
انتشارات پژوهشگاه خبر داد:

انتشار 15 کتاب 
چاپ اول در چهارماهه 

نخست امسال 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی موفق به 
انشتار 15 عنوان کتاب در چهار ماه شد.بر اساس گزارش منتشر 

شده از سوی انتشارات، در چهار ماهه نخست سال جاری 15 
کتاب چاپ اول روانه بازار نشر شده است.این آمار البته دهها 

عنوان کتاب دیگر که تجدید چاپ شده اند را در بر نمی گیرد.این 
کتاب ها هم اکنون در دسترس عالقه مندان هستند و برای توزیع 

آنها نیز روش های متعددی پیش بینی شده است.
ارزش های فرهنگی نهفته در گزیده ای ازمثل ها،اسطوره شناسی 
یونانی و مدرنیته غربی،اشتراک اساطیری وباورهادرمنابع ایرانی 

و ارمنی ،پیر بوردیو ،تذکره ریاض الشعرا جلد اول و دوم، تلقی 
ازعرفان درشعرمعاصرافغانستان،جستار درمیراث منطق دانان 

مسلمان،مقدمه ای برجامعه شناسی امنیت،راهنمای حیرت 
زدگان ،شیوه نامه پژوهش ونگارش علمی،فرهنگ اصطالحات 

پارچه و پوشاک درایران،گفتمانهای جایگزین درعلوم اجتماعی آسیا ،محاربه کابل و قندهار و مخارج الحروف،یااسباب حدوث 
الحروف عناوین کتاب های تازه منتشر شده هستند.برای آشنایی با تعدادی از این کتاب ها به صفحه 12 و 13 مراجعه کنید.

عالقه مندان برای خرید و سفارش این کتاب های می توانند به صورت تلفنی یا از طریق ارسال نام هر محصول به شماره پیامک 
http://ihcs- پژوهشگاه اقدام کنند.همچنین فروشگاه اینترنتی کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی

books.com  فعال است.

از سال 87 تا 90 

گزارش دستاورد های پژوهشی 
پژوهشگاه منتشر شد

گزارش 4 ساله فعالیت های و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
منتشر شد.این گزارش در 10 محور و در قالب نمودار  های مقایسه ای ارائه شده است.  به استناد 

این آمار و نمودار ها،فعالیت پژوهشگاه در همه این بخش ها رو به رشد بوده است.سرانه کل فعالیت 
های پژوهشی،  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر توسط اعضاي هیأت علمي ، تعداد طرح 

های مصوب اعضای هیات علمی تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته،تعداد مقاالت ارائه شده 
توسط اعضاي هیأت علمي، تعداد کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی، تعداد کتاب های چاپ 

شده،تعداد طرح های برون سازمانی، تعداد عناوین نشریات، تعداد نشست ها، درسگفتارهاو ...و تعداد 
پایان نامه های دفاع شده توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مهمترین محورهای 

این گزارش هستند.
در مقدمه این گزارش آمده است:»در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

بزرگترین نهاد پژوهشی کشور است که در زمینه علوم انسانی و بررسی فرهنگ دیرپای ایرانی 
- اسالمی پژوهش می کند. پژوهشگران و اعضای این موسسه علمی و پژوهشی که میراث داران 

فرهنگ و علم و تمدن کهن ایرانی - اسالمی به شمار می آیند، فریضه خود می دانند که طبق موازین 
عقالنی و به دور از احساسات تفخرآمیز، همت به کار دارند تا میراث گذشتگان را پاس بدارند و با 

کوشش و تحقیق مجدانه بر غنای آن بیافزایند و این همه را چراغ راه آینده سازند...« 
 گزارش تفصیلی را در صفحات 8 و 9 بخوانید
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با مشارکت و رای همکاران 
اعضای شورای صنفی  با رای 

همکاران انتخاب شدند  

ادامه سلسله سخنرانی هایی در فلسفه دین 
خالصه سخنرانی ها   در  
نشست »معنای زندگی«

از جلسات تخصصی تا به روز رسانی سایت
آخرین اخبار از شورای
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با مشارکت و رای همکاران 

اعضای شورای صنفی  با رای 
همکاران انتخاب شدند 

بعد از فراخوان پژوهشگاه برای تشکیل شورای صنفی و ثبت نام 17 
نفر در این انتخابات، در مجموع از میان 320 نفر اعضا شاغل در 
پژوهشگاه 171 نفر )با احتساب 6 راي باطله( در این انتخابات 

شرکت کردند.
پس از پایان مهلت رای،آراء اخذ شده با حضور  نمایندگان روابط 

عمومي، دفتر ریاست، معاونت پژوهشي و معاونت مالي اداري 
شمارش شد که نتایج حاصله به این شرح است:

نمایندگان اعضا هیات علمي
)پس از تمدید مهلت شرکت(: هادی وکیلي با 18 راي / فرج اله 

قنبري با 15 راي )از مجموع 30 رای( 
نمایندگان اعضا پیماني رسمي: 

حسین صالحي با 29 راي/ سیده نرگس قاضي میرسعید با 23 راي 
)از مجموع 41 رای (

 نمایندگان اعضا قراردادي و شرکتي:  
مهدي عباس خواه با 47 راي/ حسین گودرزي با 37 راي / فایزه 

توکلي)بیشترین راي از میان خانم ها( با 28 راي)از مجموع94 رای (

بازدید اعضای هیئت رئیسه 
ازبخش های مختلف پژوهشگاه 

پنجم تیر ماه و در بازدید  از مرکز رایانة پژوهشگاه مقرر شد  نسبت 
به ارائه مطالب بیشتري در صفحة اول پرتال علوم انساني و نیز ارائة 
تبلیغات مناسب براي کتاب ها، مجالت و اخبار پژوهشگاه در سایت، 

اقدامات الزم انجام شود.
اعالم هفته به هفته، کتاب ها و مجالت جدید با امکانات نرم افزاري 
جدید، ترجمة مطالب سایت به زبان انگلیسي،طراحي قالب مناسبي 
براي تهیه و دسته بندي مطالبي که از پژوهشکده ها و گروه ها برای 
درج در سایت ارائه مي شود، از دیگر مصوبات این بازدید بودند.

همچنین مقرر شد قسمتي از سایت پرتال به درج تعدادي از مقاالت 
پربیننده اختصاص یافته و آرم پژوهشگاه در سایت پرتال پژوهشگاه 
درج شود.ارئه آمار به روز از  برگزاري سخنراني ها، سمینارها، چاپ 
مقاالت و کتاب  و پیگیری نرم افزار دسکتاپ سخنراني ها و سمینارها 
از معاونت پژوهشي نیز در این جلسه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

  اعضای هیئت رئیسه همچنین ششم تیر ماه از پژوهشکده علوم 
اجتماعي بازدید کردند.پیگیری الزم برای دعوت از اعضاي هیئت 
امناي کتابخانة مینوي،اقدام برای خریداري 2 دستگاه اسکنر دستي 
با کیفیت مناسب، جهت استفاده در کتابخانة مرکزي و کتابخانة 
مینوي و تهیة پوستر، توسط روابط عمومي، براي معرفي کتابخانه  هاي 
مرکزي و مینوي در دانشگاه ها، شهرداري ها و کتابخانه ها از مهمترین 
مصوبات این بازدید بودند.تهیه دفترچة مصوري برای معرفی این 
کتابخانه،تهیه میز و صندلي مطالعه به تعداد کافي،تهیه لیست 
کتاب ها و نسخ خطي قدیمي بالاستفاده با هدف اهدا به کتابخانه هاي 
براي عکس هاي موجود در  نیز تهیة قاب هاي مناسب  و  کشور  

کتابخانة مینوي، دیگر مصوبات این جلسه بودند.

چاپ مقاله دکتر هدایتی در کتاب یادواره 
متیو لیپمن و آن مارگارت شارپ

دو مقاله خانم دکتر هدایتي عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي، گروه فکرپروري براي کودکان و 

 Comparative Studies About Two   نوجوانان با عنوان
 Approaches to Developing Rational Thinking:

 Lipman’s Approach as “Philosophy for Children”
 and Ellis’s Approach as “Rational, Emotional,

 Behavioral Theory.” / Mehrnoosh Hedayati
Institute of Humanisties and Cultural Studies(  در 

کتاب یادواره متیو لیپمن و آن مارگارت شارپ ) دو فیلسوف و نظریه 
پرداز و مبدع رویکرد فلسفه براي کودکان و نوجوانان( با عنوان  

Thinking Education through Philosophy که توسط 
 The Korean Academy of Teaching Philosophy In
School منتشر شده،به چاپ رسیده است. این مقاله در روزجهاني 

فلسفه ارائه شده بود که با اقبال اساتید بین المللي مواجه و جهت 
چاپ در این کتاب انتخاب گردید. کتاب فوق مجموعه اي از مقاالت 

ارزنده بزرگان این رویکرد است که بر خي از آنها عبارتند از:  
 Philosophical Practice and Reform of Education:

A Lipman’s Essay
/John Dewey’s Children

 All That is Inquiring is Communal and All That is 
/Communal is Inquiring

 with Peirce Beyond Peirce: Lipman’s Community
of Inquiry

 Some Notes Towards a Political Childhood for

مصوبات آخرین جلسه 
شورای انتشارات 

شورای انتشارات پژوهشگاه با حضور کلیه اعضا تشکیل جلسه داد.
ش��ورای انتش��ارات باچاپ کار موظفی خانم مریم رضایی عاملی با عنوان »سیمای 

خانواده در ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی« موافقت کرد.
در این جلس��ه برای »جامعیت انسان در دیدگاه اسالم به منزلة برنامه ای پژوهشی« 
کار آقای دکتر خسرو باقری، »شرح امثال و حکم فارسی« کار آقای محمد رستمی، 
»ترجمه فارس��ی قان��ون حمورابی« کار آقای دکتر حس��ین بادامچی، »اس��باب و 
بیماری های سرتاپای« کار آقای سیدحسین رضوی برقعی،»افالطون« ترجمة آقای 
مهدی کهندانی، »ادیبان ایرانی عربی نویس در کتاب الفهرست ابن ندیم« کار خانم 
عذرا صابری،»مروری بر اندیش��ه آرامانگرایانه انقالب اسالمی« کار آقای محمدتقی 
حسینی،»بیداری اسالمی، بازیابی تمدن اسالمی و تمدن اسالمِی موعود« کار آقای 
ام��ه طلب،»بررس��ی فرگرد چه��ار وندیداد« کار خانم احترام الس��ادات حس��ینی 
ش��کوای،»دیوان بهاءالدین ساوجی« کار آقای علیرضا ش��عبانلو،»هگل« کار آقای 
دکتر علی اصغر مصلح،»زیبایی شناسی آثار نظامی« کار خانم سهیال صارمی و کتاب 
ایرانشناس��ی، تالیف خانم دکتر زهره زرشناس تعیین داور شد.اعضا شورا همچنین 
»حج نمایش هدیه اس��الم به س��وی تأویلی هرمنوتیکی از مناسک حج« کار آقای 
حسام دهقانی را رد کردند.همچنین کار موظفی خانم سیده فاطمه موسوی با عنوان 
»مطالعه تطبیقی عملکرد مؤسسات فعال در زمینه فلسفه برای کودکان و نوجوانان 

در جهان« جهت چاپ تأیید شد.
پنج کتاب مرکز اسناد فرهنگی آسیا با عناوین نگاهی به فرهنگ، تاریخ، جامعه و 

فرهنگ چین، از داریوش آشوری/ هنرهای سنتی نمایشی و وسائل ارتباط جمعی 
در ژاپن، کره و فیلیپین، از محمدتقی فرامرزی/ نمایش های سنتی و وسائل ارتباط 
جمعی در هند، از محمد امین مؤید/ عروسک های خیمه شب بازی و نقش آنها  در 
اجتماع، از علی آقا بخشی/ نمایش های سنتی و وسائل ارتباط جمعی در آسیای 

شرقی، از ژاک برونی نیز جهت تصمیم گیری در باره انتشار مجدد به  داوری                                    
سپرده شد                                           

مق��االت  پذی��رش    
همکاران

دو مقاله از همکاران پژوهشگاه در 
همایش روز رسانه های اجتماعی 
خالصه  مجموعه  در  و  پذیرفته 

مقاالت این همایش منتشر شد. 
» شبکه های اجتماعی و معمای 
هویت« نوشته دکتر بهاره نصیری، 
علمی  هیات  عضو  و  استادیار 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی  و مریم السادات هاشمی 
گروه  ارشد  کارشناس  فشارکی 
»انسداد  و  زنان  مسائل  بررسی 
اطالعات - در فضای مجازی؛ یک 
در  پدیدارشناسانه  نگاری  مورد 
خاورمیانه وکشورهای اسالمی « 
عبدالرضا  امیر  دکتر  نوشته 
عضوهیات  و  استادیار  سپنجی، 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی 
مطالعات فرهنگی، گروه مطالعات 
رسانه عناوین این مقاالت هستند.

همایش روز رسانه های اجتماعی 
10 تیرماه 1391 از ساعت 8  صبح 
با  همزمان  ازظهر  بعد   17 تا 
روزجهانی رسانه های اجتماعی، 
پژوهشکده  در  ژوئن2012   30
فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد. 
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برگزاری کارگاه روش هاي عملي 
خودشناسي

کارگاه روش ه��اي عمل��ي خودشناس��ي 27 تیر ماه در س��الن حکمت پژوهش��گاه با 
برنامه ریزي پژوهش��کده علوم اجتماعي برگزار ش��د.در این کارگاه که تدریس آن را دکتر 

بیوک محمدي بر عهده داشت 50 نفر از همکاران پژوهشگاه و مدعوین حضور داشتند.
ارائه موضوعاتي در مورد خودشناس��ي و ضرورت آن، روش هاي تحقیق خودشناس��ي، 
بحثهای��ي در مورد پایگاه اجتماعي و نق��ش اجتماعي، من واقعي و من ایده آل و تضادهاي 
درونی انس��ان، ارزشها و اولویتها و رس��الت زندگي افراد، بحث نیازها و بحث عامل بودن و 
حوزه نفوذ و نگراني، همچنین انجام کارهاي عملي و گروهي با هدف شناخت خود و رشد 

مهارت هاي ارتباطي افراد  مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه بودند.
کارگاه روش هاي عملي خودشناس با استقبال شرکت کنندگان همراه بود و بسیاری از 

آنها خواستار تکرار کارگاه هایي در این زمینه بودند.

جشن نیمه شعبان در پژوهشگاه 
همزمان با س��الروز والدت حضرت مهدی )عج ( مراسم جشنی در پژوهشگاه برگزار شد 
.در این مراس��م عالوه بر همخوانی قرآن و اجرای تواشیح توسط گروه قدر تهران،تعدادی از 
همکاران نیز شعرخوانی و مداحی کردند. 13 نفر از همکاران بر اساس فراخوان قبلی روابط 
عمومی برای حضور در این بخش ثبت نام کرده بودند .این افراد اشعار و نوشته هایی از خود 
یا دیگران را اجرا کردند .بعد از اجرای این بخش که با استقبال خوبی هم مواجه شد،حاضران 
3 نفر را به عنوان برنده انتخاب کردند.آقایان شاهسون و سوری  و خانم زاد قناد برندگان این 
بخش بودند که هر کدام از این 3 نفر هدایای نفیس��ی دریافت کردند.از دیگر افراد ش��رکت 
کننده نیز با هدایایی قدردانی ش��د. در پایان مراس��م هم با برش کیک بزرگ والدت،کلیه 

حاضران در پژوهشگاه پذیرایی شدند. 

ساختمان 
جدیدپژوهشگاه آغاز به 

کار کرد
 با راه اندازی و تجهیز ساختمان خیابان کریم خان،فعالیت تعدادی از بخش 

های ساختمان مرکزی،به این مجموعه منتقل شد.تا کنون بخش های 
تحصیالت تکمیلی و فروشگاه کتاب به این ساختمان منتقل شده اند.

همچنین به زودی انتشارات از ساختمان سایه،به ساختمان اصلی منتقل 
خواهد شد. 

در آخری��ن روزه��ای تیر ماه و باهدف بررس��ی وضعیت و رفع مش��کالت 
احتمالی اعضای هیئت رئیسه از ساختمان کریم خان بازدید کردند.

در این بازدید اعضای هیئت رئیس��ه مصوباتی داش��تند که تهیه 20 قفسه 
کت��اب منظم به آرم پژوهش��گاه ب��راي واحد فروش کتاب،تعمیر س��قف انبار 
کتابخانه،نص��ب پل فلزی برای ارتباط بخ��ش فروش کتاب با انبار  و تهیه میز 
مطالع��ه  ب��راي مراجعه کنندگان به کتابفروش��ي تعدادی از آنها اس��ت.نصب 
عناوین تابلوها،تبدیل آشپزخانه ها به سرویس بهداشتي،تهیه میز و صندلی و 
تجهی��ز بخش های مورد نیاز،نصب حفاظي مناس��ب براي پل هاي اضطراري 
س��اختمان،در نظ��ر گرفت��ن 6 تا 8 تخت ب��راي هر یک از اتاق ه��اي خوابگاه 
دانشجویان در طبقة هشتم،تجمیع  کمدهاي دانشجویان به صورت عمومي در 
ی��ک اتاق،اختصاص اتاق��ي به مطالعة دانش��جویان و اتاقي براي اس��تفاده از 
تلویزیون و انجام اقدامات الزم براي تعمیر سیس��تم گرمایشي � سرمایشي از 

دیگر مصوبات این بازدید بودند.
اعضای هیئت رئیسه همچنین تصویب  کردند که برای خرید  صندلي های  
مناسب براي سالن اجتماعات،تهیه قفسه هاي مناسب کتاب برای استفاده در 
بخ��ش تحصیالت تکمیل��ي و اختصاص طبقة پنجم س��اختمان کریمخان به 
دانش��جویان دورة دکتري وتعویض یا مرمت ویترین فروش��گاه کتاب اقدامات 

الزم انجام شود. 

زمانساعتعنوان برنامه سخنران 

دکتر شهره 
انصاری

رویکردی نشانه شناختی به تصوف 
)ابزار صوفیان(

10-1291/6/5

روح اهلل کریمی،  
اساتید مدعو

آموزش اخالق به نوجوانان 
دبیرستانی با استفاده از الگوی 

لیپمنی

10-1291/6/6

شرح حال و آراء حارث پیوند دهنده اعظم قاسمی
شریعت، عرفان و اخالق

10-1291/6/8

دکتر مریم صانع 
پور 

هویت و فضای مجازی،فرصت ها و 
تهدید ها 

14-1691/6/8

استاد سید عبداهلل 
انوار

طبقه بندی علوم در منابع دوره 
اسالمی

10-1291/6/11

دکتر محمد 
بهشتیان

روش های درمان اعتیاد به اینترنت 
در نوجوانان

11-1291/6/12

دکتر علیرضا 
تاجداری

تاملی در باب چرایی و چگونگی 
کاربرد پذیری یافته های پژوهش 

های علوم اجتماعی

11-1291/6/18

دکتر علی مراد 
خانی

مبانی کالمی-الهیاتی سیاست مدرن 
غرب

14-1691/6/15

اساطیر ایران باستان و مقایسه ی آن دکتر ژاله آموزگار
با اساطیرروم و یونان

14-1691/6/18

معرفي و تمرین کتاب پیکسي و یحیي قائدي
راهنماي آموز ش آن)برنامه درسي 

فلسفه براي کودکان در پایه 3(

10-1291/6/20

دکتر حسین 
کلباسی 

1691/6/21-14فلسفه و تکنولوژی

مسمغان نام شخص، منصبی جواد نیستانی
درباری یا عنوانی روحانی )از 

اواخر دوره ساسانی تا دوره مغول(

14-1691/6/20

1291/6/21-10اسالم و نظریه روابط بین المللدکترعبداله قنبرلو

دکتر ژاسنت 
صلیبی

رویکرد سازندگی گرایی به تعلیم 
و تربیت

11-1291/6/25

سکه شناسی و بازشناسی وقفه های سعید سلیمانی
تاریخی

14-1691/6/27

کدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

جدول سخنراني هاي شهریور   
بع��د از یک وقفه کوت��اه مدت در تعطیالت تابس��تانی و ایام ماه مبارک 
رمضان،برگ��زاری نشس��ت های تخصصی و س��خنرانی ه��ای علمی در 
پژوهش��گاه دوباره آغاز می ش��ود. برگزاري این سخنراني های  علمي و 
تخصصي همراه  جزء سیاس��ت هاي مورد تاکید پژوهش��گاه بوده.اعالم 
زمانبن��دی   این برنامه ها همکاران پژوهش��گاه و عالقه مندان خارج از 

مجموعه را برای اس��تفاده بهتر از آنها کمک می کند.
جدول زیر موضوع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هاي ش��هریور  ماه 
نشان مي دهد.  یک بار دیگر از همکاران،گروه ها و پژوهشکده ها دعوت 
می ش��ود فهرس��ت برنامه های هر ماه خود را حداکثر تا بیست و پنجم 

ماه قبل اعالم کنند.
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در ادامه برگزاری سلسله سخنرانی هایی در فلسفه دین، نشست فلسفه دین با موضوع »معنای زندگی« بیستم 
تیر ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.سخنرانان در این نشست به نقد و بررسی آراء 
متفکران غربی در حوزه معنای زندگی پرداختند.خالصه ای مباحث مطرح شده در این نشست را بخوانید: 

   دكتر 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 نشس��ت دکتر هدایت علوی تبار اس��تاد فلسفه 
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز تصریح کرد: در مورد کیفیت 
زندگی اخ��روی دیدگاههای گوناگونی وج��ود دارد. یک 
نظریه معتقد به بازگشت روح به بدن است. نظریه ای دیگر 
روح را قب��ول ن��دارد و حقیقت انس��ان را ب��دن می داند و 

معتقد است در آخرت بدن بازسازی می شود. 
وی یادآور ش��د: نظریه جان هیک این است که بدن در 
آخرت بازسازی می شود و معتقد است که بدنی که در این 
دنیا از بین می رود در آخرت بدنی مش��ابه، بازس��ازی می 

ش��ود. او این بازس��ازی بدن را صرفاً جس��مانی م��ی داند و نه بر اس��اس اعتقاد 
مسیحیت، روحانی. 

  دكتر 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 درک 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. 
اس��تاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه یادآور 
شد: منظور هیک از دین معنای عام آن است و هم ناظر بر 
ادیان الهی اس��ت و هم ادیان بش��ری. او معتقد اس��ت که 

تجربه های دینی دارای ذات مشترک است. 

  وكیلی: پروژه جان 
هیک، پروژه ای ناتمام است 

در این نشس��ت همنچنینددکتر هادی وکیلی اس��تاد 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد علوم و تحقیقات گفت: جان 
هیک برای پروژه خود تالش زیادی می کند. البته او اقوال 

خالصه سخنرانی ها   در  نشست »معنای زندگی« 

 دكتر خدری: پرسش از معنای زندگی 
امری وارداتی است 

دکتر غالمحسین خدری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی دراین نشست به موضوع »پرسش از معنای زندگی« پرداخت و گفت: 

از مهمترین موضوعاتی که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، بحث معنای 
زندگی است. آیا زندگی واجد معنایی است یا بی معنا و یا اساسا خنثی است؟ 

وی تأکی��د ک��رد: رویکردهای متفاوتی به معنای زندگ��ی وجود دارد از جمله 
رویکرد مابعدالطبیعه، فلس��فه اخالق، روان ش��ناختی و دین��ی. در رویکرد دینی 
زندگی واجد یک ناظر است و وجود این ناظر است که به زندگی معنا می بخشد. 
از نظر ش��هید مطهری علم گرایی محض فاقد معنابخش��ی به زندگی است و خأل 
معنای زندگی هرگز نمی تواند با علم محض پر ش��ود. اما ش��هید مطهری خوش 
بینی، روشن دلی، امیدواری و آرامش را چهار عنصر در ایمان مذهبی می داند که 

در معنابخشی به زندگی مؤثر است . 
دکتر خدری در ادامه به جعلی بودن و یا کشفی بودن معنای زندگی پرداخت 
و گفت: عموما نگاه س��نتی بر این اس��ت که معنای زندگی در خود زندگی نهفته 
اس��ت و انس��ان باید آن هدف غایی در زندگی را کش��ف کند. از نظر افرادی چون 
تامس��ون متفکر غربی، هدفداری ش��رط الزم ، معناداری زندگی است. اما برخی 
معناداری زندگی را جعلی می دانند و بر این باورند که خود انسان باید به زندگی 

اش معنا ببخشد .
این استاد فلسفه تأکید کرد: انسان هم جاعل و هم کاشف معنای زندگی است  
برای انسان تعریفهای زیادی شده است اما به نظرم انسان چه در ساحت فردی و 

چه اجتماعی معناساز و معناپذیر است .
وی افزود: این پرس��ش مطرح است که اساسا علل ظهور مسئله معنای زندگی 
چیس��ت، علت موجده و مؤده ای که منجر به این ش��ده که پرس��ش از زندگی را 
مطرح کنیم چه بوده اس��ت؟ لوک فری در کتاب» انس��ان، خدا و معنای زندگی« 
می گوید: این پرسش محصول دنیای مدرن است. عصر پس از روشنگری)قرن18( 
دنی��ای که به وجود آمد برای انس��ان پرس��ش از معنای زندگ��ی را مطرح کرد .             
این اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی یادآو رشد: کوک فری که در ساده نویسی 
فلس��فه تبح��ر دارد معتقد اس��ت که ما از نگاه س��نتی وارد ش��دیم و مدرنیته و 
انس��ان گرایی س��کوالر دو مس��ئله »معنا« و »امرمقدس« را دگرگون ساخت. دو 

فرایند دوگانه »انسان س��ازی امر الهی« و »الهی سازی امر 
انسانی« توسط انسان مدرن انجام گرفت. انسان مدرن در 
انسان س��ازی امر الهی آنچه در عرش بود به فرش رساند و 
در الهی سازی امر انسانی، امور فرشی را به عرش رساند .

 وی افزود: جامه مس��یحیا برای مقابله با جزم اندیشی و 
برگرداندن س��نت مس��یحی ب��ه زبان امروزی دس��ت به 
»انسان س��ازی ام��ر الهی« ک��رد. علت »الهی س��ازی امر 
انسانی« این بود که عشق و احترام به انسان دارای ماهیت 
انسانی شد. چون عشق و احترام به دیگران از درون انسان 

نشأت می گیرد و این دو هدف زندگی هستند و نه ابزار .
 دکت��ر خدری در پایان ب��ا تأکید بر اینکه دین باالترین 
مرجع��ی بوده اس��ت که توانس��ته به زندگی انس��ان معنا 
ببخش��د اف��زود: به نظرم پرس��ش از معن��ای زندگی یک 

پرس��ش وارداتی مثل، حزب، شهروندی، دموکراسی و... است و سیل جریانی که 
در غرب رخ داد ما را به این س��مت کش��اند و اال در مفاهیم سنتی شرقی خودمان 

زندگی مملو از معنا بوده است . 

  دكتر زمانی: تعالی بخشی به امیال زندگی 
را معنادار می كند

دکتر امیرعباس علی زمانی اس��تاد دانشگاه تهران نیز در سخنرانی اش به موضوع 
» ل��ذت و معنای زندگی« پرداخت و گفت: اکثریت مردم معنای زندگی را نوعی لذت 
می دانند که البته این ادعایی است که احتیاج به مباحث توصیفی روان شناختی دارد 
اما به طور عملی فارغ از مباحث علمی، زندگی ای زندگی اس��ت که از آن لذت ببرند 
که لذات معنوی را نیز ش��امل می ش��ود که در ادبیات ما بس��یار به این پرداخته شده 

است .
وی افزود: آنچه مطرح می شود این است که یک ارزش ذاتی و غیرابزاری وجود دارد 
که عبارت است از »لذت«؛ اساس نظریه لذت، زندگی بهتر، زندگی خوشتر است یعنی 
لذت را به معنای عینی گرفتن مورد تأکید است. افرادی که به نظریه لذت قائل هستند 
معتقدن��د که زندگ��ی معنادار دارای کیفیت بهتر یا همان لذت اس��ت؛ در واقع همان 
کیفیت نفس��انی را مورد تأکید قرار می دهند. این گروه لذت از کلیت زندگی را کمتر 

در نظر دارند و بیشتر به لحظات لذت بخش می پردازند .
وی ب��ا بیان اینکه بین مفه��وم »لذت« و »میل« تفاوت وج��ود دارد افزود: یکی از 
اس��اتید دانش��گاه هاروارد در کتاب خود مسئله ای را مطرح می کند و می گوید فرض 
کنید ماش��ینی وجود دارد که اگر به این ماشین متصل شوید هر نوع لذتی را که تصور 
کنید بدان دس��ت می یابید بدون اینکه به طور عینی درگیر آن پروس��ه شوید . او می 
گوید مهمتر از اینکه من به این ماش��ین متصل بشوم یا نه این مسئله وجود دارد که با 
متصل شدن به این ماشین چه چیزی را از دست می دهم/ آیا چیزی مهمتر وجود دارد 
که چنین موقعیتی را از دست بدهم؟ این اندیشمند غربی تأکید می کند که یک ارزش 
ذات��ی در جهان وجود دارد و آن احس��اس لذت اس��ت. او می گوی��د یکی از مهمترین 

ارزشها لذت است 
اس��تاد فلس��فه دانش��گاه تهران، عدم تفکیک معنا از احس��اس معنا را یکی از سوء 
تفاهمها خواند و افزود: احساس های ما بخشی از وجود ماست چون معنا به کل وجود 
انسان برمی گردد. یعنی هم بخش احساسی و هم غیر احساسی. احساس لذت بخشی 
از احساس��ات م��ا اس��ت. به عب��ارت دیگر حت��ی اینکه لذت 
مهمترین س��احت انفسی ماست قابل اثبات نیست چون برای 

ما انسانها چیزهایی مهمتر از لذت نیز وجود دارد . 
زمان��ی افزود: در دیدگاه این افراد، احس��اس منش��أ ارزش 
اس��ت. احساس از یک ارزش حکایت می کند مثل دیدن پدر، 
مادر، دوس��ت و غیره. آیا تمام ارتباطاتمان با مسائل مختلف و 
انس��انها و حتی حقیقت خودشان دارای ارزش ذاتی هستند یا 
اینکه آنها آن احساس را در ما ایجاد می کنند را دوست داریم؟  
اگر بنا را احساس بگیریم شبکه ارتباطی که بین انسانها برقرار 
اس��ت یک شبکه ابزاری است که بسیار وحشتناک خواهد بود 
و این چیزی اس��ت ک��ه در غرب اتفاق افتاده اس��ت. البته اگر 
معتقد باش��یم که یک ارزش ذاتی به نام »احس��اس لذت« در 
جهان وجود دارد. یعنی خود لذت و احس��اس لذت می ش��ود 

دکتر خدری:
از نظر ش��هید مطهری علم گرایی محض فاقد 
معنابخش��ی ب��ه زندگ��ی اس��ت و خ��أ معنای 
زندگی هرگز نمی تواند با علم محض پر شود. 
اما ش��هید مطهری خ��وش بینی، روش��ن دلی، 
امی��دواری و آرام��ش را چهار عنص��ر در ایمان 
مذهبی می داند که در معنابخش��ی به زندگی 

مؤثر است . 

مرور فوری 
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   دكتر 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 نشس��ت دکتر هدایت علوی تبار اس��تاد فلسفه 
دانش��گاه عالم��ه طباطبایی نی��ز تصریح ک��رد: 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 انس��ان را بدن می داند 

و معتقد است در آخرت بدن بازسازی می شود. 
وی یادآور ش��د: نظریه جان هیک این است که بدن در 
آخرت بازس��ازی می ش��ود و معتقد است که بدنی که در 
این دنیا از بین می رود در آخرت بدنی مش��ابه، بازسازی 

می ش��ود. او این بازس��ازی بدن را صرفاً جس��مانی می داند و نه بر اساس اعتقاد 
مسیحیت، روحانی. 

  دكتر 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 درک 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 فلسفه دانش��گاه عالمه طباطبایی در ادامه یادآور 
ش��د: منظور هیک از دین معنای عام آن است و هم ناظر بر 
ادیان الهی اس��ت و هم ادیان بش��ری. او معتقد اس��ت که 

تجربه های دینی دارای ذات مشترک است. 

  وكیلی: پروژه جان 
هیک، پروژه ای ناتمام است 

در ای��ن نشس��ت همنچنینددکتر هادی وکیلی اس��تاد 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد علوم و تحقیقات گفت: جان 
هی��ک برای پروژه خود تالش زیادی می کند. البته او اقوال 

معنا و زندگی و اطرافیان و ... ابزار می شوند . 
وی در ادامه تأکید کرد: ما منکر این نیس��تیم که احس��اس لذت و خوشی جزئی از 
زندگی معنادار است اما این یک عالمت است و نمی توان گفت که همه معنای زندگی 
اس��ت؛ مثل سالمتی و احساس س��المتی. در نظریه هایی که معنا را به احساس معنا 
تقلیل می دهند این مسئله وجود دارد. چه بسا ما زندگی بی معنایی داشته باشیم اما 
احس��اس معناداری بکنیم . پرسش اصلی این اس��ت که احساس خوشبختی و لذت 
محص��ول چه فرایندی اس��ت؟ اگ��ر مالک را احس��اس قرار دهیم بای��د توجه کنیم                              
ک��ه بس��یاری از زندگی ه��ای غیراخالقی و غیرانس��انی بای��د معنادار باش��د چون                                       
صاحبان آن زندگی ها سرشار از لذت بودند لذا پروسه ای که منتهی به لذت می شود، 

مهم است . 
دکتر علی زمانی به تفاوت لذت با میل اش��اره ک��رد و گفت: زندگی معنادار زندگی 
اس��ت که به آرزوها و مقاصدش دست یابند و سودانگارانی چون »رویز« به این مسئله 
معتقدند اما واقعیت این است که تمام اشکاالتی که به لذت وارد است به میل نیز وارد 
می ش��ود. البته کامیابی و موفقیت عنصر مهم معنابخشی در زندگی است . اگر میل را 
بگیریم اما متعلق این میل دیگر مهم نیس��ت لذا این اش��کال به وجود می آیِد که آنچه 
من می خواهم پس با ارزش اس��ت؛ در این صورت متعلق میل مهم نیس��ت چه بس��ا 
چیزی ارزشمند نباشد که من بدان میل داشته باشم و بالعکس . حتی میل ما در یک 

زمان با زمان دیگر متفاوت است . 
استاد دانشگاه تهران افزود: به عبارت دیگر میل نه شرط الزم و نه شرط کافی برای 
ارزش اس��ت و میل همان نقش لذت را بازی می کند و یک عالمت اس��ت که گاهی ما 
را منح��رف می کند ل��ذا برخی می گویند امیال ما را گمراه م��ی کنند. چون داده ها 
اشتباه است پس سلیقه و میل من اشتباه می شود. به نظر می رسد این مسئله درست 
نیست چون در برخی ها اطالعات و داده ها درست و کافی است اما میل برخالف آن 
داده ها اس��ت. لذا برای حل این مسئله برخی میل اخالقی را در این زمینه مطرح می 

کنند . 
دکتر علی زمانی امور نامتناهی را در لذت و میل دخیل دانس��ت و افزود: آنچه منشأ 
تغییر میل ماست واقعیت است و داده ها یک نقش واسطه ای دارند. پس واقعیت ها و 
ارزش��های عینی هم هست. گاهی برای اینکه زندگی فردی را معنادار کنیم باید امیال 
او را عوض کنیم. هم به لحاظ روان ش��ناختی و هم فلس��فی، زندگی کردن انسانها در 
امیال کنونی ش��ان زندگی را معنادار نمی کند و نیاز اس��ت ما فراتر رویم و میل ها را 

متعالی کنیم چراکه تعالی بخشی به امیال زندگی را معنادار می کند .

دكتر قاسم پور حسن: ادیان زندگی را 
معنادار می دانند

همچنین دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: معنای 
زندگی با رویکردهای دینی، معرفت شناختی، فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی 
قابل بررس��ی اس��ت .نگاه صرف دینی این است که معنای زندگی تنها در توجه به خدا 
و اعمال دینی و آخرت اس��ت و در نگاه فلس��فه اخالقی معنای زندگی حسب تکالیف 
اخالقی شکل می گیرد و در باب معنای زندگی در روان شناسی، سنخ های روانی افراد 

مبنا است . 
وی در ادامه به تبیین »معنای زندگی از دیدگاه مالصدار« پرداخت و گفت : دیدگاه 
مالصدرا در مورد معنای زندگی روش فلس��فی- کالمی اس��ت. او معتقد اس��ت که بر 

اس��اس نظریه هدفداری می توان معنای زندگی را بررس��ی 
کرد. مالصدرا در دو س��طح کلی- یعن��ی آفرینش، جهان و 
افعال خدا- و سطح انسان معنای زندگی را مطرح می کند . 
این اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی یادآور شد: مالصدرا 
در سطح عام دیدگاه فلسفی را با آیات قرآن تبیین می کند. 
او معتقد است که زندگی انسان بر اساس نظام احسن دارای 

هدف است.
 اما نکته مهم این است که مالصدرا آگاهی انسان را مورد 
توجه ق��رار می دهد. در مغرب زمین آگاه��ی بعالوه اختیار 
مطرح اس��ت اما در دیدگاه مالصدرا آگاه��ی بر اختیار غلبه 
دارد. صدرالمتألهی��ن عقل را م��ورد تأکید قرار می دهد و بر 
این باور است که آگاهی انسان به التزام برای دستیابی به این 

هدف مهم است .
دکتر پورحس��ن با بیان اینکه مالصدرا به غایت برای آفرینش معتقد اس��ت، افزود : 
مالصدرا می گوید اگر انس��ان به این غایت برس��د، زندگی اش غایتمند خواهد بود و او 
در این زمینه به آیاتی همچون »خلق السموات و االرض بالحق و ما خلقناهما بالحق« 
و آیاتی از این دست اشاره می کند .در باب آفرینش انسان و غایتمندی پرسش اساسی 
مالصدرا این اس��ت که غرض بنیادی از آفرینش انس��ان چیس��ت؟ آیا انسان می تواند 
بدون هدف باشد و اگر دارای هدف است این غایات دست یافتنی هستند و یا خیر؟ آیا 
این اهداف آنقدر مهم هستند که به زندگی انسان معنا بخشند؟ مالصدرا معتقد است 
که آفرینش انس��ان و عالم هدفمند است و وقتی می توان به این هدف دست یافت که 
التزام به پیمودن آن وجود داشته باشد. اگر انسانها در این مسیر قرار گیرند زندگی آنها 

سرشار از هدف خواهد شد . 
این استاد فلسفه به محورهایی که مالصدرا در باب معناداری آفرینش انسان مطرح 
می کند اشاره کرد و گفت: مالصدرا 9 محور را مطرح می کند که جعل هدف از سوی 
خدا برای انسانها، امکان دستیابی به این هدف، لزوم پایبندی انسانها برای پیمودن این 
اهداف، فراگیر بودن این اهداف برای همه انس��انها) اهدافی که خداوند ترس��یم کرده 
برای همه انسانهاست اما میزان دستیابی انسانها به این اهداف متفاوت است(از جمله 

این محورها به شمار می رود .
وی افزود: مالصدرا معتقد اس��ت که رابطه لزومی میان این اهداف و معنابخشی به 
زندگ��ی وجود دارد، محور دیگر غایات در ارتباط با انس��ان، محور هفتم حیات نیک و 
سعادت رابطه مستقیمی با این اهداف دارند، محور هشتم این است که مالصدرا تفاوت 
جدی بین سعادت حقیقی و معنای زندگی و میان سعادت ناحقیقی و فقدان معنا قائل 
اس��ت. همچنی��ن مالصدرا تالش دارد با ادل��ه ای عقلی به ابطال ن��گاه پوچگرایانه به 
آفرینش بپردازد و بی هدفی در آفرینش انسان را با ادله عقلی و آیات قرآن رد می کند. 
از جمله آیاتی که هم در مورد جهان و هم در باب آفرینش انسان مطرح می کند آیات 

38 تا 40 سوره دخان است . 
دکترپورحسن در پایان تأیکد کرد: امکان مطالعه در باب نسبت میان معنای زندگی 
و تفکر فلسفی مالصدرا را می توان مطرح کرد. حسب دیدگاه مالصدرا با نظریه معنای 
زندگی، نظریه هدفمندی عالم اس��ت و چون مالصدرا در جهان اس��الم اس��ت اصالتا 

دیدگاه ادیان این است که زندگی دارای معنا است .
 

 دكتر علوی تبار: به جای ذهن، با قلب با 
عالم برخورد كنیم

در این نشس��ت دکتر هدایت علوی تبار یکی دیگر از اساتید فلسفه دانشگاه عالمه 
طباطبایی به بررسی » ضرورت وجود خدا برای معناداری انسان از نظر جفری گرُدن« 
از اندیشمندان معاصر آمریکایی پرداخت و گفت: ُگرُدن در پی این است که به لحاظ 
عقلی و فلس��فی ضرورت وجود خدا را برای معناداشتن زندگی بررسی کند. در بخش 
س��لبی دالیل سنتی برای معنابخشی زندگی بش��ر مطرح شده است و گرُدن هر سه 
دلیل)فناناپذیری، اخالق و طرح( را به صورت منطقی و عقلی رد می کند و در بخش 
ایجابی با رد دالیل مطرح شده، خود یک دلیل بر ضرورت وجود خدا برای معنابخشی 

زندگی بشر می آورد .
 وی پس از تشریح اشکاالت گرُدن بر سه دلیل سلبی و ایجابی ضرورت وجود خدا 
برای معناداری زندگی انس��ان، یادآور ش��د: از نظر گرُدن دلیل عقلی برای جهان ما را 
دچار تسلس��ل می کند. او در بخش ایجابی س��ومین دلیل یعنی»طرح« را می پذیرد 
اما می گوید با اینکه برای معناداری به این عامل نیاز داریم اما 
باید به گونه ای آن را تفس��یر کنیم که دچار تسلسل نشویم. او 
بر این باور است که به دنبال تبین در هدف خدا برای آفرینش 
جهان نباش��یم بلکه جهان را به عنوان یک ابژه زیباشناسانه در 

نظر بگیریم .
 دکتر علوی تبار افزود: راه حل ایجابی گرُدن این است که ما 
به دنبال هدفمن��دی نمی رویم و به جای اینکه با ذهن با عالم 
برخ��ورد کنیم با قلب با عالم برخورد داش��ته باش��یم. اگر کل 
جهان را زیبا ببینیم این معقول است و معقولیت به ما معنا می 
ده��د. جهان ب��ه نحو زیباشناس��انه معقول اس��ت و نه به نحو 
ش��ناختی؛ او معتقد است که ما باید دیدمان را نسبت به جهان 

عوض کنیم .

دکتر زمانی: 
اکثریت مردم معنای زندگی را نوعی لذت می 
دانن��د که البته این ادعایی اس��ت که احتیاج به 
مباحث توصیفی روان شناختی دارد اما به طور 
عمل��ی ف��ارغ از مباح��ث علم��ی، زندگ��ی ای 
زندگی اس��ت ک��ه از آن ل��ذت ببرند ک��ه لذات 
معنوی را نیز ش��امل می ش��ود که در ادبیات ما 

بسیار به این پرداخته شده است .

مرور فوری 
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فلسفه عرفانی ژان اسکات اریژن، 
به روایت دکتر کریم مجتهدی

در این س��خنرانی دکتر مجتهدی ابتدا درباره دلیل انتخاب ژان اسکات اریژن 
برای بررس��ی در این س��خنرانی گفت: اریژن در اوای��ل قرن نهم هجری یعنی 
بیش از هزار س��ال پیش از ابن س��ینا و ش��اید در دوره فارابی می زیس��ت. او با 
ابویعقوب سجس��تانی و نویس��ندگان دایره المعارف معروف مانند اخوان الصفا 

هم دوره بود . 
وی متفکران مس��لمان ایرانی را به طور غیرمس��تقیم دارای نس��بت با اریژن 
دانست و گفت: همه آن ها کم و بیش از یک سرچشمه الهام می گرفتند. هر یک 
از این اندیش��مندان شرقی و غربی با وام گرفتن از فلسفه افالطون و افلطوین، 
موضوعات مشخصی را بررسی کردند. می توان این گونه تصور کرد که این افراد 
متعلق به یک خانواده معنوی هس��تند. بنابراین مطالعه اندیش��ه فردی مانند 
اریژن که اندیش��ه هایش ریشه های یکس��انی با متفکران ما دارد، حایز اهمیت 

است .
این اس��تاد دانش��گاه افزود: موضوع دیگری که مطالعه آرای این فرد را جالب 

می کند این است که وی مورد قبول کلیسا نبود. به طور کلی کلیسا با اشراقیون 
و عرفا موافق نبود و بسیاری از کتاب های این افراد را از میان برد. در این میان 
ما چهره شجاعی مانند اریژن را می بینیم که با سالمت ذهنی که از آن برخوردار 
بود، نحله مهمی را بنیان گذاش��ت که آینده س��از بود و حت��ی برای امروز نیز 

کاربرد دارد .
نویس��نده کتاب »افکار کانت« ادام��ه داد: در قرن دوازدهم میالدی مترجمان 
آثار ابن سینا به التینی، برخی از متون اریژن را نیز در کنار متون ابن سینا قرار 
دادند . به این ترتیب بخش هایی از برخی از رس��اله هایی که با نام ابن س��ینا در 

غرب ترجمه شدند، معرف اندیشه اریژن نیز هستند .
دکتر مجتهدی با بیان این که نام اریژن برای نخس��تین بار توس��ط محمدعلی 
فروغی در کتاب »س��یر حکمت در اروپا« ذکر ش��د، گفت: فروغی در دو بخش 
کتاب و در مجموع س��یزده خط از اریژن س��خن گفته اس��ت. همین امر نشان 
می ده��د که فروغی با منابع معتبری آش��نا بوده اس��ت و در کتابش کوش��ید 

در این نشس��ت دکتر قاس��م پورحس��ن اس��تاد فلسفه دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی به بررس��ی موضوع منطق گفتگو پرداخ��ت و گفت: آفرینش 
معن��ا در پرت��و گفتگو حاصل می ش��ود. بدون مکالمه نمی ت��وان انتظار 

ش��نیدن و همرأیی داش��ت .
وی افزود: هیچیک از مکالمات س��قراطی برای قانع س��اختن یا مخالفت 
ورزیدن نبود. ش��الوده این مکالمات را فهم و تفهم قرار می دهد. اساس��اً 
گفتگو راهی برای فهمیدن اس��ت راهی که خود نیز بخش��ی از این دانایی 

را ش��کل داده و تنها ابزار دس��ت یافتن به فهم صحیح نیس��ت .
وی یادآور شد: هر گفتگوی دارای 5 عنصر اساسی است. عنصر اول ”اصل 
مواجهه ” اس��ت. این اصل تأکید دارد مسأله فهم فرایندی دو سویه است. 
همه انتظارات و پیش��ا ادراکه��ای دو طرف به رویارویی یکدیگر می روند. 
فهم تنها مبتنی بر خواس��ته یک فرد یا پرسش��های یک سو نیست که در 
آن خواس��ته های ی��ک جانب قادر بر ایجاد معنا باش��د. معن��ا در جریان 

مواجهه ش��کل می گیرد .
پورحس��ن تأکید کرد: ”افق“ عنصر دوم اس��ت. هر ف��ردی واجد افقهایی 
اس��ت . خواستها، هنجارها، ارزشها، و نگره ها بستر افق را شکل می دهند. 
بدون افق نه گفتگو امکان پذیر خواهد بود و نه تفهم به وجود خواهد آمد. 

افق راس��تا و مس��یر درس��ت گفتگو را س��امان می دهد .
وی در ادامه به بررسی عنصر سوم پرداخت و گفت: ”امتزاج“ را باید عنصر 
س��وم نامید. امتزاج اگر چه نوع��ی درهم تنیدگی افقهای دو طرف گفتگو 
اس��ت اما به معنای از دست رفتن افقها نخواهد بود. هیچ فردی افق خود 
را از دست نمی دهد . به عبارت بهتر هر انسانی در زیست جهانی می زید. 
ش��اید این زیس��ت جهان را فربه تر یا دگرگون س��ازد اما ممکن نیس��ت 

سخنرانی  كریم مجتهدی با موضوع »فلسفه عرفانی ژان اسکات اریژن،فیلسوف ایرلندی« 26 تیرماه 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.آنچه می خوانید خالصه ای از مهمترین 
نکات مطرح شده از سوی دكتر مجتهدی در این نشست است:

خالصه سخنرانی ها در نشست کاربرد فلسفه 
در پرورش تفکر کودکان و نوجوانان 

خالصه سخنرانی ها در 
نشست کاربرد فلسفه در 

پرورش تفکر کودکان و 
نوجوانان 

نشس�ت کاربرد فلس�فه در پرورش تفکر کودکان و 
نوجوانان ب�ا حضور اس�اتید و صاحبنظ�ران امروز 
ش�نبه دهم تیرماه در پژوهش�گاه علوم انس�انی و 
از  ای  ش�د.خالصه  برگ�زار  فرهنگ�ی  مطالع�ات 
مهمتری�ن مباحث مطرح ش�ده در این نشس�ت را 

بخوانی�د...
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بتوانیم بدون آن اندیش��ه کنیم و یا گفتگو را 
سامان بخشیم . تاریخمندی و سنت دو عنصر 
چهارم و پنجم هس��تند. مراد از تاریخمندی، 
تأکید بر تاریخی بودن آدمی و اندیشه اوست. 
س��نت نیز هم��ان فرهنگ و زبانی اس��ت که 
همراه ب��ا ارزش��های و هنجارها، بس��تری را 
ش��کل می دهند که اندیشه و تفکر خود را در 

آن ب��از م��ی نماین��د .
این اس��تاد فلس��فه در پایان یادآور شد: هیچ 
گفتگوی��ی بدون لحاظ وج��ه تاریخی و بدون 
ابتناء بر س��نت شکل نمی گیرد. تأکید بر این 
پنج عنصر نشان می دهد که مسأله گفتگو نه 
تنها امری س��هل و آسان نیس��ت بلکه دارای 
منط��ق خاصی اس��ت ک��ه همین امر س��بب 

دش��واری آن می ش��ود .
همچنی��ن  دکتر س��عید ناجی عض��و هیئت 
علم��ی پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی در این نشس��ت به بررس��ی موضوع 
”س��قراط، معلمی س��ازه گ��را و رئالیس��ت“ 
پرداخت و گفت : برخی از فالس��فه چون پیتر 
بوغوس��یان س��قراط را ب��ه عینی��ت گرای��ی 
منتس��ب کرده و آنرا دستمایه ای برای انتقاد 

از کل عینی��ت گرای��ی ق��رار م��ی دهن��د .

وی افزود: بوغوس��یان معتقد است که  پیش 
فرض روش س��قراطی این است که حقیقتی 
وجود دارد ک��ه می تواند از طریق اکتش��اف 
ش��ناخته ش��ود و اف��رادی ک��ه از گف��ت و 
گو)دیالکتیک( اس��تفاده م��ی کنند قضایای 
درس��ت را با یک تحقیق مس��تمر کشف می 

کنن��د .
وی تصریح کرد: از نظر او س��قراط بر آن است 
ک��ه حقیقت��ی وج��ود دارد که ما ب��رای پیدا 
کردن آن فقط الزم است دورهم جمع شده و 

با همدیگر به گفت و گو بپردازیم .
وی یادآور ش��د: این دیدگاه باعث می ش��ود 
سازه گرایان دیدگاه سقراط را زیر سؤال برده 
و کن��ار بگذارن��د. ب��ه عن��وان مث��ال ”وان 
گلس��رزفلد“ یکی از سازه گرایان برجسته که 
تمام اس��تلزامات این دیدگاه را بررس��ی می 
کن��د همین نوع رئالیس��م و عینیت گرایی را 
م��ورد حمله قرار می دهد و می گوید معرفت 
نتیجه فعالیت یک ش��خص منف��رد در خلق 
کردن است نه محصولی که به نحوی مستقل 
از فاعل شناس��ا در خارج موج��ود بوده و می 
تواند به واس��طه ادراک یا محاوره کالمی توأم 
ب��ا پش��ت کار انتقال یافته و ک��م کم فهمیده 

ش��ود .
ناج��ی تأکی��د کرد: ب��ر این اس��اس برخی از 
طرف��داران فلس��فه ب��رای ک��ودکان روش 
س��قراطی را به جه��ت تقابل با س��ازه گرایی 
برنامه فلسفه برای کودکان نادیده می گیرند. 
مثاًل کلینتون گلدینگ اهداف معرفی عینیت 
گ��رای س��قراطی با اه��داف معرفت��ی برنامه 
فلس��فه ب��رای کودکان مقایس��ه م��ی کند و 
اس��تداللهایی بر علیه ناسازگاری آن دو ارائه 
م��ی دهد .این عینیت گرای��ی، همان عینیت 
گرای��ی اس��ت ک��ه س��ازه گرایان ب��ه عنوان 
رئالیس��می که در پش��ت س��ر تعلیم و تربیت 
دیالکتیک قرار دارد معرفی کرده و با سرکوب 
آن، عقاید ایده آلیستی و سازه گرایانه را وارد 

مباحث تربیتی می کنند .
این متخصص فلس��فه برای کودکان در پایان 
یادآور ش��د: روش س��قراطی نه تنها روشهای 
س��ازه گرایان��ه را در یونان باس��تان به خوبی 
پیش برده است و س��ازه گرایی چیز جدیدی 
نیس��ت بلکه قابلی��ت آنرا دارد ک��ه متهم به 
رئالیس��م خام نش��ده و به عنوان در برگیرنده 
رئالیس��م انتق��ادی به خوبی ای��ن دو رویکرد 

ظاهرا متعارض را با هم آش��تی دهد .

جنبه های ناشناخته فرهنگ غربی را به ایرانیان معرفی کند .
وی افزود: اریژن ایرلندی بود و یکی از مش��خصات ایرلندی بودن این است که 
یونانی می دانس��ت، در حالی که اندیشمندان سایر کش��ورهای اروپایی یونانی 
نمی دانستند. این امر نشان می دهد که صومعه های ایرلند برخالف صومعه های 
س��ایر کشورهای اروپایی، از استقالل فرهنگی برخوردار بودند که نشان دهنده 
ثبات فکری آنان بود. داش��تن اس��تدالل ذهن بس��یار برایم مهم است و بر این 

عقیده ام که تنها فیلسوفی ارزش دارد که استقالل ذهنی داشته باشد .
این نویسنده در ادامه زندگینامه مختصری از اریژن ذکر کرد و گفت: او حوالی 
سال 810 میالدی متولد شد و در صومعه های ایرلند تحصیل کرد. حدود سی 
سالگی به فرانسه رفت و هنگامی که بیش از 50 سال داشت، مهم ترین کتابش 
را با عنوان »درباره تقسیمات طبیعت « نوشت و در حدود 65 سالگی نیز فوت 
کرد. از زندگی اریژن اطالعات دقیقی در دس��ت نیست، و ما تنها کتاب های او 
را در اختیار داریم. عالوه بر کتاب »درباره تقسیمات طبیعت « ترجمه هایی از 
آثار یونانیان به ویژه دیونیس��وس و تفس��یر انجیل یوحنا نیز از وی باقی مانده 

است .
دکتر مجتهدی درباره دلیل ترجمه انجیل یوحنا توسط اریژن گفت: او از میان 
انجیل ها، انجیل یوحنا را برای ترجمه انتخاب کرد، زیرا طبق سنت مسیحیان، 
این انجیل آخرین روایت از زندگی مس��یح)ع( به حساب می آید و از معقولیت 
و استدالل بیشتری نسبت به سایر روایت ها برخوردار است .اریژن چهار عنصر 
خاک، آب، هوا و آتش را در تفسیر انجیل یوحنا مبنا قرار می دهد. برای او، آب 
و خ��اک مرب��وط به علم تاریخ و خلقیات اس��ت. هوا نیز مرب��وط به طبیعیات 

می شود. آتش نیز با الهیات مرتبط است .
دکتر مجتهدی با اهمیت اتحاد عقل و وحی در اندیشه اریژن اشاره کرد و گفت: 
طبق عقیده اریژن، وحی در فهم دین اهمیت بسیار دارد، اما این وحی نیز باید 
به عقل منجر شود و عقل و وحی باید با یکدیگر همکار شوند. هنگامی که درجه 
انسان در خداشناسی باال می رود، عقل و وحی به اوج همکاری می رسند .عضو 

هیات علمی پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی در بخش دیگری از 
س��خنانش گفت: اریژن نیز مانند افالطون و ارسطو، شناختن و علم را سعادت 
می داند. منظور اریژن از شناخت، شناخت عقلی است . عقل واقعی جست وجوگر 
و پژوهش��گر اس��ت که در مراحل پیشرفته تر دس��ت به ابداع می زند . برای او 
حکمت واقعی با علم تحصلی امروزی ما فرق دارد. او در برابر این علم کاربردی، 
حکمتی را قرار می دهد که از آن با عنوان »حکمت واقعی« یاد می کند و معتقد 

است همین حکمت ما را به خدا می رساند .
دکتر مجتهدی ادامه داد: اریژن در کتاب »درباره تقس��یمات طبیعت« با الهام 
از ارسطو و افالطون چهار مرتبه را در این تقسیمات در نظر می گیرد. باالترین 
و نخستین مرحله، خالق غیرمخلوق است. مرحله دوم، مخلوق خالق است که 
مت��رادف با عالم مثال افالطون قرار می گیرد. اگر کتاب های فلس��فی و کالمی 
خودمان را جست وجو کنیم، مرحله دوم اریژن را می توان عالم اسماء دانست : 
سومین مرحله ای که اریژن از آن نام می برد، مرحله مخلوق غیرخالق است که 
در س��نت ما با ممکن الوجود شهرت دارد. مرحله چهارم نیز نه خالق است و نه 
مخلوق. این مرحله در س��نت ما با عنوان فناءفی اهلل شناخته می شود. در ذهن 

اریژن، مسیح انسان نامتناقضی است که می تواند به خدا رجعت کند .
این نویس��نده در بخش دیگری از س��خنانش گفت : به اعتق��اد من فردی که 
فلسفه نخوانده باشد، انگار که درس نخوانده است. در هر رشته ای که تخصص 
داریم، باید اطالعات فلس��فی نیز داشته باشیم تا بتوانیم رشته خودمان را بهتر 
بفهمیم. بر حس��ب حادثه نیست که افرادی مانند ابن سینا توامان در دو رشته 
طب و فلسفه تبحر داشتند. او اگر این دو را با هم ترکیب نمی کرد، نمی توانست 

طبیب حاذقی باشد .
دکتر مجتهدی تاکید کرد: ابن س��ینا می تواند راه حل فرهنگ ما باشد. افرادی 
مانند او موفق شدند در عین حال که درست طبابت می کردند، درست نیز فکر 

کنند و با عجین شدن این دو، حکیم شوند .
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پژوهشگاه از سال 87 تا 90 چه مسیری را طی کرده است؟

دستاورد های پژوهشی
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مؤسسه اي پژوهشي است که به طور عمده وظیفة تحقیق در علوم انساني )ادبیات، تاریخ، فلسفه و علوم 
حکمي، ادیان و معارف دیني، عرفان، زبان شناسي، علوم اجتماعي، اقتصاد تطبیقي، علوم سیاسي و . . . ( و همچنین مطالعة فرهنگهاي مختلف بشري 
را به عهده دارد.در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بزرگترین نهاد پژوهشی کشور است که در زمینه علوم انسانی و بررسی 
فرهنگ دیرپای ایرانی - اسالمی پژوهش می کند. پژوهشگران و اعضای این موسسه علمی و پژوهشی که میراث داران فرهنگ و علم و تمدن کهن 
ایرانی - اس��المی به ش��مار می آیند، فریضه خود می دانند که طبق موازین عقالنی و به دور از احساس��ات تفخرآمیز، همت به کار دارند تا میراث 
گذشتگان را پاس بدارند و با کوشش و تحقیق مجدانه بر غنای آن بیافزایند و این همه را چراغ راه آینده سازند.باشد که خواب نوشین بامداد رحیل 
به بیداری سحرگاهی و بلکه قافله ساالری دوباره جامعه اسالمی مان در کاروان معرفت و علم بشری بیانجامد.آنچه درادامه می خوانیدگزیده ای از 

دستاوردهای پژوهشی این پژوهشگاه طی سال های 1387 الی1390است.                                                                                             

چنانکه مشاهده می شود، سرانه کل فعالیت های 
پژوهش��ی)مجموع مقاالت چاپ ش��ده و ارائه 

ش��ده، کتاب های چاپ شده و طرح های پژوهشی 
پایان یافته( اعضای هیات علمی پژوهشگاه طی سال های 
1387 تا 1390 روندی صعودی داشته، بطوریکه از 0.61 
فعایت پژوهش��ی ب��ه ازای هر عضو هیات علمی در س��ال 
1387 به 3.9 فعالیت پژوهش��ی در س��ال 1390 رسیده 
اس��ت.بدین ترتیب فعالیت های علمی و پژوهش��ی اعضا 
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 
سال 1390 به نس��بت سال ماقبل به بیش از دو برابر و به 

نسبت سال 1387 به بیش از 6 برابر افزایش یافته است. 

ر  
ــا

خبـ
ا
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چنانکه مش��اهده مي ش��ود، تع��داد مقاالت چاپ ش��ده در 
مجالت معتبر توس��ط اعضاي هیأت علمي در سال 1390 

برابر با 132 مقاله اس��ت که نش��ان دهنده رش��د چشمگیر این 
ش��اخص نسبت به سه سال ماقبل می باش��د. همچنین آمار نشان می 
دهد که در سال 1390 بطور متوسط به ازای هر عضو هیات علمی 1.8 

مقاله در مجالت مختلف فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است.

همانطور که مالحظه 
م��ی گ��ردد، تعداد 

مقاالت ارائه شده توسط 
اعض��اي هیأت علمي در س��ال 
1390 برابر با 90 مقاله است که 
این امر حاکی از رش��د چشمگیر 
این ش��اخص نسبت به سه سال 
ماقبل می باش��د. همچنین آمار 
نشان می دهد که در سال 1390 
بطور متوس��ط هر عض��و هیات 
علم��ی  1.2 مقال��ه در داخ��ل و 
خارج از کشور ارائه نموده است. 

همانطور که مش��اهده می ش��ود، تعداد طرح های مصوب اعضای هیات 
علمی از س��ال 1387 تا 1390 روندی صعودی داشته است بطوریکه از 
12 طرح مصوب در سال 1387 به 42 طرح در سال 1390 رسیده است. 
همچنین سرانه طرح های مصوب در سال 1390 نشان می دهد که 57 

پژوهشی جدیدی را به درصد از اعضای هیات علمی در این سال طرح 
تصویب شورای پژوهشی رسانده اند.

با توجه به اطالعات موجود، تعداد کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی در سال 1390 نسبت به سال های 
87 تا 89 افزایش داش��ته اس��ت . بطوریکه تعداد کتاب های چاپ شده از 13 مورد در سال 1387 به 54 کتاب 

در سال 1390 رسیده است.

با توجه به اطالعات ارائه ش��ده، تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته 
داشته است و تنها طی س��ال ه��ای 1388 تا 1390 روند یکس��انی 

در سال پایه این تعداد کمتر بوده است.
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مش��اهده                              چنانچ��ه 
می شود، در سال های 
1387 و1388 طرح برون 
س��ازمانی ب��ه تصویب ش��ورای 
پژوهش��ی نرس��یده و طی سال 
ه��ای 1389 و1390 به ترتیب 
35 و 50 طرح مصوب شده است.

چنانکه مش��اهده می شود، تعداد نشست ها، درسگفتارهاو ... طی سال های 
1387 ت��ا 1390 روندی صعودی داش��ته، بطوریکه تعداد این ش��اخص در 

سال1390 به 148 مورد رسیده است.

چنانکه مشاهده می شود، تعداد کتاب های چاپ شده طی سال های 1387 تا 1390 به جز 
سال 1389روندی صعودی داشته، بطوریکه از 43 عنوان کتاب  در سال 1387 به 88 عنوان 
در س��ال 1390 رس��یده است. همچنین س��رانه تهداد کتاب های چاپ ش��ده در انتشارات 
پژوهشگاه نشان می دهد که در سال 1390 بطور متوسط به ازای هر عضو هیات علمی 1.19 

کتاب به چاپ رسیده است.
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چنانکه مش��اهده می شود، تعداد نشست ها، درسگفتارهاو ... طی سال های 
1387 ت��ا 1390 روندی صعودی داش��ته، بطوریکه تعداد این ش��اخص در 

سال1390 به 148 مورد رسیده است.

چنانچه مشاهده می شود، تعداد عناوین نشریات در سال 1387 و 1388 ، 
4 نش��ریه بوده که فقط 2 عنوان آن علمی بوده اس��ت ولی نتوانسته  اعتبار 
علمی الزم را  اخذ نماید. در حالی که در سال های1389 و 1390 به ترتیب  
تعداد عناوین نشریات علمی پژوهشگاه به 16 و 19 عنوان رسیده است که 
بسیاری از آنها اعتبار علمی پژوهشی اخذ نموده اند و بقیه نیز در مرحله اخذ 

اعتبار هستند.

چنانکه مش��اهده می ش��ود، تعداد نشریات چاپ شده طی 
س��ال های 1387 تا 1390 روندی صعودی داش��ته است 
بطوریکه از 9 نش��ریه  در سال 1387 به 34 نشریه در سال 

1390 رسیده است. 

چنانکه آمار نشان 
می ده��د، تعداد 

پایان نامه های دفاع 
ش��ده توس��ط دانشجویان 
مقاطع کارشناس��ی ارشد و 
دکتری طی سال های مورد 
بررس��ی نوس��ان زی��ادی 
نداش��ته بطوریک��ه تعداد 
پایان نامه های دفاع شده از 
62 مورد در سال 1387 به 
64 م��ورد در س��ال 1390 
رسیده است. این امر نشان 
می ده��د که پژوهش��گاه 
درصدد گس��ترش فعالیت 
ه��ای آموزش��ی خ��ود که 
فعالیتی فرع��ی و خارج از 
وظای��ف اصل��ی آن اس��ت 

نبوده است.
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محاربه کابل و قندهار منتشر شد   
اثر: منشی عبدالکریم علوی

مقدمه و تصحیح: علی دهگاهی
قیمت: 6000 تومان

محارب��ه کاب��ل و قنده��ار به ش��رح و 
تفصیل لشکرکش��ي هاي ش��اه شجاع 
المل��ک به افغانس��تان و جن��گ ها و 
محاربات او با امیر دوس��ت محمدخان 
و فرزندش محمد اکبر خان و حکومت 
3 س��اله او تح��ت تابعی��ت بریتانی��ا            

م��ي پ��ردازد.
 این کتاب علي رغم اختصار، اطالعات 
خوبي از وقایع و رخدادهاي جنگ اول 
افغ��ان و مداخ��الت انگلیس��ي ها در 
ح��وادث منطقه در ق��رن نوزدهم مي 
دهد و از آنجاکه کتاب در سال 1263 
ه / 1874م تالیف شده است، به لحاظ 

اعتبار تاریخي و صحت روایات ارزش��مند اس��ت.
منش��ي عبدالکریم مولف کتاب که خود در زمان ای��ن رویدادها در قید حیات بود مورخ 
نام آش��نایي در تاریخ معاصر افغانس��تان اس��ت و اگرچه او در مقدمه اثر مي نویس��د که 
غرضش از تالیف کتاب رفع وحش��ت تنهایي بوده اس��ت اما این گفته او بیش��تر به یک 
شوخي مي ماند و خود بالفاصله بیانش را اصالح کرده و مي نویسد: »شاید اوالد و احفاد 
ما از این کتب و رس��ائل تمتعي برداش��ته ب��ر عجایب و غرایب عال��م رنگارنگ و حاالت 

جدیده برآورده اهل فرنگ مطلع و آگاه گردند.«
ش��ایان ذکر اس��ت که عبدالکریم صاحب چندین اثر در تاریخ افغانستان و منطقه است. 
تاریخ احمدشاهي، محاربه کابل و قندهار، تاریخ پنجاب، تحفه االحباب از جمله این آثار 
هس��تند. همچنین از عبدالکریم یک اثر در موضوع ش��عر و موسیقي به زبان پنجابي نیز 

موجود اس��ت. 
مصحح این اثر در مقدمه، بر این نکته اش��اره می کند که بر ما روش��ن نیست آیا محاربه 
کابل و قندهار یک متن تاریخي سفارش��ي اس��ت که به دستور امیر و یا صاحب منصبي 
نگاشته شده و یا اینکه مولف به دالیل دیگري این اثر را پدید آورده است؟ او در اثر خود 
از طرفی��ن دع��وا در جنگ کابل، یعني افغان ها به ریاس��ت امیر دوس��ت محمد خان و 

فرزندش محمد اکبر خان و انگلیس��ي ها با احتیاط و احترام فراوان یاد مي کند.
 در جاي جاي کتاب انگلیس��ي ها را به داشتن فضل و دانش مي ستاید و از آن ها تجلیل 
مي کند . اظهار نظرهاي عبدالکریم درباره انگلیس��ي ها نش��ان مي دهد او به شکل انکار 

ناپذیري تحت نفوذ انگلیس��ي ها و فرهنگ آن ها قرار دارد.
محاربه کابل و قندهار که به طریق واقعه نویس��ي تالیف ش��ده انش��اي ساده و بي تکلفي 
دارد. مول��ف ک��ه فرد محتاط و دقیقي بوده غالبا س��عي ک��رده از تطویل در کالم دوري 
جسته ووقایع را به اختصار به نگارش درآورد. اگرچه مولف ما در مقدمه کوتاه خود فضل 
ودانش خود را در زبان فارس��ي به رخ خواننده کش��یده و داد س��خنوري به شیوه مغلق 
نویس��ي را س��ر داده اس��ت اما از مقدمه مولف که بگذریم باقي متن کتاب انشاي ساده و 

روان��ي دارد.
عبدالکریم در مقدمه کتاب بعد از حمد و ثناي باري تعالي، به اختصار خود را معرفي مي 
کند و سپس سوابق مطالعات و غور و تفحص اش را در تاریخ به خواننده گوشزد مي کند 
و در ادام��ه دالی��ل خود را براي تالیف کتاب بر مي ش��مرد. او همچنین به منابعي که در 
تالیف کتابش از آن ها بهره برده، اش��اره مي کند و در خاتمه مقدمه به شرح حال منشي 
قاس��م جان صاح��ب تاریخ منظوم اکبرنام��ه که منبع اصلي کت��اب عبدالکریم بوده مي 

پ��ردازد.
 این ش��یوه از مقدمه نویس��ي تقریبا به تاسي از مکتب تاریخ نویسي فارسي در هرات بود 

ک��ه روزگاري در عص��ر تیموری��ان مورخ��ان نام��داري چ��ون میرخوان��د را پروران��د.

ِدرُع الِصّحه
اثر: محمد هاشم بن محمد طاهرطبیب طهرانی

تصحیح: میرهاشم محدث
قیمت: 15000 تومان

زبان  به  پزشکي  مهم  هاي  کتاب  از  یکي  الصحه  درع 
فارسي است که از قرن یازدهم به جا مانده است.

 این کتاب در چهار عنوان خون، حجامت، فصد و زالو 
انداختن به نگارش درآمد است، سنت هایي که بیش از 
هزار سال است که براي مداواي خیلي از بیماري ها به 
کار مي رود. اگرچه در اکثر متون طبي به این موضوعات 
پرداخته شده اما کمتر کتابي به این شیوایي این اعمال 
با  الصحه  درع  مقایسه  با  تفاوت  این  اند.  داده  شرح  را 
تحفه  خوارزمشاهي،  ذخیره  مانند  پزشکي  منابع  سایر 
حکیم مومن و تذکره ضریر انطاکي قابل تشخیص است.  
اثر، محمد هاشم بن محمد طاهرطبیب طهرانی  مولف 
از خود  پیش  نویسندگان  یا  ها  از کتاب  اول  در درجه 
همراه با ذکر هر یک از منابع بهره برده است، همانند 
معالجات بقراطي، ذخیره خوارزمشاهي، قانون، جوهری، 
جالینوس، طبری، بقراط، منافع اعضا، کامل الصناعه و 
اطباي  آراي  درباره  قضاوت  به  دوم  درجه  در  و  غیره 
پیشین پرداخته و نظر خود را هم آورده که این موضوع 

اعتبار خاصي به این کتاب داده است. 
اشاره  نکته  این  بر  کتاب  ابتدای  در  محدث  میرهاشم 
می کند که طبق فهرستواره نسخه هاي خطي فارسي 
استاد احمد منزوي فقط 3 نسخه خطي از درع الصحه 
در دنیا موجود است که در هنگام تصحیح عکس هر 3 

نسخه در اختیارم بود.
این  از  یک  هر  مشخصات  تهران  دانشگاه  استاد  این   
خطي  نسخه  اول،  کند:  می  ذکر  چنین  را  ها  نسخه 
الدین  شهاب  سید  اهلل  آیت  کتابخانه   6352 شماره 
نجفي مرعشي، این نسخه در 183 برگ 14 سطري به 
در حاشیه  و  تصحیح شده  نسخه  این  است.  نسخ  خط 
توضیحاتي دارد که تمام آن ها را در پاورقي آوردم. این 
قرار  الف  را  نسخه  این  رمز  ندارد.  را  نسخه کل مقدمه 
دادم. دوم نسخه خطي شماره 6170 کتابخانه مجلس 
شوراي اسالمي. این نسخه 165 برگ 19 سطري است و 

از اول و آخر کامل 
است.

این  کتابت  تاریخ   
 1094 هم  نسخه 
این  رمز  است. 
و  است  ب  نسخه 
خطي  نسخه  سوم 
 5807 شماره 
مرکزي  کتابخانه 
اسناد  مرکز  و 
تهران  دانشگاه 
این  رمز  که  است 

نسخه ج است.



13 تیر و مرداد 90 | شمـاره 21|خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     

اشتراکات اساطیری و 
باورها در منابع ایرانی و 

ارمنی 
گردآوری، ترجمه و تدوین: ماریا آیوازیان – ترزیان

قیمت: 8500 تومان

کتاب اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی اثر 
ماریا آیوازیان با شرح خالصه اي از افسانه ها، داستان ها و 

حماسه ها، توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
به تازگی روانه بازار نشر شد. 

از آنجا که سوابق تاریخي و همبستگي هاي ایران و ارمنستان به 
زمان هاي دور باز مي گردد، در آغاز این اثر، جهت آشنایي 

خوانندگان با وضعیت جغرافیایي ارمنستان، همسایگان 
ارمنستان باستان و کنوني و پیدایش و تشکیل قوم ارمني 

مطالبي ذکر شده تا این رابطه قدیمي را توضیح دهد. خانم 
ماریا آیوازیان سپس به باورهاي ارمنیان باستان و تغییر و تحول 
در این باورها در ادوار گوناگون اشاره شده کرده و در هر بخش 

سعي داشته تا حد مقدور به 
تشابهات و اشتراکات در باورهاي 

ارمنیان و ایرانیان اشاره کند. 
همچنین در سنگ نوشته هاي 

کشورهاي گوناگون، از جمله ایران 
درباره ارمنیان آمده است در این 

نگاشته نقل شده است. 
برای انجام این پژوهش تمام منابعي 
که به زبان ارمني نگاشته شده و در 

دسترس پژوهشگر قرار داشت، 
مطالعه شده و بخش هاي مرتبط به 

زبان فارسي ترجمه شده است که 
هر یک از این منابع در پایان هر 

مطلب قید شده است.
ماریا آیوازیان در پیشگفتار کتاب در 

رابطه با اشتراکات افسانه های 
ارمنی می گوید: بین افسانه ها و روایات ارمني و دیگر ملل، 
شباهت هاي فراواني وجود دارد که گاه به وقایع مشابهي در 

افسانه هاي ارمني، ایراني، یوناني و دیگر کشورها بر مي خوریم 
مثل حماسه داوید ساسوني و شاهنامه فردوسی. بنابراین در 
باورها و روایات ایراني و ارمني مربوط به انسان ها، به وقایع 

عادي و غیرمعمول و اغراق آمیز بر مي خوریم که در روایات 
دیگر مناطق نیز دیده مي شود.

وی در خصوص کاربرد افسانه ها در تاریخ نگاری به این نکته 
اشاره می کند که افسانه ها زیربنایي براي پژوهش تاریخ نگاران 
محسوب شده اند و بعضي از آن ها جزو وقایع تاریخي به حساب 

آمده اند. افسانه ها در گذشته هاي دور به صورت شفاهي و 
گفتاري میان مردم روایت مي شده است که پایه گذار ادبیات 

عامیانه بوده است. خنیاگران و عاشقان این روایت ها را با 
نواختن تنبور و آالت دیگر موسیقي مي خواندند که میان مردم 

طرفداران زیادي داشت و سپس به وسیله نویسندگان و 
مورخان به رشته تحریر درآمد.

توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی منتشر شد

 فرهنگ واژگان مترادف
اثر: ابوهالل عسکری

برگردان: مهدی کاظمیان- زهرا 
رضاخواه

قیمت: 11500 تومان

بی شک راه ورود به معناي واژه از 
خ��ود آن م��ي گذرد و ش��ناخت 
دقیق مختصات واژه است که مي 
تواند ب��ه معناي صحی��ح منتهي 
گ��ردد. از همین روس��ت که فهم 
ادبی��ات دیني در ح��وزه قرآن و 
احادیث معصومی��ن که از طریق 
همی��ن واژگان حاص��ل م��ي آید 
امري در خور توجه اس��ت. در این 
راس��تا، مترجمان ای��ن اثر بر آن 
ش��دند تا کتاب حاضر را که اثري 
ارزش��مند از ادیب و لغت شناس 
قرن چهارم هجري قمري ابوهالل 
عسکري مي باشد به عنوان اولین 
ترجم��ه کام��ل از مجموع��ه آثار 
ایش��ان ترجمه نماین��د. اصل این 

کتاب خطي اس��ت و ترجمه حاضر 
بر اس��اس کتابي است که از مقابله با چهار نسخه خطي از جمله سکندریه و تیموریه 

قدیمي به دس��ت آمده اس��ت.
مترجم��ان در ابت��دای کتاب با ورود به مبن��اي نظري در م��ورد واژگان مترادف، 2 
دیدگاه غالب در میان لغت شناس��ان را بررسی می کنند: اول اینکه الفاظ مترادف در 
زبان عربي وجود دارد، به طوري که دو یا چند لفظ ممکن اس��ت به یک معنا باشند و 
مفه��وم واحدي را افاده کنند، به گونه اي که بتوان یکي را جایگزین دیگري نمود. از 
جمله کس��اني که معتقد به وجود الفاظ مترادف در زبان عربي مي باشند مي توان به 
: اصمعي، ابن خالویه، س��یبویه، ابن جني، فیروزآبادي، ابن س��یده، ابوعلي فارسي و 

رماني اش��اره نمود.
دوم اینک��ه عده اي دیگر بر این عقیده اند می��ان الفاظي که در ظاهر مترادف به نظر 
مي رسند فرق هاي ظریفي وجود دارد به صورتي که هر کدام مورد استعمال خاصي 
دارد و نم��ي ت��وان دیگ��ري را به جاي آن ب��ه کار برد. از جمله صاحب��ان این نظریه 

عبارتند از ابوهالل عس��کري، احمد بن فارس، ثعلب، ابن درس��تویه و جزایري.
ابوهالل در این کتاب، فرق بین 1215 واژه را تبیین نموده است. ضمن آن که ایشان 
س��عي نموده اس��ت تا قرآن را محور اصلي خود در ش��واهد و مثال ها براي تش��ریح 

اختالف واژگان قرار دهد. 
البته در مواردي محدود نیز به روایات استناد شده است. چنان که در مجموع نزدیک 
به 200 آیه و حدیث مورد اس��تناد قرار گرفته اس��ت. اس��تنادات وي بدون اشاره به 

منابع بوده اس��ت که مترجم استنادات ایش��ان را با ذکر منابع تکمیل نموده اس��ت.
مولف سبک خاصي را در بخش بندي کتاب انتخاب نموده است لیکن مترجم چنین 
طبقه بندي را ضروري ندانسته است با این حال به منظور دسترسي آسان پژوهشگران 
ب��ر مقابله نم��ودن متن اصلي با ترجمه، متن حاضر دقیق��ا مطابق همان ترتیب متن 

عربي اس��ت تنها با این تفاوت که در فصل بندي از آن تبعیت نش��ده اس��ت.
 همچنین به منظور سهولت در استفاده محققان، فهرست ارائه شده در انتهاي کتاب 

بر مبناي ترتیب الفبایي واژگاني اس��ت که مولف آن ها را تش��ریح نموده اس��ت.
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چهارمین شماره منطق پژوهی منتشر شد 
چهارمین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي »منطق پژوهی« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا آیت 

الهي مدیر مسئول و دکتر سید محمدعلي حجتي سردبیر این نشریه تخصصي است. 
بررسي و نقد چند تعریف از مفهوم فراساختني بودگي )نوشته مجتبي امیرخانلو(، متصلة لزومیه و انواع آن در منطق سینوي همراه با تحلیل و نقد 
برخي دیدگاه ها )نوش��ته مرتضي حاج حس��یني(،  تمایز روش دیالکتیکي سقراط و افالطون )نوشته داریوش درویشي(، ارزیابي ترجمة عربي »قیاس 
ارس��طو«، دفتر دوم )نوش��ته غالمرضا ذکیاني(، تمایز حملین نزد مالصدرا از منظر تحوالت معنایي »حمل« )نوشته محمود زراعت پیشه و قاسمعلي 
کوچناني( و  »نظریة انبساط« از دیدگاه »جان بوریدان« )نوشته مهدي میرزاپور و غالمرضا ذکیاني( فهرست مقاالت شماره چهارم دوفصلنامه منطق 

پژوهی هستند.
دکتر حمیدرضا آیت اللهي استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دکتر محمد علي اژه اي استاد دانشگاه اصفهان، دکتر رضا اکبري دانشیار 
دانش��گاه امام صادق )ع(، دکتر سید محمد علي حجتي دانش��یار دانشگاه تربیت مدرس، دکتر غالمحسین خدري استادیار پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي، دکتر غالمرضا ذکیاني استادیار دانشگاه عالمه طباطبایي، دکتر احد فرامرز قراملکي استاد دانشگاه تهران، دکتر حسین کلباسي 
اشتري استاد و رئیس گروه غرب شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دکتر رضا محمد زاده دانشیار دانشگاه امام صادق )ع(، دکتر فرشته 

نباتي استادیار دانشگاه عالمه طباطبایي، دکتر لطف اهلل نبوي دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه هستند.

نخستین دوفصلنامه جستارهاي فلسفه دین منتشر شد
اولین شماره دو فصلنامه علمي پژوهشی »جستارهاي فلسفه دین« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. مدیر مسئول و 

سردبیر این نشریه علمی پژوهشی دکتر حمیدرضا آیت الهي است. 
نظریه کاربردي معنا و تأثیر آن در معرفت شناسي دیني )نوشته رضا اکبري(، بررسي انتقادي نظریة »نحوة معیشت« ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر 
دیني )نوشته قاسم پورحسن(، رابطة عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کرکگور )تبیین مفاهیم ایمان و عقل از دیدگاه مالصدرا و کرکگور( )نوشته مهدي خادمي(، 
دین و خدا در فلس��فة نقادي کانت )نوش��ته حس��ین کلباسي اشتري(، بررس��ي آراي پویمن دربارة مباني معرفت شناختي اندیشة کرکگور ) نوشته حسین 
محمودي(، انسان  آرزوها و خدا به  مثابة فراسوي هستي: روبه رویي فلسفة »خدابنیاد« و »دیگري بنیاد« با »ذهن بنیادي« )نوشته حسین مصباحیان( و نگاه 

تاریخي به دین در فلسفة هگل )نوشته علي اصغر مصلح( فهرست مقاالت شماره اول دوفصلنامه جستارهاي فلسفه دین هستند.
اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه عبارتند از دکتر حمیدرضا آیت اللهي استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دکتر موسي افضلي دانشیار 
مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، دکتر محمد ایلخاني استاد دانشگاه شهید بهشتي، دکتر قاسم پورحسن استادیار دانشگاه عالمه طباطبایي، دکتر 
عبدالرزاق حسامي فر دانشیار دانشگاه بین المللي قزوین، دکتر سیدحسن حسیني دانشیار دانشگاه صنعتي شریف، دکتر محمد سعیدي مهر دانشیار 

دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد محمدرضایي دانشیار دانشگاه تهران.

انتشار شماره چهارم کهن نامه ادب پارسی 
ش��ماره چهارم دو فصلنامه علمي پژوهش��ی »کهن نامه ادب پارسی« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر 

شد. دکتر حمیدرضا آیت الهي مدیر مسئول و دکتر ابوالقاسم رادفر سردبیر این نشریه علمی است.
اختالف رویکرد تأویلی نزد صوفیه و اسماعیلیه )نوشته علی اصغر باباصفری و سید حامد موسوی(، مضمون سازي با برخي احجار 
کریمه در ش��عر شاعران س��بک آذربایجاني )نوشته ابوالقاسم رادفر و اصغر اسمعیلي تازه کندي(، ریشه یابی دگرگونی های فکری و 
رفتاری تصوف مکتبی تا قرن نهم هجری قمري )نوش��ته محمدرضا راش��د محّصل و فاطمه حسین زاده هرویان(، ارتباط کالمی در 
ش��عر کهن پارس��ی )سؤال و جواب، مکالمه، مناظره، و دیالکتیک( )نوشته مریم شریف  نسب(، شاعران زن در سفینة تبریز )نوشته 
روح انگیز کراچي(، مقایسة مفهوم انسان در اندیشه های ناصرخسرو و فلوطین )نوشته مرتضي محسني و آتنا ریحاني(، تأثیرپذیری 

سبکی نظیری از حافظ )نوشته محمد امیر مشهدی( مقاالت این شماره از کهن نامه ادب پارسی هستند. 

ادبیات پارسي معاصر به شماره سوم رسید 
شماره سوم دو فصلنامه علمي پژوهشی » ادبیات پارسي معاصر« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. 
دکتر حمیدرضا آیت الهي مدیر مس��ئول و دکتر ابوالقاس��م رادفر س��ردبیر این نشریه علمی است. تأملي در زبان قصاید اخوان ثالث 
)نوشته حجت اهلل بهمني مطلق و تقي پورنامداریان(،  بررسي و تأویل چند نماد در شعر معاصر)نوشته تقي پورنامداریان، ابوالقاسم 
رادفر، و جلیل شاکري(، اسطوره در شعر حمید مصدق )نوشته عبداهلل حسن زاده میر علي و سیده هاجر حسیني کلبادي (، بررسي 
مفهوم مرگ و زندگي در رمان سووش��ون بر پایة نشانه شناس��ي رنگ سیاه )نوشته جواد دهقانیان و زینب مریدي(، بررسي و تحلیل 
موضوعات وصفي کلیدر )نوشته ملیحه کریمي پناه و ابوالقاسم رادفر(، بررسي کهن الگوي سایه در اشعار مهدي اخوان  ثالث )نوشته 
فاطمه مدّرس��ي و پیمان ریحاني نیا( و زبان هنري داس��تان � شعر در آثار بیژن نجدي )نوشته صدیقه مهربان و محمدجواد زینعلي( 

فهرست مقاالت این شماره از ادبیات پارسي معاصر هستند. 
عالقه مندان می تواند نام نشریه  را به شماره 3000144104 پیامک کرده تا برای هماهنگی ارسال نشریه با آنها تماس گرفته شود. 
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گزارش سفر دکتر یوسفی فر

شناسایی اسناد ایرانی در کشور هند
اسناد و نس��خه های خطی به عنوان منابع مکتوب از مهمترین 
منابع در بازشناسایی تاریخ یک کشور محسوب می گردند. این 
اسناد و نسخ خطی نشانگر هویت تاریخی یک قوم یا ملت است 
که دارای اطالعات ارزشمندی از رویدادهای سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی یک کش��ور یا قوم می تواند باش��د. پژوهش��گاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین موسسات 
فعال در حوزه علوم انس��انی در ایران  با توجه به اهمیت حفظ و 
شناس��ایی اسناد مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران از بدو تشکیل، 
نقش مهمی در جهت شناسایی، حفظ و نشر این منابع بر عهده 

داشته است.
 با توجه به این امر و توجه مضاعف ریاست پژوهشگاه آقای دکتر 
حمیدرض��ا آیت الله��ی و همچنی��ن اهتمام معاون پژوهش��ی 
پژوهشگاه دکتر شهرام یوسفی فر به این مهم در جهت شناسایی 
اسناد مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران که تا به امروز مغفول واقع 

ش��ده اس��ت، اقداماتی در جهت شناسایی اسنادی 
ص��ورت گرفت که در خ��ارج از مرزهای ایران واقع 
شده است. این امر از این رو قابل توجه هست که در 
این برهه حساس که کشور ما مورد هجمه سیاسی 
و فرهنگ��ی ق��رار گرفته اس��ت و به نوع��ی بعضی 
کشورها و حکومت ها به گوشه های تاریخی ایران و 
بزرگان ای��ران زمین دس��ت انداخته ان��د و مدعی 
تصاحب و مالکیت آن ها شده اند، برای مقابله با این 
امر و همچنین روشن ش��دن نقاط مبهم تاریخی و 
سیاسی کشورمان این اقدام ضروری می نمود تا در 
حوزه ها و مناطقی که تاریخ مشترکی با ایران دارند 
و نیز روابط سیاسی و اجتماعی مستحکمی با ایران 
داش��ته اند به دنبال اسنادی باشیم که نشان دهنده 
گوشه هایی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین باشد.  این 
اس��ناد از سویی با نشان دادن جنبه های فرهنگی و 
تاریخی در مقابل ادعاهای واهی و دروغین مدعیان، 
س��ند و برهانی قاطع و مس��تدل ارایه می نماید و از 
سویی در رفع سوء تفاهم ها و آشنایی با وابستگی ها 
و نزدیکی ه��ای فرهنگی و تاریخی بین دو کش��ور 
مهم می نماید تا با ش��ناخت بیش��تر از این مهم به 
همگرایی بیشتر در سطح منطقه و فراتر از آن دست 

یابیم. 
با توجه به اهمیت اس��ناد و نس��خ خطی و به منظور 
شناسایی اسناد مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران و با 
توجه به حضور ایرانیان در کشور هند که   مشترکات  
قوم��ي  و پیوندهاي  دیرینة  فرهنگ��ي  و اجتماعي  با 

یکدیگر را موجب ش��ده است، شناسایی اسناد موجود در کشور 
هن��د مورد توجه قرار گرفت. از س��وی دیگر اس��ناد موجود در 
کش��ور هند به دلیل حضور کمپانی هند شرقی در کشور هند و 
نقش��ی که این موسسه در رویدادهای سیاسی و اقتصادی و گاه 
فرهنگی و اجتماعی در این حوزه جغرافیایی و نیز خلیج فارس 

و به خصوص ایران داشته، حائز اهمیت است. 
در راستای رسالت در پیش گرفته شده از طرف پژوهشگاه علوم 
انس��انی به منظور شناسایی و به دس��ت دادن اسناد مربوط به 
تاریخ و فرهنگ ایران در حوزه ش��به قاره هند، کار شناس��ایی 
اسناد در بخش اسناد شرقی آرشیو ملی هند آغاز گردید. آرشیو 
مل��ی هند، در واقع امر مخزن اس��ناد راکد دولتی اس��ت که به 
منظور اس��تفاده مدیران و پژوهشگران نگهداری می شوند. این 

آرش��یو محل نگهداری اسناد به زبان فارسی نیز می باشد که در 
بخش های مختلف آرشیو نگهداری می شوند.

بخش های مرتبط با اسناد فارسی آرشیو ملی هند:
)Oriental Record(1- بخش اسناد شرقی

مخزن آرش��یو ملی هند شامل ساختمانی شش طبقه است که 
اسناد فارسی آن در طبقه چهارم، پنجم و ششم قرار دارد. طبقه 
چهارم این مجموعه که در س��ال های 1957م بخش فارسی نام 
ORIENTAL R - )ااش��ت، هم اکنون بخش اسناد شرقی 
CORD(  ن��ام دارد. اس��ناد واقع در این طبقه به هندوس��تان 
اختصاص دارد اما مربوط به دوره ای است که در این کشور، زبان 
رس��می اس��ناد حکام و معامالت، فارس��ی یا به عبارتی فارسی 
هندی بوده اس��ت. این اس��ناد عمدتاً از س��ال 1957م به بعد 
ش��ماره گذاری و تجمیع ش��ده اند. تاکنون، پنج جلد از فهرست 

اس��ناد موجود در طبقه چهارم منتش��ر شده اس��ت. این اسناد 
اگرچه به اسناد فارسی مشهور هستند، اما واقعیت این است که 
برای درک مطلب هر س��ند، عالوه بر زبان فارس��ی، الزم است 
اس��تفاده کننده س��ند با زبان های هندی، اردو و ... و نیز اوزان و 

مقادیر محلّی و همچنین اسامی جغرافیایی هند آشنا باشد.
)Origional Recieved( )2- بخش اسناد اصلی)عمومی 

در طبقه پنجم و ششم ساختمان آرشیو ملی هند، بخش اسناد 
اصل��ی )ORIGIONAL RECIEVED( ق��رار دارد ک��ه 
نس��خه اصلی اس��ناد، در این مجموعه نگهداری می ش��ود. این 
بخش به دلیل وجود اس��ناد نظامی و همچنین اسناد محرمانه 
در آن برای مراجعین غیر قابل دس��ترس می باش��د. فهرس��ت 
اسناد این بخش نیز به مانند فهرست اسناد بخش اسناد شرقی 

تهیه شده است که ش��امل مجموعه ای یازده جلدی است. این 
مجموعه در س��ال های دهه 1970 میالدی و 1350 شمسی در 
دهلی به چاپ رس��یده اس��ت. هدف از ماموریت مذکور جهت 
شناسایی و اسکن اسناد مربوط به روابط سیاسی ایران و هند و 
نی��ز روابط اقتصادی در حوزه خلیج فارس��ی بیش��تر مبتنی بر 

اسناد این قسمت می گردید.
مسئوالن آرشیو هند تمایل به در اختیار گذاشتن تمام اسنادی 
که مربوط به روابط ایران و هندوستان است را ندشتند و از این 
رو به ناچار می بایس��ت اسناد مهم  انتخاب می گردید تا مبادرت 

به اسکن این اسناد می شد. 
بعد از حضور در محل س��اختمان آرش��یو ملی هند و طی روند 
پیچیده اداری جهت حضور در بخش اس��ناد اصلی آرشیو ملی 
هند، خواسته مسئولین این بخش آن بود که فهرست دقیقی از 
اس��نادی که در اختیار ق��رار می دهند تهیه ش��ود. که این امر 
موجب کندی کار شناسایی اسناد می شد. کارشناس 
اعزام��ی به دلی��ل توافق های ص��ورت گرفته به گفته 
مسئولین آرش��یو جزو معدود افرادی بود که توانست 
در این طبقه حضور داش��ته باش��د و اس��ناد آرشیو را 

ازنزدیک بررسی نماید.
 طی بررسی اسناد، اسناد متعلق به سال های 1806، 
1807، 1808 و 1809 می��الدی م��ورد بررس��ی و 
شناس��ایی ق��رار گرفت که این اس��ناد پی��ش از این 
فهرست برداری نش��ده بودند. اسناد موجود در بخش 
اس��ناد اصلی تا س��ال 1804 میالدی، فهرست شده  
بودند و از این رو اس��ناد متعلق به بعد از این س��ال در 
دس��ترس مراجعین قرار نداشت. تعداد اسناد بازبینی 
ش��ده در حدود 17 بس��ته از 40 بسته موجود آرشیو 
ملی در مورد کمپانی هند ش��رقی به زبان فارسی بود 
که شامل 2412 پوشه حاوی اسناد می شد. این اسناد 
در مجم��وع بالغ بر ده هزار برگ س��ند می گردید. از 
میان اس��ناد بازبینی ش��ده در حدود 1200 پوش��ه 
انتخاب گردید که در حدود 5000 برگ سند را شامل 
می ش��د که این اسناد در ارتباط با تاریخ و ارتباط های 

سیاسی و اقتصادی ما بین این دو کشور می شد.
عمده موضوعات اس��ناد بازبینی شده در آرشیو ملی 
هن��د مکاتبات مام��وران ایرانی در هن��د با ماموران 
کمپان��ی هند ش��رقی هس��ت که ش��امل مکاتبات 
سیاس��ی، اقتصادی و شخصی می گردد. عالوه بر آن 
در می��ان این اس��ناد، نامه ه��ا و مکاتبات��ی ما بین 
مام��وران ایران��ی و مقام��ات هندی نیز به چش��م 
می خورد که در بازشناسی مناسبات سیاسی و اجتماعی مهم 
جلوه می کند. متاسفانه پاسخ ماموران کمپانی هند شرقی در 
بین اسناد بازبینی ش��ده قرار نداشت و از این رو بررسی همه 
جانبه اس��ناد مق��دور نبود. تعدادی از اس��ناد بازبینی ش��ده 
وضعیت مناس��بی نداشتند و دچار افتادگی و پوسیدگی شده 
بودند، اما عمده اس��ناد سالم مانده بودند و قابل استفاده برای 
مراجعین بود. اس��ناد آرش��یو ملی هند، ب��ه خطوط مختلف 
ن��گارش یافته اند، بعضی از اس��ناد به خط هندی هس��تند و 
تعدادی از اسناد نیز به زبان انگلیسی نگارش یافته اند.در میان 
اس��ناد بازبینی شده در آرش��یو ملی هند تعدادی سند نیز در 
مورد احکام ش��رعی و حکم هایی که در هند صادر شده وجود 

دارد. 

 

اهمیت اسناد آرشیو ملی هند، از جهت تعلق به دوره تاریخی 
مهم ایران و همچنین از این جهت که این اسناد در ارتباط با 
مجموعه ای چون کمپانی هند شرقی و کشوری استعمارگر 

چون انگلیس است، اهمیت بیشتری می یابد. 
با توجه به موقعیت پیش آمده و همکاری مرکز نور و آرشیو 

ملی هند دسترسی به اسناد موجود در آرشیو ملی هند میسر 
گردیده است، از این رو جهت بهره برداری از این موقعیت 

پژوهشگاه علوم انسانی اهتمام به بررسی اسناد آرشیو ملی 
هند نمود. در این ماموریت اسناد مهمی از اسناد سیاسی و 

اقتصادی متعلق به ایران در ارتباط با کمپانی هند شرقی برای 
اولین بار در ایران از مجموعه آرشیو ملی هند شناسایی شد و 

جهت بهره برداری مورد اسکن قرار گرفت تا در اختیار 
پژوهشگران ایرانی قرار بگیرد. 

مرور فوری

اهمیت اسناد آرشیو ملی هند
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انتصابات
 سرپرست جدید اداره کارگزینی 
منصوب ش��د.دکتر باقری با صدور 
حکمی حسن اسدی افخم را به این 

سمت منصوب کرد. 

تسلیت
 خان�واده محت�رم مرحوم 

محمد وفایی 
با نهایت تاسف،درگذشت همکار 
عزیز و پر تالش مان جناب آقای 
س��ایر  و  ش��ما  ب��ه  را  وفای��ی 
بازماندگان و بستگان آن مرحوم 
تس��لیت می گوییم.یاد و خاطره 
آن مرح��وم همیش��ه در ی��اد ما 

خواهد بود.روحش شاد
ریاست،اعضاي هیئت علمي و 
کارکنان پژوهشگاه 

مرح�وم  محت�رم  خان�واده 
بویاقچی 

مصیب وارده را صمیمانه تسلیت 
م��ی گوییم.در گذش��ت مرحوم 
بویاقچی برای همکاران ایشان در 
پژوهشگاه علوم انسانی نیزموجب 
تألم و افس��وس اس��ت.آرزومند 
غف��ران الهی ب��رای آن مرحوم و 
صبر و سالمتی برای شما و دیگر 

بستگان هستیم.روحش شاد. 
ریاست،اعضاي هیئت علمي و 
کارکنان پژوهشگاه 

فاطم�ه                 خان�م  س�رکار    
عبد اهلل سرشکی 

در گذش��ت پ��در گرام��ی تان را 
صمیمانه تسلیت می گوییم.ما را 

هم در غم تان شریک بدانید. 
از طرف کلیه همکاران

  جناب آقای دکتر التجایی
تس��لیت صمیمانه ما را به خاطر 
درگذشت برادر گرامی تان پذیرا 
باش��د.برای آن مرحوم طلب عفو  
و برای ش��ما و بس��تگان آرزوی 

سالمتی داریم. 
از طرف کلیه همکاران 

ستون آخر

  ش�وراي بررس�ي مت�ون و کتب علوم 
انساني تشکیل جلسه داد 

یکصد و س��ي و س��ومین جلسه ش��وراي بررسي متون و 
کتب علوم انس��اني ب��ا موضوع تخصصي »نق��د یا تولید 
علوم انس��اني، تقدم ی��ا تأخر؟« برگزار ش��د.به گزارش 
پایگاه الکترونیکي ش��وراي بررس��ي متون این جلسه با 
حضور اکثریت اعضاي شورا در روز پنج شنبه 91/4/22 
در اتاق جلس��ات شورا برگزار شد. در ابتداي جلسه دکتر 
حس��یني با ارایه توضیح در باب ضرورت این بحث اشاره 
کرد که بس��یاری از اصحاب علوم انس��اني و مس��ئوالن 
نظام، االن بر س��ر مساله تقدم و تاخر نقد و یا تولید علوم 
انس��اني چال��ش دارند.وي بع��د از بیان ای��ن مطلب به 
بررس��ي ابعاد مختلف مساله پرداخت و از اعضاي جلسه 

خواس��ت تا به ارایه نکته نظرات خود بپردازند.
در ادامه جلسه، اعضاي شورا ضمن بررسي ابعاد مختلف 
موض��وع، راه حلهای��ي براي تح��ول علوم انس��اني ارایه 
کردند. در انتهاي جلس��ه مقرر شد جلسه بعدي نشست 
تخصصي ش��ورا با موضوع »ماهیت علوم انساني« برگزار 

شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که سلس��له نشس��ت هاي تخصصي 
شوراي بررس��ي متون با هدف بررسي مهمترین مسائل 

حوزه تحول علوم انس��اني برگزار می ش��ود.

برگزاری س�ومین جلسه شوراي دبیران 
 ش�وراي بررس�ي متون و کت�ب علوم 

انساني 
سومین جلسه شوراي دبیران شوراي بررسي متون و کتب 
عل��وم انس��اني در تاری��خ 91/4/22 ب��ا حض��ور معاون 
راهب��ردي دبیرخان��ه و ب��ا حض��ور دبیران گ��روه هاي 
تخصصي برگزار شد.در ابتداي این جلسه آقاي نجف پور 
ضمن اش��اره به آماده شدن زیرس��اخت هاي طرح »نقد 

نقد« از دبیران گروه ها خواس��ت تا نس��بت به شروع این 
فرآین��د اقدام نمایند. وي توضیح داد که هدف این طرح 
گسترش هر چه بیشتر فرهنگ نقد در بدنه علوم انساني 
کش��ور و همچنین دریافت واس��تفاده از نقدها و نظرات 
علمي اصحاب علوم انس��اني است.در ادامه جلسه در باره 
تکمیل و ارایه آمار کتب نقد ش��ده سال 90 و تایید آمار 
س��ال 91 گفتگو ش��د و مقرر گردید موارد فوق س��ریعاً 
انجام شود.جلس��ه ش��وراي دبیران با هدف بهینه کردن 
فعالی��ت هاي دبی��ران و افزایش هماهنگي ها در ش��نبه 

های  هفته س��وم هر ماه تش��کیل مي ش��ود.

  گزارش عملکرد سایت شورای بررسی 
متون در تیر ماه

شورای بررسی متون گزارش عملکرد سایت خود در تیر 
www. ماه 91 را منتش��ر کرد.این س��ایت که به نشانی
shmoton.ir  فعالی��ت می کند،به طور مرتب با اخبار 
مرتبط به روز رس��انی می شود.بر اساس گزارش منتشر 
ش��ده  تکمیل قس��مت نقد نقد در سایت شورای بررسی 
متون،باالبردن امنیت دیتابیس سایت شورا و استفاده از 
دو س��رور جهت باال بردن امنیت س��ایت،تکمیل صفحه 
فصلنامه  های ش��ورای بررس��ی متون،درج 65 عنوان و 
فایل جم��ع بندی نهایی گروه اقتصاد در قس��مت کتب 
نقد شده سایت ،درج اسناد باالدستی فرهنگی در سایت  
و درج عملکرد جدید ش��ورا در سایت مهمترین اقدامات 

انجام ش��ده در یک ماه گذش��ته بودند.
درج مقاالت،یادداشت ها،گزارش ها،اخبار،گزارش های 
تصوی��ری و مجموعه عکس هایی از برنامه های مختلف، 
بهینه سازی قسمت درباره ما از دیگر فعالیت های انجام 
ش��ده هس��تند.به اس��تناد آم��ار منتش��ر ش��ده در این 
گزارش،میزان بازدید های انجام ش��ده در این سایت در 
تیر ماه امسال،نسبت به ماه گذشته )خرداد( بیش از 50 

درصد افزایش داش��ته اس��ت.  

آخرین اخبار از شورای بررسی متون 

به یاد مرحوم محمد وفایی 

من از یادت نمی کاهم...
جغد شوم مرگ هیچگاه خبر نمي کند و این بار بدبختانه در النه دوست و همکار خوبم 

محمد وفایي آشیان کرده بود. شاید بدترین چیز یا یکي از بدترین چیزها در دنیا شروع 
روز کار با خبر درگذشت ناگهاني دوست و همکارت باشد. آشنایي من با مرحوم وفایي به 

یک سال و اندي پیش برمي گردد در دبیرخانه سرفصلهاي علوم انساني. در آنجا او دوست 
و همکاري مهربان، متین، با وجدان، و مومني شریف و بي آزار بود. هیچکدام این وصفها 

از سر تعارفهاي معمول نیست بلکه همه کساني که با او کار کرده اند به این امر شهادت مي 
دهند. از آن جمع سعادت با من یار بود که بار دیگر در دفتر مجالت با وي همکار شوم، وقتي 

شنیدم که او هم در این بخش با ماست خوشحال شدم چون از نزدیک جدیت و سختکوشي 
و شرافت کاري اش را دیده بودم، اما افسوس که این سعادتمندي دیري نپایید و به مرگي 

ناگهاني و بي خبر از پیش ما رفت هیچ وقت خاطره ان چهره مهربان و نازنیني را که به 
اطرافیان و دوشتان و همکارانش آرامش مي بخشید و کمکها و محبتها و لبخندهایش از یاد 
نمي برم.چه کسي باور مي کند شاید نگاهمان به یک دوست آخرین نگاه باشد. روانش شاد 
و جایش در بهشت.                                                                                                                                      محمد زماني جمشیدي/  همکار دفتر مجالت


