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معرفی و تاریخچهٔ

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  ایران

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفٔه  ایران، با سپری شدن 47 سال از زمان تأسیس، 

قدیمی ترین و مؤثرترین مؤسسٔه تحقیقات حکمی- فلسفی در کشور است. 

»انجمن شاهنشــاهی فلســفة ایران« در ســال ۱۳۵۳)۱۹۷۴. میالدی( 
به همت اســتاد دکتر سید حســین نصر )متولد. ۱۳۱۲( و با خرید دو 
ساختمان تاریخی در قلب تهران که امروز به ثبت سازمان میراث فرهنگی 
رســیده تأسیس شد. اهداف نخستین تأسیس این انجمن عبارت بود از: 

شناساییوگسترشمیراثفکریو
فلسفیایراندردوراناسالمیوپیشازآن

درسطحملیوبینالمللی

معرفیبهترسنتهایفکریشرقوغرب
بهایرانیان

در دهه هــای بعــدی، موسســة حکمت و فلســفه با 
هدف معرفــی جریان های نوپدید فلســفی و نیز تبیین 
موضوعات جدید فلســفی اقدام به بســط فعالیت های 
خود در این عرصه کرد که تشــکیل گروه های مطالعات 
علم، منطق و فلســفة غرب هم در این راستا بوده است. 
انجمن در راستای تحقق اهداف خود از استادان برجستة 
داخلــی و خارجــی دعوت به همکاری کــرد. در میان 
اساتید برجستة داخلی می توان از استاد سیدجالل الدین 
آشــتیانی )۱۳۰۴-۱۳۸۴(، دکتر عباس زریاب  خویی و 
اســتاد جواد مصلح )۱۲۹۸-۱۳۷۷( نــام برد و در میان 
اســاتید نامدار بین المللی هم باید به پروفســور هانری 
کربن )۱۹۷۸-۱۹۰۳(، پروفســور توشــیهیکو ایزوتسو 
)۱۹۹۳-۱۹۱۴( و پروفســور کــورودا )۱۹۳۳-۲۰۱۸( 
اشاره کرد که با تشــکیل کالس های تخصصی که همه 
بــر قرائت و تفســیر متــون اصیل حکمــی، عرفانی و 
فلسفی ابتنا داشت، شاگردان مبرزی نظیر ویلیام چیتیک 
)متولــد. ۱۹۴۳(، جیمز موریس )متولد. ۱۹۴۱(، نصراهلل 
پورجوادی )متولــد. ۱۹۴۳( و غالمرضا اعوانی)متولد. 
۱۹۴۳( را پروراندنــد که در حــال حاضر خود صاحب 
کرســی در دانشــگاه های معتبر ایران و جهان هستند. 
اندیشمندانی چون استادان جالل الدین همایی )۱۲۷۸-

عبــاس   ،)۱۳۶۵-۱۲۸۰( شــهابی  محمــود   ،)۱۳۵۹
زریاب خویی )۱۲۹۸-۱۳۷۳( و یحیی مهدوی )۱۲۸۷-

زمینهسازیبرایتطبیقومقایسهبین
سنتهایمختلففلسفیوتطبیقآنهابا

حکمتاسالمی
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۱۳۷۹( از جمله اعضای هیئت امنای این انجمن بودند. 
در حال حاضر، اســاتید بزرگی چون دکتر غالمحسین 
ابراهیمی دینانی )۱۳۱۳( و دکتر سیدمصطفی محقق-
داماد )۱۳۲۴( به تدریس در مؤسســه اشــتغال دارند. 
ایــن انجمن بعد از پیروزی انقالب اســالمی با عنوان 
»انجمن اســالمی حکمت و فلســفة ایران« به فعالیت 
خود ادامه داد و از ســال ۱۳۶۳ با نام »انجمن حکمت 
و فلسفة ایران« با تعداد دیگری از موسسأت پژوهشی 
ادغام و به عنوان زیرمجموعة »موسسه ی علوم انسانی 
و مطالعــات فرهنگــی« در قالب دو پژوهشــکده ی 
»حکمت و ادیان« و »تاریخ و فلســفه علم« به فعالیت 
خــود ادامه داد. در این مدت، فعالیت های پژوهشــی 
انجمن کمرنگ تر شد و بیشــتر در قالب فعالیت های 
آموزشــی ادامه یافــت. اما از ســال ۱۳۸۰ با موافقت 
شورای گســترش آموزش عالی از »پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی« منفک شد و با کوشش های 
دکتر غالمرضا اعوانی از ابتدای ســال ۱۳۸۱ تاکنون به 
صورت موسسه ای مستقل و با عنوان »مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفة ایران« به فعالیت خود ادامه می دهد. 
شــایان ذکر اســت که مؤسســه پژوهشــی حکمت 
تأســیس، در کنــار  ابتــدای  از  ایــران،  فلســفة  و 
فعالیت های آموزشــی خود، همواره مبتکر کالس های 
آموزشــی آزاد نیــز بــوده کــه دوره هــای بســیار 
ارزشــمندی را بــرای عالقه مندان ارائه کرده اســت. 

کمكبهتوسعهوگسترشوارتقایپژوهشدرزمینه 
حکمتوفلسفه؛

شناســایيوبررسيشاخههاينوینفلسفهومعرفي 
آندرکشور؛

طرحمسائلسنتيفلسفهورشتههايوابستهبهروشي 
جدیدوامروزي؛

احیایتراثازراهکشف،تصحیحوتحقیقدربارة 
آنهاونیزتألیفکتابدرســنتفلسفةغربیوترجمة

متونمرجعآن؛

کوشــشبراياحیايجایگاهویژهایراندرفلسفة 
اسالمي؛

کوششبراينشرواشاعةفرهنِگاندیشةفلسفيدر 
جامعهوارتقايسطحدانشوبینشاسالمي.

ایــنمؤسســهبهعنــوانیکــيازمراکزپژوهشــيو
آموزشــيکشــور،درچارچــوبسیاســتهايکالن
وزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاورينظــامجمهوري
اسالميایران،براساساسنادباالدســتیمهمازاساسنامة
مصــوب،دارایشــشمأموریتاصلــیمطابقاهداف
ششگانهمندرجدراساســنامهخوداستکهعبارتنداز:
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انجامطرحهایپژوهشیبنیادی،کاربردیوتوسعهای  
پرداختنبهدانشهایمیانرشتهایبینفلسفهودیگرعلوم  
تصحیح،ترجمهوتألیفمتونفلسفی،عرفانیوکالمیبهزبانهایفارسیوغیرفارسی  
همکاریبامراکزفلسفیومؤسساتمشابهدرجهان  
جذبنخبگانوپژوهشگرانممتازوبرجستةداخلوخارج  

وظایف مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ارکان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

هیئت امناء

ارکان مؤسســه هیئت امناء، رئیس و شورای 
پژوهشی هستند. هیئت امناء از وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری )بــه عنوان رئیس هیئــت امناء(، رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا نمایندة 
وی و چهار تا شــش تن از شخصیت های علمی-
فرهنگی که نقش موثری در توســعه و پیشــرفت 
مؤسسه داشته باشــند و رئیس مؤسسه )دبیر هیئت 
امناء( تشــکیل شده اســت. این هیئت وظایفی را 
چون تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیئت امناء، 
تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابط و 
مقررات و بررســی و تصویب بودجة مؤسسه که از 
طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود بر عهده دارد. 

رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه هم وظایفی را چون اداره و هدایت 
امور مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای کلیة فعالیت های 
آن، پیشنهاد تشکیالت مؤسسه به هیئت امناء، تنظیم و 
پیشــنهاد بودجة ساالنه به هیئت امناء، تنظیم و پیشنهاد 
برنامة ســاالنه و پنج ساله به هیئت امناء و ارائة گزارش 
عملکرد ساالنة مؤسسه به هیئت امناء و وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری بر عهده دارد.

شورای پژوهشی

شــورای پژوهشی مؤسسه از رئیس مؤسسه 
)به عنوان رئیس شورا(، معاون پژوهشی مؤسسه 
)به عنوان دبیر شورا(، روسای گروه ها و دو تا پنج 
نفر از اعضای هیئت علمی تشکیل شده است. 

سیدمحمودیوسفثانی

معاون اداری و مالیمعاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

حسینوفاپور

رئیس مؤسسه

غالمرضازکیانی
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 مديرگروه: اميرحسين خداپرست  گروه فلسفه غرب
خانوادگينام و نام  تلفن ايميل مرتبه علمي رشته تحصيلي و تخصص 

فلسفه  -دکتراي تخصصي فلسفه اميرحسين خداپرست
شناسيدين/معرفت  

 Khodaparast.amir@gmail.com 67238246 استاديار

 سيدمسعود زماني
هيدگر/فلسفه  -دکتراي تخصصي فلسفه

 دين/هرمنوتيک
 Seyedmasoudz@yahoo.de 67238267 استاديار

 gholamreza_nzn@gmail.com 67238229 استاديار دکتراي تخصصي فلسفه غالمرضا نظريان

فلسفه  -دکتراي تخصصي فلسفه مينو حجّت
 hojjat@irip.ac.ir 67238263 استاديار ويتگنشتاين/فلسفه اخالق

اعضای هیئت علمی

 

 

 

 

 عبداهلل محمدی: مديرگروه  کالم گروه

خانوادگينام و نام  تلفن ايميل مرتبه علمي رشته تحصيلي و تخصص 

 Mohammadi@irip.ac.ir 02532941250 استاديار دکترای فلسفه و کالم اسالمي عبداهلل محمدی

بيناميثم توکلي  علم و  -دکترای تخصصي فلسفه و کالم اسالمي 
 Meysam.tavakoli@irip.ac.ir 67238254 استاديار دين

خانياسماعيل علي مسيحيت -دکترای تخصصي اديان   ialikhani@irip.ac.ir 02532941250 استاديار 

دکترای تخصصي کالم فلسفه دين و مسائل جديد  غالمحسين جوادپور
شناسي دينيدين/معرفتفلسفه  -کالمي  qhjavad@yahoo.com 67238271 استاديار 

گلياحمد شه  shahgoliahmad@gmail.com 02532941250 استاديار دکترای تخصصي فلسفه و کالم اسالمي 

 

 

 پازوکي شهرام: مديرگروه  عرفان و اديان گروه
خانوادگينام و نام  تلفن ايميل مرتبه علمي رشته تحصيلي و تخصص 

 pazouki@irip.ac.ir 67238223 استاد  دکتراي تخصصي فلسفه شهرام پازوکي

هيدگر/فلسفه  -دکتراي تخصصي فلسفه بابک عاليخاني
 alikhani@irip.ir 67238257 دانشيار دين/هرمنوتيک

هاي دکتري تخصصي, علوم اديان و نظام رضا کوهکن
 فکري

 Rezakouhkan@yahoo.com 67238249 استاديار

باغقرهسيداحمد غفاري دکتري تخصصي, فلسفه اسالمي, دانشگاه  
 باقرالعلوم )ع(

 yarazegh@yahoo.com 02532941250 استاديار

 radpour@gmail.com 67238200 استاديار دکتري تخصصي فلسفه و اديان اسماعيل رادپور

 

 

 ثانید يوسفوسیدمحم: مديرگروه  ابن سینامطالعات  گروه

خانوادگینام و نام  تلفن ايمیل مرتبه علمی رشته تحصیلی و تخصص 

ثانیسیدمحمود يوسف  yosofsani@yahoo.com 67238225 دانشیار دکتراي تخصصی فلسفه 

 esmaeili@irip.ac.ir 67238205 استاديار دکتراي تخصصی فلسفه محمدجواد اسماعیلی

فلسفه مشاء -دکتراي تخصصی فلسفه لیال کیانخواه  kiankhah@irip.ac.ir 67238231 استاديار 

 

گروه فلسفه غرب    مديرگروه: امريحسني خداپرست

گروه اديان و عرفان     مديرگروه: شهرام پازوکی

گروه کالم     مديرگروه: عبدالله محمدی
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 زادهمحمد حسین: مديرگروه  فلسفه اسالمی گروه

خانوادگینام و نام  تلفن ايمیل مرتبه علمی رشته تحصیلی و تخصص 

 Mabd1357@gmail.com 02532941250 استاديار دکتراي تخصصی فلسفه اسالمی مهدي عبداللهی

مارنانیفاطمه شهیدي فلسفه اسالمی -دکتراي تخصصی فلسفه   shahidi@irip.ac.ir 67238248 استاديار 

زادهمحمد حسین  
 -تخصصی فلسفه و کالم اسالمیدکتراي 

 حکمت متعالیه
 phsadra@gmail.com 02532941250 استاديار

بزرگیمحمدجعفر جامه  
 –دکتراي تخصصی فلسفه و کالم اسالمی

 حکمت متعالیه
 mj.jamebozorgi@gmail.com 67238214 استاديار

 

 

 رضائیحسین شیخ: مديرگروه  مطالعات علم گروه

خانوادگینام و نام تخصصرشته تحصیلی و    تلفن ايمیل مرتبه علمی 

 حسن میانداري حسن
فلسفه  -دکتراي تخصصی فلسفه

شناسیزيست  miandari@irip.ac.ir 67238253 دانشیار 

فلسفه  -دکتراي تخصصی فلسفه حسین شیخ رضايی
نگاري علمعلم/علم و جامعه/تاريخ  sheykhrezaee@gmail.com 67238266 استاديار 

آراحسن امیري فلسفه علم-دکتراي تخصصی فلسفه  h.amiriara@irip.ac.ir 62672382 استاديار   

فلسفه علم-تخصصی فلسفهدکتراي  حمید بهلول bohlulh@gmail.com ۰۰672382 استاديار   

خانیعلی حسین فلسفه علم-دکتراي تخصصی فلسفه  hosseinkhani@irip.ac.ir ۰۰672382 استاديار   

 

 

 

 فالحي اسداهلل: يرگروهدم  منطق گروه
خانوادگينام و نام  تلفن ايميل مرتبه علمي رشته تحصيلي و تخصص 

 تاريخ منطق/ -دکتراي تخصصي فلسفه اسداهلل فالحي
منطق موجهات ربط/منطق   falahiy@yahoo.com 67238247 دانشيار 

Darabiar110@gmail.com ۰۰672382 استاديار دکتراي تخصصي منطق عليرضا دارابي  

f.shmaleki2012@yahoo.com ۰۰672382 استاديار دکتراي تخصصي منطق رياضي فاطمه شيرمحمدزاده  
 

 

 ثانید يوسفوسیدمحم: مديرگروه  ابن سینامطالعات  گروه

خانوادگینام و نام  تلفن ايمیل مرتبه علمی رشته تحصیلی و تخصص 

ثانیسیدمحمود يوسف  yosofsani@yahoo.com 67238225 دانشیار دکتراي تخصصی فلسفه 

 esmaeili@irip.ac.ir 67238205 استاديار دکتراي تخصصی فلسفه محمدجواد اسماعیلی

فلسفه مشاء -دکتراي تخصصی فلسفه لیال کیانخواه  kiankhah@irip.ac.ir 67238231 استاديار 

 

مديرگروه: محمد حسین زاده گروه فلسفه اسالمی  

گروه مطالعات علم      مديرگروه: حسین شیخ رضائی

مديرگروه: اسدالله فالحی گروه منطق  

مديرگروه: سیدمحمود یوسف ثانی گروه مطالعات ابن سینا  
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طرح های پژوهشی موظف و غیر موظف
طی هشــت ســال گذشته ۱۲۶ طرح پژوهشــی مصوب به انجام رسیده اســت. در حال حاضر طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت 

علمی مطابق مصوبات شــورای پژوهشی که در دســت انجام دارند عبارتند از:
 عنوان طرح نام نام خانوادگی ردیف
 «منطق، پرسش از حقیقت»از مجموعة آثار هیدگر با عنوان  21ترجمة جلد  بهمن پازوکی  1
 مناسبات دین و اخالق در عقلگرایان: دکارت، اسپینوزا، مالبرانش و الیبنیتس شهین اعوانی 2
 گرایانهرویکرد فضیلت مبانی اخالقی فعالیت علمی در دانشگاه امیر حسین خداپرست 3
 «ی فضیلتهای سیاسی نظریهفضیلت و سیاست: داللت» امیرحسین خداپرست 4
 اجتماعی شناسی فلسفی، بخش دوم: فلسفةانسان غالمرضا نظریان 5
 سه مقاله دربارة فلسفة هایدگر سید مسعود زمانی 6
 هایدگرپژوهشی دیگر درباب دازاین و انسان نزد  سید مسعود زمانی 7
 Ethics and the Limits of Philosophyی کتاب ترجمه مینو حجت 8
 تحول مسألة وجود ذهنی در رویکرد اصالت وجودی صدرایی محمد زادهحسین 9
 سـیناتحقیق و تصـحیح انتقـادی ترجمـة کهن از کتـاب تعلیقات ابن سیدحسین موسویان 10
 الرئیس ابوعلی سیناانتقادی الهیّات النجاة شیختصحیح علمی ـ  لیال کیانخواه 11
 The Sciences of the Ancients and their Divisions: a Text Attributed to Avicenna محمدجواد اسماعیلی 12
 «ترجمه و تحشیة کتاب The elements of Avicenna's Physics» محمدجواد اسماعیلی 13
 الحروف فارابی رساله بررسی تحلیلی فاطمه شهیدی 14
 «خوانش لئو اشتراوس از فلسفة فارابی: نگرشی معاصرانه به فلسفة اسالمی» فاطمه شهیدی 15
 «پژوهشی در مبانی و ادّله تحقق عینی حرکت در فلسفه اسالمی» محمد جعفر بزرگیجامه 16
 بحث تجربة دینیتبیین سوبژکتیویسم در فلسفة مدرن و تأثیر آن در  مهدی عبداللهی 17
 الف: )سوبژکتیویسم در فلسفه مدرن( ب: )سوبژکتیویته و ابژکتیویتة تجربه دینی( مهدی عبداللهی 18
 طرح مسألة تمدن اسالمی در ایران معاصر: نگاهی حکمی شهرام پازوکی 19

 بابک عالیخانی 20
با همکاری آقای دکتر اسمعیل « سه گانة بزرگ»گنون به نام ( ترجمه و شرح کتاب رنه1عناوین
با همکاری خانم دکتر « حکمت شرق عرفانی»( ترجمه و نقد کتاب جان والبریج به نام 2رادپور، 

 با همکاری خانم دکتر سونا سلیمیان« شرح منظومه مهریشت اوستا( »3زهرا زارع، 
 شرح کتاب سیطرة کمیت و عالئم آخرزمان نوشتة رنه گنون بابک عالیخانی 21
 عربی و مالصدراعلم الهی از منظر ابن سید احمد باغغفاری قره 22
 جمهور احساییابیاندیشة جامع شیعی در نزد ابن رضا کوهکن 23
 های الهیاتی خلقت آدم بر مبنای آراء عالمه طباطباییداللت عبداهلل محمدی 24
 های اسالمیرابطة بدن و نفس در آموزه احمد گلیشه 25
 5تا  1 ةپروکلوس در باب سرمدیت جهان، ادل ةعلی میثم توکلی بینا 26
 8تا  6 ةپروکلوس در باب سرمدیت جهان؛ ادل ةعلی میثم توکلی بینا 27
 شناختی آنهای معرفتچالشبا توجه به  مسئلة تأثیر ارزش بر علوم انسانی غالمحسین جوادپور 28
 «گرایی در باب باور به وجود خدا؛ مالحظات معرفتی و امتدادهای االهیاتی آنالادری» غالمحسین جوادپور 29
 «شناختی الحادعوامل اجتماعی روان» اسماعیل خانیعلی 30
 «تاریخ عکس نقیض در جهان اسالم» اسداهلل فالحی 31
 تصحیح کتاب البلغه فی الحکمه محمودسید ثانییوسف 32
 )القصیدة العینیة، حی بن یقظان، رسالة الطیر، رسالة فی العشق(سینا تصحیح انتقادی چهار رساله عرفانی ابن محمودسید ثانییوسف 33
 مثابه داستانهای علمی بهمدل حسین رضاییشیخ 34

 «.های تکاملی اخالقنسبت اخالق انسان در قرآن و تبیین حسن میانداری 35
 به صورت کتاب.« از خودگذشتگی تکاملی در سایة خودخواهی تکاملی»انتشارطرح  

 «شدهبررسی انتقادی متافیزیکِ طبیعی» حسن امیری آرا 36
 «گرایی، و مسئله معرفت اول شخصیکواین، طبیعت» علی حسینخانی 37
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همچنین طرح های غیرموظف اعضای هیئت علمی و پژوهشگران به رشح زیر در حال انجام است که برخی نیز مراحل 

پایانی خود را طــی می کنند: 

طرحهاوکتابهایبیرونیاعضایهیئتعلمیمؤسسه:
اعضای هیئت علمی مؤسسه در سال ۱۳۹۹ چندین طرح بیرونی و کتاب را به قرار زیر به انجام رسانده اند: 

طرحهایبیرونی
- فلسفه کنش از منظر جان سرل

- تصحیح انتقادی و تحقیق در باب مفتاح الرموز اثر حسن زاهد کرمانی

- حدیث غضب

- اصالت وجود صدرایی از منظر عالمه طباطبایی و شهید مطهری

کتابها
- مهدی عبداللهی، فلســفه الهیات بالمعنی االخص )درآمدی بر خداشناســی فلســفی(، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، ۱۳۹۹. 

- هنری یاکوبی )ویراستار(، هاوس و فلسفه، ترجمه به سرپرستی امیرحسین خداپرست، گمان، ۱۳۹۹. 

- رابرت اشــپیتزر، نگاهی نو به اثبات وجود خداوند در فیزیک و فلســفه ی  معاصر، ترجمة میثم توکلی بینا، پارسیک، 
 .۱۳۹۹

- فرانسیســکو آیــال و دیگران، تکامل گرایی و تبییــن حیات )مجموعة ما و جهان- ۷(، ترجمــة زینب خدایی، دبیر 
مجموعه: میثم توکلی بینا، پارسیک، ۱۳۹۹. 

- پل دیویس و دیگران، حیات و حیات هوشمند )مجموعة ما و جهان- ۸(، ترجمة زینب خدایی و ریحانه بی آزاران، 
دبیر مجموعه: میثم توکلی بینا، پارسیک، ۱۳۹۹. 

- ویلیــام لین کریگ و دیگران، جهان و تنظیم دقیق )مجموعة مــا و جهان- ۴(، ترجمة وحید تقی پور، دبیر مجموعه: 
میثم توکلی بینا، پارسیک، ۱۳۹۹. 

- مارک فاکس، دیوید لستر و استیو میلر، زندگی پس از مرگ )مجموعة ما و جهان- ۱۰(، ترجمة فروغ کیانزاده، میثم 
توکلی بینا، پارسیک، ۱۳۹۹.
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دیداررئیسهیئتمدیرةدیداررئیسهیئتمدیرة
مجمععالیحکمتاسالمیمجمععالیحکمتاسالمی
بارئیسمؤسسةپژوهشیبارئیسمؤسسةپژوهشی
حکمتوفلسفةایرانحکمتوفلسفةایران

آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیرة مجمع عالی حکمت اســالمی 
ضمن حضور در دفتر مؤسسه در قم با دکتر غالمرضا زکیانی رئیس مؤسسه 

دیدار کرد.
در ایــن دیدار که اعضاء هیئت علمی مؤسســه در آن حضور داشــتند در 
خصوص مســایل روز جامعه به بحث و تبادل نظــر پرداختند و دو طرف 
با بیان مســائل روز حوزه و دانشــگاه در زمینة علــوم عقلی، در خصوص 
راهکارها و انتقال تجارب علمی به گفت و گو پرداختند.  خاطر نشــان می 
سازد در این جلسه دو طرف ضمن اشاره به ضرورت تداوم همکاری ها در 

راستای تفاهم نامه میان دو مجموعه، بر اجرایی کردن آن تاکید کردند.

در این دیدار ســفیر واتیکان هدف از دیدار 
خود را آشــنایی با مؤسسه حکمت و فلسفه 
و تبادل نظر در جهت توســعة همکاری های 
علمی و تحقیقاتی بین مؤسســه و دانشگاه  ها 
و مراکــز پاپــی واتیکان عنوان کــرد. وی با 
تشــریح ظرفیت  هــای علمی و پژوهشــی 
دانشگاه  های متبوع واتیکان، نسبت به برقراری 
ارتباطــات علمی بیشــتر ابــراز تمایل کرد.
دکتر زکیانی نیز مؤسســة حکمت و فلســفه 
را بــه عنــوان مؤسســه ای معتبر بــا وجة 
بین المللــی معرفی کرد کــه در گرایش های 
مختلــف علوم عقلــی جایگاهــی غیرقابل 
اغمــاض در میان مؤسســات برتــر ایران و 
جهــان دارد. وی در ادامــه جایگاه اســاتید 
و دانش  آموختگان مؤسســه را یادآور شد و 
بر ضرورت همکاری  های آتی با مؤسســات 
و دانشــگاه  های متبوع واتیــکان تاکید کرد.

اخبار حوزٔه ریاست 

اخبار دفتر رئیس

آقایکاردیناللئوبوکاردی،سفیرواتیکاندرجمهوریاسالمیایران،
روزسهشنبه13خرداد1399بادکترغالمرضازکیانی،رئیسمؤسسة

حکمتوفلسفةایران،دیداروگفتوگوکرد.
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دیدارمعاونینسازمانفرهنگودیدارمعاونینسازمانفرهنگو
ارتباطاتاسالمیبارئیسمؤسسهارتباطاتاسالمیبارئیسمؤسسه

معاونیــن ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اســالمی با حضور در مؤسســة پژوهشی 
حکمــت و فلســفة ایران تمایــل خود را 
برای گســترش فعالیت های مشــترک در 
زمینه هــای علمی و انتشــار کتــاب اعالم 
کردند. موضوعات مورد بحث برای توافق 
در این جلسه بدین قرار بودند: دسترسی به 
کتاب های منتشــره در موضوع علوم عقلی: 
فلســفه، منطق، عرفــان و کالم؛ ارتباط با 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در حوزة علوم 
عقلی؛ توزیع کتاب های مؤسســه در مراکز 
علمی بین المللی؛ تهیة نســخه های خطی 
آثار ابن ســینا از کتابخانه های بین المللی؛ 
گفتگوهای فکری: مباحثی مانند علم النفس 
در ادیــان ابراهیمــی و نیز گفتگــو دربارة 
مباحث امــروزی مانند ســالمت؛ ترجمه 
متــون معتبر بــه دیگر زبان هــا؛ همکاری 
در بخش انتشــارات؛ گفتگــو و پژوهش 
دربــارة تمدن نویــن اســالمی؛ برگزاری 
ابن عربی.  بین المللی دربارة  نشســت های 

در این جلسه دکتر غالمرضا زکیانی رئیس 
مؤسســه، دکتر محمود یوسف ثانی معاون 
پژوهشــی، دکتر حســین وفاپــور معاون 
مالی و اداری، دکتر محمدجواد اســماعیلی 
رئیس کتابخانه، دکتر شهین اعوانی دانشیار 
بازنشســتة گروه فلسفه غرب و آقای نوید 
انتشــارت حضور داشتند. عابدینی رئیس 

برگزاریجلسةهیئتامناءمؤسسهبرگزاریجلسةهیئتامناءمؤسسه
پژوهشیحکمتوفلسفهایرانپژوهشیحکمتوفلسفهایران

جلسة هیئت امنای مؤسســه حکمت و فلسفه در تاریخ ۲۷ 
مــرداد با حضور اعضای هیئت امناء تشــکیل شــد. در این 
جلســه، که به ریاســت دکتر زکیانی رئیس مؤسسه برگزار 
شد، دکتر محمود یوسف ثانی معاون پژوهشی و دکتر حسین 
وفاپور معاون مالی و اداری مؤسســه گزارشی از فعالیت های 
پژوهشــی و مالــی-اداری مؤسســه ارائه کردند و ســپس 
دســتور جلسة هیئت امنا مورد شــور و بررسی قرار گرفت.

الزم بــه ذکر اســت که دکتــر عبدالرضا باقــری قائم مقام 
وزیــر علــوم، و پیشکســوتان مؤسســه، دکتــر غالمرضا 
اعوانی، دکتر غالمحســین ابراهیمی دینانی و دکتر حســین 
معصومــی همدانــی، هم در جلســه حضور داشــتند. این 
جلســه بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد که 
تعــدادی از مهمانان هم به صورت آنالین حضور داشــتند.
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تفاهم نامه ها

انعقاد تفاهم نامٔه همکاری بین فرهنگستان هنر و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفٔه ایران

تفاهم نامٔه همکاری بین فرهنگستان هرن و مؤسسه در راستای مشارکت در طرح های پژوهشی مشرتک، ایجاد زمینه های الزم برای بهره گیری از ظرفیت 

طرف ها، تبادل دانش و تجربیات، برگزاری هامیش، مشارکت در تألیف و ترجمٔه آثار، ... به امضای طرفین رسید که به مدت ۳ سال و تا سال ۱402 

شمسی دارای اعتبار خواهد بود. 

انعقاد تفاهم نامٔه همکاری بین انجمن حکمت و فلسفٔه 
ایران و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفٔه ایران 

تفاهم نامٔه همکاری بین انجمن حکمت و فلســفٔه ایران و 

مؤسســه در راستای مشارکت در طرح های پژوهشی مشرتک و 

انتشار مشرتک مجلٔه جاویدان خرد به امضای طرفین رسید که به 

مدت ۳ سال و تا سال ۱402 شمسی دارای اعتبار خواهد بود.

انعقــاد تفاهم نامــٔه علمــی بیــن مؤسســٔه پژوهشــی 
حکمت و فلسفه و »صندوق حمایت از پژوهشگران«

 
همکاری در زمینٔه اجرای ۱0 طرح پژوهشــی، 5 طرح پژوهشی 

پسادکرتی و 5 طرح پژوهشی برای حامیت از رساله های دکرتی از 

موضوعات این تفاهم نامه است. از دیگر موضوعات این تفاهم نامه 

می توان به همکاری در زمینٔه ارتقاء انتشارات مؤسسه در سطح 

بین املللی و همکاری در زمینة ارتقاء مجلٔه علمی مؤسســه به سطح 

بین املللی اشاره کرد. بر اساس این تفاهم نامه، تصحیح انتقادی و چاپ 

آثار شیخ الرئیس ابن سینا در راستای ضوابط و مقررات، سیاست ها و 

اولویت های تحقیقاتی صندوق نیز به صورت مشرتک حامیت می شود.
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حوزهٔ روابط عمومی

آغازپروژةتاریخشفاهیمؤسسه
به منظور مستندســازی و جمع آوری اطالعات تاریخی مؤسســه، پژوژة تاریخ شفاهی مؤسسه در سال 
۱۳۹۹ کلید خورد. در همین راستا، جلسات متعددی با اعضای اولیه و روسای پیشین مؤسسه برگزار شد 

و روایت تاریخی آن ها از تحوالت مؤسسه ثبت 
و ضبط شد. از جمله شخصیت هایی که در این 
پروژه مشارکت داشتند می توان به شخصیت های 
زیر اشاره کرد: دکتر سیدحسین نصر، مؤسس و 
نخستین رئیس مؤسســه، دکتر مهدی محقق از 
اعضای هیئت مؤسس، دکتر هادی شریفی قائم 
مقام و معاون اجرایی دکتر نصر، اســتاد مهدی 
چهل تنی نخستین رئیس مؤسسه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، مهندس مسعود مقدس سومین 

رئیس مؤسسه، دکتر شهرام پازوکی از اساتید پیشکسوت  مؤسسه،  دکتر غالمرضا اعوانی چهارمین رئیس 
مؤسسه، دکتر شهین اعوانی از باسابقه ترین اعضای مؤسسه. به منظور تکمیل این اطالعات تاریخی برگزاری 
جلسه با استادان به نام و شخصیت هایی که در سال های گذشته با مؤسسه همکاری داشته اند ادامه دارد.

مستندسازیمحتواهایمستندسازیمحتواهای
سمعی-بصریمؤسسهسمعی-بصریمؤسسه

با توجه به حجم گســتردة محتوای سمعی 
و بصری، روابط عمومی مؤسســه از ســال 
۱۳۹۹ مستندسازی و طبقه بندی محتواها را 
در دســتور کار خود قرار داده است. بخش 
قابل توجه این مــوارد به صورت صوت یا 
تصویر در آرشــیو روابــط عمومی موجود 
اســت که امید است پس از طبقه بندی آن ها 
امکان انتشار آن ها فرآهم گردد. این مجموعه 
ارزشمند قرار اســت تحت عنوان مجموعه 
 »گنجینه حکمت« در دســترس قرار گیرد. 
عالوه بر این، روابط عمومی تبدیل تعداد قابل 
توجهی از ریل های قدیمی مؤسسه به فایل را 
آغاز کرده است که در اسرع وقت دسترسی 
به آن برای عالقه مندان فرآهم خواهد شــد.
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راهاندازیکانالاختصاصی
مؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران

دروبسایتآپارات

کانال اختصاصی مؤسسة پژوهشــی حکمت و فلسفة ایران )به 
آدرس: www.aparat.com/irip.ac.ir( به منظور بارگذاری کلیپ های 
تصویری مؤسســه در وب ســایت آپارات و نیر دسترســی آســان تر 
عالقه مندان به تولیدات مؤسســه راه اندازی شــد. مخاطبان می توانند 
کلیپ برنامه هایی را که مؤسســه برگزار کرده اســت در این کانال نیز 
دنبال کنند یا آن را دانلود نمایند. بر اساس آمارهای وب سایت آپارات، 
کانال اختصاصی مؤسســه تا پایان سال ۱۳۹۹،  دارای بیش از ۷۰۰۰ 

بازدید بوده است.  

برگزاریسالگرد
تأسیسمؤسسهپژوهشی
حکمتوفلسفةایران

مراســم چهل و هفتمین ســالگرد تاســیس مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلســفه ایران در روز یکشــنبه ۱۴ دی ماه برگزار 
شد. در این مراسم که با حضور تعدادی از اساتید و کارمندان 
مؤسسه برگزار شــد، دکتر غالمرضا زکیانی رئیس مؤسسه و 
دکتر غالمرضا اعوانی رئیس پیشین مؤسسه به ایراد سخنرانی 
پرداختند. در این مراسم عالوه بر سخنرانی دکتر زکیانی و دکتر 
اعوانی، از کتاب »فرهنگ فلسفه«، از نام گذاری دو سالن مؤسسه 
به نام های »دکتر سیدحســین نصر« و »دکتر غالمرضا اعوانی«، 
و نیز از »تابلوهای روســای پیشــین مؤسســه« رونمایی شد. 
دکتر زکیانی رئیس مؤسسه در سخنان خود به ارائة توضیحاتی 
درباره تاریخچة تأسیس مؤسســه و نیز برخی از فعالیت های 
جاری در مؤسسه پرداخت: احیای طرح تصحیح انتقادی متون 
ابن ســینا، احیای شورای پژوهشــی و وظایف آن، جمع آوری 
اســناد تاریخی مؤسسه، اجرای طرح تاریخ شــفاهی، افتتاح 
کافه-کتاب فلســفه،... . در این مراسم، عالوه بر دکتر زکیانی، 
دکتر غالمرضا اعوانی هم به ایراد ســخنرانی پرداخت. ایشان 
ضمن اشــاره به جایگاه تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه در 
ایران، به تشــریح برخی از فعالیت هایی پرداخت که در دوره 
مدیریت ایشــان انجام شده بود. یکی از طرح های پژوهشی ای 
که در دورة ایشان آغاز شده بود، ترجمة کتاب »فرهنگ فلسفه« 
به زبان فارسی بوده است که چندین سال دچار وقفه شده بود.
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برگزاریسالگرد

تأسیسمؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران

رونمایی از نام گذاری سالن دکتر سیدحسین نصر

تصویر روسای مؤسسه

به ترتیب از راست به چپ:

 سیدحسین نرص )۱۳57-۱۳5۳(، مهدی چهل تنی )۱۳6۱-۱۳57(، مسعود مقدس )۱۳6۱-۱۳64(، 

غالمرضا اعوانی )۱۳۹0-۱۳64(، عبدالحسین خرسوپناه )۱۳۹0-۱۳۹7(
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اخبار حوزٔه معاونت پژوهشی 

جذب

جذباعضایهیئتجذباعضایهیئت
علمیجدیدعلمیجدید

طبق مصوبات هیئت امناء و هیئت 
رئیســة مؤسســه مراحل جذب 
هفت عضو هیئــت علمی جدید 
در گروه هــای منطــق )دو نفر(، 
مطالعات علم )چهار نفر( و ادیان 
و عرفان )یک نفر( طی شده است 
و اکنــون در مرحلة نهایی جذب 

وزارت علوم قرار دارند. 

جذباعضایهیئتجذباعضایهیئت
علمیوابستهعلمیوابسته

در راستای بخشنامة وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری مبنی بر امکان 
اعضای هیئت علمی  به کارگیری 
در سال ۱۳۹۹  وابسته، مؤسســه 
اقدام به جــذب دو هیئت علمی 
وابســته در گروه فلسفة اسالمی 
و منطق کرده اســت. ایــن افراد 
از اعضای هیئت علمی برجســتة 
منظور  به  که  می باشــند  کشــور 
هم افزایــی و تولیدات مشــترک 
بــه عضویت وابســتة مؤسســه 

درآمده اند. 

مشارکتدربرگزاریهمایشمشارکتدربرگزاریهمایش
بینالمللیشمسوموالنابینالمللیشمسوموالنا

مؤسســه در برگزاری ششــمین همایش بین المللی 
شــمس و موالنا با تولیت شمس تبریزی مشارکت 
کــرد. در این همایش که با حضــور صاحب نظران 
داخلــی و بین المللی در تاریخ ۷ و ۸ مهرماه برگزار 
شــد، دکتر زکیانی رئیس مؤسسه، دکتر سیدمحمود 
یوسف ثانی معاون پژوهشــی مؤسسه، دکتر شهرام 
پازوکــی مدیر گروه ادیان و عرفان و دکتر شــهین 
اعوانی عضو گروه فلســفة غرب به ایراد سخنرانی 

پرداختند.
محورهای اصلی همایش بدین قرار بودند:

- زندگی و اندیشــه های شــمس تبریزی از منظر 
پژوهش های تاریخی، عرفانی و معرفتی 

- زندگی و اندیشــه های شــمس تبریزی از منظر 
پژوهش های بین رشته ای 

- رویکردهای عرفانی و معرفتی در مقاالت شمس 
نقد و بررسی اندیشه های شمس تبریزی
- شمس تبریزی و نیازهای انسان امروز
- تجلی قرآن و دین در مقاالت شمس
- شمس از منظر موافقان و مخالفانش

- جهان بینی و ایدئولوژی شمس 
- تاثیر و تأثّر شمس بر عارفان پسین و پیشین 

- آموزه هــا و ارتبــاط شــمس و موالنــا از منظر 
پژوهش های بین رشته ای 

- شــمس تبریزی و دیدگاه های اصالح گرایانه در 
عرصة تفکرات دینی، فرهنگی و اجتماعی

- ظرفیت مکتب شمس تبریزی و موالنا در گسترش 
فرهنگ صلح، تعامل و مدارا در جهان معاصر

- کارنامه و آسیب شناسی شــمس پژوهی در ایران 
و جهان 

- بررســی تطبیقی اوضــاع سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی ایران و آناتولی در قــرن هفتم با تاکید بر 

چگونگی شکل گیری اندیشه های عرفانی 
- سیمای شمس در آثار و کتاب های تاریخی 

- زندگی، زمانه و آرامگاه شمس تبریزی 
- نسخه پژوهی مقاالت شمس

پیرو تصویب نامة هیئت وزیران به 
منظور پیشــگیری و مقابله با تقلب 
در تهیة آثار علمی در ســال ۱۳۹۶ 
و نیز  پیــرو ابالغ آیین نامة اجرایی 
آن در سال ۱۳۹۸، کارگروه اخالق 
در پژوهــش با هدف بررســی و 
آسیب شناسی بروز تخلفات علمی، 
ترویج اخــالق در پژوهش، اطالع 
استانداردهای  رسانی در خصوص 
از  پژوهش  در  اخــالق  مصــوب 
ســال ۱۳۹۹ در مؤسسه شروع به 
کار کرد. این کارگروه با جلســات 
پیوســته در تالش است تا اهداف 
اجرایــی  آیین نامــة  در  منــدرج 
وزارت عتف را برآورده ســازد و 
اســتانداردهای اخالق در پژوهش 
را در مؤسســه برآورده نماید. این 
کارگروه به ریاست دکتر غالمرضا 
زکیانی و دبیری دکتر ســیدمحمود 
می شــود.  برگــزار  یوســف ثانی 

کارگروه اخالق در پژوهش
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فعالیت های ســال ۱۳۹۹ دفتر ابن سینا که 
به منظور تصحیح انتقادی آثار ابن ســینا 

تأسیس شده به شرح زیر بوده است:

۱.تشــکیل شورای سیاســتگذاری طرح 
ابن سینا و برگزاری مستمر جلسات

۲.بررســی روش های تصحیح متون طی 
چندین جلسه و تدوین شیوه نامة تصحیح 
به منظور ایجاد ســاختار واحد آثاری که 
در آینده تصحیح و چاپ خواهند شــد 
اعراب گذاری،  قواعد تصحیح،  که شامل 
الگوی ثبت اختالف نســخه  بدل ها و ....

است.   

۳.تعامل و گفتگو با مصححان و سنجش 
آثار به منظور انعقاد قــرارداد دربارة آثار 

ابن سینا: 

- انعقاد قرارداد تصحیح انتقادی فن دهم 
شفاء در علم هیئت )المجسطی( با آقای 
آســیایی فرد؛ مصحح در تصحیح این اثر 
از ۱۸ نســخة خطی کمک می گیرد که ۳ 
نسخه متعلق به کتابخانه های ایران و ۱۵ 
نســخه متعلق به کتابخانه های خارج از 

ایران می باشند.

تصحیح  قــرارداد  انعقــاد  تصویــب   -
بخش منطــق کتاب النجا بــا آقای دکتر 
گل پرور؛ تمام نســخه های مربوط به اثر 
نجات )حدود ۳۷ نســخه( که در آرشیو 
دفتــر موجود بــود، در اختیــار مصحح 
قــرار گرفت، و مصحح پس از بررســی 
نســخه ها، در یکی از جلســات شورای 
سیاستگذاری، گزارشــی دربارة نسخه ها 
ارائــه داد و اعضا با توجه به این گزارش 
نســخه های برگزیده از جانب مصحح با 
انعقاد قرارداد تصحیح با ایشــان موافقت 

نمودند.

- تصویِب انعقــاد قرارداد تصحیح چهار 
رسالة منطقی »المهجة«، »المنطق الموجز«، 
»مفاتیح الخزائن« و »بیان ذوات الجهات« 
با خانم دکتر برخورداری؛ پس از بررسی 
نمونــه کار ارائه شــده از جانب مصحح، 
اعضای شورا با انعقاد قرارداد تصحیح با 

ایشان موافقت نمودند.

- تصویــب انعقاد قــرارداد تصحیح پنج 
رســالة منطقی »المســائل العشــرینیة«، 
»المناســبة بین النحو والمنطق«، »الموجز 
المنطــق«، »الموجزة في  الصغیــر فــي 
)اصــول( المنطق«، »رســالة في المنطق« 

طرح ابن سینا 

با آقای دکتر جعفــری ولنی؛ با توجه به 
نمونه کار مصحح با انعقاد قرارداد با ایشان 

موافقت شد.

۴.ویرایــش علمی و فنــی آثار  تصحیح 
شده و آماده سازی آن ها برای انتشار:

- کتاب »مجموعه رســائل ابن سینا« پس 
از ویرایــش در مرحلــة صفحه آرایی و 

آماده سازی برای چاپ است.

ارائه شده  تصحیحی  نمونه های  ۵.بررسی 
و تصمیم گیــری دربــارة پذیرش یا عدم 

پذیرش آن ها.

۶.برگزاری کارگاه های تصحیح با حضور 
اســاتید و دانشــجویان به منظور تربیت 
مصححان جوان؛ کارگاه تصحیح طبیعیات 
نجات که در حال حاضر با حضور اساتید 
و دانشــجویان در حال برگزاری است و 
پس از ســه جلسه تبارشناسی نسخه ها و 
تصحیح جمعی با توافق اعضا نسخه های 
خطی موجــود در آرشــیو دفتر )حدود 
۴۳ نســخه( میان اعضا تقســیم شد و با 
بارگذاری شــیوه نامة تصحیــح، جدول 
رمــز کتابخانه ها و متن تایپ شــدة یکی 
از نســخه ها، از اعضا خواسته شد نسخة 
مربوط به خــود را تصحیح و اختالفات 
نســخة خود را در جلسة کارگاه گزارش 

دهند.

۷.تنظیم و دســته بندی تمام نســخه های 
خطی موجود در مؤسسه و فهرست نگاری 
آن ها با توجه به مصوبات جلسات شورا؛ 
فهرســت نگاری قریب بــه ۲۸۰۰ عنوان 
نسخه به پایان رســیده است و در قالب 
یک جــدول ۷۰۰ صفحه ای ارائه شــده 
بیانگر مشــخصاتی  این جدول  اســت. 
همچــون تاریــخ کتابت نســخه، کاتب 
نسخه، نوع خط آن، تعداد صفحه، تعداد 
ســطر، تعداد واژه در هر سطر، آغازه و 

انجامة نسخه است.

۸.تهیــه و دانلــود نســخه های خطــی 
کتابخانه های ترکیه: 
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- کتابخانة ایاصوفیه؛ تمام نسخه های علوم عقلی و مجموعه ها

- راغب پاشا؛ تمام نسخه های علوم عقلی 

- جاراهلل؛ تمام نسخه های عقلی

- طرخان؛ تمام نسخه های علوم عقلی و مجموعه ها

۹.تعامل با کتابخانه های مطرح داخلی و تبادل نسخة خطی و 
دیگر دستاوردهای پژوهشی با این کتابخانه ها:

- کتابخانة دانشــگاه تهران؛ تهیة تمام میکروفیلم های موجود 
در این کتابخانه

- کتابخانة غرب همدان؛ تهیة چندین مجموعة نسخة خطی

- کتابخانة آستان قدس رضوی؛ تهیة مجموعه نسخه های اثر 
نجات و عضویت در ایستگاه مطالعاتی نسخه های خطی این 

کتابخانه

۱۰.تهیة ۵۰۰/۰۰۰ عنوان مجموعة نســخة خطی با حجم ۵۰ 
ترابایت که شامل نسخه های خطی کتابخانه های ایران، ترکیه، 

سایر کشورهای آسیایی، اروپا و آمریکا است.

تأسیسگروهمطالعاتابنسیناتأسیسگروهمطالعاتابنسینا

یکــی از فعالیت های شــاخص و ممتاز مؤسســه در زمینة 
تحقیقات و پژوهشــی های حکمی- فلسفی، کشف، تحقیق، 
تصحیح و احیــای تراث و تصحیح انتقــادی آثار حکمی و 
فلسفی ابن سینا بوده است که در سال ۱۳۸۷ به صورت کالن 
طرح در مؤسســة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران آغاز شده 
بود. پیــش از آن، در ایران، نه تنها تالش بایســته و درخور 
شــأن ابن سینا به منظور، تصحیح و نشر آثار فلسفی و حکمی 
او صــورت نگرفته بود، بلکه حتــی در پدیدآوردن مجموعة 
کتاب شناختی این فیلسوف گرانقدر نیز در سدة اخیر افرادی 
نظیر عثمان ارگین و جورج شــحاته قنواتی بر محققان ایرانی 
پیشی گرفته  بودند. خوشبختانه فهرست نسخه های مصنّفات 
ابن سینا که به کوشش مرحوم دکتر یحیی مهدوی فراهم آمده 
است تا ســالیان متمادی از جامعیت برخوردار بود، اما امروز 
وقت آن رســیده بود که بر اســاس اطالعات کتاب شناختی 
جدید به روزرسانی شــود. بدین منظور باتوجه به وسعت و 
گستردگی آثار حکمی و فلسفی ابوعلی سینا و ضرورت ادامة 
این کار به صورت علمی، مســئوالن مؤسسه بر آن شدند که 
این فعالیت ها را در قالب تأسیس یک گروه پژوهشی مستقل 

تحت عنوان گروه مطالعات ابن سینا ساماندهی کنند. 

پس از تصویب تأســیس گروه پژوهشــی مطالعات ابن سینا در 
اولین نشســت عــادی از دور پنجم هیئت امناء مؤسســه، این 
درخواست به شورای گسترش آموزش عالی وزارع علوم ارجاع 
داده شــد که در نهایت تأسیس گروه پژوهشی مطالعات ابن سینا 
در ســال ۱۳۹۹ مورد موافقت قرار گرفت و مجوز وزارت علوم 
برای تأسیس این گروه در مؤسسه صادر شد. این گروه با انتقال 

سه استاد از سایر گروه ها، آغاز به کار کرده است. 

مأموریت اصلی تأســیس گروه پژوهشــی مطالعات ابن ســینا، 
تصحیح علمــي- انتقادي و انتشــار مجموعه آثــار حکمي و 
فلسفي ابن سینا با روش هاي علمي جدید به منظور احیاي میراث 
گذشتگان و تسهیل در امر دستیابي محققان و پژوهشگران ایراني 
و خارجي به سرچشمه هاي تفکر اسالمي ایران و منابع و خزائن 

ارزشمند حکمت و فلسفة اسالمي می باشد.

در حــال حاضر، از جمله اهداف تأســیس این گروه بدین قرار 
است:

 ۱. مطالعه، تحقیق و پژوهش در آثار حکمی و فلسفی ابن سینا

 ۲. جمع آوری و تنظیم اطالعات کلیه آثار منتشرشدة ابن سینا و 
تألیفات مرتبط با آن 

 ۳. عرضه  منابع اصلي فلســفة ابن ســینا در شکل متون منقح و 
تصحیح شده به شیوة علمي ـ انتقادي 

۴. اســتفاده محققان و اســاتید داخلي و خارجــي در تحقیق و 
تدریس از متون تصحیح شده به شیوة علمي ـ انتقادي

۵. ترویج فرهنگ تصحیح متون فلسفي و منابع اصیل.

 ۶. تربیت نســل جوان )دانشــجوي دکتري( براي فن تصحیح 
متون و آموزش روش علمي تصحیح به آن ها.  

تأسیسکرسیپژوهشیوتحقیقیتصحیحتأسیسکرسیپژوهشیوتحقیقیتصحیح
آثارابنسیناآثارابنسینا

در راستای تفاهم نامة مؤسسه و صندوق حمایت از پژوهشگران، 
برای نخستین بار در کشــور تأسیس کرسی پژوهشی و تحقیقی 
تصحیح آثار ابن سینا به تصویب صندوق حمایت از پژوهشگران 
رسیده است. در این کرسی پژوهشی، به دانشمندان و پژوهشگران 
برجستة کشــور با مرتبه اســتادی که دارای مرجعیت علمی و 
وجهة بین المللی و یا ملی باشند، اعتبار پژوهشی تعلق می گیرد. 

 تصحیح
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مجله علمی جاویدان خرد

خالصهاقداماتانجامگرفته
براینمایهسازیبینالمللیمجله

جاویدانخرد.
- بررسی ملزومات نمایه سازی و مقایسه 

با مجالت مشابه خارجی و داخلی؛
- دریافت چکیده مبســوط مربوط به ۴ 

شمارة اخیر و درج در سامانه؛
- اصــالح مراجع و منابــع مربوط به ۴ 

شمارة اخیر نشریه به زبان دوم؛
- درج کامل متن مقاالت، چکیده، مراجع 
و کلید واژه ها )۴شــماره اخیر( در سامانه 
به منظور شناســایی توســط موتورهای 

جستجو؛
- اصــالح فرمت فایــل مجله برای درج 

اطالعات زبان دوم نشریه؛
- انجــام نیازهــای مربوط بــه ارزیابی 

نشریات در سامانه نشریات وزارت علوم؛
- ایجاد محتوا و به روز رســانی و ویرایش 
محتوای صفحات مربوط به سایت انگلیسی 
و به طور موازی تطبیق با صفحات فارسی :
About journal
Peer review process and diagram
Add reviewer
Aim and Scope
Journal metrics
Publication ethics
Editorial board/ Add Editorial  re-
sume, website, citation, h-index,/
Editorial ORCID/Editorial Contact
Publication agreement
Guide for Authors
Keyword cloud
Submit process
Copyright Transfer Agreement
Covering Letter

Authorship Form
Conflict of Interest 
Template manuscript file 
- سیاست ها و قوانین درج شده و اشاره شده:
Open Access Policies
Copyright
Conflict of interests
Plagiarism policy
Creative Commons

 Committee on Publication Ethics -COPE
- پایگاه هایی که درخواست ثبت شده:

DOAJ
Committee on Publication Eth-

 ics-COPE
- شبکه های اجتماعی ثبت نام شده

Google scholar
Linked-in
Academia
Publons

فهرستمقاالتجاویدانخرد،شمارة3۷
- »فّن سماع طبیعی« الشفاء ارزیابی وضع کنونی تصحیح متن 

و چشم انداز آینده/ محمدجواد اسماعیلی 
- مبــادِی فلســفِی »قواعد« در علــومِ اجتماعــی از وینچ تا 

دیویدسن/ محمدرضا اسمخانی
- نســبت میان نظر و عمل در ارســطو بنا بر تفســیر هیدگر/ 

بهمن پازوکی 
- مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب 
معماری اسالمی/ سیدهادی جاللی، نیر طهوری و ایرج اعتصام

- رویکرد اریگن اســکندرانی در خداشناســی: بررســی ادله 
اریگن در امکان شناخت خدا/ زهرا دشتی و شهرام پازوکی

- ترجمه ریشه ای و تفسیر ریشه ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی/ 
حسین شقاقی

- بدهی چیتــه در بودایــی مهایانه/ الهه صفــری و ابوالفضل 
محمودی

- تصحیح رسالة »توجیه کالم الشیخ الرئیس فی إثبات الواحد 
ال یصدر عنــه إاّل الواحد« از میرزا ابراهیــم همدانی به همراه 
مقدمة تحلیلی/ محمد سوری، مهدی عسگری و فاطمه انصاری

- تبیین دالیل ابن سینا برای اسناد صدق و کذب به گویندة خبر 
در تحلیل قضیه/ حمید عالیی نژاد؛ محمدمسعود خداوردی

- بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و 
ابن عربی/ معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار

- تصحیح علمی -انتقادی رســالة »النیروزیّه«/ لیال کیان خواه؛ 
سید حسین موسویان.

فهرستمقاالتجاویدانخرد،شمارة38
- جایگاه ایمان، سلوک قلبی، و عقل در اندیشة پاسکال/ شهین اعوانی

- ارکان اندیشة عرفانی ایمانوئل سودنبرگ/ حبیب بشیرپور و شهرام پازوکی
- تحلیل انتقادی دیدگاه ابن تیمیه در باب وجود شناســی عرفانی/ رضا جلیلی و رحمان 

بوالحسنی
- »ماهیت« در اندیشه قاضی سعید قمی/ مهدی حریری، سید محمود یوسف ثانی و سید 

حسین موسویان
- ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی/ داود حسینی و رضا درگاهی فر

- روش انتاج قیاس شرطی اقترانی مشترک در جزء غیرتام از نگاه کشی، ابهری و خواجه 
نصیر/ داود حیدری

- پردیس آسمانی کوئِن لوئِن در تعلیم دائویی/ اسماعیل رادپور
- تحلیــل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس )مطالعه موردی: قطعه ۱۱۹ب هراکلیتوس(/ 

کاملیا طالعی بافقی، مریم سلطانی کوهانستانی و اسماعیل سعادتی خمسه
- کیهان شناســی تَنتَره ای-پورانه ای بر اســاس رســالة بحر الحیاِت شــیخ محمد غوث 

گوالیاری/ محمد رضا عدلی
- ابهام در متافیزیک طبیعی شــده: مطالعه ای موردی - بررســی انــواع طبیعت گرایی در 
مواجهه متافیزیک و فیزیک نســبیت خاص در فلسفة زمان قرن بیستم/ حسن امیری آرا و 

امیراحسان کرباسی زاده
- حکمت خســروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر اندیشة شیخ اشراق 

بر آن/ محمد رضا مرادی و شبنم حاجی میرزایی
- خوانش ارســطویی از مفهوم شــانس در نظریه ی تکامل داروین/ فاطمه مشــکی باف 

مقدم؛ فرح رامین
 Experience and the Space of Reasons Rorty and McDowell on Kant and
Wittgenstein/mohammad Azadpour
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هم تفکیک کرد: نخست، اعتبار برای 
تجربه گر؛ و دوم، اعتبار برای دیگران. 
این کتاب توضیح می دهد که، در یک 
مفهوم سازی معاصر، سهروردی بر پایة 
اصل آســان باوری، اّولی را؛ و بر پایة 
اصــل گواهی، دومی را می پذیرد؛ و از 
این رهگذر بر آلســتون و سوئین برن 
فضل تقّدم می یابد. مهم ترین 
چالش در برابر اعتبار تجربة 
دینــی، چنان کــه کتــس بر 
آن پــای می فشــرد، چالش 
تعارض اســت. ایــن کتاب 
سهروردی  که  می دهد  نشان 
با بصیرتی شــّفاف نسبت به 
این چالش، می کوشــد تا از 
طریق بازگرداندن آن به زبان 
نمادیــن اصحــاب تجارب 
نهد. پیــش  راه حّلی  دینــی 

مهدیعظیمی،منطقومعرفتمهدیعظیمی،منطقومعرفت
دراندیشةسهروردی،شرحدراندیشةسهروردی،شرح

منطقحکمةاإلشراقمنطقحکمةاإلشراق
در  چنان که  سهروردی،  معرفت شناسی 
این کتاب شــرح داده می شود، دربارة 
چیستی، امکان، منابع، و ساختار معرفت، 
تابع معرفت شناسی ابن سیناست؛ و تنها 
تفاوت بنیادین آن در به رسمیت شناختن 
یک منبع نامتعارف معرفت به نام »تألّه« 
)یا »ذوق« یا »اشــراق«( اســت که در 
مفهوم ســازی معاصر مرادف اســت با 
تجربــة دینی. دربارة تجربة دینی ســه 
مســئلة مهم وجود دارد: ماهیت، انواع، 
و اعتبار. در بــاب ماهیت تجربة دینی 
دیدگاه های مختلفی مطرح شــده است 
که از آن میان، کتــاب اّدعا می کند که 
آلســتون  به دیدگاه  نگاه ســهروردی 

نزدیک تر است. آلســتون تجربة دینی 
و تجربة حّســی را هم ساخت می داند. 
دربارة نوع تجربة دینی، آن گونه که مراد 
سهروردی است، این کتاب می گوید که 
اّوالً متعلَّق تجربة دینی ِهَرم ُمثُل است، 
کــه خداوند به منزلة مثال خیر در رأس 
آن قــرار دارد؛ و ثانیًا فرآیند این تجربه 

ســهروردی  برای 
بدن  ارادی  خلــع 
در  کــه  اســت، 
ســی  نشنا ا و ر ا فر
ذیل عنوان »تجربة 
بیــرون از بدن« از 
می شود.  بحث  آن 
در بــاب اعتبــار 
ختِی  معرفت شــنا
دو  دینی  تجربــة 
چیــز را بایــد از 

انتشارات

تألیفبهاءالدینمحّمدبنحســناإلصفهانی،
َعوُنإخواِنالَصفاءَعلیَفهِمکِتاِبالِشــفاء،

تحقیقعلیاوجبی
َعوُن إخــواِن الَصفاء َعلی َفهِم کِتاِب الِشــفاء اثر نفیِس 
محّمدبن حســن اإلصفهانی در حکمت، تلخیص کتاب 
شفا اســت که در ضمِن حذف مکّرراِت عباراِت شفا و 
بیــان مطالب با عباراتی روان، کــه خاصیِت قلم توانای 

اوست، مشکالت کتاب را نیز حل نموده است. 

درســال1399پنجعنوانکتابجدیدبهانتشاررسیدو
هفتعنوانکتابهمتجدیدچاپشد:
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مترجمان فلسفه، فرهنگ
شــاپوراعتمادغالمرضا
اعوانی شــهین اعوانی
شهرامپازوکیبهاءالّدین
خرمشاهیکامرانساسانی
بهزادسالکیضیاءموحد

فرهنگ نامــة فلســفی حاضر 
که به عنوان طرح پژوهشــی 
موظف در مؤسسة حکمت و 
فلسفة آن روزگار - حدود دو 
دهة پیش - برگردان دقیق آن 
به پارسی با هّمت و دست یاری 
شناخته شدة  و  بزرگ  استادان 

این ســرزمین انجام شده است، 
بر اساس کتاب ارزشمند موجودِ 
Dictionary of Phi- زما  نآن 

losophy and Religion نوشتة 

William L. Re-( ری  سویلیام 
ese( انجام گرفته است، ولی از 

آن جا که قصــد مترجمان صرفًا 
تهیه یک فرهنگ فلســفة غربی 
بود، مدخل های مربوط به اسالم 
و فلسفة اسالمی - برای رعایت 
ناکافی بودن  البتــه  و  اختصــار 
مدخل های  همچنیــن   - آنهــا 
مربــوط بــه ادیــان بودایــی، 
هندویی و تائویی حذف گردید

بهمنپازوکی،تاریخفلسفةمعاصرغرببهمنپازوکی،تاریخفلسفةمعاصرغرب
 تاریخ فلسفة معاصر تاریخ جریان های فلسفی متعّدد 
اســت. کثرت جریان ها و موضوعات فلســفی یکی 
از اوصاف بارز فلســفه در دوران معاصر اســت. در 
گذشــته، سالیان دراز طول می کشــید تا جریان ها و 
مکاتب فلسفی شکل گیرند. این شکل گیری، چنانچه 
پذیرش آراء افالطون و ارسطو را درنظر گیریم، بعضًا 
حتی به بیش از هزار ســال نیز رسیده است. اندیشة 
افالطون به واســطة نوافالطونیان ادامه پیدا کرد و در 
قرن یازده میالدی با کشف آثار اصلی افالطون مجدداً 
احیا شــد و در قرن های چهارده و پانزده میالدی با 
قول به اصالت اسم )Nominalismus( ازنو زاده شد. 
به همین ترتیب، مسلمانان و مسیحیان در قرن سیزده 
میالدی با کشف آثار اصلی ارسطو و تفاسیر خود بر 
آنها باعث تجدید حیات و شــکوفایی آن شدند. اّما 
وضعیت در مورد فلســفه های قرن بیستم به گونه ای 
دیگر است؛ به طوری که جریان های فلسفی زود به زود 
و به فاصلة ده تا بیســت سال جای خود را به دیگر 
جریان ها می دهند. منظور از »فلسفة معاصر« در عنوان 
این کتاب فلسفة قرن بیستم است. با یک استثناء و آن 
هم کیرکگور است که به قرن نوزدهم تعلق دارد؛ اما 
شرح اندیشه اش به لحاظ تأثیر بسزایی که در فلسفة 
معاصر به طور کل در اندیشــه هیدگر و یاســپرس 
به طور خاص داشــته اســت در اینجا آمده اســت.



26
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

27
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

شمسالدینسمرقندی،
قسطاساألفکارفی

المنطق،تصحیح،تقدیم
وتحقیق:اسداهللفالحی

کتاب »قســطاس األفکار فی 
اثر شــمس الدین  المنطــق« 
بــا ویرایــش،  ســمرقندی 
پژوهــش و مقدمة اســداهلل 
انتشــارات  توســط  فالحی 
حکمت  پژوهشی  مؤسســة 
منتشر شد.  ایران  فلســفة  و 
محمد بــن  شــمس الدین 
سمرقندی  حســینی  اشرف 
ریاضی ــدان،  ۷۲۲ق.(  )د. 
متکلم  و  فیلسوف  منطق دان، 
سدة هفتم و هشتم هجری، از 
نسفی  برهان الدین  شاگردان 
و از معاصران خواجه نصیر، 
قطب الدین  و  حلــی  عالمه 
مهم ترین  اســت.  شــیرازی 
سمرقندی  منطقی  کتاب های 
»قســطاس  از  عبارت انــد 
األفکار فی المنطق«، »شــرح 
البحث  »آداب  و  القسطاس« 

کتاب  دو  المناظره«.  و 
ویژة  توجه  نخســت 
قطب الدیــن رازی در 
المطالع«  »شرح  کتاب 
را بــه خــود جلــب 
کتاب  و  اســت  کرده 
ســوم را بســیاری از 
منطق دانان بعدی شرح 
کرده یا برآن حاشــیه 
سمرقندی  نگاشته اند. 
در دو کتاب نخســت 
در برابر بزرگانی مانند 
ارسطو، فارابی، ابن سینا، 
نیــز  )و  رازی  فخــر 
افضل الدین  برابــر  در 
خونجــی، اثیر الدیــن 

ابهــری، و خواجه نصیر( قد 
نکته سنجی های  برافراشــته و 
است. مصحح  کرده  بســیار 
»قسطاس األفکار فی المنطق« 
در مقدمة خود، به تفصیل به 
نوآوری های فراوان سمرقندی 
تأثیرگذاری  و  کتاب  این  در 
او بر پســینیان و تاثیرپذیری 
او از پیشینیان پرداخته و در 
حد توان، جایگاه نویســندة 
کتــاب را در میان منطق دانان 
مســلمان نشــان داده است. 
افــزون بر ویرایــش متن و 
نشــان دادن نســخه بدل های 
دست نوشــته ها،  در  موجــود 
پانوشــت هایی  در  مصحــح 
دیگــر به منابع ســمرقندی 
کرده  اشاره  پیشینیان  آثار  در 
و بــه شــرح بســیار کوتاه 
در  و  دشوار،  عبارات  برخی 
مواردی به طرح دیدگاه های 
است  پرداخته  انتقادی خود، 
اینها به  که مجمــوع همــة 
فهــم و درک بهتــر متن و 
جایــگاه این اثر گران ســنگ 
در تاریــخ منطــق در جهان 
می کند. فراوان  کمک  اسالم 

محمدمهدینراقی،توضیحاألشکال،شرحبرتحریرمحمدمهدینراقی،توضیحاألشکال،شرحبرتحریر
اصولاقلیدس،تصحیحوتعلیق:امیررضاییاصولاقلیدس،تصحیحوتعلیق:امیررضایی

توضیح األشکال شــرحی است که محمدمهدی نراقی 
به فارسی بر تحریر اصول اقلیدس نوشته است. تحریر 
اصول اقلیدس روایت بازنگری شدة خواجه نصیرالدین 
طوســی به زبان عربــی از کتاب اصــول اقلیدس و 
مهمترین کتاب در ریاضیات دورة اسالمی است. کتاب 
اصول نوشــتة اقلیدس، مشهورترین ریاضی دان دوران 
باستان، است که در آن ریاضیات یونانی تا سال سیصد 
قبل از میالد، به صورت علمی، تنظیم و عرضه شده و 
تا زمان حاضر، مبنای تعلیم هندسة مقّدماتی بوده است.

انتشارنخستینکتابصوتیانتشارنخستینکتابصوتی
عالوه بر بازچاپ آثار فوق، نخســتین کتاب 
صوتی انتشارات مؤسســة حکمت و فلسفه 
در درسترس عالقه مندان قرار گرفت. »من و 
جزء من« نوشتة غالمحسین ابراهیمی دینانی 
اســت که تاکنون بارها بازچاپ شده است. 
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فهرستانتشاراتمؤسسةپژوهشيحکمتوفلسفةایران
سال1399

 
 

 فهرست انتشارات مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران

 1399سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصحيح مؤلف نام كتاب رديف
تاريخ 

 نتشارا
 قطع قيمت به ريال

تعداد 
 صفحه

 712 وزيری 1 200 000گ  1399 اسداهلل فالحي الدين سمرقندیشمس قسطاس األفكار في المنطق 1

2 
 تاريخ فلسفة معاصر غرب

 
 600 رقعي 1 000 000ش  1399 - بهمن پازوكي

3 
 توضيح األشكال؛ شرح بر تحرير اصول اقليدس

 وجلدید هدور
 محمدمهدی نراقي

تصحيح و تعليق امير 
 رضائي

 766 وزيری 1 400 000گ  1399

4 
 عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلي فَهمِ كِتابِ الشِفاء

 المجلّد األول في المنطق

 چاپ دوم

الدين محمّدبن بهاء
 حسن اإلصفهاني

 752 وزيری 1 300 000گ  1399 تحقيقِ علي اوجبي

5 
 عَلي فَهمِ كِتابِ الشِفاءعَونُ إخوانِ الصَفاء 

 المجلّد الثاني في الطبيعيّات
الدين محمّدبن بهاء

 حسن اإلصفهاني
 707 وزيری 1 200 000گ  1399 تحقيقِ علي اوجبي

6 
 عَونُ إخوانِ الصَفاء عَلي فَهمِ كِتابِ الشِفاء

 المجلّد الثالث في اإللهيّات
الدين محمّدبن بهاء

 حسن اإلصفهاني
 448 وزيری 800 000گ  1399 جبيتحقيقِ علي او

7 
 درآمدی بر پديدارشناسي هوسرل

 بررسي بعضي مفاهيم اساسي
 240 رقعي 400 000ش  1399  بهمن پازوكي

 232 رقعي 400 000 ش 1399  بهمن پازوكي اوليه درسگفتارهای در هيدگر انديشة 8

 فرهنگ فلسفه 9
 به سرپرستي

 غالمرضا اعواني

 شاپور اعتماد
 اعواني غالمرضا

 شهين اعواني
 پهرام پازوكي

 بهاءالدين خرمشاهي
 كامران ساساني
 بهزاد سالكي
 ضياء موحد

 1328 وزيری 2 000 000گ  1399

سال1400

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تصحيح مؤلف نام كتاب ردیف
تاریخ 
 انتشار

 قطع قيمت به ریال
تعداد 
 صفحه

1 
 مقاالت همایشمجموعه

عالم ذر و عوالم پيش از دنيا از دیدگاه ادیان و 
 هاآیين

به اهتمام و نظارت  مقاالتمجموعه
 علی افضلیعلمی 

 424 وزیری 950 000گ  1400

2 
رموز  رموز اشراقی شاهنامه؛ شرح ابيات و حلّ

 خشداستان سياوَ
 566 وزیری 1 500 000گ  1400  بابک عاليخانی
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کتاب های در دست چاپ

ارادةآزاد؛رهیافتیصدراییتألیفدکترمحمدحسینزاده؛ 

اندیشهنامةعلومعقلیاسالمیزیرنظردکترمهدیعبدالهی؛ 

مقدمهایبرفلسفةروانشناسیتألیفدانیلای.وایسکافوفردآدامزباترجمةدکترابوترابیغمایی؛ 

تأویلمتنمقدسدراندیشةابوزید؛پیوندآرایمعتزلهوصوفیهتألیفدکترمیثمتوکلیبینا؛ 

نظاممنطق؛منطِققیاسیواستقرایی،بادیدگاهیمرتبطبااصولشواهدوروشهایپژوهشعلمیتألیفجان 
استیوارتمیل،باترجمةدکترمحمدرضااسمخانیونظارتعلمیدکترحسینشیخرضایی؛

سیرمنطقاثرِویلیامومارتانیلباترجمةدکترمهدیعظیمی؛ 

فضیلتفکریدرکاردانشگاهیتألیفدکترامیرحسینخداپرست؛ 

آشناییباحکمتفهلویتألیفدکتربابكعالیخانی؛ 

مجموعةرسائلابنسینانوشتةابنسینا،بامقّدمهوتصحیحوتعلیقاِتآقایدکترمقصودمحّمدی 

مجلدچهارماسالمدرسرزمینایرانتألیفهانریکربنباترجمةدکتررضاکوهکن؛ 

مجازی کتاب نمایشــگاه چندین برگزاری
انتشاراتمؤسسةپژوهشیحکمتوفلسفة

ایرانباتخفیفویژه

در ســال ۱۳۹۹، به منظور جلب مخاطبان حوزة فلسفه، سه 
نمایشــگاه مجازی کتاب به همراه ارسال رایگان برگزار شد. 
این سه نمایشگاه مجازی در وب سایت فروش کتاب مؤسسه 
در آدرس )www.irip.ac.ir/fa/product( برگزار شد که 
مقارن با ماه مبارک رمضان )۱۳ لغایت ۳۱ اردیبهشت(، روز 
جهانی فلســفه )۱۰ لغایت ۲۰ آذر ماه( و نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران )۱ لغایت ۶ بهمن ماه( دایر گردید. استقبال قابل 
مالحظة عالقه مندان از این نمایشگاه ها با تخفیف ۲۰ الی ۳۵ 
درصدی نشان دهندة طرفیت باالی فروش اینترنتی کتاب است.



2۹
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

آموزشمجازی
به علت تنگناهای ناشی از شیوع ویروس 
کووید ۱۹ در دو سال  گذشته، موضوع 
توســعة آموزش هــای آزاد در فضای 
مجازی، و تهیه سامانه های الزم در این 
زمینه در دستور کار قرار گرفت و اکنون 
پیاده سازی کامل این فرآیند در مؤسسه 
باعث اعتالی فعالیت های مؤسسه شده 
است. امید است با تکمیل این فرآیندها 
در  مؤسســه  حضــوری  دوره هــای 
صورت نیاز بــه صورت کاماًل مجازی 
برگزار شود. در ســال ۱۳۹۹، بسیاری 
و  نشست ها  همایش ها،  جلســات،  از 
آزاد مؤسســه  نیز کالس های آموزش 
در بســتر مجازی برگزار شــده است. 

برگزاری دوره  آموزشــی آزاد »تفکر نقادانه«

اولیندورةکارگاهیتفکرنقادانــهبههمتدفترآموزشهای
مجــازیمؤسســهبرگزارشــد.ایــندورهتوســطجناب
آقایاردشــیرمنصوریبــهمدتدوهفتهدرچهارجلســة
2ســاعتهوبهصــورتحضــوریبرگزارشــد.ایندوره
بــهمنظورآشــناییبــامحورهایروبــروبرگــزارگردید:

آشــنایی با تاریخچه و تعریف تفکر نقادانه، با تأکید بر سه  
وجه: دانشی، بینشی و مهارتی

گام ها و اضالع چندگانة تفکر نقادانه )توضیح، تعبیر، تبیین،  
تحلیل، ارزیابی(

فضیلت های فکری و آشنایی با وجوه اخالقی تفکر نقادانه 

آشــنایی بــا ســاختار اســتدالل و افزایــش مهارت های  
استدالل ورزی، با تأکید بر کاربرد استدالل در کالس درس

تمرین تشــخیص مغالطات پرکاربرد، بــا تأکید بر تقویت  
بینش مغالطه پرهیزی در دانش آموزان

کارگاه و تمرین؛ نمونه کاوی: شبه علم، نظریة توطئه و دیگر  
نمونه های مرتبط با کالس های درس رشته های مختلف

آموزش



۳0
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

۳۱
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

فبک

برنامةدرسی»فلسفهبرایکودکان«کهسالهادرفضایآموزشیکشورهایجهانمطرحشدهاست،بهمنظوراصالح
تفکردرمدارس،پرورشمهمترینابعادتفکرکهعبارتندازتفکرخالق،تفکرنّقادوتفکرمراقبتیراالزممیداند.

برنامةفلسفهبرایکودکاننمایشگررویکردیجستجوگرانهاست،بهگونهایکهدانشآموزانبهجایآنکهنتایجافکار
دیگرانراحفظکردهومجدداًهمانرابیانکنند،درهرحیطهایباتوجهبهنیازهایخودجستجووتأملمیکنند.در

سال1399مؤسسه۵دورهتربیتمربیفلسفهبرایکودکانرادرسهسطحبرگزارکرد.

دوره های تربیت 

مربی فلسفه برای 

کودکان

سرفصلهایدورةمقدماتی: 

ضرورتآموزشتفکربهکودکان 

برایکودکان«  »فلســفه برنامةدرسی معرفی
شــامل:تاریخچه،اهداف،محتوا،محیطوروش

آموزش

اخالقدر»فلسفهبرایکودکان« 

مبانیفلسفی»فلسفهبرایکودکان« 

سرفصلهایدورةپیشرفته: 

روشآموزشقوانینکالسفبك 

مراحلاجرایحلقهکندوکاوونحوهاســتفاده 
Wraitecازابزار

انواعپرسشو  آموزشپرسشوپرسشگری
شناساییپرسشهایفلسفی

حلقهکندوکاواخالقیواخالقی؛چیســتیو 
تمرینوچگونگی



۳۱
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

ترمپاییز1399 
دوره های آموزشی آزاد مؤسسه در ترم پاییز از ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این کالس ها به دو صورت مجازی و مجازی-

حضوری برگزار شدند که هر دوره شامل ۱۶ جلسه می شدند. برنامة دوره های آموزش آزاد به شرح زیر برگزار شد: 

 حکمت و فلسفه مؤسسه پژوهشی های آزاد کالس .2.2
 1399پاییز ترم  .2.2.1

ها به دو صورت این کالسبه کار کرد.  آغاز 1399مهرماه  13از مؤسسه در ترم پاییز آزاد  آموزش هایکالس
 بههای آموزش آزاد دوره ةرنام. بشدندمیجلسه  16 شامل هر دوره شدند کهحضوری برگزار -مجازی و مجازی

  :زیر برگزار شدشرح 

  

 توضیحات تاریخ شروع ساعت عنوان درس نام استاد روز

 شهین اعوانی یکشنبه
تاریخ فلسفة غرب، 

 قرن هفدهم
 1399/07/13 16ـ  18

های از ادامه از ترم
 -های قبلیترم

 مجازی/حضوری

 دوشنبه

 غالمرضا اعوانی
فصوص  شرح
 یابن عرب الحکم

 مجازی 1399/07/17 09ـ  11

سیدمصطفی 
 دامادمحقق

تفسیر قرآن در 
 حکمت متعالیه

 مجازی 1399/07/21 14ـ  16

 شنبهسه

 محمد معصومی
رهیافتی تاریخی به 

نظریة تکامل در 
 جهان اسالم

 مجازی/حضوری 1399/07/29 14-16

محمد جواد 
 اسماعیلی

تاریخ فلسفه: دورة 
 قرون وسطی

 مجازی 1399/07/22 15-16

سیدمحمود 
 ثانییوسف

اشارات و  شرح
 )الهیات( تنبیهات

 1399/07/22 16ـ 18
 -قبل هایادامه از ترم

 مجازی/حضوری

 مجازی 1399/07/23 16-14 شناسی کربن شااهلل رحمتیان چهارشنبه

دوره های آموزشی آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران



۳2
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

۳۳
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

ترمزمستان1399 
ترم زمستانی کالس های آزاد مؤسسه از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد که دو صورت آنالین و آفالین برگزار گردید. 

کالس های آنالین در ۱۶ جلسه و کالس های آفالین به صورت ضبط شده و در ۴ ساعت برگزار شدند. 

 1399 زمستانترم   .2.2.2

دو صورت آنالین و آفالین برگزار  کار کرد که آغاز به 1399بهمن ماه  29از ه مؤسسهای آزاد کالسترم زمستانی 
  .شدندساعت برگزار  4شده و در های آفالین به صورت ضبطجلسه و کالس 16های آنالین در . کالسگردید

  های آموزش آزاد آنالین بدین شرح است:دوره ةبرنام

 توضیحات تاریخ شروع ساعت عنوان درس نام استاد روز

 دوره جدید 3/12/1399 18-16 تراضات دکارتاع شهین اعوانی یکشنبه

 دوشنبه

 4/12/1399 11-9:30 شرح فصوص الحکم ابن عربی غالمرضا اعوانی
های ادامه از ترم
 قبل/

 به صورت مجازی

سیدمصطفی محقق 
 داماد

 4/12/1399 16-15 تفسیر قرآن در حکمت متعالیه
های ادامه از ترم
 قبل/

 به صورت مجازی

 شنبهسه

 اد اسماعیلیمحمدجو
تاریخ فلسفه غرب، دوره قرون 

 وسطی
15-16 5/12/1399 

های ادامه از ترم
 قبل/

 به صورت مجازی

سیدمحمود 
 ثانییوسف

 5/12/1399 18-16 شرح إشارات و تنبیهات
های ادامه از ترم
 قبل/

 به صورت مجازی

 دوره جدید 5/12/1399 18-16 دوره مقدماتی زبان التین امیرحسین ساکت

 29/11/1399 17-15 کربن شناسی انشااهلل رحمتی چهارشنبه
های ادامه از ترم
 قبل/

 به صورت مجازی

دوره های آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

برنامةدورههایآموزشآزادآنالینبدینشرحاست:

برنامةدورههایآموزشآزادآفالینبدینشرحاست:
  

  های آموزش آزاد آفالین بدین شرح است:برنامه دوره

 توضیحات تاریخ شروع ساعت عنوان درس نام استاد ردیف

علم فمینیستی و مسئله  حسین شیخ رضائی 1
 هاارزش

 ساعت 2
 15 تاریخ ارائه

 مجازی آفالین 1399اسفند 

 ساعت2 استدالل هایی در فلسفه زمان حسن امیری آرا 2
 15تاریخ ارائه 

 مجازی آفالین 1399اسفند 

 ساعت 2 رهیافتی نو به نظریه تکامل محمد معصومی 3
 15تاریخ ارائه 

 مجازی آفالین 1399اسفند 

 



۳۳
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

کارگاه ها

کارگاههایآموزشــیآنالینباموضوعات
فلســفی: این کارگاه ها با موضوعات فلسفی »معنای 
زندگــی« و »عواطف و هیجانات از نگاه فیلســوفان« با 
همکاری مؤسســه حکمت و فلســفه ایران برگزار شد. 

این کارگاه ها که موضوعات متنوعی را در برمی گیرند، 
برای دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات انضمامی 
طراحی شده اســت. دکتر امیرحسین خداپرست عضو 
هیئت علمی مؤسسه و دکتر امیر کرباسی زاده، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه اصفهان از مدرسان این دوره بوده اند.

تصاویر آرشیوی

نشست ها، مدرسه ها،کارگاه ها و هامیش ها



۳4
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

۳5
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

غیرشــناختی،  عوامل  خداونــد، 
اعم از بیرونی و درونی هســتند؟ 
بررسی این دو موضوع در جهان 
مسیحیت، شاکله این وبینار است.

ســخنرانان ایــن وبینــار محمد 
لگن هــاوزن عضــو هیئت علمی 
امام  مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
خمینی )ره( و اسماعیل علی خانی 
عضو هیئت مؤسســة پژوهشــی 
حکمت و فلســفه ایــران بودند.

نشسترونماییازکتاب
»فرهنگفلسفه«

کتــاب  از  رونمایــی  نشســت   
»فرهنگ فلسفه« با حضور اساتید 
به نام فلســفه در روز دوشنبه ۱۸ 
اســفند ۱۳۹۹ به صورت مجازی 
برگزار شــد و هر یک از اساتید 
بــه طــرح دیدگاه هــای انتقادی 
خود دربــارة این اثــر پرداختند. 

برگزارینشستتخصصی
»ایدئالیسمورئالیسماز
منظرعالمهطباطبایی«

معرفت شناختی  چالش  های  طرح 
مواجهــة  معاصــر،  جهــان  در 
فلســفة اســالمی با این چالش  ها 
را  آن هــا  بــه  پاســخ گویی  و 
اجتناب ناپذیر ساخته است. در این 
مواجهه، گروهــی بر ظرفیت  های 
فلســفة اســالمی و به  خصوص 
حکمت متعالیه برای پاسخ به این 
چالش  ها تأکید می کنند؛ اما برخی 

»تأملی تخصصی نشست
برمسئلةتناهیحقیقتاز

منظرگادامروهیدگر«
سخنران این نشســت دکتر احمد 
رجبی اســتادیار دانشــگاه تهران 
و دبیر نشســت دکتر امیرحســین 
مؤسســه  اســتادیار  خداپرســت 
حکمت و فلســفة ایران بود که در 
پژوهشی  مؤسسة  اینستاگرام  بستر 
حکمت و فلسفة ایران برگزار شد. 
دکتر احمد رجبی در این نشســت 
ضمن طــرح دیدگاه های هیدگر و 
گادامر به نقد و بررســی آن ها نیز 

پرداخت. 

نشستتخصصی
»خداناباوریدرجهان

مسیحیت؛چیستیوچرایی«
الهیات و  از مهم ترین موضوعات 
بلکه فلسفه، سخن در باب وجود 
یا انکار خداوند اســت. در این که 
خداناباوری  و  الحــاد  از  مقصود 
چیست، اختالف نظر وجود دارد؛ 

این که آیا الحاد بــه معنای انحراف 
از یــک راه یا آئین اســت یا انکار 
نبوت و انبیاء اســت یــا فقط انکار 
خداوند؟ و اگر انکار خداوند است، 
مقصــود چه خدایی اســت؛ خدای 
واحد متشخص، با اسماء و صفات 
مشخص،  یا خدای متافیزیک؛ بی نام، 
مبهم، رازآلــود، نامتعین و انتزاعی. 
آیا الحــاد صرفا انکار وجود خدا یا 
خدایان اســت یا انکار حیات پس 
از مرگ را نیز شــامل می شود؟ آیا 
مقصــود، بی اعتقادی به خدا در نظر 
و عمل است یا فقط عدم اعتقاد در 
نظر است؟ آیا مقصود از الحاد، انکار 
خدا به صورت آگاهانه و عامدانه، با 
دالیل علمی و فلسفی است یا مبارزه 
بــا خداباوری و خداپرســتی را نیز 
شامل می شود؟ از موضوعات اصلی 
مرتبــط با الحاد، بررســی این نکته 
است که آیا عوامل گرایش به الحاد، 
تنها عوامل معرفتی و برهانی هستند 
یا عوامــل غیرمعرفتی و غیربرهانی 
یا  نیز به خدانابــاوری می انجامند؟ 
انکار  عوامــل  بیشــترین  برعکس، 

نشست ها



۳5
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

سخنرانان به بررسی ابعادهای نظری مقاومت 
پرداختند. اسامی سخنرانان و عنوان سخنرانی 
ایشــان در جدول زیر قابل مشــاهده است. 

نشستنقدوبررسیکتاببا
مشارکت»شهرکتابمرکزی«

 مؤسســه پژوهشی حکمت و فلســفه ایران 
در روز سه شــنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶ به نقد و 
بررسی دو اثر تازه ترجمه شده از ویتگنشتاین 
اختصاص یافت. این نشســت با حضور مینو 
حجت، علی اکبر احمدی افرمجانی، حسین واله 
و مالک حسینی به صورت مجازی و به صورت 
مشترک با شــهر کتاب مرکزی برگزار گردید.

دیگر این تالش  ها را کافی ندانسته و 
به  طور کلی رئالیسم معرفت  شناختی 
قلمداد  دســت  نیافتنی  رویایــی  را 
کرده اند. جناب آقای دکتر طالب  زاده 
از نگاه اخیر حمایــت می کردند و 
سعی داشتند تا نشــان دهند عالمه 
طباطبایی )ره( هم چنین رویکردی 
داشــته و در آثار خود از تقریری از 
ایدئالیســم معرفت شناختی حمایت 
نشســت  این  در  ایشــان  کرده  اند. 
بــه تبیین و بررســی ایــن دیدگاه 
پرداختند. دبیر علمی این نشســت، 
دکتــر محمــد حســین زاده عضو 
پژوهشــی  مؤسســة  علمی  هیئت 
حکمــت و فلســفه ایــران بــود. 

وبینارتخصصی»مقاومت:
رویکردهاینظری«

»مقاومــت:  تخصصــی  وبینــار 
رویکردهای نظری« ویژه گرامیداشت 
شهادت شــهید حاج قاسم سلیمانی 
و شــهید محســن فخــری زاده با 
حضور اساتید فلســفه و عرفان به 
همت مؤسســه پژوهشــی حکمت 
و فلســفه ایران روز دوشــنبه، ۲۹ 
دی ماه، برگزار شد. در این نشست، 

مدرسةپاییزیمطالعاتعلم
مدرســة پاییزِی مطالعات علم با عنوان »علم، اخالق علم، سیاست علم« به همت 
گروه مطالعات علم مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران و با همکاری گروه 
گروه مطالعــات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاســت علمی 
کشور به مدت سه روز از ۶ تا ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ و به صورت مجازی برگزار شد. 

مدرسهٔ پاییزی

 

 ساعت        

 روز 
8-9/30 9-10/30 11-12/30 14-15/30 

 شنبهسه

99/08/06 

  
  

 افتتاحیه

ها: بررسی علم فمینیستی و مسألۀ ارزش
 چند رویکرد

 رضاییحسین شیخ

فلسفه علم و سیاست علم: مسیرهای 
 همکاری

 آرش موسوی

گذاری در سایۀ ریسک استقرایی سیاست
 های اخالقیعلم و ارزش

 بهشتحامد بیکران

 چهارشنبه

99/08/07 
- 

 آموزۀ اثر دوگانه و اخالق علم و فناوری

 زادهرحمان شریف

 های آنبحران اخالقی در پزشکی و ریشه

 مهدی هاتف

امکان تحقق اخالقی نظام مالکیت فکری در 
 م و فناوریخدمت توسعه عل

 سالمیاالةثقـ علیرضا

 شنبهپنج

99/08/08 
- 

گذاری علم: پژوهش و اخالق و سیاست
 نوآوری مسئوالنه

 کیوان الستی

کاربردزدگی در اسناد سیاست علم و فناوری 
 ایران

 ابوتراب یغمایی

 نگاریگذاری علم و فناوری، و آیندهسیاست

 علی چاپرک



۳6
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
سال ۱۳۹۹

۳7
سالنامة عملکرد
 مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفة ایران
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 همایــش روز جهانــی فلســفه با 
عنوان »ســالمتی و زندگی خوب: 
رویکردهــای نظری«  در تاریخ ۱۰ 
آذرمــاه ۱۳۹۹ برگزار شــد. مقارن 
بــا فراگیرشــدن بیمــاری کووید 
۱۹، ســخنرانان ایــن همایــش از 
منظر ارتباط فلســفه و ســالمتی به 
پرداختند.  دیدگاه های خــود  طرح 
ســخنرانان در ایــن بزرگداشــت 
ضبط شــده  و  مجازی  به صــورت 
ســخنرانی خــود را ارائــه کردند. 
الزم به ذکر اســت که عالقه مندان 
می تواننــد بــا مراجعه بــه صفحه 
اختصاصی بزرگداشت روز جهانی 
www.irip.( فلسفه به این آدرس
مشــاهده  ضمن   ،)ac.ir/u/13j
عناوین سخنرانی ها،  و  ســخنرانان 
ســخنرانی ها  چکیــده  و  کلیــپ 
نماینــد. دانلــود  را  مشــاهده و 

همایشها
هامیش روز جهانی فلسفه

هامیش ملی »سهروردی و احیاء حکمت فهلوی«

هامیش ملی »بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت«

هامیش ملی »فلسفه غرب و ترجمه«

هامیش بین املللی »عقالنیت، خداباوری و خداناباوری«

همایشروزجهانیفلسفه
»سالمتیوزندگیخوب:رویکردهاینظری«
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یرانة احکمت و فلسفپژوهشی سسه ؤغالمرضا زکیانی، پیام رئیس م

 محمدجواد اسماعیلی، پیام دبیر علمی همایش 
 سالمتی به نگاهی عرفانی، شهرام پازوکی

سیناسالمت و سعادت در حکمت ابن، ثانیسیّدمحمود یوسف
 در جستجوی علم شادکامی تجربی، آذرخش مکری

  برساخت اجتماعی سالمت ،رضاییحسین شیخ
 بودهفلسفه و زندگی واقعزاده، معین مهدی

 دین و انواع سالمت، اسماعیل علیخانی
  دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سالمت، علیرضا منجمی

رابطه معنویت و سالمت از منظر حکمت اسالمیغ، باسیّداحمد غفاری قره
 ای کهنسالمتی از منظر جالینوس: خوانشی امروزی از مسئله، محمدجواد اسماعیلی

 محورسالمت و بهروزی: نظری به رویکرد قابلیت امیرحسین خداپرست،
 

سخنرانانوعنوانسخنرانیهایهمایشروزجهانیفلسفه»سالمتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری«بهقرارزیر
بودهاست:

شیخ اشراق، شــهاب الدین یحیی سهروردی، به نّص 
رسالة کلمة التّصوف، احیاء حکمت فهلوی یا خسروانی 
ایرانیــان قدیم را وجهة همت خود قرار داده اســت: 
»و قد احیینا حکمتهم النوریة الشــریفة التی یشهد بها 
ذوق افالطون و من قبله«. مجلد دوم کتاب »اسالم در 
سرزمین ایران )سهروردی و افالطونیان ایران(« نوشتة 
هانری کربن به تحقیــق در همین موضوع اختصاص 
یافته است. بررسی آثار متعلق به فرهنگ مزدایی )اعم 
از اوستا، کتب پهلوی، کتیبه های هخامنشی و ساسانی 
و نیز شاهنامه( و جستجوی ریشه های حکمت اشراق 
در آن آثار، موضوعی اســت کــه کمتر به آن پرداخته 
شده اســت. به عالوه، مقایســه حکمت سهروردی با 
معارف شرقی )مثال حکمت دائویی و حکمت ودانته( 
کاری اســت ضــروری. کاوش در چگونگــی احیاء 
حکمت فهلوی به دســت شیخ اشراق و مقایسه آن با 
حکمت های شرقی دیگر موضوع همایش »سهروردی 
و احیاء حکمت فهلوی« است. دبیر علمی این همایش 
آقای دکتر بابک عالیخانی عضو هیئت علمی مؤسسه 

همایشملی
»سهروردیواحیاء

حکمتفهلوی«
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پژوهشــی حکمت و فلســفه ایــران و دبیر 
تخصصی این همایش دکتر اسماعیل رادپور 
بودند. ایــن همایش در روز  ۲۶ شــهریور 
مــاه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شــد. 
الزم به ذکر اســت که عالقه مندان می توانند 
با مراجعه بــه صفحه اختصاصــی همایش 
ملی »ســهروردی و احیــاء حکمت فهلوی« 
https://www.irip.ac.ir/( آدرس  این  به 
u/13k(، ضمن مشاهده سخنرانان و عناوین 

ســخنرانی ها، کلیپ و چکیدة سخنرانی ها را  
مشاهده و دانلود نمایند. به مناسبت برگزاری 
همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی، 
دو کتابچه برای عالقه مندان آماده  شــد: یکی 
متن عربی »رســالة هیاکل النور« شیخ اشراق 
همراه با ترجمة پارســی خود سهروردی از 

این رســاله و دیگری بخــش دوم از کتاب 
»مقّدمة عمومی بر مطالعة تعالیم هندو« نوشتة 
رنه گنون و به ترجمة دکتر بابک عالیخانی.  

محورهایهمایش:
الف- سهروردی و گاهان زردشت

- سهروردی و یشتهای اوستا
- سهروردی و ُخرده اوستا

ب- سهروردی و دینکرد سوم و چهارم
- سهروردی و زندآگاهی

- سهروردی و اندرزنامه های پهلوی
ج- سهروردی و طریقت زروان

- سهروردی و طریقت مهر

- سهروردی و طریقت مزدک
د- سهروردی و کتیبه های هخامنشی و ساسانی
- سهروردی و فلسفه تاریخ )نظریه ادوار و اکوار(

- سهروردی و مدینه فاضله
ه .- سهروردی و شاهنامه فردوسی

- سهروردی و هنر و معاری
- سهروردی و فولکلور ایرانی اسالمی

و- سهروردی و وحدة الشهود
-سهروردی و وحدة الوجود

- سهروردی و آیین فتوت
ز- سهروردی و حکمت چین

- سهروردی و حکمت هند
- سهروردی و منطق و حکمت اسالمی

 
افتتاحیه نطق، زکیانی غالمرضا

 همایش علمی دبیر پیام، عالیخانی بابک
 ایرانی حکمت تجدید و سهروردی، پازوکی شهرام

زال تولّد نگاره در مثال عالم تجّلّی، فیض رضا سید
 سهروردی نزد در قاهره انوار بین محبت، پورجوادی نصراهلل

 اسالم جهان در افالطونی تفکر احیاگر سهروردی، اعوانی غالمرضا
 را وارد یونانی فلسفه اسالمی فلسفه ساختن اسالمی، سها صدوقی منوچهر
 سهروردی آثار و اندیشه در فهلوی حکمت معنوی میراث، حبیبی نجفقلی

 اشراقی سیمرغ اوستایی، سیمرغ، قهی بلخاری حسن
مدرنیته چیستی از پرسش مبنای بر افالطون نزد در محسوس و معقول نسبت بازاندیشی، مطلق بینای سعید
 مهریشت و سهروردی، عالیخانی بابک
 سهروردی به فردوسی از گذر در: اسفندیار و رستم داستان سیمرغ، کوهکن رضا دکتر و اعوانی شهین
 شهود وحدت نظریه و اشراق شیخ، انواری سعید
 سهروردی موران لغة رساله در افالطون اشراقی فلسفه مضامین، بهشتی کورنگ رضا

 اشراق فلسفه پرتو در خورشید ودایی تمثیل بررسی، رادپور اسماعیل
 سبزواری حکیم اشراقی تأویالت، زاده کمالی طاهره
 سهروردی بتّاته ضرورت، عظیمی مهدی
 اشراق حکمت در رای و فره جایگاه، ثبوت زهرا خانم و غضنفری کلثوم

 سهروردی منطق در مغالطه بحث جایگاه،  نوربخش سیماسادات
 پژوهی سهروردی حوزه در والبریج جان آرا بر نقدی و بررسی، زارع زهرا

 اسالمی عرفان تا ایرانی حکمت از: خرسند درویش جستجوی در، رهبری مهران
 اشراق حکمت در فلکی روشنان بزرگداشت، اشوتس یانیس

 اشراقی اندیشه در نور شناسیهستی جایگاه، باغقره غفاری سیداحمد
 

سخنرانانوعنوانسخنرانیهایهمایشسهروردیواحیایحکمتفهلویبهقرارزیربودهاست:
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عّزالّدیــن  ابراهیــم  تیتــوس   
بورکهارت )۱۹۰۸-۱۹۸۴( حکیم 
متالّه و صاحب نظر برجســته در 
علوم سنّتی و مبانی هنر دینی، در 
بستری گســترده از مابعدالّطبیعه، 
رمزشناســی،  عرفان،  علم النّفس، 
و نقــد تجّدد در ابعــاد گوناگون 
آن، آثــاری مهــم از خــود به جا 
گذاشته است. بخش قابل توجهی 
از پژوهش ها و آثــار بورکهارت 
بــه هنر قدســی و ســنّتِی ادیان 
الهی می پــردازد؛ در این زمینه او 
دربارة  متعدد  مقــاالت  بر  عالوه 
هنر اســالمی چندین کتاب مهم، 
از جمله  کتاب هنراســالمی دارد 
کــه زبــان و بیانش شــاهکاری 
در تبییــن مبانی هنر اســالمی و 
معّرفــی آن اســت. بدین ترتیب 
آشنایی با آثار بورکهارت برای هر 
گونــه مطالعة جدی هنر در دورة 
حاضر ضروری اســت. برگزاری 
همایشــی برای بررسی و معرفی 
آراء و آثار بورکهــارت می تواند 
گامی در جهت آشــنایی بیشتر با 
میراث علمی و معنوی وی باشد. 
دبیر علمــی این همایــش آقای 
دکتر حمیدرضــا فرزان یار عضو 
هیئت علمی دانشگاه سوره و دبیر 

تخصصی همایش دکتر سیدشــاهین محســنی بودند. این همایش در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی 
برگزار شــد. الزم به ذکر اســت که عالقه مندان می توانند با مراجعه به صفحة اختصاصی همایش ملی »بررسی آراء و آثار 
تیتوس بورکهارت« به این آدرس )https://www.irip.ac.ir/u/13m(، ضمن مشــاهده ســخنرانان و عناوین سخنرانی ها، 

کلیپ و چکیدة سخنرانی ها را  مشاهده و دانلود نمایند. 

همایشملی»بررسیآراءوآثارتیتوسبورکهارت«

محورهایهمایش:
آراء و آثار بورکهارت

بورکهارت و حکمت خالده

جهان شناسی سنّتی

بورکهارت و عرفان

بورکهارت و نقد تجدد                    

رمزشناسی

بورکهارت و زیبایی

هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی

هنر مقدس در شرق و غرب                                         

مبانی معنوی هنر اسالمی

شهر و تمدن سنتی
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  1399ماه دی 15دوشنبه، 

  نخست بخش

ایراني هنرهای و بوركهارت درباره چند مالحظاتيپتریک رینگن برگ، 
 «شارتر، پیدای كاتدرال»الدن اعتضادی، تبیین روش تاویلي بوركهارت  در تالیف كتاب 

 الگ نگرش نقد و اسالمي هنر درباره بوركهارت تیتوس شناختيمعرفت مبنای، گیالنيسیّدرضي موسوی
 گرابار

 نقد با هنر در حاكم اصول در نوآوری بر افالطون نقد مقایسه، رضا كورنگ بهشتي و دكتر فاطمه صانعي
مدرن هنر در نوآوری ایده بر بوركهارت تیتوس

 دوم  بخش
 عربي ابن الدینمحي الحروف علم با آن تطبیق و حروف به بوركهارت كشفي نگاه، محمدجواد ادبي
 نفس و روح كیمیاوی نکاح از بوركهارت تیتوس تقریر اسماعیل رادپور،

 اسالمي معماری به بوركهارت نگاه ،سیّدرحمان مرتضوی
 ایراني نگارگری درباره بوركهارت دیدگاه نقد و شرح گزارش، ،زادهمحمدجواد سعیدی

 با كریم قرآن از اسالمي هنر مستقیم تاثیرپذیری نوع در بوركهارت دیدگاه بررسي عبداهلل محمدی پارسا، 
 اسالمي خوشنویسي هنر بر تکیه

 بوركهارت تیتوس از جان علم جهان، علم كیمیا،  كتاب باره در مالحظاتيآقای امیرحمزه زیدی، 
 بوركهارت نزد جدید وعلم سنتي شناسي جهان، سیّدشاهین محسني

 

 روز اول
  1399ماه دی 15دوشنبه، 

  نخست بخش
معاون پژوهشی موسسه  افتتاحیةنطق ، ثانیدمحمود یوسفسیّ

  همایش پیام دبیرعلمی  حمیدرضا فرزان یار،
 بورکهارت تیتوس فکری و شخصیتی ابعاد و همایش پیام، سیّدحسین نصر

عربیابن عرفان ساحت در بورکهارت تیتوس، سیّدرضا فیض
 دوم بخش

 بورکهارت سنتی شناسیجهان، غالمرضا اعوانی
 بورکهارت تیتوس و میرعماد افالطون،: حکمت و هنر جاودانه نسبت، سعید بینای مطلق

 یار، تیتوس بورکهارت، حقیقت و هنرحمیدرضا فرزان
   ایران معماری شناخت در بورکهارت سهممحمدرضا حائری مازندرانی،  مهندس

 

سخنرانانوعنوانسخنرانیهایهمایشملی»بررسیآراءوآثارتیتوسبورکهارت«بهقرارزیربودهاست:
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www.aparat.com/irip.ac.ir( کلیپ سخنرانی های همایش ملی »فلسفة غرب و 

ترجمه« را  مشاهده و دانلود نمایند. 
محورهایهمایش:

- اهمیت، ضرورت و پیامدهای فرهنگی ترجمه ی متون فلسفی غرب
- تاریخ ترجمه ی متون فلسفی جدید غرب

- چالش های مفهومی در ترجمه ی متون فلسفی غرب
- بررسی مقایسه ای تجربه ی ترجمه ی متون فلسفی غرب در ایران و دیگر کشورها

- ترجمه ی متون غربی در حوزه های مختلف دانش فلسفی
- ترجمه ی متون کالسیک فلسفی غرب

- ترجمه ی متون فلسفی از زبان های غیرانگلیسی
- امکان و اهمیت ترجمه ی دوباره از متوِن فلسفِی ترجمه شده

- وضعیت آموزش ترجمه ی متون فلسفی
- بررسی درس »متون تخصصی به زبان انگلیسی« در نظام آموزش فلسفه در ایران

- تجربه های مترجمان از ترجمه ی متون فلسفی غرب 
- نقد ترجمه های موجود از آثار فلسفی غربی

آشــنایی ایرانیان با فلســفه ی غرب 
در دوره ی جدیــد از طریق ترجمة 
کتاب هایــی از زبان هــای گوناگون 
اروپایی صورت گرفته اســت. این 
ترجمه هــا متفکــران ایرانــی را با 
وجوهی از اندیشــه ی فلسفی آشنا 
کرده اند و خود سبب ســاز تأمالتی 
شــده اند که فرهنگ فلســفِی ایراِن 
معاصر را شکل می دهند. همان طور 
که شــکل گیری نهضت ترجمه در 
اواخر قــرن دوم هجــری، به پدید 
آمدن فضای فکــری جدیدی منجر 
شــد که در آن گروهی از متفکران 
با آمیختن آنچــه از طریق ترجمه  ِی 
آثار فلســفی یونانیان می آموختند با 
اندیشه ها و دغدغه های خود، دورانی 
از شــکوفایی فرهنگی را به وجود 
آوردنــد، ترجمه ی متون فلســفه ی 
جدید غرب نیز در ظهور دغدغه ها 
فلســفی  گوناگون  دیدگاه هــای  و 
در ایراِن معاصر نقشــی چشــمگیر 
داشته اســت. همایش »فلسفة غرب 
و ترجمه« در پی شــناخت دقیق تر 
نحــوه ی مواجهه ی ما با فلســفه ی 
غربی از طریق ترجمه ها است. آقای 
عضو  خداپرست  امیرحســین  دکتر 
هیئت علمی گروه فلسفه غرب دبیر 
علمی این همایش و آقای محســن 
آزموده دبیــر تخصصی این همایش 
بودند. ایــن همایــش در روزهای 
۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمــن ماه ۱۳۹۹و به 

صورت مجازی برگزار شد. 
الزم به ذکر اســت کــه عالقه مندان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه کانال 
در وب سایت  مؤسســه  اختصاصی 
https://( آپــارات به ایــن آدرس

همایشملی
»فلسفةغربوترجمه«
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 افتتاحیه

 مؤسسه، نطق افتتاحیة رئیس غالمرضا زکیانی

 امیرحسین خداپرست، پیام دبیر علمی همایش  
 روز اول 

 سخنران افتخاری 
 مسئولیت مسئلة و ترجمه عبدالکریم رشیدیان، امکان

 روز اول 
 پنل اول: فلسفه و ترجمه

 «ترجمه ةفلسف» پرتو در «فلسفه ةترجم»موسی اکرمی، 

 ترجمه مسئلة و زاده، ژئوفیالسوفیاهلل عبدالرحیمنعمت

 شهود و دیالکتیک هرمنیوتیک، بسترِ در ترجمه یدرباره شالیرماخر پور، نظریات حسین حامد و برومندفر بابک

 ریکور پل هرمنوتیکی دیدگاه از فلسفی متون تفسیر و ترجمه ارزیابیمریم قدرتی و آمنه یاری، 

 ترجمه  ِگشاییساخت و اکبرزاده، دریداحامد علی

 به فلسفه علوم انسانی« فرهنگی ةترجم»رویکرد مالک شجاعی، 
 روز اول

 پنل دوم:  نسبت ترجمه و اندیشة فلسفی در ایران
 ملی مبتالبه مسائل با ترجمه حسین مصباحیان، نسبت

 زبان به یونانی زبان از فلسفی متون ی ترجمه با اصفهانی مهدی میرزا مخالفت دارستانی، بررسیعاطفه رنجبر 
 الهدی ابواب در ترجمه نهضت طی عربی

   مشروطه از بعد ایران در های سیاسیایدئولوژی کالسیک آثار یترجمه بررسیجواد حیدری، 

 تعامل مثابه به ترجمه اصیل اندیشة ضرورت و حقوق فلسفة معمایمحمد راسخ، 

 روز دوم
 سخنرانی افتخاری

 نکاتی چند درباره ترجمه متون فلسفیحسین معصومی همدانی، 

 روز دوم
 شناسی ترجمة متون فلسفی به فارسیپنل سوم: آسیب

 ایران در فلسفی متون ۀترجم در ترجمه نظری مبانی اهمیتزنده روی و علی خزاعی فرید، سپیده دل

 شدبرون باب در تأمالتی و فلسفی متون ۀتنگناهای ترجمکاوه بهبهانی، 

 غرب یفلسفه متون یترجمه در معدات و ثانی، موانعمحمود یوسفسید

 فلسفی آثار ۀترجم در داشتن "پروژه" مالک حسینی، اهمیتِ

 علمی تربیت و کاربرد، اعتبار،: دانشگاهی هایرساله عنوان به فلسفی متون حسن اسالمی اردکانی، ترجمه

 مشترک ۀتبار، ترجمهدایت علوی

سخنرانانوعنوانسخنرانیهایهمایشملیفلسفةغربوترجمهبهقرارزیربودهاست:
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 روز دوم 
 پنل چهارم: ترجمه یا تفکر؟ 

 گرایانهاستنباط معنای ۀنظری منظر از تفکر و فلسفی متون ۀترجم ۀرابط به میثم محمدامینی، نگاهی
 برای جایگزینی منزله به ترجمه نقد و فلسفی آثار ترجمه اهمیت بررسی ضرورت: توامان نگاه مزدک رجبی، دو

 تفکر
 توجه چگونه) گادامری هرمنوتیک بر تکیه با فرهادپور مراد ترجمه/تفکر تز از انتقادی پور، خوانشیمجید پروانه

 (است گشته منجر مترجمان از نسلی تولد به خویش، معاصر فلسفی مشکالت به نسل یک

 روز سوم
 سخنرانی افتخاری

 رشد و هیدگرترجمة تفکر یونانی: ابنشهرام پازوکی، 

 روز سوم 
 های فلسفیپنل پنجم: ترجمة مفاهیم و ایده

 «اندربُرد» و ،«فرابُرد» ،«فروبُرد»مهدی عظیمی، 

 غربی مترجمان آثار در «استثنائی» و «اقترانی» اصطالح دو اسداهلل فالحی، ترجمه

 (زبان ةفلسف مباحث برگردان چون و چند در تأمالتی) فارسی زبان ةجام در زبان ةمحمد زندی، فلسف

 naturalism اصطالح فارسی هایترجمه در حسین شقاقی، تاملی

 روز سوم
 پنل ششم: نقد ترجمه

 ویتگنشتاین لودویگ «فلسفی-منطقی رساله» موردی نمونه: کالسیک آثار ترجمه درباره تاملیسروش دباغ، 

 دکارت روش در گفتار بر ژیلسون اتین حواشی و مقدمه ةترجم در: فلسفی ةتجرب اشکان خطیبی، تکثیر

 «ناب خرد سنجش» از ترجمه چند به مهدی رعنایی، نگاهی

 در هایدگر مارتین شدهترجمه آثار به باتوجه)هستی  یهاشیوه یمواجهه ی مثابه به احسان پویافر، ترجمه
 (فارسی

 ایران در تجربی فلسفة سنت و بزرگمهر رضایی، منوچهرحسین شیخ

 روز دوم
 سخنرانی افتخاری

 نکاتی چند درباره ترجمه متون فلسفیحسین معصومی همدانی، 

 روز دوم
 شناسی ترجمة متون فلسفی به فارسیپنل سوم: آسیب

 ایران در فلسفی متون ۀترجم در ترجمه نظری مبانی اهمیتزنده روی و علی خزاعی فرید، سپیده دل

 شدبرون باب در تأمالتی و فلسفی متون ۀتنگناهای ترجمکاوه بهبهانی، 

 غرب یفلسفه متون یترجمه در معدات و ثانی، موانعمحمود یوسفسید

 فلسفی آثار ۀترجم در داشتن "پروژه" مالک حسینی، اهمیتِ

 علمی تربیت و کاربرد، اعتبار،: دانشگاهی هایرساله عنوان به فلسفی متون حسن اسالمی اردکانی، ترجمه

 مشترک ۀتبار، ترجمهدایت علوی
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در گفتگوی بین خداباوران و خداناباوران، مباحث معرفتی 
و متافیزیکی بسیاری درمی گیرد که این همایش از دریچه 
عقالنیت به این مســائل می پردازد. ریشه این گفتگوها به 
قرن ها پیش بازمی گردد و در تفکر عقلی و فلسفی، هماره 
رابطه بین عقالنیت و باور به خدا در قالب یک مسأله مهم 
مطرح بوده است. هر یک از خداباور و خداناباور، دالیل 
ایجابی و سلبی اقامه می کنند که این همایش، این مسائل 
را البته بر محور خداناباوری ارزیابی می کند. درنتیجه هم 
اشــکاالت و چالش های عقلی و معرفتی که خداناباوران 
پیش روی خدابــاوری قرار می دهنــد و هم چالش های 
عقلی و معرفتی پیش روی خود خداناباوری در محورهای 
همایش می گنجد. بنابراین مقاالت حول مدعاهای سلبی 
و ایجابی خداناباوران و با رویکردی انتقادی است. آقای 
دکتر غالمحسین جوادپور عضو هیئت علمی گروه کالم 
دبیر علمی این همایــش و آقای دکتر محمدمهدی فالح 
دبیر تخصصی این همایش بودند. این همایش در روزهای 
۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. 
الزم به ذکر اســت که عالقه منــدان می توانند با مراجعه 
به کانال اختصاصی مؤسســه در وب ســایت آپارات به 
 )https://www.aparat.com/irip.ac.ir( آدرس  ایــن 
کلیپ ســخنرانی های همایــش بین المللــی »عقالنیت، 
خداباوری و خداناباوری« را  مشــاهده و دانلود نمایند. 

محورهایهمایش:
1.چالشهایمفهومیوتصوریاثباتیاانکار

خدا
 ـ امکان ارائه تصور واحد از خدا )گشودگی پرسش از خدا(

ـ ادعای عدم وجود خدا براساس عدم تصور درست و فراگیر از او

ـ رابطه خدای فلسفه و برهان با خدای ادیان

ـ رابطه تصور سنتی و مدرن از خدا

ـ ادعــای انــکار وجود خدا براســاس انکار صفــات صخدا یا 
ناسازگاری صفات خدا

2.پیشنیازهایمعرفتیاســتداللبروجودیاعدم
وجودخدا

 ـ اعتبار معرفتی و داللت متافیزیکی برهان و استدالل

 ـ اثبات پذیری یا اثبات نا پذیری وجود خدا

 ـ وظیفه اثبات و پیش فرض معرفتی درباب اثبات وجود خدا

 ـ تالزم برهان فلسفی با خدای متشخص

 ـ امکان یا عدم امکان وجود خدا

 ـ واقع گرایی دینی، ناواقع گرایی دینی و اثبات خدا

3.امکانمعرفتعقلیبهوجودیاعدموجودخدا
 ـ توانایی یا ناتوانی عقل نظری در اثبات خدا و حقایق ماوراءالطبیعی

 ـ رابطه عدم امکان اثبات عقلی خدا و عدم وجود خدا

 ـ شکاکیت، امکان کسب یقین و استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

 ـ اثبات گرایی )پوزیتیویسم( و امکان استدالل عقلی بر وجود خدا

4.مبانیکالنتوجیهمعرفتشــناختیوباوربهوجودیا
عدموجودخدا یا تردید در وجود خدا

ـ درون گرایی و برون گرایی و استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ قرینه گرایی، طبیعت گرایی و اخالق باور و استدالل بر وجود یا عدم 
وجود خدا

ـ مبناگرایی و انسجام گرایی و استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا 

ـ شهود عقلی، بداهت عقلی و استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

۵.قوایشناختیانسانواثباتیاانکاروجودخدا
ـ کارکرد جنسیت در استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد عواطف در استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ کارکرد هوش و قوای شــناختی در استدالل بر وجود یا عدم وجود 
خدا

ـ کارکرد فضایل و رذایل اخالقی در استدالل بر وجود یا عدم وجود 
خدا

ـ کارکرد فضایل و رذایل فکری در اســتدالل بر وجود یا عدم وجود 
خدا

6.تعارضهایمعرفتیدراســتداللبروجودخدایا
عدموجودخدا

ـ الادری گرایی و نفی حجیت استدالل بر وجود یا عدم وجود خدا

ـ تکافؤ ادله و جدلی الطرفین بودن دالیل به سود یا زیان وجود خدا

ـ اختالف نظر معرفتی درباب وجود خدا

۷.خداباورانولغزشهایمعرفتیدراســتداللهای
فلسفیخداناباورانوشکاکان

ـ مغالطات و چالش های معرفتی در استدالل ها علیه وجود خدا

همایشبینالمللی»عقالنیت،
خداباوریوخداناباوری«
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 گراییطبیعتفوقگرایی و عنوان پنل: طبیعت
 بینامدیر پنل: میثم توکلی

 مندی چیست؟ بررسی دیدگاه طرفداران طراحی هوشمندطرح بینامیثم توکلی 1
 گرایی؛ یک بررسی انتقادیفیزیکی و استدالل به سود طبیعت بستار نیما نریمانی 2
 شود؟ گرایی منجر به شکاکیت میآیا طبیعت زهرا زرگر 3

 استدالل تکاملی پلنتینگا در دفاع از خداباورینقد و تحلیل 
 حامد مقتدری 4

 پناهمحمدجواد رئوف
 مدل عاملیت دوگانه در االهیات تومیستی برای تبیین فعل الهی

 گرایی خداباورانهدر زمینة طبیعت 
 ی اثبات خداختشنایا علیّت در براهین کیهان و کارگیری اصل دلیل کافیبه تفاوت سیدمحمدرضا حسینی لواسانی 5
 اصل دلیل کافی ضعیف، تالش نافرجام گیل و پراس محمدطاها کرمی 6

  

 نظر معرفتی دینیانگاری و اختالفعنوان پنل: ندانم
 مدیر پنل: سیدعلی طالقانی

 شناختی: سازگاری با خداباوریانگاری معرفتشناختی و ندانمانگاری رواننمندا سیدعلی طالقانی 1
 وظایف معرفتی آگنوستیک شهریاری شهرام 2
 نظر درباره وجود خدا: عدم احراز همتاییهمتایی طرفین اختالف بررسی جالل عبدالهی 3
 نظر و مالحظات االهیاتی عملیشناسی و اختالفمعرفت امیرمحمد امامی 4

 

 (1های فلسفی خداناباوری )عنوان پنل: استدالل
 مدیر پنل: جالل پیکانی

 یابد؟ خداناباوری می سودمثابة استداللی بهفهم عامه از مسأله شرّ آن را بهآیا  پیکانیجالل  1
 بر آزمونی ای برمبنای فلسفه مبتنمطالعه

 رضا صادقی 2
 چالشی برای خداناباوری ،سئلة شرم سیدمهدی بیابانکی

 شلنبرگ از خداوند:  تصور حسین خطیبی 3
 االهی علیه وجود خداوند یبر اختفااستدالل مبتنیهای االهیاتی فرضبررسی پیش

 های فلسفی مسئله شر:رزیابی نقصان استداللا زادهکامران قیوم 4
 اینواگننقد و بررسی دیدگاه ون 

 
 

 عنوان پنل: مسائل و مالحظات مفهومی و تصوری درباب خدا
 مدیر پنل: فرح رامین

 گراهام اپیتأملی در مفهوم خدا از منظر  فرح رامین 1
 رابطه برهان و تعریف خدا حسین عشاقی 2
 های فلسفیمیان خدای متون مقدس در ادیان ابراهیمی با دیدگاهنسبت  محمدرضا بیات 3
 آیا انتخاب و پذیرش خدا به سلیقه ما بستگی دارد؟ سعید انواری 4
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 های فلسفی خداباوریاستداللعنوان پنل: 
 مدیر پنل: عباس یزدانی

 مثابه بهترین تبیین خداباوریبرن بهاستدالل استقرائی تأییدی سوئین عباس یزدانی 1
 های خداناباوریدر برابر تبیین

 ستعالی براهین انتولوژیک فالسفه غرب در نظام صدراییا علی الریجانی 2
 احساس خدا یا اثبات خدا:  محمدابراهیم باسط 3

 تجربۀ دینیِ شالیرماخرنقدی بر تفسیر متافیزیکی از برهان 
 شناختیِ استدالل اخالقی بر وجود خداسنجی و اعتبار معرفتمکانا علیرضا مالاحمدی 4

 آبادیاهلل شاهبرمبنای نظریۀ فطرت آیت 
 

 (2های فلسفی خداناباوری )استدالل عنوان پنل:
 مدیر پنل: مهدی اخوان

گرایانۀ زکریا رازی؛ ربط و نسبت نبوت و حکمت خداوند ادلۀ پیامبرستیزیِ عقل مغالطات مهدی اخوان 1
 راه ایمان در نقد عقل کانتراه الحاد در دئیسم رازی و نیمهنیمه

 های خداناباوریبندی انواع استداللدسته منصور نصیری 2
 های گراهام اپیو نقد ادلۀ اصلی اتئیسم با تأکید بر دیدگاه بررسی سیدحسن حسینی 3
 سید امیرمحمد موسوی جشنی 4

 سیدصدرالدین موسوی
 شناسی خداناباوران برجسته:ماندگار روشنقد درون

 موردپژوهی دیوید هیوم

 

 قوای شناختی و غیرشناختی و باور به خدا یا عدم آن عنوان پنل:
نعیمه پورمحمدی مدیر پنل:  

 نعیمه پورمحمدی 1
 ها از نظر شناختی خداباور شهودی هستیم؟آیا ما انسان میثم فصیحی رامندی

شده در باور به وجود شناسی اصالحیا علومِ شناختیِ دین، شواهدی به نفع معرفتآ جواد درویش آقاجانی 2
دین و کند؟ بررسی موردی دیدگاه جاستین بَرِت در علومِ شناختیِ خداوند ارائه می

 شدهشناسی اصالحآلوین پلنتینگا در معرفت
انگاره معرفت فطریِ اضطراری در کالم نخستین امامیه و چگونگی سازگاریِ آن با  بافانمجید فوطه 3

 خداناباوریِ غیرلجوجانه
؛ تغییر قوای شناختی ساحران در ایمان آوردن به حضرت «بودم»نیز خداناباور  من محمدجواد ادبی 4

زایی حضرت الخیال ناظر به خداباوری در فتوحات بررسی امکان معرفت ؛موسی)ع(
 الحکم ابن عربیمکیه و فصوص

 

 های استدالل فلسفی درباب خداعنوان پنل: کارکردها و چالش
عبداهلل محمدی مدیر پنل:  

 نمایی در براهین اثبات خدامیان ضرورت تصدیق و واقع چالش عبداهلل محمدی 1

های گر، مبنای تمایز توجیه صدق از توجیه باور در محتوای گزارهمشاهدهاثر  رضا محمدزاده 2
 (های نظری سینویخداباورانه )با الهام از چارچوب

 در معقولیت خداباوری« داللت»شده زخوانی طریقِ فراموشبا محمدحسین منتظری 3
کیوپیتگروی از سوبژکتیویسم کانت به ناواقع مهدی عبدالهی 4  
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PPaanneell  TTiittllee: Critique of Ontological argument 

PPaanneell  CChhaaiirr: Muhammad Saeidimehr 

 LLeeccttuurreerr  TTiittllee    

1 Cornel Hertogh Anselm’s Ontological Argument Reconsidered As a Religious 
Thought Experiment 

2 Michael Bauwens Exploring the argument for God from truth 

3 Javier Perez-Jara The God-question(s) and the Ontological Dimensions of Being 

4 Hannes Schumacher Divine inexistence and the ontological argument 

 

PPaanneell  TTiittllee: Rationality of religious belief/disbelief 

PPaanneell  CChhaaiirr: Rasoul Rasoulipour 

 LLeeccttuurreerr  TTiittllee  

1 Rik Peels Can Atheism Be Properly Basic? 

2 Philip Hopkins In the Absence of Evidence: Mill and James against Hume’s “On 
Miracles” in Conversation with Ancient Voices and Sacred Texts 

3 Mark Boespflug Experts and Laity: What the Social Epistemology of Science and 
Religion Reveals About Their Relationship 

4 Mohsen Javadi Definition of Faith and the Question of Rationality of Theism 

5 Rasoul Rasoulipour Plantinga and Marx/Freud De Jure Challenge to Theistic Belief 

 

PPaanneell  TTiittllee: On (ir)rationality of Atheism 

PPaanneell  CChhaaiirr:: Kelly Clark 

 LLeeccttuurreerr TTiittllee  

1 Kelly James Clark Atheism and inferential thinking 

2 Alireza Kazemi What Can Evil (Rationally) Test? 

3 Kyle Moore Non-rational foundations of atheism in the early Kojève 

4 Safaruk Chowdhury Prior Cognitive Information and An Islamic Argument from 
Reason 

5 Zeinab Salari On Preferring God’s Non-Existence 

سخنرانان و عنوان سخنرانی های بخش انگلیسی به قرار زیر بوده است: 
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PPaanneell  TTiittllee: On (ir)rationality of Atheism 

PPaanneell  CChhaaiirr:: Kelly Clark 

 LLeeccttuurreerr TTiittllee  

1 Kelly James Clark Atheism and inferential thinking 

2 Alireza Kazemi What Can Evil (Rationally) Test? 

3 Kyle Moore Non-rational foundations of atheism in the early Kojève 

4 Safaruk Chowdhury Prior Cognitive Information and An Islamic Argument from 
Reason 

5 Zeinab Salari On Preferring God’s Non-Existence 

 

PPaanneell  TTiittllee: Critique of God-World relation 

PPaanneell  CChhaaiirr: Ebrahim Azadegan 

 LLeeccttuurreerr  TTiittllee  

1 
Muhammad 

Legenhausen  Inferentialism and Divine Necessity 

2 Andrew Loke 
The Kalam Cosmological Argument and the Rationality of Theism 

 

3 Saeed Masoumi Some Comments on the Kalam Cosmological Argument and the 
First Instance of Time 

4 
Hamed Bikaraan-

Behesht 
The Conflict between Theism and Naturalism: Methodological or 

Metaphysical? 

 

PPaanneell  TTiittllee: Problems of traditional theistic arguments 

PPaanneell  CChhaaiirr: Reza Akbari 

 LLeeccttuurreerr  TTiittllee  

1 Aleksandar 
Novakovic 

Why we do not need demonstrative proof for God’s existence 
to know that God exists: Robert Nozick’s case for the existence 

of God 

2 Reza Bakhshayesh Kant from Agnosticism to Theism 

3 Lara Scaglia Critique, reason, tradition. Kant and Al-Jabri on the possibility 
of reasonable belief in God 

4 Mojgan Khalili Epistemic and Metaphysical Possibility or Impossibility of 
God’s Existence according to Wittgenstein 

 

PPaanneell  TTiittllee: Problems concerning God’s Attributes 

PPaanneell  CChhaaiirr: Ebrahim Azadegan 

 LLeeccttuurreerr: TTiittllee: 

1 Ebrahim Azadegan Abraham’s Plead with God 

2 Jacob Quick In Defense of the (Non-)Existence of God: The Rationality 
of Christian Mystical Theism 

3 Jamie Benjamin Turner inferential vs non-inferential interpretation of divine 
attributes in the Islamic tradition 

4 
Ehsan Karimi Torshizi 

Hedieh Yaghubi Bojmaeh 
The Bi-lā Kayfa Doctrine: Theological-Philosophical 

Perspectives 
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پیرت ون اینواگن در اختتامیه هامیش بین املللــی »عقالنیت، 

خداباوری و خداناباوری«، سه شــنبه ۱2 اسفند ساعت ۱8:20، 

سخرنانی کرد.

به گزارش دبیرخانه هامیش بین املللی عقالنیت، خداباوری و خداناباوری، در اختتامیٔه این 

هامیش )سه شنبه دوازدهم اسفندماه( استاد برجستٔه فلسفه دین، پیرت ون اینواگن به ایراد 

سخرنانی پرداخت. عنوان سخرنانی او »آیا خدا فرضیه ای غیررضور است؟« نام داشت.

به گزارش دبیرخانه هامیش بین املللی عقالنیت، خداباوری و خداناباوری، در نخستین روز این 

هامیش )دوشنبه یازدهم اسفندماه( استاد برجسته فلسفه دین، ریچارد سوئین برن با عنوان 

»نکاتی دربارة این که چرا کانت و هیوم در رّد االهیات طبیعی به خطا رفتند« سخرنانی کردند. 

پیشازبرگزاریاینهمایش،چهارپیشنشست
تخصصیبامشارکتمراکزمهمعلمیداخلیو

بینالمللیبرگزارشد.
الزم بــه ذکر اســت کــه عالقه منــدان می توانند بــا مراجعه به 
کانــال اختصاصــی مؤسســه در وب ســایت آپارات بــه این 
کلیــپ   )https://www.aparat.com/irip.ac.ir( آدرس 
ســخنرانی پیش نشســت های همایــش بین المللــی »عقالنیت، 
خدابــاوری و خدانابــاوری« را  مشــاهده و دانلــود نماینــد.

نخستینپیشنشستهمایشبینالمللی»عقالنیت،
خداباوریوخداناباوری«

نخستین پیش نشســت همایش بین المللی »عقالنیت، خداباوری 

و خداناباوری« با عنــوان »خداباوری و چالش های پیش رو« روز 
دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با مشارکت دانشگاه 
خوارزمی و انجمن فلســفه دین برگزار شد. در این پیش نشست، 
جناب آقای دکتر رسول رسولی پور بر محور »سهم معرفت شناسان 
درون گرا و برون گرا در عقالنیت باور دینی«، ســرکار خانم دکتر 
غزاله حجتی درباره »باور دینی و چالش اختالف نظر«، جناب آقای 
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دکتر علی رضا دّری نوگورانی ذیل عنوان »گواهی گزاره های دینی 
و چالش عقالنیت« و ســرکار خانم دکتر سعیده فخار نوغانی بر 
محور »عقالنیت فضیلت محور و باورهای دینی« سخنرانی داشتند.

دومینپیشنشستهمایشبینالمللی»عقالنیت،
خداباوریوخداناباوری«

دومین پیش نشســت همایش بین المللــی »عقالنیت، خداباوری 
و خدانابــاوری« با عنــوان »رابطه دین و خدابــاوری با علم در 
دوران تمدن اســالمی« روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت 
۱۶ تا ۱۷:۳۰ با مشــارکت دانشگاه شــریف برگزار شد. در این 
پیش نشســت، دکتر دتلف کوینترن از دانشــگاه استانبول و برمن 
آلمان سخنرانی کردند و دبیر نشست هم خانم مریم فرحمند بودند.

سومینپیشنشستهمایشبینالمللی»عقالنیت،
خداباوریوخداناباوری«

ســومین پیش نشســت همایش بین المللی »عقالنیت، خداباوری 
و خدانابــاوری« با عنــوان »نقد خداناباوری در کالم نخســتین 
امامیــه« روز یکشــنبه ۳ اســفند مــاه ۱۳۹۹ ســاعت ۱۲:۳۰ با 
مشارکت دانشــگاه باقرالعلوم برگزار شــد. در این پیش نشست 
ســیدعلی طالقانی عضو هیئت علمی دانشــگاه باقرالعلوم تحت 
عنــوان »روش و رویکــرد امام رضا )ع( در نقــد خداباوری« و 
محمدحســین منتظری عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران تحت 

عنوان »نقدهای معرفت شناختی امام صادق )ع( 
به خداناباوران« سخنرانی خود را ارائه کردند.

چهارمینپیشنشستهمایش
بینالمللی»عقالنیت،خداباوریو

خداناباوری«
چهارمین جلســه از مجموعة پیش نشست های 
همایــش بین المللــی »عقالنیــت، خداباوری 
و خداناباوری« به همت مؤسســة پژوهشــی 
حکمــت و فلســفة ایــران و دانشــگاه امام 
اســفند   ۴ مــورخ  دوشــنبه،  روز  صــادق 
شــد. برگــزار   ۲۰ تــا   ۱۸ ســاعت   ۱۳۹۹
در این پیش نشســت جناب آقای دکتر حسین 
هوشــنگی تحت عنوان »کانــت و مواجهه با 
مســئلة خداشناســی«، جنبا آقــای دکتر رضا 
ابن ســینا  »مواجهلة  عنوان  تحــت  محمدزاده 
با مســئلة خدابــاوری« و جناب آقــای دکتر 
مهدی ســپهری تحت عنوان »شناخت پذیری 
و شــناخت ناپذیری خداوند از دیدگاه عالمه 
طباطبائی« ســخنرانی کردند و نشست توسط 
جناب آقای دکتر مجید احســن مدیریت شد.

ســخرنانان و عناوین 

سومین  سخرنانی 

پیش نشیت 

ســخرنانان و عناوین 

ســخرنانی دومین 

پیش نشیت 

ســخرنانان و عناوین 

ســخرنانی دومین 

پیش نشیت 
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اخبار حوزٔه معاونت اداری و مالی

مدیریت اداری

اهمفعالیتهایمدیریتاموراداریدرسال1399بدینقراربودهاست:
-    صدور ابالغ اعضای هیئت اجزایی و برنامه ریزی به منظور تشکیل دائمی جلسات 

-    برگزاری جلسة مشترک کارمندان به منظور انتخاب نمایندة کارمندان برای جلسة هیئت اجرایی 
-    اعمال احکام جدید وزارت علوم در دی ماه 

-    تهیة بن  کتاب برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
-    برگزاری جلسة تقدیر و تشکر از کارمندان نمونه و بازنستة 

-    ارسال گزارش های اضافه کار، پرداخت حقوق، هزینه غذا، ایاب و ذهاب به امور مالی 
-    آماده سازی و ارسال گزارش های مورد و درخواستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

-    نظارت بر کلیة امور خدماتی 
-    استقرار دستگاه جدید حضور و غیاب )شناسایی از طریق چهره(

-    محاسبة ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان و صدور برگه مرخصی سالیانه 
-    اعمال تغییرات ســاعت های ماه مبارک رمضان و تعطیالت تابســتانی و عید و تعطیالت توافقی و تشــویقی به صورت 

به روزشده و ثبت در دستگاه حضور و غیاب 
-    انجام کلیة امور خدماتی مؤسسه شامل پذیرایی، نظافت، باغبانی، آبیاری، نگهداری فضای سبز، ... 

مطابقمصوبةهیئتامناءدرتاریخ1392/02/10،تشکیالتتفصیلیمؤسسهشامل84پستهیئتعلمیو96
پستغیرهیئتعلمیمیباشد.درحالحاضر،وضعیتنیرویانسانیمؤسسهدرسال1399بهقرارزیرمیباشد.  

 کارشناسی دکتری عنوان
کاردانی  کارشناسی ارشد

 تروپایین
 جمع کل

تعداد 
 هاپست

 84 27 0 0 0 27 هیئت علمی
 29 8 1 3 3 1 روابط عمومی و نظارت و ارزیابی؛دفتر ریاست

 12 7 5 2 0 0 حراست
 31 10 0 0 8 2 معاونت پژوهش و تحصیالت تکمیلی

 24 8 1 2 5 0 مالی و اداری معاونت
 180 60 7 7 16 30 جمع کل
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مدیریت مالی

 

 عنوان ردیف
 -1399عملکرد  

 مبالغ به میلیون ریال  
 4253 یقاتیتحق یهاو پروژه قیحق التحق  .1
 4,230 یبانیپشت یو فناور گرنت  .2
 415 و مشاوره دکترا یداور ییالزحمة راهنما حق  .3
 2,413 یآموزش یهاو جلسات و کارگاه نارهایسم یبرگزار  .4
 2,199 و چاپ و انتشار کتاب اتیکتب و نشر دیخر  .5
 2,807 یقاتیتحق یهانهیهز ریسا  .6

 16317 جمع کل

 ساالنه بودجه عنوان ردیف
 سال در عملکرد

1399 
 95456 97873 حقوق و مزایا و سایر هزینه ها -اعتبار هزینه ای عمومی   .1
 37869 38119 هزینه ای-درآمد اختصاصی   .2
 5593 8000 یتملک دارایی سرمایه ا-درآمد اختصاصی   .3
 2116 2587 طرح تعمیرات اساسی وخرید تجهیزات و ماشین االت  .4

 141034 146579 جمع
 

خالصه عملکرد مالی مؤسسه از محل تخصیص اعتبارات سال 1399

اهمفعالیتهایمدیریتامورمالیدرسال1399بهشرحزیرمیباشد:
-    تأمین اعتبار اسناد حسابداری، قراردادهای پژوهشی،... 

-    تهیه و تنظیم بودجة پیشنهادی بر اساس اطالعات و فرم های بودجة ارسالی از سوی سازمان مدیریت؛
-     تهیه و تنظیم بودجة تفصیلی و اصالحیة بودجه جهت ارائه به هیئت امناء و ارسال آن از سامانة بودجة تفصیلی به وزارت 

متبوع و پیگیری تا زمان تأیید و ارسال به مؤسسه؛
-     برگزاری جلسات هماهنگی جهت جذب اعتبارات؛

-     تهیه و تنظیم صورت های مالی ماهیانه و سالیانه طیق استانداردهای مصوب.
همچنین، عملکرد تحقیقاتی شــامل حق ســخنرانی، حق الترجمه،  حق  التحقیق و پروژه های تحقیقاتی از محل اعتبار عمومی 
و اختصاصی و خرید کتاب به شــرح جدول زیر می باشد.  الزم به ذکر اســت که درصد عملکرد هزینه های تحقیقاتی از کل 

عملکرد عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۱.۶ درصد می باشد.
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مؤسســه پژوهشــی حکمت و فلســفة 
ایران شامل دو ســاختمان قدیمی است که به ثبت ملی 

رسیده اند و محل تأسیس نخستین آکادمی فلسفه در ایران می باشند. 
ساختمان مرکزی مؤسسه که محل استقرار دفتر رئیس، معاونین، سالن دکتر 

نصر و کتابخانة مؤسسه می باشد به سال ۱۳۱۷ شمسی با ۱۱۶۷ مترمربع زیربنا و  
توسط لقان الدوله اطهم ساخته شد که در سال ۱۳۵۲ شمسی به منظور تأسیس انجمن 

فلسفه خریداری شده است. دومین ساختمان تاریخی مؤسسه که محل برگزاری کالس ها 
و جلســات می باشد در سال ۱۳۱۹ شمسی توسط خانوادة القانیان ساخته شد که در نهایت 
به ســال ۱۳۵۵ شمسی توسط انجمن خریداری شده اســت. این دو ساختمان تاریخی در 
ســال ۱۳۸۱ شمسی به ثبت ملی رسیده است. نظر به محل استقرار ساختمان های تاریخی 
مؤسســه که باغی مشجر است، این تدبیر اندیشیده شده که با بازگشایی این مجموعه در 
ایام نوروز ســال ۱۴۰۰ امکان بازدید عالقه مندان از باغ مؤسسه فرآهم آید. معاونت 

مالــی و اداری با فرآهم آوردن زیرســاخت های اولیه امــکان این مهم را فرآهم 
آورده اســت. همچنین، مؤسسه پژوهشــی حکمت و فلسفة ایران در نظر 

دارد تا در ســال آینده قدمی در مســیر تأسیس نخستین موزة فکر 
در ایران تحت عنوان باغ-موزة فلســفه بردارد تا خالء 

موجــود در این زمینه را مرتفع گرداند. 

باغ فلسفه

برنامه ریزی برای بازگشایی باغ فلسفه 
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سایر فعالیت ها

۱۳۹۸ در دســتور کار قرار گرفت که 
با بررســی های مفصل و کارشناسی در 
اواخر سال ۱۳۹۹ به بار نشست. هدف 
اصلــی طراحی و تدویــن فرآیندهای 
کالن ســازمانی، احصاء، مستندسازی 
مؤسســه  فرایندهای  مدل-ســازی  و 
پژوهشی فلسفه و حکمت با استفاده از 
اســتاندارد BPMN2.۰ و با الگوبرداری 
APQC/ از چارچوب دسته بندی فرایند
PCF است که موجب انجام کارها طبق 

استاندارد مدون و امکان ارزیابی کارایی 
فرایند و بهبود آن را فراهم می کند.

اهداففرعی
۱-شناســایی، طبقــه بنــدی و بهبود 
فرآیندهای مؤسســه و نقش هر واحد 

در اجرای فرایند
۲-شناسایی ارتباطات درون سازمانی و 

برون سازمانی
۳-کمــک بــه افزایــش هماهنگــی 

بخش های مختلف مؤسسه
۴-کمک به مؤسســه جهــت افزایش 

سرعت اجرای سیکل فرآیندها
۵-کاهش هزینه های مازاد مؤسسه به 

علت پیچیدگی فعالیت ها 
۶-کمــک به ایجــاد امــکان برقراری 
ارتبــاط مســتحکم بیــن فعالیت های 

روزمره و اهداف استراتژیک 
۷-کمک به مؤسسه جهت استخراج و 
احصاء مشکالت و گلوگاه ها و تالش 

جهت رفع آن ها 
۸-تسهیل و ایجاد زیربنایی برای تبدیل 

فرایندها از دستی به اتوماسیون.

تجمیعدفتراعضایغیرهیئتتجمیعدفتراعضایغیرهیئت
علمیعلمی

تجمیــع و تمرکــز کارمندان مؤسســه 
در ســاختمان اصلــی یکــی دیگر از 
فعالیت هــای بخــش اداری-مالی بوده 
اســت. این تجمیع به منظــور بازکردن 
برگزاری جلسات  برای  بیشــتر  فضای 
فضایــی  فرآهم کــردن  نشســت ها،  و 
فلسفه  باغ-موزة  تأســیس  برای  جدید 
و همچنین شــفافیت و ارتقای کیفیت 

کارکرد کارمندان اداری بوده است.

ااحیاءوبازسازیواحدحیاءوبازسازیواحد
روابطعمومیوامورروابطعمومیوامور

بینالمللبینالملل
در راستای تحقق رسالت مؤسسه، احیاء 
و بازسازی واحد روابط عمومی و امور 
بین الملل در دســتورکار قرار گرفت و 
مؤسسه با جذب دو نیروی جدید، یکی 
در قالب فراخــوان و دیگری در قالب 
جذب سرباز امریه، مسیر جدیدی را در 
این عرصه آغاز کرد. همچنین، به منظور 
واحد  روابط عمومی،  نیروهای  استقرار 

کوچکــی که پیش تر بــه این واحد 
اختصاص داشــت، بازسازی شد و 
متراژ آن از ۷ مترمربع به ۳۹ مترمربع 

افزایش پیدا کرد. 

واگذاریپژوژةراهاندازیواگذاریپژوژةراهاندازی
کافه-فلسفهکافه-فلسفه

بــا تصویــب هیئت امناء مؤسســه 
پژوهشــی حکمت و فلســفة ایران، 
واحدهــای بالاســتفاده در بخــش 
جنوبــی مؤسســه، که مشــرف به 
خیابــان نوفــل لوشــاتو بودند، به 
منظور تأسیس کافه-کتاب فلسفه به 
بخش خصوصــی واگذار گردید که 
بازسازی آن از بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز 
شــد. کافه -کتاب فلسفه مصادف با 
دهة فجر انقالب اسالمی سال ۱۳۹۹ 
با حضور رئیس مؤسســه و شهردار 
منطقة ۱۱، دکتر آبادیان، افتتاح شد. 

تدوینواصالحفرآیندهاتدوینواصالحفرآیندها
طراحی و تدویــن فرآیندهای کالن 
ســازمانی در مؤسســه از میانة سال 
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