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پژوهشی  و  علمی  اهداف  تحقق  به منظور  ادبیات،  و  زبان  پژوهشکده 
پژوهشکده فعالیت های متعددی را به انجام رسانده است از جمله:

کارگاه ها
اسطوره«  جنسیت،  شناخت،  مردان:  و  »زنان  روان شناسی  کارگاه   •
و  »فرهنگ  آموزشی  کارگاه های  سلسله  از  کارگاه  نخستین 
فرهنگ سازی« معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی با همکاری پژوهشکده ادبیات. مدرسان این کارگاه 
دکتر شهره انصاری، دکتر علی تابش نیا، دکتر اشرف بروجردی و دکتر 

بابک مقدسی؛
اعضای  توانمندسازی  جهت  پژوه یار«  »نرم افزار  آموزشی  کارگاه   •

پژوهشکده در تاریخ 15 آذر؛
اعضای  توانمندسازی  جهت  پژوه نگار«  افزار  »نرم  آموزشی  کارگاه   •

پژوهشکده در تاریخ 1۶ آذر ماه؛
روایت پژوهی« شروع 1۶ دی ماه در شش  مبانی  با  کارگاه »آشنایی   •

جلسه در سالن اندیشه برگزار شد، مدرس آقای دکتر حسین صافی؛
• کارگاه آموزشی با عنوان »درآمدی بر مطالعات بین رشته  ای ادبیات و 

سینما« در دانشگاه دولتی پیام نور، مدرس دکتر حیاتی؛
• کارگاه آموزشی »روش تحقیق در ادبیات فارسی« شروع از تاریخ ۶ 
بهمن ماه در پنج جلسه سه ساعته توسط دکتر نعمت اهلل ایران زاده در 

روزهای دوشنبه برگزار می شود؛
• کارگاه آموزشی »نسخه شناسی و تصحیح متون تاریخی« با همکاری 
انجمن ایرانی تاریخ و همکاری پژوهشکده ادبیات. شروع از تاریخ 7 
بهمن. مدرس استاد جمشید کیان فر در سه جلسه 4 ساعته برگزار شد؛

• کارگاه ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی، ویژه دانشجویان دکتری 
پژوهشگاه، استاد هومن پناهنده، از تاریخ 20 بهمن ماه به مدت 12 

جلسه.

کنگره ها و نشست ها:
• برگزاری کنگره ادبیات عاشورایی در ملل مسلمان در چهار نشست در 

23 آذرماه، در سالن حکمت برگزار شد.

محورهای عمده فعالیت های 
پژوهشکده ادبیات در سال 1393

نشست اول: ادبیات عاشورایی در کشور پاکستان
سخنرانان: پروفسور افتخار عارف حسین )رئیس سازمان اکو(؛

دکتر زیاد کاووسی نژاد )عضو هیئت علمي دانشگاه تهران(؛
دکتر راشد عباس نقوی. )دانشگاه دکتری تربیت مدرس(

نشست دوم: ادبیات عاشورایی در ترکیه
سخنرانان:  دکتر علی گوزل یوز )رئیس گروه دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول(؛

دکتر سهراب رضایی )عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایی(؛
دکتر جواد میری )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(.

نشست سوم: ادبیات عاشورایی در کشورهای عربی
 سخنرانان: دکتر معروف عبدالمجید )شاعر عاشورایی مصری(؛
 دکتر عبداالمیر العلی )ادبیات عاشورایی در عربستان سعودی(؛

 دکتر قیس آل قیس )شاعر و محقق از کشور عراق(.

نشست چهارم: ادبیات عاشورایی در ایران
سخنرانان: خانم دکتر شهره انصاری )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(؛

دکتر عبدالجبار کاکایی )شاعر(؛
دکتر اکرم کرمی )محقق ادبیات عاشورایی(.

مجموع سخنرانی های این کنگره در قالب دو لوح فشره به زودی عرضه 
خواهد شد.

با  بین  رشته  ای«  پژوهش های  و  ادبی؛  »نقد  سه  گانه  نشست های   •
نقد  انجمن  ادبیات(،  )پژوهشکده  انسانی  علوم  پژوهشگاه  همکاری 
ادبی ایران، دانشگاه دولتی گلستان و دانشگاه دولتی گنبد کاووس در 

استان گلستان برگزار شد. 

و  ادبیات  بین رشته اي؛  پژوهش هاي  و  ادبي  نقد  تخصصي  نشست  اولین 
هنر: 

انوشیرواني )عضو هیئت علمي دانشگاه شیراز(؛  سخنرانان: دکتر علیرضا 
دکتر علیرضا نیکویي )عضو هیئت علمي دانشگاه گیالن( و دکتر ابراهیم 

خدایار )عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس(.

دومین نشست تخصصي نقد ادبي و پژوهش هاي بین رشته اي؛ ادبیات و 
هنرهاي دیداري )نقاشي، تئاتر، سینما(/ 
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تربیت  سخنرانان: دکتر علي اصغر فهیمي فر )عضو هیئت علمي دانشگاه 
مدرس(؛ دکتر بهروز محمودي بختیاري )عضو هیئت علمي دانشگاه تهران(؛ 
انساني و مطالعات  دکتر زهرا حیاتي )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم 
فرهنگي( سومین نشست تخصصي نقد ادبي و پژوهش هاي بین رشته اي؛ 

ادبیات فارسي و عربي،  28 آبان 1393 در دانشگاه گنبد کاووس؛
پژوهشي  معاونت محترم  و  مقام  )قائم  قبادي  سخنرانان: دکتر حسینعلي 
پژوهشگاه علوم انساني( دکتر زین العابدین فرامرزیان )عضو هیئت علمي 
دانشگاه گنبد کاووس(؛ دکتر شکوه حسیني )عضو هیئت علمي دانشگاه 
شهید بهشتي(؛ دکتر معصومه نعمتي قزویني )عضو هیئت علمي پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي(؛
سینما«  و  ادبیات  بین رشته اي  مطالعات  بر  »درآمدي  آموزشي  کارگاه 

مدرس: دکتر زهرا حیاتي
• نشست بررسی تاریخی مقتل نویسی و نقد و بررسی کتاب »روز حسین« 
)ع(: کربال به روایت مقتل در تاریخ 9 دی دکتر شهره انصاری و دکتر 

ربانی زاده و دکتر حیاتی.
حکمت  سالن  در   1393 بهمن  در  تطبیقی  ادبیات  تخصصی  نشست   •
علمي  هیئت  )عضو  لطافتی  رویا  دکتر  نشست  این  در  شد.  برگزار 
دکتر  کیست؟؛  تطبیقی  ادبیات  پژوهشگر  مدرس(:  تربیت  دانشگاه 
ابوالقاسم رادفر )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(: مروری 
ایران؛ دکتر طهمورث ساجدی )عضو  در  تطبیقی  ادبیات  پیشینه  بر 
هیئت علمي دانشگاه تهران(: ترجمه پژوهی و نقش ادبیات تطبیقی 
علمي  هیئت  )عضو  نجومیان:  علی  امیر  دکتر  ادبی؛  مطالعات  در 
ادبیات  در  آن  نقش  و  تراملیت  نظریه  بهشتی(  شهید  دانشگاه 

تطبیقی؛ سخنرانی کردند.
• نمایش قصه ها »مستندی از خالق آثار: قصه های مجید، مهمان مامان، 
مرادی  هوشنگ  حضور  با  و  جعفری  مهدی  به کارگردانی:  و...« 
کرمانی با همکاری معاونت فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی 
دکتر  و  حیاتی  دکتر  و  برگزار شد   93 آبان  در  ادبیات.  پژوهشکده  و 

شریف نسب به نقد و بررسی فیلم پرداختند.
در آبان 93، سخنرانی با موضوع گونه های نسخه های خطی فارسی و توجه 
به طبیعت های متون و تصحیح آن ها، توسط »نجیب مایل هروی« از سوی 

پژوهشکده برگزار شد.

بزرگداشت ها:
سالن  در   93/7/14 تاریخ  در  که  رومی  جالل الدین  موالنا  بزرگداشت 

حکمت برگزار شد.
سخنرانان آن دکتر زهرا پارساپور، دکتر کریم زمانی و دکتر داوود اسپرهم بودند. 
بزرگداشت شاعر معاصر مرحوم سیمین بهبهانی نیز در تاریخ 93/۶/9 در 

سالن حکمت برگزار شد. 
سخنرانان این مراسم، دکتر فاطمه راکعی )محقق و شاعر(، افشین عال ) شاعر(، 

دکتر امیدمالک بهبهانی )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی( بودند. 

      انتصاب
دکتر صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه در حکمی دکتر فروغ پارسا 

را به عنوان مسئول راه اندازي پژوهشکده علوم قرآنی منصوب کرد.
دکتر صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه در احکامی جداگانه؛

• دکتر زهرا پارساپور را به عنوان رئیس شورای تحصیالت تکمیلي 
طاهره  دکتر  پورنامداریان،  تقی  دکتر  و  ادبیات  و  زبان  پژوهشکدۀ 
ایشانی و دکتر صابره سیاوشی را به عنوان عضو شوراي تحصیالت 

تکمیلي پژوهشکده زبان و ادبیات منصوب کرد.
• دکتر علیرضا مالیي تواني را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت 
دکتر  یوسفي فر،  شهرام  دکتر  و  ایران  تاریخ  پژوهشکدۀ  تکمیلي 
صفورا برومند، دکتر سیدمحمدرحیم رباني زاده و دکتر عبدالرحمان 
پژوهشکدۀ  تکمیلي  تحصیالت  به عنوان عضو شوراي  را  حسنی فر 

تاریخ ایران منصوب کرد.
•  دکتر موسی نجفي را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
پژوهشکده اندیشه سیاسي انقالب و تمدن اسالمي و دکتر محمود 
جنیدي، دکتر فرهاد زیویار، دکتر کریم مجتهدی را به عنوان عضو 
و  انقالب  سیاسي  اندیشه  پژوهشکده  تکمیلي  تحصالت  شوراي 

تمدن اسالمي منصوب کرد.
•  دکتر فروغ پارسا را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
پژوهشکده حکمت معاصر و دکتر هادی وکیلي، دکتر اعظم قاسمي 
تکمیلي  تحصیالت  شوراي  عضو  به عنوان  را  ناجي  سعید  دکتر  و 

پژوهشکده حکمت معاصر منصوب کرد.
شوراي  رئیس  عنوان  به  را  حیدری  مقدم  غالمحسین  دکتر   •
عبدالرسول  دکتر  و   غرب شناسي  پژوهشکده  تکمیلي  تحصیالت 
عمادي، دکتر غالمحسین رحیمي شعرباف را به عنوان عضو شوراي 
تحصیالت تکمیلي پژوهشکده غرب شناسي و علم پژوهي منصوب 

کرد.
تحصیالت  شوراي  رئیس  به عنوان  را  فاضلي  نعمت اله  دکتر   •
تکمیلي پژوهشکده مطالعات اجتماعي و دکتر مهرداد نورایي، دکتر 
شوراي  عضو  به عنوان  را  محمدی  بیوک  دکتر  و  میرزایی  آیت اهلل 

تحصیالت تکمیلي پژوهشکده مطالعات اجتماعي منصوب کرد.
•  دکتر مهدي تقوي را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
امیري  دکتر سیدمحمدرضا  و  اقتصاد  تطبیقي  مطالعات  پژوهشکده 
التجائیبه  ابراهیم  دکتر  و  علم الهدي  سیدسجاد  دکتر  تهراني زاده، 
مطالعات  پژوهشکده  تکمیلي  تحصیالت  شوراي  عضو  به عنوان  را 

تطبیقي اقتصاد منصوب کرد.


