
هفت نشست علمی در ماه هفتم سال برگزار شد

هفت در هفت
مهرماه بعد از یک وقفه کوتاه مدت تابس�تانه ، سخنرانی ها و نشست 

های علمی پژوهشگاه دوباره یک روند صعودی به خود گرفت . 
هفت نشس��ت علمی در ماه هفتم سال گواه آن بود که پژوهشکده ها 
و گروه های مختلف پژوهش��گاه عزم خود را ب��رای ارائه نتایج تولیدات 
علمی و پژوهش��ی خود جزم کرده اند . گروه غربشناس��ی با دو سخنران 
در چهاردهم و بیس��ت و هشتم مهر توسط اس��اتید بزرگوار دکتر کریم 
مجته��دی و دکت��ر حمید رضا آی��ت اللهی هم آغاز کنن��ده و هم پایان 
بخ��ش س��خنرانی های ماه مهر ب��ود . دکتر مجتهدی فلس��فه تاریخ از 
منظ��ر هگل و دکتر آیت اللهی نقش دکارت در ش��کل گیری بنیادهای 

تفکر جدید غرب را در این دو سخنرانی مورد بررسی قرار دادند . 
گفتنی اس��ت س��عید مجردي از پژوهش��گران گروه جامعه و امنیت در 
هفدهم همین ماه به بررس��ی ش��بکه های اجتماعی مجازی از منظر امنیت اجتماعی پرداخت و دکتر امید مالک بهبهانی از گروه زبان شناس��ی نیز 
در بیس��تم مهرماه به ارائه نتایج طرح پژوهش��ی خویش با عنوان بررسی سنگ نوشته س��ه زبانه کعبه زردشت پرداخت .  همچنین گروه فلسفه دین 
نهمین نشس��ت از سلس��له درس گفتارهای خود را با موضوع تجربه دینی در بیس��ت و یکم همین ماه برگزار کرد . در این نشس��ت دکتر آیت اللهی ، 

دکتر کلباسی ، دکتر عباس یزدانی و دکتر امیر نصری به ارائه مباحث خود پرداختند . 
 س��خنرانی دکتر بیوک محمدی از پژوهش��کده علوم اجتماعی با عنوان بررس��ی رابطه میان اعتماد به نفس و احترام به خویشتن با بعضی مسائل 
اجتماعی نیز از دیگر س��خنرانی های مهرماه بود .  این ماه یک س��خنران ویژه نیز از کش��ور روسیه داشت . آوریف گناوی  پتروویچ طی یک سخنرانی 

در 28 مهرماه به بررسی نقش دین در کشور روسیه پرداخت .
گزارشی از مشروح برخی از این سخنرانی ها را در صفحات داخلی خبرنامه بخوانید . 

طي يك سال گذشته انجام شد

تمركز زدايي در پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي

دکتر حميدرضا آیت اللهي، ریيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، با تأکيد بر ضرورت سياست 
تمرکز زدایي در مجموعه علمي و دانشگاهي کشور، از نتيجه بخش بودن اقدامات یک ساله این پژوهشگاه 

در همين راستا خبر داد.
 وي خاطر نشان ساخت، مجموعه مدیریتي این پژوهشگاه از یک سال گذشته و پیش از آنکه حرفي از انتقال 
دستگاه هاي دولتي از پایتخت به میان آید، به اهمیت این ضرورت واقف بوده و در همین راستا طي یک سال اخیر، 
دو شعبه از این پژوهشگاه را در شهرهاي قم و اصفهان راه  اندازي کرده است. هم اکنون نیز با توجه به ضرورت تقویت 
حوزه علوم انساني در شهرهاي مختلف کشور با تشکیل دبیرخانه اي اقدام به تشویق و ترغیب اساتید و اعضاي هیأت 
علمي خویش براي انتقال به این مراکز نموده است. رییس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با اشاره به 
تأثیرگذاري حضور نخبگان علوم انساني در شهرهاي مختلف در جهت بومي سازي و کارآمدي علوم انساني در 
کشور افزود: »متناسب سازي طرح هاي پژوهشي با نیازهاي مناطق مختلف کشور عالوه بر استفاده از ثمرات این 
طرح ها و براي حل مسائل فرهنگي و اجتماعي این مناطق، مي تواند بر کارآمدي و روزآمدي علوم انساني در کشور 
نیز بیافزاید. از این رو خدمات مجموعه هاي پژوهشي و دانشگاهي، نه تنها فقط باید به یک شهر یا استان دیگر انتقال 

یابد، بلکه همه شهرها و مناطق فرهنگي � اجتماعي کشور باید از این سیاست راهبردي بهره مند شوند.«
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بخش هاي مختلف  پژوهشگاه  براي 
چندمين بار ميزبان هيئت رئيسه بودند

 رو در رو با اعضاي هيئت رئيسه

افتخارات جدبد دكتر مجتهدی
 از تقدير در جشنواره فارابي 

تا مدال طالي ابن سينا

با حضور اساتيد برجسته كشور برگزار مي شود:
دروس خارج حكمت 

و فلسفة اسالمي
گزارشی از نشست تجربه دينی

تجربه دينی
 نحوه ای ادراک است 

در شش ماهه دوم امسال صورت می پذيرد
عرضه 85 عنوان كتاب
 به جامعه علمی كشور
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در صفحات بعد
 می خوانيد
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بخش هاي مختلف  پژوهشگاه  براي چندمين بار 
ميزبان هيئت رئيسه بودند

رو در رو با اعضاي هيئت رئيسه
هیئت رئیسه پژوهش��گاه در بازدید دوره اي خود در ماه هاي شهریور و 
مهر از بخش هاي مختلف پژوهش��گاه بازدید کردن��د . در این بازدید اعضاء 
هیئت رئیس��ه ضمن گفتگو با همکاران پژوهشگاه در بخش هاي مختلف 
فعالیت ها و برنامه هاي در حال انجام  را ارزیابي کرده و به بررس��ي موانع و 

مشکالت موجود پرداختند . 
در ش��هریور ماه پژوهشکده مطالعه فرهنگ ها چهاردهم شهریور ، دفتر 
روابط عمومي ، پانزدهم ماه  و پژوهش��کده علوم سیاس��ي در روز شانزدهم 
میزبان هیئت رئیسه پژوهشگاه بودند . با این حال اغلب این بازدیدها در ماه 

اول نیمه دوم سال انجام گرفت . 
در روز هفدهم مهرماه نیز گروه پژوهشي فلسفه ، کالم و عرفان اسالمي و 
بخش انتش��ارات پژوهش��گاه مورد بازدید هیئت رئیس��ه قرار گرفتند . روز 
هجدهم مهرماه پژوهش��کده تاریخ و واحد فروش کتاب پژوهشگاه  میزبان 
هیئت رئیسه  بودند . در روزهاي  24 و 25 همین ماه نیز پژوهشکده ادبیات 

، گروه فبک و کتابخانه پژوهشگاه مورد بازدید هیئت رئیسه قرار گرفتند . 
گفتني اس��ت این بازدیدها به صورت دوره اي و از یک س��ال گذشته و با 
هدف تسریع در کارها و فعالیت هاي پژوهشگاه و نیز رفع فوري مشکالت و 

موانع موجود  انجام مي شود  

در دو رشته زبان و ادبيات فارسی و علوم سياسی انجام 
مي پذيرد

پذيرش دوره دكتری تخصصی در 
پژوهشگاه

پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی برای نیمسال دوم سال 
تحصیلی 90 – 1389 در دو رش��ته زبان و ادبیات فارس��ی و علوم سیاسی 
گرایش اندیش��ه سیاسی در اسالم اقدام به پذیرش دانشجوی دوره دکتری 
تخصصی کرد .  متقاضیان تا پنجم آبان ماه فرصت داشتند تا برای شرکت 
در آزمون پذیرش ثبت نام کنند . آزمون پذیرش این رشته ها نیز 11 و 12 
آذر برای رش��ته زب��ان و ادبیات فارس��ی و 18 و 19 آذر برای رش��ته علوم 

سیاسی  برگزار می شود 

در روابط عمومي پژوهشگاه انجام مي پذيرد

بريده جرايد روزانه
بریده جراید مربوط به حوزه دانشگاه و علوم انساني به طور روزانه 
در روابط عمومي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهیه مي 

شود . فایل PDF این بریده جراید به طور روزانه از طریق سیستم 
 . ارسال مي شود  پژوهشگاه  کلیه همکاران  براي  داخلي  اتوماسیون 
عالوه بر این براي اساتید ، دانشجویان و عالقه مندان به اخبار روزانه 
علوم انساني در خارج از پژوهشگاه نیز این بریده جراید از طریق پست 
الکترونیکي فرستاده مي شود . این اقدام مي تواند به هم افزایي اساتید 
و دست اندرکاران علوم انساني در کشور کمک شایان توجهي نماید . 
جراید  بریده  این  دریافت  به  تمایل  صورت  در  مندان  عالقه   عموم 
الکترونیک پ��س��ت  ب��ه  را  خ���ود  درخ���واس���ت  ت��وان��ن��د   م��ي 

 R.o.ihcs@gmail.com ارسال نمایند  

در حاشيه  گردهمايي بزرگ نخبگان جوان علمي و با 
حضور رئيس پژوهشگاه برگزار شد:

نشست تغيير رشته در علوم انساني
در نشس��ت جنبي گردهمایي سراس��ري نخبگان علمي کشور که به 
هم��ت معاون��ت علمي و فن��اوري ریاس��ت جمهوري برگزار ش��د، دکتر 
حمیدرضا آیت اللهي،  رئیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
از بایدها و نبایدهاي تغییر رشته در میان نخبگان جوان سخن گفت. وي 
ضم��ن بیان ویژگي ها و رویکردهاي رش��ته هاي مختلف علوم انس��اني، 

کلیشه هاي موجود در اینگونه رشته ها را نیز مورد بررسي قرار داد.
گفتني اس��ت در این نشست که در حاشیه این گردهمایي بزرگ برگزار 
ش��د، نخبگان جوان،  سؤال ها و تردیدهاي خود را در این خصوص با رئیس 

پژوهشگاه در میان گذاشتند 

جلسه اعضاي هيأت علمي 
پژوهشگاه با هيأت رئيسه

در روزهاي ابتدایي س��ال تحصیلي جدید جلسة اعضاي هیأت علمي 
پژوهش��گاه با رییس و هیأت رئیسه پژوهشگاه در محل سالن اجتماعات 

برگزار شد.
دکت��ر حمیدرض��ا آیت الله��ي، رئیس پژوهش��گاه در این نشس��ت،  
گزارش��ي از تحوالت و فعالیت هاي صورت گرفت��ه در ماه هاي اخیر ارائه 
داد. ورود 17 نف��ر اعض��اي جدید هیأت علمي،  ش��رایط افزایش حقوق 
اعضاي هیأت علمي، افتتاح س��اختمان جدید پژوهش��گاه، پرتال علوم 
انس��اني و دومین کنگره ملي علوم انس��اني از جمله مسائلي بودند که در 
این نشس��ت مطرح ش��د. اعض��اي هیأت علم��ي نیز در این نشس��ت، 
 مش��کالت و س��ؤال هاي خود را ب��ا هیأت رئیس��ه در میان گذاش��ته و 

پاسخ هاي خود را دریافت کردند 

راه اندازي سيستم اطالع رساني 
پيامك پ  ژوهشگاه

سیس��تم اط��الع رس��اني پیام��ک پژوهش��گاه ب��ا ش��ماره پیامک 
3000144104 آغ��از ب��ه کار کرد . با آغ��از به کار این س��امانه اخبار ،  
س��خنراني ها و نشست هاي پژوهشگاه به گروه هاي هدف اطالع رساني 
مي شود . ش��ماره تلفن همراه اغلب اعضاء هیئت علمي ، پژوهشگران و 
همکاران پژوهش��گاه در این س��امانه ثبت شده است . کساني که پیامک 
هاي پژوهش��گاه را دریافت نکرده و ش��ماره خود را در این س��امانه ثبت 
نکرده اند مي توانند با ارس��ال پیامکي به شماره فوق به جمع مخاطبان 

این سیستم بپیوندند .
گفتني اس��ت س��ایر اس��اتید ، دانش��جویان و عالقه مندان خارج از 
پژوهش��گاه نی��ز در صورتي که مایل به دریاف��ت آخرین اخبار و گزارش 
هاي نشس��ت هاي پژوهش��گاه هس��تند مي توانند با ارس��ال پیامک به 
ش��ماره فوق در این سامانه ارتباطي عضو شده و به طور مرتب از فعالیت 

هاي این پژوهشگاه در حوزه مرتبط با خود مطلع شوند 

کتاب نظریه و سیاست 
های تجارت بین الملل 
و بازرگان��ی خارج��ی 
ایران تالیف دکتر سید 
حس��ین میرجلیلی از 
نش��ر  ه��ای  ت��ازه 
پژوهش��گاه به مرحله 
داوری کتاب  نهای��ی 

سال راه یافت. 

از  نس��خه جدی��دی 
پایگاه اطالع رس��انی 
پژوهشگاه به زودی راه 

اندازی می شود.

نمایش��گاه کتابه��ای 
منتشر شده پژوهشگاه 
و سایر انتشاراتی های 
معتبر در این حوزه در 
اراک پ��س از انعق��اد 
ب��ا  نام��ه  تفاه��م 
اس��تانداری اراک ب��ا 
ه��ای  پیگی��ری 
پژوهش��گاه وارد ف��از 

اجرایی شد.

کت��اب  نمایش��گاه 
عل��وم  پژوهش��گاه 
انس��انی و مطالع��ات 
فرهنگی 8 تا 15 آبان 
در شهر قزوین برگزار 
شد. حدود صد عنوان 
ه��ای  کت��اب  از 
به همت  پژوهش��گاه 
انتشارات حدیث امروز 
انتش��ارات  نماین��ده 
ای��ن  پژوهش��گاه در 
نمایشگاه عرضه شد. 

خبر كوتاه

به مناسبت هفته كتاب انجام مي شود:

عرضه گسترده و ارزان كتب علوم انساني 
در دانشگاه هاي تهران

نخس��تین نمایشگاه همزمان عرضه کتب پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي در سطح دانشگاههاي 
تهران با تخفیف ویژه براي دانشجویان به مناسبت هفته کتاب برگزار مي شود.  این پژوهشگاه با همکاري دانشگاه 
هاي تهران،  عالمه طباطبایي،  ش��هید بهشتي، تربیت معلم تهران،  امام صادق )ع( و الزهرا )س(، به طور همزمان 
در دهه س��وم آبان ماه، تمامي کتاب هاي منتشر ش��ده خود در حوزه هاي مختلف علوم انساني را با تخفیف ویژه 
35 درصد به دانش��جویان و اعضاي هیأت علمي دانش��گاه ها عرضه مي کند. این اقدام فرهنگي به مناسبت هفته 
کتاب و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ارائه گسترده تر و ارزانتر کتب علوم انساني به دانشگاهیان انجام مي شود. 
نمایش��گاه مذکور در دهه س��وم آبان و در دانش��گاه هاي تهران )دانش��کده هاي فني و ادبیات(،  دانش��گاه عالمه 
طباطبایي )دانش��کده ادبیات و زبان هاي خارجي(، دانش��گاه شهید بهشتي )دانش��کده ادبیات و علوم انساني(، 
دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه امام صادق )ع( )واحد برادران( و دانشگاه الزهرا )س( برگزار مي شود. خرید کتاب 

با تخفیف مذکور، صرفاً با ارائه کارت دانشجویي و هیأت علمي امکان پذیر است
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دوره های آشنايی با تفكر انتقادی
گروه فکر پروری ب��رای کودکان و نوجوانان 
)فبک ( دوره های َآش��نایی با تفک��ر انتقادی ، 
منطق کاربردی و روش های آموزشی در فلسفه 
برای کودکان و نوجوان��ان را نیمه دوم آبان ماه 
سال جاری برگزار می کند . این دوره ها در سه 
روز و ب��ه طور فش��رده برگزار می ش��ود. در روز 
نخس��ت تاریخچ��ه ، اهمیت و ض��رورت تفکر 
انتقادی ، تفکر انتقادی در فلسفه برای کودکان 
، ان��واع تفکر ) خ��الق ، نقاد ، جانبی ( و راه های 
تقویت هر یک از آن ها ارائه خواهد شد . منطق 
کاربردی و روش های آموزشی ، فنون کار برای 
اس��تفاده از تفکر انتق��ادی در زندگی روزمره با 
تاکی��د بر عنصر مغالطه و نیز بررس��ی مغالطات 
رای��ج در جراید ، فیلم ها و داس��تان ها از جمله 

موضوعات روز دوم این دوره هاست .
در روز سوم نیز فنون و تکنیک های آموزش 
تفکر خ��الق و تفکر انتقادی به کودک ، مهارت 
ه��ای تفکر انتقادی و داس��تان های آموزش��ی 

تفکر انتقادی مورد بحث قرار می گیرد . 
 

  دوره آموزشی ويراستاری پيشرفته
کارگاه آموزش��ی ویراستاری پیشرفته اول تا 
15 آب��ان برگزار ش��د . دانش آموخت��گان این 
کارگاه ک��ه به همت واحد آموزش پژوهش��گاه 
برگزار ش��ده ، گواهینامه ویراس��تاری پیشرفته 

دریافت خواهند کرد . 
گفتنی است در این کارگاه آموزشی مباحث 
متنوع��ی چون ویرایش و ش��یوه ه��ای ارجاع ، 
ویرایش و چاپ نش��ر ، ویرایش و دستور زبان و 
وزن شعر ، ویرایش و منبع شناسی ، و همچنین 
ویرای��ش تخصصی متون در حوزه های مختلف 
توس��ط اس��اتیدی چون دکتر ابوالقاسم رادفر ، 
دکتر زهره زرش��ناس ، دکت��ر یزدانپور ، دکتر 

فرحزادی ، دکتر عاصی و ... تدریس شد . 

آشنايی با منابع دست اول تاريخی : 
اسناد شرعی

 کارگاه اس��ناد ش��رعی ، بخش��ی از ط��رح 
» آش��نایی با منابع دس��ت اول تاریخی « است 
ک��ه از تاریخ 14 مهرماه به ص��ورت کارگاه آغاز 

شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد . 
در این کارگاه که توسط مدیریت تحصیالت 
تکمیلی پژوهشگاه برگزار می شود ، استاد امید 
رضای��ی به ط��ور نظ��ری و عملی ب��ه آموزش 
مباحث��ی چون س��ند شناس��ی ، س��جع یابی ، 
استنس��اخ و روخوان��ی کتابچ��ه ش��رعیات ، 

استنساخ و روخوانی قباله و ... می پردازند . 
گفتنی اس��ت به ش��رکت کنن��دگان پس از 
پای��ان دوره و قبولی در آزمون عملی گواهینامه 

شرکت در کارگاه داده می شود .

كوتاه از دوره های آموزشی جستارهاي تاريخي
نش��ریه فرهنگ ویژه تاریخ در س��ال 1384 از س��وي کمیسیون نش��ریات وزارت علوم، امتیاز علمي � 
پژوهش��ي دریافت کرده و در تاری��خ 89/4/28 مجددا اعتبار امتیاز علمي � پژوهش��ي آن با تغییر عنوان 
به»جس��تارهاي تاریخي« و با س��ردبیري س��رکار خانم دکتر ترکمني آذر، تمدید ش��ده است. به همین 
دلیل ش��ماره 72، زمستان1388، آخرین شماره  منتشر ش��ده ذیل عنوان »فرهنگ، ویژه تاریخ« بوده و 
ش��ماره هاي جدید تحت عنوان جس��تارهاي تاریخ منتش��ر خواهدش��د. این نش��ریه علمي � پژوهشي به 
پژوهش��کده تاریخ اختصاص دارد و از ش��ماره نخس��ت »جس��تارهاي تاریخي« اس��تادان بزرگوار: دکتر 
صادق آئینه وند، دکتر احس��ان اش��راقي، دکتر پروین ترکمني آذر، دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر الهیار 
خلعتب��ري، دکتر هادي عالم زاده، دکتر حس��ین مفتخري و دکتر ش��هرام یوس��في فر ب��ه عنوان اعضاي 
هیئت تحریریه با این نش��ریه همکاري خواهند داش��ت. رویکرد مجله تاریخ فرهنگ ایران اس��ت و تالش 
مي ش��ود به تدریج کلیه مقاالت مجله بدان س��وي سوق داده شود. مقاالت پژوهشي دریافتي در صورتي 
ک��ه از س��طح قابل قبول علمي- پژوهش��ي بهره مند باش��ند، پس از ارزیابي هاي علم��ي به چاپ خواهند 

 رس��ید 

اعضاء گروه مطالعات قرآني پژوهشگاه در جمع 25 
بانوي قرآن پژوه برتر جهان اسالم

در هش��تمین همای��ش بین المللي بانوان قرآن پ��ژوه خانم ها دکتر مریم قبادي و دکتر فروغ پارس��ا از 
اعضاء گروه مطالعات قرآن پژوهشگاه به عنوان بانوان برتر قرآن پژوه برگزیده شدند . 

هش��تمین همایش بی��ن المللي بانوان ق��رآن پژوه پنج ش��نبه 6 آبان با حضور رییس مجلس ش��وراي 
اس��المي و جمعي از ش��خصیت هاي سیاسي و قرآني در سالن همایش هاي بین المللي برج میالد با معرفي 

25 بانوي برگزیده از جهان اسالم به کار خود پایان داد . 
8 نف��ر از این برگزیدگان در بخش پژوهش این همایش معرفي ش��دند که دو تن از اعضاي هیئت علمي 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نیز در میان آن ها قرار داشتند 

از تقدير در جشنواره فارابي تا مدال طالي ابن سينا
یونس��کو مدال طالي جهاني ابن س��ینا را به دکتر کریم مجتهدي اهدا کرد. این درحالي است که مدتي 
قبل تر نیز چهارمین جشنواره بین المللي فارابي در مراسم اختتامیه خود از دکتر کریم مجتهدي به عنوان 
 اس��تاد پیشکس��وت فلس��فه تقدیر کرده بود.  این اس��تاد پیشکس��وت فلس��فه که به عن��وان رییس گروه

غرب شناس��ي از س��ال 1375 تاکنون با این پژوهشگاه ارتباط نزدیک داش��ته، یک بار دیگر نیز در سالیان 
گذشته در همایش چهره هاي ماندگار فلسفه انتخاب شده بود.

گفتني اس��ت اس��تاد کریم مجتهدي که تحصیالت خود را در فرانسه به اتمام رسانده، از سال 1343 در 
ایران مش��غول تدریس، مطالعه و پژوهش اس��ت و تا به حال بیش از 40 اثر ارزشمند به صورت کتاب و مقاله 

علمي از ایشان چاپ و منتشر شده است 

با حضور سه تن از اساتيد برجسته كشور برگزار مي شود:

دروس خارج حكمت و 
فلسفة اسالمي

دروس خارج حکمت و فلس��فة اس��المي با حضور سه تن از اساتید برجس��تة کشور در حوزة فلسفه و علوم 
اسالمي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار میشود.

در ای��ن مجموع��ه که از اواخر مهر ماه و به صورت محدود با ش��رکت تني چند از محققان و اس��تادان آغاز 
ش��ده؛ استاد آیت اهلل مصطفوي، اس��تاد دکتر ابراهیمي دیناني و استاد دکتر داوري اردکاني به تدریس دروس 

خارج حکمت و فلسفة اسالمي مي پردازند.
گفتني اس��ت به زودي متن تقریرات این اساتید توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر 

خواهد شد 
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گ�روه پژوهش�ي جامع�ه و امني�ت در ادام�ه  برگزاري نشس�ت هاي 
تخصصي امنيت اجتماعي، دومين نشست خود را در خصوص موضوع 
فوق از س�اعت 14 تا 16 روز شنبه مورخ 89/7/17 در پژوهشگاه علوم 
انس�اني و مطالعات فرهنگي برگزار کرد. این نشس�ت توس�ط جناب 

آقاي سعيد مجردي ارائه شده است.
در این نشست ابتدا اشاره اي به مفهوم امنیت اجتماعي و مؤلفه هاي آن 
که در نشست قبلي توسط آقاي دکتر قدیر نصري ارائه شده بود انجام شد 
و سپس سیر تحّول فضاي وب و اهمیت روزافزون شبکه هاي اجتماعي در 
فضاي مزبور به ش��رح زیر توضیح داده ش��د و در انتها نظرات و س��ؤاالت 

حاضران مطرح گردید: 

سير تحول فضاي وِب 
با گذشت 15 سال از فراگیر شدن شبکه  اینترنت مي توان بیان کرد که 
در طول 5 س��ال گذشته ش��اهد یک دورة گذار از فضاي سنتي مجازي به 
فضاي نویني هس��تیم که مبناي اصلي این تحول، تبدیل کاربران اینترنت 
ب��ه اصلي ترین تولید کنن��دگان محتوا در فضاي مجازي اس��ت این تحّول  

web 2 نام گرفته است. web2 داراي 2 ویژگي اصلي است: 
حجم قابل توجهي از محتوا توسط کاربران تولید مي شود. 

کارب��ران در قال��ب گروههاي 2 نف��ره، چند نفره یا پرتع��داد با یکدیگر 
ارتباط برقرار مي کنند و اطالعات خود را به اشتراک مي گذارند.

بي گمان مهمترین مشخصه web2 شکل گیري رسانه ها یا شبکه هاي 
اجتماعي )Social networks, Social media(  اس��ت. از رسانه هاي 
اجتماعي در محیط، تعاریف متعددي صورت گرفته است لکن جامع ترین 
تعریفي که مي تواند اکثر حوزه ها و مصادیق مربوط را پوشش دهد به شرح 

زیر مي توان بیان کرد: 
رسانه هاي اجتماعي، ابزارهاي بر خط )on- line( و بسترهایي هستند 
که افراد با اس��تفاده از آنها مي توانند عقاید، بینش ها، تجربیات و اطالعات 
خود را بوسیله آنها منتشر کرده و یا به اشتراک بگذارند و هم چنین با سایر 
کاربران رس��انه هاي مزبور ارتباط داشته باشند، انتشار اطالعات و برقراري 
ارتباط در این رس��انه ها مي تواند ب��ه صورت متن، عکس، صوت و فیلم و یا 

ترکیبي از آنها )multimedia( باشد. 
مهمترین رسانه هاي اجتماعي در حال حاضر به شرح زیر است: 

)Social Networks( شبكه هاي اجتماعي
به اعضاي ش��ان اجازه  س��اخت صفحات ش��خصي و برقراري ارتباط و 
شبکه س��ازي با دوس��تان را داده و گروههاي اجتماعي مجازي تش��کیل 
مي دهند. ش��بکه ي فیس بوک )facebook( مشهورترین و پرتعدادترین 
ش��بکه ي اجتماعي در جهان است که در حال حاضر بالغ بر 550 میلیون 

نفر در آن عضویت دارند. 
)Weblogs( وبالگ ها

هر چند وبالگ ها از حدود 10 س��ال پیش ش��کل گرفته اند اما در واقع 
متعلق به نس��ل دوم وب هس��تند که محتواي آن به صورت مرتب از سوي 
کاربر مزبور به روز مي ش��ود و البته مطالعه کنندگان در مورد مطلب اصلي، 

مي توانند نظر بدهند و با یکدیگر بحث کنند. 
)Wikis( ویكي ها

این نوع ش��بکه ابتدا با س��ایت wikipedia آغاز شد و در آن بخشي از 
کلمة encyclopedia )دائرةالمعارف( اس��تفاده ش��ده اس��ت. ویکي ها، 
دائرةالمعارف های��ي هس��تند که به کاربران اجازه  اضاف��ه کردن و ویرایش 
محتوا را مي دهند و محتواي تولید شده در آنها حاصل مشارکت اعضاست 
البته مطالب ذکر ش��ده با یک سازوکار علمي و منطقي ارزیابي و عندالزوم 
ویرای��ش مي ش��ود. ای��ن دائرةالمعارف ها از ماهیت اولیه ک��ه صرفاً متن و 
حداکثر عکس بوده است در حال توسعه به انواع ابزارهاي چند رسانه اي از 
جمله نقشه )wikimap(، فیلم )wikivid(، صوتي )wikimedia( و... 

مي باشد.
)Podcasts( پادکست ها

فایل هاي صوتي و تصویري هستند که با حجم هاي محدود و با قابلیت 
مش��ترک ش��دن در اینترنت قرار داده ش��ده اند و معموالً در ابزارهاي قابل 
حم��ل )مانن��د ipod ، ipad و گوش��ي هاي هم��راه( download و 

بهره برداري مي شوند.
)Forums( انجمن ها

انجمن ه��ا و وبالگ ها فصل مش��ترک وب 1 و 2 مي باش��ند. انجمن ها 
فضایي براي طرح بحث و گفتگو در موضوعات مختلف محسوب مي شوند. 

)Content Communities( انجمن هاي محتوایي
امکان مدیریت و به اشتراک گذاري نوع خاصي از محتوا از قبیل عکس، 

rapidshare فایل هاي ویدئویي، متن یا لینک را فراهم مي کنند مانند
)Microblogging( ميكروبالگ ها

تلفیق��ي از ش��بکه هاي اجتماع��ي و وبالگ هاي کوچک هس��تند و با 
محتواهاي کوتاه کاربران به روز مي ش��وند که امکان بهره برداري آسان در 
 follow تلفن هاي همراه را دارند. این ابزارها مفهوم جدیدي تحت عنوان
ک��ردن را فراهم کرده اس��ت که هر زم��ان محل فیزیکي ه��ر کاربر براي 
دوس��تان مجازي وي مش��خص مي ش��ود. این ابزار نقش مهمي در بسیج 
فیزیک��ي کارب��ران مي تواند ایفا کن��د، twitter مهمتری��ن میکروبالگ 

محسوب مي شود. 
)Network Gaming( :بازي هاي مبتني بر شبكه

بس��یاري از فرآیندهاي اجتماعي شدن در کش��ورهاي غربي از طریق 
طراحي بازي صورت گرفته اس��ت. این قاع��ده در فضاي مجازي نیز ادامه 
 داش��ته و بازي ه��اي تحت ش��بکه که بعضاً ت��ا دهها هزار نف��ر به صورت

 Online مي توانن��د بازي کنند طراحي ش��ده اس��ت. ی��ک نمونه از این 
بازي ها travian اس��ت که حتي دامنه ي ایراني آن travian.ir نیز ثبت 
ش��ده و در هر چند ماه، سرور جدیدي از آن با ظرفیت بیش از 50000 نفر 

بارگذاري مي شود. 
)Second Life( سایت هاي دنياي مجازي

در این سایتها افراد، با هویت جدیدي در سایت مزبور ثبت نام و زندگي 
جدیدي را در فضاي مجازي تجربه مي کنند و با افراد مجازي دیگر ارتباط 

مي یابند. 

روند رش��د شبکه هاي اجتماعي در طول 5 س��ال گذشته حیرت انگیز 
بوده است به نحوي که هم اکنون: 

  از میان 20 سایت پربازدید جهان، 12 سایت در تقسیم بندي شبکه هاي 
اجتماعي مي گنجند. 

 %38 کاربران اینترنت در شبکه ي اجتماعي فیس بوک عضو هستند. 
 متوسط عضو هر کاربر در شبکه ي اجتماعي فیس بوک به 32 دقیقه در 

روز رسیده است. 
 تنها 150 میلیون نفر از کاربران فیس بوک از موبایل نیز براي دسترسي 

به این سایت استفاده مي کنند. 
 مجموع زمان فیلم هایي که در سایت یوتیوب تا کنون ذخیره شده است 

بالغ بر 700 سال مي شود. 
 شعار یوتیوب آن است که هر کاربر مي تواند یک شبکه  تلویزیوني داشته 

بررســـــــــــــــيگزارش نشست تخصصي گروه پژوهشي جامعه و امنيت به عنوان
شبكه هاي اجتماعي
ــــازي ــ مجـــ
 از منظـــــــــــــــر
 امنيـت اجتمـاعي

شبكه هاي اجتماعي 
داراي پتانسيل قوي 
براي ارتق�اي امنيت 
هس�تند. اجتماعي 
ول�ی ب�ه دليل ضعف 
ني�ز  و  معرفت�ي 
از  غل�ط  ش�ناخت 
محيط مزبور و فقدان 
سياس����ت گذاري 
و  منس������جم 
درازمدت،این شبكه ها 
ب�ه عن�وان یك�ي از 
ابزارهاي  مهم تری�ن 
تهدی�د امنيت ملي 

محسوب مي شوند.
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باشد و در راستاي تحقق این شعار نیز گامهاي مهمي برداشته است. 
 تأثیرگذاري س��ایتي مانند تویتر در اغتشاش��ات شهري تهران در سال 
1388 در حدي بود که دولت آمریکا رس��ماً از این سایت خواست، با توجه 
به استفاده ي گسترده اغتشاشگران براي سازماندهي و حضور در مکانهاي 
اغتش��اش، بهینه سازي س��ایت را )که موجب اختالل یک هفته اي در آن 

مي شد( به تأخیر بیندازد. 
 کاربران ایراني اس��تقبال گس��ترده اي از شبکه هاي اجتماعي کرده اند و 
همانگونه که در زمینه ي وبالگ نویسي در مقاطعي رتبه ي اول را در جهان 
)به نسبت جمعیت( به خود اختصاص داده بودند، در شبکه هاي اجتماعي 
نیز حضوري گس��ترده و فعال داش��ته اند به عنوان مثال پس از راه اندازي 
س��امانه اورکات، ایراني ه��ا پ��س از برزیلي ها، آمریکایي ه��ا و هندي ها به 
چهارمین ملیت در این شبکه ي اجتماعي تبدیل شدند. مجموعه ي موارد 

فوق ما را به این نتیجه گیري رهنمون مي سازد. 
 آین��ده ي فض��اي اینترنت در ابعاد اجتماعي � فرهنگي � سیاس��ي )که 
موضوع تحقیق ماس��ت( متعلق به ش��بکه هاي اجتماعي است و به همین 

جهت تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت خاصي برخوردار است. 

اهم ویژگي هاي شبکه هاي اجتماعي به شرح زیر است:

ويژگي هاي كلی شبكه هاي اجتماعي 
هویت 

هویت در شبکه هاي اجتماعي به سمت واقعي تر شدن پیش مي رود چون 
افراد مایل نیستند فرد ناشناس را به لیست دوستان خودش اضافه کند.

اعتماد
قابلیت اعتماد به شبکه هاي اجتماعي بیش از وب سایت ها است. 

حلقه هاي مخاطبان
به جاي مخاطبان انبوه، حلقه هایي کوچک و بزرگ از مخاطبان ش��کل 
مي گیرد. تأثیرگذاري هر ش��بکه بر هر حلقه به تناسب تخصصي بودن یا 

گرایش خاص آن شبکه است. 
دوستي

تعمیق دوس��تي ها بین همکالس��ي ها، همکاران، هم عقیده ها، جنس 
مخالف، دوستي با دوستان دوستان.

ويژگي هاي شبكه هاي اجتماعي
به اشتراك گذاري و یادگيري

افراد عالقمند هستند هر چه سریعتر اطالعات یا محتوایي را که تولید 
کرده اند به اش��تراک بگذارند. این محتوا ممکن است خبر، فیلم، عکس یا 

مقاله یا طنز یا دیدگاه شخصي یا تجربیات آنها باشد. 
استناد و تعميم

فیلم، عکس، صدا و متون اصلي رسانه ها، قابلیت استناد و تعمیم را باال 
برده است.

)Multimedia( چند رسانه اي
استفاده از چند رس��انه اي ها در شبکه هاي اجتماعي، قابلیت جدیدي 
اس��ت که قدرت این نوع رس��انه ها را باال برده اس��ت. فیلم، صوت، عکس، 

انیمیشن، متن و گرافیک و لینک.
باز انتشار

در محیط ش��بکه ها به خصوص سایتهاي لینکدوني، خبرها پاالیش و 
انتخاب شده و باز انتشار مي شوند. 

خرد جمعي
گرایش عمومي را مي ش��ود از این فضاها سنجید. شبکه هاي اجتماعي 

بهترین فضاي افکارسنجي هستند.
بسيج کنندگي و سازماندهي

شبکه هاي اجتماعي قدرت بسیج کنندگي دارند یعني مي توانند افراد 
را در ی��ک زمان و ی��ا مکان در محیط واقعي گرد ه��م آورند، یا در محیط 

مجازي به کمپین بپردازند. 
سفارشي شدن

هرزه گردي و ولگردي در فضاي وب در حال کاهش اس��ت. شما محتوا 
را سفارش مي دهید با استفاده از RSSها.

ابتكار و خالقيت
نوآوري در ذات شبکه ها است. پیشنهادهاي خالقانه و تبادل اندیشه ها 

در این محیط ها اتفاق مي افتد. 
ساختار دمكراتيک

در ویکي پدیا، وبالگها، فرومها و... همه کاربران با هم برابرند. 
سرگرمي

سرگرمي، طنز، خنده، شوخي، سرکار گذاشتن، گاف گرفتن، کارهاي 
مونتاژي، دس��ت انداختن سیاستمداران و معما طرح کردن از ویژگي هاي 

این شبکه ها است. 
ترکيب با موبایل

اغلب این فناوري ها یا نس��خه موبایل دارند یا با استفاده از موبایل، قابل 
انتش��ار و دسترسي هستند. مس��تندات محتوایي این رسانه ها نیز توسط 

موبایل تولید مي شود. 

ارتباطات غيررسمي خارج از نهادهاي رسمي آموزشي، 
رسانه اي، حكومتي و سياسي.

در طول س��الهاي اخیر دو نوع سیاس��تهاي س��لبي و ایجابي در حوزة 
اینترنت در کشور ما حاکم بوده است. سیاستهاي سلبي با هدف جلوگیري 
از دسترس��ي کاربران اینترنت ب��ه محتواي نامطل��وب در ابعاد فرهنگي، 
اخالق��ي، سیاس��ي و اجتماعي اعمال ش��ده اس��ت که نمون��ه ي بارز آن 
فیلترینگ و انحصار اتصال به ش��بکه ي جهان��ي از طریق کانالهاي دولتي 
اس��ت و در کنار آن نیز سیاست هاي ایجابي براي تولید محتواي مفید در 
محی��ط اینترنت و نی��ز اصالح رفتاره��اي کاربران ایراني اس��ت؛ لکن در 
مجموع سیاستهاي سلبي بر ایجابي ارجحیت داشته است. در این رویکرد، 
اینترن��ت و بخصوص ش��بکه هاي اجتماعي، یک��ي از عوامل مخل امنیت 

)بخصوص امنیت اجتماعي( است که ذیاًل به توضیح آن مي پردازیم: 

چگونگي تأثير شبكه هاي اجتماعي بر مؤلفه هاي مختلف 
امنيت اجتماعي

 از طریق مخدوش کردن هویت ملي و جایگزیني هویت جهاني به جاي 
آن، موجب تضعیف امنیت اجتماعي مي شوند. 

 از طری��ق تضعی��ف ارتباط��ات اجتماع��ي در دنیاي حقیق��ي، موجب 
مخدوش شدن هویت هاي خانوادگي و اجتماعي شده اند. 

 از طری��ق پخش ش��ایعات و اتهامات، حس بي اعتمادي به س��ایر افراد 
جامعه و حکومت را افزایش مي دهند. 

 براي دش��منان نظ��ام، امکان تحلیل دقیق تر عالئق مخاطب��ان ایراني و 
طراحي سناریوهاي مقابله اجتماعي و گسترش جنگ نرم را فراهم مي کند. 

 پدی��دة ایران گری��زي )اعم از فرار مغزها، منابع و س��رمایه ها( تش��دید 
مي شود.

 اف��راد آس��یب پذیر از حیث فرهنگي و اجتماع��ي بطور تدریجي جذب 
جریان غالب مي شوند. 

 امنیت اقتصادي تولیدکنندگان محتوا به دلیل فقدان سیس��تم کنترل 
حق مالکیت معنوي مخدوش مي شود. 

 چه��رة بین المللي نظ��ام از طریق بزرگنمایي، تک��رار و اغراق ضعف ها 
مخدوش مي شود. 

 با ایجاد و گس��ترش س��ازمان یافته تر ش��بهات، بي دیني را گس��ترش 
مي دهد و عقاید مذهبي را تضعیف مي کند. 

 با توجه به حضور بیش��تر زنان در ش��بکه هاي اجتماعي، بطور طبیعي 
فمینیسم گسترش مي یابد. 

 شکاف بین  نسلي به دلیل عدم توازن سني کاربران شبکه ها افزایش مي یابد. 

بندي جمع 
شبکه هاي اجتماعي داراي پتانسیل قوي براي ارتقاي امنیت اجتماعي 
هس��تند.ولی به دلیل ضعف معرفتي و نیز شناخت غلط از محیط مزبور و 
فقدان سیاس��ت گذاري منسجم و دراز مدت،این شبکه ها به عنوان یکي از 

مهم ترین ابزارهاي تهدید امنیت ملي محسوب مي شوند.
                                                                      گروه پژوهشي جامعه و امنيت

بررسي سنگ نوشتة سه 
زبانة شاپوريكم در كعبة 

زردشت
پژوهشکدة زبان شناسي روز سه 
ش��نبه 31 مهرم��اه 1389 در تاالر 
اجتماعات پژوهشگاه یکي دیگر از 
سلسله نشس��ت هاي خود را برگزار 
ک��رد. در ای��ن نشس��ت دکتر امید 
م��الک بهبهان��ي، مج��ري طرح 
پژوهشي » بررسي سنگ نوشتة سه 
زبانة شاپوریکم در کعبة زردشت« 
در ب��ارة این ط��رح به س��خنراني 
پرداخت و در پایان به پرسش هاي 
شرکت کنندگان پاسخ گفت. کعبة 
زردش��ت نامي اس��ت که مردمان 
محلي ب��ر برجي مکع��ب گونه در 
نقش رس��تم، واقع در شمال غربي 
تخت جمشید نهاده اند. بر دیوارهاي 
این یادمان دوران ساس��اني سنگ 
نوشته اي از شاپور یکم به زبان هاي 
پارس��ي میان��ه، پارت��ي )پهل��وي 
اشکاني(، و یوناني حک شده است. 
در این س��نگ نوشته ش��اپور یکم 
نخس��ت به معرفي خود و نیاکان ، 
برشمردن سرزمین هاي زیر فرمان 
خ��ود م��ي پ��ردازد. و  جنگ ه��ا و 
پیروزي هاي خود بر س��ه امپراتور 
روم، افزودن متصرفات شرقي روم به 
خاک ایران را ش��رح مي دهد.  او با 
نام ب��ردن از س��رزمین ه��اي زیر 
فرمانش نقش��ة جغرافیاي سیاسي 
عصر خود را ترس��یم م��ي کند، و با 
ذکر کردارهاي مذهبي و اجتماعي 
خود  که برپا س��اخته است،  اوضاع 
فرهنگي نزدیک به هیجده س��دة 
پیش را چون پردة نمایش به تصویر 
مي کشد. تصویري که تاریخ نویسان 
بیگانه از ش��رح کام��ل آن  کوتاهي 
کرده اند. در این سخنراني بر اهمیت 
این سنگ نوشته در جایگاه سندي 
تاریخي و اصیل تکیه شد. سخنران 
دربارة تاریخچة کشف، پژوهش بر 
متن ها و آخرین ویراست ها  سخن 
گفت. متن کامل سنگ نوش��ته، به 
زب��ان هاي پارس��ي میان��ه، پارتي 
)پهلوي اشکاني(، و یوناني به صورت 
حرف نوش��ت، آوانوشت، و ترجمه  
روایت هاي پارس��ي میانه و پارتي 
)پهلوي اش��کاني(  همراه با ترجمة  
روایت یوناني را قرار است پژوهشگاه  

چاپ و منتشر کند.

سخنراني
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دكتر كريم مجتهدی:
هگل فلسفه را عين تاريخ می داند

رئیس گروه غرب شناس��ی پژوهشگاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه 
تاری��خ منط��ق حاکم به عال��م را نمایان می کند گف��ت: نزد هگل تاریخ ب��ه یک معنا همان 
هستی شناس��ی اس��ت و در نتیجه در اندیشه این فیلسوف فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه با هم 

یکی می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی نشس��ت “هگل و فلس��فه تاریخ” با س��خنرانی دکتر کری��م مجتهدی رئیس گروه 
غرب شناس��ی این پژوهش��گاه در روز چهارش��نبه 14 مهر 1389 در محل پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
دکتر مجتهدی در آغاز س��خنان خود با اش��اره به اینکه تا کنون تفس��یرهای بسیاری از 
اندیش��ه های هگل صورت گرفته اس��ت گفت: متاس��فانه اینکه هگل فیلسوفی دانشگاهی 
اس��ت به آسانی فراموش می ش��ود. این فیلسوف ضمن تدریس و تحلیل مطالب خودش نیز 
تغییرات بس��یاری داشته اس��ت. آنچه از هگل می توان آموخت این است که تفکر می تواند 

موثر باشد. آگاهی به این امر به این معناست که شما پا به عرصه فلسفه گذشته اید.
اس��تاد فلسفه دانشگاه تهران افزود: من به جنبه معلمی هگل عالقه بسیاری دارم و نه به 
نگاه سیاس��ی و اندیش��ه او. من فکر می کنم برداشت سیاس��ی درباره اندیشه هگل در واقع 

سوء استفاده از اندیشه اوست.
وی در ادام��ه با م��روری کوتاه بر زندگی و آثار هگل تصریح کرد: نزد هگل فلس��فه عین 
تاریخ اس��ت و تاریخ عین فلس��فه است یعنی فلسفه هگل به یک معنا فلسفه تاریخ است. در 
این جا ش��اید منطق هگل کلید این بحث باش��د. منطق هگل با منطق ارس��طویی، برهان 
ریاض��ی ن��وع دکارت��ی و روش تجربی نوع فرانس��یس بیکنی کاماًل متفاوت اس��ت. منطق 
ارس��طویی کاربردی اس��ت و برای دور ماندن ذهن از خطا به کار می رود. در هگل اما منطق 
وس��یله نیس��ت بلکه منطق حاکم بر امور انضمامی موجود در دل عالم است بنابراین تاریخ 

هم منطق خاص خود ش را دارد.

کری��م مجتهدی که به زودی کتاب تازه اش با عنوان “افکار هگل” از س��وی پژوهش��گاه 
منتش��ر خواهد شد یادآور ش��د: فرض کلی هگل این است که امر واقع، به سوی امر معقول 
س��وق پیدا می کند و هر امر معقولی در نهایت واقعیت پیدا می کند. بنابراین منطق ایجاب 

می کند که یک فکر درست اگر واقعاً  درست باشد باالخره محقق شود.
مولف کتاب “افکار کانت” گفت: کانت در بحث خود با عنوان روش شناسی علمی نشان 
می ده��د ک��ه هر علمی منضبط و قانونمند اس��ت و حالتی معماری گون��ه و نظام مند دارد. 
ویژگ��ی دیگ��ر علم از نظر کانت این اس��ت که علم تاریخ دارد. این همان نکته ای اس��ت که 
هگل اندیش��ه خود را از آن ش��روع کرده است و از همین جا است که هگل بیشتر از هرچیز 

به تاریخ توجه می کند.
مجتهدی تصریح کرد:  تاریخ، منطق حاکم به عالم را نمایان می کند و صیرورت هس��تی 
را نش��ان می دهد، صیرورتی را که معنای هس��تی هم در آن وجود دارد. تاریخ به یک معنا 
هس��تی شناس��ی هگل اس��ت و در نتیجه فلسفه تاریخ و تاریخ فلس��فه در هگل با هم یکی 
می ش��وند. فلس��فه برای هگل عمل کلی است و تمامی علوم دیگر را در بر می گیرد. بنابراین 

در مملکتی که فلسفه نباشد سخن گفتن از علوم حرفی بیش نخواهد بود.
وی در ادامه به بحث فلسفه تاریخ هگل پرداخت و گفت: از نظر هگل تاریخ فرهنگ بشر 
از ش��رق یعنی چین، هند، ایران،  خاورمیانه و مصر ش��روع شده اس��ت و سپس به یونان به 
ارث رس��یده است. هگل همچنین به رومی ها هم اش��اره کرده و از ضدیت آنها با مسیحیت 
ی��اد می کن��د و در انتها فرهنگ ژرمنی را مورد اش��اره ق��رار داده و در نهایت از اروپا تجلیل 

می کند. در واقع هگل فرهنگ آلمانی و اروپایی را اوج تاریخ می داند.
مهندس کتاب “منطق هگل” در پایان برخی از انتقادات خود به هگل را نیز طرح کرد و 
گفت: به نظر من وضع مجامع یا س��نتز که هگل از آن سخن می گوید قابل انتقاد است. چرا 
که ممکن اس��ت این وضع مجامع آن چیزی دانس��ته شود که ما خود می خواهیم مثاًل هگل 
خان��واده را وض��ع یا تز و جامعه مدنی را وضع مقابل ی��ا آنتی تز می داند و در نهایت دولت را 
وضع مجامع عنوان می کند و می گوید این وضع مجامع در واقع دولت پروس اس��ت. اما این 
مصادره به مطلوب اس��ت بنابراین می توان گفت که هگل نتوانسته از وضع جامعه آلمانی به 
طور کامل جدا شود. یعنی فیلسوف به طور کامل منفک از جامعه نیست و عالوه بر آنکه بر 

جامعه اثر می  گذارد از جامعه نیز اثر می پذیرد.

گزارشی از نشست تجربه دينی

تجربه دينی نحوه ای 
ادراک است 

اشاره: در ادامه سلسله درسگفتارهای فلسفه دین که از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و با همكاری انجمن فلس�فه دین برگزار ش�د، موضوع تجربه دینی که 
دومين نشست از همين موضوع بود در محل این پژوهشگاه برکزار گردید. در این نشست 
چه�ار نفر از اس�تادان حوزه فلس�فه و دین به ارائ�ه دیدگاه و نظرات خ�ود در این زمينه 

پرداختند. گزارشی که در ذیل مشاهده می کنيد تقریری از این نشست است: 

تجربه ديني نزد دنس اسكوتوس
دكتر حسـين كلباسـی اشـتری: از زمره تحوالت مهم و نقاط عطف در تاریخ و الهیات 
مس��یحي، دیدگاه هاي دنس اسکوتوس )1266-1308 م.( هم در نقد کالم و الهیات مدرسي و 
هم در عرضه صورت جدیدي از باور و ش��هود دیني اس��ت. محور نقد اس��کوتوس بر محدودیت 
عقل در فهم ذات الهي و اثبات آن از طریق استدالل و برهان فلسفي است. به باور او، هیچ یک از 
مفاهیم کلیدي الهیات َمدرسي نظیر جاودانگي، تثلیث، حضور الهي و مانند آن به شیوه متألهان 
مس��یحي و براهین متداول کالمي تثبیت نمي ش��ود و تنها در ش��هود و دریافت مستقیم و بي 
واس��طه- بویژه در وجدان اخالقي- است که خداوند مکشوف و متعلّق مخلوق واقع مي گردد. از 
آنجا که در شیوه مرسوم متألهان، اقامه برهان و تقّید به اصول و مباني عقلي به عنوان اصلي ترین 
سرچشمه معرفت الهي معرفي شده است، با اعالم محدودیت و نقص قوه عقل، بخش عمده اي 
از تالش هاي این گروه از متفکران دیني در س��نت مسیحي بي ثمر و عاري از اعتبار است. بدین 
ترتیب، اسکوتوس با ابتناي به برخي آراء آباي نخستین کلیسا- بویژه آگوستین- نتیجه مي گیرد 
که تنها طریق معرفت الهي، همان مقوله ایمان و به تعبیري تجربه فرافلسفي است که با تمّسک 
به عش��ق و حّب خداوند قابل تحصیل اس��ت. در اینجا به طور مشّخص صورتي از »کالم« مورد 

تأکید است که جانشین فلسفه یا الهیات عقلي رایج در سنت مدرسي مي گردد. از اینرو مي توان 
وي را طالیه دار جنبش اصالح دیني و ش��کل گیري مذهب پروتس��تان در حدود دو قرن پس از 
حیات��ش نامید. به طور مش��خص نظرگاه وي نزد لوتر و اخ��الف او در زمینه الهیات عقلي قابل 

تشخیص است. 

دين و تجربه ديني 
دكتر حميد رضا آيت اللهی: نقطه نظر من در این بحث این است که رابطه دین و تجربه 
دیني مورد بررس��ي قرار گیرد و پیش فرض اصلي براي این بررس��ي این است که دین و تجربه 
دیني دو مقوله منطبق بر هم نیستند. عالوه بر این به مقایسه تأثیر و تأثر نگرش دیني بر تجربه 

دیني  نیز می بایست اشاره کرد. 
از پرس��ش هایي اصلي این تحقیق آن است که رابطه حقانیت دین و حقانیت تجربه دیني و 
نس��بت این دو حقانیت با هم به چه صورت اس��ت؟ و عالوه بر این ارزیابي دین بر اساس تجربه 
دیني چه مشکالتي را به وجود مي آورد؟ یکي از پرسش هاي مطرح در این تحقیق این است که 

دین بدون تجربه دیني چه کاستي هایي را در بر خواهد داشت؟ 
اساس��اً چرا ارزیابي دین بر اس��اس تجربه دیني آغاز ش��د و چگونه بسط یافت؟ و در نهایت 

نسبت تجربه دیني در تفکر اسالمي و تفکر مسیحي مقایسه خواهد شد. 
 

تجربه دينی در انديشه ويليام آلستون
 دكتـر عباس يزدانی: یک��ی از نظریه پردازان مهم در بحث تجربه دینی ویلیام آلس��تون 
 )2009 - 1921 م( معرف��ت ش��ناس و فیلس��وف دی��ن معاص��ر آمریکای��ی اس��ت. بح��ث 
معرفت شناس��ی تجربه دینی یکی از دغدغه های مهم آلس��تون است که در قالب تألیف کتاب 
ارزشمند ادراک خدا )God Perceiving( چاپ سال 1991 تبلور یافته است. این اثر اکنون 
در معرفت شناس��ی دینی جایگاه واالیی داشته و مورد توجه گسترده معرفت شناسان دینی و 
فیلس��وفان دین معاصر قرار گرفته است. آلستون با رویکردی معرفت شناختی به تجربه دینی 
تالش فراوان نمود تا نقش معرفتی آن را در معرفت شناسی دینی نشان داده و عقالنیت باور به 
خدا را از این رهگذر توجیه نماید. در رابطه با ماهیت و چیستی تجربه دینی، آلستون براین باور 
اس��ت که که تجربه دینی نحوه ای ادراک است و س��اختاری مشابه ساختار ادراک حسی دارد. 
همانگونه که ادراک حس��ی از سه رکن ش��کل می یابد:  مدرِک، مدَرک و ادراک شونده، تجربه 

دینی و به تعبیر خاص تر تجربه خداوند نیز از س��ه رکن ش��کل می یابد: شخص تجربه کننده، 
خداوند و نحوه ظهور و تجلی خداوند بر شخص صاحب تجربه. 

از نظر آلستون تجربه خداوند اخص از تجربه دینی است. تجربه خداوند، آگاهی بی واسطه به 
خداوند اس��ت. )awareness direct(. این آگاهی بی واس��طه به خداوند غیر از آگاهی های 
باواسطه به خداوند از طریق شگفتی ها و زیبایی های طبیعت، وحی یا دیگر پدیده های طبیعی 
اس��ت. آلستون چنین تجربه را تجربه عرفانی می نامد )experience mystical(.  از آنجایی 
که آلس��تون به معنای خاص تجربه دینی، یعنی ادراک بی واس��طه خداوند توجه دارد به جای 
تجربه دینی از اصطالح تجربه عرفانی استفاده می کند. از نظر وی، کارکرد چنین تجربه عرفانی 
برقراری ارتباط شخصی، صمیمی، بی واسطه و عمیق بین انسان و خداست که در قالب عشق، 

سرسپردگی، گفت و گو، امید، توکل و نظایر آنها نمود پیدا می کند.
در اعتبار تجربه های عرفانی، مهمترین دلیل معرفت شناختی این است که هر تجربه ای در 
بادی نظر موجه است مگر آنکه دالیل قوی کافی بر خالفش وجود داشته باشد. به عبارت دیگر 
رّدیه های  قوی کافی بر علیه آن باشند. این موضع یعنی اصل بر صحت و برائت تجربه است مگر 
آنکه نادرس��تی ش��ان اثبات شود در مورد ادراک حس��ی هم مورد دفاع معرفت شناسان زیادی 
است. بنابراین، تجربه های عرفانی موجب باورهای موجه و معتبر خواهند شد مگر آنکه دالیل 
قوی کافی بر ناراس��تی شان در اختیار داشته باشیم. استدالل آلستون این است که اگر خداوند 
هس��ت، دلیلی وجود ندارد که تصور نکنیم این ادراک گاهی حقیقی اس��ت و موهوم نیس��ت. 
بنابراین، ادراک خداوند ادراک تجربی معتبر اس��ت تا زمانی که دالیل کافی برخالف آن نیابیم، 

لذا دارای توجیه اولیه می باشد.
بر نظریه آلس��تون در مورد تجربه های عرفانی نقدهای متعددی وارد شده است. مهمترین 
نقد منتقدین تجربه عرفانی بر تفاوتهای میان تجربه حس��ی و تجربه عرفانی مبتنی اس��ت که 

آلستون در کتاب ادراک خداوند  به این نقدها پاسخ می دهد. 

تجربه دينی از منظر آوگوستين
دكتر امير نصری: مفاهیم تجربه دینی و  تجربه زیبایی ش��ناختی که از موضوعات اساسی 
الهیات و زیبایی شناس��ی  معاصر به ش��مار می آید، برخاسته از تصورات پس از عصر روشنگری 
هستند و طرح آنها بدین صورت  در دوران باستان و قرون وسطی ممکن نبوده است. هر دو این 
مفاهیم بر مولفه س��وبژکتیو  و فردی تاکید دارند و درگیری عاطفی و  احساسی انسان با دین و 

زیبای��ی را در نظر دارند. بر این اس��اس می توان مدعی ش��د که چون نزد آوگوس��تین بحث از 
سوبژکتیویس��م مطرح نبوده است، پس نمی توان در نظام فکری وی جایگاهی برای مفاهیمی 
نظیر تجربه دینی یا تجربه زیبایی شناختی قائل شد. آثار وی نیز گواه بر آن است که هیچگاه از 
این چنین تعابیری بهره نگرفته است. اما در ال به الی آثار آگوستین میتوان موارد پراکندهای را 
یافت  که با تعابیر امروزین  تجربه دینی و زیبایی شناختی قرابت دارند. با این مالحظه در  خالل 
آثار وی می توان دو نوع نگرش بر تجربه دینی را تش��خیص داد: نخست ذکر دو تجربه شخصی 
مربوط به خود اس��ت که در کتاب اعترافات مندرج اس��ت و دوم در فقراتی که از الهیات به مثابه 
معرفتی تجربی س��خن می گوید که در آن  فقرات بر این اعتقاد اس��ت که فرد برای فهم صحیح 
ارکان مسیحیت باید به تجربه آموزه های کتاب مقدس بپردازد. آوگوستین در مورد نخست از 
تجارب فردی اش چنین  نتیجه می گیرد  که انسان با تجاربی که از این  سنخ به حکمتی دست 
م��ی یابد که این حکمت از آن مخلوق نیس��ت بلکه ازلی و ابدی اس��ت. همچنی��ن از لوازم این 
حکمت، اطمینان قلبی و محو شدن به یکباره شک و  بهجت برانگیزی است. وی این بهجت را 
همان بهجتی می داند که در انجیل متی )25:21( از آن س��خن به میان می آید. آوگوس��تین 
خاموش��ی زبان و نشانه های مختلف را از دیگر ویژگی های چنین تجربه ای می داند، به نحوی 
که معتقد است که خداوند در این تجربه از طریق نشانه ها با ما سخن نمی گوید  بلکه با صدای 
خوی��ش با ما س��خن می گوی��د و ما نیز بی آنکه حج��اب های مختلفی در میان باش��ند، آوای 

پروردگار را می شنویم.
 وی در مورد دوم تجربه دینی را به واس��طه نش��انه ها می داند و خاستگاه این نشانه ها را هم 
 کل نظام خلقت و هم آموزه های کتاب مقدس می داند که این دو س��بب فهم و رویت انس��ان

  می ش��وند. اس��تناد وی در این زمینه به کالم پولس قدیس در رس��اله به رومیان )19:1( است: 
» حقایق نا محسوس در باب خداوند به حقایق محسوس بدل می شوند. «  از منظر آوگوستین، 
زیبایی یکی از این نشانه ها و حقایق است  که جنبه ای کامال معرفت بخش برای انسان دارد. وی 
با توجه به این نگرش میان تجربه دینی و تجربه امر زیبا قائل به تفکیک نیست و برای هردو آنها 
نقش واسطه را قائل است. بنابراین تجربه دینی و زیبایی شناختی را اقسامی از تجربه می داند که 
با حواس آغاز می شوند  اما با آن به پایان نمی رسند، هم چنین در این تجربه جنبه های معینی 

از متعلق تجربه برای فرد آشکار خواهد شد. 
منوچهر دين پرست
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دكتر آيت اللهی:
مشی دكارت مبنای دنيای جديد است

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: طرز تفکری که دکارت ایجاد کرد 
باعث تغییرات بس��یار مهمی در نگرش غرب ش��د. نوع نگاه وی ایده آلیس��ت، سوبژکتیویسم، 

ماتریالیسم، رئالیسم، نوعی از تفکر دموکراسی و اومانیسم را در غرب به وجود آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلس��له نشس��ت های گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست »دکارت و بنیادهای تفکر جدید غرب« با سخنرانی دکتر 
حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز چهارشنبه 28 

مهر ماه 1389 در محل پژوهشگاه برگزار شد.
رئیس پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی در آغاز س��خنان خود طرحی کلی از 
پروژه دکارت را ارایه کرد و گفت: یکی از کارهایی که دکارت می خواست انجام دهد این بود که 
فلس��فه به معنای واقعی را ایجاد کند یعنی تمام بنیادهای فکری را به لحنی محکم بنا کرده و 
رشته های علمی گوناگون را براساس آنها شکل دهد. این کار دکارت به این منتهی شد که وی 
ب��ه موضوعی به نام جهان خارج بپردازد و در نتیجه چون می خواس��ت آن را کاماًل  قطعی کند 

مجبور شد از درون خودش شروع کند و به عالم خارج سیر کند.
وی افزود: این تالش دکارت مسائلی را به وجود آورد که خودش هم توجهی به آنها نداشت. 
ویژگی علم غربی تجربی بودن اس��ت که جان الک آن را به وجود آورد، هیوم آن آنها پروراند و 

کانت آن را پخته کرد اما در این میان چرا ما به دکارت توجه می کنیم.
آیت اللهی ادامه داد: دکارت به حق به عنوان پدر عصر جدید اروپا نامیده ش��ده اس��ت. طرز 
تفک��ری ک��ه وی ایجاد کرد باعث تغییرات بس��یار مهم��ی در نگرش غرب ش��د. نوع نگاه وی 
ایده آلیست، سوبژکتیویسم، ماتریالیس��م، رئالیسم، نوعی از تفکر دموکراسی و اومانیسم را در 

غرب به وجود آورد.
استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به تالش دکارت برای اثبات خدا قبل از عالم 
خ��ارج گفت: از نظر دکارت من بای��د اول خودم را اثبات کنم بعد خدا و عالم خارج را. تا قبل از 
وی عال��م چیزی بود که »من آن را می ش��ناختم« که خدا هم جزئ��ی از آن بود. دکارت تغییر 

نگرش��ی اساس��ی در این امر پدید آورد و آن این بود که خدا از من در می آید و با اندیش��ه من 
یقین می ش��ود بنابرای��ن معیار خدا من خواهم بود و در نتیجه من بای��د واقعیت عالم را اثبات 

کنم.
وی تصری��ح ک��رد: خ��دا از نظر دکارت می ش��ود خدای من و این من هس��تم ک��ه خدا را 
درمی یابم. پس از دکارت خدا به عنوان حقیقتی که من به او وقوف دارم پذیرفته ش��د. در این 
نگاه قبل از خدا این من هستم که خدا و عالم را اثبات می کنم و خدا برای این است که معرفت 
را تضمین کند. این تفکر در تفکر غربی ادامه پیدا کرد و در نهایت به جایی رس��ید که تفکری 

کاماًل ایده آلیستی حاکم شود که در چیرکگور خود را نشان داد.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد: در این طرز تلقی 
»من« هم خواهم بود و اوبژه ها از آن نظر اهمیت دارند که متعلق شناسایی من قرار می گیرند 

که از این دیدگاه خودمحوری و سوبژکتیویسم غربی بیرون می آید.
وی یادآور شد: فکر در دکارت مقدم بر خداست و این نگاهی است که در نهایت به اومانیسم 
منجر می ش��ود اومانیسمی که ایده آلیستی و سوبژکتیویس��می است البته این نگاه خدا را هم 
قبول دارد اما آن را امری معنوی می داند که دیگر قادر به ربوبیت نیس��ت و امری ش��خصی و 

فردی در نظر گرفته می شود نه امری اجتماعی که این همان سکوالریسم است.
آیت اللهی با اشاره به عصیان های پست مدرن گفت: پست مدرنها به راهی میانه نظر داشتند 
و راه حلی جدید ارایه می کردند. نیچه یکی از نخس��تین افرادی بود که چنین راه حلی را ارایه 
کرد و سوبژکتیویس��م را مورد انتقاد قرار داد به عنوان مثال وی جمله معروفی دارد و می گوید 
»خدا مرده اس��ت« که البته این نگاه در خود مس��یحیت و تجسد خدا در مسیح وجود داشته 

است.
وی تصری��ح کرد: دکارت ب��ر بنیادهای تفکر غربی موثر بوده اس��ت و از دل کوگیتوی وی 
چیزهای زیادی بیرون آمده است. به عنوان مثال دموکراسی در غرب به این معنا که رای همه 

افراد با هم برابر است از طرز تفکر دکارت ناشی می شود.
اس��تاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در پایان با اش��اره به اینکه دکارت اولین فیلسوف 
غربی بود که جامعه ما با وی آش��نا ش��د، گفت: نگاه اس��المی ما با نگاه غربی متفاوت اس��ت و 
برخالف نگاه غربی، در نگاه اس��المی این من نیس��تم که به خدا هویت می دهم. تفکر اسالمی 

نمی تواند خدای از ربوبیت عزل شده را بپذیرد.

گزارشی از نشست تجربه دينی

تجربه دينی نحوه ای 
ادراک است 

اشاره: در ادامه سلسله درسگفتارهای فلسفه دین که از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و با همكاری انجمن فلس�فه دین برگزار ش�د، موضوع تجربه دینی که 
دومين نشست از همين موضوع بود در محل این پژوهشگاه برکزار گردید. در این نشست 
چه�ار نفر از اس�تادان حوزه فلس�فه و دین به ارائ�ه دیدگاه و نظرات خ�ود در این زمينه 

پرداختند. گزارشی که در ذیل مشاهده می کنيد تقریری از این نشست است: 

تجربه ديني نزد دنس اسكوتوس
دكتر حسـين كلباسـی اشـتری: از زمره تحوالت مهم و نقاط عطف در تاریخ و الهیات 
مس��یحي، دیدگاه هاي دنس اسکوتوس )1266-1308 م.( هم در نقد کالم و الهیات مدرسي و 
هم در عرضه صورت جدیدي از باور و ش��هود دیني اس��ت. محور نقد اس��کوتوس بر محدودیت 
عقل در فهم ذات الهي و اثبات آن از طریق استدالل و برهان فلسفي است. به باور او، هیچ یک از 
مفاهیم کلیدي الهیات َمدرسي نظیر جاودانگي، تثلیث، حضور الهي و مانند آن به شیوه متألهان 
مس��یحي و براهین متداول کالمي تثبیت نمي ش��ود و تنها در ش��هود و دریافت مستقیم و بي 
واس��طه- بویژه در وجدان اخالقي- است که خداوند مکشوف و متعلّق مخلوق واقع مي گردد. از 
آنجا که در شیوه مرسوم متألهان، اقامه برهان و تقّید به اصول و مباني عقلي به عنوان اصلي ترین 
سرچشمه معرفت الهي معرفي شده است، با اعالم محدودیت و نقص قوه عقل، بخش عمده اي 
از تالش هاي این گروه از متفکران دیني در س��نت مسیحي بي ثمر و عاري از اعتبار است. بدین 
ترتیب، اسکوتوس با ابتناي به برخي آراء آباي نخستین کلیسا- بویژه آگوستین- نتیجه مي گیرد 
که تنها طریق معرفت الهي، همان مقوله ایمان و به تعبیري تجربه فرافلسفي است که با تمّسک 
به عش��ق و حّب خداوند قابل تحصیل اس��ت. در اینجا به طور مشّخص صورتي از »کالم« مورد 

تأکید است که جانشین فلسفه یا الهیات عقلي رایج در سنت مدرسي مي گردد. از اینرو مي توان 
وي را طالیه دار جنبش اصالح دیني و ش��کل گیري مذهب پروتس��تان در حدود دو قرن پس از 
حیات��ش نامید. به طور مش��خص نظرگاه وي نزد لوتر و اخ��الف او در زمینه الهیات عقلي قابل 

تشخیص است. 

دين و تجربه ديني 
دكتر حميد رضا آيت اللهی: نقطه نظر من در این بحث این است که رابطه دین و تجربه 
دیني مورد بررس��ي قرار گیرد و پیش فرض اصلي براي این بررس��ي این است که دین و تجربه 
دیني دو مقوله منطبق بر هم نیستند. عالوه بر این به مقایسه تأثیر و تأثر نگرش دیني بر تجربه 

دیني  نیز می بایست اشاره کرد. 
از پرس��ش هایي اصلي این تحقیق آن است که رابطه حقانیت دین و حقانیت تجربه دیني و 
نس��بت این دو حقانیت با هم به چه صورت اس��ت؟ و عالوه بر این ارزیابي دین بر اساس تجربه 
دیني چه مشکالتي را به وجود مي آورد؟ یکي از پرسش هاي مطرح در این تحقیق این است که 

دین بدون تجربه دیني چه کاستي هایي را در بر خواهد داشت؟ 
اساس��اً چرا ارزیابي دین بر اس��اس تجربه دیني آغاز ش��د و چگونه بسط یافت؟ و در نهایت 

نسبت تجربه دیني در تفکر اسالمي و تفکر مسیحي مقایسه خواهد شد. 
 

تجربه دينی در انديشه ويليام آلستون
 دكتـر عباس يزدانی: یک��ی از نظریه پردازان مهم در بحث تجربه دینی ویلیام آلس��تون 
 )2009 - 1921 م( معرف��ت ش��ناس و فیلس��وف دی��ن معاص��ر آمریکای��ی اس��ت. بح��ث 
معرفت شناس��ی تجربه دینی یکی از دغدغه های مهم آلس��تون است که در قالب تألیف کتاب 
ارزشمند ادراک خدا )God Perceiving( چاپ سال 1991 تبلور یافته است. این اثر اکنون 
در معرفت شناس��ی دینی جایگاه واالیی داشته و مورد توجه گسترده معرفت شناسان دینی و 
فیلس��وفان دین معاصر قرار گرفته است. آلستون با رویکردی معرفت شناختی به تجربه دینی 
تالش فراوان نمود تا نقش معرفتی آن را در معرفت شناسی دینی نشان داده و عقالنیت باور به 
خدا را از این رهگذر توجیه نماید. در رابطه با ماهیت و چیستی تجربه دینی، آلستون براین باور 
اس��ت که که تجربه دینی نحوه ای ادراک است و س��اختاری مشابه ساختار ادراک حسی دارد. 
همانگونه که ادراک حس��ی از سه رکن ش��کل می یابد:  مدرِک، مدَرک و ادراک شونده، تجربه 

دینی و به تعبیر خاص تر تجربه خداوند نیز از س��ه رکن ش��کل می یابد: شخص تجربه کننده، 
خداوند و نحوه ظهور و تجلی خداوند بر شخص صاحب تجربه. 

از نظر آلستون تجربه خداوند اخص از تجربه دینی است. تجربه خداوند، آگاهی بی واسطه به 
خداوند اس��ت. )awareness direct(. این آگاهی بی واس��طه به خداوند غیر از آگاهی های 
باواسطه به خداوند از طریق شگفتی ها و زیبایی های طبیعت، وحی یا دیگر پدیده های طبیعی 
اس��ت. آلستون چنین تجربه را تجربه عرفانی می نامد )experience mystical(.  از آنجایی 
که آلس��تون به معنای خاص تجربه دینی، یعنی ادراک بی واس��طه خداوند توجه دارد به جای 
تجربه دینی از اصطالح تجربه عرفانی استفاده می کند. از نظر وی، کارکرد چنین تجربه عرفانی 
برقراری ارتباط شخصی، صمیمی، بی واسطه و عمیق بین انسان و خداست که در قالب عشق، 

سرسپردگی، گفت و گو، امید، توکل و نظایر آنها نمود پیدا می کند.
در اعتبار تجربه های عرفانی، مهمترین دلیل معرفت شناختی این است که هر تجربه ای در 
بادی نظر موجه است مگر آنکه دالیل قوی کافی بر خالفش وجود داشته باشد. به عبارت دیگر 
رّدیه های  قوی کافی بر علیه آن باشند. این موضع یعنی اصل بر صحت و برائت تجربه است مگر 
آنکه نادرس��تی ش��ان اثبات شود در مورد ادراک حس��ی هم مورد دفاع معرفت شناسان زیادی 
است. بنابراین، تجربه های عرفانی موجب باورهای موجه و معتبر خواهند شد مگر آنکه دالیل 
قوی کافی بر ناراس��تی شان در اختیار داشته باشیم. استدالل آلستون این است که اگر خداوند 
هس��ت، دلیلی وجود ندارد که تصور نکنیم این ادراک گاهی حقیقی اس��ت و موهوم نیس��ت. 
بنابراین، ادراک خداوند ادراک تجربی معتبر اس��ت تا زمانی که دالیل کافی برخالف آن نیابیم، 

لذا دارای توجیه اولیه می باشد.
بر نظریه آلس��تون در مورد تجربه های عرفانی نقدهای متعددی وارد شده است. مهمترین 
نقد منتقدین تجربه عرفانی بر تفاوتهای میان تجربه حس��ی و تجربه عرفانی مبتنی اس��ت که 

آلستون در کتاب ادراک خداوند  به این نقدها پاسخ می دهد. 

تجربه دينی از منظر آوگوستين
دكتر امير نصری: مفاهیم تجربه دینی و  تجربه زیبایی ش��ناختی که از موضوعات اساسی 
الهیات و زیبایی شناس��ی  معاصر به ش��مار می آید، برخاسته از تصورات پس از عصر روشنگری 
هستند و طرح آنها بدین صورت  در دوران باستان و قرون وسطی ممکن نبوده است. هر دو این 
مفاهیم بر مولفه س��وبژکتیو  و فردی تاکید دارند و درگیری عاطفی و  احساسی انسان با دین و 

زیبای��ی را در نظر دارند. بر این اس��اس می توان مدعی ش��د که چون نزد آوگوس��تین بحث از 
سوبژکتیویس��م مطرح نبوده است، پس نمی توان در نظام فکری وی جایگاهی برای مفاهیمی 
نظیر تجربه دینی یا تجربه زیبایی شناختی قائل شد. آثار وی نیز گواه بر آن است که هیچگاه از 
این چنین تعابیری بهره نگرفته است. اما در ال به الی آثار آگوستین میتوان موارد پراکندهای را 
یافت  که با تعابیر امروزین  تجربه دینی و زیبایی شناختی قرابت دارند. با این مالحظه در  خالل 
آثار وی می توان دو نوع نگرش بر تجربه دینی را تش��خیص داد: نخست ذکر دو تجربه شخصی 
مربوط به خود اس��ت که در کتاب اعترافات مندرج اس��ت و دوم در فقراتی که از الهیات به مثابه 
معرفتی تجربی س��خن می گوید که در آن  فقرات بر این اعتقاد اس��ت که فرد برای فهم صحیح 
ارکان مسیحیت باید به تجربه آموزه های کتاب مقدس بپردازد. آوگوستین در مورد نخست از 
تجارب فردی اش چنین  نتیجه می گیرد  که انسان با تجاربی که از این  سنخ به حکمتی دست 
م��ی یابد که این حکمت از آن مخلوق نیس��ت بلکه ازلی و ابدی اس��ت. همچنی��ن از لوازم این 
حکمت، اطمینان قلبی و محو شدن به یکباره شک و  بهجت برانگیزی است. وی این بهجت را 
همان بهجتی می داند که در انجیل متی )25:21( از آن س��خن به میان می آید. آوگوس��تین 
خاموش��ی زبان و نشانه های مختلف را از دیگر ویژگی های چنین تجربه ای می داند، به نحوی 
که معتقد است که خداوند در این تجربه از طریق نشانه ها با ما سخن نمی گوید  بلکه با صدای 
خوی��ش با ما س��خن می گوی��د و ما نیز بی آنکه حج��اب های مختلفی در میان باش��ند، آوای 

پروردگار را می شنویم.
 وی در مورد دوم تجربه دینی را به واس��طه نش��انه ها می داند و خاستگاه این نشانه ها را هم 
 کل نظام خلقت و هم آموزه های کتاب مقدس می داند که این دو س��بب فهم و رویت انس��ان

  می ش��وند. اس��تناد وی در این زمینه به کالم پولس قدیس در رس��اله به رومیان )19:1( است: 
» حقایق نا محسوس در باب خداوند به حقایق محسوس بدل می شوند. «  از منظر آوگوستین، 
زیبایی یکی از این نشانه ها و حقایق است  که جنبه ای کامال معرفت بخش برای انسان دارد. وی 
با توجه به این نگرش میان تجربه دینی و تجربه امر زیبا قائل به تفکیک نیست و برای هردو آنها 
نقش واسطه را قائل است. بنابراین تجربه دینی و زیبایی شناختی را اقسامی از تجربه می داند که 
با حواس آغاز می شوند  اما با آن به پایان نمی رسند، هم چنین در این تجربه جنبه های معینی 

از متعلق تجربه برای فرد آشکار خواهد شد. 
منوچهر دين پرست
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دین پژوهينام کتاب

میرچاالیاده، ترجمه بهاء الدین خرمشاهيمؤلف 

130000ریال / 727 صبها / صفحه

کتاب حاضر به ویراس��تاري میرچاالیاده شامل مقاالت چکیده 
نویسندگان مختلف در موضوعات پدیدارشناسي دین، 
فلسفه دین، روانشناسي دین، روان درماني دین، جامعه 

شناسي دین، خدا، ایمان، شک، روح و ... است.

تفسير فرات كوفي )بازشناسي و ميراث كهن شيعه( نام کتاب

مريم قباديمؤلف 

70000ريال / 456صبها / صفحه

تفسير كوفي از جمله آثار مربوط به سده سوم و اوائل سده چکیده 
چهارم است كه در تحقيق حاضر به بررسی آن پرداخته 

می شود. كتاب شامل 6 فصل به شرح ذيل : كوفه، بستر 
تاريخي – جغرافيايي، كوفه فضاي فرهنگي – فرقه ها، 
تفسير فرات كوفي، تفسير مآثور و روايات تفسيري، نقد 
و تحليل اسناد و روايات، نقد و تحليل متن و محتواي 

روايات است .

راهنماي زبان سنس��کریت دس��تور زبان ، متن هاي نام کتاب
گزیده ، واژه نامه 

محمدتقي راشد محصل   مؤلف 

65000ریال / 303 صبها / صفحه

این پژوهش داراي یک پیش��گفتار ، پنج گفتار و س��ه چکیده 
فهرست است.  زبان هندي باستان، انشعاب و موقعیت 
آن در خانوادة زبان هاي هند و اروپایي،  زبان سنسکریت 
و ارتب��اط آن با زبان هاي ایراني، ادبیات سنس��کریت از 
زمره مطالب کتاب اس��ت. اصطالحات فارس��ي به کار 
رفته در برابر اصطالحات انگلیسي، اصطالحات دستور 
هندي باس��تان و معادل فارسي و کتاب نامة فارسي و 

التین از بخش های دیگر کتاب است .

مجموعه مصّنفات شيخ اشراق )جلد اول(نام کتاب

شهاب الدين سهروردي – تصحيح و مقدمه : هانري كربنمؤلف 

110000ريال / 630صبها / صفحه

اين كتاب مشتمل بر الهيات، تلويحات، مقاومات، مشارع و چکیده 
مطارحات مي باشد.

مجموعه مصنفات ش��یخ اشراق شهاب الدین یحیي نام کتاب
سهروردي  جلد 3

تصحیح و تحشیه و مقدمه : سیدحسین نصرمؤلف 

110000ریال / 662 صبها / صفحه

ای��ن اثر اصول حکمت اش��راق را براي اولین بار به زبان چکیده 
فارسي در دسترس عموم قرار داده و محققان را بیش از 
پیش متوجه اهمیت زبان فارس��ي به عنوان یک زبان 
اصلي فلسفة اسالمي ساخت. کتاب حاضر شامل همه 
رس��ائل فارسي شیخ اشراق اس��ت از جمله : پرتونامه  ، 
هیاکل النور، الواح عمادي و رسائل کوچک عرفاني وي 

از قبیل آواز پر جبرئیل ، عقل سرخ ، لغت موران و ... .

زیباشناسی ادبیات کودکنام کتاب

مهدي حجوانيمؤلف 

45000ریال/ 208 صبها / صفحه

اصل��ي ترین هدف کت��اب ، نقد و رویک��رد آموزش چکیده 
محور در ادبیات ک��ودک و اثبات زیبایي محوري در 
حوزة ادبیات کودک است. کتاب حاضر در سه فصل 
زیبا شناس��ي ادبیات کودک ازدی��دگاه نظري، زیبا 
شناس��ي از دیدگاه تحوالت تاریخي و زیباشناس��ي 
ادبی��ات کودک از دریچة نقد و بررس��ي این هدف را 

در پي گرفته است .

رهيافت هاي فكري – فلسفي معاصر در غرب  جلد ششم نام کتاب

به كوشش گروه غربشناسي پژوهشگاه علوم انساني و مؤلف 
مطالعات فرهنگي

45000ريال / 221صبها / صفحه

كتاب حاضر كه پيشتر پ 5 مجلد از آن منتشر شده است چکیده 
مهم ترين مؤلف هاي فكري و فلسفي معاصر در مغرب 
زمين را مدنظر دارد. اين كتاب در سه فصل به نگارش 

درآمده است: دين در زندگي وآثار ويتگشتاين )عبدالرزاق 
حسامي فر(، اسپينوزا و عهدين )ترجمه مريم صانع پور (، 

فلسفه دين زن باورانه )مريم صانع پور(.

ناز ونياز: منظومه عاشقانه نام کتاب

ميرزا محمد طاهر وحيد قزويني  تصحيح و تحقيق : مؤلف 
ذبيح اله حبيبي نژاد

35000ريال/ 148صبها / صفحه

وحيد قزويني به سال 1015 هـ .ق در شهر قزوين به چکیده 
دنيا آمد؛ عالوه بر ديوان اشعار از وي 10 آثار منظوم 

و 5 آثار منثور ديگر به جای مانده است. ناز و نياز 
منظومه اي عاشقانه نمادين در 3200 بيت است. 

فرهنگ اسالمينام کتاب

واسيلي والديميرويچ بارتولد، ترجمه ليال ربن شهمؤلف 

25000 ريال / 108  صفحهبها / صفحه

كتاب حاضر درمورد فرهنگ شرق، مفهوم شرق، تفسيم چکیده 
بندي جهان و مقايسه فرهنگ جهان اسالم با فرهنگ 
مسيحيت تأليف شده و شامل 6 فصل است. 1. شرق 
مسيحي و اهميت آن براي اسالم، 2. آغاز خالفت و 
فرهنگ عربي، 3. بغداد و حيات فرهنگي بعدي عرب 
ها، 4. فرهنگ ايراني و تأثير آن بر ساير كشورها ، 5. 
حاكميت مغول و تأثير آن بر فرهنگ ايراني 6. جهان 

اسالم بعد از سده 15 ميالدي

نگاهی به تعدادی از  
كتاب های منتشر شده 

 اين 20 
كتاب

در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال 
ح��دود 30 عنوان کتاب از س��وی 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی منتش��ر ش��ده 
اس��ت. در اینج��ا به ط��ور خالصه 
نگاهی به تع��دادی از این کتاب ها 

انداخته ایم. 

مصطلحات عرفاني و مفاهيم برجسته در زبان عطارنام کتاب

سهيال صارميمؤلف 

100000ريال / 620صبها / صفحه

اين كتاب شامل اصطالح ها و تعبيرهاي عرفاني و واژه چکیده 
هاي برجسته در زبان عطار است. پيش تر جلد اول 

اين كتاب شامل حرف )آ – د ( در سال 1386 منتشر 
شده است.

عرضه 85 عنوان 
كتاب در شش 
ماهه دوم سال

در  کت�اب  عن�وان   85
مرحل�ه آماده س�ازی و 
انتشار به سر می برند که 
تا پایان س�ال ج�اری به 
جامع�ه علم�ی کش�ور 

عرضه می شوند .
 این 85 عنوان در کنار 
29 عنوان منتش��ر شده از 
تاکن��ون  ابت��دای س��ال 
مجموع��ه انتش�����اراتی 
س��ال  در  را  پژوهش��گاه 
جاری ش��امل می شوند . 
پژوهشکده ادبیات با 12 و 
پژوهشکده زبان شناسی با 
11 جلد بیشترین تعداد را 
در ای��ن می��ان ب��ه خ��ود 
 . ان��د  داده  اختص��اص 
پژوهش��کده تاری��خ ب��ا 7 
عنوان ، ش��ورای بررس��ی 
 ، عن��وان   5 ب��ا  مت��ون 
پژوهشکده علوم اجتماعی 
با 5 عنوان ، گروه فبک با 4 
پژوهش��کده   ، عن��وان 
مطالع��ات فرهنگ ها با 2 
عنوان کت��اب در رده های 
بعدی ق��رار دارند . 24 اثر 
نیز به طور مستقل از سوی 
پژوهش��گاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی منتشر 

می شوند . 
گفتنی اس��ت برخی از 
ای��ن کتاب ه��ای در حال 
چاپ پس از سال ها انتظار 

منتشر می شوند.
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كتاب االيرانيـــون و 
االدب العربي

) مجلد نهم و دهم (
در س��ال 89 ،جل��د نهم و 
ده��م ،از مجموعه کتاب های 
االيرانيـون و االدب العربی 
تالیف اس��تاد قیس آل قیس ، 
در انتش��ارات پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به 
چاپ رس��یده است. نویسنده 
در هر جلد )به زبان عربي( ، به 
معرفی دانش��مندان ایرانی در 
زمینه علوم مختلف پرداخته. 
جلد نه��م ، ب��ه معرفی 195 
دانش��مند از دانشمندان بنام 
علوم ریاضی و نجوم همچون 
ابن س��ینا، ابوریحان بیرونی ، 
عم��ر خی��ام و نصی��ر الدین 
طوس��ي اهتمام ورزیده است. 
 جل��د ده��م ای��ن مجموعه،

ب��ا مقدم��ه اي مفص������ل، 
شخصیت هاي برجسته علوم 
تاری��خ و جغرافی��ا نظی��ر ابن 
جری��ر طب��ري، اب��ن قتیبة 
الدین��وري، ابوریحان بیروني، 
ادریس جرجاني ، اصطخري و 
ابوالفرج االصفهاني را معرفي 

کرده است. 
ارزش کار نویسنده در ارائه 
منابع��ي اس��ت ک��ه مطالب 
س��ودمندي درباره شخصیت 
هاي یاد شده اشاره کرده اند و 
در واق��ع این کت��اب مرجعي  
اس��ت، ب��راي کس��اني ک��ه 
مي خواهن��د پیرام��ون ای��ن 
ش��خصیت ها پژوهشي جامع  

داشته باشند . 
قابل ذکر است که مجلدات 
یک تا هش��تم این مجموعه با 
عناوین رجال علوم القرآن)جلد 
علم الحدی��ث رج��ال   اول(؛ 
فق��ه  رج��ال  دوم(؛   )جل��د 

سوم(؛  الش��یعة االمامیة)جلد 
رج��ال فقه الش��افعیة )جل��د 
 چه��ارم(؛ رج�����ال فق����ه

 الحنفیة)جل��د پنجم(؛ رجال 
فقه المالکی��ة و الحنبلیة)جلد 
شش��م(؛ رج��ال التص��وف و 
العرفان)جلد هفتم( و االطّباء 
و الصیادلة و الکیمیاویون)جلد 
هش��تم( نی��ز طی س��الیان 
گذش��ته توس��ط انتش��ارات 
پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و 
مطالع��ات فرهنگ��ی به چاپ 

رسیده است. 

معرفی كتاب
اسكندر افروديسي نام کتاب

عبدالرزاق حسامي فرمؤلف 

60000ريال / 227صبها / صفحه

اسكندر افروديسي فيلسوف يوناني دوره متآخر عهد باستان چکیده 
و از شارحان بزرگ ارسطو و فيلسوف مشايي است. كتاب 
حاضر در 7 فصل: شرح احوال و آثار، نفس وعقل، جهان 

شناسي اسكندر در رساله مبادي، سرنوشت و عنايت، 
مسئله رؤيت به آراء اسكندر پرداخته است.

روايتي ايراني از حكمت، معنا و مصاديق هنرنام کتاب

محمد نقي زادهمؤلف 

80000 ريال / 501 صبها / صفحه

اين اثر با هدف تفسير و توضيح و معرفي آثار هنري چکیده 
ايرانيان بر مبناي معيارها و اصول و ارزش هاي 

جهان بيني و فرهنگ ايشان تأليف شده است. هنر 
ايراني، هنر و موضوعات مرتبط با آن، هنر در دوره 

سنت و تجدد، نظر اسالم درباره برخي هنرها، 
الگوهاي هنر و هنرمندان و ... از فصل هاي اين كتاب 

است. مقدمه كتاب به توضيح تبعات منفي ناشي از 
پذيرش بي قيد و شرط آراء و الگوهاي بيگانگان كه 
به بهانه واقع گرايي يا واقعيات غيرقابل انكار مطرح 

مي شوند، مي پردازد.

مجموعه مصنفات شیخ اشراق   شهاب الدین یحیي نام کتاب
سهروردي  جلد 4

تصحیح و تحشیه و مقدمه : نجفقلي حبیبيمؤلف 

55000ریال / 274 صبها / صفحه

مجل��د چه��ارم از مجموعه مصنفات ش��یخ اش��راق چکیده 
نخس��ت در سال 1356 از سوی انجمن فلسفه ایران 
و چ��اپ دوم ب��ه س��ال 1363 هجري شمس��ي در 
پاکس��تان در مرکز اس��المي الهور انجام شده است. 
مهم تری��ن تمای��ز این چاپ افزوده ش��دن قس��مت 

منطق و طبیعیات رسالة اللمحات است .

نظريه و سياست هاي تجارت بين الملل و بازرگاني نام کتاب
خارجي ايران

سيدحسين ميرجليليمؤلف 

100000 ريال / 486  صفحهبها / صفحه

كتاب شامل 17 فصل است كه در زمينه نظريه و چکیده 
سياست ها و موضوعات جديد تجارت بين الملل، 

سازمان جهاني تجارت و جهاني شدن اقتصاد تأليف 
شده است. اين كتاب مشتمل بر 4 بخش است.  در 

اين فصول مباني نظري، موضوعات جديد و پيوستن 
ايران به سازمان جهاني تجارت تشريح گرديده و 

پيامدهاي آن در زمينه اصالحات تجاري و سياست 
رقابتي مورد بحث قرارگرفته است.

درآمدي بر ارزشيابي علم در فرهنگ اسالمينام کتاب

عليرضا ميرزا محمدمؤلف 

40000 ريال / 198صبها / صفحه

كتاب با هدف با هدف بررسی مبانی ارزشی علم در چکیده 
فرهنگ اسالمی تاليف شده است. اين اثر شامل 4 
بخش است. 1. مباني ارزشيابي علم 2. معيارهايي 
ارزشي علم 3. رهيافتي به مأخذ شناسي علم، 4. 

جلوه هاي علم در ادبيات، و فهرست، آيات ، احاديث 
و اشعار.

نقدنامه روان شناسينام کتاب

غالمعلي افروز ، علي ارجمند نيامؤلف 

35000ريال / 114صبها / صفحه

اين اثر نقد و بررسي و تحليل بخشي از آثار و مأخذ چکیده 
درسي رشته روان شناسي دانشگاهها را مدنظر دارد 

و مولفان تالش كرده اند ابعاد شكلي ؛ محتوايي، 
علمي ، فني و ويرايشي اين منابع را بررسی كنند.  

پيشنهادهاي اصالحي نيز در پايان هر مقاله گنجانده 
شده است.

جهان شناسي هراكليتوس اِِفُسسينام کتاب
مهدي كهندانيمؤلف 

30000ريال / 138صبها / صفحه
در اين نوشته ابتدا به معرفي منابع دوره باستان درخصوص چکیده 

زندگي و آثار برجا مانده از هراكليتوس و نيز ذكر برخي از 
مهمترين آراي  فيلولوگهاي كالسيك درخصوص زندگي، 
شخصيت و اثر و سبك او در دوره جديد  و حتي المقدور 
به ارزيابي اين آراء پرداخته شده است. همچنين گزارشي 

از مهمترين انديشه هاي هراكليتوس در حوزه كيهان 
شناسي دست داده و نيز اختالف نظر بين مفسران را ذكر 

شده است. و سپس پاره نوشته های او از زبان يونانی به 
فارسی ترجمه شده است.

كتاب الحيل بنوموسي بن شاكرنام کتاب
آتيال بير             مترجم: غالمحسين رحيميمؤلف 

65000ريال/ 322صبها / صفحه
اين كتاب به بررسی يكي از آثار برجسته اسالمي در چکیده 

حوزه علوم مكانيك می پردازد. كتاب الحيل تاليف 
بنوموسی بن شاكر است كه در قرن 236 هجری 

تاليف شده است و آتيال بير، محقق ترک به تحليل آن 
پرداخته است.

علم و پژوهش و سياست هاي پژوهشي  )ويراست دوم(نام کتاب
رضا داوري اردكانيمؤلف 

45000ريال / 274صبها / صفحه
كتاب حاضر در قالب 16 مقاله موقعيت علم و پژوهش چکیده 

را در جامعه ايراني بررسي كرده است و سياست هاي 
پژوهشي را مدنظر قرارداده است. شرايط فرهنگي پديد 

آمدن و رشد علم تكنولوژي جديد، فرهنگ اخالق، علم، 
تكنولوژي و سياست، بنياد علم و پژوهش در جهان توسعه 
نيافته مي باشد كه با ورود به قلمرو مديريت علم، پژوهش 
نمايه اي از ظهور علم و برنامه توسعه مبتني براينكه علم 

بدون برنامه پيشرفت نمي كند.  از زمره موضوعات مقاالت 
اين كتاب است. گفتني است چاپ اول اين كتاب در سال 

1387 منتشر شده است.

مجموعه مصّنفات شيخ اشراق )جلد دوم(نام کتاب

شهاب الدين سهروردي – تصحيح و مقدمه : هانري كربنمؤلف 

80000ريال / 462صبها / صفحه

اين كتاب شامل كتاب حكمه االشراق ، رساله في چکیده 
اعتقاد الحكما و قصه الغريه الغربيه است.
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چهارمين كنفرانس بين المللی علوم شناختی
این کنفرانس قرار است 20 الی 22 اردی بهشت سال 1390 توسط 

پژوهشکده علوم شناختی برگزار شود . 
عالق��ه مندان تا 30 آبان ماه امس��ال فرصت دارند تا چکیده مقاالت 
 www.iccs.ir خود را به دبیرخانه همایش بفرس��تند . سایت اینترنتی

نیز حاوی اطالعات بیشتری درباره این کنفرانس است . 

دومين جشنواره پژوهش های تجربی
دبیرخانه این جش��نواره که اسفند ماه سال جاری برگزار می شوئد ، 
در اواخر مهرماه در محل مرکز افکار س��نجی دانشجویان ایران ) ایسپا ( 

آغاز به کار کرده است . 
مهلت ارس��ال آثار به این جش��نواره نیز تا پایان دی ماه تعیین شده 

است . 
عالق��ه من��دان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند با ش��ماره 
www.abureyhan. 66487018 تماس گرفته و یا س��ری به سایت

ir بزنند . 

اولين همايش ملی سالمت از ديدگاه قرآن
ای��ن همایش که ب��ه ابعاد جس��مانی ، روانی ، اجتماع��ی و معنوی 
س��المت از دیدگاه قرآن می پردازد 11 و 12 اس��فند در مرکز همایش 
های بین المللی رازی برگزار می ش��ود . عالقه مندان تا 30 آذر فرصت 
دارند مقاالت خود را از طریق س��ایت www.irmed.ir ارسال نمایند 

 .

سومين كنگره بين المللی حقوق پزشكی
این کنگره توس��ط مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزش��کی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهید بهشتی و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران برگزار 
می ش��ود . عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر در خصوص این 
کنگ��ره می توانند با ش��ماره 88778519 تماس گرفته و یا به نش��انی 

اینترنتی www.iranmedicallw.com مراجعه کنند. 

همايش آينده پژوهی مسائل خانواده در ايران
این همایش توس��ط مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در 18 دی ماه سال جاری برگزار می شود . عالقه مندان 
برای اطالعات بیش��تر از محورها و زمان بندی جش��نواره می توانند به 
س��ایت www.csr.ir مراجعه کرده و یا با شماره 22802525 داخلی 

2155 تماس بگیرند . 

نشريه مطالعات جغرافيايی مناطق خشك
این نش��ریه که در تیرماه سال جاری و حس��ب موافقت وزارت علوم 
موفق به کس��ب امتیاز علمی – پژوهش��ی شده است ، به همت دانشگاه 
تربیت معلم س��بزوار منتش��ر م��ی ش��ود . عالقه مندان برای کس��ب 
اطالعات بیش��تر در خصوص ارس��ال مقاله به این نش��ریه می توانند با 

شماره 0571-4411883 تماس بگیرند .

همايش ملی تمدن شناخت
ای��ن همایش ملی که به تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مولفه های 
فرهنگ و تمدن اس��المی می پردازد قرار است اردی بهشت ماه 1390 
به همت پژوهش��کده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه باهنر و با همکاری 
س��ایر مراکز علمی و دانشگاهی برگزار شود . عالقه مندان جهت کسب 
اطالعات بیش��تر می توانند با شماره 0341-3221060 تماس گرفته و 

یا سری به سایت اینترنتی www.rciic.ir بزنند . 

همايش كشوری سبك زندگی و سالمت
ای��ن همای��ش در راس��تای ارتق��اء ت��وان و آگاهی پژوهش��گران ، 
سیاس��تگزاران و مدیران عرصه سالمت و شناسایی ایده ها و راهکارهای 
جدی��د در ای��ن حیطه 10 تا 12 اس��فند در یاس��وج برگزار می ش��ود.
عالقه من��دان تا پایان آذر ماه فرص��ت دارند تا خالصه مقاالت خود را به 

دبیرخان��ه همایش ارس��ال کنند . جهت اطالعات بیش��تر می توانید با 
شماره 0741-2226850 با دبیرخانه این همایش تماس بگیرید . 

سومين همايش تخصصی قرآن و جامعه شناسی
دانش��گاه بوعلی س��ینا همدان و بنیاد پژوهش ه��ای قرآنی حوزه و 
دانش��گاه با همکاری مراکز علمی کشور سومین همایش تخصصی قرآن 
و جامعه شناس��ی را در اردی بهش��ت ماه س��ال آینده برگزار می کنند . 
پژوهش��گران و صاحبنظران در محورهایی چون تفسیر اجتماعی قرآن 
بایده��ا و نبایدها ، گزاره های جامعه ش��ناختی قرآن کریم ، فلس��فه و 
خاستگاه جامع در قرآن کریم ، انسان اجتماعی در قرآن کریم ، فرهنگ 
پذی��ری از  دیدگاه قرآن کری��م و... تا پایان آذر ماه فرصت دارند چکیده 

مقاله خود را به دبیرخانه همایش  بفرستند . 
جهت دریافت فراخوان همایش و ارس��ال مقاله می توانید به س��ایت 

www.cqcs.ir مراجعه نمایید . 

فراخوان طرح های پژوهشی
دبیرخانه س��تاد عال��ی هماهنگی و نظارت بر کان��ون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور اولین فراخوان طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه 
فعالیت خود را منتشر کرده است . پژوهشگران تا پایان آبان ماه فرصت 
دارند تا پروپوزال طرح های پژوهشی خود را در موضوعاتی چون آسیب 
شناس��ی ، ش��یوه آموزش های دین��ی  در حوزه مس��اجد ، فرصت ها و 
تهدیده��ای فضای مج��ازی برای نوجوان��ان و جوان��ان ، آینده پژوهی 
مس��اجد در عرصه های جنگ نرم و ... به دبیرخانه این همایش ارس��ال 

نمایند . 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 82454563 تماس 

بگیرید .

اولين كنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ايران
مرکز مطالعات تکنولوژی دانش��گاه صنعت ش��ریف اولین کنفرانس 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران را 4 و 5 اس��فند ماه در مرکز 
همای��ش های بین المللی صدا و س��یما برگزار می کن��د . عالقه مندان  
مي توانن��د مقاالت و پژوهش های خ��ود را در موضوعاتی چون تاثیرات 
فرهنگ��ی ، اجتماع��ی  خدم��ات ارزش اف��زوده تلف��ن همراه ، ش��بکه 
اجتماعی در بس��تر تلفن همراه و ... به دبیرخانه همایش ) شماره تماس 

: 66524823 ( ارسال نمایند . 

دومين كنگره بين المللی اخالق زيستی
دومین کنگره بین المللی اخالق زیس��تی با تاکید بر اعتقاد به خلقت 
، معنویت و اخالق 16 الی 18 بهمن ماه برگزار می ش��ود . عالقه مندان 
م��ی توانند مقاالت خود را تا 28 آبان م��اه در محورهایی  چون اصول و 
مبانی نظری و فلس��فی اخالق زیستی ، اخالق زیستی در جهان اسالم و 
دیگ��ر ادی��ان ابراهیمی و مباحث کاربردی اخالق زیس��تی به دبیرخانه 
همایش ارس��ال نمایند . جهت کس��ب اطالعات بیشتر سری به سایت 

www.iranbioethics2011.ir بزنند . 

سومين همايش ماليات های اسالمی
این همایش که 17 اس��فند ماه سال جاری برگزار می شود ، خالصه 

یا طرح مقاالت را تا تاریخ دوم آذر ماه می پذیرد . 
جایگاه کمک های خیریه در محاسبه مالیات ، ارتباط مالیت های جدید 
با مالیت های اس��المی و نقش مالیات های اس��المی در رش��د و توس��عه 
 اقتص��ادی از جمل��ه محوره��ای ای��ن همایش اس��ت . س��ایت اینترنتی
 www.mofidu.ac.ir حاوی اطالعات بیشتری در این خصوص می باشد . 

همايش ملی پليس زن و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
این همایش با شعار پلیس زن ، خانواده پاک و در محورهایی مرتبط 
ب��ا همین موضوع ت��ا اول آذرماه چکی��ده مقاالت پژوهش��گران  را می 
 www.police.ir پذیرد .  جهت اطالعات بیش��تر می توانید به سایت

مراجعه کنید . 

همايش ملی
 معرفت دينی

فلسفه  علمی  انجمن 
دینی ایران به عنوان 
تنها موسسه تخصصی 
زمین��ه  در  علم��ی 
فلس��فه دین در ایران 
با ه��دف ایجاد فضای 
گفتگوی علمی و رشد 
و بس��ط معرفت��ی در 
ح��وزه دین پ��س از 
برگزاری هفت نشست 
زمینه  در  تخصص��ی 
فلس��فه دی��ن در دی 
ماه سال جاری اقدام 
به برگزاری همایشی 
ب��ا عن��وان  معرف��ت 
دین��ی می کند . کلیه 
اس��اتید ، محقق��ان و 
صاحبنظران فلس��فه 
دینی با ارائه مقاله در 
محوره��ای مختل��ف 
این همایش از قبیل : 
تاثیر فلس��فه تحلیلی 
ب��ر معرفت شناس��ی 
دین��ی ، معن��ا داری 
گ��زاره ه��ای دینی و 
 ، دین��ی  معرف��ت 
معرفت دینی و ایمان 
گرایی ، ایمان و عقل ، 
و  تجرب��ی  معرف��ت 
معرف��ت دینی و ... در 
این همایش ش��رکت 

کنند . 
عالق��ه من��دان به 
ای��ن  در  ش��رکت 
همای��ش م��ی توانند 
خالص��ه مقاله خود را 
 300 در  حداکث��ر 
کلم��ه  صرفا از طریق 
پس��ت الکترونیک به 
ارس��ال  زی��ر  نش��انی 

نمایند . 
 philosoplyofreligion

@ihcs.ac.ir 
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راهنماي تنظيم مقاالت
 مقاالت در زمینه علوم اجتماعي به طور اعم 
و جامعه شناسي، انسان شناسي و روان شناسي 

اجتماعي و ...  باشد.
 با توجه به عنوان مجله، مقاله داراي مضمون 
فرهنگي بوده و یا به نحوي در ارتباط با زمینه 

هاي فرهنگي باشد.
 ،)Original (از نوع  پژوهشي اصیل  مقاالت 

براساس روش تحقیق کیفي یا کمي یا هر دو باشد.

آدرس  2007به   -Word فرمت  به  مقاالت 
socialstudies@ihcs. الکترونیکي  پست 
پژوهشکده  آدرس  به   CD به صورت  یا   ac.ir
علوم اجتماعي به نشاني تهران- بزرگراه کردستان 
– خیابان ایرانشناسي)64( – جنب آ اس پ – 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي – کد 

پستي 14374- طبقه سوم ارسال شود.
مقاالت در فونت B 14 میترا یا B لوتوس و در 

سایز A4   و حداکثر 25 صفحه باشد. 

پيشنهاد مي شود ساختار مقاله به صورت زير 
تنظيم شود:

نام خانوادگي  نام و  1-1 عنوان مقاله، و ذکر 
نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

پست  آدرس  مقاله،  اول  صفحه  در   2-1
مقاله  نویسنده  تماس  شماره  و  الکترونیکي 

حتماً قید شود.
چارچوب  موضوع،  شامل  مقاله:  چکیدة   3-1
مقاله  نتایج  و  تحقیق  روش شناسي  نظري، 
و  کلمه   150 تا   100 بین  فشرده،  به صورت 

سپس کلید واژگان به زبان فارسي.
1-4 مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله، 

اهمیت موضوع و بیان اهداف.
1-5 بررسي پیشینه: موضوع و چارچوب نظري 

و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.
بررسي،  الگوي  تحقیق:  روش شناسي   6-1
تحلیل  و  گردآوري  فنون  و  مفاهیم  تعریف 

داده ها.
تفسیر  و  تحلیل  و  تجزیه  یافته ها،  ارائة   7-1

آن ها.
1-8 خالصه و نتیجه گیري.

1-9 یادداشت ها و پیوست ها )در صورت لزوم(
1-10 فهرست منابع فارسي و انگلیسي.

1-11  خالصه اي از سوابق و عالیق آموزشي 
و پژوهشي نویسنده / نام دانشگاه یا مؤسسة 

وابسته/ نشاني الکترونیکي.
1-12  چکیدة انگلیسي همراه با کلید واژه ها 

در پایان مقاله.

 شيوه ارجاع و استناد
2-1 ارجاع در متن مقاله:

یا  مستقیم  اقتباس شده،  مطلب  از  پس 
اثر، سال  )نام خانوادگي صاحب  غیرمستقیم: 

انتشار: شمارة صفحه یا صفحات(.
یادآوري: در صورتي که اثر مورد استفاده به زبان 
اثر  انتشار  تاریخ  باشد،  شده  ترجمه  فارسي 
ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار 

متن به زبان اصلي ذکر شود.
2-2 ارجاع در پایان مقاله:

مقاله  پایان  در  استفاده  مورد  منابع  فهرست 
به ترتیب الفبایي حرف اول نام خانوادگي نویسنده 

یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.
2-2-1  کتاب

اثر،  یا صاحب  نویسنده  خانوادگي  نام  تألیف: 

انتشار:  محل  کتاب،  عنوان  انتشار(  )سال  نام 
مؤسسة انتشاراتي.

ترجمه: نام خانوادگي نویسنده یا صاحب اثر، نام 
)سال انتشار( عنوان کتاب، نام مترجم، محل 

انتشار: مؤسسة انتشاراتي )متن ترجمه شده(
2-2-2. مقاله

)سال  نام  نویسنده،  خانوادگي  نام  مجالت: 
دوره،  مجله،  عنوان  مقاله«  »عنوان  انتشار( 

شماره: شمارة صفحات مقاله.
تدوین کننده  خانوادگي  نام  مقاالت:  مجموعه 
»عنوان  مجموعه(  انتشار  )سال  نام  مجموعه، 
محل  مقاالت،  مجموعه  کتاب  عنوان  مقاله« 
صفحات  شمارة  انتشاراتي،  مؤسسة  انتشار: 

مقاله.
2-2-3. منابع اینترنتي

نام خانوادگي نویسنده، نام )تاریخ انتشار اثر در 
سایت مربوط( عنوان اثر، نشاني سایت اینترنتي، 

)تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط(

شرايط پذيرش مقاله
3-1. مقاله متناسب با سیاست مجلة مطالعات 

اجتماعي ایران باشد.
3-2. قباًل چاپ نشده و براي نشریات داخلي یا 

خارجي فرستاده نشده باشد.
داوران مجله که  توسط  مقاالت رسیده   .3-3
به وسیلة هیئت تحریریه معین مي شوند، مورد 
به  منوط  نهایي  پذیرش  و  قرارگرفته  ارزیابي 

موافقت هیئت تحریریه مجله است.
3-4. هیئت تحریریه مجله در صورت تصویب 
چاپ مقاله،  در ویرایش محتوایي و ادبي مقاله 

آزاد است.
3-5. مقاله هاي ارسالي برگشت داده نمي شود.

فراخوان مقاله

مجله جامعه پژوهی فرهنگی
»پژوهشكده علوم اجتماعي«  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در نظر دارد مجله اي با عنوان جامعه پژوهي فرهنگي 
منتشر نمايد. از كليه پژوهشگران، صاحب نظران، دانشجويان و عالقه مندان  دعوت مي شود تا با ارسال مقاالت خود در اين 
امر مشاركت نمايند. اين مجله قرار است بعد از انتشار سه شماره، به علمي پژوهشي تبديل شود و در آن صورت، از شماره اول، 

علمي-پژوهشي محسوب خواهد شد. 
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انتصابات
 ط��ي حکم��ي از س��وي دکت��ر

 آیت اللهي اعضاي ش��وراي انتشارات 
پژوهش��گاه منص��وب ش��دند. دکتر 
مصطف��ي  رادفر،دکت��ر  ابوالقاس��م 
عاصي،دکتر شهرام یوسفي فر،جناب 
آقاي ناص��ر زعفرانچي وآقاي رمضاني 
اعضاي شوراي انتش��ارات پژوهشگاه 

مي باشند.
 ط��ی حکم��ی از س��وی دکت��ر

آیت اللهی دکتر حس��ین کلباسی به 
س��مت دبیر دومین کنگره ملی علوم 

انسانی منصوب شدند.
 طی حکمی از سوی دکترآیت اللهی  
اس��ماعیل رمضانی به س��مت رییس 
رواب��ط عمومی پژوهش��گاه منصوب 

شد.
 طی حکمی از سوی دکترآیت اللهی 
دکتر مصطفی عاصی به سمت رییس 
پژوهش��کده زبانشناس��ی منص��وب 

شدند.
 طی حکمی از سوی دکترآیت اللهی 
دکتر حسین کلباسی به سمت رییس 
پژوهشکده مطالعه فرهنگ ها منصوب 

شدند.
 طی حکمی از س��وی دکتر یوسفی 
ف��ر دکتر ح فریده محم��د علی پور به 
سمت مس��ئول دفتر مجالت علمی-

پژوهشی منصوب شد.
 ط��ی حکم��ی از س��وی دکت��ر
آی��ت الله��ی دکتر موس��ي نجفي به 
س��مت رییس پژوهش��کده انقالب و 

تمدن اسالمي منصوب شدند.

پيام ها
 در مهرم��اه س��ال ج��اری 7 نفر به 
مجموع��ه اعض��ای هی��ات علم��ی 
پژوهشگاه پیوستند. علیرضا تاجداری، 
فریده محمد علی پور، حس��ین صافی 
پیر لوجه، صف��ورا برومند، الهام ملک 
زاده، مهرنوش هدایتی، و حمید کرمی 
پور این هفت نفر هس��تند که حضور 
آنها را در جم��ع اعضای هیات علمی 

پژوهشگاه خوش آمد می گوییم.
 ش��هره باق��ري عضو هی��ات علمي 
پژوهشگاه از تاریخ 89/7/1 به افتخار 
بازنشس��تگي نائل آمدند.وي با مرتبه 
مرب��ي پژوهش در پژوهش��کده زبان 
شناس��ي همگاني فعالی��ت مي کرد و 
داراي م��درک تحصیلي کارشناس��ي 
ارشد رشته زبان شناسي همگاني مي 
باشد براي این همکار گرانقدر در سایر 
مراحل زندگي نی��ز آرزوي موفقیت و 

سربلندي داریم.

ستون آخر


