
گزارشی از نمایشگاه بین المللی کتاب بیست و پنجم 

حضور فعاالنه پژوهشگاه 
در نمایشگاه کتاب 

پژوهش�گاه عل�وم انس�انی و مطالع�ات فرهنگ�ی امس�ال هم در 
نمایش�گاه بی�ن الملل�ی کتاب تهران حض�ور پررنگی داش�ت و با 
استقبال خوبی روبرو شد. فعالیت های جانبی فرهنگی نظیر توزیع 
کارت های طالیی و نقره ای کتابخانه دیجیتال علوم انس�انی و اهدا 
لوح فش�رده گنجین�ه در کنار عرضه کتاب های متنوع انتش�ارات 

پژوهشگاه باعث شده تا حضور عالقه مندان بیشتر از پیش شود. 
 پژوهش�گاه علوم انس�انی و مطالعات فرهنگی با ارائه بیش از 350 عنوان کتاب تخصصی حوزه علوم انسانی و 20 نشریه علمی-پژوهشی و 

علمی-تخصصی در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت.
پژوهشگران و عالقه مندان به حوزه »زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، زبان شناسی، علم و دین، حکمت و عرفان، غرب 
پژوهی، اقتصاد، علوم ارتباطات اجتماعی و...« با حضور در غرفه پژوهش�گاه علوم انس�انی و مطالعات فرهنگی از کتاب و نش�ریات مختلف 
علوم انسانی استفاده کردند. همچنین بیش از 80 کتاب و نشریه تازه انتشار یافته پژوهشگاه در سال 1390 در غرفه پژوهشگاه عرضه شد.
در نمایش�گاه امس�ال برای نخس�تین بار کارت های هدیه استفاده از کتابخانه دیجیتال علوم انس�انی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

	                                              ادامه در صفحه6 عرضه شدند«««	««				

14 اردیبهشت امسال 

اعضای شورای بررسی متون با 
رئیس جمهور دیدارکردند 

رئیس	و	اعضای	شورای	بررسی	متون	با	رئیس	جمهور	دیدار	و	گفتگو	کردند.در	این	دیدار	که	عصر	
پنج	شنبه	14	اردیبهشت	برگزار	شد،تعدادی	از	اعضای	شورای	بررسی	متون	و	رئیس	جمهور	

دیدگاه	های	خود	را	درباره	مباحث	مهم	حوزه	علوم	انسانی	مطرح	کردند.
دکتر	محمود	احمدی	نژاد	در	این	جلسه	به	موضوع	نقد	خوب	و	اینکه	ما	برای	این	کار	نیازمند	معیار	
هستیم	اشاره	کرد	وگفت:	کسی	که	نقد	می	کند	باید	ابتدا	در	خصوص	جامعه	و	انسان	پیرامون	خود،	
شناخت	و	نظریه	جامع	و	متعالی	تری	داشته	باشد	تا	بتواند	براساس	آن	نظریه	و	اندیشه،	دیگران	را	

نقد	کند.
رئیس	جمهور	با	اشاره	به	این	نکته	که	اصوالً	در	فضای	انفعال	نمی	توان	شاهد	اثرگذاری	بود،	اظهار	
داشت:	اینکه	دیگران	کار	کنند	و	ما	نقد	کنیم	کار	درستی	نیست،	زیرا	آن	کسی	که	کار	می	کند،	
جلوتر	از	نقدکننده	است،	از	این	رو	اگر	در	جهان	می	خواهیم	تأثیرگذار	و	پیش	رو	باشیم	و	جامعه	
بشری	را	به	نقطه	مطلوب	برسانیم	نیازمند	نظریه	منسجم	جهت	معرفی	انسان	و	ترسیم	آینده	

مطلوب	برای	او	می	باشیم.	«««	««		
			                                            ادامه در صفحه2 	 	 	
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از خرداد ماه امسال برگزار می شود
درس گفتارهای مولوی پژوهی 

3با حضور استاد خرمشاهی 
در صفحات بعد
 می خوانید

شامره19

ت 91
دیبهش

 ار

در تازه ترین برنامه از جلسات »سلسله 
درس گفتارهایی در فلسفه دین« 

نشست بررسی آراء جان 
4هیک برگزار شد

در پژوهشگاه برگزار شد
همایش بین المللی »وحدت 

2امت اسالمی«
از نهم خرداد در پژوهشگاه برگزار می شود 

 نشست هاي تخصصي
12 »دین، رسانه و کودك«

چه خبر از انتشارات؟!
7معرفی آخرین کتب و مجالت
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در پژوهشگاه برگزار شد  

همایش بین المللی »وحدت 
امت اسالمی؛ضرورت و چشم 

انداز ها« 
همایش	بین	المللی	»وحدت	امت	اسالمی؛ضرورت	و																			
چشم	اندازها«	با	حضور	جمعی	از	اندیشمندان	اسالم	شناس	از	

کشورهای		سودان	و	ایران،	یکشنبه	24	اردیبهشت	در	
پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	برگزار	شد.	

در	این	هم	اندیشی	هیاتی	متشکل	از	15	شخصیت	علمی	و	
پژوهشی	کشور	سودان	که	مهمان	سازمان	فرهنگ	و	ارتباطات	
اسالمی	بودند،	با	حضور	در	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	

فرهنگی		ضمن	دیدار	با	مسئوالن	و		بازدید	از	فعالیت	های	علمی	
و	پژوهشی	این	پژوهشگاه،	در	نشستی	با	حضور	مسئوالن	
سازمان	فرهنگ	و	ارتباطات	اسالمی،	اعضا	هیات	علمی	

پژوهشگاه	و	نیز	صاحب	نظران	ایرانی	درباره	مسایل	مختلف	
جهان	اسالم	بحث	و	گفتگو	کردند.بیداری	اسالمی	در	نظریات	
امام	خمینی)ره(		و	مقام	معظم	رهبری	و	نیز	وحدت	اسالمی	و	
چگونگی	عملی	کردن	این	وحدت	در	جهان	اسالم	مهمترین	

محور	های	این	هم	اندیشی	بودند.عالوه	بر	دکتر	آیت	اللهی،									
آیت	اهلل	تسخیری،حجت	االسالم	رئیسی	معاون	اول	قوه	قضائیه	
ودکتر	دهشیری	معاون	پژوهشی	سازمان	فرهنگ	و	ارتباطات	

اسالمی،تعدادی	از	میهمانان	سودانی	و	ایرانی	این	
همایش،سخنرانی	کردند.	

دیدار اعضای شورای بررسی متون 
با رئیس جمهور 

ادامه از صفحه 1 -	دکتر	احمدی	نژاد	با	بیان	اینکه	در	حال	حاضر	
غرب	یکی	از	کانونهای	تولید	اندیشه	در	جهان	می	باشد،	گفت:	این	

کانون	طی	30	سال	گذشته	افول	کرده	است	ولی	تا	زمانی	که	آنها	معیار	
باشند	و	فضا	را	مدیریت	کنند	و	اندیشه	ها	را	جلو	ببرند	ما	نمی	توانیم	به	

نیازهای	واقعی	بشر	پاسخ	گوییم.
	رییس	شورای	عالی	انقالب	فرهنگی	با	تاکید	بر	اینکه	پس	از	پیروزی	

انقالب	اسالمی	کارهای	بسیاری	در	خصوص	تولید	علم	در	کشور	
صورت	گرفته	است،	گفت:	طی	30	سال	اخیر	شاید	تنها	کشوری	که	
توانسته	در	عرصه	تولیدات	علوم	انسانی	و	رساندن	انسان	به	جایگاه	

اصلی	اش	تالشی	نمایان	داشته،	ایران	اسالمی	است.	
رئیس	جمهور	تأکید	کرد:	اگر	جامعه	ای	نابسامان	باشد	و	عده	ای	فقط	

نقد	کننده	باشند،		مطمئن	باشید	در	امور	توفیقی	حاصل	نمی	شود	و	ما	
زمانی	شاهد	تغییر	خواهیم	بود	که	ایده	ای	برتر	و	جدیدی	ارائه	گردد،	
مانند	کاری	که	در	زمان	پیروزی	انقالب	اسالمی	صورت	گرفت،	یعنی	
مردی	آمد	و	تصویر	روشنی	را	به	مردم	ارائه	کرد	و	در	نهایت	دیدیم	که	

تمام	ادبیات،	شعر	و...	به	سمت	آن	نظریه	سوق	پیدا	کرد.
رئیس	جمهور	در	ادامه	ارائه	تعریف	روشن	از	انسان	را	یک	وظیفه	مهم	

برشمرد	و	گفت:	در	حال	حاضر	تعریف	مشخصی	از	انسان	وجود	ندارد	و	
نظریات	ارائه	شده	کافی	نمی	باشند،	لذا	الزم	است	نظراتی	ارائه	شود	که	

در	آن	مسیر	حرکت	و	هدف	تبیین	و	تشریح	گردد.	آنگاه	به	وضوح	
می	توان	گفت	حرکت	در	عرصه	های	مختلف	علوم	اعم	از	اقتصاد،	

سیاست	و...	چگونه	و	به	چه	شکل	باشد.	
دکتر	احمدی	نژاد	همچنین	شناخت	انسان	را	بدون	درک	انسان	کامل	

بی	معنا	دانست	و	گفت:	کسی	که	خود	را	به	خوبی	نشناسد	هرگز	
نمی	تواند	تصویر	دقیق	و	روشنی	از	جامعه	و	انسان	را	به	دیگران	ارائه	

کند.
رییس	جمهور	با	بیان	اینکه	اساتید	و	دانشمندان	ایرانی	در	دلشان	

دانش	و	حقایق	ارزشمندی	دارند	که	می	توانند	آن	را	به	جوانان	ارائه	
دهند،	تصریح	کرد:	باید	تالش	شود	تا	این	حقایق	در	قالب	های	نو	و	
تأثیرگذار	به	جوانان	و	حتی	بشریت	ارائه	شود	و	در	این	راستا	دولت	
	 آماده	هرگونه	همکاری	با	دانشمندان	و	اساتید	دانشگاه	است.	

مهلت ارسال مقاله برای همایش 
ملی تعلیم و تربیت تمدید شد  

مهلت	ارسال	مقاله	برای	همایش	ملی	تعلیم	و	تربیت	تمدید	شد.بر	
اساس	اعالم	دبیرخانه	این	همایش،فرصت	ارائه	چکیده	مقاالت	برای	

بررسی	و	حضور	تا	ابتدای	شهریو	امسال	تمدید	شده	است.آخرین	
مهلت	برای	ارسال	اصل	مقاالت	هم	ابتدای	دی	ماه	امسال	خواهد	بود.	
همایش	ملی	تعلیم	و	تربیت	در	اسالم	)مبانی،منابع	و	اصول(		اسفند	
امسال		و	با	رویکرد	معرفی،تحلیل	و	نقد	آثار	دانشمند	فرزانه	مرحوم	
استاد	سید	علی	اکبر	حسینی	برگزار	می	شود.به	این	ترتیب	تعلیم	و	
تربیت	اسالمی	و	استاد	حسینی	و	تعلیم	و	تربیت	اسالمی	دو	محور	

اصلی	این	همایش	خواهند	بود.
این	همایش	را	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	با	

همکاری	شورای	بررسی	متون	و	کتب	علوم	انسانی	برگزار	می	کند.	
عالقه	مندان	می	توانند	برای	کسب	اطالعات	بیشتر	با	شمار	

	www.shmoton.ir	سایت	به	یا	گرفته	تماس		88004388
مراجعه	کنند.	

DrHosseini@shmoton.iR	نشانی	الکترونیک	و	خیابان	شیخ	
بهایی	جنوبی،	بلوار	آزادگان	،	خیابان	25	غربی،ساختمان	غدیر	

			 نشانی	پستی	دبیرخانه	همایش	هستند	

در دو جایزه معتبر کتاب سال و کتاب فصل 

2 کتاب از انتشارات پژوهشگاه 
شایسته تقدیر شدند 

در	دو	جایزه	معتبر	کتاب	سال	و	کتاب	فصل	کتاب	هایی	از	انتشارات	پژوهشگاه	
شایسته	تقدیر	شدند.	کتاب	درآمدی	بر	زبانشناسی	تطبیقی	زبان	های	

هندواروپایی	ترجمه	اسفندیار	طاهری	در	بیست	و	نهمین	دوره	کتاب	سال	
جمهوری	اسالمی	ایران	به	عنوان	کتاب	شایسته	تقدیر	شناخته	شد	.

همچنین	کتاب	»نقش	اعداد	از	باستان	تا	کنون«	نوشته	دکتر	احترام	السادات	
حسینی	شکرایی	از	انتشارات	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	به	عنوان	

اثر	شایسته	تقدیر	نوزدهمین	دوره	جایزه	کتاب	پائیز	فصل	شناخته	و	معرفی	شد.
علی	شجاع	صبائین	مدیر	عامل	خانه	کتاب	با	ارسال	لوح	تقدیری،این	موفقیت	را	به	
ریاست	پژوهشگاه	ونویسنده	اثر	تبریک	گفته	است.دکتر	حسینی	دانش	آموخته	

رشته	فرهنگ	و	زبان	های	باستانی	است	و	عالوه	بر	تالیف	مقاالت	متعدد	
علمی،سابقه	تدریس	در	حوزه	های	زبان	انگلیسی،تاریخ	ادبیات	پیش	از	

اسالم،تاریخچه	کتابت	و	خط			شناسی	را	در	کارنامه	خود	دارد.	کتاب	»نقش	اعداد	از	
باستان	تا	کنون«	تالیف	وی	در	نوزدهمین	جایزه	کتاب	فصل	در	بخش	علوم	خالص	
)ریاضی(	اثر	شایسته	تقدیر	شناخته	شده	است.این	جایزه	از	بهار	سال	86	تا	کنون	

به	صورت	فصلی	برگزار	می	شود.جایزه	کتاب	سال	جمهوری	اسالمی	ایران	نیز	
عمدتا	به	آثاری	تعلق	می	گیرد	که	در	مرحله	اول	و	در	جایزه	کتاب	فصل	برگزیده	

شده	باشند.
پیش	از	این	و	در	شانزدهمین	دوره	جایزه	کتاب	فصل	در	زمستان	سال	1386	نیز	
کتاب	»گویش	بختیاری	کوهرنگ«	نوشته	اسفندیار	طاهری	به	عنوان	اثر	شایسته	

تقدیر	انتخاب	شده	بود.		

خبر کوتاه 

	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	
مطالعات	فرهنگی	درنظردارد	4	

دستگاه	ویالی	متعلق	به	
پژوهشگاه	واقع	در	شهرستان	

بابلسر	شهرک	دریا	کنار	را	
مطابق	باآئین	نامه	مالی	و	

معامالتی	دانشگاهها	ازطریق	
برگزاری	مزایده	عمومی	

بصورت	اجاره	یکساله	واگذار	
نماید	.اطالعات	تکمیلی	و	

جزئیات	این	مزایده	در	سایت	
پژوهشگاه	در	دسترس	است.

	تفاهم	نامه	های	همکاری	
بین	»پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	
مطالعات	فرهنگی«	با	»قطب	

علمی	تحقیق	در	متون	حکمی	
و	عرفانی«	و	همچنین	

»مؤسسه	پژوهش	و	برنامه	
ریزی	آموزش	عالی«	بسته	شد.
این	تفاهم	نامه	ها	در	راستای	

همکاری	های	فیمابین	در	
خصوص	طرح	های	پژوهشی	و	

برنامه	های	مشترک	منعقد	
شده	و	از	اردیبهشت	سال	
جاری	شروع	شده	است.

ـار
بــ

اخ
ی 

خبر
ش 

زار
گ

ت
ارا

تش
ان



3 اردیبهشت 91 | شمـاره19|خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     

حضور دکتر آیت اللهی و دکتر میری در سومین کنفرانس 
بین المللی فلسفه تطبیقی در مسکو

		سومین	کنفرانس	بین	المللی	فلسفه	تطبیقی	با	حضور	دو	نفر	از	اعضا		پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	
فرهنگی	در	مسکو	آغاز	به	کار	کرد.در	این	کنفرانس	بین	المللی	که	21	الی	26	می)31	اردیبهشت	الی	5خرداد(	

با	موضوع	“فلسفه	و	علم	در	فرهنگ	های	شرق	و	غرب”		در	مسکو			برگزار	شد،	دکتر	حمیدرضا	آیت	اللهی	و	
سیدجواد	میری	با	ارایه	دو	مقاله	علمی	حضور	داشتند.	دکتر	حمیدرضا	آیت	اللهی	با	موضوع	“امکان،معنا	
و	اهمیت	مقایسه	میان	فلسفه	اسالمی	با	فلسفه	غربی”	24	می	و	دکتر	سید	جواد	میری	با	موضوع	“مسایل	

فرانظری	در	داخل	فلسفه	سکوالر	علم”	25	می	سخنرانی	کردند.گفتنی	است	این	کنفرانس	شش	روزه	بین	
المللی	توسط	آکادمی	علوم	روسیه	برگزار	شد		و	فیلسوفان	مطرحی	از	سراسر	جهان	در	آن	حضور	داشتند.

حمایت از شرکت دونفر از اعضاء هیئت علمی در 
کنفرانس های بین المللی

هیأت	رئیسه	پژوهشگاه	با	کمک	دو	نفر	از	اعضاء	هیأت	علمی	پژوهشگاه	جهت	شرکت	در	کنفرانس	بین	
المللی	موافقت	کرد.در	تازه	ترین	جلسه	هیأت	رئیسه	پژوهشگاه	،	اعضاء	هیأت	رئیسه	با	مساعدت	به	دو	نفر	

از	اعضاء	هیأت	علمی	جهت	شرکت	در	کنفرانس	های	بین	المللی	پیش	رو	از	محل	گرنت	علمی	موافقت	
کردند.براین	اساس	با	درخواست	سرکار	خانم	دکتر	امید	مالک	بهبهانی	جهت	شرکت	در	پنجمین	کنفرانس	
ساالنه	بین	المللی	ادبیات،	زبان	ها	و	زبان	شناسی	در	آتن	و	همچنین	در	خواست	سرکار	خانم	دکتر	طاهره	
ایشانی	در	خصوص	سخنرانی	در	بیست	و	سومین	کنفرانس	بین	المللی	زبان	شناسی	نقش	گرا	در	ایتالیا	

موافقت	گردید.

اولین جلسه شورای مدیران پژوهشگاه در سال جدید 
اولین	جلسه	شورای	مدیران	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	در	سال	91	سه	شنبه	19	

اردیبهشت	با	حضور	رییس	پژوهشگاه،	معاونان	و	مدیران	بخش	های	مختلف	برگزار	شد	.
دکتر	آیت	اللهی،	رییس	پژوهشگاه	در	این	جلسه	ضمن	مرور	برنامه	های	جدید،اولویت	های	اصلی	

پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	درسال	جدید	را	مجازی	سازی	و	بین	المللی	شدن	فعالیت	ها	
عنوان	کرد.	در	این	جلسه	مدیران	بخش	های	مختلف	درباره	موضوعات	مطرح	شده	و	مشکالت	موجود	به	

بحث	و	تبادل	نظر	پرداختند	.	

از خرداد ماه امسال برگزار می شود

درس گفتارهای مولوی پژوهی 
با حضور استاد خرمشاهی 

درس		گفتارهای	مولوی	پژوهی	با	حضور	استاد	بهاء	الدین	خرمشاهی	در	پژوهشگاه	علوم	
انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	برگزار	می	شود.این	دوره	از	درس	گفتارها	چهارشنبه	آخر	هر	ماه	
از	ساعت								18	تا	16	و	به	مدت	12	جلسه	برگزار	خواهد	شد.آخرین	مهلت	ثبت	نام	خرداد	

1391و	هزینه	ثبت	نام		1.500.000	ریال	اعالم	شده	که	دانشجویان	از	%20	تخیف	برخوردار	
خواهند	بود.	به	شرکت	کنندگان	نیز	گواهی	شرکت	در	دوره	اعطا	خواهد	شد.عالقه	مندان	باید	
شهریه	دوره	را	به	حساب	حساب	بانک	ملی	)سیبا(	107428525007	شعبه	پژوهشگاه	به	نام	
درآمدهای	اختصاصی	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	واریز	کرده	و	برای	تکمیل	

ثبت	نام	با	تلفن	88053035)آقای	جهانگردی(	تماس	بگیرند.	محل	تشکیل	کالس	های	
پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	واقع	در	بزرگراه	کردستان،	نبش	خیابان	64	غربی	

خواهد	بود.	
سال	گذشته	نیز	دوره	حافظ	شناسی	با	تدریس	استاد	بهاء	الدین	خرمشاهی	در	پژوهشگاه	

برگزار	شد	که	با	استقبال	گسترده	عالقه	مندان	همراه	بود.	
گفتني	است	بهاءالدین	خرمشاهي	نویسنده،قرآن	پژوه،حافظ	شناس،روزنامه	نگار،منتقد	و	
طنزپرداز	نام	آشناي	ایران	است.معروف	ترین	آثار	استاد	خرمشاهي	عبارتند	از	حافظ	نامه،	

فرهنگ	موضوعی	قرآن	مجید،	ذهن	و	زبان	حافظ،	و	دانشنامه	قرآن	و	قرآن	پژوهی.	بهاءالدین	
خرمشاهي	که	در	تالیف	دایره	المعارف	تشیع	مشارکت	جدي	داشته	و	در	سال	1383	به														

عنوان	یکي	از	چهره	هاي	ماندگار	جمهوري	اسالمي	ایران	معرفي	شد.

.

اسامی کلیه دانش آموختگان 
پژوهشگاه در سایت مدیریت 

تحصیالت تکمیلی 

پس	از	23	سال	جذب	دانشجو	در	دوره	ها	و	مقاطع	
مختلف	در	پژوهشگاه	علوم	انسانی،	امور	دانش	آموختگان	
مدیریت	تحصیالت	تکمیلی	اسامی	کلیه	دانش	آموختگان	

پژوهشگاه	را	بر	اساس	دوره،	رشته	وسال	فراغت	از	تحصیل	بر	
روی	سایت	مدیریت	تحصیالت	تکمیلی	قرار	داد.	تکمیل	و	

ارائه	این	آمار	که	شامل	696		نفر	است	گام	مهمی	در	راستای	
ارائه	اطالعات	مورد	نیاز	پژوهشکده	ها،	دانش	آموختگان	و	

بخش	های	مرتبط	در	مدیریت	تحصیالت	تکمیلی	پژوهشگاه	
به	شمار	می	رود.

دسترسی	به	این	فهرست	از	طریق	سایت	پژوهشگاه	امکان	
پذیر	است.

کمیته ترفیع  تشکیل جلسه داد 

پنجمین	جلسه	کمیته	ترفیع	پژوهشگاه	علوم	انساني	و	
مطالعات	فرهنگي	در	سال	1391در	روز	چهار	شنبه	

1391/2/13	تشکیل	و	پس	از	بررسي	گزارش	ها	و	مستندات	
10	نفر	از	اعضاء	محترم	هیأت	علمي	بررسی	شد.	بر	این	اساس	

به	دکتر	محمد	علي	فتح	اللهي	بابت	توقف	در	پایه	از	
تاریخ1387/11/1	تا	13901/11/1	سه	پایه	و	به		دکتر	

شهرام	یوسفي	فر	بابت	توقف	در	پایه	از	تاریخ	1389/10/14	
تا	1390/10/14	و	دکترصفورا	برومند	بابت	توقف	در	پایه	از	

تاریخ	13891/7/1	تا	1390/7/1	هر	کدام	یک	پایه	اعطا	شد.	
درخواست	پایه	بقیه	افراد،	در	دست	بررسي	است	و	به	دلیل	

نقص	در	پرونده	در	جلسات	بعد	بررسي	خواهد	شد.

آیین نامۀ شورای علمی- پژوهشی 
گروه تصویب شد 

	آیین	نامۀ	شورای	علمی-	پژوهشی	گروه	مشتمل	بر	4	
ماده	و2	تبصره	است	در	جلسۀ	صد	و	بیست	و	ششم	شورای	

پژوهشی	پژوهشگاه	مورخ	چهارشنبه	1391/02/13		به	
تصویب	رسید.

از	وظایف	و	اختیارات	گروه	نیاز	سنجی	و	پیشنهاد	
اولویت	های	پژوهشي	ساالنۀ،	بررسی	و	پیشنهاد	طرح	نامه	

های	پژوهشی	اعضای،	پیشنهاد	ناظر،	مشاور	و	ارزیاب	علمي	
برای	طرح		های	پژوهشی،	انتخاب	و	معرفی	دو	عضو	هیأت	

علمي	داوطلب	برای	تصدی	مدیریت	گروه،	بررسی	و	پیشنهاد	
فرصت	های	مطالعاتی	و	مأموریت	های	داخلی	و	خارجی	
اعضاء،	پیش	بینی	نیاز	گروه	به	جذب	اعضای	هیأت	علمی	

جدید،	پیشنهاد	خرید	کتب	تخصصي	و	مرجع،	فراهم	آوردن	
زمینۀ	ارتقای	علمی	و	مهارت	های	پژوهشی	اعضای	گروه	از	
طریق	طراحی	و	پیشنهاد	کارگاه	ها	و	دوره	هاي	آموزشي،	

برگزاري	نشست	ها	و	گفتگوهاي	علمي	و	ایجاد	فرصت	هاي	
مطالعاتي	داخلي	و	خارجی،	شناسایي	و	ایجاد	زمینۀ	همکاري	
پژوهشگران	و	صاحب	نظران	کارآمد	در	حوزۀ	تخصصی	گروه	
با	خارج	از	پژوهشگاه،	پیشنهاد	ایجاد	قطب	علمی	و	کرسی	
		های	علمی	،نظارت	و	ارزیابی	مستمر	فعالیت	های	گروه،	
بررسي	و	اقدام	در	مورد	مسائل	جاري	گروه	و	سایر	امور	

ارجاعی	مرتبط	است.	
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دکتر	حمیدرضا	آیت	اللهی	در	این	نشس��ت	به	تبیین	
دیدگاههای	جان	هیک	در	حوزه	فلس��فه	دین	پرداخت	و	گفت:	

یک	نگاهی	در	جامعه	خود	به	ج��ان	هیک	داریم	و	یک	نگاهی	هم	
در	جامع��ه	غربی	به	جان	هیک	وجود	دارد؛	جان	هی��ک	در	نظ��ر	
بس��یاری	از	افرادی	که	در	فلس��فه	دین	دگمهای	مس��یحی	دارند	
فرد	مقبولی	نیس��ت؛	علت	اصلی	این	اس��ت	که	مس��یحیان	نمی	

توانند	به	این	س��ادگی	با	“پلورالیس��م	دینی”	هیک	تلفیق	ایجاد	
کنن��د.

وی	با	بیان	اینکه	از	آنجا	که	“تجس��د”	نظریه	محوری	
مس��یحیت	است؛	بسیاری	از	مسیحیان	دیدگاههای	جان	هیک	را	
بر	نمی	تابند؛	افزود:	جان	هیک	در	تحلی��ل	براهین	اثبات	وج��ود	
خدا	تقریبا	غالب	براهین	را	دقیق	نمی	داند	و	فلس��فه	دین	را	به	
صورت	تحلیلی	پیش	می	برد	و	در	انتها	به	نظریه	ای	در	فلس��فه	

دین	می	رس��د	که	گویی	به	نگرش	قاره	ای	نزدیک	می	ش��ود.

رئیس	پژوهش��گاه	علوم	انس��انی	و	مطالعات	فرهنگی	افزود:	
نکته	مهم	در	آراء	جان	هیک	این	اس��ت	که	او	با	پلورالیس��م	دینی	
زمین��ه	بحث	بین	ادیان	مختلف	را	فراهم	کرد؛	با	اینک��ه	دی��دگاه	

پلورالیس��م	دینی	هیک	را	قبول	ندارم	چون	از	نظر	معرفت	
شناسی،	وجودشناس��ی	و	پدیدارشناسی	دارای	اشکاالتی	اس��ت،	
اما	این	وجه	جان	هیک	که	زمین��ه	گفتگوی	بین	ادیان	را	فراه��م	

کرد	باید	مورد	توجه	قرار	گیرد.
	وی	در	ادامه	ب��ر	تأثیر	دیدگاه	جان	هیک	در	حوزه	زبان	دی��ن	

تأکید	کرد	و	گفت:	برای	رد	دیدگاه	پوزیتویس��تی	و	بی	معنابودن	
گزاره	های	دینی	به	نظر	می	رس��د	که	بعد	از	هیک	این	موضوع	به	
صورت	جدی	افول	پیدا	کرد.	دیدگاه	جان	هیک	در	مقام	س��لبی	
که	بتواند	نگاه	پوزیتویس��تی	)بی	معناداری	گزاره	های	دینی(	
زیر	س��ؤال	ببرد؛	موفق	باش��د	اما	در	ایجاد	نگاه	ایجابی	چندان	

موفق	نبوده	اس��ت

در	این	نشس��ت	همچنین	دکتر	قاسم	پورحسن	با	بیان	اینکه	متأسفانه	
در	ایران	آراء	جان	هیک	به	درس��تی	تبیین	نش��ده	است؛	گفت:	در	ایران	به	
اشتباه	از	جان	هیک	به	عنوان	ناواقع	گرای	دین	یاد	می	شود	و	این	در	حالی	
است	که	خودش	طی	صحبتی	که	داشته	نسبت	به	این	انحراف	برداشت	در	

ایران	به	شدت	انتقاد	کرده	است.
وی	افزود:	جان	هیک	بر	واقع	گرایی	دین	تأکید	می	کند	و	می	گوید	که	
م��ن	از	متن	خ��ود	دین،	و	نه	بر	اس��اس	اذه��ان	دینداران	به	پلورالیس��م	

دینی)تکثرگرایی	دین(	دست	یافتم.
دکتر	قاس��م	پورحس��ن	به	بحث	“زب��ان	دین”	در	دی��دگاه	جان	هیک	
پرداخت	و	گفت:	جان	هیک	زبان	دین	را	هم	ش��ناختاری	و	هم	صادق	می	
داند	و	معتقد	است	که	تمام	مدعیات	دینی	دینداران	اینگونه	است	اما	نباید	
نظر	هیک	را	با	پلنتیگا	یکی	بدانیم.	در	واقع	مانیفس��ت	جان	هیک	در	زبان	
دین	تا	س��ال	2005	این	است	اما	پس	از	آن	نظریه	ای	در	باب	تجربه	اصیل	

دینی	مطرح	می	کند	که	به	نظرم	با	دیدگاه	اولیه	او	زاویه	می	گیرد.	
وی	ب��ا	بیان	اینکه	واقع	گرایان	دینی	از	جمله	“جان	هیک”	برای	خدا	و	
مدعیات	دینی	قائل	به	وجودی	مستقل	هستند؛	بر	تفاوت	دیدگاه	هیک	با	
فویر	باخ	تأکید	کرد	و	گفت:	جان	هیک	با	واقع	گرایی	دینی	خود	نه	تنها	می	
خواه��د	به	خ��دای	انس��ان	گرایانه	باخ	پاس��خ	بدهد	بلکه	م��ی	خواهد	به	
مسیحیت	هم	جواب	دهد.	هیک	می	گوید	من	نخستین	فیلسوف	دین	در	
مسیحیت	هستم	که	بحث	دین	را	از	مسیح	محوری	به	خدامحوری	آوردم.		
هیک	به	ش��دت	از	تثلیث	مسیحی،	اس��طوره	سازی	و...	در	مسیحت	انتقاد	
دارد	و	می	گوید	نمی	ش��ود	بر	اس��اس	تثلیث	مسئله	خدامحوری	را	مطرح	

کرد.
وی	در	تشریح	معنی	ناواقع	گرایانه	دینی	گفت:	ناواقع	گرای	دینی	یعنی	
اینکه	خدا	زمانی	خداست	که	انسان	او	را	بفهمد	و	اال	خدا	نیست.	متأسفانه	
در	ایران	جان	هیک	را	جزو	این	دس��ته	قرار	دادند	در	حالیکه	سه	دوره	عمر	

جان	هیک	نادیده	گرفته	شده	است.
	اس��تاد	فلسفه	دانش��گاه	عالمه	طباطبایی	افزود:	در	واقع	باید	گفت	که	
جان	هیک	تنها	زمانی	که	از	تجربه	دینی	به	نحو	تام	دفاع	می	کند	کمی	از	
واق��ع	گرای��ی	تام	فاصله	می	گی��رد	اما	این	بدان	معنا	نیس��ت	که	او	ناواقع	
گراست	چراکه	در	آخرین	نوشته	اش	می	گوید	اگر	ما	نتوانیم	وجود	خدای	
مس��تقل	و	مدعیات	دینی	را	بیرون	از	ذهن	اثب��ات	کنیم	هیچ	کدام	از	این	
مدعیات	دینی	نه	ش��ناختاری	و	نه	صادق	هستند	بلکه	اینها	چیزی	غیر	از	

وجه	نمادین	و	اسطوره	ای	نیستند.
دکتر	پورحش��ن	تأکید	ک��رد:	جان	هیک	به	صراحت	تفس��یر	نمادین،	
تفس��یر	اسطوره	ای	و	تفس��یر	اخالقی	از	دین	را	نادرست	می	داند	و	معتقد	
است	که	باید	به	تفسیر	دینی	“دین”	روی	آوریم.	جان	هیک	تأکید	می	کند	

که	از	متن	دین	می	تواند	راههای	مختلفی	به	نجات	منتهی	شود.
	وی	به	دیدگاه	جان	هیک	در	مورد	زبان	دین	اش��اره	کرد	و	گفت:	هیک	
مباحث	دین	را	با	رویکرد	کالمی	و	الهیاتی	دنبال	می	کند	و	معتقد	است	که	
زبان	دین	با	زبان	کاربرد	لغات	در	عرف	متفاوت	اس��ت؛	اما	بیگانه	نیست.	او	
معتقد	است	ما	از	معنای	متداول	باید	به	معنای	زبان	خاص	دین	عبور	کنیم.
	او	به	تشریح	نگاه	جان	هیک	به	نظریه	تمثیلی،	تجسد،	غیرشناختاری	
در	زبان	دین	پرداخت	و	با	بیان	اینکه	دیدگاه	جان	هیک	در	این	زمینه	متأثر	
از	مس��یحیت	است؛	گفت:	جان	هیک	فیلسوف	خدامحور	است	و	می	گوید	
که	من	بر	خالف	دیگران	که	خدا	را	بر	اس��اس	دین	می	خواهند	بشناسند،	

سعی	دارم	که	دین	را	بر	اساس	خداوند	بفهمم.
دکتر	پورحسن	در	پایان	با	تأکید	بر	واقع	گرا	بودن	جان	هیک	در	حوزه	
فلس��فه	دی��ن	تصریح	کرد:	هی��ک	می	گوید	که	در	ای��ن	حقیقت	که	ما	به	
خداوند	عش��ق	می	ورزیم	باید	توجه	کنیم	که	ش��یوه	حیات	مبتنی	بر	دین	
یعنی	اس��توار	ساختن	بر	عشق	و	محبت	به	طور	حقیقی	است	و	زمانی	این	
اتفاق	می	افتد	که	به	صورِت	حقیقی	و	ظاهری	آن	توجه	کنیم	نه	به	صورت	

در تازه ترین برنامه از جلسات »سلسله درس گفتارهایی در فلسفه دین«
نشست بررسی آراء جان هیک برگزار شد  

اشکاالت 
پلورالیسم 

دینی
دکتر حمید رضا 

آیت اللهی 

در	تازه	ترین	برنامه	از	جلس��ات	»سلس��له	درس	گفتارهایی	در	فلسفه	دین«،	آراء	جان	هیک	هفدهم	اردیبهشت		در	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	
مطالعات	فرهنگی	نقد	و	بررسی	شد.	در		این	برنامه		دکتر	حمید	رضا	آیت	اللهی،دکتر	قاسم	پور	حسن،دکتر	سید	حسن	حسینی،دکتر	محمد	
س��عیدی	مه��ر	و	دکت��ر	عباس	علی	زمانی		س��خنرانی	کردند.	جان	هاروود		هیک			John Hick	فیلس��وف	دین	و	نظری��ه	پرداز	تکثرگرایی	
دینی،متولد	1922	اس��ت.او	در	دانش��گاه	ادینبورگ	فلسفه	خوانده	و	از	دانشگاه	آکس��فرد	دکتری	فلسفه	گرفت.	هیک	سه	سال	هم	به	عنوان	
کشیش	خدمت	کرد.	او	در	1967	به	استادی	دانشگاه	بیرمنگام	انتخاب	شد.	میان	جان	هیک	و	دکتر	نصر	در	مورد	پلورالیسم	اختالف	نظرهایی	

وجود	دارد	و	همواره	محل	بحث	بوده	است.	هیک	در	نهم	فوریه	2012	درگذشت.
				خالصه	ای	از	سخنرانی	ها	و	نشست	ها	برگزار	شده	در	این	کارگاه	پیش	روی	شماست.

هیک
 واقع گرای 
دینی است

  دکتر قاسم
  پور حسن 
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عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	تربیت	مدرس	به	
تبیی��ن	“دیدگاه	جاودانگی	و	یا	آخرت	شناس��ی	
ج��ان	هیک”	پرداخت	و	گف��ت:	جان	هیک	یک	
فیلس��وف	تحلیلی	اس��ت	و	امروزه	عمدتا	مسئله	
عقالنیت	مورد	اهتمام	فالسفه	تحلیلی	قرار	گرفته	
است،	اما	دیدگاههای	آنها	تفاوت	اساسی	با	فلسفه	

های	سنتی	عقل	گرا	دارد.
		وی	در	تشریح	این	تفاوت	یادآور	شد:	فلسفه	
های	سنتی	عقل	گرا	مثل	فلسفه	اسالمی	عمدتا	
در	پ��ی	اقامه	برهان	و	اثب��ات	منطقی	دیدگاهها	
هستند،	اما	چرخش��ی	که	در	فلسفه	تحلیلی	در	
چند	سال	اخیر	اتفاق	افتاد	این	است	که	فالسفه	
تحلیل��ی	به	دنبال	اثبات	منطق��ی	نظریات	خود	
نیس��تند،	بلکه	تالش	آنها	بیشتر	در	جهت	اثبات	
معقولی��ت	اس��ت؛	که	آراء	جان	هی��ک	و	به	ویژه	
نظریه	جاودانگی	او	در	همین	چارچوب	باید	فهم	

شود.
این	اس��تاد	فلس��فه	به	تش��ریح	مبانی	نظریه	
هیک	در	حوزه	فلسفه	ذهن	پرداخت	و	گفت:	جان	
هیک	آخرت	شناس��ی	خود	را	در	دیدگاه	خاصی	
در	رابطه	با	نفس	و	بدن	بنا	کرده	اس��ت؛	او	معتقد	
اس��ت	که	انس��ان	یک	واحد	یکپارچ��ه	روانی-	
فیزیکی	است	و	بر	اساس	آن	قائل	به	تفکیک	ذهن	
و	بدن	نیست	و	از	طرفی	دیدگاه	این	همانی	را	نیز	

قبول	ندارد.
	دکتر	سعیدی	مهر	افزود:	از	ثمرات	این	دیدگاه	
این	است	که	بین	مغز	و	ذهن	در	عین	وجود	تعامل	
جدی،	یک	تعامل	دو	سویه	است،	اما	هیک	معتقد	
اس��ت	که	نابودی	بدن	که	مغز	نیز	جزو	آن	است؛	
منافاتی	با	بقای	ذهن	ندارد.	در	واقع	نظریه	آخرت	
شناس��ی	هیک	تناسبی	با	فلس��فه	ذهن	به	ویژه	

ذهن	و	بدن	دارد.
وی	از	ج��ان	هی��ک	به	عنوان	یک��ی	از	نظریه	
پردازان	معاصر	پلورالیسم	دینی	یاد	کرد	و	افزود:	
دیدگاه	آخرت	شناسی	هیک	با	مبانی	پلورالیسم	
او	هماهنگ	است	و	او	در	فرازهایی	از	دیدگاههای	
خود	همان	انگاره	های	پلورالیس��م	را	دخالت	می	
ده��د؛	از	جمل��ه	در	بحثی	که	بی��ن	تفکیک	بین	
آخرت	و	برزخ	مطرح	می	کند،	معتقد	است	که	ما	
در	بح��ث	پس	از	مرگ	
دو	مرحل��ه	از	هم	جدا	
داری��م	ی��ک	مرحل��ه	
آخ��رت	اس��ت	و	یک	
دوره	ماقب��ل	آخرت	یا	

همان	برزخ	است.
	عضو	هیئت	علمی	
دانشگاه	تربیت	مدرس	
تأکی��د	ک��رد:	هی��ک	
معتقد	اس��ت	ک��ه	ما	
انس��انها	ب��ر	اس��اس	
ویژگیه��ای	بوم��ی	و	
ش��خصی	خ��ود	یک	
خصوصی��ات	ذهن��ی	
داریم	ک��ه	بعدها	بروز	
می	کن��د	و	در	واقع	او	

تمای��زات	ادیان	را	با	این	دی��دگاه	جمع	می	کند.	
جان	هیک	نگاه	وحدت	گرا	به	آخرت	دارد	و	بر	این	
باور	اس��ت	که	انس��انها	نهایتا	به	ی��ک	وحدت	با	
واقعیت	مطلق	می	رس��ند	و	این	وحدت	از	س��نخ	
فنای	تام	مورد	تأکید	ش��رق	نیست،	بلکه	معتقد	
است	در	آخرت	“اگو”	یا	من	های	کامال	مستقل	از	

هم	نداریم.
وی	ب��ه	نظریه	معروف”	ب��دل”	جان	هیک	در	
حوزه	آخرت	شناسی	اشاره	کرد	و	گفت:	در	بحث	
آخرت	شناس��ی	و	حیات	پس	از	مرگ	دو	دیدگاه	
اساسی	مقابل	هم	قرار	دارد؛	بر	اساس	یک	دیدگاه	
که	خاستگاه	آن	فلسفه	یونان	است	روح	در	انسان	
امر	مج��رد	و	غیرمادی	تلقی	می	ش��ود	و	پس	از	
مرگ	که	بدن	نابود	می	ش��ود	روح	انس��ان	چون	
غیرمادی	است	ابدی	می	ماند	و	خیلی	از	فالسفه	

ما	این	عقیده	را	در	مورد	تجرد	روح	دارند.
س��عیدی	مه��ر	اف��زود:	دی��دگاه	دوم	ب��ر	
برانگیختگی	بدن	که	بعد	مادی	انس��ان	اس��ت؛	
تأکید	دارند	و	از	آنجا	که	جان	هیک	یک	فیلسوف	
دین	و	متکلم	اس��ت،	دیدگاه	آخرت	شناسی	اش	
در	حوزه	برانگیختگی	بدن-	به	معنای	جاودانگی	
روح	مجرد-	می	گنجد.وی	با	تش��ریح	واژه	رپلیکا	
یا	“	نس��خه	بدل”	در		بحث	آخرت	شناسی	هیک	
گفت:	جان	هیک	می	گوید	“رپلیکا”	در	نظریه	من	
به	معنی	نگه	داشتن	نسخه	اصلی	و	تکثیر	نسخه	
بدل	نیست،	بلکه	من	نسخه	بدلی	را	مراد	می	کنم	
ک��ه	با	نس��خه	اصلی	جمع	نمی	ش��ود	و	ثانیا	این	
نس��خه	بیش	از	یک	عدد	نیس��ت.	با	توجه	به	این	
تمایزات	هیک	مدلی	را	ارائه	می	دهد	که	بر	اساس	
آن	می	خواهد	بگوید	که	انس��ان	می	تواند	پس	از	
مرگ	یک	نسخه	بدلی	از	عالم	دیگر	داشته	باشد.

	عض��و	هیئت	علمی	دانش��گاه	تربیت	مدرس	
تصریح	ک��رد:	هیک	در	پی	ارائه	برهان	فلس��فی	
آنگونه	که	فالس��فه	اس��المی	اقامه	م��ی	کنند،	
نیست؛	بلکه	با	ارائه	مدل	می	خواهد	ثابت	کند	که	
فرضی��ه	اش	با	عقل	س��ازگار	اس��ت.	در	بحثهای	
جدید	فلسفی	و	علمی	مفهومی	به	عنوان	“آزمون	
ذهنی	یا	فکری”	مطرح	ش��ده	است	که	اگر	با	این	
دیدگاه	به	س��راغ	علم	و	فلسفه	برویم	بسیاری	از	
دیدگاههای	فالس��فه	و	دانشمندان	در	چارچوب	

آزمون	ذهنی	می	گنجد.
وی	اف��زود:	در	آزم��ون	ذهن��ی،	فیلس��وف	و	
دانشمند	از	یک	مقدمات	فرضی	ذهنی	شما	را	می	
رس��اند	به	جایی	که	نتیجه	مورد	نظر	او	را	تصدیق	
کنید	و	جان	هیک	طی	س��ه	مرحله	مدل	فرضی	

خود	را	برای”نظریه	بدل”	تبیین	می	کند.
	دکتر	سعیدی	مهر	در	پایان	با	اشاره	به	برخی	
از	نقدهای��ی	که	به	نظریه	بدل	هیک	وارد	اس��ت،	
گفت:	یک	اشکال	اساسی	به	“نظریه	بدل”	هیک	
این	است	که	شاید	معقول	باشد	که	انسان	در	این	
عالم	بمیرد	و	نسخه	بدلی	در	عالم	دیگری	حادث	
شود	و	این	همانی	هم	داشته	باشد،	اما	باید	گفت	
که	این	سخن	هیک	ناشی	از	پیش	فرضهای	دینی	
اس��ت	و	کس��ی	که	معتقد	به	ای��ن	پیش	فرضها	

نیست	نمی	تواند	این	نظریه	را	بپذیرد.

جان هیک 
قائل به 

برانگیختگی 
بدن است

دکتر محمد
 سعیدی مهر 
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کارگاه ترجمه متون 
علوم انسانی از فارسی 

به انگلیسی 
		

کارگاه	ترجمه	متون	علوم	انسانی	از	فارسی	به	
انگلیس��ی	ب��ا	حض��ور	دکت��ر	محس��ن	کریمی	
	)	Seattle	دانشگاه	اس��تاد	و	)مترجم	راهجردی
برگزار	می	ش��ود.	این	کارگاه	از	17	خرداد	تا	پایان	
ش��هریور	1391در		30	جلس��ه،		یکش��نبه		ها	و	
چهارش��نبه		ها	ساعت	16	– 14	برگزار	می	شود.	
آخرین	مهلت	ثبت	نام	نیز	نیمه	خرداد	اعالم	شده	

است.
آثار	ترجمه	شده	بخش	بزرگی	از	ادبیات	تمدن	
بش��ری	را	تش��کیل	می	دهد.	اگر	چه	هر	گاه	نام	
ترجم��ه	به	میان	می	آید	ناخ��ودآگاه	ذهنمان	به	
س��وی	برگرداندن	کالمی	مکتوب	یا	ش��فاهی	از	
زبانی	به	زبان	دیگر	کشیده	می	شود	اما	از	آنجا	که	
در	به	کارگیری	هر	زبانی	در	واقع	فردی	از	نوع	بشر	
دست	به	کار	کدگذاری	مفهومی	ذهنی	میشود	و	
آن	را	منتق��ل	می	نماید	تا	آن��گاه	فرد	دیگری	آن	
کدبندی	را	کشف	رمز	کرده	و	به	جان	مفهوم	کالم	
پیببرد،	پس	به	این	مفهوم	ترجمه	هیچگاه	اختراع	
جدیدی	برای	انس��انها	نبوده	است.	مگر	نه	اینکه	
ترجمه	عبارت	است	از	انتقال	پیام	از	یک	سیستم	
کدبندی	ش��ده	)یک	زبان(	به	سیستم	کد	بندی	

شده	)یک	زبان(	دیگر؟
ترجمه	عملی	بس��یار	بنیادین	و	پیچیده	است	
که	در	واقع	فصل	مش��ترکی	اس��ت	بین	تئوری	و	
عمل.	به	این	معنی	که	آنچه	را	که	در	تئوری	آمده	
اس��ت	ط��ی	عملیات��ی	کارب��ردی	در	تولید	یک	
محص��ول	نهایی	بکار	خواهیم	برد.	هدف	نهایی	از	
مجموعه	دوره	های	ترجمه	این	است	که	از	طریق	
آم��وزش	نظریه	ه��ای	مختلف	ترجم��ه	و	تجربه	
کاربرد	عملی	آنها	در	جلسات	متعدد	راه	کارهایی	
به	شرکت	کنندگان	ارائه	شود	تا	نهایتا	بتوانند	به	
برگردان	متون	به	صورت	طبیعی	نزدیک	شوند	به	
عب��ارت	دیگر	متون	مورد	نظ��ر	را	طوری	به	زبان	
مقصد	برگردانن��د	که	اگر	نویس��نده	اثر	گوینده	
طبیعی	زبان	مقصد	ب��ود	آن	اثر	را	بدانگونه	خلق	

میکرد.
این	دوره	آموزشی	ترجمه	با	تکیه	بر	پیام	مورد	
ط��رح	در	متون	علوم	انس��انی	ب��ه	تحلیل	نحوه	
کارک��رد	مترجم	در	انتقال	پی��ام	از	زبانی	به	زبان	
دیگر	می	پردازد	یعنی	تمرکز	این	دوره	بر	مکانیزم	
ش��ناخت	پیام	در	زبان	مبدا	و	نح��وه	انتقال	آن	با	
توجه	به	س��یاق	کالم	و	پش��توانه	های	فرهنگی،	
اجتماعی،	انس��انی،	علمی	و	...	غی��ره	آن	به	زبان	
مقصد	خواه��د	بود.هزینه	ثبت		ن��ام	برای	عموم	
دانش��جویان	 ب��رای	 و	 ری��ال	 	2.000.000
1.500.000	ریال	است.به	شرکت		کنندگان	در	
نشست	ها	گواهی	ش��رکت	در	دوره	اعطا	خواهد	

شد.

 John Hick   جان هاروود  هیک
فیلسوف دین و نظریه پرداز 

تکثرگرایی دینی،متولد 1922 است.او 
در دانشگاه ادینبورگ فلسفه خوانده و 

از دانشگاه آکسفرد دکتری فلسفه 
گرفت. هیک سه سال هم به عنوان 
کشیش خدمت کرد. او در 1967 به 
استادی دانشگاه بیرمنگام انتخاب 
شد. میان جان هیک و دکتر نصر در 
مورد پلورالیسم اختالف نظرهایی 

وجود دارد و همواره محل بحث بوده 
است. هیک در نهم فوریه 2012 

درگذشت.

درباره جان هیک 
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ادامه از صفحه -1 با	این	کارت	ها	نمایش	و	دریافت	
)دانلود(	کتاب	های	سطح	یک	و	دو	در	کتابخانه	علوم	
انسانی	امکان	پذیر	شد.کارت	ها	در	دو	نوعه	طالیی	و	
نقره	ای	بودند	که	هرکدام	قابلیت	های	خاص	خود	را	
داشتند.اس��تفاده	از	ای��ن	کارت	ها	فقط	در	محدوده	
زمان��ی	نمایش��گاه	بی��ن	المللی	کت��اب	)13	تا	23	
اردیبهش��ت(	اعتبار	داشت	و	پس	از	این	تاریخ	دانلود	
منابع	از	کتابخانه	دیجیتال،صرفا	در	محل	کتابخانه	
مرکزی	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	
و	یا	خانه	کتاب	ش��هر	امکان	پذیر	خواهد	بود.	س��ایر	
		ebook.tehran.ir	طریق	از	کماکان	نیز	خدمات
در	دسترس	است.	به	این	ترتیب	کتابخانه	دیجیتال	
علوم	انسانی	که		با	همکاری	پژوهشگاه	علوم	انسانی	
و	 فرهنگ��ی	 مطالع��ات	 و	
ش��هرداری	ته��ران	راه	اندازی	
ش��ده	و	هم	اکن��ون	حاوی	40	
هزار	کتاب	انگلیسی	و	40	هزار	
کت��اب	عربی	اس��ت،به	بازدید	

کنندگان	معرفی	شد.
در	برنامه	دیگری	لوح	فش��رده	
60	کتاب	نای��اب	و	قدیمی	در	
غرفه	پژوهش��گاه	در	نمایشگاه	
کتاب	امس��ال	توزیع	ش��د.لوح	
فش��رده	»گنجینه«	که	حاوی	
نس��خه	PDF		ای��ن	کت��اب	
هاس��ت،به	ص��ورت	رایگان	در	
اختی��ار	عالق��ه	من��دان	قرار										

می	گی��رد.	نامه	ه��ای	قائ��م	مق��ام	فراهانی،ویس	
ورامین،آفرین��ش	و		تاریخ،بدایع	الوقایع،سیاس��ت	
وغزالی،عجایب	هند،مرزبان	نامه	عناوین	تعدادی	از	

کتاب	های	این	مجموعه	ارزشمند	هستند.
حضور	اساتید	پژوهش��گاه	در	غرفه	و	پاسخگویی	به	
سواالت	مراجعان	دیگر	برنامه	امسال	بود.امسال	و	بر	
اس��اس	یک	برنام��ه	از	پی��ش	اعالم	شده،اس��اتید	
پژوهش��گاه	به	طور	منظم	در	غرفه	حضور	داشتند.بر	
این	اساس	دکتر	ش��هرام	یوسفی	فر	نویسنده	کتاب	
ه��ای	»مناس��بات	ش��هر	و	شهرنش��ینی	در	دوره	
س��لجوقیان«	و	»شهر	و	روس��تا	در	سده	های	میانه	
تاریخ	ایران«	ش��نبه	16	اردیبهشت	از	ساعت	15	تا	
17	در	غرفه	پژوهش��گاه	حضور	داش��ت.دکتر	زهره	
زرشناس	که	از	وی	دو	کتاب	»تیشتر	یشت«	و	»قصه	
های��ی	از	س��غد«	در	نمایش��گاه	امس��ال	عرض��ه	
شده،دوشنبه	18	اردیبهشت	از	ساعت	10	تا	13	به	
این	غرفه	آمد.دکتر	کریم	مجتهدی	نیز	همین	روز	و	
از	س��اعت	14	ت��ا	17	با	حضور	در	غرفه	پژوهش��گاه	
پاس��خگوی	عالقه	مندان	و	مراجعان	بود.از	وی	سه	
کتاب	»فلسفه	در	آلمان«،»افکار	کانت«	و	افکار	هگل	
در	نمایشگاه	امسال	عرضه	شده	است.سه	شنبه	19	
اردیبهشت	نیز	از	س��اعت	10	دکتر	بیوک	محمدی	
نویس��نده	کتاب	های	»درآمدی	ب��ر	روش	تحقیق	
کیفی«	و	»اصول	روش	تحقیق	کیفی«	و	دکتر	زهرا	
پارس��اپور	نویسنده	کتاب	های	»کفایه	الطب	1	و2«	
هر	کدام	به	مدت	3	ساعت	در	غرفه	پژوهشگاه	حضور	
داشتند.زمان	حضور	دکتر	محمد	تقی	راشد	محصل	

نویس��نده	کت��اب	ه��ای	»ورزیدگ��ی	ه��ای	زاد	
اس��پرم«،»راهنمای	زبان	سانکسریت«	و	»دینکرد	
هفتم«	هم	چهارشنبه	29	اردیبهشت	از	ساعت	15	

تا	17	بود.
امس��ال	با	پیگیری	پرس��نل	اداره	فروش	پژوهشگاه	
همزم��ان	در	س��الن	13	غرفه	4)غرف��ه	اختصاصی	
پژوهشگاه(	کتب	عربی	پژوهشگاه	در	سالن	تخصصی	
کتب	عربی	توسط	مرکز	پخش	پکتا	عرضه	گردید.	بر	
اس��اس	اعالم	مدیر	فروش��گاه	کتاب،	داستان	هایی	
برای	فکر	کردن/	رابرت	فیش��ر،	ترجمه	سید	جلیل	
ش��اهری	،قواعد	کلی	فلسفی	/	غالمحسین	دینانی	،	
روش	های	تحقیق	در	علوم	اجتماعی	/	باقرساروخانی	
،درآمدی	بر	روش	تحقی��ق	کیفی	/	بیوک	محمدی	
،برهان	صدیقین/	حمید	پارسانیا	،هرکجا	دلیل	ما	را	
برد	/	آنتونی	فلو،	ترجمه	سید	حسن	حسینی	،اصول	
روش	تحقی��ق	کیفی	/	بیوک	محمدی	،	افکار	کانت	/	
کریم	مجتهدی	،افکار	هگل	/	کریم	مجتهدی	و	لیال،	
کودک	فیلس��وف	/	سعید	ناجی	اسامی	10	کتاب	پر	

فروش	در		نمایشگاه	امسال	بوده	اند.
بر	اس��اس	گزارش	اداره	فروش	کتاب	میزان	فروش	
کتاب	و	محصوالت	فرهنگی	پژوهش��گاه	از	سالهای	
گذش��ته	بسیار	بیشتر	بوده	است.	رقم	خالص	فروش	
پ��س	از	اعم��ال	تخفیف��ات	000/000/	430ریال	

معادل	چهل	وسه	میلیون	تومان	است.
بیست	و	پنجمین	نمایشگاه	بین	المللی	کتاب	تهران	
از	13	تا		23اردیبهشت	سال	1391	در	مصلی	بزرگ	

حضرت	امام	خمینی	)ره(	برگزار	شد.

گزارشی از نمایشگاه بین المللی کتاب بیست و پنجم 

حضور فعاالنه پژوهشگاه در نمایشگاه کتاب 

  بر اساس گزارش اداره فروش کتاب 
میزان فروش کتاب و محصوالت 
فرهنگی پژوهشگاه از سال های 

گذشته بسیار بیشتر بوده. رقم خالص 
فروش پس از اعمال تخفیفات 

000/000/ 430ريال معادل چهل وسه 
میلیون تومان است.

مرور فوری 
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شورای انتشارات پژوهشگاه یازدهم اردیبهشت تشکیل جلسه داد .در این جلسه 
که به ریاست دکتر آیت اللهی تشکیل شد،اعضا در خصوص آثار مطروحه تصمیم گیری 

کردند.فهرست تعدادی از مصوبات این جلسه به شرح زیر است: 

  کتابشناسی	منابع	عربی	کهن	�	کتابشناسی	منابع	آرامی،	سریانی	�	لهجه	شناسی	سامی	شمالی	
غربی،	لهجه	شناسی	عبری/	کتابشناسی	منابع	ایالیی،	خط	شناسی	عربی	کهن،	عربی	جنوبی،	اُگاریتی،	

اتیوپیایی/	کتابشناسی	منابع	عمومی	سامی،	سامی	تطبیقی/	اّکدی	از	مجموعه	کتابشناسی	برخی	
زبان	های	آسیای	غربی	آقای	سعید	حیاتی	به	داوری	سپرده	شد.
  رساله	ُقَشیریۀ	آقای	دکتر	معین	زاده،	به	داوری	ن	سپرده	شد.

  با	چاپ	مجدد	»فرهنگ	اصطالحات	فلسفۀ	علوم	اجتماعی	)فرانسه	�	فارسی(«	خانم	ماریا	
بریجانیان	موافقت	گردید.

  مقرر	شد	قرارداِد	ترجمۀ	کتاب	»علی	ابن	ابیطالب	سلطته	الحق«	که	به	تأیید	آقایان	دکتر	لسانی	و	
دکتر	آئینه	وند	رسیده	است،	به	صورت	قرارداد	خرید	دائم	اثر،	منعقد	شود.
  کار	ترجمۀ	فارسی	»قانون	حمورابی«	آقای	حسین	بادامچی	رّد	شد.

  کار	»تدوین	استراتژی	رویکردی	فراگیر	و	تحلیلی«	آقای	داود	سلمانی	رّد	شد.
  مقرر	شد	»مجموعه	مقاالت	فلسفۀ	رسانه«	در	چهار	جلد	به	کوشش	آقای	دکتر	حسن	حسینی،	

به	چاپ	برسد.
  »گویش	های	ایرانی	سیوندی	�	یزدی«	ترجمۀ	آقای	علی	نورزاد،	به	داوری	سپرده	شد.

  مقرر	شد	کار	موظف	خانم	دکتر	پارسا	با	عنوان	»تفاسیر	شیعی	قرآن	کریم	در	قرون	دهم	و	یازدهم«	
چاپ	شود.

  کار	»مقدمه	ای	کاربردی	بر	استعاره«،	ارسالی	از	سازمان	سمت	برای	چاپ	مشترک،	رّد	شد.

  کار	خانم	کبری	عزیزیان	با	عنوان	»جشن	های	ایران	باستان«	به	داوری	سپرده	شد.
  3		کار	از	آقای	امیر	عبدالرضا	سپنجی	با	عناوین	-1	»مخاطب	و	رسانه	از	دیدگاه	سرآمدان	

جمهوری	اسالمی«	-2	Media and Audience	Mass Media  3-،	به	داوری	سپرده	شد.
  کار	»تحلیل	شعر	مهاجرت	افغانستان«	از	خانم	گل	نساء	محمدی،	به	داوری	سپرده	شد.

  کار	آقای	علی	کرباسی	زاده	با	عنوان	»تحوالت	فکری	حوزۀ	علمیۀ	اصفهان	در	100	سال	اخیر	با	
محوریت	)غلو،	تقصیر	و	اعتدال(	به	داوری	سپرده	شد.

  متن	کامل	»انجیل	برنا«	با	نقد	و	بررسی	یک	انجیل	حبلی	قرون	وسطایی	و	متن	کامل	طومارهای	
بحرالمیت	آقای	سعید	کریم	پور،	به	داوری	سپرده	شد.

  کار	آقای	فرزاد	گلی	با	عنوان	»درآمدی	بر	پزشکی	زندگی	گرا،	جستارهای	نظرورزانه	در	گفتمان	
پزشکی	امروز«	به	داوری	سپرده	شد.

  کار	آقای	دکتر	احمد	کتابی	با	عنوان	»تساهل	و	مدارا«،	به	داوری	سپرده	شد.
  مقرر	شد	»مقدمۀ	قیصری	بر	شرح	فصوص	الحکم	ابن	عربی	و	ترجمه	ماللهند	ابوریحان«	)از	آثار	

آقای	منوچهر	صدوقی	سها(	به	چاپ	برسد.
  کار	آقای	مظفری	با	عنوان	»برج	های	عاج	بر	روی	شن«	به	داوری	سپرده	شد.طومارهای	بحرالمیت	

آقای	سعید	کریم	پور،	به	داوری	سپرده	شد.
  کار	آقای	فرزاد	گلی	با	عنوان	»درآمدی	بر	پزشکی	زندگی	گرا،	جستارهای	نظرورزانه	در	گفتمان	

پزشکی	امروز«	به	داوری	سپرده	شد.
  کار	آقای	دکتر	احمد	کتابی	با	عنوان	»تساهل	و	مدارا«،	به	داوری	سپرده	شد.

  مقرر	شد	»مقدمۀ	قیصری	بر	شرح	فصوص	الحکم	ابن	عربی	و	ترجمه	ماللهند	ابوریحان«	)از	آثار	
آقای	منوچهر	صدوقی	سها(	به	چاپ	برسد.

  کار	آقای	مظفری	با	عنوان	»برج	های	عاج	بر	روی	شن«	به	داوری	سپرده	شد.

شورای انتشارات پژوهشگاه تشکیل جلسه داد
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گفتمان های 
جایگزین در علوم 

اجتماعي آسیا
اثر: سید فرید العطاس

ترجمه: دکتر محمدعبداهلل زاده 
قیمت: 11500 تومان

صفحات: 308 صفحه
کتاب	گفتمان	های	جایگزین	در	علوم	اجتماعي	
آس��یا	به	مجموعه	اي	از	مس��ائل	مرتبط	با	وضع	علوم	اجتماعي	در	آس��یا	مي	پردازد.	این	مسائل	در	
چارچ��وب	یک	منبع	معرفتي	خاص	تاریخي	و	ادامه	س��لطه	آن،	یعني	منبع	غربي،	بر	گفتمان	هاي	

علمي،		اجتماعي	آسیا	مورد	مطالعه	قرار	مي	گیرند.
نگارنده	در	مقدمه	کتاب	می	گوید:	مقاالت	گردآوري	ش��ده	در	این	جلد،	حاکي	از	کوششي	براي	
مستند	ساختن	نقدهاي	مختلف	وضع	علوم	اجتماعي	در	آسیا	و	ارزیابي	انتقادي	توصیه	ها	در	مورد	
گفتمان	هاي	جایگزین	اس��ت	که	از	آن	نقدها	پدید	آمده	اند.	این	نقدها	که	شامل	نقد	شرق	شناسي،	
اروپا	محوري،	ذهن	در	بند	)اسیر(،	امپریالیسم	آموزشي	و	وابستگي	آموزشي	مي	شوند	موجب	شده	
اند	تا	درخواس��ت	هایي	براي	ایجاد	گفتمان	هاي	جایگزین	و	رهایي	بخش	تر،	دانش	استعمار	زدایي	
ش��ده،	مکتب	هاي	عل��وم	اجتماعي	مس��تقل	و	علوم	اجتماعي	بومي	ش��ده	مطرح	ش��وند.	این	در												

خواس��ت	ها	را	جمعا	میت	وان	به	عنوان	فراخوان	هایي	براي	ایجاد	گفتمان	هاي	جایگزین	در	علوم	
اجتماعي،	عمدتا	نشات	گرفته،	ولي	نه	منحصرا	،	از	جهان	سوم	...	تلقي	کرد.	اما	خود	این	فراخوان	ها	

براي	ایجاد	بدیل	ها	اغلب	مشکل	آفرین	و	مستلزم	ارزیابي	انتقادي	هستند.
	اصول	حاکم	بر	نقدهاي	مرتبط	با	وضع	علوم	اجتماعي	در	آسیا	و	فراخوان	ها	براي	گفتمان	هاي	
جایگزین	مبتني	بر	دو	مفهوم	امر	مربوط	و	نامربوط	)موضوع	هاي	مربوط	و	نامربوط	به	جوامع	آسیایي(	
هستند.	اگرچه	در	این	نقدها	و	فراخوان	ها	به	آن	مفاهیم	اشاره	شده	ولي	کامال	مورد	مداقه	قرار	نگرفته	
اند.	بنابراین	این	کتاب	فراتر	از	مستندسازي	و	ارزیابي	انتقادي	مي	رود	و	صریحا	به	مفهوم	سازي	علوم	
اجتماعي	مربوط	و	نامربوط	مي	پردازد.	با	این	حال	هدف	این	کتاب	نه	ارائه	یک	بررسي	جامع	از	علوم	
اجتماعي	و	برشمردن	همه	نقدهاي	معرفت	غربي	است	و	نه	بیان	همه	تالش	ها	براي	ایجاد	گفتمان	

هاي	جایگزین.	
فرید	العطاس	در	رابطه	با	این	اثر	می	گوید:	»در	این	کتاب	ادعا	نمي	کنم	که	هیچ	تالشي	مربوط	
به	علوم	اجتماعي	وجود	ندارد	که	از	مسائل	اروپا	محوري	و	شرق	شناسي	درآسیا	ناآگاه	باشد،	یا	این	
که	هیچ	اثري	در	میان	دانشمندان	علوم	اجتماعي	وجود	ندارد	که	فراتر	از	اختالفات	قومي	رفته	باشد،	
در	واقع	نمونه	هایي	از	تالش	هاي	گوناگوني	را	بیان	مي	کنم	که	در	جهت	تولید	آگاهانه	علوم	اجتماعي	
ض��د	اروپا	محور	صورت	گرفته	اند.	به	رغم	این	تالش	ها	ش��رایط	تعیین	کننده	همچنان	اروپا	محور	

است.«
گفتمان	هاي	جایگزین	حتي	در	مجامع	علوم	اجتماعي	جهان	سوم	به	جریان	غالب	تبدیل	نشده	
اند	زیرا	انبوه	مش��کالت	رویاروي	آن	ها	از	تبدیل	ش��دن	آن	گفتمان	ها	به	بخش��ي	از	جریان	غالب	
جلوگیري	مي	کند.	در	این	کتاب،	هدف	مطرح	س��اختن	مس��ائل	و	موضوع	هاي	مربوط	به	فراخوان	
ایجاد	گفتمان	هایي	اس��ت	که	خودش��ان	را	به	عنوان	بدیل	هاي	گفتمان	هاي	اروپا	محور	و	ش��رق	

شناسانه	نشان	مي	دهند.

درآمدی بر جامعه 
شناسي زبان

مولف: یحیی مدرسی
قیمت: 9500 تومان

صفحات: 376 صفحه
کتاب	درآمدی	بر	جامعه	شناس��ي	زبان	که	به	
تازگی	توس��ط	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	
فرهنگی	روانه	بازار	نشرش��ده	را	می	توان	به	عنوان	
کوششي	براي	آشنا	س��اختن	خوانندگان	فارسي	
زبان	به	ویژه	دانشجویان	رشته	زبان	شناسي	با	مسائل	بنیادي	جامعه	شناسي	زبان	قلمداد	کرد.	در	
این		اثر،	نویس��نده	کوش��یده	است	تا	مباحث	پیچیده	علمي	در	سطحي	مقدماتي	و	تا	حد	امکان،	به	
زباني	س��اده	و	خالي	از	ابهام	مطرح	گردد	و	به	همین	جهت،	در	بخش	هاي	گوناگون	کتاب،	در	کنار	
مباحث	نظري	و	در	جهت	روشن	تر	شدن	آن	ها،	نمونه	هایي	از	پژوهش	هاي	تجربي	انجام	شده	نیز	

ارائه	شده	است.
در	رابطه	با	جامعه	شناس��ي	زبان	باید	گفت	که	این	رش��ته	یکي	از	جدیدترین	رش��ته	هاي	زبان	

شناسي	نوین	است	که	زبان	را	به	عنوان	پدیده	اي	اجتماعي	و	در	بافت	اجتماعي-	فرهنگي	آن	بررسي	
مي	کند.	این	رشته	بینابیني	تازه	که	از	پیوند	زبان	شناسي	و	جامعه	شناسي	به	وجود	آمده	است	و	از	
نظریه	ها	و	روش	هاي	پژوهشي	این	دو	علم	در	مطالعه	زبان	بهره	مي	گیرد،	در	طول	3	دهه	گذشته	
رشد	و	گسترش	بسیار	قابل	مالحظه	اي	داشته	و	اکنون	در	میان	سایر	رشته	هاي	زبان	شناسي،	جاي	
ویژه	اي	یافته	اس��ت.در	این	دوره	نسبتا	کوتاه،	توجه	گروه	زیادي	از	زبان	شناسان	و	برخي	از	جامعه	
شناسان	به	این	رشته	جلب	گردیده	و	مطالعات	و	بررسي	هاي	ارزنده	اي	در	قلمرو	رو	به	گسترش	آن	
انجام	گرفته	است.	نتایج	این	گونه	تحقیقات	اکنون	در	اختیار	پژوهندگان	و	دانشجویان	زبان	شناسي	

و	علوم	مرتبط	با	آن	قرار	دارد.
مولف	در	پیشگفتار	این	اثر	به	این	موضوع	اشاره	کرده	است	که	با	کوشش	برخي	از	زبان	شناسان	
ایراني	در	چند	س��ال	گذشته،	در	کش��ور	ما	نیز	جامعه	شناسي	زبان	به	عنوان	یک	رشته	علمي	تازه،	
ش��ناخته	شده	اس��ت.	بي	تردید	آثار	آموزنده	دکتر	محمد	رضا	باطني	در	معرفي	مسائل	بنیادي	این	
رشته	جدید	و	آشنا	ساختن	عالقه	مندان	با	دیدگاه	هاي	تازه	در	مطالعات	زباني	نقشي	بس	مهم	داشته	
اس��ت.	آثار	نویسندگان	و	مترجمان	دیگر	نیز	که	به	برخي	از	موضوعات	مرتبط	با	این	رشته	پرداخته	
اند،	در	آشنا	ساختن	خوانندگان	فارسي	زبان	با	برخي	از	جنبه	هاي	اجتماعي	زبان	سهم	اساسي	داشته	
است.	از	این	میان	باید	از	اثر	قدیمي	اما	بسیار	با	ارزش	یوریل	واین	رایش	به	نام	برخورد	زبان	ها	ترجمه	
دکتر	ناصر	بقایي	و	دکتر	حمید	سرهنگیان	یاد	کرد.	با	این	حال،	تاکنون	کتاب	جداگانه	اي	که	مسائل	
نظري	و	تجربیات	عملي	در	رش��ته	جامعه	شناسي	زبان	را	به	طور	نسبتا	گسترده	و	یکجا	در	سطحي	

مقدماتي	مورد	بحث	و	بررسي	قرار	د	هد،	به	زبان	فارسي	نوشته	یا	ترجمه	نشده	است.

جستار در میراث 
منطق دانان 

مسلمان
مولف: احمد فرامرز قراملکی

قیمت: 16000 تومان
صفحات: 530 صفحه

جستار	در	میراث	منطق	دانان	مسلمان	توسط	
پژوهش��گاه	علوم	انس��اني	و	مطالعات	فرهنگي	در	
سال	1391	منتشر	شد.	این	اثر	در	چهار	بخش	و	بیست	و	یک	فصل	سامان	یافته	اند:	علم	شناسي،	

معرفت	شناسي،	آراء	منطقي	دانشمندان	مسلمان،	تحلیل	تاریخي	مسایل	منطقي.
بخش	نخس��ت	کتاب	گزارش	و	تحلیل	دیدگاه	منطق	دانان	در	شناخت	علوم	است.این	فصل	به	

بررسی	موضوعاتی	مانند	تقدم	مباحث	علم	شناسي	بر	مباحث	علم،	جایگاه	معرفتي	علم	منطق	در	
الگوي	علم	شناسي	ارسطویي	و	مواجهه	اصولي	با	الگوي	علم	شناسي	ارسطو	و	سهم	اصولیان	متاخر	

در	ارایه	الگوي	جدید	علم	شناسي	می	پردازد.
محور	اصلی	بخش	دوم	به	طرح	مباحث	معرفت	شناس��ي	نزد	منطق	دانان	مسلمان	مي	پردازد.	
نظریه	توجیه	نزد	طوسي،	برهان	حقایق	نفس	االمري،	بداهت	تصورات	حسي،	تمثیل،	کثرت	گرایي	

تا	جهان	شمولي	معرفت	بخشی	از	موضوعات	مطرح	شده	در	این	بخش	هستند.
بخش	س��وم	به	طرح	برخي	از	دیدگاه	هاي	مهم	منطق	دانان	مي	پردازد	که	تحول	ساختاري	در	
منطق	نگاري	ابن	سینا،	مکتب	هاي	منطقي	شیخ	اشراق،	آراء	آثار	منطقي	عالمه	حلي،	قطب	الدین	
رازي	و	معم��اي	مجه��ول	مطلق،	آراء	و	آثار	منطقي	جالل	الدین	دواني	و	مالصدرا	و	تحویل	قضایا	را	

بررسی	می	کند.
در	بخش	چهارم	برخي	از	مس��ایل	منطقي	در	تطور	تاریخي	مطالعه	مي	ش��ود.	ترتیب	طرح	این	
مسایل،	ترتیب	آثار	منطقي	به	ویژه	آثار	دوبخشي	است.	مفاهیم	غیر	محصل،	تمایز	مصداقي	خبر،	

اجزاء	قضیه،	از	طبیعیه	تا	محمول	درجه	2،	تطور	تاریخي	قضایاي	حقیقي،	خارجي	و	ذهني.
برای	تهیه	این	کتاب	کافی	است	به	نشاني	اینترنتي	WWW.IHCS.AC.IR	مراجعه	یا	نام	

آن	را	از	طریق	پیامک	به	شماره	3000144104	ارسال	کنید.
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 اولین کتاب تالیفي گروه پژوهشي جامعه و امنیت  
درآمدي نظري بر امنیت جامعه اي منتشر شد 

کت��اب	»درآمدي	نظ��ري	بر	امنیت	
جامعه	اي«	اولین	اث��ر	تالیفي	گروه	
پژوهش��ي	جامعه	و	امنیت	منتش��ر	
شد.این	کتاب	محصول	اجراي	اولین	
ط��رح	تحقیقاتي	با	عن��وان	»امنیت	
اجتماعي؛	معنا،	مؤلفه	ها	و	نظریه	ها«	
است	که	توسط	دکتر	قدیر	نصري	در	
گروه	پژوهش��ي	جامعه	و	امنیت	به	
انجام	رس��یده	و	هم	اکن��ون	به	بازار	

نشر	ارائه	شده	است.
طرح	تحقیقاتي	»امنیت	اجتماعي؛	
نظریه	ه��ا،	مفاهی��م	و	مؤلفه	ه��ا«	
نظریه	ه��اي	علم��ي	مه��م	و	مطرح	
جه��ان	در	زمینه	امنی��ت	اجتماعي	
		Societal Security	)اي	جامعه(
را	بررس��ي	کرده	و	متناس��ب	با	نیاز	

جامعه	ایران	نقد	و	ارزیابي	ش��ده	است.	تحقیق	مذکور	تبیین	و	تفسیري		بر	مباني	نظري	امنیت	
جامعه	اي	تولید	شده	در	مجامع	آکادمیک	جوامع	غربي	است.	در	حال	حاضر	کساني	که	در	ایران	
فعالیت	هاي	تحقیقاتي	و	کارشناسي	در	این	حوزه	انجام	مي	دهند	اغلب	از	منابع	غربي	به	عنوان	
مرجع	اس��تفاده	مي	کنند.	در	صورتي	که	تفاوت	هاي	زیادي	بین	مؤلفه	ها	و	ش��اخصه	هاي	جوامع	
غربي	و	ایراني	وجود	دارد	که	موجب	کاهش	درجۀ	صحت	و	دقت	فعالیت	هاي	علمي،	تحقیقي	و	
کارشناسي	خواهد	شد	و	بعضاً	موجب	انحراف	و	خطا	در	به	کارگیري	نتایج	تحقیق-	بدون	رعایت	

مالحظات-	مي	شود.	
البته	ادبیات	نظري	غربي	در	مدل	نظري	و	الگوي	پرداخت	علمي	و	برخي	مؤلفه	ها،	ش��اخصه	ها،	
نظریه	ها	و	مفاهیم	مي	تواند	مورد	بهره	برداري	قرار	گیرد،	لیکن	متناسب	با	نیازهاي	جامعۀ	ایراني	

اسالمي	باید	نقد	و	ارزیابي	شود.
ادبیات	تولید	شده	در	باب	»امنیت	جامعه	اي«	)Societal Security(	را	مي	توان	به	دو	دسته	
تقس��یم	نمود؛	دسته	اول	متوني	هس��تند	که	در	غرب	تولید	شده	اند	و	مرجع	امنیت	جامعه	اي	را	
هویت	گروههاي	اجتماعي	)بویژه	اقلیت	هاي	قومي(	قرار	داده	اند.	دس��ته	دیگر	ادبیات،	مجموعه	
متوني	است	که	در	داخل	ایران	و	طي	دو	دهه	اخیر	منتشر	شده	است.	متون	تولید	شده	به	زبان	

فارسي	را	نیز	مي	توان	در	قالب	سه	دسته	فرعي	طبقه	بندي	کرد؛
				1-		متون	تولیدي	از	سوي	دستگاههاي	اجرایي؛متوني	که	از	سوي	دستگاههاي	دولتي	منتشر	
گردیده	بیش��تر	ناظر	بر	امنیت	جامعه	و	یا	امنیت	اجتماعي	اس��ت	و	تفسیر	هویت	محور	امنیت	

جامعه	اي	)به	سیاق	بوزان	و	ویور(	اروپاییان	را	برنمي	تابد.
2-		متون	تولیدي	از	سوي	محافل	آکادمیک؛نگاه	دقیق	در	این	متون	نشان	مي	دهد	که	موضوع	
امنیت/	ناامني	در	س��احت	جامعه،	بس��یار	وسیع	و	پراکنده	است.	عالوه	بر	این،	مطالعات	و	متون	
مزبور	عمدتاً	پسیني	هستند	و	به	کالبدشکافي	و	علت	شناسي	آسیب	هاي	اجتماعي	طي	سالیان	
اخیر	بسنده	کرده،	به	تخمین	شرایط	و	فضاي	آتي	نپرداخته	اند	)مسائل	اجتماعي	ایران،	1383(
3-	متون	تولیدي	از	س��وي	مراکز	ش��به	غیردولت��ي	)quasi NGO(؛در	یک	جمع	بندي	کلي	
مي	توان	از	این	گزاره	دفاع	کرد	که	هیچ	یک	از	آثار	تولید	شده	توسط	این	مراکز	به	صورت	ویژه	و	
تخصصي	به	ایضاح	معناي	امنیت	جامعه	اي	و	تشریح	اجزا	و	نظریه	هاي	مرتبط	به	آن	نپرداخته	اند.	
اما	در	کتاب	»درآمدي	نظري	بر	امنیت	جامعه	اي«	که	براي	اولین	بار	به	توضیح	و	تفسیر	امنیت	
اجتماعي	)جامعه	اي(	به	طور	خاص	پرداخته	اس��ت،	درصدد	جواب	دادن	به	این	پرسش	ها	است	
که	»معناي		امنیت	جامعه	اي«	چیست؟	ارکان	و	مؤلفه	هاي	آن	کدامند؟	چه	نظریه	هایي	در	این	

خصوص	وجود	دارند	و	مدل	غیر	غربي	پرداختن	به	امنیت	جامعه	اي	چیست؟.
در	ای��ن	کتاب	خواننده	در	مي	یابد	ک��ه	امنیت	جامعه	اي	چه	معنایي	دارد،	اجزا	یا	مولفه	هاي	آن	

کدامند	و	چه	نظریه	هایي	در	این	خصوص	مطرح	شده	است.

اولین اثر ترجمه گروه پژوهشي جامعه و امنیت منتشر شد 

مقدمه اي بر جامعه شناسي امنیت
»مقدمه	اي	بر	جامعه	شناسي	امنیت«	ترجمه	اي	است	از	کتابي	
ب��ا	عن��وان	امنیت،	هوی��ت	و	مناف��ع،	جامعه	شناس��ي	روابط	

بین	الملل،	نوشته	بیل	مک	سوییني.
این	کتاب	توسط	محمدعلي	قاسمي	و	محمدرضا	آهني	ترجمه	
و	توسط	دکتر	اصغر	افتخاري	ویرایش	و	بازبیني	شده	است.وی	
همچنی��ن	پیش	درآمدي	درباره	جامعه	شناس��ي	امنیت	بر	آن	

افزوده		است.
در	مقدمه	کتاب	می	خوانیم:	»نظریه	پردازان	و	سیاست	گذاران	
حرفه	اي	با	به	کارگیري	اصطالح	امنیت	در	تبیین	عالقه	مندي	
خاص	خود	به	مدل	س��ازي	و	اِعمال	روابط	بین	الملل،	عینیتي	
ظریف	و	محس��وس	به	آن	بخش��یده	اند	ک��ه	درک	آن	را	براي	
عموم،	آسان	ساخته	است.	اما	این	کاربرد	فني	و	تخصصي	نباید	
ما	را	از	طرح	این	سؤال	باز	دارد	که:	چگونه	مي	توان	اصطالحي	
را	ک��ه	مجموع��ۀ	پیچیده	و	غني	از	روابط	انس��اني	را	با	خود	به	
هم��راه	دارد،	در	تعریف��ي	گنجاند	که	مس��ائل	عادي،	پیش	پا	
افتاده	و	روزمره	را	در	بر	گیرد؟	عالوه	بر	این	در	دهۀ	گذش��ته	با	
بروز	حوادثي	خاص،	ضرورت	بازاندیش��ي	اساس��ي	در	امنیت	
مش��خص	ش��ده	اس��ت؛	حوادثي	که	نمي	توان	با	اصطالحات	
قدیم��ي	امنیت	آن	ه��ا	را	به	خوبي	توجی��ه	و	تبیین	نمود.	این	
کتاب	را	مي	توان	پاس��خي	کلي	به	این	نیازها	به	حس��اب	آورد؛	
همچنین	این	کتاب	پاسخي	است	به	مسئلۀ	بنیادین	امنیت	که	
در	این	حوادث	نمود	مي	یابد.	به	طور	خاص	این	کتاب	از	نوعي	
احس��اس	ابهام	در	مسائل	خاص	امنیت	بین	الملل	و	توضیحات	
موج��ود	در	ادبیات	دانش��گاهي	در	این	خصوص	س��ر	بر	آورده	

است.«
	اثر	حاضر	از	جمله	آثاري	اس��ت	ک��ه	در	حوزه	امنیت	پژوهي	با	
رویکرد	اجتماعي	نگاشته	ش��ده	و	از	این	حیث	کتابي	به	شمار	
	مي	آی��د	که	در	طرح	هویت	اجتماعي	امنیت	نقش	مؤثري	دارد	

و	به	همین	دلیل	اغلب	به	آن	استناد	مي	شود.	
در	ای��ن	اثر	مفهوم	Societal	،	هم	از	حیث	نظري-	مفهومي	و	
ه��م	از	بعد	کاربردي	مورد	توجه	اس��ت.	بنابرای��ن	هم	بداعت	
نظ��ري	دارد	و	ه��م	ارزش	کارب��ردي.	ای��ن	کت��اب	یک��ي	از	
دس��تاوردهاي	منظوم��ۀ	تحقیقاتي	»طرح	جام��ع	مطالعات	

امنیت	اجتماعي«	است.
کتاب	در	11	فصل	منتش��ر	ش��ده	که	معن��ای	امنیت،	مراحل	
آغازین	تحول	امنیت،	توس��یع	مفهوم	امنیت،	هویت	در	مقابل	
دول��ت،	مالحظ��ات	مفهومی	امنی��ت،	رویکرد	س��ازه	انگارانه	

اجتماع��ی،	محدودیت	
هویت،	 نظ��ری	 ه��ای	
س��اختار	و	کارگزار	در	
اجتماع��ی،	 نظری��ه	
شناس��ی	 جامع��ه	
امنی��ت،	 انعکاس��ی	
امنیت	سازی	به	صورت	
آرام	و	پوشیده	و	امنیت	
اخالق��ی	 انتخ��اب	 و	
مهمتری��ن	محور	های	
بررس��ی	ش��ده	در	آن		

هستند.
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جدید	ترین	مجله	پژوهشگاه	

جستارهای تاریخی به 
شماره چهارم رسید

چهارمین شماره دو فصلنامه علمي پژوهشی 
»جس�تارهای تاریخی« توس�ط پژوهش�گاه 
عل�وم انس�اني و مطالعات فرهنگي منتش�ر 

ش�د.
 حمیدرضا	آیت	اللهي	مدیر	مس��ئول	و	پروین	ترکمنی	
آذر	سردبیر	این	نشریه	تخصصي	هستند	و	صادق	آئینه	
وند،	اس��تاد	دانش��گاه	تربیت	مدرس؛	احسان	اشراقی،	
استاد	بازنشس��ته	دانشگاه	تهران؛	پروین	ترکمنی	آذر،	
دانشیار	پژوهش��گاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی؛	
ناصر	تکمیل	همایون،	استاد	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	
مطالعات	فرهنگی؛	الهیار	خلتعبری،	اس��تاد	بازنشسته	
دانش��گاه	ش��هید	بهش��تی؛	هادی	عالم	زاده،	اس��تاد	
دانشگاه	آزاد	اس��المی	واحد	علوم	و	تحقیقات؛	حسین	
مفتخ��ری،	دانش��یار	دانش��گاه	تربیت	معلم	و	ش��هرام	
یوسفی	فر،	دانشیار	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	
فرهنگی	از	اعضای	هیئت	تحریریه	این	فصلنامه	علمی	

می	باش��ند.
جای��گاه	خلیفه	و	فرمانروایان	ایرانی	در	تاریخ	نوش��ته	
های	ایرانیان	)از	آغاز	دوره	اس��المی	تا	سقوط	خالفت	
عباس��ی(	)نوش��ته	پروین	ترکمنی	آذر(،	جش��ن	های	
ایرانی	در	دوره	اول	عباسی)نوش��ته	شکراهلل	خاکرند	و	
زه��را	زردش��ت(،	عهدنام��ه	ترکمنچ��ای	و	مس��ئله	
جانش��ینی:	واکاوی	علل	مداخله	روس	ه��ا	در	فرایند	
جانشینی	)نوش��ته	مرتضی	دهقان	نژاد،	لقمان	دهقان	
نی��ری	و	ایرج	ورفی	نژاد(،	تن��وع	فرهنگی	– آیینی	در	
فرارودان)پیش	از	اس��الم(	)نوش��ته	هادی	عالم	زاده	و	
حسن	شجاعی	مهر(،	رویکردها	و	نگرشهای	اساسی	در	
روزنام��ه	جنگل	)نوش��ته	عبداهلل	متولی(،	وابس��تگان	
دربار	قاجار	و	نهادهای	سیاس��ی	مدرن	اروپایی	)نوشته	
قباد	منصور	بختو	بهزاد	جامه	بزرگ(	و	مطالعه	تطبیقی	
پایگاه	مردمی	در	س��هجریان	سیاس��ی	جنبش	جنگل	
)نوش��ته	عب��اس	نعیم��ی،	امی��د	ق��ادرزاده	و	هیرش	

قادرزاده(،	مقاالت	
از	 ش��ماره	 ای��ن	
علم��ی	 نش��ریه	

پژوهشی	
جستارهای	

تاریخی	است.
ب��رای	ارتب��اط	با	
نش��ریه	به	سامانه	
نشریات	در	سایت	
پژوهشگاه	مراجعه	

کنید.

دیدار با سیمرغ 
)شعر و عرفان و اندیشه های عطار(

اثری از: دکتر تقی پور نامداریان 
قیمت: 10000 تومان

صفحات: 329 صفحه
چاپ	پنجم	کتاب	دیدار	با	سیمرغ	)شعر	و	عرفان	و	اندیشه	های	
عطار(	توسط	پژوهشگاه	علوم	انساني	و	مطالعات	فرهنگي	منتشر	

شد.
شاید	برای	معرفی	اجمالی	عطار،	شاعر	بزرگ	ایرانی	بیش	از	این	
نیاز	نباش��د	گفت	که	نامش	محمد،	کنی��ه		اش	ابوحامد،	لقبش	
فریدالدین	و	تخلصش	عطار	بوده	است.	دکتر	تقی	پور	نامداریان	
در	یادداش��ت	چاپ	چهارم	این	اثر	چنین	گفته	است:	آنچه	عطار	

در	حوزه	اندیشه	و	هنر	پدید	آورده	است،	تاثیر	خود	را	در	طول	قرون	در	آثار	بسیاری	از	شاعران	و	از	جمله	مولوی	
و	حافظ	تسری	بخشیده	است.	دیوان	قصاید	و	غزلیات	عطار	نیز	سرشار	از	احوال	روحی	و	اسرار	به	شهود	دریافته	

ای	است	که	در	رباعیات	و	مثنوی	های	او	مجالی	برای	ظهور	نداشته	است.
به	عنوان	مقدمه،	شهود	زیبایی	و	عشق	الهی،	سیمرغ	و	جبرئیل،	عطار	و	تجربه	دیدار	با	خویش،	عطار	و	رساله	های	
عرفانی	ابن	س��ینا،	س��یری	در	یک	غزل	عطار،	عقل	و	فلس��فه	از	نظرگاه	عطار،	نگاهی	به	داس��تان	پردازی	عطار،	
ابوسعید	ابوالخیر	از	نگاه	عطار،	تفسیری	دیگر	از	داستان	شیخ	صنعان،	تخیل	هنری	و	نمودهای	آن	در	آثار	عطار	

عناوین	مقاالت	این	کتاب	هستند.

شیوه نامه پژوهش و نگارش علمی منتشر شد
اثری از: دکتر یوسف محمدنژادعالی زمینی 

قیمت: 9000 تومان / صفحات: 264 صفحه
پژوهش	و	نگارش	علمی،	یکی	از	مهم	ترین	راه	های	ش��ناخت،	تولید	و	گس��ترش	علم	و	فناوری	و	جز	آن	به	شمار	
می	آید؛	چنانکه	این	رویکرد	را	شاید	بتوان	شالوده	توسعه	علمی،	فنی	و	...	در	جهان	معاصر	دانست.	رویکردی	که	
در	آن	طی	یک	مرحله	با	استفاده	از	انواع	شیوه	ها	و	ابزارها	ادراکات	و	کشف	هایی	تازه	روی	می	دهد	و	مبتنی	بر	
آنها	نظریاتی	جدید	شکل	می	گیرد،	و	در	مرحله	ای	دیگر	این	نتایج	و	دستاوردها	در	قالب	گزارش	های	پژهش،	
کتاب،	مقاله،	پایان	نامۀ	تحصیلی	و	...	به	صورتی	منسجم،	پذیرفته	شده	و	مدون	به	همگان،	به	ویژه	جامعه	علمی،	

عرضه	می	شود.	
				کتاب	»ش��یوه	نامه	پژوهش	و	نگارش	علمی«	با	این	رویکرد	تدوین	ش��ده	است	که	مشخصه	های	عمده	فرایند	
مذکور	را	در	چارچوب	دو	مبحث	اصلی	»پژوهش«	و	»نگارش«	علمی	تشریح	کند.	بر	همین	اساس،	فصل	اول	این	
کتاب	به	پژوهش	اختصاص	داده	شده	که	در	آن	ضمن	بیان	کلیاتی	دربارۀ	مفاهیم	پژوهش،	روش	علمی	و	طرح	

پژوهش،	مشخصه	های	اصلی	طرح	پژوهش	توصیف	گردیده	است.	
فصل	دوم	کتاب،	ش��امل	بررس��ی	ابعاد	مختلف	گزارش	پژوهش	است	که	در	آن	به	این	موضوعات	اصلی	پرداخته	
شده	است:	طبقه	بندی	گزارش،	اعم	از	گزارش	رسمی	و	غیررسمی،	گزارش	شفاهی،	گزارش	کتبی،	طرح	نامه	و	
گزارش	تحقیق،	ساختار،	عناصر	و	اجزای	گزارش،	ارزیابی	و	مقابله	و	بازخوانی	نهایی	گزارش.	در	فصل	سوم	کتاب	
که	به	بحث	مقاله	علمی	اختصاص	دارد،	عالوه	بر	بیان	کلیاتی	درباره	مفهوم	»مقاله«	و	پیشینۀ	مقاله	نویسی	در	
ایران	و	جهان،	به	طبقه	بندی	و	توضیح	انواع	مقاله	عمومی،	مقاله	های	علمی	�	پژوهشی،	علمی	�	ترویجی،	مروری،	

دانشنامه	ای،	آی.اس.آی	و	آی.اس.سی	اشاره	شده	است.
فصل	چهارم	کتاب	نیز	به	مبحث	پایان	نامۀ	تحصیلی	اختصاص	دارد	
که	در	آن	از	مراحل	مختلف	پایان	نامه	نویس��ی،	از	جمله	پژوهش	و	
ن��گارش	پایان	نامه،	ش��امل	رده	بندی	و	بازیابی	منابع،	یادداش��ت	
برداری	حین	مطالعه،	بررس��ی،	دس��ته	بن��دی	و	تجزیه	و	تحلیل	
یادداشت	ها،	نگارش	پایان	نامه،	ارزیابی	پایان	نامه،	تدوین	خطابه	و	
س��اختار	و	اجزای	پایان	نامه،	بحث	شده	است.	سرانجام	اینکه	فصل	
پنج��م	کتاب،	دربردارندۀ	گزی��ده	ای	از	برخی	قواعد	نگارش	علمی	
فارسی	اس��ت	که	مهم	ترین	آنها	عبارتند	از:	عنوان	بندی،	پارگراف	
بندی،	شماره	گذاری	صفحات،	کاربردهای	اعداد	و	ارقام،	شکل	ها	و	
جدول	ها،	فرمول	ها	و	عالمت	های	ریاضی،	نقل	قول	ها،	شیوه	های	
ارجاع،	انواع	استنادهای	علمی،	پانوشت	ها	و	پی	نوشت	ها،	مشخصه	

های	کتابشناختی،		امالی	فارسی	و	نشانه	گذاری.					
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جلسه با اعضای هیئت علمی 
دکتر	آیت	اللهی	با	بیان	اینکه		ما	براي	سال	جاري	باید	یک	سیاست	کلي	براي	کل	

پژوهشگاه	داشته	باشیم	و	این	سیاست	کلي	مشخص	کننده	نحوه	کارمان	در	پژوهشگاه	
خواهد	بود.،گفت:»دوران	تثبیت	پژوهشگاه	و	برنامه	ریزي	براي	پژوهشگاه	تقریباً	خوب	آغاز	

شده	و	امسال	باید	بازدهي	و	ثمرات	خیلي	از	کارها	انجام	و	روز	به	روز	مشخص	تر	شود.	
پژوهشگاه	به	لحاظ	موقعیت	اجتماعي	موفقیت	بسیاري	پیدا	کرده	.حاال		تقریباً	اکثر	مراکز	

و	نقاط،	پژوهشگاه	را	بعنوان	مرکز	علوم	انساني	کشور	مي	شناسند	و	حتي	بعضي	مراکز	
در	پي	این	هستند	به	نحوي	با	پژوهشگاه	رقابت	کنند.آمارها	نشان	می	دهد		که	وضعیت	
فعالیت	هاي	پژوهشي	پژوهشگاه	نسبت	به	سال	گذشته	بهبود	چشمگیری	داشته	است.	

بعنوان	مثال	در	سال	89	،	85	سخنراني	برگزار	شده	که	در	سال	90	به		95	مورد	رسیده	
است.	کتابهاي	چاپ	شده		درسال	89	،	63	عنوان	و	در	سال	90	،88	عنوان	بوده	است.	

مقاالت	چاپ	شده	در	مجالت	علمي	سال	89	،43	عنوان	بوده	که	این	میزان	در	سال	90	
به	64عنوان	رسیده	است	که	البته	در	این	خصوص	آمارها	مناسب	نیست.	درس	گفتارها	

،	نشست	ها	و	همایش	ها	در	پژوهشگاه	از	23	مورد	در	سال		
89		به	53	مورد	در		سال	90	رسیده	است.	طرحهاي	
پژوهشي	مصوب	برون	سازماني	،نشریات	و		طرحهاي	

پژوهشي	پایان	یافته	هم	در	سال	90	نسبت	به	سال	89	
افزایش	داشته	است.«	

رئیس	پژوهشگاه	در	ادامه	به	اشاره	به	اینکه	مقرر	شده	
تمامي	سخنراني	هاي	برگزار	شده	بر	روي	سایت	پژوهشگاه	

بارگذاري	شود،افزود:»	یقیناً	اگر	دامنه	فعالیت	مان	در	
سایت	گسترش	یابد	تعداد	مراجعه	کنندگان	از	سایت	
بیشتر	خواهد	شد	بعنوان	مثال	در	پرتال	جامع	علوم	
انساني	آبان	ماه	90	روزي	16	هزار	نفر	از	یک	سایت	

تخصصي	بازدید	مي	کنند	که	40	درصد	آنان	افراد	خارج	
از	کشور	است	و	140	کشور	دنیا	از	این	سایت	استفاده	

کردند.	لذا	حضور	مجازي	پژوهشگاه	بسیار	اهمیت	دارد	و	
باید	از	این	ظرفیت	استفاده	کرد.«

دکتر	آیت	اللهي	همچنین		بر	ارائه	اخبار	و	مطالب	علمي	
توسط	اساتید	محترم	در	سایت	پژوهشگاه	و	زمینه	سازي	

بر	ایجاد	خبرگزاري	علوم	انساني	در	پژوهشگاه	تاکید	
کرد	و	خواست	تا	با		بروز	رساني	سایت	هاي	پژوهشکده	ها	

و	گروهها	،سایت	پژوهشگاه	از	حالت		استاتیک	خارج	شده	و	به	بصورت	دینامیک	عمل	کند.
همچنین	به	گفته	دکتر	آیت	اللهی	در	سال	جاري	فعالیتهاي	بخش	اداري	مالي	به	مرور	

زمان	بصورت	سیستم	رایانه	اي	انجام	شده	و		تمام	طرحها	و	فعالیتهایي	که	اعضاي	هیئت	
علمي	انجام	مي	دهند،	توسط	معاونت	پژوهشي	در	سایت	قرار	مي	گیرد	.عالوه	بر	این	

سامانه	مجالت	هم		اینترنتي	خواهد	شد	چراکه	در	واقع	یک	پانزدهم	مجالت	کل	کشور	را	
پژوهشگاه	تولید	مي	کند.

دکتر	آیت	اللهی،	معرفي	پژوهشگاه	در	سطح	فراملي	را		یکي	دیگر	از	مسائلي	که	در	
سال	جاري	خواهد	شد	اعالم	کرد	و	گفت:»	در	سال	گذشته	50	هیئت	علمي	خارجي	از	
پژوهشگاه	بازدید	داشته	اند.حضور	اعضاي	هیئت	علمي	در	کنفرانس	هاي	بین	المللي	نیز	
افزایش	قابل	توجهی	یافته	است.	امسال	نیز	این	اتفاق	به	کمک	شما	عزیزان	میسر	خواهد	

شد.«

در	این	جلسه	همچنین		مقرر	شد	به	زودي	قسمت	انتهاي	کتابخانه	جهت	حضور	و	مطالعه	
اعضاي	هیئت	علمي	پژوهشگاه	اختصاص	یافته	و	در	آینده	وب	سایت	شخصي	براي	اعضاي	

هیئت	علمي	در	سایت	پژوهشگاه	)درقسمت	شبکه	اجتماعي(	طراحي	شود.
کتابخانه	مرکزي	نیز	موظف	شد	مقاالت	و	کتابهاي	مورد	نظر	اساتید	را	در	صورت	لزوم	تهیه	

و	در	اختیار	آنها		قرار	دهند.	در	پایان	این	جلسه	از	سرکار	خانم	دکتر	ژاسنت	صلیبي	به	
جهت	اخذ	جایزه	مرحوم	دکتر	کاردان	قدرداني	شد.

جلسه با کارکنان
دکتر	آیت	اللهی	با	تاکید	بر	ضرورت	تشکیل	منظم	و	ماهیانه	چنین	جلساتی،از	تالش	برای	

تنظیم	تقویم	اختصاصی	فعالیت	های	پژوهشگاه	در	سال	91	خبر	داد	و	با	ارائه	گزارشی	
مقایسه	ای	از	فعالیت	های	انجام	شده	در	سال	90	با	سال	های	قبل	گفت:»در	همه	حوزه	
ها	رشد	چشم	گیر	و	مناسبی	داشته	ایم.آمار	ها	در	زمینه	انتشار	کتاب	و	مقاالت،برگزاری	
جلسات	سخنرانی،نشست	های	علمی،درس	گفتارها	،کارگاه	ها،انتشار	مقاالت	و	...	رشد	

داشته	است.
ان	شااهلل	قصد	داریم	به	زودی	به	رقم	هر	دو	روز	یک	کتاب	
برسیم.همچنین	وضعیت	انتشار	مجالت	پژوهشگاه	بسیار	
امیدوار	کننده	است.االن	یک	پانزدهم	تمام	مجالت	علمی	

کشور	در	پژوهشگاه	منتشر	می	شود	و	هدف	ما	معرفی	
پژوهشگاه	به	عنوان	مرجعیت	مجالت	علوم	انسانی	کشور	

است.«	
رئیس	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	با	تاکید	بر	
اینکه	همه	این	موفقیت	ها	حاصل	زحمات	همه	همکاران	در	
بخش	های	مختلف	است،مورد	توجه	قرار	گرفتن	پژوهشگاه	
از	سوی	مقام	معظم	رهبری	و	دیدار	شورای	بررسی	متون	با	

رئیس	جمهور	را	از	دیگر	اتفاقات	مهم	دانست.
دکتر	آیت	اللهی	همچنین	از	تغییر	ساختار	پژوهشگاه	در	
آینده	نزدیک	خبر	داد	و	گفت:»کارهای	مقدماتی	برای	

رسیدن	تعداد	پژوهشکده	ها	به	عدد	12	همراه	با	همه	گروه	
های	آموزشی	الزم	انجام	شده	و	اکنون	منتظر	مصوبات	نهایی	
و	ابالغ	آنها	هستیم.به	این	ترتیب	پژوهشگاه	همه		حوزه	های	

علوم	انسانی	را	پوشش	خواهد	داد.
وی	در	ادامه	تالش	برای	بین	المللی	شدن	و	حضورموثر	و	

مفید	در	فضای	مجازی	را	دو	راهبرد		مهم	پژوهشگاه	در	سال	
جاری	عنوان	کرد	و	افزود:»از	همه	همکاران	می	خواهم	همانگونه	که	برای	تحقق	اهداف	

پژوهشگاه	تالش	کرده	اند،تحقق	این	دو	هدف	مهم	را	هم	در	نظر	گرفته،برای	اجرائی	شدن	
آنها	نظر	بدهند	و	تالش	کنند.«

دکتر	آیت	اللهی	همچنین	افزایش	جذب	بودجه	خارج	از	پژوهشگاه	را	از	دیگر	نقاط	قوت	
سال	90	ارزیابی	کرد	و	خواستار	توجه	همه	بخش	ها	به	این	موضوع	در	ادامه	فعالیت	های	

سال	جاری	شد.
در	ادامه	این	جلسه	اعضای	هیئت	رئیسه	و	کارکنان	درباره	بخشی	از	مسائل	جاری	داخلی	

واداری	مانند	راه	اندازی	ساختمان	جدید،فروش	برخی	امالک	پژوهشگاه	برای	گسترش	
فعالیت	ها،تالش	واحد	حقوقی	برای	بازگردادن	اموال	پژوهشگاه	که	از	سال	های	قبل	در	
تصرف	بخش	های	دیگر	بوده،دورکاری،تبدیل	وضعیت	نیروهای	شرکتی	و	قرارداری		و	...	

بحث	و	تبادل	نظر	کردند.	

اردیبشهت امسال برگزار شد

جلسه های جداگانه هیئت رئیسه پژوهشگاه 
با اعضاي هیئت علمي و کارکنان 

اردیبهشت امسال جلسه هیئت رئیسه پژوهشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان بطور جداگانه برگزار شد.در این جلسات که 
دکتر آیت اللهی،دکتر یوسفی فر و دکتر جنیدی حضور داشتند،پس از سخنرانی دکتر آیت اللهی،افراد حاضر در جلسه سواالت 
خود در حوزه های مختلف را به صورت مکتوب و ش�فاهی مطرح کردند. هیئت رئیس�ه پژوهشگاه  نیز به موارد مطرح شده پاسخ 

دادند.آنچه در ادامه می خوانید خالصه ای از مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه است

کارهای مقدماتی برای رسیدن تعداد پژوهشکده ها به 
عدد 12 همراه با همه گروه های آموزشی الزم انجام 
شده و اکنون منتظر مصوبات نهایی و ابالغ هستیم .
دوران تثبیت و برنامه ریزي براي پژوهشگاه تقریبًا 

خوب آغاز شده و امسال باید بازدهي و ثمرات خیلي از 
کارها روز به روز مشخص تر شود. 

تالش برای بین المللی شدن و حضورموثر و مفید در 
فضای مجازی دو راهبرد مهم پژوهشگاه در سال جاری 
هستند.از همکاران می خواهم،تحقق این دو هدف مهم 
را هم در نظر گرفته و برای اجرائی شدن آنها نظر بدهند 

و تالش کنند

مرور فروی

دکتر آیت اللهی چه گفت؟!
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فهرست کتاب هاي جدید 
کتابخانه پژوهشگاه 

كتابخانه مركزي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان يكي از كتابخانه هاي بزرگ و مرجع در حوزه علوم 
انساني ماهانه كتاب هاي جديدي را به فهرست داشته هاي خود اضافه مي كند. كتاب هاي زير مجموعه كتاب هاي التین 

و جديد اين كتابخانه است.

كتابخانه 
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	رئیس	مرکز	برنامه	ریزی	و	
سیاستگذاری	پژوهشی	وزارت	علوم	با	
صدور	حکمی	دکتر	آیت	اللهی	را	به	
عنوان	مدیر	کارگروه	علوم	انسانی	
کمیسیون	بررسی	نشریات	علمی	

کشور	منصوب	کرد.وی	در	حکم	خود	
به	رئیس	پژوهشگاه	با	اشاره	به	

تعهد،تجارت	و	پیشینه	علمی	علمی	
ارزنده	وی،اظهار	امیدواری	کرده	که	

در	پیشبرد	اهداف	علمی	کشور	تالش	
کند.

		رئیس	پژوهشگاه	با	صدور	حکمی		
دکتر	احد	فرامرز	قراملکي	را		به	عنوان	

راهبر	و	ناظر	راه	اندازي	پژوهشکده	
اخالق	و	تربیت	منصوب	کرد.

	محمدحسین	محمدي	با	صدور	
حکمی	از	سوی	دکتر	آیت	اللهی	

بعنوان	مشاور	جوان	رئیس	پژوهشگاه	
انتخاب	شد.	

	رئیس	پژوهشگاه	با	صدور	حکمی	
دکتر	غالمحسین	مقدم	حیدري	را	به	
عنوان	مسئول	راه	اندازي	گروه	فلسفه	

علم	و	فناوري	منصوب	کرد.
	

خبر کوتاه 
			مراسم	بزرگداشت	مقام	مادر	و	روز		

زن،همزمان	با	والدت	حضرت	زهرا	
)س(	با	سخنرانی	دکتر	علم	الهدی	در	

سالن	حکمت	برگزار	شد.در	این	
مراسم	کارت	های	هدیه	بانکی،به	

همکاران	خانم	شاغل	در	پژوهشگاه	
اهدا	شد.

		سایت	پژوهشگاه	همچنان	با	
سرعت	مناسبی	تغییر	کرده	و	

اطالعات	و	اخبار	آن	به	روز	می	شود.
پس	از	تاکیدات	رئیس	پژوهشگاه	بر	

لزوم	به	روزرسانی	بخش	های	مختلف	
سایت	و	ارسال	اخبار	از	سوی	
پژوهشکده	ها	و	گروه	های	

مختلف،اخبار	سایت	به	روز	تر	شده	
اند.ضمنا	آپلود	سخنرانی	های	ایراد	

شده	در	پژوهشگاه	به	صورت	صوتی	و	
تصویری	ادامه	دارد.این	اتفاق	تا	کنون	
برای	بیش	از	120	سخنرانی	ونشست	
علمی	افتاده		است.همچنین	به	مرور	
سخنرانی	ها	و	برنامه	های	قبلی	روی	

سایت	قرار	خواهند	گرفت.	
			

پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	
فرهنگی	سه	شنبه	5	اردیبهشت	از	

ساعت	16	میزبان	یک	گروه	مسیحی	
آلمانی	بود.در	این	برنامه		ضمن	
آشنایی	این	گروه	با	فعالیت	های	
پژوهشگاه،نمایندگان	دو	طرف	

پیرامون	مسائل	مرتبط	و	مورد	عالقه	
به	بحث	و	تبادل	نظر	پرداختند.در	این		
نشست	آقای	یوناتن	بت	کلیا	نماینده	

آشوری	ها	و	کلدانی	ها	در	مجلس	
شورای	اسالمی،	اسقف	باربارا	ابرهاردز	

نماینده	کلیسای	لوتری	انگلیکن	
باواریا	/	آلمان	نیز	حضور	داشتند.

کارگاه چگونگی تحلیل ستون آخر
انسجام در متون ادبی با 

رویکردی نو

پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	از	9	خرداد	
1391	کارگاه	چگونگی	تحلیل	انسجام	در	متون	ادبی	با	

رویکردی	نو	را	با	حضور	دکتر	طاهره	ایشانی	)عضو	هیئت	علمی	
پژوهشکده	ادبیات	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	(	

به	مدت	5	هفته،	سه	شنبه	ها	ساعت	12	– 10		برگزار	می	کند.
نظریّه	انسجام	و	پیوستگی	)بر	اساس	هماهنگی	انسجامی(	در	
سال	1984	و	1985	توسط	هلیدی	و	رقیه	حسن	مطرح	شده	
است؛	اما	با	توجه	به	تحقیقات	و	مطالعات	خانم	دکتر	ایشانی،	

اکثر	قریب	به	اتفاق	تحقیقات	انجام	شده	در	زمینه	انسجام	چه	در	
رشته	زبان	شناسی	و	چه	در	رشته	ادبیات	فارسی	مربوط	به	

نظریه		ی	این	دو	پروفسور	زبان	شناس	در	سال	1976	است	که	
وی	طّی	فرصت	مطالعاتی	در	دانشگاه	مک		کوآری	در	استرالیا	بنا	

به	دعوت	پروفسور	رقیه	حسن	و	پس	از	گفتگو	و	استفاده	از	
راهنمایی		های	مستقیم	ایشان	چنین	دریافته	است	که	مایکل	
هلیدی	و	رقیه	حسن،	نظریه	1976	را	بسط	داده	و	در	بسیاری	
زمینه	ها	تغییر	داده	اند.	بنابراین،	از	این	نظر	که	در	این	کارگاه	

این	نظریه	به	طور	مبسوطی	-		و	با	رویکردی	نو	-	معّرفی	
می-	شود	و	مؤلفه	دیگری	با	عنوان	هماهنگی	انسجامی	نیز	در	
تکمیل	این	نظریه	معرفی	می		شود،	و	همچنین	از	آن	جایی	که	
این	کارگاه	بر	اساس	مطالعات	بین	رشته		ای	ادبیات	فارسی	و	
زبان	شناسی	انجام	می		شود؛	هم	برای	دانشجویان	و	استادان	

زبان	شناسی	و	هم	برای	پژوهشگران	ادبی،	حایز	اهّمّیت	خواهد	
بود.	

ضمن	اینکه	پذیرش	چهار	مقاله	با	این	رویکرد	جهت	
سخنرانی	در	کنفرانس		های	بین		المللی	در	کشورهای	کانادا،	

اسلونی،	پرتقال	و	ایتالیا	تأکیدی	بر	این	مسأله			است.	بنابراین،	با	
توّجه	به	حجم	انبوه	پایان		نامه	ها،	رساله		ها	و	مقاالت	علمی	

پژوهشی	در	این	راستا	-	که	متأسفانه	هنوز	هم	بر	اساس	نظریه	
قدیم	هلیدی	و	حسن	1976	انجام	می		شود	-	ضرورت	و	کاربرد	

این	کارگاه	آشکارا	احساس	می	گردد.	
آخرین	مهلت	ثبت	نام	در	این	کارگاه		8	خرداد	است.کالس	

ها	از		9	خرداد		و	سه		شنبه		هر	هفته	از	ساعت	10	تا	12		به	مدت	
5	هفته	برگزار	خواهد	شد.هزینه	ثبت		نام	برای	عموم	500.000	
ریال	است	و	دانشجویان	از	%50	تخفیف	برخوردار	خواهند	بود.
به	شرکت		کنندگان	در	کارگاه	گواهی	شرکت	در	دوره	اعطا	

خواهد	شد.	

نشست هاي تخصصي »دین، 
رسانه و کودك«در پژوهشگاه 

علوم انسانی  
	

به	همت	“گروه	مطالعات	رسانه”	پژوهشگاه	علوم	انساني	و	
مطالعات	فرهنگي،	سلسله	نشست	هاي	تخصصي	“دین،	رسانه	و	
کودک”،	بصورت	هفتگي	و	از	سه	شنبه	نهم	خرداد	1391	تا	سه	
شنبه	23	خردادماه	در	سالن	اندیشه	این	پژوهشگاه	برگزار	مي	

شود.	

در	این	سلسله	نشست	ها	اساتید	و	محققان	عرصه	هاي	رسانه،	
ارتباطات	و	تعلیم	و	تربیت	به	طرح	مباحث	مختلف	این	حوزه	

خواهند	پرداخت.	عناوین	نشست	ها	به	ترتیب	برگزاري	به	شرح	
زیر	است:	نشست	اول؛	معنا	و	امکان	آموزش	و	تربیت	در	رسانه،	

نشست	دوم؛	اصول	برنامه	سازي	آموزشي	و	تربیتي،	نشست	سوم؛	
مطالعات	میان	رشته	اي	در	حوزه	رسانه،	آموزش	و	دین.	برخي	از	
سخنرانان	نشست	هاي	فوق	عبارتند	از:	دکتر	مهدي	محسنیان	
راد،	دکتر	ناصر	باهنر،	دکتر	امیر	سپنجي،	دکتر	علیرضا	رحیمي،	

دکتر	محمود	گلمحمدي	و	مهندس	مرتضي	گوهري	پور.	
الزم	به	ذکر	است	در	نشست	اول،	سخنرانان	به	زوایاي	مختلف	

مفهوم	و	امکان	آموزش	و	تربیت	از	طریق	رسانه	ها	خواهند	
پرداخت.	در	نشست	دوم	نیز	سخنرانان،	اصول	برنامه	سازي	
آموزشي	و	تربیتي	در	رسانه	ها	را	مورد	بحث	قرار	مي	دهند.	

سومین	نشست	نیز	به	ارائه	دیدگاه	هاي	سخنرانان	در	خصوص	
آینده	رسانه	ها	و	مطالعات	میان	رشته	اي	در	حوزه	رسانه،	آموزش	
و	دین	اختصاص	خواهد	داشت.	ضمن	آن	که	در	انتهاي	جلسات،	

زماني	براي	پرسش	و	پاسخ	در	نظر	گرفته	شده	است.		
حضور	برای	کلیه	اساتید،	پژوهشگران،	دانشجویان	و	سایر	

عالقمندان	در	این	نشست	ها	آزاد	است.

برنامه های برگزار شده در 
اردیبهشت امسال 

پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی	هر	روز	میزبان	
برنامه	های	علمی	مختلف	با	موضوعات	متنوع	است.در	زیر	فهرست	
برنامه	های	برگزار	شده	در	اردیبهشت	ماه		را	می	بینید.اگر	عالقه	
مند	به	استفاده	از	آنها	هستید،به	سایت	پژوهشگاه	مراجعه	کنید.

بیشتر	سخنرانی	ها	و	برنامه	ها	قابل	دسترسی	هستند.سایر	موارد	
نیز	به	زودی	منتشر	می	شوند.	

	درسگفتار
ادبیات	و	نقد	ادبی/	دکتر	پورنامداریان	)	5	جلسه(	

تقریر	درس	اشارات	بوعلي	سینا	/	آیت	ا...	بهشتی	)4	جلسه(	
منطق	جدید/	دکتر	نبوی	)	3جلسه(	

خارج	حکمت	و	فلسفه	اسالمی	)رسایل	حکیم	فارابی(/	
دکترداوری	

خارج	حکمت	و	فلسفه	اسالمی/	آیت	ا...	مصطفوی	)درس	
گفتارهاي	تقریر	کتاب	النجاۀ	شیخ	الرئیس(

	دوره	آموزشي	
زبان	یوناني	/مدرس:آقای	یونانی

	سخنرانی	ها	
بوطیقای	تصویر	در	ادبیات	و	سینما/	دکتر	زهرا	حیاتی	

درآمد	اجمالی	بر	مفهوم	امنیت	فرهنگی	– اجتماعی/	خانم	
دکتر	فاطمه	براتلو

تنگناهای	صنعت/	دکتر	شیرالی
معیارهای	بررسی	ساختار	قدرت	در	خانواده/	دکتر	سیدبیوک	

محمدی	
کارگاه	ها	

روش	تحقیق	کیفی	پیشرفته/	دکتر	ذکایی	)	3	جلسه(	
نشست	ها	

بررسی	و	نقد	آراء	جان	هیک/	دکتر	حمیدرضا	آیت	اللهی،	دکتر	
قاسم	پورحسن،	دکتر	سید	حسن	حسینی،	دکتر	محمد	

سعیدی	مهر	و	دکتر	عباس	علی	زمانی	


