
بزرگترين كتابخانه 
ديجيتال در علوم انسانى

بزرگتريـن كتابخانـه ديجيتـال در علوم انسـانى با حضـور رييس 
پژوهشـگاه علـوم انسـانى و مطالعـات فرهنگى و شـهردار تهران 

افتتاح شد.
ــهردارى تهران با  ــت ش ــيه نشس ــش و در حاش ــه پژوه ــتانه هفت در آس
ــالد، بزرگترين  ــالن همايش هاى برج مي ــانى در س ــمندان علوم انس انديش
ــه كار كرد. در اين  ــانى آغاز ب ــال در عرصه كتب علوم انس ــه ديجيت كتابخان
ــاتيد  ــخنانى در جمع اس ــگاه طى س ــانى ، دكتر حميدرضا آيت اللهى رئيس پژوهش ــاتيد علوم انس همايش و پس از صحبت هاى دكتر قاليباف ، در جمع اس
ــعه علوم انسانى در كشور ارايه داد و سپس در حضور شهردار تهران از  ــرح مختصرى از روند راه اندازى اين كار ارزنده و مزاياى منحصر به فرد آن براى توس ش

اين كتابخانه به آدرس www.ebook.tehran.ir رونمايى شد.
ــال گذشته با همكارى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى و شهردارى تهران آغاز شده و هم اكنون در فاز اول آن   ــت اين پروژه از يكس  گفتنى اس
به 50 هزار كتاب با متون عربى و التين مجهز شده است. در اين كتابخانه همه محققان مى توانند در فضاى مجازى به منابع متنوع كتاب هاى علوم انسانى 
ــده كه  ــتمى طراحى ش ــناخت اين منابع بخش هاى مورد نياز را دانلود كرده و پرينت بگيرند. عالوه بر اين سيس ــنايى و ش ــى پيدا كنند و ضمن آش دسترس
ــده كه  ــند.فضاهايى هم در قالب كارگاه در نظر گرفته ش ــته باش ــى داش ــان نيز دسترس مراجعه كنندگان بتوانند به ديگر كتابهاى مرتبط با موضوع تحقيقش
ــوند. همچنين آخرين رويدادهاى  ــنا ش ــان بپردازند و از نظر ديگر صاحبنظران در حوزه كتاب نيز آش عالقمندان مى توانند در آن به نقد كتب مورد عالقه ش

حوزه كتاب در رشته علوم انسانى هم در اين كتابخانه ارائه مى شود.
اين كتابخانه در فازهاى بعدى مجهز به كتب فارسى هم خواهد شد و در نهايت 200هزار جلد كتاب براى اين كتابخانه در نظر گرفته شده كه در مرحله 

دوم به آن اضافه مى شود.قرار است در فاز سوم اين كتابخانه صاحب يك ميليون جلد كتاب بشود.

با محول شدن بخش ديگري از يك طرح بزرگ به پژوهشگاه 
مرحله جديد تغيير

 سر فصل هاي علوم انساني آغاز شد
پس از آنكه مدتي قبل رهبر معظم انقالب ضمن اظهار نگراني درباره محتوي و شيوه تدريس علوم 
انساني،درباره تبعات منفي چنين وضعي هشدار دادند، بازنگري سر فصل هاي علوم انساني يك بار 

ديگر و البته اين بار جدي تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.بعد از آن بود كه پژوهشگاه ماموريت يافت 
با همكاري بخش هاي مختلف وزارت علوم به عنوان يك ماموريت ويژه روي اين موضوع تمركز كند.
ناكارآمدي،به روز نبودن و نا متناسب بودن با جامعه اسالمي سه نقص جدي اي بود كه در مطالعات 

اوليه سرفصل هاي علوم انساني از سوي كارشناسان شناسايي شد.
بر اين اساس مقر شد سرفصل دروس دانشگاهي بازنگري شود.ابتداي اين ماه معاون آموزشي وزارت علوم 
اعالم كرد با توجه به ظرفيت ها و توانمندي وزارت علوم،مسئوليت هماهنگي امور مربوط به بازنگري 
سرفصل هاي علوم انساني به دكتر آيت اللهي سپرده مي شود.به اين ترتيب نقش پژوهشگاه جدي تر از 
گذشته شده و مرحله جديد تغيير سرفصل هاي دروس علوم انساني آغاز خواهد شد. گفتني است در اين 

خصوص بازنگري در سرفصل هاي 38 رشته مقطع كارشناسي آغاز شده است.
جزئيات بيشتري درباره اين موضوع را در صفحه 4 بخوانيد.
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به زودي  آغاز به كار مي كند  
شعبه پژوهشگاه 

در خانه تاريخي اصفهان
دعوت  از همكاران براي مشاركت

همكاري در راه اندازي پرتال  
جامع  علوم انساني 

رونمايي از نظريه ابتناء  در پژوهشگاه
تالش براى 

طراحى دستگاه فهم دين  
گزارش ستاد هفته پژوهش منتشر شد

در هفته پژوهش 
چه كرديم؟ 
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در صفحات بعد
 مى خوانيد

5 اثر تازه آماده است 
كتاب هاي جديد
 توزيع مي شوند
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با هدف بهبود محصوالت در حوزه كتاب مجالت و 
محصوالت الكترونيكي

پيش نويس آئين نامه شوراي 
خريد آماده شد 

ــگاه پيش  ــي و همكاري هاي علمي و بين الملل پژوهش معاونت پژوهش
ــالت و محصوالت  ــوراي خريد كتاب، مج ــس آيين نامه فعاليت ش نوي
الكترونيكي را تدوين كرد.اين پيش نويس اكنون توسط اعضاي شوراي 
ــرات نظرات اصالحي و  ــده و بعد از دريافت نظ ــي ش خريد كتاب بررس

پيشنهادي،نسخه نهايي آماده و ابالغ شده است.
ــاي مالي و حجم زياد و تنوع محصوالت اين  با توجه به محدوديت ه
ــاب و تهيه  ــد كرد.انتخ ــن خواه ــد را تعيي ــدي خري ــورا،اولويت بن ش
ــي و نيازهاي  ــب ترين منابع،فراهم آوري موادي كه برنامه آموزش مناس
ــد و تعالي  ــتفاده كنندگان را در نظر بگيرد و نيز تهيه منابعي كه رش اس
ــته باشد مهمترين اهداف اين شورا عنوان  دانش مراجعان را در پي داش

شده اند.
ــگاه، معاونت پژوهشي، رئيس كتابخانه، مسئول دفتر  رئيس پژوهش
ــكده ها و گروه ها، نماينده آموزش، نماينده  همكاري ها، نماينده پژوهش
ــات  ــتند كه در جلس ــورا هس ــور مالي و روابط عمومي اعضاء دائم ش ام

حاضر خواهند بود و حق راي دارند.
ــورت و  تدوين راهكارهايي براي دريافت نظام مند درخواست ها،مش
ــت ها،ارزيابي نيازهاي اساسي كاربران و  تصميم گيري در مورد درخواس
ــن و تامين بودجه و  ــن منابع اطالعاتي،تخمي ــايي بهتري گروه ها،شناس
ــد و تهيه انواع منابع اطالعاتي تعدادي از وظايف  تدوين آيين نامه خري

تعيين شده براي شورا هستند. 

آخرين خبر درباره خروج از تهران   
خانم هاي شاغل هم 

منتقل مي شوند
ــعه مديريت و سرمايه رئيس جمهوري جزئيات بيشتري از  معاونت توس
ــاغل  ــاس كليه زنان ش آئين نامه انتقال از پايتخت را اعالم كرد.بر اين اس
ــرط اينكه همراه اعضاء  ــغل همسرانشان آزاد است به ش در تهران كه ش

خانواده از تهران منتقل شوند،مي توانند براي اين كار اقدام كنند.
ــتان هاي اين  البته عبد العلي تاجي معاون حقوقي امور مجلس و اس
ــرط موافقت با چنين انتقالي را تعهد براي سكونت حداقل ده  معاونت ش
ــت.در اين  ــهر مقصد اعالم كرده اس ــاي خانواده در ش ــال تمام اعض س
ــاي مقرر در آيين نامه اعطاي  ــاير مزاي صورت عالوه بر بهره مندي از س
ــهيالت مسكن موضوع بند 16 آيين نامه  تسهيالت به متقاضيان،از تس

فوق نيز بهره مند مي شوند.  

با برگزاري پيش همايش 
گروه زبان و ادبيات فارسي به 

استقبال كنگره علوم انساني رفت  
ــي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با  گروه زبان و ادبيات فارس
ــاركت بهتر در برگزاري دومين كنگره ملي علوم انساني چهار  هدف مش
ــن                                     ــدادي از اي ــون تع ــا كن ــه ت ــي كندك ــزار م ــش برگ ــش هماي پي

پيش همايش ها برگزار شده است.
ــدف تبيين  ــال آينده با ه ــاني مهر ماه س ــن كنگره علوم انس دومي
ــي برنامه ها و سر فصل هاي  ــيب شناس محتوي دروس علوم انساني،آس
ــگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي توسط پژوهشگاه  اين علوم در دانش
ــا و  ــگاه ه ــكاري دانش ــا هم ــي و ب ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس عل

پژوهشگاه هاي كشور برگزار خواهد شد. 

به زودي و با انجام مراحل نهايي آغاز به كار مي كند 
شعبه پژوهشگاه در خانه تاريخي اصفهان

ــتان اصفهان و  ــگري اس ــتي و گردش ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس با تنظيم قراردادي بين س
ــگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي راه اندازي شعبه پژوهشگاه در اصفهان به مراحل پاياني  پژوهش
نزديك تر شد.بر اين اساس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان حق 

بهره برداري و استفاده از يك خانه تاريخي را به مدت 99 سال به پژوهشگاه واگذار كرده است.
قرار است در اين بناي تاريخي، مركز تحقيقات امام علي (ع) ، پژوهشكده تاريخ و تمدن اسالمي و 
ــكده هاي انتقال يافته به اصفهان مستقر شوند.همچنين دوره هاي  ــاير مراكز تحقيقاتي و پژوهش س

تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري نيز در همين ساختمان برگزار خواهد شد.
ــده كه كليه توان خود را در راستاي حفظ و نگهداري اين  ــگاه نيز در اين قرار داد متعهد ش پژوهش

خانه تاريخي به كار بندد.

خبر كوتاهخبر كوتاه
ارسال روزانه خبرهاي 
حوزه علوم انساني در 

قالب «بريده جرايد» و 
شيوه اطالع رساني  

وپژوهشگاه مورد 
استقبال مخاطبان قرار 

گرفت.
روابط عمومي 

پژوهشگاه هر روز 
بريده جرايد را به بيش 
از 3 هزار ايميل ارسال 

مي كند.تا كنون 
بسياري از اين افراد با 

تماس تلفني يا به 
وسيله ايميل از اين 

ابتكار تشكر و              
قدر داني كرده اند.

همچين اطالع رساني 
برنامه هاي منتخب از 

طريق سامانه پيام 
كوتاه نيز مورد 

استقبال قرار گرفته 
است.از ابتداي راه 

اندازي اين سامانه تا 
كنون بيش از 30 هزار 
پيام كوتاه شامل اطالع 

رساني و تبريك و 
تسليت مناسبت ها 

ارسال شده است.
بيشترين استقبال از 2 

شيوه اطالع رساني 
فوق مربوط به اهالي 

رسانه بوده كه                
توانسته اند از اين 

طريق ارتباط موثري با 
پژوهشگاه و اخبار آن 

برقرار كنند.

دوم بهمن آخرين فرصت ثبت نام
اطالعيه پذيرش دانشجوي دوره 

دكتري در پژوهشگاه 
ــال  ــال دوم س ــاني و مطالعات فرهنگي در نيمس ــگاه علوم انس پژوهش
ــفه علم و  ــته «فلس ــراي دوره دكتري در 2 رش ــي 1389-90 ب تحصيل
ــرايط، از  ــالمي» از بين داوطلبان واجد ش فناوري و تاريخ علم دوره اس
ــرايط مندرج در  ــي، انجام مصاحبه علمي و طبق ش ــق آزمون كتب طري

اطالعيه دانشجو مي پذيرد.
آزمون اين دوره  21 بهمن امسال برگزار خواهد شد و آخرين مهلت 
ــي توانند براي  ــت.عالقه مندان م ــده اس ــت نام دوم بهمن اعالم ش ثب
ــدارك الزم به  ــرايط و م ــرم ثبت نام و همچنين اطالع از ش ــت ف درياف
ــاني ــي به نش ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــايت پژوهش  س

 www.ihcs.ac.ir مراجعه كنند.
ــماره 88046891-3 و داخلي  ــيردل از طريق ش همچنين آقاي ش

339 پاسخگوي سواالت احتمالي خواهد بود. 

بازديد هيئت رئيسه از بخش هاي 
مختلف پژوهشگاه 

ــال از پژوهشكده تاريخ و  ــه پژوهشگاه دي ماه امس اعضاي هيئت رئيس
ــط عمومي بازديد  ــاب، تحصيالت تكميلي و رواب ــاي فروش كت واحده

كردند.
ــي نقاط قوت و  ــگاه ضمن بررس ــد از روابط عمومي پژوهش در بازدي
ضعف كار،تصميماتي براي انجام بهتر وظايف اتخاذ شد.همچنين مقرر 
ــگاه  ــالن اجتماعات پژوهش ــد روابط عمومي براي بهبود وضعيت س ش

بسته پيشنهادي مناسبي را آماده و ارائه كند.
در بازديد پژوهشكده تاريخ مقرر شد گزارشي از تمامي فعاليت هاي 
ــي تدوين و  براي تشكيل جلسه اي با  ــده در زمينه سكه شناس انجام ش
ــي) برنامه ريزي شود. ــكه شناس حضور تمام متخصصين در زمينه (س

ــكده تاريخ براي آيين نامه تاسيس پارك هاي علم و  ارائه برنامه پژوهش
ــكالت مربوط به مجله پژوهشكده  ــي مجدد مش فناوري مطالعه و بررس
ــه از اين بخش بودند.عالوه بر  تاريخ از ديگر مصوبات بازديد هيئت رئيس
ــتارهاي تاريخي در نيمه اول  ــي بر چاپ مجله جس ــن دكتر آيت الله اي

سال 89 تاكيد كرد.
ــالت تكميلي  ــه از بخش تحصي ــد هيئت رئيس ــن در  بازدي همچني
ــترش دكتراي پژوهش محور در پژوهشگاه  ــگاه بر فعاليت و گس پژوهش
ــد گزارشي درباره طرح پژوهش ورزي و چگونگي شيوه  تاكيد و مقرر ش
ــن  از واحد فروش  ــه همچني ــود.اعضاي هيئت رئيس نامه آن تنظيم ش

كتاب پژوهشگاه بازيد كردند.  
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با وجود صدها پايگاه اطالعاتي،جستجوي علمي 
در منابع معتبر به ويژه براي محققين و دانشجوياني 
ــي مراكز و  ــي اختصاص ــاي اطالعات ــه بانك ه كه ب
ــي دسترسي ندارند،  ــازمان هاي علمي – پژوهش س
دشوار است. از اين رو خالء تاسيس يك پايگاه اطالع 
ــدت احساس                    ــاني به ش ــاني در حوزه علوم انس رس
ــاني و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل ــد كه پژوهش مي ش
فرهنگي پروژه تاسيس «پرتال جامع علوم انساني» 

را با هدف پاسخ دادن به اين نياز آغاز كرده است.

اهداف پروژه پرتال جامع علوم انساني
ــم افزايي  ــي و ه ــراي دسترس ــزي ب ــاد مرك 1.ايج
فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه علوم انساني.

2.ايجاد بانك اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، كتب 
ــه صورت  ــانه اي ب ــي چند رس ــاي علم و فرآورده ه
ــان و رفع  ــان، رويه يكس ــي آس متمركز، با دسترس

محدوديت هاي شكلي، زماني و سازماني.
ــاالن عرصه تحقيق و  ــاد جامعه مجازي از فع 3.ايج
ــاني جهت تعامل با مخاطبان از  پژوهش در علوم انس
طريق فراهم كردن امكان اعمال نظرات، طرح ايد ه ها 

و پيشنهادات و انتقادات به صورت آني.
ــاتيد در  ــگران و اس ــي پژوهش ــي تخصص 4.معرف
ــت تقويت  ــاني جه ــاي تخصصي علوم انس حوزه ه

حقوق معنوي
ــا و خالءهاي  ــراي معرفي نياز ه ــاد مركزي ب 5.ايج
ــت هدايت  ــي جه ــات پژوهش ــود در موضوع موج

طرح هاي تحقيقاتي به موضوعات كاربردي
6.فراهم كردن بستري براي جريان سازي و مديريت 
ــاني جهت جلوگيري از هرز رفتن  محتواي علوم انس
منابع مادي و معنوي و توان  تحقيقاتي جامعه علمي 
ــه اي كنوني و  ــاي تكراري و كليش ــور در رونده كش
ــاعد براي بومي سازي علوم انساني  ايجاد زمينه مس

در كشور

اجزاي  پرتال
ــه اصلي و  ــامل صفح ــاني ش پرتال جامع علوم انس
ــاني  ــي زير مجموعه آن  به نش ــاي تخصص پايگاه ه

www.ensani.ir در دسترس است.
با توجه به اينكه ايجاد امكان فني دسترسي انبوه 
ــجويان و محققان به پرتابل جامع علوم  اساتيد دانش
ــاني، به همراه افزايش داده هاي علمي تا مرز يك  انس
ــا در فاز دوم اين پروژه  ــون داده تمام متن و ديت ميلي
ــي به اين پايگاه گسترده  ــده ، دسترس پيش بيني ش

اطالعاتي در اين مرحله محدود است.
پرتابل جامع علوم انساني پروژه منحصر به فردي 
ــامل بيش از 2500 پايگاه تخصصي در  ــت كه ش اس
ــاني                                ــف علوم انس ــاي مختل ــا و گرايش ه ــته ه رش
ــورت درختي به                         ــه ص ــن پايگاه ها ب ــود. اي ــي ش م
ــي براي  ــتند و داده هاي علم ــل هس ــر متص يكديگ
ــتقل موضوع،  ــاس 4 معيار مس ــتين بار بر اس نخس
ــده                       ــار طبقه بندي ش صاحب اثر، زمان و منبع انتش

در دسترس هستند.

چرا بايد پرتال جامع
 علوم انساني داشته باشيم ؟ 

سرپرست كتابخانه  مينوي خبر داد    
كتابخانه استاد مينوي؛همچنان براي پژوهشگران

ــم  همچنان به    ــس و ميكرو فيل ــخ خطي، عك ــا 25 هزار جلد كتاب، نس ــي مينوي ب ــتاد مجتب ــه  اس كتابخان
. ــد ه ــي د ــه م م ا د ــق ا ــش و تحقي ه و ــه پژ ن ب ا ــد ــه عالقمن ــي ب ه ــات        د خدم

ــامل  ــت كتابخانه مينوي با اعالم اين خبر گفت:«كتابخانه مجتبي مينوي كه ش الميرا خانلرخاني سرپرس
ــتاد وقف عالقه مندان به  ــت در ابتدا طبق وصيت خود اس ــان اس ــتاد در منزل خودش كتاب ها و مقاالت اس
ــالمي ايران با ادغام  ــپس اين كتابخانه بعد از انقالب اس ــد. س ــاهنامه ش حوزه پژوهش و تحقيق به بنياد ش
ــگاه  ــاني و مطالعات فرهنگي به عنوان يكي از كتابخانه هاي تابع پژوهش ــگاه علوم انس بنياد مزبور با پژوهش

ــاني و مطالعات فرهنگي درآمد.» علوم انس
ــي، فتح اله  ــون كامران فان ــخاصي چ ــه مجتبي مينوي، اش ــاي كتابخان ــأت  امن ــاي هي وي افزود:«اعض
ــيد مصطفي محقق داماد و دكتر ايرج افشار وظيفه نظارت،  ــكوفه شهيدي، عليرضا حيدري، س مجتبايي، ش

ــي و تدوين قوانين و آيين نامه هاي كتابخانه را بر عهده دارند.  بررس
ــت:                                ــدگان اظهار داش ــه مراجعه كنن ــوي ب ــي مين ــتاد مجتب ــه اس ــات كتابخان ــاره خدم ــري درب خانل
ــورت حضوري، تلفني و  ــخگويي به نياز آنها به ص ــه به مراجعه كنندگان پاس ــات كتابخان ــن خدم « مهمتري

ــت.» ــكن كتاب ها به مراجعه كنندگان اس ــت الكترونيكي و همچنين خدمات اس پس
ــي از مراكز و  ــدگان به برخ ــه كنن ــي مراجع ــه افزود:«معرف ــي كتابخان ــاي جنب ــورد فعاليت ه وي در م
ــالمي و  ــراث مكتوب، بنياد موقوفات، بنياد دايره المعارف اس ــد كتابخانه  مجلس، مركز مي ــا مانن كتابخانه ه
ــه مراجعه كنندگان از  ــي ب ــخ خطي و ايرانشناس ــن خدمات مرجع، معرفي پايگاه هاي اطالعاتي نس همچني

ــت.» جمله فعاليت هاي جنبي اين كتابخانه اس
ــجويان سراسر  ــتاد مجتبي مينوي گفت: «هم اكنون اين كتابخانه پذيراي دانش ــت كتابخانه  اس سرپرس
ــگاه ها و تمامي عالقه مندان به ايرانشناسي و فعاالن در زمينه   ــگران، اعضاي هيأت علمي دانش كشور،پژوهش

ــت. ــي اس ادبيات فارس
ــت و مراجعه كنندگان مي توانند با  ــرايط خاصي همچون ثبت نام نيس  عضويت در اين كتابخانه داراي ش
ــنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 14 از كتاب ها و  ــايي خود به كتابخانه همه روزه از ش ارائه كارت شناس

ــتفاده كنند.».  منابع موجود در اين كتابخانه اس

دعوت  پژوهشگاه براي مشاركت همكاران

همكاري در راه اندازي 
پرتال  جامع علوم انساني 
ــت زمينه الزم را براي  ــگاه خواس ــد رضا آيت اللهي از معاونت اداري و مالي پژوهش ــر حمي دكت

همكاري و مشورت همكاران در راه اندازي مرحله دوم پرتال جامع علوم انساني فراهم كند.
ــيس و راه اندازي نسخه رسمي پرتال جامع  ــي از اين نامه آمده است:« قرارداد تاس در بخش
ــاني با شركت ايده گستران آينده براي فاز اول آن تنظيم شده و اين قرارداد براي آخر  علوم انس
ــهريور ماه 89 پايان يافته است. شركت مزبور در حال برطرف كردن نواقص قرارداد است. لذا  ش
ــه توانايي انجام چنين  ــركت هايي ك ــي اتخاذ فرمائيد تا براي انجام فاز دوم آن از كليه ش ترتيب
ــنهادهاي خود را ارائه كرده و نسبت به عقد قرارداد با بهترين  ــود تا پيش كاري را دارند دعوت ش
ــنهاد براي فاز دوم اقدام شود.»دكتر آيت الهي همچنين نوشته است:«بسيار مناسب است  پيش
ــانده شود تا در  ــگاه رس ــيون اداري به اطالع كليه همكاران پژوهش اين موضوع از طريق اتوماس

زمينه معرفي شركت هاي مناسب مساعدت نمايند.»
ــكو به  همكاراني كه در اين زمينه توانايي يا اطالعاتي دارند،مي توانند مراتب را از طريق س

اطالع معاونت اداري و مالي برسانند.
ــگاه نيز از طرف معاونت مالي و اداري  ــت آگهي مناقصه اين طرح بزرگ پژوهش گفتني اس

آماده شده و در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده است. 
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دكتر آيت اللهي مسئول
 هماهنگي بازنگري دروس علوم انساني شد 

ــئول  ــات و فناوري دكتر آيت اللهي مس ــي وزارت علوم،تحقيق ــاون آموزش ــوي مع ــا صدور حكمي از س ب
ــين نادري منش آمده است:«نظر به مراتب تعهد  ــد. در حكم حس ــاني ش هماهنگي بازنگري دروس علوم انس
ــگاه،  ــاني و با توجه به امكانات و توانمندي هاي آن پژوهش ــما در حوزه هاي علوم انس جنابعالي و تخصص ش
ــرفصل هاي دروس علوم انساني در جهت روزآمد سازي، غني  ــئوليت هماهنگي امور مربوط به بازنگري س مس
ــته ها به جناب عالي محول مي شود.اميد  ــي اين رش ــازي و ارزش مداري برنامه هاي درس ــازي، كارآمد س س
ــور و مشاركت و همكاري حداكثري دانشگاه ها و مراكز  ــت با بهره مندي از تمامي ظرفيت هاي علمي كش اس
ــاماندهي و  ــم و اجراي بهينه آن و حذف هزينه هاي غير ضروري و س ــالت مه ــوزش عالي در انجام اين رس آم

تدوين مجدد سرفصل هاي دروس علوم انساني بكوشيد.»  

كارت اعتباري يك و نيم ميليون توماني براي 
كاركنان رسمي و پيماني 

ــراي دريافت كارت هاي اعتباري  ــمي و پيماني مي توانند ب ــگاه اعالم كرد كاركنان رس امور اداري پژوهش
ــن كارت را دريافت كنند،مبلغ كل اعتبار كارت  ــك ميليون و پانصد هزار توماني اقدام كنند.كاركناني كه اي ي
ــخصات خود  ــد.عالقه مندان بايد مش ــاب آنها كم خواهد ش به صورت ماهانه و هر ماه 70 هزار تومان از حس
ــماره شناسنامه،تاريخ تولد،كد ملي،شغل،نشاني كامل با ذكر كد پستي و شماره  ــامل نام و نام خانوادگي،ش ش

تلفن را از طريق «سكو» به اداره كارگزيني و رفاه كاركنان اعالم كنند.

 اجالس وزارتي با موضوع زن،خانواده و اقتصاد  مشاركت فعال در
ــومين اجالس وزارتي  ــگاه در كميته علمي س ــكده اقتصاد كه به عنوان نماينده پژوهش يك عضو پژوهش
ــود در اين كميته را به  ــالمي حضور يافته بود،گزارش حضور خ ــورهاي اس ــعه كش پيرامون نقش زن در توس
ــته كه اين كميته با موضوع  ــادات زعفرانچي در گزارش خود نوش ــگاه ارائه كرد.خانم ليال س ــت پژوهش رياس
ــاون وزير و باالترين  ــطح وزير،مع ــورهاي عضو در س ــاد» و با حضور 41 نماينده از كش ــواده و اقتص «زن،خان
ــه داده است.خانم زعفرانچي با حضور  ــورها در حوزه مسائل زنان و خانواده تشكيل جلس مقامات اجرايي كش
ــته و مستندات اين فعاليت ها را هم به رياست  ــاركت جدي و اثر گذار داش فعال در اين كميته در 15 آيتم مش

پژوهشگاه ارائه كرده است..

فراخوان استعداد هاي برتر براي
 استفاده از حمايت هاي كانون ملي نخبگان   

ــر از حمايت هاي اين  ــتعداد هاي برت ــتفاده اس ــاون پژوهش و برنامه ريزي بنياد ملي نخبگان براي اس مع
ــوم حمايت هاي بنياد ملي نخبگان از موسسات نخبه پرور در سال 1389  كانون فراخوان داد و گفت:« دور س
ــات آموزش عالي،پژوهشگاه ها و ساير مراكز  ــتي از دانشگاه ها،موسس ــروع خواهد شد.» آريا الس به زودي ش
ــته فهرست استعداد هاي برتر و نخبگاني كه در 6 سال گذشته در مركز آنها فعاليت مي كرده اند  علمي خواس

را با ذكر مشخصات فردي،عنوان افتخار و سال كسب افتخار را به اين معاونت ارسال كنند.

شروع كالس هاى دكتر 
داورى اردكانى

 مجموعه دروس حكمت و فلسفه اسالمى 
در پژوهشگاه با شروع كالس هاى درس 
خارج دكتر داورى اردكانى وارد مرحله   

تازه اى شد.مجموعه دروس حكمت و 
فلسفه اسالمى از چندى پيش با حضور 
اساتيد برجسته اى چون استاد آيت اهللا 

مصطفوى و استاد ابراهيمى دينانى آغاز و 
به صورت هفتگى ادامه يافت.

هم اكنون با شروع كالس هاى دكتر داورى 
اردكانى مباحث جديدى در اين دوره ها 

كه به صورت محدود برگزار مى شود، ارايه 
مى شود.

همكارى بيشتر با معاونت 
علمى و فناورى رياست 

جمهورى
در جلسه مشترك رييس پژوهشگاه با دكتر 

نسرين سلطان خواه معاون علمى رييس 
جمهور در مورد همكارى هاى بيشتر در 

حوزه علوم انسانى بحث و تبادل نظر شد. 
حضور موثر تر و همكارى بيشتر پژوهشگاه 

در پروژه هاى مربوط به علوم انسانى در 
معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و 
نيز جلب توجه بيشتر اين معاونت به حوزه 
علوم انسانى و نخبگان آن، از جمله مباحث 

مطرح شده در اين جلسه بود.

تاليف 10 كتاب در حوزه 
علوم انسانى

در ديدار دكتر آيت اللهى ، رييس 
پژوهشگاه با دكتر مهدى نژاد معاون 

پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
راهكارهاى موثر تر در توسعه كمى و كيفى 

برنامه ها و پژوهش هاى پژوهشگاه مورد 
بررسى قرار گرفت.

 تاليف 10 كتاب در حوزه علوم انسانى 
توسط پژوهشگاه نيز از جمله توافقات اين 

جلسه بود. 

سايتى براى سفينه تبريز
سايت اطالع رسانى سفينه تبريز به نشانى 

www.safinehtabriz.ir آغاز به كار 
كرد. اين سايت كه به منظور اطالع رسانى 
بيشتر در خصوص اين مجموعه عظيم راه 
اندازى شده، به مرور اطالعات مناسبى در 

خصوص انتشار اين مجموعه 20 جلدى در 
اختيار عالقه مندان قرار مى دهد. 

خبر كوتاه
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مجلدات    ومصححان 
سفينه تبريز

ــكده زبان و ادبيات  ــى بالغ بر ده نفر از مصححان پژوهش تيم
ــات فرهنگى به  ــانى و مطالع ــگاه علوم انس ــى پژوهش فارس
ــتى مهدى مداينى كار سترگ تصحيح اين مجموعه  سرپرس
ــال گذشته برعهده داشته اند. مجموعه  عظيم را در مدت 5 س
ــت كه              ــره حدود 20 مجلدى اس ــن تيم ده نف ــالش هاى اي ت
ــط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات  به زودى توس
ــد. در ادامه نگاه  ــد ش ــته خواه ــى به زيور طبع آراس فرهنگ

كوتاهى به مجلدات اين مجموعه مى اندازيم:

ــح.                           ــن مصحَّ ــر مت ــه اي ب ــن 1. مقّدم ــه  (متضّم -مقّدم
ــي و .... از  ــوي، آلمان ــي، فرانس 2. ترجمه هاي عربي، انگليس
ــده 3. مقدمه استاد حائري (كه حقوق متعّدد بر  مقّدمة ياد ش
ــر پورجوادي كه  ــايي آن دارند) و جناب دكت ــن اثر و شناس اي
ــي (فاكسيميله) «مركز  ــان زينت خش چاپ عكس مقالة ايش
ــگاهي تهران» بوده است -4 فهارس مندرجات هر  نشر دانش

مجلّد بنابه صفحات چاپ حروفنگاري شده). 
حان: دكتر محّمد علي لساني – مهدي  ــت (مصَحّ -جلد نخس

مدايني)
ــاني – مهدي  حان: دكتر محّمد علي لس ــد دوم (   مصَحّ -جل

مدايني)
ح: دكتر فاطمه عالقه) -جلد سوم ( مصَحّ

ح: دكتر فاطمه عالقه) -جلد چهارم ( مصَحّ
حان: دكتر لساني – مهدي مدايني) -جلد پنجم ( مصَحّ

ح: دكتر شهرة انصاري) -جلد ششم ( مصَحّ
حان: دكتر لساني – مهدي مدايني) -جلد هفتم ( مصَحّ
حان: دكتر لساني – مهدي مدايني) -جلد هشتم ( مصَحّ

حان: دكتر لساني – مهدي مدايني) -جلد نهم ( مصَحّ
حان: دكتر لساني – مهدي مدايني) -جلد دهم ( مصَحّ

حان: دكتر لساني– مهدي مدايني) -جلديازدهم ( مصَحّ
ح: دكترمنصوره شريف¬زاده) -جلد دوازدهم ( مصَحّ

ح: خانم گيتا اشيدري) -جلد سيزدهم ( مصَحّ
ح: خانم گيتا اشيدري) -جلد چهاردهم ( مصَحّ

حان: دكتر لساني– مهدي مدايني) -جلد پانزدهم ( مصَحّ
حان: دكتر لساني– مهدي مدايني) -جلد شانزدهم( مصَحّ

ح: خانم ناهيد ذاكري) -جلد هفدهم ( مصَحّ
ح: آقاي فرزاد جعفري) -جلد هجدهم ( مصَحّ

-جلدآخر: فهارس (اعالم و ....)  

تالش براى طراحى دستگاه فهم دين تبيين نظريه ابتناء توسط حجت االسالم رشاد: 
مراسـم رونمايـي از نظريه ابتناء در پژوهشـگاه علوم انسـاني و 

مطالعات فرهنگي با حضور دانشگاهيان و عالقه مندان برگزار شد.
در اين مراسم حجت االسالم رشاد صاحب اين نظريه، گفت:«پرسش هاي 
ــيار  ــت ديني به طور خاص، موضوع بس ــه طور عام و معرف ــي ب معرفت شناس
مهمي در جهان در طي دهه هاي اخير است و در كشور ما هم مطرح شد. اين 
ــش ها، منشأ فلسفه ما شد و عالمه طباطبايي به نقطه عطفي  چالش ها و پرس
ــول مي رفت كه با  ــد. اما كما بيش رو به اف ــالمي بدل ش ــفه اس در تاريخ فلس
ــاط علمي در جامعه آغاز شد.اين  ــش هاي جديدتر، نش انقالب و پيدايش پرس
فضاي علمي پرنشاط باعث شد تا در سال 78 براي نخستين بار روش شناسي 
ــردم كه مبدأ  ــهد عنوان ك ــي در مش ــم خطور كند و آن را در مجلس ــه ذهن ب
ــال كه از آن زمان گذشته، دغدغه اصلي من  ــد . طي حدود 11 س تحوالت ش

همين مسئله بود و بيشتر از اينكه به مطالعه بپردازم، بيشتر تأمل كردم. »
رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:«اكنون اين نظريه اگر مقبول 
طبع اهل فن قرار گيرد، شكل گرفته و به مثابه يك سرآغاز است . وقتي نظريه پديد مي آيد، تازه اول راه است. ذهن 
ــت؛ اما در فضاي ذهني من به تعبير جديد آن، يك نوع گفتمان معرفتي و يك  اين موضوع االن به نام يك نظريه اس

دستگاه جديد را پديد  آورد؛ چرا كه نظر ابتناء از سويي تحليلي از معرفت هاي محقق ارايه مي دهد.»
ــت كه در متن دانش معرفت ديني جاي  ــوراي انفالب فرهنگي افزود:«اين نظريه يكي از نظريه هايي اس عضو ش
ــدم كه به نحوي از  ــته، دانش و معرفت هايي نزديك ش خودش را پيدا مي كند و در ضمن تأمالت، به برخي گروه، رش
ــايل تكون و تحول  ــت كه يكي از مس ــفه معرفت ديني اس ــود، يكي از آنها فلس ــي همين نظريه مطرح مي ش حواش
ــاس  ــت. اين نظريه مي تواند براي منطق فهم دين همتاي واقع گرايي اس ــأله اس معرفت ديني و در پي حل اين مس
ــي براي فهم دين نيست، ما از اين نظريه مي توانيم دستگاه فهم دين طراحي  ــود. يعني فرض كنيم كه روش شناس ش

كنيم. »
ــاره  ــاس در متن مقاله نظريه و مقدمه كتاب منطق فهم دين، اش ــاد در توضيح نظريه اش گفت:«بر همين اس رش
ــه اين با رويكرد فهم ديني را در نظر دارد. در نتيجه، هم ما با توجه  ــه نظريه مجموعه فرآيند عطف و توجه ب ــردم ك ك
ــي به نام فهم دين ارايه  ــفه منطق فهم دين را طراحي مي كنيم و هم منطقي و روش به اين نظريه چيزي به نام فلس

مي شود و هم اين نظريه مبناي اساسي است براي چيزي كه از آن به عنوان فلسفه فهم دين ياد مي كنيم. » 
به گفته دكتر سيد على رضا واسعى دبير هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي «نظريه ابتنا» يكي از نظريه 
ــوراي داوري و كميته نقد توانست نظريه خود را به  ــخت توسط ش ــيار س هايي خواند كه پس از گذراندن مراحل بس
ــنيدن تمامي نقدها و نظرياتي كه در اطراف آن وجود داشت و  ــورا پس از ش ــوراي داوران بقبوالند.اين ش ناقدان و ش
ــال 88 از اين نظريه تقدير  ــنواره فارابي س ــايي كرد و در جش دفاعيات صاحب نظر ، آن را به عنوان يك نظريه شناس

شد.

نقد مداوم به نظريه حيات مى دهد دكتر آيت اللهي: 
ــگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ــم رونمايي از نظريه ابتناء كه مدتي قبل در پژوهش دكتر آيت اللهى در مراس
ــي نظريه، مالكي فوق مالك نظريه  ــتر نظريه است. در بررس ــد، گفت:«هنر نظريه در ابالغ و فراگيري بيش برگزار ش
ــم ارزيابي  ــي تعيين كرد تا نظريه را با آن ارزيابي كرد. به همين دليل مكانيس ــت و نمي توان چارچوب ــوان داش نمي ت

نظريات متفاوت هستند. »
ــيار هم بد  ــت بس ــد و ممكن اس ــت نظريه خوبي باش ــد، معلوم نيس ــر نظريه اي بيان ش ــه اگ ــان اينك ــا بي وي ب
ــت كه يك جريان طبيعي آن را به عنوان  ــائلي كه در نظريه شدن يك فكر اثر دارد، اين اس ــد،افزود:«يكي از مس باش
ــد. فرايند  ــيار ديگري باش ــمندان، فضاي اجرايي كاري و يا عوامل بس ــت دامنه اي از انديش نظريه بپذيرد. ممكن اس
ــان و برخي هم ده ها سال  ــان، برخي بعد از خودش ــت. تفكرات برخي در دوران خودش پذيرفتن نظريه هم جالب اس

بعد از مرگشان نظريه مي شوند. »
ــرار بگيرند. البته نقد مداوم  ــد كرد:«نظريه ها مي توانند در معرض حيات، مرگ و ضعف ق ــر آيت اللهى تأكي دكت
ــدن از جريان طبيعي از  ــه بايد جاي نقد را باز بگذارد. دور ش ــه را در حيات باقي بگذارد. يعني نظري ــد نظري مي توان

نقدهاي من براي نظريه پردازي است. »
ــاد، ثمره 10  ــگاه كه ميزيان آيين رونمايى از نظريه ابتنا هم بود،ادامه داد:«نظريه ابتناء آقاي رش رييس پژوهش
ــال صدف ذهن وي به مرواريد تبديل شد. رشاد سعي كرد به تمام جوانب  ــت. در طول اين 10 س ــال كار فكري اس س
ــبت اين دو مساله را توجه داشته باشد و خيلي هايش به  ــأله فهم دين و تحول فهم دين و حاق دين و نس مختلف مس
ــاد اين است كه هنوز اين نظريه نمي تواند با مخاطبانش  ــت كه تاكنون بوده. البته گاليه من از رش بركت نقدهايي اس
ــت. او نثر زيبايي  دارد؛ اما بسياري از اينها باعث مي شود  ــاد اس ــكاالت آن نثر خاص رش ارتباط برقرار كند. يكي از اش

كه آن را از عام مردم دور كند.»
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ــه روابطى كه بين  ــه « هرمى » ب ــركت ها ب ــت نام گذارى اين ش عل
ــت كه قاعده دارد و  ــكلى اس اعضاى آنها وجود دارد بر مى گردد . هرم ش
ــركت ها نيز وضع اين چنين  ــود . در اين ش در انتها به نقطه ختم مى ش
است . موسسان شركت ، كااليى را براى فروش مطرح مى كنند . ويژگى 
اين كاال اين است كه قابليت ارزش گذارى واقعى در بازار را ندارد . سپس 
ــود و قيمت زيادى براى خريد آن پيشنهاد  اين كاال به فرد فروخته مى ش
v-” ــركت گلد كوئست با تيمى به نام ــود . به عنوان مثال وقتى ش مى ش

ــت دالر  ــكه هايى به ارزش دويس team  ” از هنگ كنگ آغاز مى كند س
ــصد دالر به افراد عرضه كرد . فرد بايد مبلغى  ضرب كرده و به قيمت شش
ــدون عضويت كااليى به وى  ــز به عنوان حق عضويت مى پرداخت و ب ني
فروخته نمى شد . پس از عضويت و خريد برگه خريدى ديجيتالى به فرد 
ــد . سپس فرد موظف مى شد به افراد ديگرى اين محصوالت  داده مى ش
ــد  ــه فرد به بازاريابى وارد مى ش ــد . دليل اينك ــه كرده و بفروش را عرض
ــود . با  ــه ازاى خريد افراد به او پرداخت ش ــود كه قرار بود ب ــانتى ب پورس
ــركتها ، هر روز به شكل تصاعدى به اعضاى آن افزوده  فعاليت اينگونه ش
مى شد. بنابراين پيشنهاد بسيار اغوا كننده و فريبنده است . نمونه كشور 
ــا را به مخاطره انداخت آلبانى  ــرطانى اقتصاد آنه هايى كه اين غده ى س
ــه                                           ــر ب ــى منج ــور حت ــن كش ــالهاى 95 _ 97 اي ــران س ــت . بح اس

واكنش هاى اجتماعى بسيارى شد . 
شركت هاي هرمى از منظر فقه 

ــت . حكم اوليه مربوط  ــيم اس احكام در فقه به اوليه و ثانويه قابل تقس
ــت . گاه  ــه خود داراى حكم اس ــت كه موضوع خود ب ــه موضوعاتى اس ب
ــود ، حكم ديگرى  ــاس عوارضى كه بر آن مترتب مى ش ــى بر اس موضوع
ــا اضطرار و يا آثار  ــت جهل و نا آگاهى ي ــدا مى كند . عارض ممكن اس پي
ــد .  ــد اقتصادى يا اختالل در بازار باش موضوع چون هرج و مرج و يا مفاس
ــار تخريبى مى انجامد . فقها دو  ــدن يك رفتار نيز به آث گاه نيز فراگير ش
ــته اند . نظر اول به عضو شدن خود  ــركت هرمى داش نوع نظر درباره ى ش
ــتن به آن در فقه ، ” حرام ” دانسته شده است .  فرد بر مى گردد كه پيوس
ــته و برخى به  ــوان حكم اوليه آن را حرام دانس ــا برخى از حكما به عن ام
ــرط فقهى  ــته اند . گاه چون ش ــم ثانويه آنرا حرام اعالم داش ــوان حك عن
معامله وجود ندارد و گاه به علت آثار ثانويه اى كه فراگيرى آن در اقتصاد 
ــت . هنگامى كه در قرآن در آيه  ــده اس ــته ش به بار مى آورد حرام دانس
ــا ، تجارت مطرح مى شود و فرد از  ــوره ى مباركه ى نس ــت و نهم س بيس
خوردن مال خود در مقابل معامله چيزى پوچ نهى مى شود . به اين معنا 
ــاس واقعيت باشد و آنچه مجاز شمرده  ــاس يك معامله بايد بر اس كه اس
ــاس رضايت طرفين باشد . چيزى در  ــده است تجارتى است كه بر اس ش
ــته  ــد و هم ارزش اقتصادى  داش ــه ” ماليت ” دارد كه هم موجود باش فق
باشد . ديگر آنكه بايد مورد معامله قابل تخصيص باشد . نكته ى سوم نيز 
ــت . در شركت هرمى فرد چيز پوچى مى خرد و چيزى  كمياب بودن اس
واهى مى فروشد . نكته مهم ديگراين است  كه روح اين شركت ها ، روح 

قمار است . قمار عبارت است از پرداختى نقدى در برابر يك شانس . 

ــرد در تحقق آن  ــى كه ف ــى قطعى به اميد يك اتفاق . شانس پرداخت
ــت . فرد در اين شركت نمى داند كه آيا حركت اين  دخالتى نخواهد داش
ــت و فرد به سود مى رسد يا خير ؟ اين تجارت  ــركت ادامه خواهد داش ش
ــود و سپس فعاليتى بر روى  ــت . در تجارت كااليى خريدارى مى ش نيس
ــه اين كار                                    ــود . در قرآن ب ــه مى ش ــه و فروخت ــورت گرفت ــروش آن ص ف
” اظالم  ”  گفته شده و از آن نهى شده است . بحث بعدى غش در معامله 
ــوش ناميده                               ــت مغش ــوب و بد در آن مخلوط اس ــزى كه خ ــت و چي اس
ــت . حضرت على ( ع ) با  ــود . اين در واقع حالتى از ” تدليس ” اس مى ش
ــس بدش زير                              ــرار گرفته و جن ــس مرغوبش رو ق ــه جن ــنده اى ك فروش

است وى را به نهى از منكر و امر به معروف دعوت  مى كردند .
ــت . در  ــاى تزيين كاال براى فريب خريدار اس ــس ” نيز به معن ” تدلي
ــود فضايى اقتصادى و  ــان داده مى ش ــركت هرمى نيز آنچه به فرد نش ش
ــود .  ــت و نتيجه ى كار به فرد گفته نمى ش ــود آور و مطمئن اس امن ، س
جهت ديگر اين معامله ” غرر ” به معناى جهل است . البته در لغت ، غرر 
ــى مى شود . به اين معنا  ــت كه از جهل ناش به معناى خطر در معامله اس
ــر كدام از اين  ــن فعاليت به كجا مى انجامد . ه ــت اي كه نمى توان دانس
ــد فعاليت و عضويت بر اساس حكم اوليه حرام  ــرايط وجود داشته باش ش
ــاس  ــود حكم ثانويه بر اس ــر موارد فوق پذيرفته نش ــد بود . اما اگ خواه
ــت كه افراد را از كار و تالش مولد باز  فراگيرى اين ويروس به گونه اى اس
مى دارد . از جمله ترفندهاى اين شركت ها اين بود كه افرادى را وادار به 
ــد كه  ــكايت به گونه اى تنظيم مى ش ــكايت از خود مى كردند ، اما ش ش

عضو ابتدا بتواند به سواالت به طور كامل پاسخ داده و تبرئه شود . 
زمينه اقتصادى 

ــه زندگى اقتصادى  ــده اند ك ــتم ها جذب ش افرادى به اينگونه سيس
ــته اند . كسانى كه از طريق جريان طبيعى اقتصاد اميدى به  موفقى نداش
ــاد بوده اند .  ــتر اقتص ــته اند و مجبور به حركتى كند در بس ــق نداش توفي
ــتر از  ــود بيش ــت . طمع براى س ــزه ى اصلى ديگر ” طمع ” بوده اس انگي
ــه در طبقه اى از  ــت ك ــذارى و كار ناچيز . نكته ى ديگر اينس ــرمايه گ س
ــر فرد خود مبلغ  ــترش مى يابد  و ه ــاع به ناگهان اين فعاليت گس اجتم
ــركت ها مى شود . اينجاست كه ” رسانه ” مى تواند مردم را با انواع اين  ش
ــى از تبعات اين                             ــد . يك ــان ده ــد و عواقب كار را نش ــنا كن ــا آش ترفنده
ــرمايه  ــرمايه از كار مولد و س ــروج بخش قابل توجهى س ــت ها ، خ فعالي
ــرمايه ، امكان ايجاد شغل وجود دارد و  ــت . با اين س گذارى اقتصادى اس
ــه اقتصاد را رونق                    ــداز و حضور نقدينگى در بانك نيز ، چرخ ــى پس ان حت
ــبت به  ــد . ضربه ى ديگر اين فعاليت ، ايجاد جو بى اعتمادى نس مى بخش
ــه امروز گريزى از  ــد جامع ــت . براى رش تجارت الكترونيك در جامعه اس
تجارت اكترونيك نيست . در اين فعاليت بى اعتمادى به فعاليت بازاريابى 
ــبكه اى فعاليت مثبت  ــه بازاريابى ش ــد در صورتيك ــز به وجود مى آي ني
اقتصادى است . يكى از اثرات فرهنگى اين شركت ها كارسرمايه است كه 
باعث عدم تمايل به كار و بى عارى مى گردد . ديگر اينكه خلق خاصى در 
ــدن خود ، ديگران را نيز به زير مى  فرد به وجود مى آيد كه براى غرق نش

كشد .  

خالصه سخنراني دكتر علم الهدي
 درباره فعاليت شركت هاي هرمي از منظر فقه و اقتصاد

وقتى اقتصاد سرطان بگيرد... 
 هر چند در اثر فعاليت در شبكه هاي هرمي ممكن است عده اي به نوايي هم برسند،اما در مقابل خيلي همان نان و ماستي را هم كه 
پيش از اين با آرامش مي خوردند از دست مي دهند.در اين بازي تقريبا همه مي بازند و عده بسيار كمي برنده مي شوند.كالهبردي 

شاخ و دم هم اگر بخواهد داشته باشد،نمونه اش همين شبكه هاي هرمي است. 
نشست ” شركت هاى هرمى از منظر فقه و اقتصاد اسالمى ” سى ام آذر ماه توسط پژوهشكده  اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانى و 

مطالعات فرهنگى برگزار شد . خالصه اي  از سخنراني دكتر علم الهدى رئيس پژوهشكده مطالعات تطبيقي اقتصاد در اين مراسم كه 
بازتاب مناسبي هم در رسانه ها داشت  را بخوانيد. 

ـار
خبــ

ا
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هفته پژوهش امسال – كه البته در سراسر كشور- 
ــگاه علوم  ــد، در پژوهش ــا تاخير برگزار ش كمي ب
ــركاري بود. ــاني و مطالعات فرهنگي هفته پ انس

ــگاه علي الدوام ميزبان  ــالن اجتماعات پژوهش س
ــتقيم با  برنامه متنوعي بود كه هر كدام ارتباط مس
پژوهش داشتند.بخش هاي مختلفي تالش كردند تا اين برنامه ها به 
ــگاه هم در همه برنامه به  ــود.رئيس پژوهش ــكل برگزار ش بهترين ش
ــت تا اينطور بر اهميت اين موضوع تاكيد كرده  طور كامل حضور داش
ــازمان و نهادي كه   ــال به هر س ــد.البته در هفته اول دي ماه امس باش
ــت كم يك  ــر مي زديد هفته پژوهش را از قلم نيانداخته بودند.دس س
ــهم بسياري از هفته مهمي به نام پژوهش بود. پارچه نوشته ساده س

ــود پژوهش  ــه پژوهش و البته خ ــد از آن روزها،هفت ــاال كمي بع ح
ــت كم به آن اندازه مورد توجه نيست.اينجا در  ــده يا دس فراموش ش
ــگاه علوم انساني اما هفته پژوهش در صفخات تقويم خالصه  پژوهش
ــبت  ــته مي شود،نس ــه و هر قدمي كه اينجا برداش نمي شود.هميش
ــخص و روشني با پژوهش دارد.هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم  مش
ــود.با اين حال مرور دوباره خالصه اي از  ــاني هرگز تمام نمي ش انس
ــاني و  ــگاه علوم انس ــن هفته در پژوهش ــا و برنامه هاي اي ــاق ه اتف

مطالعات فرهنگي خالي از لطف نيست.بخوانيد؛
 

11/3سيرتكوين مكاتب ونظريه هادرتاريخ ارتباط جمعيدكترغالمرضاآذري
11/4ژئوپلوتيك ايران در قفقازوآسياي مركزيدكترسيدجوادميري

دكتر نورايي 
دكتر مؤيد حكميت

فرهنگ وهويت، درآمدي بر شناسايي ارزش هاي بارزفرهنگ در 
گزيدهاي ازمثل ها ي فارسي 

11/4

11/4ريشه هاي تاريخي نظم گريزي درزندگي شهري ايرانياندكتر كريم سليماني
11/6اسطوره شناسي تطبيقي از منظر غربي هادكتر مريم صانع پور
11/10گونه شناسي فيلم درتلويزيون وسينمادكترمسعود اوحدي
11/11منازعه علم ودين از منظر سيدحسين نصرخانم فاطمه احمدي

11/11نشانه هاي بصري و پژوهشي در مطالعات تاريخ اجتماعيدكتر ذيالبي
11/12عرفان وتفكرفازيدكترهادي وكيلي
11/17من اينترنتي:هويت انساني درفضاي مجازيدكترمحمداخگري

11/18گروش به اسالم در دوره ميانهدكتر معصوم علي پنجه
دكتر نورايي 

دكتر مؤيد حكميت
فرهنگ وهويت، درآمدي بر شناسايي ارزش هاي بارزفرهنگ در 

مثل هاي فارسي
11/18

11/19نقش تحوالت نهاد حقوقي درفعاليت هاي اقتصاديدكتر نصيري اقدام
11/20جايگاه دانشگاه در اجتماع غربدكتر فرزين بانكي

12/1مطالعات كيفي درفضاي مجازيدكترعبداهللا گيويان
دكتر حميد تنكابني 

دكتر صليبي
كاركردقانون درمديريت وديوانساالري  - جامعه شناسي فرهنگي 

تعليم وتربيت
12/2

12/4نظري به الهيات رهايي بخش در غرب معاصردكتر حسين كلباسي
دكتر

12/8رسانه ها درانتخابات رياست جمهوري فرانسهمحمدرضا دهشيري

12/10فارسي گفتاري براي فارسي زباناندكتر صفارمقدم
12/11نقدوبررسي نظريه معرفت قدسي از ديدگاه سيدحسن نصردكتراعظم قاسمي
12/14روانشناسي تجارب عرفاني(پيش فرض ها وپيامدها)دكترهادي وكيلي

12/15مناسك سازي:شيوه اي براي تبليغ امورديني در رسانهدكترحسن خجسته
12/15پاره اي از كاركردهاي اخالقي تفكر انتقادي در فلسفه ورزيدكترعلي اكبر عبدل آبادي

دكتر حميد تنكابني 
دكتر صليبي

كاركردقانون درمديريت وديوانساالري  - جامعه شناسي فرهنگي 
تعليم وتربيت

12/16

12/17مشكالت وآسيب شناسي پژوهش هاي تاريخ اقتصادي درايران فريدون شيرين كام
12/17روانشناسي تجارب عرفاني(پيش فرض ها وپيامدها)دكترهادي وكيلي

12/18خودبنيادي عقل در تفكر توماس آكوينيدكتر غالمحسين خدري

تاريخموضوع سخنران

كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  
جدول سخنراني ها 

ــخنراني علمي و تخصصي همراه مورد تاكيد رياست پژوهشگاه بوده  است.در اين ميان در كنار مسائلي  برگزاري س
ــته  ــياري دارد.هفته گذش ــخنراني ها و حضور همكاران ،نظم در  برگزاري اين برنامه ها اهميت بس چون كيفيت س
جلسه اي با حضور رئيس پژوهشگاه،مدير روابط عمومي و رابطان خبري با هدف هماهنگي بيشتر در اين برنامه ها 
برگزار شد.با اين همه ممكن است گاهي  و بنا به داليل اجتناب ناپذيري در برنامه ها تغييري ايجاد شود.البته چنين 
ــگاه و عالقه مندان خارج از مجموعه بتوانند با اطالع از زمان  تغييراتي بايد به ندرت اتفاق بيفتد تا همكاران پژوهش
بندي برنامه ها براي حضور در آنها برنامه ريزي كنند.جدول زير موضوع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هايي كه 
برگزاري آنها قطعي شده را تا پايان امسال نشان مي دهد.با اين همه اين جدول كامال قطعي نيست.بهتر است چند 

روز قبل از برگزاري برنامه براي اطمينان از تغيير نكردن برنامه با روابط عمومي تماس بگيريد.  
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ــايد در برنامه 5 ساله چيزى به اندازه پژوهش  ش
ــد.تا االن هم  جهش  ــته باش ــد جهش داش نباي
ــت. االن نيم درصد توليد  ــته اس ــبي داش مناس
ناخالص ملى، بودجه پژوهشى است و بايد در 5 
ــب براى  ــد.به اين ترتي ــه 3 درصد برس ــال ب س
ــده،اما  پژوهش افق خيلى خوبى پيش بيني ش
مسئله اين است كه اين اتافق قابل تحقق هست 
ــرفت  ــت كه باور كنيم پيش ــا نه؟مهم اين اس ي
ــته  ــت و باور داش مملكت منوط به پژوهش اس
باشيم كه ساير شئون حركت جامعه  با پژوهش 

و تحقيقات گره خورده است.
ــن                                     همي از  ــف  مختل ــورهاى  كش ــد  رش
ــت.بودجه هايى كه براى  ــان اس تحقيق هايش
ــته مى شود  بعضى از كارهاى تحقيقاتى گذاش
ــيار هنگفت است، االن در دنيا اين معنا پيدا  بس
ــانى تواناى پژوهشگر  كرده كه ما اگر نيروى انس

داشته باشيم پيشرفت مان حتمى است.
فقط انگليس در سال 2009 تقريبا به اندازه 
ــي داشته است. در  بودجه نفت ما بودجه پژوهش
ــى علوم انسانى  ــات پژوهش آمريكا اين موسس
هستند كه تصميم سازى مى كنند.وقتي كنگره 
ــى خواهند تصميمي  ــدگان مجلس م و نماين
بگيرند،قبل از هر كاري به يك موسسه سفارش 
مي دهند تا وضعيت موضوع مورد نظر آنها را در 
قالب يك طرح پژوهشي بررسي كند. اما االن در 
ــي انجام                       ــا طفيلى كار پژوهش ــگاه هاي م دانش
ــش                                  ــى كار پژوه ــتادان طفيل ــي دهند،اس م
مى كنند.منظورم اين است كه جايگاه پژوهش 
به درستي تعريف نشده است.جامعه بخواهد اين 
ــئوالن مملكت هم  را بفهمد طول مى كشد،مس
بخواهند درك كنند طول مى كشد.اين وظيفه 
ــت كه بتوانيم چنين دركي را در جامعه به  ماس
ــتان گله مى كنند كه  وجود بياوريم. وقتي دوس
ــورد توجه قرار                    ــور م ــانى در كش چرا علوم انس
نمى گيرد،عرض مي كنم مقصرش اول خود ما 
هستيم.ما حتى سوال علوم انسانى را به درستي 

نشان نداده ايم.اين البته كار سنگيني است وهنر 
ــاورى و علمى  ــد.االن در معاونت فن ــى خواه م
ــتر در حوزه فناورى نانو،سلول هاي  رئيس بيش
ــك ها و الكترونيك تمركز كرده  بنيادين،موش
اند،اما به علوم انساني چنين توجهي نمي شود.

ــته باشيم كه توجه به علوم  ولي بايد ايمان داش
انساني موثر تر است.

ــاده بزنم،اگر مردم  اجازه بدهيد يك مثال س
ــوند ميلياردها دالر صرفه  ــران قانون پذير بش اي
ــا به اندازه ايران  جويي مي كنيم.هيچ جاي دني
ــت.اينجا شما گاهي در  در خيابان ها پليس نيس
ــت آخر  يك چهار 5 پليس مي بينيد و تازه دس
ــوند! اگر مردم  هم مردم از چراغ قرمز رد مى ش
ــن همه نيروي  ــون را رعايت كنند هزينه اي قان

انساني صرفه جويي مي شود.
ــه اى،بودجه  ــت بودج ــن رقاب ــوب در اي خ
ــانى بايد جذب كنند؟اين  ــى را چه كس پژوهش
مهم بر عهده فعاالن حوزه علوم انساني است.ما 
ــته ايم  ــانى هنوز اخالق را نتوانس ــوم انس در عل
نهادينه كنيم.اما در غرب سالهاست روي حوزه 
اخالق پزشكى متمركز شده اند. اين ما هستيم 
ــم درصد  ــه بودجه ني ــف كنيم ك ــه بايد كش ك
پژوهش راچطوربايد به 3 درصد برسانيم؟ جذب 
ــت.چرا بودجه محقق                   ــم اس ــه خيلى مه بودج
ــاني كمتر  ــود؟چون در حوزه علوم انس نمي ش
ــج به نتيجه  ــته ايم كاري بكنيم كه منت توانس
ــي                             ــود.بودجه را زمان ــردي ش ــي و كارب عمليات
ــدف و نتيجه كار  ــي توانيم جذب كنيم كه ه م

مشخص باشد. 
وقتي مي خواهيم يك كار تحقيقاتي را شروع 
ــيم اين كار را  ــد ابتدا از خودمان بپرس كنيم،باي
ــي بيفتد.اينكه  ــه چه اتفاق ــام مي دهيم ك انج
ــخ  بگوييم:«تحقيقات دارم مى كنم ديگر!» پاس
ــا بايد در  ــت.تحقيق و پژوهش م ــتي نيس درس
ــتاوردى داشته باشد.البته مراد من از  نهايت دس
دستاورد اين نيست كه كار تحقيقاتي بالفاصله 

تبديل به محصول و كاال بشود. دستاورد داشتن 
ــما چه اثر  ــه تحقيق ش ــد ك ــي معلوم باش يعن
ــت.تا نتوانيم اين  اجتماعى عميقى خواهد داش
ــي تبيين كنيم نيم  ــه را در كارهاي پژوهش نكت

درصد بودجه هرگز 3 درصد نخواهد شد.
همزمان بايد به روش هاي ديگر هم انديشيد.

ــاء اهللا ما بتوانيم تا 5  ــت كه ان ش آرزويم اين اس
سال آينده خصوصى بشويم و هيچ بودجه اي از 

دولت نگيريم.
ــوال  ــن كار بايد قبل از پژوهش، س ــراي اي ب
ــوال را بايد در  ــرح كنيم، اين س پژوهش را مط
ــان ايجاد كنيم و بعد هم توانايى خودمان را  اذه
ــان بدهيم و  ــوال نش براي جواب دادن به اين س
ــخ به  اين اطمينان را ايجاد كنيم كه توانايي پاس
ــوال را داريم.براي اين كار بايد يك برنامه  اين س
ــيم. بودجه به  ــته باش دراز مدت راهبردى داش
ــه را بگيريم و  ــت .اينكه بودج تنهايي مهم نيس
ــبي بدهيم،هيچ خوب  ــم خروجي مناس نتواني
ــه در جامعه  ــمتي برويم ك ــه س ــت.بايد ب نيس
ــانى محور باشد و محور  پژوهش هاى علوم انس
اين پژوهش ها هم پژوهشگاه علوم انساني باشد.

اين هدف دور از دسترسي نيست.امسال نسبت 
ــگاه  ــي از اين كار در پژوهش ــال قبل بخش به س
ــگاه  ــت.مجالتي كه در پژوهش ــده اس انجام ش
منتشر  مي شوند و يا همين پرتال علوم انساني 

اتفاق هاي مهم و شايسته توجهي هستند.
ــي توزيع                       ــد علم داريم ول ــرم  ما تولي به نظ
ــت. توزيع علم يعني حرف مان را  علم مان بد اس
به آن كسانى كه بايد برسانيم،برسانيم و اين كار 
ــت.االن توزيع علم در داخل كشور  دشواري اس
ــت. علوم انسانى در شهرستان  خيلى خوب نيس
ها با تهران خيلى اختالف سطح دارد.بايد آهسته 
آهسته اين اختالف سطح را به حداقل برسانيم.

با ظرفيتي كه در جامعه پژوهشي ما و همكاران 
ما در پژوهشگاه هست من اميدوارم و يقين هم 

دارم به اين اهداف با خواهيم رسيد.ان شااهللا...

سخنان رئيس پژوهشگاه در هفته پژوهش

جايگاه پژوهشرا پژوهشگران ارتقا مي دهند

10 مولفه اصلي سياست هاي پژوهشي 
بر اساس مطالعه مجموعه اي از اسناد باال دستي به ويژه سند چشم انداز 0-2 ساله كشور،سياست هاي ابالغي شوراي عالي انقالب فرهنگي،بخش نامه هاي ارسالي معاونت پژوهش 

وزارت علوم و مصوبات شوراي عالي علوم،تحقيات و فن آوري(عتف) مولفه هاي اصلي سياست هاي پژوهشي جاري اين وزارت خانه را مي توان اين طور جمع بندي كرد:
پژوهش ها حتي المقدور معطوف به مشكالت جامعه ايراني و حل كننده مسائل داخلي كشور باشد.

پژوهش ها تا حد ممكن كاربردي و وظيفه گرا باشد. 
پژوهش ها بايستي رعايت سر فصلهاي ابالغي مراجع باالتر را مد نظر داشته باشند. 

تاكيد بر خروجي هاي ملموس و كاربردي در هر پژوهش 
تاكيد بر رعايت ضوابط توليد علم به ويژه اصول اخالقي پژوهش مانند رعايت حقوق مولفين و پرهيز از هرگونه كار تكراري يا احتماال تقلب ! 

تاكيد بر برآورده شدن مالك هاي علم سنجي بين المللي مانند توليد مقاالت علمي پژوهشي 
تاكيد بر تعيين دقيق هزينه ها به ويژه در بخش دولتي بر اساس روش هاي حسابداري مدرن 

تاكيد بر پژوهش هاي بين رشته اي 
تاكيد بر پژوهش هاي بين بخشي 

تالش موسسات آموزش عالي و پژوهش هاي دولتي بر يافتن پشتيبان هاي مالي خارج از سيستم هاي دولتي و يافتن موسسات نيازمند به پژوهش و تحقيق
*-بخشي از سخنراني دكتر محمد ايزدي

ش
ژوه

ژه پ
وي



9  دي  89 | شمـاره9|خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى     

درد دلى با پژوهشگران
دكتر فرزين بانكى*: چه روزگارى! در هفته پژوهش به ياد فعاليت هاى پژوهشگران 
هستيم و از زحمات ايشان با خبر مى شويم. صحبت هايى شيرين مى شنويم و 
نكوداشت پژوهشگران برگزيده را مى بينيم. به راستى آيا جايگاه پژوهش در ايران با 
آنچه در شعارهايمان آمده، همخوانى دارد؟ موضوع پژوهش را چگونه بايد ارزيابى كرد 

و كدامين پژوهش فراخور مردم ماست؟ 
ــتيم كه براى ايراد سخنرانى به پژوهشگاه  ــنگاپور داش در روز هفتم آذرماه مهمانى از س
آمده بود. از آنجا كه حدود ده نفر بيشتر جمع نشده بودند، پيشنهاد شد در گوش هاى از 
ــه را به صورت گفتگو برگزار كنيم. چه اقبال بزرگى! در اين  ــده و جلس ــالن جمع ش س
ــاس كردم كه چيزى مى آموزم؛ نه فقط براى اينكه در نقش  ــه براى اولين بار احس جلس
مترجم ظاهر شده بودم – هر چند اين كار توجه را باال برده و براى آموزش شرط الزم و 
ــد تا مطالب تأثير  ــخ باعث ش ــش و پاس ــت – بلكه حالت گفتگو و پرس البته ناكافى اس
بيشترى در اذهان داشته باشد. درسى كه از اين ميهمان گرامى آموختم انگيزه نگارش 

اين سطور شد. 
به نظر مى رسد كه در زمان گذار به سر مى بريم؛ نه به سبك غربى پژوهش مى كنيم و 
ــرام خود در  ــا پژوهش مقام و م ــران نه تنه ــى يابيم. در اي ــاص خود را م ــبك خ نه س
دانشگاههاى غربى را ندارد، بلكه بازتاب پژوهش در اجتماع نيز هويدا نيست. گويا ما اگر 
پژوهش هم مى كنيم صرفاً براى گرفتن امتياز و پيشرفت كارى خودمان است. ما براى 
ــد پژوهش ها                                                ــتيم، در حالى كه نق ــه در پى تأييد هس ــى كنيم بلك ــد، پژوهش نم نق
– حتى االمكان سازنده – اهداف پژوهشى را پيش ميبرد. نقد اساس حركت در پژوهش 
است چرا كه پژوهشگر خود، نيازمند مخاطب متقدى است كه به او در پيشبرد پژوهش 
ــهايى كه بر مى انگيزد مشخص مى شود،  كمك كند. نه تنها عيار هر پژوهش با پژوهش

بلكه اين نقدها به خود پژوهش ارزش و اعتبارى واال مى بخشد. 
ــى ما دغدغه پژوهِش خودانگيخته به ندرت يافت مى شود و از جانب  در جامعه پژوهش
دستگاه هاى دولتى، شركتها و يا كارخانه هاى خصوصى هنوز ضرورت پژوهش احساس 
نشده است، و اين كه ما در حوزه علوم انسانى فعاليت مى كنيم مزيد بر علت شده است. 
ــر عظيمى از مردم اين كشور روشن نشده است.  ــانى هنوز براى قش فايده كار علوم انس
ــته هاى گوناگون علوم انسانى به چه درد مى خورند؟ وجود علوم  اصًال پژوهش ما و رش
ــت و در كنار علوم پايه و علوم طبيعى مخزنى است كه  ــانى مدتهاست كه موجه اس انس
دانشجويان به اصطالح كم هوش و كسانى كه در كنكور عمومى رشته هاى مهندسى و 
ــانى كه عالقه  ــاز الزم را نمى آورند، آنرا پر مى كنند. هيچكس، مگر كس ــكى امتي پزش
ــود. ديگر جاى هيچ تعجبى براى  ــته ها دارند، وارد اين حوزه نمى ش خاصى به اين رش
ــته هاى علوم انسانى روز به روز مرتبه خويش را از دست  ــى نيست كه چرا رش هيچ كس
ــت اميد مى رود كه  ــور قرار گرف ــئولين كش مى دهند. اما از زمانى كه مورد عنايت مس

جايگاه شايسته خود را براى اولين بار در اين سرزمين پيدا كند. 
صحبت ميهمان پژوهشگاه در گوشم طنين انداز است: «بايد در وهله نخست مفهومات 
ــى و نقد بنيادين كرد؛ بهطوريكه حتى اصطالحاتى كه از  و مقوالت فكرى غرب را بررس
ــلمين از  ــيده را نيز تحليل كرده و بايد براى اذهان مس طريق ترجمه از غرب به ما رس

طريق معادله اى برگرفته از سنت بومى، از نو آموخت.» 
ــنت  ــتفاده از اصطالح «جنگهاى صليبى» برگرفته از س يكى از جالبترين نمونه ها، اس
ــت. در حاليكه توجه به اينكه خود اعراب آن جنگها را چه مى ناميده اند، اصًال  غربى اس
لحاظ نشده است. جالب است كه اعراب به اين جنگها، «جنگهاى فرنجى» مى گفتند، 
يعنى جنگهاى بين اعراب و اهل فرنگ و در اصطالح آنها جنگ مسيحيت با اسالم اصًال 
لحاظ نشده بود، چرا كه مسلمين با مسيحيان بالد اسالمى در صلح و صفا بودند و نزاع 
ــده كه اكنون اگر  ــر دين نمى ديدند. حاصل اين ترجمه آن ش خود با اهل فرنگ را بر س
ــلمان ايرانى اصطالح جنگهاى صليبى را بشنود، مانند يك غربى، اولين چيزى  يك مس
ــت كه اين جنگها بين مسيحيان با مسلمين بر  ــود اين اس كه به ذهن وى متبادر مى ش
ــتفاده از اصطالح «جنگهاى فرنجى» مى توانيم  ــت در حالى كه با اس ــر دين بوده اس س
ــذا به افق معنايى متفاوتى  ــال مقوالت فكرى خودمان برداريم و ل ــى در جهت اعم گام
ــبت به پژوهش هاى غرب و مبادى آن آگاهى  ــيم. مى توان با تدابيرى اينگونه نس برس
ــانى، از آراء  ــى علوم انس ــريح و تحليل موضوعات پژوهش يافت و عالوه بر اين براى تش
متفكران اسالمى چون فارابى، ابن سينا، ابن خلدون و مالصدرا يارى جست و اين آراء را 
همپايه آراء غربى دانست و با استعانت از هر دو مرجع در افقى ممتزج از هر دو سنت به 

تفكر و تعمق در باب موضوعات پژوهشى روز پرداخت. 
تا زمانى كه پژوهشگران مسلمان استقالل خويش را صرفاً از اقتداء به پژوهشگران غرب 
مى گيرند و پژوهشگران بومى خويش را جدى نگيرند و به آنها ارجاع ندهند، ما همچنان 
وامدار پژوهشهاى غرب خواهيم ماند. معتقدم تا زمانى كه ميان پژوهشگران ما ترتيبى 
ــود تا از طريق نشست هاى تخصصى به مناظره بپردازند و يا از طريق مجالت  اتخاذ نش
ــى ماند اما از  ــد، از پژوهش تنها لفظى باقى م ــخ بگوين ــى به پژوهش يكديگر پاس علم

محتواى اصيل هيچ خبرى نمى رسد. 
*استاديارپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

گزارش ستاد هفته پژوهش پژوهشگاه منتشر شد

در هفته پژوهش 
چه كرديم؟ 

ــي عملكرد بخش هاي مختلف پژوهشگاه در هفته  ــار گزارش ــتاد هفته پژوهش با انتش س
پژوهش را بررسي كرد.

بخشي از اين گزارش مربوط به فعاليت هاي انجام شده است كه جزئيات فعاليت هاي انجام 
شده مانند شركت نمايشگاه وزارت علوم در مصلي،نمايش دستاوردهاي پژوهشي مثل برخي 
ــده و نيز برنامه هاي برگزار شده در پژوهشگاه شامل  ــر ش طرح ها و كتاب ها و مجالت منتش
ــه پژوهشگاه با پژوهشگران پژوهشگاه در گروه ها و پژوهشكده ها و تقديم  ديدار هيئت رئيس

گل و شيريني و سخنراني ها و مراسم برگزار شده را مرور كرده است.
در اين گزارش معاونت پژوهشي به عنوان مسئول ستاد هفته پژوهش،روابط عمومي براي 
ــاني و بخش خدمات اداري – مالي واحدهاي فعال در  انجام كارهاي هماهنگي و اطالع رس

اين هفته معرفي شده اند.
ــاط ضعف در برگزاري  ــاره اي هم به نق ــتاد هفته پژوهش همچنين در گزارش خود اش س
برنامه هاي اين هفته كرده است كه مشاركت كم پژوهشگران در برنامه هاي هفته پژوهش 
ــگاهي، ويترين، قفسه و بنر  ــگاهي مانند ميز مخصوص نمايش و لزوم تهيه امكانات نمايش

بزرگ پژوهشگاه به چند زبان مهمترين آنها هستند.

شنبه  چهار م دي
 روز تكريم پژوهشـگران/ دكتر آيت اللهي و ديگر اعضاي هيئت رئيسه با حضور در 

اتاق كليه پژوهشگران، كارمندان و كاركنان با اهداي گل هفته پژوهش را به آن ها تبريك 
گفتند.

يكشنبه  پنجم دي
 بررسـي سياست هاي پژوهشي در حوزه علوم انسـاني/ در جلسه اي با حضور 
دكتر آيت اللهي، دكتر يوسفي فر، دكتر ايزدي و كاركنان پژوهشگاه اين موضوع به تفضيل 

بررسي شد. اين جلسه با برنامه پرسش و پاسخ همراه بود.

دوشنبه  ششم دي
ــگاه در   تقدير از پژوهشـگران برگزيده / عالقه مندان براي بازديد از غرفه پژوهش
ــئوالن و كاركنان  ــن با حضور مس ــران رفتند. همچني ــش به مصلي ته ــگاه پژوه نمايش

پژوهشگاه از افراد زير تقدير شد:
ــيد جواد ميري و خانم فريبا  ــگاه)دكتر س ــگر نمونه پژوهش دكتر مريم صانع پور(پژوهش
ــوم  ــكده عل ــدوي زادگان(پژوهش ــاي داوود مه ــوم اجتماعي)آق ــكده عل زماني(پژوهش
سياسي)،آقاي سعيد ناجي(گروه پژوهشي فبك)،خانم گيتا اشيدري و خانم سيده حميده 
ــوي (پژوهشكده ادبيات)،آقاي دكتر مهدي معين زاده(پژوهشكده علم و دين) آقاي  موس
سيد محمد حسين محمدي(پژوهشكده تاريخ)،خانم شراره جواهري(مديريت تحصيالت 

تكميلي) 

سه شنبه  هفتم دي
 تقدير از سردبيران و مديران اجرايي مجالت/ در برنامه اياز مجالت چاپ شده 
ــار  ــت انتش ــد و خانم دكتر محمد علي پور ضمن معرفي مجالت در دس رونمايي ش
ــردبيران و مديران اجرايي  ــوزه ارائه كرد. در اين برنامه از س ــزارش كاملي از اين ح گ

مجالت و همچنين دكتر زنديه مسئول سابق نشريات تقدير شد.

چهارشنبه  هشتم دي
 تقدير از پژوهشگران پيشكسوت/ پررونق ترين برنامه هفته پژوهش،  آيين تقدير از 
پيشكسوتان بود. در اين برنامه از پژوهشگران پرآوازه اي مانند دكتر مجتهدي، دكتر تكميل 

همايون، استاد خرمشاهي، دكتر مدائني، دكتر راشد محصل و دكتر كتابي تقدير شد.

روزشمار پژوهش
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كتاب هاي جديد
 توزيع مي شوند  

چاپ دوم كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان
نويسـنده: سعيد ناجي/چاپ اول، قطع رقعي: 1387/ 
چاپ دوم، قطع وزيـري: 1389 / تيراژ: 1500/ صفحه: 

252/ قيمت: 5000تومان
ــودكان و نوجوانان، به همت  ــفي براي ك كندوكاو فلس
گروه فلسفه براي كودكان(فبك) در پژوهشگاه علوم انساني 
ــيد. كتاب  ــات فرهنگي، براي بار دوم به چاپ رس و مطالع
ــت.گفتگوها را آقاي  ــامل 11 گفتگو و بخش ضمايم اس ش
ــفه براي كودكان و  ــگامان برنامه فلس ــعيد ناجي با پيش س
ــت. اين افراد از كشورهاي استراليا،  نوجوانان انجام داده اس
ــتان، اياالت متحد، نروژ، دانمارك و روسيه  ــه، انگلس فرانس
هستند. برنامه فلسفه براي كودكان، در كشورهاي مختلف 
ــازگاري با سنتها و فرهنگ اين كشورها،  ضمن تطبيق و س
ــترش و تنوع يافته است. از اين رو، نسخه هاي متنوعي  گس
از اين برنامه تهيه شده است كه همگي تحت عنوان فلسفه 

ورزي با كودكان قرار دارد.
آقاي ناجي براي شناخت نسخه هاي متنوع كشورهاي مختلف گفتوگويي با پيشروان اين برنامه در آن كشورها 
داشته است تا بتواند در صورت ارائه نسخه اي جامع و فراگير و قابل وصول از فرهنگ اسالمي-ايراني، از ابداعات و 

خالقيتهاي اين افراد استفاده كند.
ــده  ــنهاد ش ــفه براي كودكان و نوجوانان، الگوي جديد به عنوان بديلي براي تعليم و تربيت پيش در برنامه فلس
است كه سه مولفه با ويژگيه اي به طور كامل متفاوت و تحول يافته دارد. اين برنامه جايگزين بهتري براي الگوي 
ــت. مولفه اول، كتاب هاي درسي است. مولفه دوم، شكل كالس و نحوه  ــده اس ــته ش قديم آموزش و پرورش دانس
ــوم اين برنامه، نقش جديد و به طور كامل تغيير يافته براي معلم  ــداري است. مولفه س ــرفت آن، يعني كالس پيش
ــاتكليف، پر يسپرسن، اسكار  ــارپ، راجر س ــوندگان افرادي چون متيو ليمپن، آن مارگارت ش ــت.مصاحبه ش اس
برينيفير، گيلبرگ بورگ، لريسا رتيونسكي و مايكل سسويل هستند. در انتهاي كتاب ضمائم، شامل يك مقدمه و 

دو داستان و دو راهنما براي معلمان است. 

اقتصاد زيرزميني در ايران
نويسـنده هـا: دكتـر علي اصغـر اسـفندياري، آرش 
جمالمنـش / چـاپ اول پائيـز 1389/ صفحـه: 350 / 

قيمت: 7000 تومان

ــائل مهم  ــاب اقتصاد زيرزميني در ايران، به يكى از مس كت
ــم اقتصاد و      ــردازد و در حيطه عل ــى پ ــد م ــع جدي جوام
ــت.  ــابهاي ملي موضوعي نو و تازه اس ــبه هاي حس محاس
ــي كتاب مي گويد: اكثر  ــنده كتاب در خصوص تازگ نويس
ــياري از  ــاد دارند بس ــروز، اعتق ــاد ام ــمندان اقتص انديش
ــول عوامل  ــوان معل ــر نمي ت ــادي را ديگ ــوالت اقتص تح
ــت، زيرا افزايش  ــيك دانس ــده قبلي و كالس ــناخته ش ش
ــل مالحظه اي رو به  ــدت قاب ــه دهه اخير با ش ــمي) اقتصاد كه در س ــت هاي بخش هاي پنهان(غيررس فعالي
ــد. با افزايش حجم اين بخشها، ديگر  ــت ميتواند در ايجاد اين تحوالت سهم بسزايي داشته باش ــترش اس گس
ــعه  ــد و توس ــوان معيارهاي قابل اعتمادي براي ارزيابي، رش ــي منطقه اي به عن ــابهاي مل ــي توان به حس نم

اقتصادي و ميزان رفاه اجتماعي و مقايسه بين المللي نگريست.
ــاي اقتصاد پنهان يا غير  ــبه فعاليت ه ــه تخصصي اين كتاب را افزايش مي دهد، روش هاي محاس ــه جنب آنچ
ــت كه از منظر روششناسي به دو قسمت مجزا تقسيم ميشود -1روش شكاف در آمد- ــمي يا زيرزميني اس رس

ــاد  ــه اقتص ــت. اينك ــه اس ــه روش دوم پرداخت ــر، ب ــاب حاض ــد. كت ــبت نق ــوار -2 روش نس ــه خان هزين
ــكالت جمع آوري  ــترش است و مش ــعه رو به گس ــورهاي در حال توس ــمي) در اغلب كش زيرزميني(غيررس
ــاد كالن نيز اين بخش از اقتصاد  ــكل مي كند و اغلب در مدل هاي اقتص ــبات آن را مش ــاي دقيق محاس آماره
ــود و باز كردن دريچه هاي جديد در اين زمينه در ابعاد تعاليم علم اقتصاد ضروري به نظر  ناديده گرفته مي ش

مي رسد.
ــد و دكترا با اين گونه بحثها را دارد، وي  ــنايي دانشجويان، بويژه دانشجويان ارش ــنده كتاب، گله از ناآش نويس
ــت. كتاب حاضر  ــده اس ميگويد تعداد معدودي پايان نامه دكتري در ايران براي اين بخش از اقتصاد انجام ش

تالشى است براى رونق بخشيدن به اين موضوع.
    ..

 با همكاري دكتر آل قيس منتشر شد : 

تجلي گفتمان عدالت و معنويت در 
مديريت جهاني

ــامل  ــت در مديريت جهاني ش ــان عدالت و معنوي ــاب تجلي گفتم كت
ــس محترم  ــود احمدي نژاد رئي ــخنراني هاي دكتر محم ــه س مجموع
ــل متحد و  ــازمان مل ــران در مجمع عمومي س ــالمي اي ــوري اس جمه
كنفرانس بين المللي خلع سالح هسته اي منتشر شد.اين كتاب 1389 
ــط دفتر رياست جمهوري  ــي و توس ــي، عربي و انگليس به 3 زبان فارس
(مركز پژوهش  و اسناد  رياست جمهوري) منتشر شده است كه ترجمه 
ــتاد قيس  ــگاه اس بخش عربي اين كتاب، به عهده همكار محترم پژوهش

آل قيس، مدير گروه زبان و ادبيات عربي بوده است.

انتشارات پژوهشگاه چند كتاب جديد را منتشر كرده و به زودي آنها را 
توزيع مي كند.اين كتاب ها مراحل تاليف و فني را سپري كرده ، چاپ 

شده اند و به زودي به دست عالقه مندان خواهند رسيد.«االنسان 
الكامل في النصوص العرفانيه االسالميه» نوشته ابوالحسن مخزن 

الموسوي هم اكنون آماده توزيع است.از ابوالحسن مخزن الموسوي  
پيش اين مقاله «الوالي و الواليه في اصطالح اهل العرفان» در مجله 

«آفاق الحضاره االسالميه» منتشر شده بود.اين كتاب به بررسي مفهوم 
انسان كامل در متون عرفاني مي پردازد.

«فرهنگ باستان شناسي» هم كه به زيور طبع آراسته شده، 
اصطالحات تخصصي حوزه باستان شناسي را به دو زبان فارسي و 

انگليسي مرور كرده و هم اكنون  در آستانه توزيع است.اين كتاب را 
«هايده معيري » نوشته كه كتاب و مقاالت تاليفي و ترجمه اي او مورد 

توجه فعاالن حوزه ايران باستان بوده است.
 همچنين «بهار الحقيقه» اثر عرفاني شيخ احمد جامي به زودي به 

دست عالقه مندان خواهد رسيد. شيخ احد جامي يا آنطور كه                
مي گويند «پير جام» از عرفاي پرآوازه ايراني است كه در 18 سالگي به 
ارتفاعات روستاي محل تولدش (نامق) رفت و به مطالعه قرآن و تحقيق 
در حال عرفا پرداخت.از او يك رساله به نام «سمرقنديه» 6 كتاب به نثر 

و يك ديوان شعر كه همه به زبان فارسي هستند به يادگار مانده است.
بهار الحقيقه با تصحيح 
حسين نصيري جامي 

منتشر شده .
كتاب ديگر آماده توزيع 
«ليال» است كه توسط 

گروه فبك منتشر                    
مي شود.اين كتاب يك 

داستان آموزشي فلسفي  
براي كودكان است كه 

«سعيد ناجي» آن را 
نوشته است. همچنين 

كتاب «آب زوهر» نوشته 
فاطمه جدلي به زودى به 
دست عالقه مندان خواهد رسيد. آب زوهر شامل يك پيشگفتار، كوتاه 

نوشت ها و نشانه ها، كتابنامه، حرف نويسي و برگردان فارسي متن 
اوستايي، آوانويسي و برگردان فارسي متن زند، يادداشت ها، واژه نامه ها، 
نمايه واژه هاي زند و گزارش زند و اصطالحات فارسي و معادل انگليسي 

است.
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با همكاري پژوهشگاه و دانشگاه الزهرا 
نشريه «رسانه و فرهنگ» 

منتشر مي شود
تفاهم نامه همكاري انتشار نشريه علمي- پژوهشي «رسانه و 
ــاني و دانشگاه الزهراء  ــگاه علوم انس فرهنگ» بين پژوهش

امضاء شد.
اين تفاهم نامه در راستاي همكاري مشترك با هدف استفاده 
ــود و توانايي هاي علمي در مورد  بهينه از ظرفيت هاي موج
انتشار نشريه علمي- پژوهشي بين پژوهشگاه علوم انساني و 
ــگاه الزهراء به تاييد نهايي رسيده  مطالعات فرهنگي و دانش

است.
دكتر حميد رضا آيت اللهي ، رئيس پژوهشگاه علوم انساني 
ــينيان، معاون  ــيمين حس ــات فرهنگي و دكتر س و مطالع
پژوهشي دانشگاه الزهراء توسعه همكاري هاي مشترك در 
حوزه پژوهش هاي مرتبط با مطالعات رسانه فرهنگ،حمايت 
اعضاء از انتشار نشريه با اعتبار علمي پژوهشي،انتشار نتايج 
پژوهشي علمي اساتيد، اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران 
ــن اهداف تنظيم اين  ــريه را مهمتري در حوزه تخصصي نش

تفاهم نامه ذكر كرده اند.
ــار نشريه هاي  ــت هر دو مركز براي انتش همچنين قرار اس
ــانه و فرهنگ تالش  تخصصي  ديگر در حوزه مطالعات رس

كنند.
ــه بايد يك نفر  ــك از طرفين تفاهم نام ــاس هر ي بر اين اس
داراي رتبه علمي دانشيار به باال را به عنوان نماينده خود در 
هيئت تحريريه نشريه معرفي كنند.همچنين پژوهشگاه به 
ــار نشريه، مسئوليت تامين اعتبار مالي و  عنوان متولي انتش

محل نشريه را به عهده گرفته است.

توسط پژوهشگاه علوم انساني منتشر شد

تحقيقات تاريخ اجتماعي  دوفصلنامه علمي تخصصي 
ــماره دوفصلنامه علمي و تخصصي «تحقيقات  نخستين ش
تاريخ اجتماعي ايران»منتشر شد. شماره اول اين فصلنامه 
ويژه بهار و تابستان امسال توسط پژوهشگاه علوم انساني و 
ــهرام يوسفي فر       ــردبيري دكترش مطالعات فرهنگي، به  س
ــت.هيئت تحريريه نخستين  ــته شده اس به زيور طبع آراس
ــخ اجتماعي ايران را 10   ــماره دوفصلنامه تحقيقات تاري ش
ــگاه ها و مراكز علمي  ــيار دانش ــتاد يار و دانش نفر استاد،اس
ــتاديار و دانشيار هم به  ــكيل مي دهند و 9 اس ــور تش كش
عنوان هيئت مشاوران با اين نشريه همكاري داشته اند.اين 
ــا 7 مقاله  ــه و همراه ب ــه در 150 صفح ــماره از فصلنام ش

تخصصي منتشر شده است. 
ــط اقتصادي آلمان و ايران از 1277 تا 1318  ماهيت رواب
شمسي (نوشته حسين آباديان)تجار،تشكل هاي گروهي 
ــته سهيال ترابي  ــروطيت (نوش و نهاد هاي بر آمده از مش
ــاه عباس  ــكري بافقي) ش ــته علي اكبر تش ــاني) در آمدي بر صنعت بافندگي يزد در عصر صفوي (نوش فارس
اول،طغراي دوازده خانه والمثني نويسي نشان (نوشته اميد رضائي) بررسي تاثير ناسيوناليسم بر تاريخ نگاري 
ــارت تاجلي بيگم –  ــته علي محمد طرفداري) اس ــان حكومت پهلوي اول(نوش ــه تا پاي ــران از دوره قاجاري اي
ــي  ــته توفان گوندوز) و بررس ــناختي در تاريخ صفوي-عثماني- (نوش ــائل فرهنگي روانش مروري بر تاثير مس
ــته عباس طارعي مهرورز)  ــده بيستم(نوش ــتان در آغاز س ــي و اجتماعي طريقت هاي كردس تاثيرات سياس

عناوين مقاالتي هستند كه مي توانيد در اين دوفصلنامه بخوانيد.
عالقه مندان براي تهيه اين نشريه مي توانند با شماره 88053935 تماس بگيرند.

ــاني و مطالعات فرهنگي منتشر شد.اين  ــط پژوهشگاه علوم انس دو فصلنامه تخصصي «حكمت معاصر» توس
نخستين شماره اين نشريه تخصصي است كه به مديرمسئولي و سردبيري دكتر حميدرضا آيت اللهي منتشر 
ــيار دانشگاه ها و مراكز علمي كشور عضو هئيت تحريريه اين دو فصلنامه  ــده است.9 استاد،استاديار و دانش ش

هستند.
ــريه 140 صفحه اي منتشر شده اند اخالق در نظر  ــي آنها در اين نش 7 مقاله تخصصي همراه با خالصه انگليس

ــان امكان و وجوب و  ــل (عبد اهللا جوادي آملي).بره و عم
ــا نيا) نظريه  ــته حميد پارس ــاي كانت و هيوم (نوش نقده
ــالمي با تاكيد بر ديدگاه  يادآوري و مباني آن در عرفان اس
ــته مرتضي شجاري) رويكرد  عين القضات و مولوي (نوش
ــي و  ــن عرب ــال در آراي اب ــه خي ــه نظري ــي ب تطبيق
مالصدرا(نوشته مريم صانع پور) انسان شناسي از ديدگاه 
ــته اعظم قاسمي)اشتراك معنوي  سيد حسين نصر (نوش
ــال) و نقش عالم مثال در  ــته علي رضا كهنس امكان (نوش
ــان معاصر از ديدگاه  ــخگويي به بحران هاي نوين انس پاس
هانري كربن (نوشته سيد حسين ميري) فهرست مقاالت 

منتشر شده در اين شماره هستند.
ــماره  ــريه مي توانند با ش  عالقه مندان براي تهيه اين نش

تلفن 88039902 تماس بگيرند.

دو فصلنامه تخصصي «حكمت معاصر» منتشر شد 

روساي پژوهشگاه و دانشگاه امام خميني(ره) امضا كردندآملي و چند مقاله ديگر  نوشتاري از آيت اهللا جوادي 
تفاهم نامه براي انتشار                          
« تحقيقات تاريخ اجتماعي» 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه بين 
ــترك در  المللي امام خميني(ره) تفاهم نامه همكاري مش

انتشار نشريه علمي – پژوهشي امضا كردند.
توسعه همكاري هاي علمي در زمينه تاريخ اجتماعي،انتشار 
ــاتيد واعضاي هيئت علمي و  نتايج پژوهش هاي علمي اس
ــداف اصلي اين تفاهم  ــكاري در تامين،داوري و نقد اه هم

هستند.
ــگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي صاحب امتياز  پژوهش
نشريه است و مطابق آئين نامه تعيين اعتبار نشريات علمي 
كشور اعضاي  هيئت تحريريه بايد با رتبه علمي دانشيار به 
ــريه باشند.همچنين هر دو طرف تفاهم  باال در موضوع نش
ــريات مشابه در اين  ــار نش ــده اند براي انتش نامه متعهد ش

حوزه تالش كنند.
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انتصابات
رئيس پژوهشگاه با صدور حكمي 
ــاور  دكتر اصغر باقري را به عنوان مش
ــگاه  ــي پژوهش ــر حقوق ــود و مدي خ
ــم آمده  ــرد.در اين حك ــوب ك منص
ــت:«نظر به شايستگي،توانمندي  اس
ــوابق                         ــارب و س ــاي مديريتي،تج ه
ارزنده جنابعالي،به موجب اين حكم 
ــب و مدير  ــاور اينجان ــه عنوان مش ب
ــاني و  ــگاه علوم انس حقوقي پژوهش
مطالعات فرهنگي منصوب مي شويد.

ــه خداوند و با  ــا اتكال ب ــت ب اميد اس
ــك از توانايي هاي همكاران دفتر  كم
حقوقي،در انجام امور محوله موفق و 

مويد باشيد.»

ــي رضا  ــي «عل ــت الله ــر آي  دكت
ــروي» را به عنوان مسئول دفتر  خس
ــگاه منصوب  ــت پژوهش حوزه رياس
ــگاه در حكم خود  كرد.رئيس پژوهش
ضمن آروزي توفيق براي خسروي،از 
ــتري» متصدي  ــاذر اش زحمات «اب
ــمت كه مدتي قبل  ــين  اين س پيش
ــي كرده  ــوده قدردان ــتعفا داده ب اس

است.

ــواد صالحي به  ــيد ج  مهندس س
ــه  رايان ــز  مرك ــت  سرپرس ــوان  عن
ــد.دكتر                            ش ــوب  منص ــگاه  پژوهش
آيت اللهي در حكم انتصاب مهندس 
ــن قدرداني از از زحمات  صالحي ضم
ــين حسيني در  ــيد حس مهندس س
زمان تصدي اين مسوليت،خطاب به 
سرپرست جديد پژوهشگاه گفته كه 
ــوارد زير به طور جدي  انتظار دارد م

مورد توجه قرار گيرند: 
ــتم (سخت  1- بهبود و ارتقاي سيس

افزاري و نرم افزاري) 
2- اصالح سايت پژوهشگاه و استقرار 
ــي و انگليسي در كنار  دو بخش فارس

هم 
ــايت  س ــتقرار  اس و  ــي  طراح  -3
پژوهشگاه بر مبناي رويكرد مخاطب 

مدار و كاربر محور 

ــاس حكم رياست پژوهشگاه   بر اس
ــه مدت دو  ــادات زعفرانچي ب ليال س
ــت گروه  ــوان سرپرس ــه عن ــال ب س
مطالعات زنان منصوب شد.پيش از او 
دكتر ثريا مكنون تصدي رياست اين 
گروه را بر عهده داشت كه دكتر آيت 
اللهي از زحمات ي نيز قدرداني كرده 

است.

همايش مّلي «معرفت ديني» برگزار مي شود  ستون آخر
ــوي  ــط از س ــش ملي معرفت ديني  19 و 20 بهمن ماه توس هماي
ــفه دين ايران برگزار مي شود. معناداري گزاره هاي  انجمن علمي فلس
ــم  ــي ديني؛ پوزيتيويس ــفه تحليلي بر معرفت شناس ديني؛ تأثير فلس
ــت ديني و ايمان گرايي؛  ــي، ابطال گرائي و معرفت ديني؛ معرف منطق
ــت تجربي و معرفت ديني؛ معرفت ديني و معرفت  ايمان و عقل؛ معرف
شناسي اصالح شده؛ مبناگرايي و استلزامات معرفت ديني محورهايي 

ــي قرار خواهد گرفت. ــتند كه در اين همايش مورد بحث و بررس هس
ــه تخصصي  ــفه دين ايران به عنوان تنها مؤسس ــن علمي فلس انجم
ــت، با هدف ايجاد فضاي  ــفه دين در ايران اس علمي كه در زمينة فلس
ــوزة دين، پس از  ــط معرفتي در ح ــد و بس ــت و گوي علمي و رش گف
ــن اقدام به  ــفه دي ــي در زمينة فلس ــت تخصص ــزاري هفت نشس برگ

ــت. ــي نموده اس برگزاري اين همايش
ــي، دكتر  ــر آيت الله ــاد، دكت ــالم رش ــن همايش حجت الس در اي
ــالم قائمي نيا، دكتر سعيدي  ــن، حجت االس ــيني، دكتر پورحس حس
ــي، دكتر جوادي، دكتر مصلح، دكتر محمد رضايي،  مهر، دكتر كلباس
ــت.همايش «معرفت  ــخنراني خواهند داش ــالم صادقي س حجت االس
ــاني و مطالعات فرهنگي در  ــگاه علوم انس ــي»  با همكاري پژوهش دين

ــود. ــگاه برگزار مي ش محل پژوهش

كنفرانس «آثار پيشگام در علوم اسالمي» در لندن  
ــالمي در تاريخ 5  ــگام در علوم اس ــس بين المللي آثار پيش كنفران
ــوي مركز مطالعات شيعه و  ــفند 89 از س مارس 2011 مطابق 14 اس
ــرق و آفريقا لندن در مركز مطالعات شيعه  ــگاه مطالعات ش نيز آموزش

ــود. در لندن برگزار مي ش
ــمندان علوم انساني  ــگام دانش در اين كنفرانس آثار مكتوب و پيش
ــيعه از قرن 16 تاكنون كه بر علوم اسالمي تاثيرگذار بوده و زندگي  ش
ــي و  ــته كه مورد اهتمام مراكز آموزش ــا متاثر گش ــلمانان از آن ه مس

ــد. ــي خواهد ش علمي غرب قرار نگرفته بررس
ــده براي  كسب  ــات علمي دعوت ش از عالقه مندان و مراكز موسس
 www.shiastudjes.org.uk ــتر و ثبت نام به سايت اطالعات بيش
ــن  تلف ــن  كنند.همچني ــه  مكاتب ــل  ايمي ــا  ب ــا  ي و  ــه  مراجع

ــخگوي عالقه مندان خواهد بود. 11442084513322 پاس

اولين كنفرانس ملي مديران آموزش و پژوهش ايران
ــران و ارائه راهبردهاي  ــازي مدي اين كنفرانس  با هدف توانمند س
ــه راهكارهاي  ــي و همچنين تبادل تجارب و ارائ ــي – پژوهش آموزش

ــود. راهبردي در بهره وري از پژوهش هاي موثربرگزار مي ش
ــي مديران آموزش و پژوهش ايران با همراهي  اولين كنفرانس مل
ــاركت  ــاعدت و مش ــگاه ها و مس ــاتيد دانش ــي اس ــت علم و مديري
ــي، مركز تحقيقات  ــگاه فردوس ــتانداري، آموزش و پرورش، دانش اس
ــگاه هاي پيام  ــيون ملي يونسكو، دانش ــت علمي كشور، كميس سياس
ــاد  ــردي، جه ــي و كارب ــع علم ــگاه جام ــگاه آزاد، دانش ــور، دانش ن
ــهد، شركت  ــهرداري مش ــازمان فني و حرفه اي، ش ــگاهي، س دانش
ــركت  ــور، ش ــرق كش ــمال ش ــت و گاز ش ــاي نف ــش فرآورده ه پخ
ــهرك هاي صنعتي، انجمن مديريت ايران، انجمن مديران صنايع،  ش
ــتاندارد و تحقيقات  ــاون، اداره كل اس ــتي، اتاق تع ــازمان بهزيس س
ــم (ص) ، بانك انصار و  ــي پيامبر اعظ ــع آموزش عال ــي، مجتم صنعت
ــهد مقدس  ــم در روز هاي 21 و 22 دي ماه و در مش ــه آزاد قش منطق

ــگران و صاحبنظران خواهد بود. ميزبان پژهش
ــب در  ــاالت منتخ ــه مق ــش ارائ ــس 2 روزه در 3 بخ ــن كنفران اي
ــي به صورت  ــت ها و ميزگردهاي  تخصصي و كارگاه هاي آموزش نشس
ــتاوردهاي  ــگاه تخصصي توانمندي ها و دس همزمان، برگزاري نمايش
ــايت  ــد.اطالعات تكميلي در س ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــات برت موسس

ــت. ــي اس ــاني  www.mtrc.ir قابل دسترس كنفرانس به نش

فراخوان مقاله با موضوع طالق
ــه زودي در فصلنامه علمي –  ــوراي فرهنگي – اجتماعي زنان ب ش
ــالق» را به صورت  ــي «مطالعات راهبردي زنان» موضوع «ط پژوهش
ــترده بررسي خواهد كرد. در اين راستا از محققان و مولفان دعوت  گس
ــده تا مقاالت خود را در محورهاي مرتبط به اين شورا ارسال كنند. ش

ــاي  ــت اقتصادي،تفاوت ه ــد وضعي ــي مانن ــبت عوامل ــي نس بررس
ــدم وفاداري  ــان ع ــتغال زن ــي و طالق،اش ــكالت جنس تحصيلي،مش
ــادات  فرهنگي،اعتق و  ــي  قوم ــر،تفاوت هاي  همس ــت)  (خيان
مذهبي،رسانه هاي عمومي،شيوه هاي همسر گزيني،سن ازدواج،اعتياد 
ــده  ــوع طالق،مهمترين محورهاي اعالم ش ــونت با موض و اعمال خش
ــي توانند آثار خود را به  ــتند.عالقه مندان م براي دريافت مقاالت هس
ــح، رو به روي  ــهيد دكتر مفت ــر، خيابان ش ــم تي ــاني ميدان هفت نش
ــهيد شيرودي، خيابان اردالن، شماره 6، دبيرخانه شوراي  ورزشگاه ش
ــال كرده يا با شماره 88320063 تماس  فرهنگي اجتماعي زنان ارس

ــد. بگيرن

دومين همايش ايران و استعمار انگليس 
ــگاه تهران – تاالر عالمه  ــوم اسفند  امسال در دانش اين همايش س
ــود.دبيرخانه همايش از همه عالقه مندان دعوت  ــي برگزار مي ش امين
ــركت در اين همايش  كرده ،آثار خود را در محورهاي مرتبط  براي ش
ــه مطالعات و پژوهش هاي  ــط موسس ــال كنند.اين همايش توس ارس
ــراي اطالع از  ــي توانند ب ــود.عالقه مندان م ــزار مي ش ــي برگ سياس
ــاني  ــاس گرفته يا به نش ــماره 22666758 تم ــتر با ش جزئيات بيش
ــهيد چمران،شماره 1518 مراجعه  خيابان وليعصر باالتر از بزرگراه ش

ــد. كنن

اولين همايش بين المللي انسان شناسي 
ــتم  ــم تا هش ــي شش ــان شناس ــتين همايش بين المللي انس نخس
ــال آينده در اصفهان و با مشاركت مركز انسان شناسي  ــت س ارديبهش
ــي ايران،دانشگاه هنر وحوزه هنري اين  و فرهنگ،انجمن جامعه شناس
ــور و در  در دو محور اصلي نظري و كاربردي برگزار  ــهر و وزارت كش ش
ــي  ــان شناس ــواردي مانند تعاريف انس ــود. در محور نظري م ــي ش م
ــي  انسان شناسي هنر و روش شناسي  هنر،قلمرو و حوزه هاي پژوهش
ــي هنر حوزه هاي اصلي دريافت مقاله در اين محور  ــان شناس در انس
ــود را در محورهاي كاربردي  ــدان مي توانند آثار خ ــتند.عالقه من هس
ــد اثر هنري و هنرهاي بومي،كاركرد اثر هنري،جايگاه اجتماعي و  مانن
ــال كنند. ديني هنرمند و دريافت و ادارك هنر بومي به دبيرخانه ارس
-www.aui.ac.ir/a ــايت ــتر از طريق س ــب جزئيات بيش  كس

ــماره تلفن 8-6288387 (0311) امكان  thropologyofart  و ش
ــت.براي ارتباط با دبيرخانه به نشاني اصفهان،خيابان محتشم  پذير اس
ــت  ــكده هنر و اديان و پس ــت گلها،دانش ــاني،كوي جنت،بن بس كاش

ــد. ــه كني الكترونيك anthropologyofart@ aui.ac.ir مكاتب

فراخوان جشنوراه آينده روشن 
ــگران دعوت كرده آثار  ــنواره آينده روشن از پژوهش دبيرخانه جش
ــاز  ــف زمينه س ــف و كار مضاع ــت مضاع ــات هم ــود را در موضوع خ
ــرت راه برون رفت از   ــوري نويد جامعه مهدوي،بصي ظهور،واليت مح
ــه هاي اخر زمان و به صورت آزاد با محوريت مفاهيم مهدوي براي  فتن

ــال كنند. داوري ارس
ــاي كتاب،پايان  ــوزه ه ــم در ح ــنواره ه ــي اين جش ــش رقابت بخ
ــتان كودك و نوجوان،فيلم نامه،نمايش نامه،عكس و  ــعر و داس نامه،ش

ــود. ــتر برگزار مي ش پوس
ــت.براي  ــده اس ــال آثار دهم بهمن ماه اعالم ش آخرين مهلت ارس
ــماره 7840904-0251 تماس بگيريد. ــب اطالعات بيشتر با ش كس

ــت. ــنواره         هم www.bfif.ir اس ــايت جش ــاني س نش


