
حضور فعاالنه
 پژوهشگاه در نمايشگاه 

پژوهشـگاه علوم انسـاني و مطالعات فرهنگي در نمايشگاه كتاب 
امسـال با وجـود همه محدوديت ها و مشـكالت حضـور پر رنگي 
داشت و ميزبان عالقه مندان بسياري بود.فعاليت غرفه پژوهشگاه 
در دو بخـش اصلي انجام مي شـد؛فروش كتاب و معرفي خدمات و 

فعاليت هاي پژوهشگاه.
بر اسـاس اعالم مهدي صالحي مدير كتابفروشـي پژوهشـگاه،در 
نمايشـگاه امسـال مجموع فروش كتاب برابر سال گذشـته ، 22 ميليون تومان بوده است.اين در حالي اسـت كه امسال بر اساس رايزني 
هاي انجام شـده غرفه نمايشـگاه از 9 متر در سـال گذشـته به 18 متر افزايش يافت.با اين حال بر اسـاس جانمايي صورت گرفته از سوي 
مسـئوالن برگزاري نمايشـگاه،غرفه پژوهشـگاه موقعيت مكاني سـال گذشـته را نداشـت .در تمام روزهاي برگزاري نمايشگاه 4 نفر از 

همكاران كتابفروشي براي خدمات رساني در غرفه حضور داشتند.
در نمايشـگاه كتاب امسـال 300 عنوان كتاب براي فروش وجود داشـت و 11 عنوان هم در ايام برگزاري نمايشـگاه آماده توزيع شد كه از 
ميان اين 311 عنوان كتاب روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي (باقر ساروخاني)،داسـتان هايي براي فكر كردن (رابرت فيشـر) دينكرد 
هفتم (محمد تقي راشـد محصل) ليال؛كودك فيلسوف (سـعيد ناجي) ،افكار هگل ( كريم مجتهدي) تيشتر يشت (زهره زرشناس) ،قصه 
هايي از سـغد (زهره زرشـناس) ارتباط با كودكان از طريق داسـتان (دنيس بي ليچر)،متافيزيك و فلسفه معاصر (ريچارد اچ پايكن) و از 

علم سكوالر تا علم ديني (مهدي گلشني) 10 عنوان كتاب پرفروش بودند.    

22 تا 24 آبان و به همت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
كنگره بين المللي الغدير برگزار مي شود 
كنگره بين المللي الغدير با هدف كاوش زواياي متفاوت خطبه غدير در مشاركت علمي انديشمندان و 
پژوهشگران مسلمان برگزار مي شود.مركز تحقيقات امام علي (ع) وابسته به پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي از 22 تا 24 آبان امسال ( 16 تا 18 ذيحجه/13 تا 16 نوامبر) در اصفهان ميزبان اين 
كنگره خواهد بود.مركز تحقيقات امام علي (ع) با تاكيد بر تاثير خطبه غدير بر رويكردهاي مسلمانان 

پس از پيامبر و مورد توجه بودن آن در ميان نگرش صدها ميليون مسلمان،براي برگزاري اين كنگره از 
تمام صاحب نظران براي مشاركت دعوت كرده است.

بررسي اسناد تاريخي واقعه و خطبه غدير،نسبت بين روايت هاي مختلف از خطبه غدير،بررسي ابعاد 
اعتقادي خطبه غدير،تبيين نگرش هاي اخالقي،تحليل رويكرد هاي اجتماعي و بررسي آموزه هاي 

سياسي خطبه،نسبت خطبه با آيات منتسب به آن واقعه،بررسي چرايي و چگونگي واقعه غدير و 
ارزيابي نحوه انعكاس ماجراي غدير خم 10 محور اصلي دريافت مقاله در اين كنگره هستند.

آخرين مهلت ارسال چكيده مقاالت تا 9 شهريور 1390 (پايان رمضان 1432/31 آگوست 2011) 
ادامه در صفحه 2»»» است.      
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به دانشجويان و اعضاي هيئت علمي ارائه مي شود  
تخفيف 30 درصدي در 

فروشگاه كتاب   
24 و 25 خرداد امسال 

كارگاه «حكمت اسالمي و 
عالم معاصر» برگزار مي شود

در پاسخ به جواد طباطبايي ارائه شد

 جوابيه دكتر مجتهدي                           
به مهر نامه

كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟ 
 سخنراني هاي خرداد  
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در صفحات بعد
 مى خوانيد

 

معرفي كتب و نشريات جديد 

چند اثر پر مخاطب تجديد 
چاپ شدند 

 ادامه در صفحه  4»»»
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مصوبات شوراي انتشارات 
ــكيل جلسه داد.در  ــارات پژوهشگاه هفته دوم ارديبهشت تش شوراي انتش
ــورا كه با حضور دكتر آيت اللهي و ساير اعضا برگزار  ــمين جلسه اين ش شش
ــار،در مورد انتشار يا عدم انتشار  ــد،اعضا پس از داوري آثار در انتظار انتش ش
ــلمان اثر محمد  ــعد س ــعود س آنها تصميم گيري كردند.ديوان انتقادي مس
ــته اميد مالك  ــان نوش ــي مانوي ــكيالت دين ــا و تش ــاد ه ــخ نه مهيار،تاري
ــدي عاليي،مخارج  ــته مه ــي زبان مفهومي بهگود گيتا نوش بهبهاني،بررس
ــار آنها  ــه با انتش ــتند كه در اين جلس ــع الوقايع آثاري هس ــروف و بداي الح
ــدادي از آثار مخالفت كرده و داوري  ــد.اعضا همچنين با چاپ تع موافقت ش
ــپردند.همچنين مقرر شد  ــگاه س ــاتيد پژوهش چند كتاب ديگر را هم به اس
ــي براي جلب مشاركت مراكز ديگر در انتشار كتاب بررسي  معاونت پژوهش
ــي علوم اجتماعي نوشته حسن  ــي دوره هاي كارشناس برنامه ريزي آموزش

ملك بررسي هاي الزم را انجام دهند. 

از سوي معاونت اداري و مالي انجام شد 
فراخوان براي مشاركت در تنظيم 

تشكيالت جديد  
ــنامه اي از كليه مديران  ــا صدور بخش ــگاه ب ــاون اداري و مالي پژوهش مع
ــكده ها و گروه هاي تحقيقاتي خواسته تا پيشنهادات خود درباره  پژوهش
ــي در اسرع وقت ارائه كنند.قرار  ــكيالت جديد پژوهشگاه را براي بررس تش
ــگاه براي بررسي نهايي به هيئت  ــت به زودي تشكيالت جديد پژوهش اس
ــي  ــكده ها و گروه هاي تحقيقات سياس ــود.مديران پژوهش ــاء ارائه ش امن
ــي،مركز تحقيقات امام  ــائل زنان،غرب شناس ــالمي گروه بررسي ،مس اس
علي(ع)،مركز اسناد فرهنگي آسيا و فلسفه براي كودكان ( فبك) مخاطبان  

اين بخشنامه دكتر جنيدي هستند. 

ويژه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي ارائه مي شود  
تخفيف 30 درصدي در فروشگاه كتاب     

ــگاه  تخفيف 30 درصدي به اعضاي هيئت علمي و دانشجويان  ــه پژوهش با تصويب هيأت رئيس
ــالم رئيس حوزه  ــاس اع ــد فروش تعلق مي گيرد.بر اس ــت خريد كتاب از واح ــگاه باب پژوهش
ــه به تصويب رسيده است.بر اين  ــگاه اين موضوع در جلسات اخيرهيئت رئيس ــت پژوهش رياس
ــت و تنها ارائه  ــجويان نيس ــاس پس از اين نيازي به اخذ مدارك و كپي كارت ملي از دانش اس
ــجويي كفايت مي كند.همچنين در تعداد خريد كتاب هيچ محدوديتي وجود  كپي كارت دانش
ــگاه با تخفيف  ــرايط مي توانندبدون محدوديت از واحد فروش كتاب پژوهش ندارد و واجدان ش

ــد.. ــد كنن ــدي خري 30 درص

خبر كوتاه
  جلسه نقد و بررسي 

آثار دكتر زهره زرشناس در 
حوزه فرهنگ و زبان هاي 

باستاني سه شنبه دهم 
خرداد از ساعت 16:30 در 
مركز فرهنگي شهر كتاب 

برگزار مي شود.در اين 
مراسم بدرالزمان 

قريب،كتايون مزداپور،ويدا 
نداف و مريم دارا حضور 

خواهند داشت.مركز 
فرهنگي شهر كتاب در 

خيابان شهيد 
بهشتي،خيابان 

بخارست،نبش كوچه سوم 
واقع است. 

  نشست علمي « بررسي 
چرايي و چگونگي آموزش 

منطق به كودكان» در 
پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي برگزار 
شد.در اين نشست كه به 

ميزباني گروه فبك برگزار 
شد، «جالل شمسي» درباره 
ضرورت هاي آموزش منطق 

به كودكان،شيوه هاي 
موجود براي آموزش منطق 
به كودكان و بررسي شيوه 
هاي درست براي ارائه اين 

آموزش هاي سخنراني كرد. 
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ارديبهشت ميهمان دانشگاه 
سمنان بود تا در دومين 

نشست از سلسله                    
نشست هاي بررسي تحول 
در علوم انساني سخنراني 

كند.رئيس پژوهشگاه علوم 
انساني در اين نشست در 

خصوص بررسي شيوه هاي 
مشاركت اعضاي هيئت 

علمي براي تغيير و تحول در 
سرفصل هاي رشته هاي 

علوم انساني سخنراني كرد. 
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كنگره بين المللي الغدير برگزار 
مي شود 

ادامه از صفحه يك - فهرست مقاالت پذيرفته شده تا 23 
شهريور (15 شوال/14 سپتامبر) اعالم خواهد شد و پس از آن 

نويسندگان تا 7 آبان ( اول ذي الحجه/29 اكتبر) فرصت خواهند 
داشت اصل مقاالت خود را به دبيرخانه كنگره ارسال كنند.خالصه 

مقاالت (حداقل 150 / حداكثر 250 كلمه) بايد همراه با اطالعاتي مانند 
نام و نام خانوادگي نويسنده،موقعيت و درجه علمي،محل فعاليت،خالصه 

سوابق علمي پژوهشي و اطالعات تماس خود را به دبيرخانه كنگره به نشاني 
تهران،خيابان مالصدرا،خيابان شيخ بهايي جنوبي،بلوار آزادگان،پالك 

56،مركز تحقيقات امام علي (ع) ارسال كنند.عالقه مندان مي توانند براي 
كسب اطالعات بيشتربا  شماره 88014559 تماس بگيرند.اطالعات 
تكميلي نيز  در سايت www.alghadir.co قابل دسترسي است. 

استقبال از درس گفتارها در 
پژوهشگاه 

ــي و ادبيات رمزي در پژوهشگاه علوم  برگزاري دوره هاي حافظ شناس
ــترده عالقه مندان مواجه  ــاني و مطالعات فرهنگي با استقبال گس انس
ــئوالن برگزاري ظرفيت اين  ــد.اين استقبال به اندازه اي بود كه مس ش
ــيار بيشتر از قبل اعالم كردند،با اين وجود باز هم تعدادي  دوره ها را بس
ــت و تقاضاي زياد موفق به  ــدان به دليل محدوديت ظرفي از عالقه من
ــه از دوره حافظ شناسي  ــركت در اين كالس ها نشدند.اولين جلس ش
استاد خرمشاهي چهارشنبه 7 ارديبهشت برگزار شده و دومين جلسه 
آن نيز چهارم خرداد برگزار خواهد شد.8 جلسه باقي مانده نيز هر كدام 
ــاعت و نيم چهارشنبه اول هر ماه از ساعت 16 تا 18 در  به مدت يك س
ــود. بهاءالدين خرمشاهي  ــگاه برگزار مي ش ــالن اجتماعات پژوهش س
ــناس،روزنامه نگار،منتقد و طنزپرداز نام  نويسنده،قرآن پژوه،حافظ ش
ــت. او بيش از 50 كتاب و هزار مقاله نوشته  و در سال  ــناي ايران اس آش
ــالمي ايران  ــه عنوان يكي از چهره هاي ماندگار جمهوري اس 1386 ب
معرفي شد.همچنين تا كنون 5 جلسه از دوره  آموزشي ادبيات رمزي با 
ــط استاد  ــهروردي كه توس ــرخ س ــير عقل س ــرح و تفس تاكيد بر ش
پورنامداريان تدريس مي شود هم با حضور گسترده عالقه مندان برگزار 
شده است. استاد تقي پورنامداريان نيز از چهره هاي شناخته شده حوزه 
ــت.او عالوه بر تدريس در دانشگاه هاي كره  ــي اس زبان و فرهنگ فارس
ــگاههاي تهران از جمله , دانشگاه تهران , تربيت  جنوبي،در اكثر دانش
ــتي و تربيت مدرس به تدريس پرداخته و تا كنون  ــهيد بهش معلم , ش
ــت.كتاب ”رمز و داستانهاي  ــر كرده اس كتب و مقاالت متعددي منتش
ــال جمهوري  ــارم كتاب س ــي“  وي در دوره چه ــزي در ادب فارس رم
ــالمي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  به عنوان  كتاب  اس

سال برگزيده شد.

بازديد هيئت رئيسه از گروه 
فلسفه ، كالم و عرفان اسالمي

ــه پژوهشگاه در روزهاي پاياني فروردين گذشته در بازديد از  هيئت رئيس
ــالمي ضمن بررسي عملكرد و فعاليت  ــفه ، كالم و عرفان اس از گروه فلس
ــراي آينده آن اتخاذ كردند.در اين بازديد در  هاي اين گروه،تصميماتي ب
ــار چندين طرحنامه و كتاب تصميم گيري و  ــازي و انتش مورد آماده س
ــها تا پايان سال در قالب  ــتاد صدوقي س ــد درس گفتار هاي اس مقرر ش
مجموعه اي دو جلدي آماده چاپ شود.تقسيم بندي فضاي دروني گروه 
ــفه و كالم و همچنين تبديل گروه فلسفه و كالم و عرفان اسالمي به  فلس
ــنهاد هاي ارائه شده در اين بازديد  پژوهشكده حكمت معاصر ديگر پيش
ــد بررسي شوند تا در آينده پيرامون آنها تصميم نهايي  بودند كه مقرر ش

اتخاذ شود

همايش ها و نشست هاي علمي در 
پژوهشكده فرهنگ

پژوهشكده فرهنگ،انقالب و تمدن اسالمي نيمه اول ارديبهشت امسال 
ــزاري نظريه بيداري  ــي «ابعاد نرم اف ــان 3 برنامه بود.همايش علم ميزب
ــالمي و ليبرال دموكراسي» هشتم ارديبهشت با حضور عالقه مندان  اس
برگزار شد.دكتر موسي نجفي نيز 16 ارديبهشت در ادامه سلسله نشست 
ــروطيت اصفهان  ــي» كه با همكاري خانه مش هاي علمي «هويت شناس
ــالمي سخنراني كرد.  ــفه تاريخ و تمدن اس ــود درباره فلس برگزار مي ش
ــازي در كودكان و نوجوانان» نيز 15  ــت «هويت يابي و فرهنگ س نشس

ارديبهشت برگزار شد. 
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اضافه كاري به شرط نداشتن غيبت غير موجه 
ــن پرداخت اضافه كاري  ــگاه اعالم كرد پس از اي ــر امور اداري پژوهش مدي
همكاران منوط به نداشتن غيبت غير موجه (اعم از ساعتي و روزانه) خواهد 
ــتر همكاران وظيفه شناس اتخاذ شده و از  بود.اين تصميم براي تكريم بيش

سه ماهه دوم امسال اجرا خواهد شد.
كمك هزينه سفر به مشهد مقدس

با مصوبه هيئت رئيسه پژوهشگاه در سال 90 ، كمك هزينه سفر به مشهد 
ــد.بر اين اساس اعضاء  ــگاه در نظر گرفته ش مقدس براي كاركنان پژوهش
ــمي و پيماني مبلغ 300 هزار تومان و كاركنان  هيئت علمي،كاركنان رس
قراردادي كار معين نيز  200 هزار تومان كمك هزينه سفر به مشهد دريافت 
ــدن به مشهد،نسبت به ارائه  ــرف ش خواهند كرد.همكاران بايد پس از مش
اسناد مثبته (بليط هواپيما و قطار يا صورتحساب هتل) به امور اداري اقدام 
كنند.ارائه اين اسناد فقط براي تاييد سفر است و مبلغ بليط يا صورتحساب 

به هر اندازه اي باشد،همكاران سقف كمك هزينه را دريافت خواهند كرد. 
ثبت نام بر اي سفر به شمال 

ثبت نام از كاركنان براي سفر به مجموعه تفريحي شمال كشور ادامه دارد.بر 
اين اساس عالقه مندان سفر به مجموعه هاي ويالهاي بابلسر-درياكنار بايد 
ــاي خود را به امور اداري اعالم كنند.در صورت حجم باالي تقاضا،بين  تقاض
عالقه مندان قرعه كشي خواهد شد و در غير اين صورت همكاران به تدريج 
ــتفاده از ويال ها قرار خواهندگرفت.زمان اقامت در اين مجموعه  در نوبت اس
ــب و 3 روز است و هر كدام از كاركنان مي توانند 5 نفر همراه  تفريحي 2 ش

داشته باشند.استفاده از اين مجوعه در تمام طول سال امكانپذير است. 

عرضه سكه هاي بانكي در پژوهشگاه 
ــار عالقه مندان به خريد  ــكه هاي بانكي در اختي ــگاه س امور اداري پژوهش
ــت.پس از آغاز موج افزايش قيمت در انواع سكه هاي طالي بانكي و  گذاش
ــعب منتخب بانك ملي اقدام به  تقاضا براي خريد،بانك مركزي از طريق ش
ــكه هاي بانكي كرد.از آنجايي كه به هر نفر فقط 5 سكه تعلق مي  توزيع س
ــد.امور اداري  ــك ها ايجاد ش ــي نيز در مقابل بان ــت صف هاي طوالن گرف
پژوهشگاه براي جلوگيري از اتالف وقت كاركنان در اين صف هاي طوالني 
بعد از هماهنگي هاي الزم اقدام به عرضه سكه از طريق بانك ملي مستقر در 
ــكه بعد از ثبت نام اوليه  ــگاه كرد.همكاران عالقه مند به دريافت س پژوهش

موفق به خريد سكه هاي مورد نياز خود شدند. 

راه اندازي صندوق تعاون حضرت زهرا(س) 
ــه پژوهشگاه  ــتانه والدت حضرت زهرا (س) با تصويب هيئت رئيس در آس
ــان در پژوهشگاه علوم انساني آغاز به كار  صندوق تعاوني به نام مبارك ايش
ــر ماهيانه 2 هزار  مي كند.موجودي صندوق تعاون حضرت زهرا(س) با كس
تومان از حقوق هر يك از كاركنان تامين شده و اين صندوق در مواقع الزم 
ــد كرد.تمام  ــدان اقدام خواه ــراي كمك به  نيازمن ــه صورت بالعوض  ب ب
موجودي صندوق در موارد ضروري و براي وام هاي بال عوض هزينه خواهد 
ــد.اين كمك ها حتي به افرادي كه سابق بر اين با پژوهشگاه همكار بوده  ش
اند و اكنون نيستند هم تعلق خواهد گرفت. امور اداري اعالم كرده اگر كسي 
تمايلي به كسر اين مبلغ از حسابش را ندارد،با اين اداره مكاتبه كند.همچنين 
كساني كه آمادگي كسر مبالغ بيشتري را دارند يا مي توانند براي حمايت از 

صندوق خيري را معرفي كنند بايد با امور اداري تماس بگيرند.

انساني سه  نشست تخصصي براي كنگره ملي علوم در پژوهشگاه علوم انساني برگزارشد
سه نشست تخصصي همراه با ميزگردهايي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با حضور 

اساتيد،كارشناسان،دانشجويان و عالقه مندان حوزه علوم انساني برگزار شد. 
اين نشست ها در واقع پيش همايش هاي دومين كنگره ملي علوم انساني است كه در نيمه دوم امسال برگزار 
خواهد شد. در هر يك از اين نشست ها اساتيد و كارشناسان با برگزاري ميزگرد هايي درباره محور هاي اصلي 

مورد توجه كنگره ملي علوم انساني گفتگو كردند. نسبت علوم اجتماعي در ايران با اقتضائات بومي و علم جهاني 
عنوان اولين نشست برگزار شده در اين زمينه بود.همچنين نشست كاركرد هاي علوم اجتماعي در ايران با دو 

ميزگرد «دستاورد هاي علوم اجتماعي در ايران و آينده آن» و «جايگاه علوم اجتماعي در نظام برنامه ريزي 
آموزش عالي ايران» تشكيل شد. نشست ديگري نيز با عنوان «تحوالت علوم اجتماعي در ايران» ميزبان عالقه 
مندان به اين حوزه بود. «تحليل و ارزيابي تغييرات نظام آموزشي و پژوهش علوم اجتماعي در ايران» و «تجربه 

اسالمي شدن علوم اجتماعي در ايران و جهان» موضوع ميزگردهاي اين نشست بودند.
 

24 و 25 خرداد امسال 
كارگاه «حكمت اسالمي و عالم 

معاصر»       برگزار مي شود
دبيرخانه كارگاه آموزشي- پ ژوهشي «حكمت اسالمي و عالم معاصر» در پ ژوهشگاه علوم انساني 
ــگاهي و حوزوي جهت  ــام از عالقه مندان دانش ــده و آماده ثبت ن ــي فعال ش ــات فرهنگ و مطالع

حضور در كارگاه تا 15خردادماه سال جاري است.
ــجويان كارشناسي ارشد و دكتري و طالب حوزه هاي علميه در سطوح سه و چهار تا تاريخ   دانش
ــره مندي از مزاياي آن را دارند. به تمامي  ــركت در كارگاه و به 15خردادماه فرصت ثبت نام و ش
ــركت در كارگاه اعطاء شده و  همچنين پژوهشگراني كه مقاله  ــركت كنندگان، گواهي نامه ش ش

علمي ارائه كنند، گواهي نامه وي ژه و تسهيالت خاص دريافت خواهند كرد. 
ــه هاي علمي و  ــاني و مطالعات فرهنگي، كميت ــگاه علوم انس ــه گزارش روابط عمومي پژوهش ب
ــده است و در جلسات هفتگي به ارزيابي روند علمي و اجرايي كار مي  ــخص ش اجرايي كارگاه مش
ــئول كارگاه، دكتر غالمحسين خدري رئيس  ــين كلباسي مس ــاس، دكتر حس پردازند.بر اين اس
ــيد  ــتند  دكتر محمد ايزدي، دكترس كميته اجرايي، دكتر هادي وكيلي رئيس كميته علمي هس
ــن حسيني، دكتر سيد جواد ميري، دكتر فرزين بانكي، دكتر مجيد ميردامادي، دكتر قاسم  حس
ــين زماني ها، دكتر اعظم قاسمي، دكتر جنان  ــيرزاد پيك حرفه، دكتر حس ــن، دكتر ش پورحس

ايزدي و دكتر مريم صانع پور به عنوان اعضاي كميته علمي فعاليت مي كنند.
www.ــالمي و عالم معاصر» به نشاني اينترنتي ــايت كارگاه آموزشي- پ ژوهشي «حكمت اس س

ــترس عالقه مندان است و هر كاربر مي تواند با مراجعه به سايت  hekmatmoaser.ir  در دس
ــده و با دبيرخانه در ارتباط  ــيوه نامه كارگاه مطلع ش از صفحات اخبار، معرفي كارگاه، برنامه و ش

باشد. الزم به ذكر است كه امكان ثبت نام و دانلود فرم ثبت نام نيز در سايت فراهم شده است.
ــفه و كالم  ــر» به همت گروه فلس ــالمي و عالم معاص ــي «حكمت اس ــي- پ ژوهش كارگاه آموزش
ــاركت سازمان فرهنگ و ارتباطات  ــالمى پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و با مش اس
ــالمي و همكاري دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگاه حوزه و  اس
دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، بنياد بين المللى علوم وحيانى اسراء، مجمع عالى 

حكمت اسالمي و مؤسسه عالمه جعفرى برگزار مي شود.
ــالمي به  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس  اين كارگاه در تاريخ 24 و 25 خرداد 1390 در محل س
ــام خمينى (ره)،                           ــى، مجتمع ام ــمالى مصلّ ــالت، روبروى درب ش ــراه رس ــران، بزرگ ــاني ته نش
ــي توانند براي                                  ــه مندان م ــد. عالق ــكيل خواهد ش ــالمي تش ــگ و ارتباطات اس ــازمان فرهن س
ــايت حكمت معاصر مراجعه كرده يا با تلفن 88004228 - 021  ــتر به س ــب اطالعات بيش كس

تماس بگيرند.
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ــگاه بين المللي كتاب، لوح فشرده حاوي 60 عنوان  همزمان با نمايش
كتاب قديمي و ناياب پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي توسط 

غرفه اين پژوهشگاه توزيع شد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
ــخه PDF  اين كتاب هاست،به صورت رايگان در  اين لوح كه حاوي نس
ــام فراهاني،ويس  ــت. نامه هاي قائم مق ــدان قرار گرف ــار عالقه من اختي
ــب  ــت وغزالي،عجاي ــع الوقايع،سياس ــش و  تاريخ،بداي ورامين،آفرين
ــمند  ــان نامه عناوين تعدادي از كتاب هاي اين مجموعه ارزش هند،مرزب
ــتند.در نمايشگاه كتاب امسال بيش از 1500 نسخه از اين مجموعه  هس
ــبكه تلفني و اينترنتي  ــار عالقه مندان قرار گرفت. همچنين ش در اختي
سخنراني هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در نمايشگاه 
ــط  ــبكه كه توس ــد. در مرحله اول راه اندازي اين ش ــاب رونمايي ش كت
ــتم واگو انجام مي شود،مجموعه سخنراني هاي 10 نفر از اساتيد و  سيس
ــگران اين پژوهشگاه از طريق اينترنت و تلفن در دسترس عموم  پژوهش

قرار گرفت.
ــاس عالقه مندان مي توانند با تماس با شماره 021-6467   بر اين اس
يا مراجعه به نشاني اينترنتي www.6467.ir   و وارد كردن كد مربوطه، 
ــخنراني هاي آنها را بشنوند.كد هاي سخنراني نيز در كارت هايي كه  س
ــده درج شده است كه در غرفه پژوهشگاه در  به همين منظور منتشر ش
ــتفاده از تلفن براي شنيدن اين  ــال توزيع شد. اس ــگاه كتاب امس نمايش
سخنراني ها هزينه اضافه اي براي تماس گيرنده نخواهد داشت و هزينه 
ــادل تماس هاي معمولي با خطوط  ــنيدن هر يك از اين برنامه ها مع ش

شهري پايتخت خواهد بود.
ــامل  ــخنراني در حوزه هاي مختلف ش در مرحله اول اين طرح 10 س
فلسفه،تاريخ،فقه،اقتصاد،روان شناسي و محيط زيست انتخاب شده و بر 
ــبكه قرار گرفته اند. كارت سخنراني ها و راهنماي استفاده از اين  روي ش
ــخنراني ها در غرفه پژوهشگاه در نمايشگاه كتاب  ــبكه همراه با كد س ش

امسال بين عالقه مندان توزيع شد. 

ــاني ومطالعات فرهنگي در بيست و  كارشناسان پژوهشگاه علوم انس
ــگاه كتاب ،ضمن معرفي پرتال جامع علوم انساني به  ــتمين نمايش هش
ــگاه كتاب  ــخ دادند. در نمايش ــاي آنها پاس ــش ه عالقه مندان،به پرس
ــدان معرفي  ــه عالقه من ــن پرتال ب ــات اي ــا و امكان ــال،ظرفيت ه امس
ــتفاده آف الين از اين پرتال و آشنايي با بخش  ــد.همچنين امكان اس ش
ــت كه با استقبال بازديد  ــگاه وجود داش هاي مختلف آن در غرفه پژوهش
ــاني                             ــه نش ــاني ب ــوم انس ــع عل ــد.پرتال جام ــه ش ــدگان مواج كنن
ــي به كتب و  http://www.ensani.ir  بزرگترين منبع براي دسترس

اسناد علوم اين حوزه است.
 اكنون بيش ازيكصد و سي هزار داده تمام متن در رشته ها و گرايش 
ــاني در اين پرتال، فعال هستند كه با آغاز  فاز دوم  هاي مختلف علوم انس
آن از مدتي قبل،تالش براي  افزايش داده هاي علمي تا مرز يك ميليون، 

داده آغاز شده است. 
ــاس موضوع،  ــاني براس داده هاي اطالعاتي موجود در پرتال علوم انس

ــار، طبقه بندي شده و بدون محدوديت در  صاحب اثر، زمان و منبع انتش
ــترس همه كاربران قرار دارد كه به زودي، امكان فني دسترسي انبوه  دس
ــجويان و پژوهشگران به پرتال، به همراه تمام  اعضاي هيات علمي، دانش

متن و اطالعات، فراهم خواهد شد. 
پرتال جامع علوم انساني، اهدافي مانند ايجاد مركزي براي دسترسي 
ــي در حوزه علوم انساني، ايجاد  و هم افزايي فعاليت هاي علمي و پژوهش
بانك اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، كتاب و محصوالت چندرسانه اي 
به صورت متمركز،با دسترسي آسان،  رويه يكسان و رفع محدوديت هاي 

شكلي، زماني و سازماني را دنبال مي كند. 
ايجاد جامعه مجازي فعاالن عرصه تحقيق و پژوهش در علوم انساني، 
ــتادان در حوزه هاي تخصصي علوم  ــگران و اس معرفي تخصصي پژوهش
انساني و معرفي نيازها و خالهاي موجود در موضوعات پژوهشي با هدف 
ــات كاربردي نيز از ديگر اهداف  ــت طرح هاي تحقيقاتي به موضوع هداي

فعاليت اين پرتال به شمار مي آيد.  

حضور فعال پژوهشگاه در يكي از بزرگترين رويداد هاي فرهنگي كشور 
... چهارم  و  بيست  نمايشگاه  در 

خبر يك 

شبكه واگو 
 و سي دي 
كتاب هاي 

قديمي

نمايشگاه كتاب هر ساله فرصت مهم و بزرگ جامعه فرهنگي و كتابدوست ايراني است.در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب حتي بسياري 
از آنهايي كه ميانه چندان خوبي هم با يار مهربان ندارند،براي يك بار در سال هم كه شده با او آشتي مي كنند .آنهايي كه با كتاب انس 

و الفتي دارند،قدر چنين فرصتي را البته بيشتر و بهتر مي دانند.نمايشگاه كتاب با همه كاستي ها و نقاط ضعفش،همچنين يك 
موقعيت  طاليي براي نهاد هاي علمي و فرهنگي است تا با حضور فعاالنه در آن،از فرصت حضور در جمع فرهنگي گسترده ارتباط 

مستقيم با مخاطبان استفاده كنند؛كاري كه امسال نيز پژوهشگاه قصد انجامش را داشت...

ــبي  ــگاه كتاب همچنين فرصت مناس ادامه از صفحه اول- نمايش
ــطه با مخاطبان و اطالع از ديدگاه ها و                       ــتقيم و بي واس براي ارتباط مس
ــتجوي                     ــياري از مراجعه كنندگان در جس ــا بود.بس ــنهاد هاي آنه پيش
ــده  ــر نش ــگاه،بخش هاي باقي مانده و منتش كتاب هاي قديمي پژوهش
مانند جوامع الجكايات و مظفر نامه بوده و از كمبود كتب در حوزه هايي 
حقوق،روانشناسي و مديريت گاليه داشتند.همچنين مجالت نمايشگاه 
نيز با استقبال مناسبي روبه رو شد و افراد زيادي براي اشتراك و دريافت 
ــگاه ثبت نام كردند.عالوه بر اين سيستم فروش  مرتب مجالت در نمايش
ــا همراه با تفكيك  ــده كتاب ه ــه اي كتاب و عرضه طبقه بندي ش رايان

موضوعي آنها مورد توجه و استقبال مراجعه كنندگان قرار گرفت.
ــاني نيز در  ــر از همكاران روابط عمومي و پرتال جامعه علوم انس 2 نف
ــي خدمات و فعاليت هاي  ــگاه براي معرف تمام روزهاي برگزاري نمايش
ــي دي  ــتند.در اين بخش نيز عالوه بر توزيع س ــگاه حضور داش پژوهش
حاوي كتاب هاي قديمي و كارت سخنراني هاي شبكه واگو،پرتال جامع 
ــگاه به عالقه مندان معرفي  ــاني و بخش هاي مختلف پژوهش علوم انس
ــگاه در غرفه بيست و  ــد. در نمايشگاه بيست چهارم در حالي پژوهش ش
ــم راهروي 28 مستقر بود،كه گويا سال آينده قرار است غرفه اي در  شش

ابتداي سالن شبستان در اختيار پژوهشگاه قرار گيرد.

معرفي پرتال 
علوم انساني 
در نمايشگاه
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ــي و اداره كل  ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــگاه علوم انس پژوهش
ــوه قضائيه با هدف  ــي و اجتماعي ق ــگيري هاي فرهنگ پيش
ايجاد زمينه استفاده حداكثرى و سامان مند از منابع انسانى، 
ــيب هاى  ــگيرى از آس ــتاى پيش ــى و تداركاتى، در راس علم
ــاوى تفاهم نامه دوجانبه همكاري  اجتماعى، وقوع جرم و دع

هاي مشترك امضا كردند.
ــتفاده از توانايى هاى  ــدف اصلي از انعقاد اين تفاهم نامه اس ه
علمى و توسعه همكارى هاى آموزشى، تحقيقاتى و پژوهشى 
ــيب هاى اجتماعى  ــاير آس براي  جلوگيرى از وقوع جرم و س

است.
همكارى در امور فرهنگى ، پژوهشى ، آموزشى(مانند آموزش 
ــار علم  كاركنان)، مبادله اطالعات و تالش براى توليد و انتش
ــيب هاى اجتماعى و علل و عوامل جرم با تاكيد  در زمينه آس
ــازى و تالش براى ايجاد  بر الزامات فرهنگى و بومى،زمينه س
ــى و اجرايى  ــوزه هاى عمليات ــن علوم مرتبط و ح ــاط بي ارتب
ــازمانى  ــكارى علمى در ايجاد س ــيب هاى اجتماعى، هم آس
ــى زندگى با  ــب و فراگير جهت ارتقاء مهارت هاى اساس مناس
ــى و بومى؛ايجاد صفحات اختصاصى  تاكيد بر الزامات فرهنگ
ــيب هاى اجتماعى و جرائم در  ــوع علل و زمينه هاى آس موض
ــانى و اسالمى كشور؛همكارى در ايجاد  پرتال جامع علوم انس
ــب براى  ــامانه مناس ــتر و س ــارك علم و جامعه و ايجاد بس پ
ــيب  ــگيرى از آس حمايت از ايده ها و نوآورى هاى حوزه پيش

هاى اجتماعى و جرائم موضوعات اين تفاهم نامه هستند.
ــم نامه و  ــرى موضوعات تفاه ــراي  اجرا و پيگي ــت ب قرار اس
ــه زودي  كميته اى  ــد، ب ــن موضوعات جدي ــن تعيي همچني
ــود.اين تفاهم نامه  ــكيل ش ــب از نمايندگان طرفين تش مرك
ــده و در صورت تمايل طرفين تمديد  ــال امضاء ش براي 2 س

. خواهد شد.  

تفاهم نامه مشترك بين پژوهشگاه 
و قوه قضائيه 

تالش براي جلوگيري از 
وقوع جرم و آسيب هاي 

اجتماعي

از سوي روابط عمومي
كتابچه انتشارات 

منتشر شد 
ــگاه  پژوهش ــارات  انتش كتابچه 
علوم  انساني و مطالعات فرهنگي 
ــد. اين كتابچه در 24  منتشر ش
ــخه تيراژ  صفحه و با 50 هزار نس
منتشر شده و تعداد زيادي از آن 
ــاب بين   ــگاه كت ــز در نمايش ني
ــد.در اين  عالقه مندان توزيع ش
ــاب هاي  ــت كت ــه فهرس كتابچ

ــاي علم و  ــر  فصل ه ــگاه در س ــارات پژوهش موجود در انتش
ــفه و  ــان شناسي،فلس ــوم اجتماعي،زب دين،تاريخ،ادبيات،عل
ــي معرفي شده اند.در اين كتابچه همچنين  عرفان و غير فارس
ــگاه و فرم اشتراك نشريات نيز  فهرست آثار زير چاپ پژوهش

منتشر شده است.

كدام كتاب ها در نمايشگاه امسال بيشتر فروختند؟
پر فروش ترين هاي امسال 

ــا كودكان از  8- ارتباط ب
طريق داستان 

  دنيس بي ليچر 

ــا كودكان از 8- ارتباط ب

5- افكار هگل 
   كريم مجتهدي 

5- افكار هگل 

ــتان هايي براي  2- داس
فكر كردن

    رابرت فيشر  

ــتان هايي براي داس -2

ــفه  9- متافيزيك و فلس
معاصر 

  ريچارد اچ پايكن

ــفه متافيزيك و فلس -9

6- تيشتر يشت 
   زهره زر شناس 

6- تيشتر يشت 

3- دين كرد هفتم 
ــد  ــي راش ــد تق   محم

محصل 

3- دين كرد هفتم 

ــكوالر تا  ــم س 10- از عل
علم ديني 

  مهدي گلشني 

ــكوالر تا  ــم س 10- از عل

7- قصه هايي از سغد
   زهره زر شناس 

7- قصه هايي از سغد

فيلسوف  ليال؛كودك   -4
   سعيد ناجي 

فيلسوف  ليال؛كودك  -4

1- روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي 
ــاروخاني پرمخاطب ترين  ــاب دكتر س ــد اول و دوم كت     جل
ــخه از اين  ــال بود.حدود 200 نس ــگاه كتاب امس كتاب در نمايش

كتاب در نمايشگاه در اختيار عالقه مندان مندان قرار گرفت

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي امسال با بيش از 
310 عنوان كتاب در نمايشگاه كتاب حضور پيدا كرد.استقبال 
خوبي از اين غرفه شد و البته كتاب هاي زيادي هم در اختيار 
عالقه مندان قرار گرفت.فهرست 10 كتاب پرفروش امسال را 

ببينيد....
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ــاي علم ــر  فصل ه اه در س
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ــاني كشور 3 مشكل عمده دارد؛ در    علوم انس
جامعه ناكارآمد است،روزآمد نيست و متناسب 

با فرهنگ ديني و بومي ما نيست.
ــده در  ــت در انتقال مفاهيم توليد ش  مديري
ــاني بسيار ضعيف است؛ چرا كه  حوزه علوم انس
ــورهاي فعال در حوزه علوم انساني اين  هنر كش
ــوب مفاهيم علوم  ــر اينكه خ ــت كه عالوه ب اس
ــت  ــاني را توليد مي كنند آن را فوري به دس انس
ــاند در صورتي كه در  مصرف كنندگان خود برس
ــور ما هر چند مفاهيم خوبي توليد مي شود  كش
ــي توزيع كرده و به  ــا نمي توانيم آن را به خوب ام

دست مصرف كنندگان برسانيم. 
ــد از تأكيد رهبر معظم در تغيير و تحول بر   بع
ــاني به ذهن عده اي بدترين چيزي كه  حوزه انس
ــت بيايد اين بود كه پول بدهند و افراد  مي توانس
ــتيباني كنند، نه اينكه منظورم اين باشد  را پش
ــود.  ــاني پول وارد ش كه نبايد در حوزه علوم انس
بلكه منظورم اين است كه بايد پول در مديريت 
ــاني وارد شود، بايد كارها  صحيح حوزه علوم انس
ــرعت پيش  ــت خود با قدرت و س را در راه درس

برد.
ــورها براي انديشه   ارزش  ــياري از كش  در بس
ــتند كه پول و سرمايه  زيادي قائلند و حاضر هس
ــفانه قيمت  ــه آن تزريق كنند؛ امروز متأس را ب
ــاب و يا يك مجله علمي را  ــذ ارزش يك كت كاغ
ــت كه در برخي  معين مي كند و اين درحالي اس
ــرفته در حوزه انساني قيمت  ــورهاي پيش كش
ــه موجود در آن  ــاس انديش مجله و كتاب بر اس

تعيين مي شود. 
 معتقدم كتاب هاي علوم انساني قابل ترجمه 
ــي الزم را  ــرط آنكه ارزش علم ــت ولي به ش اس
ــد. من به اين نكته تأكيد دارم كه به  داشته باش
ــد از ورود كتاب هاي جديد به  ــوان نباي هيچ عن
ــور به بهانه جلوگيري از ترجمه جلوگيري  كش
شود، اما نكته مهم اين است كه چگونه اين ورود 
ــود.اينكه  ــا انجام مي ش ــه اين كتاب ه و ترجم
ــجوي ما در خواندن اين نوع كتاب ها كامًال  دانش
ــاب را علم مطلق  ــد و مطالب آن كت منفعل باش
فرض كند و آن را انتهاي آن علم بداند، اين كامًال 

اشتباه است.
ــجو را فعال بار بياوريم و به او   اما اينكه اگر دانش
ــا ترجمه متون غربي  بياموزيم كه در مواجهه ب
ــت و غلط  آن را مورد نقد جدي قرار داده و درس
ــك كند، اين مفيد و مثمرثمر  آن را از هم تفكي

خواهد بود. 
ــاني مديريت خوبي نداريم   در حوزه علوم انس
ــتاب و با فعاليت  ــه بتواند همگام و همراه با ش ك
گسترده اهداف الزم را محقق سازد. زماني رهبر 
ــد عالوه بر حركت در اين  معظم انقالب فرمودن
مسير بايد به "تاخت " در اين مسير حركت كرد 

كه اين اصل بحث ماست. 
متاسفانه حركت با "تاخت " به اين معني نيست 
ــم و در آن  ــه بگذاري ــا هفته اي يك جلس كه م
مباحثي را مطرح كنيم و برويم باز 2 هفته ديگر 
ــزار كنيم؛ اين  ــري را برگ ــه ديگ بياييم و جلس
ــت. مشكل ديگر اين است  حركت به تاخت نيس

ــت بروند اما  ــده اي نيز مي خواهند به تاخ كه ع
مسير را درست انتخاب نمي كنند و به حاشيه و 

انحراف مي روند. 
ــاني بايد   در حوزه علم بخصوص در علوم انس
ــياري از حساسيت هاي نابجا و حواشي كنار  بس
برود لذا در يك محيط آكادميك بايد به راحتي 
ــا نتيجه مطلوب  ــود ت ــائل علمي مطرح ش مس
ــت آيد. بنابراين نبايد از اينكه وارد مواجهه  بدس
كامًال علمي با متفكران كشورهاي غربي بشويم 
و حتي در برخي مواقع نتوانيم موفق شويم ما را 
ــر  آنچه كه جنبه و  ــت بيندازد. يعني ه به وحش
ــد، بايد مورد  ــته و به روز باش ــي داش ارزش علم

توجه قرار گيرد. 
ــه به چهره  ــل قصد دارند ك ــده اي بي دلي   ع
ــگاه حمله اي غيرمنصفانه داشته باشند و  دانش
ــگاه را تا حدودي غير ديني  ــاتيد دانش چهره اس
ــگاه ها براي  جلوه دهند؛ بنابراين ما بايد در دانش
ــه صحيح باال  ــتاداني كه داراي فكر و انديش اس
ــا تفكرات و  ــم كنيم ت ــه را فراه ــتند زمين هس
ــان هر چه بيشتر عملياتي شود.  استعدادهايش
ــگاه بايد محيطي آرام براي تضارب  محيط دانش
ــر معظم انقالب  ــد و توصيه مؤكد رهب آراء  باش
ــي هاي آزادانديشي يكي از  براي راه اندازي كرس
ــردن اين موضوع  ــا براي عملي ك بهترين راه ه
ــيوه برگزاري  ــكل و ش ــه ش ــا بايد ب ــت؛ ام اس
ــي نيز بسيار دقت شود؛  كرسي هاي آزاد انديش
ــن روش در  ــخصاً عملكرد به اي ــرا كه من ش چ

دانشگاه ها را خيلي قبول ندارم و نمي پسندم. 

دكتر آيت اللهي در گفتگو با خبرگزاري فارس: 

متاسفانه « به تاخت» حركت نمي كنيم ! 

ــت با  ــفانه حرك متاس
"تاخت " به اين معني 
نيست كه ما هفته اي 
ــه بگذاريم و  يك جلس
را  ــي  مباحث آن  در 
ــم و برويم  مطرح كني
باز 2 هفته ديگر بياييم 
ــري را  ــه ديگ و جلس
ــن  ــم؛ اي ــزار كني برگ
ــت  ــه تاخ ــت ب حرك

نيست. 

خبرگزاري فارس ارديبهشت امسال در گفتگوي مفصلي با دكتر آيت اللهي مسائل حوزه علوم انساني را بررسي 
كرد.در اين گفتگو كه پس از انتشار در خبرگزاري فارس انعكاس مناسبي نيز در رسانه هاي ديگر داشت،دكتر 

آيت اللهي ضمن بيان آخرين اخبار در خصوص بازنگري سرفصل هاي علوم انساني،به آسيب شناسي و تجزيه و 
تحليل مسائل مرتبط با اين حوزه پرداخت.آنچه مي خوانيد بريده مهمترين سخنان وي در اين گفتگو است: 

به مهر نامهجوابيه دكتر مجتهدي 
ــفه غرب دانشگاه تهران،  دكتر كريم مجتهدى استاد فلس
ــاب وى در  ــى بر كت ــواد طباطبائ ــد ج ــه نق ــه اى ب جوابي
«مهرنامه»، نوشته بود كه اين نشريه تا كنون  از انتشار اين 

جوابيه امتناع ورزيده است: 
ــر درباره هگل با  ــه كتاب ديگ ــر مجتهدي تا كنون س دكت
عنوان هاى "درباره هگل و فلسفه او"، "پديدار شناسى روح 
از منظر هگل" و "منطق از نظرگاه هگل" تاليف كرده است. 
ــفه غرب  ــدى، در بخش فلس ــم مجته ــف كري ــن تالي اي
پانزدهمين دوره جايزه كتاب فصل شايسته تقدير شد. وى 
ــز به عنوان  ــنواره بين المللى فارابى ني ــن جش در چهارمي
ــد و لوح تقدير  ــانى ايران تقدير ش ــوت علوم انس پيشكس

يونسكو و مدال جهانى ابن سينا را دريافت كرد.
  متن كامل جوابيه اين استاد فلسفه به اين شرح است:

مدير محترم مجله مهرنامه
ــالم و ارادت، در  ــا اينجانب كريم مجتهدى با عرض س احترام
ــته انتقادى كه درباره كتاب «افكار هگل» در شماره  مورد نوش
ــتحضار  ــانده ايد، به اجمال به اس ــر آن مجله به چاپ رس اخي

مى رساند:
ــوء نيت آشكار منتقد مورد نظر  ــخصا با اغراض پنهانى و س ش
ــرطى كه  كارى ندارم و ترجيح مى دهم در قبال بازتاب هاى ش
بر ايشان عارض شده و آنها را تامل و تفكر پنداشته اند، سكوت 
اختيار كنم، البته بدون اينكه اين سكوت را عالمت رضا بدانم، 
ــط محض اطالع خوانندگان محترم بايد عرض كنم كه جز  فق
درمورد اصطالحاتى كه غلط چاپى دارند و از اين حيث حق را 
ــت، برخالف گفته هاى ايشان  ــان مى توان دانس به جانب ايش
بعضى از اصطالحات صرفا جنبه تخصصى دارند و مسلما كسى 
ــفه نخوانده براى او مفهوم نخواهند بود، از جمله  كه واقعا فلس
اصطالح (reaux) و (nominaux) كه در صفحه 83 كتاب 
آمده است. اصطالح اول صرفا داللت به كالم مبتنى بر واقعيت 
ــه كار مى رود كه  ــالح دوم در مورد افرادى ب ــل دارد و اصط ُمُث
تعلق به نحله «اصالت تسميه» دارند و سعى كرده اند منطق را 
نسبت به مابعدالطبيعه مستقل و آزاد تلقى كنند. اصطالحات 

ــت و سند  ــطى به كار مى رفته اس به عينه در منطق قرون وس
ــمى كشور فرانسه وجود دارد كه  مربوط در دائره المعارف رس

نمونه زيراكس شده اى از آن به ضميمه تقديم مى دارم.
از طرف ديگر عميقا مى توان ايمان داشت كه اثرى با صداقت و 
پشتكار تهيه شده، به مانند بذر كوچكى است كه امكان حيات 
ــاعد از بين  ــرايط نامس را در بطن خود مى پروراند و البته در ش
ــبب حسن اتفاق با  ــود، ولى اگر به س مى رود و مضمحل مى ش
شرايط مساعدى روبرو شود، رشد و نمو مى كند و به شكوفايى 
مى رسد، يعنى به زحمت فضل فروشان مغرضى كه جز ظّنت 
بيمارگونه و كينه جويى، هنر ديگرى ندارند، نيازمند نيست. در 
خاتمه يادآور مى شوم از اينكه منتقد موردنظر در صفحه 373 
ــف كرده اند،  ــان كلمه begriff كش ــرفs  اضافه را در پاي ح
ــخيص حرف s اضافى براى ايشان  ــد كه حق تش مطمئن باش
ــت كه نگارنده براى  محفوظ خواهد ماند و اين تنها حقى اس
ــار اينجانب  ــگاه درمورد آث ــت و ديگر هيچ ــان قائل اس ايش
ــنيد. اميدوارم اين يادداشت كوتاه  جواب ديگرى نخواهد ش
ــد كه موجب  ــار دهي ــمتى از ضميمه آن انتش را همراه قس

امتنان خواهد بود.
بـا عرض مراتب احترام و تشـكر قبلى - دكتر مجتهدى  
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انتشار مقاله علمي از يك عضو پژوهشگاه 
دو مقاله علمي از دكتر عليرضا منّجمى، عضو هيئت 
ــاني و  ــگاه علوم انس ــى گروه علم و دين پژوهش علم
ــريات معتبر علمي منتشر  مطالعات فرهنگي در نش
ــد.در اولين مقاله كه در مجلة بين المللى پزشكى  ش
ــده  وى تالش كرده تا نشان  انسان-محور منتشر ش
دهد پزشكى مدرن به علت معطوف شدن به تشخيص 
و مغفول گذاشتن تدبير به جاى آنكه به بيمار به عنوان 
ــارى به عنوان يك مفهوم  ــك فرد توجه كند بر بيم ي
برساخته و انتزاعى تمركز يافته است. او در اين مقاله 
ــك چارچوب نظرى،  ــا فراهم آوردن ي ــعي كرده ب س
تعادلى ميان دو مفهوم تشخيص و تدبير ايجاد كند و 
ــف نمايد. به اين  ــك مدل نظرى بازتعري ــا را در ي آنه
ــان مدار را ممكن  ــن مدل نظرى طبى انس ترتيب اي

مى سازد.
مقالة دوم كه در مجلة ايرانى آموزش پزشكى(علمى-

ــده به جنبة ديگرى از تفكر و  ــر ش پژوهشى) منتش
استدالل پزشكى پرداخته است. در اين مقاله نويسنده 
ــكى اساساً فعاليتى  ــاره دارد كه پزش به اين نكته اش
ــت و آموزش و ارزيابى آن هم بايد بر  مسئله محور اس
ــد؛ اما در آموزش پزشكى فعلى،  اين نظم و نسق باش
ــات                                مي  ــدار محفوظ ــر م ــز ب ــه چي هم
چرخد و تفكر مسئله محور به فراموشى سپرده شده 

است.
 وى تالش مى كند با ارائة مدل نظرى از نحوة تفكر در 
ــه در آن تفكر  ــت دهد ك ــكى چارچوبى به دس پزش
مسئله محور كانون توجه آموزش و ارزيابى در طب قرار 
گيرد به اين ترتيب در اين مقاله فلسفة پزشكى بنيانى 
ــاس آن تفكر اصيل  ــرار مى دهد تا بر اس در اختيار ق

مسئله محور در آموزش پزشكى نضج يابد.   
حوزة پژوهشى دكتر عليرضا منجمي  فلسفة طب به 
ــتدالل در پزشكى است. در اين  ويژه حيطة تفكر و اس
ــريات داخلى و خارجى به  ــه از او مقاالتى در نش زمين
ــتدالل در پزشكى وى  ــيده است. كتاب اس چاپ رس
اخيراً توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 

و دانشگاه علوم پزشكى اصفهان انتشار يافته است.  

فناوري هاي نوين رايانه اي در پژوهش هاي 
علوم انساني و اسالمي 

ــوزش كاربرد فناوري هاي نوين رايانه اي در  كارگاه آم
ــاني و اسالمي سه شنبه دهم  پژوهش هاي علوم انس
خرداد در پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 
ــور در اين  ــود.عالقه مندان براي حض ــزار مي ش برگ
ــام دارند.اطالعات  ــرداد مهلت ثبت ن ــا 7 خ كارگاه ت
www.ihcs. تكميلي در سايت پژوهشگاه به نشاني

ac.ir   در دسترس است. 

ارزيابي آمارهاي مربوط به تعداد مصرف كنندگان مواد دكتر تاجداري
مخدر

3 /1
14 تا 16 

معرفي دانش سكه شناسي وآسيب شناسي اين ميزگرد سكه شناسان
مطالعات در ايران

3 /2
14 تا 16 

دكتر سيد محمد 
ميرسندسي

4/ 3تحليل جامعه شناختي امنيت در ايران
10 تا 12 

دكتر بهروز مستخدمين 
حسيني، خانم دكتر 

مهرنوش هدايتي

9/ 3تعامل فلسفه وروانشناسي
14 تا 18

25/ 3تبيين ديدگاه هاي اقتصادي امام علي (ع)دكتر سيد سجاد علم الهدي
11 تا 13 

وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران در دوران فترت دكتر مريم معزي
ميان خوارزمشاهيان وايلخانان

3 /23
14 تا 16 

24/ 3اقتصاد وامنيتدكتر فرهاد نيلي
101 تا 12 

29/ 3انديشه تاريخ و تعليم وتربيتدكتر فرزين بانكي
10 تا 12

14 تا 3/3016بررسي ونقد كتاب هاي مرتبطميزگرد سكه شناسان

تاريخ/زمانموضوع سخنران / برنامه

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

برگزاري سخنراني علمي و تخصصي همواره مورد تاكيد رياست پژوهشگاه بوده  است.در اين ميان در كنار مسائلي 
چون كيفيت سخنراني ها و حضور همكاران ،نظم در  برگزاري اين برنامه ها اهميت بسياري دارد.با اين همه ممكن 
است گاهي  و بنا به داليل اجتناب ناپذيري در برنامه ها تغييري ايجاد شود.البته چنين تغييراتي بايد به ندرت اتفاق 
بيفتد تا همكاران پژوهشگاه و عالقه مندان خارج از مجموعه بتوانند با اطالع از زمان بندي برنامه ها براي حضور در 
ــده را  ــه ريزي كنند.جدول زير موضوع  و زمان برگزاري تعدادي از برنامه هايي كه برگزاري آنها قطعي ش ــا برنام آنه
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.  

با همراهي نماينده گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه در سفر به چين انجام شد
امضاي تفاهم نامه بين مركز اموز زنان 

ايران و فدراسيون بانوان چين 
 هفتم تا سيزدهم  ارديبهشت امسال هيئتي به نمايندگي از مركز امور زنان و خانواده جمهوري اسالمي ايران براي مذاكره 

با فدراسيون سراسري زنان چين به اين كشور سفر كرد كه خانم ليال سادات زعفرانچي سرپرست گروه بررسي مسائل 
زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نيز در اين سفر حاضر بود.

خانم مجتهدزاده  مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده جمهوري اسالمي ايران؛خانم كرباليي: مدير 
ــر كل دفتر امور بين الملل زنان  ــالمي ايران؛خانم نظري: مدي ــور بين الملل مركز امور زنان و خانواده جمهوري اس ام
ــالمي ايران؛خانم فراهاني: مشاور وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اسالمي ايران و  وزارت امور خارجه جمهوري اس
آقاي اعاليي معاون مدير كل امور بين الملل زنان وزارت خارجه جمهوري اسالمي ايران ديگر اعضاي هيئت اعزامي به 
اين سفر بودند.بر اساس گزارش خانم زعفرانچي از اين سفر،اعضاي هيئت  ضمن بازديد از مركز ملي كودكان چين با 

خانم سونگ شيويان  (قائم مقام و دبير اول فدراسيون سراسري زنان چين) ديدار داشتند. 
هيئت اعزامي جمهوري اسالمي ايران همچنين از يكي از پروژه هاي ويژه زنان در شهر پكن در منطقه شي  چن بازديد 

كرد.
ديدار  با عضو دائمي كميته مركزي حزب كمونيست و رئيس فدراسيون زنان تيان جين ،بازديد از يك پروژة كشاورزي 
زنان روستايي،مالقات با رئيس فدراسيون زنان شهر پكن و امضا تفاهم نامه در محورهاي مرتبط موضوع سفر از ديگر 

برنامه هاي انجام شده بود.  
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در آمدي بر زبانشناسي تطبيقي زبان              هاي 
هند و اروپايي

« در آمدي بر زبانشناسي تطبيقي زبان              هاي هند واروپايي » نوشته 
رابرت بيكس با ترجمه اسفنديار طاهري  توسط انتشارات پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. اين كتاب در پي پاسخ به 
اين پرسش است كه زبانشناسي تطبيقي چيست، چه روش هايي به كار 
مي برد و كاربردهاي كنوني آن چيست. در اين كتاب سعي شده با ذكر 

نمونه هايي از همة زمينه هاي زبانشناسي تطبيقي هندواروپايي، اين هدف 
محقق شود. از اهداف ديگر اين كتاب ارزيابي جديد ترين رهيافت ها در 

زمينة   زبانشناسي هندواروپايي است. 
كتاب شامل دو بخش است؛ بخش نخست به مطالبي كلي و عمومي 

دربارة زبان هاي هندواروپايي و نيز شناخت فرهنگ و خاستگاه 
سخنگويان زبان مشتركي كه همة زبان هاي هندوارپايي باز مانده اند، 

اختصاص يافته است. بخش دوم توصيف روشمند يافته هايي است كه تطبيق زبان هاي هندواروپايي 
تاكنون در اختيار خواننده گذاشته است. 

غرب شناسي بنيادي منتشر شد  
نخستين شماره از دوفصلنامه علمي-تخصصي «غرب شناسي بنيادي» منتشر شد.دكتر حميد رضا آيت اللهي 
مدير مسئول اين نشريه است و سردبيري آن را دكتر حسن كلباسي اشتري بر عهده داشته . 9 استاد،استاديار 
ــور عضو هئيت تحريريه دو فصلنامه علمي تخصصي« غرب شناسي  ــگاه ها و مراكز علمي كش ــيار دانش و دانش
ــتراوس (نوشته ناصر تاجيك) تاثير فلسفه سياسي ارسطو بر  ــتند.نقدي بر انديشه سياسي لئواش بنيادي» هس
ــنايي ابن خلدون با جهان غربي و برخي  ــوفان مسلمان تا ابن رشد(نوشته مهدي حسين زاده) منابع آش فيلس
ــي در  انديشه فلسفي كارل پوپر                      ــته ميثم سفيد خوش)تبين مباني دموكراس ــانه (نوش مالحظات روش شناس
ــعود شهرام نيا و جالل حاجي زاده)،انسان گرايي مدرنيه و مباني اسطوره اي آن(نوشته مريم  ــته امير مس ( نوش
ــته امير صادقي) و  ــئله تعارض اديان(نوش ــكل غرب در مواجه با مس صانع پور) كثرت گرايي جان هيك و مش
ــته علي مراد خاني) عناوين 7 مقاله منتشر شده در اين  ــتگاه هگلي پايان تاريخ فوكوياما (نوش ــش از خاس پرس
ــي بنيادي مي توانند با شماره 88041458 تماس  ــريه هستند.عالقه مندان براي تهيه نشريه غرب شناس نش

بگيرند. 

اثر پرمخاطب دكتر ساروخاني تجديد چاپ 
شد  

روش هاي تحقيق در 
علوم اجتماعي

نويسنده : دكتر باقر ساروخاني
تاريخ و نوبت چاپ : چاپ شانزدهم – 1389

تيراژ چاپ : 3000 نسخه
تعداد صفحات : 542 صفحه

قيمت : 7000 تومان

كتاب  اول  جلد 
دكتر  پرمخاطب 
عنوان  با  ساروخاني 
تحقيق  هاي  روش 
اجتماعي  علوم  در 
مباني)  و  (اصول 
پژوهشگاه  توسط 
و  انساني  علوم 
فرهنگي  مطالعات 

تجديد چاپ  شد.
هاي  روش  كتاب 
علوم  در  تحقيق 
هدف  با  اجتماعي 
ساختن  آشنا 
مقطع  دانشجويان 

و  كامل  ولي  ساده  زباني  به  تحقيق  روش هاي  انواع  با  كارشناسي 
گويا گردآوري شده است. آموزش زبان تحقيق اجتماعي و مفاهيم 
اساسي آن به زبان هاي فارسي و انگليسي هدف ديگر اثر جديد دكتر 
ساروخاني است. كتاب در پنج بخش شناخت ، علم و روش،عناصر 
اساسي تحقيق،روش هاي جمع آوري يا تنسيق اطالعات،سنجش و 

اندازه گيري و پردازش و تحليل داده ها تنظيم شده است. 
سوربن  دانشگاه  از  شناسي  جامعه  التحصيل  (فارغ  دكترساروخاني 
ارتباطات  اولين كسانى است كه در زمينه جامعه شناسى  پاريس)از 
زمينه  در  نيز  را  كازنو»  «ژان  از  اثرى  و  نوشته  كتاب  فارسى  به 

جامعه شناسى وسايل ارتباط جمعى ترجمه كرده است.
اجتماعى  علوم  دايرة المعارف  بر  «درآمدى  وى  دوجلدى  كتاب 
برگزيده دانشگاهى در  برنده جايزه كتاب هاى  فارسى)»  (انگليسى- 
سال 1370 شد و كتاب «جرم و مهاجرت»- اثرى مشترك با دكتر 
سال  در  دانشگاهى  تحقيقات  بهترين  جايزه  برنده  آشورى-  محمد 
نگرش پهاى  در  خانوادگى  «نگرش هاى  كتاب  باالخره،  شد.   1371
فرهنگى مردم ايران»، اثر ديگر وى، جايزه بهترين كتاب سال در سال 

1377 را از آن خود كرد.
چاپ  به  معتبر  نشريات  در  پژوهشى  مقاله   40 ساروخانى  دكتر  از 
رسيده است. آثار مكتوب وى به صورت كتاب، اعم از تأليف، ترجمه 
«روش هاى  «جامعه شناسى»،  زمينه  سه  در  بيشتر  مشترك،  آثار  و 
تحقيق در علوم اجتماعى» و «جامعه شناسى وسايل ارتباط جمعى 

و ارتباطات هستند.
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اثر جديد دكتر سيد جواد ميري منتشر شد  
نظريه هاي اجتماعي،دين و 

گفتمان هاي انتقادي   
ــان هاي  ــن و گفتم ــاي اجتماعي،دي ــه ه ــاب «نظري كت
انتقادي؛نشريه انتقادي در بستر جهان پسامدرن» به زبان 
ــي و زير نظر دكتر سيد جواد ميري منتشر شد.اين  انگليس
ــامل 23 فصل و يك مقدمه است  كتاب 640 صفحه اي ش
ــال و با همكاري 20  ــري آن را در مدت 2 س ــه دكتر مي ك
متفكر از كشورهاي يونان،نيوزلند،پرتغال،آمريكا،روسيه، 
ــت.«  ــران تاليف كرده اس ــتراليا،كانادا،كره و اي مالزي،اس
ــاي انتقادي» در  ــاي اجتماعي،دين و گفتمان ه نظريه ه
ــارات LAMBERT  منتشر شده و  ــط انتش آلمان و توس
ــي به  در تمامي E-Shop هاي معتبر مانند آمازونو بارتس
ــي در  ــد.كتاب حاضر جزء كتاب هاي درس فروش مي رس
ــده و براي  ــن طبقه بندي ش ــوم اجتماعي و دي رديف عل
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري قابل استفاده است. 

دكتر سيد جواد ميري دانشيار در حوزه جامعه شناسي و تاريخ اديان همچنين طرح ديگري را با همكاري 20 
تن از اساتيد بين المللي در حوزه علوم اجتماعي،فلسفه و تئولوژي با عنوان «دين در آينده بشريت» سرپرستي 

مي كند كه محصول آن در قالب كتابي در سال 2012 منتشر خواهد شد.  
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اضافه شدن يك مجله ديگر به مجموعه نشريات پژوهشگاه 
دو فصلنامه علمي 
تخصصي « اقتصاد 

تطبيقي » منتشر شد 
ــماره دو فصلنامه علمي تخصصي  ــتين ش نخس

ــاني  «اقتصاد تطبيقي » توسط پژوهشگاه علوم انس
ــد. دكتر حميدرضا  ــر ش و مطالعات فرهنگي منتش

ــئول  و دكتر احمد كتابي  آيت اللهي مدير مس
ــت.در اين  ــريه تخصصي بوده اس ــردبير اين نش س

ــتاديار و  ــماره از «اقتصاد تطبيقي» 10 استاد،اس ش
ــور به عنوان  ــيار دانشگاه ها و مراكز علمي كش دانش

ــته اند. عضو هئيت تحريريه همكاري داش
ــنده  .در 170 صفحه اين مجله 7 مقاله از 9نويس

ــت. ــده اس ــر ش منتش

ــته   حق معاش؛اصل موضوعه اقتصاد اسالمي(نوش
ــيد محمد رضا اميري تهراني) تاثير انقالب  س

ــته  ــاالري دوره قاجار(نوش مشروطيت در ديوان س
ــرمايه اجتماعي چگونه وارد تابع  حميد تنكابني)،س

ــن  ــن دليري و محس ــته حس توليد مي شود؟(نوش
ــته محسن رناني)  رناني) تحليل اقتصادي آزاد (نوش

ــالمي؛تخصيص درآمد و رفتار مصرفي  اقتصاد اس
ــجاد علم الهدي و عبد العظيم آق  ــيد س ــته س (نوش
ــالمي و  ــي تطبيقي مكتب اقتصاد اس آتاباي) بررس

ــته ميثم كوچك زاده) و  اقتصاد سرمايه داري (نوش
ــهرام  ــته ش ــئله داوري  در حقوق مالكيت (نوش مس

ــن رناني) عناوين اين مقاالت  معيني و محس
ــرايط پذيرش  ــتند.راهنماي تدوين و ش هس

ــي مقاالت  مقاله،شيوه نامه استناد و خالصه انگليس
ــتند.عالقه مندان  ضمائم «اقتصاد تطبيقي» هس

ــماره  براي تهيه اين مجله جديد بايد با ش
ــراي خريد الكترونيك  88612870 تماس گرفته وب

ــايت www.ihcs.ac.ir   بروند. به س

.

دو فصلنامه علمي تخصصي « پژوهش نامه انتقادي » منتشر شد 
تالش براي نقد متون وبرنامه هاي علوم انساني 

ــه علمي تخصصي « پژوهش نامه انتقادي »  دو فصلنام
ــاني و مطالعات فرهنگي  ــگاه علوم انس توسط پژوهش
منتشر شد. پژوهش نامه انتقادي كه به بررسي متون و 
ــاني مي پردازد،از 9 سال گذشته  برنامه هاي علوم انس
ــماره اين نشريه  ــتين ش ــود.اين نخس ــر مي ش منتش
ــه به  ــت ك ــار آن اس ــم انتش ــال ده ــي در س تخصص
ــئولي دكتر حميدرضا آيت اللهي و سردبيري  مديرمس
ــده.10  ــر ش ــوي منتش ــل اهللا موس ــيد فض ــر س دكت
ــگاه ها و مراكز علمي  ــتاديار و دانشيار دانش استاد،اس
ــه علمي  ــه دو فصلنام ــت تحريري ــو هئي ــور عض كش

تخصصي« جامعه پژوهي فرهنگي » هستند.
ــريه پژوهش نامه انتقادي از سه محور  ــماره نش اين ش
ــت. ــده اس ــكيل ش مقاالت،نقد كتاب و نقد بر نقد تش
ــعر معاصر عربي  ــاوي دو مقاله درباره ش ــور اول ح مح
ــه نقد و  ــم از 9 مقال ــوم ه ــت.محور هاي دوم و س اس
بررسي برخي كتاب هاي آموزشي رشته زبان و ادبيات 
ــگاه هاي ايران و نيز 4 مقاله پاسخ به نقد  عربي در دانش

هاي ديگران تشكيل شده است.
حامد صدقي دبير اين شماره در يادداشت اول نشريه با اشاره به رويكرد انتقادي بخشي از مقاالت بر كتاب هاي 
ــي تاليف يافته فقط  ــت:«ما در پي آنيم كه كتاب هاي آموزش ــته اس ــي در زمينه زبان و ادبيات عرب نوش آموزش
ــي و تربيتي نيز در آنها مراعات شود.كتاب آموزشي عالوه بر غني  ــته باشند،بلكه جنبه آموزش جنبه علمي نداش
ــي در آن در نظر گرفته شود و به مسائلي  ــتاندارد آموزش ــود كه اس بودن از لحاظ علمي بايد به گونه اي تاليف ش
ــي،تعداد واحد هاي درسي و جامعه بي توجه شود.هدف از چاپ كتاب درسي  ــطح دانشجو،مقطع آموزش مثل س
ــته از جهان بيني حاكم بر  ــمه گرفته باشد؛فلسفه اي كه برخاس ــفه آن دانش و تخصص سرچش هم بايد از فلس

جامعه اسالمي ايران است.
ــي و معصومه نعمتي قزويني) دورنماي  ــته حامد صدق ــاب مفاهيم و تعابير قرآن در آثار امين الرياحي (نوش بازت
تحوالت شعر معاصر عرب (نوشته تورج زيني وند) بررسي انتقادي كتاب «اعراب القرآن كريم» (نوشته سيد رضا 
نجفي) بررسي انتقادي كتاب «ادب االمثال و الحكم» (نوشته وحيد سبزيان پور) بررسي انتقادي كتاب «االدب 
ــي انتقادي كتاب «المجاني من النصوص العرفانيه» (نوشته  ــته صغرا فالحتي) بررس العربي و االيرانيون» (نوش
ــي انتقادي كتاب «مبادي العربي2» (نوشته سيد احمد امامزاده) بررسي انتقادي كتاب  ــودابه مظفري) بررس س
ــي انتقادي كتاب «الترجمه بين النطريه و  ــته سيد عدنان شكوري) بررس ــم الصرف»( نوش «مبادي العربيه-قس
ــكيب انصاري)،بررسي انتقادي كتاب «تصحيح و ترجمه  ــته محمود ش التطبيق من العربيه الي الفارسيه»(نوش
ــي انتقادي كتاب «نتكلم»(نوشته علي اسودي) فهرست مقاالت  ــته حسين كياني) بررس جواهر البالغه» (نوش
ــر شده در اين شماره هستند.در بخش پيوست ها نيز نقدي كتاب «فن ترجمه» (نوشته يحيي معروف) و  منتش
ــته  نقدي بر اين نقد به قلم منصوره زرين كوب و نيز نقدي بر نقد كتاب «ترجمه و توضيح جواهر الكالم» (نوش

علي اوسط ابراهيمي) در كنار پاسخي به اين مقاله به قلم احمد پاشازانوس منتشر شده است. 
عالقه مندان براي تهيه اين نشريه مي توانند با شماره تلفن 88036320  تماس بگيرند.

تاريخ شيعيان اثني عشري در ايران
چاپ چهارم كتاب تاريخ سياسي شيعيان اثني عشري در ايران (از ورود مسلمانان به ايران تا 

تشكيل حكومت صفويه) نوشته دكتر پروين تركمني آذر منتشر شد.اين كتاب در يك مدخل و 6 
فصل تاريخ شيعيان ايران را در دوره هاي امويان تا طاهريان،طاهريان تا آل بويه،آل بويه،غزنويان تا 

خوارزمشاهيان،ايلخانان و تيموريان و تركمانان بررسي كرده است.در هر يك از اين فصل ها موقعيت 
شيعيان از جنبه هاي گوناگون بررسي شده است.نويسنده در مقدمه كتاب هدف از تاليف اين كتاب را 

چنين توضيح داده است:«هدف از پژوهش حاضر،يافتن عوامل متعدد پيشرفت معنوي و فيزيكي شيعيان 
اثني عشري در ايران و نشان دادن فعاليت آنها در ابعاد مختلف فرهنگي و سياسي و چگونگي عبور از فراز 
و نشيب هاي سياسي و اليه هاي به هم تنيده استبداد فكري و ديكتاتوري سياسي حاكم بر ايران است.»

اين كتاب را انتشارات موسسه شيعه شناسي قم روانه بازار نشر كرده است.



10  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى |  شمـاره 12| ارديبهشت 1390

ـار
خبــ

ا
وان

راخ
ف

ات
شار

انت

فراخوان مقاله براي نشريه پژوهش هنر  
ــر را با  ــريه پژوهش هن ــد دارد نش ــان قص ــر اصفه ــگاه هن دانش
ــريه به  ــر كند.اين نش ــي منتش رويكرد به اخذ درجه علمي-پژوهش
ــاخه هاي و  ــر و دربرگيرنده مقاالت مرتبط با ش ــي منتش زبان فارس
ــري و كاربردي  ــد مباحث نظ ــش در هنر مانن ــاي پژوه ــش ه گراي
ــاي  ــاي هنره ــه ه ــي در زمين ــتارهاي علمي-پژوهش ــامل نوش ش
ــازي،مرمت،طراحي صنعتي و مطالعات  ــمي،معماري و شهرس تجس
ــگران و  ــود. اساتيد،پژوهش ــد ب ــته اي خواه ــن رش ــي بي تطبيق
ــيوه نامه نگارش  ــجويان مي توانند مقاالت خود را با رعايت ش دانش
ــي و ميدان  ــار تخت ــن چه ــاغ پايين،بي ــاني اصفهان،چهارب ــه نش ب
ــگاه هنر  ــي دانش ــالك 17،معاونت پژوهش ــهدا،كوچه پرديس،پ ش

ــال كنند. ــريه پژوهش هنر ارس اصفهان،دفتر نش
ــريه 30  ــماره نش ــه براي اولين ش ــال مقال ــن فرصت ارس آخري
ــتر با شماره  ــب اطالعات بيش ــت.براي كس ــت امسال اس ارديبهش
ــايت www://aui.ac.ir مراجعه  4460328 تماس گرفته يا به س

ــد.  كني

فراخوان مقاله براي نشريه اقتصادو تجارت نوين  
ــى از  ــادى وزارت بازرگان ــور اقتص ــزى و ام ــه ري ــت برنام معاون
ــريه  ــماره جديد نش ــه علمي در ش ــه مقال ــراي ارائ ــان ب كارشناس
ــرش مقاله براي  ــت. پذي ــاد و تجارت نوين» دعوت كرده اس «اقتص
ــب مطالعات  ــى در قال ــى پژوهش ــريه در محورهاي اساس ــن نش اي
ــن الملل، كالن، بخش، خرد و  ــردي در ابعاد مختلف بي نظري كارب

ــود. ــد ب ــن خواه ــاوري نوي ــش و فن ــا اقتصاد دان ــه مرتبط ب منطق
ــن در تقويت  ــاوري نوي ــوآوري و فن ــى، ن ــش و داناي ــش دان نق
ــاد  ــن و اقتص ــارت نوي ــاد و تج ــاي اقتص ــوزه ه ــدي در ح رقابتمن
ــن در كاركرد بازارهاي  ــش دانش و فناوري نوي ــگاه و نق دانش،جاي
ــد و  ــاد كالن،تبيين ارتباط فناوري اطالعات و ارتباطات با رش اقتص
ــطح رفاه،عوامل موثر بر  ــطوح و تأثير آن بر ارتقاء س ــعة در س توس
ــدن و  ــل توليد و جهانى ش ــى و جزئى عوام ــره وري كل ــاي به ارتق
ــطوح مختلف  ــد اقتصادي و تجارت در س ــاط آن با توليد و رش ارتب

ــتند. ــا هس ــور ه ــن مح ــداي از اي ــى و محلى تع ــن المللى، مل بي
ــد                                              ــي توانن ــتر م ــات بيش ــب اطالع ــراي كس ــدان ب ــه من عالق
ــه پايگاه اينترنتي   ــماره تلفن  66925427 تماس گرفته و يا ب با ش

ــد. ــه كنن http://dpea.moc.gov.ir   مراجع

پنجمين جشنواره بين المللي  فارابي  
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي جايگاه علوم انساني 
و اسالمي و ترغيب و تشويق پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات 
بنيادى و كاربردى اصيل منطبق با مالكهاي علمي و دانش بومي و 
همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه 
علوم انساني و اسالمي، «پنجمين دورة جشنواره بين المللي فارابي» را 
با مشاركت سازمانها و مؤسسات علمي داخلي و بين المللي برگزار                  

مي كند. 
ــي، داراي دو بخش  ــروه علم ــتن دوازده گ ــا داش ــنواره ب جش
ــگران در دو  ــت. در بخش داخلي آثار پژوهش داخلي و خارجي اس
ــال) بررسي مي شود. بخش  ــطح بزرگسال و جوان (زير 35 س س
ــت كه در آن آثار  ــگران غير ايراني اس ــي مخصوص پژوهش خارج
ــالمي پذيرفته  ــي و اس ــگ و تمدن ايران ــوزه فرهن ــوط به ح مرب

ــود.     ميش
ــي  ــايي و معرفي آثار پژوهش ــنواره، «شناس موضوع اصلي جش
ــت كه ممكن است به  ــالمي» اس ــاني و اس برتر در حوزه علوم انس
ــا در هر قالب  ــان نامه ي ــده، پاي ــده، منتشرنش ــورت منتشرش ص

ــود. ــنواره ارائه ش ديگري به دبيرخانه جش
ــعه  ــراي ارتقاء، تقويت و توس ــازي و ايجاد فرصت ب ــه س زمين

ــرد و نقش علوم  ــت، كارك ــه تبيين اهمي ــاني،كمك ب ــوم انس عل
ــازي  ــاني در فرآيندهاي برنامه ريزي و سياستگذاري،آشناس انس
ــبت به نقش علوم انساني  ــي آگاهي جامعه ايران نس و عمق بخش
ــازي،معرفي توان علمي  ــوزة توليد علم، فرهنگ و تمدن س در ح
ــاني مهمترين اهداف  ــوم انس ــالم در حوزه عل ــران و جهان اس اي
ــن المللي  ــنواره بي ــده اند. جش ــنواره اعالم ش برگزاري اين جش
ــت كه تمام حوزه هاي علوم  ــي داراي دوازده گروه علمي اس فاراب

ــش مي دهد.  ــالمي را پوش ــاني و اس انس
ــي،حقوق،زبان و ادبيات،علوم  ــا و باستانشناس ــخ، جغرافي تاري
و  ــت  مديري ــادي،  اقتص ــوم  ارتباطات،عل ــوم  عل و  ــي  اجتماع
ــاري و تربيت  ــي ، علوم رفت ــابداري،علوم تربيتي، روانشناس حس
ــات منطقهاي،فقه،  ــي، روابط بينالملل و مطالع بدني،علوم سياس
ــالق، اديان و  ــفه، كالم، اخ ــرآن و حديث،فلس ــوم ق ــول، عل اص
ــاني و كتابداري،مطالعات  ــالع رس ــاوري اطالعات، اط عرفان،فن
ــر و  ــات هن ــي (ره) و مطالع ــام خمين ــالمي و ام ــالب اس انق
ــتند.عالقه مندان به  ــروه هس ــن اين 12 گ ــي عناوي زيباييشناس
ــگاه اينترنتي  ــا مراجعه به پاي ــنواره مي توانند ب ــركت در جش ش
 WWW.FARABIAWARD.IR ــانى  ــه نش ــنواره ب جش
ــوط اقدام و اثر خود  ــت و تكميل كاربرگهاي مرب ــبت به درياف نس
ــانى دبيرخانه  ــتي به نش ــاير مدارك به صورت پس را به همراه س

ــال نمايند. ــنواره ارس جش
ــركت در  ــخه)،كاربرگ ش نس (دو  ــر  اث ــي  ــخه چاپ نس  دو 
ــس 4×3 و  ــه عك ــي،يك قطع ــي و پژوهش ــوابق علم جشنواره،س
ــه بايد به  ــتند ك ــي هس ــنامه مدارك ــه اول شناس ــر صفح تصوي

ــوند. ــال ش دبيرخانه ارس
ــي، انجمنهاي علمي و نشريات علمي، با مراجعه  مراكز پژوهش
ــا و مدارك الزم اطالع  ــنواره، از كاربرگه ــه پايگاه اينترنتي جش ب
ــال  ــال قبل (نيمه دوم س ــه س ــد.  آثاري كه از س ــل فرماين حاص

ــوند.  ــي ش ــه م ــد پذيرفت ــه ان ــه يافت ــد) خاتم ــه بع 1386 ب
ــداران، خيابان  ــران، پاس ــي در ته ــنوراه فاراب ــه  جش دبيرخان
ــكده  ــماره 124، پژوهش ــتان اول)، ش ــن نژاد (گلس ــهيد مؤم ش

ــت. ــتقر اس مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم مس
ــاني الكترونيك  ــه مندان مي توانند مدارك خود را به نش عالق
ــات  ــب اطالع ــال كنند.كس ارس   info@ farabiaward.ir
ــماره -22767487 22767485  يا  ــتر از طريق تماس با ش بيش
ــايت www. Farabiaward.ir  امكانپذير است. مراجعه به س

فراخوان بيستمين دوره انتخاب كتب برتر دانشگاهي
 

ــگاه تهران از كليه صاحب نظران و مولفان براي  ــارات دانش انتش
ــگاهي  ــاب كتب برتر دانش ــتمين دوره انتخ ــور در رقابت بيس حض
ــوزه هاي  ــندگان در ح ــاس از كليه نويس ــن اس ــر اي ــوت كرد.ب دع
ــال كنند. ــت آثار خود را به دبيرخانه ارس ــده اس مختلف دعوت ش

ــاني،علوم پايه،معماري وهنرهاي زيبا،كشاورزي و محيط  علوم انس
ــكي و فني و  ــكي و دامپزش ــي و رفتاري،پزش ــت،علوم اجتماع زيس
ــب برتر  ــن دوره از انتخاب كت ــي اي ــاي تخصص ــي ژروه ه مهندس

ــتند. ــگاهي هس دانش
ــته باشند كه بايد همگي  ــركت بايد توجه داش عالقه مندان به ش
ــگاه هاي  ــو هيئت علمي دانش ــان و مترجمان عض ــي از مولف يا يك
ــاب بايد  ــخه از كت ــال 3 نس ــند.همچنين همراه با ارس ــور باش كش
ــود.تنها  ــتاده ش ــدگان نيز به دبيرخانه فرس ــد آورن ــي پدي بيوگراف
ــد كه  ــده و داوري خواهند ش ــركت داده ش ــي در اين دوره ش كتب

ــند. ــال 1389 باش چاپ اول س
ــگاهي در  ــب برتر دانش ــاب كت ــتمين دوره انتخ ــه بيس دبيرخان
ــمالي،خيابان فرشي مقدم (16)،انتشارات  تخران،خيابان كارگر ش
ــماره صندوق پستي نيز -14155 ــگاه تهران مستقر است.ش دانش

ــي توانيد با  ــتر م ــالع از جزئيات بيش ــده.براي اط ــالم ش 6464 اع
ــماره هاي 88026413 و 88001080 تماس بگيريد. ش

 

دومين كارگاه و 
همايش تخصصي 

زبان شناسي  

انجمن زبان شناسي 
ايران  و پژوهشكده 

زبان شناسي 
پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 
فرهنگي دومين 
كارگاه همايش 
تخصصي معنا 

شناسي را برگزار مي 
كند.در اين همايش 
كه پنج شنبه پنجم 

خرداد برگزار مي شود 
دكتر مرتضي بابك 
معين،دكتر حميد 
رضا شعيري،دكتر 

كيومرث جهانگردي، 
دكتركوروش 
صفوي،پروانه 
خسروي زاده، 
دكتربلقيس 

روشن،مرتضي 
طاهري، دكترعلي 

عباسي، دكتر فرهاد 
ساساني،علي فارسي 

نژاد، دكتر مهدي 
سبزواري،علي اكبر 
لبش، دكتر فرزان 

سجودي، دكتر شهرام 
مدرسي خياباني، 
دكتر گلرخ سعيد 

نيا،نسترن يزداني و 
دكتر آزيتا افراشي 
سخنراني خواهند 

كرد. 
دكتر افراشي دبير 

علمي و و دكتر مدرس 
خياباني دبير اجرائي 
اين همايش هستند. 
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انتصابات
ــا حكم دكتر آيت اللهي،محمد   ب
ــوان معاون  ــي معتضديان به عن عل
ــات امام علي  اجرائي مركز تحقيق

(ع) منصوب شد.
همچنين دكتر آيت اللهي با صدور 
ــيد فخر الدين مويدي را  حكمي س
ــي مركز امام  به عنوان معاون علم
ــس  كرد.رئي ــوب  منص ــي(ع)  عل
پژوهشگاه در حكم انتصاب مويدي 
ــي كه وي پيش از اين نيز  از زحمات
براي مركز امام علي كشيده،تشكر 

كرده است.
ــا صدور  ــي ب ــت الله ــر آي   دكت
حكمي مسعود عظيمي را به عنوان 
مشاور خود در امور مالي پژوهشگاه 

منصوب كرد. 
  مژگان وثوق بنائي با حكم مدير 
ــگاه  به عنوان  ــور اداري پژوهش ام
ــئول دبيرخانه و امور تايپ»  «مس
ــد. دكتر باقري در حكم  منصوب ش
ــات اعظم  ــود همچنين از زحم خ
صديق متصدي پيشين اين سمت 

تشكر كرده است. 
ــو پس از  ــداهللا قنبرل ــر عب   دكت
پيشنهاد معاون پژوهشي پژوهشگاه 
و با حكم دكتر آيت اللهي به عنوان 
ــكاري هاي  ــر هم ــت دفت سرپرس
علمي و روابط بين الملل پژوهشگاه 
ــد. دكتر آيت اللهي در  منصوب ش
ــن تقدير از  حكم انتصاب وي ضم
ــن بانكي مدير  زحمات دكتر فرزي
ــزوم توجه به  ــابق اين دفتر،بر ل س
ساماندهي و ارتقاي روابط علمي با 
ــي و فرهنگي  ــخصيت هاي علم ش
ــراي  ــالش ب ــي و خارجي،ت داخل
ــر  موث و  ــق  دقي ــي  معرف
ــت و  ــايي وضعي پژوهشگاه،شناس
ــز فعال در  ــاي مراك ــدي ه توانمن
ــا  ب ــترك  مش ــاي  ه ــوزه  ح
پژوهشگاه،امكان سنجي و پيشنهاد 
ــات همكار و  ايجاد روابط با موسس
ــكاري و نيز رصد  ــه زمينه هم تهي
ــداد هاي  ــداوم فعاليت ها و رخ م
حوزه هاي علوم انساني در داخل و 
ــاني مناسب آنها  خارج و اطالع رس
ــگاه  به بخش هاي مختلف پژوهش

تاكيد كرده است.
  با حكم دكتر يوسفي فر ، دكتر 
ــاور  ــمت مش ــن بانكي به س فرزي
معاون پژوهشي در امور بين الملل 

منصوب شد.

ستون آخر
شنيدن آسان سخنراني هاي ايراد شده در پژوهشگاه

شبكه واگو چگونه كار مي كند؟

همزمان با نمايشگاه بين المللي كتاب از شبكه واگوي (شنيدن تلفني و اينترنتي 
سخراناني هاي ايراد شده در پژوهشگاه) رونمايي شد.اما اين شبكه چيست و 

ــت با شماره  ــخراني ها كافي اس ــنيدن هر يك از س چگونه كار مي كند؟ براي ش
ــود را وارد نماييد.هزينه  ــخنراني مورد نظر خ 6467-021 تماس گرفته و كد س
ــت و هيچ  ــهري در تهران اس تماس با اين تلفن معادل يك تماس معمولي بين ش
ــايت اينترنتي  ــت.همين امكان در س ــي ديگري همراه نخواهد داش ــه اضاف هزين

www.6467.ir  هم فراهم است.
ــخنراني  ــما پس از پايان پخش هر س همچنين امكان ضبظ نظرات و انتقادات ش
ــه پيامي  ــراي رفتن ب ــد از كليد 2 ب ــي تواني ــي م ــت تلفن ــود دارد.در وضعي وج
ــردن پيام،كليد 5 براي  ــردن پيام،كليد 4 براي عقب ب ــد 6 براي جلو ب ديگر،كلي
ــت به  ــتاره براي برگش ــف يا پخش پيام،كليد 8 براي ضبط ديدگاه و كليد س توق

ابتداي پيام استفاده كنيد. 
ــخنراني مربوط به اين شبكه در تيراژ مناسب چاپ شده و همكاران  كارت هاي س
ــق روابط عمومي اين كارت هاي راهنما را دريافت كنند.تصوير  مي توانند از طري

اين كارت ها مي توانيد در زير ببينيد...

بازديد هيئت استراليايي از پژوهشگاه 
ــتراليايي 25 ارديبهشت از پژوهشگاه علوم انساني و  يك هيئت علمي و دولتي اس
ــالمي  ــته  اس ــيخ علي ديراني از متفكران برجس مطالعات فرهنگي بازديد كرد. ش
ــتراليا ضمن بازديد از پژوهشگاه علوم  ــتراليايي و موراك اينس بروان سفير اس اس
انساني و مطالعات فرهنگي در ايران با دكتر آيت اللهي ديدار و گفتگو كردند.در اين 
ــيد                                         ــز تحقيقات امام علي(ع) و س ــي معتضديان معاون مرك ــدار كه محمد عل دي
فخر الدين مؤيدي معاون علمي اين مركز،نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات و نيز  
ــفير استراليانيز حضور داشتند،طرفين ضمن مذاكره در محور هاي مورد  معاون س

عالقه به توافقاتي نيز دست يافتند.
ــنهاد كرد سلسله برنامه ها و همايش هايي براي  دكتر آيت الهي در اين ديدار پيش
ــفي در ايران و انطاباق آنها با ديدگاه هاي معاصر  ــي ديدگاه هاي معاصر فلس بررس

ــاتيد دو  ــود.برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و دو هفته اي بازديد اس غرب برگزار ش
ــور،ايجاد كرسي معرفي فلسفه اسالمي معاصر،تخفيف بورسيه براي محققان  كش
ــائل علمي و غرهنگي،مبادله دانشجو  ــده از سوي پژوهشگاه،تبادل مس معرفي ش
،برگزاري اجالس هاي مشترك در زمينه هاي مورد عالقه در ايران يا استراليا،معرفي 
ــده در  ــر ش ــريات منتش ــور،ترجمه نش ــخصيت هاي علمي و فرهنگي دو كش ش
پژوهشگاه به زبان هاي عربي و انگليسي و ... از ديگر موارد مطرح شده در اين ديدار 

بودند كه مورد استقبال هيئت استراليايي نيز قرار گرفت.
شيخ علي ديراني عضو هيئت امناء مركز اسالمي ملبورن و نماينده جامعه مسلمانان 
ــهد  سفر كرد و با  ــت امسال به تهران،قم و مش ــتراليا است كه ارديبهش ــيعه اس ش
ــد او و هيئت  ــت.در پايان بازدي ــي و دولتي ديدار داش ــخصيت هاي علمي،دين ش
استراليايي از پژوهشگاه كه همراه با صرف نهار بود مقرر شد وي پس از بازگشت به 
استراليا ضمن ارائه گزارشي از اين ديدار به مقامات تصميم گيرنده،اقدامات الزم را 

براي اجرايي و عملي شدن آنها انجام دهد.


