خبرنامه

بســيارى از حــوادث دنيا ح ّتــى در زمينههــاى اقتصادى
ـوم نظــرات صاحبنظــران
و سياســى و غيــره ،محكـ ِ
درعلــوم انســانى اســت؛ در جامعهشناســى،
در روانشناســى ،در فلســفه؛ آنهــا هســتند
كه شاخصها را مشخص ميكنند.

تابستان 99

شماره بیست وسوم

ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاههاي شيراز 87/2/14

اهمیت علوم انسانی
عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم
انسانی:

رئیــس کنفرانسهــای بیــن المللــی پژوهشــگاه

تاکیــد کــرد:

رویکرد هدایتگرانه
مهمتـرین شاخصه
علوم انسانـی دینی
اسـت

3

به همت معاونت پژوهشی ،آموزشی و فناوری صورت گرفت

2

رئیس پژوهشکده علوم اسالمی :

در نظــر داریــم در ایــن پژوهشــگاه بــا
مراکــز و نهادهــای علمی و پژوهشــی
معتبــر داخلــی تعامــل و هــم اندیشــی
هــای گســترده ای انجــام دهیــم.

ایــن کنفرانــس در نظــر دارد تبعــات
مســؤولیت هــای حقوقــی و اخالقــی
مرتبــط بــا شــیوع کرونــا را بررســی
کنــد.

2

صفحه 3

دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی
آســیب شناســی مطالعــات تاریــخ
اهــل بیــت(ع):

ایــن کنفرانــس بــا هــدف زدودن
خرافــات و احیــای ســیره نــاب اهــل
بیــت(ع) برگــزار خواهــد شــد.

یادداشت سردبیر
بیســت و ســومین شــماره خبرنامــه پژوهشــگاه حــوزه
و دانشــگاه در شــرایطی منتشــر مــی شــود کــه بــا تمــام
محدودیــت هــای ناشــی از کرونــا ،بــه لطــف خداونــد
متعــال و همــت همــکاران و همراهــان مــان در
پژوهشــگاه ،تابســتانی پــرکار را پشــت ســر گذاشــتیم
و پائیــزی پرثمــر را پیــش رو داریــم.
تــدارک ســه کنفرانــس بیــن الملــی مجــازی بــرای
بــاز نایســتادن چــرخ علــم و حکمــت و رفــع عطــش
تشــنگان معرفــت در ایــام داغ تابســتان و اجــرای
آنهــا در پائیــز ،در کنــار دیگــر ماموریــت هــای ایــن محمد سلیمی
روزهــای کرونایــی ،دســتاوردهایی اســت کــه در
مســیر بــه انجــام رســاندن آنهــا مــی کوشــیم .امیــد کــه از الطــاف خداونــد متعــال و
حمایــت و همراهــی شــما جســتجوگران معرفــت بهــره منــد باشــیم .
در بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مسیر وحدت
حوزه و دانشگاه و بازسازی علوم انسانی بررسی شد

در بازدیـد معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت
علـوم از پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه
دستاوردهای پژوهشگاه در مسیر وحدت حوزه
و دانشـگاه و بازسـازی علوم انسانی بررسی شد .
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه حوزه و
دانشـگاه ،عصر روز پنج شـنبه  27شهریور دکتر
غالمحسین رحیمی شـعرباف معاون پژوهش و
فنـاوری وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری از
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه بازدیـد کـرد و بـا
اعضای پژوهشـگاه نشسـتی صمیمی داشت.

 ۵۳۰عنوان اثر پژوهشی پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه بررسی و تحلیل
محتواشد
با هدف بهره گیری از تجارب علمی پژوهشگاه

در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور
شـورای پژوهشـگاه ،هیـات
رئیسـه ،روسای پژوهشـکده ها،
مدیـران گـروه هـای پژوهشـی
و مدیـران میانـی برگـزار شـد،
گزارشی توسط معاون پژوهشی
و روسـای پژوهشـکده هـا از
عملکرد پژوهشـگاه در راسـتای
تحقق وحدت حوزه و دانشـگاه
تحقـق علـوم انسـانی اسلامی ارائـه شـد.
دکتـر رحیمـی یکـی از راهکارهـای وحـدت
حـوزه و دانشـگاه را ایجـاد بسـتر بـرای گفتگـو
و کار مشـترک بـرای حوزویـان و دانشـگاهیان
و راهـکار دیگـر را تربیـت اندیشـمندانی کـه
تحصیالت توامان حوزوی و دانشـگاهی دارند،
دانسـت .بر اسـاس این دو راهکار ،دستاوردهای
پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه در زمینه ماموریت
هـای محولـه ،توسـط اعضـای پژوهشـگاه
گـزارش شـد.

بازدید رئیس مرکز فرهنگی
اسالمی جاکارتا اندونزی از
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با هدف ارتقاء بین المللی نشریات پژوهشگاه

2
دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی
بحــران کرونــا:

ظرفیت های علمی پژوهشگاه برای
برگزاری کنفرانسها کم نظیر است

دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی
نقــش معرفــت دینــی در علوم انســانی :

نشریهجستارهایاقتصادیایران
به عضویت پایگاه بین الملی ابسکو
درآمد
در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

ایــن کنفرانــس بــه دنبــال همراهــی
و تعامــل میــان علــم و دیــن اســت
چراکــه دیــن جایــگاه بــی بدیلــی در
معرفــت انــدوزی بشــر دارد.

فصلنامه تربیت اسالمی رتبه «الف»
4

را کسب کرد

مصاحبه
برگزیده جشنواره بین المللی فارابی تاکید کرد:

سالمت روانی انسان
به توحید یافتگی آن بستگی دارد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه
و دانشــگاه ،بــدون شــک از دیــر زمــان توجــه و
واکاوی در حــوزه روح و روان انســان از جملــه
دغدغــه هــای مهــم و پیچیــده بشــر بــوده اســت .در
بــاب روان شناســی ســواالت بســیاری مطــرح اســت
کــه حتــی آخریــن تکنولــوژی هــا و دســتاوردهای
علمــی بشــری نتوانســته پاســخگوی همــه چالــش
هــای آن باشــد و جــای خالــی توجــه بــه مــاوراء و
نگــرش فــرا زمینــی و زمانــی در مقولــه جــا ِن انســان
بــه خوبــی احســاس مــی شــود؛ موضوعــی کــه در
کتــاب «اصــول درمانگــری و مشــاوره بــا رویکــرد
اســامی» بــه نیکــی از آن بهــره بــرداری شــده اســت.
ایــن کتــاب توانمنــد و تخصصــی بــه قلــم دو تــن از
اســاتید پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،آقــای دکتــر
مســعود جــان بزرگــی و آیــت اهلل ســید محمــد
غــروی بــه زیــور طبــع آمــده و از زمــان انتشــار
مــورد توجــه و تقدیــر محافــل علمــی قــرار گرفتــه
اســت و اخیــرا نیــز در یازدهمیــن دوره جشــنواره
بیــن المللــی فارابــی ،ویــژه تحقیقــات علــوم انســانی
و اســامی ،شایســته تقدیــر شــد .از ایــن رو بــا یکــی
از نویســندگان ایــن کتــاب حــوزه روان شناســی بــا
رویکــرد دینــی ،آقــای دکتــر مســعود جــان بزرگــی
گفتگــو کــرده ایــم کــه در زیــر مــی آیــد
 -1بــه نظــر شــما کتــاب اصــول درمانگــری
و مشــاوره بــا رویکــرد اســامی چــه ویژگــی
هایــی داشــته اســت کــه توانســته در یازدهمین
جشــنواره فارابــی صاحــب رتبــه شــود؟

کتــاب اصــول روان درمانگــری و مشــاوره بــا رویکرد
اســامی را بایــد در نــوع خــود کتــاب منحصــر بــه
فــردی در زمینــه روان شناســی بــا رویکــرد دینــی و
معنــوی دانســت .ایــن کتــاب قبــا هــم بــه عنــوان

کتــاب ســال حــوزه و نیــز انجمــن دیــن پژوهــان
کشــور جایــزه دریافــت کــرده اســت از ویژگیهــای
ایــن کتــاب مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 تبییــن تمامــی مراحــل مداخلــه روان درمانگــریبــا رویکــردی اســامی
 طراحــی یــک نقشــه درمــان بــه طــور واضــح وعملیاتــی
 یکــی از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــنکتــاب جامعیــت در درمانگــری از مرحلــه نظریــه
تــا مرحلــه فنــون درمــان باشــد .کمتــر متنــی در ایــن
زمینــه ســراغ داریــم کــه توانســته باشــد رابطــه بیــن
نظریــه ،مکانیــزم درمــان ،اصــل نظــری ،اصــل عملــی
و فنــون درمــان را بــه روشــنی بیــان کنــد.
 تمامــی اصــول اساســی درمــان و مشــاوره مبتنــیبــر قــرآن کریــم و روایــات اســت.
 بــرای اولیــن بــار فنــون و مداخلــه هــایروانشــناختی مبتنــی بــر معنوینــت و دیــن مــورد
آزمایــش قــرار گرفتــه و امــکان پذیــری تولیــد علــم
بــر اســاس گــزاره هــای قرآنــی نشــان داده شــده
اســت .بخصــوص بــا کتــاب «درمــان چنــد بعــدی
معنویــی» کــه ایــن حلقــه را کامــل کــرده اســت.
 ایــن کتــاب یافتــه هــای درســت علمــی را ردنکــرده و نشــان مــی دهــد کــه آنچــه از طریــق علــم
بــدون ســوگیری بــه دســت مــی آیــد منافاتــی بــا داده
هــای وحیانــی نــدارد و اغلــب مؤیــد آن اســت .در
ایــن کتــاب بارهــا ثابــت شــده اســت کــه گــزاره
هــای وحیانــی بــرای کمــک بــه انســانها موضــوع
مهــم و قابــل انجــام اســت.
البتــه ایــن کتــاب ماننــد هــر اثــر پژوهشــی دیگــر نیــز
قابــل ارتقــا و تکامــل اســت و بایــد ضعــف هــا و
کمبودهــای آن شناســایی و برطــرف شــود.

 -2ایــن کتــاب بــا چــه هــدف و سیاســتی
نگاشــته شــده و بــه دنبــال پاســخگویی بــه
کــدام نیــاز روانــی بشــر اســت؟

نمــی تــوان انســان تربیــت شــده بــا یــک نظــام
اعتقــادی توحیــدی را بــا نظــام علمــی غیرتوحیــدی
درمــان کــرد .چــون ســامت روانــی انســان بــه
توحیــد یافتگــی آن بســتگی دارد .حتــی خــود
روانشناســانی کــه کارشــان بالینــی و مطالعــه و
مشــاهده رفتــار انســان اســت بــه وضــوح بــه ایــن
مطلــب توجــه داشــته انــد و بنــده در قالــب مقــاالت
مختلــف بــه آنهــا اشــاره کــردهام .وقتــی بعــد معنــوی
در درمــان روانشــناختی مــورد غفلــت قــرار میگیرد
تفــرق بــر عملیــات درمــان حاکــم مــی شــود چــرا
کــه اصالــت بعــد معنــوی اجــازه نمــی دهــد شــما
بــه درســتی فــرد را در مســیر درمــان هدایــت کنیــد.
منطــق تدویــن ایــن کتــاب ایــن بــوده اســت و بــه
ایــن ســؤال پاســخ مــی دهــد کــه آیــا داشــتن یــک
تصویــر جامــع از انســان نقشــه بازگشــت او را بــه
مســیر ســامت بهتــر میکنــد؟ و آیــا در گــزاره
هــای وحیانــی چنیــن نقشـهای قابــل احصــاء هســت؟
 -3ایــن کتــاب بــا مشــارکت یکــی از اســاتید
برجســته حــوزه و دانشــگاه نوشــته اســت نحــوه
همــکاری و مشــارکت در تالیــف کتــاب بــا
آیــت اهلل غــروی چگونــه بــوده اســت؟ یعنــی
نحــوه تقســیم کاری میــان شــما در نــگارش
کتــاب چطــور بــوده اســت؟
ادامه در صفحه 4

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

خبرنامــه

تابســتان 99

شــماره بیســت و ســوم

در نشست معاون پژوهشی وزارت عتف و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی

پژوهشگاهحوزهودانشگاهماموربهبرگزاریهمایشملینقش
وحدت حوزه و دانشگاه در توسعه و تعالی نهاد علم شد

پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا ماموریــت از طــرف وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری همایــش ملــی «نقــش وحــدت
حــوزه و دانشــگاه در توســعه و تعالــی نهــاد علــم» را برگــزار می
کنــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه،
نشســت حضوری/مجــازی برگــزاری هفتــه پژوهــش در حــوزه
علــوم انســانی روز ســه شــنبه چهــارم شــهریورماه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر غالمحســین رحیمــی معــاون پژوهشــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ســلیمی رئیــس

دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دکتــر علــی محمــد حکیمیــان
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،دکتــر لــک زایــی
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی و نماینــده رئیــس
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی شــرکت داشــتند.
بــا توجــه بــه نامگــذاری روز  27آذرمــاه  99بــه نــام روز وحــدت
حــوزه و دانشــگاه و برگــزاری برنامــه هایی در ایــن روز در زمینه
نقــش علــوم انســانی در پژوهش و فنــاوری ،ماموریــت برگزاری
همایــش ملــی «نقــش وحــدت حــوزه و دانشــگاه در توســعه و
تعالــی نهــاد علــم» به پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه واگذار شــد.

با هدف بهره گیری از تجارب علمی پژوهشگاه

بازدید رئیس مرکز فرهنگی اسالمی جاکارتا اندونزی
از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رئیــس مرکــز فرهنگــی اســامی جاکارتــا
اندونــزی بــه منظــور انتقــال تجــارب علمی
و پژوهشــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه
بــا حجــت االســام و المســلمین دکتــر
حکیمیــان دیــدار و گفتگــو کــرد .
حجــه االســام والمســلمین دکتــر محســن
حکیــم الهــی رئیــس مرکــز فرهنگــی
اســامی جارکارتــا اندونزی طــی بازدیدی
از پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه با مســئوالن
پژوهشــگاه دیــدار و گفتگــو نمودنــد.

در ایــن دیــدار ،کــه بــا حضــور ریاســت
پژوهشــگاه ،معــاون پژوهشــی ،آموزشــی و
فنــاوری ،روســای پژوهشــکده هــا و ســایر
مســئولین ســتادی پژوهــش برگــزار گردید
ظرفیتهــای علمــی پژوهشــگاه بــه منظــور
ترویــج مباحــث عقالنی و فلســفی اندیشــه
دینــی مطابــق بــا نیازهــای روز جوامــع
اســامی بــر لــزوم بهــره منــدی بیشــتر از
آثــار پژوهشــگاه به منظــور معرفــی دیدگاه
هــای اصیــل اســامی بــه جامعــه مســلمانان

اندونــزی تأکیــد گردیــد.
در ایــن دیــدار دکتــر محســن حکیــم الهــی
حضــور بیــش از دویســت میلیون مســلمان
در کشــور اندونــزی را ظرفیتــی مهــم بــرای
جهــان اســام و فعالیــت های تبلیغــی دینی
همســو بــا آرمــان هــای انقــاب اســامی
ایــران دانســتند و از اســاتید و اندیشــمندان
پژوهشــگاه بــرای حضــور فعــال در
رویدادهــای علمــی مرکــز فرهنگــی
اســامی جارکارتا دعوت نمودنــد .و دکتر
علــی محمــد حکیمیــان رئیس پژوهشــگاه
حــوزه ودانشــگاه نیــز ضمــن تأکیــد بــر
اهمیــت اســتراتژیک کشــور اندونــزی و
جامعــه مســلمانان آن کشــور بــرای فعالیت
هــای تبلیغــی و ترویجی نهادهــای فرهنگی
و علمــی ایــران ،بــر عــزم پژوهشــگاه بــرای
توســعه همــکاری هــا بــا مجامــع علمــی و
اندیشــمندان و اســاتید آن کشور و حمایت
از ترجمــه و نشــر آثــار ایــن پژوهشــگاه بــا
مشــارکت مرکــز فرهنگــی اســامی
جاکارتــا و دانشــگاه هــا و مجامــع علمــی
کشــور اندونــزی تأکیــد کردنــد

با هدف ارتقاء بین المللی نشریات پژوهشگاه

نشریه جستارهای اقتصادی ایران به عضویت پایگاه
بین الملی ابسکو درآمد
نشــریه جســتارهای اقتصــادی ایــران در پایــگاه معتبــر بیــن المللــی
ابســکو( )EBSCOنمایــه ســازی و ایندکــس شــد
بانــک اطالعاتــی  EBSCOدسترســی بــه اطالعــات و اســناد
بیــش از  ۱۰۰۰۰هــزار مجلــه تمــام متــن بــه همــراه خالصــه و نمایــه
بیــش از  ۴۰۰۰۰هــزار مجلــه مختلــف علمــی را در حوزههــای
علــوم اجتماعــی ،علــوم انســانی ،آمــوزش و پــرورش ،کامپیوتــر،
علــوم مهندســی ،تجــارت ،و… را فراهــم کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه،در ادامه
پــروژه ارتقــاء بیــن المللــی نشــریات پژوهشــگاه بــا پیگیــری هــای
انجــام شــده و تبــادل مســتمر اطالعــات و ارزیابــی هــای انجام شــده
و اقنــاع تیــم ارزیاب ،نشــریه جســتارهای اقتصــادی ایــران در پایگاه
معتبــر بیــن المللــی اِبســکو ( )EBSCOنمایــه ســازی و ایندکس
شد .
بنــا برایــن گــزارش ،بــا پیگیــری و همــت گــروه همــکاری هــای
علمــی ایــن نشــریه توانســت بــه عضویــت ایــن نمایــه مهــم بیــن
المللــی ،کــه دارای جایــگاه برجســته در زمینــه عرضــه و توزیــع و
اعتباربخشــی بــه داده هــای علمــی سراســر دنیــا اســت ،درآیــد و در
ســتون نمایــه هــای ایــن نشــریه بــا لینــک مســتقیم قابــل دســترس
بــوده و در فهرســت پیوســت نیــز قابــل مشــاهده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت بانــک اطالعاتــی  EBSCOدسترســی بــه
اطالعــات و اســناد بیــش از  ۱۰۰۰۰هــزار مجلــه تمــام متن بــه همراه
خالصــه و نمایــه بیــش از  ۴۰۰۰۰هــزار مجلــه مختلف علمــی را در
حوزههــای علــوم اجتماعــی ،علــوم انســانی ،آمــوزش و پــرورش،
کامپیوتــر ،علــوم مهندســی ،تجــارت ،و… را فراهــم کــرده اســت.
ایــن بانــک اطالعاتــی شــامل  ۲۲۶۰۵عنــوان مجلــه میباشــد و
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به همت معاونت پژوهشی ،آموزشی و فناوری صورت گرفت

 ۵۳۰عنوان اثر پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بررسی و تحلیل محتوا شد
 ۵۳۰اثــر منتشرشــده پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه بــر مبنای اســناد باالدســتی و ســند
راهبــردی مصــوب بــا نظــارت و مدیریــت
معاونــت پژوهشــی ،آموزشــی و فنــاوری
تحلیــل محتــوا شــد.
 ۵۳۰اثــر موجــود و تالیــف شــده طبــق
تشــخیص و تحلیــل هــای محتوایــی بــا
نظــارت و تــاش دکتــر مجیــد کافــی،
معاونــت پژوهشــی ،آموزشــی و فنــاوری
انجــام شــده و برخــی آثــار منتشــر شــده،
دو یــا ســه رویکــرد و اولویــت پژوهشــی
پژوهشــگاه را مبنــای پژوهــش خــود
قــرارداده انــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه ،بــه نقــل از مدیریــت
امــور پژوهشــی و همــکاری هــای علمــی،
براســاس ایــن تحلیــل کــه از اواخر ســال98
آغــاز شــده بــود نتیجــه حاصــل از تحلیــل
محتــوای  500اثــر از آثــار پژوهشــی منتشــر
شــده پژوهشــگاه کــه بــا همــت مدیــران،
مولفــان و کارشناســان ســتادی انجــام شــد،
نتایــج زیــر بــه دســت آمــده اســت:
  96عنــوان از عناویــن منتشــر شــده بــهمقایســه دیــدگاه هــای اســامی بــا دیــدگاه
هــای غیــر اســامی پرداختــه اســت؛
 111 -عنــوان از عناویــن منتشــر شــده بــا

محــور یــت اســتنباط موضوعــات علــوم
انســانی از منابــع اســامی (قــرآن و ســنت)
نــگارش یافتــه اســت؛
  45عنــوان از عناویــن منتشــر شــده،موضــوع بازســازی و ارتقــای روش و روش
شناســی علــوم انســانی اســامی را مــورد
پژوهــش قــرارداده انــد؛
  129عنــوان از عناویــن منتشــر شــده بــارویکــرد نقد و بررســی (پژوهــش انتقادی)
نــگارش یافتــه انــد؛
  130عنــوان از عناویــن منتشــر شــده بــرمحوریــت تولیــد اثــر علمــی بــا یکــی از
روش هــای علــوم اســامی متمرکــز شــده
اســت؛

  114عنــوان از عناویــن منتشــر شــدهاســتخراج اندیشــه اندیشــمندان مســلمان را
مــورد کنــکاش قــرارداده انــد؛
  36عنــوان از عناویــن منتشــر شــده درپاســخ بــه شــبهات بــا تأکیــد بــر منابــع دینی
نــگارش یافتــه انــد.
الزم بــه یــادآوری اســت تمــام  530اثــر
موجــود و تالیــف شــده طبــق تشــخیص و
تحلیــل هــای محتوایــی بــا نظــارت و تالش
دکتــر مجیــد کافــی ،معــاون پژوهشــی،
آموزشــی و فنــاوری انجــام شــده و برخــی
آثــار منتشــر شــده ،دو یــا ســه رویکــرد و
اولویــت پژوهشــی پژوهشــگاه را مبنــای
پژوهــش خــود قــرارداده انــد

در بازدید شهردار منطقه  ۸قم

زمینه های همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شهرداری
پردیسان بررسی شد

شــهردار پردیســان قــم بــه اتفــاق دو تــن از معاونیــن خــود از
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بازدیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در
نشســت صمیمــی هیــات رئیســه و برخــی مدیــران میانی پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه بــا شــهردار منطقــه  8قــم (پردیســان) و معاونیــن
وی ،ضمــن مــرور برخــی مشــکالت پژوهشــگاه در منطقــه ،زمینــه
هــای همــکاری پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه و شــهرداری پردیســان
در راســتای بهبــود وضعیــت علمــی و فرهنگــی منطقــه براســاس
امکانــات موجــود در چارچــوب قوانیــن و مقــررات بررســی شــد.
در ایــن گفتگــو حجــت االســام والمســلمین دکتــر علــی محمــد
حکیمیان رئیس پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه ضمن خوشــامدگویی
بــه شــهردار و هیــات همــراه پژوهشــگاه را بــه عنــوان یــک مرکــز
پژوهشــی در ســطح ملــی و حتــی بیــن المللــی معرفــی نمودنــد و
یــادآور شــدند کــه تولیــدات علمــی ایــن مرکــز عــاوه بــر پوشــش
رشــته هــای علــوم انســانی دانشــگاه هــای داخلــی در بســیاری از
کشــورهای دنیــا ترجمــه شــده و اســتفاده مــی شــوند و این بــه عنوان

ظرفیتــی بــزرگ در منطقــه قابــل توجــه اســت.
دکتــر حکیمیــان بــا اشــاره بــه خدمــات اجتماعی
پژوهشــگاه کــه بــا پشــتوانه علمــی در چنــد
ســال اخیــر دنبــال شــده اســت ،مرکــز مشــاوره
روانشناســی خانــواده در پردیســان را از ظرفیــت
هایــی عنــوان کردنــد کــه بــا بهــره گیــری از
اســاتید تــراز اول روانشناســی ،مــی توانــد بــرای
مــردم پردیســان و قــم منشــاء اثــرات مثبت باشــد.
مشــارکت در تاســیس ســالن مطالعــه عمومــی
بــرای فرهیختــگان حوزوی و دانشــگاهی ســاکن
پردیســان و همــکاری در برگــزاری نمایشــگاه
هــای دائمــی آثار علمــی و دانشــگاهی و خدمات
مرتبــط در محــل پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه از
پیشــنهادهایی بــود کــه از طــرف رئیــس پژوهشــگاه ارائــه شــد
در ادامــه دکتــر مجیــد کافــی معــاون آموزشــی ،پژوهشــی و فناوری
پژوهشــگاه بــه انتقــال تجربیات علمــی و عملیاتی پروژه تســهیلگری
منطقــه امیــن آبــاد قــم بــه شــهرداری پردیســان اشــاره کــرد .الزم بــه
ذکــر اســت ایــن طــرح به عنــوان یکــی از طــرح هــای موفــق در ارائه
خدمــات بــه مناطــق حاشــیه نشــین و کــم برخــوردار در حــوزه هــای
فرهنگــی ،اجتماعی ،اقتصادی،حقوقی و شــهروندی اســت.
دکتــر کافــی اعــام آمادگــی پژوهشــگاه بــرای حــل مســائل
شهرپردیســان براســاس انجــام پژوهشــهای علمــی را یــادآور شــدند
و بــه ظرفیــت گــروه هــای علمــی پژوهشــگاه در ایــن زمینــه اشــاره
کردنــد.
در ایــن نشســت صمیمــی مهنــدس رمضانــی شــهردار پردیســان،
اهتمــام شــهرداری بــرای حــل مشــکالت پژوهشــگاه را قابــل توجــه
خواندنــد و یــادآور شــدند کــه شــهرداری نیــز در چارچــوب قوانیــن
و مقــررات حاکــم از پیشــنهادات مطــرح شــده اســتقبال مــی کنــد.

با رعایت پروتکل های مصوب بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی ویژه برادران طلبه برگزار شد
قابلیــت ارائــه اطالعــات کتــاب شــناختی ،چکیــده ،متــن کامــل،
متــن و تصویــر را دارا اســت.
ایــن بانــک اطالعاتــی بــه بیــش از  ۳۷۵هــزار پایــگاه جســتجوی
منابــع و اســناد از جملــه مدالیــن و  ۴۲هــزار کتــاب الکترونیکــی
و کتــاب صوتــی ،ســرویس مدیریــت اشــتراک گــذاری نشــریات
بــرای  ۳۵۵هزار نشــریه الکترونیکی ،سیســتمهای پشــتیبانی تصمیم
گیــری تشــخیصی بــرای پزشــکان ،منابــع آموزشــی هدفمنــد برای
کارشناســان آمــوزش و توســعه ،و آرشــیوهای دیجیتالــی تاریخــی
مجهــز اســت .پوشــش موضوعــی ایــن پایــگاه زمینــه هایــی از قبیل
علــوم ،اقتصــاد ،ارتباطــات ،علوم کامپیوتــر ،علوم فنی و مهندســی،
زبــان شناســی ،علــوم انســانی ،علــوم اجتماعــی ،حقــوق ،هنــر،
ادبیــات ،پزشــکی ،روان شناســی و علــوم تربیتــی و تکنولــوژی و
مدیریــت  ،آمــوزش و پــرورش و ...را شــامل مــی شــود.
ایــن نمایــه ،در میــان نمایــه هــای مــورد تأییــد وزارت عتــف ،در
رده باالتریــن امتیــاز اختصــاص داده شــده بــه نمایــه هــای معتبر بین
المللــی اخــذ شــده بــرای نشــریات قــرار میگیــرد.

آزمــون دکتــرای تخصصــی ویــژه طالب
حــوزه علمیــه در  ۴رشــته جامعه شناســی،
اقتصــاد ،مدیریــت دولتــی و روان شناســی
در پژوهشــگاه برگــزار شــد.
ایــن آزمــون بــه همــت مدیریــت
آموزشهــای تخصصــی و تحصیــات
تکمیلــی و مطابــق بــا مصوبــه شــورای
ســنجش و پذیــرش دانشــجو وزارت
علــوم در دوره هــای تحصیــات تکمیلی
برگــزار شــد و تعــداد  ۱۶نفــر از پذیرفتــه
شــدگان میتواننــد در  ۴رشــته جامعــه
شناســی ،اقتصــاد ،مدیریت دولتــی و روان
شناســی در پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه
پذیرفتــه شــده و دوره تحصیالت تکمیلی
را ســپری کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه

حــوزه و دانشــگاه .در آزمــون اختصاصــی
دکتــری  ۹۹تعــداد  122نفــر از طــاب
حــوزه علمیــه در رشــته هــای جامعــه
شناســی  18نفــر ،اقتصــاد  15نفــر،
مدیریــت دولتــی 26نفــر و روان شناســی
 63نفــر ثبــت نــام کــرده و آزمــون در
دو نوبــت صبــح و بعــداز ظهــر روز پنــج
شــنبه  20شــهریور مــاه بــا رعایــت تمــام
پروتــکل هــای مصــوب بهداشــتی بــا
موفقیــت برگــزار شــد.
بنابــر اعــام ایــن گــزارش ،اســامی دعوت
شــدگان بــه مصاحبــه دکتــری تــا 10
مهرمــاه از طریــق وبــگاه پژوهشــگاه،
ارســال پیامــک و میــل بــه اطــاع آنــان
امــکان پذیــر اســت و همچنیــن زمــان
مصاحبــه نیــز در اطالعیــه هــای بعــدی

اعــان خواهــد شــد.
شــایان ذکــر اســت آزمــون هــای
تخصصــی دکتــرا بــا هــدف تربیــت
اســتادان و پژوهشــگران متعهــد و تأمیــن
کادر هیــأت علمــی مــورد نیاز دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی متعهــد و کارآمــد
برگــزار مــی شــود و پذیرفتــه شــدگان
مــی تواننــد از فرصــت تحصیــل در
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه (وابســته بــه
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری) و بر
اســاس مجــوز وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری برخــوردار شــوند .از ایــن رو
بــرای ســال تحصیلــی  1400 -1399نیــز
فراخــوان ثبــت نــام آزمــون از  4تیرمــاه
اعــام شــد و تــا پایــان مردادمــاه ســال
جــاری امــکان ثبــت نــام فراهــم بــود.

رئیس کنفرانسهای بین المللی پژوهشگاه تاکید کرد:
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خبرنامــه

تابســتان 99

شــماره بیســت و ســوم

رویکردهدایتگرانه
مهمترین شاخصه علوم انسانی دینی است
ـاره : :آبــان مــاه امســال پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه متولــی و میزبــان ســه کنفرانــس مجــازی بیــن المللــی بــا عناویــن کنفرانــس بیــن المللــی
اشـ
آســیب شناســی مطالعــات تاریــخ اهــل بیــت(ع) در دوره معاصــر و کنفرانــس بیــن المللــی بحــران کرونــا و مســئولیت هــای حقوقــی و اخالقی مربــوط به
رعایــت ســامت همگانــی و کنفرانــس بیــن المللــی نقــش معرفــت دینــی در علــوم انســانی خواهــد بــود .ایــن کنفرانــس های ســه گانــه از تیرماه ســال
جــاری هرکــدام متشــکل از اســاتید و پژوهشــگران برجســته حــوزوی و دانشــگاهی بــا محوریــت فرهیختگان عضــو پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،کارگروه
هــا ،کمیتــه هــا و نشســت هــای تخصصــی مختلفــی را برگــزار کــرده و مــی کنــد تــا برآینــد همــه ایــن خدمــات و تــاش هــا در قالــب کنفرانــس هــای
مجــازی یــک روزه و بــا حضــور اندیشــمندان و پژوهشــگران داخلــی و خارجــی بــه منصــه ظهــور برســد.البته در ایــن میــان تشــریح ارزیابی هــای تخصصی
و مدقانــه در پیــش نشســت هــای هــر کــدام از عناویــن کنفرانــس توســط اســاتید داور داخــل و خــارج از پژوهشــگاه هــم در نــوع خــود کــم نظیر اســت
و ارزش ،دقت،اعتبــار و کیفیــت کنفرانــس هــا را دوچنــدان کــرده اســت .از ایــن رو بــرای تشــریح فعالیــت هــا ،برنامــه هــا و اهــداف کنفرانــس هــا
عــاوه بــر دریافــت نظــرات و اندیشــه هــای حجــت االســام و المســلمین دکتــر علــی محمــد حکیمیــان ،رئیــس کنفرانــس هــای بیــن المللــی ســه گانــه
پژوهشــگاه ،خالصــه ای از نشســت خبــری دکتــر محمــد فتحعلــی خانــی ،نماینــده رئیــس کنفرانــس هــای بیــن المللــی و بــا همراهــی دبیــران علمــی و
اجرایــی کنفرانــس هــا بــه شــرح ذیــل آمــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،رئیس
کنفرانــس هــای بیــن المللی ســه گانه پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه
گفــت :شــاخصه و مــاک علــوم انســانی دینــی هدایتگــری بــه
ســوی رســتگاری بشــر اســت.
حجــت االســام و المســلمین دکتر علــی محمد حکیمیــان گفت:
متــر و شــاخصه پرداختــن بــه علــوم انســانی دینــی بایــد رویکــرد
هدایتگرانــه داشــته باشــد و نبایــد بــه دیــن بــه عنــوان یــک ابــزار
بــرای رفــع نیازهــای مــادی بشــر نگریســت.
رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا تاکیــد براینکــه علــوم
انســانی غربــی نگاهــش نیازمــدار اســت و دیــن را هــم اگــر
مالحظــه کنــد صرفــا بــرای نیازهــای ایــن دنیــای انســان مــی بینــد
گفــت :بــا ایــن نــگاه علــوم انســانی در نهایــت اومانیســتی اســت اما
در مقابــل علــوم انســانی دینــی نگاهــش هدایتگرانــه اســت تــا در
عیــن برطــرف کــردن نیازهــای انســان او رابــه تعالــی مــورد نظــر
دیــن بــرای دســتیابی بــه رســتگاری آن دنیــا و خلیفــه اللهــی در این
دنیــا برســاند.
وی بــا اعــام اینکــه بایــد مخاطبــان کنفرانــس مشــخص و معرفــی
شــوند گفــت :البتــه شــاخصه هایــی کــه بــرای پذیــرش و فراخوان
کنفرانــس در نظــر مــی گیریــم بایــد مــورد قبــول قاطبــه علمــای
ادیــان مختلــف و ســنجه هایــی کــه در نظر مــی گیریــم باید علمی
باشد.
عضــو هیــات علمــی گــروه فقــه و حقــوق اجتماعــی پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه بــا تاکیــد براینکــه بایــد در گزینــش و پذیــرش
مقــاالت نهایــت دقــت را داشــته باشــیم گفــت :اگــر شــاخص
درســتی داشــته باشــیم می توانیــم مقــاالت دارای تفکر و نــوآوری
پذیــرش کنیــم کــه نــگاه دیــن مدارانــه بــه علــوم انســانی دارد.
دکترمحمــد فتحعلــی خانــی ،رئیــس پژوهشــکده علــوم اســامی
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه نیــز در خصــوص در ابتــدای ایــن
نشســت بــا تاکیــد بــر اینکــه بازســازی و ایجاد نگــرش نــو در علوم
انســانی بــرای تامیــن اهــداف واالی نظــام اســامی ســرلوحه همــه
برنامــه هــای پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه اســت گفــت :در نظــر
داریــم در ایــن پژوهشــگاه بــا مراکــز و نهادهــای علمی و پژوهشــی
معتبــر داخلــی تعامــل و هــم اندیشــی هــای گســترده ای انجــام
دهیــم.
نماینــده عالــی رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در کنفرانــس
هــای ســه گانــه پیــش روی ادامــه داد :ایــده بازســازی علوم انســانی
منحصــر بــه جامعــه اســامی مــا نیســت بلکــه ایــده فراگیر اســت و
جریــان هــای انتقالــی بــه معنــای جامــع کلمه حتــی در کشــورهای
ی کننــد علــوم انســانی را از
غربــی وجــود دارنــد کــه تــاش م ـ 
عناصــر مختلــف کــه جامعــه را بــه عدالــت اجتماعــی منتهــی
نمیکنــد ،پیرایــش کننــد؛ مــا همراهــان در ایــن مقصــد و ســمت و
ســو را شناســایی کــرده و بــا آنهــا وارد تعامــل جــدی و بحــث های
بنیادیــن و کاربــردی شــده ایــم.
دکتــر فتحعلــی خانــی بــا اشــاره بــه تــاش هــای ایــن پژوهشــگاه
در حــوزه اســامی ســازی علــوم انســانی خاطرنشــان ســاخت :در

پژوهشــگاه بــرای دســت یابــی بــه ایــن هــدف مهــم برنامــه ریــزی
بســیاری انجــام شــده از جملــه اینکــه بــا گــروه هــا و مراکز هم ســو
و هــم فکــر همــکاری هایــی صــورت پذیرفتــه تــا رســیدن بــه ایــن
موضــوع و محقــق شــدن آن هــدف نهایی گســترده تــر از محدوده
پژوهشــگاه باشد.
عضــو کمیتــه علمی همایش نقــش معرفت دینــی در علوم انســانی
در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد مباحــث در عیــن ایــن کــه عمق
فلســفی دارد بــا واقعیــت هــای عینــی نیــز تمــاس داشــته باشــد،
گفــت :بــرای دســت یابــی بــه ایــن نکتــه مهــم از طریــق مراکــزی
مثــل مرکــز مشــاوره خانــواده ،مرکــز تســهیلگری اقــدام هــای
ویــژه در نظــر گرفتــه ایــم و از فعالیــت هــای نوآورانــه و فناورانه در
قالــب شــرکت هــای فنــاور حمایــت مــی کنیــم.
برگــزاری کنفرانــس هــای پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه
خاســتگاه انقالبــی دارد

دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی نقــش معرفــت دینــی در علوم
انســانی بــا اعــام اینکــه ایــن کنفرانس بــه دنبــال همراهــی و تعامل
میــان علــم و دیــن اســت گفــت :دیــن جایــگاه بــی بدیلــی در
معرفــت انــدوزی بشــر دارد.
در ایــن نشســت دکترابوالفضــل گائینــی ،دبیــر کمیتــه علمــی
کنفرانــس بیــن المللــی مجــازی نقــش معرفــت دینــی در علــوم
انســانی از گفتگــو تــا تاســیس علــم دینــی ،بــه همــراه آقــای دکتــر
مهــدی نصیــری ،دبیــر اجرایــی ایــن کنفرانــس ،اهــداف و برنامــه
هــا و چگونگــی برگــزاری کنفرانــس را بــرای خبرنگاران تشــریح
کردنــد.
دکتــر گائینــی از جملــه اهــداف و فوایــد کنفرانــس را وضعیــت
شناســی مطالعــات دیــن و علــوم انســانی در ایــران و جهان دانســت
و گفــت :چراکــه در ایــران حتــی قبــل از انقــاب در بیــن اســاتید و
در محافــل آکادمیــک ایــن دغدغــه وجــود داشــته اســت و بعــد از
انقــاب بــا توجــه بــه ماهیت انقــاب اســامی ،ایــن دغدغه بیشــتر
و پررنــگ تــر شــد.
برگزاری کنفرانسی برای احیای سیره اهل بیت(ع)

دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی آســیب شناســی مطالعــات
تاریــخ اهــل بیــت(ع نیــز یکــی از ســخنرانان ایــن نشســت خبــری
بــود و گفــت :ایــن کنفرانــس بــا هــدف زدودن خرافــات و
پرداختــن بــه مســائل فراموش شــده در ســیره اهــل بیــت(ع) برگزار
خواهــد شــد .
حجــت االســام و المســلمین رمضــان محمــدی افــزود :اگــر بــه
ســیره آنهــا پایبنــد باشــیم و از تاریــخ و ســیره آنهــا اســتفاده کنیــم
در حــوزه هــای اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،تمدنی ،خانــواده و
ی شــویم.
امنیــت نیــز بــدون شــک توانمنــد مـ 
وی بــا بیــان ایــن کــه هنــوز ســبک و ســیره اهــل بیــت(ع) را در
زندگــی خودمــان ســاری جــاری نکــرده ایــم ،گفــت :بــرای
رســیدن بــه هویــت اهــل بیتــی ناچاریــم از ایــن کــه بخشــی از
مباحــث نــاروا وخرافــات را از تاریــخ و ســیره اهــل بیــت(ع) دور
کنیــم ،چــون در یــک جاهایــی خــوب مطالعــه نکــرده ایــم و

توانمنــدی هــای خودمــان را نشــان نــداده ایــم و در حــوزه ســند
و متــن نیــز بخشــی از ایــن هــا مربــوط بــه تشــیع نیســت کــه بایــد
اصــاح شــود.
عضــو هیــأت علمــی گــروه تاریــخ پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصریــح کــرد :در ارتبــاط
بــا اهــل بیــت(ع) و ســیره آنهــا هــزاران کتــاب نوشــته شــده ولــی
واقعــا گاهــی اوقــات رونویســی اســت و مطالعــه فــراوان همــراه بــا
حســاب و کتــاب بــرای اســتخراج تاریــخ و ســیره آنهــا صــورت
نگرفتــه اســت در حالــی کــه اگــر درســت مطالعــه شــود خیلــی از
ی شــود.
شــبهات پاســخ داده م ـ 
دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی آســیب شناســی مطالعــات
تاریــخ اهــل بیــت(ع) در ادامــه ســخنان خود خاطرنشــان ســاخت:
 100چکیــده مقالــه تــا کنــون بــه دســت مــا رســیده و بالــغ بــر 20
مرکــز علمــی داخلــی و خارجــی از جملــه عــراق ،ســوریه ،مصــر،
مالــزی ،کانــادا و انگلســتان هــم ارائــه مقاالتــی داشــته انــد.
وی پایــان مهــر مــاه آخریــن فرصــت ارســال مقــاالت عنــوان کــرد
و یــادآور شــد :تــا کنــون 10پیــش نشســت بــرای ایــن کنفرانــس
برگــزار شــده و چنــد پیــش نشســت دیگــر تــا تاریــخ هشــتم آبــان
مــاه کــه زمــان برگــزاری همایــش اســت ،خواهیــم داشــت.
بررســی کاربــردی و علمــی تبعــات ویــروس کرونــا در
جامعــه

حجــت االســام دکتــر حســین جــوان آراســته ،دبیــر علمــی
کنفرانــس بیــن المللــی بحــران کرونــا و مســئولیت هــای حقوقــی
و اخالقــی مربــوط بــه رعایــت ســامت همگانــی گفــت :ایــن
کنفرانــس بــا  ۳۷موضــوع محــوری و تخصصــی با اســتقبال خوب
جامعــه فقهــی و دانشــگاهی مواجــه شــده اســت.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا کاربــردی خوانــدن ایــن کنفرانــس
بیــن المللــی خاطرنشــان ســاخت :حتــی برخــی از فصلنامــه هــای
علمــی پژوهشــی ویــژه نامــه ای بــه موضوع کرونــا اختصــاص داده
انــد .البتــه بــا توجــه بــه ماهیــت دانشــگاهی و حــوزوی پژوهشــگاه
ایــن کنفرانــس دارای ابعــاد گســترده تــر و مهــم تــری اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه دو محــور کنفرانــس مربــوط بــه
مســؤولیت هــای حقوقــی و یــک محــور در حوزه مســؤولیت های
اخالقــی اســت ،گفــت :در ذیل محــور اول یک محــور اختصاص
دارد بــه ابعــاد بیــن المللــی قضیــه و یــک محــور هــم بــه ابعــاد ملــی
قضیــه در بعــد حقوقــی می پــردازد و در محــور دوم یعنــی اخالقی
بعــد ملــی و بیــن المللــی بــا هــم دیــده شــده اســت.
دبیــر علمــی کنفرانــس بیــن المللــی بحــران کرونــا بــا بیــان این که
تــا االن نزدیــک  50مقالــه دریافت کرده ایم ،خاطرنشــان ســاخت:
در فاصلــه فرصــت باقــی مانده انشــاءاهلل مقاالت بیشــتری به دســت
مــا خواهیــد رســید و انشــاءاهلل شــاهد اقبال بیشــتری خواهیــم بود.
شــایان ذکــر اســت کنفرانــس های بیــن المللی ســه گانه که شــرح
آن در بــاال آمــد ،بــه صــورت مجــازی و در طــول آبــان مــاه ســال
جــاری برگــزار خواهــد شــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه
ســایت  www. rihu.ac.irمراجعــه فرماییــد.

خبر

عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

ظرفیت های علمی پژوهشگاه
برای برگزاری کنفرانسها کم نظیر است

رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلامی
حـوزه علمیـه کـه از مشـاوران علمی
کنفرانـس بیـن المللی نقـش معرفت
دینـی در علـوم انسـانی اسـت بـر دو
نکته اسـتفاده از ظرفیـت های بومی و
توجه بـه کیفیت مقـاالت را دو اصل
مهـم در برگـزاری کنفرانـس دینـی
مطـرح کـرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
پژوهشـگاه حـوزه ودانشـگاه ،حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر واعظـی در نشسـت کمیتـه علمـی

کنفرانـس بیـن المللـی نقش معرفت دینی در علوم انسـانی با اشـاره به ظرفیت های علمی و پژوهشـی
متنـوع پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه در حـوزه معرفـت دینـی گفت :ما هـم در دفتر تبلیغات اسلامی
از بهـره گیـری از ظرفیـت هـای بومـی وداخلی برای ایجاد پشـتوانه علمـی برای همایش تجربه بسـیار
موفقـی داشـته ایـم.
وی با اشـاره به وجود گروه های پژوهشـی متنوع و با کیفیت در پژوهشـگاه گفت :به نظرم اگر بتوان
با تشـکیل کارگروه های تخصصی برای هر گروه دسـتاوردها و برگزیده های پژوهشـی را شناسـایی
و در اختیـار کنفرانـس قرار داد برنامه بسـیار پربار و با کیفیتی خواهد بود.
عضوکمیتـه علمـی کنفرانـس بـا بیان اینکـه با وجود مجـازی بودن و شـرایط خاص کشـور نباید زیاد
بـه فراخـوان بیرونـی تکیـه کـرد گفـت :واقعـا در برگـزاری کنفرانـس هـای دینـی اصل اساسـی باید
کیفیـت و نـوآوری در محتـوای مقاالت مهم باشـد و تعـداد و فراوانی مقاالت اهمیـت خاصی ندارد.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشست ها

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع):

 ۲۰مرکز تخصصی حوزوی و
دانشگاهی در کنفرانس بین المللی
آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل
بیت مشارکت می کنند

دکتـر محمـد باقـر خزائیلـی بـا بیان
اینکـه مراکز حوزوی و دانشـگاهی
تخصصـی از حضـور و مشـارکت
در کنفرانـس اسـتقبال کـرده انـد
گفـت :تاکنـون صاحـب نظـران و
اندیشـمندان برجسـته کشـورهایی
ماننـد عـراق ،سـوریه ،مصر،مالزی،
کانـادا ،انگلسـتان و غیـره بـرای
حضـور در همایـش درخواسـت
داده انـد.
وی بـا طـرح ایـن مطلـب که بالـغ بر بیسـت مرکز علمـی تخصصی
اعلام آمادگـی کردند ادامه داد :با دانشـگاه اسلامی نجف اشـرف
و دانشـگاه کوفـه در عـراق تفاهـم نامـه منعقـد کردیم و ایـن مراکز
بـه صورت رسـمی اعلام آمادگـی کردند.
دبیراجرایـی کنفرانـس مجـازی بیـن المللـی آسـیب شناسسـی
مطالعـات تاریـخ اهـل بیـت در دوره معاصر افـزود :در همین راسـتا
یـک پیـش نشسـت بـا حضـور اعضـای هیـات علمـی گـروه تاریخ
پژوهشـگاه و صاحـب نظـران عـراق در دانشـگاه اسلامی نجـف
اشـرف برگـزار شـد
تشریح اهداف علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا

هم افزایی و انتقال تجارب بینالمللی
کشورها در حوزه مسئولیت های
حقوقی و اخالقی

عضـو کمیتـه علمـی کنفرانـس
بینالمللـی بحـران کرونـا و
مسـئولیتهای حقوقـی و اخالقـی
بـا تشـریح اهـداف علمـی ایـن
کنفرانـس ،دسـت یابـی بـه تجارب
مشـترک حقوقی در سـطح جهانی
بـرای مبـارزه بـا چالش هـای متعدد
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا
را یکـی از محورهـای اساسـی
کنفرانـس ارزیابـی کـرد.
حجـت االسلام دکتـر حسـین هوشـمند ،عضـو هیات علمـی گروه
حقـوق و فقـه اجتماعی پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه و عضو کمیته
علمـی کنفرانس گفت :وظیفه رشـته حقوق تنظیـم و اصالح روابط
اجتماعـی مردم به بهترین شـکل آن اسـت؛رفع مشـکالت و چالش
هـای ارتباطـی مـردم یکـی از اهـداف مهـم رشـته حقـوق اسـت.
پـس نقش حقـوق در برگـزاری چنین کنفرانسـی کنتـرل و کاهش
آسـیب هـای مختلف فـردی و اجتماعـی در مقابل بیمـاری نوظهور
و آسـیب زایی مثـل ویروس کروناسـت.
واقعـا ایـن بیمـاری در همـه زمینـه هـا بـرای مـردم ایجـاد مشـکل
کـرده اسـت از ارتبـاط هـای فـردی ،اجتماعـی گرفتـه تـا انـواع
فشـارهای اقتصـادی ،ورشکسـتگی و بـروز بیـکاری در ابعـاد ملـی؛
این مشـکالت از این سـطح فراتر رفته و در سـطح کالن بین المللی
انـواع چالـش های حقوقی و اخالقی ناشـی از شـیوع ویروس کرونا
رخ داده کـه نیـاز بـه تبیین و بررسـی حقوقـی به همراه و بـا توجه به
مبانـی اخالقـی دارد.
وی بـا دفـاع از عملکـرد موفـق ورود فقـه و حقـوق در بحـران های
اجتماعـی گفـت :فقه و حقوق اسلامی اصـول باید قواعـد و روالی
را بـرای انطبـاق بـا ابعـاد نـو ظهـور ایـن ویـروس منحـوس داشـته
باشـد .اسلام دینـی اسـت که درباره مسـائل مبتلا به و جـاری افراد
پاسـخگو اسـت .وظیفـه یـک فقیـه و حقوقـدان دینی این اسـت که
زمینـه انطبـاق میـان مسـائل نوظهـور و مسـتحدثه و قوانیـن متعالـی
فقهـی و حقوقـی را فراهـم کند.
بااعالم دبیر کنفرانس بحران کرونا و مسئولیت حقوقی و اخالق؛

مقاالت برگزیده کنفرانس در یکی از
نشریات تخصصی برجسته حوزه علمیه
منتشر می شود

بـه گـزارش روابـط عمومـی
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،
حجت االسلام دکتر حسـین جوان
آراسـته بـا اعلام اینکـه آخریـن
شمارگان این نشـریه به برگزیدگان
کنفرانـس بیـن المللی بحـران کرونا
و مسـئولیت های حقوقـی و اخالقی
اختصـاص خواهـد یافـت گفـت:
مقاالتـی مـی تواننـد در این آخرین
شـماره نشـریه فرصـت انتشـار یابند
کـه علاوه بـر موضوعیـت در مباحث کرونـا رویکرد و صبغـه قرآنی
داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکه انتشـار مقاالت در یک نشـریه تخصصی معتبر یک
امتیـاز بـرای پدیدآورنـدگان و نویسـندگان مقاله محسـوب می شـود
گفـت :پژوهشـگران و اسـاتید دانشـگاهی و حـوزوی مـی تواننـد بـا
امـکان انتشـار مقـاالت خـود در دو فصلنامه علمی _ پژوهشـی قرآن،
فقـه و حقـوق اسلامی ،به ارتقا علمی و پژوهشـی خوبی دسـت یابند.
شـایان ذکـر اسـت دو فصلنامه علمی _ پژوهشـی قـرآن ،فقه و حقوق
اسلامی به مدیر مسـئولی آیت اهلل ابوالقاسـم علیدوسـت و سـردبیری
حجـت االسلام دکتـر احمد حاجـی ده آبادی در زمینـه فقه و حقوق
و بـا درجـه علمـی -پژوهشـی بـه دو زبان فارسـی  -انگلیسـی زیر نظر
انجمـن فقـه و حقـوق حوزه های علمیه منتشـر می شـود.

عکس ویژه

مارادرشبکههایمجازی
دنبالکنید
http://www.rihu.ac.ir
https://eitaa.com/rihu_ac_ir
@rihu.ac.ir
info@rihu.ac.ir

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

اینفوگرافی عملکرد پژوهشی  ۵ماه نخست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
در سال ۹۹منتشر شد
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــه مناســبت گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهیدان رجایــی و باهنر و پاسداشــت
مقــام کارمند،عملکــرد شــاخص پژوهشــی  ۵ماه نخســت ســال ۹۹را معرفــی کرد.
معاونــت پژوهــش و فنــاوری  ۱۰عملکــرد شــاخص داخلــی و بیــن المللــی کــه حاصــل زحمــات و تــاش
هــای چشــمگیر کارکنــان و اعضــای هیــات پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــوده را بــه شــرح زیــر منتشــر
کــرد:

خبرنامه

تابستان 99

شماره بیست و سوم

صاحب امتیاز :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مديرمسؤل  :دکتر علی محمد حکیمیان
سردبير :محمد سلیمی
دبیر تحریریه :روحاهلل یارمحمدی
صفحه آرایی و گرافیک :محمدظریف اسحاق زاده
www.rihu.ac.ir

در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فصلنامه تربیت اسالمی رتبه «الف» را کسب کرد
فصلنامــه تربیــت اســامی گــروه علــوم تربیتــی پژوهشــگاه حــوزه
و دانشــگاه در فراینــد ارزیابــی کمیســیون نشــریات وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــه رتبــه «الــف» دســت پیــدا کــرد.
فصلنامــه تربیــت اســامی از ســال  ۱۳۸۴آغــاز بــه کار کــرده و تا کنون
 ۱۵دوره زیــر نظــر گــروه علــوم تربیتــی بــه چــاپ رســیده اســت و در
ســال جــاری توانســت بــه رتبــه الــف در فراینــد ارزیابــی کمیســیون
نشــریات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری دســت پیــدا کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،ایــن
فصلنامــه کــه مهمتریــن اهــداف ایــن فصلنامــه انتشــار تحقیقــات
انجامشــده در زمینـ ه تربیــت اســامی ،اطالعرســانی علمــی ،فراهــم
آوردن زمینــه بــرای تبــادل نظــر و تضــارب آرای متفکــران و محققان
ایــن رشــته ،فراهــم آوردن زمینــه بــرای تولیــد علــم و اندیشــه و
نظریهپــردازی در ایــن زمینــه و آمــاده کــردن زمین ـ ه مناســب بــرای
رشــد و ارتقــای هرچــه بیشــتر آمــوزش و پرورش رســمی کشــور در
راســتای تطابــق بیشــتر بــا تعلیــم و تربیــت اســامی اســت.
موضوعاتــی نظیــر :فلســف ه تعلیــم و تربیــت اســامی ،مکتبهــا و
رویکردهــا در تعلیــم و تربیــت اســامی ،فقــه تربیتــی ،مبانــی ،اصــول
و روشهــای تعلیــم و تربیــت اســامی ،تاریــخ تعلیــم و تربیــت
اســامی ،آرای و اندیشـههای تربیتــی متفکــران مســلمان ،مدیریــت
آموزشــی ،برنامهریــزی درســی و آموزشــی ،روانشناســی تربیتــی بــا
نــگاه اســامی ،مباحــث تطبیقــی ،حیطههــا و ابعــاد تعلیــم و تربیــت
در اســام ،تربیــت اعتقــادی ،تربیت عبــادی ،تربیت اخالقــی ،تربیت
جنســی ،تربیت سیاســی ،روششناســی تحقیــق در تربیت اســامی و
بررســی جنبههــای مختلــف آمــوزش و پــرورش رســمی بــا دیــدگاه
اســامی از موضوعــات مورد توجــه فصلنامه «تربیت اسالمی»اســت.
شــایان ذکــر اســت دوره انتشــار ایــن نشــریه تخصصــی از پاییــز
ســال  98بــا مجــوز رســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از دو
فصلنامــه بــه فصلنامــه تغییر یافــت .مقــاالت فصلنامه تربیت اســامی
در پایــگاه هــای زیــر نمایــه میشــود:

http://www.doaj.org/publisher
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برگزیده جشنواره بین المللی فارابی تاکید کرد:

سالمت روانی انسان به توحید یافتگی آن بستگی دارد
ادامه از صفحه 1

حضــرت آیــت اهلل غــروی یــک چهــره شــناخته شــده در روان
شناســی ایــران اســت .وی از اولیــن کســانی بــوده اســت کــه بــا
تســلط بــر دو حــوزه دانشــی دیــن و روان شناســی قلــم زده انــد.
ایشــان اســتاد بنــده هســتند و در آمــوزش و بــه کارگیــری علــوم
دینــی در روان شناســی واقعــا بــه مــن بنــده کمــک مــی کننــد و
بــر اســاس مســؤولیت پذیــری کــه دارنــد همــه کتابهای نوشــته
شــده را مطالعــه و راهنمایــی هــای ارزنــده خــود را بیــان میکنند.
در خصــوص ایــن کتــاب نیــز در تبــادل نظــر و مباحثــه و ســپس
نــگارش باهــم همــراه بودیــم .بــدون ایــن همــکاری تهیــه چنیــن
اثــری ناممکــن بــود .بــر خــود فــرض مــی دانــم از ایشــان همــواره
سپاســگزاری و بــرای طــول و برکــت عمرشــان دعــا کنــم.
 -4بــا توجــه بــه اینکه روان شناســی آبشــخور و زیرســاخت
غربــی دارد چگونــه مــی تــوان روان شناســی بــا رویکــرد
و ظرفیــت اســامی ایجــاد کــرد .در کل روان شناســی
اســامی بــا روان شناســی عمومــی چــه تفــاوت هایــی
دارد؟

روان شناســی یــک علــم اســت و بخصــوص یافتــه هــای آن بــا
روش علمــی بــه دســت می آیــد .بنابرایــن قابلیت اعتمــاد باالیی
دارد و همــان طــور کــه مالحظــه مــی شــود روشهــای آن بــه
انســانهای زیــادی در سراســر جهــان کمــک میکنــد .آنهــا
هــم بــه نوعــی روی آیــات آفاقــی و انفســی ،چــه بخواهنــد و
چــه نخواهنــد کار میکننــد و یافتــه هــای آنهــا باطــل نیســت.
در حــال حاضــر تحــول روی آوری بــه معنویت(حتــی در روش
ســکوالری) در ادبیــات روان شناســی غربــی هــم موج مــی زند.
بــدون شــک در دهههــای آینــده شــاهد بازگشــت بــه فرهنــگ
توحیــدی و رجــوع بــه گــزاره هــای وحیانــی خواهیــم بــود.
بنابرایــن اصــل روان شناســی را بایــد از گــزاره هــای وحیانــی
جســتجو کــرد و روان شــناس اصلــی انســان خداونــد اســت .از
ایــن رو مــا راه رفتــه در غــرب را کافــی نمــی دانیــم و تفــاوت
عمــده در ایــن اســت کــه آنهــا مــی خواهنــد بــا دیــد مــادی یــا
طبیعــی تغییــر غیــر مــادی و معنــوی ایجــاد کننــد و ایــن کافــی
نیســت ،حتــی اگــر التیــام بخــش باشــد .اگــر بخواهیــم شــفاف تر
و درســت تــر بیــان کنیــم بایــد قبــول کنیــم کــه برخــی از روش

هــای موجــود تنهــا پانســمان تمیــز یــک زخــم اســت و قابلیــت
درمــان و شــفا نــدارد.
 -5بــا توجــه بــه اینکــه جنابعالــی یکــی از پیشــگامان و
موسســان موثــر و اصلــی مرکــز تحقیقــات ،آمــوزش و
مشــاوره خانــواده پژوهشــگاه بــوده ایــد ایــن مجموعــه بــا
چــه هدفــی تاســیس شــده و توقــع داریــد ایــن موسســه
چــه تفــاوت و تمایــزی بــا دیگــر موسســات مشــابه داشــته
باشــد؟

ایــن مجموعــه از آرزوهــای بنــده برای تأســیس یک آزمایشــگاه
تحربــی روان شناســی معنــوی و الهــی بــود .هدف ما از یک ســو
تربیــت نیــروی کارآمــد بــرای مداخلــه هــای معنــوی و توحیــدی
بــود و از ســوی دیگــر آزمایــش دقیــق گــزاره هــای وحیانــی بــا
روش دقیــق علمــی بــود کــه بتوانــد در تــراز جهانــی قابــل عرضــه
و رقابــت باشــد .البتــه بنــا بــه دالیلــی از جملــه محدودیتهــای مالی
و امکانــات براســاس توقــع و پیــش بینــی کــه دارم پیــش نرفتــه
اســت امــا شــاید اشــکال کار بــه قصــور بنــده هــم مربــوط اســت.
 -6جنــاب آقــای دکتــر! بســیاری از افــراد بــه ایــن نتیجــه
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مهــم رســیده انــد کــه در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا،
دســت یابــی بــه ســبک مطلــوب زندگــی بــه وضــوح
احســاس مــی شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از
مفاهیــم روان شناســی در میــان مــردم فرهنــگ ســازی
نشــده اســت جنابعالــی بــه عنــوان یــک کارشــناس زبــده
چــه پیشــنهادی بــرای توســعه و ترویــج مفاهیــم عمیــق
روان شناســی میــان مــردم در ایــن ایــام بحرانــی داریــد؟

بنــده در ایــام اوج گیــری بیمــاری واگیــر کرونــا زمان زیــادی را
بــرای طراحــی مــدل معنــوی مداخلــه در بحــران کرونــا صــرف
کــردم .بیــش از  30کارشــناس خبــره در ایــن زمینــه آمــوزش
دادم کــه در حــال خدمــت هســتند و یــک مقالــه علمــی
پژوهشــی در یکــی از مجــات معتبــر (روان شناســی بالینــی و
شــخصیت) در زمینــه اثــر درمــان معنــوی در تحمــل اســترس در
ایــن ایــام و آمــوزش پروتــکل هــای مداخلــه ای متخصصــان،
منتشــر شــد.
 -7اگر نکته دیگری باقی مانده است بفرمایید؟

نه عرضی نیست ،سپاسگزارم

