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با حضور دکتر رضا قنادان، 
دکتر احمد کریمی حکاک،

صمصام کشفی، نادر مجد 
و تقی مختار
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 موضوع : چگونگی بهره گیری

پژشگزاد از منابع ادب پارسی  
 

 ااررددشيیر لطفعليیانن ددرر ١۱٣۳١۱٧۷ شمسی ددرر
 کرجج َچشم بهھ جهھانن گشوددهه ااست. ددووررۀۀ

 اابتداايیی رراا ددرر ددبستانن هھھھایی شراافت وو ررااززیی
 ددرر هھھھمداانن گذرراانيیدهه وو ددووررۀۀ متوسطهھ رراا ددرر

 ددبيیرستانن هھھھایی اابن سيینا وو پهھلویی ددرر هھھھمانن شهھر
 بهھ پايیانن ررساندهه ااست.  وویی تحصيیالتت دداانشگاهھھھی خودد رر رراا ددرر ررشتۀ

  حقوقق سيیاسی وو حقوقق بيین االملل ددرر اايیراانن وو فراانسهھ ددنبالل کرددهه ااست.
 پس اازز فرااغغ اازز تحصيیل وواارردد رَرستۀ سيیاسی ووززااررتت ددرر ااموررخاررجۀ
 اايیراانن شدهه وو بهھ عنواانن دديیپلماتت ددرر کشوررهھھھایی فراانسهھ٬، چيین٬، تونس
 بلژيیک وو چند کشورررر ااررووپایی شرقی مأمورريیتهھايیی رراا عهھدهه دداارر بوددهه
 ااست. ااوو ددرر حيین تحصيیالتت دداانشگاهھھھی ددرراايیراانن با مطبوعاتت هھھھمکارریی
 ددااشتهھ وو عالووهه بر اانتشارر گاهھھھگاهھھھی مطالبی ددرر نشريیاتت هھھھنریی وو ااددبی
 مانند سخن وو ررووددکی وو کيیهھانن جمعهھ٬، مقاالتت وو ترجمهھ هھھھایی متعدددیی اازز

 وویی ددرر مجالتت فرددووسی وو ماهھھھنامۀ موسيیقی بهھ چاپپ ررسيیدهه ااست.
 ااررددشيیر لطفعليیانن ددررددوورراانن خدمت ددرر ووززااررااتت اامورر خاررجۀ اايیراانن بهھ

 تأليیف ددوو کتابب: "کشوررهھھھایی جنوبی خليیج فاررسس" وو "ااقتصادد
 جمهھورریی خلق چيین" توفيیق يیافتهھ ااست. ااوو چنديین کتابب اازز ززبانهھایی
 فراانسهھ وو اانگيیسی بهھ فاررسی برگرددااندهه ااست کهھ اازز آآنن جملهھ می تواانن
 بهھ "اافريیقایی اازز بند ررستهھ" تليیف آآلکس کويیسن ساکی٬، "گوااهھھھانن

 آآددمی"؟ اازز پيیر هھھھانریی سيیمونن٬، عضو آآکاددمی فراانسهھ٬، "پويیايیی اانقالبب
 اايیراانن: فراازز وو فروودد ددووددمانن پهھلویی" نوشتۀ جهھانگيیر آآموززگارر٬،

 "ناپلئونن وو اايیراانن" نوشتۀ اايیرجج ااميینی وو مجموعهھ "ددااستانهھایی کوتاهه
                                                                                                                   اازز نويیسندگانن بزررگگ" ااشاررهه

 کردد. ااررددشيیر لطفعليیانن با شعر وو ااددبب فاررسی بهھ نخستيین سالهھایی
 کوددکی وویی بازز می گردددد وو ااوو اايین موهھھھبت رراا مرهھھھونن پدرر بزررگگ خودد
 می ددااند کهھ گوشش رراا هھھھنگامی کهھ بيیش اازز پنج بهھارر عمر رراا پشت سر
 نگذااشتهھ بودد با سرووددهه هھھھایی جاوودداانن فرددووسی وو خيیامم  سعدیی وو حافظ
 آآشنا کردد. ااررددشيیر لطفعليیانن سرووددنن  شعر رراا رراا اازز ددووررۀۀ ددبيیرستانن

 آآغازز کردد وو سرووددهه هھھھايیش ددرر بسيیارریی اازز نشريیاتت ددااخل اايیراانن وو خاررجج
 اازز کشورر بهھ چاپپ ررسيیدهه ااست. نخستيین ددفتر شعر ااوو ددررسالل ٢۲٠۰٠۰١۱
 (١۱٢۲٨۸٠۰) ززيیر عنواانن "ددرر آآنن سویی ززمستانن" با ططرااحی  هھھھنرمند پر
 آآووااززهه ناصر ااوويیسی٬، بهھ ووسيیلۀ اانتشاررااتت شاهھھھيین ددرر نيیوجرسی اانتشارر
 يیافتهھ ااست. ااررددشيیر لطفعليیانن ددرر ددوورراانن بعد ااززاانقالبب بهھ عشق نخستيین
 خودد کهھ ررووززنامهھ نگارریی وو نقد ااددبی وو سيیاسی باشد باززگشتهھ ووددهھھھهھا
 مقالهھ ددرر اايین ززميینهھ هھھھا ددررنشريیاتی مانند اايیراانن تايیمز٬، ميیرااثث اايیراانن٬،
 مهھرگانن وو ررهه آآوورردد وو برررسی کتابب ااززوویی بهھ چاپپ ررسيیدهه ااست. ااوو ددرر
 ساليیانن ااخيیر با يیک گرووهه پژووهھھھشی  ززبانشناسی ددرر کارر توليید نرمم اافزااررهھھھایی

     ززبانی نيیز هھھھمکارریی ددااشتهھ ااست.

  موضو،ع : شخصیت، تعریف
 شکل گیری و اختالالت

 شخصیتی

 ماکانن فرردديیسس ددرر مشهھدد متوولدد شدد وو پسس اازز
 ااتمامم تحصيیالتت مقددماتی مووفقق بهھ ااخذذ

 پذذيیررشش اازز دداانشگاهه علوومم پژژشکی مشهھدد گشتت.  پسس اازز ددرريیافتت
 ددکترراایی خوودد بهھ ططبابتت وو تددرريیسس ددرر دداانشگاهه پررددااختت وو پسس اازز چنددیی
 جهھتت اادداامهھ تحصيیلل بهھ اامرريیکا آآمدد.  ااوو ددکترراایی ددوومم خوودد ددرر ررشتهھ

 رروواانن شناسی باليینی رراا اازز دداانشگاهه اايیالتی مانتنا ددرريیافتت نموودد وو ددووررهه
 هھھھایی تکميیلی فووقق ددکترراا رراا ددرر ووااشيینگتوونن ددیی سی گذذااررندد. عالووهه برر
 مططبب شخصی خوودد, ماکانن ددرر بانک جهھانی وو مررکزز ددررمانی ررااسس

 مشغوولل بهھ کارر ااستت وو سمتت ااستادديیارریی ددرر دداانشگاهه جووررجج
 .ووااشيینگتوونن وو بيیماررستانن سنن االيیززاابتت رراا دداارردد

  نکاتت کليیددیی سخنرراانی 
 تعرريیفف شخصيیتت

 شکلل گيیرریی شخصيیتت وو اانعططافف پذذيیرریی آآنن ددرر کووددکی وو بززررگسالی
 ااختالالتت شخصيیتت

 کانون دوستداران فرهنگ ایران  در واشنگنت برگزار می کند
 یادمان دکتر فرامرز سلیمانی

 شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و روزنامه نگار
 با حضور

 دکتر رضا قنادان، دکتر احمد کریمی حکاک، صمصام کشفی ، نادر مجد
  و تقی مختار
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