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دورة جدید، سال دوم، شمارة بیست و یک، اسفند1394

پیام تبریک دکتر حسینعلی قبادی به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به هشتمین همایش بین المللی ادبیات

گزارشی از عملکرد معاونت فرهنگی - اجتماعی در سال 1394
اولین نشست کمیتة علمي طرح اعتال و ساماندهي علوم انساني

گزارش عملکرد معاونت اداری؛ مالی و مدیریت منابع در سال 1394
گزارشی از عملکرد مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 1394

انتخابات اعضای هیأت ممیزة پژوهشگاه در دورة ششم
دیدار پروفسور »گئورگ اشتنگر« با رئیس پژوهشگاه و جمعي از اعضاي هیأت علمي

نقد و بررسي کتاب »سهروردي و افکار او: تأملي در منابع فلسفة اشراق«
بازدید اعضاي انجمن ایراني »مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي« و دانشجویان دورة کارشناسي ارشد »علوم قرآن 

و حدیث« پژوهشگاه از مرکز اسناد ملي ایران
دیدار دکتر قبادي با اعضاي پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و ارتباطات
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صبـا به تهنیت پیر ِمی فروش آمد 
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای                   
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

همکاران گرامی، پژوهشگران ارجمند، استادان، کارشناسان 
و کارکنان محترم پژوهشگاه

خاضعانه  که  سعادت  این  بر  شاکرم  را  بزرگ  خداوند 
فرارسیدن سال 1395 را به حضور خانواده بزرگ پژوهشگاه 
این سال، سالی سرشار  که  دارم  وافر  امید  بگویم.  تبریک 
محترم  خاندان  و  شما  برای  شادی افزای  رخدادهای  از 
پژوهشگاه باشد و در سایه الطاف الهی، بهره مند از نعمات 

خداوندی باشید.
مفتخرم در پایان سالی با شما سخن می گویم که پیروزی های 
بزرگ ملّی مانند برجام و برگزاری شکوهمند انتخابات مجلس 
دهم شورای اسالمی و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، 
افزود  بین المللی  و  داخلی  عرصه های  در  ایرانیان  عزت  بر 
پنجاهمین  برگزاری جشن شکوهمند  نیز  پژوهشگاه  در  و 
سال تاسیس این نهاد سترگ پژوهشی با حضور سرآمدان 
نخبگان عرصه علوم انسانی و مقامات کشوری و همچنین 
تهیه و پیشبرد طرح کالن ملّی »اعتالء و ساماندهی علوم 
انسانی معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت کشور« که 
هم قطعاً در عرصه دانش و معرفت، موقعیت پژوهشگاه را 
سیاستگذاری  عرصه  در  بنیادین  پژوهشی  نهاد  عنوان  به 
به  ملّی  در سطح  هم  می کند،  تثبیت  کشور  انسانی  علوم 
ارتقاء منزلت آن خواهد انجامید و عالوه بر آن، با تخصیص 
اعتباراتی فراتر از اعتبار تخصیصی ساالنه پژوهشگاه، امکان 
و  پژوهشی  متعدد  ایده های  و  برای طرح ها  سرمایه گذاری 
رفاهی را فراهم آورده است، به عنوان ثمره ای در خور توجه 
بر جای مانده است و ان شاءاهلل مقدمه ای است بر اقدامات 
توسعه  برنامه  چارچوب  در  دیگری  متنوع  برنامه های  و 

راهبردی پژوهشگاه در سال های آینده دنبال خواهد شد.
دست  از  اندوه  با  آغاز  از  گذشت،  که  سالی  حال  درعین 
دادن استاد و مدیر فرهیخته و فرزانه ای همراه بود که نام 
یاد  به  نیکی  به  اهل دانش و معرفت  نزد  یادش همواره  و 
خواهد ماند. بر روح پاک زنده یاد دکتر صادق آئینه وند )ره( 

برای  متعال  از خداوند  را  الهی  غفران  و  می فرستیم  درود 
ایشان آرزومندیم. و البته به تکرار از زحمات و همراهی های 
ایشان قدردانی  یادبود  برگزاری شکوهمند مراسم  شما در 
می کنم که نشان دادید اخالق و علم هر جا که جمع آید، 

مورد تکریم اهالی فاضل این پژوهشگاه خواهد بود.
باز هم الزم است خدای را سپاس گوییم بر آنکه این ثلمه 
عظیم، خللی در فرایند پیشرفت علمی پژوهشگاه وارد نکرد 
و شما فرهیختگان با جدیت و تعهد، گام های بلندی را برای 
تعالی نام پژوهشگاه برداشتید که ان شاءاهلل این گام در سال 

آینده با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته خواهد شد.
اینجانب که پس از درگذشت استاد فرزانه دکتر آئینه وند، 
مسئولیت پژوهشگاه برعهده ام نهاده شد،  با اتکال به فضل 
الهی و یقین به همراهی و دلسوزی های شما بود که به انجام 
امیدوارم  و  شدم  پشتگرم  مسئولیت  این  سنگین  تعهدات 
سرپرستی  دوران  در  صورت گرفته  فعالیت های  مجموعه 
ارجمند  همکاران  و شما  تعالی  رضای حق  مورد  اینجانب 
باشد. بنا به وظیفه اخالقی و سازمانی، بر خود الزم می دانم 
به پیوست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 1394 
و  پژوهشگاه  ذاتی  ماموریت های  و  اهداف  تحقق  در مسیر 
شما  خدمت   راهبردی  توسعه  برنامه  پیشبرد  همچنین 

سروران گرامی  تقدیم بدارم.
تکیه بر خدا و توفیق از اوست

گزارش اجمالی از عملکرد و رویکردهای 

کالن پژوهشگاه در سال 1394
برنامه  اولین  تحقق  منظور  به  و   1394 سال  آغاز  از   .1
بنده  مقامی  قائم  زمان  از  که  پژوهشگاه  راهبردی  توسعه 
تدوین  آئینه وند)ره(،  دکتر  فقید  استاد  ریاست  دوره  در 
شده و به تصویب هیات محترم امنا رسیده بود؛ با استقرار 
نهادهای چابک و منعطف پیش بینی شده در سند برنامه و 
با رویکرد دانایی محوری و تفکر استراتژیک؛ روند اجرایی 
برنامه آغاز شد که و تا پایان سال جاری، بنا به گزارش های 

پیام تبریک دکتر حسینعلی قبادی 
به مناسبت فرارسیدن سال نو
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اولیة مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد اهم اهداف برنامه 
با همراهی همکاران گرامی محقق  به سال 1394  مربوط 

شده است.
2. تالش وافری برای تحقق فضای اعتماد فراگیر و حرکت 
بر مبنای خرد جمعی صورت گرفت که امید است این روند 

همچنان با همکاری شما عزیزان تداوم یابد.
3. تقویت روابط با همه نهادهای دست اندرکار در امر تحول، 
و  دانشگاه ها  علوم،  وزارت  تا  رهبری  معظم  مقام  دفتر  از 
مؤسسات ذی ربط و بویژه همکاری بسیار گسترده و عمیق 

با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
نقش  ایفای  و  فراملّی  نقش  ایفای  برای  اولیه  اقدامات   .4
نظام  و  عالی  آموزش  نظام  مجموعه  در  پژوهشگاه  عملی 
جمله  از  ماندگار،  و  نهادینه  صورت  به  کشور  برنامه ریزی 
منظم  جلسات  در  پژوهشگاه  گسترده  حضور  و  فعالیت 
علوم  تحقیقاتی  مؤسسات  رئیسان  هماهنگی  »شورای 
انسانی کشور« در معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و 
همچنین جلسات شورای تحول و ارتقای علوم انسانی کشور 

در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
برای  پژوهشگاه،  راهبردی  توسعه  برنامه  مبنای  بر   .5
نخستین بار در این موسسه در چهارچوب نظام ملّی نوآوری 
در  ثمربخش  تعامالت  کاربردی هدایت شده،  پروژه های  و 
مسیر اجرای طرح های کارفرمایی با دستگاه های ذی نفع و 

کاربر حاصل شده است.
ملی  در سطح  پژوهشگاه  نقش  ارتقا  برای  ویژه  اهتمام   .6
با  توسعه کشور  برنامه ششم  در  معین  نقشی  ایفای  بویژه 
داشتن برنامه توسعه متقن و طراحی طرح  اعتال و سامان 
دهی علوم انسانی معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت 
کشور با مشارکت جمع کثیری از اصحاب علوم انسانی کشور 
پژوهشگاه و سازمان  و متخصصان داخل  نظران  و صاحب 
دادن تشّکلی کاماًل فراگیر با نگاهی ملّی در این زمینه را 
یاد کرد. طرح جامع اعتال، برجوشیده از قلب برنامه توسعه 
و یکی از مصادیق بارز فعالیت برپایه نظام ملی نوآوری است 
ارتقا جایگاه ماندگار و آسیب ناپذیر  و اقدامی بزرگ برای 
واقعیتی درخور شأن در سطح  به  آن  تبدیل  و  پژوهشگاه 

ملّی محسوب می شود.
7. منزلت، مرجعیت و جایگاه ملی پژوهشگاه با طراحی و 
طرح هایی چون طرح جامع اعتال و ساماندهی علوم انسانی 
معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت کشور، ارتقا یافته 
عرصه  به  پژوهشگاه  ورود  برای  روشنی  گام های  همچنین 
موسسات  با  همکاری  که  است  شده  برداشته  المللی  بین 
فرانسه  و  لبنان  ترکیه،  آلمان،  دانشگاه های  و  تحقیقاتی 

نمونه های آن است.
که  انسانی  علوم  نخبگانی  شبکه  تقویت  و  راه اندازی   .8
علوم  کتب  و  متون  بررسی  شورای  طراحی  باز  طریق  از 
با تجمیع توانایی های آن در قالب  انسانی پیگیری شده و 

معطوف  انسانی  علوم  اعتالی  جامع  و  ملی  »کالن  طرح 
محصول  به  شورا  این  فعالیت  می رود  امید  پیشرفت«،  به 

اثرگذاری ملّی منتج گردد.
در همین زمینه مراحل اولیه طرح تدوین برنامة عمل برای 
شکل دهی شبکه سیاستی کنشگران علوم انسانی در ایران 
نهادهای مهم علمی کشور طراحی  از  با همکاری تعدادی 
شده است و در سال آینده از مرحله نخست آن بهره برداری 

خواهد شد.
9. طراحی شوراها و برگزاری جلسات باهدف  تعامل بیشتر 
با بدنه و افزایش فرصتهای کشف و بروز استعدادهای جوان 
نخستین  برگزاری  جمله  از  مدیریت،  نظام  شکوفایی  و 
دو  و  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  راهبردی  شورای  جلسات 
برای  فعال  و  جوان  مدیران  انتصاب  مربوطه؛  کمیسیون 

مناصب گوناگون مدیریتی.   
در سال  امناء  هیات  برگزاری 2 جلسه  با  امنا:  هیأت   .10
1394 به منظور پیشبرد اهداف پژوهشگاه در برنامه توسعه 
و اصالح ساختارها و وضعیت موجود و  بهبود  و  راهبردی 

معیشت خانواده بزرگ پژوهشگاه به انجام رسید.
11. افزایش مخاطبان کارگاه ها و پرتال و سایت و ارتقای 
251 پله ای وب سایت پژوهشگاه در بین وب سایت های 
مراکز پژوهشی ایرانی؛ در آخرین رتبه بندی وب سایت های 
 ،2016 ژانویه  پژوهشی)وبومتریک(  مراکز  و  موسسات 
برترین  نخست  رتبه  پیاپی  سال  سومین  برای  پژوهشگاه 
خود  به  را  ایران  پژوهشی  موسسات  و  مراکز  وب سایت 
توسط  شده  انجام  بندی  رتبه   آخرین  در  و  داد  اختصاص 
وب سایت   ،CSIC مجازی  سنجه های  پژوهشی  گروه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که سال گذشته 
در رده 465 دنیا قرار داشت، با 251 پله صعود به جایگاه 
214 صعود نموده که در بین وب سایت های مراکز پژوهشی 
ایرانی در رتبه نخست و در میان مراکز و موسسات پژوهشی 

کشورهای خاورمیانه نیز در رتبه سوم ایستاده است.
12. فعالیت های هیأت جذب: فراهم آمدن مقدمات حضور 

12 عضو هیات علمی در سال جاری
13. سرانه تولید علم در پژوهشگاه از 6/0  در اواخر سال 

92 به 1/6 طی سال 1394 افزایش یافته است.
و  و شاخص طراحی  اثرگذار  و  ملی کالن  14. چند طرح 

ساماندهی شده است که اهم آن عبارتند از:
1.  اطلس جامع فرهنگی کشور: که کلیه اطالعات فرهنگی 
به  استانی  تفکیک  به  را  کشور  اجتماعی  شاخص های  و 

صورت آنالین در اختیار پژوهشگران قرار می دهد؛
مباحث  کلیة  آنالین  نمایه  زبانی:  داده های  اطلس   .2
پژوهش های  در  که  کشور  در  زبانی  تنوع  و  زبان شناختی 
می تواند  اجتماعی  سیاست گذاری  در  و  فرهنگی،  زبانی، 

مورد استفاده قرار گیرد؛
جامع ترین  از  یکی  فارسی:  زبان  تاریخی  فرهنگ   .3
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مکتوب،  و  آنالین  به صورت  که  فارسی  زبان  فرهنگ های 
ریشه های تاریخی واژگان و اصطالحات فارسی را در اختیار 

پژوهشگران قرار می دهد؛
تبریز«:  4. تصحیح و تدوین مجموعه 19 جلدی »سفینه 
مشتمل بر حدود 200 رساله علمی مربوط به قرن هشتم 
در  علمی  پژوهش های  و  مباحث  کلیه  جامع  که  هجری 
و  طب  موسیقی،  هیات،  ریاضیات،  قبیل  از  حوزه هایی 
فلسفه، ادبیات، عرفان و تاریخ و جغرافیاست و مطالعه آن 
عرصه  در  دانش  تحول  سیر  از  فراگیری  تصویر  تواند  می 

تمدن ایرانی-اسالمی در دوره های پیشین به دست دهد.
سایت  در  خاورشناسان  جلدی   8 فرهنگ  بارگذاری   .5

پژوهشگاه علوم انسانی
15. مسائل، خالءها، مشکالت گوناگون پژوهشی پژوهشگاه 
ساختن  مرتفع  برای  و  شده  شناسایی  الزم  کارشناسی  با 
باز  مثال  عنوان  به  است.  گردیده  اقدام  آنها  ساماندهی  و 
علی)ع(،  امام  مرکز  آسیا،  اسناد  مرکز  تقویت  و  طراحی 
تاسیس  و  قرآنی  مطالعات  علوم  پژوهشکده  تاسیس 
پژوهشکده فناوری در علوم انسانی را می توان نام برد. در 
همین حوزه نیز خارج ساختن چند طرح بزرگ و مهم راکد 
مانده از جمله طرح فرهنگ تاریخی زبان فارسی و سفینه 
نظر  به  توجه  خور  در  بسیار  آنها  رساندن  ثمر  به  و  تبریز 

می رسد.
و  ملّی  همایش های  در  فعال  شرکت  و  برگزاری   .16
هر  متوسط  بطور  برآوردها  برخی  اساس  بر  که  بین المللی 
51 روز یکبار پژوهشگاه در یک همایش ملی یا بین المللی 

شرکت فعال داشته است.
رویکرد  با  شیوه نامه  و  آئین نامه   20 از  بیش  تدوین   .17
ساماندهی و رفع برخی کاستی ها و ارتقای وضع موجود و 
تسهیل گردش امور، از جمله مهمترین آئین نامه ها می توان 

به آئین نامه کاربردی سازی علوم انسانی اشاره کرد.
18. به روز شدن وضعیت مجله های پژوهشگاه و خروج آنها 
از وضعیت زرد و قرمز، و در عین حال مقدمات تاسیس 2 

مجله جدید  
و  جامع  سامانه  استقرار  برای  اقدامات  نهایی سازی   .19
ابتدای  در  الهی  قوة  و  حول  به  در  که  پژوهشی  هوشمند 

سال 1395 رونمایی خواهد شد.
ممیزه  هیات  8 جلسه  برگزاری  از  بعد  ممیزه:  هیأت   .20
از مرتبه  پژوهشگاه، تعداد 7 عضو هیات علمی پژوهشگاه 
اعضای هیات علمی  از  به دانشیاری و یک تن  استادیاری 

پژوهشگاه از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء یافتند.
21. توجه به کیفیت و قانون گرایی در تحصیالت تکمیلی 
در پژوهشگاه مجّداًنه پیگیری شده و اکنون دانشجویان به 
صورتی ضابطه مند و براساس معیار و قانون و با سمت گیری 
به سوی ارتقای کیفیت از طریق افزایش دانشجویان دکتری 
به عنوان مکمل برنامه پژوهش در پژوهش ها و کم تر کردن 

ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد در نظر گرفته می شوند.
جمله  از  که  آزاد،  آموزش های  مدیریت  سازی  فعال   .22

ثمرات آن افزایش بیش از دو برابر برگزاری کارگاه ها بود.
فعالیت های رسمی دفتر کرسی های  آغاز  و  راه اندازی   .23
قطب های  دفتر  علمی،  هیأت  امور  دفتر  نظریه پردازی، 

علمی، دفتر نظارت و ارزیابی.
24. به روز رسانی مطالبات حوزه نشر و همچنین شورای 

بررسی متون و کتب علوم انسانی.
25. تقویت همکاری با انجمن های علمی و دیگر سازمان های 
مجموعه  به  می توان  راستا  همین  در  علمی،  نهاد  مردم 
سفرهای استانی اعضای هیات علمی به اقصی نقاط کشور و 

ازجمله استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. 
از  که  پژوهشگاه  امالک  و  اموال  اعاده  و  شناسایی   .26
حقوقی،  حقیقی،  اشخاص  تصرف  در  اسالمی  انقالب  بدو 
بخش خصوصی و دولتی بوده است، در زمان تصدی استاد 
اصولی،  از سیاست های  یکی  به عنوان  فقید دکترآئینه وند 
اکنون  و  شده  انتخاب  پژوهشگاه  راهبردی  و  زیربنایی 
قطعی  اسناد  صدور  به  مواردی  در  الهی  قوة  و  حول  به 
منگوله دار در مالکیت پژوهشگاه در آمده است و در برخی 
موارد دیگر نیز پیگیری های اداری و حقوقی همچنان ادامه 
دارد و پیشرفت های قابل مالحظه ای حاصل شده است که 
ان شااهلل به زودی شاهد در اختیار گرفتن حدود 3 هزار متر 

زمین دیگر از سوی پژوهشگاه خواهیم بود.
معرفی اجمالی امالک اعاده شده

1-13- ملک موسوم به »ورد آورد«
ملک مذکور به مساحت حدود 20،000 مترمربع در منطقه 
وردآورد کرج واقع شده است که در تصرف شهرداری منطقه 
21 تهران قرار دارد. در این زمینه نیز پژوهشگاه اقدام به 
طرح دعوی حقوقی در دادگاه اصل 49 نموده است که با 
تشخیص حقانیت این پژوهشگاه در مرحله بدوی و تجدید 
مالکیت  اسناد   94/6/15 تاریخ  در  اجراییه،  صدور  و  نظر 
به نام پژوهشگاه صادر گردیده است و پیگیری جهت رفع 

تصرف شهرداری از ملک مذکور ادامه دارد.
2-13- اراضی تنکابن

تنکابن  اراضی  فراوان  ثبتی  مشکالت  وجود  به  عنایت  با 
رسمی  کارشناس  همراهی  و  حقوقی  دفتر  پیگیری  با 
دادگستری منتخب هیات امنا پژوهشگاه و مراجعات مکرر 
به ادارات ثبت، شهرداری و دارایی، اسناد تک برگی مالکیت 
پژوهشگاه  به نام  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  مذکور  اراضی 

صادر شد.

3-13- باغ الرک
ملک مذکور به مساحت حدود 43000 مترمربع در منطقه 
پژوهشگاه  غیرقانونی  تصرف  در  و  واقع  تهران  اقدسیه 
دانش های بنیادی قرار دارد و در جهت اعاده آن پیگیری های 
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مستمر صورت گرفته که در نهایت کمیسیون مستندسازی 
ریاست جمهوری پس از اجرای تشریفات قانونی مطابق رای 
دانش های  پژوهشگاه  تصرف  رفع  بر  حکم   ،94/5/5 مورخ 

بنیادی صادر و ابالغ کرده است.
4-13- عالوه بر اخذ اسناد مربوط به امالک مورد اشاره، برای 

برخی از امالکی که سایر سازمان ها از جمله
شهرداری، در طول سالیان گذشته تصرف نموده اند، اقداماتی 
در جهت وصول مطالبات ناشی از آن صورت گرفته است که 
از جمله می توان به اراضی چهارصد دستگاه واقع در خیابان 
از  پژوهشگاه  ریالی مطالبات  ارزیابی  اشاره کرد که  پیروزی 
شهرداری در دست اجراست. همچنین در ازای تصرف ملک 
پژوهشگاه واقع در خیابان شریعتی که در اختیار آموزش و 
پرورش قرار دارد، مذاکرات متعددی صورت گرفته و آخرین 
اقدام انجام گرفته تعهد آموزش و پرورش به عنوان مابه ازای 
آن است مبنی بر واگذاری ملکی در غرب تهران که در صورت 
اجرای تعهد بیش از یک و نیم هکتار از زمین های آموزش 
اختیار  در  آن  ساختمان های  از  تعدادی  با  همراه  پرورش  و 

پژوهشگاه قرار خواهد گرفت.
مستغالت  و  امالک  باقیمانده  اعاده  و  شناسایی  ضمن  در 
ثمر  به  از  پس  که  است  پی گیری  دست  در  نیز  پژوهشگاه 

رسیدن نتیجه آن به اطالع خواهد رسید.
27. نسبت اعضای هیات علمی به کارکنان در سال 1392 
یک به سه بوده، اکنون با جذب نزدیک 25 عضو هیات علمی 
که حضور 12 نفر از آنها تحقق یافته است و باقی نیز مراحل 
و  می کنند،  طی  را  پژوهشگاه  در  حضورشان  برای  نهایی 
همچنین اقدامات اولیه جهت تبدیل حدود 65 تن از کارکنان 
فوق لیسانس به دستیار پژوهشی از طریق آموزش های الزم 
به سمتی منطقی پیش رفته و به نسبت یک به یک و نیم 
)که مورد تاکید هیات محترم امنای پژوهشگاه است( در حال 

تبدیل شدن است.
28. تبدیل وضعیت استخدامی 18 تن از همکاران قراردادی 
به پیمانی، و تبدیل تعدادی از کارکنان شرکتی به قراردادی

29. فرایندهای مختلف در مدیریت، هدایت و اجرای پروژه ها 
به صورتی نظام مند و شاخص مند درآمده است.

در  دهه  چندین  که  مصرف  و  هزینه  مدیریت  رویکرد   .30
اینجا غالب بوده است با رویکرد فناوری در علوم انسانی به 
مدیریتی کاربردگرا، تولید محور و مولّد و خالق سوق پیدا 

کرده است.
را  پژوهشگاه  آینده  مسیر  عزیزان  شما  راهنمایی های  یقیناً 
روشن تر، ظرفیتهای انسانی، دانشی و فرهنگی این مجموعه 
را توانمندتر می سازد و همگرایی، هم افزایی، برنامه مداری و 

راهبرد دانایی محوری را پایدارتر خواهد کرد.
حسینعلی قبادی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارتقا

سرکار خانم ژاسنت صلیبی

ارتقــای علمــی ســرکارعالی را از مرتبــة اســتادیاری 
پژوهــش بــه دانشــیاری پژوهــش تبریــک و تهنیــت 
ــزد  ــزون شــما را از درگاه ای ــت روزاف ــه و موفقی گفت

منــان خواهانیــم.

و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  روابــط عمومــی 
فرهنگــی  مطالعــات 

جناب آقای دکتر عبداهلل قنبرلو

ــتادیاری  ــة اس ــی را از مرتب ــی جنابعال ــای علم ارتق
پژوهــش بــه دانشــیاری پژوهــش تبریــک و تهنیــت 
ــزد  ــزون شــما را از درگاه ای ــت روزاف ــه و موفقی گفت

منــان خواهانیــم.

و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  روابــط عمومــی 
فرهنگــی  مطالعــات 

سرکار خانم دکتر فرزانه گشتاسب

ارتقــای علمــی ســرکارعالی را از مرتبــة اســتادیاری 
پژوهــش بــه دانشــیاری پژوهــش تبریــک و تهنیــت 
ــزد  ــزون شــما را از درگاه ای ــت روزاف ــه و موفقی گفت

منــان خواهانیــم.

و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  روابــط عمومــی 
فرهنگــی مطالعــات  
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ِ الَْعلِِیّ الَْعظیِم ةَ ااِّل بِاهلَلّ الَحْوِل َوال ُقَوّ
مِّن  ُعْقَدًة  َواْحُلْل  أَْمِری  لِی  ْر  َویَسِّ َصْدِری  لِی  اْشَرْح  َربِّ 

َِّسانِی یَْفَقُهوا َقْولِی ل
اي! هر دو جهان خاِک رِه سرِو روانت

گردون مطوق یکي از فاختگانت
پنهان تر از آني که توانت به نشان یافت

پیداتر از آني که بپرسند نشانت
با حمد و ثناي الهي؛ حضور استادان، محققان و دانشوران 
فارسی  ادبیات  یعنی  جهان،  رشته  فرهنگی ترین  عرصه 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  فرهنگ؛  و  نماد معرفت  به  را 

مطالعات فرهنگی خیرمقدم عرض می کنم.
خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق رفیق گشت تا شاهد 
چنین روزي فرخنده در این پژوهشگاه باشیم. روزي که 
بدل  خوشگوار  لحظه هایی  و  پایدار  فرصتی  به   را  زمان 

ساخته است.
بسیاری از شما شاگردان مستقیم یا غیرمستقیم استاد 
فرزانه، معلم یگانه، زنده یاد، دکتر صادق آئینه وند رئیس 
اینجا  در  زمانی  اکنون  و  بوده اید.  پژوهشگاه  این  فقید 
حاضر هستید که جای ایشان بسیار خالی است. در همین 
لحظه تقاضا دارم با یاد همه استادان در گذشته ادبیات 
فارسی طی سالهای اخیر مرحوم دکتر رزمجو و مرحوم 
دکتر آئینه وند  با ذکر صلوات روح بلند آن بزرگواران را 

شادتر فرمایید.
هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 
در حالی برگزار می شود که تحقیقات ادبی در ایران نه تنها 
بر دوش یک قرن، اهتمام علمي و پژوهشي و مطالعات 
تمّدن  سال  چندهزار  بلکه  است،  زده  تکیه  روشمند 
و  آفرینان  اسطوره  دغدغه  و  اشراقي  فرهنگی  و  انساني 
حماسه سازان و عارفان نامدار را با خود به عنوان پشتوانه 

دارد.
همایش امروز در نوع خود، به مثابه پاسداشت مجاهدت 
این  فکري  سرمایه هاي  سال  یکصد  به  قریب  پژوهشی 
مرزوبوم در حوزه ادبیات و کوششی برای توسعه و تکامِل 
یک  در  که  مي آید  به شمار  معاصر  ادِب  بزرگاِن  اهتماِم 
رایت  به   را  فارسی  ادبیات  آنان،  زحمات  حاصل  کالم، 
درخشان میراث های معنوی این سرزمین و نماِد تمدنِي 
در  و  کرده  تبدیل  انساني  علوم  قلمرو  در  ایران  معاصِر 

سراسر جهان به نمایش درآورده است.
از  نشانه هایی  پژوهشی،  فرخندة  رویدادهای  اینگونه 
که  می آید  به شمار  اسالمي  انقالب  برکات  و  ظرفیت ها 
عظیم،  انقالب  این  تمّدني  و  فرهنگي  ماهیت  به دلیل 
تحقیقي  و  علمي  ارزش هاي  و  کوشش ها  پاسداشت 
گذشتگان و حاضران از طریق بر پایی چنین سمینارهای 
که   مي بخشد  الهام  ما  به   و  می شود  گوشزد  به ما  علمی 
عالمان را عزیز بداریم و تکریم آنان و نسل جوان دانش 

دوست را بر خود فرض بدانیم.
تا درخت دوستي، ِکي »بر« دهد

حالیا رفتیم و تخمي کاشتیم
برآنند  امید  و  تدبیر  دولت  و  اسالمي  جمهوري  نظام 
تشویق  خود،  نوین  تمدن  شالودة  پایه گذاري  براي  که 
دانشمندان و محققان را فرض بدانند، نظامي که منشور 

اصلي آن، یعني قرآن کریم مي فرماید:
»یَرفِع اهلل اللذین آمنوا ِمنکم والذین اوتُوا العلَم درجات؛ 
این روي، برگزاری چنین همایش هایی در مصاحبت  از 
شما بزرگان و اصحاب دانش و ارباِب معرفت در این مرز و 
بوم، امري است به  آئین و صواب مند که می تواند با ایجاد 
نشاط روحی و تقویت انگیزه محققان، عزم آنان را برای 
خدمت به توسعه و ترویج ادبیات فارسی دوچندان بسازد.

زبان و ادبیات فارسی به دلیل دربرداشتن توأمان امتیازات 
با  و ویژگی های پرجاذبه، شایسته آن است که جملگی 
جان و دل و با روشمندی و ظرافت در توسعه و پیشرفت 

آن بکوشیم: 
برخی از این جاذبه ها و امتیازات عبارتند از:

1( ادبیات فارسی با  میراث فکري ـ تمدني و  فرهنگي 
بن مایه های  واجِد  هم  شده،  عجین  اسالمي  ـ  ایراني 
اساطیری و حکمت اشراقی باستان، هم وارث دستاوردهاي 
ابن سینا،  فردوسي،  چون  بزرگاني  اندیشگاني  و  هنری 
گذشتگان  از  جامی  و  حافظ  و  سعدي  فارابي،  بیروني، 
واالي  همت  و  عمر  ثمره  جدید  روزگار  در  هم  و  است 
ادیبان، پژوهشگران و فرزانگاِن میراث مداِر نوخواهِی، از 
همایي،  عاّلمه  دهخدا،  عاّلمه  بهار،  ملک الشعراي  جمله 
زرین کوب،  استاد  استاد مدرس رضوی،  فروزانفر،  استاد 
استاد صفا، استاد یوسفی، استاد شهیدي، استاد منوچهر 
مرتضوی، استاد شفیعی و بزرگان دیگر به شمار می آید و 

به هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

پیام سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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بر خوان نعمت ، مآثر دینی و عرفانی نشسته، همچنین در 
عرصه ادبیاِت دهه های اخیر، وامداِر متفکران و مصلحان 
عالمه  اسدآبادی،  الدین  جمال  سید  همچون  معاصر، 
خمینی،  امام  طباطبایي، حضرت  عاّلمه  الهوری،  اقبال 
استاد محمدتقی شریعتی، دکتر علی شریعتی، جالل آل 
احمد، طاهره صفارزاده و شهید مطهري و دیگران است و 
در چند دهة اخیر بازتاب دهندة ابعاد و حیاِت ادبِی متاثر 
ایرانیان  مقاومت  همچون  بزرگی  تاریخی  رخدادهاِی  از 
انقالب مشروطیت،  ایران و روس،  در جریان جنگ های 
نهضت ملّی نفت،  انقالب اسالمی و دفاع مقدس است. 
یعنی آینه تمام نمای همه برهه های فرهنگی و اجتماعی 
ایرانیان و در یک کالم، جامِع وجوه تمدنی ایران زمین 

است.
2( در تاریخ معاصر ایران و دهه های اخیر، ادبیات فارسی، 
و  اندیشه ورزان  فرهیختگان،  تعامل  و  درخشش  کانون 
احیا  بازآفریني،  بوده است.  انساني  نامدار علوم  محققان 
ـ  اخالقي  فرهنگي،  و  تمدني  ارزنده  اثر  هزاران  یا خلق 
دیني، ادبي از مجموعه میراث هاي این مرز و بوم با هّمت 
محقِق  ده ها  تربیت  و  فارسی  ادبیات  محققان  گران ارج 
تاریخ  و  مي آید  به شمار  برکات  این  از  نمونه اي  موفق، 
نشان داده  است که تنها در ظرف ادبیات، امکان صیانت 
در این همه میراث ها ممکن شده است و در آینده نیز 

چنین اهمیتی خواهد داشت.
3( امروزه ادبیات فارسی، ضمن اتکا به سنت، از چنان 
توانمندی برخوردار است تا ضمن پرهیز از نظریه زدگی 
جهان  دانش  مرزهاي  به  انفعالی  رویکرد  از  اجتناب  و 
و  نظریه پردازی ها  و  علمي  و  فني  دستاوردهاي  و 
رهیافت های نقد ادبی دنیا متصل باشد و مبتکرانه همراه 

آن حرکت کند. 
میراِث  پشتوانِه  به  که  کشوری  در  کنونی  موقعیت  در 
بنیانگذاِر جمهوری اسالمی و حمایت های بی دریِغ مردِم 
شریف ایران و با رهبرِی هوشمندانِه مقاِم معظِم رهبری 
و تدابیر و برنامه ریزِی شایستِة دولِت فرهنگ  پروِر تدبیر 
باثبات ترین کشور منطقه تبدیل شده است،  به  امید،  و 
و  مشارکت  برای  می تواند  پیش  از  بیش  ادبیات  چنین 
ایفاي نقش به سوی تحقِق تمدِن نوین ایران اسالمی گام 
بردارد و به عنوان پشتوانِة معرفتی و زیبایی شناختی برای 

توسعِة کشور محسوب گردد.
4( ادبیات فارسی، از پشتوانه عظیم از میراث های غنی 
و شاهکارهای کم بدیل برخوردار است و می تواند سدی 
استوار علیه گسست فرهنگی به شمار آید و نشانگر آن 
است که ادبیات فارسی برخالف برخی رخدادهای تاریخی 
که موجب وارد ساختن لطمه به اعتالی تمدن ایران شده 

بادوام و پا  بودند شیرازه فرهنگ، باقی مانده و مستمراً 
برجا باقی مانده و می توان این ادبیات را احیاگر عظمت 
و میراث هاي معنوي و فکري این مرز و بوم و نشانِة اوِج 
و  آورد  شمار  به  ایران  تمدن  حوزه  در  فرهنگی  اتصاِل 
نشانگِر اصالِت عظمِت فرهنگ و میراث های معنوی این 
سرزمین دانست. از آنجا که، یکي از اصلي ترین آرمان هاي 
اندیشه  سایة  در  ریشه دار،  نهضِت  این  اسالمی،  انقالب 
فرهنگي،  علمي،  جانبة  همه  استقالل  بزرگش،  رهبر 
دستاوردهاِي  همة  از  بهره گیري  و  تاریخي  سیاسي، 
دانشِي بشِر امروز و جهان کنوني است، امروز تقویت همه 
جانبه ادبیات فارسی عمده ترین راه های ارتقاِی فرهنگی 

و اعتالی علوم انسانی در کشور محسوب شود.
ادبیات فارسی به ویژه  از محققان و استادان  چند تقاضا 

نسل جوان حقیقت پژوه و همکاران گرامی دارم:
1( عنایت داشتن به کارکرد وی ژه ادبیات فارسي در حوزه 
ارزش هاي معنوي و ضرورت اهتمام به تقویت تشکل هاي 
زمینه:  این  در  علمي  انجمن های  انتقادي  و  پژ وهشي 
رشتة زبان و ادبیات فارسي با عنایت به کیفیت و کمیت 
استادان و دانشجویان، و اینکه رشته هویت ساز و بازتابندة 
معرفت دیني، میراثي و ارزش هاي جوانمردي ایراني، از 
مي تواند  هم  است؛  عّیاري  و  عرفاني  ادبیات  تا  حماسه 
مرکزي  هستة  به عنوان  کشور  ادبیات  نخبگاني  شبکة 
فرهنگ و معنویت ایران را تشکیل بدهد و هم عامِل مهم 
ارتباط و اتصال فرهنگي و معنوي ایران با جهانیان و نسل 
ادبیات فارسي مي تواند به مثابه نقطه  آینده واقع شود؛ 
اتصال و پشتوانه اصلي ایرانیان براي گفتگوهاي مجموعه 
فرهنگ هاي شرق و غرب به شمار آید. لذا وظیفه همة 
ما در بهره گیری از ادبیات فارسی در بسط گفتگوی میان 

فرهنگ ها دوچندان است.
2( توجه به اهمیِت اهتمام براي کشف و تحلیل جاذبه هاي 
مضموني و پیام هاي جهانشمول و انساني و مخاطب گراي 
ادب فارسي و معرفي آن به  جهانیان تشنة معنویت در 

روزگار ما و کوشش براي بازیابي منزلت دیرین آن.
 چنانکه استاد فروزانفر مرحوم بر این باورند: »یقین بدانید 
را  اوضاع جهان، حاجت اهل دنیا  روزي خواهد شد که 
به  معنویات ثابت خواهد کرد. امروز، دنیا، مسائل معنوي 
نمي دهد.  قرار  توجه  مورد  است،  تمّدن  حقیقِت  که  را 
و  خاست  برخواهد  گران  خواِب  این  از  بشر  روزي  ولي 
روي به ادبیات خواهد آورد...؛ روزي که بشر از تجاوز به 
حقوِق هم، آزرده شود؛ قیمِت حافظ و سعدي و مولوي و 
شعراِي دیگِر فارسي زبان بر مردم روشن تر خواهد شد.« 

)فروزانفر، مجموعه مقاالت، 1351، ص 274(.
و استاد همایی نوشته اند: »تاریخ علمی و ادبی هر ملتی با 
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همچون سلسله ایست به هم پیوسته که اگر حلقه ای از آن 
مفقود شد پیوند این سلسله و در حقیقت رشته حیات 
معنوی و فرهنگی که کارنامه افتخارات و سرمایه بقاء و 
رشد ملّی است از هم گسیخته و پایه کاخ مدنّیت آن قوم 
متزلزل و منهدم می شود. آثار و نتایج زیان بخش بی حّد 
و حصر که از فقدان آثار علمی و ادبی برای ملل و اقوام 
فرضّیات  در  مفقود  حلقه های  از  بار  هزار  می افتد  اتفاق 
همایی،  )استاد  است«.  آشکارتر  و  محسوس تر  طبیعی 

1376، مقدمه مصباح الهدایه، ص 2(
»ملّتی که آثار قدیم خود را طاق نسیان بیندازد مثلش 
دانسته های  و  تجارب  همه  که  است  کاملی  مرد  مثل 
صد  اگر  مردی  چنین  و  کن،  فراموش  را  خود  گذشته 
سال عمر کرده باشد هنوز کودک نادان است«. )همان، 

ص 10(
 ... عزیز  »عطار  شده اند:  یادآور  نیز  زرین کوب  استاد  و 
دنیای آینده اگر دوباره به صدای بال سیمرغ دل نسپرد 
شد.  خواهد  نابود  وانهادگی  و  درماندگی  منجالب  در 
با  نه  یافت،  پایان  تو  روحانی  عصر  با  نه  دنیا  واقع  در 
بینا  پایان می پذیرد. آن کس که چشم  عصر بی روح ما 
افق های دور دست  را در  دارد طلوع یک صبح روحانی 
دور  از  هم  سیمرغ  بال  صدای  کند.  مشاهده  می تواند 
دست ها طنین دارد و دنیای بی روح عصر ما برای آن که 
باقی بماند به جستجوی روح بر خواهد خاست و ضرورت 
همپایی بین تکامل ماّدی و تکامل معنوی توقف و رکود 
این دنیا را غیر ممکن خواهد کرد. با آن که گفتم دنیای 
غوطه ور  روح  عطر  را  آینده  تو  آرمان  است،  گذشته  تو 
خواهد ساخت، هم اکنون می بینیم که آینده به مرغان 
سیمرغ جوی تعلّق خواهد داشت. دیر یا زود دنیای ما 
و  همساز  قلب  با  را  عقل  ناچارست  خویش  بقای  برای 
به  را  بال سیمرغ طالبان طریق  هماهنگ سازد. صدای 
شوق خواهد آورد.« )عبدالحسین زرین کوب، صدای بال 

سیمرغ، تهران، 1378، ص 184-183(.
فهم  و  کشف  شناسایي،  ضرورت  به  داشتن  توجه   )3
بالقوة  توان  و  ظرفیت ها  ذخائر،  به  نسبت  روشمند 
متن هاي شاهکارهاي ادب فارسي در حوزة زیبایي شناسي 

و نظریه پردازي و نقد ادبي؛
فرهنگي  و  استوار  تمّدني  بر  تکیه  با  فارسي  ادبیات   )4
نو  نظریه هاي  و  جهان  ادبیات  با  تعامل  از  نباید  پایدار 
بهراسد و در این تعامل به شرطي که توانمندي و ظرفیت 
علمي و فرهنگي خود را بشناسد، و قادر باشد آن را به 
خواهد  دست  به  فراوان  توفیق  نماید،  بیان  امروز  زبان 
می توانند  فارسی  ادبیات  محققان  حال  عین  در  آورد. 
ادبیات  معنوي  میراث هاي  نقش  و  اهمیت  به  عنایت  با 

شکاف هاي  و  فرهنگي  گسست  با  مقابله  در  فارسي 
از ظرفیت های عالی آن  معرفتي و فرهنگي بین نسلي؛ 

در این ارتباط می توانند بهره فراوان جویند.
شیرین  میراثی  و  دیرین  سابقه اي  با  فارسي  ادبیات   )5
انعکاس  براي  فراخ  و  مناسب  بسیار  میداني  دارد،  که 
و  فرهنگي  و  اجتماعي  رخداد  بزرگترین  گوناگوِن  ابعاِد 
دفاع  و  اسالمي  انقالب  یعني  اخیر،  سده هاي  اسالمي 
ویژه در بطن و متن آن  ادبیاتي  مقدس و شاهد ظهور 
این  از  ادبیات،  حوزه  محققان  است  شایسته  لذا  است. 
فرصت فرهنگي- تاریخي و رویداد بزرگ ادبي متفّرع از 
آن بهره  جویند و با تحلیل ابعاد وسیع و جنبه هاِي عمیِق 
ادبِي برآمده از متِن انقالب اسالمي و دفاع مقدس، این 
قدیم  و  قویم  گران ارِج  میراث هاي  با  را  فرهنگي  اتصال 

ادبي فارسي بازبکاوند.
6( ادبیات فارسي از حیث قدرت دربردارندگي و انعکاس 
و  اسطوره ها  آداب،  آیینگي  و  بوم  و  مرز  این  فرهنگ 
آیین مردم ایران، و فرهنگ غني عاّمه این مردِم متمّدن 
ظرفیِت منحصر به فرد دارد. از این روی یکی از وظایف 
همه ما، به ویژه محققاِن پرشوِر روش داِن جوان تر آن است 
علوم  جدید  شاخه هاِي  ظرفیت هاِي  از  بهره گیري  با  که 
بینافرهنگي و نشانه شناختي و  به وی ژه مطالعاِت  انسانِي، 
ادب غني  این  ابعاد و جنبه هاي فرهنگي  معناشناختي، 

جهاني را بیشتر بشناسانند.
و  مصالح  مواد،  عناصر،  می تواند  فارسي  ادبیات   )7
زیبایي شناسي،  نمایشي،  ظرفیت  زیرساخت هاي 
فلسفي  و  ِحْکمي  انسان شناسي،  روانشناسي، 
از  بهره گیري  با  را  خود  معني شناسي  نشانه شناسي،  
دانش هاي بین رشته اي و با پشتوانة رهیافت فرا رشته اي 
بازشناسي کند. با این رویکرد توانمندي ها و ظرفیت هاي 
و  توانش  گردید.  خواهد  بازشناخته  بیشتر  آن  جهاني 
ظرفیت های داستان ها و روایت هاي آن براي غني سازي 
براي  به ویژه  شد،  خواهد  روشن  نمایش  حوزة  و  سینما 

فضاي مجازي می تواند مجهزتر از اکنون باشد.
اجماالً، آنکه بر همه ما فرض است ادبیات فارسی را به 
جهانیان معرفی کنیم و به همگان اعالم کنیم که حقیقِت 
انسانی  علوم  در  فرهنگ،  و  است  فرهنگ  تمدن، همان 
ریشه دارد و ادبیات فارسی مرکزیت علوم انسانی ایران 
است و می تواند به این وظیفه خطیر خود در بازشناسی 
و بازآفرینی میراث های معنوی ادبیات و شناساندن آن به 
جهانیان عمل کند و به تربیت نسل آینده هّمت گمارد 
برای مخاطبان  را  ایران زمین  فرهنِگ  پرچِم  این  تا که 

جهان در اهتزاز نگه دارند.
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اشرف بروجردی معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد عملکرد این 
معاونت در سال 94 گفت: شعار اصلی مجموعه در سال 
نگاهمان  و  رفتار  در  که  را  آنچه  که  بود  این  گذشته 
برای دیگران هم بپسندیم  برای خودمان می پسندیم، 

و برعکس...
به  را  کار  کردیم  سعی  این  بر  عالوه  افزود:  بروجردی 
عنوان جوهره وجودی خودمان بپذیریم و به کار فقط 
به عنوان یک وظیفه نگاه نکنیم بلکه تالش شد عشق به 
کار در وجود افراد نهادینه شود که به نظر می رسد برای 
نیز  دیگری  ابزارهای  به  نیاز  شعارها  این  کامل  تحقق 
هست. ما باید سعی کنیم دیگران را مقدم بر خودمان 
بدانیم و تا حدودی ادبیات و فرهنگ این نگاه در حال 

شکل گیری است.
در ادامه بروجردی در پاسخ به این سوال که در سال 
معاونت  در  مدیریتی اش  اهداف  حد  چه  تا  گذشته 
داد:  پاسخ  است؛  شده  عملیاتی  اجتماعی  و  فرهنگی 
درصد   85 حدود  توانستیم   94 سال  در  می کنم  فکر 
چون  و  ببریم  پیش  را  مسئولیت هایمان  و  وظایف  از 
در ساختار معاونت فرهنگی پست هیأت علمی تعریف 
نشده، متاسفانه نگاه به این مجموعه عمدتاً اجرایی بوده 
در حالیکه حوزة فرهنگ را باید اصحاب علم و معرفت 
راهبردی کنند، لذا ما نتوانستیم به طور کامل به اهداف 
تعیین شده دست یابیم. با این حال در زمینه سفرهای 
خارجی و جایگاه مان در آسیا هدف گذاری هایی داشتیم. 
همچنین در برگزاری گفت و گوهای آزاد، مناظره ها و 
افراد مختلف را  اندیشه ها توانستیم »اندیشه«  برخورد 
پررنگ کنیم از طرف دیگر دانشجویان مان را به مسائل 
اجتماعی و پیرامونی خود حساس کردیم تا جایی که 
کردند  مشارکت  فرهنگی  فعالیت های  در  داوطلبانه 
پایان نامه ها  ارائه  در  دانشجویان  تا  شد  تالش  ضمناً 
مسائل  به  که  برسند  نکته  این  به  خود  رساله های  و 
بپردازند که در  با دقت بیشتری  پیرامونی و تخصصی 
این خصوص رساله ها و پایان نامه های برترآنها ارائه شد 

و مورد تشویق قرار گرفت.
نشریة  راه اندازی  به  اشاره  با  ادامه  در  بروجردی 
دانشجویی  نشریه  بار  اولین  برای  گفت:  دانشجویی 
شد  منتشر  نیز  آن  از  شماره  چهار  و  کردیم  منتشر 
فعال  و  دانشجویی  صنفی  انجمن  راه اندازی  همچنین 
کردن انجن صنفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی از برنامه های خوب ما در سال گذشته بود.
پایگاه  پژوهشگاه  در  بار  نخستین  برای  همچنین 
داده های فرهنگی - اجتماعی برای بهره گیری  محققین 

در معاونت ایجاد شد.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برنامه های این معاونت در  مطالعات فرهنگی در مورد 
سیاست های  طبق  هم  ما  شد:  یادآور  نیز  جدید  سال 
در سال جدید  پژوهشگاه  راهبردی  برنامه های  و  کلی 
برنامه های  مهم ترین  جمله  از  که  کرد  خواهیم  عمل 
فناوری  معاونت  با  که  است  فرهنگی  پارک  ایجاد  ما 
ریاست جمهوری نیز سه نشست مفید برگزار کرده ایم 
کاری خودمان  در مجموعة  آوری  فن  و  علم  پارک  تا 
ایجاد شود. البته تحقق آن منوط به شکل گیری شرایط 
سفرهای  جمله  از  برنامه هایمان  مابقی  است  مناسب 
علمی  اردوهای  برگزاری  خارجی،  سفرهای  استانی، 
گفت و گوهای  و  مناظره ها  برگزاری  داوطلبین،  برای 
آزاد، برگزاری نشست هایی با عنوان پایان نامه های برتر 
اجرا در  به  آمده  به عمل  نیز طبق پیش بینی های  و... 

می آیند.
بروجردی در پایان تأکید کرد: با توجه  به اینکه دولت 
امید به مقولة فرهنگ  عنایت خاصی دارد این  معاونت 
فعالیت های فرهنگی  از  تالش می کند تصویر مناسبی 
بهره گیری  با  امیدواریم  مجموع  در  دهد.  انجام  را 
انسانی  نیروی  به خصوص  پژوهشگاه  ظرفیت های  از 
موجود، و با برقراری تعامل بین اعضا و ایثار افراد و ارائة 
دانش خود به دیگران؛ بتوانیم کارنامة بهتری را در سال 

جدید به اصحاب علم و معرفت ارائه دهیم.

بروجردی: برای نخستین بار پایگاه 
داده های فرهنگی - اجتماعی در 

پژوهشگاه راه اندازی شد 

گزارشی از عملکرد معاونت فرهنگی - اجتماعی در سال 1394:
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نشست تخصصي کمیتة علمي طرح اعتال و ساماندهي علوم 
انساني در روز 21 اسفندماه 1394 با حضور اعضای شوراي 

نقد و بررسي متون علوم انساني برگزار گردید.
اعتال،  طرح  علمي  کمیتة  رئیس  قبادي  دکترحسینعلی 
درصورتی  را  انساني  درعلوم  تحول  خود،  آغازسخنان  در 
هدف دانستند که در مسیر اعتال قرار گیرد. وي بهره گیري 
خالقانه از ظرفیت و سرمایه هاي انساني پژوهشگاه و ورود 
به عرصه کالن نظریه هایي که زیرساخت بوم گرایي در علوم 
انساني را فراهم کند از اهداف و از تعابیر واقع بینانه طرح 

اعتال  قلمداد کرد.
در این نشست دکتر مصلح عضو کمیتة علمي طرح اعتال، 
سخنان خود را با عنوان علوم انساني و آیندة پیش رو آغاز 
کرد. ایشان با اشاره به اینکه علوم انساني مدرن از جنس 
از غرب  انساني  با در نظر گرفتن ورود علوم  و  عمل است 
ورود  براي  سنتز  و  ـ  تز(  )آنتي  تقابل  ـ  ورود  مرحلة  سه 
داشت  بیان  و  داد  قرار  شاخص  را  ایران  به  انساني  علوم 
عدم  دیگران،  تجربه هاي  هضم  و  جذب  ضمن  باید  که 
هم خواني علوم انساني با فکر و عقل ایراني و نسبت آنها در 
مقام اندیشه ورزي با قدرت باید مشخص شود. وي در بحث 
باید ظرفیت نخبگان و  تأکید کرد که  انساني  تحول علوم 

حوزه هاي علمیه نیز در این طرح مدنظر قرار گیرد.
سخنان  اعتال  طرح  علمي  کمیتة  عضو  افروغ،  عماد  دکتر 
)فقدان  آسیب شناسي  به  توجه   .1 بخش  سه  در  را  خود 
قبیل  این  متولي  نهادهاي  که  کاستي هایي  از  گزارشي 
به  متناظر  معرفت شناسي  به  توجه   .2 داشته اند(  طرح ها 
موضوعات 3. توجه به سیر تحول علوم انساني در غرب و 
تاریخي و  نهادهاي  این سوال که  به  نهایتاً: ضرورت پاسخ 
علمي و سنتي ما در برابر چه رویکردهایي حساسیت نشان 

دادند و چرا این نهادها خاصاً در برابر رویکردهاي تحصیلي 
واکنش نشان دادند سخنان خود را خاتمه داد.

در ادامة جلسه دکتر نعمت اهلل فاضلي با اشاره به این نکته 
که منظور و تعریف علوم انساني در طرح اعتال باید مشخص 
گردد چرا که مواجهه با علوم انساني به مثابة یک گفتمان 
یا علوم انساني به مثابة یک رشته یا علوم انساني به عنوان 
مسئله بندي  و  مداقه  کدام  هر  دانش  و  معرفت  از  شکلي 

خاص خود را دارد.
دکتر موسي نجفي )عضو کمیته علمي اعتال( بحث تحول یا 
اعتال با مسئله هویت داراي ارتباط عمیق است و تأکید کرد 
که در این موضوع چند مسئله یا نظریة کالن وجود دارد که 
نسبت به آن نمي توان بي تفاوت بود 1. طبقه بندي علم 2. 
نظریة تمدن و تجدد 3. هویت 4. نظریه هاي انقالب اسالمي

حجه االسالم والمسلمین سیدحسین حسیني دبیر شوراي 
نقد و بررسي متون علوم انساني سه شاخص عمدة طرح را: 
انقالب اسالمي 2- نسبت علوم  با  انساني  1- نسبت علوم 
انساني  علوم  در  تحول  مباني دیني 3- ضرورت  با  انساني 
تجربیات  از  بهره گیري  نباید  که  کرد  تأکید  و  برشمرد 
به دست آمده در حوزة نقد و تحول علوم انساني که تاکنون 

به دست آمده مغفول واقع گردد.
در این جلسه دکتر سیدفضل اهلل موسوي )مدیر گروه حقوق 
شوراي نقد و بررسي متون( دکتر توسلي )مدیر گروه علوم 
سیاسي شوراي نقد و بررسي متون( و دکتر اسداهلل مرادي 
نگارش طرح نامه  تکمیل  و  تصحیح  مورد  در  را  نکاتي  نیز 

ذکر کرد. 
و  امیري تهراني  دکتر  مالئي تواني،  دکتر  جلسه  خاتمة  در 
دکتر معین زاده توضیحاتي را در مورد اهداف طرح و پاسخ 

به سؤاالت مطروحه ارائه کردند.

اولین نشست کمیتة علمي طرح اعتال و ساماندهي علوم انساني
)باحضور اعضای شوراي نقد و بررسي متون علوم انساني(
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منابع  مدیریت  و  مالی  اداری-  معاون  ربانی زاده  دکتر 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفتگویی با 
خبرنگار واحد روابط عمومی به تشریح عملکرد این معاونت 
پرداخت. ربانی زاده گفت: در راستای اهداف تعیین شده 
اقدامات   1394 سال  در  پژوهشگاه  راهبردی  برنامة  در 
اساسی در خصوص یکپارچه سازی نظام اتوماسیون اداری 
انجام گرفته است و سازمان الکترونیک منابع انسانی )نرم 
افزار سازمانی سکو( از حیث فّنی ارتقا داده شده است. در 
جهت ایجاد شرایط مطلوب به منظور افزایش جاذبه های 
پژوهشگاه، فضای کاری کارکنان تجهیز و تعمیر گردیده و 
نیز اصالحات الزم اعمال و وسایل و تجهیزات ایمنی مورد 
نیاز به کار گرفته شده است. همچنین به منظور صیانت از 
ارتقای سالمت  برای  درخور  برنامه هایی  انسانی؛  کرامت 
در  آنان  خانواده های  و  پژوهشگاه  اعضای  روان  و  جسم 
نظر گرفته شده است، از جمله عقد قرارداد بیمة تکمیلی 
با بیمة ایران )که متضمن حمایت های حداکثری نسبت 
به سایر کارگزاران مشابه به منظور جبران خسارت های 
بوده(،  کارکنان  احتمالی  بیماری های  درمان  از  ناشی 
پرداخت وام به همکاران از طریق بانک ملّت و معرفی به 
صندوق قرض الحسنه کارکنان پژوهشگاه، اعطای کمک 
مالی با مجوز هیأت رئیسه در موارد خاص و نیز پرداخت 
مساعده و پرداخت هدایای نقدی به مناسبت های مختلف 

در طی سال. 
دکتر ربانی زاده در خصوص ارزیابی عملکرد کارشناسان 
گفت:  و  کرد  اشاره  طرح  این  پیش نویس  به  کارکنان  و 
این پیش نویس با همکاری کارشناسان این حوزة معاونت 
راستای  در  همچنین  است.  شده  تهیه  مالی  اداری، 
بهره گیری از شناسایی تخصص ها و صالحیت های حرفه ای 
استخدامی  وضعیت  از  اساسی  بررسی های  نیاز  مورد 
کارکنان به عمل آمده است، شرح وظایف شغلی کارکنان 
ارتقای اعضای غیر هیأت علمی  انضمام دستور العمل  به 
همچنین  است.  شده  تنظیم  و  تهیه  کارشناسان  توسط 
وضعیت  تبدیل  خصوص  در  توجهی  قابل  اقدامات 
استخدامی کارکنان به عمل آمده است. عالوه بر این در 
کنار فعالیت های جاری و امور محوله می توان به همکاری 

مؤثر در ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پژوهشگاه، 
مزایدة  برگزاری  و  پژوهش  هفته  برگزاری  در  همکاری 
پژوهشگاه  ونقل  ناوگان حمل  تجهیز  و  فروش خودروها 
امور  مناقصات  برگزاری  و   ) )با خرید 5 دستگاه خودرو 
پیمانکاری اشاره کرد که برخی از مهمترین فعالیت های 

ما در این معاونت می باشد.
در ادامه دکتر ربانی زاده در پاسخ به این سوال که معاونت 
اهداف  به   1394 سال  در  توانسته  حد  چه  تا  اداری 
اداری،  معاونت  حوزه  گفت:  یابد،  دست  خود  مدیریتی 
به کارگیری مؤثر و کارآمد  مالی و مدیریت منابع ضمن 
کنترل  و  هدایت  سازماندهی،  در  انسانی  و  مادی  منابع 
واحدهای تابعه، تا حد مطلوبی توانسته خدمات ستادی - 
تخصصی مناسبی را طی این سال ارائه دهد. فعالیت های 
این حوزه منطبق و در راستای برنامة تعیین شده مبتنی 
بر تعامل سازنده با کارکنان در جهت افزایش مشارکت، 
مسئولیت پذیری و نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی در 
همة ارکان پژوهشگاه با هدف نیل به اهداف نهایی برنامه 

راهبردی بوده است.
نرم افزار  نصب  و  خرید   .1 نظیر:  اهدافی  سال  طی  در 
احکام  صدور  سیستمی  ارتقای  به منظور  انسانی  منابع 
تبدیل   .2 آمار  تهیة  و  گزارشات  و  اطالعات  نگهداری  و 
به  شرکتی  از  کارکنان  از  تعدادی  استخدامی  وضعیت 
کار معین و از کارمعین به پیمانی 3. پرداخت فوق العاده 
بهره وری که قرار است در سال 95 بررسی و اقدام شود.

اشاره  با  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  پایان  در 
حوزة  کرد:  اظهار  جدید  سال  در  معاونت  این  برنامة  به 
 1395 سال  در  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاونت 
افزایش  به  نسبت  پیشین  روند  ادامة  با  تا  دارد  نظر  در 
و  استخدامی  اداری،  تسهیالت  ایجاد  و  منابع  بهره وری 
باز طراحی ساختار سازمانی و  از طریق  رفاهی مناسب، 
و  چالش ها  فرصت ها،  توانمندی ها،  مناسب  سازمان دهی 
راهبردهای برون رفت در کنار بالفعل نمودن توانایی های 
بالقوه، فضای مطلوبی را برای همکاران به منظور نیل به 

اهداف پژوهشگاه فراهم نماید.

گزارش عملکرد معاونت 
اداری؛ مالی و مدیریت 

منابع در سال 1394
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گزارشی از عملکرد مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

در سال 1394

اطالعات  فناوری  مرکز  سرپرست  صالحی  جواد  مهندس 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ارتباطات  و 
عملکرد  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگویی  در 
ذیل  موارد  در  را   1394 سال  در  مرکز  این  برنامه  های  و 

برشمرد:
- ارتقای 251 پله اي وب سایت پژوهشگاه علوم انساني در 
رتبه بندي وبومتریک براي سومین بار پیاپي؛ رتبة نخست 

در ایران و سوم در خاورمیانه،
براي  دیجیتال  بصورت  کتاب  ارائة  سامانة  راه اندازي   -

خاورشناسان و سفینة تبریز،
- مشارکت در خرید و راه اندازي سامانة حقوق و دستمزد 

شرکت »داده نگار ماتریس«،
شرکت»  مالي  سامانة  راه اندازي  و  خرید  در  مشارکت   -

فرجام فراپرداز«،
مدیریت  جامع  سامانة  راه اندازي  و  تهیه  در  مشارکت   -

پژوهشي،
- بانک اطالعات فعاالن فلسفه براي کودکان ایران )فبک(،

- تهیه و راه اندازي سرور و مشارکت در تهیه و راه اندازي 
سامانة اطلس معاونت فرهنگي،

- خرید و راه اندازي سامانة مدیریت اثر انگشت از شرکت 
»دنیاي پردازش«،

بسته  مدار  دوربین  تجهیزات  راه اندازي  و  نصب  خرید،   -
ساختمان فرهنگ،

- تهیه، راه اندازي، توزیع و نصب 26 دستگاه کامپیوتر 13 
دستگاه پرینتر و 10 دستگاه اسکنر،

- دریافت بیش از 17000 مقاله تمام متن از نشریات علمي 
در  مقاله  از 13500  بیش  بارگذاري  و  انساني  علوم  حوزه 

پرتال جامع علوم انساني،
- ثبت بیش از 50 نشریه جدید در پرتال و افزایش تعداد 

نشریات به بیش از 1150 نشریه،
با  از پرتال  - بازدید روزانه 32 هزار محقق بطور میانگین 

بیش از 65 هزار صفحه بازدید شده در روز،
و  برتر کشور  در جایگاه 240 سایت  پرتال  گرفتن  قرار   -

سومین سایت پربازدید در حوزه بازنشر مقاالت 
- بروزرساني بیش از 350 نشریه موجود در پرتال،

- دریافت 12 میلیون بار مقاله تمام متن توسط مراجعین 

در سال 1394،
- ثبت بیش از 1500 شماره نشریه از بیش از 530 نشریه 

موجود در پرتال،
- افزایش تعداد مطالب پرتال به بیش از 293 هزار رکورد 

تمام متن،
- تدوین طرح جامع پرتال جامع علوم انساني و پیش نویش 

RFP ارتقاي نرم افزاري و سخت افزاري پرتال.
عملکرد  تفصیل  تشریح  و  توضیح  به  ادامه  در  صالحی 
بخش های مختلف این مرکز شامل بخش پشتیباني سخت 
افزاري، خدمات شبکه، خدمات نرم افزاري، آموزش، سرویس 

در محل، ارتباطات، امور ستادی و مشاوره پرداخت.
بخش میز خدمت)Help Desk(: در حال حاضر حدود 
دي  پرژکتور،  ویدئو  پویشگر،  چاپگر،  رایانه،  دستگاه   500
پژوهشگاه  در  غیره  و  شبکه  تجهیزات  دوربین،  و  آر  وي 
بخش  کارشناسان  توسط  که  است  بهره برداري  حال  در 
پشتیباني سخت افزار و نرم افزار )Help Desk( نگهداري 
سامانه ي  گزارش  مي شود. سال گذشته طبق  پشتیباني  و 
مدیریت خدمات فناوري اطالعات)ITSM( بیش از 3000 
این  کارشناسان  توسط  خدمت رسانی  و  اشکال  رفع  مورد 
بخش انجام گرفته است. از دیگر خدمات این بخش مي توان 
به ارسال اقالم رایانه اي به مراکز سرویس و گارانتي، تأمین 
قطعات سخت افزاري، خدمات مربوط به تعمیر و شارژ مجدد 
تونرهاي مصرفي، پشتیباني کابل هاي شبکه و رفع اشکال، 
نصب نرم افزارهاي کاربردي و آموزش موردي کارکنان اشاره 

کرد.
و  مدیریت  راه اندازي،  نصب،  شبكه:  خدمات  بخش 
 Server شامل:2003  شبکه  عامل  سیستم هاي  نگهداري 
و   Linux  ،windows  Server  2008  ،windows
 ،Server SQL :نرم افزارهاي مدیریت بانک اطالعات شامل
 Client ،Mdaemon مدیریت پست الکترونیک Oracle
ترافیک  مدیریت  کاربري،  شناسه هاي  مدیریت   ،World
شبکه ونگهداري، پشتیباني، راه اندازي و اتصال رایانه هاي 
کاربران پژوهشگاه به شبکه، تعمیر، نگهداري، سرویس و راه 
اندازي سوئیچ ها، پچ پنل ها و رک ها، ارائه خدمات مربوط 
کاربران  مدیریت  و  جدید  کاربران  براي  اکانت  ایجاد  به 
موجود اعم از استفاده کنندگان از اینترنت، ایمیل و شبکه 
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داخلي، ارائه خدمات حفاظتي شامل آنتي ویروس، فایروال 
و پراکسي تحت شبکه از جمله مواردی است که در بخش 

خدمات انجام گرفته است.
ایستگاه هاي  عامل  سیستم  نصب  نرم افزاري:  خدمات 
کاري کاربران Windows 7  ،Windows XP و غیره، 
نصب نرم افزارهاي کاربردي روي ایستگاه هاي کاربران شامل 
آنتي  فارسي،  فونت هاي  فارسي ساز ها،   ،Office مجموعة 
ویروس، کالینت اتوماسیون، درایورها، رایتر، فشرده ساز و 
تنظیمات نرم افزاري و غیره، راهبري، مدیریت و بروز رساني 
پایگاه اینترنتي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
راهبري، مدیریت و بروز رساني پرتال علوم انساني، راهبري، 
شامل  اداري  اتوماسیون  اطالعات  رساني  بروز  و  مدیریت 
دسترسي  مدیریت  سازماني،  درخت  ایجاد  کاربر،  تعریف 
اتوماسیون  به  مربوط  خدمات  و  فرم ها  تعریف  کاربران، 
روي شبکه، ارائة خدمات حضور و غیاب کارکنان از طریق 
سامانه مربوطه و اخذ و ارائة گزارشات ماهانه، ارائة خدمات 
نرم افزاري مربوط به پست الکترونیکي و پشتیباني اطالعات 
اطالعات  و  سامانه ها  از  پشتیبان  نسخ  تهیه  ایمیل ها 
رایانه هاي سرویس دهنده )Servers( و کمک به بخش هاي 
روي  تخصصي  صفحه  راه اندازي  جهت  پژوهشگاه  مختلف 
بخش  همت  به  که  است  مواردی  رساني  اطالع  پایگاه 

خدمات نرم افزاری اجرا شده است.
کاربران  تا  است  شده  تالش  نیز  بخش  این  در  آموزش: 
سواالت  به  و  آشنا  کاربردي  نرم افزارهاي  و  ویندوز  با  را 
مربوطه پاسخ داده شود. همچنین آموزش و راهبري سامانه 
استفاده  آموزش  کاربران،  و  کارکنان  به  اداري  اتوماسیون 
و  مدیریت  آموزش  و شبکه،  الکترونیک  اینترنت، پست  از 
راهبري صفحات وب نیز از دیگر آموزش   هایی است که در 

حین انجام کار توسط کارشناسان انجام شده است.
تحویل  و  نصب  همچون  مواردی  محل:  در  سرويس 
و  تنظیم  آنها،  کار  محل  در  کاربران  به  جدید  رایانه هاي 
پاسخ  و  اشکاالت  رفع  به شبکه،  کاربران  رایانه هاي  اتصال 
رایانه ها  جانبي  سخت افزارهاي  نصب  کاربران،  سواالت  به 
برحسب نیاز کاربران، نصب بسته هاي نرم افزاري خاص روي 
رایانه ها بنا به درخواست کاربران، نصب کالینت اتوماسیون 
و آنتي ویروس روي ایستگاه هاي کاري در محل نصب رایانه، 
جابه جایي رایانه ها و تجهیزات جانبي و نصب مجدد آنها با 
همواره  کارکنان  مکان  تغییر  و  واحدها  جابجایي  به  توجه 
مورد توجه بوده و حتی االمکان توسط کارشناسان با توجه 

به امکانات موجود در پژوهشگاه ارائه شده است.
در  داخلی  خدماتی  و  فوق  موارد  بر  عالوه  ارتباطات: 
دهنده  سرویس  مرکز  با  مستمر  فني  ارتباط  پژوهشگاه 
با  فني  ارتباط  رسپینا«،  داده پردازي  »شرکت  اینترنت 
شبکه(  ارتباطي  بستر  تامین  )متولي  مخابرات  شرکت 
شرکت هاي  با  ارتباط  اینترنت،  اتصال  و  نگهداري  جهت 

استفاده  مورد  نرم افزارها و سخت افزارهاي  تأمین کننده ي 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز همواره 

مورد پیگیری قرار گرفته است.
تلفني،  از  اعم  داخلي  ارتباطات  به  توجه  ستادي:  امور 
شبکه ها،  نقشه ي  مستندات،  تهیه  حضور،  و  مکاتبه اي 
سي دي ها،  نرم افزارها،  اطالعات،  آرشیو  نگهداري 
گرفته  انجام  بخش  این  کارشناسان  توسط  دي وي دي ها 

است.
بخش  به  اشاره  در  مرکز  این  سرپرست  صالحی  مشاوره: 
خرید  زمینه  در  تا  کرده ایم  تالش  همواره  گفت:  مشاوره 
تهیه  الکترونیکي،  و  الکتریکي  بعضاً  و  رایانه اي  تجهیزات 
تهیه  و  مختلف   واحدهاي  نیاز  مورد  نرم افزاري  بسته هاي 
سامانه های نرم افزاری خاص منظوره، خدمات مشاوره ای و 
نظارتی ارائه دهیم. همچنین به همکاران در خصوص تهیه 
راهبري  و  مدیریت  و  مربوطه  تجهیزات  و  تاپ  لپ  رایانه، 

رایانه هاي شخصي خود نیز کمک و مشاوره ارائه داده ایم.
کمک به همکاران فني دیگر واحدها نظیر تلفنخانه )نصب 
گوشي هاي  و  فتوکپي  و  فکس  دستگاه هاي  راه اندازي  و 
ویدئو  تکمیلي)خدمات  تحصیالت  جدید(،  دیجیتالي 
پروژکتورها(، سالن کنفرانس هاي پژوهشگاه و دفتر ریاست 
یا  برنامه ریزی  با  همواره  که  است  مواردی  دیگر  جمله  از 
گرفته  قرار  پیگیری  و  توجه  مورد  قبلی  برنامه ریزی  بدون 

است.
مهندس صالحی در پاسخ به این سوال که تا چد حد اهداف 
در سال  تقریباً  است گفت:  پیدا کرده  تحقق  مدیریتی اش 
94 توانسته ایم بیشتر وظایف و مسئولیت هایمان را عملیاتی 
پر  ارتباطي  تجهیزات  فني  پشتیباني  و  راهبري  سازیم، 
سرعت میان پژوهشگاه و ساختمان هاي کریمخان، فرهنگ، 
انبار گلفام و کتابخانه ي مینوي، راهبري و پشتیباني فني 
دکل براي ارتباط بي سیم اینترنت، راهبري و پشتیباني فني 
و اخذ اثر انگشت، صدور کارت و آموزش سامانه حضور و 
غیاب در ساختمان مرکزي، کریمخان و فرهنگ نیز از دیگر 
اهداف و مسئولیت هایی بود که توانستیم به مرحله اجرا و 

عمل برسانیم.
پژوهشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مرکز  سرپرست 
تشکیل  گفت:   95 سال  در  خود  آیندة  برنامة  به  اشاره  با 
شوراي فناوري اطالعات و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی 
مرکز  سخت افزاري  ارتقای  و  توسعه  فرهنگی،  مطالعات  و 
تجهیزات  و  ذخیره سازها  سرورها،  )توسعه  شبکه   و  داده  
انساني  علوم  جامع  پرتال  نرم افزاري  ارتقای  ارتباطي(، 
استقرار  و  خرید  پژوهشگاه،  اطالع رساني  وب سایت  و 
آموزش  سامانه ي  استقرار  و  خرید  اسناد،  آرشیو  سامانه ي 
اینترنت  باند  پهناي  ارتقای   ،)E-learning(الکترونیک
پژوهشگاه از جمله برنامه های این مرکز در سال پیش رو 

می باشد.
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ارتقاي  آئین نامه  یک  شمارة  پیوست   5 مادة  اجراي  در 
مرتبة اعضاي هیأت علمي، مقررات مربوط به طرز تشکیل، 
جلسه  )مصوب  مؤسسه  ممیزه  هیأت  وظایف  و  اختیارات 
679 مورخ 89/10/14 شورای عالی انقالب فرهنگی(، هیات 
به   1394/10/27 تاریخ  در  را  مصوبه اي  پژوهشگاه  رئیسه 
تصویب رساند که بر مبناي آن نیمي از اعضای هیأت ممیزة 
پژوهشگاه در دورة ششم )1394 و 1395( از طریق انتخابات 
برگزیده شوند. طبق مصوبة یاد شده، سه تن از بین استادان 
ممیزه  هیأت  انتخابي  اعضای  دانشیاران  بین  از  تن  دو  و 
در دورة جدید را تشکیل  مي دهند. بدین منظور به دعوت 
 1394 بهمن   14 تاریخ  در  انتخابات  پژوهشگاه  سرپرست 
در سالن حکمت با نامزد شدن 4 تن از استادان و 4 تن از 
دانشیاران برگزار شد؛ از بین استادان آقایان دکتر مصطفي 
عاصي، دکتر یحیي مدرسي تهراني و دکتر تقي پورنامداریان 
و از بین دانشیاران آقاي دکتر نعمت اهلل فاضلي و خانم دکتر 
آزیتا افراشي با رأي اعضای حاضر در جلسه برگزیده شدند 
و به همراه آقایان دکترمحمدجعفر حبیب زاده، دکتر شهرام 

خانم ها  و  عبدالحسین خسروپناه  یوسفی فر، حجت االسالم 
دکتر حکیمه دبیران و دکتر زهرا پارساپور به عنوان پنج تن 
از اعضای انتصابي جهت صدور حکم به وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوري معرفي شدند. وزیر محترم علوم در احکامي، ده 
اعضای حقیقي هیأت  عنوان  به  را  یاد شده  اعضای  از  تن 
پژوهشي  معاون  و  پژوهشگاه  سرپرست  همراه  به  ممیزه 
ایشان به عنوان اعضای حقوقي هیات ممیزه منصوب کرد 

که در تاریخ 22 فرودین 1395 این احکام ابالغ شد.
پنجم  دوة  ممیزه  هیات  اعضای  احکام  است  ذکر  شایان 
 1394/12/11 تاریخ  در   )1394 و   1393( پژوهشگاه 
ملغي شد. در این دوره در مجموع هیأت ممیزه 21 نوبت 
تشکیل جلسه داد و بر اساس احکام صادره: 3 مورد ارتقا 
مورد   29 پژوهشگاه،  داخلي  اعضای  از  استادي  به  مرتبه 
ارتقا به دانشیاري )16 مورد از اعضای داخلي پژوهشگاه(، 
9 مورد ارتقا مرتبه به استادیاري )3 مورد از اعضای داخلي 
 4( پیماني  دوره  سنوات  احتساب  مورد   10 و  پژوهشگاه( 

مورد از اعضای داخلي( به تصویب رسید.

انتخابات اعضای هیأت ممیزة پژوهشگاه 
در دورة ششم )1395-1394(
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دیدار پروفسور »گئورگ اشتنگر« با رئیس 
پژوهشگاه و جمعی از اعضای هیأت علمی 

با پروفسور »گئورگ اشتنگر« در  ایران« سلسله سخنرانی ها و دیدارهای علمی  به همت »انجمن فلسفة میان فرهنگی 
ایران برگزار شد. جلسة دیدار با سرپرست پژوهشگاه و اعضای هیأت علمی نیز با پروفسور اشتنگر با همکاری »پژوهشکدة 
فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« در تاریخ 26 بهمن از ساعت 11 تا 13 در محل حوزة ریاست 
تشکیل شد. در این دیدار پرسش های متعددی از سوی اعضای هیأت علمی از پژوهشکده ها و حوزه های مختلف طرح 
شد و پروفسور اشتنگر از منظر میان فرهنگی نظرات خود را در باب این پرسش ها ارائه کرد. محوریت اصلی این جلسه 
تأکید بر اهمیت شناخت خود و دیگری، مفاهمه با دیگری و امکان برقراری دیالوگ و گفت وگو با رویکردی میان رشته ای 

و میان فرهنگی بود.
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آنچه شاید در همین ابتدا الزم باشد آن را یادآوری کنم این 
نکته جالب توجه است که مؤلف کتاب »سهروردی و افکار 
من  گرامی  استاد  یعنی  اشراق:  فلسفه  منابع  در  تأملی  او: 
غرب  فلسفه  در  متخصص  اوالً  مجتهدی  کریم  دکتر  آقای 
هستند و بیشتر وقتشان هم تا به حال صرف تدریس فلسفه 
غرب و تالیف درباره آن شده است. پس همین ابتدای کار 
یا جنبه هایی بوده  می شود پرسید در سهروردی چه جنبه 
است که ایشان الزم دیده اند به تحقیق درباره او بپردازند؟ 
نکات بسیار مجملی درباره سهروردی می گویم و  ابتدا  من 
بعد به کتاب »سهروردی و افکار او« و رویکرد مولف آن در 
تالیف کتاب می پردازم و در پایان هم نکته ای درباره سبک 
این کتاب می گویم که از برخی وجوه متفاوت است با دیگر 
آثار آقای دکتر مجتهدی. گمان می کنم با توضیحاتی که در 
طول صحبتم خواهم داد پاسخ پرسشی هم که مطرح کردم 

روشن خواهد شد.
شهاب الدین یحیی سهروردی یا به تعبیر دیگر شیخ اشراق 
را چه بسا بتوان ایرانی ترین فیلسوف ایران دانست. همین امر 
به اندیشه سهروردی چه در روزگار خودش و چه در روزگار 
ما اهمیتی فرهنگی و حتی اجتماعی و سیاسی می داده است 
و می دهد. سهروردی شاید در مقام فیلسوف در تاریخ فلسفه 
اسالمی اهمیت فارابی در مقام موسسی هوشمند یا ابن سینا 
نداشته  را  جامع نگر  و  بزرگ  به راستی  فیلسوفی  مقام  در 
و  فارابی  مدنی  نظریه پردازی های  از  فلسفه اش  شاید  باشد، 
علم شناسی ابن سینا خالی باشد، اما او در یکی از بزنگاه های 
تاریخ ما ترکیب و تألیفی را تصور و تصدیق کرده است که 
ابعاد مختلف آن تا روزگار ما بحث انگیز و اثرگذار بوده است.

که سنت  اوست  آثار  و  لطف سهروردی  به  نکنیم  فراموش 
ایران باستان به متون فلسفی راه می یابد و نام شخصیت های 
واقعی باستانی ما و نیز شخصیت های حماسی مانند کیخسرو 
در این متن ها برده می شود. حتی جاهایی که خود او خیلی 
که  است  کرده  باز  راهی  آثارش  باز  نپرداخته  مساله ای  به 
دیگران به آن بپردازند. مثال نام زردشت )به صورت زرادشت( 
در حکمه االشراق تنها یکبار و در حد اشاره مطرح شده است. 
به »فرهنگنامه سهروردی« تألیف آقای حسن سیدعرب که 
مراجعه کنیم می بینیم در دیگر آثارش هم نامی از زردشت 

حکمه االشراق  شرح  دو  فقط  است  کافی  اما  است.  نیامده 
داشته  چشم  پیش  را  شیرازی  قطب الدین  و  شهرزوری 
باشیم تا ببینیم همان اشاره چگونه تفصیل یافته و در این 
کتاب ها از زردشت نبی و حکیم سخن گفته شده است. در 
حقیقت سهروردی راهی را گشوده است که در آن ایرانیان 
حکمت پیش از اسالم سنت خود را با حکمت پس از اسالم 
سنت شان پیوند بزنند و استمرار فرهنگی خود را حفظ کنند 
و نشان دهند. صرفا در این حد هم نیست او روش فهمی را 

مطرح می کند مقابل روش ظاهرگرایانه.
از سویی چنانکه اشاره کردم او تاریخ ایران پیش از اسالم- یا 
پهلوانی  و حماسه  باستان  ایران  اساطیر  دقیق تر  عبارت  به 
داده  پیوند  یونان  فلسفه  نیز  و  اسالمی  اندیشه  با  را  را-  ما 
است و از سوی دیگر جنبه های باطنی و شاید بشود گفت 
آنها  از  و  نشانده  کنار هم  را  گوناگون  فرهنگ های  غنوصی 
مجموعه ای پدید آورده که به موجب آن درک باطنی از دین 
نسبت به درک ظاهر آن رجحان دارد. او اهل شهود و اشراق 
است و البته از سوی دیگر اهل منطق تا آن حد که در آن 
نوآوری های شایان تأمل داشته باشد. از سویی فیلسوفی بوده 
است اهل استدالل و از سویی نویسنده حکایاتی تمثیلی، از 
از سوی  و  است  فقه  اصول  علم  در  کتابی  نویسنده  سویی 
دیگر شاعر. زندگی شخصی سهروردی هم سرشار بوده است 
از راز و رمز. او جوانی بوده است زودرس که با همان سرعت 
و شتاب که مراتب رشد و پختگی را طی می کرده مرگ را 
نیز مالقات کرده است، پیش از آنکه چهل ساله شود، مرگی 
که همان قدر با اعتقادات فلسفی اش پیوند دارد که با تأثیر 

اجتماعی و سیاسی  آن اعتقادات.
کتاب »سهروردی و افکار او« مروری است بر جنبه های متکثر 
زندگی و اندیشه این فیلسوف نامدار ایران و جستجویی است 
پیشینیان  با  او  فکری  پیوستگی های  و  او  فکری  منابع  در 
سایر  مانند  که  »مقدمه«  و  اول«  از »سخن  گوناگون. پس 
هر  از  بیش  و  پیش  مجتهدی  استاد  آثار  دیگر  مقدمه های 
چیز بیان دغدغه های فکری ایشان است،  در کتاب به ترتیب 
زندگینامه سهروردی،  درباره  است  آمده  مباحثی  و  مطالب 
نظرگاه  از  منطق  درباره  اخیر  بخش  در  او.  افکار  و  او  آثار 
معرفت شناسی  مقوالت(،  بتاته،  قضیه  )تعریف،  سهروردی 

نقد و بررسی کتاب 

»سهروردی و افکار او: تأملی در منابع فلسفة اشراق«

 تألیف دکتر کریم مجتهدی
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اشراقی، حکمت اشراق و وجوه تفارق مشاء و اشراق مباحثی 
آمده است. در ادامه به صورت جداگانه فصلی آمده است در 
بخش  این  تکمیل  در  سهروردی.  تمثیلی  حکایات  تحلیل 
از  آیا  که  کرده  پیدا  اختصاص  موضوع  این  به  بعدی  بحث 
را  آن  فردوسی  که  نحوی  به  کیخسرو  حماسی  سرگذشت 
سروده است، می توان تحلیلی اشراقی به سبک شهاب الدین 
اندیشه  در  که  آنجا  از  همچنین  داد.  دست  به  سهروردی 
و  خودسازی  دیگر  عبارت  به  و  شهود  و  اشراق  سهروردی 
سلوک عرفانی اهمیت دارد بخشی از کتاب سهروردی و افکار 
او در مقایسه و سنجش نسبت سهروردی است با فریدالدین 
را  همدیگر  چند  هر  بوده اند  هم دوره  یکدیگر  با  که  عطار 
ندیده اند. یکی از بخش های مهم کتاب نیز اختصاص یافته 
است به منابع فکری سهروردی که عالوه بر متون اسالمی 
داشته  مدخلیت  آن  در  هم  یونان  فلسفه  از  ویژه ای  درک 
است؛ از جمله درکی افالطونی از ارسطو یا چهره ای رازآمیز 
به نام »آغاثاذیمون« که اندیشه های منتسب به او ریشه های 
باستانی کهن دارد و حاکی از سنت هایی بسیار قدیمی است.
در کتاب به بستر فرهنگی- اجتماعی رشد و نمو اندیشه های 
سهروردی نیز توجه شده است، از جمله به سیاست فرهنگی 
ایلخانان و توجه آنها به فرهنگ کهن ایران؛ دو تصویر دیدنی 
هم در این باره در کتاب هست برگرفته از تحقیقات آقای 
یکی  بر  که  دوره  آن  از  کاشی  دو  ملیکیان،  اسداهلل  سورن 
دو  سیمرغ.  نقش  دیگری  بر  و  هست  فردوسی  از  مصرعی 
بخش پایانی سهروردی و افکار او دربردارنده مطالبی است 
اقوال  و  آراء  از  متاثر  شخصیت های  و  چهره ها  معرفی  در 
قطب الدین  و  شهرزوری  سویی  از  او:  معرف  یا  سهروردی 
و  مالصدرا  و  میرداماد  و  دوانی  و  ابن کمونه  و  شیرازی 
عبدالرزاق الهیجی و ابن ابی جمهور احسایی و قاضی سعید 
و  و مالهادی سبزواری  مازندرانی  مال محمد صالح  و  قمی 
لویی  و  ریتر  و هلموت  نیکلسون  الن  رینولد  از سوی دیگر 

ماسینیون و هانری کربن.
که  بگویم  او«  افکار  و  »سهروردی  کتاب  رویکرد  مورد  در 
موضوع  این  سهروردی  به  راجع  کتابی  در  معمول  طور  به 
مطرح می شود و بسط و تفصیل می یابد که سهروردی قائل 
به اصالت ماهیت است، بحثی که به جای خود درخور توجه 
اهمیتی  این بحث  اما در کتاب دکتر مجتهدی  هم هست. 
ماهیت  یا  وجود  اصالت  بحث  می کنم  تصور  است.  نداشته 
مالصدرا  فلسفه  منظر  از  که  می کند  پیدا  اهمیت  وقتی 
سهروردی را قرائت می کنیم، یعنی با توجه به بعد. اما کتاب 
آقای مجتهدی از این منظر نوشته نشده و شاید بتوانم بگویم 
یعنی  است؛  قرائت شده  قبل  به  توجه  با  در آن سهروردی 
همان سنت های رازآمیز باستانی که به آنها اشاره شد. کتاب 
در جهت پژوهش های اخیر ایشان است در این سنت ها. در 
تجدید حیات  دوره  در  »فلسفه  یعنی  ایشان  پیشین  کتاب 
هست،  کهن  سنت های  به  توجه  این  هم  غرب«  فرهنگی 
کتاب تازه ای هم که در دست انتشار دارند یعنی »افالطونیان 

متأخر« کال ناظر به همان سنت هاست. بی سبب نیست که 
خواننده کتاب می بیند که در کتابی راجع به سهروردی نام 
تجدید  دوره  در  اینها  می آید.  فیچینو  و  پلتون  گمیستوس 
شباهت هایی  که  گفته اند  چیزهایی  غرب  فرهنگی  حیات 
از سوی سهروردی. چراکه  اندیشه های مطرح شده  با  دارد 
ظاهرا سهروردی و بعد آن اندیشمندان دوره نوزایی به منابع 

مشترکی توجه داشته اند.
حال  همه  در  که  بگویم  هم  را  این  کتاب  رویکرد  درباره 
مبتنی است بر ترجیح نگاه عقالنی بر نگاه عرفانی و اشراقی 
به معنای محدودی که متضمن نفی عقالنیت باشد یا نفی 
از  فقط  نه  مجتهدی  دکتر  که  تصویری  در  سالم.  زندگی 
اشراق  و  عرفان  از  کلی  به طور  که  او  اندیشه  و  سهروردی 
ترسیم کرده، جا به جا و به انحاء مختلف تأکید شده است 
و  بی خویشی  تأیید  اشراق  فلسفه  به  پرداختن  از  که غرض 
نفی سالمت تن و نفی خردمندی نیست، بلکه بسط آنهاست؛ 
این تأکید به ویژه در جامعه ما تأکیدی است به جا و ضروری.

مربوط  آن  مولف  رویکرد  به  که  کتاب  جنبه  این  بر  عالوه 
می شود، هنگام خواندن این کتاب توجه من به سبک نگارش 
آن هم جلب شد که سبکی است گاه کامال متفاوت است با 
سبک معمول و معهود دیگر کتاب های آقای دکتر مجتهدی 
و در نگارش بخش هایی از آن - مثال بخش مربوط به تنهایی 
پیش از مرگ سهروردی و بخش مربوط به کیخسرو - گاه 
این  است.  یافته  بروز  مجال  هم  ادبی  ذوق ورزی  و  تخیل 
تفاوت لحن و تغییر سبک مرا به یاد سخنان عمیق تئودور 
نحوه  و  فلسفه  و  اندیشه و سبک،  انداخت در نسبت  آدرنو 
محتوا  و  صورت)فرم(  تفکیک  که  است  این  واقعیت  بیان. 
وجود،  و  ماهیت  تفکیک  مانند  ماست؛  ذهن  انتزاع  حاصل 
آنها  ذهن  در  ولی  نداریم  بیشتر  موجود  یک  واقع  عالم  در 
را می توانیم تفکیک کنیم. صورت و محتوا هم همین طور 
است. آنها همزاد هم اند و هر ظرفی قابلیت بیان هر محتوایی 
را ندارد. نکته ای که می گویم صرفا ناظر به کتاب »سهروردی 
و افکار او« نیست؛ ناظر به خود فلسفه سهروردی و آثار او هم 
هست. سهروردی نمی توانسته است همه اندیشه هایش را در 
قالب کتاب های فلسفی معمول بیان کند؛ پس داستان های 
نکته شاید  این  به  توجه  است.  نوشته  تمثیلی هم  و  رمزی 
است،  محال  سودای  آرزوها  برخی  که  دریابیم  کند  کمک 
مثال نمی شود فلسفه های اگزیستانس را به صورت تحلیلی 
بیان کرد، همان لحظه که بخواهید این کار را بکنید هر دو 
به گمان  تغییر ماهیت داده  است.  آنها  از  یا دست کم یکی 
است  مهمی  موضوع  فلسفه  در  و صورت  مسأله سبک  من 
که کمتر به آن توجه شده است؛ گرچه فیلسوفان بزرگ هر 
یک به خوبی این مسأله را می شناخته اند و اندیشه هایشان 

آگاهانه یا ناخودآگاه در قالب متناسب زاده شده است.

محمد منصور هاشمی 
 موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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بازدید اعضای انجمن ایرانی »مطالعات قرآنی و فرهنگ 
اسالمی« و دانشجویان دورة کارشناسی ارشد »علوم قرآن 

و حدیث« پژوهشگاه از مرکز اسناد ملی ایران

بازدید اعضای انجمن ایرانی »مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی« و دانشجویان دورة کارشناسی ارشد »علوم قرآن و حدیث« 
پژوهشگاه از مرکز اسناد ملی ایران ، پیرو مذاکرات انجام شده جهت امضای تفاهم نامه بین »انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و 

فرهنگ اسالمی« و »سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران«؛ در روز سه شنبه 6 بهمن 94 انجام گردید.
آرشیو مخازن مرکز اسناد اولین بخشی بود که اعضا از آن دیدن کردند. در این قسمت اسناد به صورت استریل و تحت شرایط 
کنترل رطوبت و دما و حفاظت از آتش سوزی نگهداری می شوند. این مرکز عالوه بر نگهداری اسناد مهم، آمادگی پذیرش و 
نگهداری از اسناد و آثاری که به این مرکز اهدا می شوند و یا به صورت امانی به این مرکز سپرده می شوند را نیز، دارا است.

بخش بعدی آزمایشگاه بیولوژی بود. اسناد قدیمی در این مرکز مورد بررسی بیولوژیک قرار می گیرند و از نظر آلودگی های 
باکتریایی، قارچی و یا وجود الرو حشرات، آزمایش می شوند. در صورت وجود آلودگی سند می بایست تحت سم زدایی قرار 

گیرد تا آلودگی بیش از بیش به بافت سند صدمه وارد ننماید.
 آزمایشگاه شیمی قسمت دیگری بود که مورد بازدید اعضا قرار گرفت. در این بخش اسناد از لحاظ میزان اسیدیته مورد 
آزمایش قرار می گیرند و آثار برجای مانده از ترمیم های نادرست قبلی مثل آثار چسب از روی آنها زدوده می شود. همچنین 
در این قسمت لوازمی که مرکز برای نگهداری اسناد تهیه می کند از نظر میزان استحکام در برابر رطوبت و ...، آزمایش می 

شوند تا  همواره بهترین لوازم  برای حفظ کیفیت و نگاهداری اسناد تهیه گردد.
بخش ترمیم از قسمت های دیگری بود که در ادامه بازدید شد. در این بخش اعضای انجمن از نزدیک با نحوة استفاده از کاغذ 

تیشیو و کاغذهای ترمیم برای ترمیم اسناد و نسخ خطی آشنا شدند و فرآیند ترمیم توسط کارشناسان توضیح داده شد.
در انتها، اعضا از تاالر پژوهش دیدن کردند و چگونگی جستجو و سفارش اسناد برای آنها توضیح داده شد.
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 دیدار دکتر قبادی با اعضای پژوهشکدة 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مطالعات  پژوهشکدة  اعضای  با  پژوهشگاه  دیدار سرپرست 
 1394 اسفندماه   18 سه شنبه  روز  ارتباطات  و  فرهنگی 
دکتر  ساعی،  دکتر  کریمی علوی،  دکتر  آقایان  حضور  با 
بصیری، خانم دکتر اجاق، آقای خسروی و خانم صادق پور 

تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، دکتر قبادی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و 
شهادت حضرت زهرا )س( و گرامیداشت یاد امام و شهدا، 
از اعضای پژوهشکده تشکر و به تشریح اهداف این دیدار 
ذیل محورهایی از جمله: پیگیری برنامة توسعة پژوهشگاه و 
بحث در مورد انطباق برنامه ها و عملکردهای پژوهشکده ها 
و مراکز با برنامة توسعه، بررسی ایفای نقش ملی و فراملی 
پژوهشکده ها و مراکز، تعامل عمیق تر با اعضای پژوهشکده ها 
و  پژوهشکده ها  استماع مسائل مشکالت عمومی  مراکز،  و 

مراکز پرداختند.

در ادامه دکتر کریمی علوی، سرپرست پژوهشکدة مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات، ضمن تشکر از حضور دکتر قبادی در 
شورای عمومی این پژوهشکده، با تشریح وضعیت همکاری 
سایر  بیان  به  آنان   جذب  فرآیند  و  علمی  هیأت  اعضای 
مسائل پژوهشکده از جمله کمبود فضای فیزیکی، راه اندازی 

نشریه و ارتباطات و تعامالت بیرونی پژوهشکده پرداخت.
توضیح  ضمن  نیز  پژوهشکده  علمی  هیأت  اعضای  سپس 
طرح  های پژوهشی خود که ذیل برنامه راهبردی پژوهشکده 
همکاری  های  مختلف  مسائل  بیان  به  شده  اند،  تنظیم 

پژوهشی و آموزشی خود پرداختند.
شده  مطرح  مسائل  بررسی  ضمن  قبادی  دکتر  پایان  در 
که  کرد  تأکید  پژوهشکده،  برنامه  های  از  حمایت  اعالم  و 
کوشش خود را برای پیگیری و رفع مسائل به کار می گیرد.
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