیم شده است که براي مطالعه جوامع 
بیگانه منحصر به متفکران غربي نیست . ثالثا از امتیازات 

دیگر روشي که در این کتاب ارائه شده، این است که 
دانشجویان دوره لیسانس در زمینه هاي علوم اجتماعي   

مي توانند بدون تجربه قبلي در تحقیق میداني درباره 
فرهنگ جامعه خود با به کارگیري آن به مطالعه میداني و 

عملي دست بزنند.
مترجم در مقدمه کتاب ضمن 
اشاره به اهمیت تحقیق درباره 

فرهنگ در خصوص سنت 
مطالعات فرهنگي در جوامع 

غربی می گوید: تحقیق درباره 
فرهنگ، بیشتر با مطالعه 

فرهنگ جوامع بیگانه، کوچک و 
دورافتاده و آن هم توسط 

پژوهشگر غربي، سنخیت داشت 
و روش تحقیق درباره فرهنگ 
جوامع پیچیده به اندازه کافي 
رشد نکرد. جامعه شناسان هم 

که به مطالعه جوامع پیشرفته و 
پیچیده عالقه مند بودند، توجه 

شان را بیشتر به ساختار 
اجتماعي معطوف کردند نه به ساختار فرهنگي، از این رو 
خالیي در جوامع پیچیده در مطالعات فرهنگي به وجود 
آمد. کتاب حاضر از جمله تالش هایي است که براي پر 

کردن همین خالء نگارش شده است. 
کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول 

همان است که ترجمه آن از نظر خواننده مي گذرد، بخش 
دوم حاوي دوازده مقاله تحقیقي فرهنگي است که توسط 
دانشجویان مولف نوشته شده است. دکتر بیوک محمدی 
در خصوص بخش بندی کتاب بر این نکته اشاره می کند 

که دانشجویان دوره لیسانس با استفاده از روشي که در 
کتاب آمده، آثار با ارزشي ارائه داده اند. اما متاسفانه از آنجا 

که این تحقیقات درباره خصوصیات فرهنگي است و 
دانشجویاني که این کار را انجام داده اند آمریکایي هستند 
و در آن جامعه به تحقیق پرداخته اند، لذا نوشته هایشان 

براي دانشجویان ایراني که با فرهنگ جامعه آمریکا چندان 
آشنایي ندارند خیلي سودمند نیست، بدین جهت از 

ترجمه این بخش از کتاب صرف نظر شده است.

 »رامایَن« منتشر شد 
اثر: چاکراورتی راجاگوپاالچاری

ترجمه: ابوالفضل علیزاده طباطبایی
قیمت: 23000 تومان

راماین یک حماسه باستاني است 
که تالیف آن ب��ه حکیم والمیکي 
نس��بت داده مي ش��ود، والمیکی 
نخس��تین ش��اعر هن��د و یکي از 
داس��تان  در  جانب��ي  بازیگ��ران 
حماسي راماین اس��ت. این اثر به 
زبان هاي کلیه اقوام و کشورهاي 
ش��به ق��اره هند، آس��یاي جنوب 
ش��رقي و خاور دور ترجمه شده و 
به ص��ورت جزئ��ي از فرهنگ آن 

نواحی درآمده اس��ت.
رامای��ن یکي ازدو حماس��ه بزرگ 
هند اس��ت و بخش مهمي از کتب 
مقدسه هندو را تشکیل مي دهد. 
حماس��ه دیگر مهابهارت اس��ت. 
مهابه��ارت بزرگتری��ن و پرحجم 
تری��ن حماس��ه جه��ان و راماین 
قدیمي ترین حماسه جهان است. 
در حماس��ه راماین با پرداختن به 
صف��ات و خصل��ت هاي بش��ري، 

وظایف افراد خانواده و ش��خصیت 
آرماني خدمتکار، برادر، خواهر، همس��ر و پادش��اه به تصویر کشیده شده است. کلمه 
راماین یک کلمه ترکیبي است که از کلمات راما و آیانا به معني رفتن، پیشروي کردن 
ترکیب یافته و کال به معني س��فر رام مي باشد. متن کتاب راماین مشتمل بر 24000 
بیت در هفت کتاب و 500 بند بوده و راوي سرگذش��ت رام )تجس��م ویش��نو خداي 

نگهبان هندو( اس��ت، که همسرش س��یتا به دس��ت راون دیو ش��اه لنکا ربوده ش��د. 
ابیات راماین در بحر 32 هجایي موسوم به انوشتوب به ویژه در بحر اشلوک )سوگ یا 
غم( تدوین گردیده است. این حماسه تاثیر عظیمي بر شعر و شاعري سنسکریت پس 
از خود و زندگي و فرهنگ هندي باقي گذاشت. راماین همانند مهابهارت یک داستان 
صرف نیس��ت، بلکه تعالیم حکیمان هندو را ش��امل گردیده و این تعالیم را به صورت 
داس��تان هاي تمثیلي همراه با عناصر فلسفي و عبادي به خوانندگان عرضه مي دارد. 
ش��خصیت هاي عمده داس��تان مانند رام، س��یتا، لکش��من ، بهرت، هنومان و راون از 

عناصر اساس��ي و بنیادین معرفت و وجدان فرهنگي هند هس��تند.
این اثر از آن جهت توسط پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی منتشر شده که 
بخش��ی ازعالقه ایرانیان به معارف هندي را پوش��ش دهد. همچنی��ن مطالعه در آثار 
عدیده ادبیات دیني و فرهنگي سنسکریت و هند قدیم مي تواند گوشه هایي از تاریخ 

ایران را روش��ن س��ازد.
در س��ال های اخیر نیز تالش هایی جهت انتشار آثار سنسکریت و هندي مانند کتاب 
ه��اي ریگ ودا، گزیده وداها، اوپه نیش��دها، مهابهارت و تالیف��ات متعدد درباره هند 
صورت گرفته اس��ت. ترجمه راماین به فارس��ي که در عهد دودمان گورکانیان در هند 
صورت گرفته اس��ت در س��ال 1350 توس��ط  دکتر اظهر دهلوي در تهران از س��وي 

انتش��ارات بنیاد فرهنگ ایران در دو مجلد به چاپ رس��یده اس��ت.
عالق��ه من��دان م��ی توانن��د ب��راي تهی��ه ای��ن اث��ر ب��ه فروش��گاه پژوهش��گاه                                                                              
عل��وم انس��انی و مطالع��ات فرهنگ��ی و برای خری��د اینترنت��ي به نش��اني اینترنتي                                                                                            

http://ihcs-books.com مراجع��ه  کنن��د. 
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انتصابات
 سیروس نصراله زاده با حکم 
رئی��س پژوهش��گاه به س��مت 
سرپرس��ت مرکزاسنادفرهنگي 

آسیا منصوب شد. 

 س��یدرضا آقای��ي ایوریق با 
حکم دکتر آی��ت اللهی مامور 
ش��د ت��ا مقدم��ات تش��کیل 
معاونت فرهنگي پژوهشگاه را 
بررسی و اقدامات الزم را انجام 

دهد.
  دکت��ر ناهید موید حکمت با 
حکم دکت��ر آیت اللهی به مدت 
یکس��ال به س��مت سرپرس��ت 
پژوهش��کده عل��وم اجتماع��ي 

منصوب شد.

تسلیت
حمی�د  آق�ای  جن�اب   

تنكابنی 
هر چن��د غم از دس��ت دادن 
مادر با تس��لیت های دیگران 
هرگز س��بک نخواهد شد،اما 
بهش��ت برین برای آن مرحوم 
،صب��ر ش��ما در ای��ن غ��م و 
آرزوی  بازماندگان  س��المتی 

ماست.

 جناب آقاي                                                          
مهدی یزدان پناه 

درگذش��ت عموي گرامي تان 
را به شما و خانواده محترمتان 
تس��لیت عرض می کنیم.ما را 

هم در غم تان شریک بدانید.

 جناب آقاي
 سعید اسماعیلي

درگذشت پس��رعموي گرامي 
ت��ان را ب��ه ش��ما و خان��واده 
محترمت��ان تس��لیت ع��رض 
ک��رده، ب��راي آن مرحوم علو 
درج��ات و ب��راي بازماندگان 

صبر جمیل آرزومندیم.

 سرکار خانم  
نصیری،همكار محترم 
بازنشسته پژوهشگاه 

خبر درگذش��ت م��ادر گرامی 
تان،موجب تاسف و تالم خاطر 
در  ش��ما  س��ابق  هم��کاران 
پژوهش��گاه شد.تس��لیت ما را 

پذیرا باشید.

فراخوان مقاله برای فصلنامه ستون آخر
فرهنگ، ویژه اقتصاد

پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با هدف اش��اعه یافته ها و اطالعات علمی در زمینه های مختلف 
اقتصادی تصمیم به ارتقای فصلنامه علمی - تخصصی فرهنگ، 
وی��ژه اقتصاد ب��ه ی��ک فصلنامه علم��ی - ترویج��ی دارد.این 
پژوهش��کده برای انتش��ار ش��ماره س��وم این نش��ریه از همه 
عالقمندان، اس��اتید، دانشجویان و پژوهشگران علوم اقتصادی 
دعوت کرده تا مقاالت خ��ود را در چارچوب ضوابط و راهنمای 

نویسندگان ارسال نمایند.
الکترونیک��ی                                                                                 پس��ت  ب��ه  ابت��دا  ب��اال  بای��د  مق��االت 
economics@ihcs.ac.ir و س��پس سه نسخه چاپی از آنها 
به نش��انی تهران،  بزرگراه کردس��تان، خیابان 64، پژوهش��گاه 
علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده اقتصاد صندوق 

پستی 14377-74681 ارسال شود.
بخش��ی از ش��یوه نامه تدوین مقاله در فصلنام��ه فرهنگ، ویژه 

اقتصاد به شرح زیر اعالم شده است:
1- مقال��ه، جدید،ح��اوی نکات علمی نو و چاپ نش��ده باش��د؛ 

اقتباسی و تکراری نباشد.
2- مقاله تایپ ش��ده حداکثر در 20 صفحه کاغذ A4 در محیط

Word2003   تنطیم شود.
3- همراه مقاله نامه ای با ذکر مش��خصات نویس��نده شامل نام، 
نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل اشتغال، نشانی پستی، تلفن، 
دورنگار و نشانی پست الکترونیکی)e-mail( نویسنده مسئول 
مکاتبات و تاریخ تهیه مقاله ارس��ال شود. در این نامه، نویسندۀ 
مس��ئول تعهد نماید که مقالۀ ارسالی حاصل کار پژوهشی وی 
اس��ت و قباًل در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ نشده و برای 
هیچ نشریۀ داخلی و خارجی نیز برای چاپ ارسال نشده است.

4- مقاله ش��امل چکیده فارسی و التین )حداکثر 200 کلمه( و 
کلیدواژه ها و طبقه  بندی JEL باشد.

5- پذی��رش مقال��ه پس از ارزیاب��ی و تصوی��ب داوران و انجام 
ویرایش خواهدبود.

مق��االت دریافتی عودت داده نمی ش��ود و نش��ریه فرهنگ در 
ویرایش مقاالت آزاد است. 

برای کس��ی اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره 88053222 تماس 
بگیرید.

سخنرانی و نشست در گروه فبک 
به مناسبت روز جهانی کودک 

گروه فلس��فه براي کودکان و نوجوانان )فبک ( پژوهشگاه علوم 
انس��اني و مطالعات فرهنگي به مناسبت روز جهاني کودک یک 

سخنرانی و یک نشست برگزارکرد. 
»هم سویي و سوء برداشت هاي نظري ازدیدگاه  ویگوتسکي در 
برنامه فلس��فه براي کودکان و نوجوانان « عنوان سخنرانی این 
نشس��ت ب��ود که18 مهر توس��ط  دکتر مهرن��وش هدایتي و از 
ساعت 9 تا 10 صبح ارائه شد. لو ویگوتسکي روانشناس روسي، 
مبدع نظریه فرهنگي- اجتماعي به روان شناسي رشد است .وي 
نگرش جدیدي را در  مورد ش��کل گیري مفاهیم و اصوال روش 
آم��وزش مطرح س��اخت که متخصصان متع��ددي را در عرصه 
تعلیم و تربیت مجذوب خود س��اخت، از آن جمله است لیپمن 
متخصص فلس��فه تعلیم و تربیت که به پش��توانه این نظریه در 
رشد شناختي کودکان روش آموزش “ فلسفه براي کودکان “را 

ابداع نمود.دکتر هدایتی در س��خنرانی خود به بررس��ي موارد 
اش��تراک و افتراق این دو رویکرد و برنامه فلسفه براي کودکان 

پرداخت. 
بعد از پایان این س��خنرانی و تا ساعت 13 نیز نشستی با عنوان 
» تفکر و پژوهش به مدرسه مي رود ! فرصت ها و تهدیدها «  با 
حضور جمعي از اس��اتید برجس��ته دانش��گاه برگزار ش��د. این 
نسش��ت در حقیقت با هدف  بررس��ی و نقد ارائه درس جدید “ 

تفکر و پژوهش” در پایه ششم ابتدایي برگزار شد.
مدت زماني اس��ت که ضرورت ورود برنامه فلسفه براي کودکان 
و نوجوانان به نظام آموزش��ي مطرح ش��ده ،اما هنوز جایگاه آن 
بخوبي در نظام آموزشي مشخص نشده است و معلوم نیست در 
این زمینه چه تمهیداتي بکاربس��ته ش��ده وچه طرح هایي در 
دست اجرا است . با وجود این  ، ارائه درسي تحت عنوان “ تفکر 
و پژوهش” در پایه شش��م ابتدایي این امید را زنده مي کند که 
آموزش و پرورش در این زمینه از پا ننشسته و طرح هاي نویني 
را به اجرا  گذاشته اما با نگاهي به محتواي این برنامه این تردید 
ب��ه وجود م��ي آید که آیا اصال این برنامه ق��ادر به پرورش تفکر 
پژوهش محور هس��ت یا خیر ؟ و آیا با توجه به اینکه حدود 50 
س��ال اس��ت که در دنیا رویکردي آزمون شده اي تحت عنوان” 
فلس��فه براي ک��ودکان و نوجوانان” جهت رش��د و تقویت تفکر 
پژوهش محورمورد اجراس��ت اجراست ، آیا روش ها و محتواي 
این برنامه درسي هم راستا با رویکرد مزبور مي باشد ؟  و از همه 
مهمتر آیا مربیان کارآزموده اي براي این امر آموزش دیده اند؟  
اما اگر این درس و درس هاي مش��ابه ، ربطي  به رویکرد مذکور 
ن��دارد پس وظیفه آموزش و پرورش در این زمینه چه مي تواند 
باش��د و چه انتظاراتي از آن مي رود و آیا درس تفکر و پژوهش 
پایه شش��م ابتدایي در راس��تاي مهمترین ه��دف برنامه فبک 

یعني” فکر پروري در مدارس “ طراحي شده است ؟
اگر بله :

1 . این درس در قالب فعلي چه ضعف ها و قوت هایي دارد ؟
2 . آیا تدریس این درس در مدارس به تقویت تفکر در کودکان 

مي انجامد؟
3 . آیا مقدمات الزم براي این نوع آموزش به ویژه تربیت مربیان 

کارآزموده فراهم شده است ؟
4 . آی��ا راهنمای��ي ک��ه در اختی��ار معلم��ان ق��رار گرفت��ه و                                   
آم��وزش  چند س��اعته معلمان ب��راي کس��ب صالحیت هاي                         

الزم کافي است ؟
5 . آموزش پژوهش و کندو کاو چگونه مي تواند توسط این طرح 

تضمین شود ؟
اگر خیر :

1 . آی��ا این درس با توجه به اه��داف و توضیحاتي که در کتاب 
راهنماي معلم ارائه شده راه بجایي خواهد برد ؟

2.آم��وزش و پ��رورش چه ط��رح هایي براي آم��وزش تفکر در 
مدارس تدارک دیده است ؟

3 . در این زمینه چه انتظاراتي از آموزش و پرورش مي رود ؟
4 . چه مقدماتي براي بردن تفکر به مدارس الزم است ؟

5 .  آیاآموزش و پرورش ما با چهارچوب نظري موجود، مي تواند 
آموزش تفکر  در مدارس را پي گیري کند ؟

6 .  در این زمینه تهدیدها ،  فرصت ها ، پیش��نهادات ، راهکارها 
و نگراني ها کدام هستند ؟

نشس��تی » تفک��ر و پژوهش به مدرس��ه م��ي رود ! فرصت ها و 
تهدیده��ا « ت��الش  ک��رد  ب��ا حضور دکت��ر حمی��د رضا آیت 
اللهی،دکتر مس��عود صفای��ی مقدم،دکتر ملیح��ه راجی،دکتر 
یحی��ی قائدی،دکتر حس��ین ش��یخ رضای��ی، آقایان س��عید 
ناج��ی،روح اهلل کریمی و مرادیاری دهنوی و همچنین با حضور 
تعدادی از مولفان و طراحان کتاب های درس��ی، پاسخی برای 

این پرسش ها بیابد.


