
در دیدار اعضای شورای بررسی متون انجام شد  

ارایه گزارش فعالیت ها 
به رهبر معظم انقالب

رئیس و اعضای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محضر رهبر معظم 

انقالب گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در این شورا به 
ایشان ارایه کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در این جلسه که پیش از ظهر روز دوشنبه اول اسفند برگزار شد، 

دکتر حمیدرضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و رییس شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گزارشی از 
فعالیت های اخیر این شورا را به استحضار رهبرمعظم انقالب رساندند. 
وی در این گزارش اجمالی با اشاره به فعالیت های 15 ساله این شورا که 
در سال های اخیر شتاب فراوانی گرفته، حضور1500 استاد حوزه علوم 
انسانی مرتبط با این شورا از سراسر کشور را زمینه ساز ایجادشبکه ای 
فعال از اساتید علوم انسانی دانست که باعث تمرکز زدایی در مباحث 

علوم انسانی کشور شده است. وی همچنین با اشاره به فعالیت های 
انجام گرفته در خصوص نقد و بررسی 300کتاب دانشگاهی علوم 

انسانی و 100 نظریه جهانی در این حوزه، انتشار 19 مجله علمی در حوزه های مختلف علوم انسانی، برگزاری دومین کنگره ملی علوم انسانی در 
دی ماه  و چندین فعالیت مهم دیگر اظهار امیدواری کرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 

دانشگاهها بتوانند گامی هر چند کوچک در مسیر رهنمودهای ایشان در حوزه علوم انسانی کشور بردارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب نیز پس از استماع این گزارش ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تاکید بر استمرار این فعالیت ها و 

انجام اقدامات اساسی دیگر، اظهار نمودند بحث جهان بینی اسالمی در علوم انسانی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

با انتشار بیش از 110 هزار مقاله دیگر و رونمایی
 از 2 پایگاه جدید  آغاز شد 

فاز سوم پرتال جامع علوم انسانی  
با اتمام مرحله ورود اطالعات بیش از 110 هزار مقاله دیگر به پرتال جامع علوم انسانی، جلسات اولیه 

برای آغاز فاز سوم این پرتال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز شده است.
بر این اساس طبق رایزنی های اولیه قرار است تا با آغاز فاز سوم، پرتال جامع علوم انسانی به محلی 

برای نقد و بررسی مقاالت، ایده ها و تولیدات علوم انسانی کشور و همچنین سایتی جامع برای اخبار 
حوزه علوم انسانی تبدیل شود.

گفتنی است با ورود اطالعات مقاالت جدید طی فاز دوم پرتال تعداد بازدیدکنندگان روزانه این 
سایت به حدود 14 هزار در روز رسیده است. پژوهشگاه علوم انسانی کشور امیدوار است با آغاز فاز 

سوم این تعداد افزایش چشمگیری پیدا کند.
پیش از این و    با آغاز سال 1391 و در اولین مرحله از فاز دوم جمع آوری و بارگذاری مقاالت علمی 

در پرتال جامع علوم انسانی، بیش از 50 هزار مقاله تمام متن در آن برای بهره مندی محققان 
بارگذاری شد.همچنین با توجه به نیاز مخاطبان از دو پایگاه جدید تربیت بدنی و علوم کتابداری 

نیز در پرتال جامع علوم انسانی رونمایی شد.مقاالت پایگاه کتابداری در محور های کتابداری 
کتاب ، صنعت و تجارت کتاب،کتابخانه ها ،علوم کتابداری ،کتابخانه ها)به طور عام(،مراکز 
اطالع رسانی،علوم اطالع رسانی،انواع منابع الکترونیکی ،فهرست نویسی منابع اطالعاتی 

الکترونیکی،کتابخانه های دیجیتالی،کتابخانه های مجازی،کتابخانه های هیبریدی و کتابخانه 
های الکترونیکی و همچنین مقاالت پایگاه علوم تربیتی در 3 محور مبانی علوم زیستی،مبانی  علو م 

انسانی و مبانی علوم فنی طبقه بندی و منتشر شده اند.
«««««ادامه در صفحه 3 
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به همت پژوهشگاه علوم انسانی انجام شد 

حضور ناشران علوم انسانی 
در نمایشگاه کتاب ابوظبی 
با موضوع ادبیات و نقد ادبی برگزار می شود 

 درس گفتارهاي استاد 
پورنامداریان در پژوهشگاه   

2
 2

در صفحات بعد
 می خوانید

سخنراني ها، درس گفتارها، نشست ها، 
کارگاهها و همایش هاي سال گذشته

مرور کارنامه 90  8
با تالش گروه ها و بخش های

 مختلف پژوهشگاه  

13 مجله جدید منتشر شد 13
توسط دفتر همکاري هاي علمي و بین المللي

چندین تفاهم نامه 
همکاری امضاء شد  20
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کارگاه هاي روش تحقیق
 کیفي پیشرفته  

مجموعه کارگاه هاي آموزشي روش تحقیق کیفي پیشرفته  با 
تدریس دکتر محمد سعید ذکائي عضو هیئت علمي دانشگاه 

عالمه طباطبایي در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
برگزار می شود. بر اساس اعالم مدیریت تحصیالت 

تکمیلی،عالقه مندان تا 12 اردیبهشت امسال برای ثبت نام 
فرصت دارند .

تاریخچه و بنیان نظري روش تحقیق کیفي،شیوه هاي نمونه 
گیري و استنتاج در روش کیفي،اتوبیوگرافي،فوکوس 

گروپ،تحلیل روایت ،تحلیل مضموني و تحلیل محتواي 
کیفي،نظریه مبناي،استراتژي هاي نگارش در پژوهش هاي 

کیفي و نحوه ارزشیابي و مالك هاي ارزیابي پژوهش هاي 
کیفي سرفصل هاي این دوره هستند. 

شروع دوره از  13 اردبیهشت 1391 است . کالس ها 
چهارشنبه هر هفته از  ساعت 8 تا 12 تشکیل خواهد شد.
هزینه شرکت در این کارگاه: 2.000.000 ریال است که 

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویي از %50 تخفیف برخوردار 
خواهند بود.همچنین به شرکت کنندگان گواهي معتبر شرکت 

در کارگاه اعطا خواهد شد.عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با مرکز آموزش هاي آزاد به شماره تلفن 

88053035 تماس بگیرند.

با موضوع ادبیات و نقد ادبی برگزار می شود 

درس گفتارهاي استاد پورنامداریان 
در پژوهشگاه علوم انسانی

 درس گفتارهاي استاد دکتر تقی پورنامداریان در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع ادبیات و نقد ادبي برگزار             

می شود . در این دوره 10 جلسه ای که از 19 فروردین شروع شده و تا 
20 خرداد ادامه دارد،کسانی که پیش از این ثبت نام کرده اند و ثبت 
نام شان نهایی شده حضور دارند.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی 4 شنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16 میزبان استاد 
پورنامداریان و شرکت کنندگان این دوره است. 

در این مجموعه درس گفتار ها ، شرکت کنندگان با ادبیات و                       
نظریه هاي که درباره ادبیات به خصوص شعر از طرف دانشمندان و 

منتقدان ایراني و خارجي ابراز شده آشنا شده و رابطه زبان و معني در 
ادبیات تا دهه هاي معاصر توضیح داده مي شود. در خالل آن شواهد 

الزم ایراد مي گردد به طوري که شرکت کنندگان در کالس تصور 
دقیق تر و منسجم تري درباره شعر و ادبیات پیدا مي کنند.

معني و مفهوم ادبیات در گذشته و حال و مصداق هاي آن،  شعر به 
عنوان مشخص ترین نوع ادبي در گذشته،نظر قدما درباره شعر )چهار 
مقاله، قابوس نامه، المعجم( فالسفه و شعر و نظریه خواجه نصیرالدین 

طوسي،افالطون و ارسطو و نظریه آنان در باره شعر و ادبیات،شعر و 
ادبیات، شعر و زیباي، شعر و زبان،انواع شعر،نظریه هاي مهم مطرح 

شده پیرامون شعر و نقد شعر سرفصل هاي این درس گفتار ها هستند. 
اردیبهشت سال گذشته نیز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی دوره درس گفتارهای استاد پورنامداریان را با موضوع 
»ادبیات رمزی / تفسیر عقل سرخ سهروردی« برگزار کرد که با 

استقبال گسترده عالقه مندان برگزار شد.
دکتر پورنامداریان از شناخته شده ترین چهره های حوزه زبان و 

ادبیات فارسی است که عالوه بر تدریس در دانشگاه های کره 
جنوبی،در اکثر دانشگاه های کشور مانند تهران،تربیت معلم،شهید 
بهشتی و تربیت مدرس نیز به تدریس پرداخته است.کتاب »رمز و 

داستان های رمزی در ادب فارسی« نوشته وی در دوره چهارم کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران،از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به عنوان کتاب سال انتخاب شد.  

منتشر شد

شیوه نامه نقد و تحلیل آثار و کتب 
در طراز جهانی 

بروشور شیوه نامه نقد و تحلیل آثار و کتب در طراز جهانی منتشر 
شد.در این بروشور 8 صفحه ای همچنین شورای بررسی متون و 

کتب علوم انسانی به صورت اجمالی معرفی شده است.ویژگی های 
آثار وکتب جهانی،روش تحلیل و بررسی،اجزای پیشنهادی و ارزیابی 

نقادانه و قالب و شیوه های ارائه نقد محور های مطرح شده در این 
بروشور هستند.در مقدمه این بروشور ضمن اشاره به آغاز به کار 
تحلیل و بررسی آثار و کتب معتبر جهانی و اهداف این کار،آمده 

است:» در این بررسي ها، آثاري که در فرآیند رشد و بالندگي علوم 
انساني نقش برجسته اي داشته اند و مشتمل بر نظریه ها یا تحلیل 

هاي علمي مهم و ماندگاري هستند، به جامعه علمي کشور معرفي    
مي شوند. همچنین با برجسته سازي » نقاط قوت و ضعف « و ارائه 
نقد های» پژوهشی«، فرصتي براي رشد جریان گفتگوي علمي در 
سطح کشور فراهم مي گردد. نقد و تحلیل این آثار همچنین امکان 

فراتر رفتن از نظریه هاي موجود و زمینه سازي براي ارائه نظریه هاي 
علمي جدید یا حداقل طرح مفاهیم نو را سبب مي شود.«

فایل پی  دی اف این بروشور در سایت پژوهشگاه قابل دسترسی 
است.   

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ناشران حوزه علوم انسانی
 در نمایشگاه کتاب ابوظبی شرکت کردند

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،برای نخستین بار با حضور نمایندگانی از 
کشورمان،کتب ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللي کتاب »ابوظبي« در امارات متحدة عربي عرضه 
شد. Abu Dhabi  International book Fair از 28 مارس )چهارشنبه 9 فروردین( آغاز به 
کار کرد و تا دوم آوریل )دوشنبه 14 فروردین( ادامه داشت.این برای نخستین بار بود که نمایندگانی 
از جمهوری اسالمی ایران به صورت متمرکز در این حوزه در نمایشگاه کتاب ابوظبی حضور پیدا          

می کردند. 
میراث مکتوب، جامعه المصطفي )ص(، الهدي، دارالحدیث، مجمع تقریب مذاهب، انتشارات صدرا، 

انتشارات یساولي،دانشگاه امام صادق)ع(،پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت 
علوم،انتشارات عالمه جعفري،انتشارات بیهقي، مولي و البته پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي ناشرانی هستند که کتاب های آنها در غرفه ای 40 متری در این نمایشگاه بین المللی عرضه 
شد.بر اساس اعالم ایرج سلطان محمدي نماینده اعزامي پژوهشگاه، دکتر فیاضي سفیر کشورمان در 
امارات و همچنین دکتر هاشمي رایزن فرهنگي ایران در امارات این حضور را از نظر کیفیت و کمّیت 

در نمایشگاه بین المللي ابوظبي کم نظیر دانسته و این اتفاق را مرهون مدیریت پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي اعالم کرده اند.هزینه هاي این نمایشگاه شامل ارسال کارتن هاي کتاب، هزینه 

دالري ترخیص، اجارة غرفه و هزینة اقامت تیم اعزامي در ابوظبي و دبي به شکل کنسرسیوم توسط 
دکتر خرمشاد ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات، دکتر متولیان ریاست انتشارات الهدي و دکتر 

هاشمي رایزن فرهنگي جمهوري اسالمي ایران پرداخت شده است.
آلمان، انگلیس، آمریکا، سوئیس، مجارستان، مصر، ترکیه، لبنان، سوریه ، عربستان سعودي ، کویت 

و... مهم ترین کشورهاي شرکت کننده  در این نماشگاه بودند. مصر با 10 غرفه باالترین تعداد غرفه ها 
در نمایشگاه مذکور را داشت .خلیفه بن طحنون آل خلیفه، نفر دوم شیوخ امارات و وزیر فرهنگ و 
سیاحه ابوظبي نیز با مراجعه به غرفة جمهوري اسالمي ایران از حضور فعال ایران قدرداني نمود و 
کتابي نفیس به نام ایران محصول انتشارات یساولي از سفیر کشورمان هدیه گرفت.                 

خبر کوتاه 
 کتاب درآمدی بر 

زبانشناسی تطبیقی زبان های 
هندواروپایی ترجمه اسفندیار 

طاهری، از انتشارات پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در بیست و نهمین 
دوره کتاب سال جمهوری 

اسالمی ایران به عنوان کتاب 
شایسته تقدیر شناخته شد.

 پرفسور گارنیک 
آساتوریان، رییس کرسی 

ایرانشناسی دانشگاه دولتی 
ایروان و رییس مرکز 

ایرانشناسی قفقاز اسفند ماه 
سال گذشته با حضور در 
پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی و در یک 
سخنرانی یک ساعته به بررسی 
ایرانشناسی در منطقه پرداخت.

 بزرگداشت شادروان 
اسماعیل دولتشاهی، استاد 
پیشکسوت عرصه تحقیق و 

ترجمه در حوزه علوم انسانی 
ششم اسفند سال گذشته به 
همت انجمن ایرانی تاریخ در 
پژوهشگاه برگزار شد. در این 
بزرگداشت بیش از 70 نفر از 

اساتید و پژوهشگران این حوزه 
حضور داشتند.
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توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد 

کتاب دکتر میری درباره بررسی آراء عالمه جعفری
در حوزۀ جامعه شناسی

 Alternative Sociology: Probing into the Sociological Thought of Allama M. T. Jafari  کتاب
نوشته دکتر سید جواد میری  توسط آکادمي مطالعات ایراني لندن )LAIS( منتشر شد.این کتاب به بررسی آراء عالمه جعفری 
در حوزة جامعه شناسی می پردازد و مشخصاً به مباحث کلیدی جامعه شناسی از دیدگاه عالمه جعفری پرداخته است. مؤلف با 
ورود به موضوعات حوزة فلسفة علم و علوم انسانی، سعی در تبیین دیدگاه عالمه جعفری در چارچوب »مکتب اصالت فطرت« 
دارد.  در این کتاب مولف با اشاره به مباحث گوننار میردال از جمله »بیطرفی ارزشی« در بستر علوم انسانی )نظریه پرداز شهیر 

سوئدی که موفق به اخذ جایزه نوبل شد( سعی در مشخص کردن مطالعات مقارنه ای در حوزه فلسفه علم و علوم اجتماعی دارد. 
دکتر میری در 15 سال گذشته سعی در بازخوانی میراث نظریه های اجتماعی اندیشمندان جهان اسالم داشته و این اثر در 

راستای این »باز خوانی تراث فکری« غیر- یوروسنتریک دارد. این کتاب به عنوان دومین اثر دکتر سید جواد میری )دانشیار در 
فلسفه علم و مطالعات ادیان( در حوزة علوم اجتماعی و افکار عالمه جعفری به زبان انگلیسی است که در انگلستان به زیور چاپ 

رسیده است. 
آکادمی مطالعات ایرانی لندن London Academy of Iranian Studies(( از سال 2000 در لندن تاسیس شده است. 
انتشار دانشنامه فرهنگ مکتوب عرفان و تصوف و نشریات فلسفه متعالی )Transcendent Philosophy Journal( و 
مجله Islamic Perspective Journal از فعالیت های این مرکز است که مدیریت آن را سید سلمان صفوی بر عهده دارد.

با انتشار بیش از 110 هزار مقاله دیگر و رو نمایی از 2 پایگاه جدید  آغاز شد

فاز سوم 
پرتال جامع علوم انسانی

ادامه از صفحه اول - پرتال جامع علوم انسانی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  راه 
اندازی شده است، با هدف ایجاد مرکزي براي دسترسي و هم افزایي فعالیت هاي علمي و پژوهشي در حوزه 

علوم انساني ، ایجاد بانک اطالعات جامع و روز آمد مقاالت و تولیدات علمی به زبان فارسی به صورت 
متمرکز، با دسترسي آسان، رویکرد یکسان و رفع محدودیت هاي شکلي ، زماني و سازماني ؛ در فاز دوم 

ضمن  تکمیل نشریات موجود در فاز اول، شناسایی نشریات جدید و جمع آوری، کارشناسی و بارگذاری 
مقاالت در پرتال جامع علوم انسانی از ابتدای اردیبهشت سال  1390 به نشانی  www.ensani.irآغاز به 

کار نمود.در ابتدا، اطالعات بیش از 1500 نشریه جمع آوری و با کار کارشناسی صورت گرفته بیش از 1000 
نشریه مورد تایید علمی قرار گرفت و هم اکنون 55 هزار مقاله تمام متن به 110 هزار مقاله پیشین، افزوده 
شده است. این تعداد مقاله از 500 عنوان نشریه و بیش از 5500 شماره نشریه استخراج شده است. بدین 

ترتیب بخش قابل توجهي از علوم انساني بومي که توسط محققین و پژوهشگران ایراني تولید شده به صورت 
متمرکز، دسته بندي شده و سهل الوصول در اختیار دانشجویان و اساتید حوزه علوم انساني قرار مي گیرد. 

عالوه بر این، واحد روابط عمومی پرتال جهت حفظ حقوق صاحبان آثار و دریافت مجوز نشریات برای بارگذاری 
مقاالت در پرتال و همچنین دریافت فایل الکترونیک نشریه و یا نسخه کاغذی آن برای اسکن و تهیه نسخه 

الکترونیک با بیش از 500 نشریه فعال موجود تماس حاصل نموده اند که حاصل این فعالیت دریافت بیش از 
250 موافقت نامه وشده اند.در این میان با برخی مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی کشور نیز مذاکراتی انجام شده 
که از آن جمله می توان به دریافت مجوز از فردوسی مشهد، تبریز، باهنر کرمان، شیراز، چمران اهواز، سیستان و 
بلوچستان و ... و همچنین مراحل نهایی انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاه ها اشاره کرد.هم اکنون روزانه بیش از 
10 هزار محقق از پرتال جامع علوم انسانی بازدید می کنند که پیش بینی می شود با تکمیل اطالعات نشریات 

این تعداد به بیش از 40 هزار نفر افزایش یابد.
اهداف پروژه پرتال جامع علوم انساني

ایجاد مرکزي براي دسترسي و هم افزایي فعالیت هاي علمي و پژوهشي در حوزه علوم انساني.
ایجاد بانک اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، کتب و فرآورده هاي علمي چند رسانه اي به صورت متمرکز، با 

دسترسي آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت هاي شکلي، زماني و سازماني.
ایجاد جامعه مجازي از فعاالن عرصه تحقیق و پژوهش در علوم انساني جهت تعامل با مخاطبان از طریق فراهم 

کردن امکان اعمال نظرات، طرح اید ه ها و نظام پیشنهادات و انتقادات به صورت آني.
معرفي تخصصي پژوهشگران و اساتید در حوزه هاي تخصصي علوم انساني جهت تقویت حقوق معنوي

ایجاد مرکزي براي معرفي نیاز ها و خالءهاي موجود در موضوعات پژوهشي جهت هدایت طرح هاي تحقیقاتي 
به موضوعات کاربردي

فراهم کردن بستري براي جریان سازي و مدیریت محتواي علوم انساني جهت جلوگیري از هرز رفتن منابع 
مادي و معنوي و توان  تحقیقاتي جامعه علمي کشور در روندهاي تکراري و کلیشه اي کنوني و ایجاد زمینه 

مساعد براي بومي سازي علوم انساني در کشور

17 نفر از میهمانان همایش بین المللی دین در آیینه 
هنر که برای حضور در این همایش به ایران آمده 

بودند،بیستم فروردین با حضور در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی،در جلسه مشترکی با 

اساتید این پژوهشگاه شرکت کردند.
آقاي دکتر ویجي بابوکومار از دانشگاه عثمانیه حیدرآباد 

،آقاي دکتر سرگئي کوزین از دانشگاه سن پترزبورگ 
روسیه ، خانم دکتر آناستازیا گریب از دانشگاه سن 

پترزبورگ ، جناب آقاي دکتر برنارد کني از دانشگاه 
قاهره، آقاي دکتر پدرام خسرونژاد از دانشگاه سن اندروز 

اسکاتلند ، آقاي دکتر پاتریک رینگنبرگ از دانشگاه 
لوزان سوئیس، آقاي دکتر محمد حسین جزایري از 
دانشگاه کمپلونتسه مادریر اسپانیا، خانم دکتر مریم 

اسکندري از دانشگاه هاروارد امریکا ،آقاي آنتونیو 
بیانکیتي  رئیس موسیقي سنتي ایتالیا، سرکار خانم 
ماریزا زاکانیني  رئیس موزه باربریني ایتالیا،خانم آنیا 

جنتیلي  معاون موزه باربریني ایتالیا ،جناب آقاي روبرتو 
د سانتیس  موزیسین،آقاي ادگار جوسو  موزیسین 

،آقاي لوکومارکوناتو  موزیسین و حجت االسالم علي 
اکبر ناصري  سفیر ایران در واتیکان میهمانان حاضر 
در این مراسم بودند. دکتر شهرام یوسفی فر معاون 
پژوهشی،دکتر عبداهلل قنبر لو رئیس دفتر همکاری 

های بین الملل ، دکتر ابولقاسم رادفر رئیس پژوهشکده 
ادبیات و دکتر سید جواد میری عضو هیئت علمی 

پژوهشکده علوم اجتماعی هم از سوی پژوهشگاه در 
این جلسه شرکت کردند.

در این جلسه میهمانان ضمن معرفی و توضیح زمینه 
فعالیت شان،در یک گفتگوی آزاد به طرح مباحث مورد 

عالقه پرداختند.

یکصد و بیست و هشتمین 
جلسه شورای بررسی متون 

تشکیل شد
یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای بررسی متون 

اسفند سال گذشته به ریاست دکتر آیت اللهی و با 
حضور اعضاء برگزار شد. گزارش ارزیابی فعالیت گروه ها 
در سال 1390 و تبادل نظر پیرامون جلسه دیدار با مقام 
معظم رهبری دو دستور اصلی این جلسه بودند.در این 
جلسه همچنین اعضا 15 مصوبه داشتند.ارسال صورت 

جلسات شورا به صورت ایمیل برای مدیران گروه 
ها،ارسال آمار هر گروه به  ریاست شورا از سوی مدیران 

گروه ها،تشکیل جلسات شورا به صورت ماهیانه و در 
صورت ضرورت 2 بار در ماه،افزایش تعداد اعضای هر 

گروه به 15 نفر،نهایی شدن عناوین کتب ملی و جهانی 
هر گروه تا پایان اردیبهشت 91 و تشکیل گروه جدیدی 

در خصوص دیدار با مقام معظم رهبری با مسئولیت 
دکتر حسینی تعدادی از مصوبات یکصد و بیستمین 

جلسه شورای بررسی متون بودند.

میهمانان خارجی همایش
 بین المللي دین در آئینه هنر 

در پژوهشگاه 
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دکتر آیت اللهی با حضور در کافه خبر و مصاحبه با سایت خبرآنالین:   

مخالف حذف رشته های علوم انسانی هستم   

  از آنجایی که ش�ما عضو کمیته بازنگری در دروس 
علوم انسانی هستید چقدر این دروس تغییر کرده اند 

و االن این موضوع در چه مرحله ای است؟
در 555 درس منتخ��ب از می��ان 38 رش��ته عل��وم انس��انی 
دانشگاه های کش��ور تغییر کرده است که بیشترین تغییرات در 
عل��وم اجتماع��ی بوده اس��ت.با توج��ه به کاس��تی های متعدد 
رشته های علوم انس��انی درکشور که روز آمد و مناسب فرهنگ 
ایرانی اسالمی نبود و با توجه به دغدغه های جدی مقام رهبری، 
این دروس مورد بازنگری قرار گرفت.برخی از سرفصل ها و منابع 
دروس کارشناس��ی رشته های علوم انسانی بیش از بیست سال 
بود که تغییر نکرده بود.در بازنگری دروس س��عی شده است که 
تهی��ه س��رفصل ها در چارچ��وب ارزش های اس��المی، اهداف 
بلندمدت کشور و راهبردهای کالن کشور مورد توجه قرار بگیرد. 
اما اینکه بخواهیم بگوئیم این علوم از اساس غرب زده هستند و 
اساتید دانش��گاهی غربزده هس��تند و باید هدایت شوند حرف 
سنگینی است.به نظر من باید نسبت به اندیشه های غربی حالت 
فعال داش��ته باشیم و منفعل نباش��یم .جامعه باید بتواند حالت 
فعال داشته باشد و به مسائل با دید اجتهادی نگاه کند و مسائل 
را بررس��ی کند و ببیند چه میزان از مسائل و موضوعات بررسی 
ش��ده درس��ت یا غلط است و چه میزان از آن با مسائل جامعه ما 

همخوانی دارد یا ندارد.

  در تغییرات�ی که در علوم انس�انی انجام می ش�ود 
ام�کان ح�ذف رش�ته ای هم وج�ود دارد.مثال س�ال 
گذش�ته اعالم شد که دانش�گاه عالمه طباطبایی 13 

رشته درسی علوم انسانی را حذف کرده است؟
در زمینه تحول علوم انسانی، شورای عالی انقالب فرهنگی به 
طور قانونی این وظیفه را به عهده گرفته و ش��ورای تحول در 
علوم انسانی به طور تخصصی این موضوع را پیگیری می کند. 
قرار ش��د چون این کار زمان بر است یکسری کارهای کوتاه 
مدت انجام ش��ود ل��ذا تصمیم به اصالح س��رفصلهای علوم 
انسانی شد. و 38 رشته را انتخاب کردیم و در این 38 رشته، 
درسهای مهمی که احتیاج به تغییر داشت را انتخاب کردیم 
.اما ما تصمیم نداش��تیم این کار را به تنهایی انجام دهیم لذا 
پرسش��نامه ای را تدوین کردیم و به 3021 اس��تاد دادیم و 
نهایتا این پرسشنامه ها را به اعضای شورا  تحول دادیم تا این 
پرسشنامه ها را به طور دقیق بررسی کنند و اطالعات را تهیه 
کنند. اما در پاس��خ به سوال ش��ما باید بگویم که ما به شدت 
معتقدیم که این رشته ها نه تنها نباید حذف شوند بلکه باید 
زودتر بحث تحول آنها بررس��ی شود. اما متاسفانه یک سری 
افراد، تنها راه حل را حذف این رش��ته ها میدانستند. بعضی 

دانشگاهها، رشته ها را حذف کردند.

 تصور می کنید در دفترچه انتخاب رشته امسال هم 
این موضوع دوباره دیده شود؟

من در اینباره خبری ندارم چون من هم جزو یکی از اس��اتید 
این دانشکده هستم و فقط تدریس می کنم.

 شما در پژوهشکده مخالف موضوع حذف رشته ها 
هستید؟ 

بل��ه من اساس��ا با این موض��وع مخالفم. دلیل��ش هم را در 
محضرمقام معظم رهبری عن��وان کردم که برای تحول در 
علوم انسانی بعضی ها فقط راه سلبی را یاد گرفته اند، مانند 
رشته فلسفه، زنان و ... . یک سری از افراد می گویند که باید 
این رش��ته ها را حذف کنیم در حالی که ما اگر فلس��فه را 
نشناس��یم، غ��رب را نمی شناس��یم که بتوانی��م وضعیت 
خودمان را در مقایسه با آنها درك کنیم. ارزش گذاری های 
صفر و یکی – عددی-، کمی گرایی، س��اده انگاری و جزیی 
نگری از آفت های حوزه علوم انس��انی در کشور است. نباید 
اندیشه هایی که در علوم انسانی مطرح می شود را یا به طور 
مطلق پذیرفت و یا به کلی آنها را طرد کرد بلکه باید جریان 
ه��ای مختلف فک��ری را درکنار هم ارایه ک��رده و به نقد و 
پاالیش آنها پرداخت .علوم انس��انی کش��ور با چالش های 
مختلفی روبه رو اس��ت که همسان انگاری این علوم با علوم 
فنی و پزش��کی از جمله آنها به ش��مار می آید و متاس��فانه 
برخی افراد توجه ندارند که علوم انس��انی، تاثیراتی عمیق و 
دراز مدت اما غیرظاهری دارند و نمی توان انتظار داشت که 
نتای��ج آن را همچون علوم تجربی در کوتاه مدت به صورت 
کمی و ملموس مشاهده کرد.ساده انگاری و جزیی نگری را 
به عنوان دیگر آفت های علوم انس��انی اس��ت و برخی افراد 
خارج از علوم انسانی، این علوم را ساده می انگارند درحالیکه 
علوم انس��انی، یک حوزه کامال تخصصی است و برخی دیگر 
نیز با نگاه مهندس��ی، فرآیند ها را کمتر به صورت کلی می 
بینند و از علوم انسانی هم انتظار ایجاد نتایج جزیی دارند.

 شما به بومی سازی علوم انسانی معتقد هستید؟
ای��ن موضوع باید به طور جدی مورد بررس��ی قرار گیرد. در 
ش��عار می توان گفت که این علوم انسانی همه غربی است و 
نبای��د آنها را ترجمه کرد و تألی��ف کرد،اما باید مطابق آمار 
حرف زد. باید بررس��ی کرد ک��ه چند درصد از کتب موجود 
علوم انس��انی در کش��ور ترجمه و چند درصد تألیف است و 
چند درصد از این کتابها با جامعه ما متناس��ب است .به نظر 
من ما باید نس��بت به اندیشه های غربی حالت فعال داشته 
باش��یم و منفعل نباش��یم. با ن��گاه اجتهادی بای��د بنیادها 
بررسی شوند و آنجایی که بنیادها مشکل دارند مورد توجه 

قرار گیرند.

  این تغییرات می تواند در فعال ش�دن رش�ته های 
علوم انسانی موثر باشد؟

متاسفانه در این سال ها ما به دانشجویان فقط حفظیات یاد 
داده ای��م و مهارت��ی ب��ه آنها نیاموخت��ه ایم. م��ا در تغییر 
س��رفصلها گفته ایم که دانشجویان باید در این رشته ها چه 
چیزهایی را بیاموزند و بعد از آن چه مهارتهایی باید داش��ته 
باشند. اگر این مهارتها در دروس ما بیاند و استادان موظف 
ش��وند که آنها را بیاموزند، باید منتظر کارآیی زیادی هم در 
این رش��ته ها باش��یم.در حال حاضر فارغ التحصیالن علوم 
انسانی به صورت بالقوه پژوهشگر هستند اما به دلیل ضعف 
در مدیری��ت نمی توان ارتباط موثری میان پژوهش��گران و 
بودجه های تحقیقاتی در کش��ور فراهم ش��ود.ما باید نقش 
تعیین کننده در رش��د پژوهش داشته باشیم تا پژوهش به 
درس��تی در کشور فراهم شود.50 درصد دانشجویان کشور 
در رشته های علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند و این 
در حالی اس��ت که مهم ترین مشکل کش��ور در حوزه علوم 
انس��انی اس��ت. طبق برنامه پنجم توس��عه 3 درصد تولید 
ناخال��ص ملی باید به امر پژوهش اختص��اص یابد و این در 
حالی است که در حال حاضر تنها نیم درصد تولید ناخالص 
ملی به امر پژوهش اختصاص می یابد.پژوهشگران زیادی در 
کش��ور وجود دارن��د اما به دلیل معض��ل مدیریت پژوهش 

نمی توان به درستی از این پژوهشگران استفاده کرد.

 با اینحال برخی از کارشناسان حوزه علوم انسانی با 
موضوع بومی سازی علوم انسانی مخالف هستند؟

برخ��ی مطرح کرده اند که جامعه شناس��ی م��ا باید ناظر بر 
مسأله های کشور ما باشد. این سؤال مطرح است که با کدام 
ابزار باید این اقدام انجام ش��ود. آیا با همان ابزار می خواهید 
ای��ن کار بکنی��د! البته باید بررس��ی کرد که ب��ا همان ابزار 
می توان به مس��ائل بومی پاس��خ داد یا نه. اما بدون منطق و 
استدالل نمی توان زود قضاوت کرد.اینکه بومی شدن صرفا 
به معنای پرداختن به مسائل بومی معنا شود درست نیست. 
البته این موضوع هم مطرح اس��ت اما بومی ش��دن صرفا به 
این معنا نیست. بلکه باید خود علم رنگ و بوی بومی بگیرد. 
ب��رای نمونه علم در آمریکا، انگلیس و فرانس��ه رنگ و بوی 
کشور خودشان را دارد.ش��اید دلیل مخالفتها این باشد که 
برخی در داخل معتقد هس��تند بنیادها در علوم انسانی باید 
از اس��اس برچیده شوند که به نظر من خیلی موجه نیست. 
باید در برخی جاها بنیادها از اس��اس تغییر کند و مس��ائل 
خود را دخالت دهیم و در برخی جاها که عناصر آنها عقالنی 

است نیاز به این کار نیست.

دکتر حمید رضا آیت اللهی در روزهای پایانی سال گذشته به دعوت سایت خبرآنالین میهمان »کافه خبر« شد تا به سواالت کاربران این سایت و 
خبرنگاران در حوزه علوم انسانی پاسخ دهد.»کافه خبر« در حقیقت محل پذیرایی سایت خبرآنالین از میهمانان این رسانه در حوزه های مختلف است.

خبرآنالین پیش از انجام مصاحبه با چهره ها،زمان حضور آنها را در سایت اعالم می کند و کاربران نیز سوال های خود را ذیل این خبر درج می کنند. 
دکتر آیت اللهی در این مصاحبه 2 ساعته به سواالت زیادی در باره بومی سازی علوم انسانی،تغییر سر فصل ها،مشکالت رشته ها و دانشجویان علوم 

انسانی،کرسی ها آزاد اندیشی،نقد و نظریه پردازی و ... پاسخ داد. مشروح این گفتگو 19 فروردین در خبرآنالین و به عنوان »خبر اول« این سایت 
منتشر شد.خبرآنالین به عنوان یکی از رسانه های پرمخاطب و موثر در فضای خبری،بر اساس رتبه بندی سایت الکسا بیست و هفتمین سایت پربازدید 

در ایران است که در میان سایت های خبری بعد از تابناک و خبرگزاری فارس در رتبه سوم  قرار دارد.این سایت پیش از این نیز عالوه بر چند گفتگو با 
دکتر آیت اللهی، اخبار زیادی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را پوشش داده بود.مشروح گفتگو را بخوانید...
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برهان يا دليل كه فلسفه بس بدان مي نازد جز 
حجاب معرفت نيس��ت و نشان عجز فيلسوف از 
درك بالواس��طه حقيقت. اما چرا موالنا معرفت 
موَس��س بر واس��طه گري بره��ان را بر نمي تابد؟ 
پاس��خ را باي��د در هستي شناس��ي وي جس��ت. او 
قائل به همس��نخي هس��تي و انديشه است . كسي 
را ك��ه از انديش��ه  باالت��ري برخ��وردار اس��ت 
محظوظ تر از حظ وجود مي شمرد .انسان بيشتر 
از حي��وان وج��ود  دارد چ��را ك��ه انديش��ناك تر از 

آنس��ت آدمي از اين حيث اش��تداد وجودي  دارد. 

مرور فوری  

حقیقت چالش مولوي و فلسفه
   خالصه یک سخنرانی 

فلسفه و اهل آن، مکررا آماج نقد و تعریض موالنا در مثنوي قرار مي گیرند. تواتر 
این طعن و انکار آنچنان اس��ت که ب��ه هیچ روي نمي توان آن را امري تصادفي و 
َعَرضي محسوب داشت.نقد موالنا بر فلسفه و فیلسوف در یک موضع مثنوي حتي 
به انتساب کفر نیز منجر مي شود که هر چند مراد گوینده تکفیر فالسفه – بدان 
معنا و مدلول که غزالي کرد – نیست،باري حاکي از عمق بیزاري موالنا از فلسفه 

و فیلسوف تواند بود.
انکار فلسفه توسط موالنا البته بي سابقه عقبه اي در فرهنگ ما نیست و این انکار 
عمدتا از دو جانب صورت پذیرفته است؛ یک از جانب متشرعه و دو دیگر از سوي 
اهل تصوف یا حداقل کسانیکه تمایالت عرفاني داشته اند. محمدغزالي که نسب 
به هر دو دس��ته مي برد بي ش��ک نامبردار ترین ناقد فلس��فه اس��ت که “ تهافت 
الفالس��فه” اش در بیست مسئله تعجیز فالس��فه مي کند و در سه از این بیست، 
اف��زون بر تعجیز ، تکفیر نیز. فتواي غزالي مش��عر بر کفر فیلس��وف در تهافت و 
المنقذ من الضالل با جمله اي واحد بیان مي ش��ود: “ هذا هو الکفر الصراح الذي 

لم یعتقده احدا من فرق المسلمین.”
تعریض متش��رعه بر فلسفه شاید بیشتر بدان سبب بود که چون و چراي فلسفي 
اگر هم صریحا با آموزه هاي دیني در نپیچد اما  امري اس��ت  که راه یافتن آن به 
ح��وزه اعتق��اد دیني بهر حال مخل دل س��پردن به اموري اس��ت ک��ه ذاتا تعبد 
مي طلبند. انکار متصوفه و اهل عرفان متوجه توسل این ابناء الدلیل – فیلسوفان 
– ب��ه برهان بعنوان یگانه طریق نیل به حقیقت اس��ت و البته پیداس��ت که اهل 

عرفان و تصوف چنین شاني را نه براي برهان که براي کشف و شهود قائل اند.
مرحوم زرین کوب،نقد موالنا بر فلس��فه را همسنخ نقد غزالي مي شمرد.ما برآنیم 
که نقد موالنا نه فقط با آنِ  غزالي که با هر تعریض دیگري نیز- همچون نقد ابن 
غیالن ، ش��یخ ش��هاب الدین عمر س��هروردي،فخررازي، بهاء ول��د و...- تفاوت 
جوه��ري دارد و از جهاتي عدی��ده منحصر به فرد اس��ت. از مهمترین وجوه هر 
معرفت بشري – از جمله فلسفه – موضوع آن معرفت است و روشي که براي نیل 
ب��ه حقیقت بدان تمس��ک دارد. آیا نقد موالنا مي توان��د متوجه موضوع یا روش 
فلس��فه باشد؟اگر پاسخ ، منفي است پس دقیقا چه چیز فلسفه معروض تعریض 
موالنا بوده است؟ پس سوال این است که آیا موالنا موضوعات مطرح در فلسفه را 
عبث، جدلي الطرفین، بد طرح ش��ده و ... مي دانس��ته یا روش فلس��فه را عقیم 

مي ش��مرده و صوب به حقیقت را از طریق آن ، ناممکن؟ 
یا هیچکدام از این دو در میان نبوده و حقیقت نقد موالنا 

بر فلسفه را در جاي دیگر باید جست؟
واقع آنس��ت که نقد موالنا متوج��ه موضوعات مطرح در 
فلسفه نمي تواند باشد.بقول زرین کوب “ مثنوي هیچگاه 
از بینش فلسفي خالي نیست و کمتر مسئله اي از امهات 
مسائل اهل فلسفه هست که در مثنوي مطرح نشده باشد 
و پاس��خي برهاني یا تمثیلي بدان داده نش��ده.”. مسئله 
جوهر و ع��رض، حدوث و قدم عالم ،نظریه معرفت بطور 
اعم و نظریه تذکر افالطون بطور اخص، نظریه مثل همو، 
مس��ئله نفس و خلود آن ، مسئله نس��بت قواي نفساني 
آدمي با یکدیگر ، نسبت معرفت و عمل ، اخالق حد وسط 
ارسطو، نظر حکماي فیثاغوري در باب منشا موسیقي و...

فقط اندکي از بس��یار موضوعات فلسفي اندکه در مثنوي 

مجال طرح یافته.مثنوي کتابي است که گوینده آن تالشي شکوهمند بذل اقناع 
فاهمه مخاطبین مي کند. دفع دخل مقدر مي سازد،به رفع تناقض ظاهري آیات 
ی��ا احادیث مي پردازد، از اش��اراتي که امکان اقناع عقل نمي دهند ،  مس��ئوالنه 
مي پرهیزد، ش��طحیات مالوف عارفان جائي در این اثر ندارد و اینهمه نش��ان از 

قرابت کتاب دارد با رویکرد فلسفي.
در باب روش��هاي موجه در فلسفه نیز وضع بهمین منوال است. برهان یا حجت ، 
روش موجه نیل به حقیقت اس��ت در فلس��فه و منطقیین علي العموم آن را سه 
قس��م مي ش��مارند:قیاس، اس��تقراء و تمثیل. حجیت تمثیل البته نزد آنان بس 
کمتر از اس��تقراء و این یکي کمتر از قیاس اس��ت.موالنا با آنکه قیاس آوردن در 
مقابل نص را به  حکم “ اول من قاس ، ابلیس” به ش��یطان نس��بت مي دهد لیکن 
چنانکه مش��هود اس��ت در این انتساب ، انتس��اب مطلق را به مشروط مي کاهدو 
مي گوی��د: “ اول کس��ي که در مقابل ن��ص ، قیاس آورد ابلی��س بود.”مواردي از 
اس��تقراء نیز در مثنوي قابل احصاء اس��ت.از جمله در دفتر اول پس از برشمردن 
تع��دادي از حاالت همچ��ون بیماري و مصیبت و ... که باعث هش��یاري آدمي و 
بیداري او از غفلت مي گردند ، دقیقا طي یک س��اختار اس��تقرائي  از موارد جزئي 
به یک صور عمومي مي رسد که طي یک اصل بیان مي شود : “ پس بدان این اصل 

را اي اصل جو/ هر که را درد است او برده ست بو.”
در باب تمثیل نیز پیداست که مثنوي اساسا چیزي جز تمثیل نیست. في الجمله 
نقد موالنا نه مي تواند متوجه موضوعات فلسفي بوده باشد و نه روشهاي آن. پس 

چیست حقیقت چالش موالنا با فلسفه و فلسفي؟
این حقیقت را باید در رهیافت واسطه س��ازانه فلس��فه جس��ت که بین مدِرك و 
مدَرك حجاب مي افکند. برهان یا دلیل که فلس��فه بس بدان مي نازد جز حجاب 
معرفت نیس��ت و نشان عجز فیلس��وف از درك بالواسطه حقیقت. اما چرا موالنا 
معرفت موَسس بر واسطه گري برهان را بر نمي تابد؟ پاسخ را باید در هستي شناسي 
وي جس��ت. او قائل به همسنخي هس��تي و اندیشه است . کسي را که از اندیشه  
باالتري برخوردار است محظوظ تر از حظ وجود مي شمرد .انسان بیشتر از حیوان 
وجود  دارد چرا که اندیشناك تر از آنست آدمي از این حیث اشتداد وجودي  دارد. 
حال اگر معرفتي از طریق واسطه فراچنگ آمده باشد چگونه مي تواند در نسبتي 
چنان بي واسطه با جان آدمي وارد شود که در حقیقت نوعي اینهماني بین آن و 
وجود آدمي برقرار گ��ردد؟ به عبارت دیگر ، این قول 
متعلق به حوزه معرفت شناسي که” برهان واسطه بین 
ما و حقیقت اس��ت” برآورنده و ارضاءکننده این قول 
متعلق به حوزه هستي شناس��ي نیست که “ هستي و 

اندیشه ، اینهمانند.”
اما س��والي دیگر اینجا رخ مي نمایاند: اندیشه فارغ از 
واس��طه گري برهان، قائم به چیست؟به عبارت دیگر 
چ��ه ش��رطي اندیش��ه بای��د احراز کن��د ت��ا بتوان��د 
بیواسطه باشد؟پاسخ را باید در خصلت متعلَق معرفت 
جس��ت و یافت. به اعتقاد موالن��ا متعلَق معرفت باید 
مس��ئله حقیقي وجود آدمي یا به تعبیر س��اده تر درد 
جان آدمي بوده باشد.آنکه از همه علوم خبر مي دهد اما 
از درد حقیقي خود  بیخبر اس��ت، واجد هیچ معرفتي 

نیست.

سخنرانی دکتر مهدی معین زاده،سرپرست مدیریت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی 22 اسفند سال گذشته با موضوع »حقیقت چالش مولوي و فلسفه برگزار شد.آنچه در ادامه 

می خوانید خالصه ای از این سخنرانی است که به همت گروه علوم و دین برگزار شد...
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عمده فعالیت هاي دولت در کشور ما در الیحه بودجه بازتاب مي یابد که هر دو نوع 
فعالیت هاي حاکمیتي و تصدي گرانه دولت را در خود دارد.با بررسي سري زماني بودجه هاي 

دولت به این نتیجه مي رسیم که همواره نزدیک به یک سوم ارقام بودجه به فعالیت هاي 
حاکمیتي و دو سوم آن به فعالیت هاي تصدي گرانه در بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعي 

دولتي مربوط بوده است. ظاهرا الیحه دولت باید ارقامي دقیق در خود داشته باشد، اما پس از 
تحلیل درمي یابیم که این ارقام عمال از چنین دقتي برخوردار نیست.

بخشي از بودجه که به فعالیت هاي حاکمیتي بازمي گردد، بودجه عمومي دولت است که 
صرف امور حاکمیت، وزارتخانه ها، قوه قضائیه و مجلس مي شود و منابع در اختیار دولت 
)مالیات ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و...( عمدتا به این بخش اختصاص مي یابد. 

بنگاه ها و شرکت هاي مربوط به بخش دوم بودجه )بخش فعالیت هاي تصدي گرانه( درآمدها 
و هزینه هاي خود را دارند.از این رو این بیان که دولت به واسطه فعالیت هاي این دست 
شرکت ها دچار زیان یا کسري بودجه مي شود، از این حیث صحت ندارد. به عنوان مثال 

طبق الیحه بودجه سال 91 که از طرف دولت به مجلس تقدیم شده، قرار است که دولت در 
سال جاري، در مجموع نزدیک به 6/11 هزار میلیارد تومان خالص سود سهام و مالیات از 
محل این شرکت ها )با احتساب زیان شرکت هاي زیان ده( دریافت کند.از این رو در نگاه به 

فعالیت هاي دولت باید دقت کرد که بخش تصدي گري، 
براي دولت منبع درآمد است. 

اندازه بودجه عمومی دولت
نخستین پرسش این است که بودجه عمومي )حاکمیتي( 

دولت چه اندازه اي دارد و در مقایسه با گذشته چه تفاوتي 
کرده است. شاید از آنجا که دولت اندازه بودجه عمومي 

خود را در الیحه بودجه اعالم مي کند )که در بودجه 
سال جاری معادل 164 هزار میلیارد تومان است(، این 
پرسش عجیب به نظر آید. اما این رقم مطرح شده در 

الیحه بودجه، همه بودجه عمومي دولت در عمل نیست.
مساله این نیست که تنها محققان غیردولتي نمی توانند آن 

را تعیین کنند، بلکه خود دولت نیز قادر به چنین کاري 
نیست. 

با نظر به اهمیت نفت در بودجه دولت ایران مثالي از 
این بخش مي زنم. طبق الیحه بودجه سال 1391، باید 

نزدیک به 23 درصد از کل درآمد حاصل از فروش داخلي 
و خارجي نفت و گاز به صندوق توسعه ملي واریز شود، 

5/14درصد به شرکت  ملي نفت و شرکت هاي وابسته به 
آن اختصاص یابد، معادل 61000 میلیارد تومان در بودجه 

دولت مصرف شود و نزدیک به 2 درصد نیز به امور عمراني مناطق نفت خیز تخصیص یابد. 
پس از تخصیص این ارقام، مازاد درآمد نفت صرف اموري چون تقویت بنیه دفاعي، بخش 

سالمت و رفاه و بهداشت، بخش آب و نیرو، عمران شهري، حمل ونقل و... مي شود که هیچ 
یک رقم مشخصي ندارند و مشخص نیست که این اعتبارات فاقد رقم مشخص در چه محلي 

هزینه خواهد شد، امکان عملیاتي شدن دارد یا خیر، و... . همچنین پس از تخصیص این 
ارقام، قرار است که مازاد درآمد نفت و گاز )در صورتي که مازادي وجود داشته باشد( به 

حساب ذخیره ارزي واریز شود. 
در این میان عمدي در پنهان گویي نیست، بلکه اصوال رویکرد به گونه اي است که دید روشني 

در این زمینه وجود ندارد. از این رو اندازه بودجه عمومي دولت به روشني معلوم نیست و 
رقمی که در آغاز درباره نسبت بودجه عمومي به کل بودجه در سال 1391 )32 درصد( 

گفتم، غیرقطعي است.

30 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتي منفی
اگر فرض را بر اعداد قید شده در الیحه بودجه سال 91 بگیریم، دولت امسال 30 هزار میلیارد 
تومان تراز عملیاتي منفي دارد. این نکته به این معنا است که دولت حتي اگر بخواهد هیچ کار 
عمراني انجام ندهد و از محل درآمدهاي غیرنفتي، امور جاري خود را به انجام رساند، 30 هزار 

میلیارد تومان کسري دارد. به روشني مشخص است که این مفهوم با کسري بودجه تفاوت دارد. 
شاید با نظر به این نکته مفهوم وابستگي بودجه کشور به نفت نیز به شکلي روشن تر درك شود.
تراز عملیاتي منفي دولت ساالنه بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق الیحه 

بودجه سال 91، نزدیک به 80 درصد از تراز عملیاتي منفي )24 هزار میلیارد تومان( از محل 
فروش نفت و اموال و دارایي ها و باقي آنها از سایر ابزارهاي مالي چون فروش اوراق مشارکت، 

 استفاده از حساب ذخیره ارزي، واگذاري شرکت هاي دولتي و ... تامین مي شود.

وابستگي به نفت
پرسش دیگر، میزان وابستگي بودجه سال 91 به نفت است. به دلیل ساختار حاکم بر بودجه ، 
نمي توان در این باره دقیق سخن گفت. در گذر زمان از اوایل انقالب تاکنون، وابستگي بودجه 
دولت به نفت از نزدیک به 90 درصد به تقریبا 50 درصد کاهش یافته است. البته این رقم در 
هنگام تصویب بودجه ساالنه در مجلس نزدیک به 50 درصد 

است، اما در عمل افزایش مي یابد و به حدود 55 درصد مي رسد. 
طبق بودجه سال جاري، 61 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت 
در بودجه استفاده مي شود و با احتساب رقم 10 هزار میلیارد 

تومان از حساب ذخیره ارزي، سهم نفت در بودجه عمومي 
به 71 هزار میلیارد تومان یعنی 3/43 درصد مي رسد. البته 

میان ارقام اعالمي دولت و آنچه برخي کارشناسان مي گویند، 
تفاوت هایي وجود دارد که به تفاوت نگاه به مقوالت مختلف 

بودجه ای بازمي گردد. ابهاماتی نیز در رابطه با شرکت نفت وجود 
دارد که باید به آن اشاره کرد. البته منظور من از واژه ابهام، 

نه معناي منفي آن، بلکه این نکته است که قواعد مرسوم در 
نهادهاي مالي رعایت نمي شوند. طبق قانون،25 درصد از سود 

شرکت ها در قالب مالیات نصیب دولت مي شود و 75 درصد 
مابقي نیز به شکل سود سهام به سهامدار شرکت ها مي رسد. در 
ارتباط با مورد خاص شرکت ملي نفت، باید توجه کرد که پس 
از انقالب، با تصویب شوراي انقالب،مناسبات مالی شرکت نفت 
تغییر کرد و با تصویب قانون نفت در سال 1366، مقرر شد که 

شرکت هاي ملي نفت، گاز و پتروشیمي، اساسنامه هاي جدید 
متناسب با قانون نفت را ظرف یک سال به مجلس ارائه کنند و 
درآمدها و هزینه هاي بخش نفت طبق این قوانین تعیین شود. 
حال مساله این است که از آن زمان تاکنون هیچ یک از دولت ها این اساسنامه ها را به مجلس 

ارائه نکرده اند. 
در یکی از سال های اخیر که شوراي نگهبان به خاطر مشکالتي که از این لحاظ وجود داشت، 

بودجه را تایید نمي کرد، مقرر شد که این مشکل موقتا به این صورت حل شود که به جاي 
عبارت »شرکت ملي نفت ایران« از عنوان »وزارت نفت از طریق شرکت هاي تابعه« استفاده 

شود. با نظر به این اوصاف باید گفت که بودجه سال 91 نیز از این لحاظ سنجیده نیست.
به شکل مرسوم با مسامحه از کنار این موضوع گذشته ایم، اما تعیین تکلیف مساله نفت به 

خاطر اهمیتی که در بودجه دارد، موضوعي مهم است. مسائل مالي بزرگ ترین شرکت دولت 
یعني شرکت ملي نفت، شفاف نیست؛ بنابراین یکي از بزرگ ترین مسائل بودجه اي در دولت هاي 

مختلف این است که تکلیف بخش نفت به شکل قاطع روشن نشده است و این قضیه قاعدتا 
پیامدهایي دارد که باید در جاي خود به آن پرداخت.

سخنرانی  دکتر سبحانی با موضوع تجزیه و تحلیل بودجه دولت

باید از الیحه بودجه ابهام زدایی شود 
سخنرانی دکتر حسن سبحانی 28 فروردین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان »تجزیه و تحلیل 
بودجه دولت« برگزار شد. این سخنرانی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.اکنون فایل صوتی و تصویری این سخنرانی و 
دیگر برنامه های برگزار ش�ده روی س�ایت پژوهش�گاه به نش�انی www.ihcs.ac.ir   قابل دسترسی است.مهم ترین 

سخنان دکتر سبحانی پیش روی شماست... .  

دکتر سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران است که سوابق اجرایی و علمی 

متعددی درکارنامه اش دارد. وی که به عنوان اولین 
فارغ التحصیل دکترای اقتصاد در دانشگاه های 

ایران پس از انقالب شناخته می شود،3 دوره 
نمایندگی مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی، 
سرپرستی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی ، 
قائم مقام معاون پژوهشی ، مدیر گروه آموزشي 
اقتصاد نظري )هر سه در دانشگاه تهران( را بر 

عهده داشته است.از دکتر سبحانی تا کنون بیش 
از 20 کتاب و 25 مقاله منتشر شده است.

معرفی سخنران

دکتر حسن سبحانی کیست؟
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داستان مازاد درآمد نفتي؛ لباسی پروصله و پینه
تا پیش از سال 1379 در بودجه هاي ساالنه به دنبال 

این بودیم که قیمت هر بشکه نفت را با سازوکار ویژه خود 
تعیین کنیم؛ چون در آن هنگام کل درآمد نفت را در بودجه 

مصرف مي کردیم.امر بسیار مبارکي که در برنامه سوم رخ داد، 
تالش براي قطع وابستگي بودجه دولت به نفت بود. قرار بر این شد که 

در هر سال مبلغي براي درآمد حاصل از فروش مواد نفتي در بودجه 
دولت تعیین شود و مازاد بر آن مبلغ به حساب ذخیره ارزي واریز 

گردد تا در سال هایي که رقم پیش بیني شده براي درآمد نفت، کمتر 
از رقمي است که در بودجه آن سال پیش بینی شده، این کمبود از محل 

موجودي حساب ذخیره ارزي جبران شود. 

ابهام در بخش »متفرقه« بودجه سال 91
و بودجه عمومي دولت با رقم پیش گفته در چهار شاخه عمده امور عمومي، دفاعي، اقتصادي 

ارقام اجتماعي طبقه بندي مي شود.گاهي اوقات، عدم شفافیت و برخی مواقع نیز نبود تعریف سبب مي شود که مجموع 
بودجه در این چهار بخش با جمع کل متفاوت باشد. سهم چهار بخش فوق از اعتبارات بخش عمومي در بودجه سال جاري، به 
ترتیب نزدیک به 6، 17، 15 و 47 درصد است و کمتر از 20 درصد بودجه عمومي نیز به امور »متفرقه« بازمي گردد.در ضمن، 
همه ارقام مربوط به این چهار بخش قابلیت افزایش دارند. به عنوان مثال، اقالم یارانه نهاده هاي کشاورزي یا کمک به مساجد 

بین راهي در بخش متفرقه قرار دارند و اگر در بخش امور اقتصادی یا اجتماعی لحاظ شوند، ارقام را تغییر خواهند داد.

تبصره هاي بودجه
در طول زمان انتظاري در ارتباط با بودجه نویسي شکل گرفته و اتفاقي رخ داده است، که این باور پدید آمده که اگر بودجه تبصره 
نداشته باشد، مشکلي در بودجه نویسي روي داده است. انتظارعقالیی و منطقی آن است که در بودجه معین شود که دستگاه هاي 
مختلف که در زمان هاي گوناگون شکل گرفته و وظیفه مند شده اند،  از منابع پیش بیني شده چه اندازه بودجه مي گیرند تا بتوانند 

همه یا بخشي از وظایف خود را انجام دهند. جمع درآمد و هزینه این دستگاه ها در یک ماده واحده جمع مي شود، اما وجود تبصره 
در لوایح بودجه، کاري جعلی است که ما انجام داده ایم. تبصره به معناي ایضاح بخشي از ابهامات در حد معقول و مورد نیاز، معنادار 

است. اما بعضا دیده ایم که براي یک ماده واحده 2 صفحه اي، کتابچه ای 150 صفحه اي با نزدیک به 70 تبصره برای حدود 40 
موضوع متنوع داشته ایم. این امر ضایعه اي براي کشور به وجود آورده است؛ چه اینکه مضمون هر تبصره بایدبرای طی روند قانوني 

نسبتا طوالني خود زمان طوالنی را در مجلس طي کند تا در عین حال از قوام قانونی هم برخوردار گردد، اما براي پرهیز از طي 
این روند، مضامین بعضا مهم در قالب تبصره های بودجه به مجلس ارائه مي شوند و بررسي آنها که باید طي حدود پنج یا شش ماه 

انجام گیرد، حداکثر ظرف بیست دقیقه در مجلس به پایان مي رسد. به این خاطر روزهاي بررسي بودجه به جاي اینکه به مداقه 
در ارقام بودجه و تطابق قانوني آنها با وظایف دستگاه ها اختصاص یابد، به زمانی برای قانون گذاري هاي جدید بدل مي شود و به این 
خاطر فرصت پرداختن به اصل بودجه ایجاد نمی شود.دولت فعلي با وجود عدم تعادل هاي زیادي که در اقتصاد ایجاد کرده و باید در 
جاي خود مورد بررسي قرار گیرند، کاري قابل تقدیر کرد و آن تالش براي حذف تبصره ها بود، اما متاسفانه به این امر وفادار نماند و 

افزون بر آن، مجلسي ها نیز تبصره هایي را البته به نام بند، ولي با همان ماهیت به بودجه اضافه مي کنند و این روندي است که در 
سال های اخیر رو به افزایش بوده است. این مشکلي است که هم بودجه و هم برنامه  در کشور ما به شدت از آن رنج مي برند.

طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 91
در اولین سال اجراي قانون هدفمندي یارانه ها قرار بود که درآمدهاي حاصل از آزادسازي قیمت حامل هاي انرژي میان 

سرپرستان خانوارها)50 درصد(، دولت )20 درصد( و بخش تولید )30 درصد( تقسیم شود. دولت همه درآمد حاصل از این امر 
را در میان خانواده ها توزیع کرد. گالیه فعاالن بخش تولید آن است که هیچ سهمي از این درآمد نبرده اند. پاسخي که دولت به 

این نقد مي دهد، آن است که به عنوان مثال، نخست قرار بوده که قیمت 
هر لیتر گازوئیل از 5/16 تومان به 350 تومان افزایش یابد، اما به خاطر 
مشکالت ایجاد شده براي بخش حمل ونقل، قیمت هر لیتر آن به 150 

تومان رسیده و ادعاي دولت این است که پس به ازاي هر لیتر گازوئیل، 
200 تومان یارانه مي دهد.همچنین این بحث از سوي دولت مطرح شده 

که سهم خود از درآمد های حاصل از این آزاد سازی ها را نگرفته و آن را به 
مردم داده است. اما باید توجه کرد که نتیجه چنین اقدامي، افت کیفیت 

خدمات دولتي همچون خدمات بیمارستاني، آموزش و... خواهد بود.از 
نگاه من، پرداخت مستقیم یارانه ها کاري غلط بوده است و راه هایي براي 

اصالح این وضع وجود دارد. پرداخت یارانه به طبقاتي از مردم قابل توجیه 
است، اما یارانه پرداختي به باقي گروه ها را باید به سمت بخش هایي چون 
تامین اجتماعي، آموزش، بهداشت و نظیر آنها هدایت کرد. همچنین آثار 
دریافت یارانه از سوي نزدیک به 74 میلیون نفر بر تولید ملي و اشتغال 
و پدیده هاي اقتصادي و اجتماعي و... باید مورد بررسي قرار گیرند. طبق 
تحقیقات اخیر مشخص شده است که آثار طرح پرداخت مستقیم یارانه 
در طبقات شهري از میان رفته و در بعضي اقشار روستایي، هنوز اثرات 

مثبتي وجود دارد که به تدریج رو به زوال است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی هر روز میزبان برنامه های علمی 

مختلف با موضوعات متنوع است.در 
زیر فهرست برنامه های برگزار شده در 

اسفند و فروردین گذشته را می بینید.اگر    
عالقه مند به استفاده از آنها هستید،به 
سایت پژوهشگاه مراجعه کنید.بیشتر 
سخنرانی ها و برنامه قابل دسترسی 

هستند.سایر موارد نیز به زودی منتشر 
می شوند. 

سخنرانی ها
درآمدی بر مناسبات ادبیات و سینما/ دکتر 

زهرا حیاتی
اعتیاد به اینترنت 2/ دکتر بهشتیان

نقش سکه و مهر در مطالعات دوره صفوی 
در لهستان / آدام یاشکوفسکی

دشواری های توسعه در اقتصاد رانتی/ دکتر 
فرشاد مؤمنی

دینکرد ششم/ خانم دکتر میرفخرایی
بررسی تطبیقی مسائل زنان در شعر بهار و 

شوقی/ دکتر صابره سیاوشی
برخورد آراء و عقاید دانشمندان مسلمان با 
علوم و معارف یونانی/  سیدابوتراب سیاهپوش

تجزیه و تحلیل بودجه دولت/ دکتر داود 
دانش جعفری

حقیقت چالش موالنا با فلسفه/ دکتر معین 
زاده

رفتارشناسی دعوت و رسالت ابراهیم )ع( از 
دیدگاه قرآن و روایات /دکتر اشرف بروجردی
تقابل سلطه و تجدد در عصر قاجار/ دکتر 

ناصر تکمیل همایون
تجزیه و تحلیل بودجه دولت /دکتر حسن 

سبحانی

درسگفتارها و دوره های آموزشی
کانت/ آقای دهقانی

درس گفتارها/ آیت ا... مصطفوی و دکتر 
رضا داوری اردکانی

درس گفتارهای منطق/دکتر نبوی
درس گفتارها/ آیت اهلل بهشتی

دوره آموزش ویراستاری/ آقای شاهری
درس گفتارهای ادبیات و نقد ادبی/ دکتر 

تقی پورنامداریان
زبان یوناني/ آقاي کرامتي

کارگاه ها ،همایش ها و نشست ها 
کارگاه دوم تربیت مربی  

کارگاه خانواده، اخالق وامنیت در فضاي 
مجازي/دکتر عبدالکریم خیامي

کارگاه نقد و بررسی براهین اثبات وجود 
خدا/ دکتر آیت اللهی

نشست فلسفه و فرهنگ  
همایش فلسفه و رسانه )2(  

غرب و آینده پژوهی  

برگزار شد...
ه دیگر 

رنام
چند ب

شته 
 ماه گذ

در چند
ی اقتصاد 

طبیق
طالعات ت

ش��کده م
پژوه

ط اقتصادی 
 شرای

ه دلیل
د که ب

ر ش��
ه دیگ

 برنام
ی چند

رگزار
ق به ب

موف

رباره 
شه د

ر سالن اندی
ر تقوی د

ه دکت
ی ما

گرفتند.15 د
 قرار 

رد توجه
عه مو

جام

ود دانش  
ر داو

دکت��
س��فند هم 

کرد .20 ا
خنرانی 

ز س��
ت نرخ ار

س��انا
نو

ه دولت«
ل بودج

یه و تحلی
ع » تجز

 با موضو
جعفری 

 کرد.
خنرانی

س

مشکالت بودجه قابل رفع است؟
برداشت کلي من این است که مجلس، حتي 
اگر در سال آخر فعالیت خود نبود، بعید بود 

که بتواند این مشکالت حاکم بر بودجه را رفع 
کند. اما در شرایط کنوني که اواخر عمر مجلس 

فعلي است، بسیاري از نمایندگان به دالیلی 
پرشمار یاراي مشارکت در این بحث را ندارند. 
به همین خاطر اگر در این برهه عقالي مجلس 
بتوانند تا حدودي از ابهام موجود در تعاریف و 
ارقام بودجه بکاهند، بایدبسیار راضي باشیم. در 
شرایط کنوني حتي بحث بهینه دوم نیز مطرح 
نیست و حتي اگر بهینه دهم عملي شود، باید 

رضایت داشت.

جمع بندی 
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بررسی سخنراني ها، درس گفتارها، نشست ها، کارگاه ها و همایش هاي پژوهشگاه در سال گذشته

کارنامه سال 90 
از جمله فعالیت هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي طراحي و برگزاري مجموعه اي از سخنراني ها، درس گفتارها، 
نشست ها، کارگاه ها و همایش هاي گوناگون در حوزه هاي مختلف علوم انساني بوده است. گزارش پیش رو که معطوف به این 
دست فعالیت ها در سال 1390 است، نشان مي دهد که این فعالیت ها از رشد چشم گیري برخوردار بوده و روندي صعودي را 
طي مي کند. ارائه این آمار و ارقام نشان مي دهد گروه ها و پژوهشکده ها چه تعداد سخنراني و دیگر فعالیت ها از جمله کارگاه، 
درس گفتار و نظایر آن را برگزار کرده اند، چه گروه هایي در شش ماهه دوم سال 1390 نسبت به شش ماهه نخست این سال در 
فعالیت هاي ذکر شده رشد داشته و چه گروه هایي افت کرده اند و همین مقایسه در سال 1389 و 1390 نیز انجام شده است. 

در س��ال 1390 گروه ه��ا و 
پژوهشکده هاي پژوهشگاه 
علوم انس��اني 102 مورد 

س��خنراني در ح��وزه ه��اي متنوع 
برگ��زار کرده ان��د. توزی��ع فراواني 
س��خنراني ها به تفکیک گروه هاي 
متولي در مقایس��ه با سال 1389 در 

نمودار شماره 1 درج شده است.

الزم به ذکر است در سال 
1389 تع��داد 87 مورد 
س��خنراني انجام گرفته 

بود که با این احتس��اب سخنراني 
هاي پژوهش��گاه در س��ال 1390 
نس��بت به س��ال قبل  از رش��دي  
17.2 % برخ��وردار ب��وده اس��ت. 
مقایسه سخنراني هاي پژوهشگاه 
در سال 1389 و 1390 در نمودار 

شماره 2 قابل مشاهده است.

نی
نرا

سخ
 و 

ت
شس

ن
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از مجموع 102 سخنراني انجام پذیرفته در 
این سال  35 مورد در شش ماهه نخست و 

67 مورد در شش ماهه دوم سال انجام 
پذیرفته است. مقایسه توزیع فراواني                

سخنراني هاي شش ماهه اول و دوم سال 1390 به 
تفکیک گروه ها و پژوهشکده ها در نمودار شماره 2 

قابل رویت است.

تعداد درس گفتارها، نشست ها، کارگاه ها و 
همایش هاي سال 1390گذشته 52 مورد 
ب��وده و توزی��ع فراواني این فعالی��ت ها به 
تفکیک دو نیم سال در نمودار شماره 4 تشریح شده 
اس��ت. این فعالیت ها در ش��ش ماهه دوم نسبت به 

شش ماهه نخست 135 % رشد را نشان مي دهد؛

تعداد عنوان فعالیت

43چاپ شده در مجله های علمی مقاالت
40داخلیارائه شده در همایش 

4خارجی
21کتاب های چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی 

46مصوب درون سازمانی طرح ها 
13پایان یافته 

51مصوب برون سازمانی 
20پایان یافته 

35نشریات انتشارات 
88کتاب 

57کارشناسی ارشد پایان نامه 
12دکتری 

خالصه فعالیت های
 علمی- پژوهشی پژوهشگاه 

ب��ر اس��اس گزارش تهیه ش��ده در ح��وزة معاون��ت پژوهش��ی در زمینة                  
فعالیت های مختلف علمی پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی 
طی س��ال 1390، تع��داد 46 طرح درون س��ازمانی به تصویب ش��ورای 
پژوهش��ی پژوهشگاه رسیده است. عالوه بر این، تعداد 13 طرح پژوهشی 
در ای��ن مدت پایان یافته و  پس از پش��ت س��ر گ��ذاردن مراحل داوری و 
ارزیابی نهایی به انتش��ارات ارسال ش��ده است. همچنین  در سال مذکور، 
تعداد 51 طرح پژوهش��ی برون سازمانی مصوب شده و 20 طرح نیز پایان 

یافته است.  
   در ضمن، در س��ال 1390، تع��داد 21 عنوان کتاب و 43 مقاله علمی از 
س��وی اعضای هیات علمی پژوهشگاه تدوین و چاپ شده است. همچنین 
تعداد 44 مقاله اعضای هیأت علمی پژوهش��گاه در همایش های داخلی و 
خارج��ی ارائ��ه گردیده اس��ت. بر اس��اس گزارش یاد ش��ده،  انتش��ارات 
پژوهش��گاه در طی این مدت به چاپ 35 عنوان مجله)علمی- پژوهشی و 
علم��ی- تخصصی( و 88 عنوان کتاب)ترجم��ه و تالیف( مبادرت ورزیده 
اس��ت.گفتنی اس��ت که طی س��ال 1390، تعداد 69 عن��وان پایان نامه 
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی) کارشناس��ی و دکتری( پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع شده است. 
خالصه فعالیت های علمی- پژوهش��ی پژوهشگاه در جدول مقابل نیز 

آمده است:

اطالع�ات بیش�تر مانند  فهرس�ت تفصیلي 
س�خنراني ه�ا، درس گفتاره�ا، نشس�ت 
ه�ا، کارگاه ه�ا و همایش ه�اي ب�ه تفکیک گ�روه ها و 

پژوهش�کده ه�اي متول�ي در س�ال 1389 
س�خنران  عن�وان،  )ش�امل   1390 و 
وی�ژه  صفح�ه  در  برگ�زاري(  تاری�خ  و 

معاونت در س�ایت پژوهش�گاه قابل دسترس�ي است

الزم ب��ه ذکر اس��ت تعداد فعالیت هاي مزبور در س��ال 1389 
معادل 23 مورد بوده اس��ت که در مقایسه با سال 1390 %126 رشد را 

نشان مي دهد؛
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 منتشر شد 
خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم 

مولف: فروغ پارس�ا
قیم�ت: 6500 توم�ان

299 صفح�ه

کت��اب خاورشناس��ان و جمع و 
تدوی��ن ق��رآن کریم ب��ه تازگي 
توس��ط پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي منتش��ر شده 

است.
اگرچ��ه اهتمام مس��لمانان عرب 
زب��ان ب��ه ترجم��ه و تحقیق در 
مطالع��ات قرآني خاورشناس��ان 
بیش از ایرانیان بوده ، اما در زبان 
عربي نیز کار گس��ترده و عمیقي 

در این باره منتش��ر نشده اس��ت.
این پژوهش در پي ارزیابي شبهه 

هایي اس��ت که خاورشناس��ان به دیدگاه مس��لمانان وارد آورده اند.
 در واقع، این تحقیق به دنبال آن است که پس از تتبع در منابع اسالمي و روشن کردن 
دی��دگاه مس��لمانان و تبیی��ن اختالف آرایي ک��ه در این میان وجود دارد، نش��ان دهد 
ایرادهاي خاورشناس��ان تا چه حدودي مبتني بر مس��تندات تاریخي و به چه نس��بتي 

جانبدارانه است.
تبیین دیدگاه هاي مس��لمانان درباره جمع و تدوین قرآن ، بررسي سیر تاریخي دیدگاه 
هاي خاورشناس��ان را درباره جمع قرآن، بررسی،طبقه بندي و نقد شبهه ها و ایرادهاي 

دانش��مندان غربي مهم ترین بخش های این کتاب هس��تند.
دکت��ر ف��روغ پارسا،نویس��نده کت��اب،در مقدمه آن مس��یر توج��ه غربی ه��ا به کتاب                   
آسمان مسلمانان را چنین روایت بررسی می کند:» گزارش هاي تاریخي نشان مي دهد 
با ورود س��پاهیان مسلمان به س��رزمین هاي اروپایي در اوایل قرن هفتم میالدي، غرب 
مس��یحي به اهمیت این کتاب پي برد و در محافل کلیسایي فعالیت هایي در مخالفت با 
آن آغاز ش��د.رویکرد جدلي غرب در برابر اسالم و قرآن در خالل قرون وسطي همچنان 
ادامه داش��ت و با آتش جنگ هاي صلیبي بر حرارت آن افزوده ش��د. تنها پس از سقوط 
کلیسا و دوران روشنگري بود که این ارتباط اندکي رنگ آشتي به خود گرفت. در واقع، 
پس از قرن شانزدهم با تاسیس آکادمي هاي اسالم شناسي در اروپا بود که دانشمندان 
غرب��ي به فک��ر ترجمه قرآن افتادند و تالش کردند به گون��ه اي علمي درباره این کتاب 
پژوهش کنند. از اواس��ط ق��رن نوزدهم میالدي با تحول در الهیات مس��یحي و پیدایي 
مطالعات تاریخي درباره زندگي مس��یح )ع(، مطالعه س��یره پیامبر اس��الم )ص( نیز در 
دانش��گاه هاي اروپایي رونق تازه اي یافت. ای��ن مطالعات بیش از همه به قرآن معطوف 
بود. در اواس��ط قرن نوزدهم،قرآن پژوهي در غرب رویکردي ش��کاکانه پیدا کرد. اگرچه 
در دو س��ه دهه اخی��ر، به دلی��ل پیدایي پارادای��م فرهنگ محوري در علوم انس��اني ، 
مطالع��ات واقع بینان��ه اي درباره قرآن صورت پذیرفته ، ولي ای��ن رویکرد در مطالعات 
قرآن ش��ناختي غرب همچنان ادامه دارد.باید دانس��ت مطالعات قرآن شناختي غرب با 
انگی��زه ها و اه��داف مختلفي صورت گرفته اس��ت؛ بدون تردید، انگی��زه هاي جدلي و 
تبلیغي در ش��مار مهم ترین اهداف این مطالعات بوده اس��ت و در همان حال نمي توان 
اهداف اس��تعماري غرب را در این باره نادیده گرفت. از س��وي دیگر، در خالل این قرون 
همواره دانش��منداني با انگیزه حقیقت جویي و دانش دوس��تي بوده اند که به مطالعه و 

پژوهش درباره قرآن عالقه نش��ان دهند.«
این کتاب تالش کرده تا برخی از همین نظریات غربی ها درباره قرآن کریم را بررس��ی 

و نقد کند. 

توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
منتشر شد 

هرجا که دلیل ما را برد
از اصل »خدا نیست« تا »خدا هست«

اثری از آنتوني فلو
تالیف و ترجمه: سید حسن حسیني

قیمت: 4000 تومان
222صفحه

آنتوني فلو، فیلسوف معروف بریتانیایي که بیش از نیم قرن در 
دف��اع از الح��اد و ان��کار خ��دا، فعالیت ها و مباحث فلس��في      
گس��ترده اي را سبب شد، س��ال 2004 اعالم کرد که نظرش 
تغییر یافته است و دیگر به خدا اعتقاد دارد. فلو، هم در آخرین 
کتابش، خدا هس��ت و هم در دیگر نوش��ته ها و مصاحبه ها بر 
ای��ن مطلب تاکید کرد که روش علمي وي، همواره »پیروي از 
دلیل هر جا که رود« بوده است. وي اعتقادش به وجود خدا را 
نیز مبتني بر همین اصل و ملهم از روش س��قراطي دانس��ته 

است.
در عین حال تردیدي نیس��ت که آنچه آنتوني فلو در بیش از 
50 س��ال در دف��اع از ایتییس��م نو بر جاي گذاش��ته ، گرچه 
دی��دگاه ها و نظ��رات وي، هم در آن چند دهه و هم از س��ال 
2004 به بعد حتي توس��ط خود وي مورد نقض و ابطال قرار 

گرفته است.
ترجم��ه کتاب خدا هس��ت؛ چگونه معروف ترین ایتییس��ت 
جهان تغییر عقیده داد، خود به تنهایي ارزش��مند و خواندني 
است، در عین حال براي آشنایي عالقه مندان به این مباحث، 
فص��ل اول این کت��اب به صورت مختصر ب��ه دوره اول حیات 

فکري آنتوني فلو اختصاص داده شده است.
این کتاب دو فصل دارد؛فصل اول با عنوان اصل خدا نیس��ت، 
که برگردان عنوان یک��ي از کتاب هاي آنتوني فلو و به عنوان 
نمادي از یکي از اس��تدالل هاي مهم وي در اثبات ایتییس��م 
است، به بخش اول حیات فکري وي اختصاص دارد. فصل دوم 
نیز ترجمه کتاب خدا هست آنتوني فلو است. به نظر مي رسد 
عنوان کتاب یعني از اصل خدا نیست تا خدا هست آنتوني فلو، 

خود گویاي تحوالت و تغییرات فکري وي است.
ت 

ارا
تش

ان
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جدید ترین مجله پژوهشگاه 

سومین شماره پژوهش نامه 
علوي منتشر شد 

س�ومین ش�ماره دو فصلنام�ه علم�ي تخصصي             
»پژوهش نامه علوي« توس�ط پژوهش�گاه علوم 

انس�اني و مطالعات فرهنگي منتش�ر ش�د.
 دکتر حمیدرضا آیت اللهي مدیر مسئول و دکتر علیرضا 
میرزا محمد س��ردبیر این نش��ریه تخصصي هستند. در 
این شماره از نشریه 7مقاله منتشر شده و 8 عضو هیئت 
علمي از پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و 
دانش��گاه هاي معتبر تهران و شهرس��تان، عضو هیئت 

تحریریه این فصلنامه هستند.
فهرس��ت مقاالت شماره سوم فصلنامه منطق پژوهي به 
ش��رح ذیل اس��ت:نظارت و مباني آن در نظام و اندیشه 
علوي نوشته بهرام اخوان کاظمي، گونه ها و روش هاي 
تفس��یر امام علي )ع( در روایات تفس��یري اهل س��نت 
نوش��ته حس��ین خاکپور و احمد عابدي، پژوهش��ي در 
مس��یر امام عل��ي )ع( به صفین و مح��ل جنگ صفین 
نوش��ته احمد خامه یار، سیماي امام علي )ع( در قصیده 
عینی��ه عبدالباقي العمري نوش��ته آفرین زارع و مرضیه 
کهندل جهرمي ، جای��گاه اهل البیت )ع( در میان امت 
اس��المي از دیدگاه امام علي )ع( نوشته سید عالء الدین 
شاهرخي، بررس��ي دیدگاه امام علي )ع( درباره وظایف 
مدیران نوش��ته س��عید صیادي و محمد زن��د وکیلي، 
غدیرخم؛ ابتکار نبوي در نفي قدرت اس��تیالیي نوشته 

مجتبي عطارزاده.
خالصه مقاالت به زبان انگلیس��ي نیز در انتهاي این دو 
فصلنامه علمي تخصصي درج ش��ده است. عالقه مندان 
مي توانند براي تهیه نشریه با شماره تلفن 88053935 
تماس گرفته و براي خرید اینترنتي به نش��اني اینترنتي 

WWW.IHCS.AC.IR مراجعه کنند. 

دستنامه سغدی منتشر شد 
)دستور، داستان های گزیده، واژه نامه(

مولف: دکتر زهره زرش�ناس
قیم�ت: 10000 توم�ان

صفح�ات: 329 صفح�ه
دس��تنامه س��غدی که کتاب درس��ی 
دانش��گاه ه��ای کش��ور در مقاط��ع 
کارشناس��ی ارشد و دکترای فرهنگ و 
زب��ان ه��ای باس��تانی ایران  اس��ت با 
اس��تقبال پژوهندگان و عالقه مندان 

زبان سغدی به چاپ دوم رسید. 
این اثر از س��وی انتش��ارات دانش��گاه 
تهران به عنوان کتاب برتر دانش��گاهی 
در رشته زبان شناسی، در سال 1388 
مورد تقدیر قرار گرف��ت. همچنین به 
عنوان کت��اب برگزیده گ��روه ادبیات 
پژوهشی، در سال 1389 از سوی بنیاد 

پروین اعتصامی انتخاب شد.
در چاپ دوم این اثر، افزون بر بازنگری 
و اعم��ال اصالحاتی بر چاپ نخس��ت، 
کتاب شناسی سغدی روزآمد شده و به 
منظور دسترسی س��ریع تر به مطالب 
بخش دس��توری، نمایه ای دس��توری 

برای آن تهیه شده است.
مطالب این دستنامه در سه گفتار، به شرح زیر ، دسته بندی شده است: 

گفتار نخست: معرفی زبان سغدی و تاریخچه و جایگاه آن در میان زبان های ایرانی و سرانجام آن و 
معرفی ادبیات و آثار به جا مانده از زبان س��غدی و نظام نوش��تاری سه گانه آن ها. در پایان این گفتار ، 
پیوستی مشتمل بر معرفی و توصیف ویژگی های سه خط سغدی، مانوی و سریانی و متن هایی نمونه 

به این سه خط همراه با حرف نویسی آمده است.
گفتار دو: دستور زبان شامل آواشناسی، صرف، نحو، واژه سازی و واژگان زبان همراه با پیوست هایی 

در هر مبحث مشتمل بر مثال هایی برای روشن تر شدن مباحث دستوری.
گفتار س�ه: معرفی سه داس��تان سغدی بودایی، مانوی و مسیحی به عنوان متن نمونه همراه با حرف 
نوشت، آوانوشت و برگردان فارسی متن ها، و واژه نامه این متن ها همراه با آوانویسی ، ریشه شناسی، 
ذکر حالت های دستوری، برگردان فارسی و ذکر شماره مدخل واژه در کتاب فرهنگی سغدی و شماره 

پاراگراف در کتاب دستور زبان سغدی مانوی.
در بخش پایانی، کتابنامه، کتابشناس��ی زبان س��غدی ، واژه نامه اصطالحات به کار رفته در دستنامه از 

انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی، فهرست جدول های گوناگون کتاب و نمایه.
نویس��نده کتاب  در مقدمه آن نوشته است است:»زبان سغدی یکی از این زبان های ایرانی است که با 
بررسی علمی و تجزیه و تحلیل آن، به شناخت بیشتر فرهنگ مردم گوینده آن و در نتیجه به شناخت 
بیش��تر فرهنگ ایران و مطالعه علمی پیشینه زبان فارس��ی می توان دست یافت. ویژگی های زبانی و 
غنای فرهنگی و پیوستگی این زبان با سه دین و آیین شناخته آن زمان: بودایی، مانوی و مسیحی، بر 
ضرورت و اهمیت این امر می افزاید. . افزون بر این، ویژگی ها و پیچیدگی های دس��توری خاص زبان 
های ایرانی میانه ش��رقی یادگیری این زبان را برای دانش��جویان مقاطع خاص زبان های ایرانی میانه 
شرقی یادگیری این زبان را برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترای ایران شناسی و 
فرهنگ و زبان های باستانی و میانه ایران دشوار ساخته است. باتوجه به این مسائل معرفی بیشتر این 

زبان به ویژه از نظر دستوری ضروری و بایسته می نمود.«
این کتاب با هدف معرفی زبان سغدی پژوهش و بر پایه مقاله »زبان سغدی« ، تالیف یوتاکایوشیدا و با 
استفاده از مثال های دستنامه سغدی، تالیف پرادز اکتور شروو، و »زبان سغدی« نوشته نیکالس سیمز 
ویلیام��ز، و کتاب دس��تور زبان س��غدی مان��وی، اثر ایلیا گرش��ویچ و نیز با یاری جس��تن از مقاالت و                            

کتاب های دکتر بدرالزمان قریب نوشته شده است.
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دکت�ر  مول�ف: 
شهرام یوسفی فر

 13000 قیم�ت: 
تومان

426 صفحه

جستارهایی  کتاب 
در مناس��بات شهر 
و شهرنش��ینی در 
س��لجوقیان  دوره 
توس��ط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد.این کتاب در 2 
بخ��ش و 6 فص��ل ،موضوعات��ی مانند،الگوشناس��ی ش��هر ایران��ی در دوره 
سلجوقی،پیشینه شناسی و تحلیل الگوی شهر ایرانی – اسالمی،شهر سلجوقی: 
تکامل؛ شکل یابی و هویت یابی،ش��کل شناسی شهر دوره سلجوقی،مناسبات 
اقتصادی – اجتماعی شهرهای دوره سلجوقی،وضعیت تولید کاالیی و وضعیت 

مبادله و توزیع در شهرهارا بررسی کرده است.
دکتر یوس��فی فر در مقدمه این کتاب با اش��اره به اینکه تمدن ها از س��ه عنصر 
اصلی انس��ان، ش��هر و جهان بینی فراهم آمده اند، چنین نوش��ته است:» فهم 
پدیده ش��هر در تاریخ میانه ای��ران در جهت دهی، تعمیق برداش��ت و ارزیابی 
مناس��بات قدرت سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی مس��لط بر آن جامعه تاثیر به 
س��زایی می گذارد. از بدو تشکیل حکومت در ایران، فرمانروایان هم به تاسیس 
شهر مبادرت می کردند و هم از آن به عنوان مقر حکومت خود و نمایندگانشان 
با اعمال حکومتی دیگر بهره می بردند. بررس��ی وضعیت سیاس��ی شهر امکان 

درك و فهم مناس��بات سلطه، ساختار سیاس��ی، تعامل گروه های اجتماعی با 
حکومت و مس��ائل مش��ابه دیگر را فراهم می آورد. همچنین مهم ترین  ویژگی 
حکومت را در ایران که اختصاص س��هم قابل توجه��ی از مازاد تولید جامعه به 
خود است. می توان بررسی کرد و از روابط مالی حکومت با شهر، کیفیت تولید 
اقتصادی، مبادله در ش��هرها ، سرنوش��ت مازاد تولید شهری و مسائل گوناگون 

این حوزه از جمله وضعیت شکل گیری مناسبات بازرگانی و ... آگاه شد.«
نویس��نده انتخاب دوره سلجوقیان برای بررس��ی در ایت کتاب را نیز اینگونه 
شرح می دهد:»دوره سلجوقی در تاریخ ایران همچون حلقه واسطی است که 
میراث ش��هر نشینی و ش��هرگرایی دوره تمدن اسالمی را در خود پروراند و به 
مراحل باالتری رساند و از سوی دیگر به دنبال ورود مغوالن به سرزمین ایران 
و جوامع اس��المی دیگر. مسیر تکاملی تجربه شهرنش��ینی ایرانی – اسالمی 
دچار گسس��ت شد. تمدن اس��المی در قرون چهارم و پنجم هجری قمری در 
مرحله ش��کوفایی و تحقق ابعاد اجتماعی ویژه خود در سرزمین های مرکزی 
اس��المی قرار داشت. س��پس در قرن پنجم به ویژه قرن ششم هجری قمری 
مرحله زوال و نش��یب در تمدن اس��المی ظاهر گشت. در این بین شهر ایرانی 
دوره س��لجوقیان از یک س��و دوره با شکوه تمدنی اس��المی را تجربه کرد و از 
س��وی دیگر موقعیت اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی مناسبی را، که در این 
دوره برای رش��د مناسبات شهرنشینی به وجود آمده بود، تجربه نمود. بر این 
اس��اس شهر س��لجوقی در مرحله فراتر از وضعیت شهرنشینی تمدن اسالمی 
قرار گرفت.مطالعه نمونه تاریخی چنین ش��هری باعث می شود تا با اطمینان 
خاطر از تحقق و بروز فرآیندهای اصلی اجتماعی، اقتصادی تمدن اس��المی، 
ب��ه ارزیاب��ی و تبیین موضوعات ای��ن پژوهش در دوره ف��راز و فرود حکومت 

سلجوقیان پرداخت.«

ت
ارا

تش
ان

جستارهایی در مناسبات شهر و 
شهرنشینی در دوره سلجوقیان

به کوش�ش دکتر 
قاسم پورحسن

 8500 قیم�ت: 
تومان

280صفحه 
این کتاب، مجموع 
مق��االت و محصول 
دو مجموع��ه درس 
گفت��ار »مدل��ی در 
تبیی��ن معناداری و 
بودن  ش��ناختاری 
زب��ان دین« و »باور 
به خدا« است که طی یکسال توسط انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری 
گروه فلس��فه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. دکتر 
قاس��م پورحس��ن مجموعه مقاالت حاضر را به دو دسته تقسیم می کند؛ دسته 
نخس��ت معناداری گزاره های دین��ی نزد متفکران گوناگ��ون و با رویکردهای 
متفاوت را بررس��ی و پژوهیدند. دسته دوم باور به خدا را محور نوشتار خود قرار 

دادند.
نگرش فلسفی – اسالمی به مسئله معناداری زبان دین )نوشته حمیدرضا آیت 

اللهی( بررس��ی و نقد نظریه صورت حیات )نوش��ته قاسم پورحسن( مروری بر 
مهمترین نظریه های زبان دین و نظریه زبان طبیعی دین)نوش��ته سید حسن 
حس��ینی( نظریه کاربرد معنا و تاثیر آن در معرفت شناس��ی دینی )نوشته رضا 
اکبری( نقد و بررسی پوزیتیویسم منطقی در مورد معناداری گزاره های الهیاتی 
)نوش��ته عباس یزدانی( دین و خدا در فلس��فه نقادی کانت)نوش��ته حس��ین 
کلباس��ی( درآمدی به فلسفه دین هگل)نوشته علی اصغر مصلح( کثرت گرائی: 
مش��کالت معرفت��ی – تجربی باور به خدا در ارتباط بین مومنان )نوش��ته امیر 
صادقی(و بنیان های معرفت قدس��ی در آراء دکتر س��ید حس��ین نصر )نوشته 

منوچهر دین پرست(عناوین مقاالت این مجموعه هستند.
پورحس��ن در پیش��گفتار این مجموعه در رابطه با موضوع و محتوای این اثر با 
اش��اره به وجود رویکرد های متفاوت در فلس��فه و زیان دین و معناداری آن و 
مروری بر تقس��یم بندی این رویکردها می نویسد:»بررسی و نقد این رویکردها 
مهمترین هدف مقاالت حاضر است. شرط اصلی نقد دیدگاهی، بررسی محققانه 
و روش��مند دیدگاه و س��پس نقد ضعف ها و سستی های آن است. نویسندگان 
ارجمند مقاالت کوشیدند تا ابتدا توصیفی مطلوب و تحقیقی از نظریات مختلف 
ارائه کرده و آن گاه بر اساس بنیان های نقد علمی به بررسی انتقادی بپردازند.«
برای تهیه این کتاب کافی اس��ت نام آن را به ش��ماره 3000144104 پیامک 
کرده یا با ش��ماره 88046891 تماس بگیرید.ام��کان خرید اینترنتی از طریق 

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

زبان دین و باور به خدا منتشر شد



13  اسفند 90، فروردین 91 | شمـاره18|خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     
خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |  شمـاره8| آذر  89 13

غرب شناسی بنیادی به شماره سوم رسید 
سومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي »غرب شناسی بنیادی « با مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهي و سردبیری دکتر حسین 

کلباسی اشتری از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي روانه بازار نشر شد. 
بازخوانی آرای انتقادی و بحران های فراروی دموکراس��ی )نوش��ته جالل حاجی زاده(اس��طوره شناسی تطبیقی در سنت فرهنگی غرب 
)نوش��ته مریم صانع پور( زمینه ها و پیش��ینه فلسفه های اگزیستانس و برخی برداش��ت های ناصواب)نوشته ناژین صفوی مقدم( فیشته در 
مواجهه با فلس��فه نقادی کانت )نوشته علی کرباسی زاده و نس��رین اسدیان( انواع؛ از قراردادگرایی الك تا خوانش استعالیی و زیباشناختی 
کانت )نوشته رضا ماحوزی( نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین؛ یک نظرگاه فلسفِی پست مدرن دربارة زبان)نوشته بیت ا... ندرلو( و شرحی 

بر فلسفه نظری و سیاسی افالطون )نوشته زهرا واشقانی فراهانی(عناوین هفت مقاله منشر شده در این شماره هستند.
عالقه مندان می توانند براي خرید این نشریه تخصصی کافی است نام آن را به شماره 3000144104  ارسال کنند تا از سوی پژوهشگاه 
 WWW.IHCS.AC.IR برای هماهنگی ارسال کتاب با آنها تماس گرفته شود.امکان خرید اینترنتی از طریق مراجعه به نشاني اینترنتي

نیز فراهم است.

 پژوهش نامه زنان در بازار نشر 
س��ومین ش��ماره دو فصلنامه علمي تخصصي » پژوهش نامه زنان« توس��ط پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر 

حمیدرضا آیت اللهي مدیر مسئول و دکتر محمدرضا جوادی یگانه سردبیر این نشریه تخصصي است. 
بررس��ی روابط همسران در فیلم های س��ینمایی ایران،سالهای 1388-1378) نوشته فاطمه بدوی،حس��ن بلخاری قهی و عزت السادات 
میرخانی( نیازس��نجی زنان آموزش��یار ش��اغل در مراکز یادگیری محلی با تأکید بر ارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها)نوشته 
عباس ش��کاری( بررس��ی تطبیقی مسئله رازداری در اهدای گامت و جنین)نوشته فائزه عظیم زاده اردبیلی و محدثه معینی فر( بررسی رابطة 
بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کالمی، ریاضی و اجتماعی دانش آموزان دبستانی در شهر اصفهان در سال تحصیلی 
1390-1389)نوشته فاطمه السادات موسوی ندوشن، مصطفی شریف و سیدابراهیم میرشاه جعفری( آسیب شناسی پیامد اخالقی فمنیسم 
در غرب و بازتاب آن در نهاد خانواده)نوش��ته مریم مهاجری، نگرة مقاصد ش��رعی و رس��الت مادری نوشته عزت السادات میرخانی، نهله غروی 
نائینی و فاطمه همدانیان( و نگره ای تطبیقی بر »مادری« در روان شناس��ی و ادبیات ادیان )نوش��ته فاطمه همدانیان، خلیل نعمت و روشنک 

خدابخش(فهرست مقاالت شماره سوم فصلنامه پژوهش نامه زنان هستند.
ارتباط با این فصلنامه علمی از طریق پست الکترونیک womenstudies@ihcs.ac.ir یا تلفکس 88035547 امکانپذیر است.

شماره دوم فصلنامه رسانه و فرهنگ منتشر شد 
دومین ش��ماره دو فصلنامه علمي پژوهش��ی » مطالعات میان رش��ته ای در رسانه و فرهنگ« به س��ردبیری دکتر سید حسن حسینی و 

مدیرمسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهي، توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد.
اخالق وبالگ نویسی )نوشته حسن بشیر و سمانه آذرپور(، بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره)نوشته عبدالرحمن حسنی 
فر و الهه ابوالحس��نی(، پرداختن به فلس��فه رسانه )نوشته س��ید محمد علی دیباجی و زهرا رئیس میرزایی(، شناسایی و اولویت بندی مولفه 
های نقش تلویزیون در توس��عه فرهنگ کارآفرینی )نوشته رضا زعفریان، زهرا خرمی و قنبرمحمدی الیاسی(، مدل مفهومی تبیین گفتمان 
حاکمیت، مردم و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل )نوشته احسان سلطانی فر و طاهر روشندل اربطانی(، هویت در عصر رسانه های دیجیتال 
)نوش��ته مریم صانع پور(، مرگ س��وژه در هنر جدید رس��انه ای )نوشته امیر نصری( و بازشناسی نقش فیلم مستند در آموزش تاریخ )نوشته 

ویدا همراز( فهرست مقاالت شماره دوم این دو فصلنامه رسانه و فرهنگ است.
ارتباط با این فصلنامه از پس��ت الکترونیک mediastudies@ihcs.ac.ir یا تلفکس 88612870 امکانپذیر اس��ت.  براي خرید مجله 

نیز به نشاني اینترنتي WWW.IHCS.AC.IR مراجعه یا نام آن را از طریق پیامک به شماره 3000144104 ارسال کنید.

رتبه علمی-پژوهشی برای فصلنامه » آفاق الحضاره«
دو فصلنامه » آفاق الحضارة االسالمیة« که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می شود ، حائز رتبه علمی_ پژوهشی 
شناخته شد. .هر سال،دو شماره از این نشریه به مدیر مسؤولي دکتر حمیدرضا آیت اللهي  و سردبیري دکتر صادق آیینه وند چاپ و در اختیار 
پژوهشگران قرار مي گیرد.آخرین و بیست هفتمین شماره این نشریه مدتی قبل منتشر شد.»الخوارزمي طود الجبر والفلک و األسطرالب«)نوشته 
دکتر قیس آل قیس(،» دراس��ة کنایات الید في القرآن الکریم و االدب العربي«) نوش��ته محمد اس��ماعیل زاده(، »مدرسة محمد مهدي البصیر 
النقدیة«) نوشته سید سعید اعرجي و محمد علي آذرشب(، » دراسة قصیدة “الفوز و االمان في مدح صاحب الزمان”«) نوشته سید ابوالفضل سجادي 
و ابراهیم اناري بزچلویي(، » دراس��ة آس��لوبیة في س��ورة ص«) نوشته نصر اهلل شاملي و سمیه حسنعلیان(، » الشهادة و الشهید في الشعر العربي 
المعاصر«) نوشته امیر مقدم متقي( ، » دراسة في االمثال النبویة و آثرها في الشعر العربي«)نوشته علیرضا میرزا محمد( فهرست مقاالت منتشر 
شده در این شماره از دوفصلنامه آفاق الحضاره هستند. عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند نام آن  را به شماره 3000144104 پیامک 

کرده یا با شماره 88046891 تماس بگیرند.امکان خرید اینترنتی از طریق مراجعه به سایت WWW.IHCS.AC.IR   نیز امکانپذیر است.
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انتشار سومین شماره جستارهای تاریخی 
س��ومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي »جستارهای تاریخی« توسط پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. حمیدرضا                   
آیت اللهي مدیر مسئول و پروین ترکمنی آذر سردبیر این نشریه تخصصي هستند. صادق آئینه وند، استاد دانشگاه تربیت مدرس؛ احسان اشراقی، استاد 
بازنشسته دانشگاه تهران؛ پروین ترکمنی آذر، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ناصر تکمیل همایون، استاد پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی؛ الهیار خلتعبری، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی؛ هادی عالم زاده، استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛ حسین 
مفتخری، دانشیار دانشگاه تربیت معلم و شهرام یوسفی فر، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه 

علمی هستند.
بررسی مسائل اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستان دوره قاجار )نوشته میرحواس احمدزاده(  بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی – اجتماعی 
در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقالب اسالمی )نوشته فریدون الهیاری، علی اصغر فروغی ابری و عزت اهلل عبداللهی نوروزی( نگرشی بر نقش صنیع الدوله 
در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی )نوشته علی اکبر تشکری و علی اصغر چاهیان( اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و مدیریت بحران دربار 
فاطمیان )نوشته فاطمه جان احمدی( تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین به دینان ؛از سقوط شاهنشانی ساسانی تا پایان سده چهارم 
هجری) نوشته روزبه زرین کوب و علی یزدانی راد، روح نامرئی شعر فارسی( تاثیر عامل های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانتیسم 
فارسی)نوشته حسن زندیه و محسن اسماعیلی( و اقوام هند و ایرانی و سرزمین ایران ویج) نوشته مینا صفا( مقاالت این شماره از نشریه جستارهای 

تاریخی است.جهت ارتباط با نشریه به سامانه http://historicalstudy.ihcs.ac.ir مراجعه کنید.

سومین شماره حکمت معاصر منتشر شد  
ش��ماره س��وم دو فصلنامه علمي تخصصي »حکمت معاصر« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا 

آیت الهي مدیر مسئول و سردبیر و دکتر غالمحسین خدری، قائم مقام سردبیر این نشریه علمی تخصصی است. 
حمیدرضا آیت اللهی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ محسن جوادی، استاد دانشگاه قم؛ نجفقلی حبیبی، دانشیار دانشگاه 
تهران؛ غالمحسین خدری، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ سید حسن سعادت مصطفوی، استاد دانشگاه امام صادق )ع(؛ 
محمد سعیدی مهر، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس؛ حمید طالب زاده، دانشیار دانشگاه تهران؛ سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید 

بهشتی و هادی وکیلی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هیئت تحریریه نشریه حمت معاصر را تشکیل داده اند.
الگوهای خداباوری در دوره معاصر و ظرفیت های فلسفه اسالمی )نوشته رضا اکبری(، گفتگوی عرفا و ابلیس )نوشته سید علی رضا حجازی 
و مریم افرافر(، استاد مطهری و نقد ایدئالیسم )نوشته عبدالرزاق حسامی فر(، استکمال و اختیار در عالم برزخ با توجه به حکمت متعالیه و قرآن 
)نوش��ته رضا رس��ولی شربیانی و احمد رضا هنری(، دیدگاه های سید حس��ین نصر درباره بحران محیط زیست و راه حل های آن )نوشته اعظم 

قاسمی(، بحثی درباره آینده حکمت اسالمی )نوشته علی اصغر مصلح( فهرست مقاالت شماره سوم فصلنامه حکمت معاصر است.

تفکر و کودک  به شماره دوم رسید 
دومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي » تفکر و کودك« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا 
آیت اللهي مدیر مسئول و  دکتر مسعود صفایی مقدم سردبیر این نشریه علمی است. 9 هیئت علمی از دانشگاه های تهران و شهرستان اعضای 

هیئت تحریریه تفکر و کودك هستند. مندرجات این شماره از مطالب ذیل تشکیل شده است:
سخن سردبیر )نوشته مسعود صفایی مقدم( بررسی تاثیر اجرای  برنامه  »فلسفه برای کودکان« )P4C( در افزایش هوش هیجانی دانش 
آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسه شهدای آزادی تهران در سال تحصیلی 88 – 89  )نوشته حمیدرضا حاتمی، یوسف کریمی و زهرا 
نوری( ادبیات داس��تانی کودکان و نقش آن در رش��د تفکر )نوشته مژگان رشتچی( بررسی استعاره در ادبیات کودك و نوجوان در چهارچوب 
زبان شناسی شناختی )نوشته شهال شریفی و زهرا حامدی شیروان( گفتار خود محور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن 
)نوش��ته زه��را طبیبی( ملیحه پیله چیان و مهدیه طاهری، شناس��ایی عوامل موثر در پرورش خالقیت دان��ش آموزان مقطع اول راهنمایی از 
دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناس��ان آموزش اداره منطقه ش��ش آموزش و پرورش اس��تان تهران)نوشته مهران فرج اللهی، سید علی محمد 
موس��وی و پروانه تاجی( آیا فلس��فه برای کودکان به نسبی گرایی می انجامد؟ )نوشته روح اهلل کریمی( و  آموزش تفکر به کودکان راهی برای 

دستیابی به صلح جهانی نوشته سعید ناجی و سمیه خطیبی مقدم.

جستارهای سیاسی سوم در اختیار عالقه مندان 
دو سومین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي » جستارهای سیاسی معاصر« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر 
حمیدرضا آیت اللهي مدیر مسئول و دکتر جالل درخشه سردبیر این نشریه تخصصي هستند. در این شماره از نشریه 7مقاله به عناوین ذیل منتشر 

شده است.
رویکرد ایدئولوژی های سیاسی به مقوله انسان شناسی)نوشته محمد رضا احمدی طباطبایی و جواد نوری زاده(احکام حکومتی؛ قانون اساسی و 
کارآمدی )نوشته سید مصطفی تقوی(مقایسه مفهوم صدور انقالب در انقالب های فرانسه و روسیه)نوشته محسن خلیلی، مریم مظفری و سید محسن 
موس��وی زاده( کژکارکردهای س��رمایه اجتماعی و نقش دین در بهبود آن)نوشته جالل درخشه و محسن ردادی( نوآوری های اندیشه سیاسی امام 
خمینی )ره( در جریان شناسی اصالح گرایانه و اصولی دوران معاصر)نوشته فرهاد زیویار( فقه و امر سیاسی )نوشته منصور میراحمدی(و  موعودگرایی 

در الهیات سیاسی ایرانیان)نوشته رضا نجف زاده( عناوین مقاالت این شماره هستند. 
خالصه مقاالت به زبان انگلیسي نیز در انتهاي این دو فصلنامه علمي تخصصي درج شده است. عالقه مندان مي توانند براي تهیه نشریه با شماره 

تلفن 88053935 تماس گرفته و جهت ارتباط با نشریه به سامانهhttp://politicalstudy.ihcs.ac.ir مراجعه کنند.
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انتشار شماره سوم  زبان شناخت   
س��ومین ش��ماره دو فصلنامه علمي تخصصي » زبان ش��ناخت« توسط پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. حمیدرضا            
آیت اللهي مدیر مسئول، زهره زرشناس سردبیر و فرزانه وزوانی قائم مقام سردبیر فصلنامه زبان شناخت هستند . ژاله آموزگار، استاد بازنشسته 
دانش��گاه تهران؛ ابوالقاسم اسماعیل پور، استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ محمود جعفری دهقی، دانشیار دانشگاه تهران؛ حسن رضایی باغ بیدی، 
دانشیار دانشگاه تهران؛ زهره زرشناس، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ویدا شقاقی، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی؛ احمد 
صفاری مقدم، دانش��یار پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مصطفی عاصی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ یحیی 
مدرسی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کتایون مزداپور، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اعضای هیئت 

تحریریه این فصلنامه علمی هستند.
به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی )نوشته طاهره احمدی پور( بررسی ساخت های مصدری در برخی گویش های استان اصفهان )نوشته 
محمد مهدی اس��ماعیلی( نیایش��ی برای پدربزرگی)نوش��ته رحمان بختیاری و مریم جباری( افعال قیدگون)نوشته والی رضایی و سید حمزه 
موسوی( وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی)نوشته زهره زرشناس( ماهیت واگه درج شده در وام واژه های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای 
نظریه پهبنگی)نوش��ته بتول علی نژاد و ملیحه رحیمی( ضمایر سکایی)نوش��ته مهشید میرفخرایی و محسن میرزایی(چند برداشت از یک واژه 
در گزیده های زادسپرم)نوشته مهدی شاکری( و ارائه قرائنی جدید از یکی از کلمات کتاب زند بهمن یسن )نوشته جواد لطفی نوذری( مقاالت 

این شماره از نشریه جستارهای تاریخی هستند.

سومین شماره منطق پژوهی در بازار نشر 
س��ومین ش��ماره دو فصلنامه علمي تخصصي »منطق پژوهی« توسط پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي انتشار یافت. حمیدرضا                  
آیت اللهي مدیر مسئول، سید محمد علی حجتی سردبیر و غالمرضا ذکیانی قائم مقام سردبیر این نشریه علمی تخصصي هستند. در این شماره 

از نشریه منطق پژوهی 7مقاله به این عناوین منتشر شده است:
بازتاملی انتقادی در بهره گیری از سور مرتبه دوم در تحلیل شرطی لزومی )نوشته محمد ایزدی و علی رضا دارابی( نظریه فرا ارزشگذارها ، 
ابهام و پارادوکس خرمن )نوشته داود حسینی( تحلیل پارادوکس دروغگو در چهارچوب نظریه ساختاری گزاره ها)نوشته علی رضا دست افشان( 
جهان های ناممکن و متون التفاتی از نگاه پریست )نوشته بهنام ذوالقدر و فرشته نباتی( تعریف های ارسطویی فرفوربوس از جنس و نوع: مقایسه 
برداشت ابن سینا و بارنز) نوشته مهدی عظیمی( تحلیل عموم های سه گانه اصول فقه در منطق جدید )نوشته اسداهلل فالحی( و آشیل به الك 

پشت چه گفت؟ )نوشته هومن محمد قربانیان( 
ارتباط با این فصلنامه از پست الکترونیک eqtesadpajuhi @ihcs.ac.ir یا تلفکس 88612870 امکانپذیر است.  براي خرید مجله نیز 

به نشاني اینترنتي WWW.IHCS.AC.IR مراجعه یا نام آن را از طریق پیامک به شماره 3000144104 ارسال کنید.

اولین   شماره  » اقتصاد تطبیقی«  منتشر شد 
اولین شماره دو فصلنامه علمي تخصصي » اقتصاد تطبیقی« توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشر شد. دکتر حمیدرضا 

آیت اللهي مدیر مسئول، دکتر احمد کتابی سردبیر و دکتر سید سجاد علم الهدی، قائم مقام سردبیر این نشریه علمی است. 
حق معاش، اصل موضوعه اقتصادی اسالمی )نوشته سید محمد رضا امیری طهرانی(، تحلیلی بر مناسبات تولیدی و نوع مالکیت در ایران و 
تاثیرات آن بر دیوان س��االری عصر قاجار )نوش��ته حمید تنکابنی(، سرمایه اجتماعی چگونه وارد تابع تولید می شود؟ طراحی یک الگوی نظری 
و آزمون آن در چارچوب یک مدل رش��د درونزا )نوش��ته حسن دلیری و محس��ن رنانی(، تحلیل اقتصادی آزادی )نوشته محسن رنانی(، اقتصاد 
اس��المی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی )نوش��ته س��ید سجاد علم الهدی و عبدالعظیم آق آتابای(، بررس��ی تطبیقی مکتب اقتصاد اسالمی و 
اقتصاد س��رمایه داری )کالسیک( )نوش��ته میثم کوچک زاده(، مسئله داوری در حقوق مالکیت؛ صورتبندی، طراحی مکانیسم و استخراج تابع 
بهترین عکس العمل ) )BRF( در چهارچوب نظریه بازی نوش��ته ش��هرام معینی و محس��ن رنانی( فهرست مقاالت شماره اول فصلنامه اقتصاد 

تطبیقی است.
برای سفارش این نشریه و دیگر نشریات پژوهشگاه کافی است نام آنها را به شماره 30001441 پیامک کنید تا برای هماهنگی های بعدی 

ارسال نشریات با شما تماس گرفته شود. 

فرهنگ کوچک زبان پهلوی  به چاپ پنجم رسید
مولف:دیوید نیل مکنزی/  مترجم: دکتر مهشید میرفخرایی

قیمت: 10000 تومان /  428 صفحه
چاپ پنجم کتاب فرهنگ کوچک زبان پهلوی توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي روانه بازار نشر شد. این اثر از یک مقدمه با عنوان 

کوتاه نوشت و نشانه ها و سه بخش پهلوی-فارسی، فارسی- پهلوی و پیوست ها و واژه نامه پهلوی تشکیل شده است. 
مترجم کتاب فرهنگ کوچک زبان پهلوی در یادداشت اول کتاب به این موضوع اشاره می کند که این کتاب ترجمه ای از فرهنگ کوچک پهلوی 
است و دربردارنده حدود چهار هزار واژه رایج زبان فارسی میانه است. گردآورنده فرهنگ کوشیده تا واژه های مشکوك را کنار نهد اما این کتاب پژوهشگر 

را از مراجعه به فرهنگ های دیگر بی نیاز نمی کند بلکه بیشتر نیاز دانشجویان این رشته را برآورده می سازد. 
مولف در چاپ دوم این فرهنگ )1986( تغییراتی داده که به صورت پیوستی ضمیمه کتاب شده است. در ترجمه این پیوست به متن اصلی انتقال 

یافته است تا کار مراجعه کننده به فرهنگ آسان تر باشد.
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دومین همایش فلسفه رسانه  برگزار شد 
با حضور کارشناسان و صاحب نظران 

در ابتدا دکتر امیررضا س��پنجي با ابراز امی��دواري از این که مباحث این همایش با 
طرح موضوعات مختلف فکري بتواند به جهت گیري فلس��فه رس��انه منجر شود، از 
تدوین این مباحث در قالب یک کتاب چهار جلدي خبر داد و گفت: بخش��ي از این 
اث��ر به موضوع اخالق رس��انه اي خواه��د پرداخت که در این بخش مي کوش��یم از 

اندیشمندان فعال در حوزه اخالق رسانه اي بهره   بگیریم.
وي افزود: سال آینده با گسترش پژوهش در زمینه فلسفه رسانه، مکتوبات این حوزه 
توسعه مي یابند و با برنامه ریزي هاي انجام شده در سال آینده دست کم هر دو هفته 

یک بار شاهد برگزاري این نشست ها براي توسعه رشته فلسفه رسانه خواهیم بود.
سپس دکتر غالمرضا آذري در سخناني به اهمیت ایجاد رشته فلسفه رسانه پرداخت 
و گفت: این رش��ته از جمله رشته هایي است که جاي آن در دانشگاه هاي کشورمان 
خالي است.اکنون در دانشگاه ها واحد هاي درسي مانند نظریه هاي ارتباطات و تاریخ 
ارتباط��ات را تنها در حد چند واحد مس��تقل و ارایه ی��ک درس داریم اما ارایه این 
دروس در قال��ب واحد  ها نمي تواند دانش��جویان را به تالیف اث��ر تحقیقي یا یک اثر 

تالیفي مناسب رهنمون کند. 
آذري با بیان این که در حوزه ارتباطات نمي توان تالیف را مس��تقل از ترجمه دانست 
گف��ت: در حقیقت تالیف هاي حوزه ارتباطات امتزاجي  اس��ت بین تالیف و ترجمه و 
تلفیق این دو حوزه با یکدیگر تجربه دانش��گاهي و س��الیق متفاوت در این عرصه را 

مي طلبد.
اس��تاد ارتباطات دانش��گاه آزاد س��پس به ارایه مقاله اي با موضوع »بررسي مکاتب 

اندیش��ه هاي ارتباطي« پرداخت و گفت: مکاتب حوزه ارتباطات و رسانه طیف هاي 
گوناگوني را دربر مي گیرند. 

وي از »هو دالزي دانکن« به عنوان یکي از مصلحان یا دلس��وزان رسانه اي در جهان 
یاد کرد و افزود: او مصلح رسانه اي است، زیرا اساسا با یک نواختي پیام و این  که پیام 
یا برنامه اي صرفا تولید ش��ود، مخالفت مي کرد و تاکید داشت که در جاي جاي یک 

پیام یا برنامه  رسانه اي باید به سهم مخاطب توجه شود.
آذري س��پس به بیان یکي از مهم ترین دیدگاه ه��اي »هو دالزي دانکن« پرداخت و 
گف��ت: او در مقاله اي با عنوان »جس��ت وجویي براي نظری��ه اجتماعي ارتباطات در 
جامعه شناس��ي آمریکا« که در س��ال 1976 نوش��ته شد و پایه بس��یاري از مباحث 
انتق��ادي دهه هاي پ��س از خود قرار گرفت، مي گوید: »علم ارتباطات و ریش��ه هاي 
تاریخ��ي پژوهش هاي آن بي تردید مرهون تالش هاي مکتب ش��یکاگو و اعضاي آن 

است.«
وي اف��زود: دانکن مفاهیمي مثل طبقه، س��اختار اجتماعي، رفتار طبقه اي، جامعه، 
ه��دف و روش را به  عنوان ابزار ش��ناخت یک مکتب مطرح مي کن��د. اگر بخواهیم 
مکتبي را به  خوبي بشناسیم باید به مواردي مانند حضور اندیشمندان در یک مکان 
جغرافیایي، همراهي اندیشمندان دگراندیش، برنامه ریزي هاي مدون براي پیشبرد 
کار هاي مکتب، وجود چند نحله روشي به شرط تایید نقد و تفسیر مطلوب آن، ابداع 
روش شناسي هاي نظام مند براي توصیف دقیق پدیده ها، ایجاد مجله ها یا نشریه هاي 
علمي  و پژوهشي، تولید ادبیات نظري متقن براي توسعه آن حوزه علمي و همچنین 

جلسه اول: با توجه به زیر سؤال بردن علل و دالیل وجود 
خدا در میان متفکران، چه در سنت غربی و چه در سنت 
اس��المی، آش��نایی ب��ا ای��ن مباحث ب��ه فهم مس��ائل و 
رویکردهای موجود ب��ه براهین اهمیت خاصی در دوران 
کنونی دارد. از جمله کس��انی که عل��ل وجود خدا را زیر 
سؤال برده اند می توان به مارکس، فروید و کنت و... اشاره 
کرد. هیوم و کانت نیز در زمره کس��انی قرار می گیرند که 

دالیل وجود خدا را نقد و رد کرده اند.
به طور کلی براهین مطرح در این زمینه را می توان به دو 
دس��ته تقس��یم کرد: براهین اثبات وجود خ��دا و براهین 
اثب��ات عدم وجود خدا. جریان های مختلف در این زمینه 

را می توان در 5 جریان دسته بندی کرد:
1-  جریانی که دالیل اثبات وجود خدا را مطرح می کند.

2- جریانی که دالیل اثبات وجود خدا را رد می کند )مثل 
کانت و هیوم و راسل(.

3- جریانی که در قرن 19 علت اعتقاد به وجود خدا را زیر 
سؤال می برد.

4 - جریانی که در قرن بیستم عالوه بر رد دالیل و اعتقاد، 

با تدریس دکتر آیت اللهی برگزار شد 

کارگاه نقد و بررسی براهین 
اثبات وجود خدا

کارگاه »نقد و بررسی براهین اثبات وجود خدا )در جریان اندیشه غربی 
و اندیشه اسالمی(« با حضور دکتر حمیدرضا آیت اللهی، به مدت 10 

جلسه در بهمن و اسفند سال گذشته برگزار شد.خالصه ای از مابحث 
مطرح شده در این کارگاه را بخوانید.فایل صوتی و تصویری این کارگاه 

هم اکنون بر روی سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
قابل دسترسی است.

  دومین همایش فلسفه رسانه توسط گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
یکشنبه 14 اسفند برگزار شد.
در این همایش صاحب نظران و کارشناسان حوزه رسانه در 5 محور ماهیت معنا و فلسفه نظري و عملي 
رسانه، هرمنوتیک رسانه، تکنولوژي و رسانه هاي جمعي، مباني هستي شناختي و معرفت شناختي رسانه 
و رسانه ها و عصردیجیتال سخنرانی کردند. دکتر حسن خجسته،دکتر غالمرضا  آذري، دکتر حسن 
بشیر،دکتر اصغر فهیمي فر، دکتر محمد اخگري و دکتر قاسم پور حسن تعدادی از سخنرانان این همایش 
بودند.خالصه کوتاهی از مباحث مطرح شده در این همایش را بخوانید... 
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ارایه روش هاي پژوهش��ي علمي و عملي براي کاربرد آن علم در امور روزمره توجه 
کنیم.

وي از ارتباطات به عنوان رشته اي یاد کرد که  هم به  عنوان یک حوزه و هم به  عنوان 
یک رش��ته در س��طح دنیا مطرح است و اقدام پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي را در برگزاري این نشست ها ستودني دانست و افزود: این نشست ها زمینه 

را براي براي برداشتن  گام هاي جدي تر در این حوزه تسهیل خواهند کرد. 
س��پس دکتر محمد اخگري به تش��ریح مقاله خود با موض��وع »رازورزي در فضاي 
سایبر« پرداخت و گفت در حوزه فلسفه رسانه با نگرش هاي مختلفي روبه رو ییم که 
هر یک از آن ها ابعاد فلس��في رس��انه را مورد بررسي قرار داده اند. من به مباحثي در 
زمینه عرفان و مدرنیته عالقه مند ش��دم که دانشمندان دانشگاه »زیگن آلمان« به 

آن پرداخته  بودند. این پژوهش ها از عرفان در فضاي سایبر سخن مي   گویند.
وي افزود: نگاه عرفاني به فضاي سایبر با دیدي عامیانه و از دریچه عرفان هاي کاذب 
به موضوع عرفان نمي نگرد، بلکه منظور این اس��ت که در فضاي سایبر و رسانه هاي 
نو چه معرفت عرفاني و چه نگاه رازورزانه اي مي توانیم نس��بت به رس��انه س��ایبري 
داش��ته باشیم؟در اندیشه اس��المي  هم عرفان در کنار فلسفه دیده مي شود و مورد 

بررسي قرار مي گیرد.
نویسنده کتاب »فلس��فه رسانه چیست؟« گفت: رسانه هاي نو با انقالب دیجیتال و 
عصر ش��بکه پدید آمده اند. با گسترش وس��ایل ارتباط جمعي و ماهواره ها و به ویژه 
پیدایش ش��بکه جهاني اینترنت و پیدایش رس��انه هاي دیجییتال، سپهر رسانه اي 
نس��بت به گذشته کامال دگرگون شد. در سپهر رس��انه اي الکترونیک، ارتباط تنها 
یک  س��ویه بود اما رس��انه هاي دیجیتال، فضاي ارتباط دوس��ویه و تعاملي را فراهم 

کردند.
اخگري با بیان تفاوت  انقالب هاي دیجیتال و صنعتي گفت: تفاوت انقالب دیجیتال 
با انقالب صنعتي تکثیر ش��يء در انقالب صنعتي و تکثیر کار در انقالب دیجییتال 
اس��ت. به این مفهوم که برنامه یا کاري که در فضاي س��ایبر نوشته مي شود، قابلیت 

تکثیر بي نهایت مي یابد و این مزیت انقالب دیجیتال و عصر شبکه  است  .
وي سپس به همانندسازي نماد هاي زندگي بشري در فضاي سایبر پرداخت و گفت: 
اندیشمنداني مانند »بودریار« معتقدند که در این نوع رسانه ها واقعیت با نماد هایي 
از واقعیت جایگزین مي ش��ود و فهم و تشخیص میان واقعیت و نماد از میان مي رود 

و همین امر شناخت واقعیت را دشوار مي کند.
اخگري افزود: اینترنت به عنوان یک رس��انه با جهاني بودنش واقعیت زمان و مکان 
را از بی��ن مي ب��رد. ما در این فضا، ب��ا نوعي زمان بي زمان و م��کان بي مکان روبه رو 
هستیم. مفهوم انقباض زمان و مکان را هایدگر به خوبي توضیح داد مبني بر این که 
تکنولوژي حتي نحوه رشد گیاه را به ما نشان مي دهد. امروز هر انساني مي تواند یک 

واقعیت مجازي را از راه »وب« و »0 و 1« و »بیت ها« از خود بسازد.
وي ویژگي مهم دیگر اینترنت را تعاملي بودن آن دانس��ت و گفت: فضاي رس��انه اي 
مي تواند در عین گیرنده بودن، قابلیت فرستندگي  هم داشته باشد. برخي از فالسفه 
از این پدیده به  عنوان »هستي دیجیتال« یاد مي کنند که وضعیت نگاه ما را نسبت 
به رس��انه تغیی��ر داد. در این نگاه دنی��اي »بیت« جایگزین دنیاي اتم ش��د که دو 
دستاورد مهم داشت نخست آن که بیت همه  چیز را سبک مي کند چون وزن ندارد 

و دوم آن که نظام ارزش و مقیاس را در جامعه تغییر مي دهد چون قیمت ندارد. 
نویس��نده کتاب »ژورنالیس��م رادیویي« افزود: در این دنیا اطالع��ات، به داده هاي 

دیجیتال یا دیتا تبدیل شده اند که از طریق صوت و تصویر قابل استفاده اند. 
وي س��پس به طرح این س��وال پرداخت که آیا داده به  عنوان یک ش��خص مي تواند 
مطرح ش��ود یا خیر؟ و در پاس��خ گفت: بر خي معتقدند دیتا س��ه ویژگي مهم خرد، 
خودآگاهي و وجدان را دارد. پس چرا آن ها را به  عنوان موجودي داراي فهم در نظر 
نگیریم؟ داده یا دیتا داراي نوعي از توانمندي است که مي تواند بیاموزد، بفهمد و با 
وضعیت ه��اي تازه ارتباط برقرار کند. برخ��ي از این وضعیت جدید به عنوان تکامل 
فرابیولوژیک یاد مي کنند و مي گویند که تکامل بیولوژیک انس��ان به پایان رسیده و 

انسان در حال گذار از دوره تکامل فرابیولوژیک است. 
وي افزود: مجموعه اي از این اندیش��ه ها به »عرفان س��ایبري« منجر شده است که 
برخي از عناصر عرفاني مثل وحدت، حرکت و رستاخیز را همانند سازي و در فضاي 
س��ایبري بررس��ي کرده اند و معتقدند که مي توان کل این اطالعات را منس��وب به 
فردي دانس��ت که آن را برنامه ریزي مي کند و به آن جهت مي دهد. بر این مبنا دیتا 
در بستر اینترنت هیچ گاه از بین نمي رود بلکه از شکلي به شکل دیگر تغییر مي کند.

اخگري ادامه  داد: برخي مفاهیم مانند این که »هیچ عملي در هستي از بین نمي رود 
و اثرش به جا مي ماند« که درك آن براي ما دشوار بود را امروزه سایبر به خوبي حل 

کرده و آن را در قالب فضاي دیجیتال به ما نشان داده است.
وي با بیان این  که نباید درباره رس��انه هاي نو صرفا از رسانه هاي غربي بهره گرفت و 
مي توان با نگرش هاي فلسفي و حکمت هاي ایراني اسالمي نیز براي این کار استفاده 
کرد گقت: بررس��ي این که داش��ته هاي ما در این حوزه چه بوده اند و چگونه مي توان 
پدیده هاي جدید مثل فلس��فه رس��انه را از این راه کاوید، مي تواند به توسعه فلسفه 
اسالمي و ایراني در این زمینه کمک کند. به هر حال بخشي از عرفان هم تخیل است 
و باید دید آیا مي توان از این رهگذر به حوزه هاي تازه و پدیده هاي جدید وارد ش��د 

یا خیر.
در ادام��ه ای��ن همایش ی��ک روزه مباحث »مطالعات زیبایي ش��ناختي س��ینما و 
تلویزیون«، »دریدا و مساله نوشتار رسانه« و »نظریه خوف و رجا در مقایسه با نظریه 

اضطراب« با حضور کارشناسان حوزه هاي فلسفه و ارتباطات بررسي قرار شد.

اثبات می کند که خدا نیس��ت )دالیل بر انکار 
وجود خدا را مطرح می کند. 

5 - جریان��ی که اثب��ات می کند خ��دا از ابتدا 
معنادار نیس��ت ک��ه از بود و نب��ودش صحبت 

کنیم.
بح��ث از دالیل اثبات وجود خدا که در س��نت 
غرب��ی چند دلیل بوده که اه��م آنها عبارتند از:   
1- بره��ان های وج��ودی )در این برهان نفس 
خود مفهوم خدا نش��ان دهنده وجود داش��تن 
خداس��ت.( 2 - برهان های جهانش��ناختی )در 
این برهان ها بر اس��اس اخذ یک واقعیت عالم و 
توجی��ه وجود آن، به این نتیجه می رس��یم که 
باید خدایی وجود داشته باشد.( 3 - برهان نظم 
4 - برهان تجربه دینی 5 - برهان اخالق��ی و... 

در سنت اس��المی براهین مطرح شده عبارتند 
از: 1 - بره��ان ح��دوث که از س��وی متکلمین 
مطرح ش��ده اس��ت. 2 - برهان امکان و وجوب 

-3 بره��ان ه��ای صدیقی��ن 

جلسات دوم و سوم این کارگاه به نقد و بررسی 
برهان های  وجودی که توس��ط آنسلم و مشابه 
دیگری که توس��ط دکارت مطرح ش��ده است 
اختصاص پی��دا کرد. در این جلس��ات ایرادات 
وارد ش��ده بر برهان وج��ودی از جمله نقدهای 
کانت بر آن مطرح ش��د. بیان برهان صدیقین و 
نقد و ارزیاب��ی آن و عرضه تقریری جدید از آن 

موضوع جلس��ه چهارم کارگاه بود.
در جلس��ه پنجم  ضمن بررسی و طرح برهان 
های جهان شناختی همچون برهان حدوث و 
ق��دم و برهان امکان و وج��وب و برهان علیت، 
تاکید شد که تمام برهان های جهان شناختی 
اوالً مبتن��ی ب��ر علیت و بعد مبتن��ی بر ابطال 
تسلس��ل هس��تند. ب��ر ای��ن اس��اس توماس 
آکویناس از جمله کس��انی اس��ت ک��ه از این 
دس��ت برهان ها را مطرح ک��رده و 5 برهان را 
مطرح م��ی کند: 1 - برهان برگرفته از حرکت 
2 - بره��ان برگرفته ش��ده از علی��ت و علیت 

فاعل��ی3 - بره��ان برگرفته ش��ده از امکان و 
وج��وب 4 - بره��ان برگرفته ش��ده از درجات 
کم��ال و بره��ان پنجم نیز ش��بیه برهان نظم 
است که در بحث از برهان نظم طرح و بررسی 

شد.
طرح براهین جهان شناختی و انتقادات کانت و 
هی��وم ب��ر آن و ط��رح بره��ان ح��دوث و قدم 
متکلمی��ن و بره��ان ام��کان فقری در س��نت 

اسالمی در جلسه ششم ادامه داشت.
طرح برهان نظم و بیان انتقادات وارد ش��ده بر 
آن، ط��رح و نقد بره��ان تجرب��ه دینی،طرح و 
ارزیابی برهان اخالقی همراه با بررسی نظریات 
اش��اعره و معتزل��ه در خص��وص حس��ن و قبح 
ش��رعی یا عقل��ی مس��ائل اخالقی ب��ه ترتیب 
موضوعات بررسی شده در جلسات هفتم تا نهم 
بودند.در جلس��ه پایانی ای��ن کارگاه نیز برهان 
های رد وجود خداوند از جمله برهان شّر که در 

قرن بیستم مطرح شده،طرح و بررس��ی ش��د. 



18  خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |  شمـاره18| اسفند 90، فروردین 91 

ار 
ـبـ

اخ
ری

بــ
ش خ

زار
گ

ی 
ران

خن
و س

ت 
شس

ن

  آشنايي با تاريخ ادبيات جهان از كهنترين زمان تا امروز/ مسعود گلزاري، حميدرضا ناظمي راد.- تهران: 
نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

  آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري/ مولف نصرت رياحي نيا.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۹ . 
  آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتي/ نرگس خالقي، مرضيه سيامک؛ ويراستار علمي جيران خوانساري ؛ 

ويراستار ادبي عبدالحسين طالعي.- تهران: نشر کتابدار : دانشگاه قم، ۱۳۸۹ . 
  آهنگ شعر فارسي: وزن، قافيه و رديف/ محمود فضيلت؛ ويراستار جليل تجليل.- ]ويراست ؟[.- تهران: 
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني ؛  کرمانشاه، 

 . ۱۳۸۸
  اخالق پژوهش و نگارش/ به کوشش نرگس خالقي؛ ويراستار علمي و ادبي عبدالحسين طالعي.- تهران: 

نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
  افسانه ي توسعه اقتصادهاي ناكار آمد قرن بيست و يکم/ اسوالدو د ريورا؛ ترجمه محمود عبداهلل زاده.- 

تهران: اختران، ۱۳۸۷ . 
  البيان في مرآة االدب العربي و الفارسي/ علي پيراني شال.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم 

انساني دانشگاهها )سمت( : دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۸۷ . 
  العروض و القافيه/ جواد سعدون زاده.- اهواز: دانشگاه شهيد چمران، ۱۳۸۵ . 

  الفباي کاربردي مديريت تغيير: چگونه با شناخت و غلبه بر موانع فکري کارکنان، تغييرات استراتژيک 
ضروري را در سازمان ها و شركت ها ايجاد كنيم؟/ نوشته استوارت بلک، هال بي گريگرسون؛ ترجمه مرضيه 

کيقبادي؛ ويرايش مرضيه فخرايي.- تهران: آينده بژوه، ۱۳۹۰ . 
  المصطالحات المتداوله في الصحافه العربيه/ محمدرضا عزيزي پور.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب 

علوم انساني دانشگاهها )سمت(، ۱۳۹۰ . 
  ايدئولوژي و روابط بين الملل در دنياي مدرن/ آلن کاسلز؛ ترجمه محمود عبداهلل زاده.- تهران: دفتر 

پژوهشهاي فرهنگي، مرکز بين المللي گفتگوي تمدنها، ۱۳۸۰ . 
  ائمه عليهم السالم و علم اصول/ احمد ميرعمادي؛ تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي. پژوهشکده فقه 

و حقوق.- قم: موسسه بوستان کتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم(، ۱۳۸۷ . 
  بررسي طنز در بوستان/ محمدعلي علومي.- تهران: اميرکبير، کتابهاي جيبي، ۱۳۸۷ . 

 برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي عمومي و غيرانتفاعي/ جان. ام. برايسون؛ ترجمه مهدي خادمي 
گراشي، قربان برارنيا؛ ويرايش حامد عبداللهي، سحر نيکزاد.- تهران: آريانا، ۱۳۸۸ . 

 بهشت و قدرت: امريکا و اروپا در نظام نوين جهاني/ رابرت کگان؛ ترجمه محمود عبداهلل زاده.- تهران: 
دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ۱۳۸۲ . 

 بيدل دهلوي/ علي اکبر واليتي.- تهران: اميرکبير، کتابهاي جيبي، ۱۳۹۰ . 
 تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان/ حسين مفتخري، حسين زماني.- تهران: سازمان مطالعه و 

تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹ . 
 تاريخ تحوالت سياسي - اجتماعي ايران در دوره هاي افشاريه و زنديه/ رضا شعباني.- تهران: سازمان 

مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹ . 
 تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار/ محمدباقر وثوقي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني 

دانشگاهها )سمت(، ۱۳۸۹ . 
 تاريخ خوارزمشاهيان/ اللهيار خلعتبري، محبوبه شرفي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني 

دانشگاهها )سمت(، ۱۳۸۰ . 
 تاريخ صدر اسالم )عصر نبوت(/ غالمحسين زرگري نژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم 

انساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹ . 
 تاريخ نگاري در سده بيستم از عينيت علمي تا چالش پسامدرن/ گئورگ ايگرس؛ ترجمه عبدالحسين 
آذرنگ.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم 

انساني، ۱۳۸۹ . 
 حاكمان هميشگي سرزمين آفتاب تابان: نقش و جايگاه حزب ليبرال دموکرات در صحنه سياسي ژاپن/ 

مهرداد جماليان دارياني.- تهران: مهرداد جماليان دارياني، ۱۳۸۶ . 
 حکمت و ديالکتيک: گفتارهايي در انديشه و روش دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران/ 

مجتبي زارعي؛ با مقدمه حميد موالنا.- قم: مجنون، ۱۳۸۷ . 
 دستاورد اجرا: متصل ساختن استراتژي به عمليات براي دستيابي به مزيت رقابتي به همراه بررسي 

سير تکاملي كارت امتيازي متوازن/ رابرت کاپالن و ديويد نورتون؛ ]مترجم[ محمدرضا عاطفي.- تهران: ناب، 
 . ۱۳۹۰

 دستور زبان ارمني )براي فارسي زبانان(/ محمد ملک محمدي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم 
انساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸ . 

 رساله در وحدت وجود/ اثر محمدعلي مدرس مطلق؛ باحواشي و تعليقات احمد شيخ االسالم روحاني.- 
آبادان: نشر پرسش، ۱۳۷۹ . 

 روابط و مناسبات بين فردي در اجتماع از ديدگاه قرآن/ اشرف بروجردي.- تهران: کوير، ۱۳۹۰ . 
 روشهاي ساليابي در باستان شناسي/ فرانک بحرالعلومي شاپورآبادي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين 

کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، ۱۳۹۰ . 

 زندگاني، افکار و آثار مولف فرهنگ نظام سيد محمدعلي داعي االسالم/ مصطفي مجد.- بندرعباس: 
دانشگاه آزاد اسالمي، ۱۳۸۹ . 

 زيور سخن در بديع فارسي/ نگارش محمدعلي صادقيان.- يزد: دانشگاه يزد، ۱۳۷۹ . 
 سفرنامه عراق عجم/ نوشته ناصرالدين شاه قاجار . به ضميمه تاريخ و جغرافياي راه عراق عجم/ نوشته 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه؛ به تصحيح ميرهاشم محدث.- تهران: اطالعات، ۱۳۸۷ . 
 سياست و حکومت در اياالت متحده/ محمد امجد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني 

دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۹ . 
 شميم عدالت: تحليل مفهوم عدالت و تاثير آن برحقوق كيفري )با تکيه برآموزه هاي اسالمي(/ حميد 

دهقان.- قم: رسالت، ۱۳۸۴ . 
 عرفان هندويي و اسالمي/ رابرت چارلز زينر؛ ترجمه نوري سادات شاهنگيان.- تهران: سازمان مطالعه و 

تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸ . 
 فهرستنويسي و رده بندي منابع اطالعاتي/ مولفان زهير حياتي، طاهره جوکار.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 قرآن، روانشناسي و علوم تربيتي/ تهيه و تنظيم بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، دانشگاه علوم 
پزشکي تبريز؛ همکاران محسن عباس نژاد ... ]و ديگران[.- مشهد: بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، 

 . ۱۳۸۵
 قرآن و طب/ زير نظر بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه، دانشگاه شاهد؛ نويسنده محسن عباس 

نژاد.- مشهد: بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵ . 
 قرآن و علوم روز/ تهيه و تنظيم بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه؛ همکاران محسن عباس نژاد و...

)ديگران(.- مشهد: بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸ . 
 قرآن و علوم روز: قرآن و ادب )۲ (/ تهيه و تنظيم بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، دانشگاه الزهراء، 
با همکاري دانشگاه اصفهان؛ همکاران محسن عباس نژاد،...]و ديگران[.- مشهد: بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه 

و دانشگاه، ۱۳۸۷ . 
 گزارش شکارهاي ناصرالدين شاه قاجار/ تصحيح و پژوهش فاطمه قاضيها.- تهران: سازمان اسناد و 

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ . 
 ]ايران . قوانين و احکام[

 مجموعه پرسش و پاسخ هاي حقوقي در حقوق خانواده/ معاونت آموزش قوه قضاييه.- تهران: جاودانه : 
جنگل، ۱۳۸۷ . 

 مجموعه مقاالت قرآن و اقتصاد/ زير نظر بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه دانشگاه امام صادق )ع(؛ گردآوري 
حسين عيوضلو.- تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، ۱۳۸۷ . 

 مجموعه مقاالت همايش سياست و اقتصاد در شرق آسيا با تاكيد بر چين و ژاپن/ دبير علمي همايش 
مسعود درخشان.- تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي-دانشکده اقتصاد-مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، ۱۳۸۴ . 

 مجموعه مقاالت همايش ملي قرآن و علوم طبيعي/ تهيه و تنظيم دانشگاه آزاد اسالمي مشهد؛ زير نظر 
بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه؛ همکاران محسن عباس نژاد و...)ديگران(.- مشهد: بنياد پژوهش هاي 

قرآني حوزه و دانشگاه؛ سخن گستر، ۱۳۸۵ . 
 مجموعه مقاله هاي همايش نگين خاتم/ به کوشش نعمت اله ايران زاده.- تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي، 

مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۸ . 
 مديريت گردشگري فرهنگي/ پريسيال بوني فيس؛ ترجمه محمود عبداهلل زاده.- تهران: دفتر پژوهشهاي 

فرهنگي، ۱۳۸۷ . 
 مديريت ماخذ فارسي با اندنوت X4/ مولفان ابوذر رمضاني، ابوالفضل رمضاني.- تهران: نشر کتابدار، 

 . ۱۳۹۰
 مرجع شناسي )عمومي و تخصصي فارسي و غيرفارسي(/ ويليام اي. کتس؛ به کوشش حميد محسني؛ ترجمه 

همراه با افزوده هاي فارسي از آيدين آذري، حميد محسني و محسن عزيزي.- تهران: کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 مرجع شناسي التين/ نويسنده کريشان کومار؛ ترجمه همراه با افزوده ها از جيران خوانساري و مرضيه 

سيامک.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۹ . 
 مرجعي پيشرفته براي ترجمه/ بزيل هتيم، جرمي ماندي؛ ترجمه مريم جابر؛ زيرنظر فريبرز مجيدي.- 

تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸ . 
 مسايل مجموعه سازي در کتابخانه هاي ايران: : مجموعه مقاله هاي چهارمين همايش سراسري اتحاديه 

انجمنهاي علمي- دانشجويي کتابداري و اطالع رساني ايران )ادکا(۱۳۹۰ / به کوشش ابراهيم افشارزنجاني، مليحه 
عربخاني.- تهران: کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 مطالعات ميان رشته اي كتابداري و اطالع رساني: وضعيت موجود، چشم انداز مطلوب: مجموعه مقاالت 
سومين همايش سراسري اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كتابداري و اطالع رساني ايران) ادكا(/ با 

همکاري انجمن علمي دانشجويي کتابداري و اطالع رساني دانشگاه شيراز؛ به کوشش نرگس نشاط، محمدجواد 
اشتري، پريسا پارسيار.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۹ . 

 نظريه هاي اقتصاد سياسي/ جميز اي. کاپورراسو، ديويد پي. لوين؛ ترجمه محمود عبداهلل زاده.- تهران: ثالث، 
 . ۱۳۸۷

 نقد االدبي/ محمد کاظم حاج ابراهيمي.- اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵ . 
 نمايه سازي ماشيني/ تاليف و ترجمه شهرزاد نياکان.- ويراست ۲ .- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

فهرست کتاب هاي جدید 
کتابخانه پژوهشگاه 

کتابخانه مرکزي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان یکي از کتابخانه هاي بزرگ و مرجع در حوزه علوم 
انساني ماهانه کتاب هاي جدیدي را به فهرست داشته هاي خود اضافه مي کند. کتاب هاي زیر مجموعه کتاب هاي 

فارسي و جدید این کتابخانه است.بخشی از این فهرست مربوط به کتاب هایی است که در سال گذشته تهیه شده و 
بخشی هم کتاب های جدید تر هستند.

کتابخانه 

ت
ارا

تش
ان
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 نمايه سازي و چکيده نويسي کاربردها، پيشرفت ها، تنگناها، راهکارها: مجموعه مقاالت يازدهمين همايش 
سراسري انجمن علمي   دانشجويي کتابداري و اطالع رساني دانشگاه الزهرا )س( ۲۹  و ۳۰  ارديبهشت ۸۹ / به 

کوشش رويا برادر، زهره احمدي فرد.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ .
 آEnd Note X4.0.1 : راهنماي استفاده/ نويسندگان سپيده علي بيک ، محمدرضا علي بيک.- تهران: 

نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 آشنايي با حقوق خانواده/ تاليف محمدرضا انصافداران.- تهران: جاودانه، ۱۳۸۸ . 

 آشنايي با مباني آر دي اي ) توصيف و دسترسي منبع (/ کريس اليور؛ مترجم عباس گيلوري.- تهران: 
کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 آيين قضاوت مدني در محاكم ايران/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ۱۳۸۹ . 
 ابوالقاسم قائم مقام فراهاني/ علي اکبر واليتي.- تهران: اميرکبير، کتابهاي جيبي، ۱۳۹۰ . 

 ابوسعيد سجزي/ علي اکبر واليتي.- تهران: اميرکبير،کتابهاي جيبي، ۱۳۹۰ . 
 احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان مطابق با فتاواي مراجع تقليد حضرات آيات عظام 

امام خميني، گلپايگاني.../ تهيه و تنظيم مسعود معصومي.- ]ويرايش هفتم[.- قم: موسسه بوستان کتاب قم 
)انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم(، ۱۳۸۹ . 

 ادونيس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب/ تاليف عباس عرب.- مشهد: دانشگاه فردوسي )مشهد(، 
 . ۱۳۸۳

 ارزش ميراث صوفيه/ تاليف عبدالحسين زرين کوب.- ]ويرايش۲ [.- تهران: اميرکبير، ۱۳۸۹ . 
 ارزيابي نيازهاي اطالعاتي: ابزارها، فنون و مفاهيم در عصر اينترنت/ مولف ديويد نيکالس؛ مترجم 

نوراهلل نصراللهي؛ ويراستار محمدجواد هاشم زاده.- ويرايش دوم.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 از اطالعات تا دانش: چالش ها و رهيافت ها/ رحمت اهلل فتاحي.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 اسناد خرم آباد: عريضه ها، انتخابات، گوناگون/ تدوين فريد قاسمي.- تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شوراي اسالمي، ۱۳۹۰ . 

 اصالحات/ سارا فالورز؛ ترجمه رضا ياسايي.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۸ . 
 اصول ايفال براي حفاظت و نگهداري از مواد كتابخانه اي )مراقبت و رفتار با مواد كتابخانه اي(/ با 

تدوين و ويرايش ادواردپ. ادکوک؛ مترجم حبيب اهلل عظيمي.- تهران: نشر کتابدار: سازمان اسناد و کتابخانه ملي 
جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ . 

 التوسل الي الترسل/ انشاء و تاليف بهاءالدين محمدبن مويد بغدادي؛ مقدمه و تصحيح احمد بهمنيار.- 
تهران: اساطير، ۱۳۸۵ . 

 ايران در اوايل عهد ايلخانان/ نوشته جورج لين؛ ترجمه ابوالفضل رضوي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۰ . 
 ايران و سازمانهاي بين المللي در ابتداي هزاره سوم/ تدوين علي طباطبايي.- تهران: مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، گروه پژوهشي مطالعات بين الملل، 
 . ۱۳۸۶

 برخورد تمدن ها: سرنوشت حتمي يا ننگ بشري...؟/ حسن الباش؛ ترجمه محمدتقي علوي، جليل 
محمدي.- تبريز: دانشگاه تبريز، ۱۳۸۹ . 

 بررسي و تبيين فلسفي و قرآني ارتباط كالمي خدا و پيامبر/ حيدر باقري اصل.- تبريز: دانشگاه تبريز، 
 . ۱۳۸۹

 تاريخ برده داري/ نورمن ال. ماخت، مري هال؛ ترجمه سهيل سمي.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۷ . 
 تاريخ تمدن اسالم/ تاليف جرجي زيدان؛ ترجمه و نگارش علي جواهرکالم.- ]ويرايش؟[.- تهران: 

اميرکبير، ۱۳۸۹ . 
 تاريخ صفويه/ نسيم خليلي.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۷ . 

 تکلمةالذريعة الي تصانيف الشيعة/ محمدعلي الروضاتي؛ اعداد محمد برکت.- تهران: مکتبه، متحف و 
مرکز وثائق مجلس الشوري االسالمي، ۱۴۳۲  ق. -  = ۲۰۱۱  م. -  = -۱۳۹۰ . 

 تنهايي: داستان هايي كوتاه از برتراند راسل، فرانتس كافکا،والديمير كارولنکو،  واسيلي شوكشين، فرد 
اركهارت و لوهوسون/ گردآوري و ترجمه مجيد مددي.- تهران: پايان، ۱۳۹۰ . 

 جنگ سرد/ بريتا بجورنلوند؛ ترجمه مهدي حقيقت خواه.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۹ . 
 چکيده مقاالت همايش بين المللي علوم انساني در ايران.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و 

اجتماعي، ۱۳۸۹ . 
 چکيده مقاالت همايش نقش علوم انساني در توسعه ملي.- 

تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور، ۱۳۸۸ . 
 خريد ائتالفي منابع علمي/ نويسندگان محمدرضا علي بيک، 

منصوره دمرچي لو.- تهران: کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 خالصه گزارش هاي جمع آوري شده در خصوص طرح هاي 

تحول در حوزه هاي علوم انساني، معارف اسالمي و هنر بر 
اساس نگرش اسالمي - ايراني/ تهيه و تنظيم: دبيرخانه 

کميسيون تخصصي علوم انساني، معارف اسالمي و هنر؛ شوراي 
عالي علوم، تحقيقات و فناوري )شوراي عالي عتف(  حميدرضا 
آيت اللهي.- تهران: دبيرخانه کميسيون تخصصي علوم انساني، 

معارف اسالمي و هنر، ۱۳۹۰ . 
 خالصه مقاالت سمينار بين المللي زن در ادوار مختلف تاريخ 

ايران.- تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور، ۱۳۸۱ . 
 خالصه مقاالت: همايش بين المللي فلسفه اسالمي و 

چالشگهاي جهان امروز/ دبير علمي همايش غالمرضا اعواني.- 
تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، ۱۳۸۸ . 

 داستان هاي تفسير كشف االسرار/ تاليف 
رشيدالدين ابوالفضل ميبدي؛ گردآورنده مهدي شمس الدين.- 

تهران: اميرکبير، ۱۳۸۸ . 
 ديوان كمال غياث شيرازي )سراينده سده ۸ - ۹  قمري(/ 

تحقيق و تصحيح محسن کياني، احمد بهشتي.- تهران: کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، ۱۳۹۰ . 

 رازهاي خلق يک شاهکار ادبي: تحقيقي در نثر فارسي 
- تحليلي از سفرنامه ناصر خسرو/ محمدي )بنه ي گزي 

گناوه اي(.- مشهد: دانشگاه فردوسي )مشهد(، ۱۳۸۰ . 
 راهنماي نمودار شاهنامه فردوسي هم دوره اي كسان در دوره پيشداديان و كيانيان/ پژوهش و نگارش 

فرانک دوانلو.- تهران: آرتاميس، ۱۳۸۸ . 
 رنجترانه ها: مجموعه سروده هاي شادروان ابراهيم منصفي )رامي(/ ابراهيم منصفي )رامي(، گردآورنده 

حسن کرمي.- تهران: نشر هفت رنگ، ۱۳۷۸ . 
 روانشناسي تربيتي/ نويسنده جان دبليو سنتروک؛ مترجم مرتضي اميديان.- يزد: دانشگاه يزد، ۱۳۸۵ . 

 روش هاي پژوهش در كتابداري و اطالع رساني/ نوشته کريشن کومار؛ ترجمه فاطمه رهادوست، با 
همکاري فريبرز خسروي؛ مقدمه عباس حري.- تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ . 

 سامانيان و غزنويان/ محمدرضا ناجي.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۷ . 
 سرگذشت كتابخانه ها در ايران/ نوشته مرتضي محمدنياسماکوش با همکاري حسن اشرفي ريزي، حسين 

محمدي.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 سلجوقنامه/ تاليف ظهيرالدين نيشابوري؛ به انضمام ذيل سلجوقنامه ابوحامد محمدبن ابراهيم؛ تصحيح 

ميرزااسماعيل افشار” حميدالملک”، محمد رمضاني.- تهران: اساطير، ۱۳۹۰ . 
 سلوكيان و اشکانيان/ نادر ميرسعيدي.- تهران: ققنوس، ۱۳۸۷ . 

 سيستم هاي اطالعاتي/ نويسنده عاصفه عاصمي، عادله عاصمي؛ ويراست حميد محسني.- تهران: نشر 
کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 صحيفه سجاديه/ ]امام علي بن الحسين عليه السالم[؛ به خط عبدالغفار اصفهاني؛ کتابت ترجمه فارسي به 
خط عبدالحسين بن محمد اصفهاني؛ با موخره علي فاضلي.- تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي 

اسالمي، ۱۳۹۰ . 
 عتبه الکتبه: مجموعه مرا سالت ديوان سلطان سنجر/ بقلم علي بن احمدمنتخب الدين بديع؛ بتصحيح و 

اهتمام محمد قزويني، عباس اقبال آشتياني.- تهران: اساطير، ۱۳۸۴ . 
 عطارد دانش: )جشن نامه استاد عزيزاهلل عطاردي(/ به کوشش و ويرايش عبدالحسين طالعي؛ 

برگزارکننده سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.- تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شوراي اسالمي، ۱۳۹۰ . 

 فرهنگ ريشه شناختي واژه ها و كوتاه نوشته هاي دخيل اروپايي و آمريکايي در فارسي/ تاليف رضا 
زمرديان.- مشهد: دانشگاه فردوسي )مشهد(، ۱۳۸۴ . 

 فرهنگ قافيه در زبان فارسي/ تاليف تقي وحيديان کاميار.- مشهد: دانشگاه فردوسي )مشهد(، ۱۳۸۱ . 
 فهرستنويسي: اصول و روشها/ تاليف رحمت اهلل فتاحي، مهدي طاهري.- ويرايش ۴ .- تهران: کتابدار، ۱۳۸۷ . 

 قرآن، ادب و هنر/ گردآوري  محسن عباس نژاد؛ همکاران پژوهشي حميد فغفورمغربي... ] و ديگران [ ؛ 
تهيه شده در مرکز اطالع رساني و کتابخانه تخصصي قرآن و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و 

دانشگاه(.- مشهد: بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵ . 
 قرآن و حقوق/ گردآوري محسن عباس نژاد؛ همکار پژوهشي حميد فغفورمغربي...]و ديگران[؛ تهيه شده 

در مرکز اطالع رساني و کتابخانه تخصصي قرآن و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه( 
؛ همکاران اجرايي محمد مروج، محمد مجتبي فر، الهام نعمتي.- مشهد: بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و 

دانشگاه، ۱۳۹۰، ۱۳۸۵ . 
 قوانين، مقررات و منشور حقوق زنان/ تدوين فاطمه افرنگ.- تهران: فکرسازان، ۱۳۸۸ . 

 کاربرد آمار در پژوهش هاي کتابداري و اطالع رساني با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس/ نويسنده عليرضا 
هويدا؛ ويرايش ادبي رزيتا بهزادي.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۷ . 

 كليميان و ارامنه در اسناد مجلس شوراي ملي )دوره هاي دوم تا پنجم(/ به کوشش منير قادري، حبيب اله 
اسماعيلي.- تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، ۱۳۹۰ . 

 گنجينه اسالم/ فيليپ بامبرو؛ مترجمان مسعود گلزاري، مهردخت وزيرپور کشميري.- : نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 ماخذشناسي كتابهاي چاپ سنگي و سربي/ علي بوذري، محمد آزادي.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 مباني سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشکده 
تحقيقات استراتژيک، ۱۳۸۷ . 

 مباني فيلمنامه نويسي: راهنماي گام به گام  از فکر تا فيلمنامه، جديدترين نسخه )به روزشده، با 
اضافات و تغييرات اساسي(/ نويسنده سيد فيلد؛ مترجم سيدجليل شاهري لنگرودي؛ ]براي[ مدرسه کارگاهي 

فيلمنامه نويسي.- تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۰ . 
 مباني و اصول علم اقتصاد: كلياتي از اقتصاد براي همه/ 

يداهلل دادگر، تيمور رحماني؛ تهيه موسسه آموزش عالي باقرالعلوم 
عليه السالم.- قم: موسسه بوستان کتاب؛ مرکز چاپ و نشر دفتر 

تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، ۱۳۹۰ . 
 مداخله بشردوستانه؛ از تئوري تا عمل.- تهران: مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، معاونت 

پژوهشهاي روابط بين الملل، ۱۳۸۶ . 
 مديريت اسناد الکترونيک: مجموعه مقاله هاي نخستين 

همايش ملي آرشيوي ايران ) آرشيو براي همه(/ به کوشش 
غالمرضا عزيزي.- تهران: نشر کتابدار : سازمان اسناد و کتابخانه 

ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ . 
 مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني/ رابرت دي. 

استوارت، باربارابي. موران؛ ترجمه زهير حياتي،فاطمه 
جمشيدي قهفرخي.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 

 مرجع شناسي عمومي و تخصصي/ به کوشش حميد محسني؛ 
ترجمه همراه با افزودنيهاي فارسي از آيدين آذري، محسن عزيزي و 

حميد محسني..- تهران: کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 نرم افزارهاي كد منبع باز كتابداري و اطالع رساني/ 

علي اصغر شريفي نيا، فرشته سپهر.- تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰ . 
 نشانه مولف فارسي جدول سه رقمي مبتني بر كاتر-سن برن/ 

تنظيم اميرمسعود نيکبخت جم؛ با مقدمه و ويراستاري پوري 
سلطاني.- ويراست ۳ .- تهران: کتابدار: سازمان اسناد و کتابخانه 

ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۰ .

  در پ��ی درخواس��ت كتابخان��ه مرك��زی ب��رای بازپ��س 
گردان��دن كتابه��ای ك��ه در اختي��ار اعضا بود و ب��ا توجه به 
مساعدت های رياست پژوهشگاه، نزديک به هزار عنوان 
و در قالب بيش از دو هزار جلد كتاب تا پايان سال 13۹0 به 
كتابخانه بازگشت داده شد. سرپرست كتابخانه مركزی با 
اعالم اين خبر اظهار اميدواری كرد شاهد همکاری های 
بيش��تر اعض��ا در بازپس دادن كتاب ها و ب��ه ويژه در زمان 
مقرر آن باش��يم. بديهی است كتابداران كتابخانه مركزی 
برای در اختيار قرار دادن هر چه سريعتر منابع درخواستی 
اعض��ا تمام تالش خود را به كار خواهند بس��ت. قابل ذكر 
است كه در سال گذشته 6۹11 عنوان كتاب به صورت امانت 
م��دت دار و بي��ش از 5000 عن��وان كتاب به ص��ورت امانت 
كوتاه مدت در اختيار اعضای پژوهشگاه قرار گرفته است.

کتاب هایی که بر می گردند 
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       هم�کاران گرام�ی 

جناب آقای صابر 
جناب آقای نوروزی 

سرکار خانم نصیر 
سرکار خانم امرایی 

مصی�ب وارده را ب�ه ش�ما و 
خانواده محترم تان تسلیت 
کنیم.ب�رای  م�ی  ع�رض 
درگذش�تگان امی�د عف�و و 
آرزوی  بازمان�دگان  ب�رای 
س�المتی داریم.م�ا را هم در 

غم خود ش�ریک بدانید.

از طرف کلیه همکاران شما 
در پژوهشگاه

     انتصاب�ات 
 دکت��ر آی��ت اللهی ب��ا صدور 
حکمی دکتر محمد علی لسانی 
فشارکی را به سمت مسئول راه 
ان��دازی گروه مطالع��ات قرآنی 
لس��انی  کرد.دکت��ر  منص��وب 
دانش��کده  از  فارغ التحصی��ل 
الهیات دانشگاه تهران در رشتِه 
عل��وم ق��رآن و حدیث اس��ت و  
بی��ش از 20 س��ال س��ابقه در 
تدری��س علوم قرآن��ی و ادبیات 

عرب دارد.
  دکت��ر آیت الله��ی با صدور 
حکمی دکتر فی��روز اصالني  را 
به س��مت سرپرست پژوهشکده 
مطالعات تطبیقي منصوب کرد.

بهرن��گ ذوالفق��اري ب��ا صدور 
حکمی از سوی دکتر آیت اللهی 
بعن��وان مش��اور ج��وان رئیس 

پژوهشگاه انتخاب شد.
  دکتر باقری مدیر امور اداری 
پژوهشگاه،مرتضی اخباری را به 
سمت مسئول دبیرخانه مرکزی 

پژوهشگاه منصوب کرد. 

    تقدی�ر 
دکتر علی اکبر والیتی دبیر کل 
مجمع جهانی بیداری اس��المی 
به صدور نام��ه ای به دکتر آیت 
اللهی،با اش��اره به حضور و شعر 
خوان��ی دکتر قیس آل قیس در 
کنگره بین المللی ش��عر عربی و 
بیداری اس��المی از وی تقدیر و 

تش��کر کرد. 

به همت دفتر همکاري هاي علمي و بین الملليخبر آخر
 پژوهشگاه انجام شد 

امضاء چندین تفاهم نامه همکاری 
دفت��ر همکاري ه��اي علم��ي و بین المللي پژوهش��گاه با 
همکاری دیگر بخش ها توانسته است قرارداد های همکاری 
و تفاه��م نامه های متعددی با مراکز علمی و اجرائی کش��ور 
نهایی کرده و به امضاء برس��اند.بر اساس اعالم دکتر عبد اهلل 
قنبر لو سرپرس��ت دفت��ر همکاري هاي علم��ي و بین المللي 
اخیرا تفاهم نامه همکاری بین پژوهش��گاه و نیروی انتظامی 

امضاء شده است.
این تفاهم نامه در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاری 
علمی بین مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی جهت 
بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل به خصوص 
به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی رش��ته های علوم انسانی 

درحوزه نظم و امنیت و به مدت سه سال امضاء شده است.
همکاری و مش��ارکت در زمینه طراحی واجرای طرح های 
پژوهشی مشترك از طریق تبادل امکانات و تسهیالت،برگزاری 
س��خنرانی ها ، میزگرده��ا، گردهمایی ه��ای علمی و دیگر 
فعالی��ت های علم��ی ،برنامه ریزی و برگ��زاری کارگاه های 
آموزش��ی در موضوعات موردعالقه طرفین،تبادل اطالعات 
علمی و فراهم نمودن امکان دسترس��ی آسان به منابع علمی 
ش��امل کتب، نش��ریات و س��ایر مدارك علمی،همکاری در 
زمینه برنامه ریزی ، تالیف و ترجمه متون رش��ته های علوم 
انسانی در حوزه مس��ایل امنیتی، انتشار نشریات و ویژه نامه 
ه��ای علمی،فراهم کردن زمینه بهره برداری از ظرفیت های 
هی��ات علم��ی دو ط��رف در زمین��ه مس��ائل آموزش��ی و 
پژوهش��ی،همکاری ب��رای بهبود سیس��تم ه��ای مدیریت 
آکادمی��ک و دیگر همکاری های دانش��گاهی – آموزش��ی ، 
پژوهش��ی واجرای��ی که دو ط��رف روی آن ه��ا توافق کنند 

موضوعات اصلی این تفاهم نامه اعالم شده اند.
برای پیگیری موثرتر اهداف تفاهم نامه، ش��ورایی متشکل 
از مسئوالن و کارشناسان دوطرف تشکیل خواهد شد که این 
شورا به صورت دوره ای جلسه خواهد داشت و تصمیم گیری 
خواه��د کرد.طرفی��ن می توانند برای هر ی��ک از زمینه ها و 
موضوعات خاصی که طبق تفاهم نامه قرار اس��ت دو موسسه 
به صورت فعالیت مشترك به اجرا درآورند، قراردادی مستقل 
تنظیم ، امضاء و مبادله کنند.تعهدات اجرایی و مالی هر یک 
از دو مرک��ز در موضوع��ات و برنامه های همکاری مش��ترك 
طرفین بر اس��اس توافقات انجام ش��ده در کارگروه اجرایی و 

تصویب مسئوالن ذیربط در دو مرکز پیگیری خواهد شد.
معاون��ت اجتماعی ناجا همچنین آمادگی کامل خود را در 
زمین��ه انج��ام فعالی��ت علمی و پژوهش��ی در ح��وزه های 
نیازس��نجی  مطالعات اجتماعی، مفهوم شناس��ی، شناخت 
جامعه، رس��انه و امنیت جامعه و احساس امنیت در جامعه را 

با همکاری پژوهشگاه اعالم کرده است.
»کتابخانه موزه و مرکز اس��ناد مجلس شوراي اسالمي« و 
»»مدرس��ه اس��المي هنر«، »موزه ملي ایران«، »س��ازمان 
تحقیقات و مطالعات ناج��ا«، »کتابخانه و موزه ملي ملک« ، 
»دانشگاه ادیان و مذاهب« ،»آرشیو ملي هند« و »فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ي« نیز از دیگر مراکزی هستند که در پاییز 
و زمستان سال گذشته همکاری با آنها در قالب امضای تفاهم 
نامه های نهایی شده و به امضاي نمایندگان دو طرف رسیده  

است. 

بازدی�د هیئ�ت رئیس�ه از بخش های 
مختلف پژوهشگاه 

در بازدید هیئت رئیس��ة پژوهشگاه از پژوهشکدة مطالعات تطبیقي 
اقتصاد،دکتر علم الهدي گزارش��ي درخصوص فعالیت هاي انجام شده و 
دردس��ت اجراي ارائه کرد که برگزاري 8 س��خنراني در تابس��تان سال 
1390 و 3 سخنراني تا قبل از پایان سال 1390بخشی از آن بود. تدوین 
برنامه هاي سخنراني ها و کارگاه ها،تنظیم برنامة کلي 13 عنوان کارگاه 
آموزش��ي پژوهش��کدة اقتص��اد ،تالش ب��رای تبلیغات مناس��ب براي 
س��خنراني ها و تش��کیل پاتوق اقتصادي با حضور ش��خصیت هاي برتر 
رشتة اقتصاد، استفاده از استادان برجستة اقتصاد براي ایجاد تحول در 
آموزش در این پژوهشکدة، انجام مکاتبات و رایزني هاي الزم درخصوص 
کس��ب درجة علمي ترویجي براي مجله را ازطریق وزارت ارش��اد،تهیه 
برنامه های س��ال آینده پژوهشکده اقتصاد برنامه هاي سال آینده خود، 
اعم از سخنراني ها، کارگاه ها و بررسي مجدد موضوع ساختار پژوهشگاه 

در پژوهشکدة اقتصاد بخشی از مصوبات این جلسه بودند.
اعضای  هیئت رئیس��ة همچنین از گروه امنیت اجتماعي نیز بازدید 
کردند.ارائه برنامه های س��ال آینده گروه،برنامه ریزی برای  جذب عضو 
هیئ��ت علمي، با توجه به س��اختار جدید پژوهش��گاه، در گروه امنیت 
اجتماعي و  تش��کیل کارگاه هاي پژوهش��ي اختصاص��ي براي مراکزي 
چون وزارت کش��ور، وزارت اطالعات، نیروي انتظامي و ... هم مهمترین 

مصوبات این جلسه بودند.
بازدید هیئت رئیس��ة پژوهشگاه از پژوهش��کدة ادبیات هم همراه با 
مصوباتی بود.بر این اساس مقرر شد پژوهشکدة ادبیات برنامه هاي سال 
آیندة خود را براس��اس فرم هاي ارائه ش��ده از س��وي معاونت پژوهشي 
تکمیل و هرچه س��ریعتر ارائه نماید. دکتر آیت اللهي نیز بر برنامه ریزي 
فعالیت هاي پژوهش��کده براس��اس نیازهاي کش��ور و دع��وت ار افراد، 
سازمان ها و ارگان هاي مختلف با توجه به اسناد باالدستي کشور جهت 
اخذ نظرات و ایده هاي ذهني آنان تأکید کرد. تش��کیل جلسات اعضاي 
پژوهش��کدة ادبیات به صورت ماهانه و نیز تش��کیل و برگزاري جلسات 
س��خنراني � درس گفتارها و کارگاه ها و ایجاد دوره هایي چون تصحیح 
نس��خ خطي، ویراستاري، درست نویس��ي، حافظ شناسي و … از دیگر 
موارد مورد تاکید ریاست پژوهشگاه بود.همچنین مقرر شد پژوهشکدة 
ادبیات سیاهة س��خنراني ها، درس گفتارها و کارگاه هایي که قرار است 

در سال 1391 انجام شود ارائه نمایند.

درس گفتارهای منطق و روش شناسی 
برگزاری درس گفتارهای منطق و روش شناسی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف تربیت محقق در حوزة منطق 

جدید و روش شناسی ادامه دارد.
پژوهشکدة حکمت معاصر از پاییز گذشته برگزاری دور اول 
این درس گفتارها را  جهت آموزش دانشجویانی که به تحقیق 
حرفه ای در حوزة منطق و روش شناسی عالقمند هستند،آغاز 
ک��رده اس��ت.دکترلطف اهلل نبوی منطق دان ش��ناخته ش��ده  
ایرانی،اس��تاد نمونه فلس��فه  و دانش��یار گروه فلسفه دانشگاه 
تربی��ت مدرس و مول��ف 9 کتاب، مقال��ه و ابداعات علمی در 
زمینه فلس��فه  و منطق اس��ت. او  همچنی��ن ضمن تمرکز بر 
مطالع��ه تطبیقي منطق بویژه منطق جدی��د و میراث منطق 
اسالمي ، عالوه بر سهروردي کارهاي تطبیقي دیگري در آراي 

ابن سینا و خواجه نصیر هم انجام داده است.
28 نف��ر از دانش��جویان در رش��ته فلس��فه و منط��ق  و س��ایر 
عالقمندان به مباحث منطق و روش شناس��ی در این دوره  حضور 
دارند. در پایان این دوره از دانشجویان آزمونی به عمل خواهد آمد 

و قبول شدگان می توانند در مرحلة بعدی دوره شرکت نمایند. 


