
توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود 

اولین کنفرانس بین المللی جنبش های 
اسالمی معاصر در اندیشه و عمل 

نخستین کنفرانس بین المللی جنبش های اسالمی معاصر در اندیشه و عمل با محور                         
» اخوان المسلمین و جنبش های اسالمی همسو« هفتم و هشتم  اردیبهشت سال آینده 

در پژوهشگاه برگزار می شود.هم اکنون فراخوان این کنفرانس منتشر شده و به زبان های 
انگلیسی و عربی برای مراکز علمی و دانشگاهی معتبر جهان ارسال شده است. 15 اسفند 
آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت است و تا 20 اسفند فهرست مقاالت پذیرفته شده 
اعالم خواهد شد.پذیرفته شدگان تا 20  فروردین 1392 فرصت خواهند داشت اصل آثار 

خود را ارسال نمایند.
مقاالت باید در قالب فایل word حداکثر در زمان بندی اعالم شده  و منحصرا از طریق 

سایت کنفرانس ارسال شود .
خالصه مقاالت نیز الزم است حداقل 150 و حداکثر 300 کلمه  بوده و شامل  نام و نام 

خانوادگي نویسنده، موقعیت و درجه علمي، محل فعالیت، خالصه سوابق علمي پژوهشي ، 
اطالعات و شماره تماس پژوهشگر در حداکثر 300 کلمه باشد.

اخوان المسلمین و جنبش های اسالمی همسو: مباحث تاریخی،منشاء، تاسیس، تکامل 
و اشاعه جنبش اخوان المسلمین،منشاء، تاسیس، تکامل و اشاعه جنبش های همسو با 
اخوان المسلمین،اخوان المسلمین و جنبش های اسالمی همسو و در عرصه فکر،اخوان 

المسلمین و جنبش های اسالمی همسو و مسایل جامعه،تربیت جامعه یا تغییر حکومت؛ 
مفهوم شهروندی؛ مطالبات سکوالر زنان؛ اصالح اجتماعی؛ قومیت و نژاد،اخوان المسلمین 

و جنبش های اسالمی همسو و مسایل سیاست،اخوان المسلمین و جنبش های اسالمی 
همسو و مسایل فرهنگ،حقوق و قضا و ... تعدادی از محور های این کنفرانس هستند. 
اطالعات بیشتر شامل شرح جزئیات محور ها،شیوه دقیق ثبت نام،تاریخ های قمری و 

میالدی و ... در سایت کنفرانس به نشانی islamicmovements.ir در دسترس است.
islamicmovements@ عالقه مندان می توانند از طریق مکاتبه با نشانی الکترونیک

ihcs.ac.ir یا تماس با شماره 88317194 نیز از جزئیات بیشتر کنفرانس مطلع شوند.
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توسط پژوهشگاه راه اندازی شد

اولین فروشگاه جامع کتب 
علوم انسانی

با هدف پوشش اخبار حوزه علوم انسانی

هفته نامه الکترونیک قاف هر 
هفته منتشر می شود  

  

از تمثیالت مانوی تا
 پایگاه های اینترنتی ضد شیعه

خالصه چند سخنرانی منتخب 

2
 3

7
  4

در صفحات بعد
 می خوانید

ویژه نامه هفته پژوهش

هفته پژوهش امسال چگونه 
گذشت؟  

مجموعه گزارش های خبری از 

کنفرانس بین المللی 
فلسفه دین معاصر 9

گزارش فعالیت های واحد آموزش ضمن 
خدمت کارکنان

 53 درصد رشد در برنامه ها
کسب یک افتخار دیگر 

دکتر ایشانی برگزیده
 جشنوراه فارابی شد

گزارش از پرتال جامع علوم انسانی 

بیش از 25 هزار بازدید 
در هر روز 

کتب و مجالت جدید در اختیار عالقه مندان

تازه هاي انتشارات

17
19
21
24

در  دو ماه گذشته برگزار شد 

کارگاه های تخصصی 
27 متنوع در پژوهشگاه
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دو تفاهمنامه جدید امضا شد 
در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاری علمی بین 

مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی جهت               
بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل، 

تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم امضا شد. 
بر این اساس طرفین در مورد همکاری و مشارکت در 
زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک، 
برگزاری سخنرانی ها، گردهمایی های علمی، برنامه 

ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی، تبادل اطالعات 
علمی و فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به منابع 

علمی، همکاری در زمینه برنامه ریزی، تالیف و ترجمه 
متون علوم انسانی، همکاری در زمینه انتشار نشریات 

علمی، فراهم کردن زمینه بهره برداری از ظرفیت های 
هیات علمی دو طرف، همکاری در زمینه به روز رسانی 
اساتید، مدرسان و پژوهشگران و همکاری برای بهبود 

سیستم های مدیریت آکادمیک توافق کردند.
همچنین در  جلسه ای بین پژوهشگاه و سازمان 

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت( 
با هدف همکاری های علمی و پژوهشی برگزار شد. در 
این جلسه آقایان دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر یوسف 

محمد نژاد، دکتر عبداهلل قنبرلو و خانم دکتر زهرا 
حیاتی به عنوان نمایندگان پژوهشگاه  حضور داشتند. 

پس از توافقات اولیه در خصوص همکاری های 
مشترک، خانم زهرا حیاتی بعنوان نماینده پژوهشگاه 

برای اجرایی کردن محورهای تفاهم نامه معرفی 
شد.

از سوی معاونت پژوهشی منتشر شد 

گزارش فعالیت های علمی 
پژوهشی در سه ماهه دوم سال

گ��زارش فعالیت های علمی پژوهش��ی پژوهش��گاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی را در سه ماهه دوم سال 1391 
بر اس��اس گزارش ه��ای اعضای هیات علم��ی که بصورت 

فصلی ارائه می کنند،منتشر شد.
بر اساس این گزارش  در سه ماهه دوم سال 1391 تعداد 

74 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی اجرا 
شده،یعنی به طور متوسط هر عضو هیات علمی 1 طرح 

پژوهشی.
 همچنین در سه ماهه مذکور، بطور کلی اعضای هیات 

علمی پژوهشگاه 10 عنوان کتاب، 33 عنوان مقاله و 36 
عنوان سخنرانی گزارش نموده اند که بیشترین تعداد 
کتاب مربوط به پژوهشکده زبانشناسی بوده است. در 
بخش مقاالت نیز پژوهشکده های ادبیات با 9، علوم 

اجتماعی با 7، تاریخ و زبانشناسی با 5 مقاله بیشترین 
فعالیت را داشته اند.. همچنین بیشترین تعداد مقاالت 

ارائه شده در همایش ها، نشست ها توسط اعضای هیات 
علمی پژوهشکده های ادبیات با 10، علوم اجتماعی با 9 و 

زبانشناسی با 4 مقاله بوده است.
 همچنین بر اساس جداول و آمار موجود در این گزارش 
طی سه ماهه دوم 23 سخنرانی، 9 درسگفتار، 4 کارگاه، 

3 نشست تخصصی و 1 همایش در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است.    

غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه 
اجالس بیداری اسالمی 

»اجالس بیداری اسالمی و اساتید مسلمان« روزهای 20 
و 21 آذرماه در تهران با حضور مهمان هایی از ایران و 

جهان با هدف ایجاد وحدت میان مسلمانان در راستای 
پیشبرد موضوع بیداری اسالمی برگزار شد. 

در این اجالس عالوه بر اساتید دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی ایران،مهمانانی از کشورهای مصر، پاکستان، 
عراق، لیبی، اندونزی، هندوستان، فرانسه ، سودان و...  

حضور داشتند تا ضمن مشورت و همم فکری جهت ایجاد 
هماهنگی میان نخبگان مسلمان در سراسر جهان، 

نظرات خود پیرامون موضوع »بیداری اسالمی« را بیان 
کردند.

همچنین در این اجالس »اتحادیه جهانی اساتید 
مسلمان« نیز تشکیل شد . یکی از بخش های جنبی 
اجالس،نمایشگاهی از دستاورد ها و توانمندی های 

دانشگاه ها و مراکز علمی ایران بود که پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این نمایشگاه غرفه ای 

داشت.
 

توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

اولین فروشگاه جامع کتب علوم انسانی
 راه اندازی شد

نخس��تین فروشگاه جامع کتب علوم انسانی کش��ور به همت پژوهشگاه  در خیابان 
کریم خان تهران راه اندزی ش��د.این فروشگاه و نمایشگاه دائمی عالوه بر عرضه آثار 
منتشر شده توسط انتشارات پژوهشگاه،آثار ناشران برتر کشور در حوزه علوم انسانی 

را نیز عرضه می کند.
 این نمایش��گاه  فروشگاه کتاب پژوهشگاه که به تازگی در خیابان کریمخان در فضایي 
مناس��ب و در خور نام و ش��أن پژوهشگاه راه اندازي ش��ده، از همکاران و همچنین کلیه 

پژوهشگران دعوت کرده  آثار منتشر شده خود را برای عرضه معرفی کنند.
در اطالعیه فروش��گاه با اش��اره به اینکه این واحد آماده فروش و عرضه کلیه  کتاب هاي 
پژوهش��گاه از ناش��ران معتبر دیگر در حوزه ي علوم انساني اس��ت،آمده:» بدینوسیله از 
اعضاي محترم هیئت علمي و همکاران عزیزي که آثار ایش��ان از س��وي ناش��ران دیگر 
منتش��ر ش��ده اس��ت دعوت می ش��ود در صورت تمایل برای عرضه و فروش آثار خود 

مشخصات کتاب شان را اعالم کنند.
همچنین پژوهش��گاه علوم انس��انی به مناس��بت هفته کتاب از 20 آب��ان تا دوم آذر 
نمایشگاه تخصصی کتب علوم انسانی برگزار کرد.در این نمایشگاه عالوه بر کتاب های 
منتشر شده توسط پژوهشگاه، آثار منتشر شده 10 ناشر دیگر نیز با تخفیف 10 تا 80 

درصدی ارائه شد. 
عالقه مندان کتاب های منتش��ر شده از س��وی انتشارات دانشگاه تهران،دانشگاه امام 
صادق،سروش سازمان صدا و سیما،فرهنگستان زبان و ادب فارسی،پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه،پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه،دانش��گاه ادیان،معاونت حقوقی نهاد ریاس��ت 
جمهوری،مجلس شورای اسالمی و بوستان کتاب قم را از این نمایشگاه تهیه کرد                 

 دومین فراخوان 
طرحهای نرم افزاری در 

حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و 
نخستین نشست تخصصی 
در زمینه ادبیات و رایانه با 
مشارکت پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 
»قطب علمی تحقیق در 

متون حکمی  و عرفانی« ، 
»مرکز پژوهشی نسخه 
پژوهی و تصحیح متن« 

دانشگاه اصفهان و »انجمن 
ترویج زبان و ادب فارسی 

برگزار می شود.
آخرین مهلت ارسال آثار به 

دبیرخانه نیمه اسفند امسال 
و زمان برگزاری آن نیمه 
اردیبهشت سال 91 در 

اصفهان است. عالقمندان 
می توانند برای شرکت در 
فراخوان، فرم ارسال طرح 
برای دومین فراخوان را از 
   www. cepl.ir سایت

دریافت کرده کرده و  تا پایان 
روز 15/12/1391 به آدرس 

پست الکترونیکی 
 farakhan2@cepl.ir

ارسال نمایند.
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چه آثاری منتشر می شوند؟

گزارش آخرین جلسه شورای انتشارات پژوهشگاه 
ش��ورای انتشارات پژوهش��گاه در  مهر ماه با حضور کلیه اعضا  تشکیل جلسه داد. در این جلسه 
ک��ه دکتر آیت اللهی، دکتر یوس��فی فر، دکتر رادفر، دکتر عاصی و آقای��ان رمضانی و زعفرانچی 
حضور داش��تند ، مقرر ش��د کتاب های بررس��ی جامع متون درسی زبان روس��یه تالیف حسین 
غالمی و آزاده مزینی، فرهنگ گفتار روسی، تالیف تکاچ و ترجمه محسن معظمی، آداب و رسوم 
مردم پاکس��تان تالیف زیب النس��ا علیخان  و نیکالی گومیلیوف و مش��رق زمی��ن تالیف دکتر 

مرضیه یحیی پور، دکترجان اهلل کریمی و زینب صادقی با کمک مالی مولفان منتش��ر ش��ود. 
همچنین مصوب ش��د اثر مرحوم اس��تاد همایی با عنوان یادداشت های قواعد فقه و اصطالحات 

با حمایت پژوهش��کدۀ تاریخ علم به چاپ برس��د . 
اعضای ش��ورا ضمن بررس��ی کار ترجمة آقای علی نورزاد با عنوان روس��ری، ممانعت و آزادی           
در بارۀ حجاب و پوش��ش زنان مسلمان تألیف خانم عایشه کائو،کتاب آقای فیاض زاهد با عنوان 
فلس��فة تاریخ مورد تصویب، پایان نامة خانم س��مانه فاطمی با عنوان دینداری و مدرنیته از نظر 
نصر و س��روش و اثر آقای محمد مهیار با عنوان  فرهنگ توصیفی دس��تور زبان و عالئم وابسته را 

بررس��ی و انتش��ار آنها را تایید نکردند . 
 مجموعه مقاالت مرحوم دکتر حسینی نیز با عنوان دفتر تربیت که پس از اعمال اصالحات داور 
مجدد به ش��ورا ارس��ال ش��ده بود، مورد تأیید قرار گرف��ت، اما چاپ مجموع��ة مذکور به بهبود 
وضعیت بودجه ای پژوهش��گاه موکول شد و چاپ مجموعه نشست های تخصصی دکتر پورحسن 

با عنوان درس��نامة فلس��فة دین )مس��ئلة ش��ّر( به تصویب رس��ید . 
در این جلس��ه کتاب آق��ای فرزاد جعفری با عن��وان فرائد فرهنگ واژگان دش��وار و نوادر قران 
کریم،متن ترجمة کتاب عصر ساس��انی، ترجمه دکتر ایمان پور و کیومرث علی زاده،کار اس��ناد 
مرب��وط به آیت اهلل بروجردی  گ��ردآوری رحیم روح بخش،کتاب آق��ای دکتر مهدوی زادگان با 
عن��وان ک��دام حکمت کدام حکومت و کار آقای بهمن پور با عنوان نس��یم ابدیت ش��رایط بعد از 

مرگ به داوری سپرده شد.

با مشارکت پژوهشگاه؛

 دو همایش ملی برگزار 

شد
همایش ملی »چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در ایران« 

آذر ماه سال جاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
این همایش با مشارکت پژوهشگاه و با هدف تبیین کارکرد تحصیالت تکمیلی پژوهش 

محور در تولید علم و تحقق جنبش نرم افزاری، بررسی فرصت ها و چالش های توسعه 
تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در کشور، بررسی ضرورت پرداختن به تحصیالت تکمیلی 

پژوهش محور در سیاست های کالن کشور و شناسایی موانع و تنگناهای توسعه کمی و 
کیفی تحصیالت تحمیلی پژوهش محور در ایران برگزار شد . 

 نقش تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در تولید علم و فناوری،ارتباط علم و فناوری با 
تحصیالت تکمیلی پژوهش محور ،ارتباط علم و فناوری با تحصیالت تکمیلی آموزش 

محور ،تحلیل وضعیت کنونی تحصیالت تکمیلی پژوهش محور در ایران،موانع و تنگناهای 
پیش روی توسعه تحصیالت تکمیلی پژوهش محور،نقاط قوت و ضعف تحصیالت تکمیلی 
پژوهش محور در ایران چالشها، فرصتها و ظرفیتهای پیش رو در توسعه تحصیالت تکمیلی 

پژوهش محور تعدادی از محور های این همایش بودند.
همچین نخستین همایش دولت محلی کارآمد از سوی انجمن ژئوپولیتیک ایران،خانه 

اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران با حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و 10 نهاد و 
سازمان دیگر برگزار شد . 

هفته نامه الکترونیک قاف هر هفته 
منتشر می شود 

هفته نامه »قاف« هر هفته توسط پژوهشگاه منتشر می شود.قاف یک 
مجله الکترونیک در حوزه اخبار علوم انساني کشور است که شنبه هر 
هفته منتشر مي شود. در این صفحه الکترونیک، لینک هاي متعددي 

وجود دارد که مخاطبان در صورت کلیلک کردن بر روي هر یک از 
آنها، به صفحات اینترنتي آن وصل مي شوند.این مجله هفتگي حاوي 

گزیده اي از اخبار، گزارش ها، یادداشت ها، گفت و گوها و همه 
اتفاقاتي است که در حوزه علوم انساني رخ مي دهد.قاف به صورت 
ایمیل به اعضای بانک اطالعاتی پژوهشگاه ارسال و نسخه ای از آن 

نیز در سایت پژوهشگاه منتشر می شود.
تا کنون 10 شماره از این هفته نامه منتشر شده است.چنانچه می 
خواهید،قاف را برای کسی ارسال کنید،کافی است نشانی ایمیل 

گیرنده را به روابط عمومی پژوهشگاه اعالم نمایید.

منابع جدید در کتابخانه 
به روز رسانی کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی همچنان ادامه دارد.در ماه های گذشته نیز طبق روال 
عادی عناوین زیادی کتب فارسی و التین به کتابخانه اضافه شدند.
فهرست کتاب های جدید تهیه شده از طریق اتوماسیون اداری و 

به صورت منظم برای همکاران ارسال می شود. از طریق لینک 
کتابخانه در سایت پژوهشگاه نیز امکان جتسجو در منابع قبلی و 

جدید و برای همه عالقه مندان فراهم است.در یک ماه گذشته 
همچنین پایان نامه های جدید پذیرفته شده که در پژوهشگاه 

تالیف و داوری شده اند،به بانک پایان نامه های این کتابخانه 
افزوده شده است. 

بررسي تاثیر نظریه هاي فلسفه علم بر شکل گیري برنامه فلسفه 
براي کودکان و نوجوانان )فبک(، بررسي سنت نگارش هیئت در 

دوران اسالمي به همراه تصحیح، ترجمه، شرح و پژوهش تطبیقي 
رساله منتهي االدراک في تقاسیم االفالک، نوشته بهاءالدین 

خرقي، بررسي عناصر داستان در سه اثر از جمال میر صادقي ) در 
ازناي شب، بادها خبر از تغییر فصل مي دهند، اضطراب ابراهیم، 
تحلیل و مقایسه ي آراي ابن سینا و ابوالبرکات بغدادي در حوزه 
طبیعیات، نقش رهیافت هاي متافیزیکي و معرفت شناختي در 

شکل گیري مکانیک کوانتمي استاندارد، نگرش هاي فلسفي 
سیاسي در آراي صدرالمتألهین  و نمادهاي اساطیري در یافته هاي 

باستاني جیرفت تعدادی از این پایان نامه ها هستند. 

پوستر و بروشور سایت منتشر شد 
سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم اکنونبا بیش از 
6 هزار بیننده در روز در ردیف سایت های پربازدید مراکز پژوهشی و 
دانشگاهی  قرار دارد.به همین دلیل و در راستای معرفی بیشتر این 

سایت،بروشور وپوستری تهیه و توزیع شده است .در بروشور 6 صفحه 
ای،ضمن معرفی کلی سایت،تمام امکانات آن در 14 عنوان جداگانه 

معرفی شده است.پوستر نیز معرفی اجمالی و مرور کلی امکانات و 
خدمات سایت است.این بروشورو پوستر برای مراکز علمی و 
دانشگاهی کشور ارسال شده است.همکاران محترم چنانچه 

پیشنهادی برای ارسال آنها یا دیگر محصوالت منتشر شده در 
خصوص معرفی پژوهشگاه دارند،به روابط عمومی اعالم  کنند. 
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برنامه های  هفته پژوهش و فناوری از  25 آذرماه  و با تجلیل از 110 پژوهشگر 
و فناور برتر کشور در  مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز 

شد. 
نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهش و فناوری  در دو بخش معرفی 120 محصول 
از میان محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و بخش  فن بازار روز 25 آذرماه در 
دانش��گاه شهید بهشتی افتتاح و  همزمان در این روز از 14 طرح برتر پژوهشی 
رونمایی شد و چهل و سومین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالی نیز  در همین روز برگزار گردید.
در هفته پژوهش امس��ال که با ش��عار محوری “پژوهش تقاض��ا محور و تولید 
دانش بنیان زیربنای اقتصاد مقاومتی” برگزار ش��د و در نمایشگاه هفته پژوهش 
پژوهشگاه علوم انسانی امسال نیز مانند سال های گذشته حضور فعالی داشت.
در نمایش��گاه امس��ال عالوه بر غرفه اصلی نمایشگاه،در بخش طرح های کالن 

ملی نیز پژوهشگاه با ارائه طرح مطالعات امنیت اجتماعی،حضور داشت.
عالوه بر این مراس��م تجلیل از پژوهش��گران برتر و نمونه پژوهش��گاه،با حضور 
اعضای هیئت رئیسه،اعضای هیئت علمی،کارشناسان و کارکنان برگزار شد.در 

این مراسم دکتر شهرام یوسفی فر گزارشی از فعالیت های معاونت پژوهشی در 
یک س��ال گذشته ارائه داد.همچنین دکتر تقی پور نامداریان استاد و پژوهشگر 
پیشکس��وت زبان و ادبیات فارس��ی س��خنرانی کرد.دکتر مهدی معین زاده در 
خصوص انتخاب پژوهش��گران برگزیده توضیحاتی ارئه کرد .وی توضیح داد که 
در س��الهاي اخیر بمناس��بت هفته پژوهش از کارشناسان شایسته تقدیر نیز با 
تقدیم هدایائي قدر داني بعمل مي آمد. بدان س��بب که معیارهائي متقن براي 
چنین انتخابي پیش بیني نشده بود،غالبا بر سر این مسئله مناقشه ها مي رفت.
بهمین جهت در سالجاري انتخاب کارشناسان شایسته تقدیر و تقدیم هدایا به 
استخراج معیارهاي قرین واقعي از  تجمیع فرم هاي ارزشیابي ساالنه کارمندان 

در سال 91 و لحاظ جنبه هاي پژوهشي کار آنان موکول شد.
دکتر مصطفی عاصی استاد زبان شناسی و رئیس پژوهشکده زبان شناسی،دکتر 
بهاره نصیری اس��تادیار گروه بررس��ی مس��ائل زنان،دکتر آزیتا افراشی استاد 
پژوهش��کده زبان شناس��ی و دکت��ر مهرنوش هدایتی اس��تادیار گ��روه فبک 
پژوهش��گران برگزیده امس��ال در پژوهش��گاه بودند که لوح تقدیر و هدایایی از 

دکتر آیت اللهی دریافت کردند.

دکت�ر آیت الله�ی در مراس�م تجلیل از 
پژوهش�گران برت�ر پژوهش�گاه، ضمن 
م�رور فعالی�ت های انجام ش�ده در یک 
س�ال گذش�ته،از هم�کاران خواس�ت 
تدوین برنامه 5 ساله و برنامه ریزی برای 
ج�ذب بودجه خارج از پژوهش�گاه را به 
عن�وان برنام�ه اصلی س�ال آین�ده در 
دستور کار خود قرار دهند.متن سخنان 

دکتر آیت اللهی را بخوانید :
 دکتر آیت اللهی دس��تاوردهای پژوهش��ی 
پژوهش��گاه علوم انس��انی را مثبت و ارزنده 
توصی��ف کرد و ضمن تقدیر از زحمات دکتر 
یوس��فی ف��ر، معاون��ت پژوهش��ی گف��ت: 
پژوهش��گاه اوایل  سال گذش��ته هیچ مجله 
علمی پژوهش��ی نداش��ت اما هم اکنون 20 
مجله علمی پژوهش��ی و ی��ک مجله علمی و 
ترویج��ی داری��م . رییس پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی به قطب شدن 
پژوهشگاه در حوزه علوم انسانی کشور اشاره

 کرد و گفت : 
 آرزوی م��ا ت��ا س��ال گذش��ته این ب��ود که 
پژوهش��گاه به عنوان  مرک��ز تحقیقات علوم 
انس��انی کش��ور، محوریت و مرجعیت علمی 
داش��ته باش��د. هم��کاری تمام��ی اعضای 
پژوهش��گاه باعث شد تا پژوهشگاه مرجعیت 
یابد. برای نمونه این موضوع که برای تشکیل 
دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه علوم قضایی 
ق��وه قضائی��ه از تجربیات پژوهش��گاه علوم 
انس��انی کمک می گیرند و یا اینکه دانشگاه 
های معتبری چون دانشگاه زنجان در حوزه 
پژوهش از دستاوردهای پژوهشی ما بهره می 
گیرد همه نش��انه مرجعیت پژوهش��گاه در 
ح��وزه پژوه��ش علوم انس��انی اس��ت. این 
وضعی��ت پژوهش��گاه در نهاد علمی کش��ور 
نعمت بسیار بزرگی است که مرهون زحمات 
شماس��ت. ش��ما بدانید که بن��ده همه این 
زحماتی که شما می کشید را می فهمم اما 

خیلی از مواقع نمی توانم مستقیم تشکر 

کنم.بعضی وقت ها در پژوهش��گاه دلسوزی 
بعضی از شماها نسبت به من بیشتر بود، این 
زحمات یعنی اینکه اعتقاد به کارتان دارید . 
بعضی از دوستان می گفتند سال اول ما باید 
التم��اس م��ی کردیم ت��ا یک پژوهش��کده 
س��خنرانی برگزار کند. این درحالی است که 

هیئت علمی هر روز باید سخنرانی داشته 
باش��د و بقیه اعضا هم در ارتباط با هم باشند. 
باالخره باید بنش��ینید و نشست های علمی 
بگذاری��د. االن دیگر الحم��دهلل کارها نظم و 
قوام گرفته اس��ت. هر روز صبح که به سایت 
مراجعه می کنم می بین��م که امروز 4-3 تا 

سخنرانی است . 
توفیقاتی ک��ه  الحمدهلل در این پژوهش��گاه 
ب��وده زیاد اس��ت. االن روزی 30 هزار نفر از 
اقصی نقاط دنیا و از 180 کشور دنیا دارند از 
پرتال جامع علوم انسانی  استفاده می کنند. 
آمار نشان داده است که گاهی ظرف 2 هفته 
450 نفر نشس��ته اند س��خنرانی که شما در 

پژوهش��گاه برگ��زار ک��رده اید را مش��اهده                   
کرده ان��د. الحم��د اهلل هم اکن��ون مراجعه 
زیادی ب��ه  خدمات آموزش��ی و پژوهش��ی 
پژوهش��گاه از جمله سایت، پرتال و کتابخانه 

صورت می گیرد که جای شکر دارد . 
این ها مرهون زحمات شماست. روز پژوهش 
بهان��ه خوبی اس��ت  که ما یکب��ار دیگر این 
فعالی��ت ه��ا را بازبینی کرده ای��م. الحمدهلل 
س��اختار جدید پژوهش��گاه را تدوین کنیم. 
س��اختار جدید یک سالی هست که دارد در 
وزارتخان��ه می رود و می آید که ان ش��اهلل به 
زودی نهایی می ش��ود. ی��ک تغییر و تحول 
اساس��ی خواهیم داش��ت یعنی هم��ه اعضا 
جاهایشان در پژوهشگاه تغییر می کند و در 

موقعیت جدید خواهند بود . 
یکی  دیگر از کارهایی که انجام ش��د و خیلی 
هم سختی کشیدیم برنامه 5 ساله پژوهشگاه 
ب��ود که 3-2 ت��ا تجرب��ه ناموفق داش��تیم. 
باالخره تجربه نهایی نتیجه داد.این برنامه را 
هم ما با کمک خود ش��ما و بر اساس مشاروه 

های خودتنان تنظیم کرده ایم . 
کارگاه ها هم یکی دیگر از توفیفات ماس��ت.
ی��ک کارگاه بعض��ی وقت ها م��ی بینید که 
ح��دود 100 نفر آدم می آیند و پولش ر ا هم 
م��ی دهند.این یعنی ش��ما این ق��در اعتبار 
داری��د ک��ه یک کارگاه گذاش��ته می ش��ود 
حاضرند پول بیش��تر هم بدهند. چرا؟ اعتبار 

است دیگر .! 

امسال نيز، مانند سال هاي گذشته هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار 
شد.همكاران بخش ها وگروه هاي مختلف  برنامه هاي متنوعي برگزار كردند.تقدير از 
پيشكسوتان،برگزيدگان وكارمندان،حضور در نمايشگاه و برگزاري چندين سخنراني بخشي از برنامه 
هاي برگزار شده بود.
آنچه در ادامه مي خوانيد خالصه  تعدادي  از سخنراني هاي ايراد شده در اين هفته است

دكتر آيت اللهی در مراسم تقدير از پژوهشگران برتر: 

تنظیم برنامه 5 ساله
 مهمترین دستور کار ما در سال آینده است  

هفته پژوهش 
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گزارش معاونت پژوهشی 
همه چیز بهتر شده است 

در نشست هفته پژوهش،دکتر یوسفی فر نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در معاونت پژوهشی و  
آماری از وضعیت کنونی فعالیت های پژوهش��ی در پژوهشگاه،مقایس��ه ای نیز با س��ال های قبل داشت.بر اساس 
گزارش دکتر یوسفی فر تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی از ابتدای سال تا کنون 50 و در سال گذشته 
132 بوده است.در حالیکه در سال 87 این عدد 28 بوده است. تعداد مقاله های ارائه شده)سخنرانی ( اعضای هیات 
علمی  نیز تا ماه گذش��ته 65 مورد بوده اس��ت.این آمار در همه س��ال گذشته 90 و در سال 89 فقط 35 مورد بوده 
است. تعداد کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی فقط در ماه های ابتدایی امسال 28 عنوان بوده،یعنی بیشتر 
از دو برابر همه این آمار در سال 87 .مقایسه تعداد طرح های پژوهشی مصوب درون سازمانی امسال و سال های 
قبل نیز نشانگر پیشرفت است.این آمار از سال 87 تا 90 به ترتیب 12،17،25 و 42 بوده و در شش ماهه اول سال 
نیز به 24 رس��یده اس��ت. تعداد کتاب های چاپ شده انتش��ارات از ابتدای امسال هم 35 مورد بوده که با توجه به 
وضعیت انتشارات در کشور و رکود نسبی نسبت به سال های قبل عدد قابل قبولی است.این عدد در دو سال گذشته 

به ترتیب 88 و 50 بوده است.
گزارش دکتر یوس��فی فر همچنین در مورد  نشست ها، درسگفتارها، سخنرانی ها، کارگاه ها، همایش ها و .. پیشرفت 

جدی را نشان می دهد. در یک نمونه نمودار مقایسه ای وضعیت کارگاه های امسال و 4 سال گذشته را ببینید.

و ای��ن اعتبار گس��ترش هم پیدا ک��رده، ما االن مرتب 
مهمان خارجی داریم. االن برای خیلی ها جا افتاده که 
پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی استوانه 
علوم انسانی منطقه و خاورمیانه است و بقیه هم همین 
طور نگاه می کنند. از مصر و از سوریه و از جاهای دیگر 
آمده ان��د و از همه جا با اعجاب نگاه می کردند که این 
ها این طوری کار می کنند. از آلمان و جاهای دیگر . 

اما ما برای س��ال آینده باید چه کار بکنیم؟ س��ال اول 
حضورم در اینجا آرزو کردیم که همه به مقاالت علمی 
و پژوهشی برسند.این برای بعضی ها غیر واقعی و حتی 
خنده دار می آم��د. اما امروز الحمدهلل ما افرادی داریم 
که تمام این توفیقات را روز به روز بیش��تر دارند. دقت 
کنید که مقاله علمی و پژوهش��ی یعنی یک ایده جدید 
تولید می ش��ود. بااین 21 مجل��ه ما ، ما می توانیم ادعا 
بکنیم که هر روز کاری توی پژوهشگاه یک ایده جدید 
متولد شده، تقریبا و همه سعی و تالش مان را هم کرده 
ای��م که مجالت علوم انس��انی ما از لح��اظ کیفیت رو 

دست نداشته باشد . 
حاال هم برای س��ال آینده آرزو می کنیم که ان شاء اهلل 
برنامه 5 س��اله مان را تدوین کنیم. خواهشم این است 
که از همین االن فکر کنید. البته بعضی پژوهشکده ها 
و گروه ها شروع کرده اند. هم پژوهشکده ها و هم گروه 
ها حتما  یک برنامه 5 س��اله برای خودش��ان داش��ته 
باش��ند. برنامه 5 س��اله ای که معلوم باشد که در این 5 
س��اله آینده به کجا می خواهند برسند و چه تاثیری را 
م��ی خواهند بگذارند . این یکی از مهمترین مس��ائلی 
اس��ت که همه همکاران باید در دس��تور کار خودشان 
ق��رار بدهند. این کار به این نیس��ت ک��ه 2 هفته یکبار 

جلس��ه بگذاریم. بعضی وق��ت ها هر روز باید جلس��ه 
بگذارید و 2 س��اعت باید بنشینید با هم صحبت بکنید 
ک��ه اطالعات را از جاهای مختلف بگیرید که ببینید در 

مملکت چه کسانی کار می کنند؟ 
دوم همه کارهای مان ناظر به یک نیاز بیرونی باشد، از 
یک جه��ت دیگر و آن اینکه ش��اید امس��ال هم دقت 
کردید که ما رفت��ه رفته باید اتصال به بودجه نفت کم 
بکنی��م. مثال م��ی گویم بودج��ه نفت ، یعن��ی بودجه 

دولتی. 
س��ال آینده ما بودجه م��ان را در حدود 30-40 درصد 
کمتر از امسال اعالم کرده اند! یعنی شما باید از همین 
االن فک��ر کنی��د که چه کار کنیم ک��ه بودجه مان 30 
درصد کمتر می ش��ود. ان شاء اهلل امیدوارم که فعالیت 
هایمان 2 برابر بش��ود. یعنی چ��ی؟ جایی باید بودجه 
هایی را از جای دیگر در بیاوریم، بودجه ها را از کجا در 
بیاوریم؟ نیازهای جاهای دیگر را تامین کنیم. می شود 
چنی��ن کاری کرد و این ان ش��اء اهلل بخش مهم کارش 
افتاده گردن دوستانی که توی معاونت پژوهشی دارند 
زحمت می کش��ند و چنی��ن کاری را دارند انجام می 
دهند و رفته رفته پژوهش های ما به س��متی برود که 

االن نیازهای کشور است . 
پ��س اگر بخواهیم آرزوهای خودم را برای س��ال آینده 
بگوییم یک آرزوی اولیه ما تدوین برنامه 5 ساله ای که 
سال آینده چه آیت اللهی باشد و چه فالن شخص باشد 

یا نباشد، بداند  چه کار می خواهد بکند.
خداوند به همه ما توفیق خدمت در راه کس��ب رضای 

خودش را عطا بفرماید . 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

هفته اي براي پژوهش 
تقی پورنامداریان 

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
گمان مي کنم نیازي به تکرار نباش��د که هر پژوهشي براي وصول به 
ذره اي از حقیقت اس��ت، حقیقتي آن قدر بزرگ که کل کوش��ش و 
تالش انسان ها از بدو تولد بر کره خاک تا انتهاي جهان، آگاه و ناآگاه 

براي دستیابي به آن بوده است.
مهم نیست ما در چه زمینه اي پژوهش مي کنیم موضوع پژوهش هر 
چ��ه باش��د خواه عل��وم خاص، خ��واه علوم انس��اني هم��ه پله هاي 
تجربه هایي هس��تند که معراج انسان را به قله کمال انسانیت که قله 
ربوبیت هم هست ممکن مي سازد. پیشرفت حیرت انگیز و عظیمي 
که با فعلیت یافتن جزئی از این حقیقت،انس��ان به آن دس��ت یافته 

است.
بي گمان بخش عظیم آن در س��ایه پژوهش به دس��ت آمده اس��ت. 
پژوهش��گران حقیقت را ابداع نمي کنند، ابداع صنعت خداست آنان 
حقایق منتش��ر در کائنات را کشف مي کنند. پژوهش رسالتي عظیم 
و مقدس اس��ت. برآوردن این رسالت عظیم مستلزم ریاضتي عظیم 
اس��ت که در آموختن مداوم، تامل عمیق و کوششي حماسي تحقق 
مي یابد. فداکردن این رس��الت در پاي تعلقات حقیر و دلخوشي هاي 
نازل خیانت به حقیقت اس��ت. از خودگذشتگي براي کشف حقیقت 
مس��تلزم فراغت خاطر از نیازهاي عاري از آز اولیه اس��ت. آیا تحقق 
نیافت��ن ای��ن از خودگذش��تگي از مس��ئولیت گریزي ماس��ت یا از 

مسئولیت ناپذیري نهادهاي پژوهشي؟ 
بای��د براي حل این مس��ئله فکري کرد تا س��رقت در پژوهش چون 
س��رقت هاي دیگر رایج نش��ود تا زماني که رس��اله و مقاله و کتاب را 
بعضي براي رس��یدن به مال و جاه با پ��ول خریداري یا با ترفندهاي 
زیرکانه سرقت مي کنند، تا زماني که پژوهشگراني پیدا مي شوند که 
کتاب و مقاله را براي آن نمي نویس��د تا حقیقتي را بیان کنند، بلکه 
مي نویس��ند تا در ارتقاء و ترفیع امتیاز کم نیاورند، حقیقت به جاي 
ظهور،ب��ه مخفیگاه ان��زوا مي گریزد. جو فرهنگي مس��مومي از این 

دست را چاره چگونه باید کرد؟ 
چاره محتاج تاملي صمیمانه است، ما پژوهشگران باید هر چه بیشتر 
بیاموزیم تا خود را براي رسالتي که داریم آماده کنیم و ذهن خود را 
در نتیجه وسعت آموزش چنان فرهیخته کنیم که از وسوسه هاي نام 
و ج��اه قالبي متاثر نش��ویم. نهادهاي فرهنگي نیز باید بکوش��ند تا 
فضاي فرهنگي جامعه چنان مصفا ش��ود که نااهالن را فرصت آلوده 
کردن آن نماند و مجال رشد براي آنان که اهلیت دارند تنگ نگردد. 
بنده البته متوجه قدم هاي مثبتي که براي گسترش دانش و آموزش 
برداشته مي شود، هستم. امیدوارم این قدم ها که گاه به اقتضاي وقت 
با معیار س��رعت و س��ود همراه مي ش��ود، رفته رفته راس��ت راه تر و 

استوارتر شود.
 تش��ویق پژوهش��گران در هفته پژوهش خود گامي روی به س��وي 
صالح است که امید است سبب تشویق هر چه بیشتر پژوهشگران و 
ت��الش آنان براي کش��ف حقیقت گردد. هر کوشش��ي براي فعلیت 
یافتن جزئي از حقیقت نامتناهي بالقوه خدمتي اس��ت به انس��ان و 
حقیقت؛ آن روز که انسان تمام حقیقت را کشف کند، پایان رسالت 
انس��ان در کائنات خواهد بود؛ روزي که انس��ان ها چون سي مرغ در 
برابر س��یمرغ قرار مي گیرند تا خ��ود را در او و او را در خود ببینند و 

لذت قدسي وجود یک را در دو تجربه کنند. 
قدرشناس��ي از پژوهش��گراني که حق پژوهش را به اندازه وسع خود 
چنان که باید ادا کرده اند اگرچه گامي کوتاه است،اما بنده آرزو دارم 
که این گام ها مقدمه گام هاي بلندتري باشد که پژوهش را در کشور 
ما اعتبار و ارزش ببخشد و پژوهشگران را در کشف حقیقت کوشاتر 
سازد و عشق به پژوهش را بیرون از هر توقعي در آنان تقویت کند و 
تحقق آنچه انجامش وظیفه دیگران اس��ت اس��باب دلمشغولي آنان 
نگردد. هفته پژوهش را به پژوهش��گران تبریک مي گویم و آرزو دارم 

در وظیفه خطیري که بر عهده گرفته اند هر روز موفق تر شوند. 
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 دکتر آیت اللهی در گفتگو با خبر آنالین: 

بودجه های پژوهش ،محصول محور نیست 

با این شرایط گویا بودجه های پژوهش به شدت کم شده 
و در بعضی از سازمان ها حتی این بودجه ها قطع شده به 
عنوان رئیس پژوهش�گاه علوم انس�انی به نظرشمااین 
کاه�ش بودجه ها و ع�دم تخصیص بودجه مناس�ب به 

بخش پژوهش ممکن است چه عواقبی به بار بیاورد؟ 
یکی از چیزهایی که معموال خودش را نش��ان نمی دهد اما در 
کارها از همه بیشتر اهمیت دارد پژوهش است. شما اگر جایی 
پژوهشی را انجام ندهیدمی گویند ما 20 سال پژوهش نکردیم 
و 10 س��ال ه��م رویش، طوری نش��د که. در صورت��ی که اگر 
پژوهش بکنیم تازه متوجه می شویم که چه کارهای بزرگی می 
ش��ود انجام دادکه انجام نداده ایم. اثری که پژوهش می گذارد 
اث��ر دراز مدت اس��ت. از آن طرف معموال خیل��ی ها دنبال این 
هستند که مش��کالت رابا ساده ترین روش حل کنند و همین 
باعث می ش��ود که به پژوهش توجه کافی نشود ولی یک دفعه 
می بینید که 5 س��ال دیگر کاری که با پژوهش ش��تاب 2 برابر 

پیدا می کرد افت می کند. 
در بسیاری از مواقع هم پژوهش هایی داریم که ظاهرش چیزی 
را نش��ان نمی دهد ولی درآمدهای زیادی را به همراه می آورد. 
روی همین حس��اب هس��ت که توی دنیا مالک اینکه کش��ور 
پیشرفته است درصد بودجه های پژوهشی است. درصد بودجه 
های پژوهش��ی به چ��ه معنایی؟ به معنای اینک��ه یک بودجه 
پژوهش��ی که ی��ک مملکت برایش خرج می کن��د و کاری که 
مملکت دارد برایش خرج می کند نش��ان می دهد که 5 س��ال 
دیگراین کشور به کجا می خواهد برسد.و این مشکل متاسفانه 
بعضی وقت ها درکشورهای جهان سوم بیشتر است و ما هم در 
کشور خودمان این احس��اس را نمی کنیم ولی خب به همین 
علت پژوهش ها متوقف می شود. مثال فرض کنید که 6 ماه یک 
پژوهش��ی متوقف ش��ود وقتی که دوباره می خواهد راه بیافتد 
دوب��اره 6 ماه دیگر باید کار کنند تا به همان جا برس��ند. یعنی 
حساب کنید یکسال کل کشور عقب می افتد. واگر بنا باشد من 
20 سال همین طوری که هستم در کشور رفتار کنم هیچ وقت 

پژوه��ش نتیجه نمی دهد ،یادم 
هست که یکی از وزرای آموزش 
عالی با معاونین ش��ان رفته بود 
خدمت آقا و به آقا گفته بودند که 
بله ما فعال در طرح ریزی بودجه 
می خواهیم یک مقدار از بودجه 
های پژوهشی را کم کنیم، تا این 
را گفتند آقا فرمودند که نه تنها 
نباید کم کنید بلکه باید جاهای 
دیگ��ر را بزنی��د و بودج��ه های 

پژوهشی را اضافه کنید 
البت�ه یک�ی ار انتقاداتی که 
همیش�ه ب�ه بودج�ه ه�ای 
پژوهشی می شود این است 
ک�ه در بس�یاری از مواق�ع 
پژوه�ش ه�ا متاس�فانه به 

نتیجه عملی نمی رسد و به اصطالح تنها بودجه هدر می 
دهند. 

قبول دارم که بعضی پژوهش ها بودجه ها را هدر می دهند. مثال 
بای��د فالن پژوهش را انجام بدهند م��ی بینید به جای این که 
صرف پژوهش و رس��یدن به نتیجه بشود صرف کارهای جانبی 
ش��ده است. در بعضی مواقع هم خرج های پژوهش خیلی زیاد 
است.مثال فرض کنید 500 میلیون بودجه پژوهشی می دهند 
و بعد از یک س��ال مثال که می گویند نتیجه این پژوهش کو؟ 
پژوه��ش خروجی ندارد.علت اصلی که ما در ایران مش��کالت 
پژوهشی داریم این است که بودجه های پژوهشی اختصاصش 
به صورتی نیست که ناظر به نیازهای جامعه باشد و چون ناظر 
ب��ه نیازهای جامعه نیس��ت بنابراین خیلی جاه��ا بودجه های 
پژوهش��ی هدر می رود. ماده 12 برنامه بودجه که حذف ش��د 
چون تعداد زیادی ش��ان چیزهایی بودن��د که هیچ گونه اثری 
نداشتند و فقط یک سری افرادی می آمدند یک سری کارهایی 
می کردن��د و آخرش هم خروجی خاصی تحویل نمی داد. من 
خیلی از جاهایی که بودجه پژوهشی داشتند به آن ها گفتم که 
چه کار کردید؟ گفت 2 س��ال است که ما همه استادها را جمع 
کردیم و نوش��ته ایم و این کارها را کردیم. گفتم خب حاال چی 
کار کردید؟ آخر کار می گوید که من 5 تا کتاب داده ام بیرون.

یعنی پژوهش ها عملیاتی نیست؟ 
بله و بودجه ها عملیاتی نیست. نحوه بودجه ریزی در این مورد، 
توی مملکت ما باید عملیاتی باشد و به خاطر همین هم هست 
که االن وضعیت این اس��ت. بنابراین این بودجه های پژوهشی 
خوب مصرف نمی ش��ود و اختصاص داده نمی شود و بقیه هم 

که کار می کنند کار چندانی از تویش بیرون نمی آید. 
به نظر ش�ما چطور می توانیم بودجه های پژوهش�ی را 

هدفمند کنیم؟ 
ببینید در حال حاضربه شما می گویند که این نیازها را برآورده 
کنید. من باید بگویم که باشد. ما بودجه هایمان حمایتی است. 

بودجه هایمان محصول محور نیست. اما اگر بیایند و بگویند که 
ما از ش��ما این کار و این کار را می خریم و قیمت این کارها هم 
این است و آخر هم اگر کار را تحویل ندادند بگویند که شما بنا 
بود که کار را تحویل دهید و بودجه ای تعلق نگیرد هدفمند می 
ش��ود بودجه های ما اگر به این سمت برود عملیاتی می شود و 
یقین��ا بس��یاری از ای��ن بودجه ه��ا به��ره وری اش هم خیلی                                   

باال می رود . 
با توجه به کاهش بودجه چه مش�کالتی برای ش�ما به 

وجود آمده است؟ 
ما درحال حاضر در پژوهش��گاه دنبال این هستیم که بتوانیم 
حقوق معمول آدم هایی که توی پژوهشگاه هستند را بدهیم 
تازه آن هم حداقلش را . یعنی اضافه کار نه، چیزهای دیگر نه، 
ضم��ن این که ما در تالش��یم تا آخر ماه همی��ن مقدار را هم 
بدهند که نمی دهند. حتی ما می خواستیم تعدیل نیروکنیم 
گفتند که نه .البته به ش��ما بگویم که ی��ک برکاتی هم دارد. 
یواش یواش موسسات پژوهشی وابستگی هایشان را به بودجه 
های مس��تقیم از دس��ت می دهند ومی روند به سمت اینکه 
بودجه را متناس��ب با نیازه��ا بگیرند و بعد برون��د با جاهای 
مختلف صحب��ت بکنند و بتوانند نیازه��ای آن ها را برطرف 

کنند. این مزیت را هم می تواند داشته باشد. 
مثال یکی از چیزهایی که تحت تاثیر قرار می گیرد این اس��ت 
که می ش��ودمجالت را از حالت کتاب��ی در بیاورم و آنالینش 
کنیم  دوم اینکه برای فروش مجالت فکر کنم. هیچ کس توی 
مملکت ما برای فروش مجالت علمی فکر نمی کند در حالی 
که هم��ه جای دنیا مجالت علمی را به قیمت های گزاف می 
فروش��ند. یک شماره مجله مثال 150 صفحه ای را مثال 100 

دالر می فروشد. 
ب�ا توجه ب�ه وضعیت بودج�ه پژوهش ،ش�ما آینده را 

چطوری پیش بینی می کنید؟ 
ب��ه نظر من  اول از همه پژوهش های زائد خود به خود حذف 
می ش��وند. این یک نکته مثبت اس��ت هرچند من نباید این 
حرف را بزنم ولی پژوهش های زائد و 
پژوهش هایی که معموال نمی توانند 
خروجی خوبی داش��ته باش��ند شاید 
حذف بش��وند.از آن طرف در دعوایی 
ک��ه ب��رای اختصاص بودجه هس��ت 
اس��تفاده از قدرت ها زیاد می ش��ود 
یعنی ما از قدرت استفاده می کنیم که 
بودجه بهتری جذب کنیم این هم یک 
خطر دیگر اس��ت یعنی از یک جهت 
نقطه قوت است که یک سری افرادی 
به ط��ور طبیعی ک��ه این ه��ا دارای 
پژوهش موث��ر نبوده ان��د حذف می 
ش��وند و از یک طرف م��ی تواند یک 
ضرر باش��د و آن اینک��ه بودجه های 
پژوهشی به سمت کانون های قدرت 

جمع بشوند.

دکتر حمید رضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  در روزهای شلوغ نمایشگاه مطبوعات مهمان 
غرفه خبر آنالین شد. خبرنگار این سایت خبری تالش کرد گفتگویی متفاوت و به دور از سئواالت معمول در حوزه علوم انسانی 

با رییس پژوهشگاه داشته باشد؛گفتگویی در مورد کاهش بودجه های پژوهشی وآینده پژوهش درکشور...
 متن گفتگو ی سایت خبرآنالین را بخوانید.

یکی از مشکالت حوزه پژوهش کشور پراکنده بودن نهاد های متولی است.اگر همه این ظرفیت ها تجمیع 
شود،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. زمانی که مسئول کمیسیون علوم انسانی و معارف و هنر بودم به تمام 
موسسات را نوشتم که شما هر پژوهشی که تا حاال کرده اید و می کنید اطالعاتش را به ما بدهید. اطالعات را 

جمع کردم و با هم تجمیع کردم و بعد دوباره به خودشان برگرداندم. هیچ کار دیگری هم نکردم. به آن ها گفتم 
که توی مملکت 20 جای مختلف این طرح های اقتصادی را کار کردند. حداقل اطالع داشته باشید که این کار 

را دارند می کنند. 
باید شبکه ارتباطی قوی بین پژوهش ها باشد. برای آقای رئیس جمهورهم طرح شبکه ارتباطی را فرستادم که 
دستور دادند سریعا کاری کنید که این شبکه ارتباطی برقرار بشود که بعد آمد در وزارت علوم که دیگر گم شد. 
بقیه گفتند که شبکه معنی ندارد و نمی شود و از این حرف ها در صورتی که هیچ کار خاصی نمی خواهد این 

یک کار خدماتی است که هزینه زیادی هم نمی طلبد این شبکه های وسیع اطالعاتی کار بسیار مهمی می تواند 
باشد. وقتی شبکه های اطالعاتی به وجود بیاید این سیستم های گردش علم، گردش علم توی مملکت ما بهتر 
می شود . من االن مشکل مملکت را تولید علم نمی دانم، توزیع علم می دانم. بارها این را عرض کرده ام و این 

شبکه ها می توانند توزیع علم را انجام می دهند و بعد می توانند هم افزایی مرتب ایجاد کنند. 

       مشکل ما توزیع علم است،نه تولید آن
صر 
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علیرغم نیاز شدید به سامانه های نظارتی اثربخش 
در سیستم مدیریت کالن کشور، برخی دشواری ها 

نظیر  فرهنگ نظارت ناپذیری، سخت گیری بیش از 
حد یا چشم پوشی های ناروا، نگرش غیرسیستمی،  
عدم درک جامع  و مطلوب نظام مدیریت از مفهوم و 

جایگاه نظارت از یکسو و  حاکمیت تفکر تهدید از 
سوی نظارت شوندگان؛ نظام مدیریت را از عوامل 
محرکه ای که در درون نظارت وجود دارد مانند 

تأیید و  تبادل اطالعات ، مسأله یابی سازمانی ، و 
تصحیح انحرافات  برای پیشبرد اهداف محروم 

ساخته است. در دیوانساالری پیچیده امروز نظارت و 
بازرسی بعنوان رکن اساسی در اداره امور عمومی 

همزمان میتواند دارای دو نقش متفاوت و البته 

متضاد باشد: 1( ابزاری تسهیل کننده برای مدیریت 
و یا 2( دیوانساالری هایی بازدارنده در برابر مدیریت. 

 یکی  از دشواری ها در برابر نظارت اثربخش به 
حوزه مفاهیم برمی گردد. بدیهی است وضوح مفهوم 
نظارت یا   supervision از واژه های مشابه نقش 

موثری در دست یابی به پیش فرضها و الزامات 
الگوی مفروض برای نظارت اثربخش دارد.   در این 
باره باید گفت نظارت کنترل ، ارزیابی  و یا  پایش  

نیست. 
 از نگاه واینر، نظارت چیزی نیست جز ارسال 
پیامهای مؤثر. ابزار نظارت پیامهای مبادله شده 

است، چنانچه این پیامها اثربخش و تغییر دهنده ی 
رفتار باشند آنگاه می توان این استنباط را داشت که 

آن نظارت اثربخش بوده است. همچنین نظارت 
فرآیندی است رسمی، بر اساس ارتباط سرپرست 

)در این جا نظارت کننده( با فرد مورد نظارت)در این 
جا نظارت شونده(؛ این فرآیند درون یک رابطه حرفه 
ای رخ می دهد. عملکرد نظارت در این حالت همانند 

یک دریچه حفاظتی برای بهبود و اثربخشی شغل 
است؛ نظارت الهام بخش کارکنان است؛ نظارت به 

صورت یک پویش )همراهی( مستمر با سیستم 
نمایان می شود، پویشی که گستره زمانی گذشته تا 

آینده را در بر می گیرد. 
نظارت مخاطب مدار است: بر روی نقاط قوت 

فردی تمرکزدارد؛ محیط همواره به عنوان عنصر  
بالقوه ای از منابع در نظر گرفته میشود . 

خالصه چند سخنرانی منتخب 
برگزاری سخنرانی های تخصصی و علمی در سال های اخير همواره مورد توجه پژوهشگاه بوده وهم 
اكنون يكی از شناسه های پژوهشگاه در فضای علمی كشور است.از فروردين تا آذر ماه امسال 83 
سخنرانی در پژوهشگاه برگزار شده است.اين آمار در همه سال گذشته 95 و در تمام سال 89 هم 88 
مورد بوده است.شايد پژوهشگاه در سال 88 توانسته بود 25 سخنرانی برگزار كند و در سال 87 اصوال 
هيچ سخنرانی ای برگزار نشده بود.همه اينها نشان دهنده تالش همكاران در گروه ها و پژوهشكده های 
مختلف است.آنچه در ادامه می خوانيد خالصه تعدادی از سخنرانی های برگزار شده اخير است.همكاران 
محترم برای درج خالصه سخنرانی گروه های خود در خبرنامه و سايت،لطفا مطالب مورد نظر را بعد از 
برگزاری سخنرانی به روابط عمومی تحويل دهند.

دکتر فاطمه برات لو /ششم آبان :

مروری اجمالی بر مفهوم نظارت 

دکتر مهرنوش هدایتی/ 18مهر  :

همسویی و سوء برداشتهای نظری ازدیدگاه ویگوتسکی 

دکتر هدایتی در ابتدا مقدمه ای در مورد س��خنرانی 
حاضر بیان کرد و گفت   لو ویگوتس��کی روانش��ناس 

روس��ی، مبدع نظریه فرهنگی- اجتماعی به روان 
شناس��ی رش��د اس��ت .وی نگرش جدیدی را در  مورد 
ش��کل گیری مفاهیم و اصوال روش آموزش مطرح 

س��اخت که متخصصان متعددی را در عرصه تعلیم و 
تربیت مجذوب خود س��اخت، از آن جمله اس��ت لیپمن 

متخصص فلس��فه تعلیم و تربیت که به پش��توانه این 
نظریه در رش��د ش��ناختی کودکان روش آموزش “ 

فلس��فه برای کودکان “را ابداع نمود . میانجی گری به 
اس��تفاده از ابزارهای فرهنگی یا عالیم جهت ایجاد 

تغییرات کیفی در تفکر اش��اره دارد. هم به عنوان یک 
سیس��تم رابط هم برای بازنمایی حقیقت، و هم برای 

عمل بر اس��اس آن. سیس��تمهای رابط، روش��های به 
اش��تراک گذاری افکار و ایده ها هس��تند: مثاًل زبان یک 
سیستم رابط است. میانجی، عاملی اس��ت که به عنوان 

یک تس��هیل کننده یادگیری عمل می کند، و میان 
یادگیرنده و مفهومی که باید یاد گرفته ش��ود وس��اطت 

می کند.س��پس با بیان کارکردهای روانش��ناختی 
ویگوتسکی گفت ویگوتس��کی معتقد اس��ت که فرایند 
ارتقا از کارکردهای اولیه ب��ه کارکردهای عالی، ک��ه در 
حقیقت یادگیری اس��ت، در ابتدا میان روان ش��ناختی 
هس��تند، به این معنی که آنها بین کودک و بزرگس��ال 

به اش��تراک گذاش��ته می ش��وند. بعد از آن آنها درون 
روان ش��ناختی می ش��وند به این معنی که کودکان می 
توانند مستقاًل نسبت به جهان هایش��ان پاس��خ دهند . 

س��پس به تعریف منطقه مجاور رش��د پرداخت.وی 
رش��د قضاوت های صحیح منطقی،خود 

اصالحی،حساسیت نسبت به زمینه،قضاوت بر اس��اس 
معیارها بجای قواعد ،حلقه کندوکاو،اس��تفاده از ش��یوه 

های داس��تانی ) بدلیل متناسب سازی مسائل فلسفی با 
نیاز ها و عالیق س��نین خاص ( ،بحث روی موضوعات 

فلس��فی، بجای خواندن نظریات فلس��فی و دیالوگ 
س��قراطی را مفاهیم اصلی رویکرد لیپمن عنوان کرد.
س��پس انواع تفکر را تفکر انتقادی،تفکر خالق تفکر 

مراقبتی/مس��ئوالنه و تفکر مش��ارکتی خواند و  به بیان 
هم  س��ویی ها و نا هم س��ویی های این دو نظریه 

پرداخت .   پایان نیز جلس��ه  پرس��ش  و پاس��خ بین  
اس��اتید و مدعوین برگزار ش��د .
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کامیار صداقت ثمر حسینی/ 18 مهرماه

پایگاه های اینترنتی و
 شبکه های ماهواره ای ضد شیعه و مخالف ایران 

سخنران ابتدابه طرح چند مقدمه در باب موضوع مورد بحث 
پرداخت. اول آنکه اکثریت مسلمانان قایل به تقریب مذاهب 

اسالمی اند و شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اسالمی 
می شناسند. اما مخالفان تقریب مذاهب اسالمی، گروهی در 

اقلیت هستند که عمدتاً سلفی هستند و متاثر از عقاید 
ابن تیمیه، شیعه را دینی جدا از اسالم و متاثر از یهود و 

مسیحیت و آیین زردشت می دانند و معتقدند که شیعیان قایل 
به تحریف قرآن هستند و از سنت پیامبر سرپیچی کرده اند. این 

عقاید عموماً از دوره های میانی حیات اندیشه سلفیه از 
ابن تیمیه و شاگردانش به نسلهای بعدی منتقل شده است. با 

این حال باید توجه داشت که اقلیت فعال همواره ابتکار عمل را 
از اکثریت خاموش می گیرد. هر چه گروه اقلیت فعال باشند و 

اکثریت خاموش، به تدریج ممکن است اقلیت در مکان و 
منزلت اکثریت قرار می گیرد و اکثریت به مثابة اقلیت در آید. 

دومین مقدمه سخنران آن بود که در بررسی شیعه شناسی 
مانند بسیاری از حوزه های دیگر باید به بسامد )فرکانس( 

اندیشه ها و پدیده ها توجه کرد. بسامد تعداد دفعاتی است که 
یک اندیشه و یا پدیدۀ متناوب در یک دورۀ زمانی مشخص 

تکرار می شود. در مطالعات آسیب شناسانه مانند تهاجم 
فرهنگی توجه به بسامد مهم است. زیرا یک معضل فرهنگی به 
واسطه بسامدش اهمیت می یابد و مشخص می شود که آیا در 

زمان مورد نظر معضلی عمومی و مستمر بوده و یا خیر؟ از 
طریق بسامد می توان امور استثنایی و اتفاقی را از رویه ها و 
جریانهای غالب تفکیک کرد. عالمه امینی در کتاب عظیم 
الغدیر و شاگردش محقق طباطبایی نیز در مبحث غدیر به 

بسامد نقل حدیث غدیر در طول دورانهای تاریخی مانند قرن 
دوم، قرن سوم، قرن چهارم تا دوران حیات شان توجه داشتند تا 

نشان دهند که این حدیث شریف همواره عمومیت و استمرار 
داشته و در حاشیه نبوده است. 

در ادامه سخنران اشاره کرد که اینترنت عموماً در نیمه دهه 
1990 میالدی به صورت فراگیر وارد جهان عرب شد. هرچند 

کشورهایی مانند عربستان در 1994 و مصر در 1993 میالدی 
به اینترنت پیوسته بودند ولی عمومیت اینترنت در اواخر نیمة 

دوم دهه 1990 بود. از این رو همزمان با رواج اینترنت، 
پایگاه های ضد تقریبی نیز رواج یافتند. این موضوع چنانکه در 
پایان جلسه نیز بر آن تاکید شد، نشان می دهد که حل مسایل 

فرهنگی اینترنت در جهان اسالم باید در خارج از اینترنت مانند 
دانشگاه ها، مدارس، و ... آغاز شود و در داخل اینترنت تقویت 

شود. تکیه تنها بر فیلترینگ محتوای فرهنگ تکفیری در 
اینترنت مشکلی را حل نخواهد کرد. در نبود فرهنگ تقریب و 

وحدت اسالمی، اینترنت مبدل به ابزاری برای گسترش تضاد و 
فعال شدن شکاف های اجتماعی می شود. بنابراین مقدم بر اخذ 

اینترنت، اخذ فرهنگ استفاده صحیح از آن اهمیت می یابد. 
وی با اشاره به تقسیم اینترنت به دو مرحله تطور وب )1( و 
وب )2( افزود: در وب )1( نمونه ای چون ایمیل و وبالگ وجود 
دارد که عمدتا حالت تعاملی همزمان ندارند وبرخط و آنالین 

نیستند در حالی که در وب)2( شبکه های اجتماعی نمود 
می یابند که بر دسته بندی، تعامل جمعی زنده و برخط )آنالین( 

استوارند. در حال حاضر قالب پایگاه های اینترنتی منسوب به 
شیوخ سلفی شامل هر دو دسته یاد شده می شود و آنها از 
هردوی این امکانات بهره می برند و فعال اند. او انواع فعالیت 

پایگاه های ضد تقریب را در انواع مختلفی مانند 1.اشتراک فایل 
و ساخت بانک داده های نوشتاری، شنیداری و دیداری 2. 

آموزشی با تاکید بر آموزش مجازی 3. خبری و اطالع رسانی 4. 
گروه ها و احزاب مذهبی )به ویژه پس از قیامهای مردمی جهان 

عرب( 5. شبکه های اجتماعی )که شامل دو دسته شبکه های 
غربی مانند فیسبوک و یا شبکه های منتسب به پایگاه های 
شیوخ سلفی می شوند.( و 6. شخصی )رسمی و غیررسمی( 

مورد بررسی قرار داد و با نمایش تصاویری از پایگاه های شیوخ 
سلفی نشان داد که نمادهای f و t  و y )فیسبوک، تویتر و 

یوتیوب( در آن پایگاه ها کاربرد وسیعی دارند. 
در شیعه شناسی باید به این پرسش پرداخت که چه کسی با 

چه کسی دوست است و چه کسی با چه کسی دشمن است؟ 
یکی از راه های درک این موضوع منبع شناسی است هرچند 

متاسفانه هنوز کتابخانه های کشور به سایت های اینترنتی مانند 
یک کتاب نمی نگرند و آنها را در دوره های زمانی مشخص 
بایگانی نمی کنند. برای همین سایت رسمی قذافی صدام 

حسین حسنی مبارک در هیچ کتابخانه ای در کشور موجود 
نیستند؛ در حالی که آنها از منابع مرجع محققان برای شناختن 
دیدگاه ها، متن سخنرانی ها، تصاویر، و فرمان های حکومتی آنها 

هستند. 
سپس با تحلیل پیوندهای )links ( یکی از سایت های 

سلفی، به اهمیت پیوندها در شناخت دسته بندی ها و دوستان 
و دشمنانی پرداخت که گردانندگان هر پایگاه سلفی برای خود 

تعریف کرده اند. و انواع پیوندها را در دو گونه در هم تنیدۀ 
پیوندهایی که به طور رسمی معرفی می شوند و 2. پیوندهایی 
که در عمل جریان دارند، تقسیم کرد. و مطالعة این پیوندها، 

عالوه بر آنکه جناح بندی سایتهای سلفی را نشان می دهد، 
نشان از فضای سیاسی پرتنش درونی آنها نیز می کند. 

در ادامه سخنران به طرح چند پرسش درباره پایگاه های 
اینترنتی ضد تقریب پرداخت که عبارت بودند از: این پایگاه ها 

کدامند؟ چه زمانی تاسیس شدند؟ موقعیت جغرافیایی 
سرورهای آنها کجاست؟ و در نتایج پژوهش خویش بیان کرد 

که با بررسی پیوندهای درگاه های معتبر اینترنتی و نیز 
پیوندهای متقابل پایگاه های ضد تقریبی، در حدود 70 پایگاه 

انتخاب شد که در نهایت با حذف پایگاه هایی که از فعالیت 
بازمانده اند نهایتاً 45 پایگاه انتخاب شد. )که ممکن است در 
ویرایش بعدی بالغ بر 50 پایگاه شود.( از این موارد 3 پایگاه 

متعلق به اواخر دهه 1990م و یک پایگاه متعلق به سال 2012 

میالدی بود. 39 پایگاه به دهه 2010 م تعلق داشتند. و در 
شکل گیری آنها و افزایش بسامد عبارات و واژگان ضد تقریبی، 

سه واقعه بسیار تاثیرگذار بوده است که عبارت اند از: 
1. دوران 2003 2006- م اشغال عراق تا اعدام صدام که 

شیعیان به طور جدی وارد عرصه سیاسی عراق شدند. 
2. سال 2010 میالدی که فعالیت مشکوک یاسر الحبیب 
در سایه سرویس های اطالعاتی بریتانیا در لندن آغاز می شود. 
که به توهین به مقدسات اهل سنت پرداخت و با محکومیت 
جهانی علمای شیعه مواجه شد. دشمنی آنان با علمای شیعه 
موجب ناکامی اش در انتساب اعمال تحریک آمیزش به شیعه 

شد. هر چند سلفی های مخالف تقریب، با بهره برداری از 
فعالیتهای او ، این اعمال را به حساب شیعه گذاشتند. 

3. سال 1432 قمری که مصادف با قیام های مردم بحرین و 
یمن و در ادامه بحران سوریه بود و به عاملی جهت تجدید 

حیات پایگاه های سلفی منجر شد. 
وی سپس با ارائه آماری نشان داد که سرورهای پایگاه های 
فوق نیز جز چند مورد که به کشورهای اروپایی تعلق داشتند، 

عموماً متعلق به ایاالت متحده آمریکا بوده اند. سرور رایانه 
میزبان است. اینکه در خارج از جهان اسالم است: نشانه ضعف 
جهان اسالم است و اینکه  سرور غربی زمین بازی غرب است. 
اینکه مسلمانان در زمین بازی غرب دعوای داخلی می کنند 

یعنی متوجه چالشهای ارتباطات نوین نیستند. قدرت شناخت 
غربی ها از نقاط ضعف مسلمانان بیشتر می شود. جایی می رسد 

که طرفین دعوا فکر می کنند بازیگر اصلی اند ولی در حقیقت 
محرکهای قدرتهای غربی بازی را آغاز کرده اند. این موضوع که 

جهان اسالم داشته های فکری و فرهنگی )و نیز اقتصادی و 
اجتماعی( خود را در قفسه های دیگران نگهداری می کند، به 
این معناست که عماًل جهان اسالم مجری قدرت های غربی 

برای جمع آوری تمامی اطالعات کلیدی خود شده است. 
فناوری های نوین موجب شده اند که قدرت شناخت کشورهای 

غربی از مسلمانان به مراتب بیشتر از گذشته شود و آنها به 
شیوه های جدیدتری بر نقاط ضعف مسلمانان آگاهی می یابند. 

در گذشته، جمع آوری چنین اطالعاتی به سالها زمان نیاز 
داشت تا موجبات تداوم استعمار را فراهم کنند. برای مثال هر 

وقت بخواهند می دانند چگونه صوفیه را در مقابل سلفیه، و 
شیعه را در مقابل اهل سنت و یک نژاد و قومیت خاص را بر ضد 

سایر اقوام مسلمان تحریک کنند. 
نکتة دیگری که سخنران در خاتمه مباحث خود به آن 

پرداخت اهمیت فعالیتهای شبکه های ماهواره ای ضد شیعه در 
بروزرسانی سایتهای ضد تقریبی است. زیرا هر فیلم قابیلت 

تقسیم شدن به دهها »ویدئوکلیپ« )Video Clip( را دارد 
که کمک شایانی به تاسیس تلویزیون شخصی در اینترنت 

کرده است. ویدئوکلیپ پاره ای منتخب از یک فیلم است، که به 
انتخاب شخص از آن جدا می شود و می تواند معنایی مستقل از 

فیلم و حتی متفاوت از معنای اصلی اش به خود گیرد. 
ویژگی های بارز استفاده از ویدئوکلیپ عبارت اند از: کوتاه بودن 

فیلم. )صرف زمان کمتر برای تماشای فیلم( ، گلچین کردن 
)انتخاب اثرگذارترین بخشها( ، حجم پایین )قابلیت استفاده در 
وسایل مختلف پخش کننده(،  امکان دستکاری در فیلم )مانند 
ایجاد زیرنویس،  استفاده آسان در قالب وب ویدئو آنالین مانند 

اشتراک در یوتیوب 

 هنوز کتابخانه های کشور به سایت های 
اینترنت��ی مانند یک کت��اب نمی نگرند و 
آنه��ا را  بایگان��ی نمی کنند. ب��رای همین 
س��ایت رسمی قذافی، و حسنی مبارک در 
هیچ کتابخانه ای در کشور موجود نیستند؛ 
در حالی که از منابع مرجع برای شناختن 
دیدگاه ها، متن س��خنرانی ها، تصاویر، و 

فرمان های حکومتی آنها هستند. 
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اصطالح مرزش��کنی را برای نخس��تین بار ژرار ژنت )1980( در 
کتاب گفتمان روایی به این عبارت معرفی کرده اس��ت: “هرگونه 

مداخله ی راوی یا روایت ش��نِو فوق داس��تانی در جهان داس��تان )یا 
مداخله ش��خصیت های داستانی در جهان فروداس��تان( یا بالعکس.” 

»مرزشکنی« در این تعبیر دارای دو وجه الینفک بوده اس��ت: وجهی 
مبتنی بر صورت پاره روایت های مرزش��کن و مش��خصاً ممیز های 

کالمِی داستان از فوق داس��تان و فروداس��تان، و وجه دیگر مبتنی بر 
کاربرد متناقض نمای پاره روایت های مرزش��کن در داس��تان پردازی 

از راه داس��تان پریش��ی. در این میان تنها یکی از دو وجه مورد نظر 
ژنت، یعنی کارکرد پاره روایت ای مرزش��کن � آن هم تنها در داستان 

پردازی پس��ت مدرن � تقریباً همه توجه روایت پژوهان را مصروِف 
خود کرده، و تحلیل مصادیق مرزش��کنی را به حاش��یه  تعاریف 

انتزاعی اش رانده اس��ت
دکتر صافی در این س��خنرانی کارکردهای صنعت مرزش��کنی را به 
کمک پاره ای از برجس��ته ترین نمونه های آن در روایت های نوین 

فارس��ی )اعم از داستان های رئالیستی و پست مدرن( دس��ته بندی و 
تبیین  کرد.

   دکتر حسین صافی/دوم آبان 

  مرزشکنی در گفتمان روایی

دکتر امید مالک بهبهانی / 17 مهر

تمثیالت مانوی در متن های 
پارسی میانه و پارتی  

در این سخنرانی،س��خنران به بررس��ی تمثیالت مانوی در متون 
کهن مانوی پرداخت. این گفتار به س��ه حوزه مربوط می ش��ود:

1(  بالغ�ت: صنع�ت ادب�ی تمثی�ل
2(  ادیان: کیش باس�تانی مانی

3(  زبان شناس�ی تاریخی

بخش نخس��ت ویژگی های کلی صنعت ادبی تمثیل را دربردارد، 
pa - )���پس به گونه ای خاص از تمثیل، یعنی داس��تان تمثیلی  

able( مي پردازد؛ آنگاه ح��وزه ه��ای کاربُ��رد و اهمی��ت آن ب��رای 
رس��اندن مفاهیم دش��وار و پیچیدۀ فلس��فی و اخالقی، با ذکر مثال ، 

نمایانده می ش��ود. در بخش دوم کلیاتی دربارۀ کیش از میان رفته، 
اما زمانی جهانگیِر مانی  به میان می آید. 

س��پس بر اهمیت میراث ادبی مانی و مبلغانش  درمقام سخنوراِن 
داستان پردازی تأکید می ش��ود، که با بهره گرفتن از داس��تان های 

تمثیلی، آموزه ای زندگی ستیز، پیچیده، و دشواررا با اس��لوبی بدیع 
و آس��ان فهم برای مردم عادی مطرح  و دریافتنی می کنند. 

در بخش سوم، دو نمونة داس��تانهای تمثیلی ازمتون پارسی میانه  
و پارتی  بررس��ی و تحلیل می شود. جلسه با پرس��ش و پاس��خ پایان 

می یابد.
در پایان هم جلس��ه  پرسش و پاسخ بس��یار مفیدی برگزار ش��د و 

سخنران با تسلط به پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

ويژه نامه 
همايش بین المللی فلسفه دين معاصر 
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خالصه اي  از مهمترین سخنرانی ها    

لزوم گذار از فلسفه دین غربی
 به فلسفه دین با رویکرد اسالمی

كنفرانس بين المللی فلسفه دين معاصر به همت انجمن فلسفه دين ايران از روز يكشنبه سوم دی ماه ۱39۱ در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی تهران آغاز به كار كرد؛ كنفرانسی دو روزه با حدود 25 سخنران كه مقاالت خود را به حضار ارائه دادند. روز آغازين 

اين كنفرانس با سخنرانی دكتر آيت اللهی رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همراه بود و پس از وی پروفسور هانس 
كوچلر، رئيس گروه فلسفه دانشگاه اينسبنروگ اتريش و حجت االسالم هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائيه به بيان سخن 

درباره فلسفه دين و نسبت فلسفه و دين پرداختند. آنچه در ادامه خواهيد خواند گزارش روز اول كنفرانس دو روزه ای است كه در آن 
اساتيد فلسفه دانشگاه های ايران به بيان سخن پرداختند. 

حمیدرضا آیت اللهی:

فلسفه دین در بستر اسالمی    1

حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی طی سخنانی به موضوع »فلسفه دین در بستر اسالمی« 

پرداخت و گفت: فلسفه دین نظامی است که در فضای غربی منشا یافت و در آن 
فضا نیز بارور شدکه نظام مشابه در بستر اسالمی و کالم جدید بوده است. جهان 

مدرن با مسائل جدید فلسفی و دینی مواجه شد که باید از منظری فلسفی 
ارزیابی شوند. به این دلیل بود که فلسفه دین فعالیت جدی خویش را آغاز کرد. 

آیت اللهی در ادامه به رویکردهای مختلفی که نسبت به فلسفه در فضای 
اسالمی وجود دارد، پرداخت و با اشاره به تفاوت آن با فضای مسیحی افزود: 

اولین تفاوت فلسفه اسالمی با فلسفه غربی مساله آموزه های خاص موضوعات 
فلسفی است. در فلسفه اسالمی بیشتر باورهای گزاره ای داریم، اما در فلسفه 

غرب باورهای تاریخی وجود دارد؛ ازجمله گناه اولیه، هبوط، فدیه، تجسد و... . 
دومین تفاوت ارتباط بین انسان و خداست. اهمیت انسان در مسیحیت به این 
معناست که انسان انگاره ای از خداست. وی تصریح کرد: سومین مساله عشق 

خداوندی در مسیحیت و خداوند رحمان در اسالم است که این دو گزاره تفاوت 
مفهومی و معنایی با یکدیگر دارند. چهارمین تفاوت در اخالق و سیاست است. 
مسیحیت بیشتر جنبه اخالقی دارد، اما در اسالم جنبه سیاسی پررنگ تر است 

به این معنا که در فلسفه غربی رابطه دین و سیاست مطرح نیست اما در رویکرد 
اسالمی این مساله اهمیت زیادی دارد.

 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پنجمین تفاوت فلسفه 
اسالمی و فلسفه غرب از منظر آموزه ها پرداخت و گفت: مسیحیت بیشتر دینی 

شخصی است در حالی که اسالم دینی اجتماعی است. تفاوت دیگر در رابطه 
عقل و ایمان در اسالم و مسیحیت است. در اینجا تفاوت بین مفاهیم، 

پیش فرض ها و بسترها در رویکرد اسالم و مسیحیت به فلسفه دین مطرح است. 
آیت اللهی یادآور شد: معنای وحی در اسالم و مسیحیت با هم متفاوت است. در 

اسالم وحی 23 سال طول کشید اما در مسیحیت تا 1500 سال ادامه دارد. 
تفاوت دیگر فلسفه اسالمی و مسیحیت در معنای »تعالی« و »حلول« است. این 

دو نقش کلیدی در مسیحیت و حتی فلسفه های غربی دارند. علت اهمیت آن، 
این است که در مسیحیت موضوع »تجسد« وجود دارد اما در اسالم چنین 
چیزی نیست و برای همین ترجمه آن به فارسی همواره مشکل بوده است. 

سومین تفاوت فلسفه اسالمی و فلسفه غربی در مفهوم نبوت است.
 ما حضرت مسیح)ع( را نبی می دانیم، اما در مسیحیت حضرت مسیح)ع( 

خدای مجسد است. تفاوت دیگر در مفهوم قیامت است. در بخشی از کالم 
اسالمی به قیامت پرداخته می شود در حالی که در مسیحیت اهمیت زیادی 

ندارد. 

وی به تفاوت دیگر فلسفه اسالمی و فلسفه غرب اشاره کرد و افزود: موضوع 
نبوت و پدر بودن خدا در مسیحیت وجود دارد اما در اسالم چنین چیزی 

نیست، لذا نوع پرداختن به فلسفه دین متفاوت می شود. در اسالم و یهودیت 
شریعت وجود دارد اما در مسیحیت این شریعت ضعیف است. مساله دیگر اینکه 

متفکران اسالمی معادل قرآن در مسیحیت را انجیل می دانند در حالی که این 
دو با هم متفاوتند. در واقع معادل قرآن در مسیحیت خود حضرت مسیح)ع( 
است که »کلمه« بود لذا در رویکرد اسالم به فلسفه دین بسیار اهمیت دارد. 
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآور شد: مساله اولی که 

فلسفه اسالمی و غرب با تفاوت مفاهیم دچار مشکل می شوند بحث علم و دین 
است و مساله تکامل در مسیحیت منجر به ایجاد مفهوم خداوند تجسدیافته، 

گناه اولیه، هبوط و... شده است در صورتی که این آموزه بنیادی در اسالم 
نیست.

 البته آموزه هایی در مورد علم و دین در اسالم وجود دارد اما این آموزه 
بنیادی نیست. دومین مساله،  مساله شر است. در فلسفه دین اسالمی این 

موضوع به صورت عدل الهی مطرح است، در حالی که در فلسفه غرب از آن به 
شر تعبیر می شود. 

وی افزود:  سومین مساله بحث تجربه دینی و عرفان است. عرفان در فلسفه 
اسالمی متفاوت با غرب است. در فلسفه غربی این مساله وجود دارد که آیا 

تجربه های دینی ما متعلق خارجی دارند یا خیر؟ 
چهارمین تفاوت بحث الهامات است و باید توجه داشت که بین قرآن و انجیل 

از این منظر بسیار فرق وجود دارد. در مسیحیت ما با قدیسان سر و کار داریم، 
در حالی که در اسالم بحث علما مطرح است. در مسیحیت قدیسان به خاطر 

قداست شان مورد توجه قرار می گیرند اما در اسالم بحث علم مطرح است. در 
مسیحیت سلسله مراتب کلیسایی وجود دارد اما در اسالم با اینکه حجت االسالم 

و آیت اهلل وجود دارد اینها با یکدیگر ارتباط درجه ای ندارند بلکه این مساله به 
درجه علمی شان برمی گردد. 

دکتر آیت اللهی در ادامه تصریح کرد: تفاوت دیگر در نقش کشیش و روحانی 
در ارتباط انسان با خداست که در اسالم هیچ روحانی ای ارتباط انسان با خدا را 

برقرار نمی کند برعکس در مسیحیت بسیار این نقش برای کشیش پررنگ و 
تاثیرگذار است. مساله دیگر تفاوت نگاه مسیحی و اسالمی به فلسفه دین است 

که نشات گرفته از نحوه استدالل آوری است. بیشتر فلسفه دین غربی مسائل 
تجربی است اما در فلسفه دین از منظر اسالم مبنای عقلی مسائل مطرح است. 

همچنین رابطه خدا و مخلوق از دیگر مسائل اختالفی است به این معنا که اراده 
خدا و فیض الهی در مسیحیت و اسالم متفاوت است. وی در پایان به 

راه حل های این مشکالت بین فلسفه اسالمی و غربی اشاره کرد و گفت: براهین 
اثبات خدا در اسالم و مسیحیت در غرب فرق می کند که راه حل های متفاوتی را 

در پی دارد. امید داریم فلسفه دین را از کانتکس صرف غربی در بیاوریم و یک 
بستر بزرگ تری از فلسفه دین در پی این گفت وگوها به دست آوریم تا به 

ایده  های بهتری در حوزه برهان آوری برسیم. 
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هانس کوچلر: باید بستری گسترده برای   2
ارتباط فلسفه و دین ایجاد کرد
پروفسور هانس کوچلر، رئیس گروه فلسفه دانشگاه اینسبنروگ اتریش طی 

سخنانی به ارائه مقاله خود با عنوان »وحدت در کثرت« پرداخت. وی با 
اشاره به اینکه باید به دیالوگ و گفت وگوی میان ادیان توجه ویژه داشت، 

اظهار کرد: وحدت در کثرت قرار دارد و این موضوع مثال خوبی برای 
پلورالیسم دینی نیست.

 خداوند در داستان موسی و شبان به موسی)ع( پیام می دهد که ما انسان ها 
را با زبان ها و ایده های متفاوتی آفریدیم، این سبک ها را نباید نادیده گرفت 

چراکه تعامل با دیگران یاری رسان ماست. وی با بیان اینکه باید درک 
عمیق تری از خودمان و مفاهیم دین مان داشته باشیم، افزود: باید خود را به 

دیگران بهتر بشناسانیم چراکه از گذرگاه این موضوع می توان مفاهیم دین را 
در ساحت های متفاوت بازیابی کنیم. رئیس گروه فلسفه دانشگاه اینسبنروگ 

اتریش با بیان اینکه نباید میان فلسفه و دین تفاوت قائل شد، یادآور شد: 
دین و فلسفه ساحت های گوناگونی را دربرمی گیرند و این دو مولفه متضاد 
یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند. نباید فلسفه را فقط در ساحت 
اروپا مورد بررسی قرار داد بلکه باید بستری گسترده برای ارتباط فلسفه و 

دین ایجاد کرد. 

هادی صادقی:

نسبیت در ماهیت عقالنیت   3
راه ندارد

حجت االسالم والمسلمین هادی صادقی، سرپرست دانشکده علوم حدیث، در 
همایش بین المللی »فلسفه دین معاصر« به ارائه سخنرانی خود با موضوع 

»عقالنیت ایمان« پرداخت.
وی پس از تشریح دو باور مشهور در معرفت شناسی یعنی »مبناگروی« 

و »انسجام گروی« گفت: معیارهای چندی برای عقالنیت ایمان بیان شده 
که از آن جمله می توان به پیش فرض بودن الحاد، عقل گرایی حداکثری، 
علم زدگی و پوزیتیویسم، عمل گرایی و پراگماتیسم و فقدان ادله مخالف 

اشاره کرد.
صادقی با بیان این که هیچ یک از معیارهای مذکور درست نیست، اظهار 

کرد:عقالنیت نسبی است و به همین جهت معیارهای متفاوتی پیدا می کند، 
اما ماهیت آن متفاوت نمی شود ودر آنجا نسبیت راه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: به نسبت هر فرد، معیار 
مخصوصی برای عقالنیت وجود دارد و از همین رو نسبیت عقالنیت نه 

مطلق، بلکه نسبی است و نسبیت آن با اموری مانند وسع فاعل، شرایط 
و جهان ممکن زیست فاعل، دسترس پذیری منابع عقالنیت و خود فعل 

سنجیده می شود.
سرپرست دانشکده علوم حدیث در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف 
ایمان پرداخت و عنوان کرد:ایمان هم در لغت و هم در اصطالح الهی دانان 

به معنای تصدیق در برابر تکذیب به کار رفته است و این تصدیق فعلی 
اختیاری و کار قلب است. ایمان غیر از علم و معرفت است و در عین حال 

نیازمند باور بوده و با شک قابل جمع نیست.
وی تصریح کرد: در عقالنیت ایمان دو چیز دخالت دارد: نخست عقالنیت 

باور به خدا و دیگری عقالنیت تصدیق قلبی. عقالنیت باور به خدا از همان 

معیارهای عام عقالنیت باور پیروی می کند و عقالنیت تصدیق قلبی از 
معیارهای دیدگاه زندگی به اضافه یک معیار اصلی دینی که در مجموع 

چهار معیار کفایت وجودی، کفایت انسانی، کفایت اخالقی و کفایت دینی را 
دارد.

صادقی عنوان کرد: برای عقالنیت خداباوری نیازمند شواهد هستیم و 
خداشناسی توحیدی در عرصه های مختلف، قدرت تبیین گری دارد. نظم 

حاکم بر جهان، روح انسان و وقوع حوادث خارق العاده برخی از عرصه هایی 
هستند که خداشناسی توحیدی به طور انحصاری امکان تبیین آنها را دارد.

سرپرست دانشکده علوم حدیث تصریح کرد: همچنین خداشناسی توحیدی 
از مزیت همگانی بودن و قابل فهم بودن برای همه مردم و سازگاری با 

شرایط روحی و ذهنی اقشار مختلف برخوردار است.
صادقی در پایان سخنان خود گفت: عقالنیت تصدیق قلبی در گرو 

کفایت های مذکور چهارگانه است و کفر نیز به عنوان یک دیدگاه زندگی 
است که جایگزین ایمان می شود، اما  باید بتواند آن چهار معیار را برآورده 

کند، وگرنه غیرعقالنی است.

سید حسین حسینی 

هنر نمی تواند بشر کنونی  4
را از چنبره تقدیر پرخطر 

تکنولوژی رها سازد 

حجت االسالم دکتر سید حسین حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در همایش بین المللی فلسفه دین معاصر 
طی سخنانی گفت: ماهیت تکنولوژی در نگاه فلسفی هایدگر نوعی انکشاف 
دانسته شده که حقیقت را آشکار می سازد، چارچوبی که در آن همه چیز به 
عنوان منبع ذخیره مورد تعرض قرار گرفته و همراه با تقدیری پرخطر است.

وی افزود: هایدگر راه رهایی از این تقدیر را پس از ارائه درمان 
پدیدارشناختی در توسل به هنر می داند که هم نوعی انکشاف است و هم 
حقیقت را روشن می سازد. این راه حل گرچه امکان دارد نقش تسکینی 

داشته باشد، اما هرگز بنیاد تکنولوژی را دگرگون نخواهد کرد چراکه تقدیر 
محتوم تکنولوژی زاییده ماهیت حقیقی آن است که از نوع نگاه انسان جدید 

به طبیعت و انسان نشأت گرفته است.
دکتر حسینی با اشاره به نگاه هایدگر در تکنولوژی که تکنولوژی را به مثابه 
دین مصنوع بشر معاصر می داند، به بازتعریف مولفه های اصلی مفهوم دین در 

تعیین نسبت های ضروری انسان با جهان، خدا و خود در قلمروی بینشی، 
ارزش��ی و کنش��ی پرداخت و گفت: هنر نمی تواند بش��ر کنونی را از چنبره 

تقدیر پرخطر تکنولوژی رها س��ازد چراکه تکنولوژی اصل جدید توانسته در 
بس��یاری از عرصه های فوق به تعیین نوع تعامل انس��ان با دنیای پیرامونش 

مبادرت ورزد و بدین س��ان خود را به عنوان جایگزین ادیان جلوه دهد.هدف 
توجه به دین جامع اس��الم به عنوان نقطه آغازین ایجاد تحول بنیادین در 

عرصه علم، تکنولوژی و فلس��فه اس��ت.
دکتر حسینی در ادامه تاکید کرد: می توان به ارتباط منطقی بین 

محصوالت تکنولوژی با دستاوردهای علمی و آنگاه با رویکردهای کلی فلسفی 
استدالل کرد و در این صورت با تغییر و تحول در بنیادهای مبانی فلسفی، 

نگاه انسان به جهان، این امکان فراهم می شود که از تحولی تدریجی در علوم 
و سپس به بار نشستن زمان مند تکنولوژی متناسب در حلقه های پسینی یاد 

کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: اسالم به عنوان دین جامع توحیدی پیش فرض 

تحقق چنین مسئله ای قرار گرفته است و این امکان وجود دارد که با تغییر و 
تحول در بنیادهای مبانی فلسفی نگاه انسان به جهان تحول تدریجی در علوم 

را شاهد باشیم.
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قاسم پورحسن:

عقالنیت در ادبیات فلسفی ما   5
مبهم است 

قاسم پورحسن، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در سخنان خود در کنفرانس 
بین المللی فلسفه دین معاصر گفت: باید اینجا مساله ای تاریخی را در باب عقل و 

باور دینی مطرح کنم. عقالنیت در ادبیات فلسفی ما مبهم است، در حالی که 
مباحث فالسفه دین که مقداری تحت تاثیر فلسفه تحلیلی هم هستند درباره 
عقالنیت در 50 سال اخیر جامع تر از مباحث ما در این حوزه اند. آنچه درباره 

عقالنیت در کتاب »ایمان و عقالنیت« متعلق به یکی از فالسفه دین غربی 
می خوانیم بسیار نازک اندیشانه تر از بحث های ما در باب عقالنیت است. حتی 

کتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت دینی« آیت اهلل جوادی آملی نیز نتوانسته 
چنین بحث خوبی را درباره عقالنیت داشته باشد. وی افزود: نخستین تصور 
اشتباه ما آنجاست که می پنداریم مسیحیت جریانی ایمانی و اسالم جریانی 
عقلی است. چنین تصور اشتباهی از نبود مطالعات کافی نشات می  گیرد. ما 

درباره جهان مسیحیت و اسالم دچار خلط شده ایم. سه کتاب در دوره نخست 
دلیل گرایی نوشته شده اند که یکی »معقولیت مسیحیت« جان الک است. الک 

در این اثر عقل را شّم پروردگار می بیند. به زعم الک، هر انسانی که باوری را 
بدون دلیل می پذیرد مسوول است و اخالقا کار نادرستی را انجام داده است. 
کلیفورد در کتاب »اخالق باور« گامی فراتر از الک برمی دارد و می گوید اگر 

انسانی بدون دلیل باوری را بپذیرد نه تنها نزد خود مسوول است بلکه در برابر 
نسل های آینده نیز مسوولیت دارد که چرا در برابر اشاعه باورهای غیرعقلی 

احساس مسوولیت نکرده است. پورحسن در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما 
باید به دنبال این پرسش باشیم که آیا ما در عقالنیت با بحثی صریح مواجهیم یا 

مبهم؟ از اینکه از عقل مبهم سخن می گویم مقصودی دارم. در آخرین کتاب 
حوزه فلسفه اسالمی نوشته آیت اهلل جوادی آملی چهار عقل تجربی، تجریدی، 
نیمه تجریدی و ناب معرفی شده اند. سپس نویسنده بیان می کند ما عقل را یا 

منبعی می دانیم یا مصباحی. به نظر من عقل به هیچ وجه منبع نیست، زیرا این 
مفهوم به آن معناست که هر حکمی را که عقل بفهمد شرع بر آن تاکید می کند. 
این نهایت سخن در استفاده از عقل در معارف اسالمی است. وی تاکید کرد: ما 
نباید لزوما در مرحله نخست دست به بررسی تحلیلی در باب عقل بزنیم، زیرا 

بحث عقل در فلسفه غرب در ساختار و بافت متفاوتی شکل گرفته است. در 
حالی که با پنج عقل مواجهیم می گوییم باور دینی باید عقالنی باشد، اما 

مشخص نکرده ایم که با استفاده از کدام عقل باید این باور دینی را مستدل کنیم. 
اساسا امکان ندارد که باور دینی عقالنی باشد، زیرا این به آن معناست که تمام 

انسان های برخوردار از عقل باید به باور دینی عقالنی رای دهند در حالی که این 
امر ممکن نیست و با هیچ گزاره دینی نمی توان این کار را انجام داد. 

هدایت علوی تبار: 

نمی توان به نظریه   6
معاد صرفا جسمانی 

دل بست

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در ابتدای سخنان 
خود که با موضوع معاد جسمانی و نظریه بازسازی بدن 

مطرح  شد، با اشاره به قلمرو بحث درباره معاد گفت: 
معتقدان به معاد به طور کلی به سه دسته تقسیم 

می شود؛ معاد صرفا جسمانی، معاد صرفا روحانی و معاد جسمانی و روحانی. 
در معاد صرفا روحانی، کسانی معتقد هستند که حقیقت انسان صرفا به روح 

اوست و در معاد فقط روح می ماند و انسان صرفا روح اوست؛ کسانی چون 
افالطون و... به این نوع معاد معتقد هستند. معاد صرفا جسمانی مربوط به 

کسانی است که جوهره روح را اصال قبول ندارند که حیطه بحث ما 
همین جاست. نوع سوم معاد جسمانی و روحانی است و کسانی که این معاد را 

قبول دارند معتقدند انسان مجموع روح و جسم است و در معاد باید هر دو 
گونه اتفاق بیفتد. 

وی بعد از بیان این سه قلمرو در خصوص معاد، درباره نوع نگرش به معاد 
صرفا جسمانی گفت: در معاد جسمانی کسانی معتقدند حقیقت انسان فقط 

جسم اوست. آنها معتقدند باید موجودی به نام خدا وجود داشته باشد که 
جسم ازبین رفته را برگرداند یا احیا و بازسازی کند، 

پس این معاد مبتنی بر وجود خداست. نکته ای که اینجا وجود دارد این 
است که اگر در معاد فقط بدن انسان است که می خواهد بازسازی شود، آن 

بدن چگونه می خواهد بازسازی شود و آیا آن بدن دنیوی است؟ ما در اینجا با 
مساله این همانی شخصی روبه رو هستیم و این گروه باید توجیه کنند که 

چگونه همان بدن برمی گردد چون آنها معتقدند همان بدن است که در معاد 
بازمی گردد و این همانی شخصی تبدیل به بازسازی بدن دنیوی در اخروی 

می شود. 
علوی تبار با تقسیم بندی دیدگاه های معتقدان معاد صرفا جسمانی گفت: 

گروه اول عده ای هستند که معتقدند بدن اخروی عین بدن دنیوی است و 
گروه دوم عده ای هستند که معتقدند بدن اخروی مثل بدن دنیوی است. 

وی با اشاره به اینکه منظور از عین معنای فلسفی آن است، در تقسیم بندی 
گروهی که به عین بودن بدن اخروی و دنیوی معتقدند، پرداخت و ابراز داشت: 

اولین گروه از کسانی که بدن اخروی را عین بدن دنیوی می دانند متکلمانی 
هستند که معتقدند بدن اخروی اعاده بدن دنیوی است. تلقی آنها این است 

که بدن دنیوی به کلی از بین می رود و استدالل می کنند که فقط خداست که 
باقی می ماند و بقیه چیزها از بین می رود. یعنی شما از اول این فرض را 

بگذارید که همه چیز فانی است. 
علوی تبار با اشاره به این مطلب که این گروه به مشکل برمی خورد، اظهار 

داشت: اگر به این قضیه معتقد باشیم این گونه است که دقیقا باید در معاد عین 
آن بدن معدوم، اعاده  شود و برگردد. اما برخی از متکلمان و عموم فالسفه به 
بحث اعاده معدوم ایراد می گیرند و آن را ممتنع می دانند. یکی از مسائل این 
است که بین هر دو خودش فاصله زمانی ایجاد شده و اینجا بر خودش تقدم 

زمانی پیدا کرده و این از نظر اصول عقلی نمی شود. 
علوی تبار با اشاره به گروه دوم در باب معتقدان به عین بودن بدن اخروی و 

دنیوی در معاد گفت: گروه دیگری از متکلمان هستند که قبول دارند بدن 
اخروی عین بدن دنیوی است اما اعاده معدوم را قبول ندارند. این گروه فرض 
گروه اول که انسان معدوم می شود را قبول ندارند بلکه می گویند این فرد در 

زمانی که زنده بود اجزای بدنش متفرق شده است. 
اینها افرادی هستند که قبول دارند انسان از جزء الیتجزا تشکیل شده است. 

اینجا خدا وجود دارد و اجزا را در روز قیامت جمع می کند و اجزا همان 
اجزاست. یعنی اثبات این همانی بین شخص اخروی و دنیوی از طریق اجزاست 
که همان اجزا عین همان شخص را در معاد خواهد داشت. 
این گروه شیئیت اجزا را به ماده می دانند. وی افزود: به این 
گروه اشکال  وارد می شود که اگر انسان یک هیئت داشته و 
در معاد آن ساخته می شود، این عین آن نیست اما مثل آن 

است. 
آنها جواب می دهند که ما ماده را شیئیت اجزا می دانیم 
پس برای این هیئت اشکالی ایجاد نمی کند. اشکال دیگر 

اوصافی است که برای شخص وجود داشته و در روز قیامت 
دیگر عین آن نیست. اما مالک این همانی از دیدگاه این 

گروه ماده است و اوصاف مهم نیستند. اما اشکاالتی عقلی و 
نقلی است که نمی توانند این گروه جواب دهند، به همین 

دلیل است که گروه سومی به وجود آمده است. 

هیک معتقد است در مسیحیت 
و  نابودش��دن  یعن��ی  م��رگ 
معدومیت و تفرق اجزا را قبول 
ن��دارد.او م��ی گوی��د  خ��دا در 
آخرت اعاده معدوم نمی کند و 
چیزی که معدوم می ش��ود عین 
آن نمی توان��د برگردد پس مثل 

آن را به وجود می آورد. 
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علوی تبار با اشاره به گروه سوم در باب معتقدان به عین بودن بدن اخروی و 
دنیوی در معاد گفت: گروه سوم معتقدند آخرت به وسیله جمع اجزای اصلی 
حاصل می شود و مشخص است که اجزای اصلی از اجزای فرعی کمتر است و 
با این مساله شبهات را پاسخ داده اند و می گویند این اجزای اصلی با باالرفتن 

سن هیچ فرقی نمی کند.
 در آخرت خدا اجزای اصلی را به عنوان معیار این همانی می آورد و اجزای 

فرعی جدید می دهد، با این اعتقاد شبهات گروه دوم پاسخ گفته می شود، 
عینیت بدن اخروی به اجزای اصلی است و این همانی درست می شود. در این 

تلقی ما خیلی تخفیف داده ایم که با انسان چندان جور نمی آید. 
علوی تبار با اشاره به گروه چهارم ابراز داشت: نظریه چهارمی هم اینجا 
داریم که معتقدند اصال در اسالم بحث روح وجود نداشته و این یک نظر 

یونانی است و چنین بحثی را حتی در قرآن نداشته ایم و منظور جوهر 
غیرمادی نیست و تبیین آن براساس معاد روحانی درست نیست. آنها 

معتقدند در جهان امروز نمی توان از نظریه روح به عنوان جوهر مادی دفاع 
کرد. آنها معتقدند هویت انسان اصال به اجزا هم نیست و همه هویت ما در 

یک سلول است.
 زمانی که ما مردیم، توسط خداوند به عنوان عالم مطلق، آن سلول به عنوان 

ذخیره همه هویت ما در آخرت مثل یک بذر رشد می کند و در یک پروسه 
رشد، به آن آدم تبدیل می شود. این همانی هم به دلیل وجود همه هویت 

انسان برقرار می شود و این دقیقا عین بدن دنیوی است. البته این گروه در 
پایان نظریه خود معتقد است نیازی نیست بدن اخروی دقیقا به لحاظ 

صورت شبیه بدن دنیوی باشد، البته این نظریه با احادیث دینی ما تطبیق 
ندارد. 

دکتر علوی تبار با اشاره به دسته دوم که معتقدند بدن دنیوی مثل بدن 
اخروی است، توضیح داد: این نظریه جان هیک است. او می گوید من آن را 
کشف کرده ام. وی همچنین می گوید نظریه روح یک نظریه یونانی است و 
اصال در مسیحیت وجود نداشته است. او نیز به بحث معاد صرفا جسمانی 

معتقد است. 
هیک معتقد است در مسیحیت مرگ یعنی نابودشدن و معدومیت و تفرق 
اجزا را قبول ندارد.او می گوید  خدا در آخرت اعاده معدوم نمی کند و چیزی 

که معدوم می شود عین آن نمی تواند برگردد پس مثل آن را به وجود می آورد. 
وی افزود: هیک می گوید اینجا این همانی شخصی اخروی به ماده نیست 

بلکه به صورت است. او سه فرض می گیرد؛ فرض غیب شدن، مرگ و دوباره در 
جای دیگر بودن و مرگ و ظاهرشدن در قیامت. به نظر می رسد هیک معتقد 

است عرف بیشتر به صورت و شخصیت اهمیت می دهد تا ماده. علوی تبار 
ادامه داد: این نظریه خود به دو دسته تقسیم می شود؛ بدن جسمانی یا 

روحانی و آسمانی. 
اما هیک می گوید این مساله چندان فرقی نمی کند چون ماده مهم نیست و 
هویت و شخصیت مهم است. اما اشکالی که به این نظریه می گیرند این است 

که می گویند اگر این مثل قرار است به وجود بیاید پس چرا باید به جای او 
کاری انجام داد که این نظریه عجیب و غریبی است که چگونه مثل می تواند 

این همانی شخصی هم داشته باشد. 
علوی تبار در پایان ضمن ارزیابی نظریه معاد صرفا 

جسمانی بیان داشت: به نظر من هیچ کدام از این 
نظریات نمی توانند این همانی شخصیتی را ثابت کنند. 

این همانی باید هم با عقل جور دربیاید و هم با عرف. در 
نظریه اول چیزی که معدوم شد نمی تواند عین آن 

ساخته شود. 
در نظریه دوم وقتی شما جمع اجزا را در نظر 

می گیرید چون مالک ماده است نمی توان قبول کرد. 
نظریه اول با هیچ کدام جور درنمی آید و سه نظریه 
دیگر عین بودن نیز با عرف جور درنمی آید. مورد 

هیک با عرف جور درمی آید اما با عقل جور 
درنمی آید. به نظر می رسد با این اوصاف معاد صرفا 

جسمانی یک نظریه غلط است و نمی توان تنها به آن 
دل بست.

عبدالحسین خسروپناه:

زبان هدایت گری را می توان  7
از قرآن به دست آورد

استاد عبدالحسین خسروپناه اولین سخنران روز دوم کنفرانس با موضوع »زبان 
دین اسالم« بود. رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در ابتدای این سخنرانی که 

از پنل »معرفت شناسی« روز اول به جا مانده بود، گفت: زبان در مباحث و علوم 
مختلف، جایگاه گوناگونی دارد. از سوی دیگر دین اسالم نیز با علوم مختلفی ارتباط 

دارد که می توان از مباحثی مانند گرامر، زبان شناسی، فلسفه زبان و هرمنوتیک نام برد 
که با زبان در دین اسالم ارتباط دارد. وی افزود: زبان دین در سه مقوله بحث می کند؛ 

اسماشناسی و صفات الهی، معناشناسی گزاره های دینی و اثبات پذیری یا 
معقول پذیری باورهای دینی. این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که هر یک از 

مباحث باال را می توان در یک پرسش مطرح کرد، ادامه داد: این پرسش این است که 
چگونه انسان متناهی دین دار می تواند علم نامتناهی اسالمی را درک کند؟ خسروپناه 

در ادامه افزود: این سوال مطرح است که زبان دین، زبان عرفی است یا خاص است؟ 
نمی خواهم به بیان دیدگاه های مختلف بپردازم، بلکه می خواهم دیدگاه خود را درباره 

این سه بحث ارائه کنم. نمی توان به این سه بحث پاسخ مشخصی داد که در تمام 
ادیان ابراهیمی مشترک باشد و پاسخ به یک دین را به ادیان دیگر نیز تعمیم داد، 

بنابراین بحث من ناظر به دین اسالم است. رئیس موسسه حکمت و فلسفه در توضیح 
مبحث اسما شناسی و صفات الهی اظهار کرد: در بحث اول که درباره صفات مشترک 
خالق و مخلوق است، متکلمان معتقدند، این معنا مشترک است. تفاوت این بحث در 
مصداق صفات مشترک خالق و مخلوق است و آن هم تفاوت هستی شناختی است. 

بنابراین می توان گفت در باب صفات مشترکه متفکران قائل به تشکیک معنایی واحد 
هستند. وی افزود: درباره صفات خبریه هم متفکران شیعه معتقدند صفات خبریه 

مثل ید می تواند برمبنای مجازی استفاده شود. دو قول در اینجا وجود دارد یکی اینکه 
معنا، معنای مجاز است و می توانیم آن را به حقیقی ببریم و دیگری اینکه معنا حقیقی 

است. این استاد دانشگاه درباره گزاره های اسالمی و نوع تقسیم بندی آن گفت: 
گزاره های اسالمی به دو بخش گزاره های اخباری و گزاره های انشایی تقسیم می شود. 

گزاره های اخباری گزاره هایی هستند که خبر از واقعیت خارجی در جهان هستی 
می دهند. گزاره های انشایی گزاره هایی هستند که با بایدها و نبایدهای حقوقی، 

اخالقی، عرفانی و... سروکار دارند اما خبر از واقع نمی دهند و به لحاظ منشا و غایت، 
واقعی هستند. وی در توضیح گزاره های انشایی در میان متفکران شیعی با اشاره به 

این مساله که این گزاره ها در دین اسالم چنین هستند، اظهار داشت: از میان متفکران 
شیعی تنها آیت اهلل مصباح یزدی و مرحوم دکتر حائری  یزدی گزاره های انشایی را 

اخباری دانسته اند و مابقی متفکران این گزاره ها را اعتباری می دانند. بنابراین 
اسطوره ای و سمبلیک خواندن گزاره های دینی نارواست، اما روایی و شنیداری 

دانستن آن و به روایتی آن را به حال امروزی درآوردن را می توان انجام داد. خسروپناه 
در توضیح مبحث اثبات پذیری باورهای دینی گفت: اثبات حقانیت استناد گزاره های 

انشایی به حق تعالی از طریق اثبات گزاره های اخباری است، 
چراکه گزاره های انشایی توسط متفکران اسالمی اعتباری است. 
از اینجاست که اثبات حقانیت گزاره های اخباری مبتنی بر اثبات 
حقانیت گزاره های پایه دین صورت می گیرد و آن نیز مبتنی بر 
اثبات حقانیت گزاره های پایه ای اولیه دین است. رئیس موسسه 

حکمت و فلسفه در پایان صحبت های خود گفت: بنابراین آیا 
می توان به این سوال که مخلوق انسانی متناهی می تواند زبان 
نامتناهی اسالم را درک کند پاسخ گفت؟ وی افزود: در زبان 
هدایت گری می توان این سوال را پاسخ گفت، اما اگر خارج از 

زبان هدایت گری باشد مخلوق باید به سطوح دیگری دست یابد. 
ما انسان های متعارف می توانیم زبان هدایت گری را از قرآن به 
دست آوریم. یک فیلسوف یا یک عارف در حوزه هدایت گری 
می تواند یک الیه معنایی عمیق تر از قرآن استخراج کند، اما 

آن از حوزه انسان متعارف خارج است. 

ت 
ارا

تش
ان

زب��ان دی��ن در س��ه مقوله بحث 
می کن��د؛ اسماشناس��ی و صف��ات 
الهی، معناشناسی گزاره های دینی 
و اثبات پذی��ری یا معقول پذیری 
باورهای دینی.پرسش این است 
که چگونه انسان متناهی دین دار 
می تواند علم نامتناهی اسالمی را 

درک کند؟ ا

مرور فوری 
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علی اصغر مصلح: 

8  
 

اساس گفت وگوی فرهنگ ها، 
ادیان است

علی اصغر مصلح اولین سخنران پنل اول روز دوم کنفرانس بین المللی فلسفه 
دین معاصر با عنوان »دین و فرهنگ - دین و اخالق« بود که در سالن غدیر 

پژوهشگاه برگزار می شد. استاد دانشگاه عالمه طباطبایی که با موضوع »نسبت 
ادیان شرقی و ادیان ابراهیمی« سخنرانی می کرد در آغاز مباحث خود را میان 

فرهنگی دانست و گفت: مساله اول در این بحث معنا و شرایط گفت وگوی ادیان 
است. بحث دوم گفت وگوی میان ادیان ابراهیمی )مسیحیت و اسالم( و ادیان 

شرق دور )حوزه چین و ژاپن( براساس مفهوم میان فرهنگی است. وی افزود: در 
گام اول من اشاره ای به سابقه گفت وگوی بین ادیان و مناسبات میان دینی دارم. 

گفت وگوی ادیان و مناسبات میان دینی از ابتدای پیدایش ادیان بوده و آن چیزی 
که متاخر است از اوایل قرن 19 به بعد به شکل رویکردی بین رهبران ادیان و 

شخصیت های مهم دانشگاهی و متفکران دینی به وجود آمده است. مصلح با اشاره 
به اینکه مباحث گفت وگوی بین ادیان از دو وجه شکل گرفته است، اظهار کرد: 
یک وجه بحث های نظری و فکری و تحلیل محتوای ادیان بین رهبران و پیروان 

آنهاست. مساله دوم آموزه های ادیان و توجه به گفت وگوی ادیان از منظر سیاست 
با قدرت است. من در این خصوص تعبیر هانس کنگ را که معتقد است صلح 

جهانی و همزیستی مسالمت آمیز بدون گفت وگوی فرهنگ ها امکان پذیر نیست و 
اساس گفت وگوی فرهنگ ها، ادیان است، به کار می برم. در بحث و گفت وگوی 

فرهنگ ها نیز دین نمونه ای موثر است. بین مقوالت فرهنگ نیز موثرترین و 
بانفوذترین، نهادینه ترین و نقش آفرین ترین عنصر دین است چون دین با نوعی 
دلبستگی، تعلق خاطر و به تعبیری ایمان همراه است و هیچ کدام یک از عناصر 

دیگر فرهنگ چنین خصوصیتی ندارند. بنابراین سرنوشت گفت وگوی فرهنگ ها و 
مناسبات میان فرهنگی وابسته به مناسبات ادیان با هم است. بدون برقراری یک 
نسبت صلح آمیز و از سر مفاهمه بین ادیان، گفت وگوی فرهنگ ها معنایی ندارد. 

این استاد دانشگاه با بیان این سوال که گفت وگوی بین ادیان چه معنایی می تواند 
داشته باشد و در شرایطی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم چگونه می تواند 
جریان و ادامه داشته باشد، گفت: کتاب »مطالعات تطبیقی ادیان« که سابقه 

مطالعات بین ادیان را در آن بیان می کند، نمونه های خوبی در این زمینه دارد. این 
کتاب حاصل مطالعات و کارهایی است که محققان دانشگاهی انجام داده اند اما به 

نظر می رسد این گونه کارها به نتایج بزرگ و در سطح جهانی نمی رسد. مصلح 
افزود: نکته مهم در این بحث توجه به عناصر دیگری است که در سطح ادیان مهم 

است و آن حوزه قدرت و سیاست است. مناسبات میان تمدنی و میان فرهنگی 
اغلب اوقات به مسائل میان دینی توجه می کند. آنچه که به این مساله شکل 

مهم تری می بخشد گفت وگوی بین ادیان در باب واقع است. باید توجه کنیم که 
گفت وگوی ثمربخشی که در جامعه تاثیر می گذارد نیازمند شرایط دیگری است. 

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در بر شمردن این شرایط ابراز داشت: اولین چیزی 
که باید به آن توجه کرد این است که ما در چه زیست 

جهانی زندگی می کنیم. گفت وگو در متن واقع به این معنا 
است که به زیست جهان مان توجه کنیم. ما در زمانی 

زندگی می کنیم که مناسبات دنیای معاصر را قدرت به 
معنای عام آن تعیین می کند. گفت وگوی بین ادیان آیا 

می تواند بدون توجه به متن واقع در زیست جهان باشد؟ 
وی با بیان این سوال که  اگر قائل به گفت وگوی بین ادیان 
هستیم باید ببینیم کجا می توان این گفت وگو را انجام داد، 
اظهار داشت: ما در زمانه ای هستیم که فرهنگ مدرن زبان 
مشترک بین انسان ها را فراهم کرده است و به همین جهت 

گفت وگوی ادیان پیوند محکمی با فرهنگ مدرن دارد. به 
نظر می رسد یک پایه نظری گفت وگوی ادیان توجه به 

زیست جهانی است که فرهنگ مدرن به وجود آورده است و 

فرهنگ مدرن است که پایه گفت وگوی ادیان را تعیین می کند. ادیان و نسبت 
گفت وگوی بین آنها مرهون نسبت آنها با فرهنگ مدرن است. این استاد دانشگاه با 

اشاره به این نکته که احساس نیاز به گفت وگو بین ادیان کامال مدرن است، ادامه 
داد: شرایط جدیدی که با بسط فرهنگ مدرن ایجادشده اقتضا می کند که ما یک 

نگاه میان فرهنگی داشته باشیم. نکته قابل توجه این است که در گذشته به 
اقتضای شرایط خاصی که در مکان های مختلف وجود داشته گفت وگوی بین 

ادیان نیز شرایط خاص خود را داشته است. این استاد دانشگاه اظهار داشت: به نظر 
می رسد ما در شرایط جدیدی به سر می بریم که ضمن اینکه باید به تاریخ و 

نسبت های به وجود آمده در گذشته نگاه کنیم، باید به این نکته نیز توجه داشته 
باشیم که انسان معاصر به نگاه دیگری نیاز دارد. مصلح ضمن بیان مفهوم بینش 

میان فرهنگی آن را مبتنی بر این باور دانست که در زمانه معاصر، ما حاصل 
فرهنگ های متفاوتی هستیم که به هم رسیده ایم و بینش میان فرهنگی به این 
معناست که مسائل مشترک داریم و این مسائل ما را به هم پیوند داده و ناچاریم 

برای زندگی کردن، با هم گفت وگو کنیم. گفت وگو در این فضا کامال واقع و متقن 
است و نظری نیست. وی افزود: در گفت وگوی بین ادیان باید خودمطلق بینی را 

کنار بگذاریم زیرا بحث از مومن بودن بحث از ایمان و معتقد بودن است و در 
بحث های میان فرهنگی باید مباحث میان دینی مطرح شود؛ یعنی اینکه پیروان 

یک دین در عین حال که نسبت به دین خود معتقدند برای گفت وگو باید از دین 
خود فاصله بگیرند و این مشکل ترین کار ممکن است. ادیان گوناگون ظرفیت های 
بسیار متفاوتی برای کنار گرفتن از باورهای خویش دارند. این استاد دانشگاه ادامه 

داد: در نگاه میان فرهنگی دعوت می شود که من خودم را در نسبتی متقارن با 
دیگران ببینم. به نظر می رسد شرایط جهان معاصر به گونه ای است که ما باید به 
نگاه میان فرهنگی نظر داشته باشیم. نمایندگان ادیان تاکنون اعتقادات خود را 

بیان می کردند اما به نظر می رسد با شرایط زیست جهان و اتفاقات درون ادیان ما 
باید در صورت های ادیان نیز تجدیدنظر کنیم و این مساله با درآویختن در عناصر 

دنیای معاصر حاصل خواهد شد. مصلح در پایان با اشاره به یکی از راه های 
گفت وگو بین ادیان که می تواند این مسیر را پیش ببرد، تاکید کرد: یکی از این 

راه ها گفت وگو در باب مسائل انسان معاصر است. هیچ تردیدی نیست که انسان 
معاصر سرنوشتی دارد و هر دینی اگر به این مسائل بپردازد شاید ما را در گفت وگو 

بین ادیان به نتایج خوبی رساند. 

غالمحسین خدری 

آیا صدرالمتألهین قائل به   9
وجود شرور عاطفی است؟ 

غالمحسین خدری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی یکی از ارائه دهندگان مقاالت در دومین روز همایش بین المللی »فلسفه 

دین معاصر« بود که صبح امروز چهارم دی ماه مقاله خود با عنوان »تبیین، 
تحلیل و نقد شرور ادراکی از منظر مالصدرا« در سالن غدیر پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کرد.
وی در ابتدا با اشاره به این که حکمای قبل از مالصدرا دو 

رویکرد عمده نسبت به بحث شر داشته اند، عنوان کرد: برخی 
نظریه افالطونی عدمی انگارانه شر را قبول داشتند و گروهی 

نیز به طریقه ارسطو بر نظریه تقسیم انگارانه خیر و شر معتقد 
بودند.

خدری اظهار کرد: در بررسی روانشناختی مسئله شرور در 
آثار مالصدرا در نکته جالب توجه است، نخست آن که 

صدرالمتألهین این مسئله را در الهیات بالمعنی االعم مطرح 
کرده و این نکته نوعی ابداع و نوآوری در طرح این مسئله 

محسوب می شود. نکته دیگر آن است که وی این مسئله را با 
روش فلسفی و نه کالمی و جدلی مورد بحث و بررسی قرار 

می دهد.

  ب��ه نظر می رس��د  با ش��رایط 
زیس��ت جهان و اتفاق��ات درون 
ادیان ، ما بای��د در صورت های 

ادیان نیز تجدیدنظر کنیم .
 ای��ن مس��اله ب��ا درآویخت��ن در 
عناصر دنی��ای معاصر حاصل 

خواهد شد. 

مرور فوری 
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وی با اشاره به نظر مالصدرا درباره شرور ادراکی بیان کرد: مالصدرا این 
مسئله را تقابلی بین خیر و شر مطرح می کند و این تقابل را از نوع ملکه و عدم 

ملکه می داند و نه تناقض و از این حیث می گوید که ما شأنیتی از وجود برای 
شر می توانیم قائل شویم. یعنی شر ادراکی شأنیتی از وجود دارد که هنوز به 

فعلیت نرسیده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اقسام 
ش��رور  در آثار مالصدرا و حکمای پس از او خاطرنشان کرد: شر اخالقی، ش��ر 
طبیعی، ش��ر عاطفی و ادراکی و شر مابعدالطبیعی اقسام شروری هس��تند که 
در فلس��فه صدرایی مورد توجه قرار گرفته اند.وی در ادامه با توجه به اقس��ام 

ش��ر ادراکی از منظر مالصدرا اظهار کرد: این ش��رور بر س��ه دس��ته تقس��یم 
می ش��وند: نخست ادراک آالمی که ناش��ی از اعمال عامل بیرونی اس��ت، دوم 
امور رنج آوری که در نفس انس��ان اس��ت )مانند تأمل درباره مرگ و احس��اس 

نرس��یدن به خوشبختی( و قسم سوم رنج های ناشی از ادراکات غیرجس��مانی 
اس��ت.

خدری ادامه داد: صدرالمتألهین در اسفار شرور عاطفی را بر اساس علم 
حضوری عدمی می داند و این مشکل را بر اساس نیست انگاری افالطونی حل 

می کند، اما در اواخر عمر و در کتاب »شرح اصول کافی« خود به شیوه ارسطویی 
بهره ای از وجود برای شر قائل می شود که اشکاالتی بر هر دو نظریه وارد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در علوم روانشناسی امروز شواهدی 
بر سابجکتیو و درونی بودن شرور عاطفی وجود دارد که از رهگذر آن می توان 

مسائل مربوط به شرور را حل کرد. ادراک شر مبتنی بر طوری از اطوار نفس است 
و شرور ادراکی محصول نفس انسان هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در توجیه علت 
تعارض نوعی و ظاهری در کالم صدرالمتألهین در باب شرور ادراکی گفت: درباره 
این که چرا مالصدرا در اواخر عمر نظریه خود درباره شر را به گونه متفاوتی عرضه 
کرده، چندین دلیل می توان برشمرد: نخست عدول او از نظریه نخست است، دوم 
تفاوت بیان و سوم آن است که در قول اخیر خود نظریه خود را تکمیل کرده است.
وی اضافه کرد: در نهایت دلیل آخر این می تواند باشد که تعارضی بین دو قول 

او در میان نیست و صدرالمتألهین همچنانکه مرحوم فیض گفته در قول اخیر خود 
به نحوی بهره ای از وجود برای شرور قائل بود و این میزان چنان اندک است که 

می توان آن را کالعدم تصور کرد.
خدری در پایان سخنان خود تصریح کرد: شرور ادراکی اموری ذهنی، جعل 
انسان و طوری از اطوار نفس هستند که هیچ خللی در باورهای توحیدی پیش 

نمی آورند
مسعود امید: 

داستان ابراهیم نمایش   10
تأدیب اخالقی ایمان است 

مسعود امید، استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز یکی دیگر از ارائه دهندگان 
مقاالت در دومین روز همایش بین المللی »فلسفه دین معاصر« بود که صبح امروز 

چهارم دی ماه مقاله خود با عنوان »گامی در تفسیر غیرکرکگوری از داستان 
ابراهیم؛ جستاری در سپر عقالیی، اخالقی ایمان و خدای ابراهیمی« را در سالن 

غدیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر این که متون دینی اعم از ابراهیمی و 

غیر ابراهیمی می تواند منبع الهام بحثهای فلسفی باشد و این مهم البته در مقام 
کشف، و نه ارزیابی میسر می شود. الهام گیری از متون دینی روال رایجی در 

فرهنگهای مختلف است و از میان در سنت مسیحی توجه خاصی به داستان 
ابراهیم شده است.

وی با مرور بازتاب داستان ابراهیم در میان متفکران غربی گفت: از کانت به این 
سو، ما در شرف تکوین فلسفه ای دینی بر مبنای داستانهای دینی هستیم. کانت 
خود داستان ابراهیم را از منظر اخالقی تفسیر کرده  و بر آن است که آن که در 

این داستان با ابراهیم سخن گفته خدا نبوده است!

این محقق و پژوهشگر خاطرنشان کرد: از منظر کانت خدا نمی تواند با انسان 
سخن بگوید و اگر سخن بگوید ما نمی توانیم تشخیص دهیم که آیا او واقعاً 

خداست یا نه! در داستان ابراهیم نیز چون امر به کشتن فرزند، متضمن یک کالم 
غیر اخالقی است، غیر ممکن است که او خدا بوده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: داستان ابراهیم مورد تفکر 
شخصیتهای دیگری چون هگل و لویناس نیز قرار گرفته است؛ هگل به این 

داستان از منظر دیالکتیک روح در تاریخ می نگریست و ابراهیم را مظهر 
ناخشنودی آگاهی می دانست.

امید ادامه داد: کرکگور با رویکرد وجودی، تفسیری از داستان ابراهیم ارائه 
داده و این تفسیر مستلزم آن است که نظریه ایمان را از هر نوع عقالنیت تخلیه 
کنیم. اما به عقیده بنده بر اساس داستان ابراهیم ما می توانیم نوعی از عقالنیت 

را در نظریه ایمان بپذیریم.
وی با تشریح داستان ابراهیم از منظر کرکگور گفت: »ترس و لرز« کرکگور 

جذبه ای دارد که حتی یک فیلسوف تحلیلی را می تواند متأثر کند. دیدگاه 
کرکگور مبتنی بر ایمان گرایی حداکثری است و بدان معناست که هیچ گونه 

عقالنیتی در اخذ و کسب ایمان وجود ندارد و از همین روی انسان باید جهش 
کند. حتی شاید از منظر کرکگور معنی دار هم نیست که در حوزه ایمان از 

عقالنیت سخن بگوییم.
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز با بیان این که عقالنیت در داستان 

ابراهیم در »ترس و لرز« به حالت تعلیق و تعویق درمی آید، گفت: هرچند از 
امکان عظیمی که کرکگور برای ما فراهم کرده، نباید غافل باشیم، اما به باور 

بنده می توان به گونه ای با این داستان مواجه شد که ظرفیت های عقالنی 
خود را نشان دهد.

وی با بیان این که به عقیده وی تفسیر کرکگور تنها تفسیر ممکن از این 
داستان نیست، عنوان کرد: بنده دو پیشنهاد دارم که منتهی به این مطلب 

می شود که ما وجه عقالنی این داستان را در نظر بگیریم: نخست آن که 
داستان حضرت ابراهیم)ع( دو مرحله ای است و دیگری به کار بستن خوانش 

معکوس است.
امید بیان کرد: کرکگور عامدانه بر روی مرحله اول تأکید کرده و ابراهیم را 

شهسوار ایمان دانسته است؛ اما به عقیده بنده این داستان بخش دومی نیز 
دارد و آن این که عالوه بر شهسوار ایمان، ما شاهنشاه اخالق نیز داریم که 

همان خداوند متعال است؛ خداوندی که قاطعانه به ابراهیم هشدار می دهد 
که حق ندارد انسانی را قربانی کند و کرکگور این ندای الهی را نادیده گرفته 

است.
وی تأکید کرد: بر این مبنا داستان ابراهیم به ما می گوید که اگر ایمانی با 

تسلیم محض شروع شود ابراهیمی نیست؛ داستان ابراهیم تأدیب ایمان است 
و ایمان بدون جهت اخالقی، ایمان نیست.

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: در داستان ابراهیم 
مسئله برای نشان دادن تأدیب اخالقی ایمان است؛ ایمان ابراهیمی جهت 

اخالقی دارد و ابراهیم به خاطر تعلیق اخالق شهسوار ایمان نشده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به توضیح پیشنهاد دوم خود یعنی خوانش 

معکوس پرداخت و گفت: اگر این داستان را از آخر به اول بخوانیم در فضای 
اخالقی قرار می گیریم و درمی یابیم که ایمان در فضای اخالقی شکل میگیرد.

امید با بیان این که بزرگترین مشکل خدایان یونان رعایت نکردن اخالق بوده 
است، اضافه کرد: خدای ابراهیمی مقید به اخالق است و این مطلب سهمگینی 

است و خداوند در ارتباط خود با انسان خود را به این نسبت اخالقی مقید می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریزدر جمع بندی سخنان خود گفت: از مباحث 

گفته شده چند نتیجه می توان گرفت: نخست آن که نباید از فضای اخالقی 
داستان ابراهیم غافل شویم؛ داستان ابراهیم داستان ایمان محض نیست، بلکه 

داستان ایمان اخالقی است. 
دیگر آن که ایمان و خدای ابراهیمی در چارچوب سپهری اخالقی تعریف 

می شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه هر کجا چنین ردپایی از اخالق نباشد ردپایی از 
ایمان ابراهیمی نیز وجود نخواهد داشت. همچنین می توان بر خالف کرکگور از 

عقالنیت اخالقی ایمان ابراهیمی سخن گفت و در نهایت این که ایمان بدون 
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رعایت اخالق و عقالنیت اخالقی می تواند عواقب وحشتناکی چون قتل نفس در 
پی داشته باشد.

امید در پایان سخنان خود سؤالی چالش برانگیز از حاضران پرسید و آن این 
که حال با این رویکرد داستان خضر و موسی را چگونه می توان تفسیر کرد؟

حسن میانداری: 

نسبت معرفت شناسی و 11
اخالق در نظریات 

معرفت شناسی جدید مغفول مانده

حسن میانداری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران یکی از ارائه دهندگان مقاالت در دومین روز همایش بین المللی 

»فلسفه دین معاصر« بود.وی طی سخنانی کوشید تا با استفاده از شواهد 
قرآنی درباره نسبت معرفت دینی و اخالق، این موضوع را با نظریه علمی 

تکامل و نظریه اخالقی معرفت شناسی فضیلت گرای مالصدرا مطابقت دهد.
میانداری در ابتدای سخنان خود با اشاره به چند گزاره مسلم قرآنی گفت: 

در قرآن مکرر آمده است که اکثر انسان ها به اموری که مربوط به خدا و 
آخرت است علم ندارند، یکی از رسالت های اصلی انبیاء آموختن همین نوع 

معارف، البته با دالیلی آشکار بود که انسان ها به غیر از راه وحی امکان 
آموختن آن ها را نداشتند، اما اکثریت مردم به آموزش های انبیاء ایمان 

نیاوردند.یکی از علل ایمان نیاوردن مردم اخالقیات بد آنان بود که اثر منفی 
بر قوای شناختی آنان می گذاشت و از همین روی یکی از رسالت های اصلی 

انبیاء تزکیه اخالقی مردم بود.
میانداری پس از تشریح نظریه تکامل زیستی و به ویژه انتخاب طبیعی 

اظهار کرد: این نظریه بر خالف نظر رایج با بسیاری از مفاهیم دینی ما سازگار 
است و انتخاب طبیعی به معنای مجموعه ای از جمعیت است که در یک جا 

زندگی می کنند و صفات آنان در طول زمان تغییر می کند. در این زیست 
موجودات زنده صفاتی پیدا می کنند که به بقای خود به هزینه از بین رفتن و 

کم شدن دیگران  کمک می کنند.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در بخش 

دیگری از سخنان خود گفت: نسبت معرفت شناسی و اخالق در نظریات 
معرفت شناسی جدید مغفول مانده و معموالً اخالق در آن ها جایگاهی ندارد. 
با این حال نظریه معرفت شناسی فضیلت گرای مالصدرا محوریت را به اخالق 

داده و نشان داده که معرفت چیزی بیرون از اخالق نیست.
وی با اشاره به نظریه مالصدرا، گفت: بر اساس این نظریه ممیزه انسان 

از حیوان عقل نظری است و کمال انسان در آن است که عقل نظری او 
تمام شود، در حالی که این نظر غلط و نظریه طبیعت گرایی اخالقی مردود 

است، نه عقل ممیزه انسان است و نه کمال انسان در تمام شدن عقل 
نظری است.

میانداری با بیان این که فضایل اخالقی با فضایل 
عقلی وحدت دارند و تقسیم بندی سنتی درباره قوای 

انسان غلط بوده، افزود: با اصالحات در این مسائل 
مالصدرا می تواند نظریه خود را از قرآن ارائه دهد.

وی با اشاره به نظریه تکامل زیستی به ویژه انتخاب 
طبیعی به نفع محدودیت های قوای شناختی انسان و 
اخالقیات بد او و رویکرد از گزاره های قرآنی گفت: با 

استفاده از این یافته های علمی � فلسفی و اصالح نظام 
انسان شناختی صدرالمتألهین که در واقع پیراستن 

نظام او از علم  و فلسفه یونانی است، اثبات می شود که 
بهترین تبیین فلسفی با گزاره های قرآنی ارائه می شود.

حسین هوشنگی 

الهیات اخالقی خداوند را   12
مددرسان اخالق می داند

دکتر حسین هوشنگی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق)ع( در همایش 
فلسفه دین معاصر طی سخنانی به جایگاه مفهوم خدا در الهیات اخالقی کانت پرداخت 

و گفت: کانت معتقد است از آنجا که عقل محدود است نمی تواند هیچ گاه به کمال 
خود برسد حتی در الهیات وحیانی نیز به خاطر تنزلی که به عالم دارد هیچگاه به کمال 

خود نمی رسد.
وی افزود: کانت معتقد است این محدودیت توان عقلی، راهگشای یک الهیاتی است 
که کانت از آن به »الهیات سلبی« تعبیر می کند به این معنی که مجموعه مباحثی که 
ناظر به محدودیت های عقلی ما در شناخت خدا و اوصاف خداست را در نظر می گیرد.

این استاد فلسفه غرب تاکید کرد: کانت معتقد است این الهیات سلبی به لحاظ 
نظری دستاوردی برای ما ندارد و ما را به احوال و صفات خدا آگاه نمی کند، اما یک 

منفعت عملی دارد و آن اینکه جاده را برای الهیات اخالقی هموار می کند. کانت معتقد 
است که ما به لحاظ اخالقی نیازمند ایده خدا هستیم.کانت الهیات را در وحله نخست 

به وحیانی و عقلی و سپس الهیات عقلی را به متعالی، طبیعی و اخالقی تقسیم می 
کند. در الهیات متعالی با تکیه بر مفاهیم محض به شناخت خدا به مثابه مبدا، اول، 

علت ماسوا و واحد مطلق نائل می آییم. این الهیات مبتنی بر برهان وجودی است. در 
الهیات تبیین خدا از طریق وجوه خاص عالم تجربه یا وجوه عام عالم شناخته می شود. 

برهان طبیعی- الهیاتی و جهان شناختی مبنای این الهیات را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به الهیات اخالقی کانت تصریح کرد: کانت به الهیات اخالقی صرفا 

براساس مالحظات عملی و اخالقی و بر مبنای برهان اخالقی به خدا می پردازد و بدین 
قرار خدا را به عنوان ایده آلی اخالقی و موجودی عادل و حکیم و... مورد شناسایی قرار 

می دهد. اگر حاصل الهیات متعالی، خدا به عنوان موجود اعال و اول و حاصل الهیات 
طبیعی خدا به عنوان کامل ترین و مستجمع جمیع صفات کمال)علم، قدرت، حیات، 

اراده( باشد، الهیات اخالقی خدا را به عنوان خیر اعال معرفی می کند.
دکتر هوشنگی در ادامه به برخی نتایج الهیات اخالقی از منظر کانت پرداخت و 

گفت: کانت به تفاوت الهیات اخالق و اخالق کالمی اشاره دارد و معتقد است که الهیات 
اخالقی برخالف اخالق کالمی متوقف بر امر الهی نیست. در الهیات اخالقی اخالق 
تعیین کننده چارچوب افعال الهی است. در اخالق کالمی یک تصور وحشتناک از 

خداوند و صفات الهی مطرح می شود تا در افراد ایجاد انگیزه کند اما در الهیات اخالقی 
تنها به صفات مثبت الهی پرداخته می شود.کانت جز صفات ایجابی چیزی به خدا 

نسبت نمی دهد و می گوید خدا قانونگذار مقدس، حاکم خیرخواه، قاضی عادل و... 
است. کانت می گوید در الهیات اخالقی براساس ترساندن نمی توان افراد را ترغیب 
کرد، چون اخالق به خودی خود مستقل از خداست، اما خدا مددرسان اخالق است.
هوشنگی با بیان اینکه کانت حاصل الهیات اخالقی را ایمان اخالقی می داند، 

افزود: ایمان اخالقی یک نوع اقناع درونی است که به لحاظ نظری دلیلی برای آن 
نداریم و منشأ این اطمینان تامل در اخالق است. کانت برای اخالق اصال دلیل نمی 
آورد و معتقد است الزمه اخالق که فصل انسانیت است یک اقناع درونی به خداوند 

است.
این استاد فلسفه دانشگاه امام صادق)ع( تصریح کرد: در نظر 

کانت ملحد کسی است که ایمان اخالقی ندارد و با توسعه معنای 
الحاد می گوید شخصی که ایمان دارد، اما اخالق ندارد، ملحد 

است، چون تلقی کانت از دین، عملی است. کانت می پذیرد که 
فردی به مانند اسپینوزا ملحد است اما به لحاظ اخالقی او را 

دارای حیات طیبه  می داند.
وی به نسبت میان دین و اخالق از نظر کانت پرداخت و افزود: 
کانت معتقد است که اخالق در دل وحی و دین است و شر)بدی( 

ریشه و بنیان در وجود ما دارد و ما یک گرایش به شر داریم. 
انسان به تنهایی خود قابلیت انجام کار خیر را به این دلیل ندارد، 
لذا به انقالبی در اراده نیازمند است تا بتواند جنگ را مغلوبه کند 

و این صرفا با مدد الهی تحقق می یابد.

شاید انگیزه جان هیک از 
طرح نظریه »نقد و بررسی 

پلورالیسم دینی« ایجاد 
دوستی و وفاق بیشتر بین 
پیروان ادیان بوده و بر این 
اساس مبنایی فلسفی نیز 

برای آن درست کرده است. 
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گزارش فعالیت های واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان
 پژوهشگاه منتشر شد 

53 درصد رشد در برنامه ها  
تشکیل پنجمین جلسه 

دبیران شوراي بررسي متون  
و کتب علوم انساني 

  جلسه پنجم شوراي دبیران شوراي بررسي متون و 
کتب علوم انساني مورخ 19/9/91 در سالن اندیشه 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
در این جلسه  دکتر سید حسین حسیني دبیر 

شورا،معاون راهبردي و مسئول دبیرخانه شورا،دبیران 
گروه های علوم اجتماعي، تاریخ، زبان و ادبیات عربي، 

زبان و ادبیات فارسي، اقتصاد، علوم تربیتي، زبان شناسي، 
فلسفه و کالم مدیریت و فقه و حقوق برگزار شد.ارائه آمار 

نهایي کتب ملي وجهاني هر گروه در سال 91 به همراه 
سایر فعالیتهاي مندرج در جدول شماره 2 جهت تأیید 

نهایي و تنظیم قرارداد و هماهنگي سایر فعالیت گروهها 
مهمترین محور های این جلسه بودند.در این جلسه دکتر 

حسیني از گروههایي که هنوز گزارش مستندات 90 را 
ارائه نداده ا ند درخواست کرد که هرچه سریعتر نسبت به 

آماده کردن آمار و مستندات کتب ملي و جهاني سال 
90گروه ها اقدام کنند. تحویل مستندات برنامه سال 91، 

ارائه برنامه 92 گروهها حداکثر تا هفته اول اسفند سال 
جاري هم از مصوبات این جلسه بود.همچنین مقرر شد  
جلسات شوراي دبیران طبق روال سابق در شنبه هفته 

سوم هر ماه برگزار شود.
تحویل  آخرین لیست کتب خریداري نشده گروههاي )ملي 

و جهاني(،تحویل مقاالت متون جهاني از سوی گروههاي 
مدیریت، اقتصاد، فقه و حقوق، ادبیات عرب، روان شناسي و 
علوم سیاسي تا تاریخ 25/9/91 براي چاپ در نقدنامه کتب 
جهاني،تحویل لیست و تعداد کتبي را که از بدو فعالیت در 
هر گروه نهایي شده توسط دبیران گروهها در اسرع وقت و 
همچنین آماده سازي نقدنامه ها جهت ارایه به انتشارات و 
نهایي کردن آنها،بررسی پرونده هاي باقیمانده از سالهاي 

قبل در اسرع وقت بررسي،  و تکمیل و ارائه آمار کامل کتب 
با محتواي اسالمي را )از بدو فعالیت تا بحال( از سوی گروه 
هایی که تا کنون این کار را انجام نداده اند از دیگر مصوبات 

این جلسه بودند.

جلسات شوراي صنفي 
پژوهشگاه  برقرار است 

هفتمین جلسه شورای صنفی پژوهشگاه نهم دی ماه با 
حضور آقایان وکیلی،صالحي، گودرزي، عباسخواه و خانمها 

قاضي میرسعید و توکلي برگزار شد.
اعضا پس از  بحث پیرامون پیگیري صورت جلسات 

گذشته،درباره تصویب اساسنامه شوراي صنفي تبادل 
نظر کردند.اعضا همچنین به نمایندگی از کارکنان مسائل 

مختلفی مانند کیفیت غذا،شیوه برگزاری برنامه های 
مختلف در پژوهشگاه،شوراي صنفي دانشجویان، صدور 

احکام براساس آئین نامه استخدام مصوب هیات امنا و راه 
اندازی مهد کودک را مطرح کردند.گزارش کلیه مسائل 

مطرح شده تنظیم و مقرر شد پس از ارائه به هیئت رئیسه 
پیگیری شود. 

گزارش فعالیت های واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهش��گاه از ابتدای امس��ال منتشر شد.بر 
اس��اس اعالم خانم قاضی میر س��عید اخذ مجوز برگزاری 4 دوره آموزشی حضوری از وزارت علوم که 
ش��امل دوره های مقاله نویسی گزارش نویسی، طرحنامه نویسی و خالقیت و حل مساله می شود،یکی 

از مهمترین اقدامات این مدت است.
ثبت نام از همکاران جهت،هماهنگی های الزم برای  برگزاری دوره ها ،عقد قرارداد با اساتید، برگزاری 
آزمون های هر دوره و تصحیح برگه ها بخضی از فعالیت های انجام ش��ده در این حوزه است.برگزاری 

دوره های الکترونیک نیز از دیگر برنامه های انجام شده که با استقبال همکاران مواجه شده است.
بر اس��اس این گزارش تا آخر س��ال جاری جمعاً 160 ساعت دورۀ آموزش��ی برگزار خواهد شد که در 

مقایسه با سال گذشته )105 ساعت آموزش( رشد 53 درصدی داشته است.
جدول زیر فعالیت های انجام ش��ده را با جزئیات بیش��تری منعکس کرده اس��ت.نکته اینکه کلیة این 
دوره ه��ا داراي مج��وز کمیته راهبردي آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و از س��وي دفتر 
تح��ول اداري و فناوري اطالعات وزارت علوم گواهینامه هاي پایان دوره براي کلیه ش��رکت کنندگان 
صادر ش��ده اس��ت.همچنین همکاران محترم کارگزیني نیز جهت شرکت در دورۀ  »طرح طبقه بندي 

مشاغل« که 32 ساعت است به وزارت علوم معرفي شده و در حال گذراندن این دوره مي باشند.

مدرسنفرساعتساعتشرکت کنندهعنوان دورة آموزشي

دکتر عبدالرحمن حسني فر95121140مقاله نویسي

سارا بني هاشمي100121200خالقیت و حل مسأله

دکتر یوسف محمدنژاد85322720گزارش نویسي

دکتر عبدالرحمن حسني فر60241440طرحنامه نویسي

غیر حضوري1078856مدیریت زمان

غیر حضوري1530           10215مدیریت منابع انساني

غیر حضوري1098872مهندسي فرهنگي

غیر حضوري108181944پدافند غیرعامل

غیر حضوري125162000مدیریت بحران

غیر حضوري2716432مسئولین دفاتر

91816114134جمع

گزارش سفر دکتر جنیدی به ارمنستان پ

تفاهمات جدید بین پژوهشگاه و دانشگاه ایروان
 دکتر محمود جنیدی که پس از پذیرش مقاله اش با عنوان »on the Iranian identity« و تصویب 

هیئت رئیسه برای حضور در کنفرانس بین المللی مردم بومی منطقه قفقاز و حاشیه دریای خزر در دانشگاه 
دولتی ایروان،به شکور آذربایجان سفر کرده بود،گزارشی از حضور خود در این کنفرانس را منتشر کرد.دکتر 
جنیدی در روز دوم کنفرانس مقاله اش را ارائه داد و در سومین روز مسئولیت یکی از پنل ها را بر عهده داشت.

وی همچنین در برنامه اختتامیه،خالصه ای ای فعالیت های پژوهشگاه در ایران و منطقه را برای شرکت 
کنندگان تشریح کرد.

بنا به درخواس��ت رئیس دانش��گاه دولتی ایروان،جلس��ه با حضور دکتر جنیدی تشکیل و در آن پیرامون 
اجرایی ش��دن تفاهم نامه های منعقد شده مذاکره شد.رئیس دانشگاه ایروان در این جلسه اظهار امیدواری 
کرد به زودی اتاق اس��الم شناس��ی )ش��یعه( را در دپارتمان ایران شناسی این دانش��گاه با حضور هیئتی از 
پژوهش��گاه افتتاح کند. همچنین مقرر شد این دانش��گاه اتاقی را تجهیز کرده و پژوهشگاه هم کتب الزم را 
ارس��ال نماید.راه اندازی و تجهیز اتاق »ارمنی شناسی« در پژوهشگاه و افتتاح آن در آینده با حضور هیئتی 

از دانشگاه ایروان دیگر مصوبه این جلسه بود. 
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دکتر آیت اللهی در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به دانشجویان، 
از برنامه های پژوهش��گاه برای دانش��جویان کارشناسی ارشد و دکترا 
سخن گفت. وی اظهار داشت: اگرچه با کمبود بودجه مواجه شده ایم اما 
تالش می کنیم با برنامه ریزی بیشتر، شرایط مطلوبی را برای دانشجویان 
مان فراهم آوریم. وی تصریح کرد: با همه وجود و هنوز هم پژوهش��گاه 
علوم انس��انی از مزیت هایی برخوردار است که بسیاری از دانشگاه های 

کشور در آن ضعف دارند.  
ریاست پژوهشگاه ضمن تاکید بر انجام پژوهش توسط دانشجویان 
گفت: دانش��جویان پژوهشگاه باید توانایی بیشتری از دانشجویان سایر 
دانش��گاه ها داشته باشند، چراکه در این پژوهشگاه عالوه بر آموزش به 
پژوهش هم توجه کافی می شود. وی افزود: مزیت پژوهش به دانشجویان 
پژوهش��گاه کمک می کند تا توانایی مضاعفی داشته باشند و در آینده 

بیشتر از سایر دانشجویان تاثیرگذار باشند.
دکتر آیت اللهی در ادامه به امکانات ویژه پژوهش��گاه اشاره کرد. وی 
مهمترین امکانات پژوهشگاه را در پنج حوزه کتابخانه پژوهشگاه، پرتال 
جامع  علوم انسانی، کتابخانه دیجیتال، سایت پژوهشگاه و برنامه های 
گسترده نشست، درسگفتار، کارگاه، سخنرانی های علمی و ... برشمرد. 
آی��ت اللهی این امکانات را الزمه پژوهش ورزیدن عمیق دانس��ت و 
ضمن تش��ریح هر کدام از این برنامه ها به کتابخانه پژوهشگاه در طبقه 
همکف اشاره کرد و گفت: اکنون خدمات کتابخانه گسترش یافته است 
و تا 8 شب آماده خدمات رسانی به دانشجویان و پژوهشگران می باشد. 
وی تصریح کرد حتی اگر دانش��جویان مایل باش��ند تا 10 شب هم می 
توان فعالیت کتابخانه را گس��ترش داد، اگر چه ما تمایل داش��تیم مثل 

اکثر دانشگاه های معتبر دنیا، خدمات کتابخانه را 24ساعته کنیم.
ریاست پژوهشگاه دومین امکان برتر پژوهشگاه را »پرتال جامع علوم 
انس��انی« دانست و عنوان کرد: هم اکنون این پرتال منبع و مرجع تمام 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی علوم انسانی است که شاید دانشجویان 

فنی هم در رشته خود از این امکان برخوردار نباشند. 
وی ب��ا ارائه اطالعاتی از این پرتال خاطر نش��ان ک��رد: این پرتال در 
نتیجه طرح مطالعات جامع علوم انس��انی راه اندازی ش��د و در آن تمام 
مقاالت علمی نشریات کش��ور گردآوری شد. وی افزود: در حال حاضر 
حدود 300 هزار مقاله در آن بارگذاری ش��ده اس��ت که هر ماه 75 هزار 
دانل��ود از آن انجام می گیرد و روزانه 27 هزار نفر از 180 کش��ور به آن 

مراجعه می کنند.
دکت��ر آیت الله��ی امکانات کتابخان��ه دیجیتال را ک��ه با همکاری 
ش��هرداری راه اندازی ش��ده به دانشجویان یادآور ش��د و گفت: در این 
کتابخان��ه حدود 200هزار کتاب به زبان عربی و انگلیس��ی و در تمامی 
رش��ته های علوم انس��انی بارگزاری شده است که به دلیل مسائل کپی 
رایت فقط در این س��اختمان و س��اختمان کریم خان زند و مرکزی در 

شهرداری می توان از آن استفاده و مقاالت را مشاهده و دانلود کرد. 
آیت اللهی همچنین به امکانات س��ایت پژوهش��گاه اش��اره کرد و از 
دانشجویان خواست که هرروز حداقل یک بار به آن مراجعه نمایند. وی 
در این خصوص افزود: اخبار، کنفرانس های حوزه علوم انسانی و برنامه 

های علمی گسترده پژوهشگاه در این سایت قابل مشاهده است.
ریاس��ت پژوهشگاه ضمن تشریح این مسئله که توانایی دانشجویان 
صرفا در درس خواندن وپژوهش کردن نیست بلکه حضوردر برنامه های 
تخصصی و علمی است که یک دانشجو از هر بعد توانمند می شود، افزود: 
هر روزه برنامه های تخصصی علوم انس��انی ش��امل نشس��ت، کارگاه، 
س��خنرانی و درسگفتار  و ... در پژوهشگاه دایراست که دانشجویان می 

توانند از این فرصت بهره مند شوند.
وی در پایان از دانشجویان خواست که حضوری و از طریق ایمیل با 
او در ارتباط باشند و اظهار داشت: ما همیشه پیگیر مشکالت دانشجویان 

هستیم.

دكتر آيت اللهی در جلسه  با دانشجويان كارشناسی ارشد پژوهشگاه :

دانشجویان پژوهشگاه باید توانمند تر از دیگران باشند
جلس��ه ریاست پژوهش��گاه با دانشجویان کارشناسی ارشد، چهارش��نبه 3 مهرماه با حضور دکتر وکیلی معاون آموزشی و با همراهی 

دکتر یوسفی فر معاون پژوهشی و دکتر جنیدی معاون اداری مالی در محل سالن حکمت برگزار شد. 
خالصه از سخنرانی دکتر آیت اللهی پیش روی شماست...

به اعتق��اد دکتر آیت 
الله��ی وج��ود کتابخانه 
جامع   پرتال  پژوهشگاه، 
علوم انس��انی، کتابخانه 
س��ایت  دیجیت��ال، 
پژوهشگاه و برنامه های 
نشس��ت،  گس��ترده 
کارگاه،  درس��گفتار، 
س��خنرانی های علمی و 
ه��ای  برنام��ه  دیگ��ر 

تخصصی 
پژوهشگاه،دانشجویان 

اینجا بای��د توانمند تر از 
سایر دانشجویان باشند 

دکتر طاهره ایش��انی عضو هیئت علمی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی در ششمین جشنوراه بین المللی فارابی موفق 
به کس��ب رتبه برگزیده شد .در ششمین جش��نواره بین المللی فارابی که با 
حضور رییس جمهوری اس��المی ای��ران، وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری، 
معاونان وزارت علوم، مس��ووالن ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، اس��تادان 
دانش��گاه ها، دانش��مندان و دانش پژوهان عرصه علوم انسانی و اسالمی در 
محل س��الن همایش های بین المللی برج میالد برگزار ش��د از دکتر طاهره 
ایش��انی به عنوان یکی از برگزیدگان این جشنواره تجلیل بعمل آمد. رساله 
دکترای طاهره ایشانی با عنوان » انسجام در غزل فارسی: تحلیل مقایسه ای 
چند غزل حافظ و سعدی« به عنوان تنها برگزیده در در گروه زبان و ادبیات 

فارسی،حائز رتبه سوم بخش بزرگسال شد.

کسب یک افتخار دیگر 

دکتر ایشانی برگزیده 
جشنوراه فارابی شد 
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در ابتدا دکتر عباس طارمی قائم مقام مرکز تحقیقات صدا و س��یما 
گفت: زنده نگهداش��تن روحیه ی کنجکاوی و تفکر در کودکان در ابعاد 
مختل��ف تربیت��ی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی و علمی باید در دس��تور کار 
برنامه س��ازی رس��انه ملی قرار گیرد و به نیازهای این گروه های سنی با 
س��اخت برنامه های جذاب، آموزنده، متنّوع و سرگرم کننده پاسخ داده 

شود. 
س��پس وی با اش��اره به ویژگی های وضعی��ت جمعیتی و اقتصادی 
کش��ورمان در 40 س��ال آینده، گفت: ما باید برای نسل نوجوان فعلی و 
نسل بعدی، س��بک زندگی مطابق با مقتضیات زمانه خودشان تعریف 
کنیم تا آمادگی های الزم برای پیشرفت روزافزون کشور را کسب کنند. 
او س��پس به اهمیت اهتمام به فکرپروری و آموزش مهارت های حل 
مس��اله، ارزیابی استدالل ها، کش��ف و تحلیل مفاهیم، انتخاب بهترین 
تصمی��م، مس��ؤولیت پذیری و ...ب��ه عنوان مقوله های مه��م در تربیت 
کودکان و نوجوانان، بر نقش برنامه های رس��انه ملّی در ش��کل دهی به 

افکار و رفتار کودکان و نوجوان )تربیت رسانه ای( تأکید کرد. 
در ادامه دکتر مهرنوش هدایتی، عضو هیات علمی پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی با اشاره به آموزش فلسفه برای کودکان و 
نوجوان��ان گفت: هدف این برنامه فراگیری چگونگی تفکر مس��تقل در 
راستای نیاز های جمعی بر اساس مالک ها و معیار های معتبر و تصمیم 
گیری خود کودکان در امور و حل مسائل و مشکالت خودشان است. در 
این برنامه به تقویت چهار نوع تفکر که هم در زندگی ش��خصی، هم در 
زندگی اجتماعی و هم از لحاظ علمی به آنها نیاز است توجه می شود در 
این برنامه تالش می ش��ود  که کودکان به  تفکر خالق، انتقادی، تفکر 

جمعی و تفکر مسؤوالنه مجهز شوند. 
هدایتی در ادامه با اشاره بر این که برنامه فلسفه برای کودکان دارای 
خاس��تگاههای نظری متعددی در آرای اندیش��مندان تعلیم و تربیت ، 
فلس��فه و روانشناسی است ، همسویی این برنامه با نظام تعلیم و تربیت 

اس��المی را تایید نمود  .س��پس با ش��اره به منافع متعدد این برنامه در 
ارتقای عزت نفس ، کنترل خشم ، بهبود روابط و ... در کودکان به عنوان 
معماران آینده جامعه ، بر اجرای این برنامه با کمک ابزارهای بومی و با 

عنایت به نیازهای خاص کودکان ایران عزیز تاکید نمود. 
در ادامه ی جلسه دکتر س��عید ناجی، عضو هیات علمی پژوهشگاه 
علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی خاطرنش��ان کرد: ب��ه دلیل کثرت 
مشکالت و فزونی مسائل و دغدغه های افراد در جامعه کنونی و به دلیل 
غلبه فردگرایی در جامعه حاضر و افزایش روز افزون اّطالعات و ّمدها ما 
باید قدرت پردازش و تفکر را در کودکان تقویت کنیم تا آنها با توجه به 
آموزش هایی که فراگرفتن اقدام به تصمیم گیری و انجام امور داش��ته 
باشند و توانایی انتخاب بین خوب و بد، توانایی مقاومت در برابر فشارها 
و جوس��ازی ها، توانایی حل مسئله و پیدا کردن راه حل برای مشکالت 

و توانایی شناخت ارزش ها را داشته باشند. 
وی همچنین عنوان کرد: فلسفه برای کودکان به آنها خواهد آموخت 
چگونه کش��ف کنند آنها فرا خواهند گرفت چه درست و چه چیز غلط 
اس��ت. چرا که تالش آموزش فلسفه برای کودکان تقویت توانایی هایی 
همچون اس��تدالل، قدرت تمی��ز، داوری، تفکری خ��الق و انتقادی و 
مسئوالنه است تا آنها بهترین و مناسب ترین تصمیمات را اتخاذ کنند. 
ناج��ی با بیان ش��یوه های نوین آموزش��ی به کودکان یادآور ش��د: 
ش��یوه های گذشته و سنتی در آموزش و یادگیری کودکان امروزه تاثیر 
چندانی نداشته و آنها در این عصر بیشتر به صورت غیر مستقیم همچون 
انیمیش��ن، فیلم، نمایش و... مباحث را درک و اس��تدالل می کنند؛ به 
عبارتی دیگر باید به کودکان اجازه کش��ف در مسائل علمی، اخالقی و 

اجتماعی داده شود تا راحت تر مسائل درک شود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: مباحث اخالقی باید توسط اشخاص و 
عواملی عنوان شود که خود مبادی اخالق بوده و آنچه که خود سعی در 

تلقین و آموزش داشته را نیز خود باور و به آن عمل کند. 

در مركز تحقيقات صدا و سيما برگزار شد 

نشست تخصصی مخاطبان نوجوان و فکرپروری
با رايزنی های  انجام ش�ده بين  صداو س�يما جمهوری اسالمی ايران و پژوهش�گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  در روز يكشنبه مورخ 28 
آبان ماه نشس�تی تخصصی با عنوان “مخاطبان نوجوان و فكرپروری “   در مركز تحقيقات صدا و س�يما و با حضور جمع كثيری از برنامه سازان 

تلويزيونی خصوصا در حوزه كودک و نوجوان و اعضای هيات علمی گروه فلسفه برای كودكان پژوهشگاه  برگزار شد. ...

  فلسفه برای کودکان به 
آنها خواهد آموخت 

چگونه کشف کنند آنها 
فرا خواهند گرفت چه 
درست و چه چیز غلط 

است. چرا که تالش 
آموزش فلسفه برای 

کودکان تقویت توانایی 
هایی همچون استدالل، 

قدرت تمیز، داوری، 
تفکری خالق و انتقادی 
و مسئوالنه است تا آنها 
بهترین و مناسب ترین 

تصمیمات را اتخاذ 
کنند. 

وی در مراس��م اختتامی��ه و آیی��ن تجلی��ل از 
برگزیدگان،عالوه بر دریافت هدیه جش��نوراه و 
ل��وح افتخ��ار از س��وی وزی��ر علوم،تقدیر نامه 
سازمان های یونسکو و آیسسکو را دریافت کرد.
جش��نواره بین المللی فارابی، وی��ژه تحقیقات 
علوم انس��انی و اس��المی توس��ط وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، به صورت س��االنه برگزار 
می گ��ردد. این جش��نواره با عنای��ت به اهداف 
مش��خص ش��ده برای آن در دو حوزه نظری و 
کاربردی، از حیث س��ازمانی به گونه ای تعریف 
ش��ده تا از حداکثر حمایت مراکز پژوهش��ی- 

آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار 
باش��د. ب��رای ای��ن منظ��ور تج��ارب ارزن��ده 
جش��نواره های بین المللی کشور و دیدگاهها و 
پیشنهادهای ارایه شده از سوی فرهنگستان ها  
و مؤسسات پژوهشی و علمی کشور مورد توجه 
قرار گرفت و در طراحی جشنواره به کار گرفته 
ش��د. افزون ب��ر آن، کلی��ه نهاده��ای علمی- 
پژوهش��ی حوزوی و دانشگاهی به صورت موثر 
جهت مش��ارکت در سیاس��تگذاری جشنواره 
فراخوان��ده ش��ده اند؛ که در مجموع، تالش��ی 
فراگیر و اقدامی جمع��ی را برای شناس��ایی و 

تقدیر از برگزیدگان علوم انس��انی و اس��المی، 
شکل می ده�د . 

جشنواره در دو سطح »جوان )زیر 35 سال(« و 
»بزرگس��ال« به دریافت، بررسی و انتخاب آثار 
برگزیده می پردازد، و از حیث قلمرو جغرافیایی 
دو حوزه داخل و خارج را پوش��ش می دهد. در 
حوزه داخل کشور، کلیه آثار تولید شده توسط 
ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت و اشتغال، 
مدنظ��ر اس��ت و در حوزه خ��ارج، تولی��د آثار 
پژوهش��ی توس��ط کس��انی که دارای تابعیت 

ایرانی نیستند، دنبال می شود . 
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پنج کتاب جدید در حوزه امنیت اجتماعی 
منتشر شد 

پنج اثر جدید از گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
به تازگی منتشر شده است. 

کتاب »ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد اول: جامعه، امنیت، هویت« از اما روچلد و دیگران 
با ترجمه علیرضا طیب یکی از این آثار جدید است. این کتاب که اولین جلد از سلسله 
کتاب های ترجمان جامعه و امنیت است، شامل 9مقاله تفصیلی است که در هر یک از 

آنها به مفاهیم اساسی و کالن امنیت و ریکرد اجتماعی آن پرداخته شده است . 
»ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد دوم:خشونت قومی و محظور امنیتی« اثر پل روی با 

ترجمه عسگر قهرمانپوردومین جلد از سلسله کتاب های ترجمان جامعه و امنیت و شامل 
7 مقاله است. این مجموعه مقاالت به موضوعات با اهمیتی در نظام مفهومی امنیت می 

پردازد که اخیراً مورد توجه نظریه پردازان امنیت در رویکرد جدید مطالعات امنیتی قرار 
گرفته است. کتاب خشونت قومی و محظور امنیتی از سه بخش محظور )معمای( امنیت 

به همراه مطالعه موردی یوگسالوی سابق، امنیتی نمودن به همراه مطالعه موردی الجزایر 
و هویت، امنیت و اجتماع تشکیل شده است . 

»جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران« تالیف دکتر سیدمحمد میرسندسی کتاب 
دیگری است که در راستای یکی از مهمترین اهداف طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی 

در ایران یعنی بسترسازی برای نیل به نظریه بومی امنیت در ایران قرار می گیرد. مولف 
در این در اثر کوشیده است تا با محور قرار دادن نگاهی تاریخی، به جستجوی مفاهیم و 
نگرش های نو نسبت به امنیت در بستر فرایند تاریخی ایران و در مناسبات عرصه های 

مختلف حیات اجتماعی بپردازد . 
گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با توجه به تاثیر 

فضای سایبری بر امنیت اجتماعی کتاب دیگری با عنوان »اینترنت و امنیت اجتماعی« 
به قلم سعیدمجردی را به هدف بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر 

امنیت اجتماعی در ایران منتشر کرده است. همچنین در این اثر، راهبردها و راه حل 
هایی جهت بسترسازی و بهره برداری از آثار مطلوب اینترنت در تولید امنیت اجتماعی و 

جلوگیری از آثار نامطلوب آن در ایجاد ناامنی ارائه گردیده است . 
»پژوهشنامه امنیت اجتماعی؛دفتر نخست:مبانی و مسائل امنیت اجتماعی؛ رویکردی 
ایرانی« به قلم جمعی از نویسندگان آخرین اثری است که از گروه پژوهشی جامعه و 

امنیت منتشر شده است. این گروه پژوهشی، پس از انجام پژوهش های نظری در حوزه 
مطالعات امنیت اجتماعی، سلسله مقاالتی را با هدف تولید دانش بومی تحت عنوان 

پژوهش نامه امنیت اجتماعی منتشر کرده است. دفتر نخست این پروژه تحقیقاتی کتاب 
حاضر است که شامل 10مقاله می باشد؛ پنج مقاله این کتاب به مبانی و مفاهیم کالن 
امنیت اجتماعی می پردازد و پنج مقاله دیگر نیز به بررسی مسائل امنیت اجتماعی در 

ایران اختصاص دارد . 

تأملی در تمدن نوین اسالمی    
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتاب »تفکر و تمدن« را 

به کوشش دکتر موسی نجفی در سال 1391 روانه بازار نشر کرد. 
کت��اب »تفکر و تمدن« دربرگیرنده مجموعه ای از مقاالت تخصصی 
در حوزه انقالب، فرهنگ و سیاس��ت  اس��ت که در چشم انداز تمدن 

اسالمی به بحث و پژوهش پرداخته است.
 مجموعه مقاالت این مجموعه با نگاه تمدنی نوش��ته ش��ده و دیدگاه 
متفکران و اندیشمندان اسالمی در آن با نوعی نگاه تطبیقی به حوزه 
تمدن غرب بررس��ی ش��ده اس��ت. همچنین ظرفیت عظیم انقالب 
اس��المی در نگاه تمدنی و به خصوص مبحث بیداری اسالمی از نگاه 

نویسندگان مقاالت مغفول نمانده است.
تمرکز مباحث در حوزه اندیش��ه سیاس��ی، تاریخ سیاس��ی و معارف 

اسالمی از دیگر ویژگی های مقاالت این مجموعه است.
فلس��فه تم��دن اس��المی و ادوار تاریخی آن از دکتر موس��ی نجفی، 
ظرفیت های تمدنی انقالب اس��المی از دکتر ابوذر مظاهری، مواجهه 
تم��دن  اس��المی و غرب با تأکی��د بر نقش انقالب اس��المی از دکتر 
محمدتقی حس��ینی، تمدن اس��المی از منظر آیت اهلل العظمی سید 
علی خامنه ای از بتول یوس��فی، نسبت تمدن اسالمی و حکومت در 
اس��الم از محمدمهدی ش��یرمحمدی، بنیان های تمدن س��ازی در 
تفس��یر المیزان ومقایس��ه آن با المنار از س��ید محمدعلی حسنی، 
تأمالتی درباره تمدن اس��المی از مصطفی امه طلب، تمدن در تفسیر 
نمونه از سیدرضا حسینی و تمدن برتر از نگاه شهید مطهری از دکتر 

محمد طیب صحرائی، مجموع 8 مقاله این مجموعه است

مجله تفکر و کودک 
علمی پژوهشی شد 

مجله تفکر و کودک موفق به کس��ب درجه علمی پژوهش��ی شد. بر 
اس��اس جلسه 12/7/91  کمیسیون  محترم بررسی نشریات علمی 
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،  دو فصلنامه تفکر و کودک موفق 
به کس��ب رتبه علمی – پژوهشی ش��د . این  نشریه از کلیه مقاالت 
ارزشمند علمی – پژوهشی در زمینه های مرتبط استقبال می کند 

 .
تحریریه مجل��ه تفکر و 
ک��ودک اعالم ک��رده از 
مقاالت��ی در موضوعات 
فکر، استدالل، قضاوت و 
در  ش��خصی  دی��دگاه 
کودکان،کودکان و بلوغ 
فکری و عاطفی ،فرهنگ 
و کودک ،تفکر اخالقی و 
ک��ودک ،برنامه آموزش 
ب��ه ک��ودکان  فلس��فه 
بنی��ادی  ،مفاهی��م 

،پژوهشهای 
بنیادی  داخلی،نقدهای 
کاربردی،ادبی��ات  و 
داس��تانی و کودکان ،مفاهیم و اصول و اعمال دینی و نس��بت آن با 
تفکر و کودک ،مفاهیم تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان 
،بنیادهای فلس��فی در تربی��ت کودک ،بنیانهای روان ش��ناختی و 
فلسفی رشد شناختی کودک و  سایر موضوعات مرتبط استقبال می 

کند
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»تحقیقات تاریخ اجتماعی« و »پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و 
اقتصادی« در بازار نشر

دو مجله در حوزه تاریخ 
اجتماعی منتشر شد 

سومین شماره دو فصل نامه علمی پژوهشی »تحقیقات 
تاریخ اجتماعی« و اولین شماره »پژوهش نامه تاریخ 

اجتماعی و اقتصادی« توسط پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی منتشر شد .

سومین شماره تحقیقات تاریخ اجتماعی دربردارنده 6 مقاله 
است که اولین مقاله آن را محسن الویری و جواد نظری 

 مقدم با عنوان نقش ارتباطات سنتی در جنبش های 
سیاسی اجتماعی شیعه نگاشته اند. رویکرد حکومت به 
زرتشتیان در عهد ناصری به قلم علی اکبر تشکری، نهاد 

دایگانی در دوره ساسانیان به قلم شهرام جلیلیان، فرایند 
حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان 
)تاریخچة آب و فاضالب( به قلم عبدالمهدی رجائی و 

مرتضی نورائی، پیامد های اجتماعی � اقتصادی تاخت و تاز 
نگودریان در قلمرو ایلخانی به قلم محسن رحمتی و طاهره 

و تأثیر حمالت و حکومت مغوالن در جمعیت خراسان 
)616 - 736 ق( به قلم جواد عباسی و تکتم یارمحمدی 

دیگر مقاالت شماره بهار و تابستان دو فصل نامه تحقیقات 
تاریخ اجتماعی است . 

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نام نشریه جدید 
دیگری است که به تازگی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن ایرانی تاریخ منتشر 

شده است. اولین شماره این نشریه علمی که در بهار و تابستان 
سال جاری چاپ گردیده، شامل 6مقاله با این عناوین است: 

جامعه شناسی تاریخی موقعیت و عملکرد اقلیت های مذهبی 
در شهر اصفهان دورۀ صفوی )مطالعة موردی: ارامنة جلفای 

اصفهان در عصر صفوی( به قلم علی اکبر جعفری، کارکردهای 
اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی به قلم 
حمید حاجیان پور و اکبر حکیمی پور، گردش نظام پولی 

خالفت عباسی در قالب چک و سفته به قلم سیدمحمدرحیم 
ربانی زاده، جایگاه خوارزم در جغرافیای اقتصادی جهان اسالم 

به قلم کوروش صالحی و محرم قلی زاده، بازتاب تحوالت 
سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی اول در رمان های تاریخی و 

اجتماعی این دوره )1300 – 1320( به قلم حسین مسعودنیا 
و عاطفه فروغی و منصب داروغه در دورۀ صفویه به قلم شهرام 

یوسفی فر و محمد بختیاری .

دو مجله به  خانواده انتشارات پژوهشگاه اضافه شد

کهن نامه و ادبیات پارسی معاصر  منتشر شدند
دو مجل��ه جدید در حوزه ادبیات 
انتش��ارات  توس��ط  فارس��ی 
و  انس��انی  عل��وم  پژوهش��گاه 
مطالعات فرهنگی منتشر گردید. 
شماره چهارم دو فصل نامه علمی 
پارس��ی  »ادبی��ات  پژوهش��ی 
معاصر« و پنجمین شماره »کهن 
نام��ه ادب پارس��ی« ب��ا مدی��ر 
مس��ئولی دکتر حمیدرضا آیت 
الهی و سردبیری دکتر ابوالقاسم 
رادفر هم اکنون در کتابفروش��ی 
پژوهش��گاه علوم انسانی موجود 

است . 
چهارمین ش��ماره ادبیات پارسی معاصر ش��امل 6مقاله تحلیل روان کاوانه ش��خصیت های رمان سمفونی 
مردگان؛ بر اس��اس آموزه های زیگموند فروید و ش��اگردانش به قلم محبوبه اظهری و سهیال صالحی مقدم، 
تحلیل مقایس��ه مضامین برجس��ته ش��عر فرخی یزدی و عارف قزوینی به قلم یداهلل بهمنی مطلق و علی 
پور طریفی، بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکالسیسیسم در اشعار تقی رفعت به قلم ابوالقاسم رادفر 
و لیال شامانی، بررسی تصویر زن در کتاب های فارسی راهنمایی و دبیرستان به قلم طیبه رحمانی و سهیال 
موس��وی سیرجانی، نقد شعر »تا انتها حضور«، اثر سهراب سپهری، از منظر رشد روانی سوژه در روان کاوی 
الکان به قلم عبدالرضا سعیدی و گروتسک و ادبیات داستانی؛ بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق های 

آن در داستان های کوتاه شهریار مندنی پور به قلم کیوان شربتدار و شهره انصاری است . 
همچنین شماره پنجم کهن نامه ادپ پارسی دربردارنده 7مقاله علمی با عناوین نقدی بر طوطی  نامة عماد 
 بن محمد  الثغری، شرح و تصحیح شمس الدین آل احمد به قلم علی اصغر باباصفری و حسن زیاری، تأملی 
بر داستان ُحسن و دل سیبک نیشابوری به قلم زهرا پارساپور و آزاده موالیی، شرح ابیاتی از دیوان شمس بر 
اساس مثنوی معنوی به قلم تقی پورنامداریان و محمدهانی مالزاده، کارکرد نماد در حکایتی از هفت پیکر 
به قلم کاظم دزفولیان و مصطفی ملک پائین، بررسی تطبیقی ایزد باد با رستم و سهراب به قلم ابوالقاسم رادفر 
و سامان قاسمی فیروزآبادی، تصحیح چند تصحیف در قصاید خاقانی به قلم سعید مهدوی فر و محمدرضا 
صالحی مازندرانی و بازتاب اندرزنامه های پهلوی در ادب و حکمت ایران اسالمی به قلم مهشید میرفخرایی 
است . اساتید و پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی و ادب دوستان عالقمند به این مجالت می توانند برای تهیه 

آن به کتابفروشی پژوهشگاه علوم انسانی مراجعه نمایند . 

شماره جدید غرب شناسي بنیادي منتشر شد
جدید ترین ش��ماره دوفصل نامة علمي � پژوهشي غرب شناسی 

بنیادی 
به مدیرمس��ئولی دکتر حمیدرضا آیت الهي و س��ردبیری دکتر 

حسین کلباسي اشتري منتشر شد.
نگاهي تحلیلي به مفاهیم پیش��رفت و گسس��ت در انقالب هاي 
علمي کوهن )نوشته محمدمهدي حاتمي، سیدمحسن عزیزي، 
و مهدي دهباشي(،معضل رابطة سنت و تجدد در جهان عرب از 
منظر محمد عابد الجابری)نوش��ته محس��ن دریابیگي(،غرب و 
غرب زدگي در اندیش��ة دکتر داوري؛ با تکیه بر مالحظات اخذ و 
اقتباس مقوالت غرب جدید)نوش��ته رضا دهقاني(،تطور خالق 
برگسون و فلسفة ارگانیسم)نوشته مهدي سلطاني گازار(،ژیلسون 
و رویکرد میان رش��ته اي به تاریخ فلس��فه )نوش��ته سیدحمید 
طالب زاده و مالک ش��جاعي جشوقاني(،پوزیتیویسم منطقي و 
تجربه گرایي از دید فریدمن )نوش��ته حس��ن فتحي و س��کینه 
غریبي (و نقد گفتمان فلسفي مدرنیته: سوژه، حقیقت، و قدرت 

در اندیش��ة میش��ل فوکو )نوشته زکریا قادري( عناوین مقاالت این شماره هستند.برای ارتباط با این نشریه 
می توانید از شماره تلفن 88036320 یا نشانی الکترونیک qarbshenasi@ihcs.ac.ir استفاده کنید.

اطاعات بیشتر در پایگاه اینرنتی http://occidentstudy.ihcs.ac.ir در دسترس است.
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توم�ان

ضرب المثل ها و تعابیر کنایی همیش��ه بخش��ی از ادبیات یک ملت را 
تش��کیل می دهند اما بیشتر از آن که جنبه ادبی و هنری داشته باشند 
ب��ا فرهنگ عامه پیوند خورده ان��د و ارزش و اعتبار خود را از نزدیکی با 
جامعه و واقعیت به دست می آورند. بنابراین ضرب المثل ها می توانند 
آیینه ی ویژگی های رفتاری یک ملت یا به تعبیر کلی تر فرهنگ عامه 
باش��ند و مطالعه ی آن ها از دید جامعه ش��ناختی جالب و الزم به نظر 

می آید . 
کت��اب »ارزش های فرهنگی نهفته در گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای 
کنایی فارس��ی« که حاصل تحقیقی گروهی اس��ت با هدف شناس��ایی 
عنصرهای مطلوب مشترک در جامعه )ارزش ها( که در ضرب المثل ها 
و تعابیر کنایی مستتر است نوشته شده. ناهید موید حکمت، سرپرست 
طرح، در مقدمه اثر س��وال اساس��ی تحقیق را بررسی این نکته می داند 
که آیا محتوای ارزش��ی مثل ها و تعبیرهای کنایی فارس��ی با نتایج به 

دس��ت آمده در س��ایر تحقیقات در زمینه ارزش های منش ایرانیان 

همنوای��ی دارد؟ 
در بررس��ی ارزش��ی، مثل هایی انتخاب ش��ده اند ک��ه در آن ها حس 
خوش��ایند یا ناخوشایند نسبت به موضوعی خاص ابراز شده و آن هایی 

که بیان وضعیت صرف هستند کنار گذاشته شده اند . 
بعد از تشریح روش و مراحل تحقیق در فصل اول، به ساختار ادبی مثلها 

پرداخته شده است. 
هر چند که بررس��ی ادبی آن ها از اه��داف اصلی این پژوهش نبوده اما 
چون شناخت س��اختار زبانی می تواند به درک محتوای نگرشی کمک 
کند در این بخش محققان به بررسی صورت بالغی، مراتب زبانی و وجه 

و طرز بیان مثل ها پرداخته اند . 
بخش بعدی که می توان گفت مقدمه ای بر قس��مت نهایی و اصلی اثر 
به حس��اب می آید به مطالعه ضرب المثل از دیدگاه نگرشی می پردازد 
و پسندها و بیزاری های نهفته در آن ها را در سه بعد شناختی، رفتاری 

و عاطفی طبقه بندی می کند.
 در فصل آخر ارزش های فرهنگی موجود در مثل ها اس��تخراج و در ده 
مضمون ارزش��ی دس��ته بندی ش��ده اند. پس از این دس��ته بندی ها و 
تحلیل ها ، نتایج به دس��ت آمده با نتایج سایر تحقیقات در زمینه منش 
و خلق و خوی ایرانیان مقایس��ه ش��ده که در غالب م��وارد نتایج با هم 
همخوانی دارند . به این ترتیب اثر به مطالعه بخش��ی از فرهنگ جامعه 
ایران��ی می پردازد و هر چند که دامنه آن محدود به یک موضوع خاص 
اس��ت اما می تواند زمینه س��از تحقیقات گس��ترده ت��ری در خصوص 

ش��ناخت فرهنگ جامعه مان ش��ود .

 ارزش های فرهنگی نهفته در 
گزیده ای از مثل ها و تعبیرهای 

کنایی فارسی

سومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفة علم توسط پژوهشگاه 
عل��وم انس��انی و مطالعات فرهنگی و به مدیرمس��ئولی دکتر حمیدرضا 

آیت اللهی و سردبیری دکتر سیدحسن حسینی منتشر شد. 

ش��ماره سوم فلسفة علم شامل 6مقاله انواع شیمیایی، کشف یا قرارداد: 
بررس��ی دیدگاه جوزف الپورت در مورد ارجاع واژه های انواع طبیعی از 
کیوان الس��تی، رویک��رد طبیعت گرایان��ه و معرفت شناس��انة هیوم در 
خصوص رابطة علیت از س��یدمهدی بیابانکی، رهیافت وحدت گرایانه و 
مکانیک کوانتوم اس��تاندارد از سیدهدایت س��جادی، مهدی گلشنی و 
امیراحسان کرباس��ی زاده، قیاس ناپذیری و مسئلة تعارض پارادایم های 
علمی؛ پیش��نهاد یک نظریة س��مانتیکی از رحمان شریف زاده، دیدگاه 
راس��ل درب��اره اس��تقرا از  فاطمه فرهانی��ان و محمدعل��ی عبداللهی و 

بازنمایی علمی از ابوتراب یغمایی و حس��ین ش��یخ رضایی اس��ت.
اس��اتید و پژوهشگران حوزه فلس��فه می توانند برای تهیه شماره جدید 
و ش��ماره های قبلی به کتابفروشی پژوهشگاه علوم انسانی یا به آدرس 

اینترنت��ی http://philosophy.ihcs.ac.ir مراجع��ه نماین��د. 

توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انساني منتشر شد 

 سومین شماره فلسفه علم    
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توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انساني منتشر شد 

 سومین شماره فلسفه علم    

  پرس��ش اساسي این است که 
یا مفاهیم علوم انسانی اصاًل در 
اس��الم وجود دارد و آیا می توان 
از علوم انس��انی اسالمی سخن 
گف��ت؟ و اگ��ر اس��الم در زمین��ه 
علوم انسانی مطلبی دارد، ما به 
چه روش��ی و چگونه می توانیم 

به آن دست بیابیم. 

مرور فوری 

تفکر وپژوهش؛
باید و نباید های یک کتاب درسی جدید 

 
کتاب تفکر وپژوهش درس تازه ای است که امسال به دروس کالس ششم ابتدایی اضافه شده 
اس��ت.تدوین این کت��اب، بحث های فراوان��ی را از دوبعد محتوای کت��اب و نحوه تدریس به 

محفل های فکری و آموزش��ی کش��انده اس��ت. این کتاب ش��امل دوبخش مجزاس��ت.
 اول��ی، کت��اب کار و تفک��ر و پژوهش که مربوط به دانش آموزان اس��ت و دیگ��ری راهنمایی 
تدری��س تفک��ر وپژوهش که به معلم��ان اختصاص دارد. برخی معتقدن��د تالیف این کتاب با 
ش��تابزدگی هایی هم��راه بوده و به همین دلیل بس��یاری از نیازه��ا و ضرورت ها دراین کتاب 
گنجانده نش��ده اس��ت. اما برخی دیگر تدوین چنین کتابی را اتفاقی خجسته برای سازندگی 
تفکر انتقادی در آموزش وپرورش کش��ور تلقی می کنند.به مناس��بت روز جهانی کودک، سه 
ش��نبه هجدهم مهر ماه پ ژوهشگاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی نشستی را برای بررسی 

آسیب ها و فرصت های این طرح برگزار کرد.
این نشس��ت با همکاری گروه »فبک« یا آموزش فلسفه برای کودکان شکل گرفت.در ابتدای 
این جلس��ه دکتر یحیی قائدی پژوهش��گر فلس��فه برای ک��ودکان ونوجوان��ان گفت: »همه 
نظام های آموزش��ی مدعی هستند که تفکرمحور هس��تند. در پنجاه سال گذشته تالش های 
زیادی برای آموزش فلس��فه به کودکان انجام ش��ده اس��ت.تا به امروز طرح های پژوهش��ی 
بس��یاری از س��وی اندیشمندان به آموزش پرورش ارائه شده اس��ت اما تابه حال نتیجه بخش 

نبوده است.
ش��روع این طرح اتفاق خجسته ای اس��ت و ما باید بپذیریم کودکان طبیعتا فیلسوف هستند.
اما این نگرانی نیز وجود دارد که این طرح مانند بسیاری از طرح ها از محتوا تهی شده و تنزل 
پیدا کند.پس این اتفاق خجس��ته به همت جدی وهمگانی نیازمند اس��ت« در ادامه جلس��ه، 
دکتر ش��یخ رضایی پژوهشگر فلس��فه برای کودکان و عضو گروه مطالعاتی فبک از طراحی و 
تدوین این کتاب انتقاد کرد و گفت: »من س��ال هاس��ت در زمینه فلسفه کودکان کار کرده ام 
ووابس��تگی س��ازمانی هم ندارم. اما متاس��فانه انتقاداتی جدی از حیث ظاهر و محتوا براین 

کتاب وارد است.«
وی طراح��ی ظاهری این کتاب را ضعیف و منفعل معرفی کرد و گفت: »در دنیایی که بچه ها 
با رایانه و صدها عنصر جذاب رو به رو هس��تند؛ کتابی ک��ه می خواهد معرف خالقیت و ابتکار 

باش��د، هیچ گونه خالقیت گرافیکی و ظاهری ندارد.« 
شیخ رضایی از لحن و ادبیات کتاب تفکر و پژوهش انتقاد کرد و ادبیات آن را خشک و آمرانه 
دانس��ت و تاکید کرد: »دراین کتاب باز به ش��یوه س��نتی از معلم و نمره به طور مکرر صحبت 
شده است و جای عناصر زیبایی شناختی و اخالقی درکتاب بسیار خالی است.« دکتر حسنی 
عضو شورای برنامه ریزی کتاب های درسی نیز به سخنرانی پرداخت وگفت: »اگرچه بسیاری 
انتق��ادات که به نحوه نگارش و محتوای این کتاب می ش��ود وارد اس��ت اما به هرحال ما باید 
پاس��خگوی جناح های فکری و سیاسی گوناگونی باشیم.ما درابتدای راه هستیم واین مسائل 
نباید س��بب این ش��ود ک��ه به طورکلی این پ��روژه تفکر وپژوهش برای کودکان را به دس��ت 

فراموشی بسپاریم.«
 در انته��ای برنام��ه دکتر رحیمی، عضو اتحادیه تلویزیون و رادیو گفت: »ما باید س��عی کنیم 
تفکرانتقادی و پژوهش در کنار س��ایر درس ها و آرام و پیوسته به ذهن بچه ها منتقل شود.نه 
اینک��ه حتما به تفکر و پژوهش به عنوان ی��ک درس مجزا نگاه کنیم که انگار تفکر و پژوهش 
در دروس دیگ��ر معنا ندارد.« بنابراین دانش بومی، دانش��ی اس��ت که ب��ا فرهنگ و نیازهای 

جامعه سازگار باشد.

سانی 
شگاه علوم ان

ب در پژوه
سه نقد و بررسی کتا

برگزاری جل

کتاب تفکر وپژوهش درس 
تازه ای است که امسال به 

دروس کالس ششم ابتدایی 
اضافه شده است. پ ژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی نشستی را برای 

بررسی آسیب ها و فرصت های 
این طرح برگزار کرد.آنچه در 
ادامه می خوانید خالصه ای از 

این نشست است
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یک گزارش تحلیلی از وضعیت غنی ترین منبع علوم انسانی در کشور

پرتال جامع علوم انسانی؛
بیش از 25 هزار بازدید در هر روز 

پرتال جامع علوم انسانی از اسفند ماه 1388 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.در فاز اول پرتال، ابتدا چارت موضوعی 15 پایگاه اصلی 
پرتال با مشورت اساتید و صاحب نظران هر حوزه تهیه و بیش از 250 هزار داده علمی جمع آوری و 180 هزار داده علمی تا پایان 
سال 1389 در پرتال بارگذاری شد. از این تعداد حدود 110 هزار مقاله بصورت تمام متن بوده است. فاز دوم پروژه با هدف تکمیل 
بانک اطالعاتی موجود، بروزرسانی نشریات و اضافه نمودن نشریات جدید از اردیبهشت سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین 
در این دوره 2 پایگاه جدید تربیت بدنی و کتابداری، به پرتال اضافه شد. حاصل این مرحله، جمع آوری 160 هزار داده علمی بود 
که حدود 120 هزار داده توسط کارشناسان 17 پایگاه اصلی موجود در پرتال حائز شرایط درج در پرتال تشخیص داده شد.همزمان 
با آغاز فاز دوم پروژه پرتال، پس از پایان فعالیت بارگذاری مقاالت گردآوری شده در فاز اول، رونمایی رسمی از پرتال برای استفاده 
عموم مخاطبان در خرداد 1390 انجام شد.اما وضعیت پرتال از آن موقع تا کنون چگونه بوده است؟در این چند صفحه خالصه ای از 

یک گزراش تحلیلی مربوط به وضعیت سایت در این مدت را می توانید ببینید.

از آغ��از رونمایی از پرتال 
در ش��بکه وب ت��ا کنون 

6,019,481 کارب��ر، بازدیدی 
مع��ادل 16,768,109 از صفحات 
پرتال داشته اند. میزان بازدیدکننده 
در آذر م��اه 1391 نس��بت ب��ه آذر 
1390 رش��د 130 درصدی داشته 
اس��ت که این رش��د برای صفحات 
بازدید ش��ده رقم 60 درصد را نشان 
می ده��د. میانگین می��زان بازدید 
کنن��ده از پرت��ال در ابتدای فعالیت 
ح��دود 2 ه��زار کاربر ب��وده که هم 
اکنون در آذر م��اه 1391 میانگین 
روزان��ه کارب��ران 25,938 نفر می 

باشد. 
همانطور که در جدول اول می بینید 
می��زان بازدید کننده از پرتال جامع 
علوم انسانی در آذر 1391 نسبت به 
آذر 1390 ب��ه می��زان 130 درصد 

افزایش یافته است.
همچنی��ن میزان صفح��ات بازدید 
شده پرتال جامع علوم انسانی در آذر 
1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 

60 درصد افزایش یافته است.
در ج��دول نیز م��ی توانید آمار ر ا  از 
آذر 90 تا آدر 91 به تفکیک در مورد 
صفحات بازدید شده و میزان بازدید 

کننده ها را ببینید.
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وب سایت معنبر الکسا 
به عنوان مرجعی برای 

رتبه بندی وب سایت ها از 
نظر میزان مراجعه کاربر و صفحات 
بازدید شده، رتبه پرتال جامع علوم 
انسانی را در آذر ماه 1391 در بین 
وب سایت های پربازدید مخاطبان 

ایرانی رقم 388 نشان داده است که 
این رقم نسبت به زمان مشابه خود 

در سال گذشته با رشد 215 واحدی 
همراه بوده است.

همانطور که در نمودار مالحظه 
می شود بازدید از پرتال سیر 

صعودی داشته و رتبه پرتال در 
بین سایت های بازدید شده 

داخل کشور با توجه به افزایش 
میزان مراجعه کننده و ارجاع از 

طریق موتورهای جستجو، در 
آذر ماه 1391 ، 388 می باشد.

در حال حاضر پرتال جامع علوم انسانی در حال بروزرسانی نشریات موجود در پرتال به همراه 
تکمیل بانک نشریات خود می باشد که میزان داده های علمی موجود در آن تا پایان آذر ماه 
1391 از مرز 300 هزار داده علمی که بیش از 230 هزار داده آن به صورت تمام متن بوده؛ و میزان 
نشریات موجود در آن از مرز 1000 نشریه فراتر رفته است. این رقم نسبت به مدت مشابه خود در آذر ماه 
1390 از نظر میزان مقاالت رشد 63 درصدی و از نظر میزان مقاالت تمام متن رشد 109 درصدی داشته 

است. از نظر میزان نشریات نمایه شده در پرتال نیز این رقم به میزان 92 درصد رشد داشته است.

داده های این دو جدول نیز قابل تامل اس��ت . در جدول س��مت راست میزان داده های علمی موجود در 
پرتال جامع علوم انسانی و در جدول سمت چپ میزان نشریات نمایه شده در پرتال جامع علوم انسانی 
را می بنید.بر این اساس میزان مقاالت موجود در پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 63 
درصد و میزان مقاالت تمام متن موجود در پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 109 درصد 
افزایش یافته است.همچین در جدول دوم نیز مالحظه می کنید که تعداد نشریات نمایه شده در پرتال 

در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 92 درصد افزایش یافته است
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  پرتال به روایت آمار 
راه اندازی روابط عمومی پرتال 1

مهمتری��ن اقدامات فاز دوم، راه اندازی واحد روابط عمومی پرتال برای تعامل 
بیش��تر با نشریات جهت دریافت موافقت، دریافت اصل مقاالت، دریافت و اعمال نقطه 
نظرات صاحبان نش��ریات، رسیدگی به درخواست نشریات برای عضویت در پرتال و از 
همه مهم تر ارتباط با مخاطبان برای راهنمایی، رفع نیاز آنها و رفع نواقص و اشکاالت 

احتمالی موجود در پرتال، بوده است.
2 بازدید جهانی و منطقه ای از پرتال

از آغ��از فعالیت پرتال تا کنون 6,019,481 مخاطب از 140 کش��ور جهان و 
بیش از 9000 منطقه جغرافیایی )ناحیه و شهر( از پرتال بازدید نموده اند که 85 درصد 
مراجعه کنندگان داخل کش��ور و 15 درصد نیز از س��ایر نقاط جه��ان بوده اند. میزان 
مراجعه کننده داخل کشور به پرتال در آذر ماه 1391 نسبت به زمان مشابه سال قبل 
رش��د 140 درصدی و میزان مخاطب خارجی نیز در همین زمان رشد 141 درصدی 
داشته است. در همین زمان مراجعه کندگان تهرانی 46 درصد مخاطبان داخل کشور 
و مخاطبان شهرستانی نیز 54 درصد مخاطبان را شامل می شوند. از نظر میزان رشد 
مخاطب نیز در آذر ماه 1391 نسبت به زمان مشابه سال گذشته مخاطبان تهرانی رشد 

96 درصدی و مخاطبان شهرستانی رشد 104 درصدی داشته اند.
بازدید های داخلی  4

در باره پراکندگی بازدیدکنندگان داخل کشور از  پرتال جامع علوم انسانی باید 

گفت میزان بازدید کننده تهرانی از پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 
96 درصد افزایش یافته است.همچنین میزان بازدید کننده شهرستانی از پرتال در آذر 

1391 نسبت به آذر 1390 به میزان 104 درصد افزایش یافته است.
بازدید های  خارجی  5

میزان بازدید کننده خارج از کشور از پرتال در آذر 1391 نسبت به آذر 1390 
به میزان 141 درصد افزایش یافته اس��ت. از آذر 1390 ت��ا آذر 1391،  5,249,848 
بازدید کننده  از 9,220 شهر جهان از 13,155,178 صفحه از پرتال جامع علوم انسانی 
بازدید نموده اند .بعد از ایران،بیشترین بازدید ها از پرتال به ترتیب از کشور های ایاالت 
متحده آمریکا،آلمان،بریتانیای کبیر و افغانستان بوده است.کمترین میزان بازدید ثبت 

شده هم مربوط به کشورهای نروژ،اتریش،اسپانیا و هنگ کنگ است.
بیشترین بازدید  6

در صفحات بازدید شده سایت،صفحه جستجو با 1,680,958 بار بازدید رکورد 
دار اس��ت.بعد از این صفحات کل��ی و اصلی »صفحه اصلی«»صاحبان آثار«و  »صفحه 
مجالت« در صدر جدول بازدید ها هس��تند.اما در میان بخش های تخصصی،صفحات 
پایگاه حقوق،صفحات اختصاصی نشریات و پایگاه روانشناسی و علوم تربیتی به ترتیب 

باالترین بازدید را داشته اند.
3 صاحبان آثار

در حال حاضر مطالب علمی بیش از 145 هزار صاحب اثر در پرتال جامع علوم 
انسانی نمایه شده است که به هر صاحب اثر صفحه ای اختصاصی برای آرشیو آثار آن 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. میزان صاحبان اثر در پرتال در آذر 1391 نسبت به زمان 

مشابه سال گذشته رشد 38 درصدی داشته است.

تعداد بازدیدکنندهمرکزردیفتعداد بازدیدکنندهمرکزردیف
91,910کرمانشاه2,051,94412تهران1
خراسان )رضوی، شمالی، 2

جنوبی(
88,733یزد324,16413

80,390آذربایجان غربی267,05914مازندران3
57,762لرستان244,42215آذربایجان شرقی4
50,862مرکزی240,43316اصفهان5
38,232سیستان و بلوچستان213,00317فارس6
28,537هرمزگان166,55618خوزستان7
28,447چهارمحال و بختیاری121,88419کرمانشاه8
27,841ایالم103,47720گیالن9

19,282سمنان97,41221همدان10
57,761سایر مناطق97,12622زنجان11

•آمار ارائه شده در این جدول فوق بر اساس آمار شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی )ISP( در شهرهای بزرگ کشور می باشد. این بدان معناست که به 
طور مثال منظور از اصفهان در جدول فوق شهر اصفهان و شهرهای تابعه آن می باشند. بر اساس جدول فوق میزان بازدیدکنندگان تهرانی از پرتال جامع علوم 

انسانی در مدت زمان بررسی شده 2,051,944 کاربر )حدود 46 درصد( و میزان بازدید کننده شهرستان 2,445,292 کاربر )حدود 54 درصد( بوده است.
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نمونه جدول 
پراکندگی ناحیه ای بزازدید کنندگان داخل کشور از 

پرتال جامع علوم انسانی
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کارگاه تخصصی  آموزشی تحلیل محتوا
کارگاه تخصصی  آموزشی تحلیل محتوا برگزار می شود. ثبت نام برای حضور در این کارگاه که با تدریس  دکتر مهدخت 

بروجردی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
می شود،آغاز شده است .این کارگاه یک روزه پنجشنبه 26 بهمن 1391از ساعت  8 تا 16 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی)بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی( برگزار خواهد شد.25 بهمن 1391 آخرین مهلت 

ثبت نام در این کارگاه است .هزینه ثبت نام  500.000 ریال است که دانشجویان با ارائه کارت معتبر از %20 تخفیف برخوردار 
خواهند شد.

دکتر بروجردی در این کارگاه کتاب »تحلیل پیام های رسانه ای« نوشته دانیل رایف استفن لیسی فریدریک جی فیکو که با ترجمه خودش 
منتشر شده را منبع قرار خواهد داد.این اثر در موضوعات مختلف از پوشش خبری کاخ سفید تا نحوه بازنمود زنان و اقلیت ها در آگهی های بازرگانی که 

مخاطبانشان کودکان بوده اند و گزارش های زیست محیطی تا موضوع بحث برانگیز در اخبار داخلی و ... را در منابع متعددی از جمله روزنامه ها، مجله ها، 
رادیو و تلویزیون و وب سایت های جهانی مورد تحلیل محتوایی قرار می دهد

آموزش مکالمه و فرهنگ زبان روسی در پژوهشگاه 
کارگاه آموزشی مکالمه و فرهنگ زبان روسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حال برگزاری است 

خانم تاتیانا ووروپایوا )میری( متخصص زبان و ادبیات روسی،مدرس این دوره است.او که از 5 سال گذشته در ایران زندگی می کند،عالوه بر فعالیت تخصصی 
در حوزه ترجمه متون روسی به فارسی و فارسی به روسی،متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه نواسیبیرسک روسیه نیز هست.

این دوره آموزشی در 15 جلسه سه ساعته و در روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 18 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار  شد 
.هزینه شرکت در این کارگاه برای عموم 150 هزار تومان و برای دانشجویان 50 هزار تومان بود.

پیش از این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوره آشنایی با زبان هایی غیر از انگلیسی مانند یونانی را برگزار کرده بود.برگزاری چنین دوره هایی با 
هدف آشنایی دانشجویان و محققان با زبان های دیگر که منجر به دسترسی مستقیم آنها به منابع متنوع غیر انگلیسی زبان می شود در دستور کار پژوهشگاه قرار 

دارد.البته دوره های متنوع آموزش زبان انگلیسی نیز به طور همزمان و با محورهای تخصصی مختلف برگزار خواهد شد.

کارگاه روش تحقیق کیفی با موضوع تحلیل گفتمان
پس از برگزاری مجموعه کارگاه های روش تحقیق کمی پیشرفته و تکنیکهای آن با تدریس دکتر خلیل کالنتری،کارگاه روش تحقیق کیفی با موضوع 
تحلیل گفتمان نیز در پژوهشگاه برگزار شد.مدرس این دوره دکتر مسعود کوثری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سر فصل های آن تعاریف و مفاهیم 
اصلی تحلیل گفتمان،رویکردهای نظری به تحلیل گفتمان و بررسی نمونه های عملی تحلیل گفتمان بود.این دوره آموزشی که همراه با اجرای کار عملی 
بود ش��نبه 18 آذر برگزار ش��د.هزینه ش��رکت در این کارگاه برای عموم 50 هزار تومان و برای دانشجویان 30 هزار تومان بود.دکتر مسعود کوثری مدرس 
این دوره که مدتی قبل نیز دوره روش تحقیق کمی را در همین پژوهش��گاه برگزار کرده بود، اس��تادیار  و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی  دانش��کده علوم 
اجتماعی دانش��گاه تهران اس��ت. وی مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد )1369(، مدرک کارشناسی ارشد)1375(  و 
دکتری )1381( را  در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد. عنوان رساله دکتر کوثری در دوره کارشناسی ارشد  » بررسی عوامل مؤثر 
بر مشارکت روستائیان خراسان در فعالیت های عمرانی« و در دوره دکتری »بررسی عوامل مؤثر بر احساس آنومی سیاسی در شهروندان تهرانی «است. 

دوره آموزشی تصحیح نسخ خطی با حضور سه تن از اساتید برجسته 
دوره آشنایی با تصحیح نسخ خطی نیز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حال برگزاری است.در بخش مقدماتی این دوره که به مبحث 
منبع شناسی می پردازد، سه نفر از اساتید برجسته حضور دارند. در حوزه متون پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و گیاه شناسی استاد دکتر مهدی محقق 
در 11 جلسه به ارایه بحث می پردازد. استاد سید عبداهلل انوار در حوزه متون طبیعی، ریاضی، نجوم، گاهشماری و موسیقی در 11 جلسه تدریس می کند 

و در حوزه کلیات و منابع علوم عقلی نیز استاد دکتر نجفقلی حبیبی در 11 جلسه به ارایه بحث می پردازد. 
کارگاه های دیگر در پژوهشگاه 

در ماه های گذشته چندین عنوان کارگاه دیگر نیز در پژوهشگاه برگزار شد.کارگاه آموزشی »تاثیر شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی در خانواده« 
یکی از این موارد بود.این کارگاه به همت گروه بررس��ی مس��ائل زنان 6 دی با حضوردکتر خیامی، اس��تادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و 
رئیس س��ازمان نظارت و ارزیابی صدا و برگزار ش��د. کارگاه »ش��یوه های فرزند پروری در خانواده«  نیز با حضور دکتر بنی هاش��می، مدرس دانشگاه علوم 
پزشکی تهران سه شنبه 23 آبان برگزار شد.سه عنوان کارگاه تخصصی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در قالب یک دوره 13 جلسه ای از دیگر برنامه 
ه��ای مهم پژوهش��گاه بودن��د.دوره های تدوین طرح نامه )پروپوزال(، پایان  نامه نویس��ی و تدوین گزارش و مقاله علمی توس��ط  دکتر یوس��ف محمدنژاد 
عالی زمینی )عضو هیئت علمی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( تدریس شد. تدوین طرح نامه )پروپوزال( به مدت سه  جلسه 

و پایان  نامه نویسی  هم به مدت پنج جلسه برگزار شد.
»بخش معدن و چالش های فزاینده اقتصادی« با رویکرد  بررس��ی و ش��ناخت ابعاد امنیت ملی در بازار جهانی با حضور بازیگران جدید عنوان  کارگاه 

دیگر برگزار شده بود که  29 آبان با حضور دکتر محمد تقی زاده انصاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد.
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 سرکار خانم شهرستاني
درگذش��ت پ��در گرامي ت��ان را 
تس��لیت گفته و براي آن مرحوم 
علو درجات و براي شما و خانواده 
جمی��ل  صب��ر  محترمت��ان 

آرزومندیم.

 سرکار خانم اعظم ریاحي 
درگذش��ت پ��در گرامي ت��ان را 
ع��رض                                 تس��لیت  صمیمان��ه 
م��ی کنیم.ما را ه��م در غم تان 

شریک بدانید.

 جناب آقای دکتر خدری 
در گذش��ت عموی بزرگوارتان را 
تسلیت عرض می کنیم.سالمتی 
ش��ما و خان��واده محت��رم را از 

خداوند خواستاریم.

  جناب آقاي دکتر حس�ین 
کلباسي اشتري،

تسلیت صمیمانه همه همکاران 
و  باش��ید.علو درج��ات  پذی��را 
مغرفت الهی را برای والده مکرمه 

از خداوند می طلبیم.

 س�رکار خانم فیروزه ش�اه 
محمدي

درگذش��ت پ��در گرامیت��ان را 
تس��لیت می گوییم.برای ش��ما 
صبر و ب��رای آن مرح��وم طلب 

آمرزش داریم. 

 سرکار خانم زهرا صادقي
درگذش��ت پدربزرگ گرامي تان  
را به ش��ما و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض می کنیم.  

 جناب آقاي بهرام عزیزي
درگذشت مادربزرگ گرامي تان 
را تس��لیت میگوییم.ما را هم در 

غم تان شریک بدانید.  

 جناب آقاي محمد غیاثوند
مصیب��ت وارده را ب��ه ش��ما و 
خانواده محترمتان تسلیت گفته 
و ب��راي آن مرحومه علو درجات 

آرزومندیم.

تسلیت 

با  بازدید از سایت پژوهشگاه علوم انسانی به روز می شوید 

همه چیز درباره علوم انسانی 


