
چندین کتاب و مجله جدید منتشر شدند  

فصل گرم انتشارات  
انتشارات پژوهشگاه فصل پر کاری را پشت سر گذارند.در ماه 

گذشته نیز چندین کتاب و مجله جدید روانه بازار نشر شدند که به 
دلیل اهمیت برخی از آنها،با استقبال  مناسبی روبرو شدند و پیش 

بینی می شود این استقبال همچنان رو به افزایش باشد.انتشار کتاب 
ارزشمند »کفایه الطب« یکی از این نمونه هاست.این کتاب که در 

دو جلد و با چاپی نفیس منتشر شده در حقیقت یک راهنمای کهن 
پزشکی و تندرستی است.کفایه الطب را دانشمند بزرگ قرن ششم 
ابوالفضل حبیش تفلیسي تالیف کرده است.این کتاب از متون کهن 
و گنجینه طب شرق و غرب محسوب می شود و مجموعه گفته هاي 

علمي بزرگ ترین اطباي یونان، ایران و هند است.
کتاب ارزشمند دیگری که پیش از این منتشر شده بود »واژه نامه 67 

گویش ایرانی« تالیف مرحوم دکتر صادق کیا است.اثر نا تمام دکتر 
کیا پس از سال ها وقفه منتشر شده است.مرحوم کیا جمع آوری 

این گنجینه را از سال 1357و در پژوهشگاه گویشهای ایرانی آغاز کرده بود.نظارات ایشان بر انتشار مجموعه تا پایان عمر ادامه یافت و پس از 
آن دکتر علي محمد حق شناس،اتمام این اثر را بر عهده گرفت که ایشان نیز درگذشت.دکتر همادخت همایون محقق سرانجام توانست این 
اثر مهم را به چاپ برساند و اکنون در اختیار عالقه مندان است.همچنین فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی اثر ماری بریجانیان و با 

ویراست و مقدمه استاد بهاءالدین خرمشاهی هم منتشر شده که مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفته است.فهرست کامل و معرفی آخرین 
محصوالت انتشارات را در صفحات 11 تا 14 بخوانید.

    

پایان ماموریت پژوهشگاه 

بازنگری سرفصل 38 رشته علوم 
انسانی به پایان رسید 

با اعالم نتایج نهایی بازنگری و اصالح سر فصل دروس 38 رشته علوم انسانی،ماموریت پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این زمینه به پایان رسید.دکتر حمید رضا آیت اللهی با 

اشاره به همکاری و مشارکت گسترده دانشگاه ها و اساتید در این بازنگری،اعالم کرد نتایج  این                
بازبینی ها به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اعالم شده و در مرحله بعد باید منتظر اعالم نظر و 

تصمیم این وزارتخانه بمانیم.در صورت موافقت وزارت علوم،این بازنگری ها ابالغ و در دروس 38 
رشته بررسی شده اعمال خواهند شد.

کار بازنگری این سرفصل ها 8 ماه طول کشیده و به اندازه 12 هزارنفر ساعت کار کارشناسی                
بر روی آن انجام شده است.همچنین 3021 استاد از یکصد دانشگاه با شرکت در نظرسنجی های 
مربوطه،نظرشان را برای اصالح سرفصل ها اعالم کرده اند. این نخستین بازنگری جدی سرفصل 
های علوم انسانی پس از انقالب اسالمی در دانشگاه های کشور است،چنانچه بسیاری از این 38 

رشته عمری بیشتر از 20 سال دارند.اما اکنون سر فصل 555 درس بازنگری شده است.
 جمع آوري اطالعات استادان، تهیه پرسشنامه،استخراج اطالعات و دسته بندي داده ها، 

پیگیري در برنامه رایانه اي بر اساس رشته و تخصص، تهیه سرفصلها و منابع بر اساس رشته و 
تخصص، تشکیل کارگروه هاي تخصصي، تهیه و تدوین نهایي برنامه هاي سرفصل منابع و متون، 
اجراي برنامه ها، نظارت و ارزیابي روند کلي فرایند بازنگري 38 رشته علوم انساني در پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي بود.دو هفته قبل دکتر آیت اللهی در یک نشست خبری با حضور 
اصحاب رسانه،جزئیات  فعالیت های انجام شده را تشریح کرد.مشروح این نشست را می توانید 

در صفحات 8 و 9 بخوانید...

خبرنامه داخلی | سال اول | شماره 16
آبان و آذر 90 | 16 صفحه 

توسط گروه حکمت معاصر  

کارگاه آموزش اخالق 
حرفه ای برگزار می شود 

همه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها  دعوت 
به همکاری شدند

مشارکت در نقد کتب برای 
شورای بررسی متون 

نشست خبری دکتر آیت اللهی درباره
 سرفصل رشته های علوم انسانی

پایان مأموریت پژوهشگاه
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در صفحات بعد
 می خوانید

برنامه های هفته پژوهش اعالم شد 

به استقبال یک هفته مهم 

تازه های نشر پژوهشگاه
معرفی کتب و مجالت  10

 ادامه در صفحه  14
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در سه ماه گذشته برگزار شد 

9 نمایشگاه کتاب دانشگاهي 
درمراکز دانشگاهی کشور 
در طول سه ماهه اول سال تحصیلي جدید به همت 

کتابفروشي پژوهشگاه 9 نمایشگاه تخصصي از مجموعه      
کتاب هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در 

مراکز دانشگاهي سراسر کشور برگزار شده است.
بر اساس گزارش ایرج سلطان محمدي مسئول کتابفروشي و 
مدیر برگزاري نمایشگاههاي کتاب پژوهشگاه، تعداد هشت 

نمایشگاه کتاب در طول سه ماه گذشته در دانشگاههاي 
تهران)دانشکده ادبیات(، دانشگاه قم،دانشگاه فردوسي 

مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد زنجان،دانشگاه شهید 
چمران اهواز،دانشگاه آزاد اهواز و دانشگاه یزد برگزار شده 

است. همچنین پژوهشگاه در نمایشگاه تخصصي کتب 
دانشگاهي که توسط انجمن ناشران دانشگاهي در بوستان 

گفتگو برگزار شد، نیز حضور فعالي داشته است.
گفتني است برگزاري نمایشگاه کتاب در دانشگاهها و مراکز 

علمي و پژوهشي دیگر نیز در دستور کار کتابفروشي 
پژوهشگاه قرار دارد تا بدین وسیله تعداد بیشتری از کتب 

تخصصي پژوهشگاه به دانشجویان، اعضا هیات علمي و           
عالقه مندان کتب حوزه علوم انساني ارایه شود. 

سلسله نشست های پژوهشکده تاریخ ادامه دارد   

نشست سوم؛ نظریه هاي رایج در 
نقد ادبي

 پژوهشکده تاریخ با مشارکت انجمن ایراني تاریخ در ادامه سلسله 
نشست هاي »بررسي و نقد امکان و چگونگي کاربست نظریه هاي رایج 

در علوم انساني در مطالعات تاریخي« نشست سوم خود را با موضوع  
نظریه هاي رایج در نقد ادبي برگزار می کند. در جلسه اول این نشست 

دو شنبه 28 آذر  از ساعت 14:00 دکتر حسین پاینده )عضو هیئت 
علمي گروه ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایي( در موضوع تاریخ  و تاریخ 
گرایي در نقد ادبي سخنرانی خواهد کرد. جلسه دوم هم با حضور دکتر 

کوروش صفوي عضو هیئت علمي گروه زبانشناسي دانشگاه عالمه 
طباطبایي و موضوع  معرفي دیدگاه شکل گرایان )فرمالیستهاي( 

روس و آراء آنان در برابر تاریخ نگري سه شنبه 6  دی  ساعت 14:00 
برگزار خواهد شد.چهارشنبه 14 دي ماه و از ساعت  14:00 نیز 

میزگردی  با حضور دو سخنران برگزار خواهد  شد.    

اعالم فراخوان نشریات
 علمی -پژوهشی و تخصصی

فراخوان مقاله دوفصلنامه های علمی -پژوهشی و نیز تخصصی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعالم شد.بر این اساس 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از صاحب نظران، 
دانشجویان و عالقه مندان دعوت می کند تا مقاالت علمی خود را به 

نشانی  تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 

1437774681ارسال کنند.جزییات فراخوان هرکدام از نشریات 
بیست گانه پژوهشگاه در سایت پژوهشگاه قابل دسترسی است.بر 

اساس راهنمای تدوین و پذیرش مقاله در نشریات پژوهشگاه که در 
اختیار عالقه مندان قرار گرفته،همه نشریات از مقاله های تحقیقی و 
تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه ای تخصصی دارای نوآوری، 
نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به ویژه از مقاله های 

برگرفته از پایان نامه ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده  باشد، 
استقبال می کنند و از چاپ مقاله های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه 

معذورند.صرفاً مقاله هایی در این مجله ها منتشر می شود که در 
نشریه های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.حق چاپ مقاله، 

پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به 
چاپ آن در جای دیگر نیست. انتشار آثار ارسالی الزاماً به معنای هم رأی 

بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد و 
مجله در قبول، رد، اصالح، و ویرایش مقاله های دریافتی آزاد است.

نویسنده باید مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، میزان  تحصیالت، 
رتبه علمی، گروه  آموزشی، نام  دانشکده، دانشگاه و شهر محل  دانشگاه 

خود را  به فارسی و انگلیسی، نشانی پست الکترونیک، نشانی، 
کدپستی و شماره تلفکس خود را همراه با مقاله ارسال کند.فایل 

الکترونیک مقاالت هم باید ارسالی  همراه درخواست انتشار و 
مشخصات الزم از طریق پست عادی )در قالبCD( و یا پست 

الکترونیک، به نشانی مجله ارسال شود.پذیرش اولیه مقاله مشروط به 
رعایت نکات »راهنمای تدوین مقاله« و پذیرش نهایی و چاپ مشروط 

به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعالم 
خواهد شد.صفحات مقاله باید حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه بوده و 

درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. عالوه بر این باید  مقاله با قلم 
بی لوتوس 13 در برنامه Word 2007 حروف نگاری و به همراه فایل 

pdf ارسال شود.داشتن عنوان، چکیده )حداکثر 150 کلمه( و 
واژه های کلیدی )حداکثر 7 واژه(، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای 
همه  مقاله ها نیز الزامی است.شیوه استناد باید به صورت درون متنی 

باشد که جزئیات آن هم در سایت پژوهشگاه و هم در ابتدای کلیه 
مجالت منتشر شده است.    

توسط گروه حکمت معاصر  

کارگاه آموزش اخالق حرفه ای برگزار می شود 
معاصر                                                                                                     توسط گروه حکمت  در 4 جلسه 8 ساعته  ای  اخالق حرفه  آموزش  کارگاه  نخستین 
برگزار  می شود. این کارگاه 7 و 8 و  28 و 29 دی و با روش ارزشیابی پیشین و حل مسئله                                                           

برگزار خواهد شد.
آشنایی با ره آوردهای جدید اخالق پژوهش در حوزه پژوهش، چالش جدید اخالقی در حرف و 
مشاغل با توان آموزه های اسالمی )آیات و روایات( در قوام و اثربخشی اخالق حرفه ای،  تبیین نقش 
راهبردی اخالق حرفه ای در رهبری سازمان ها و رصد کردن جایگاه اخالق حرفه ای در افزایش، 
بهره وری و بهینه سازی، رضایت مندی و کاهش ضایعات مبتنی بر خروجی سازمان ها اهداف 

برگزاری نخستین کارگاه آموزش اخالق حرفه ای هستند.
گروه  حکمت معاصر پژوهشگاه،  چیستی حرفه و تمایز آن از شغل و اشتغال، چیستی اخالق و تمایز 
اخالق                                                                      کاربردی،چیستی  اخالق  گوناگون  های  کاربردی،شاخه  اخالق  و  نظری  اخالق 
حرفه ای و تمایز اخالق فردی و سازمانی در حرفه،مالک اخالق ورزی در حرفه، ضمانت اجرای اخالق 
حرفه ای، نقش راهبردی اخالق حرفه ای در رهبری سازمان ها، زمینه ها و موانع اخالقی سازی 
سازمان، مدیریت اخالق در سازمان ها، ممیزی اخالق در سازمان،آموزش و ترویج اخالق در حرفه: 
مبانی، اصول، فرآیندها و فنون و مهارت های تشخیص و حل مسایل اخالق در حرفه را مباحث پیش 

بینی شده برای طرح در این  کارگاه اعالم کرده است.
دکتر احد فرامرز قراملکی استاد فلسفه و کالم اسالمی،مدیر گروه اخالق حرفه ای دانشگاه تهران، 
عضو شورای عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت و درمان و مولف کتاب اخالق سازمانی )برگزیده 

دوازدهمین جشنواره پژوهشی فرهنگی سال( مدرس این کارگاه است.
هزینه ثبت نام در این دوره 1000000 است که برای دانشجویان و اعضا هیئت علمی تخفیف اعمال 
خواهد شد. به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره رسمی اعطا می شود. آخرین مهلت ثبت نام در 
کارگاه پنجم دی ماه 1390اعالم شده است.عالقه مندان برای ثبت نام می توانند با آقای  جهانگردی: 

3- 88064891 )داخلی 228( تماس بگیرند.                 

خبر آخر 
 اصالحیه ماده 36 )فصل 
هشتم بازنشستگي و وظیفه( 
آیین نامه استخدامي اعضاي 

هیات علمي دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالي و 
پژوهشي از سوي کامران 
دانشجو وزیر علوم، ابالغ 

شد.بر اساس  این آیین نامه 
اعضا هیات علمي با مرتبه 

استادیاري با 65 سال سن یا 
30 سال خدمت، مرتبه 

دانشیاري با 67 سال سن و 
مرتبه استادي با 70 سال 
سن بازنشسته  مي شوند.

به دنبال ابالغ این اصالحیه 
در اوایل سال تحصیلي جاري 

تعدادي از اعضاي هیات 
علمي پژوهشگاه نیز به 
افتخار بازنشستگي نائل 

شدند.بر این اساس دکتر ثریا 
مکنون )استادیار( عضو گروه 

مطالعات زنان پژوهشگاه با 
69 سال سن و 35 سال 

خدمت و دکتر مظفر 
نامدار)استادیار( عضو 

پژوهشکده علوم سیاسي با 
32 سال خدمت بازنشسته 

شدند.
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همه اعضای هئیت علمی دانشگاه ها  دعوت به همکاری شدند

مشارکت در نقد کتب برای شورای بررسی متون 
رئیس پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی فراخوانی از کلیه اعضای هیئت علمی برای مشارکت در نقد 
متون و کتب علوم انسانی با هدف انتشار آنها در مجموعه های نقد نامه دعوت کرد.دکتر آیت اللهی  در این فراخوان 
نوش��ته اس��ت:» با توجه به رش��د ش��تاباِن توجه به علوم انس��اني در کش��ور که درپي تأکیدات رهبر معظم انقالب                                        
رخ داده اس��ت، ش��وراي بررسي متون و کتب علوم انساني دانشگاه هاي کشور فعالیت هاي خود را با ظرفیت باالتر و با 
جدیت بیش��تر ادامه داده اس��ت. این شورا که 15 سال است در مجموعه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
فعالیت دارد در مجموعه گروه هاي 12گانه اش از مس��اعدت صدها تن از اس��تادان علوم انس��اني دانشگاه هاي کشور 

بهره مند گردیده است.
در فعالیت هاي پیش��ین ش��ورا، نقد و بررسي کتب و متون علوم انساني دانش��گاه ها مورد ارزیابي و نقد و تحلیل قرار 
مي گرفت تا زمینه رشد مناسب این متون و پیرایش آنها به انجام رسد. این شورا در ادامه فعالیت هایش در سال جاري 
نق��د و تحلی��ل 512 کتاب علوم انس��اني مورد اس��تفاده در دانش��گاه هاي کش��ور را در دس��تورکار یکس��اله خود                                              
قرار داده اس��ت که به پیوس��ت مشخصات این کتاب ها ارائه گردیده اس��ت.در اقدامي جدید وگسترده تر،  از محدودة 
کتاب هاي علوم انس��اني کشور فراتر رفته و کتاب هاي مهّم علوم انساني جهان را که دربردارندة نظریه هاي تأثیرگذار 
در این زمینه بوده اس��ت، در دس��تورکار خود نیز قرار داده اس��ت که از این متون 100 عنوان کتاب براي سال جاري 
انتخاب گردیده اس��ت که درنظر اس��ت در معرض نقد و بررسي و تحلیل قرار گیرد.از آنجا که جریان نقد پویا بخوبي 
مي تواند از برخورد منفعالنه با اندیش��ه هاي مطرح، به برخورد فعال با آن تبدیل گردد و زمینه را براي بروز نوآوري و 
ارائه نظریات بومي در علوم انس��اني فراهم نماید و این جریان جز با مش��ارکت کلیه دس��ت اندرکاران علوم انس��اني 
دانش��گاه ها مّیس��ر نمي ش��ود لذا این شورا اقدام به انتش��ار دس��تورکار خویش در دو حوزة پیش گفته مي نماید تا با 

فعال نمودن ظرفیت علمي کشور، جامعه را از همراهي و همفکري دلسوزان و اندیشمندان بهره مند سازد.«
رئیس شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني دانشگاه ها در خاتمه تاکید کرده  شوراي بررسي متون و کتب علوم 
انس��اني از هرگونه نقد و تحلیل و ارزیابي کتاب هاي مذکور در این لیس��ت اس��تقبال مي نماید و از کلیة اندیشمندان 
حوزة علوم انس��اني مي خواهد که از ارائه دیدگاه هاي عالمانه و مدون خویش براي طرح در کمیته هاي این ش��ورا و 
س��پس انتش��ار در مجموعه آثار آن دریغ نفرمایند.نقدهاي ارائه ش��ده پس از بحث و بررسي در کمیته هاي شوراي 
بررس��ي متون و تصویب، در مجالت علمي پژوهش��ي یا در مجموعه کتاب هاي نقدنامه با نام نویسنده منتشر خواهد 

شد.
اعضای هیئت علمی که عالقه مند به فعالیت در این حوزه هس��تند،باید عالقمندي خود را با ذکر عنوان کتاب اعالم 

کنند تا فرم هاي مربوط  دراختیارشان  قرار گیرد.

گزارش جدید میزان بازدید از پرتال جامع علوم انسانی 

آبان؛ رکورد دار بازدید ها  
استقبال از پرتال جامع علوم انسانی به نشانی www.ensani.ir  هر روز بیشتر می شود به طوری که این آمار 
در آبان ماه امسال به بیشترین حد از ابتدای زمان رونمایی فاز اول در وزارت علوم تا کنون بوده است.نکته قابل 

توجه اینکه هر ماه به میزان بازدید ها در نقاط مختلف شهر افزوده می شود و تحلیل داده های فنی نشان می 
دهد از دور دست ترین مناطق کشور هم برای بازدید این سایت مراجعه شده است. گزارش های فنی نشان می 
دهد  از آغاز رونمایی فاز اول پرتال جامع علوم انسانی تا کنون 418109 بازدیدکننده داخلی از 38 شهر بزرگ 

و توابع آنها از پرتال جامع علوم انسانی بازدید کرده اند.
تکرار این اتفاق و ادامه آن حتما نشانه تحقق  یکی از اهداف جدی در حوزه علوم انسانی است.صاحب نظران 

می گویند یکی از مهم ترین مشکالت فعلی در علوم،مخصوصا علوم انسانی توزیع نا مناسب آنها و وجود                          
بی عدالتی در دسترسی همه عالقه مندان به منابع و مراجع این حوزه است.با توجه به شرایط فعلی می توان 
پیش بینی کرد و امیدوار بود در آینده پرتال جامعه علوم انسانی با ایجاد تحول در این حوزه حساس،زمینه 

پیشرفت و همچنین اصالح برخی نقاط ضعف فعلی را فراهم کرد.از ابتدای راه اندازی پرتال جامع علوم انسانی  
تا اواخر آبان در مجموع 466 هزار و 298 نفر از 115 کشور جهان و 38 شهر ایران از پرتال بازدید کرده اند که 

بیشترین بازدید در یک روز 12000 نفر بوده است.هم اکنون متوسط میزان بازدید روزانه از این سایت 8 هزار 
و 548 نفر است.

بر اساس آخرین آمار،آبان امسال  در مجموع 174 هزار و 690 بازدید انجام شده که  29 آبان ماه به عنوان 
پربازدیدترین روز مشخص اعالم است.در این مدت همچنین تهران با 65 هزار و 139 بازدید کننده،شیراز با 
6 هزار و 524 بازدید کننده و مشهد با 8 هزار و 871 بازدید کننده به ترتیب بیشترین آمار مراجعه به پرتال 

را داشته اند. الر با 71،بندر لنگه با 7 و زابل با 3 بازدید کننده نیز در انتهای فهرست آماری مکان های مراجعه 
به سایت قرار دارند.همچنین در آبان امسال 93.5 درصد از مراجعه کنندگان به پرتال از طریق موتورهای 

جستجو مانند  google و ...، 3.5 درصد با مراجعه مستقیم به وب سایت پرتال ensani.ir و 3 درصد نیز  از 
طریق ارجاع از سایت های دیگر وارد پرتال شده اند.

پژوهشگاه1 بارگذاري و راه اندازي س�ایت جدید 
پایگاه جدید اطالع رس��اني پژوهش��گاه علوم 
انساني به  نشانی  www.ihcs.ac.ir راه اندازي 
ش��د و در اختی��ار اس��تفاده کنندگان قرار گرفت. 
ع��الوه بر تغییرات ظاه��ري، امکانات جدیدي در 
پایگاه جدید وجود دارد، که مهمترین آن مدیریت 
صفح��ات مربوط به هر واحد، مطابق خط مش��ي 
مدی��ران و برنامه ری��زان آن واحد قاب��ل ویرایش 

است.

2 راه اندازي سرویس اینترنت خانگي 
کارکنان

طبق اع��الم مرکز رایانه و اس��تقبال همکاران 
پژوهش��گاه و متعاقب آن انعقاد قرارداد با شرکت 
پارس��ان لین س��رویس اینترنت حدود 70 نفر از 
همکاران هم اکنون دایر و قابل استفاده است. الزم 
به ذکر اس��ت یک س��وم  هزینه این طرح طي دو 
قس��ط از حقوق همکاران کسر مي شود . یک سوم 
دیگر  توس��ط پژوهشگاه پرداخت می شود و بقیه 

مبلغ هم از فروشنده تخفیف گرفته شده است.

بهره برداري از شبکه  جدید ب��ا پای��ان یافتن پروژه کابل کش��ي و 3
شبکه داخلي پژوهش��گاه، این شبکه رسما مورد 
بهره ب��رداري ق��رار گرفت. ای��ن پروژه ب��ه دلیل 
اس��تهالک شبکه داخلي قدیمي و نیز مشکل برق 
رایانه ها به انجام رس��ید.همچنین با هدف تسهیل 
در خدمت رساني به همکاران مطالعه روي سامانه 
خدم��ات مدیریت اطالعات و درخواس��ت ها آغاز 
ش��ده و بزودي با نصب این س��امانه درخواس��ت 
خدم��ات از مرک��ز رایانه اي بص��ورت مکانیزه و با 

قابلیت پیگیري قابل انجام خواهد بود.

نرم افزار جامع  اداري و مالي 4
پیرو انعقاد قرارداد با شرکت تخصصي 
نرم اف��زار جام��ع اداري و مالي، کارشناس��ان آن 
ش��رکت در حال اس��تقرار س��امانه ي مذکور در 
پژوهشگاه هستند. همکاران مدیریت امور مالي و 
امور اداري هم اکنون مراحل ورود اطالعات اولیه 

و آماده سازي نرم افزار را دنبال می کنند.

س�امانه مدیری�ت آم�وزش واح�د  تحصیالت تکمیلي5
ب��ه دلیل نیاز مدیریت تحصی��الت تکمیلي به 
سامانه  مکانیزه آموزش دانشجویان، مطالعه روي 
محصوالت شرکت هاي ارائه دهنده  این سامانه از 
س��وی کارشناسان مرکز رایانه آغاز شده  و بزودي 
با انتخاب تیم تخصصي ارائه دهنده سامانه  مذکور، 

تهیه و راه اندازي آن در پژوهشگاه آغاز مي شود.

آخرین خبرها از مرکز رایانه 
پژوهشگاه 



4  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |  شمـاره16| آبان و آذر   90 

ی 
رنان

سخ
و 

ت 
س

ش
ن

ت
ارا

ش
انت

ی
ـر

خبـ
ش 

زار
گ

ار
ـــ

خب
ا

استقبال از کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان   

دومین کارگاه هم برگزار می شود 

برنامه های هفته پژوهش اعالم شد 

به استقبال یک مناسبت مهم 
وی��ژه برنامه های هفته پژوهش از س��وی س��تاد این هفته در پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالع��ات فرهنگی اعالم شد.امس��ال نیز این هفته مه��م و نمادین با 
اج��رای برنامه های متنوعی در پژوهش��گاه و ب��ا حضور اساتید،دانش��جویان و 
کارکنان گرامی داش��ته خواهد ش��د.این برنامه ها قرار است در فاصله زمانی 26 
تا 30 آذر امس��ال برگزار ش��وند.جدول مقابل ریز برنامه های این هفته را نشان              

می دهد.
همزمان با تش��کیل س��تاد ملی هفته پژوهش،س��ازمان ها و نه��اد های مختلف 
برنام��ه ریزی برای برگزاری ه��ر چه بهتر این هفته را آغاز کرده اند. رئیس مرکز 
برنامه ریزی و سیاس��تگذاری پژوهش��ی وزارت علوم نیز گفته  منشور و موازین 
اخالق پژوهش��ی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي و فناوری که 22تا 27آذر 
در نمایش��گاه بین المللي تهران برگزار مي ش��ود رونمایي خواهد ش��د. از جمله 
بخش های نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فناوری مي ت��وان به غرفه های 
قط��ب ه��ای علمی اش��اره کرد ک��ه برخی از قطب ه��ای علمی کش��ور به ارائه 
دس��تاوردهای خود در این بخش می پردازند و همچنین نش��ریات علمی کشور 

نیز در این نمایش��گاه حضور فعال خواهند داش��ت.

فهرست برنامه های هفته پژوهش
 در پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی 

مکان زمان عنوان برنامه روز / تاریخ 
سالن 10-12تجلیل از پژوهشگران پیشکسوت26/9شنبه

اجتماعات

معرفي آخرین تولیدات 27/9یکشنبه
پژوهشگاه)تجلیل از مؤلفان(

سالن 12-10
اجتماعات

هم اندیشي راهکارهاي افزایش 28/9دوشنبه
تأثیرگذاري عمومي پژوهش

سالن 12-10
اجتماعات

بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش 28/9دوشنبه
در مصلي

حرکت 15-13
از مقابل  
پژوهشگاه

سالن 10-12 تقدیر از پژوهشگران برگزیده29/9سه شنبه
اجتماعات

سالن روز تکریم پژوهشگران30/9چهارشنبه
حکمت 

نخس��تین کارگاه تربیت مربی فلس��فه ب��رای کودکان 
توسط  گروه پژوهش��ی فلسفه برای کودکان 23 تا 25 
مه��ر ماه با اس��تقبال عالقه مندان  برگزار ش��د. در این 
دوره موضوعات��ی مانن��د مفاهی��م اصل��ی مرب��وط به 
فبک)تعری��ف، ضرورت، اهداف و...(، نقش داس��تان در 
رش��د ش��خصیت ک��ودک، حلق��ه کندوکاو)تعری��ف،                         
ویژگی ها و...(، نظریه های روانش��ناختی فبک، نقش و 
ویژگی های مربی فبک و همچنین نظریه های تعلیم و 
تربیت در فبک، توس��ط اساتید مجرب این حوزه؛خانم 
ها دکتر هدایتی، دکتر رش��تچی، دکتر ش��ریف نسب و 
آقای��ان دکتر قائدی و دکتر کریمی ارائه ش��د. عالوه بر 
س��اختار کلی جلس��ات که بصورت کارگاه��ی بود، در 
روزه��ای دوم و چه��ارم این برنام��ه، کارگاه عملی نیز 

برگزار ش��د.
در ای��ن مرحل��ه  از  25 نفر از داوطلب��ان برای ثبت نام 
قطع��ی و ش��رکت در دوره انتخاب ش��دند.در روز اول 
کارگاه دکتر هدایتی به عنوان اولین سخنران این دوره 
به تش��ریح مبانی برنامه فلسفه برای کودکان پرداخت. 
وی  ابتدا به س��یر تاریخی برنام��ه و چگونگی ظهور آن 
اش��اره کرد و س��پس با معرفی الگ��وی لیپمن و اصول 
نظری��ه او ، ب��ه آث��ار حلقه کن��دوکاو، اه��داف برنامه،        

ظرفیت ه��ای فیلس��وفانه ک��ودکان وهمچنین منافع 
برنامه فلس��فه برای کودکان پرداخت. 

دکتر شریف نسب، س��خنران دیگر روز اول، به تشریح 
نقش داستان در رشد ش��خصیت کودک پرداخت. وی  
پ��س از ارائه تعاریفی از ش��خصیت، داس��تان، روایت، 
کودک و رشد، به کارکردهای داستان و ویژگی های آن 
و همچنی��ن ب��ه چرایی آم��وزش تفکر در ای��ن حوزه 
پرداخت. در انتها  نیز داس��تان کوتاهی از کلیله و دمنه 
که بازنویس��ی نیز ش��ده بود در اختیار دانشجویان قرار 
داده شد تا به شیوه حلقه کندوکاو سواالت و ابهام های 

خود را به بحث و گفتگو بگذارند.
دکتر کریمی س��خنران دیگر ای��ن کارگاه در روز دوم 
بود که ب��ه موضوع حلقه کن��دوکاو پرداخت و پس از 
تش��ریح ض��رورت ورود حلقه کندوکاو ب��ه مدارس و 
همچنین وضعیت نظام آموزش و پرورش رایج  به گله 
مندی هایی که از سوی معلمان و دانش آموزان مطرح 
می ش��ود اش��اره کرد و پس از طرح مسأله، چیستی و 
تعریف حلقه، نحوه اجرای آن را تش��ریح کرد. در ادامه 

جلس��ه نیز کارگاه عملی برگزار ش��د. 
روز س��وم دکت��ر هدایت��ی نظریه های روانش��ناختی 
فلس��فه را تش��ریح نم��ود.وی  کارگاه را ب��ا یک بازی 

مبتنی بر جس��تجوی مفاد درسی پراکنده و پنهان در 
کالس) ک��ه تمثیلی از جس��تجوی حقیق��ت در عالم 
وجود اس��ت( آغاز کرد. س��پس از اعضا خواسته شد تا 
در مورد هریک از تئوری ها که  له یا علیه برنامه فبک 

اس��ت بحث و بررس��ی کنند. 
دکتر رش��تچی کارگاه بعدی را به بی��ان ویژگی های 
مرب��ی فلس��فه ب��رای ک��ودکان اختص��اص داد .او  با 
همفکری  شرکت کنندگان به تشریح مهارت های سه 
گانه معلم فلس��فه برای ک��ودکان پرداخت و از منظر 
روانش��ناختی نی��ز ابع��اد مختلف حلقه کن��دوکاو  را 
بررسی کرد.تشریح نظریه های تعلیم وتربیت در فبک 
را نیز دکتر قائدی در روز آخر برعهده داش��ت که پس 
  p4cاز تعریف نظریه و چیستی آن، موضوعاتی که در
می توان در مورد آن نظریه ارائه داد، از س��وی شرکت 
کنندگان مطرح و س��واالت مختلفی درباره آنها مطرح 

و به بحث گذاش��ته ش��د. 
مرحله اول کارگاه تربیت مربی فلس��فه برای کودکان با 
ارزیاب��ی مثبت و با معدل عالی از س��وی اعضا به پایان 
رس��ید.مرحله دوم این کارگاه ها قرار است آذر ماه 90 
همراه با طرح موضوعات دیگر برنامه و برگزاری آزمون 

تئوری و عملی تش��کیل ش��ود.

پژوهشگاه علوم انسانی در روزهای پایانی مهر ماه میزبان دانشجویان عالقه مند به مسائل فلسفی در حوزه کودکان بود تا با شرکت در 
کارگاه 3 روزه تربیت مربی توانمندی های خود را در این زمینه افزایش دهند.استقبال  از این کارگاه بیشتر از تصور مجریان برنامه بود 

و آنها مجبور به گزینش عالقه مندان شدند.در ادامه گزارشی از برگزاری این کارگاه را می خوانید...
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گزارش همایش

رهیافت بین رشتگي زبان و ادبیات فارسي   
گ�روه زبان و ادبیات فارس�ی ش�وراي بررس�ي متون                        
و کتب علوم انس�اني تابس�تان گذشته،نخستین هم 
اندیشی »رهیافت بین رشتگی زبان و ادبیات فارسی« 
را برگ�زار کرد.مجله »کتاب ماه ادبی�ات« در پنجاه و 
س�ومین ش�ماره خ�ود، گ�زارش مفصل�ی از ای�ن                                         
هم اندیش�ی منتش�ر کرده اس�ت.در این گ�زارش 11 
مراس�م،نکات                                                        ای�ن  جزئی�ات  ب�ه  ای  صفح�ه 
برجس�ته س�خنرانی ه�ا و تصمیم�ات اتخاذ ش�ده،                           
اشاره شده اس�ت.آنچه در ادامه می آید،خالصه ای از 
این گزارش مفصل است.متن کامل این گزارش بر روی 
  www.ketab.ir  س�ایت کتاب ماه ادبیات به نش�انی

نیز قابل دسترسی است.
نخس��تین هم اندیش��ي گروه زبان و ادبیات فارس��ي شوراي 
بررس��ي مت��ون و کتب عل��وم انس��اني ب��ا عنوان»رهیافت                   
بین رشتگي زبان و ادبیات فارسي«  پنج شنبه، 2 تیر 90 ، با 
حضور استادان زبان و ادبیات فارسي،زبان و ادبیات انگلیسي، 
زبان شناس��ي، زبان و ادبیات عربي و... در س��الن اجتماعات 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
دکتر حسینعلي قبادي دبیر علمي هم اندیشي و رئیس گروه 
زبان و ادبیات فارس��ي شوراي بررسي متون  اولین سخنران 
هم اندیش��ي ب��ود که ض��رورت و اهداف برگ��زاري این هم 

اندیشي را تشریح کرد. 
دکت��ر قبادي بنی��اد این همایش را به تالش هاي 15 س��الة 
شوراي بررسي متون در شناخت خألها و نیازهاي رشتة زبان 
و ادبیات فارس��ي در دانش��گاه ها در مسیر غني سازي منابع 
درس��ي و نوآوري در شگردهاي آموزش��ي و تحصیِل دانش 
دانست و گفت:»واکاوي علمي منابع درسي و کیفیت تطبیق 
آن با گسترة دانش در عصر حاضر، گروه زبان و ادبیات فارسي 
را در هماهنگي باش��وراي بررسي متون بر آن داشته تا نتایج 
نقده��ا و بحث هاي خود را در مرحل��ة عمل پیکربندي و در 
عرصة ملي باطرح ضرورت بازنگري بین اس��تادان رشته هاي 
زبان و ادبیات، به نقد و هم اندیشي بگذارد. لذا نتیجة کوشش 
یکس��الة اعضاي گروه براي برگزاري این نشست، بهره گیري 
از خرد جمعي و شکل گیري تشکلي مردم نهاد با همکاري و 
همت انجمن هاي علمي اس��ت. از جمله اهداف مهم این هم 
اندیشي -که مقدمه یا پیش همایش دومین کنگرةملي علوم 
انس��اني به ش��مار مي رود- برنامه ریزي و تدوین دیگرگونة 
منابع آموزش��ي و کمک به غناي متون علمي رش��تة زبان و 

ادبیات فارسي است« 
دکت��ر مهرمحم��دي، عضو هیئت علمي گ��روه برنامه ریزي 

آموزشي دانشگاه تربیت مدرس، دربارة مفاهیم، اصول
و شیوه هاي بین رشتگي با توجه به زمینه ها و ظرفیت های 
رشته زبان و ادبیات فارسی گفت:»پرداختن به مباحث میان 
رشتگي مانند برهوت زدایي از ساحت برنامه ریزي و ساختار 
علمي است. جهت گیري مطالعات میان رشتگي دردانشگاه 
ها امروزه بیش��تر ضرورتي اجباري است تا ضرورتي انتخابي 
ب��ه منظ��ور اس��تفاده از زمینه ه��اي بایر علم��ي و پرکردن 

خألهاي معرفتي بشر و نیازهاي نوظهور انسان معاصر.«

سومین سخنران همایش، دکتر علیرضا نیکویي، عضو هیئت 
علمي دانش��گاه گی��الن، بود که دربارة « ابعاد بین رش��تگی 
مقوالت ادب��ی گفت:»مطالع��ات میان رش��ته اي ضرورتی 
هس��تی شناس��ی و معرفت شناس��ی دارد که به تََبِع این دو، 
روش شناسی و اصطالح شناسی خاص خود را دارد. این نوع 
از مطالعات مثل دیگر پدیده ها و امور انس��انی و معرفتی، از 
جنِس »امکان« است و گشایش ها و محدودیت های خود را 
دارد. از ای��ن رو، نباید دلخوش به پس��ند ای��ام وتن دادن به 
س��لطه و فشاِر گفتمانی، دغدغة نیازها و ضرورت هاي ایجاد 

نگرش هاي نو را نادیده گرفت.«
بخش دوم این همایش میزگرد تخصصي ادبیات، دانش هاي 
ادب��ي و س��ایر دانش ها بود ک��ه با س��خنراني دکترکوروش 
صف��وي، عضو هیئت علمي دانش��گاه عالمه طباطبایي، آغاز 
ش��د.»ابعاد بینارشتگي سبک شناسي «یا »سبک شناسی و 
مطالع��ات میان رش��ته ای« نی��ز  موضوع س��خنراني دکتر 
محمود فتوحي، عضو هیئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، 
بود. س��خنران بعدي میزگرد ادبیات، دانش های ادبي و سایر 
دان��ش ها  دکتر عبداهلل رادمرد، عضو هیئت علمي دانش��گاه 
فردوس��ي مش��هد، درباره» ابعاد و ظرفیت هاي بین رشتگي 
تفس��یرهاي فارس��ی قرآن « بود. او با طرح مس��ئلة »تعامل 
ادبیات فارسي و ادب عربي و میزان تکیة آنها بر متون دیني« 
پیش��ینة این تعامل را به پیش��گامي ایرانیان در علوم ادبي و 
غیرادبي مربوط دانس��ت. در ادامه، امیر ابوذري، دانش��جوي 
دوره دکت��ري، مقال��ة خود را با عنوان »دیالوگ نویس��ي در 

ادبیات فارسي و سینماي ایران « توضیح داد. 
بخش س��وم این همایش دکتر حس��ن اکب��ري بیرق، عضو 
هیئت علمي دانشگاه سمنان، مقاله خود را با عنوان »مقدمه 

اي بر رابطه ادبیات و فلسفه« ارائه کرد.
در ادامه، دکتر فرزاد قائمي، عضو هیئت 
علمي دانشگاه فردوسي مشهد، در مقالة 
خود با عنوان »رو ش شناس��ي رویکرد 
میان رش��ته اي نقد اسطوره اي و کهن 
الگوی��ی« را ارئ��ه کرد.پ��س از پای��ان 
سخنراني، اس��تادان و دانش��جویان در 
چهار کارگروه مس��تقل مس��تقر شدند.

بح��ث کارگ��روه اول درب��ارة » ادبیات، 
دانش هاي ادبي و س��ایر دانش ها و ابعاد 
بین رش��تگي مقوالت ادبي« بود. در این 
کارگروه دکت��ر مجتبي منش��ي زاده و 
دکت��ر علیرض��ا نیکویي و دکت��ر ناصر 
نیکوبخ��ت )رابط گروه زب��ان و ادبیات 
فارسي شوراي بررسي متون و استادان( 

مطالبی را طرح کردند.
مه��م ترین محورهایی ک��ه در کارگروه 
دوم با موضوع »کارکردها، ظرفیت ها و 
کارآمدی ادبیات فارس��ی « مطرح ش��د 
کالس��یک،  ادبی��ات  کارکرده��ای 
کارکرده��ای ادبی��ات ام��روز و تدوین 

آموزش زبان و ادبیات فارسی از دوران ابتدایی تا دانشگاه در 
س��ه بعد عرضی، طولی و عمقی، تدوین مهارت های زبانی و 
ادبی و ضرورت های رش��تة زبان و ادبیات فارسی بود. در این 
کارگروه دکتر احمد رضي و دکتر محمدرضا سنگري و دکتر 
بش��یري )رابط گروه زبان و ادبیات فارس��ي شوراي بررسي 

متون و استادان( طرح را ارائه کردند.
در کارگ��روه س��وم با موض��وع »چالش های ف��راروی روش 

شناسی و نقد در ادبیات فارسی« دکتر محمود فتوحي با
حضور دکتر س��عید بزرگ بیگدلي )رابط گروه زبان و ادبیات 
فارسي ش��وراي بررسي متون و اس��تادان(  به طرح موضوع 

پرداخت.
این هم اندیش��ي پس از ارائه جمع بندي مباحث مطرح شده 
در کارگ��روه ها به بخش نهایي رس��ید. دبیر علمي همایش، 
دکت��ر قب��ادي، در جمع بندي نهایي همای��ش رهیافت بین 
رش��تگي گفت:»هم��ان طور که از اس��م این هم اندیش��ی                      
برمی آید اینجا اجالس��ی ب��رای تصمیم گیری و سیاس��ت 
گذاری نبوده است، بلکه خلق فرصت براي گفت وگو و تبادل 
نظر علمی به منظور پاس��خ به خألهاي بنیادي و چالش هاي 
فراروي رشتة زبان و ادبیات فارسي است و ربط و نسبتی هم 
با حوزة آموزش و تصمیم دربارة رش��ته ها و راه اندازی رشته 
ندارد. این مهم وظیفة ما نبوده و برنامة ما نیز نیست. من فکر 
می کن��م وقتی به کلمة »رهیافت« عنایت داش��ته باش��یم 
وظیفه ما روش��ن تر می ش��ود ک��ه همانا واکاوی مس��ائل و 
کوش��ش برای رفع ابهامات و روشن تر کردن شیوه ها و خلق 
ظرفیت هایی در این زمینه است، تا دریابیم چگونه به سمت 
پژوهش های بین رش��ته ای حرکت کنیم. این می تواند هم 

هدف مقطعی تلقی شود و هم هدف کالن تر.«

مسائل و مشكالت حوزة برنامه ريزى در رشتة زبان و ادبيات فارسى: 
مشخص نبودن دقيق خألهاى موجود در زمينة برنامه ريزى درسى و ضرورت 
انجام مطالعات گسترده در اين زمينه / سياست زدگى / عدم اجراى اهداف پيش 
بينى ش��ده در برنامه هاى آموزش عالى كش��ور / عدم اس��تقالل دانشگاه ها در 
برنامه ريزى درس��ى / حمايت نك��ردن وزارت علوم و دانش��گاه ها از اصالح 

برنامه ريزى درسى / مقاومت اعضاى هيئت علمى در برابر تغيير

برخى از راهكارها و پيشنهادها در حوزه برنامه ريزى درسى 
اصالح برنامه ريزى درس��ى در ح��وزه ادبيات نيازمند عزمى جدى و همگانى 
است و تمام گروه هاى آموزشى و اعضاى هيئت علمى بايد خود را در اين مسئله 
ذى نفع بدانند./ توجه به ويژگى هاى ماهوى رش��تة ادبيات فارسى در برنامه 
ريزي. /در برنامه ريزى درس��ى رش��تة زبان و ادبيات فارسى بايد به نيازهاى 
جامع��ه و جنب��ه هاى كاربردى جامعه توجه ش��ود./عملياتى ش��دن نتايج هم 

انديشى ها و همايش هايى كه در اين زمينه برگزار مى شود.

مشکالت و راهکار ها 
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مناقشة شیخ سلیمان االشقر دربارة والیت 
زنان و ارتباط آن با موضوع شیعه شناسي

خالصه یک سخنرانی 

مناقش��ة شیخ سلیمان االشقر سال 2004م پیرامون جواز والیت زنان و راي او 
دربارة امکان حضور یافتن زنان در مناصب سیاس��ي مانند مجالس ملي مطرح 
شد. االش��قر این موضوع را از طریق زیر سئوال بردن روایتي در صحیح بخاري 
از ابوبک��ره، یکي از صحابي رس��ول خدا )صلي اهلل علیه و آل��ه( انجام داد که از 
مهم ترین منابع اهل سنت در اعتقاد به عدم جواز والیت زنان و قرارگرفتن شان 
در مناصبي چون نمایندگي مجلس اس��ت. او در مقاله اش که در روزنامة الوطن 
چاپ کویت منتش��ر شد اعالم کرد که ابوبکره در جریان شهادتش درباره زناي 
مغیره بن شعبه از سوي خلیفه دوم فاسق دانسته شده است و فردي دروغگوست 

که عدالت از او ساقط است.
 و البته باید خاطرنشان کرد که علماي شیعه ابوبکره را فردي پرهیزکار مي دانند 
و روایت مذکور را که در کتاب هاي روایي ش��یعه مانند تحف العقول آمده است 
مي پذیرند و به آن استناد مي کنند. بنابراین در نقد االشقر دربارة روایت مذکور 

و شخصیت ابوبکره با او همداستان نیستند.
اهمیت مناقشة االشقر در آن است که او یکي از روایات صحیح بخاري را که اهل 
س��نت آن را معتبرترین کتاب پس از قرآن مي دانند زیر س��ئوال برده اس��ت. و 
راوي آن را که یکي از صحابه است از عدالت خارج مي داند. بدین ترتیب تمامي 
روایات ابوبکره در صحیحان )صحیح بخاري و مس��لم( و دیگر کتاب هاي روایي 
اهل س��نت را از اعتبار س��اقط مي کند. این در حالي اس��ت که برخالف علماي 

بزرگ تقریب مذاهب اس��المي، س��لفي ها معموالً نقدهاي علمي علماي شیعه 
درب��ارة برخي از روایات موجود در صحیحان را با تعابیري چون کفر و یا بدعت 
تعبی��ر کرده اند. چنانکه دکتر ناصر القف��اري در آثار خود، به همین دلیل حکم 
ش��یعه را یکي از این این دو دانسته اس��ت. و البته االشقر نیز در محافل سلفي 
مانند برخي از مقاالت مجلة س��لفي الفرقان چاپ کویت مورد لعن و نفرین قرار 
گرفت. بنابراین شیعه ش��ناس قب��ل از آنکه به دنبال بررس��ي تعارض برخي از 
س��لفي ها با شیعیان باشد باید همان موضوعات را در نزاع هاي دروني آنان مورد 
مطالعه قرار دهد و درک خود را از چالش ها و اختالفات جهت یافتن زمینه هاي 

توافق و تقریب میان مذاهب اسالمي ارتقا بخشد. 
علماي شیعه مانند مرحوم عالمه محمد حسین حسیني طهراني )ره( معتقدند 
ک��ه نمایندگي مجلس از باب والیت اس��ت و نه وکالت و بر منع زنان از ورود به 
مجلس نظر داده اند . اگر چه برخي دیگر از فقهاء اساسا نمایندگي مجلس را از 
باب وکالت دیده اند و آن را جایز دانسته اند. االشقر نیز این بحث را مطرح کرده 
اس��ت که اگر فرضاً روایت ابوبکره هم صحیح ب��ود معنایش چنین بود که زنان 
نمي توانند منصب سلطان و یا رییس جمهور را تصاحب کنند و این منافي با آن 
نیس��ت که نتوانند نمایندة مجلس ش��وند. چون صحیح نیس��ت گفته شود اگر 
فردي صالحیت ریاس��ت جمهوري را نداشته باش��د پس صالحیت نمایندگي 

مجلس را هم ندارد. 

در دهه های اخیر، توس��عه وگس��ترش فناوري ه��ای جدید ارتباطی 
موجب تحوالت شگرفی در ابعاد گوناگون زندگی بشری شده و روز به 
روز بر اثرات آن افزوده می شود.  فضای مجازی که توسط این فناوري ها 
ب��ه وجود آمده ح��اوی اطالعات متکثر و متنوعي اس��ت و به صورت 
بخش��ی از واقعی��ت اجتماعی عصر جدید، فض��ای اصلی تعامل های 
معرفتی را در اختیار گرفته اس��ت. ش��بکه اینترنت به عنوان س��تون 
فق��رات فناوري ه��ای نوی��ن ارتباط��ی و ارتباط��ات رایان��ه مح��ور                            
Computer- Mediated Communication در شکل گیری 
فرایندهای نوین و ظهور فضاهای جدید اقتصادی، فرهنگی، اجتماعي، 
سیاس��ی و امنیتی نقش اساسی دارد. اینترنت با انتقال آنی اطالعات، 
داده ها و سرمایه ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف 
دنیا در عمل فاصله زمان و مکان را از میان برداش��ته اس��ت. به همین 
دلیل دو مفهوم اساسی زمان و مکان معنای تازه ای پیدا کرده اند که با 
معنای س��نتی آن در جوامع ما قبل م��درن و یا حتی صنعتی تفاوت 

ملموسی دارند. 
انق��الب نوینی که حول محور فناوري ه��ای اطالعاتي نظیر اینترنت 
متمرکز است با سرعتی شتابان در کار شکل دهی مجدد بنیان مادی 
جامعه است. پیشرفت های خیره کننده در تولید، اکتساب، جمع آوري، 

پايان یک طرح حتقيقاتي 

»بررسی پیامد های فرهنگی 
اجتماعی کاربرد اینترنت بر 
امنیت اجتماعی در ایران و 

ارائه  راهبرد مناسب«  
این طرح پژوهشي را دکتر سعید مجردي انجام داده و بخشي از طرح 
ملي مطالعات امنیت اجتماعي محسوب می شود  که مجري آن گروه 

پژوهشي جامعه و امنیت است.

جلسة سخنراني دکتر کامیار صداقت ثمرحسیني یکشنبه 6 آذر از ساعت 10 روز با عنوان »مناقشة 
شیخ سلیمان االشقر دربارة والیت زنان و ارتباط آن با موضوع شیعه شناسي« با حضور جمعي از 
اساتید و عالقمندان به این حوزة مطالعاتي در سالن اندیشة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي برگزار شد.آنچه در ادامه می آید خالصه ای از این سخنرانی است... 
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امنیت جامعه اي:
 معنا، مولفه ها و نظریه ها 

پایان یک طرح تحقیقاتی  

هدف اصلي و کلیدي کار، تمهیدي است براي دوري جستن از تقلید مطلق از متون غربي 
و نیز اجتناب از تعصب ورزي بومي. اصل پیشنهادي براي نیل نسبي به هدف عبارت بوده 
اس��ت از: »نقد و ارزیابي ادبیات غربي به همراه امکان سنجي طراحي مدلي براي تخمین 
معنا و اجزاي امنیت اجتماعي در فراس��وي غرب«.به نظر مي رس��د پس از اینکه »امنیت 
ف��ردي )Individual Security( « مورد شناس��ایي قرار گرف��ت، افراد براي تحقق و 
تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههاي مختلف اجتماعي 
هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت جامعه اي  )Societal Security( مورد 
توجه و بحث قرار مي گیرد. امنیت جامعه اي، نوع و س��طحي از احس��اس اطمینان خاطر 
است که جامعه )Society( و گروه در آن موضوع اساسي هستند. بعضي محققان این نوع 
از امنیت را به امنیت »اجتماعي ش��ده« یا به »امنیت س��اخته و پرداخته جامعه« معنا 
کرده ان��د. ]تاجیک و افتخاري، 1379[. از دید این محققان پس از تدارک س��طح فردي 
امنیت و یا پس از پرداختن به وجه ملي امنیت، ضرورت دارد به امنیت و اطمینان خاطري 
بذل توجه ش��ود که محصول جامعه است و در جامعه شکل مي گیرد. این در حالي است 
که بعضي محققان دیگر، از امنیت جامعگي و هویت محور )بوزان، 1993( سخن گفته اند. 
نبای��د فراموش کرد که امنیت جامع��ه اي، در زمینه ها و محیط هاي مختلف، مصادیق و 
تفاسیر متفاوتي یافته است. عموماً این قسم از امنیت هنگامي طرح مي شود که جامعه به 
طور معقولي معضل بقاء نداش��ته باش��د و درصدد حفظ و ابراز قویت��ر خود برآید. بر این 
اساس، امنیت جامعه اي ابتدا در جوامعي طرح شد که به سطح قابل قبولي از بقاء و حیات 
رسیده بودند. معنایي که براي امنیت جامعه اي در جوامع غربي مراد شده، با معناي آن در 

جوامع دیگر- که سطح رفاه و دغدغه هاي اجتماعي متفاوتي دارند- تطابق کامل ندارد. 
در کشورهایي مانند ایران که حدي از رفاه و آرامش تامین شده است موجي از دغدغه هاي 
گوناگون، جامعه را درنوردیده اس��ت. دسترس��ي آس��ان و سریع به رس��انه هاي خبري، 
محوریت رقابت در همکاري ها، بافت متنوع جمعیتي، نابرابري در فرصت هاي اقتصادي و 
اجتماعي و کلیشه بندي رفتارها و تلقي ها سبب شده اند جامعه ایراني عالوه بر دغدغه هاي 
پیش��ین، نگراني هاي نوپدیدي هم داش��ته باش��د. بنابراین محیط هاي مخاطره پذیري 
 ،)Silence( جمعیت ایراني به مراتب متنوع تر و عمیق تر اس��ت. در شرایطي که سکوت
مخفي کاري )Secrecy( و س��رکوب )Suppression(، پرهزینه و ناممکن مي شود و 
هزینه هاي رشد فردي و تکامل جمعي، افزایش چشمگیري مي یابد، طرح مساله امنیت 
جامع��ه اي و یافتن فرمول ش��ناخت، تحلیل و ارتقاي آن به ام��ري اجتناب ناپذیر تبدیل 
مي ش��ود. امنیت جامعه اي در هر جامعه اي مساله نیست. در بسیاري موارد، نیاز به بقاء و 
امنیت فیزیولوژیک، خواس��ته ها و دغدغه هاي جامعه اي را تحت الشعاع قرار مي دهد. به 
نسبتي که افراد از دغدغه وجودي رها مي شوند و به سیاست زندگي مي اندیشند، جامعه اي 
زیبا و رهایي بخش مي خواهند و مي کوشند خود )self( را با هزینه اي کمتر و به  شیوه اي 
بهتر ابراز نمایند.براین اساس، کشمکشهاي برخاسته از تعصب هاي قبیلگي و عشیره اي، 
موضوع امنیت جامعه اي نیست. امنیت جامعه اي، دلمشغولي مخاطراتي است که عمداً یا 

طبعاً، هستي و یا بالندگي یک گروه را هدف قرار مي دهد.
مش��روح گزارش پژوهش��ي دکتر نصري به زودي در قالب کتابي تحت عنوان »درآمدي 

نظري بر امنیت جامعه اي« توسط گروه پژوهشي جامعه و امنیت به چاپ خواهد رسید.

پردازش، نگهداری و انتقال اطالعات در واقع به کاربرد 
فناوری ه��ای اطالعات��ی در تمام��ی زوای��ای حی��ات 
اجتماعی انجامیده اس��ت. در این شرایط اغلب مسایل 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، در سراسر جهان 
به یکدیگر وابس��ته شده و در سیستمی که هندسه آن 
همواره در حال تغییر اس��ت، باز تعریف می ش��وند. این 
انقالب، ش��کل جدیدی از روابط میان زیر ساخت های 
تشکیل دهنده نظم و امنیت اجتماعي به وجود آورده و 
موجب می ش��ود ت��ا تعریف جدیدی از نظ��م و امنیت 
اجتماع��ی ارائ��ه گردد. ویژگ��ی این سیس��تم جدید، 
پیچیدگ��ي و توانایی بالقوه آن ب��رای تولید فرصت ها و 

تهدیدات امنیت اجتماعي مي باشد.
بنابرای��ن، بدون درک صحیح تحوالت ناش��ي از اثرات 
فناوري های نوین اطالعاتی نمي توان تحلیل درستي از 
آن چه که در محیط امنیت اجتماعي کش��ور مي گذرد 
به دس��ت آورد. فناوري هاي نوین اطالعاتي و در مرکز 
آن اینترن��ت، ب��ه همه عرصه های زندگی انس��ان نفوذ 
کرده و قاعده ب��ازی را در همه عرصه ها از جمله نظم و 

امنیت اجتماعي تغییر داده اس��ت. امروزه اطالعات، به 
عنوان مهمتری��ن ابزار تولید نظ��م و امنیت اجتماعي 
موجب گردیده در الگوی زندگی مردم تغییرات اساسی 
به وجود آید. تغییر در الگوهای کار، فراغت، معاش��رت، 
سرگرمی و نظارت و کنترل از جمله تغییراتی است که 
در این فضای جدید قابل بحث و بررس��ی می باش��ند. 
همزمان با چنین تحوالتي، در عرصه سیاسی نیز شاهد 
تغییرات زیادی هس��تیم. دمکراتیزه ش��دن س��اختار 
سیاس��ی از طریق اثرگ��ذاری بر الگوه��ای حاکمیت، 
اعمال اقتدار، انتخابات، مشارکت، رابطه مردم و دولت، 
رس��انه ها و پاس��خگویی حاکمی��ت، از پیامده��ای 
فناوري ه��ای نوی��ن اطالعاتی و در مح��ور آن اینترنت 
می باش��د. این پژوهش با هدف شناسایي اثرات کاربرد 
اینترنت بر نظم و امنیت اجتماعي طراحي شده و قصد 
دارد تا دگرگونی های بنیادین ارتباطي را که به محیط 
تولید وحفظ نظم و امنی��ت اجتماعي نفوذ پیدا نموده 
مورد مطالعه ق��رار دهد. کاربرد اینترن��ت، متغیرهای 
جدی��دی را وارد مناب��ع تولی��د کننده نظ��م و امنیت 

اجتماع��ي نموده و ب��ا تاثیر بر س��اختار محیط امنیت 
اجتماعي کش��ور تهدیدات و فرصت ه��اي نویني را در 
مقابل سیاست گزاران و مدیران اجرایي قرار داده است. 
ارائه راهبردهاي مناسب بر اساس بازتعریف مولفه هاي 
اثرگ��ذار بر مقوله نظ��م و امنیت اجتماع��ي که در آن 
فرصت ها و تهدیدات محیطي جدید احصاء ش��ده باشد 
نی��ز ض��رورت و اهمیت انج��ام چنین پژوهش��ي را دو 
چندان نموده و کشور را )به جاي اتخاذ تدابیر واکنشي( 
در موضع مدیریت فراکنش��ي نظ��م و امنیت اجتماعي 

قرار مي دهد.
تحقی��ق درب��اره پیامد های امنیت اجتماعي ناش��ي از 
اینترنت  از سابقه زیادي برخوردار نیست و پژوهش های 
محدودی که در این زمینه انجام شده اغلب در محدوده 
امنی��ت ملی یا بین المللی بوده و در آنها توجه چندانی 
به امنی��ت اجتماعی نگردیده اس��ت و به همین جهت 

ضرورت تحقیقاتي از این دست را بیشتر مي کند.  
نتیجه این تحقیق به زودي در قالب کتابي توسط گروه 

پژوهشي جامعه و امنیت به چاپ خواهد رسید.

این طرح پژوهشي را دکتر قدیر نصري انجام داده و مباني نظري طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعي 
را تشکیل مي دهد که مجري آن گروه پژوهشي جامعه و امنیت است. طرح فوق مطابق عنوان 
پژوهش، به تحلیل و تخمین معنا و مفهوم  )Societal Security( و تشریح نظریه هاي مطرح در این 
زمینه مي پردازد. 
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دکتر آیت اللهی در ابتداي این نشست و پیش از ارایه گزارش بازنگري سرفصل هاي علوم 
انس��اني، درباره برخي از فعالیت هاي پژوهشگاه توضیحاتي ارایه کرد و گفت:»نقد متون 
علوم انساني یکي از فعالیت هاي پژوهشگاه است. از حدود پانزده سال پیش، دوازده گروه 
10 نفره با کمک گرفتن از استادان دانشگاه هاي سراسر کشور، به نقد و تحلیل کتاب ها 
پرداختند و نقدهاي خود را به نویسندگان و ناشران منتقل کردند. ما نیز قصد داریم در 
برنامه هاي آینده، پانصد و سي و دو کتاب از آثار داخلي را به دست منتقدان این گروه ها 

بسپاریم. «
آیت اللهي با تاکید بر ضرورت توجه به نظریه هاي جهاني در حوزه علوم انساني افزود:»قصد 
داری��م در برنامه هاي امس��ال  ص��د نظریه مهم جهاني را که در قال��ب صد کتاب مطرح 
شده اند، نقد کنیم تا از این طریق، زمینه تحول در نقد را فراهم آوریم. امیدوارم این نقدها 

نیز نقد شوند تا شاهد پویایي حوزه نقد باشیم.«
وي از تهیه کتابچه اي ش��امل اطالعات فعالیت هاي پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگ��ي در ماه هاي اخیر خبر داد و گفت:»این کتابچه ش��امل شش��صد کتابي که در 
گروه هاي ارزیابي مورد نقد قرار مي گیرند مي شود و تا دو هفته آینده منتشر خواهد شد.«

آیت اللهي همچنین با اش��اره به راه اندازی پرتال جامع علوم انسانی در پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي گفت:» صدهزار مقاله از تمامي آثار علمي منتشر شده پس 
از انقالب در این وبگاه موجودند که همین امر، عدالت پژوهشي را ایجاد کرده است، زیرا 
هر فردي از هر نقطه کش��ور مي تواند به هر متني دس��ت یابد. بنا داریم صد و س��ي هزار 

مطلب دیگر را نیز در این وبگاه قرار دهیم. «
وي همچنین با اشاره به حمایت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از اندیشه هاي 
نوآوران��ه و روزآمد با نگرش ایراني اس��المي گف��ت: »قصد داریم از اف��رادي که چنین 
اندیشه هایي دارند، حمایت کنیم تا نظریاتشان را در قالب کتاب منتشر کنند. البته هنوز 
براي این کار بودجه اي دریافت نکرده ایم اما تالش مان را براي به ثمر رساندن آن انجام 

مي دهیم. «
دکت��ر آیت اللهی پ��س از این توضیحات ،بحث درباره بازنگری در س��رفصل های علوم 
انسانی را چنین آغاز کرد:» با توجه به کاستی های متعدد رشته های علوم انسانی در کشور 
که روز آمد نبود و مناسب فرهنگ ایرانی اسالمی نبود، بر همین اساس با توجه به یکی 
از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری تعدادی از منابع مورد بازنگری قرار گرفت. برخی 
از س��رفصل ها و منابع دروس کارشناسی رشته های علوم انسانی بیش از 20 سال تغییر 
نکرده بود بنابراین براساس مأموریتی که وزارت علوم به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی محول کرد، قرار ش��د در مرحله اول، طرح بازنگری س��رفصل ها و منابع دروس 
کارشناسی 38 رشته با همیاری استادان، پژوهشگران و متخصصان صورت بپذیرد. هدف 
کلی این طرح روزآمدس��ازی س��رفصل ها و منابع برخی دروس کارشناس��ی در طرح و 
تناس��ب آنها با فرهنگ اسالمی ایران بود. ایجاد تمهیدات مورد نیاز برای توانمندی های 
شناختی و مهارتی یادگیرنده، ارتقاء سطح اصول اخالق حرفه ای، اخالقیات و معنویت، 
مطالعات و استفاده از سرفصل های متداول و به روز جهانی با توجه به شاخص های ملی، 

مذهبی، فرهنگی و بومی کشور از ضرورت های بازنگری دروس علوم انسانی است.« 
آیت اللهي درباره روند بازنگرش سرفصل هاي دروس علوم انساني گفت:» در این برنامه، 
سي و هشت رشته بازنگري شدند. هدف از این بازنگري، روزآمدسازی سرفصل  ها و منابع 

برخی درس هاي کارشناسی و تناسب آن ها با فرهنگ ایرانی اسالمی بود. در واقع وزارت 
عل��وم، تحقیق��ات و فناوري راه��کاري فعاالنه را براي کارآمدس��ازي، روزآمدس��ازي و 
ارزش مدار کردن علوم انس��اني در نظر گرفت که همان بازنگري بعضی از س��رفصل ها و 
منابع دروس کارشناس��ي رشته های علوم انسانی محسوب مي شود. حتي سرفصل هاي 
برخي از درس ها، دس��ت نویس بودند.تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، علوم تربیتی، 
مشاوره و روانشناسی، مدیریت، علوم اجتماعی، ارتباطات و روزنامه نگاری، اقتصاد، حقوق 
و همچنین علوم سیاس��ي گروه هایي هستند که رشته هاي مربوط به آنها بازنگري شده 
اند: براي آگاهي از سمت و سوي تغییرات و بازنگري سرفصل ها، پرسش نامه اي را تنظیم 
کردیم و به 3021 اس��تاد که تقریبا تمامي اس��تادان علوم انساني دانشگاه هاي کشور را 
ش��امل مي شوند، ارسال کردیم. به اعتقاد ما، نتیجه کار هنگامي ارزشمندتر مي شود که 
همه کارشناسان علوم انساني در آن سهیم باشند، نه این که تنها پنج یا شش نفر درباره 
آن نظر دهند. گروه هایي را براي بررس��ي داده هاي به دس��ت آمده تش��کیل دادیم. این 
داده ها مربوط به پانصد و پنجاه و پنج سرفصل از سي و هشت رشته اند. در این طرح سعی 
شد به یک جمع بندی همه جانبه در ارتباط با بازنگری سرفصل ها و منابع دروس دست 
یابیم و با ارایه این طرح و کمک گرفتن از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی، در انجام این مهم قدمي مثبت برداشته باشیم. «
وي به ذکر چند نکته درباره طرح نهایي بازنگري سرفصل هاي علوم انساني اشاره کرد و 
گفت:»تالش ش��ده محتوای اصلی هر سرفصل، حوزه علمی مشخصی را پوشش دهد و 
در قالب مجموعه دروس اصلی تشکیل دهنده آن برنامه نمود پیدا کندسعی شده است 
سرفصل ها به گونه ای تنظیم شوند که زمینه شکوفایی استعدادها، ایجاد خالقیت، ابتکار، 
فراگیری مداوم و اندیشه ورزی دانشجویان را فراهم آورد و از انعطاف الزم برای تطبیق با 
تح��والت دان��ش  بش��ری و همچنین مقتضی��ات زمان و م��کان برخوردار باش��د. این 
انعطاف پذیری در س��ایر اجزاي س��رفصل هاي مرتبط با هسته اصلی درسي که طراحی 

شده اند نیز لحاظ شد. «

ویژگیهای سرفصلهای قدیم و جدید 38 رشته علوم انسانی

ویژگی سرفصلهای قدیمیویژگی سرفصلهای به روز شده

روز آمد نبودنروز آمدی سرفصلها و منابع

عدم بازنگری طی سالهای طوالنیارتقا توانمندیهای شناختی دانشجو

قدیمی بودن سرفصلهاارتقا توانمندیهای مهارتی دانشجو

قابلیت دسترسی بسیار سختاخالقیات و اصول حرفه ای

کپی بودن سرفصلهاارزشهای دینی و مذهبی

خوانا نبودنارزشهای ایرانی و اسالمی

عدم قابلیت جستجوکاربردی تر کردن سرفصلها

عدم دسترسی آسانهمخوانی با سرفصلهای به روز جهانی

نشست خبری دکتر آیت اللهی درباره بازنگری در 555 درس و سرفصل رشته های علوم انسانی

پایان مأموریت مهم پژوهشگاه
رئیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در نشست خبری که شنبه چهارم آذر ماه برگزار شد،نحوه بازنگري در 555 درس 
منتخب از میان 38رشته علوم انساني را تشریح  و گزارشی از جزییات اقدامات انجام شده به خبرنگاران ارائه کرد.وی در این نشست 

با بیان اینکه ماموریت پژوهشگاه در بازنگری سرفصل های علوم انسانی به پایان رسیده،از تحویل نتایج این بازنگری ها به وزارت 
علوم خبر داد و اعالم کرد تصمیم بعدی را باید این وزارتخانه بگیرد.آنچه در ادامه می خوانید،گزارشی از مهم ترین اظهارات دکتر 

آیت اللهی در این نشست است... 
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رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با ارائه برخي آمارهاي به دست آمده 
از پرسش نامه ها، درباره تفاوت سرفصل هاي بازنگري شده نسبت به سرفصل هاي پیشین 
افزود:» مهم ترین تفاوت در س��رفصل هاي جدید، لحاظ شدن منابع جدید در آنهاست. 
این منابع جدید، لزوما غربي نیس��تند، زیرا ما در طول سي سال پس از انقالب اسالمي، 
در رش��ته هاي علوم انساني صاحب ادبیاتي ش��ده ایم که متون مختلف حوزه هاي علوم 
انس��اني را دربرمي گیرد. ما حتي برخي از ترجمه هاي متون غربي را نیز مورد توجه قرار 
دادیم و س��عي کردیم نگاه متعادل به منابع مختلف داش��ته باش��یم. به وجوه مهارتي 
س��رفصل ها نیز توجه ویژه داشتیم. اجرا و نظارت این طرح به عهده ما نیست. حتي اگر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري این طرح را نپذیرد، ما آن چه را که باید انجام مي دادیم، 

انجام داده ایم.«

یک آمار کلی 
بر اساس اعالم دکتر آیت اللهی اقتصاد با 29 درس، تاریخ با 13 درس، حقوق با 21 درس 
روانشناسی با 50 درس، زبان و ادبیات انگلیسی با 13 درس، زبان و ادبیات فارسی با 13 
درس، علوم اجتماعی با 236 درس، علوم تربیتی و مش��اوره با 23 درس، علوم سیاسی با 
22 درس، فلس��فه با 90 درس، مدیریت ب��ا 17 درس و ارتباطات و روزنامه نگاری با 28 
درس، دروس انتخاب شده برای بازنگری سرفصل ها و منابع هستند.رشته علوم اجتماعی 
با 236 درس و رش��ته های تاریخ زبان و ادبیات انگلیس��ی و زبان و ادبیات فارسی با 13 
درصد به ترتیب بیش��ترین و کمترین دروس بازنگری شده را به خود اختصاص داده اند. 
دانشگاه تهران با 236 عضو هیئت علمی، دانشگاه عالمه طباطبایی با 213 عضو هیئت 
علمی و دانش��گاه اصفهان با 193 عضو هیئت علمی، دارای بیش��ترین شرکت کننده در 

بازنگری سرفصل ها و منابع دروس رشته های علوم انسانی بوده اند.

جدول دانشگاهها و استادان شرکت کننده در 
بازنگری علوم انسانی

تعداد دانشگاه نام گروه
مشارکت کننده

تعداد پرسشنامه تعداد استاد
ارسال شده

23205851اقتصاد

19111237تاریخ

31358711حقوق

28274611روانشناسی

30310573زبان و ادبیات انگلیسی

43279863زبان و ادبیات فارسی

334551102علوم اجتماعی

32263696علوم تربیتی و مشاوره

19185338علوم سیاسی

292711256فلسفه

36276523مدیریت

63476ارتباطات و روزنامه نگاری

30217837 95 جمع کل 

38 رشته بازنگری شده 
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسامی هر 38 رشته بازنگری شده علوم انسانی  را اعالم 
کرد. اعالم اسامی این رشته هاپس از 8 ماه کار کارشناسی است.در این بازنگری 3 هزار  و 21 استاد در 
12 هزار نفر ساعت کار بازنگری سرفصل های علوم انسانی را انجام دادند.البته این بازنگری تنها در 

مقطع کارشناسی بوده است.به این ترتیب مأموریت پژوهشگاه در این  موضوع مهم پایان یافت.

آخرین تاریخ عنوان سر فصل / رشته ردیف
تصویب

جمع کل 
دروس 

1360/13/639مدیریت مشاوره1

1363/11/1871تاریخ2

1366/7/4146زبان و ادبیات فارسی3

1366/11/7134فلسفه4

1367/12/323امور تربیتی و مشاوره5

1368/28/823علوم اجتماعی6

1368/28/823ارتباطات اجتماعی7

1368/28/823برنامه ریزی اجتماعی8

1368/28/823پژوهشگری اجتماعی9

1368/28/823تعاون و رفاه اجتماعی10

1368/28/823دبیری خدمات اجتماعی11

1368/28/823  دبیری علوم اجتماعی12

 1368/28/844کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی13

 1368/26/9146زبان و ادبیات انگلیسی14

 1368/6/1144روانشناسی کودکان استثنایی و عمومی15

 1368/11/123کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری16

 -1368/11/1کارشناسی پیوسته روابط عمومی17

 144 1371/2/20کارشناسی پیوسته اقتصاد اسالمی18

 1372/2/19کارشناسی پیوسته روانشناسی اصالح و تربیت19

 23 1372/8/30مدیریت و برنامه ریزی آموزشی20

 23 1372/8/30کارشناسی پیوسته علوم تربیتی21

 20 1374/2/30 حقوق22

 18 1374/12/6کارشناسی پیوسته مطالعات خانواده23

 34 1375/3/27 علوم اقتصادی24

 36 1375/3/27 اقتصاد25

 1375/3/2726 پول و بانکداری26

 1375/3/27135  کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی27

 20 1375/7/1 علوم سیاسی28

 1375/7/1738 کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی29

 1376/4/2252 مدیریت دولتی30

 1375/3/2755 مدیریت بازرگانی31

 1379/7/10133 کارشناسی پیوسته مدیریت فرهنگی و هنری32

 1379/8/8135 کارشناسی پیوسته فلسفه و ادیان33

11 1380/2/23 کاردانی ناپیوسته ارتباطات-ارتباطات اجتماعی34

 1380/2/2311 کاردانی ناپیوسته خبرنگاری-استراتژیک خاص35

 1380/4/36 ناپیوسته تربیت معلوم ارتباطات اجتماعی36

 -1383/7/13 کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی37

 1383/2/1221 کارشناسی پیوسته ادیان و مذاهب38
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به زبان عربی منتشر شد 
دراسات نقدیه في االدب االسالمي 

»بررسي هاي نقدي در ادبیات اسالمي« 
نام کتاب جدیدي از دکتر سید خلیل 
باستان است. این کتاب به زبان عربي 

بوده و نخستین چاپ آن، با عنوان 
»دراسات نقدیه في االدب االسالمي« از 
سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي منتشر شده است.
این کتاب،اثری اس��ت آموزشي و مولف در 
فرازهاي مختلف آن دانشجویان ادبیات و یا 
نق��د ادب��ي را خط��اب ق��رار داده  و ضمن 
بررس��ي شواهد تحلیلي و معنایي ، آشنایي 
با آن را براي دانشجویان مفید ارزیابي کرده 
است. عالوه بر آن، تقسیم بندي کتاب به دو 
فص��ل: »دیدگاه های��ي در خصوص نقد« و 
ق��راردادن                                  و  نق��دي«  ه��اي  »تحلی��ل 

بخ��ش هاي جزئي تري به نام »درس« در زیر هر فصل ، رویکرد آموزش��ي نویس��نده را مورد تاکید 
بیشتر قرار مي دهد.

مول��ف پس از تعریف مختصر نق��د ادبي به صورت اصطالحي ، همچنین بیان دیدگاه خویش در این 
زمینه، نقد جدید را دنبال و پیرو همان مباحث نقدي کهن در ادبیات به شمار آورده است که از دوران 
جاهلي در کنار پدیده هاي ادبي قرار داش��ته و همان طور که ادبیات با قالب هاي شعري و نثري آن، 
در دوران جدید دستخوش پیشرفت قرار گرفته، نقد ادبي نیز بي نصیب نمانده و به افق هاي گسترده 

تري راه یافته است.
از دیگر موضوعات روش ش��ناختي و ش��ایان بررس��ي در این کتاب راهکاري اس��ت که مولف در                 
بس��ته بندي آثار ش��عري و نثري و نیز نظریه هاي مربوط به آن ها در گس��تره اي به نام ادبیات 
اس��المي اتخاذ کرده اس��ت، به نحوي ک��ه با تکیه بر دی��دگاه ها و اعالم نظرهایي که از س��وي 
ش��خصیت هاي بارز اسالمي و رهبران دیني مانند رسول اهلل )ص( و امیرالمومنین)ع( در مواقع 
گوناگون صورت پذیرفته اس��ت و نیز گرایش هاي اعتقادي و سیاسي ادبا و شاعران جهان اسالم 
در ادوار مختلف ، مجموعه جدیدي از آثار ادبي را تحت عنوان ادبیات اس��المي گردآوري نموده 

اس��ت.
 وارد ساختن نمونه هایي از ادعیه و مناجات دیني به عنوان متن ادبي و صرف نظر از دیگر ابعاد: 
رواني، معرفتي ، تربیتي و ... در این ترکیب نیز رویکرد کم س��ابقه و ثمربخش��ي اس��ت که ضمن 
عملیاتي س��اختن الگوهاي تحلیلي و نقدي براي دانش��جویان ، آنان را در زمینه شناخت زیبایي 

لفظي و دسترس��ي به عمق معنایي ادعیه ش��ریفه راهنمایي مي کند.
دکتر س��ید خلیل باس��تان در این کتاب با بهره گیري از عموم روش هاي نقد ادبي کهن، مانند : 
ارزیابي صور خیال و جلوه هاي حس��ي و عاطفي یک اثر ادبي، دالیل برجس��تگي و شاخص شدن 
یک ش��اعر یا نویس��نده در میان هم عصران خود و همچنین موازنه میان دو شاعر یا 2 متن ادبي به 
طور ویژه ، برخي شیوه هاي نقد  جدید را نیز مورد نظر قرار داده و جهت شناخت ساختار و شاکله 
کلي قصائد یک گروه از ش��اعران و یا آثار مربوط به یک دوره تاریخي مش��خص، زمینه سازي کرده 
است به همین طریق به ایجاد نقب و دریچه اي براي آشنایي با جلوه هایي از نقد اجتماعي و روان 
ش��ناختي نیز پرداخته و ب��ه عنوان مثال در بحث تحلیل آثار و زندگي ش��اعراني چون »کمیت«، 
»متنبي«، و »دعبل« از تجزیه عناصر کهن شعري و موازنه و مفاضله، فراتر رفته و با اشاره به دالیل 
ش��کل گیري برخي از اش��عار و عوامل پیدایش و توفیق آن، زمینه را براي معرفي شکل جدیدي از 
نقد ادبي فراهم ساخته است که در منابع جدید تحلیل روانشناختي و اجتماعي خوانده مي شود.

تهیه این کتاب از سه طریق آنالین،تلفنی و پیامکی امکانپذیر است. تماس با تلفن 88612870، 
مراجع��ه به س��ایت ب��ه WWW.IHCS.AC.IR   و یا ارس��ال  نام کتاب به ش��ماره پیامک  

3000144104 س��ه راه موجود برای تهیه کتاب هس��تند.
در صورت اس��تفاده از شیوه پیامکی از سوی پژوهش��گاه با آنها تماس گرفته خواهد شد و بعد از 

ثبت نش��انی،کتاب از طریق پس��ت ارس��ال می ش��ود.

توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
منتشر شد 

سلجوقیان در آسیای کهین  
ویراس��ت کتاب »سلجوقیان در آس��یاي کهین« نوشته » تامارا 
تالبوت رایس« با ترجمه رقیه بهزادي روانه بازار نش��ر ش��د.این 
کتاب در 300 صفحه و 6 فصل با بهای 6500 تومان منتشر شده 
است.نویسنده در مقدمه کتاب با تاکید بر اینکه برخی حوادث در 
طول تاریخ اگر چه به ظاهر بی اهمیت بوده اند،اما تاثیر شگفتی 
بر آینده خود داشته اند،دوره سلجوقیان را از این نمونه ذکر کرده 
و م��ی نویس��د:» اگرچه امپراطوري آنان اندکي بیش از 2 س��ده 
)1071 ت��ا 1300 میالدي( دوام یافت ، نفوذ آنان در سیاس��ت 
امروزي هنوز آش��کار اس��ت و مي توان باور داش��ت که ش��هرت 
سلجوقیان در شکست ناپذیري بود که مغوالن را بر آن داشت به 
دولت کیف kiew در روسیه حمله کنند و توجه خود را به حمله 
ب��ه ای��ران و عراق معط��وف ندارند.اگر این واقع��ه روي نمي داد 
روسیه، حتي اگر چه هنوز تابع مغوالن بود، احتمال داشت بتواند 
روابطي را که با اروپاي غربي برقرار س��اخته بود مستحکم کند، و 
در آن صورت ممکن بود از روحیه برانگیزاننده رنسانس بهره مند 
ش��ود و در تکام��ل اجتماعي و اقتصادي اروپا س��هیم گردد. اگر 
حوادث، چنین مس��یري را پیموده بود تاریخ روزگار اخیر تا چه 

اندازه تغییر مي کرد!« 
او با اش��اره به اینکه سلجوقیان روهي از بربرهاي نیمه بیابانگرد و 
پیوس��ته س��رگرم مبارزه بودند، و مس��یر خرابي هایي که در هر 
درگیري به بار مي آمد به خوبي حاکي از متصرفات دوردس��ت و 
پیش��رفت هاي شگفت انگیز و عقب نشیني ها و همچنین حاکي 
از تغییرات ناگهاني سیاست آن ها بود،اضافه     می کند:»در عین 
حال، اکنون معلوم مي شود که یک سلسله راه هاي جالب توجه 
و کاروان س��راهاي عظیم و تعداد بیمارس��تان ه��ا و مکتب ها و 
مدارس باشکوه و مساجد و آرامگاه هاي بي شمار در نتیجه توجه 
آن ه��ا به نیاز ه��اي اقتصادي و معنوي قوم خود آنان تاس��یس 
یافت.س��لجوقیان ذاتا س��ازندگان متصرفات گس��ترده بودند، و 
تقدی��ر چنین بود که ارتقاي آنان ب��ه قدرت، با یک دوره هیجان 

انگیز و غیر معمول در تاریخ مصادف شود .«
وی  در این کتاب سرگذش��ت اقدامات س��لجوقیان و میراثي که 
براي بازماندگان عثماني خود باقي گذاش��تند را در این کتاب به 
رش��ته تحریر درآورده اس��ت. تام��ارا تالبوت رایس از باس��تان 
شناس��ان سرشناس روسی است که کتاب »سکا ها« از دیگر آثار 

او هم به فارسی ترجمه شده است.
عالق��ه من��دان م��ی توانند ب��رای خرید ای��ن کتاب با ش��ماره 

تم��اس   88612870
گرفته و ب��رای خرید 
اینترنت��ی به نش��انی 

WWW.IHCS.
مراجع��ه    AC.IR
کنند.ب��ا ارس��ال نام 
ب��ه ش��ماره  کت��اب 

پیامک  
 3000144104

برای ارس��ال به عالقه 
س��وی  از  من��دان 
پژوهش��گاه ب��ا آنه��ا 
خواهد  گرفته  تماس 

شد. 
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با 7 مقاله تخصصی  

دومین شماره منطق 
پژوهی منتشر شد 

 
دومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي » منطق 
پژوهی « توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا آیت اللهي مدیر 
مسئول و دکتر سید محمد علی حجتی سردبیر این 

نشریه تخصصي هستند. در دومین شماره این فصلنامه 
7 مقاله منتشر شده و 9 استاد،استادیار و دانشیار 

دانشگاه ها و مراکز علمي کشور نیز به عنوان عضو هئیت 
تحریریه با آن همکاري داشته اند. ذوحدین هگلي؛ 

بررسي نسبت »پدیدارشناسي« و »منطق« )نوشته علي 
اکبر احمدي افرمجاني(، نظام هاي موجه محمولي 

کریپکي و مساله ذات باوري )نوشته مهناز امیرخاني(، 
رویکردهایي نو به قانون عدم تناقض )نوشته مازیار چیت 

ساز(، ارزیابي ترجمه عربي »قیاس ارسطو« )نوشته 
غالمرضا ذکیاني(، 
اصالحات فرانتس 

برنتانو بر منطق 
)نوشته فراز عطار(، 

قضیه ناتمامیت گودل 
و فلسفه ذهن )نوشته 

کامران قیوم زاده(، 
صوري سازي قواعد 

قیاس حملي ارسطویي 
)همراه با نقد و بررسي 
قواعد قیاس حملي، در 
برخي از آثار آموزشي 

منطق( )نوشته مهدي میرزاپور( عناوین مقاالت منتشر 
شده در جدید ترین شماره منطق پژوهی هستند.

لطف اهلل نبوی یکی از اعضای هیئت تحریریه نیز در 
»درآمد« این دوفصلنامه ضمن اشاره به ظهور منطق 

جدید و شکوفایی قابل توجه بحث های مرتبط با آن در 
محافل علمی ایران نوشته است:»مجله منطق پژوهی به 

عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه منطق،فرصت 
مبارک و میمونی را در اختیار جامعه علمی ما قرار می 

دهد تا نتایج پژوهش های خود را در زمینه علم منطق و 
مباحث مرتبط با آن منتشر نماید.«

خالصه مقاالت به زبان انگلیسی نیز در انتهای دو 
فصلنامه علمي تخصصي » منطق پژوهی « درج شده 

است.عالقه مندان می توانند برای خرید نشریه با شماره 
88612870 تماس گرفته و برای خرید اینترنتی به 
نشانی WWW.IHCS.AC.IR  مراجعه کنند.با 

ارسال نام مجله به شماره پیامک  3000122104 برای 
ارسال به عالقه مندان از سوی پژوهشگاه با آنها تماس 

گرفته خواهد شد. 

بادریافت درجه علمی-پژوهشی   

شماره جدید » تحقیقات تاریخ اجتماعی «   
منتشر شد 

نخس�تین ش�ماره دو فصلنامه 
علم�ي پژوهش�ی » تحقیق�ات 
توس�ط   » اجتماع�ی  تاری�خ 
و  انس�اني  پژوهش�گاه عل�وم 

مطالعات فرهنگي منتشر ش�د.
 دکتر حمیدرض��ا آیت اللهي مدیر 
مس��ئول و دکتر شهرام یوسفی فر 
س��ردبیر ای��ن نش��ریه تخصص��ي 

هس��تند.
12 استاد،اس��تادیار و دانش��یار از 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر 
کش��ور و کریس��تف ورنر، اس��تاد 
دانش��گاه مارب��ورگ آلمان اعضای 
هیئت تحریریه این نشریه هستند.

همچنی��ن ای��ن نش��ریه از هیئت 
مش��اوران با همراه��ی 7 عضو نیز 

استفاده کرده است.
پیش از ای��ن نش��ریه » تحقیقات 
تاری��خ اجتماعی « ب��ه عنوان یک 
مجل��ه علمی-تخصص��ی  منتش��ر 
ش��ده بود اما  بر اس��اس مصوبه 50110/11/3 مورخ 15/04/1390 کمیس��یون نشریات 
علمي کش��ور، وزارت عل��وم ، تحقیقات و فناوري درجه علمي – پژوهش��ي دریافت کرده 
اس��ت.در ش��ماره جدید این دو فصلنامه 7 مقاله منتشر شده و 9 استاد،استادیار و دانشیار 
دانش��گاه ه��ا و مراکز علمي کش��ور نیز ب��ه عنوان عضو هئی��ت تحریریه ب��ا آن همکاري               

داشته اند. 
7 مقاله از نویس��نده در این مجله منتش��ر ش��ده که تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهري 
اصفهان در صدر مش��روطه ، )نوش��ته لقمان دهقان نیري و عبدالمه��دي رجایي(، تمرکز 
جمعیت��ي یهودیان در ش��هرهاي ای��ران؛ از عصر س��لجوقي تا حمله مغول، )نوش��ته نگار 
ذیالیي(، پیامدهاي اجتماعي مهاجرت س��لجوقیان به )نوش��ته محسن رحمتي(، بررسي 
جایگاه سیاس��ي و اجتماعي زنان ایالت کردس��تان در آغاز سده 14 ق/20م )نوشته عباس 
زارعي مهرورز(، دگرگوني نظام قش��ربندي اجتماعي در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان 
امویان )نوش��ته شهرزاد ساسان پور و حس��ین مفتخري(، پدیده رستم التواریخ ؛ تاملي بر 
ش��خصیت محمد هاشم آصف و اثر تاریخي او )نوشته ابوالحسن فیاض انوش(، رواج تنباکو 
در قلمرو بابریان )نوشته جمشید نوروزي( ؛ عناوین این مقاالت هستند.خالصه مقاالت به 
زب��ان انگلیس��ی هم در انته��ای دو فصلنامه علمي تخصصي » منطق پژوهی « درج ش��ده 

است.
 دانش��گاه هاي لرس��تان، اصفهان، مش��هد، ارومیه، تبریز و بین الملل��ي امام خمیني )ره( 
قزوین در انتش��ار این مجله مشارکت داشته اند. دو فصلنامه » تحقیقات تاریخ اجتماعی « 
در مرک��ز منطق��ه اي اطالع رس��اني عل��وم و فن��اوري و در پایگاه اطالع��ات علمي جهاد 

دانش��گاهي نیز نمایه مي ش��ود.
عالقه مندان می توانند برای خرید نش��ریه با ش��ماره 88066051 تم��اس گرفته و برای 
خرید اینترنتی به نش��انی WWW.IHCS.AC.IR  مراجعه کنند.با ارسال نام مجله به 
ش��ماره پیامک  3000122104 برای ارس��ال به عالقه مندان از س��وی پژوهشگاه با آنها 

تماس گرفته خواهد ش��د. 
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کتاب ارزش��مند 
الّط��ب  کفای��ة 
تالیف دانش��مند 
بزرگ قرن ششم 
ابوالفضل حبیش 
تفلیس��ي توسط 
علوم  پژوهشگاه 
و  انس��انی 

مطالعات 
فرهنگی در دو مجلد منتش��ر ش��د. این اثر  که از متون کهن و گنجینه طب 
شرق و غرب محسوب می شود، در سه بخش تالیف شده است. بخش اول به 
معرفي نش��انه بیماري ها و س��بب و عالج آنها پرداخته و بخش دوم ش��امل 
اس��امی دارو هاي مفرد است.در بخش سوم نیز اسامی داروهاي مرکب به دو 
زبان فارس��ی و عربی به ترتیب الفبایی ذکر شده که  باتوضیح در باره خواص 
و ش��یوه تهیه آنها همراه  اس��ت . معادل هاي کهني که براي اسامي بعضي از 
داروها در نس��خ خطی متعدد این کتاب  ذکر شده بسیار نادر است. تفلیسی 
در تنظیم کتاب ش��یوه هایي را به کار برده که دسترس��ي به مطالب را آسان 
س��اخته و اطالعات موجز و مفید در اختیار خواننده قرار مي دهد. این کتاب 
مجموع��ه گفته ه��اي علمي بزرگ تری��ن اطباي یونان، ای��ران و هند مانند 

بقراط، جالینوس، دیسقوریدوس،  ارجیجانس ، فولس، اربیاسیوس، روفس، 
دیوجانس ، تیاذوق ، یوحنا ، س��رابیون ، ماس��رجویه ، عیسي ، ابن ماسویه ، 
ابن ماس��ه ، ابوجریح ، مس��یح ، محمد زکریا ، ثابت قره ، حنین بن اس��حق ، 
مدایني، ابن س��ینا ، ابن عبدان، دمش��قي، عبدوس ، اس��حق و شرک هندي 
است. با توجه به قدمت اثر،مجموعه کفایة الطب عالوه بر ارزش علمي و طبي 
مي تواند به عنوان نمونه نثر ساده علمی مورد توجه ادیبان و سبک شناسان 
قرار بگیرد. دکتر زهرا پارس��اپور با در اختیار داشتن هفت نسخه به پیشنهاد 
اس��تاد مرحوم ایرج افش��ار این اث��ر را تصحیح نم��وده و در مقدمه کتاب به 
معرفي نویس��نده این کتاب و آثارش و نیز معرفي کفایة الطب و بیان ویژگي 
هاي س��بکي آن پرداخته اس��ت. در پایان این کتاب عالوه بر نمایه واژگان و 
اصطالح��ات و فهرس��ت ه��اي جداگانه اي از اس��امي دارو ه��ا، بیماري ها،  
ابزارآالت، اشخاص و غیره درج شده است. در این تصحیح عالوه بر دقتي که 
در حفظ ویژگي هاي ادبي کتاب شده، با نظارت دکتر محمد مهدي اصفهاني 
به جنبه های علمي و طبي نیز توجه جدی ش��ده است شود. کفایة الطب در 
دو مجل��د ب��ا چاپي نفی��س و رنگي، با حفظ اصالت ش��کل و رنگ موجود در 
نسخه ها،به قیمت 70 هزار تومان منتشر شده است. عالقه مندان برای تهیه 
این کتاب می توانند نام آن  را به ش��ماره 3000144104 پیامک کرده یا با 
شماره 88046891 تماس بگیرند.امکان خرید اینترنتی از طریق مراجعه به 

س��ایت WWW.IHCS.AC.IR   نیز امکانپذیر اس��ت.

ت
ارا

ش
انت

یک اثرکهن  ارزشمند در حوزه پزشکی

 کفایه الطب منتشر شد

ه��اي »  وزیدگ��ي 
زاداسپرم « توسط 
علوم  پژوهش��گاه 
انس��انی  منتش��ر 
ش��د. ای��ن کتاب 
560 صفح��ه ای 
ک��ه محم��د تقي 
راش��د محصل آن 

تالیف کرده،ضمن را 
گزیده های نامه ای که »زادس��پرم جوان جم« هیربد س��یرجان در س��ده سوم 

هجري به زبان پهلوی نوشته را مرور و بررسی کرده است.
زداسپرم در دین نوآوري هایي داشته که با اندیشه زردشتیان هم زمانش سازش 
نداشته و در این راه تا آنجا پیش رفته که برخي از همکیشان او بیمناک شده و 
به برادرش منوچهر، که او نیز از موبدان نامي زمان، و به س��نت هاي دیني پاي 
بند بوده ، گله برداش��ته اند. دو برادر بر س��ر مسائل دیني نامه هایي به یکدیگر 
نوشته اند که از آن میان »نامه هاي منوچهر« زیر همین نام بازمانده است. این 
نامه ها، نوش��ته هاي زادس��پرم را ندارد و تنها دربردارنده اندرزهایي اس��ت که 
منوچهر به زادس��پرم داده و او را از نوآوري و تغییر در س��نت هاي دیني برحذر 
داش��ته است. شیوه نگارش منوچهر بر خالف زادسپرم پیچیده و دشوار است و 

گیرایي و رواني نثر زادس��پرم را ندارد.متن پهلوي کتاب که در بخش ششم این 
دفتر فراهم شده بر پایه متن ویراسته انکلساریا است که با مقابله چند دستنویس 
تهیه ش��ده و ویژگي دس��تنویس ها و ارزش هر یک از آن ها در دیباچه کتاب او 
آمده و در تصحیح متن نیز به اختالف دستنویس ها و ضبط هاي متفاوت آن ها 
در پانویس اشاره کرده است.از بررسي نوشته هاي کتاب وزیدگي هاي زادسپرم، 
آگاهي هاي بس��یار اندک درباره این هیربد سیرجان به دست مي آید، اما آنچه 
مي توان دانست این که، زادسپرم بر مباحث مختلف دیني و اندیشه هاي علمي 
زمان خود مسلط بوده و در کتاب خود بیش از آنچه بر گفته هاي دیگران تکیه 
کند، بر دریافت هاي خویش متکي اس��ت و غالبا سخن خود را به گفتار پیامبر 

دین و یا دانایان پیشین استوار مي کند. 
وزیدگي هاي زادسپرم سي و پنج فصل دارد که مي توان آن ها را دربخش های  
زیر طبقه بندي کرد:بخش نخست از آفرینش سخن گفته شده است.بخش دوم 
درباره چگونگي فرود آمدن دین به زمین و زندگي زردشت است و گاهی هم  به 
پیشگویي ها و آموزش هاي برجسته و معجزه هاي پیامبر پرداخته.بخش سوم 
ش��امل  اندرزهایي اس��ت که در دیگر متن هاي پهلوي نیز با اختالفاتي جزئي 

وجود دارد.
برای تهیه این کتاب کافی اس��ت نام آن را به ش��ماره 3000144104 پیامک 
کرده یا با ش��ماره 88046891 تماس بگیرید.ام��کان خرید اینترنتی از طریق 

مراجعه به سایت WWW.IHCS.AC.IR   نیز امکانپذیر است.

نامه های یک موبد زردتشی به زبان پهلوی منتشر شد 

وزیدگی های زاد اسپرم 

..
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تاریخ عراق قدیم منتشر شد 
تاریخ عراق قدیم نوشته »ژرژ رو« و با ترجمه ترجمه ابوالفضل علیزاده طباطبایي منتشر شد.این کتاب در 600 صفحه و 25 فصل،تاریخچه عراق 
را از دوران دیرینه سنگی تا پایان دوره پارت ها بررسی و تحلیل کرده است. ژرژ ریموند نیکوالس آلبرت رو ، در مقدمه کتاب عراق باستان که در سال 
1964 آن را به چاپ رساند گفته بود این کتاب به منظور استفاده افراد غیر حرفه اي و دانشجویان تهیه شده، و در سطحي نیست که مورد بهره برداري 
دانشمندان قرار گیرد. با این حال عراق باستان اثري خواندني و معتبر در مورد تاریخ قدیم منطقه بین النهرین است.نویسنده در این کتاب اسرار 
باستاني بین النهرین را آشکار مي سازد و ضمن اشاره به موقعیت عراق در دره رودهاي دجله و فرات و این واقعیت که پایتخت هاي باستاني سومر، 
بابل و آشور در آن کشور قرار دارند، عنوان »عراق« باستان را براي کتاب خود بر مي گزیند.وي توصیف خود را با اوضاع و شرایط جغرافیایي و بررسي 
ترتیب زماني آغاز کرده و سپس به سرمنشاء و خاستگاه هاي ماقبل تاریخي پرداخته و به شکل دیگري روستاهاي نخستین مي پردازد. سپس با 
ردیابي اقوام و مردماني که یکي پس از دیگري بدان خطه وارد شده اند پرداخته و تالش مي کند نشان بدهد سومریان یک قوم و نژاد مجزا از سایر 
نژادهاي منطقه بوده اند؛ و ازطرف دیگر این نظریه را که کلیه اقوام سامي زبان بادیه نشین و صحراگرد بوده اند، رد مي کند. وي توصیفي عالي از 

مردمان دیگر عراق ارائه کرده و موضوع را با بررسي فرمانروایي هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، و ساسانیان بر عراق خاتمه مي دهد.

 »خلد برین «  در بازار نشر 
شماره روضه پنجم از خلد برین )در تاریخ مغول( نوشته محمد یوسف واله اصفهاني قزویني و با تصحیح میرهاشم محدث توسط پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی منتشر شد.یکي از تواریخ عمومي مهمي که در عصر صفوي نگاشته شده، کتاب خلد برین تالیف محمد یوسف واله اصفهاني قزویني 

است.این کتاب تاریخ عمومي بزرگي است در هشت »روضه« و یک »خاتمه«.روضه اول تا هفتم به ترتیب در موضوعات تاریخ پیامبران و پادشاهان پیش از 
اسالم، تاریخ پیامبر اسالم )ص( و ا مامان شیعه، تاریخ خاندان اموي و عباسي،دودمان هاي همروزگار خلفاي عباسي،چنگیزخان مغول و خاندان او، تاریخ 
تیمور و جانشینان او،سلسله هاي قراقویونلو و آق قویونلو و دیگر بازماندگان تیمور . روضه هشتم که بیشترین بخش کتاب را شامل مي شود در پادشاهي 
صفویان است و خود در برگیرنده هفت »حدیقه« است. این کتاب میرزا محمد یوسف واله اصفهاني قزویني برادر میرزا محمد طاهر وحید قزویني و پسر 
میرزا حسین خان قزویني است . او در آغاز مجلس نویس )محرر ارقام( بود. در پایان عهد شاه عباس دوم و چند سالي از دوران شاه سلیمان وزیر توپخانه 

شد. شعر مي گفت و واله تخلص مي کرد. کتاب خلد برین مانند دیگر تواریخي که در عهد صفوي نوشته شده از کتاب هاي قبل از خود تاثیرپذیرفته 
به خصوص از عالم آراي عباسي و فتوحات امیني و صفوه الصفا و نفحات االنس و حبیب السیر و احسن التواریخ.تاکنون قسمت هایي از خلد برین چاپ 

شده          یا در حال چاپ شدن است.با این حال از کتاب خلد برین نسخه خطي کاملي فعال در هیچ کجاي دنیا موجود نیست و هر حدیقه یا هر روضه اي در          
کتابخانه اي است.

 »فارسی فیروز آبادی« ؛پژوهشی در زبان شناسی 
فارسی فیروز آبادی نوشته دکتر روح انگیز کراچی در 320 صفحه و با قیمت 9 هزار تومان منتشر شد.این کتاب همراه با ضمیمه 100 صفحه ای 
فهرست نام ها و واژه ها در فارسی معیار با گویش فیروز آبادی چاپ شده است.البته نویسنده تاکید دارد نباید از عنوان »گویش« برای فیروز آبادی 
استفاده کرد:» انتخاب گویش براي فیروز آبادي خالي از اشکال نیست زیرا »گویش« گونه اي زبان است که با زبان معیار کامال تفاوت دارد و فهم آن 
بدون آموزش غیر ممکن است. گزینش »لهجه« براي آن نیز منتفي است، برخي زبان شناسان آن را مقوله اي فردي نیز مي دانند. »گونه« مي تواند 
نزدیک ترین مفهوم به فیروزآبادي باشد ولي از آنجا که براي خواننده آشنا نیست  از گزینش آن نیز صرف نظر گردید و در نتیجه عنوان »فارسي فیروز 
آبادي« براي این پژوهش برگزیده شد، زیرا در فارسي بودن فیروزآبادي هیچ شکي وجود ندارد.«فیروزآباد، از شهرهای باستانی ایران زمین است و  
در دوره ساسانیان »گور« نامیده می شد و مرکز ایالت اردشیر خره بود. بعدها این نام را معرب کرده »جور« خواندند. پس از آن در دوره عضدالدوله 
دیلمی نام »جور« را به فیروزآباد تغییر دادند.این شهرستان اکنون در غرب استان فارس و در فاصله 85 کیلومتری جنوب شیراز واقع است زبان مردم 
بومی، فارسی فیروز آبادی است  که از خانواده هند و اروپایی و از شاخه هند و ایرانی شناخته می شود. فارس فیروز آبادي به گروه زبان هاي جنوب 
غربي ایران تعلق دارد و واژگان فراواني از دوره هاي تاریخ در زبان محاوره اي مردم این حوزه جغرافیایي باقي مانده که هم اکنون در فارسي امروزي 
و زبان ادبي نوشتاري به کار نمي رود. کتاب به بررسي زبان شناختي فارسی فیروز آبادی پرداخته است.درباره فارسي فیروزآبادي تاکنون پژوهشي 

علمي صورت نگرفته است و این کار، نخستین تالش در این زمینه است . 

درآمدي بر اسناد شرعي دوره قاجار تجدید چاپ شد 
چاپ دوم »درآمدي بر اسناد شرعي دوره قاجار« اثر امید رضایی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه بازار شد .این 

کتاب 230 صفحه ای آنطور که نویسنده در مقدمه چاپ دوم نوشته یک راهنمایي آموزشي براي عالقه منداني است که اسناد را به عنوان یکي از منابع 
دست اول تحقیقات تاریخي مي شناسند. امید رضایی هدف از نگارش این کتاب، معرفي اجمالي بخشي از اسناد فارسي ایران در دوره قاجاریه عنوان 
کرده و می نویسد:» در زمینه اسناد فارسي مقاالت و کتب ارزشمندي از جمله از هریبرت بوسه – پژوهشي در تشکیالت دیوان اسالمي و مقدمه اي 
بر شناخت اسناد تاریخي وجود داشت اما از آنجا که عمده مباحث آن ها درباره اسناد دیواني بود، لذا تدوین یک اثر مستقل و مقدماتي در زمینه اسناد 

شرعي )تمسکات و قبالجات( براي استفاده عالقه مندان و دانشجویان حوزه مطالعات ایراني ضروري به نظر مي رسید.« منظور از سند شرعي ، آن 
دسته از اسنادي است که توسط علما، یا زیر نظر آن ها و دقیقا منطبق با مباحث فقهي تحریر و تدوین شده باشند.در این اثر بعد از ارائه تعاریف و کلیات 
و همچنین اطالعات جانبی از دوره قاجار،رایج ترین اسناد شرعی آن دوره مانند نکاح نامه،صداق نامه،مبایعه نامه،حبس نامه،وقف نامه،نذر نامه،صلح 

نامه،وصیت نامه،اقرار نامه و .... همراه با انتشار نمونه هایی از آنها بررسی شده اند.عالوه بر این در جداولی جداگانه ساختار تعدادی از این اسناد به 
تفکیک بررسی شده اند.  
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صدها کتاب فارسی،عربی و انگلیسی جدید در اختیار عالقه مندان قرار گرفت    

خرید های جدید برای کتابخانه  

نویسندهنام کتاب
]کشکول. فارسي[ - کشکول شيخ 

بهايي
/ ترجمه و تدوين مرضيه 

نظرلو، اعظم هدايتي 
توضيح و بررسي مصاحبه راسل - 

محمدتقي جعفريوايت

ديالکتيک نمادها: پژوهشي در ساخت 
آروين مهرگانغريزي ذهن

ديالکتيک مفاهيم: پژوهشي در 
آروين مهرگانساخت هاي نحوي

ساختار گزاره هاي استعاري: بحثي در 
معرفت شناسي ذهن دو محوري

رويا، آئين، اسطوره: گونه هاي تفسير 
آروين مهرگانواقعيت در خرد غريزي

آنتوني استور؛ ترجمه ي حسن ستيزه خويي و خشونت
صالحي

مجموعه مقاالت همايش ملي دين و 
محمود واعظيروابط بين الملل

هسيود و هومر : کارها و روزها ، 
تبارنامه ي خدايان ، نبرد غوکها و موشها

ترجمه و تدوين ابراهيم 
اقليدي

]اوستا. يسنا. گاهان[
گاتا: سروده هاي انديشه برانگيز 

کانون دانشجويان زرتشتياشوزرتشت

اردشير خورشيديانپاسخ به پرسشهاي ديني زرتشتيان
فرهنگ واژگان اسالمي: فارسي به 

انگليسي، انگليسي به فارسي
محمدرسول دريايي، ]عمادي 

استرآبادي[.-

آنه ماري شيمل؛ مترجم شهرام بسم اهلل الرحمن الرحيم اسالم
تقي زاده انصاري

تجلي امامت: تحليلي از حکومت 
اصغر ناظم زاده قمياميرالمومنين علي عليه السالم

مرتضي عسکري ؛ جواد کرميبر گستره کتاب و سنت
حکمت مطهر: مجموعه مقاالت 

حسن حسينيهمايش جهاني حکمت مطهر

نجف لک زاييانديشه سياسي آيه اهلل مطهري
اسالم در ترکيه مدرن: زندگي نامه يک 

روشنفکر بديع الزمان سعيد نورسي
]شکران وحيده[؛ ترجمه فرزاد 

صيفي کاران
سلمان صفويتحليل عرفاني زيارت عاشورا

محمدهاني مالزادهحالج در هاله اي از  تقدس و تکفير

حديقه الحقيقة
قطب الدين محمد بن مطهر بن 

احمد جام نامقي / حسن 
نصيري جامي

]تري پيتاکا. سوتراپيتاکا. سدورمه 
پوندريکه سوترا. فارسي[

]مترجم[ ع. پاشايي
نيکيو نيوانو؛ مترجم ع. پاشاييسوره ي نيلوفر سه گانه

پي ير بورديو؛ ترجمه حسن تمايز: نقد اجتماعي قضاوتهاي ذوقي
چاوشيان

چکيده مقاالت همايش ملي تمدن 
حسين حسينيشناخت

ابراهيم حاجيانيجامعه شناسي هويت ايراني
رحيم ابوالحسنيتعيين و سنجش مؤلفه هاي هويت ايراني

تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
ابوالقاسم فروزانيو فرهنگي ايران در دوره سامانيان

تامارا تالبوت / رقيه بهزاديسلجوقيان در آسياي کهين
دفتر ثبت احکامات حضرت واال 

شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت 
شقاقي و بلوکات ثالثه

بهمن بياني، سعاد پيرا

نویسندهنام کتاب
اکبر گنجيتلقي فاشيستي از دين و حکومت
مجموعه مقاالت کنفرانس ملي 

سياست خارجي توسعه گرا
محمود واعظي؛ گردآوري و 

ويرايش مسعود موسوي شفايي
مهرالزمان شيرزادفراصفهان در دوران افشار و زند

درياچه خزر در قرن بيست و يکم 
محمد باقر نوبخت)رويکردي اقتصادي-حقوقي(

آروين مهرگانانسان شناسي معرفت شناختي
برخورد درون تمدن ها: کنار آمدن با 

تضاد و کشمکش هاي فرهنگي
ديتر زنگهاس؛ ترجمه ي پرويز 

علوي.-
علم االجتماع الغربي: مساله و محاکمة 
کبير علماء االجتماع يراجع فکر الرواد

ايمانويل والرستاين؛ ترجمه 
محمود الذوادي

سنجش مفاهيم در پيمايش هاي 
فردين عليخواهاجتماعي

جک هاروي؛ ترجمه محمد اقتصاد جديد
باقر نوبخت، فريد نوبخت

عباس شاکرينظريه ها و سياست هاي اقتصاد کالن

مديريت استراتژيک و پويايي هاي 
سازماني؛ چالش پيچيدگي

رالف.دي استيسي؛ ترجمه 
حسين رحمان سرشت، شهرام 

خليل نژاد، عليرضا هاشمي
مقدمه اي بر معماري سازماني )ويژه 

عسگر صمدي اوانسرمديران(

مديريت منابع انساني در سازمان هاي 
پروژه محور

جي رادني ترنر، مارتينا 
هيومن، آن کيگان؛ ترجمه 

غالمرضا اصيلي

رالف مولر و رودني ترنر؛ ترجمه رهبري پروژه محور
بهنوش رمضاني و غالمرضا اصيلي

چند گفتار در باب الگوهاي اسالمي 
محمد جليليايراني مديريت

زندگي در سايه تفکر: بسترسازي براي 
ترغيب کارکنان دانشي به نتايج بهتر

توماس اچ. دونپورت؛ ترجمه 
غالمرضا اصيلي

مجموعه مقاالت همايش ملي نفت و 
محمود واعظيسياست خارجي

 Financial =تراکنش هاي مالي
transactionگروه آشنا

رويکردهاي مقايسه اي جامعه شناسي ، 
دنيس بارتلز ... ]وديگران[انسان شناسي و ارتباطات

عباس محمدي اصلنظريه هاي جامعه شناسي

عليرضا صدرا، علي قنبري؛ زير ارزشهاي حاکم بر جامعه ايراني
نظر رضا صالحي اميري

مجموعه مقاالت همايش چالش هاي 
اجتماعي ايران

به کوشش جواد نگارنده، زهرا 
رضايي؛ زير نظر رضا صالحي 

اميري

 له  تان خويي؛ ترجمه امان اهلل جوانان استثمار شده
ترجمان

رژه گارودي؛ ترجمه امان اله زنان چگونه به قدرت مي رسند؟
ترجمان

سيمون دو بووار/ قاسم صنعويجنس دوم
هشت رساله در بيان احوال زنان از 

روح انگيز کراچي۱۰۰۰  تا ۱۳۱۳  هجري قمري

]ايران. قوانين و احکام[
قاچاق انسان، چالش ها و راهکارهاي 

پيشگيري
هادي معتمدي، فرزانه 

مستوفي فر
تدوين و پياده سازي قراردادهاي امتياز 

تکنولوژي
رابرت مگانتز؛ مترجم: کامران 

باقري
]ايران. قوانين و احکام[

نویسندهنام کتاب
وزارت دادگستريمجموعه قوانين

]ايران. قوانين و احکام[
مجموعه فهرست عناوين قوانين و 

مقررات ۱۳۶۲ -۱۲۸۵
اداره کل تنقيح و تدوين قوانين 

و مقررات
]ايران. قوانين و احکام[

پيش نويس اليحه قانون جامع حمايت از 
حسن شبيري و همکارانحقوق مالکيت ادبي و هنري

مردم شناسي موسيقي سرخ پوستان 
آمريکاي شمالي

مارشا هرندن؛ ترجمه محسن 
حجاريان

سير تحوالت ۷۰  ]هفتاد[ سال 
حميد ساهرکاريکاتور در ايران

ترجمه و تدوين فريدون فريادشعر امروز يونان
ابراهيم واشقاني فراهانيآيين نگارش و ويرايش

مهدي افشارفرهنگ دوزبانه فارسي انگليسي
صادق کياواژه نامه شصت و هفت گويش ايراني

کاظم فتحيگلچيني از گلشن رضوان
]خمسه. برگزيده[

کاظم فتحيکليد پنج گنج نظامي
تصحيح حبيب يغماييغزليات سعدي

فکرواژه مثنوي: فهرست تفصيلي 
محمدتقي جعفريتفسير و نقد و تحليل مثنوي

مصحف باطل: تحليلي از رابطه شمس 
آروين مهرگانو مولوي

سيمين بهبهانيجاي پا: مجموعه شعر ۱۳۳۵ -۱۳۲۵
عزت اهلل رادمنشخاطرات يک نهاوندي: گلي ژيرو

اکبر راديروي صحنه آبي: دوره آثار
کاظم فتحيدفتر آرزو: ديوان اشعار

مجيد شفقشاعران تهران از آغاز تا امروز
خليل باستاندراسات نقدية في االدب االسالمي

وو چنگ آن/ نسرين طباطباييسفر به غرب
حسين صافيداستان از اين قرار بود

وين بوت/ حسين صافينقب هايي به جهان داستان

به روايت اسداهلل شعباني؛ قصه ي امشب
مترجم ويدا لشگري فرهادي

خوخه بوگاي؛ برگردان قصه هايي براي تفکر
شمس الدين برقعي

 مجموعه آثار نمايشي ويليام 
ترجمه عالآالدين پازارگاديشکسپير

ويليام فاکنر / فرهاد غبراييحريم
فريبرز بوربورفلسفه و علوم طبيعت

محمدتقي جعفريطرح ژنوم انساني

تحفه حکيم مؤمن
محمد مؤمن حسيني طبيب ؛ 
مقدمه : محمود نجم آبادي  ؛ 

کاتب : محمد علي طهراني
ره نگاشت فناوري: الگوي 

علي مبيني دهکردييکپارچه سازي کسب و کار، بازار

گزارش چکيده پروژه هاي کليدي 
برنامه توسعه و کاربري فناوري 

ارتباطات و اطالعات ايران )تکفا(
تهيه کنندگان نصراهلل 
جهانگرد... ]و ديگران[

مجموعه مقاالت همايش نقش مراکز 
داده در توسعه فناوري اطالعات و 

ارتباطات
شوراي عالي اطالع رساني

مناقشات نام هاي دامنه؛ قواعد و فرايند 
ترجمه قاسم خداياريانسياست گذاري

کتابخانه مرکزی پژوهشگاه در آبان امسال از نمایشگاههای کتاب برگزار شده به مناسبت هفته کتاب ، با توجه به درخواست های اعضاء هیئت علمی، 296 نسخه کتاب فارسی ، 70 نسخه کتاب عربی و 50 
نسخه کتاب انگلیسی زبان خریداری کرد.  این خریدها از دو نمایشگاه مختلف انجام شده است. نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب های کاربردی که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 

خیابان حجاب بر پا شد و چهارمین نمایشگاه کتب دانشگاهی در بوستان گفتگو فرصت های جدید خرید کتاب برای کتابخانه بوده اند.همچنین در  چهارمین نمایشگاه کتب دانشگاهی برای خرید 
کتابخانه ها %50 تخفیف در نظر گرفته شده بود .فهرست کتاب های فارسی را می توانید همین جا ببینید،اما فهرست  کامل کتب خریداری شده از طریق سکو برای کلیه همکاران ارسال شده است. 
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سخنرانی در آلمان و انتشار 
ISI مقاله دو همکار در مجله

  دکتر فروغ پارسا عضو هیئت علمي گروه 
مطالعات قرآني 24 آبان امسال  در دانشگاه 

گوتینگن آلمان سخنراني داشت. این 
سخنراني به دعوت خانم پروفسور ایرن 

اشنایدر قائم مقام بخش مطالعات اسالمي 
دانشگاه گوتینگن انجام شد. موضوع 

سخنراني  بررسي روش شناسي مطالعات 
حدیثي هارالد موتسکي بود. پروفسور 

موتسکي  در شمار معدود دانشمندان غربي 
است که در زمینه حدیث اسالمي مطالعه 

داشته اند.موتسکي پژوهش هاي گسترده و 
عمیقي در باره حدیث انجام داده و دیدگاه 

هاي بسیار مثبتي نسبت به مسلمانان دارد. 
دکتر پارسا در این سفر همچنین از بخش 

ایران شناسي و اسالم شناسي دانشگاه هاله و 
دانشگاه آزاد برلین بازدید کرد.همچنین مقاله 

 Medical“ دکتر زهره زرشناس  با عنوان
 Advancements of Iranians in

Pre-Islamic Era”با همکاری یکی از  
دانشجویان دوره دکتری ایشان در مجلة 
  Journal of American Science

منتشر شد. این مجله دارای نمایة ISI  است .

آخرین مصوبات شورای خرید 
کتاب پژوهشگاه 

پنجمین نشست شوراي خرید کتاب ، مجالت 
و محصوالت الکترونیکي با حضور کلیه اعضا 

برگزار شد.در این جلسه در مورد خرید از 
نمایشگاههاي هفته کتاب تصمیم گیري و 

قرار شد هر بخش، کتاب هاي درخواستي را 
اولویت بندي کند تا با توجه به محدودیت 

بودجه ، منابع اصل تهیه شود .در مورد 
سفارش کتاب قرار شد از مرکز کامپیوتر 
خواسته شود تا گزینه اي را براي این کار 

اختصاص دهد و تا عملیاتي شدن این موضوع 
در صورت امکان از طریق درخواست خرید 

کاال  انجام شود. در این جلسه دکتر                          
آیت اللهی تاکید کرد سهمیه محدودی برای 

خرید کتاب گروه ها وجود ندارد و تا اندازه 
ممکن ، تمام درخواست ها تهیه شود .در 

مورد کتابهاي التین قرار شد تا آنجاکه                       
مي شود نسخه دیجیتالي تهیه و از آن پرینت 

تهیه شود.
حرکت به سمت ایجاد کتابخانه دیجیتال و 

انتشار لیست کتاب هاي تازه کتابخانه توسط 
خبرنامه در هر ماه از دیگر موارد تاکید شده 

در این جلسه بود.در مورد درخواست کاربران 
براي مقاالت خارجي نیز با دستور آقاي دکتر 
آیت اللهي قرار شد تا جلسه اي با درخواست 

کنندگان گذاشته شود تا نحوه سفارش 
مقاالت بررسي و مقاالت از طریق    شرکت 

هاي درگیربا این موضوع تهیه شوند .

ستون آخر
نشست ها و سخنرانی های برگزار شده در آبان و آذر

از دروس عالی فلسفه تا مسائل سیاسی لهستان
آبان و آذر ماه امس�ال نیز پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سلسله نشست ها و 
سخنراني هایي با موضوعات متنوع برگزار کرد.این برنامه ها که از پیش در مورد جزئیات آنها 
اطالع رسانی ش�ده بود،با حضور عالقه مندان برگزار شدند.این گزارش مرور فوری و خالصه 

تعدادی از این برنامه هاست.همچنین به تعدادی از برنامه های آتی نیز اشاره شده است.

گروه غرب شناس��ي با حضور اس��تادان آیت اهلل بهشتي، آیت اهلل 
مصطفوي و دکتر داوري اردکاني با برگزاري هش��ت جلسه مجموعه 
درس گفتارهاي »دروس عالي فلس��فه و حکمت اسالمي« را در ماه 
هاي آبان و آذر ماه ادام��ه دادند.در پایان این درس گفتارها،گزارش 

تکمیلی منتشر خواهد شد.
 نشست های تخصصی در پژوهشکده تاریخ 

  اولین نشس��ت تخصصي را پژوهشکده تاریخ با همکاري انجمن 
ایران��ي تاریخ برگزار کرد. این جلس��ه، دومین نشس��ت از سلس��له              
نشست هاي »بررس��ی و نقد امکان و چگونگی کاربست نظریه های 
رایج در علوم انسانی در مطالعات تاریخي« بود که با موضوع »پارادایم 
شناس��ي علوم  انس��اني« در پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی برگزار ش��د. جلسه نخست این نشست روز دوشنبه 2 آبان 
ماه 1390 در ساعت 14 در سالن اندیشه به سخنراني دکتر حیدري 
مقدم با عنوان »تاریخ تفاوت پارادایم ها در علوم طبیعي و انس��اني« 
اختصاص یافت. دکتر حیدري مقدم با اش��اره به تفاوت سنت تاریخ 
نگاري ویگي با غیرویگي )دروني با بروني( به دریافت کوهن از تاریخ 
علم و مفهوم پارادایم در مهم ترین اثر او، ساختار انقالب هاي علمي، 
پرداخت و در ادامه امکان تعمیم این مفهوم در حوزه علوم انساني را 
به چالش کش��ید. جلسه دوم این نشس��ت با سخنراني دکتر مهدي 
معین زاده با عنوان »نظریه هاي علوم انساني« 7 آبان ماه 1390 در 
ساعت 14 در سالن اندیشه برگزار شد، در این جلسه دکتر معین زاده 
به س��ه دس��ته نظریه هاي کالن در علوم انس��اني عب��ارت از نظریه 
پوزیتیویس��تي، نظریه هرمنوتیکي و نظریه  رئالیسم انتقادي اشاره 
کرد و به مقایس��ه آنها پرداخت. در میزگرد این نشست تخصصي نیز 
دو س��خنران، به کاربرد مفهوم پارادایم در مطالعات علوم انس��اني و 

پژوهش هاي تاریخي پرداختند.
 آموزش میراث معنوی 

دوره آموزشي تمدن ش��ناخت ویژه نخبگان با موضوع »آموزش 
میراث معنوي« با همکاري بنیاد ملي نخبگان ایران در س��ه دوره در 
روزه��اي 4 لغایت 6  و 25 لغایت 26 آب��ان  1390 و 9 و 10 آذرماه 
1390 برگزار ش��د. در این دوره ها دکتر ایرج نیک سرش��ت و دکتر 
حسین معصومي همداني به تدریس تاریخ علم، دکتر شهره انصاري 

و دکتر امیر اسماعیل آذر 
به تدریس تاریخ ادبیات و 
دکتر رضا شعباني و دکتر 
صفورا برومند به تدریس 

ایرانشناسي پرداختند. 
 حافظ ب�ه روایت 

استاد خرمشاهی 
پژوهش��ي  معاون��ت 
پژوهش��گاه نیز جلسات 
درس  هفت��م  و  شش��م 
گفتاره��اي اس��تاد بهاء 
الدی��ن خرمش��اهي ب��ا 
موضوع »قرائت و ش��رح 
دیوان حافظ« را روزهاي 

چهارم آبان ماه و دوم آذر در س��الن حکمت برگزار کرد. این معاونت 
همچنین در ماه آبان دو س��خنراني برگزار کرد که نخس��تین آنها را 
دکتر ابوالحس��ن فیاض انوش با موض��وع »تاریخ اجتماعي و جامعه 
شناس��ي تاریخي، تأملی بر روش شناسی مطالعات تاریخ« در تاریخ 
نهم آبان ماه برگزار کرد و دومین جلسه نیز به منش دهقاني در دوره 
رضاش��اه اختصاص داش��ت که خانم دکتر ملک زاده در روز 23 آبان 

ماه سخنران آن بودند. 
 چند برنامه دیگر 

گروه علوم سیاس��ي شوراي بررس��ي متون میزبان استادان دکتر 
داود فیرحي، س��یدمحمدآل مهدي، دکتر آیت اللهي و دکتر مجید 
توس��لي با موضوع س��خنراني »اندیش��ه هاي فلس��في و سیاس��ي 
نومعتزلیان« در همین روز بود. دکتر زهره بهجو از گروه زبانشناسي 
نی��ز در آخرین روز آبان ماه »نثر معاصر در گذرگاه زبانشناس��ي« را 
بررس��ي کردند. عالوه بر این پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات 
فرهنگي چه��ارم آبان ماه میزان انجمن زنان پژوهش��گر تاریخ بود؛ 
دکتر حسینعلي نوذري، عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد )واحد کرج( 
س��خنراني خود را با موضوع تاریخ نگاري جنس��یتي برگزار کرد و به 
مولفه ها و نظریه هاي این نوع تاریخ نگاري پرداخت. خانم سلیماني 
از وزارت علوم در دوازدهم آذرماه در س��الن حکمت درباره آئین نامه 
ارتقاء اعضاي هیئت علمي به همت معاونت پژوهش��ي یک جلس��ه 
آموزش��ي برگ��زار کردند.دکتر نیک پور و دکتر س��یدجواد میري از 
پژوهش��کده علوم اجتماعي به ترتیب »مس��ائل اجتماعي سیاس��ي 
لهس��تان در جن��گ جهاني دوم« و »تش��یع، تص��وف و وهابیت در 
جمه��وري تاتارس��تان« را به ترتیب در تاریخ هاي دوم و س��یزدهم 
آذرم��اه به بررس��ي گذاشتند.پژوهش��کده ادبی��ات در آذرماه حوزه 
مطالعات زنان را در دس��تور کار خود قرار داد؛ دکتر شهره انصاري و 
خان��م دکت��ر روح انگیز کراچي ب��ه ترتیب دو س��خنراني با موضوع 
»بررس��ی دیدگاه های عرفای مسلمان نس��بت به زن به عنوان نماد 
خداوند )از آغاز تا انقراض عباس��یان(« و »زن در ادبیات تعلیمی« را 

برعهده داشتند. 
دکت��ر صداقت از مرک��ز تحقیقات امام علي)ع(، س��خنراني را با 
موضوع » مناقش��ه ش��یخ محمد درباره والیت زن��ان و ارتباط آن با 
موضوع شیعه شناسي« ششم 
آذرماه برگزار کردند. خالصه 
اي از این سخنراني در صفحه 
10 خبرنامه حاضر آمده است 
ک��ه عالقه مندان م��ي توانند 
ب��راي اط��الع بیش��تر به آن 
رجوع کنند.دکتر فروغ پارسا 
نیز 21 آذرماه گزارشي از سفر 
علمي خود به آلمان با عنوان 
در  س��خنراني  »گ��زارش 
دانشگاه گوتینگن« ارائه کرد.

در ش��ماره آین��ده خبرنام��ه 
گزارش��ی از این س��خنرانی 

منتشر خواهد شد.

 دکتر ناصر تکمیل همایون از پژوهشکده علوم اجتماعي 23 آذرماه سخنراني 
اي را با موضوع » مدرنیته در دوره دوم عصر قاجار« برگزار خواهد کرد.نخستین 
جلسه از سومین نشست از سلسله نشست هاي »بررسی و نقد امکان و چگونگی 
کاربس��ت نظریه های رایج در علوم انس��انی در مطالعات تاریخي« در تاریخ 28 
آذرم��اه با موض��وع »تاریخ و تاریخ گرایی در نقد ادبی« با حضور دکتر حس��ین 
پاینده به همت پژوهشکده تاریخ و انجمن ایراني تاریخ دنبال مي شود. جلسات 
دوم این نشست با حضور دکتر کوروش صفوي با موضوع »معرفي دیدگاه شکل 
گرایان )فرمالیستهاي( روس و آراء آنان در برابر تاریخ نگري« در تاریخ 6 دي و 
میزگرد تخصصي این نشست با حضور دکتر پاینده و دکتر صفوي در تاریخ 14 
دي م��اه پي گرفته خواهد ش��د. پایان بخش برنامه ه��اي آذر با دکتر تقي زاده 
انص��اري با موضوع »تبیین نگرش بین رش��ته اي در انتخاب موضوعات تحقیق 

کاربردي« در 29 آذر 1390 خواهد بود. 

برنامه های آینده 
 


