
شبكه تلفنى و اينترنتى 
پخش سخنرانى هاى 

پژوهشگاه راه اندازي شد 
شـبكه تلفنـى و اينترنتـى پخش سـخنرانى هـاى ايراد شـده در 

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى راه اندازى شد.
عمـوم مخاطبـان در سراسـر كشـور طـى تمـاس تلفنـى بـا                                                         
شـماره 6467 -021 و وارد كـردن كـد مربـوط بـه هر سـخنرانى                                   
مى توانند سـخنرانى را با صداى خود سـخنران گوش كنند. بدين ترتيب همه كسـانى كه امكان حضور و اسـتفاده از سخنرانى هاى علمى 
پژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى را ندارند،مى توانند ضمن شنيدن اين سخنرانى ها از طريق شبكه تلفنى ، نظرات و انتقادات 

خود را نيز در پايان سخنرانى بيان نموده و در همين شبكه ضبط كنند. 
اين نظرات و پيشـنهادات به صورت يك كامنت به سـخنرانى مذكور وصل شـده و براى ساير شنوندگان نيز پخش مى شود. گفتنى است در 

آينده اى نزديك همه اين سخنرانى ها از طريق اينترنت و به نشاني www.6467.ir نيز با همان كدها قابل شنيدن خواهد بود. 
هر چند امكان انتشـار متن اين سـخنراني ها وجود دارد،اما بسـياري ترجيح مي دهند سـخنراني را با صداي سـخنران بشنوند. با توجه به 
اهميـت سـخنراني هـا و نشسـت هـاي  انجـام شـده در پژوهشـگاه بـراي محققان،اسـاتيد و دانشـجويان،راه انـدازي ايـن شـبكه                                                                                             

مي تواند دسترسي عالقه مندان به محتوي اين برنامه ها را آسان تر و سريعتر كند.
هم اكنون 5 سـخنرانى از مجموعه سـخنرانى هاى انجام شـده در 4 ماهه اخير بر روى اين شـبكه قرار گرفته كه جدول،راهنماي استفاده و 

كدهاى دسترسى به آنها در صفحه 2 همين شماره خبرنامه چاپ شده است.

دكتر آيت اللهي در نشست خبري اعالم كرد:
نتايج بازنگري سرفصل هاي 38 رشته   

علوم انساني شهريور آينده اعالم مي شود
رئيس پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در نشست خبري كه با حضور نمايندگان 

رسانه هاي جمعي برگزار شد  از شروع راه اندازي دبيرخانه بازنگري سرفصل ها و منابع علوم انساني 
در پژوهشگاه و شروع بازنگرى 38 رشته علوم انسانى در مقطع كارشناسى تا دو هفته آينده خبر داد . 

دكتر حميدرضا آيت اللهى با اشاره به آغاز بازنگرى سرفصل هاى دروس علوم انسانى گفت:«در 
صورتى كه مشكالت بودجه اى ما حل شود تا دو هفته آينده بازنگرى درسرفصل هاي  38 رشته علوم 

انسانى آغاز مى شود.»
وى جزئيات اسامى رشته هايى كه بازنگرى مي شوند را نيز چنين اعالم كرد:«يك رشته در تاريخ، 2 
رشته در زبان و ادبيات انگليسى، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربيتى، مشاوره و روانشناسى، 

5 رشته در مديريت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعى، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه نگارى، 5 
رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سياسى مورد بازنگرى قرار مى گيرند.».
در پايان اين نشست خبرنگاران سواالت خود را كه عمدتا درباره بازنگري دروس علوم انساني بود 

مطرح كردند.گزارشي از اين نشست را در صفحه 4 بخوانيد.

خبرنامه داخلى | سال اول | شماره 10 | بهمن 89 

در بيست و هشتمين دوره    
جايزه كتاب سال 

براي عضو پژوهشگاه  
نسخه 4-0 تدوين شد 
آئين نامه جديد

 براي اعضاي هيئت علمي 
كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

جدول سخنراني هاي اسفند  
  

سخنراني هاي تخصصي در همايش 2 روزه 
درجستجوي معرفت ديني ... 

2
3
5
7
10

در صفحات بعد
 مى خوانيد

2 نشريه تخصصي ديگر منتشر شد 
پژوهي و  منطق  

پژوهش هاي علم و دين 
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در نوزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي ايران 

اثر عضو پژوهشگاه شايسته تقدير شد 
ــه انتشارات دانشگاه تهران اسامي برندگان نوزدهمين دوره  موسس

ــگاهي را اعالم كرد. كتاب برتر دانش
ــناس عضو گروه زبان شناسي  ــت نام دكتر زهره زرش در اين فهرس
ــنده شايسته تقدير اعالم شده است.دكتر زرشناس  به عنوان نويس
ــب اين  ــه خاتون اركي» موفق به كس ــل تاليف كتاب «نام ــه دلي ب

ــت. ــده اس عنوان ش
ــناس و ديگر برندگان اين جايزه 18 بهمن  آئين تقدير از دكتر زرش

ــد.  ــگاه تهران برگزار ش ــال در پرديس مركزي دانش امس
ــگاهى، 506 عنوان  ــاب كتاب برتر دانش ــن دوره انتخ در نوزدهمي
ــوان تاليف، 161  ــامل 326 عن ــاب براي انتخاب كتاب برتر  ش كت
ــي  ــه و 19 عنوان تصحيح، تحقيق و گردآوري بررس ــوان ترجم عن

ــد.  ش
ــوم پايه با 92 اثر،  ــكى با 38 اثر،  عل ــن هفت گروه، علوم پزش در اي
ــى با 78 اثر، گروه كشاورزى و منابع طبيعى با  گروه فنى و مهندس
ــروه هنر با 28 اثر و  ــانى با 144 اثر، گ ــر، ادبيات و علوم انس 46 اث

ــدند. ــى ش گروه علوم اجتماعى و رفتارى با 80 اثر بررس
ناشران شركت كننده در نوزدهمين دوره كتابهاى برتر دانشگاهى 
ــهيد بهشتى، دانشگاه اراك، علم و  ــگاه صنعتي شريف، ش هم دانش
ــگاه تهران،   ــگاه گيالن، صنعتى اصفهان،  دانش صنعت ايران، دانش
ــمنان، تربيت معلم تبريز، زنجان، رازى، بوستان  ــگاه يزد، س دانش
ــگاه مازندان  ــاورزي، مطبوعات قم، جامع نگر،  دانش كتاب، علم كش

ــد..  و... بودن

امور اداري پژوهشگاه خبر داد
 سود سهام عدالت رسيد   

ــگاه اعالم كرد همكاراني  كه برگه سهام عدالت خود  امور اداري پژوهش
را دريافت نموده اند  مي توانند از تاريخ 11/16/ 89  با در دست داشتن 
ــهام براي دريافت سود سهام عدالت مربوط به خود و افراد  اصل برگه س

تبعي شان به اداره كارگزيني و رفاه كاركنان مراجعه كنند. 

در بيست و هشتمين دوره اتفاق افتاد
جايزه كتاب سال 

براي عضو بازنشسته پژوهشگاه    
ــته پژوهشگاه به عنوان كتاب سال ايران انتخاب شد.كتاب «فرهنگ توصيفي  اثر عضو بازنشس
ــي عضو بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني  ــته دكتر بانوايران كلباس گونه هاي زبان ايراني» نوش
ــال جمهوري  ــتمين دوره كتاب س ــت و هش و مطالعات فرهنگي به عنوان كتاب برگزيده بيس

ــد. ــالمي ايران انتخاب ش اس
ــي  ــال ايران 19 بهمن و در آئين اختتاميه خود اين جايزه را به ئكتر كلباس دبيرخانه كتاب س
ــت كه براى اولين  ــالمى ايران عنوان يك جايزه دولتى اس ــال جمهورى اس اهدا كرد. كتاب س
ــده  ــر ش ــال 1332 منتش ــال 1334 به پديد آورندگان يازده كتاب برگزيده كه در س بار در س

ــد . بودند اهدا ش
ــال 1362  ــال 1356 تا 1362 به علت وقوع انقالب متوقف و از س روند اعطاى اين جايزه از س
ــرگرفته شد.امسال 34 اثر به عنوان برگزيده معرفي شدند. اين جايزه تعداد زيادي  دوباره از س

ــته تقدير دارد. نيز اثر شايس

خبر كوتاه

  امور اداري پژوهشگاه 
اعالم كرد پس از اين 

فهرست ارائه خدمات اداره 
كل بيمه خدمات درماني 

استان تهران از  طريق 
اينترنت قابل دسترسي 

است.همكاران محترم                   
مي توانند بر اي اطالع از 

http:// اين موارد به نشاني
 th.msio.org.ir

مراجعه كنند.در اين سايت 
خدمات مربوط به امور بيمه 

شدگان شامل صدور 
اوليه،تعويض،تمديد، 

المثني،ورود  اطالعات افراد 
جديد ارائه مي شود. 

همچنين راهنماي كامل 
تعويض دفترچه بيمه از 
طريق تلفن نيز در اين 

سايت وجود دارد .

 بروشور هاي معرفي 3 
نشريه تخصصي پژوهشگاه 
ــد.اين  ــر ش ــد و منتش تولي
ــراي                            ب ــاي  ه ــور  بروش
ــه هاي پژوهش  دو فصلنام
ــن نامه ادب  نامه علوي،كه
ــناخت  ــان ش ــي و زب پارس
ــده و بين گروه  ــر ش منتش
هاي هدف هر نشريه توزيع 

مي شوند.
هر بروشور شامل طرح جلد 
و  ــداف  اه ــريه،معرفي  نش
ــرد ها،معرفي اعضاي  رويك
ــت  هيات تحريريه و فهرس
مقاالت همراه با توضيحات 

عمومي نشريه است
 

جدول سخنرانى ها 
راهنماي استفاده از شبكه تلفنى 

ــماره 6467 -021تماس گرفته و بعد از شنيدن پيام پخش شده  ــخنرانى ها بايد با ش ــنيدن اين س ــما براى ش ش
ــخنرانى هايى كه بيش از يك قسمت  ــپس به آن گوش دهيد. در س ــخنرانى را وارد كرده و س كد مربوط به هر س
ــمت به طور  ــد در پايان هر قس ــه را تا آخر گوش كني ــمت مربوط ــد اول را وارد كرده و قس ــه ك ــتند چنانچ هس
ــخنرانى هاى طوالنى به اين دليل انجام شده  ــود. چند قسمت كردن س ــمت بعدى نيز پخش مى ش اتوماتيك قس
ــخنرانى برود.   ــده به سراغ بخش هاى مختلف يك س كه مخاطب بتواند براى دفعات بعدى به طور انتخاب ش

زمان پيام شماره پيام موضوع سخنراني سخنران
8911100:18:00پرسش از پايان تاريخ در تفكر معاصر (قسمت اول)دكتر علي مراد خاني 1
8911110:18:00پرسش از پايان تاريخ در تفكر معاصر (قسمت دوم)دكتر علي مراد خاني 2
بحران محيط زيست و راه حل آن در انديشه هاي سيد دكتر اعظم قاسمي 3

حسين نصر(قست اول)
8911120:19:00

بحران محيط زيست و راه حل آن در انديشه هاي سيد دكتر اعظم قاسمي 4
حسين نصر(قست دوم)

8911130:19:01

8911140:25:00هگل و فلسفه تاريخ (قسمت اول)دكتر كريم مجتهدي 5
8911150:25:00هگل و فلسفه تاريخ (قسمت دوم)دكتر كريم مجتهدي 6
8911160:20:00هگل و فلسفه تاريخ (قسمت سوم)دكتر كريم مجتهدي 7
دكتر سيد محسن 8

فاطمي 
8911170:18:00هوش هيجاني و آثار فردي و اجتماعي آن

8911180:18:00آسيب شناسي جنبش هاي معناگراي جديد در ايران(1)دكتر هادي وكيلي 9
آسيب شناسي جنبش هاي معناگراي جديد در ايران دكتر هادي وكيلي 10

(قسمت دوم)
8911190:18:00
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ــگاه با حضور دكتر  ــوراي انتشارات پژوهش ــه اعضاي ش جلس
آيت اللهي برگزار شد.اين جلسه 13 مصوبه داشت كه موافقت با 
ــا بودند.بحار  ــاب مهمترين آنه ــد چاپ چند كت ــار و تجدي انتش
ــي،كتاب هاي داستاني گروه  ــان ادب فارس الحقيقه،ايران شناس
ــن درس گفتارهاي  ــيحي و مت ــه مس فبك، امام علي در انديش
ــتند كه بر اساس اين تصميم منتشر  ــفه از جمله  آثاري هس فلس
ــورا با چاپ 2 كتاب نيز  ــوند.البته در اين جلسه اعضاي ش مي ش
مخالفت كردند.عالوه بر اين بازبيني و داوري كتاب دراسات نقد 
ــر مرادي) هنر  ــرح دكت ــالمي،ديوان ابن فارض(ش في ادب االس
ــخ و ترجمه به  ــان و مجموعه مقاالت همايش تاري ــد تيموري عه

تصويب اعضاي شورا رسيد.

انتشار گزارش گروه فبك و مركز 
آموزش هاي آزاد

ــي مديريت  ــاي آزاد تخصص ــوزش ه ــز آم ــك و مرك ــروه فب گ
ــي از تعداد  ــالت تكميلي با ارائه يك جدول كالن گزارش تحصي
ــده در پژوهشگاه منتشر  ــكيل ش دوره ها و كالس هاي آزاد تش
ــال را در برمي  ــا ياييز امس ــزارش گروه فبك كه ت ــد.در گ كردن
ــده  ــر ش ــه هاي مربط به هر دوره و كالس نيز منتش گيرد،هزين

است.
ــر فصل  ــا اين تاريخ 6 دوره با 13 س ــاس گروه فبك ت بر اين اس
ــتاد حضور داشته و در  ــت.در اين دوره ها 49 اس برگزار كرده اس
44 روز 240 ساعت تدريس كردند.همچنين 167 دانش ورز در 

ايندوره ها شركت كرده اند.
ــي مديريت تحصيالت تكميلي  ــز آموزش هاي آزاد تخصص مرك
ــزارش كه مربوط به  ــر كرد.در اين گ ــابهي منتش نيز گزارش مش
ــاي مربط به هر  ــت هم هزينه ه ــال جاري تا كنون اس ابتداي س
ــت.اين مركز با حضور 6  ــده اس دوره و كالس به تفكيك ارائه ش
ــت.اين دوره ها  ــتاد و 100 دانش ورز 6 دوره برگزار كرده اس اس

در 108 روز و 208 ساعت تشكيل شده اند.

گزارش كارگاه هاى «فلسفه براى 
كودكان» در مدارس منطقه 18

ــفه براي كودكان گزارشي از كارگاه  دكتر هدايتي،عضو گروه فلس
هاي برگزار شده براي دانش آموزان مدارس منطقه 18 را منتشر 
كرد.هم اكنون هر هفته روزهاي دو شنبه بخشي از اين كارگاه ها 
ــن مي رود و  ــو فرهنگ روي آنت ــد و تحليل از رادي ــا نق ــراه ب هم

گزارش هايي از آن در سايت هاي مرتبط نيز منتشر شده است.
ــور 8 نفر از دانش  ــن كارگاه ها با حض ــاس اين گزارش اي ــر اس ب
ــتان  ــالن اجتماعات دبس ــر در س ــاله دختر و پس آموزان  11 س
ــتان  ــرانه امام صادق، واقع در منطقه 18 و با محوريت 2 داس پس
ــتان هاى فكرى فيليپ كم ، به نام هاى: النه پرنده  از كتاب داس
ــكيل شده است. كودكان پس از پايان داستان   – ليندا و كالرا تش
ــواالت خود را مطرح مي كردند.شيوه  در مورد آن تامل كرده و س
ــاركت در بحث،ارتقاى  ــوال پرسيدن،مش ــت س فكر كردن،درس
ــت از مطلق  ــار نظر در جمع،حرك ــس آنان،جرئت اظه عزت نف
ــد تفكر استداللى،جسارت  ــمت انعطاف پذيرى،رش نگرى به س
ــان  به  ــت كه گزارش ايش ــود اصالحى از نتايجي اس ــر و خ تغيي

عنوان نتايج اين كارگاه ها به آنها اشاره كرده است.

شوراي انتشارات پژوهشگاه 
تشكيل جلسه داد  

در يك ماه گذشته انجام شد    

بازديد هيئت رئيسه از بخش هاي مختلف پژوهشگاه 
ــتند.  ــگاه داش ــته بازديد هاي منظمي از بخش هاي مختلف پژوهش ــه در يك ماه گذش اعضاي هيئت رئيس
ــت،همراه با آنها  ــه حضور داش دكتر آيت اللهي كه در همه اين  بازديد ها در كنار ديگر اعضاي هيئت رئيس
ــاس اعضاي هيئت  ــي وضعيت هر بخش پرداخت.بر اين اس ضمن مرور مصوبات بازديد هاي قبلي به بررس
ــارات  ــفه و كالم و انتش ــي،مركز رايانه،گروه فلس ــكده زباشناس ــه 18 و 19 ديماه از 4 بخش پژوهش رئيس
ــارات تصميماتي براي تجهيز ساختمان جديد و استقرار كتابدار  ــگاه بازديد كردند.در بازديد از انتش پژوهش

ــد. ــاختمان گرفته ش در اين س
ــيوهاي قديمي موجود در انبار،و تصميم گيري نهايي پژوهشكده در مورد  ــناد و آرش ــي از اس تنظيم گزارش
ــن مصوبات بازديد از  ــزارش آن به دكتر آيت اللهي مهم تري ــي و ارائه گ ــي ميانه-فارس طرح فرهنگ فارس
ــز مقرر كردند مقدمات  ــه در بازديد از مركز رايانه ني ــي بودند.اعضاي هيئت رئيس ــكده زبان شناس پژوهش
ــي درباره كيس ها و تجهيزات غير قابل  ــايت و پهناي باند مورد نياز پيگيري شده و گزارش ــازي س آماده س

ــود. ــتفاده تنظيم ش اس
ــازمان ها و مراكز مختلف فعال در زمينه  ــفه و كالم نيز مصوب شد گروه با س ــه بازديد از گروه فلس در جلس
ــان و مطالعات معنوي تنظيم  ــي در مورد كالس هاي آزاد عرف ــان مكاتبه كرده و برنامه مدون ــان و ادي عرف
ــي و ايجاد ارتباط با آموزش و پرورش  ــكيل كارگاه هاي آموزش ــود.همچنين دكتر آيت اللهي بر لزوم تش ش

ــور و نيز ارائه تمام طرح ها در قالب طرح كالن تاكيد كرد. نقاط مختلف كش
ــه داده و از اين  ــكيل جلس ــه 26 دي نيز با اعضاي گروه هاي فبك و مطالعات قرآني تش اعضاي هيئت رئيس
ــي آن  ــنايي با تفكر انتقادي و روش هاي آموزش گروه ها  بازديد كردند.ارائه كارگاه هايي با عنوان دوره آش
ــاني مطلوب در خصوص  ــال 90،برنامه ريزي براي اطالع رس ــت س ــفه براي كودكان در ارديبهش در فلس
ــاد تفاهم نامه  ــرورش منطقه 2 براي انقع ــراي آموزش و پ ــا گروه فبك و مذاكره با پژوهش س ــكاري ب هم

ــد. ــك بودن ــروه فب ــد گ ــات بازدي ــش از مصوب بخ
ــخنراني ها،ارائه مقاالت متعدد بر اساس طرح هاي ارائه شده  ــت ها و س ــش ماهه براي نشس ارائه برنامه ش

ــاله گروه مهمترين مصوبات اين بازديد بودند. در گروه و تدوين برنامه 5 س
ــد.در اين بازديد مقررشد كتاب هاي  ــفه دين بود كه 10 بهمن انجام ش ديگر بازديد نيز مربوط به گروه فلس
ــده و از مجموع  مباحث  ــر ش ــال منتش ــفه دين تا آخر امس ــاي گروه فلس ــوص گفتاره اول و دوم در خص

ــود. ــال يك جلد كتاب چاپ ش همايش ملي معرفت ديني هر س
ــد.محور اصلي اين جلسه بحث و بررسي درباره  ــكده ادبيات انجام ش آخرين بازديد هم 17 دي و از پژوهش

ــكده ادبيات بود. ــاله پژوهش برنامه 5 س
ــتادان و مسوالن پژوهشكده  ــنهاد ها و نظرات اس ــد نماينده اي وظيفه انتقال  و ارائه پيش همچنين مقرر ش

ــتراتژيك بر عهده گيرد.  ادبيات را به دفتر مديريت و برنامه ريزي اس

نسخه 4-0 تدوين شد 

آئين نامه جديد
 براي اعضاي هيئت علمي  
ــي   ــف“ اعضاي هيأت علمي پژوهش ــرح خدمت ”موظ ــش نويس آيين نامه ش ــخه 4 0  پي نس

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تدوين شد.
ــال و تحقق  ــج فعاليتهاي اين اعضا در طول يكس ــس با هدف ارزيابي دقيق نتاي ــن پيش نوي اي
ــخگويي به نيازهاي علمي كشور و اشاعه دستاوردهاي آن در  ــگاه در پاس مأموريت هاي پژوهش
ــي و در 11 ماده تنظيم  ــويق اعضا به فعاليت هاي نظام مند علمي و پژوهش مجامع علمي و تش
ــاس ماده يك به تعريف مفاهيم و ماده دو به معرفي اركان وظايف هيئت  ــده است.بر اين اس ش

علمي در قالب وظايف پژوهشي واجرايي و مشاوره اي پرداخته است.
ــت.همچنين در ماده  ــو هيئت علمي را نيز در هفته اعالم كرده اس ــوم زمان حضور عض ماده س
ــي برنامه هفتگي خود را بر  ــال تحقيق ــده در آغاز هر نيم س پنجم عضو هيئت علمي موظف ش
ــي مي تواند بر  ــم مي گويد عضو هيئت علم ــاي مصوب اعالم كند.ماده شش ــاس فعاليت ه اس
اساس ضوابطي بخش هايي از ساعت هاي كاري خود را به وظايف اجرايي پژوهشگاه اختصاص 

دهد.
ــاالنه،امتياز طرح پژوهشي ساالنه و  ــائلي مانند اعطاي ترفيع س در ديگر مواد  اين آيين نامه مس

ميزان حداقل خدمات پژوهشي به صورت جزئي بررسي شده است. 
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شـس
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ــت خبري رئيس پژوهشگاه علوم انساني و  نشس
ــد.در اين  مطالعات فرهنگي 18 بهمن برگزار ش
ــت كه خبرنگاران 15 روزنامه،خبرگزاري و  نشس
ــتند دكتر آيت اللهي  ــايت خبري حضور داش س
ــرفصل دروس  جزئيات جديدي از بازنگري در س
ــخنان دكتر آيت  ــاني را توضيح داد.س علوم انس
ــترده و مناسبي  ــانه ها انعكاس گس اللهي در رس
ــتقبال                   ــا اس ــه آن ب ــوط ب ــار مرب ــت و اخب داش
ــد. ــاالن اين حوزه مواجه ش ــه مندان و فع عالق
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
ــت با تشريح روند بازنگري  فرهنگي در اين نشس
ــرفصل هاي علوم انساني گفت:در وهله اول   در س
38 رشته علوم انساني ظرف مدت 6 ماه بازنگري 

و نتايج آن شهريور سال آينده اعالم مي شود.
ــريح فعاليت هاي اين  ــي در تش ــر آيت الله دكت
ــرفصل هاي  ــگاه در حوزه بازنگري در س پژوهش
ــاني گفت: يكي از مشكالت حوزه علوم  علوم انس
ــاص خود در  ــت كه بالندگي خ ــاني اين اس انس
آموزش و پژوهش را ندارد كه دليل اين مشكل به 

منابع و سرفصل هاي آن باز مي گردد. 
ــرفصل ها  ــه بايد اين منابع و س ــا بيان اينك وي ب
ــياري از  ــزود: بس ــود، اف ــري و متحول ش بازنگ
ــاني طي  ــوم انس ــته هاي عل ــرفصل هاي رش س
ــته و به عنوان  ــته تغييري نداش سال هاي گذش
ــال و فلسفه 23 سال  ــته اقتصاد 19 س مثال رش

است كه بازنگري نشده است. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
ــاس آئين نامه هاي  ــا بيان اينكه بر اس فرهنگي ب
ــن زمينه  ــد در اي ــگاه ها مي توانن ــود دانش موج
ــت:  اين  ــام دهند، گف ــدودي انج ــات مح اقدام
ــده اما  ــات محدود در برخي موارد انجام ش اقدام

ــكالت زيادي وجود دارد كه دليل  همچنان مش
اصلي آن تغييرات زيادي است كه در اين رشته ها 

در جهان ايجاد شده است. 
ــان كرد:  ــن زمينه خاطرنش ــي در همي آيت الله
ــگاه هاي كشور دروسي تدريس و  اكنون در دانش
تحصيل مي شود كه در هيچ كجاي جهان وجود 
ندارد و يا در برخي موارد دروسي در دانشگاه هاي 
ــود كه  ــس و تحصيل مي ش ــف دنيا تدري مختل
ــورمان همچنان اين رشته ها را  دانشگاه هاي كش

ندارند. 
ــرفصل هاي  ــا بيان اينكه كار بازنگري در س وي ب
ــوي معاون آموزشي وزارت علوم  دروس بايد از س
ــود، اضافه كرد: معاونت آموزشي وزارت  انجام ش
ــد از ابزارهاي  ــام اين كار مي توان ــوم براي انج عل
ــه در همين زمينه  ــتفاده كند ك بيروني خود اس
ــگاه علوم انساني و  ــي از اين كار به پژوهش بخش

مطالعات فرهنگي محول شده است. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
فرهنگي همچنين تصريح كرد:  شوراي تحول در 
ــوراي عالي انقالب  ــه زير نظر ش ــاني ك علوم انس
ــت مي كند نيز به دنبال ايجاد  فرهنگي نيز فعالي
ــته هاي علوم انساني  ــي در رش يك تحول اساس

است تا اين بخش به بالندگي الزم برسد. 
ــان اينكه كار  ــود با بي ــخنان خ ــه س وي در ادام
ــته هاي علوم  ــي از رش ــري در دروس برخ بازنگ
انساني آغاز شده است، افزود: بازنگري اساسي در 
ــته ها و دروس نيازمند سال ها فعاليت  برخي رش
كارشناسي است اما مي توان با آسيب شناسي اين 
رشته ها، برخي از اشكاالت موجود را شناسايي و 

در جهت رفع آنها اقدام كرد. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
ــد وزارت علوم بر لزوم  ــاره به تاكي فرهنگي با اش
بازنگري تمام سرفصل  هايي كه بيش از 5 سال از 
ــت، گفت: كار بازنگري در  ــته اس عمر آنها گذش
ــرفصل هاي دروس علوم انساني به پژوهشگاه  س
ــده  ــاني و مطالعات فرهنگي محول ش علوم انس
ــه 2 مقوله ”به روز  ــت كه در اين زمينه بايد ب اس
ــاني توجه  ــردن ” و ”كارآمد كردن ” علوم انس ك

كافي شود. 
ــع ديدگاه ها و  ــان اينكه هدف ما تجمي ــا بي وي ب
ــده در اين زمينه براي ارائه  فعاليت هاي انجام ش
ــت: تعداد  ــت، گف ــمند جديد اس مدل هاي ارزش
ــگاه هاي  ــاني در دانش زيادي از دروس علوم انس
ــود كه اين زياد بودن، كار  ــور تدريس مي ش كش
ــكل مي كند بنابراين مقرر شد كه  بازنگري را مش
در ابتدا 38 رشته اولويت دار را كه سال هاي زيادي 

بازنگري آنها مي گذرد، بازنگري و متحول كنيم. 
ــه  زمين ــن  همي در  ــزود:  اف ــن  همچني وي 

ــاتيد فعال در هر رشته ارائه  پرسشنامه اي به اس
ــتي هاي وضع موجود و تغييرات  مي شود تا كاس
ــرفصل ها و منابع  ــنهادي اين افراد را در س پيش

درسي مختلف جمع آوري كنيم. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
ــال گذشته  فرهنگي با بيان اينكه در طول 30 س
ــور ايجاد شده است، تصريح  منابع زيادي در كش
ــود داخلي و  ــم از منابع موج ــد بتواني ــرد: باي ك
ــراي تدريس در  ــع را ب ــن مناب ــي، بهتري خارج

دانشگاه هاي كشور پيشنهاد كنيم. 
ــت: اين  ــي همچنين اظهار داش ــر آيت الله دكت
ــوم  ــري در دروس عل ــول و بازنگ ــمت از تح قس
ــي  ــه دروس مقطع كارشناس ــاني مربوط ب انس
ــد بود كه اميدواريم هرچه زودتر براي تمام  خواه
دروس اين رشته عملياتي شود و بعد از آن نيز به 

مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا برسيم. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
فرهنگي با اشاره به آغاز بازنگري در سرفصل ها و 
ــته علوم انساني، خاطرنشان كرد:  دروس 38 رش
ــاي  اين 38  ــرفصل ه ــم بازنگري در س اميدواري
ــته ظرف مدت 6 ماه نهايي شده و نتايج آن را  رش

در شهريور آينده و يا قبل از آن اعالم كنيم. 
ــياري از  ــفانه بس آيت اللهي با بيان اينكه متاس
ــته هاي علوم انساني طي سال هاي گذشته  رش
ــد: به  ــورد بازنگري قرار نگرفته اند، يادآور ش م
ــال 73  ــته ها در س ــوان مثال برخي از رش عن
ــته اند و بعد از آن  ــن بازنگري خود را داش آخري
ــده و نكته جالب تر اين  اقدام ديگري انجام نش
ــا به صورت  ــي از اين بازنگري ه ــت كه برخ اس
ــي كه در يك  ــوده و مثال متفكرين ــي ب گزينش
محيط خاص پرورش يافته بودند، همان نگاه را 

به دروس دانشگاهي ما وارد كردند. 
ــمت هم افزايي  وي با تاكيد بر لزوم حركت به س
ــاني، گفت: در  ــي بر علوم انس جهت تحول اساس
ــت يك پارچه  ــك مديري ــه نيازمند ي ــن زمين اي
هستيم كه در عين حفظ استقالل مجموعه هاي 
ــا نيز فراهم  ــانتر آنه ــف، امكان هدايت آس مختل

شود. 
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش رئي
ــته در 9 دسته  فرهنگي با بيان اينكه اين 38 رش
ــده اند، اظهار داشت: در  ــته بندي ش مختلف دس
ــته مربوط به تاريخ، 2 رشته  اين بازنگري يك رش
ــي، 3 رشته فلسفه، 6 رشته  زبان و ادبيات انگليس
ــته  ــي، 5 رش ــاوره و روانشناس علوم تربيتي، مش
ــوم اجتماعي، 6  ــته مربوط به عل مديريت، 8 رش
ــات و روزنامه نگاري، 5  ــته مربوط به ارتباط رش
ــته مربوط به اقتصاد و 2 رشته حقوق و علوم  رش

سياسي مورد بازنگري قرار خواهند گرفت.

دكتر آيت الهي در نشست خبري اعالم كرد

نتايج بازنگري 38 رشته علوم انساني
 شهريور سال آينده اعالم مي شود

ــته هاي علوم انساني با مشكالتي چون كاريابي در  ــياري از فارغ التحصيالن رش   بس
ــور مواجه هستند،.بسياري از اين افراد نقش مؤثري در تحوالت اجتماعي ندارند و  كش

اين مشكالت ناشي از غير مهارتي بودن سرفصل هاي علوم انساني كشور است. 
ــياري از دروس علوم انساني متناسب با شرايط فرهنگي ما نيست.اين  عالوه بر اين بس
ــب با برخي از جوامع غربي تنظيم شده اند كه مي تواند به  ــرفصل ها متناس دروس و س
همان كشورها جهت دهي كند اما متناسب با كشورمان نيست. براي دانشمندان غربي 
ــد معنوي اهميت بيشتري دارد.  ــئله است درحالي كه براي ما رش رفاه مهم ترين مس
ــرار دارند بنابراين  ــوارد كامال در مقابل هم ق ــته ها در برخي م ــي برخي از اين رش حت

نمي توان از علوم انساني غربي براي شرايط جامعه اسالمي ايران استفاده كرد. 
بنابراين  بازنگري علوم انساني بايد با رويكرد ويژه به فرهنگ ايراني-اسالمي انجام شود 
ــاس و بنيان هاي تفكر ما  ــي از موارد با اس ــي حاكم بر جهان در برخ ــون تفكر علم چ

متفاوت است.
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مصوبه هيئت وزيران درباره 
ساعات كاري  

ــف در تهران را تصويب و اعالم  ــاعات آغاز به كار ادا رات و بخش ها مختل ــت وزيران س هيئ
ــوزش وزارت  ــي و بخش هاي آم ــاعات كاري مراكز عالي و پژوهش ــاس س ــر اين اس كرد.ب
ــت،درمان و آموزش پزشكي (اعم از دانشگاه ها و بيمارستان ها) 8 صبح خواهد بود. بهداش

ــا 7،واحد هاي صنعتي 7،مدارس  ــه كار واحد هاي نظامي 6:30 ت ــاعت آغاز ب همچنين س
ــازمان هاي دولتي و عمومي 8:30 و اصناف و بازاريان 9:30 تا 10 اعالم  7:15 تا 7:45، س
ــازمان هاي دولتي و  ــرده كه پايان كار س ــت.هيئت وزيران همچنين تصويب ك ــده اس ش
ــاعت زودتر از موعد مقرر پايان يابد.عالوه بر اين  ــود كه يك س عمومي به نحوي تنظيم ش
دستگاه هاي دولتي مجاز شده اند تا پايان سال حداقل 20 درصد از وظايف و خدمات خود 

را از طريق روش ها دور كاري و كار در منزل تعريف كنند.

آئين نامه دور كاري
 در آستانه نهايي شدن 

ــگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي باهدف اخذ نظرات و  آيين نامه دوركارى در پژوهش
ــاي همه گروه ها و پژوهشكده ها تحويل شد تا به زودي و پس از طي  ــنهادات به روس پيش
ــود.اين آئين نامه در 6 ماده تنظيم شده و به مدت 3  ــمي ابالغ ش مراحل نهايي به طور رس
ماه به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد تا در صورت مثبت بودن بازخوردها نهايي شود.بر 
ــكيل شده و به صورت تخصصي و  ــاس آئين نامه مذكور بعد از اين اداره دور كاري تش اس
زير نظر مستقيم رئيس پژوهشگاه به صورت تخصصي امور مربوط را اجرا و بر آنها نظارت 

خواهد كرد.   
  مجموعه هاى مديريتى پژوهشگاه بنا به تشخيص كارگروه مديريتى دوركارى مى توانند 
ــخاص  ــتم دوركارى به كار گيرند. اش بين 40 تا 80 درصد كاركنان خود را از طريق سيس
دور كار نيز مى توانند به تشخيص مسئوالن خود، بين 50 تا 100 درصد كارهاى موظفى 
ــانده و گزارش  ــده آن به انجام رس ــورت دوركارى و در زمان هاى معين ش ــود را به ص خ

مربوط را در بازه هاى زمانى از پيش معين شده ارائه نمايند.
ــخص دوركار از محيط كار فاصله دارد، تمام معاونتها و سيستم هاى موجود  از آنجا كه ش
 IT ــامانه ــاى خود را در قالب س ــه ها و برنامه ه ــتى تمامى اطالعي ــگاه بايس در پژوهش
سازماندهى و بالفاصله به اطالع دوركار برسانند تا حقى در اين زمينه ها از ذى نفع ضايع 

نشود. 
ــئوليت  اين آئين نامه پيش بيني كرده چنانچه در اين زمينه ها كوتاهى صورت گيرد، مس
اشكاالت پديد آمده در طرح دوركارى به طور مستقيم با مسئولين مستقيم همان بخش 
خواهد بود. بر اين اساس اعضاى هيئت علمى، مى توانند ميزان كار موظفى خود را پس از 
ــرفت انجام كار و نيز نتايج آن را در  تعيين طرح موظفى در خانه انجام داده و گزارش پيش
قالب گزارش هاى هفتگى و يا ماهانه به سامانه مديريتى كارگروه ارائه دهند. از سويي هر 
ــتم هاى دوركارى استفاده مى كند، موظف است؛ هر هفته   عضو هيئت علمى كه از سيس
ــامانه  ــامانه IT با س ــتفاده از س ــاعت هاى معينى با اس يك روز و يا در هر روز به تعداد س

مديريتى و گروه خود در ارتباط بوده و پاسخگوى خدمات خواسته شده باشد. 
ــات و                                                  ــن آورى اطالع ــت ف ــكيل مديري ــا تش ــت ب ــده اس ــف ش ــز موظ ــگاه ني پژوهش
ــخص و در                               ــد دوركار مش ــگاه و كارمن ــراى پژوهش ــاى را ب ــامانه IT دوركارى، نيازه س
ــريع ترين زمان به بهترين نحو برآورده نمايد. سيستم مالى و ادارى پژوهشگاه هم بايد                                   س
ــدن                          ــاى الزم به هرچه بهتر انجام ش ــك هزينه ه ــوق ها و نيز كم ــم آوردن  مش ــا فراه ب

دوركارى كمك نمايد. 
ــاى كافى و قانع  ــن نامه ضرورت وجود ضمانت ه ــده در اين آي ــه مهم ديگر تاكيد ش نكت
ــت تا كارمند  ــغلى وى اس ــخص دوركار جهت امنيت و حفظ موقعيت ش كننده براى ش
ــبت به امنيت، منافع و رضايت شغلى خود به  ــايش خيال نس دوركار بتواند با آرامش و آس

انجام اين فعاليت بپردازد. 
ــتري                              ــاني بيش ــگاه اطالع رس ــراي دوركاري در پژوهش ــاره چگونگي اج ــه زودي درب ب

خواهد شد. 

كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  
جدول سخنراني هاي اسفند  

برگزاري سخنراني علمي و تخصصي جزء سياست هاي جديد و  مورد تاكيد پژوهشگاه بوده  است.
ــخنراني ها و حضور همكاران ،نظم در  برگزاري اين  ــائلي چون كيفيت س در اين ميان در كنار مس
ــت گاهي  و بنا به داليل اجتناب ناپذيري در  ــياري دارد.با اين همه ممكن اس برنامه ها اهميت بس
برنامه ها تغييري ايجاد شود.البته چنين تغييراتي بايد به ندرت اتفاق بيفتد تا همكاران پژوهشگاه و 
ــه ها براي حضور در آنها برنامه  ــدان خارج از مجموعه بتوانند با اطالع از زمان بندي برنام ــه من عالق

ريزي كنند.
جدول زير موضوع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هايي كه برگزاري آنها در ماه پاياني سال قطعي 

شده را تا پايان امسال نشان مي دهد.  
سخنرانموضوعزمان

12 /4
13 تا  15

نظري به الهيات رهايي بخش 
دكترحسين كلباسيدرغرب معاصر

12 /8
10 تا 12 

كاركرد قانون در مديريت ديوان 
دكترحميد تنكابنيساالري

12 /8
14 تا 16 

نقش رسانه ها در انتخابات 
دكتر محمدرضا دهشيريرياست جمهوري فرانسه

12 /9
10 تا 12

تاملي درباره شعور به خويشتن 
دكترپيروز فطوره چياز ديدگاه ابن سينا

12 /9
14 تا 16

سانسور مطبوعات،كتاب،فيلمبرداري 
دكتركريم سليمانيوعكسبرداري دردوره رضاشاه

12 /10
14 تا 16 

بررسي پيامدهاي فرهنگي 
اجتماعي كاربرد اينترنت برامنيت 

اجتماعي ايران
آقاي سعيد مجردي

12 /11
14 تا 16 

بررسي نظريه معرفت قدسي از 
دكتر اعظم قاسميديدگاه سيدحسن نصر

12 /15
14 تا 16 

مناسك سازي:شيوه اي براي 
دكتر حسن خجستهتبليغ امور ديني در رسانه

12 /15
10 تا 12 

كاركردهاي اخالقي تفكر 
دكتر علي اكبر عبدل آباديانتقادي در فلسفه ورزي(2)

12 /16
10 تا 12 

درآمدي برشناسايي ارزش هاي بارز 
دكترناهيد مؤيدحكمتفرهنگي در گزيده اي از مثل ها

12 /16
آقاي محسن روستايياسناد اجتماعي10 تا 12 

12 /16
13 تا 15 

معجم نگاري هاي 
خانم دكتر قباديحديثي،قوت ها وكاستي ها

12 /17
14 تا 16

مشكالت و آسيب شناسي 
آقاي فريدون شيرين كامپژوهش هاي تاريخ اقتصادي

12 /17
دكترهادي وكيليروانشناسي تجارب عرفاني10 تا 12 

12 /18
13 تا 15 

خودبنيادي عقل در تفكر 
دكتر غالمحسين خدريتوماس آكويني

12 /2
مهرداد نوراييفرهنگ و هويت10 تا 12

12 /24
10 تا 12

منبع شناسي طبقه اول حكماي 
دكتر غالمحسين خدريمتعاليه
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ــي محدوديتهاى بنيادى معرفت تجربى براى معرفت الوهى ن در بررس
ــيدن به معرفت الوهى ابزار تجربى كارآمد نيست بلكه  بايد گفت براى رس
ــتفاده كرد كه در فضاى غير از تجربه هم كارآمد باشد كه  بايد از ابزارى اس

آن معرفتى جز معرفت عقلى نيست. 
ــت.  ــهايى در بحث معرفت دينى مواجه بوده اس غرب همواره با  چالش
پس از جريان تجربه گرايى در انگليسى در فلسفه جديد، غرب تالش هاى 
بسيارى براى وصول به معرفت الوهى از طريق تجربه انجام پذيرفته كه از 
آن جمله اهميت يافتن برهان نظم ارتباط بين يافته هاى علمى و معرفت 
ــى از برهان جهان  ــى، ارايه صور مختلف ــئله تجربه دين الوهى، طرح مس
ــت كه با افت و خيرهاى زيادى دچار  ــناختى، همه تالش هايى بوده اس ش

چالش بنيادينى براى نيل به معرفت الوهى شده اند.
ــهاى جدي مواجه مي شود.  اما چرا غرب در مورد معرفت الهى با چالش
ــد كه علت اصلى كه ما در مورد نسبت خدا دچار چالشهاى  به نظر مى رس
ــبت خدا را به صورت  ــت كه مى خواهيم نس ــويم اين اس ــى مى ش اساس
تجربى بيان كنيم و نسبت خدا را با عالم را مثل نسبت خود با ساير اجزاء 
ــاى تجربه نمى توان به  ــت. با مبن ــت نيس عالم تحليل كنيم كه اين درس
ــبت خدا دست يافت.دستيابى به ابزار تجربى بسيار سخت است و حل  نس
ــت و مسائل  ــادگى نيس ــائل تجربى به س ــوژه و ابژه در مس فاصله بين س
ــت در حاليكه خداوند  ــرى پيش مى آيد چون مثالها همه تجربى اس ديگ
ــكالتى  ــتفاده از  مثالهاى تجربى در مورد خدا موجب مش ــل ندارد.اس مث
ــرانجام آنها را به ايمان گرايى سوق                    ــت كه البته  س ــفه غرب اس براى فلس
مى دهد. بايد نسبت خدا با عالم را متفاوت نگاه كرد. اين چالش ها بعضاً به 

ــت. به نظر  ناممكن بودن معرفت الوهى و حتى خود الوهيت انجاميده اس
ــكل اصلى در نحوه استفاده از معرفت تجربى براى وصول به  مى رسد مش
ــئله اى است كه به  ــت. ”به كلى ديگر بودن“ خداوند مس معرفت الوهى اس

محدوديت بنيادى معرفت تجربى در اين زمينه اشاره دارد.
ــت آورد , ”عقل“  بايد ابزارى فراتر از تجربه را براى معرفت خدا به دس
بهترين ابزار براى معرفت الوهى است. عقل مى تواند نسبت عالم را با خدا 
ــالمى بر خالف فلسفه غرب بسيار عقالنى است  ــفه اس در نظر بگيرد. فلس
ــا بيان تجربى( در غرب)قابل  ــت كه ب چون نوع بيان عقلى نوع خاصى اس
ــد  ــائل عقلى نباش ــت. اگر اين معرفت الوهى مبتنى بر مس ــه نيس مقايس
ــاى معرفت تجربى را پيدا مى كند البته اگر به كلى عقلى هم  گرفتارى ه

نگاه شود باز نسبت خدا با عالم ضعيف مى شود.
ــكل است و براى  ــاس براى معرفت دينى دچار مش  تفكر تجربى از اس
ــت بلكه بايد از ابزارى  ــيدن به معرفت الوهى ابزار تجربى كارآمد نيس رس
ــد كه آن معرفتى  ــتفاده كرد كه در فضاى غير از تجربه هم كارآمد باش اس
ــن معرفت عقلى به“ كلى ديگر بودن  ــت تا بتواند اي جز معرفت عقلى نيس
خدا“ وقوف پيدا كند.البته معرفت عقلى به تنهايى كفايت نمى كند چون 
ــاز داريد. پس معرفت  ــه معرفت تجربى نيز ني ــبت خود با خدا ب براى نس
ــالمى مى تواند باشد به شرطى كه تجربى  ــفه اس عقلى ابزار خوبى در فلس
ــود و از سويى فلسفه اسالمى كفايت الزم را ندارد چون نمى تواند  نگاه نش
مسائل بعدى را ادامه دهد كه براى اين مسائل به معارف ديگرى كه از آن 

به معارف دينى تعبير مى شود.
 دكتر حميد رضا آيت اللهي

معرفت در علوم شناختى اهميت گسترده دارد؛ما دو معرفت زمين يا 
ــمانى داريم كه در مورد اين دو مطالعات  دنيوى و معرفتهاى دينى يا آس

زيادى از منظر علوم شناختى صورت گرفته است.
ــانها نيز وارد مى  ــطح باورهاى دينى انس  معرفت، به طور واضح به س
ــود. به ويژه باورهاى ما درباره نفس، جهان و خدا يا خدايان صورتهاى  ش
ــى دهند. برخى از معرفتهاى دينى مى  ــكيل م اصلى معرفت دينى را تش

توانند پايه هاى بيولوژيكى يا حتى به طور كامل معنوى داشته باشند.
ــدن  ب و  ــت  معنوي ــن  بي ــر  سراس ــى  كشش ــواره  هم ــدارى  دين
ــت و ما نمى توانيم ديندارى مان را بر پايه هاى  ــم) اس مندى(فيزيكاليس
ــابى است مگر در  صرفا معنوى تعريف كنيم بلكه باورهاى دينى ما اكتس
ــت  ــانى كه از طريق تجاربى ماورايى به بينش و باور دينى دس مورد كس
ــرض مى كنيم كه باورهاى  ــتر مواقع چنين ف يافته اند. گرچه ما در بيش
ــابى هستند و در نتيجه، تمركز ما به طور معمول بر باورهاى  دينى، اكتس
دينى اكتسابى است. به نظر نمى رسد كه معرفت، در باب شناخت دينى، 

ــناخت زمينى، از نقش محورى كمترى برخوردار باشد. ــه با ش در مقايس
ــكل گرفته اند و در  ــانها از طريق معرفتهاى زمينى ش باورهاى دينى انس
تمامى اديان اين پيش فرض وجود دارد كه منابع بينش و باورهاى دينى 
ــت كه  ــت كه كار مؤمن اين اس ما زمينى و داراى پايه هاى بيولوژيكى اس

معرفتهاى دينى را به سطح باالتر سوق دهد.
ــت كه معرفت، ريشه در سامانه هاى  ــواهد تجربى، حاكى از آن اس ش
خاص مغزى دارد.در حال حاضر، نظريه هاى بدن مندى معرفت در روان 
ــى اجتماعى و عصب شناسى شناختى از  ــى شناختى، روان شناس شناس

اهميت خاصى برخوردار هستند.
ــاى دينى، باورهاى دينى و  ــش معرفت بدن مند از حيث ديدگاهه نق
ــياري دارد. البته نمى توان ادعا كرد كه بدن  ــك دينى اهميت بس مناس
ــش معرفت در تجربه دينى بيان مى كند، اما  ــد، همه چيز را درباره نق من

بدن مندى نقشى اساسى در توضيح پديده مورد بحث دارد. 
 دكتر هادي وكيلي

سخنراني هاي تخصصي در همايش 2 روزه 

در جستجوي معرفت ديني ... 

عقل
ابزار

معرفت 
الوهى
 است 

معرفت
 دينى از 

منظر علوم 
شناختى

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي روزهاي 19 و 20 بهمن  با برگزاري همايش معرفت ديني ميزبان اساتيد،پژوهشگران و 
عالقه مندان اين حوزه بود.از اين همايش كه  توسط انجمن علمى فلسفه دين ايران برگزار شد استقبال مناسبي نيز صورت گرفت.

انجمن علمى فلسفه دين ايران به عنوان مؤسسه اى تخصصى علمى كه در زمينه فلسفه دين در ايران فعال است، با هدف ايجاد 
فضاى گفتگوى علمى و رشد و بسط معرفتى در حوزه دين، پس از برگزارى هفت نشست تخصصى در زمينه فلسفه دين اين همايش 

را برگزار كرد.
در صبح روز اول اين همايش، دكتر آيت اللهى با موضوع «محدوديت هاى بنيادى معرفت تجربى براى معرفت الوهى»، حجت االسالم 

على اكبر رشاد با موضوع «وجوه تشابه و تمايز فلسفه دين و فلسفه معرفت دينى» و دكترمحسن جوادى با موضوع «ربط و نسبت 
معرفت دينى و اخالقى» سخنرانى كردند.اين همايش تا پايان روز بيستم بهمن در دو نوبت صبح و عصر و به صورت فشرده ميزبان 

اساتيد و صاحب نظران زيادي بود.آنچه مي خوانيد خالصه اي از منتخب سخنراني هاي ارائه شده در اين همايش است.

ـار
خبــ

ا
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عالمه طباطبايي در رساله  ”االنسان 
ــد الدنيا“  با  ــى الدنيا و بع ــل الدنيا، ف قب
تسلط و با تقرير ويژه اى نشان داده اند كه 
ــتمل بر يك حقيقت  انسان در واقع مش
ــت.آنچه به  ــتمر اس وحدانى، واحد و مس
ــه  ــه عالم ــز انديش ــه تماي ــوان نقط عن
طباطبايى بايد مورد نظر قرار گيرد، اين 
ــكيكى  ــان بر وحدت تش ــت كه ايش اس
صدرالمتألهين نظر اصالحى داشته اند و 
ــايل متعددى با  ــان در مس در واقع ايش
ــاره به وحدت اطالقى، اشكاالتى را بر  اش
نظر صدرالمتألهين وارد مى كنند.يكى از 
ــايل مهم  عالمه طباطبايى ”االنسان  رس
ــت.  قبل الدنيا، فى الدنيا و بعد الدنيا“ اس
ــلط و با تقرير  ــاله با تس عالمه در اين رس
ــان داده اند كه انسان در واقع  ويژه اى نش
مشتمل بر يك حقيقت وحدانى، واحد و 
ــدت قبل از  ــت كه اين وح ــتمر اس مس
ــان  ــز خودش را نش ــوتى ني حيات ناس
ــكار  مى دهد و در پايان هم مظاهر آن آش
ــث خود تفكيكى  ــود.عالمه در بح مى ش
ميان عالم خلق و عالم امر قائل مى شوند 
ــان از  كه نگاهى كامًال نوآورانه است.ايش
ــت كه معاد يك  ــفى معتقد اس نظر فلس
ــا در تقرير  ــت ام ضرورت منطقى اس
ــه بحث درباره  ــى، كامًال نوآورانه ب نقل

معاد مى پردازد.
عالمه همچنين مى گويد كه اجل 
ــت و اگر عواملى مانع  ظرف زمانى اس
ــان خودش  ــوند هر چيزى در زم نش
اتفاق خواهد افتاد، اما در اجل مسمى 
ــرى را مطرح مى كنند. اين  تعبير ديگ
ــر مربوط  ــم ام ــمى به عال ــل مس اج
ــود در حالى كه اجل مربوط به  مى ش

عالم خلق است.مصداق ديگر از مصاديق 
ــى درباره  ــاى عالمه طباطباي نوآورى ه
ــان توضيح  ــت. ايش ــوت اس ــوم م مفه
ــا درجات  ــوت مطابق ب ــد كه م مى دهن
وجودى انسان است، يعنى موت به دست 
ــت مالئكه، موت به  خداوند، موت به دس
دست دستياران مالئكه و موت به دست 
ــومين مورد از موارد  ديگر موجودات. س
ــان از  ــى مرحوم عالمه، تعبير ايش ابداع
ــه تصريح  ــان ب ــت. ايش ــم برزخ اس عال
ــد ماده در عالم برزخ وجود دارد  مى گوين
ــمانيت به آن اطالق  اما ماده اى كه جس
ــود و در نتيجه بايد توجه داشت  نمى ش
كه عالمه ميان ماده و جسم تفكيك قائل 

مى شوند.
چهارمين مورد ابداعى عالمه مربوط 
ــت.عالمه در اين  ــه احواالت قيامت اس ب
ــى شدن كوهها يا  رابطه مى گويد متالش
ــع به اين  ــا در واق ــتن آنه ــراب انگاش س
ــان در  ــت كه مقام و موقعيت انس معناس
ــان  قيامت به گونه اى خواهد بود كه انس
ــن مى بيند.از نظر عالمه  كوه را اين چني
ــر در واقع نوعى بيدار شدن از  عالم حش
خواب است. بنابراين وقتى در روز قيامت 
ــم ها باز مى شود اين موضوع به اين  چش
ــت كه پيش از آن بطالن محضى  معناس
ــته شده  ــته كه واقعى پنداش وجود داش
است. اين همان بحثى است كه در قرآن 
ــده است كه آنچه  به اين صورت بيان ش
ــت و آنچه نزد  ــى اس ــت، فان نزد شماس
ــت باقى است. بنابراين از نظر  خداوند اس
ــراب گونه و  عالمه در عالم قيامت وجه س

پندارى اين عالم آشكار مى شود. 
 دكتر حسين كلباسي اشتري

ــفى به  ــفه دين حاصل نگاه فلس فلس
ــوان از جهات  ــن را مى ت ــت. دي دين اس
ــفى قرار داد.  مختلف موضوع تامل فلس
ــفى از  ــش فلس ــى از اين جهات پرس يك
ــبت دين با زندگى است. قوام دين و  نس
ــر دين بر زندگى  ــدارى به نحوه تاثي دين
ــت.دين به طور كلى داراى آثارى در  اس
ــت. پرسش از نحوه تاثير دين  زندگى اس
ــه و رفتار و مناسبات را مى توان  در انديش
ــگ  ــا فرهن ــن ب ــبت دي ــب نس در قال
ــدى كرد. در اين نگاه ما فرهنگ  صورتبن
را مبدأ مناسبى براى تفكر تلقى كرده ايم. 
ــيارى از بحثهاى  ــر بس ــالهاى اخي در س
ــفى با نسبتى كه با فرهنگ  متعارف فلس

دارند مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ــب  اگر فرهنگ را به عنوان مبدا مناس
ــازنده زندگى  براى تامل درباره عناصر س
ــى از مهمترين عناصر  ــم، دين يك بداني
ــت. در اين گونه تفكر در باب  فرهنگ اس
ــتر تاريخ و در نسبت با  دين، دين در بس
ــه در  ــى به انديش ــاير مقومات زندگ س
ــالت همواره به  ــد. در اين گونه تام مى آي

اين اصل توجه مى شود كه انسان و تفكر 
ــاير مقوات زندگى انسان  و شناخت و س
ــت.دين، ديندارى و انديشه  تاريخى اس
ــك از فرهنگ و  ــدام منف ــى هيچك دين
ــاير عناصر  ــزء با س ــه اين ج ــبتى ك نس
فرهنگ دارند قابل تأمل نيستند، اگر اين 
ــت و ما  كار را كرديم اين كار انتزاعى اس
ــبتهاى تاريخى دين و انديشه  بدون نس
ــيم.ديندارى و نتايج  ــى انديش ــى م دين
ديندارى كه انديشه دينى، تمدن دينى و 
ــرايع دينى و... است همه در نسبت با  ش
ــن دين در آن پديد آمده  فرهنگى  كه اي
ــه در مى آيد . در اين نوع نگاه به  به انديش
ــئله زندگى و تطوراتى است كه  دين مس
ــود مى آيد. پس وقتى  ــى به وج در زندگ
ــا فرهنگ مورد تامل  ــبت ب دين را در نس
ــه داريم كه دين را به  قرار مى دهيم توج
ــوه  ــت نح ــى و از جه ــوه انضمام نح
ــوه  نح و  ــى  زندگ در  ــى  نقش آفرين
ــه و عمل مومنان  تأثيرگذارى در انديش

مورد تامل قرار دهيم. 
 دكتر على اصغر مصلح

انسان 
حقيقتى 

وحدانى و 
مستمر
 است 

دين؛ 
عنصر 

مهم 
7فرهنگ

نشست درآمدي بر مباني «نظريه امنيت اجتماعي 
شده»در اسالم مدتي قبل و به همت گروه پژوهشي 

جامعه و امنيت در پژوهشگاه برگزار شد.آنچه                       
مي خوانيد بريده اي از نتيجه گيري دكتر افتخاري  

در پايان اين نشست است.

مهمترين اصلي در گفتمان امنيت اجتماعي شده اصل 
توحيد است. در نگاه امنيتي  اسالم قبل از بنيادهاي 

اجتماعي يك اليه  تكويني وجود دارد  كه توحيدي است.
خداوند متعال در اليهء تكويني خودش را مقدم بر همه 

چيز مي كند و در حقيقت  دو كار انجام مي دهد: اولين كار 
اين است كه در همه معادالت امنيتي دخل و تصرف 

مي كند. مثال“ وقتي همه دشمنان پيغمبر(ص) خواستند 
كه ايشان را در جنگ احزاب دچار بحران كنند، همه 

تمهيدات نشان مي داد كه پيامبر(ص)  كامال“ شكست 
خورده است. اما با يك مداخلهء الهي حل و فصل مي شود. 
دومين كاري كه خداوند مي كند آن است كه مي گويد من 

ضمانت مي كنم. هيچ ضمانتي وجود ندارد كه 
سياست هايي كه شما اتخاذ مي كنيد به نتيجه برسد...بحث 
توحيد بحث بسيار مفصلي است يعني ارزش امنيتي اهللا و 
توحيد را بررسي كردن خود يك بحث مستقل مي طلبد و 

در قرآن كريم اين بحث به صورت مبسوط آمده است. 
موضوع بعدي بحث «حقيقت» است كه يك بحث فلسفي 
است يعني ما بايد نسبت بين مجاز و عين را تعيين كنيم. 

آيا موشكي كه درست مي كنيم، داراي ارزش امنيتي 
حقيقي است يا عرضي؟ در گفتمان هنجاري و امنيتي 

اسالم حقايق بر عينيت ها اولويت دارد. آنچه كه مهم است 
موشك نيست، آنچه كه مهم است اين سرمايهء عيني 

نيست، بلكه حقيقت هنجاري است كه اين عينيت مبتني 
بر آن است. لذا ما مي توانيم يك اسلحه پيشرفته داشته 

باشيم در دست يك فردي كه از حوزه هاي حقيقتي بريده 
باشد و مي توانيم يك اسلحهء ساده داشته باشيم در دست 
كسي كه به اين حقيقت متصل است. تجربه ديني نشان 
مي دهد كه فرد دوم از لحاظ ضريب ايمني موفق تر است. 

نمونهء ايده آل آن است كه ابزار خوب در دست كسي باشد 
كه متصل به حقيقت است. اما اگر از ايده آل پايين آمديد 

ابزار در رتبهء دوم قرار مي گيرد. تجربهء جمهوري اسالمي 
در جريان دفاع مقدس نشان داد كه اين بحث حقيقت 

نسبت به بحث ابزار اولويت دارد. 
موضوع مهم بعدي مفهوم «سعادت» است كه امنيت را از 
مقوله اي جغرافيا مدار به مفهومي فراگير تبديل مي نمايد. 

اصوال“ Societal شدن امنيت در گفتمان اسالمي، منوط 
به بناي آن بر جامعه فراگير انساني است. براي همين است 
كه در قرآن كريم وقتي از بحث امنيت مطرح مي شود چند 

واژهء متفاوت نظير خوف و امن بكار برده مي شود. اما در 
نهايت از واژهء سكينه و اطمينان استفاده شده است. يعني 
مراتب عالي امنيت با نگاه اسالمي به منفعت ختم نمي شود 
بلكه چند پله جلوتر رفته و به سعادت خواهد رسيد. اينكه 

ما مي گوييم سعادت اهميت دارد نه بدان معناست كه 
اسالم به منفعت توجهي ندارد بلكه اسالم سعادتي را 

مطرح مي كند كه منفعت ها در ذيل آن معنا پيدا مي كند.

مرور فوري خالصه يك نشست
 امنيت اجتماعي شده در اسالم 
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معرفي «فرهنگ توصيفى باستان شناسى »
فرهنگ توصيفي باستان شناسي

نويسنده: هايده معيري
چاپ اول: زمستان 1389

تيراژ: 1000 نسخه
صفحه: 474

قيمت: 1100 تومان 

ــي، به همت  ــي باستان شناس ــگ توصيف ــاب فرهن   كت
ــاني و مطالعات  ــكده تاريخ پژوهشگاه علوم انس پژوهش
ــاب از متون و  ــت. اين كت ــيده اس فرهنگي، به چاپ رس
ــي، تاريخ و انسان شناسي، استراج و  منابع باستان شناس
ــيده و فهرست كاملي از منابع استفاده شده  به چاپ رس

در انتهاي كتاب نيز آمده است.
ــي  ــر مدخل ها از فرهنگ هاي باستان شناس گزينش س

ــاي كمكي ديگر به منظور  ــي و فرهنگ و كتاب ه ــت، اما پردازش داده ها تلفيقي از متون باستان شناس اس
پربارتر كردن داده هاي گزينشي است.

ــده اند كه با گذاشتن كوته نوشت ها درون  ــاس زمينه هاي كاربردي اشان طبقه بندي ش ــر مدخل ها براس س
ــخص شده اند. كتاب بخش مهمي را به زواياي فرهنگ هاي اصلي اختصاص  ــرمدخل  مش قالب در جلوي س
ــيمات كنوني جغرافيايي، در  ــا و پاره فرهنگ ها طبق تقس ــت، اين فرهنگ ه ــز صحبت كرده اس داده، و ني
ــت دارد و پس از مقدمه، اصطالح ها و  ــده اند. كتاب در ابتدا يك صفحه كوته نوش چهار قاره بزرگ تعريف ش

واژه ها به صورت الفبايي شروع مي شود.
ــپس واژه هاي انگليسي به فارسي موجود  ــت اعالم قرار گرفته، و س در انتهاي كتاب پس از كتاب نامه فهرس

در متن به ترتيب حروف الفبايي آمده است.

بهار الحقيقه از شيخ احمد 
جامي منتشر شد

بحار الحقيقه 
نويسنده: احمد جام نامقى( ژنده پيل) 

مقدمه و تصحيح : دكتر حسن نصيرى جامى
چاپ اول: 1389

تيراژ: 1000 نسخه
قيمت گالينگور: 11000 تومان

صفحه: پنجاه و دو، 460 صفحه 

«بهار الحقيقه» اثر عرفانى شـيخ احمدجامى توسـط پژوهشـگاه علوم انسـاني و مطالعات فرهنگي 
منتشر شد.اين اثر عرفاني شيخ احمد جامي با مقدمه،تصحيح و توضيح دكتر حسن نصيري جامي به 
زيرو طبع آراسـته شـده اسـت. «بهار الحقيقه»  شـامل يك مقدمه و هجده باب اسـت و از اين رو در 
مقايسـه با ديگر آثار شـيخ از نظر گسـتردگي اثري ميانه محسـوب مي شـود.موضوع باب هاي بحار 
الحقيقـه متنوع و گوناگون اسـت و شـيخ احمد جامي بسـياري از كرانه ها و ظرفيـت هاي روحاني و 
عرفاني را در گسـتره سـلوك اجتماعي و انساني رصد كرده است.دكتر نصري در مقدمه كتاب شيخ را 
«حقيقتي مه آلود و راز آميز» توصيف كرده كه با همه طروات و صالبت انديشـه و سـترگي هنوز در مه 

تند و غليظ ابهام و ناشناختگي باقي مانده است.
شـيخ احمد جامي يا آنطور كه مي گويند «پير جام» از عرفاي پرآوازه ايراني است كه در 18 سالگي به 
ارتفاعـات روسـتاي محل تولدش (نامق) رفت و به مطالعه قرآن و تحقيـق در حال عرفا پرداخت.از او 
يك رسـاله به نام «سـمرقنديه»،  6 كتاب به نثر و يك ديوان شـعر كه همه به زبان فارسـي هستند به 
يادگار مانده اسـت.بهار الحقيقه در يك هزار نسـخه،400 صفحه و با قيمت 11 هزار تومان  منتشر شده 

است.

 گويش بختياري كوهرنگ؛

رساله اي كه كتاب شد 
كتاب گويش بختيارى كوهرنگ در شاخه دانش زبان شناسى قرار

مى گيرد، نويسنده هدف خود را از پرداختن به اين موضوع، تحقيق روى 
ــت. گويش  ــردآورى و توصيف علمى آنها بيان كرده اس ــش ها و گ گوي
ــت كه در منطقه اى  بختيارى يكى از گويش هاى جنوب غربى ايران اس
ــود بختيارى نيز  ــود.البته خ ــرب و جنوب غربى ايران تكلم مى ش در غ
ــت.در اين كتاب  ــه كوهرنگ يكى از آنهاس ــاى متفاوتى دارد ك گونه ه

نويسنده به بررسى گويش بختيارى كوهرنگ پرداخته است.
ــى، روش كار و مكان و  ــاب مقدمه اى كوتاه درخصوص گويش شناس كت
ــى ديگر ساخت آوايى  ــناخت قوم و بخش زمان تحقيق دارد. فصلى به ش
ــامل واج شناسى، واج آوايى و فرايندهاى آوايى اختصاص دارد.  گويش ش

فصلى نيز به بررسى واج شناسى تاريخى گويش مي پردازد. 
گويش بختيارى كوهرنگ در حقيقت  واژه نامه ايى شامل بيش از 4500 
ــفنديار  ــاله دكترى آقاى اس ــت.كتاب حاضر، رس ــج گويش اس واژه راي
ــته فرهنگ و زبان هاى باستانى ايران است كه در بهمن  طاهرى، در رش

سال 1385 دفاع كرده اند.

«آب زوهر» 

و بررسي يسن هاي اوستا 
توسط  اوستا   69 تا   63 هاي  يسن  بررسي  بر  مشتمل  «آب زوهر» 
كتاب  شد.اين  منتشر  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
شامل يك پيشگفتار، كوتاه نوشت ها و نشانه ها، كتابنامه، حرف نويسي 
و برگردان فارسي متن اوستايي، آوانويسي و برگردان فارسي متن زند، 
يادداشت ها، واژه نامه ها، نمايه واژه هاي زند و گزارش زند و اصطالحات 

فارسي و معادل انگليسي است. 
دكتر فاطمه جدلي كتاب جديدش را بر اساس متن اوستايي ويراسته 
از  استفاده  با  و  دابار  ويراسته  زند  متن  و  هوفمان،  شيوه  به  گلدنر، 
واژه نامه هاي بارتولمه، كلنزي و دابار نوشته و در پيشگفتار نيز نحوه 
-y (استفاده از كتاب و توضيح هاي بيشتر شرح داده  است. يسنه 

sna اوستايي) يكي از مهم ترين بخش هاي كتاب مقدس زردشتيان، 
اوستاست كه به هفتاد و دو ها، يا باب تقسيم شده است. زوهر، نثار 
به آب و آتش است و غرض از ريختن زوهر به آن نيرو بخشيدن بدان 
است. در اوستا اشاراتي هست كه براي اداي تاوان گناهي كه نسبت به 

آب مرتكب شده باشند، 
بايد زوهر نثار مي كردند، 
آب زوهر يا نثار به آب 
اكنون به طوري اساسي 
يسنه  مراسم  از  جزيي 
است كه طي آن دوبار 
مي شود،  تهيه  پراهوم 
نخست،  پراهوم  در 
نمي رود  كار  به  شير 
پيشوا  (موبد  را  آن  و 
است)  كننده  اجرا  كه 
يسن 11  خواندن  طي 

اجزاء الزم  از  دارد، شير  نام  زوهر  دوم كه آب  پراهوم  در  مي نوشد. 
آن است و با سه صفت«آميخته هوم» «آميخته به شير» و «آميخته 
owzur در  با عنوان  زوهر  ايران مراسم آب  است.در  آمده  انار»  به 

روستاهاي زردشتي يزد انجام مي شود.
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توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگى
دو فصلنامه علمي 

تخصصي «منطق پژوهي»
منتشر شد

ــي  علم ــه  فصلنام دو 
ــق  «منط ــي  تخصص
ــط  توس ــي»  پژوه
پژوهشگاه علوم انساني 
ــي  ــات فرهنگ و مطالع
منتشر شد.اين نخستين 
ــريه  ــن نش ــماره اي ش
ــت كه به  تخصصي اس
ــر  دكت ــئولي  مديرمس
حميدرضا آيت اللهي و 
ــردبيري سيد محمد  س
علي حجتي منتشر شده 

ــگاه ها و مراكز  ــتاديار و دانشيار دانش ــت.9 استاد،اس اس
ــه دو فصلنامه علمي  ــور عضو هئيت تحريري علمي كش

تخصصي «پژوهش نامه علوي» هستند.
ــر به عنوان  ــناس و صاحب نظر ديگ ــن 9 كارش همچني
ــاوران در توليد و انتشار اين نشريه همكاري  هيئت مش
ــته اند.7 مقاله تخصصي همراه با خالصه انگليسي  داش

آنها در اين نشريه 165 صفحه اي منتشر شده است.
ــرمقاله آن و در توضيح  ــريه در بخش از س ــردبير نش س
ضرورت انتشار چنين نشريه اي آورده است:«از دهه 70 
ــته منطق به طور مستقل و در مقاطع تحصيالت  كه رش
ــكل گرفت،تحقيقات منطقي در زمينه هاي  تكميلي ش
ــد.امروز  ــطويي و منطق رياضي جدي تر ش منطق ارس
چندين دانشگاه در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد به 
تعليم و تربيت دانشجويان در اين رشته اشتغال دارند.از 
ــن هاي تخصصي  ــري محافل و انجم ــكل گي اين رو ش
ــي در اين زمينه  ــدازي مجالت تخصص ــق و راه ان منط
ــار دو فصل نامه  ــت انكار ناپذير.طرح انتش ضرورتي اس
ــال 88 به  ــتا و در س ــي نيز در همين راس منطق پژوهش
پژوهشگاه پيشنهاد و در كمترين فرصت مجوز انتظار از 

وزارت ارشاد اخذ شد.»
ابهام و پارادوكس خرمن (نوشته داود حسيني)، تحليل 
سور شرطي لزومي مبتني بر منطق جديد  ( نوشته علي 
ــت حمل سلبي (داريوش درويشي)  رضا دارابي)،بن بس
ــته  ــت؟ ( نوش ــت» به چه معناس «هر تناقض محال اس
ــيد محمد علي حجتي)،منطق  رحمان شريف زاده و س
گزاره هاي داستاني (نوشته سميه فريدوني) منطق هاي 
مبتني بر عكس نقيض و نقض محمل (اسد اهللا فالحي) 
و دفاع از رويكرد مبتني بر نظريه معنا در تعيين مصداق 
ــم زاده) عنوان مقاالت  ــته اميد كري ثواب منطقي (نوش

منتشر شده در اين شماره هستند.
ــريه مي توانند با شماره  عالقه مندان براي تهيه اين نش

تلفن 88612870 تماس بگيرند.

يك نشريه تخصصي ديگر به فهرست نشريات پژوهشگاه اضافه شد
«پژوهش هاي علم و دين»   

انتشارت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دو فصلنامه علمي تخصصي «پژوهش هاي علم و دين» را 
ــر كرد.اين نخستين شماره اين نشريه تخصصي است كه مديرمسئولي آن را دكتر حميدرضا آيت  روانه  بازار نش

اللهي را بر عهده داشته است. خسرو باقري نيز اين نشريه را سردبيري كرده است.
ــتاديار و دانشيار دانشگاه ها و مراكز   7 استاد،اس
ــور عضو هئيت تحريريه دو فصلنامه  علمي كش
ــم ودين»  ــي «پژوهش هاي عل علمي تخصص
ــراه با خالصه  ــه تخصصي هم ــتند. 7 مقال هس
ــريه 170 صفحه اي  ــي آنها در اين نش انگليس

منتشر شده است.
ــي اسالمي بر نسبت دين و دانش (نوشته  نگرش
ــوش معنوي و  ــيدي) ه ــين جمش محمد حس
بهداشت رواني(نوشته حسين خزائي)،عرفان و 
تزاحم انديشه و عمل(نوشته حسين شكرابي)، 
ــبت دين و  ــي بر ديدگاه هايي درباره نس رهيافت
روانشناسي(نوشته جواد غفاري) بررسي مباني 
ــام علي(ع)  ــي ام ــاوره اي و درمان ــول مش و اص
ــر  ــي و اكب ــي فرش ــي گروش ــته ميرتق (نوش
پارس)،نقدي بر«مالحظات نقادانه بر دو مفهوم 
ــته محمد رضا  ــم بومي» (نوش ــم ديني و عل عل
ــي التزامي در تبيين  مومني) و مدل خداشناس
ــي مورفي در ربط علم و دين (نوشته هادي  نانس

وكيلي) عنوان مقاالت ماين نشريه هستند.
عالقه مندان براي تهيه اين نشريه مي توانند با شماره تلفن 88039902 تماس بگيرند.

االنسان الكامل فى النصوص العرفانيه االسالميه ،كتابي عرفانى اسالمى است كه در ابتدا  رساله دكترى دكتر 
سيد ابوالحسن مخزن الموسوى بوده كه در دانشگاه اسالمى لبنان از آن دفاع كرده است.

كتاب به زبان عربى نوشته و منتشر شده است.
ــان الكامل در لغت، قرآن و عرفان پرداخته است. پس از  ــپس به تعريف انس كتاب در ابتدا يك مقدمه دارد، س
ــالم، همچون بوديسم، كنفوسيوس، زردتشتى، مانوى،  ــان كامل در مكاتب قبل از اس اين تعاريف، نظريه انس

ــده است. ضمن  ــيحى بررسى ش يهود و مس
ــرى كربن نيز  ــون و هان آنكه به آراى نيكلس
ــث  ــن مبح ــد از اي ــت. بع ــده اس ــاره ش اش
نظريه هاى پس از اسالم آمده، و انسان كامل 
ــده  ــالمى نقل ش در متون دينى و عرفان اس
ــى، قونوى،  ــه آراى ابن عرب ــف ب ــت. مول اس
ــانى،  ــرزاق كاش ــوى، عبدال ــارض، مول ابن ف
قيصرى، سعدالدين حموى و سيدحيدرآملى 

پرداخته است.
ــاى كتاب نظريه ها و  به طور كلى در جاى ج
ــده  ــوص بحث ش ــن خص ــود در اي آراء موج

است.
ــتى از آيات، احاديث،  در انتهاى كتاب فهرس
ــى و منابع مختلف مورد  اشعار عربى  و فارس

استفاده در اين رساله آورده شده است.

االنسان الكامل في النصوص العرفانيه االسالميه 

يك اثر عرفاني و اسالمي 
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هفتمين همايش بين المللي دكترين مهدويت  
ــكده مهدويت با همكاري 11 مركز علمي و سازمان فرهنگي  پژوهش
ــت را با رويكرد  ــي دكترين مهدوي ــش بين الملل ــر هفتمين هماي ديگ
ــاز» برگزار مي كند.بر اساس اعالم  ــانه،جامعه و حكومت زمينه س «رس
ــه  ــه دائمي اين همايش،عالقه مندان مي توانند آثار خود را س دبيرخان
ــانه و زمينه سازي و راهبردها و راهكارهاي زمينه  محور زينه سازي،رس

ساز ارسال كنند.
ــانه هاي زمينه ساز و  ــيب هاي زمينه سازي،كاركرد رس موانع و آس
ــانه زمينه ساز در مقابله با آسيب هاي فرهنگي تعدادي  راهبرد هاي رس
ــال مقاالت  ــتند.آخرين فرصت ارس از محوري هاي فرعي همايش هس
ــده و همايش نيز 23 و 24 تير ماه سال  ــال آينده اعالم ش 10 خرداد س
ــد.عالقه مندان بايد  ــعبان برگزار خواهد ش آينده مصادف با 12 و 13 ش
ــاني قم:  ــتاندارد هاي اعالمي دبيرخانه به نش ــار خود را مطابق با اس آث
ــتى -45651 ــه 25 پالك 27 - كد پس ــهدا (صفائيه) كوچ خيابان ش
http:// ــال كنند.جزئيات بيتشر از طريق پايگاه اينترنتي 37137 ارس

ــماره تلفن 09191596792  mahdaviat-conference.ir    و ش
قابل دسترسي است.

همايش ملي تمدن شناخت  
همايش ملي تمدن شناخت 21 و 22 ارديبشهت سال آينده از سوي پژوهشكده 
فرهنگ اسالم و ايران و دانشگاه شهيد باهنر كرمان و با همكاري 26 مركز علمي 
و سازمان فرهنگي برگزار مي شود. ضرورت توجه به مطالعات تطبيقى و ميان 
رشته اى در حوزه تمدن پژوهى،تحليل و طراحى مؤلفه هاى تمدن اسالمى - ايرانى 
و توجه انديشمندان به حوزه هاى ناكاويده «مهندسى تمدن اسالمي» و زمينه 
سازى براي شكل گيرى رشته هاى جديد دانشگاهى در حوزه مطالعات بنيادى 
فرهنگ اسالم و ايران مهمترين اهداف برگزاري اين همايش هستند.عالقه مندان 
بايد آثار خود را در 6 محور اصلي مبادى و ضرورت شناسى،معنا و مفهوم 
شناسى،پيدايى و پديدار شناسى تاريخى،شناخت ريشه ها و منابع تمدنى،نظريه 
ها وتمدن پژوهى و چالش ها و آينده پژوهى به دبيرخانه ارسال كنند.46 محور 
فرعي اين همايش در سايت آن به نشاني www.rciic.ir     اعالم شده است.

آخرين تاريخ ارسال مقاالت اسفند امسال است.آثار بايد به نشاني كرمان، بزرگراه 
امام خمينى ،

ــهيد باهنر،پژوهشكده فرهنگ اسالم  ميدان افضلى پور، دانشگاه ش
ــهاى علمى  ــكده،دبيرخانه همايش ــى پژوهش ــران ،معاونت پژوهش واي
ــب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره -0341 تحويل شوند.براي كس

3221053 تماس بگيريد.

فرخوان مقاله در حوزه شهر سازي اسالمي و ايراني 
ــارى با هدف ترويج  ــازى و معم ــز مطالعاتى و تحقيقاتى شهرس مرك
ــارى بومى) و  ــالمى (معم ــازى ايرانى – اس الگوهاى معمارى و شهرس
ــهرى و روستايى و تحقق مادة  تقويت تعامالت اجتماعى در فضاهاى ش
ــى و فرهنگى جمهورى  ــعة اقتصادى، اجتماع ــة پنجم توس 151 برنام
اسالمى ايران، از همة اساتيد، پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران 

حرفة شهرسازى و معمارى دعوت به همكاري كرده است. 
ــه هاى  ــازى ،ديدگاه ها و انديش ــت و هويت معمارى و شهرس ماهي
ــهر و معمارى ،مكتب هاى تأثير گذار شهرسازى  تأثير گذار در حوزة ش
ــگاهى در حوزة  ــالمى،آموزش دانش ــدن ايرانى- اس ــارى در تم و معم
و  ــارى  معم ــارب  تج ــازى  س ــتند  ،مس ــازى  شهرس و  ــارى  معم
ــعه  ــازى در تهية طرح هاى توس ــودن شهرس ــازى،كاربردى نم شهرس
ــهرى – روستايى،نقش آموزش عمومى در ترويج فرهنگ شهرسازى  ش
ــازى و  ــگ شهرس ــق فرهن ــى در تحق ــاركت مردم و معمارى،مش
ــور هاي اصلي مورد  ــالمى) مح معمارى(همه با موضوعيت ايرانى- اس
ــتند.منتخب اين مقاالت منتشر  توجه اين مركز براي تالف مقاالت هس
ــت خواهند كرد.20  ــي درياف ــان آنها حق الزحمه پژوهش ــده و مولف ش
ــت كه بايد به نشاني تهران،  ــال مقاالت اس ــفند آخرين فرصت ارس اس
ــهيد خدامى، پالك 56، طبقه نهم، گروه  باالتر از ميدان ونك، خيابان ش

ــماره تلفن هاى 88889949 و 88662848   ــال شوند. ش بنيادى ارس
ــتند.اطالعات تكميلي و قالب مقاالت  ــخگوي عالقه مندان هس نيز پاس

در سايت http://www.causar.gov.ir/ اعالم شده است. 

همايش تحول در علوم انساني 
همايش تحول در علوم انساني ويژه بزرگداشت دهمين سال ارتحال 
ــتاد سيد منير الدين حسيني الهاشمي ارديبهشت سال آينده و در 8  اس
ــركت در اين همايش تا دهم  ــود. عالقه مندان به ش محور بر گزار مي ش
ــود را در هر يك از  ــت دارند مقاالت خ ــال آينده فرص ــن ماه س فروردي
ــده به نشانى دبيرخانه  قم، خيابان آيت اهللا مرعشى  محورهاى تعريف ش
ــتان علوم اسالمى  نجفى (ارم)، روبروى كوچه 20،  پالك 355، فرهنگس

ارسال كنند.
ــاني،الزامات تمدن سازي در حوزه علوم  ضرورت تحول در علوم انس
انساني،نسبت تحول علوم انساني و علوم ديگر،تاثير تفقه ديني در علوم 
ــاني،ابعاد تحول در علوم انساني،نقش  ــاني،موانع تحول در علوم انس انس
ــگاه در  ــاني و كيفيت تعامل حوزه و دانش ــگان در تحول علوم انس نخب
ــتند.جزئيات بيشتر در  ــاني محور هاي اين همايش هس تحول علوم انس
ــده است.براي  ــاني www.foeac.ir   اعالم ش ــايت همايش به نش س
ــاي 7838470-0251 تماس  ــماره ه ارتباط با دبيرخانه همايش با ش

بگيريد.

همايش نقش سازمان هاي مردم نهاد 
در ديپلماسي فرهنگي

ــگ و ارتباطات  ــازمان فرهن ــاي بين المللي س ــازمان ه اداره كل س
ــالمى اعال كرد با عنايت به آن كه همكاري فرهنگي با ديگر كشورها  اس
ــايه شناسايي، معرفي و بهره مندي از فرصت ها به  ــترش آن در س و گس
ــا همكاري معاونت  ــكان پذير خواهد بود،فقصد دارد ب ــورت بهينه ام ص
ــي داخلي و  ــازمان هاي غير دولتي فرهنگ ــي و س ــي و آموزش پژوهش
ــورها، همايش يك روزه اي را با  ــتي ايران با ساير كش انجمن هاي دوس
عنوان «نقش سازمان هاي مردم نهاد در ديپلماسي فرهنگي» در تاريخ 

15/12/89 برگزار كند.
ــورت يا  ــوت كرده براي ارائه مش ــازمان از صاحب نظران دع ــن س اي

حضور در همايش با  شماره 88903001  تماس بگيرند.

ششمين همايش بين المللى حقوق بشر با عنوان « حقوق 
بشر و اخالق»

ــر و  ــر با عنوان « حقوق بش ــمين همايش بين المللى حقوق بش شش
ــن المللى در تاريخ  ــمارى از نهادهاى ملى و بي ــالق» با همكارى ش اخ
21الى 23 ارديبهشت 1390 توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه 

مفيد برگزار مى شود. 
ــفى، معاون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه  به گفته هدايت يوس
ــود، از تاريخ 21  ــاالنه برگزار مى ش مفيداين همايش كه به صورت دو س

تا 23 ارديبهشت 1390 در دانشگاه مفيد برگزار خواهد شد.
ــود: محور اول، مبانى  اين همايش در چهار محور اصلى برگزار مى ش
ــريعت، محور  ــر، اخالق و ش ــر، محور دوم، حقوق بش اخالقى حقوق بش
ــر،  ــارم، حقوق بش ــت و محور چه ــالق و دول ــر، اخ ــوق بش ــوم، حق س

چالش هاى معاصر و راه حل هاى اخالقى است.
ــده در  طرح يا چكيده مقاله حداكثر در 250 كلمه به صورت تايپ  ش
ــنده،  ــط word (همراه با نام و نام خانوادگى و درجه علمى نويس محي
ــتقيم تماس) از طريق پست  ــتى و الكترونيكى و تلفن مس ــانى پس نش

الكترونيكى chrs2003@gmail.com ارسال شود.
ــت  ــنده درخواس ــا چكيده مقاله، از نويس ــد طرح ي ــورت تأيي در ص
ــال كند؛ بنابراين  ــى نهايى ارس ــود متن مقاله خود را جهت بررس مى ش
ــد بود.عالوه بر اين مقاالت  ــال چكيده به معناى تأييد مقاله نخواه ارس

ارسالى نبايد پيش تر در همايش يا نشريه ديگرى ارائه شده باشد.

 

فراخوان براي مجله 
جامعه پژوهي 

فرهنگي
 

ــوم  ــكده عل «پژوهش
اجتماعي»  پژوهشگاه 
و  ــاني  انس ــوم  عل
مطالعات فرهنگي در 
ــر دارد مجله اي با  نظ
پژوهي  جامعه  عنوان 
فرهنگي منتشر نمايد. 
ــگران،  از كليه پژوهش
ــران،  نظ ــب  صاح
ــجويان و عالقه  دانش
ــوت مي  ــدان  دع من
ــال  ــا ارس ــا ب ــود ت ش
ــود در اين  مقاالت خ
ــاركت كنند.  امر مش
ــت  اين مجله قرار اس
ــه  ــار س ــد از انتش بع
ــي  ــه علم ــماره، ب ش
پژوهشي تبديل شود 
ــن صورت، از  كه در اي
اول، علمي- ــماره  ش
ــوب  ــي محس پژوهش
خواهد شد. مقاالت در 
زمينه علوم اجتماعي 
و  ــم  اع ــور  به ط

جامعه شناسي، 
و                 ــي   انسان شناس
روان شناسي اجتماعي 
و   بوده داراي مضمون 
فرهنگي و در ارتباط با    
ــاي فرهنگي  زمينه ه

باشد.
مقاالت بايد به نشاني 
ــي  الكترونيك ــت  پس

socialstudies@
ــا  ي  ihcs.ac.ir
ــه  ب  CD ــورت  به ص
ــوم  عل ــكده  پژوهش
ــگاه  اجتماعي پژوهش
و  ــاني  انس ــوم  عل
ــات فرهنگي –  مطالع
ــتي -14374  كد پس
ــر  ــوم (دفت ــه س طبق
ارسال  ــكده)  پژوهش

شود.
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انتصابات
 دكتر محمود جنيدي جعفري با 
ــوان معاون  ــي به عن ــدور حكم ص
ــگاه منصوب  اداري و مالي پژوهش
ــي در حكم  ــت الله ــد.دكتر آي ش
ــد اداري و  ــاون جدي ــاب مع انتص
مالي،از زحمات دكتر فرهاد زيويار 
ــمت نيز  ــين اين س متصدي پيش

قدرداني كرده است.

ــا صدور  ــت اللهي ب ــر آي دكت
حكمي دكتر علي نوري مطلق را 
به عنوان دبير ستاد تحول اداري 
پژوهشگاه منصوب كرد.در حكم 
انتصاب دكتر نوري مطلق از وي 
خواسته شده در اسرع وقت طرح 
پيشنهادي براي تاسيس دفتري 
ــتا تحول  ــب با ماموريت س مناس

اداري ارائه دهد. 

ــگاه با  ــور مالي پژوهش  مدير ام
ــي منصوب  ــر آيت اله ــم دكت حك
ــگاه  ــم رئيس پژوهش ــد.در حك ش
ــي آمده  ــين صالح خطاب به حس
است:« با عنايت به سوابق و تجارب 
ــتناد بند 3  ــده جنابعالي و باس ارزن
ــورخ5/11/1383 هيئت  مصوبه م
ــي بر اصالح ماده  محترم امناء مبن
ــي و معامالتي  ــه مال ــن نام 19 آئي
واگذاري مسئوليت هاي مندرج در 
ماده فوق، به سمت مدير امور مالي 

پژوهشگاه منصوب مي شويد.»

تسليت 
 استاد گرامي 

جناب آقاي دكتر بانكي 
درگذشت پدر گرامي تان را تسليت 
عرض مي نماييم. همكاران شما در 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي از خداوند متعال براي آن 
ــما و  مرحوم علو درجات و براي ش
خانواده محترم تان سالمتي و بقاي 

عمر آرزومندند. 

 همكار محترم  
سركار خانم دكتر قبادي

ــه  ــت وارده را ب ــيله مصيب بدينوس
ــواده محترم  ــي و خان ــركار عال س
ــي كنيم.ما را هم  ــليت عرض م تس

در غم خود شريك بدانيد.
همكاران شما در پژوهشگاه 

 پذيرش دانشجوي دوره دكتريستون آخر
ــاني و مطالعات  ــگاه علوم انس مديريت تحصيالت تكميلي پژوهش
ــته  ــجوي دوره دكتري تخصصي در رش فرهنگي از پذيرش دانش
ــالم خبر داد. ــخ علم دوره اس ــم و فناوري و تاري ــفه عل هاي فلس
ــته ها در  ــجو در اين رش ــات تكميلي درباره پذيرش دانش اطالع
ــگاه به نشاني www.ihcs.ac.ir اعالم شده است. سايت پژوهش

ــماره 88046891 و  ــي از ظريق ش ــخگوي تلفن ــن پاس همچني
ــود.  داخلي 339 انجام مي ش

مناقصه و مزايده در پژوهشگاه
ــاني و مطالعات فرهنگي جزئيات مربوط به  ــگاه علوم انس پژوهش
ــاس عالقه  يك مناقصه و يك مزايده جديد را اعالم كرد.بر اين اس
ــرايط شركت در مزايده فروش دو قطعه زمين  مندان مي توانند ش

ــايت  www.ihcs.ac.ir مالحظه كنند. ــگاه را در س پژوهش
اين دو قطعه زمين در كمربندي شهرستان تنكابن رامسر،ابتداي 
ــده كه براي  ــن مظاهر واقع ش ــب ب ــيررود،جنب اردوگاه حبي ش
ــد ميليون ريالي (به  ــده آنها بايد چك بانكي پانص ــور در مزاي حض
ــماره 8591 بانك سپه  ــاب جاري ش ازاي هر قطعه) در وجه حس

ــود. ــگاه تحويل ش ــعبه آ.اس.پ به مديريت امور اداري پژوهش ش
ــي از  ــد دارد تمام يا بخش ــگاه اعالم كرده قص ــن پژوهش همچني
ــد. كن ــذار  واگ را  ــده  آين ــال  س ــه  ب ــوط  مرب ــات  خدم
نظافت،باغباني،آبدارخانه ها و نامه رساني،آشپزخانه،نقليه،حفاظت 
ــتم  ــاختمان،زيراكس و تكثير،نگهداري و تعمير سيس فيزيكي س
ــرمايش،نگهداري ژنراتور برق،تعمير و نگهداري  ــي و س گرمايش
ــتند كه  ــر و نگهداري تلفن مركزي مواردي هس ــورو تعمي آسانس

ــود. ــت اجراي آنها از طريق مناقصه واگذار ش قرار اس
ــال جامع علوم  ــراي  فاز دوم  پرت ــگاه اج ــش از اين نيز پژوهش پي
ــاني را به مزايده گذاشته بود كه برنده اين مناقصه تعيين شده  انس

ــت. ــي هاي علمي اس و اكنون در مرحله بررس

نماينده  مصر در پژوهشگاه
ــت جمهوري عربي مصر  ــف رئيس دفتر حفاظ  عالء الدين يوس
ــگاه بازديد كرد.اين بازديد به دعوت دكتر  26 دي ماه از پژوهش
ــش همكاري هاي علمي متقابل ميان  آيت اللهي و با هدف افزي

ــد. ــگاه و جامعه علمي مصر انجام ش پژوهش
ــگاه  ــف در بازديد از بخش هاي مختلف پژوهش عالء الدين يوس
ــي و كتابخانه ضمن ابراز شگفتي از حجم و  مخصوصا كتابفروش
ــن هاي معرفي  ــتار بولت ــگاه خواس كيفيت فعاليت هاي پژوهش
ــال  ــي براي ارائه و ارس ــگاه به زبان هاي عربي و انگليس پژوهش

ــد. ــگاهي مصر ش آنها به بخش هاي فعال علمي و دانش
ــوم و اوليه،دكتر آيت الهي  ــن بازديد پس از مذاكرات مرس در اي
ــكاري هاي علمي مخصوصا  ــف بر افزايش هم و عالء الدين يوس
ــان و ادبيات عربي تاكيد  ــفه،علوم ديني و زب در حوزه هاي فلس
ــگاه نيز در آينده  ــد هيئتي از پژوهش ــن مقرر ش كردند.همچني
ــنايي با ظرفيت هاي دانشگاهي  براي بازيد از مراكز علمي و آش

ــوند.  راهي مصر ش

فعاليت دبيرخانه بازنگري 
 سرفصل هاي علوم انساني 

ــاني فعال شد.پس از آنكه  ــرفصل هاي علوم انس دبيرخانه بازنگري س
ــين نادري منش معاون آموزش وزارت علوم رئيس پژوهشگاه  را  حس
ــرفصل هاي  ــئول هماهنگي امور مربوط به بازنگري س به عنوان مس
ــتور فعاليت  ــت اللهي نيز دس ــوب كرد،دكتر آي ــاني منص ــوم انس عل

دبيرخانه سرفصل ها و منابع دروس اين رشته ها را صادر نمود. 
بر اين اساس با صدور حكمي توسط دكتر آيت اللهي،دكتر عبدالعلي 
ــس دبيرخانه منصوب  ــرح و رئي ــر اجرايي ط ــرقي به عنوان مدي ش
ــماره 2 با جذب همكاران  ــاختمان ش ــد.دبيرخانه طرح نيز در س ش
ــان تا كنون  ــه كار كرد.از آن زم ــي طرح آغاز ب ــئول مال اداري و مس
جلسات تخصصي تشكيل شده و گروه راهبري طرح نيز با گروه هاي 
ــات ضمن اخذ نظر  ــه داده است.در اين جلس ــكيل جلس مختلف  تش
ــري درس هاي نظرخواهي  ــا در مورد اولويت آنها براي بازنگ گروه ه

شده است. 

مشاركت فعال پژوهشكده 
زبان شناسي در آزوفا 

 
ــان (آزوفا) با  ــي زبان ــوزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارس دوره آم
ــد.در اين دوره  ــي برگزار ش ــكده زبانشناس ــاركت فعال پژوهش مش
ــور روسيه،استوني،                     ــجو از 8 كش ــه هفته اي  26 دانش ــي س آموزش
ــور  ــا حض ــتان و ايتالي پاكستان،تركيه،هندوستان،ازبكستان،قزاقس
ــترش زبان و  ــوراي گس ــه متولي اصلي اين برنامه ش ــتند.اگر چ داش
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي است،اما دكتر  ادبيات فارسي و س
ــگاه و مدرس اين دوره ها  احمد صفار مقدم به عنوان نماينده پژوهش
ــطح يكي از  ــگاه را در س ــت،نقش پژوهش ــا حضور فعال خود توانس ب
ــي،4 كتاب  ــن برنامه ارتقا دهد.همچنين 4 كتاب آموزش متوليان اي
درسي و كتاب راهنماي اين دوره را نيز دكتر صفار مقدم تاليف كرده 
ــوم  ــتانه چاپ س ــه اكنون در آس ــاب ها ك ــن كت ــي از اي است.بخش
ــده و بقيه آنها نيز به  ــتند،تا كنون تبديل به نرم افزار رايانه اي ش هس
ــان اين دوره  ــد.در پاي ــر خواهد ش ــرم افزار منتش ــب ن زودي در قال
ــجويان همراه با مسوالن نهاد هاي متولي از پژوهشگاه  آموزشي،دانش

علوم انساني بازديد كرده و با ظرفيت هاي علمي آن آشنا شدند. 

تبريك به همكاران بازنشسته
ــاه تا كنون  ــگاه از ابتداي دي م ــور اداري پژوهش ــاس اعالم ام بر اس
ــده اند.خانم ها شهال  ــته ش ــگاه بازنشس تعدادي از همكاران پژوهش
ــي و  ــكده زبان شناس ــي از كتابخانه،كتايون مزداپور از پژوهش حقان
ــده اند. ــته ش ــكده تاريخ تا كنون بازنش ــه نيك طبع از پژوهش پروان

همچنين دوران خدمت دكتر محسن خليجي اسكوئي از پژوهشكده 
ــگاه  ــي و همچنين آقاي محمد آقا نهاونديان كه در دانش علوم سياس
ــيله ضمن  ــيده است.بدينوس ــور بوده اند نيز به پايان رس تهران مام
تبريك از طرف كليه همكاران پژوهشگاه به اين افراد،آروزي سالمتي 

و موفيقت براي اين همكاران داريم. 
 .


