
از ابتدای خرداد فراهم شد  

دسترسی به کتابخانه 
دیجیتال علوم انسانی در 

پژوهشگاه   
امکان دسترسی به کتابخانه دیجیتال علوم انسانی و دریافت)دانلود( 

کتاب های موجود در آن برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 
علوم انسانی در کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی فراهم شد . 
کتابخانه دیجیتال علوم انسانی  با هدف ایجاد پایگاهی متمرکز 

حاوی منابع تخصصی در حوزه علوم انسانی و رفع نیازهای پژوهشی 
متخصصان این حوزه، با همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی و شهرداری تهران راه اندازی شده است. کتابخانه دیجیتال 
هم اکنون حدود صد هزار کتاب دیجیتال شامل 40هزار کتاب التین، 

40 هزار کتاب عربی و 2 هزار کتاب چاپی سنگی و سربی را در دسترس قرار داده است. جستجوی همزمان در فهرست رکوردها و تمام متن؛ 
جستجوی تمام متن با امکان تعیین دامنه جستجو در متن شامل پاورقی، فهرست مندرجات و متن و...، رتبه بندی )Ranking ( نتایج 

جستجو بر اساس  رتبه های استاتیک و پویا؛ طبقه بندی موضوعی منابع و امکان مرور و جستجوی  آنها بر اساس درختواره موضوعی، از 
قابلیت های مهم سامانه کتابخانه است . 

گفتنی است کاربران اینترنتی با مراجعه به سایت http://ebook.tehran.ir  می توانند کتاب های موجود در این کتابخانه را بصورت آنالین 
مشاهده کنند اما دریافت)دانلود( کتاب ها صرفا با مراجعه به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و یا خانه کتاب شهر تهران میسر 

است .هم اکنون به صورت روزانه کلمه عبور برای استفاده از کتابخانه و دانلود کتاب ها برای اعضاء پژوهشگاه ارسال می شود.راهنمای دانلود 
به صورت تصویری نیز برای آنها  ارسال شده است.مدیریت کتابخانه از کاربران این کتابخانه خواسته برای بهبود کیفیت و ارائه خدمات 

بهتر،در نظر سنجی اینترنتی این کتابخانه که در نشانی http://31.24.238.137/S-Survey.aspx قابل دسترسی است،شرکت کنند.
    

چهارم دی ماه و با حضور پژوهشگاه علوم انسانی

کنفرانس بین المللی فلسفه دین 
معاصر برگزار می شود

فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر منتشر شد.این کنفرانس بین المللی با 
همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن فلسفه دین سوم وچهارم 
دی ماه در تهران برگزار می شود. عالقه مندان تا اول مردادماه سال جاری فرصت دارند 

چکیده مقاالت خود را به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایند.
تجربه دینی، تکثرگرایی دینی،الهیات و شر،عقالنیت باورهای دینی،گفتگوی شرق 

و غرب بر محور دین، مطالعات میان فرهنگی و فلسفه دین معاصر، دین و تکنولوژی و 
جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر محورهای اصلی این کنفرانس هستند.

گفتنی است دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر سیدحسن حسینی، دکتر قاسم پورحسن، 
دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر محمد ایلخانی، دکتر محسن جوادی، دکتر محمد 

محمدرضایی، دکتر احد فرامرزقراملکی، دکتر محمود خاتمی، حجت اإلسالم رشاد، 
دکتر لگنهاوزن، دکتر غالمحسین خدری  اعضا هیات علمی ا ین کنفرانس را تشکیل     

می دهند.
عالقه مندان برای اطالعات بیشتر به سایت www.philorconf.org مراجعه نمایند .

خبرنامه داخلی | سال سوم | شماره 20
خرداد 91 | 12 صفحه 

با تصویب کمیسیون نشریات 

»حکمت معاصر« علمی 
پژوهشی شد 

اداره تحصیالت تکمیلی خبر داد

دکتری پژوهش محور با 
جدیت دنبال می شود
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در سه ماه گذشته برگزار شد 

جایزه کتاب فصل برای
 کفایه الطب

 کتاب کفایه الطب که توسط دکتر زهرا پارساپور تصحیح شده 
در بیستمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان اثر برگزیده شناخته شد.بر اساس اعالم دبیرخانه جایزه 
کتاب فصل،این کتاب در رشته پزشکی عنوان اثر برگزیده را از 

آن خود کرده است. 
این کتاب ارزشمند  دانشمند بزرگ قرن ششم ابوالفضل 
حبیش تفلیسی است و توسط پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی در دو مجلد منتشر شد. این اثر  که از متون 
کهن و گنجینه طب شرق و غرب محسوب می شود، در سه 

بخش تالیف شده است. با توجه به قدمت اثر،مجموعه                   
کفایه الطب عالوه بر ارزش علمی و طبی می تواند به عنوان 

نمونه نثر ساده علمی مورد توجه ادیبان و سبک شناسان قرار 
بگیرد. دکتر زهرا پارساپور با در اختیار داشتن هفت نسخه به 

پیشنهاد استاد مرحوم ایرج افشار این اثر را تصحیح نمود  و در 
مقدمه کتاب به معرفی نویسنده این کتاب و آثارش و نیز معرفی 

کفایة الطب و بیان ویژگی های سبکی آن پرداخته است. در 
پایان این کتاب عالوه بر نمایه واژگان و اصطالحات، فهرست 

های جداگانه ای از اسامی دارو ها، بیماری ها،  ابزارآالت، 
اشخاص و غیره درج شده است. در این تصحیح عالوه بر دقتی 

که در حفظ ویژگی های ادبی کتاب شده، با نظارت دکتر محمد 
مهدی اصفهانی به جنبه های علمی و طبی نیز توجه جدی 

شده است. کفایة الطب در دو مجلد با چاپی نفیس و رنگی، با 
حفظ اصالت شکل و رنگ موجود در نسخه ها،به قیمت 70 

هزار تومان منتشر شده است. عالقه مندان برای تهیه این کتاب 
می توانند نام آن  را به شماره 3000144104 پیامک کرده یا با 

شماره 88046891 تماس بگیرند.امکان خرید اینترنتی از 
طریق مراجعه به سایت WWW.IHCS.AC.IR    نیز 

امکانپذیر است.    

دیدار اعضای شورای بررسی 
متون و کتب علوم انسانی با هیأت 

رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای  شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به همراه معاون  پژوهشی و 
معاون  اداری و مالی پژوهشگاه با حضور در دانشگاه فردوسی 
مشهد، با هیأت رئیسه این دانشگاه دیدار و گزارشی از فعالیت 

ها و اقدام های انجام شده  در این شورا ارائه کردند.
  

دکتر  شد،  انجام  خرداد   11 شنبه  پنج  که  دیدار  این  در 
سّیدحسین حسینی دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم 
شورا  این  اخیر  فعالیت های  از  گزارشی  ارایه  به  انسانی 

پرداخت. 
وی در این گزارش  به فعالیت های 15 ساله این شورا در 
سالهای اخیر اشاره کرد و حضور 2000 استاد حوزه علوم 
انسانی مرتبط با این شورا از دانشگاه های سراسر کشور را 
زمینه ساز ایجاد شبکه ای فعال از اساتید علوم انسانی دانست 
که باعث تمرکز زدایی در مباحث علوم انسانی کشور شده 

است.
وی همچنین با اشاره به نقد و بررسی 300 کتاب دانشگاهی 
در حوزه علوم انسانی و 100 نظریه جهانی در این حوزه، در 
ادامه به اهداف این شورا، شیوه کار و روند نقد و بررسی علمی 
کتب حوزه علوم انسانی کشور و نیز برنامه های جدید شورا 
در سال 90 و 91 و نحوه ارتباط شورا با دانشگاهها و نحوه 

تعامل و همکاری های الزم پرداخت. 
دکتر حسینی در این دیدار یکی از مهمترین آسیب های 
امروز حوزه علوم انسانی کشور را عدم ترویج جریان نقد علمی 
علمی  جامعه  در  نقد  علمی  متدهای  بکارگیری  فقدان  و 
دانسته و به مساله ضرورت تولید علوم انسانی نوین با رویکرد 

اسالمی و بومی اشاره کرد. 
وی در پایان به دیدار اخیر اعضاء شورا با رهبر معظم انقالب 
اسالمی )مدظله العالی( اشاره داشت و تاکیدات و ارشادات 
ایشان را به شورای بررسی متون مورد نظر و توجه شورا در 
برنامه های پیش رو دانست که از آن جمله  می توان به انجام 
طرح های کالن در حوزه علوم انسانی ، تبیین اهمیت نقش 
علوم انسانی در سطح جامعه ، شکستن خطوط قرمز در نقد 
دیدگاههای غربی ،تاکید بر مساله علوم انسانی ،تدوین مواد 

و منابع درسی دانشگاهی اشاره کرد.
 الزم به ذکر است در این دیدار هر یک از رؤسای 12 گانه 
گروههای تخصصی شورا نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات و نحوه 
همکاری خود با اعضای هیأت علمی این دانشگاه پرداختند. 
همچنین دکتر عاشوری، رییس دانشگاه فردوسی نیز ضمن 
استقبال از فعالیتهای شورای بررسی متون در خصوص نقد 
و بررسی کتب دانشگاهی و سایر فعالیتهای شورا،  در خصوص 
نحوه همکاری دانشگاه با شورا به صورت تفاهمنامه اعالم 
آمادگی کرد و قرار شد که متن تفاهمنامه توسط معاونت 
پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آماده و 
برای دانشگاه ارسال گردد تا تعامل و هم فکری بیشتری در 

زمینه فعالیت های شورا با این دانشگاه فراهم شود.

با تصویب کمیسیون نشریات

» حکمت معاصر « علمی – پژوهشی شد

دو فصلنامه علمی حکمت معاصر در تازه ترین جلسه کمیسیون نشریات علمی حائز 
رتبه علمی پژوهشی شد. از این دو فصلنامه علمی تا به حال سه شماره منتشر شده 

است.
گروه فلسفه، کالم و عرفان اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این 

دوفصلنامه علمی  پژوهشی را در زمینه فلسفه و حکمت اسالمی منتشر می کند.
 بررسی نقاط قوت و ابعاد میراث حکمت اسالمی در شاخه های فلسفه، کالم وعرفان 
ا سالمی به منظور پاسخگویی به مسائل نظری و چالش های عملی مسلمانان در 
جهان امروز؛ مطالعه اندیشه ها و نوآوری های حکمای معاصر مسلمان و نمایان 
ساختن نقش ویژه آن ها در فرآیند رشد و گسترش اندیشه های حکمی جهان اسالم؛ 
تبیین نظریه های جدید در حوزه حکمت اسالمی و بررسی نقاط قوت و ظرفیت های 
کارآمد حکمت معاصر به منظور پاسخ گویی به مسائل نظری و چالش های عملی در 

جهان امروز با زبان امروزین و تأثیرگذار از جمله اهداف انتشار این نشریه است.
عالقه مندان می توانند مقاله های تالیفی خود را در موضوعات مرتبط برای انتشار 
در این نشریه ارسال کنند. جهت اطالع بیشتر در این خصوص می توانید به سامانه 
 Journals.ihcs . نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس

ac.ir مراجعه نمایید . 

خبر آخر 

 ترجمه کتاب عضو 
هیات علمی پژوهشگاه به 

زبان اردو
 کتاب»خدا و دین در 

رویکردی اومانیستي« نوشته 
دکتر مریم صانع پور اثري 
مقایسه اي است که چاپ 

اول آن در 1381 و چاپ دوم 
در 1388 توسط پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمي 
منتشر شد. ترجمه این 

کتاب در 2012 به زبان اردو 
با عنوان »هیومنزم کي نظر 
مین خدا اور دین کالتصور« 

توسط  منتظر مهدي از 
طریق نشر »البصیره پبل 

یکیشنز« در اسالم آباد 
پاکستان با شمارگان 1000 

جلد انتشار یافته است. 
همچنین به زودي برگردان 

کتاب مذکور به سایر زبانهاي 
دنیا مانند انگلیسي،عربي، 

تاج کي،ماالیي، و....از طریق 
انتشارات کشورهاي مربوطه 

منتشر خواهد شد. شایان 
ذکر است که این طرح به 

همت بخش ترجمه 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

ایران-تهران اجرا مي شود.
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طبق روال مرسوم پژوهشگاه و در خرداد امسال 

اعضای هیئت رئیسه از دو پژوهشکده بازدیدکردند

طبق روال مرسوم پژوهشگاه،اعضای هیئت رئیسه ماه گذشته نیز ازبخش های مختلف پژوهشگاه 
بازدی��د کردن��د.

در بازدید از عملکرد و فعالیت هاي پژوهش��کده مطالعه فرهنگ ها، دکتر موس��ي نجفي گزارشي 
از فعالیت هاي انجام ش��ده ارائه کرد. برگزاري جلس��ات پژوهشکده هر دو هفته یک بار به صورت 
منظم،ارائه مجله علمي پژوهش��ي، ارائه کتابي با عنوان تفکر و تمدن اس��المي جدید، ارسال اثری 
با عنوان اندیش��ه آرامانگرایانه انقالب اس��المي جهت چاپ و چاپ کتابی با عنوان بیداري اسالمي 

و بازیابي تمدن اس��المي موعود، بخش هایی ازا ین گزارش بودند.
دکتر نجفی در گزارش خود همچنین به انتش��ار کتاب ه��اي بصیرت تاریخي، تمدن برتر و تاریخ 
تح��والت معاصر ایران در ش��عبه اصفهان و ارائه 6 عنوان کار جدید براي فعالیت در س��ال1391 

اش��اره کرد.
در ای��ن بازدی��د دکتر آیت اللهي بر آماده س��ازي مراح��ل چاپ کتاب هاي موج��ود تاکید کرد و 
خواس��تار برگزاري نشست ها، س��خنراني ها و درس گفتارها در این پژوهش��کده شد.ارائه برنامه 

5س��اله پژوهش��کده  به صورت مدون تهیه و برنامه هاي س��ال 1391 نیز تنظیم  ش��ود.
اعضای هیئت رئیس��ه همچنین از پژوهش��کده علوم اجتماعي بازدید کردند. تدوین برنامه 5ساله 
پژوهشکده،ارس��ال آئین نامه هاي مربوط به ترفیع  طرح ها و قراردادها را براي اطالع همکاران از 

طریق س��کو و رنگ آمیزي اتاق هاي پژوهش��کده از تصمیمات این جلس��ه بودند.
در این جلس��ه همچنین دکتر آیت اللهی بر لزوم مش��ارکت پژوهش��کده علوم اجتماعي در انجام 
طرح هاي ملّي، برگزاري جلس��ات س��خنراني  نشس��ت و کارگاه توس��ط اعضاي پژوهشکده علوم 
اجتماع��ي و برنام��ه ریزي جهت جذب دانش��جوي دوره کارشناس��ي ارش��د و همچنین دکتري 

پژوهش محور در پژوهش��کده علوم اجتماعي تاکید کرد.

مدیریت تحصیالت تکمیلی خبر داد:

دکترای پژوهش محور در 
پژوهشگاه با جدیت دنبال می شود

پذیرش  دانشجویان دکترای پژوهش محور علی رغم موانع موجود، در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با جدیت دنبال می شود.

به گزارش مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
تاکنون 9 نفر در رشته های ادبیات فارسی،زبانشناسی، تاریخ علم، علوم سیاسی و فلسفه 
علم به عنوان دکترای پژوهش محور در این پژوهشگاه پذیرش اولیه شده اند که در حال 
رایزنی با سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی دیگر برای جذب طرح های پژوهشی آنان 

جهت انجام در مقطع دکترای خود می باشند.
براساس آیین نامه پذیرش دکترای پژوهش محور که از سوی وزارت علوم ابالغ شده است، 

دانشجویانی که در این طرح پذیرش می شوند می بایست با نیاز سنجی مناسب و جذب 
طرح های پژوهشی سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی دیگر، هزینه تحصیل و انجام 

طرح خود را در مراکز دانشگاهی تامین نمایند.
 این درحالی است که در اغلب رشته های حوزه علوم انسانی طرح های پژوهشی مصوب 

و مورد نیازی در این گونه مراکز و سازمان ها وجود ندارد و جذب آنها برای اینگونه 
دانشجویان با مشکالت و موانعی همراه است. به همین خاطر نیز بسیاری از مراکز 

دانشگاهی در حوزه علوم انسانی یا از پذیرش اینگونه دانشجویان خودداری می ورزند و 
یا از پذیرش اولیه خود انصراف داده اند. با این حال تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی مصمم است تا با اتخاذ راهکارهایی مسیر پذیرش دانشجویان 
پژوهش محور را هموارتر نمایند.

گفتنی است دکترای پژوهش محور هم اکنون یکی از روش های نوین آموزش عالی در 
مقطع دکترا در بسیاری از دانشگاههای مطرح دنیاست.

مدیری��ت س��ایت از اعضاي هی��ات علمي و 1 تکمیل اطالعات بر روی سایت 
کارشناسان پژوهش��گاه خواس��ت پیرو دستور ریاست 
محترم پژوهش��گاه جهت به روز رس��اني اطالعات وب 
سایت جدید، رزومه و عکس خود را از طریق سکو ارسال 
کنند.کسانی که پیش از این رزومه آنها روي سایت قرار 

گرفته ،ارسال عکس الزم است.

ارتباط بی سیم در ساختمان مرکزی  س��رویس ارتب��اط بي س��یم در س��اختمان 2
مرکزي پژوهش��گاه دایر ش��ده و قابل اس��تفاده اس��ت. 
هم��کاران داراي ل��پ ت��اپ، گوش��ي هم��راه یا س��ایر 
دس��تگاه هاي مجه��ز ب��ه WiFi مي توانن��د در داخل 
پژوهش��گاه از این س��رویس اس��تفاده کنند. نام شبکه 
بي س��یم wihcs است و رمز عبور هم از طریق سیستم 
س��کو برای همکاران ارس��ال ش��ده اس��ت.مرکز رایانه 
پژوهشگاه از همکاران خواسته با توجه به محل استقرار 
خ��ود )ات��اق محل اس��تفاده( چنانچه قدرت س��یگنال 
ضعی��ف ی��ا احیانا قط��ع مي باش��د مرات��ب را از طریق 
س��امانه ي ITSM یا )داخلي 266( به این مرکز اطالع 

دهند.

انعق�اد تفاه�م نامه ب�ا مرکز مل�ی جهانی  شدن3
در نشس��ت مش��ترکی که 27 خرداد 1391 بین 
مس��ؤوالن پژوهش��گاه و مرکز ملی جهانی ش��دن 
برگ��زار ش��د، زمینه ه��ا و ظرفیت ه��ای همکاری 
فیمابین مورد بررسی قرار گرفت و در این چارچوب 
تفاهم نامه  همکاری بین دو طرف امضا شد. در این 
نشس��ت، دکتر یوسفی فر )معاون پژوهشی(، دکتر 
محمدنژاد )مدیر حوزه معاونت پژوهشی(، و دکتر 
قنبرل��و )مدیر دفتر همکاری ه��ای علمی و روابط 
بین المل��ل( از طرف پژوهش��گاه و همچنین دکتر 
حمیدی )قائم مقام(، دکتر دانش آشتیانی )معاون 
آم��وزش و پژوه��ش(، دکت��ر تیم��وری )مع��اون 
اجرایی(، و دکتر فرخی )مدیر پژوهش��ی( از طرف 

مرکز ملی جهانی ش��دن حضور داش��تند.

ان�دازی س�ایت جدی�د فروش�گاه  4 راه 
اینترنتی کتاب پژوهشگاه 

سایت جدید فروشگاه اینترنتی کتاب های انتشارات 
پژوهشگاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی راه اندازی 

شد.
اینترنت��ی                                                                      نش��انی  ب��ه  جدی��د  س��امانه  ای��ن 
http://ihcsbooks.com دردس��ترس اس��ت و در 
خردادماه امسال آغاز به کار کرد. هم اکنون تعداد 262 
کت��اب از مجموعه انتش��ارات پژوهش��گاه جهت فروش 
اینترنتی بر روی این س��ایت قرار گرفته که 233 عنوان 

قابل خریداری است و مابقی فعال موجودی ندارد.
گفتنی است در طول خردادماه امسال 16 سفارش بر 
روی این س��امانه اینترنتی ثبت ش��ده که 11 س��فارش 
موفقیت آمیز بوده اس��ت.تراکنش مالی این سفارشات 
نیز بالغ بر چهارصد و پنجاه هزار تومان اعالم شده است.

آخرین خبرها از پژوهشگاه 
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گزارشی از سلسله نشست های دین، رسانه و کودک

نشست اول  این جلسات با عنوان “معنا و امکان آموزش 
و تربیت در رس��انه” در تاریخ نهم خ��رداد ماه 1391 در 
سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد، که با استقبال حدود 
شصت نفر از عالقمندان همراه بود. در این نشست، جناب 
آق��اي دکتر علیرضا رحیمي به عنوان س��خنران اول در 
م��ورد “معنا و امکان رس��انه تربیتي با تکی��ه بر دیدگاه 
بصی��رت افزای��ي در مخاطب��ان”، مباحث��ي را ارائه داد. 
سخنران دوم، جناب آقاي مهندس مرتضي گوهري پور 
بود که در خصوص “امکان یا عدم امکان آموزش و تربیت 
کودکان از طریق رس��انه” سخن گفت. سومین سخنران 
نشس��ت اول، جناب آقاي صادق نصراللهي، دانش��جوي 
دکتري فرهنگ و ارتباطات بود که یافته هاي ارائه ش��ده 
در کتاب “اصول برنامه سازی دیني کودك” را )مبتني بر 
یک پژوه��ش میداني( ارائه داد. س��رکار خانم فرش��ته 
نزاکت��ي نیز، ب��ه عن��وان چهارمین س��خنران، به طرح 
“دی��دگاه ه��اي روانش��ناختي درباره تربی��ت اخالقي 

کودکان” پرداخت.
در پایان نشست اول، که بیش از سه ساعت و نیم به طول 
انجامید، حاضران در جلس��ه، که از دانش��گاه ها و رسانه 
هاي مختلف )رادیو و مطبوعات( در جلس��ه حضور یافته 

بودند، پرسش هاي خود را از سخنرانان مطرح نمودند و 
از جوان��ب مختلف دی��دگاه هاي ارائه ش��ده مورد نقد و 

بررسي قرارگرفت.
نشس��ت دوم از این سلسله نشس��ت ها با عنوان “اصول 
برنامه س��ازي آموزش��ي و تربیتي در رسانه ها” در تاریخ 
ش��انزدهم خردادماه 1391 ، با حضور قریب به سي نفر 
ازعالقمندان در محل س��الن حکمت پژوهشگاه برگزار 
ش��د.ضمن آن که تمامي مباحث این نشس��ت، از جانب 
ش��بکه رادی��وي فرهنگ، ضبط ش��د تا در این ش��بکه 

رادیویي پخش شود.
س��خنران اول نشس��ت دوم، جناب دکت��ر محمود گل 
محم��دي ب��ود ک��ه درب��اره “اص��ول برنام��ه س��ازي                                           
رسانه اي”س��خن گفت.جناب دکتر علیرضا رحیمي به 
عنوان س��خنران دوم درباره“چیس��تي اص��ول حاکم بر 
برنامه سازي آموزشي و تربیتي کودکان” دیدگاه هایش 

را ارائه نمود. 
جناب آقاي بدره نیزبه عنوان س��ومین سخنران نشست 
دوم، با بررسي “دیدگاه هاي انتقادي نیل پستمن درباره 
چال��ش هاي تربیتي و تکنولوژیک محتواي رس��انه ها”، 
رویکرد انتقادي این متفکر فقید آمریکایي را در سخنراني 

خود مط��رح نمود. س��رکار خانم نزاکتي نی��ز به عنوان 
 Parenting “ س��خنران چهارم، با نقد و بررسي کتاب
Well ” )تربیت مناس��ب کودکان( به “بررس��ي عصب 
شناسانه تاثیر رس��انه ها بر یادگیري و اقناع مخاطبان و 

بویژه کودکان” پرداختند.
نشس��ت دوم نیز بیش از سه س��اعت به طول انجامید و 
دربخش پایان  این حاضران به طرح پرسش هاي خود از 

سخنرانان پرداختند.
گفتني اس��ت ک��ه در انته��اي هر دو نشس��ت، مباحث 
تخصصي و چالش��ي مختلف��ي در قالب پرس��ش هاي 
حاضران و پاس��خ هاي سخنرانان ارائه گردید.همچنین، 
سومین جلسه از این سلسله نشست ها با سخنراني آقایان 
دکتر مهدي محس��نیان راد و دکتر ناصر باهنر بیست و 
سوم خردادماه از ساعت سه بعد از ظهر برگزار شد. عنوان 
این نشس��ت، “مطالعات میان رشته اي در حوزه رسانه، 
آموزش و دین” بود. در این نشس��ت نیز دکتر محسنیان 
راد، ب��ا موضوع “عصر پس از دهک��ده جهاني؛ بازار پیام” 
دکترباهنر، در خصوص “رسانه دیني و دین رسانه اي” و 
دکتر امیر سپنجي نیز درباره “سواد رسانه اي، راهبردها 

و اصول آن” سخنراني کردند.

سلسله نشست هاي دین، رسانه و کودك در پژوهشگاه علوم انساني و با برنامه ریزي و هماهنگي گروه مطالعات رسانه، در              
تاریخ هاي نهم، شانزدهم و بیست و سوم خرداد ماه برگزار شد. در این سلسله نشست ها اساتید و پژوهشگران حوزه هاي رسانه، 

آموزش و تربیت دیني به ارائه دیدگاه هاي تخصصي خود پرداختند.

 دکتر محسنیان راد در نشست »دین، رسانه و کودک«:

دهکده جهانی در حال گذار است
 دکت��ر مهدی محس��نیان راد گف��ت: دوران کنونی دوران مهمی برای بچه ها به ش��مار             

می رود. مسلما درباره این دوران بعدها بیشتر خواهند گفت و نوشت. 
وی افزود: وقتی گوتنبرگ ماش��ین چاپ را اختراع کرد، فکر نمی کرد اینقدر در دو قرن 
بعد منشأ تحول شود. همانگونه که در دوران گوتنبرگ بچه ها وارد یک دوره و عصر جدید 
ش��دند بچه های دوره کنونی نیز وارد دوره ای جدید می ش��وند. وی تصریح کرد: بیست 

س��ال دیگر اتفاقات��ی در جهان 
خواهد افتاد که خیلی از حرفها 
دیگ��ر  ام��روز  ش��عارهای  و 
دوران  آن  م��ردم  جوابگ��وی 

نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عصر بعد از 
دهکده جهانی را باید بازار پیام 
نامید گفت:اولین بار در س��ال 
2001 می��الدی در بوداپس��ت 
مجارس��تان این بح��ث مطرح 
ش��د. این بحث در ایران جدی 
گرفته نش��د. باید توجه داشت 
تاکنون صحب��ت از روابط بین 
الملل ناظر ب��ر روابط بین دول 

بوده است.
استاد دانش��گاه امام صادق)ع(  
در ادام��ه تأکید ک��رد: تحوالت 
ارتباطی میان ملل سه تحول را 

طی کرده  است.

یکی از این تحوالت نظام هشت حلقه اي در جهان قرن سیزدهم میالدی است. این زمان 
مصادف با دوران مغول بوده است.این حلقه ها ارتباط با یکدیگر داشته اند. در قرون 14 و 
15 نظام جهانی تک قطبی رخ می دهد که مرکزیت آن اروپا و انگلستان است که اولین 
استعمارگر است. این نظام تغییر کرد و نظام تک قطبی به مرکزیت ایاالت متحده آمریکا 
در قرن بیستم جای آنرا گرفت.وی در ادامه به نظریه دهکده جهانی مک لوهان پرداخت 
و گفت: در سال 1964 هربرت مارشال مک لوهان نظریه پرداز کانادایی پیش بینی هایی 

انجام داد و دهکده جهانی را پیش بینی کرد.
او پیش بینی کرد که در سال 2014 ، عصر الکترونیک فراگیر یک سیستم مرکزی عصبی 
کره زمین را در بر خواهد گرفت. 
اینترن��ت در واقع همین موضوع 
اس��ت. اینکه همه جه��ان در هر 
لحظه از هم با خبر می شوند مراد 
دهکده جهانی است و گرنه اصاًل 
بحث کدخدایی بر جهان نیست. 
اولین نشانه های دهکده جهانی 
در سال 1990 شروع شد،  وقتی 
اولین وب سرور شروع به کار کرد.

وی با اش��اره به اینکه عصر بعد از 
دهکده جهانی بازار پیام نام دارد 
گفت: دهکده جهانی وضعیت در 
حال گذار است. در بازار پیام دیگر 
کشورها به س��یمای دولتی نمی 
توانن��د ببالن��د. در چنین بازاری 
نمی ت��وان مرزها را حس کرد.در 
ب��ازار پیام با تک فروش��ی مواجه 
هستیم. در بازار پیام پز فرستنده 

بودن کاهش پیدا می کند.

در ادامه این نشست دکتر امیر عبدالرضا سپنجی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات رسانه ای نیز به 
بررسی سواد رسانه ای پرداخت و گفت: عماًل سواد سنتی و قدیمی از الفبا و اصول ساخت زبانی شروع شده 
اس��ت. مراحل تکامل س��واد را از دوران کالس��یک تا جامعه اطالعاتی می توان تقس��یم بندی کرد. در دوره 
کالس��یک، ارتباط��ات ایما و اش��اره ای و ابداع و گس��ترش الفبایی نوش��تاری رخ می دهد.بع��د از این دوره، 
رنسانس و انقالب اول صنعتی رخ می دهد. در این دوره اختراع و گسترش چاپ کتاب را شاهد هستیم. در 

انقالب دوم صنعتی با کهکشان مارکونی همراه هستیم.
وی یاداور شد: اما در جامعه اطالعاتی کنونی فضای رسانه ای مملو از رسانه های دیجیتالی و اینترنت است. 
س��واد رس��انه ای بخش مهمی از توسعه ارتباط انس��انی است که با معرفی الفبای نوشتاری آغاز و با توسعه 
رسانه های دیجیتال دنبال می شود. سواد رسانه ای با تمامی رسانه ها مرتبط است و آن را یک رژیم غذایی 
هوشمند گفته اند. بی سوادهای رسانه ای هم گول می خورند و هم طعمه می شوند. خروج مخاطبان از حالت 
انفعالی و مصرفی از اهداف سواد رسانه ای است.سواد رسانه ای به ما کمک می کند تا تجربه ای لذ ت بخش 
از رسانه داشته باشیم. ضرورت داشتن این سواد به حجم باالی پیام و وجود رسانه های مختلف باز می گردد.

استقالل دانشگاه ها در زمینه برنامه ریزی درسی.

تجربه لذتبخش از رسانه
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هفدهمین نشست از سلسله درس گفتارهایی در فلسفه دین برای دومین بار با بررسی آرای جان هیک، فیلسوف 
دین معاصر صبح روز دوشنبه 22 خرداد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.آنچه در ادامه 
می خوانید مروری کوتاه بر مهمترین اظهارات مطرح شده در این نشست است..

ت دوم 
نشس

   دکتر افروغ: مدل هیک بر اساس 
منطق استوار است 

دکتر سید حسن حسینی استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در 
این نشست با بیان اینکه خیلی از مباحث ارائه شده در کشور ما در دهه های 

70 و 80 شمسی قباًل در آرای جان هیک مطرح بوده گفت: بحث تکثرگرایی و 
صراطهای مستقیم را جان هیک در سال 1955 میالدی مطرح کرده بود. 

وی تصریح کرد: جان هیک از س��ال 1960 به ط��ور خاص به این مباحث می 
پردازد. باید توجه داشت که این بحثها با تأخیری 20 تا 30 ساله وارد ایران شد. 
وی افزود: در بین آثاری که که جان هیک دارد دو کتاب از همه مهمتر اس��ت. 
یکی از این کتابها “تفسیری بر دین” است و کتاب دیگر “مسائل پلورالیسم دینی” 

است. 
استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: جان هیک از سال 1950 
تغییر گرایشی داشت و از الهیات طبیعی روی برگرداند. به رغم این تغییر گرایش، 
این موضوع حداقل در آثارش دیده نمی ش��ود. درس��ت است که او از این زمان به 
بعد به الهیات طبیعی نپرداخت ولی او این موضوع را که الهیات طبیعی مخدوش 

است را مطرح نکرده است. 
این اس��تاد دانشگاه در ادامه بررسی مدل معرفتی هیک پرداخت و گفت: مدل 
معرفت شناس��ی هیک برای پلورالیس��م دینی از حیث تبیی��ن و نه اثبات دارای 
س��ازگاری است و از مدلهای کانت و ویتگنشتاین استفاده می کند که خود او نیز 
به این موضوع اذعان کرده اس��ت. او عالوه بر این دو فیلسوف از آرای شالیرماخر 

و گادامر نیز تأثیر گرفته است. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: اس��تفاده از منطق درون دینی برای بررس��ی مدل 
معرفت شناختی هیک اساس��اً نادرست است چون مدل او بر اساس منطق برون 

دینی بیان شده است. 

  علوی تبار: جان هیک معتقد به 
معاد جسمانی است 

در این نشست دکتر هدایت علوی تبار استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی 
نیز تصریح کرد: در مورد کیفیت زندگی اخروی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. 
یک نظریه معتقد به بازگشت روح به بدن است. نظریه ای دیگر روح را قبول ندارد 
و حقیقت انسان را بدن می داند و معتقد است در آخرت بدن بازسازی می شود. 
وی یادآور شد: نظریه جان هیک این است که بدن در آخرت بازسازی می شود 
و معتق��د اس��ت که بدنی ک��ه در این دنیا از بین می رود در آخرت بدنی مش��ابه، 
بازس��ازی می شود. او این بازس��ازی بدن را صرفاً جسمانی می داند و نه بر اساس 

اعتقاد مسیحیت، روحانی. 

  دکتر پورحسن: هیک مهمترین 
تجربه هستی را تجربه عرفانی می داند

در ادامه این نشست دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه عالمه 
طباطبایی به بررسی آرای جان هیک در کتاب تفسیری بر دین پرداخت و 

گفت: این کتاب مهمترین کتاب هیک است. 
وی افزود: بخش س��وم این کتاب، بخش تجربه دینی است. هیک ادعا می کند 
ک��ه یک��ه ترین برهان ب��رای اثبات خدا تجربه دینی اس��ت. او م��ی گوید مبنای 

پلورالیسم دینی تجربه اصیل دینی است. 
وی یادآور شد: جان هیک نکات مهمی را در تجربه دینی بیان می کند و البته 
خلطهایی هم دارد. باید توجه داش��ت که تجربه تا پیش از مس��یحیت به معنای 
کنش و فعل بوده اس��ت. از زمان ش��الیرماخر، تجربه به ج��ای اینکه به این معنا 

گرفته شود به معنای گرفته شده است. 
این اس��تاد فلسفه یادآور شد: جان هیک می گوید تجربه ناشی از فعل ماست. 

او به گفته خود از دوران جوانی تجربه دینی را درك کرده است. 
پورحسن با بیان اینکه شش نوع تجربه دینی وجود دارد گفت: هیک مهمترین 
تجربه دینی را تجربه عرفانی می داند. این در حالی است که اکثراً تجربه مینوی، 

مهمترین تجربه دینی پنداشته می شود. 
وی در ادامه تأکید کرد: کاری که هیک انجام می دهد این است که همه انواع 
تجربه دینی را در ذیل تجربه عرفانی قرار می دهد. هیک تجربه را تغییر محتوای 

آگاهی می داند. 
پورحسن در ادامه به سه تعریف از تجربه دینی پرداخت و گفت: سه تعریف از 
تجربه دینی داریم؛ یکی تجربه پدر یا خدا، دوم تجربه امر متعالی و س��وم تجربه 
ای که فرد صاحب تجربه ادعای آنرا بکند. هیک معتقد اس��ت که تجربه ای دینی 

است که فاعل آن تجربه، آنرا تجربه دینی بداند. 
وی افزود: هیک در مسیحیت اساساً به خداباوری معتقد است تا مسیح باوری. 
او به تمام نحوه زیس��ت فرد دیندار می گوید تجربه دینی و تمام س��احات زندگی 

فرد دیندار از نظر او تجربه دینی است. 
استاد فلس��فه دانش��گاه عالمه طباطبایی در ادامه یادآور شد: منظور هیک از 
دین معنای عام آن اس��ت و هم ناظر بر ادیان الهی اس��ت و هم ادیان بش��ری. او 

معتقد است که تجربه های دینی دارای ذات مشترك است. 

  وکیلی: پروژه جان هیک، پروژه 
ای ناتمام است 

در این نشست همنچنینددکتر هادی وکیلی استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
عل��وم و تحقیقات گفت: ج��ان هیک برای پروژه خود تالش زیادی می کند. البته 
او اقوال گوناگون و گاهاً متناقضی را که قابل جمع نیستند را می آورد و سعی دارد 

آنها را همگرا سازد. 
وی تصریح کرد: پروژه جان هیک تعریف جدید از دین و نگاه پلورالیستیک به 

دین است. 

سخنرانی کارشناسان در نشست بررسی 
آراء جان هیک 

هفدهمین نشست از سلسله درس گفتارهایی در فلسفه دین برای دومین بار با بررسی آرای جان هیک، فیلسوف 
دین معاصر صبح روز دوشنبه 22 خرداد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.آنچه در ادامه 
می خوانید مروری کوتاه بر مهمترین اظهارات مطرح شده در این نشست است..

ت دوم 
نشس

 دکتر حسینی: مدل هیک بر 
اساس منطق استوار است 

دکتر سید حسن حسینی استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در 
این نشست با بیان اینکه خیلی از مباحث ارائه شده در کشور ما در دهه های 

70 و 80 شمسی قباًل در آرای جان هیک مطرح بوده گفت: بحث تکثرگرایی و 
صراطهای مستقیم را جان هیک در سال 1955 میالدی مطرح کرده بود. 

وی تصریح کرد: جان هیک از س��ال 1960 به ط��ور خاص به این مباحث می 
پردازد. باید توجه داشت که این بحثها با تأخیری 20 تا 30 ساله وارد ایران شد. 
وی افزود: در بین آثاری که جان هیک دارد دو کتاب از همه مهمتر است. یکی 
از این کتابها “تفس��یری بر دین” اس��ت و کتاب دیگر “مس��ائل پلورالیسم دینی” 

است. 
استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: جان هیک از سال 1950 
تغییر گرایش داشت و از الهیات طبیعی روی برگرداند. به رغم این تغییر گرایش، 
این موضوع حداقل در آثارش دیده نمی ش��ود. درس��ت است که او از این زمان به 
بع��د به الهیات طبیع��ی نپرداخت ولی این موضوع ک��ه الهیات طبیعی مخدوش 

است را مطرح نکرده است. 
این اس��تاد دانشگاه در ادامه به بررس��ی مدل معرفتی هیک پرداخت و گفت: 
مدل معرفت شناسی هیک برای پلورالیسم دینی از حیث تبیین و نه اثبات دارای 
س��ازگاری است و از مدلهای کانت و ویتگنشتاین استفاده می کند که خود او نیز 
به این موضوع اذعان کرده اس��ت. او عالوه بر این دو فیلسوف از آرای شالیرماخر 

و گادامر نیز تأثیر گرفته است. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: اس��تفاده از منطق درون دینی برای بررس��ی مدل 
معرفت شناختی هیک اساس��اً نادرست است چون مدل او بر اساس منطق برون 

دینی بیان شده است. 

  دکتر علوی تبار: جان هیک معتقد 
به معاد جسمانی است 

در این نشست دکتر هدایت علوی تبار استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی 
نیز تصریح کرد: در مورد کیفیت زندگی اخروی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. 
یک نظریه معتقد به بازگشت روح به بدن است. نظریه ای دیگر روح را قبول ندارد 
و حقیقت انسان را بدن می داند و معتقد است در آخرت بدن بازسازی می شود. 
وی یادآور شد: نظریه جان هیک این است که بدن در آخرت بازسازی می شود 
و معتق��د اس��ت که بدنی ک��ه در این دنیا از بین می رود در آخرت بدنی مش��ابه، 
بازس��ازی می شود. او این بازس��ازی بدن را صرفاً جسمانی می داند و نه بر اساس 

اعتقاد مسیحیت، روحانی. 

  دکتر پورحسن: هیک مهمترین 
تجربه هستی را تجربه عرفانی می داند

در ادامه این نشست دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی به 
بررسی آرای جان هیک در کتاب تفسیری بر دین پرداخت و گفت: این کتاب 

مهمترین کتاب هیک است. وی افزود: بخش سوم این کتاب، بخش تجربه دینی است. 
هیک ادعا می کند که یکه ترین برهان برای اثبات خدا تجربه دینی است. او می گوید 
مبنای پلورالیسم دینی تجربه اصیل دینی است. جان هیک نکات مهمی را در تجربه 
دینی بیان می کند و البته خلطهایی هم دارد. باید توجه داشت که تجربه تا پیش از 
مسیحیت به معنای کنش و فعل بوده است.پورحسن با بیان اینکه شش نوع تجربه 

دینی وجود دارد گفت: هیک مهمترین تجربه دینی را تجربه عرفانی می داند. این در 
حالی است که اکثراً تجربه مینوی، مهمترین تجربه دینی پنداشته می شود. کاری که 
هیک انجام می دهد این است که همه انواع تجربه دینی را در ذیل تجربه عرفانی قرار 

می دهد. هیک تجربه را تغییر محتوای آگاهی می داند. 
پورحسن در ادامه به سه تعریف از تجربه دینی پرداخت و گفت: سه تعریف از تجربه 
دین��ی داری��م؛ یکی تجربه پدر یا خدا، دوم تجربه امر متعالی و س��وم تجربه ای که فرد 
صاحب تجربه ادعای آنرا بکند. هیک معتقد است که تجربه ای دینی است که فاعل آن 
تجربه، آنرا تجربه دینی بداند. هیک در مس��یحیت اساس��اً به خداباوری معتقد است تا 
مسیح باوری. استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه یادآور شد: منظور هیک 
از دین معنای عام آن اس��ت و هم ناظر بر ادیان الهی اس��ت و هم ادیان بشری. او معتقد 

است که تجربه های دینی دارای ذات مشترك است. 

  دکتر وکیلی: پروژه جان هیک، 
پروژه ای ناتمام است 

در این نشس��ت همنچنین دکتر هادی وکیلی گفت: ج��ان هیک برای پروژه خود تالش 
زیادی می کند. البته او اقوال گوناگون و گاهاً متناقضی که قابل جمع نیس��تند را می آورد و 
سعی دارد آنها را همگرا سازد. پروژه جان هیک تعریف جدید از دین و نگاه پلورالیستیک به 

دین است. 
وی چند انتقاد به معرفت شناس��ی دین هیک را مط��رح کرد و گفت: یک انتقاد به 
معرفت شناسی هیک، مرزبندی میان “نومن” و “فنومن” است. در واقع او بین حقیقت 
محجوبه و حقیقت مکش��وفه تمایز قائل می شود. این ایراد را به این موضوع وارد است 
ک��ه هیک چگونه می تواند بین حقیقت فی نفس��ه و حقیقت فی العین مرزبندی قائل 
شود بدون اینکه دو طرف مرز را درنوردیده باشد. انتقاد دیگر اینکه دیدگاه پلورالیستی 
هیک ناس��ازگار است. اگر انتظار هیک این است که ادیان از دعاوی خود دست بکشند 
چ��را او خود ای��ن کار را انجام نمی دهد. پروژه جان هیک برای اثبات پلورالیس��م یک 

پروژه ناتمام است و تناقضات آشکاری در دیدگاه او وجود دارد. 
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فلسفه و علم در فرهنگ های شرق و غرب
گزارشی از برگزاری کنفرانس فلسفه تطبیقی در مسکو با حضور اندیشمندان ایرانی

دکتر غالمرضا اعوانی استاد برجسته فلسفه ، دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر سید جواد میری پژوهشگر 
فلس��فه و ادیان از کش��ورمان میهمانان ایرانی این کنفران��س مهم بودند که با 
هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با همکاری بنیاد مطالعات 

اسالمی در روسیه به این برنامه اعزام شده بودند.
در کنار این اساتید ، محققینی از چین ، هند و ترکیه به عنوان نمایندگان تفکر 
ش��رق و پژوهش  گرانی از آمریکا ، روس��یه ، بلژیک ، فرانس��ه و هلند به عنوان 
نمایندگان تفکر فلس��فی غرب در این کنفرانس حضور داش��تند که هرکدام با 
بررسی موضوعاتی متفاوت در حیطه تعامالت فلسفی غرب و شرق ، به ارائه آراء 
و دیدگاه های خود پرداخته و با مشارکت جدی در بحث های مربوط به فلسفه 
ش��رق و غرب ، فضایی مملو از مباحثه و هم اندیش��ی در موضوعات فلس��فی و 

حکمی پدید آورده بودند.
اولی��ن روز کنفرانس به موضوع فلس��فه در ش��رق دور اختصاص داش��ت که با 

سخنرانی و ارائه مقاالت محققان ژاپنی همراه بود .
س��نت هندی در فلس��فه ، موضوع دومی��ن روز کنفرانس بود که با مش��ارکت 
نمایندگان هند و محققینی در حوزه هند شناسی ، بودیسم و هندوئیسم همراه 

شد و مقاالت و مطالبی مهم و قابل تامل در این حوزه ارائه گردید .
س��ومین روز کنفرانس به سنت فلسفه اس��المی اختصاص داشت که با حضور 

فعال نمایندگان ایران و ترکیه همراه شد .
دکت��ر غالمرضا اعوانی به عنوان نخس��تین س��خنران روز س��وم ، مقاله خود با 
موضوع “ چگونه فلس��فه اس��المی می تواند در مطالعات تطبیقی فلسفه نقش 

آفرینی کند” را ارائه داد که مورد توجه حضار و محققان قرار گرفت.
پروفسور توفیق ابراهیم از روسیه با مقاله معرفت شناسی قرآن و گفتمان علمی 

محمت بایراك دار از ترکیه با موضوع فلسفه و علم در اسالم ، اندری اسمیرنوف 
از روسیه با موضوع میزان علمی بودن رهیافت فلسفی ابن خلدون ، نور کبیرف 
از روسیه با عنوان دسته بندی علوم : ارسطو و غزالی ، ایلشاد نصیرف از روسیه 

با مقاله نقد عقل در فلسفه غزالی از جمله سخنرانان این روز بودند .
آخرین س��خنران روز س��وم کنفران��س دکتر حمیدرضا آی��ت اللهی با موضوع 
“امکان ، معنا و اهمیت مطالعات تطبیقی بین فلس��فه های اسالمی و غربی” به 
ایراد س��خن پرداخت . سخنرانی ای که به سبب طرح موضوعاتی شایان تامل و 

تازه برای مخاطبان ، مورد توجه محققان حاضر در نشست قرار گرفت .
رونمایی سالنامه فلسفی “اشراق “ که توسط بنیاد مطالعات اسالمی مسکو و با 
همکاری انس��تیتو فلسفه آکادمی علوم روس��یه و مشارکت موسسه حکمت و 
فلس��فه ایران منتش��ر می شود از دیگر برنامه های س��ومین روز کنفرانس بین 

المللی فلسفه تطبیقی مسکو بود.
پرفس��ور آندره اس��میرنف ضمن معرفی شماره سوم “ اش��راق “ به اهمیت این 
پروژه از نظر متخصصان روس و غیر روس اشاره کرد.شماره سوم سالنامه اشراق 
به ابن عربی اختصاص دارد و در بردارنده مقاالتی از اس��اتید برجس��ته فلس��فه 
ایران روس��یه و اروپا و آمریکا در خصوص آراء و اندیشه های این متفکر صاحب 

مکتب اسالمی است
در پایان سومین روز کنفرانس ، ضیافت شام از طرف سفارت جمهوري اسالمی 
ایران با حضور مهندس س��جادی سفیر محترم کشورمان در روسیه و به افتخار 
محققان حاضر در سومین کنفرانس بین المللی فلسفه تطبیقی برگزار گردید.

جمعه پنجم خردادماه ، آخرین روز کنفرانس و نشست پایانی و جمع بندی بود 
که با سخنرانی دکتر سید جواد میری در موضوع »مسائل فراتئوریک در فلسفه 

علم : رویکردی متعالی« و مدیریت جلسه آقای دکتر اعوانی همراه گردید .

بررس��ی چن��د معنایی که یک��ی از مفاهیم 
کلیدی در زبانشناس��ی بش��مار م��ی آید و 
رویکرد معنی شناس��ِی ش��ناختی و تحلیل 
این پدی��ده موضوع اصلی س��خنرانی دکتر 
آزیتا افراش��ی در پژوهش��گاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی بود.
ای��ن س��خنرانی که در ن��وع خ��ود یکی از 
کاربردی ترین مباحث روز زبان شناس��ی را 
مطرح می کرد، بیستم خرداد با استقبال کم 
نظیری از طرف دانش��جویان و اس��اتید این 
رشته برگزار شد. با توجه به تسلط سخنران 
به موض��وع مورد بح��ث، کلی��ه یافته های 
جدی��د در این حوزه به صورت تفهیمی بیان 

شد
در این سخنرانی عنوان شد که چند معنایی، 
یک��ی از مفاهیم کلیدی در معنی شناس��ِی 
شناختی محسوب می شود. این واقعیت که 
واژه های زبان عموماً چندین معنی دارند  و 

نیز اینکه چندمعنایی زمانی تحقق می یابد 
که این معانِی چندگانه به هم مرتبط باشند، 

دریافت تازه ای نیست.
 ولی رویکردی که معنی شناسِی شناختی به 
تحلیل این پدیده معنای��ی اتخاذ می کند ، 
جدید و قابل مطالعه اس��ت. در این رویکرد 
جدید ، برخالف آنچه در نگرش های قدیمی 
به چند معنایی ، م��د نظر بود ،چند معنایِی 
واژگان فراین��دی نظام مند اس��ت. به بیان 
دیگر ، صرفاً وقوع واژه در بافت های کاربردی 
مختلف نیس��ت که موجب چند معنایی می 
ش��ود. بلکه هم��واره علل تاریخی ، ریش��ه 
ش��ناختی و ش��ناختی برای چندمعنایی و 
بسط اس��تعارِی معانی می توان یافت که به 
ط��ور قاعده مند گروه��ی از واژه ها را تحت 
تاثیر قرارمي دهد و موجب مي شود این واژه 
ها که به حوزه معنایي مشخصي تعلق دارند 
در مس��یري معین و قابل پیش بیني و متاثر 

خالصه یک سخنرانی 

بررسی رویکرد 
معنی شناسی 

شناختی در 
سخنرانی دکتر 

افراشی  

انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه از روز دوم خرداد به مدت چهار روز میزبان جمعی از محققین 
و پژوهشگران جهانی فلسفه بود که در سومین کنفرانس بین المللی فلسفه تطبیقی مسکو شرکت 
جسته بودند . موضوع خاص سومین کنفرانس ، فلسفه و علم در فرهنگ های شرق و غرب بود و 
نمایندگانی از جوامع فلسفی شرقی و غربی در این برنامه حضور داشتند .
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جریان شناسی حکمت متعالیه در 
سخنرانی دکتر خدری

بیس��تم خرداد ماه امسال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
برگزار شد. در این سخنرانی،سخنران محترم قبل از ورود به موضوع اصلی 
چند مقدم��ه را بیان نمود . وی ابتدا ضرورت پ��ردازش به موضوع مهم و 
کلی��دي که همانا  تبیین س��یر تطوري و تحولي نظام فلس��في که امروز 
موس��وم به حکمت متعالیه اس��ت  را مدنظر قرارداد و در این راستا  هفت 
دلیل را ذکر  نمود که  از نماینده تفکر اسالمي- ایراني) که اهتمام به پیوند 
میان عقل و تعقل به تفکر شیعه دوازده امامي و فلسفه دارد( ، آغاز تا بستر 
سازي براي بیان ظرفیت هاي این نگرش حکمي در برخورد با رخدادهاي 
فک��ري اجتماعي را ش��امل مي ش��ود. دومین مطلب مرب��وط به تبیین 
ویژگیهاي ترادف یا  تخالف میان فلس��فه و حکمت و مش��کالت ترجمه 
حکمت بود، سومین گام بیان ویژگي هاي مؤسس حکمت متعالیه در ادوار 
س��ه گانه تکوین شخصیت وي را شامل می ش��د ،چهارمین گام بررسي 
موقعیت فلس��فه قبل از ظهور حکمت متعالیه صدرایي بود که کشمکش 
سه جهان بیني یا نگرش فلسفي و عرفاني و کالمي در مناظره جهان بیني 
هاي متفاوت را نشان مي دهد و اهتمام براي تقارب میان عرفان و فلسفه 
از یکط��رف و کالم و فلس��فه از طرف دیگر توس��ط حکم��اي واال مقامي 
همچون ش��یخ شهاب الدین سهروردي ، خواجه نصیر الدین طوسي ،ابن 
ترکه، محقق دواني و میرداماد .....  با طراحي مشرب هاي “حکمت یماني” 
“ذوق التآل��ه” به  دنبال وحدتي در تکاپو بودند تا اینکه در نظام فلس��في 

حکمت متعالیه صدرایي به نوعي توافق رسیدند. 
سر انجام در ششمین گام  به ویژگي هاي نظام فلسفي –حکمي مال صدرا 
پرداخته ش��د در این راستا هشت خصیصه منحصر به فرد براي این نظام 
فلس��في بیان گردید و در خاتمه این س��خنراني به فصل ممیزه این نظام 
حکمي از سایر نظامات فلسفي که توسط حکماي اسالمي ارائه شده است، 
پرداخته شد و نقطه اصیل” اصالت وجود و اعتبارات ماهیت” و به کار بست 
آن در س��ایر مس��ائل فلسفي و بیرون کش��یدن نتایج فرعي از این اصل 
همچون تش��کیک در وجود ،عین الربط بودن وجود معلول و باالخره 

حرکت جوهري به بحث کشیده شد. 

از فرآیندهاي مفهوم س��ازي شناختي، بسط استعاري بیابند. 
جالب این است که مقایسه هاي بینازباني، همزباني و تاریخي 
نیز شواهد مهمي از چند معنایي نظام مند و همشکل واژه ها 
در زبان هاي مختلف از ی��ک خانواده زباني فراهم مي آورند. 
در این گزارش پیشینه مطالعه درباره چند معنایي نظام مند 
و بسط استعاري در نگرش شناختي معرفي شد. پس از آن در 
قال��ب نمونه هاي متعدد از زبان فارس��ي و دیگر زبان ها این 
فرآیند معنایي توضیح داده ش��د و عوامل ش��ناختي موثر در 

بروز آن مورد تحلیل قرار گرفت.
 براي نمونه بسط استعاري فعل »دیدن« از حوزه بینایي مورد 
تحلیل قرار گرفت. و به این مس��ئله پرداخته شد که چگونه و 
به چه دالیلي در زبان هاي هم خانواده با زبان فارسي به لحاظ 
همزماني و در زماني، دیدن یا صورت هایي از همان ریشه در 

معني فهمیدن، آگاهي و اطالع داشتن به کار مي رود. 
در پایان نیز جلس��ه پرسش و پاسخ برگزار شد که خانم دکتر 
افراش��ي و آقاي دکتر عاصي پاسخ هاي مبسوط و جامعي را 

بیان نمودند.

تاریخساعتموضوع سخنرانی سخنران 

خانم دکتر بهاره 
نصیری

درآمدی بر وضعیت اجتماعی فرهنگی 
اقتصادی و سیاسی زنان در جمهوری 

ترکیه

10-1291/4/3

گردش نظام پولی خالفت عباسی در قالب دکتر ربانی 
چک و سفته 

14-1691/4/3

1291/4/3-10مقایسه تفسیر ترتیبی با تفسیر موضوعی  دکتر لسانی 

دکتر مهرداد رمضان 
نیا 

کمپانی هندشرقی و چاپ آغازین فارسی 
در شکل دهی »دانش استعماری« 

14-1691/4/5

ماجرای پرفراز و نشیب کتاب قانون ابن دکتر نجفقلی حبیبی 
سینا)شیخ الرئیس( 

10-1291/4/6

بررسی و تحلیل نظریه شیعه شناسی خانم دکتر صانع پور 
غرب در مورد نگرش کالمی شیعه دوازده 

امامی 

14-1691/4/6

آقای مرتضی طاهری 
اردلی - سهیل خرم 

پیاده سازی نواهای گفتار در سیستمهای 
 ) TTS(تبدیل متن به گفتار

 91/4/6

پروفسور پیلگرن - 
دکتر آیت اللهی و 
جمعی از اساتید 

کاربرد فلسفه در پرورش تفکر کودکان و 
نوجوانان براساس گفتگوی سقراطی 

10-1391/4/10

جنبه های اجتماعی قحطی بزرگ جنگ دکتر حسین آبادیان 
جهانی اول در ایران 

14-1691/4/12

1691/4/13-14رده شناسی و زبان شناسی شناختی دکتر ارسالن گلفام 

1291/4/14-11سلطه گرایی در خانواده دکتر محمدی 

1291/4/17-11مفهوم شأن فرهنگ در سازمان دکتر تنکابنی 

دکتر ابراهیم موسی 
پور 

1691/4/19-14پژوهش در دین عامیانه 

1691/4/20-14 اشتراوس و تجدد دکتر علی مرادخانی  

معرفی طالیه دار مکتب افالطونی عصر خانم دکتر سلیمانی 
رنسانس 

10-1291/4/20

1691/4/24-14سکه تیگران دوم با نقش ستاره هالی شاهین هوسپیان 

کارگاه آموزشی موانع تحکیم خانواده)راه خانم دکتر صادقی 
های ارتباطی( 

8-1391/4/24

روشنفکری و نقش آن در انقالب اقای دکتر نورائی
مشروطیت

11-1291/4/31

کدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

جدول سخنراني هاي تیر   
برگزاري سخنراني علمي و تخصصي جزء سیاست هاي مورد تاکید پژوهشگاه بوده است.اعالم زمانبندی   
این برنامه ها همکاران پژوهش��گاه و عالقه مندان خارج از مجموعه را برای اس��تفاده بهتر از آنها کمک 

می کند.
ج��دول زی��ر موض��وع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هاي تیر ماه نش��ان مي ده��د.  یک بار دیگر از 
همکاران،گروه ها و پژوهش��کده دعوت می ش��ود فهرست برنامه های هر ماه خود را حداکثر تا بیست و 

پنجم ماه قبل اعالم کنند.
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توسط انتشارات پژوهشگاه عرضه شد 

ارزش های فرهنگی نهفته درگزیده ای از مثل ها و 
تعبیرهای کنایی 

فارسی
اثری از: ناهید موید حکمت 

قیمت: 12000 تومان
310 صفحه

ارزش های فرهنگی نهفته 
درگزیده ای از مثل ها و 
تعبیرهای کنایی فارسی، 
کتابی است که به تازگی 

توسط پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي 
روانه بازار نشر شده است. 

شناسایی ارزش های 
فرهنگی نهفته در مثل ها 
و تعبیرهای کنایی فارسی 

تحقیقی نو است که در حقیقت مطالعه بخشی از فرهنگ جامعه ما محسوب            
می شود. هر چند در این بررسی، حوزه کار به یک موضوع محدود است اما نتایج 
به دست آمده می تواند زمینه ساز تحقیقات گسترده تری در خصوص شناسایی 

ارزش های فرهنگی درایران باشد.
مولف در رابطه با مفهوم ارزش های فرهنگی در این اثر می گوید:هنگامی که 

صحبت از ارزش های فرهنگی به میان می آوریم، مرادمان عناصر مطلوب مشترك 
در جامعه است، از قبیل عدالت، خردمندی، همدلی. مثل ها و تعبیرهای کنایی 

نیز در مفهومی بسیار عام و گسترده تعریف شده اند. بدین مضمون که نکته قابل 
تاکید، محتوای پیام پند آمیز مستتر در مثل هاست، که مراد گوینده از به کار 

گیری آن ها غالبا انتقال احساس خوشایند یا ناخوشایند خود در موقعیت خاص به 
مخاطب است.

مثل ها و تعبیرهای کنایی به چند دلیل بستر مناسبی برای این مطالعه است؛ 
نخست این که آن ها یکی از گویاترین ارکان ادبیات عامه و منعکس کننده تجربه 

اقوام اند که این امر بدان ها جامعیت می بخشد، دیگر با وجود آنکه ریشه در 
زندگی گذشته ما دارند به عنوان عنصر انتقال دهنده فرهنگ گذشتگان حائز 

اهمیت اند. از این رو، با شناسایی ارزش های نهفته در مثل ها و تعبیرهای کنایی 
می توانیم به برخی ویژگی های فرهنگی جامعه مان پی ببریم.

تحقیق حاضر این سوال را مطرح می کند که آیا محتوای ارزشی مثل ها و 
تعبیرهای کنایی فارسی با نتایج به دست آمده در سایر تحقیقات در زمینه ارزش 

ها و منش ایرانیان همنوایی دارد؟ محقق در راستای پاسخ یابی برای مسئله 
فوق نخست در جستجوی این مفاهیم است و به آنها پاسخ می دهد؛ اول اینکه              
ارزش های فرهنگی نهفته در مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی کدام اند، یعنی در 

آن ها چه ارزش های فرهنگی توصیه و یا چه ضدارزش هایی نفی شده اند. دوم، 
ساختار کالمی مثل ها و تعبیرهای کنایی فارسی چیست، یعنی مراتب زبان، وجوه 

بیان، شیوه بیان، صورت بالغی و نحوه خطاب مثل ها و تعبیرهای کنایی چگونه 
است؟ سوم اینکه ابعاد نگرشی نهفته در مثل ها و تعبیرهای کنایی کدام اند، یعنی 

خوشایندی و ناخوشایندی های ابراز شده بیشتر در کدام یک از ابعاد سه گانه 
عاطفی، شناختی یا رفتاری منعکس اند؟

  
شماره سوم اقتصاد تطبیقی در 

اختیار عالقه مندان 
س�ومین ش�ماره دو فصلنامه علمي تخصص�ي » اقتصاد 
تطبیقی« توس�ط پژوهش�گاه عل�وم انس�اني و مطالعات 
فرهنگي منتش�ر ش�د. دکتر حمیدرضا آیت اللهي مدیر 
مس�ئول و دکتر محسن رنانی س�ردبیر این نشریه علمی 

هستند.
درآمدی بر الگوی اس��المی توسعه اقتصادی )نوشته سید محمد 
رضا امیری طهرانی(، مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم، روش 
شناسی و شیوه های استخراج ترجیحات )نوشته حبیب انصاری، 
علی رضا پورفرج، مس��عود زارع و عباس امینی(، شناسایی زمینه 
ه��ای فس��اد اقتص��ادی در مناقص��ه ه��ای دولت��ی )نوش��ته 
محمدخض��ری، فهاد تربت��ی مقدم و محمدرض��ا نظری(، پیش 
درآم��دی ب��ر مالحظات میان رش��ته ای اقتصاد )نوش��ته یداله 
دادگر(، بررس��ی وزن دهی به آرا در نظریه رأی گیری با رویکرد 
اقتصاد ترجیحی )نوش��ته محسن رنانی، نعمت اله اکبری و امیر 
جباری(، تحلیل نابهینگی س��طح مقاوم س��ازی لرزه ای مبتنی 
برتنزی��ل های پربولیک: رهیافت اقتصاد رفتاری )نوش��ته مجید 
صامتی و ش��هرام معینی(، اقتصاد لیبرال و مسئله جنگ و صلح 
در روابط بین الملل )نوشته عبداله قنبرلو(، مقاالت این شماره از 

نشریه اقتصاد تطبیقی است.
علی اصغر بانویی دانش��یار دانشگاه عالمه طباطبایی،محمد قلی 
یوسفی دانش��یار دانش��گاه عالمه طباطبایی،احمد کتابی استاد 
پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی،س��ید سجاد علم 
الهدی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،کاظم 
یاوری دانشیار دانش��گاه تربیت مدرس،حسن سبحانی دانشیار 
دانشگاه تهران،یداهلل دادگر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،عباس 
شاکری استاد دانشگاه عالمه طباطبایی،سید حسین میرجلیلی 
دانشیار پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مصطفی 
عمادزاده اس��تاد دانش��گاه اصفهان اعضای هیئ��ت تحریره این 

نشریه هستند.
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جدید ترین مجله پژوهشگاه 

شماره سوم دو فصلنامه تفکر 
و کودک  منتشر شد 

 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

سومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي »تفکر 
و کودک« را با مدیر مسئولی  دکتر حمیدرضا               
آیت اللهي و سردبیری دکتر مسعود صفایی مقدم 

منتشر کرد.
این فصلنامه علمی با سخن سردبیر شروع شده و 

فهرست مقاالت تخصصی این شماره به شرح ذیل است: 
بررسی و مقایسه شیوه آموزش تفکر نزد فریدالدین عطار 

و متیولیپمن )نوشته مهین پناهی(، ضرورت وساطت 
هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان )نوشته محمد 

رضا سوداگر، سید موسی دیباج و سید غالمرضا 
اسالمی(، آموزش فلسفه به کودکان در محور های 

تعاملی علم )نوشته ملیحه صابری نجف آبادی(، بررسی 
تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان در پرسشگری و تفکر 
انتقادی دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم ابتدایی 

)9تا 11ساله( دبستان علوی شهر ورامین )نوشته زهرا 
طباطبایی و مرضیه موسوی(، فلسفه ویتگنشتاین و 

برنامه فلسفه برای کودکان )P4C()نوشته یحیی قائدی 
و سحر سلطانی(، فلسفه برای کودکان و کنترل 

پرخاشگری )نوشته مهرنوش هدایتی(، تبیین و نقد 
پژوهش های دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان در 
ایران از منظر روش پژوهش و نتایج آن ها )نوشته مراد 

یاری دهنوی و عماد حاتمی(.
http:// ارتباط با فصلنامه تفکر و کودك از طریق سامانه

fabak.ihcs.ac.ir/ امکان پذیر است.

انتشار شماره سوم دو  فصلنامه پژوهش های 
علم و دین 

سومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي »پژوهش های 
علم و دین« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا آیت اللهي مدیر مسئول 
و دکتر عبدالرزاق حسامی فر سردبیر این نشریه تخصصي 

است. 
فهرست مقاالت این شماره از فصلنامه پژوهش های علم و 

دین به شرح ذیل است: قانون »کارما« و فرضیه بازپیدایی در 
آیین هندو )نوشته علی نقی باقر شاهی(، رابطه سبک زندگی 
و دین داری از دیدگاه ابن خلدون )نوشته علی رحمانی فیروز 
جاه و سعدیه سهرابی(، چشم اندازی بر تعامل علم و دین در 

علوم انسانی مدرن )نوشته عبداله قنبرلو(، بررسی تحول 
نظریه والیت انتصابی عامه فقیهان به والیت مطلقه فقیه با 
رویکرد روش شناسی الکاتوش )نوشته حسین مسعودنیا و 
حسین توسلی(، مسئله آفرینش از نگاه ارسطو و ابن سینا 
)نوشته مجید مالیوسفی و علی حیدری فرج(، نگاهی به 

دیدگاه غزالی درباره فلسفه و دین و مقایسه آن باآرای برخی از فیلسوفان غرب )نوشته عبداهلل نیک سیرت(
عالقه مندان جهت  ارتباط با این نشریه به سامانه http://elmodin.ihcs.ac.ir/ مراجعه کرده و برای خرید 

از طریق فروشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با شماره  88053937 تماس حاصل فرمایند.

پژوهش نامه انتقادی
 به شماره بیست و یکم رسید 

بیست و یکمین شماره پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی به صاحب امتیازی پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهي و سردبیری دکتر سیدفضل اهلل 

موسوی منتشر شد.
این شماره از پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ویژه فقه و حقوق است که در دو بخش 

بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی و بررسی انتقادی متون علوم انسانی و هم چنین شامل صفحات پیوست 
می باشد. 

بخش بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی شامل مقاالت، آسیب شناسی رشته های حقوق با توجه به بررسی 
تطبیقی آموزش رشته های حقوق در ایران و فرانسه )نوشته منوچهر توسلی نائینی(، نقد و بررسی حقوقی 

ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل های ششم و هفتم( )نوشته ولی 
رستمی(، بررسی مبانی حقوق اجتماعی )نوشته ابراهیم موسی زاده و فهیم مصطفی زاده(، قلمرو فقه در 

حقوق موضوعه ایران )نوشته علی رضا یزدانیان( است و بخش 
بررسی انتقادی متون علوم انسانی از مقاالت بازاندیشی معیارهای 

نگارش دانشنامه حقوقی )نوشته سید رحیم حسینی(، تحلیلی 
انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه 

حقوق ایرانی )نوشته محمد جواد جاوید(، تاملی بر کتاب قانون 
مدنی در نظم حقوق کنونی)نوشته احمدرضا نائینی(، بررسی و 

نقد کتاب سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ایران 
)نوشته محمد رضا نظری نژاد کیاشی( تشکیل شده است. 

نقدی بر منشور »حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری 
اسالمی ایران« )نوشته ناصر قربان نیا( نیز در پیوست این شماره 

از فصلنامه قرار گرفته است. 
عالقه مندان جهت ارتباط با این نشریه به سامانه

 http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/مراجعه کرده و برای 
خرید از طریق فروشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی با شماره  021-88053937 تماس حاصل فرمایند.
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 نویسنده:     
گل نسا محمدی

قیمت: 11500 تومان
347 صفحه

کتاب تلقی از عرفان در ش��عر معاصر 
افغانس��تان که به همت پژوهش��گاه 
عل��وم انس��اني و مطالع��ات فرهنگي 
منتشر شد اس��ت، مجموعه ای است 
که در آن به بررسی جلوه های عرفان 
و تصوف در آثار 4تن از شاعران معاصر افغانستان شامل محمد انور بسمل، قاری عبداهلل 

ملک الشعرا، وصوفی عبدالحق بیتاب و صوفی عشقری پرداخته شده است.
پیوند میان شعر و عرفان در افغانستان از دیرباز وجود داشته و نه تنها اغلب اهل تصوف 

و معرفت شاعرند، بلکه سنت کهن موجب شده است که عامه مردم نیز بی آنکه سواد و 
دانش ادبی داشته باشند از شنیدن این اشعار به ویژه وقتی با موسیقی همراه شود به وجد 
آیند. این پیوند و اقبال موجب شده است که بازار شعر عرفانی گرم باشد و کمتر صوفیی 
می توان یافت که برای بیان افکار و احوال و تجارب عرفانی خویش از نثر سود نبرده باشد. 
بنابراین بررس��ی س��یر عرفان و تصوف در افغانس��تان از سلسله ها و مش��ایخ و پیران و                       
ح��وزه های رواج آن تا وجود خانقاه ها و ش��یوه های تعلیم و تزکیه و مجالس و رویکرد 

مردمی آن، میدان تحقیقی مناسبی است. 
عوامل��ی مانند مردمی بودن تص��وف در میان مردم، میراث ادب��ی – عرفانی نام آورانی                        
همچون هجویری، خواجه عبداهلل انصاری، سنایی، موالنا و نورالدین عبدالرحمان جامی 
و از این نظر که حوزه جغرافیای فرهنگی بلخ، هرات، غزنه، کابل و قندهار از مراکز مهم 
سیاسی، ادبی، فرهنگی و عرفانی به شمار می آیند، همه موجب شد که با وجود نابسامانی 
افغانس��تان و وف��ور جنگ های داخلی برس��ر تصاحب قدرت، عرف��ان و تصوف در این 

کشورهمچنان پررونق باقی بماند. 
گل نس��ا محمدی در این کتاب می گوید: ظهور طالبان در افغانس��تان و مخالفت آنان با 
تصوف و عرفان و خانقاه ها، دور دیگر از قتل و تعصب و آزار اهل تصوف و هدم خانقاه ها 
و شکستن الواح قبور را در پی داشت. این جریانات کم و بیش بر روند سنت های ادبی و 
ش��فاهی تصوف و عرفان در افغانستان تاثیر گذاش��ت، ولی به دلیل پیشینه ریشه دار و 
عمی��ق و اقبال مردمی به زوال و انحطاط آن نینجامید، کما اینکه در چهارس��الی که از 

سقوط طالبان می گذرد، حرکت تازه ای در حال تکوین است.
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تلقی از عرفان در شعر معاصر 
افغانستان

مولف: نسیم کمپانی
قیمت: 4500 تومان

صفحات: 141 صفحه
فرهنگ اصطالحات پارچه و پوشاك 
در ای��ران توس��ط پژوهش��گاه علوم 
انس��اني و مطالعات فرهنگي در سال 
1391 منتشر شده است. این کتاب 
تمام��ی اصطالحات و کلماتی را ارائه 
می دهد که برای نامیدن انواع پارچه 
و پوش��اك ش��امل کف��ش، کاله ، 
روجامه،زیرجامه،  ش��ال، روسری در 
ایران قدیم تا شروع دوران پهلوی به 

کار می رفته است.
در تنظیم و نگارش این فرهنگ از فرهنگ های بسیار کهن و کتاب های تحقیقی در مورد 

لباس و پوشاك مردمان در عهد باستان استفاده شده است که فهرست آن ها در کتابنامه 
پایان کتاب آمده است.

هدف از تدوین این اثر، گردآوری و معرفی اصطالحات و واژه های کهن در مورد پوشاك 
به عالقه مندان، فراهم کردن منبعی برای پژوهشگران رشته های پوشاك، طراحی لباس، 
تاریخ لباس، صنایع دستی، باستان شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی و جامعه شناسی 
می باش��د.در این کتاب می توان رد زبان و فرهنگ دوران کهن ایران، به ویژه نحوه آداب 
و رسوم پوشش و روش کار خیاطان و پارچه فروشان و تاجران پارچه را یافت. در این میان 
نیز می توان به توانایی شرقیان، به خصوص ایرانیان  و ملل مرتبط با آنان در بافت و رنگ 
آمیزی پارچه و لباس و تنوع طرح ها و میزان و تعداد کارگاه هایی که در این صنعت در 
دوران کهن وجود داشته و همین طور به نحوه تبادل فرهنگی ایران با دیگر کشورها پی 

برد. 
مولف در پیش��گفتار کتاب به این نکته اشاره کرده است که در کشورهای همسایه ایران 
کنونی، مانند افغانس��تان، پاکستان و عراق و بیشتر کشورهای آسیای میانه، مردم هنوز 
لباس های س��نتی خویش را حفظ کرده و از آن به عنوان یک پوش��ش معمول در کار و 
زندگی استفاده می کنند، در حالی که متاسفانه در نزد ایرانیان، این سنت منسوخ شده 
و لباس های جدید اروپایی جای لباس های س��نتی را که با آداب و رس��وم و نیز با آب و 
هوای س��رزمین ما سازگاری داشته گرفته اس��ت. چنانکه حتی در روستاها و عشایر نیز 
مردم به جای لباس های محلی و س��نتی خود از این گونه لباس ها می پوش��ند؛ و بدین 
س��ان مشاهده می شود که نسل جدید بیشتر و بیشتر با سنت پوشاك کهن خود بیگانه 

می شود.

فرهنگ اصطالحات پارچه
 و پوشاک در ایران

عبدالطیف شروانی
مقدم�ه، تصحی�ح و تعلیق�ات: 

دکتر فاطمه کوپا
قیمت: 5000 تومان

108 صفحه: 
فحل ماینحل، ش��رحی مستوفی بر 
قصیده بال مرصع در مدح و منقبت 
امام هشتم علی بن موسی الرضا )ع( 
س��روده ابوالمفاخر رازی، ش��اعر و 
ادیب فاضل دوران سلجوقیان است 

که توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شده است. 
ش��ارح قصیده، عبداللطیف ش��روانی یکی از ادبای توانمند قرن دهم اس��ت که به دلیل 

اهمیت و شهرت قصیده، شعرای به نام بسیاری در اقتفای آن اشعاری سروده اند.
این اثر از یک دیباچه و هفت باب تش��کیل شده است؛ باب اول: قصیده ابوالمفاخر رازی، 
بعض منظوم معالی مکتوم، باب دوم: ش��رح و توضیح قصیده ابوالمفاخررازی، باب سوم: 
شرحی مستوفی بر بیتی از دیوان خواجه حافظ شیرازی، باب چهارم: در معنای ابیاتی از 
امیرخسرو دهلوی، باب پنجم: در شرح ابیاتی از ناصرخسرو ، امیرشاهی سبزواری، موالنا 
دهکی، کمال خجندی، س��لمان ساوجی، باب ششم: در معنا و تفسیر ابیاتی از انوری – 
ابیوردی، امیرخس��رودهلوی، فردوسی طوسی، نظامی گنجوی و باب هفتم: در توضیح 

اشعاری از، کمال خجندی، کاتبی نیشابوری و خواجه حافظ شیرازی.

حل ما ینحل  
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  ناگفته هاي امپراطوري ساسانیان/ تورج دريايي؛ ترجمه آهنگ حقاني، محمود فاضلي بيرجندي.- تهران: 
کتاب پارسه، ۱۳۹۰ . 

 موالنا جالل الدین: زندگاني، فلسفه، آثار و گزیده اي از آنها/ تاليف:عبدالباقي گولپينارلي؛ ترجمه و 
توضيحات: توفيق سبحاني.- تهران: کتاب پارسه، ۱۳۹۰ . 

 معماري ایلخاني در نطنز: مجموعه مزار شیخ عبدالصمد/ شيال بلر؛ ترجمه ولي اهلل  کاووسي.- تهران: 
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۸۷ . 

 غالیان: کاوشي در جریانها و برآیندها تا پایان سده سوم/ نعمت اهلل صفري فروشاني.- مشهد: آستان قدس 
رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي، ۱۳۸۸ . 

 گردشگري و توسعه در جهان سوم/ مولف جان لي؛ با ويراستاري جان بل و ديويد دراککيس- اسميت؛ 
مترجمان عبدالرضا رکن الدين افتخاري، معصومه السادات صالحي امين؛ ويراستار فني حسين شکويي؛ ويراستار 

ادبي ابوالقاسم طارمي.- تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۷۸ . 
 طبقه بندي علوم از نظر حکماي مسلمان/ عثمان بکار؛ ترجمه جواد قاسمي؛ با مقدمه حسين نصر.- مشهد: 

بنياد پژوهشهاي اسالمي، ۱۳۸۹ . 
 سرمایه گذاري خارجي و سازمان جهاني تجارت با نگاهي به وضعیت ایران/ تاليف محمدحسن زارع.- 

تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۵ . 
 سیر تاریخي طریقه بکتاشیه/ عطا ابراهيمي راد.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۹ . 

 زبان شناسي حقوقي: درآمدي بر زبان، جرم و قانون/ تاليف سيروس عزيزي و نگار مومني.- تهران: سازمان 
انتشارات جهاد دانشگاهي، ۱۳۹۱ . 

 راهبردهاي کالن رشد اقتصادي ایران/ مولف ابوالقاسم مهدوي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي 
بازرگاني، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۰ . 

 ده شرط سلوک: )رسالة الي الهائم الخائف من لومةالالئم(/ نجم الدين کبري؛ ترجمه توفيق سبحاني.- تهران: 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۱ . 

 دستور الکاتب في تعیین المراتب/ تالف محمدبن هندوشاه النخجواني )شمس منشي(؛ مقابله و تصحيح و 
تعليقات و فهرست ها محمود طاووسي.- تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ . 

 حضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه: زنان صوفي از آغاز سده هاي نخستین هجري تا دوران قبل از 
انقالب مشروطه/ زهرا طاهري.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۰ . 

 خوانشي نوین از فلسفه مغرب و اندلس/ محمدعابد جابري؛ ترجمه سيدمحمد آل مهدي.- تهران: ثالث، 
 . ۱۳۹۰

 تبریز شهر اولین ها/ صمد سرداري نيا.- تبريز: اختر، ۱۳۸۶ . 
 تاریخ معماري عثماني/ گادفري گودوين؛ ترجمه اردشير اشراقي.- تهران: موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار 

هنري، ۱۳۸۸ . 
 بازآفریني ربع رشیدي بر اساس متون تاریخي/ محمدعلي کي نژاد، آزيتا باللي اسکويي.- تهران: موسسه 

تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري، متن، ۱۳۹۰ . 
 تئوري اقتصاد خرد و مسایل آن/ تاليف دومينيک سالواتوره؛ ترجمه احمد يزدان پناه.- تهران: موسسه مطالعات 

و پژوهشهاي بازرگاني، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۵ . 
 ارشاد در معرفت و وغط و اخالق/ تاليف عبداهلل بن محمدبن ابي بکر قالنسي نسفي؛ تصحيح، مقدمه و 

تعليقات عارف نوشاهي.- تهران: مرکز نشر ميراث مکتوب، ۱۳۸۵ . 
 دربندنامه جدید/ تاليف حيدر وزيراف؛ به اهتمام جمشيد کيان فر، با همکاري نوري محمدزاده.- تهران: مرکز 

نشر ميراث مکتوب، ۱۳۸۶ . 
 اثر مهرهاي هخامنشي بر جاي مانده بر گل نبشته هاي باروي تخت جمشید/ تاليف مارک بي. گريسون، 

مارگارت کول روت؛ قرائت کتيبه مهرها از: چارلز جونز؛ ترجمه کمال الدين نيکنامي، علي بهادري.- تهران: دانشگاه 
تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۰ . 

 عکس هاي قدیم کرمان/ به کوشش مجيد نيک پور؛ با مقدمه باستاني پاريزي.- کرمان: مرکز کرمان شناسي، 
 . ۱۳۸۹

 جریان شناسي فرهنگي بعد از انقالب اسالمي ایران )۱۳۵۷ - ۱۳۸۰ (/ زيرنظر مصطفي ميرسليم؛ مجري 
طرح گروه تحقيق جهاد دانشگاهي؛ به سرپرستي کاظم خورمهر.- تهران: مرکز بازشناسي اسالم و ايران، انتشارات 

باز، ۱۳۸۹ . 
 کشورهاي اسالمي و حقوق بشر: چالش هاي حقوق بشر در جهان اسالم/ محمدحسين مظفري.- تهران: 

مرکز بازشناسي اسالم و ايران، انتشارات باز، ۱۳۸۸ . 
 تاریخ پنجاه ساله ایران: تحوالت سیاسي- اجتماعي ۱۳۲۰ -۱۲۷۰/ نگارش محسن مديرشانه چي.- تهران: 

نگاه معاصر، ۱۳۹۰ . 
 اخالق و سیاست در اندیشه سقراط تاریخي/ نوشته نرگس تاجيک نشاطيه.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۰ . 

 جریان هاي بزرگ در تاریخ اندیشه غربي: گزیده آثار بزرگ در تاریخ اندیشه اروپایي غربي از سده هاي 
میانه تا امروز/ تاليف فرانکلين لوفان بومر؛ ترجمه حسين بشيريه.- تهران: مرکز بازشناسي اسالم و ايران )انتشارات 

باز(، ۱۳۸۵ . 
 حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسالمي/ سعيد نظري توکلي.- مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي، ۱۳۸۷ . 
 سادات رضوي در مشهد از آغاز تا پایان قاجاریه/ ابوالفضل حسن آبادي.- بنياد پژوهشهاي اسالمي، ۱۳۸۷ . 
 معماري تیموري در خراسان/ برنارد اوکين؛ ترجمه علي آخشيني.- مشهد: بنياد پژوهشهاي اسالمي، ۱۳۸۶ . 

 جامع التواریخ: )تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان(/ تاليف رشيدالدين فضل اهلل همداني؛ تصحيح و تحشيه 
محمد روشن.- تهران: مرکز پژوهشي ميراث مکتوب، ۱۳۸۶ . 

 مباني علم تاریخ/ حسين مفتخري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها 
)سمت(،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۰ . 

 تاریخ فاطمیان و حمدانیان/ مولف محمدعلي چلونگر.- اصفهان؛ تهران: دانشگاه اصفهان: سازمان مطالعه و 
تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، ۱۳۸۹ . 

 مختصر مفید )جغرافیاي ایران زمین در عصر صفوي(/ به کوشش ايرج افشار، محمدرضا ابوئي مهريزي.- 
تهران: بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۰ . 

 بیان الحقایق: مجموعه هفده رساله/ رشيدالدين فضل اهلل همداني؛ مقدمه، تحقيق و تصحيح هاشم رجب زاده.- 
تهران: مرکز پژوهشي ميراث مکتوب: شوراي عالي اطالع رساني، دبيرخانه، ۱۳۸۶ . 

 اسناد تاریخي خاندان غفاري ) سالهاي ۱۲۴۳  تا ۱۳۲۷  قمري (/ به کوشش کريم اصفهانيان، بهرام غفاري با 
همکاري علي عمران.- تهران: بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۸۵ . 

 میراث پهلواني/ نويسنده ابراهيم مختاري؛ پژوهشگران هدي صابر، ابراهيم مختاري.- تهران: نشر چشمه، 
 . ۱۳۸۹

 اصول تاریخ و نوشتارهاي دیگر در فلسفه تاریخ/ ار. جي. کالينگوود؛ ترجمه عبدالرضا ساالربهزادي.- 
تهران: نشر ني، ۱۳۹۰ . 

 االخبار الموفقيات/ تاليف ابوعبداهلل زبيربن بکار؛ ترجمه و تحقيق اصغر قائدان.- تهران: سازمان تبليغات 
اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين الملل، ۱۳۸۶ . 

 هزار حکايت صوفيان: بر اساس دستنويس کهن ۶۷۳  ق/ از مولفي ناشناخته،مقدمه، تصحيح و تعليقات حامد 
خاتمي پور.- تهران: سخن، ۱۳۸۹ . 

 اسطوره متن بينافرهنگي: حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان هاي جهان/ به کوشش بهمن نامورمطلق ... ]و 
ديگران[.- تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۸۸ . 

 در جستجوي نشانه ها ) نشانه شناسي، ادبيات، واسازي (/ جاناتان کالر؛ ترجمه ليال صادقي، تينا امراللهي؛ 
ويرايش فرزان سجودي.- تهران: علم، ۱۳۸۸ . 

 اسطوره تجسد خدا/ جان هيک؛ ]مترجمان[ عبدالرحيم سليماني اردستاني، محمدحسن محمدي مظفر.- قم: 
مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، ۱۳۹۰ . 

 سايه هايي در بيابان: ايران باستان در زمان جنگ/ کاوه فرخ؛ برگردان پدرام خزايي.- کرمانشاه: طاق بستان، 
 . ۱۳۹۰

 تاريخ صافي: تاريخ قراباغ از ابتدا تا جنگ هاي دوره دوم روس و ايران/ تاليف ميرزا يوسف قراباغي؛ تصحيح و 
مقدمه حسين احمدي.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۹۰ . 

 خسته از آفتاب مجموعه شعر/ سراينده نسرين بهجتي؛ همراه با مقدمه يي از بهاءالدين خرمشاهي.- تهران: 
ايران جام، ۱۳۸۹ . 

 روزنامه سفر سلطان مراد چهارم به ايروان و تبريز )۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ هـ.ق(/ منزل نامه بغداد)۱۰۴۸ - ۱۰۴۸   .ق(/ 
تصحيح و مقدمه خليل ساحللي اوغلو؛ ترجمه از ترکي عثماني، مقدمه، توضيحات و پيوست ها نصراهلل صالحي/ 

تصحيح و مقدمه يونس زيرک.- تهران: طهوري، ۱۳۹۰ . 
 خوشنويسي اسالمي/ آنه ماري شيمل؛ ترجمه مهناز شايسته فر.- تهران: موسسه مطالعات هنر اسالمي، ۱۳۸۶ . 

 گونه شناسي انديش منجي موعود در اديان/ علي موحديان عطار ...]و ديگران[؛ ويراسته علي 
موحديان عطار.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۹ . 

 تاريخ سالنيکي )۱۰۰۸ - ۹۷۱   هـ.ق(/ تاليف مصطفي افندي سالنيکي؛ ترجمه از ترکي عثماني حسن بن علي؛ 
تصحيح، ترجمه، مقدمه، توضيحات و پيوست ها نصراهلل صالحي.- تهران: طهوري، ۱۳۸۹ . 

 اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار/ محمود سريع القلم.- تهران: فرزان روز، ۱۳۹۰ . 
 غالمان خاصه: نخبگان نوخاسته ي دوران صفوي/ سوسن بابايي ...]و ديگران[؛ ترجمه ي حسن افشار.- 

تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۰ . 
 تاريخ و عقايد ماتريديه/ لطف اهلل جاللي.- قم: مرکز مطالعات و تحقيقات اديان مذاهب، ۱۳۹۰ . 

 امامت از ديدگاه اماميه و زيديه/ مصطفي سلطاني.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۷ . 
 ]جامع التواريخ. برگزيده[

 ... تاريخ مبارک غازاني: داستان غازان خان/ تاليف رشيدالدين فضل اهلل بن عمادالدوله ابوالخير؛ سعي و اهتمام و 
تصحيح کارل يان.- اصفهان: نشر پرسش، ۱۴۰۰ ق =۱۹۴۰ م =۱۳۵۸ . 

 پيدايي فاطميـان و گفت وگوهاي دروني شيعيان در المناظرات/ جعفربن احمد ابن هيثم؛ ]ويراستار[ ويلفرد 
مادلونگ و پل اي. واکر؛ ]ترجمه[ محمد جاودان و امير جوان آراسته.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۸ . 

 امير مخصوص کلهر/ پژوهش و نگارش اردشير کشاورز.- کرمانشاه: طاق بستان، ۱۳۹۰ . 
 رياض العلماء و حياض الفضالء/ تاليف عبداهلل افندي اصفهاني؛ ترجمه محمدباقر ساعدي.

 وقف و گسترش کتابخانه ها در جهان اسالم/ يحيي محمود ساعاتي؛ ترجمه حسين صابري.- مشهد: بنياد 
پژوهشهاي اسالمي، ۱۳۸۷ . 

 ديوان فاني خويي )موسوم به گنج اهلل(/ سروده ميرزا حسن زنوزيي خويي؛  تصحيح شهريار حسن زاده، ترجمه 
مقدمه به انگليسي مصطفي اميري.- تهران: مرکز پژوهشي ميراث مکتوب، ۱۳۹۰ . 

 مبارزه اجتماعي در دولت عباسي/ تالیف محمدنجیب بوطالب؛ ترجمه عبداله ناصري طاهري، با 
همکاري سمیه سادات طباطبایي.- تهران: نشر علم، ۱۳۸۹ . 

فهرست کتاب هاي جدید 
کتابخانه پژوهشگاه 

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

فارسي و جدید این کتابخانه است.این فهرست بخشی کتاب هایی است که در ماه گذشته تهیه شده .فهرست کامل 
شامال کتاب های انگلیسی و فهرست موضوعی در کتابخانه قابل دسترسی است.

کتابخانه 
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دومین جلسه اعضای هیات علمی با هیات 
رییسه پژوهشگاه چهارم تیر ماه برگزار شد. 

دکتر آیت اللهی رییس پژوهشگاه در این 
جلسه از انجام مراحل نهایی ابالغ ساختار 

جدید پژوهشگاه براساس مصوبه هیات امنا 
خبرداد. براین اساس تعدادی از گروهها و 

پژوهشکده های پژوهشگاه حذف و تعدادی 
دیگر برحسب نیازهای روز به ساختار علمی 

پژوهشگاه اضافه می شود. وی همچنین 
گزارشی از نحوه واگذاری یک ساختمان 

جدید به پژوهشگاه ارایه داد و اظهار 
امیدواری کرد بخش تحصیالت تکمیلی 

پژوهشگاه به زودی به این ساختمان جدید 
منتقل شود. این ساختمان هشت طبقه که 

متعلق به سازمان بهزیستی بود در حوالی 
میدان هفت تیر قرار دارد و با یکی از زمین 
های متعلق به پژوهشگاه در شمال کشور 

معاوضه شده و از این طریق فضای اداری و 
آموزشی پژوهشگاه افزایش فوق العاده ای 

یافته است.
دکتر آیت اللهی همچنین در این جلس��ه از 
تدوی��ن آیین نامه ای برای اخذ دانش��جوی 
دوره ف��وق دکت��را در ش��ورای پژوهش��ی 
پژوهش��گاه در آینده ای نزدی��ک خبر داد. 
تاکید به اعضای هیات علمی برای استفاده از 
گرن��ت علمی،نح��وه اس��تفاده از کتابخانه 
دیجیت��ال علوم انس��انی در پژوهش��گاه و 
موضوعاتی دیگر از جمله حرف های کلیدی 

رییس پژوهشگاه در این جلسه بود.
دومین جلسه اعضای هیات علمی با اعضای 
هیات رییس��ه پس از صحبت ه��ای دکتر 
یوس��فی فر معاون پژوهش��ی پژوهشگاه با 
پرسش و پاسخ میان اعضای هیات علمی و 

اعضای هیات ریسه پایان یافت.
همچنین جلسه مشابهی به صورت جداگانه 
ب��ا حضور کارکن��ان و کارشناس��ان برگزار 
شد.در این جلسه نیز دکتر آیت اللهی ضمن 
ه��ای  فعالی��ت  از  گزارش��ی  ارائ��ه 
پژوهش��گاه،موفقیت های س��ال گذشته را 
مطل��وب و محصول تالش همه کارکنان در 
همه بخ��ش ها ارزیابی کرد.در این جلس��ه 
همچنین جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد 
که ارتقاء جای��گاه کارکنان،تبدیل وضعیت 
اس��تخدامی،قوانین اداری و بخشنامه های 
جدید مهمترین مباحث مطرح شده، بودند.

ستون آخر
به صورت جداگانه برگزار شد 

جلسه اعضای هیئت 
علمی و کارکنان با 

هیئت رئیسه پژوهشگاه


