
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خربنامه
دوره جدید، سال اول، شماره نهم، بهمن 1393

وند جان و خرد     کزین ربرت اندیشه ربنگذرد هب انم خدا

وند روزی ده رهنمای وند جای     خدا وند انم و خدا خدا

وند کیوان و گردان سپهر     فروزنده ماه و انهید و مهر خدا

گارندۀ رب شده پیکرست ز انم و نشان و امگن ربرتست     ن

هب دننیبگان آفریننده را     نبینی مرنجان دو دننیبه را

                                                                       شاهناهم فردوسی

مراسم سالروز پیروزی انقالب اسالمی در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی

 21 سه شنبه  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  خجسته  مراسم 
بهمن 1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد
صفحه 2

به مناسبت دهه مبارک فجر، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه 
نیرو و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی امضا شد

و  انسانی  پژوهشگاه علوم  و  نیرو  پژوهشگاه  بین  تفاهم نامۀ همکاری 
مبارک  دهۀ  مناسبت  به   3931 بهمن   21 روز  در  فرهنگی  مطالعات 
فجر، و به منظور گسترش همکاری های علمی...                  صفحه 3

 

اردوی مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی و پژووهشکده 
ادبیات برگزار شد

 4 شنبه  اجتماعي،  و  فرهنگي  معاونت  همکاري  با  ادبیات  پژوهشکده 
برگزار  پردیسان  پارک  بهمن ماه 1393، نشست مشتركي در مجموعه 
كرد تا ضمن استفاده از محیط طبیعي ...                           صفحه 4

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نشست بررسی 
رفتارهای کاربران در رسانه های اجتماعی را برگزار کرد

ایرانی  نشست »روش های تحلیل اجتماعی و فرهنگی رفتار كاربران 
رسانه های اجتماعی« سه شنبه یازدهم آذر 93 با حضور دكتر حسین امامی..،
                                                                               صفحه 8

کتاب بررسی دینکرد ششم شایسته تقدیر شد
استاد  تألیف دكتر مهشید میرفخرایی،  كتاب »بررسی دینکرد ششم«، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سی ودومین دورۀ جایزه 

كتاب سال جمهوری اسالمی ایران، كتاب شایستۀ تقدیر معرفی شد.
صفحه 7

رتبه برتر وب سایت پژوهشگاه در رتبه بندی ججهانی و بومتریک
وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آخرین رتبه بندی 
وب سایت های موسسات و مراكز پژوهشی )وبومتریک( -در نسخۀ جدید 
ژانویه 2015 - توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.                                                                     
صفحه 5

نخستین  و  دین شناس  و  الهی دان  کلوکر  فردریش  یوهان 
محقق آلمانی حوزه اوستا

 Osterad یوهان فردریش كلوكر الهی دان آلمانی به سال 1749 در شهر
am harz واقع در جنوب غربی رشته كوه های Harz، دیده به جهان 
گشود.                                                                      صفحه 11

کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه از موزه جواهرات بازدید 
کردند 

برنامه ریزی معاونت  با هماهنگی و  دانشجویان و كاركنان پژوهشگاه 
فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه 13 بهمن 1393، از موزۀ 
جواهرات بازدید كردند.                                           صفحه 10

تاریخ شفاهی زنان فعال سیاسی و اجتماعی در قبل و بعد 
از انقالب اسالمی

حوزۀ تاریخ نگاری زنان انقالب مغفول مانده و تاكنون به غیر از معدود 
خاطرات تک نفره از زنان فعال و سیاسی پیش از انقالب، به نقش زنان 
در این عرصه پرداخته نشده است.                                  صفحه 6
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مراسم خجسته سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، سه شنبه 21 بهمن 
1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد كه در آن، 
دكتر صادق آیینه وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و 
حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور به 

سخنرانی پرداختند.
تبریک  با  پژوهشگاه،  رئیس  آیینه وند  صادق  دكتر  مراسم،  این  آغاز  در 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: این انقالب، انقالب خود شما بود و 
شما در آن سهم داشتید و همۀ كسانی كه آن انقالب را ندیدند اما از ثمرات 

آن استفاده می كنند باید در حفظ و نگهداری آن نقش داشته باشند. 
وی افزود: یکی از ثمرات ارزشمند انقالب اسالمی ایران، این است كه خود 
ایرانیان تصمیم می گیرند و دارای عزت هستند. ممکن است این انقالب، 
با  دارد  و  داشت  انقالب  این  كه  ثمراتی  اما  باشد  داشته  نیز  كاستی هایی 

كاستی هایش قابل مقایسه نیست. 
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی به ما اتکا و اعتماد بخشید گفت: زمانی 
كه من در سال 1351 وارد دانشگاه و محیط علمی و مبارزاتی شدم، شاهد 
دانشگاه  استادان  كنیم.  دایر  كارشناسی ارشد  مقطع  نمی توانستیم  كه  بودم 
فقط به كارشناسی بسنده می كردند و حتی می گفتند بحث تربیت دانشجوی 
دكتری را نکنید چرا كه ما نمی توانیم دكتر تربیت كنیم و همه را به خارج 
می فرستادند. در واقع به خودمان اتکا و اعتماد نداشتیم اما امروزه به خودمان 

اعتماد و اتکا داریم.
تولید علم گفت:  آمارهای منتشرشده در زمینۀ  به  استناد  با  آیینه وند  دكتر 
ما در تولید مقالۀ علمی، هفدهمین كشور جهان هستیم كه ثمرۀ انقالب و 
تالش پژوهشگران است. انقالب را باید پاس بداریم و ارزش هایش را حفظ 

كنیم و برای رفع كاستی هایش بکوشیم.
را  اسالمی  انقالب  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
انقالبی  اسالمی،  انقالب  افزود:  و  دانست  جهان  در  مهمی  بسیار  حركت 
بود.  استقالل بخش  نیز  و  عزت آفرین  آفرین،  اعتماد  ثمربخش،  مردمی، 
نشان  نشان دهیم كه  را  اقتدار علمی خود  باید  پژوهشگاه  این  در  به ویژه 
از  نشان  پژوهشگران  علمی  مقاله های  و  پژوهشی  مجالت  داده ایم.  نیز 
فعالیت های علمی پژوهشگاه است و امیدوارم خدای تبارک و تعالی ما را 
كمک كند تا از هر طریق تالش كنیم تا قدمی برای انقالب برداریم و در 

حفظ انقالب بکوشیم.
در ادامه حجت االسالم انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به 
زاویۀ  هر  با  ایران  اسالمی  گفت: انقالب  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
دیدی كه مورد بررسی قرار بگیرد اگر نگویم مهم ترین حادثۀ تحول زا در 
است،  تاریخ  در  تحوالت  این  شاخص ترین  قطع  به طور  بود،  بیستم  قرن 
اصحاب  و  رسانه  اصحاب  كم كاری  و  سو  یک  از  زمان  گذشت  متاسفانه 

مراسم سالروز پیروزی انقالب اسالمی در پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی برگزار شد

قلم و نویسندگان از سوی دیگر، باعث شده نسل سوم و چهارم این كشور 
به درستی انقالب را آن گونه كه هست نشناسند و به همین سبب برخی القاء 
شبهات از سوی كج اندیشان موجب می شود كه تردیدهایی نسبت به اهداف 

انقالب اسالمی ایران و شخصیت امام راحل به وجود بیاید.
اسالمی  انقالب  از  پیش  به شرایط  اشاره  با  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
افزایش  سیاسی  وابستگی  دوم  پهلوی  به ویژه  مختلف  دوران  گفت: در 
بعد  آمریکا  سفارت  و  قبل  انگلیس  سفارت  سلطۀ  بود و  یافته  بسیاری 
برای  اختیاری  هیچ گونه  شاه،  كه  بود  به گونه ای  مرداد   28 كودتای  از 

تصمیم گیری در كشور نداشت.
حجت االسالم انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
اخالق،  گفت:  بودند،  الهی  احکام  و  اخالق  به  مقید  شدت  به  راحل  امام 
گمشدۀ امروز جامعۀ ماست و اگر در شرایطی كه امام راحل قرار داشت ما 

بودیم معلوم نبود كدام از ما این موارد اخالقی را رعایت می كنیم.
راحل  امام  یاران  ما  جامعۀ  در  كه  است  اخالق  این  آیا  داشت:  بیان  وی 
شکنجه شدند و زحمت كشیدند اما امروز كار به جایی رسیده كه برخی در 
باز می كنند و چشم می بندند و هر حرفی دلشان  زبان  افراد  این  نوه  سن 
بخواهد می زنند، قلم خودشان را به جریان می اندازند و هر تهمتی و به این 

افراد می زنند، امروز، اخالق در جامعۀ ما فرو ریخته است.
معاون  عنوان  به  اینجا  اینکه  بیان  رئیس جمهور با  پارلمانی  معاون 
چه  ببینید  امروز  گفت:  نمی كنم،  صحبت  دولت  از  دفاع  در  رئیس جمهور 
رفتارهای بداخالقانه ای بر دولت تحمیل می شود، امروز به جرات می گویم 
اقتصادی  آمار و مسائل  پایان جنگ به گواهی  از  ادارۀ بعد  از  ادارۀ كشور 

دشوارتر است.
را  خود  رئیس جمهور  و  آمدند  میدان  به  شرایط  این  در  مردم  افزود:  وی 
انتخاب كردند و رئیس جمهور و وزرا در حال فداكاری هستند و رزمندگان 
دوران جنگ، امروز در جبهۀ سیاسی جانفشانی می كنند تا تحریم ها برداشته 
شود اما به جای اینکه برای این عزیزان كف بزنیم جوری حرف می زنیم كه 

حرف اسرائیل و دشمن تکرار و پشت دیپلمات ها خالی شود.
و  فرهنگی  معاون  بروجردی،  اشرف  دكتر  حضور  با  مراسم  این  پایان  در 
اجتماعی پژوهشگاه و دكتر فروغ پارسا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، از 
برگزیدگان مسابقۀ شعر، متن ادبی، خاطره نویسی و مقاله نویسی تجلیل شد.
همچنین معاونت فرهنگي – اجتماعي پژوهشگاه با ایجاد غرفه اي فرهنگي 
در خیابان انقالب )ضلع جنوبي دانشگاه تهران( در راهپیمایي روز 22 بهمن 

حضور پیدا كرد.
منوچهر صابر مسئول غرفه در گفت وگو با روابط عمومي پژوهشگاه پس 
از اشاره به برنامه هاي دهه فجر امسال پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي  تالش كرد كه امسال محصوالت فرهنگي خود 
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را در معرض دید راهپیمایان عزیز قرار دهد تا گامي كوچک، هم در جهت 
معرفي پژوهشگاه و هم در جهت پاسداشت این روز بزرگ توسط جامعه 

علمي انجام دهد.
معاون مدیر برنامه ریزي فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه افزود: پژوهشگاه 
راهپیمایي 22  در مسیر  فرهنگي  راه اندازي غرفۀ خدمات  با  انساني  علوم 
بهمن، هدایا و بسته هاي فرهنگي میان راهپیمایان توزیع كرد. ضمن آنکه 
و  گرفت  قرار  عالقه مندان  بازدید  مورد  نیز  پژوهشگاه  شده  منتشر  كتب 

تعدادي از آن ها به فروش رسید. 
غرفۀ  از  راهپیمایي  شركت كنندگان  استقبال  به  اشاره  با  پایان  در  وي 
پژوهشگاه تصریح  دانشجویان  و  از همکاران  تعدادي  بازدید  و  پژوهشگاه 
كرد: معاونت فرهنگي – اجتماعي با برنامه ریزي و سیاست گذاري درازمدت 
تالش دارد تا توجه به علوم انساني كشور عزیزمان از رهگذر علوم انساني 

اسالمي هموار شود. 

به مناسبت دهۀ مبارک فجر، تفاهم نامۀ 
همکاری بین پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی امضا شد

تفاهم نامۀ همکاری بین پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در روز 21 بهمن 3931 به مناسبت دهۀ مبارک فجر، و به منظور 
گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و كاربردی سازی علوم انسانی در 
حوزۀ صنعت، به امضای دكتر محمدصادق قاضی زاده و دكتر صادق آئینه وند 

رئیسان دو پژوهشگاه رسید.
هدف از امضای این تفاهم نامه، زمینه سازی به منظور استفادۀ هرچه بیشتر 
حركت  انسانی؛  علوم  حوزۀ  پژوهشی  ظرفیت های  از  كشور  برق  صنعت 
توسعۀ  به  كمک  و  ملی  در سطح  تخصصی   – علمی  هم افزایی  به سمت 
علمی  جامع  نقشۀ  و  كشور  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  و  كشور  علمی 
و  آموزشی  فعالیت های  انجام  و  همکاری ها  گسترش  و  تعمیق  كشور؛ 
گسترش  زمینه سازی  و  نیاز  مورد  تخصصی  خدمات  ارائۀ  نیز  و  پژوهشی 
ارتباطات فعال و موثر متقابل از طریق نشست های مشترک و تبادل نظر 

الزم است.
همکاری به منظور تربیت دانشجویان دكتری و برگزاری دوره های پسادكتری 
مورد نیاز صنعت برق؛ همکاری در ایجاد دوره های تحصیالت تکمیلی و 
هدایت پایان نامه های دانشجویان در خصوص موضوع های تخصصی مورد 
نیاز صنعت برق؛ همکاری و مشاركت در برگزاری سخنرانی ها، میزگردها 
پیوست های  تهیۀ  زمینه  در  توافق طرفین؛ همکاری  مورد  و همایش های 
فرهنگی برای طرح های مختلف صنعت برق كشور؛ برنامه ریزی و برگزاری 
كارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دكتر صادق 
حکمی  در  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  آیینه وند، 
دكتر سیدمحمد حسیني بهشتیان را به سمت مسئول سرپرستي پژوهشکده 

گزارش برگزاري کرسي هاي 
مطالعات راهبردي

دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي به منظور توسعه ظرفیت راهبردي در حوزه 
تصمیم سازي، برنامه تشکیل كرسي هاي مطالعات راهبردي را طراحي كرده 
است. این برنامه با مشاركت مستقیم مراكز تحقیقاتي و مطالعاتي كشور و 
از طریق شناسایي قابلیت هاي موجود و برقراري ارتباطي اثربخش به منظور 

استفاده از توان كارشناسي و نخبگي آن ها شکل مي گیرد.
دبیرخانه مذكور با آشنایي از سابقه مطالعات امنیت اجتماعي در گروه پژوهشي 
جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و در پي تعامل 

و هماهنگي انجام شده، برگزاري سه كرسي مطالعات راهبردي با عناوین:
آقاي  دبیري  به   امنیت،  ارزیابي وضعیت  و  1- شاخص سازي، سنجش 

محمدعلي مینایي
2- قدرت نرم و جنگ نرم، به دبیري آقاي دكتر اصغر افتخاري

3- امنیت اجتماعي، به دبیري آقاي دكتر قدیر نصري
به عنوان مركز محور به مركز مطالعات جامعه و امنیت محول شده است.

مركز مطالعات جامعه و امنیت، تاكنون موفق شده است، شش جلسه كرسي 
امنیت«، دو جلسه كرسي  ارزیابي وضعیت  »شاخص سازي، سنجش و 
»قدرت نرم، جنگ نرم« و یک جلسه كرسي »امنیت اجتماعي« را با حضور 
اعضاء ثابت و مدعو كرسي ها برگزار و گزارش آن را به دبیرخانه شوراي عالي 

امنیت ملي ارائه كند.
عالوه بر مسئولیت مستقیم برگزاري سه كرسي مذكور، مدیر مركز مطالعات 
جامعه و امنیت و اعضاي شوراي علمي و راهبري گروه، در دیگر كرسي هاي 
مطالعاتي كه مسئولیت برگزاري آن ها بر عهده دیگر نهادها و سازمان هاست 

به عنوان عضو ثابت یا مدعو مشاركت دارند.

ارتقاء
دكتر علیرضا میرزامحمد، دانشیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، به مقام استادی پژوهش ارتقاء یافت. پژوهشگاه 

این مقام را به ایشان، تبریک می گوید.

انتصابات
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  آیینه وند،  صادق  دكتر 
فرهنگی، در حکمی دكتر سیدمحمد حسیني بهشتیان را به سمت 

مسئول سرپرستي پژوهشکده اخالق و تربیت منصوب كرد.



4

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

اردوی مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی و پژوهشکدۀ ادبیات برگزار شد

پژوهشکده ادبیات با همکاري معاونت فرهنگي و اجتماعي، شنبه 4 بهمن ماه 
1393، نشست مشتركي در مجموعه پارک پردیسان برگزار كرد تا ضمن 
استفاده از محیط طبیعي و بازدید از موزه ها، تنوعی در نشست های مشترک 

صورت پذیرد. 
یکي از بوستان هاي بزرگ و مشهور تهران، پارک جنگلي پردیسان است 
كه در منطقه 2 شهرداري تهران قرار دارد )این بوستان كه در شمال غربي 
و محله شهرک  بزرگراه همت  به  از سمت شمال  است  واقع شده  تهران 
قدس، از شرق به بزرگراه شیخ فضل اهلل نوري، از غرب به مسیل رودخانه 
پونک )بوستان  نهج البالغه( و از سمت جنوب به بزرگراه حکیم و محله بلوار 
مرزداران محدود مي شود(. بزرگراه یادگار امام در جهت شمالي / جنوبي، این 
بوستان را به دو بخش تقسیم مي كند كه به وسیله دو پل به هم راه دارد. از 
امکانات این بوستان مي توان به موزه تنوع زیستي، موزه آب، و باغ وحش 
اشاره كرد. در موزه تنوع زیستي، انواع حیوانات و حشرات تاكسیدرمي شده 

وجود دارد.
طبق برنامه از پیش تعیین شده، پس از حضور چند دقیقه اي در سالن سرو 
پارک پردیسان و نیم ساعت پیاده روي، بازدید از باغ وحش صورت گرفت و 
سپس همکاران، توسط مدیر پارک به محل موزۀ آب راهنمایي شدند. پس 
از موزه آب، به موزه تنوع زیستي رفته و از آنجا نیز بازدید به عمل آمد. در 
انتهاي این پیاده روي و بازدید از موزه ها، نشست مشترک پژوهشکدۀ ادبیات 
با معاونت فرهنگي و اجتماعي برگزار شد. خانم دكتر اشرف بروجردي، معاون 
فرهنگي و اجتماعي پژوهشکده در این نشست اظهار داشت: نیازمند تعامل 

بیشتر پژوهشکده ها  با معاونت فرهنگي و اجتماعي هستیم.
تعاملي كه  اولین  و گفت:  اشاره كرده  برنامه هاي مشترک گذشته  به  وی 
از  برخی  سفر  از  بعد  ادبي،  نقد  برگزاري  داشتیم،  ادبیات  پژوهشکدۀ  با 
همکاران و اعضای هیئت علمی به استان گلستان بود كه به عقد تفاهم نامه 
با همکاري یکدیگر، نشست  این استان منجر شد. سپس  با دانشگاه هاي 
»بزرگداشت مرحوم سیمین بهبهاني« را برگزار كردیم . از جمله برنامه هاي 
دیگر، پخش فیلم مستندي از زندگي آقاي مرادي كرماني با حضور خود 
ایشان بود كه خانم دكتر شریفي نسب و خانم دكتر حیاتي، فیلم را مورد بحث 
و بررسي قرار دادند و سپس نحوه تعامل آقاي مرادي كرماني با قصه هایش 

ارزیابي شد. 
دكتر بروجردی در ادامه گفت: ما در آینده در نظر داریم كه كانون فیلم را 
راه اندازي كنیم تا افراد بتوانند در كنار كتاب، بعضي از فیلم هایي كه مي تواند 

اثرگذار باشد را دریافت و تماشا كنند. 
وي با تاكید بر اینکه معاونت فرهنگي و اجتماعي، معاونتي جدید در مجموعه 
پژوهشگاه است، اظهار داشت: البته موضوع این معاونت، جدید نیست؛ یعني 
موضوع فرهنگي و اجتماعي، دغدغۀ همۀ ماست و از ریز و درشت مسائل 

فکري و مسائل زندگي، الگوهاي رفتاري و سبک زندگي، همه مي تواند با 
حوزه فرهنگ مرتبط باشد، بنابراین می توان از نظرهای دوستان بهره برد 
باشیم. فکر  بدانیم كه چگونه می توانیم در فرهنگ سازي نقش داشته  تا 
مي كنم، پژوهشکدۀ ادبیات  به خوبي مي تواند در تعمیم فرهنگي كه به عنوان 
نمادهاي جامعه ما شناخته شده است، نقش ایفا كند. ما باید تالش و كوشش 
كنیم تا بتوانیم آن را به جامعه عرضه كنیم. حوزۀ ادبیات هم حوزه اي فراگیر 
است كه مي تواند با تک تک وا ژه ها و برنامه هایش كمکي براي فرهنگ سازي 
در جامعه باشد. به خصوص در حوزۀ خرده فرهنگ ها، تنوع فرهنگي و تنوع 

قومي كه ما در كشورمان داریم. 
دكتر بروجردی با اشاره به مسئولیت هاي گذشتۀ خود، خاطرنشان كرد: در 
آن دوره، ما به طور دقیق دنبال این بودیم كه فرهنگ سازي را از طریق 
فیلم هاي كوتاه، مستند و داستاني انجام دهیم، فیلم هاي كوتاهي از خرده 
فرهنگ هاي جامعه داشته باشیم و آن ها را عرضه بکنیم. اتفاقاً این بحث در 
آن دوره خیلي موثر بود و استان هاي مختلف، اشتیاق زیادي نشان دادند تا 

بتوانند نمادهاي محلي، قومي و منطقه اي خودشان را ارائه كنند.
 در ادامه وی به فرهنگ غلط استفاده از واژه هاي غیر فارسي در محاوره هاي 
عمومي اشاره كرد و اظهار داشت:  خود این امر، یک فرهنگ غلط است كه 
ادبیات مي تواند كاربرد واژه هاي فارسي را گسترش  در مقابل، پژوهشکدۀ 
دهد و به جامعه تفهیم شود كه از واژه هاي اصیل فارسي استفاده شود وآن ها 
مبناي گویش محلي و ملي ما باشد  و این طور نباشد كه ما خودمان را در بند 

واژه هایي قرار دهیم كه این واژه ها با فرهنگ ما، بیگانه است. 
در  دانشجویي  حقوق  تصویب  به  اشاره  با  بروجردي  دكتر  خانم  پایان،  در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، خواستار آن شد كه پژوهشکده ادبیات به عنوان 
یکي از پژوهشکده ها با دانشجویان مرتبط با خود مفاهمه داشته و این حقوق 

را به دانشجویان منتقل كند تا دانشجویان با حقوق خود آشنا شوند.
این منشور دو نکتۀ شاخص دارد. یکي بحث  رابطه گفت:  وی در همین 
مسئولیت هاي  به  البته  است.  قانون گرایي  بحث  دیگري  و  انسانی  كرامت 
دانشگاه هم تاكید شده،كه دانشگاه موظف است فضاي با نشاطي را ایجاد 
كند.  ولي شاخصه اش همین كرامت انسانی است. این منشور روي شش 
پژوهش  و  آموزشي  حقوق  دانشجو،  اساسي  حقوق   . مي كند  كار  موضوع 
دانشجو، حقوق صنفي و رفاهي، حقوق سیاسي، حقوق فرهنگي و اجتماعي 
و در نهایت حقوق انضباطي. اگر مالحظه كنید، مي بینید كه در بعضي موارد، 
همان رویه هاي قبلي است كه شکل دیگري به خودش گرفته بنابراین این 
باید نقد شود. به نظر من، اساتید و دانشجویان باید حساس شوند و آن را 
نقد كنند. براي اینکه اگر قرار است دوباره دانشجویي ستاره دار داشته باشیم 
و دانشجویي داشته باشیم كه نتواند حرفش را بزند، این با گذشته تفاوتي 
نمي كند. به چه علتی منشور تدوین شده است؟ در حالي كه منشور باید جامع 
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و كامل باشد. فکر مي كنم اگر دوستان این موارد را براي دانشجو به بحث 
بگذارند، مفید خواهد بود.

در ادامه دكتر زهرا پارساپور، مدیر پژوهشکدۀ ادبیات، از همراهي همکاران 
در این نشست سپاس گزاری و اظهار امیدواري كرد: در این فضاي جدیدي 
كه تجربه می شود، فضاي روحي و فکري نوینی ایجاد شود. وي همچنین 
از همراهي و همکاري معاونت فرهنگي و اجتماعي براي برگزاري چنین 

برنامه هایي سپاسگزاري كرد.  
دكتر  خانم  مسئولیت  ابتداي  همان  از  كرد:  بیان  ادامه  در  پارساپور  دكتر 
بروجردي، براي ما ارتباط با معاونت فرهنگي بسیار مهم بود، چرا كه پیوند 
با معاونت فرهنگي، پیوند با فرهنگ و اجتماع است. در غیر این صورت، 

كارهاي ما در پژوهشکده محدود و خالصه مي شود. 
نیز  براي سایر پژوهشکده ها  انگیزه اي  برنامه،  این  امیدوارم  ادامه داد،  وي 
ایجاد كند. ما امیدواریم در برنامه هاي  آتي، در این گونه پوشش فرهنگي و 
علمي فعالیت بیشتري داشته باشیم، ضمن اینکه باید فعالیت هاي تفریحي 
رابطه ای  بتوانیم  باید  كه  چرا  باشیم؛  داشته  هم  رسمي  چارچوب  از  خارج 
دوستانه، صمیمانه و احساسي برقرار كنیم. آنچه كمک مي كند تا پژوهشکده 

در برنامه هاي علمي خود هم پیش رود، همین صمیمیت است.
او رفتن به اردو را یک توجه زیست محیطي هم دانست و تأكید كرد: باید از 
این به بعد آثار ادبي را هم با این دغدغه مطالعه كنیم. حتي اگر آثار افالطون 
دوباره مطالعه شود، مشخص مي شود این شخصیت كه دغدغه هاي فکري ، 
فلسفي و ... دارد، در آن دوره توجه دارد كه خدمت رساني زمین به بشر دائمي 
نخواهد بود و یک جایی زمین صدایش در مي آید. متأسفانه انسان خیلي دیر 
این صدا را شنید و در نیمۀ اول قرن نوزدهم بود كه نهضت هاي سبز به راه 

افتاد و در شاخه هاي مختلف علوم انساني مطرح شد.
و  تاریخ  میان  بین رشته اي  علم  یک  به عنوان  دوره،  همان  در  افزود:  وی 
جغرافیا، معماري و فلسفه شکل گرفت اما در ادبیات، دیرتر اتفاق افتاد. در 
غرب هم، در اواخر قرن 20، به ادبیات محیط زیست توجه شد، ولي رشته 
بسیار جالبي است و این باعث مي شود كه نقدهاي ما كه همیشه انسان محور 
بود، االن یک مقدار بوم محور و جهان محور شود. بحث اخالق زیست محیطي 

االن در جهان بیشتر از ایران شناخته شده است. 

دوفصل نامۀ علمي ـ پژوهشي 
پژوهش نامۀ زنان منتشر شد

از  شماره  دهمین  فرهنگي،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
دوفصل نامۀ علمي ـ پژوهشي پژوهش نامۀ زنان )سال پنجم، پاییز 

و زمستان 1393( را منتشر كرد.
و  صانع پور  مریم  دكتر  آن،  مسئول  مدیر  كه  شماره  این  در 
سردبیر آن دكترمحمدرضا جوادي یگانه است مقاله های تحلیل 
و  زن  »حوزۀ  پژوهشي  ـ  علمي  مقاالت  موضوعي  محتواي 
مریم السادات  بدوي،  فاطمه  بختیاري،  آمنه  نوشتۀ  خانواده« 
تبیین جایگاه زن  و  بررسي  بهاره نصیری؛  و    هاشمي فشاركي، 
مردساالري  كبري خسروي؛  نوشتۀ  الکیالني  نجیب  روایات  در 
اسطوره هاي یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگري اروپا 
از  )تحلیلي  شناسا  سوژۀ  مثابۀ  به  زن  صانع پور؛  مریم  نوشتۀ 
باباتبار،  سینماي اصغر فرهادي( نوشتۀ فردین علیخواه، احسان 
تفکیک  به  كار  بازار  توسعۀ  سطح  بررسي  شغل؛  نباتي  امین  و 
صالحي  گلسا  فیض پور،  محمدعلي  نوشتۀ  ایران  در  جنسیت 
در  قدرت  ساختار  سنتي  الگوي  ده موبد؛  بابک  و  فیروزآبادي، 
بررسي  محمدي؛  سیدبیوک  نوشتۀ  ایراني  خانواده هاي  برخي 
نوشتۀ  ایراني  نگاره هاي  و  فارسي  ادب  در  زن  تصویر  تطبیقي 

سیده راضیه یاسیني به چاپ رسیده است.

رتبۀ برتر وب سایت پژوهشگاه در 
رتبه بندی جهانی وبومتریک؛ 

برای دومین بار پیاپی، رتبۀ نخست در 
ایران / سوم در خاورمیانه

وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آخرین رتبه بندی 
وب سایت های موسسات و مراكز پژوهشی )وبومتریک( -در نسخۀ جدید 

ژانویه 2015 - توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
سنجه های  پژوهشی  گروه  توسط  شده  انجام  رتبه بندی  آخرین  در 
گذشته  سال  كه  انسانی  علوم  پژوهشگاه  مجازی CSIC، وب سایت 
در ردۀ 591 دنیا قرار داشت با 126 پله صعود به جایگاه 465 صعود كرد و در میان 

مراكز و موسسات پژوهشی كشورهای خاورمیانه نیز در ردۀ سوم ایستاده است.
پس از وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ وب سایت 
وبسایت  و  دوم  جایگاه  در  فناوری  علوم  اطالع رسانی  منطقه ای  مركز 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات )ایرانداک( در جایگاه سوم قرار گرفت.
در این رتبه بندی مراكز پژوهشی و دانشگاهی جهان بر اساس شاخص های 
انتشارات  به  مؤسسات  مؤسسات،  تعهد  اینترنتی  وب دامنه های  سنجه 
وب محور و ابتکارهای آن ها برای دسترسی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد.
از  مجازی CSIC -یکی  سنجه های  پژوهشی  گروه  توسط  ارزیابی  این 
بزرگترین سازمان های عمومی پژوهشی اسپانیا و مركز اطالعات و مدارک 
علمی وابسته به شورای پژوهش ملی اسپانیا )CINDOC( - صورت می گیرد؛ 
این گروه یک واحد پژوهشی است كه به عنوان ناظر فعالیت های پژوهشی 
و دانشگاهی، روی وب عمل می كند و هر سال در ماه ژانویه و جوالی این 
سایت به رتبه بندی مراكز پژوهش و دانشگاهی در سراسر جهان اقدام می كند 

كه رتبه بندی كنونی، نخستین ویرایش منتشر شده در وبومتریک است.
بر شاخص های  از سال 2004 شروع شده است و مبتنی  ارزیابی  این 

تركیبی ای چون دسترس پذیری و محتوای منتشرشده روی وب است.

http://ihcs.ac.ir/
http://ihcs.ac.ir/
http://research.webometrics.info/en/node/57
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گزارشی از طرح تاریخ شفاهی زنان سیاسی و مبارز در دوران پهلوی دوم و انقالب اسالمی

تاریخ شفاهی زنان  فعال سیاسی و اجتماعی
در قبل و بعد از انقالب اسالمی )1342-1385(

فائزه توکلی1

و  مانده  مغفول  انقالب  زنان  تاریخ نگاری  حوزۀ 
تاكنون به غیر از معدود خاطرات تک نفره از زنان 
زنان  به نقش  انقالب،  از  فعال و سیاسی پیش 
در این عرصه پرداخته نشده است. تاریخ نگاری 
ما اساساً تاریخ نگاری طبقات حاكم و باالدستان 
با  تاریخ شفاهی  پژوهشی  اما حوزۀ  است،  بوده 
و  اجتماعی  تاریخ طبقات  ثبت و ضبط  رویکرد 
توده های مردم به ویژه زنان، روحانیان، كارگران 
.. عرصۀ جدیدی را در پژوهش های تاریخی  و 
معاصر به ویژه تاریخ انقالب گشوده است. طرح 
تاریخ شفاهی زنان مبارز در انقالب اسالمی ایران 
از سال 1385 تا سال 1389 در موسسۀ نشر آثار 
امام خمینی )ره( به اجرا درآمد. هدف از این طرح، 
ثبت و ضبط تاریخ شفاهی برخی زنان مبارز و 
سیاسی قبل از انقالب و زنان فعال در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی، بعد از انقالب اسالمی بود. 
با بیش از سی نفر  در این طرح، در دو مرحله 
سیاسی  زندانی  برخی  كه  شد  مصاحبه  زنان  از 
بودند و برخی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
شایسته ای  و  درخور  فعالیت های  سیاسی،  و  
انجام داده بودند. حاصل این گفت وگوها، تدوین 
تاریخ شفاهی زنان سیاسی و مبارز قبل از انقالب 
)مرحلۀ اول( در پانصد صفحه است كه  در دست 
مصاحبه  شامل  طرح،  دوِم  مرحلۀ  است.  چاپ 
از زنان فعال سیاسی، اجتماعی و  نفر  با بیست 
فرهنگی است كه در دورۀ بعد از انقالب اسالمی 
در  و  داشتند  گوناگون مسئولیت  در عرصه های 
آرشیو موسسه نگهداری می شود. در زیر گزارشی 

كوتاه از مصاحبه ها آمده است.
عرصۀ  در  زنان  شفاهی  تاریخ  تدوین  و  ضبط 
خاصی  اهمیت  از  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری 
بسیار  زنان  تاریخ نگاری  حوزۀ  است.  برخوردار 
ضعیف است و گواه آن، آمار كتاب های خروجی 
خاطرات شفاهی مردان مبارز در برابر تعداد اندک 

كتاب های خاطرات زنان است. اگر چه تعداد زنان 
مبارز كمتر از مردان بوده است اما فهرست تعداد 
چشم گیری از آنان كه در حدود 600 ـ 500 نفر 
هستند، همراه با عکس در زندان كمیته مشترک 
نقش  از  كوچکی  گوشۀ  كه  می خورد  چشم  به 
زنان سیاسی و مبارز است، بنابراین، تدوین تاریخ 
تاریخ نگاری  بر  گواهی  می تواند  زنان،  شفاهی 
زنان پیشرویی باشد كه در عرصه های گوناگون 
در دوران قبل و بعد از انقالب، در رشد و شکوفایی 

آن تالش كردند.
در مرحلۀ اوِل طرح، با ده نفر از خانم های سیاسی 
و زندانی مصاحبه و كتابی در 500 صفحه تدوین 
شد. نخستین مصاحبه با سركار خانم منظر خیر 
بود. وی از معلمان مدرسۀ رفاه بود كه در سال 
با  شرح  بود.  افتاده  زندان  به  و  دستگیر   1352
وقار وی و سوز و گدازش از دورۀ حبس، بسیار 
خواندنی است؛ اما آنچه در این طرح از دیدگاه 
اهمیت  بسیار  زنان  شرایط  به واسطۀ  اینجانب 
خانم ها  شخصیتی  نمو  و  رشد  فرآیند  داشت، 
همچنین فرآیند شکل گیری شخصیت سیاسی و 
اجتماعی آنان بود؛ بنابراین، ویژگی های خانوادگی 
و شرایط اجتماعی آنان از لحاظ تایخ نگاری زنان و 
الگوبرداری نسل كنونی از چنین شخصیت هایی، 

بسیار اهمیت دارد. 
شاگردان  از  عادل،  حداد  سوسن  خانم  سركار 
مدرسه رفاه را خانم خیر معرفی كرد. وی در حالی 
كه بیش از 14 سال نداشت به زندان افتاد و شرح 
حال وی به عنوان دانش آموز آن دوران و به ویژه 
توضیحات وی دربارۀ مدرسۀ رفاه و شیوۀ تدریس 

معلمان در این مصاحبه بسیار اهمیت دارد. 
سركار خانم رضوانه دباغ، یار مدرسه خانم حداد 
مدرسه،  در  همدیگر،  همکاری  با  كه  بود  عادل 
فعالیت سیاسی داشتند و تحمل دورۀ زجر و شکنجه 
در زندان به قدری بر روح و جسمشان مشهود بود 

كه در شرایط كنونی نیز بار شکنجه های آن دوره 
بر جسمشان سنگینی می كرد. نفر چهارم را توسط 
مؤسسه معرفی كرد كه سركار خانم سرور طلیعه 
)یزدی( بود. وی اولین زنی بود كه در نوفل لوشاتو 
نزد امام خمینی )ره( رفته و مسئولیت مراقبت از 
ایشان را به عهده گرفته بود. او كه از نظر سنی 
از مبارزان دوران  راویان مسن تر است،  از تمامی 
مصدق و از خانوادۀ حسن رشدیه، بنیان گذار مدارس 
در ایران است. همسر و پدر مبارز وی در شکل گیری 
شخصیت او بسیار مؤثر بود، چنانکه پدرشان در دورۀ 
رضاه شاه، از مبارزان علیه رژیم بود و همسرشان نیز 
به واسطۀ فشار دربار محمدرضا شاه، به خارج كشور 
)امریکا( رفته و از بنیان گذاران انجمن های اسالمی 
و از فعاالن سیاسی بودند. شرح حال خانوادگی و 

مبارزاتی این خانم نیز بسیار جالب است. 
نفر بعد، خانم اشرف منتظری، یار مبارزاتی شهید 
همراه  سالگی   12 از  وی  بود.  منتظری  محمد 
برادر علیه رژیم در چاپ و بخش اعالمیه  و ورود 
و خروج مدارک و اسناد مبارزان به خارج كشور 
بسیار فعال بودند. خانم فاطمه میری )معادیخواه( 
اسوۀ  منتظری،  اشرف  صمیمی  یار  و  دوست 
همسر و یار مبارز و با طاقتی است كه مصائب 
همسر مبارزش را سال ها تحمل كرد و پس از 

تحول شخصیتی، به جرگۀ مبارزان وارد شد.
خالۀ  و  منصورون  گروه  از  امام زاده  عالیه  خانم 
شهید جهان آرا، یکی از زنان سیاسی است كه 
حدود 2 سال زندگی مخفی داشت. وی آخرین 
زندانِی زندان قصر بود كه از زندان رهایی یافت. 
سركار خانم ثریا مکنون، از زنان فعال فرهنگی و 
از بنیان گذاران انجمن های اسالمی دانشگاهیان در 
اوایل انقالب بود كه همسر وی در اوایل انقالب به 
دست منافقین شهید شد. وی از بنیان گذاران رشتۀ 
مطالعات زنان در دانشگاه الزهراست. سركار خانم 
اشرف بروجردی نیز از دانشجویان فعال دانشگاه 

1. پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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اصفهان و همسر مهندس معتمدزاده از شهدای حادثۀ انفجار حزب جمهوری 
اسالمی در هفتم تیر و از زنان فعال سیاسی پس از انقالب است.

سركار خانم ملک طباطبایی هسمر مرحوم مهدی بازرگان، رئیس دولت 
موقت انقالب نیز یکی از گزینه های مورد نظر برای مصاحبه بود كه به 
علت كسالت وی، با سركار خانم فرشته بازرگان، دختر مهدی بازرگان و 
ملک طباطبایی گفت وگو شد كه او خاطرات خانوادگی جالبی بیان كرد. به 
گفتۀ فرشته بازرگان، ملک طباطبایی، اولین زنی بود كه گزارش ورود امام 
خمینی )ره( به فرودگاه مهرآباد را به زبان انگلیسی به كل دنیا اعالن كرد.
در  از خانم ها مصاحبه شد كه  نفر  بیست  با حدود  مرحلۀ دوم طرح،  در 
این مرحله، هدف، تنها مصاحبه با خانم هایی بود كه پس از انقالب در 

عرصه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی فعالیت داشتند.
در زیر فقط به اسامی آن ها اشاره می شود:

• سركار خانم نفیسه فیاض بخش )كم سن ترین نمایندۀ مجلس در دورۀ 
چهارم(؛

• سركار خانم ربابه رفیعی )همسر شهید فیاض بخش(؛
• خانم سیمین دخت وحیدی )بانوی فرهنگ(؛

• خانم فاطمه راكعی )از شاعران انقالب(؛
• خانم زهرا میرخانی )زندانی سیاسی(؛
• خانم اختر رودباری )زندانی سیاسی(؛
• خانم زهرا جزایری )زندانی سیاسی(؛

• خانم معصومه جزایری )زندانی سیاسی(؛
• خانم معصومه خدنگ )همسر آقای دكتر رضایی(؛

• خانم زهره صفاتی )بانوی مجتهده(؛
• خانم مقدسی )استاد حوزه مشهد(؛

• خانم زهرا شجاعی )مشاور رئیس جمهور خاتمی(؛
• خانم اعظم نوری )از مدیران ارشاد(؛

• خانم اسماعیل نظری )زندانی سیاسی(؛
• خانم فرنگیس قاسمی )زندانی سیاسی(؛

• خانم سهیال جلودارزاده )نمایندۀ مجلس(؛
• خانم پروین سلیمی )زندانی سیاسی(؛

• خانم معصومه ابتکار )بانوی قهرمان زمین(؛
• خانم ملوک السادات بهشتی )دختر بزرگ مرحوم شهید بهشتی(.

گفتنی است، به لحاظ تاریخ نگاری زنان، مراكز تاریخ شفاهی باید از تاریخ 
شفاهی زنان غیر مسلمان نیز، حمایت كنند تا این گونه خاطرات در خارج 
از كشور چاپ و توزیع نشود. به طور اعم، تاریخ شفاهی زنان، بهتر است 
در سطوح گستردۀ كشوری، استانی و منطقه ای انجام گیرد تا نقش زنان 
هدف  با  باشد.  تکمیل كننده  تاریخ نگاری  برای  اسالمی،  انقالب  دربارۀ 
و  مصاحبه ها  در  موضوع محور  تحقیقات  اسالمی،  انقالب  تاریخ نگاری 
استفاده از تطبیق روایت ها بسیار اهمیت دارد، بنابراین در ارائه طرح های 
انسان ها، تحقیقات  زندگی  روایت  و  خاطرات  از  غیر  به  شفاهی  تاریخ 

موضوعی نیز اهمّیت ویژه ای دارد.

دکتر موسی نجفی، گواهی درجه یک 
کرسی موفق را کسب کرد

دكتر موسی نجفی، رئیس پژوهشکدۀ اندیشه سیاسی و تمدن اسالمی 
پژوهشگاه، »گواهی درجه یک كرسی موفق« را به مناسبت ارائۀ نظریۀ 
»تکوین و هویت ملی ایرانیان« و دفاع موفق در فرایند اجالسیه های 
تشکیل شده در حضور داوران و نخبگان علمی حاضر در آن، كسب كرد.

دو عضو شوراي بررسي متون جزو 
بیست نظریه پرداز برتر کشور شدند

دكتر غالمعلي افروز، رئیس گروه روان شناسي شوراي بررسي متون 
انساني و هیئت علمي دانشکدۀ روان شناسي دانشگاه  و كتب علوم 
تهران با نظریۀ »نگاهي دوباره به برنامۀ آموزش متوسطه در نظام 
تعلیم و تربیت كشور، ضرورت یک تحول بایسته« و دكتر سید سعید 
زاهد زاهداني عضو گروه علوم اجتماعي و روش شناسي علوم انساني 
انساني و هیئت علمي  بررسي متون و كتب علوم  اسالمي شوراي 
دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي دانشگاه شیراز با نظریۀ 
»جنبش هاي اجتماعي؛ متأثر از رابطۀ سه بعدي فرد- جمع- رابطه« 

به عنوان نظریه پردازان برتر كشور انتخاب شدند
نظریات این دو استاد از شورا در»همایش ملي كرسي هاي نظریه پردازي، 
نقد و مناظره« به جامعۀ علمي كشور معرفي شد. طبق این گزارش، 
هدف از برپایي این همایش، بررسي عملکرد ده ساله هیئت حمایت، 
چالش هاي پیِش روي و راه كارهاي توسعه و ارتقا كرسي ها و نیز اعطاي 
سند ملي كرسي موفق به صاحبان نظریه ها و نظریه های دفاع شده با 
حضور مقامات كشوري،  اندیشمندان و استادان دانشگاهي و حوزوي 
در قلمرو علوم انساني و معارف دیني و هنر،  مدیران گروه هاي علمي 
مرتبط در دانشگاه ها،  اعضاي پیوسته كرسي ها و جمعي از مسئوالن 

دانشگاه هاي بزرگ و حوزه هاي علمیه است.

کتاب بررسی دینکرد ششم 
شایستۀ تقدیر شد

كتاب »بررسی دینکرد ششم«، تألیف دكتر مهشید میرفخرایی، استاد 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سی ودومین دورۀ جایزه 

كتاب سال جمهوری اسالمی ایران، كتاب شایستۀ تقدیر معرفی شد.
دو كتاب چاپ شدۀ دیگر از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
اصغر  دكتر  قلم  به  اسالمي«  رویکرد  شده،  اجتماعي  »امنیت  نام  با 
افتخاري و همچنین كتاب »درآمدی بر زبان بلخی« نوشتۀ دكتر محمود 

جعفری دهقی، كاندیدای دریافت جایزه كتاب سال 1393 شده بودند.



8

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 
نشست بررسی رفتارهای کاربران در رسانه های اجتماعی را برگزار کرد

ایرانی  كاربران  رفتار  فرهنگی  و  اجتماعی  تحلیل  »روش های  نشست 
رسانه های اجتماعی« سه شنبه یازدهم آذر 93 با حضور دكتر حسین امامی، 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  اسکندری پور  ابراهیم  و  علی اكبر  اكبری تبار 
را  این نشست  دبیری  دكتر محمود كریمی علوی،  برگزار شد، همچنین 

بر عهده داشت.
در این نشست موضوعاتی چون گونه شناسی كاربران خارجی شبکه های 
اجتماعی توسط ابراهیم اسکندری پور، بررسی دغدغه ها و خالءهای موجود 
در حوزه شبکه های اجتماعی توسط علی اكبر اكبری تبار و شخصیت شناسی 
كاربران ایرانی و بررسی روش های جدید تحقیق در شبکه های اجتماعی 

توسط دكتر حسین امامی ارائه شد.
توضیح  به  نشست  دبیر  علوی،  كریمی  محمود  دكتر  نشست  ابتدای  در 
به  اشاره  با  و  پرداخت  مجازی  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  اهمیت 

استفادۀ روزافزون كاربران، بر لزوم مطالعۀ این شبکه ها تاكید كرد. 
در ادامه، ابراهیم اسکندری پور، پژوهشگر شبکه های اجتماعی، با اشاره به 
تفاوت تحقیقات انجام شده در جهان و ایران، بر این نکته تاكید كرد كه 
ایران از نظر انجام دادن این تحقیقات، ضعیف است. وی سپس به توصیف 
تحلیل  به  كه  كرد  اشاره  آمریکا  در  شده  انجام  تحقیقات  از  نمونه  چند 

كاربران و نوع شناسی آنها پرداخته اند.
او در ابتدا، دسته بندی هفت گانۀ كاربران آمریکایی را با تاكید بر شبکه های 
گفت:  و  كرد  ارائه  مای اسپیس  و  لینکدین  توئیتر،  فیسبوک،  اجتماعی 
كاربران در این تحقیق، به كاربران فعال و غیر فعال تقسیم می شوند. چهار 
ماهر،  كاربران  از  عبارت اند  اجتماعی  شبکه های  در  فعال  كاربران  گروه 
كاربران فراغتی، كاربران به دنبال سرگرمی و كاربران تجاری. سه گروه 
كاربران اینترنتی غیر فعال در شبکه های اجتماعی را نیز كاربران پر مشغله، 

كاربران نگران و كاربران بدبین تشکیل می دهند. 
او در ادامه به تشریح ویژگی های این دسته پرداخت و سپس دسته بندی 
كاربران گوگل پالس را بر اساس مشاهدات رندی میالنوواچ ارائه كرد و 
افزود: بر اساس این تحقیق، كاربران گوگل پالس به فرا درگیران، شبح ها، 
تقلبی ها، وسواسی ها، كمدین ها، نقل قول كنندگان سریالی، تاییدكنندگان و 

انسان های واقعی تقسیم می شوند.
این دانشجوی دكترای مدیریت رسانه در ادامه نردبان كاربران رسانه های 
كرد  معرفی  است،  داده  پیشنهاد  فورستر  تحقیقاتی  گروه  كه  را  اجتماعی 
گردآورندگان   ،)Critics( منتقدان   ،)Creators( تولیدكنندگان  از  كه 
غیر  و   )Spectators( تماشاگران   ،)Joiners( پیوستگان   ،)Collectors(

فعاالن )Inactives( تشکیل می شود.
اسکندری پور در پایان، قانون 90-9-1 در شبکه های اجتماعی را معرفی 

فعال و در  قانون می گوید كه 90 درصد كاربران، غیر  این  كرد و گفت: 
مشاركت  شبکه ها  این  در  گهگاه  كاربران،  از  درصد   9 هستند،  كمین 
می كنند و تنها یک درصد كاربران هستند كه مشاركت زیاد دارند. در سوی 
مقابل، 90 درصد پست ها در این شبکه ها توسط یک درصد از كاربران و 
10 درصد آنها توسط 9 درصد باقی ماندۀ كاربران تولید می شود و 90 درصد 

كاربران نیز هیچ تولید محتوایی ندارند.
و  سیاست گذاری  دكتری  دانشجوی  اكبری تبار،  علی اكبر  ادامه  در 
برنامه ریزی رفاه اجتماعی، به دغدغه ها و كمبودهای موجود در این حوزه 
پرداخت و به برخی از تحقیقات انجام شده در حوزۀ شبکه های اجتماعی 
آمریکایی  زندگی  پروژۀ  جمله  از  )پیو(،  اینترنت  تحقیقات  موسسۀ  توسط 
اشاره كرد و گفت: تمامی این تحقیقات به صورت رایگان در اینترنت وجود 
دارد، تحقیقاتی كه حاصل چندین سال پژوهش و مطالعه است و به راحتی 
از كمترین  ما در كشورمان  این درحالی است كه  نیامده است.  به دست 
داده ها دربارۀ كاربران بی بهره ایم و نهادهایی هم كه برای انجام این كارها 

تشکیل شده اند، چنین دغدغه هایی ندارند.
انجام  در  كه  است  این  مختلف  مراكز  به  من  پیشنهاد  افزود:  اكبری تبار 
از این روش های طولی استفاده كنند و داده های جمع آوری  تحقیقات، 

شده را برای تحلیل های ثانویه در اختیار محققان قرار دهند.
كاربران  شخصیت  توصیف  با  امامی  حسین  دكتر  نشست،  این  ادامۀ  در 
این  در  جدید  تحقیق  روش  دو  معرفی  به  اجتماعی،  شبکه های  ایرانی 
شبکه ها پرداخت. او با اشاره به آمار كاربران ایرانی در اینترنت، این عدد 
را نزدیک به 45 میلیون نفر دانست، در حالی كه این رقم در سال 2000 
میالدی در ایران نزدیک به 250 هزار نفر بوده است. وی این رشد را دلیل 
اهمیت مطالعه و تحلیل فضای مجازی دانست و به نقل از دكتر سعیدرضا 
عاملی گفت: اصاًل ممکن است آن فضایی كه ما مجازی می دانیم فضای 

واقعی باشد، اما به دلیل عدم شناخت، آن را مجازی می نامیم.
محتوای  از  درصد  هشت  حدود  تنها،  داد:  توضیح  ادامه  در  امامی  دكتر 

اینترنت به زبان فارسی تولید می شود و این جای تامل دارد. 
در  ایرانی  كاربران  متفاوت  توصیف شخصیت های  در  دانشگاه  استاد  این 
شبکه های اجتماعی بیان كرد: با انجام تحقیقات مختلف، به 13 شخصیت 
پی برده ام. این شخصیت ها عبارت اند از روح سرگردان كه بیشتر ناظر و 
مشاهده گر است و هیچ اثری از حضورشان دیده نمی شود، تازه وارد هستند 
و چند اكانت دارند. شخصیت بعدی طوطی ها هستند. طوطی ها از خودشان 

حرفی ندارند و فقط جمالت بزرگان را نقل می كنند.
در  زیاد  عکس  های  كه  هستند  خودشیفته ها  دیگر،  افزود: شخصیت  وی 
عوض  را  خود  آواتار  دائما  می كنند،  منتشر  خود  از  مختلف  فیگورهای 



9

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

گروهی  باطل ها  و  عاطل  می دهند.  نشان  كتاب  اهل  را  خود  و  می كنند 
دیگر از كاربران هستند كه معتاد شبکه اند، چند پروفایل دارند، ساكت و 
آرام هستند و عالقه منِد كمک به مردم. كاربران نقاب دار هم آدم های ضد 
اجتماعی هستند كه اسم و عکس مستعار و هویت دوم دارند. گروه بعدی 
خنثی ها هستند كه بیشتر فالوئر هستند، فالو و الیک می كنند، ری توئیت 
بعدی،  نمی آیند. شخصیت  به شمار  تولیدكننده محتوا  در كل  و  می كنند 
كاربر یاوه گوست كه وراج اند، از صبح كه بیدار می شوند از ترافیک و آب وهوا 
و خیابان و محیط كار و چیزهایی از این دست حرف می زنند. شخصیت 
خبررسان هم در این فضا داریم، آنان كسانی هستند كه عالقه مندند اولین 
افرادی باشند كه اخبار جدید را به دیگران اطالع می دهند. شخصیت بعدی 
رهبران هستند كه دربارۀ موضوعات مختلف از سایر كاربران سوال می كنند 
و نظرشان را جویا می شوند. منتقد ثابت یکی دیگر از انواع شخصیت های 
كاربران است كه بدبین است و در زجر دادن دیگران تخصص دارد. برخی 
در حالی كه ممکن  مزاج اند، رنگ عوض می كنند،  نیز  دمدمی  كاربران 
است در یک بحث نسبت به موضوعی ابراز مخالفت كنند، در جایی دیگر 
همان موضوع را تأیید می كنند، مشاركت فعال دارند و متخصص كامنت 

دادن هستند.
شخصیت دیگر  معلم و مربی است. اینها بیشتر، عکس های گروهی منتشر 
با وجدان اند،  می كنند، نکته های آموزشی پست می كنند، گرم، مهربان و 
جوانمرد  شبکه ها،  این  در  موجود  شخصیت  آخرین  دارند.  خوبی  حس 
اجتماعی است كه  جدی ولی آرام، قابل اعتماد و متفکر هستند و مطالب 

سازمان یافته منتشر می كنند.
این استاد دانشگاه در ادامه به معرفی دو روش جدید تحقیق برای انجام 
به  را  از پرسش نامه  او استفاده  پژوهش در شبکه های اجتماعی پرداخت. 

دلیل اعتبار پایین، روشی دانست كه می تواند نتایج ناخواسته به بار آورد.
جمع آوری،  فرآیند  به  و  است  كلیک استریم  تحلیل  دوم  روش  گفت:  او 
تحلیل و گزارش داده های متراكم می پردازد كه دربارۀ ین است كه بازدید 
كننده چه صفحاتی را و به چه ترتیبی بازدید می كند. در این روش، شما 
هر كلیک كاربر را می بینید و متوجه می شوید كه او از چه صفحاتی بازدید 
در  است.  داده  انجام  كاری  چه  رفته، سپس  كدام صفحه  به  ابتدا  كرده، 
حقیقت، كلیک استریم نتیجۀ كلیک های پی درپی كاربر را نشان می دهد یا 

به بیان ساده تر مسیر حركت او را در اینترنت ردیابی می كند.
آن الین  جوامع  در  مرحله ای  سه  رفتار  تحلیل  رویکرد  را  بعدی  روش  او 
دانست كه متیو ُرو، آن را ارائه كرده است و افزود: این روش شامل سه 

مرحله می شود؛ مدل سازی رفتاری ، استخراج نقش و استدالل نقش. 
این استاد دانشگاه تصریح كرد: در مرحلۀ اول بر اساس شاخص هایی چون 
پراكندگی، شهرت، درگیری و چیزهایی از این دست، رفتار تک تک كاربران را 
مدل سازی می كنیم و در مرحلۀ دوم با توجه به الگوهای مشابه موجود، نقش های 
مختلف را استخراج می كنیم. در نهایت در مرحلۀ استدالِل نقش، می توانیم تحلیل 
كنیم كه چگونه كاربران رفتارشان را در طول زمان تغییر می دهند. این روش به ما 

كمک می كند تا ماهیت جوامع آن الین را مشخص كنیم.

تبریک
هیئت  محترم  عضو  یوسفی فر،  شهرام  دکتر  آقای  جناب 

علمی پژوهشگاه
كتاب،  برگزیده شدن  مناسبت  به  فارابی  جشنواره  جایزه  دریافت 
هفتمین  در  سلجوقیان  دوره  در  نشینی  شهر  و  شهر  مناسبات 

جشنواره فاربی را به شما تبریک می گوییم.

حکمت  محترم  گروه  مدیر  وکیلی،  هادی  دکتر  آقای  جناب 
اسالمي معاصر پژوهشگاه

كسب عنوان رتبه نخست مقاله در نخستین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
حوزه اندیشه هاي امام خمیني )ره(  را به شما تبریک می گوییم.

فصلنامۀ علمي ـ پژوهشی حکمت معاصر 
منتشر شد

شمارۀ  چهاردهمین  فرهنگي،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
فصلنامۀ علميـ  پژوهشي حکمت معاصر )زمستان 93( را منتشر كرد.

در این شماره، مقاله های رابطۀ نفس و بدن در دیدگاه حکیم مؤسس 
و  سلبي  واقع  بر  نقدي  ارشادي نیا؛  محمدرضا  نوشتۀ  مدرس  آقاعلي 
برخي نظریه هاي ثبوت: مشکل تسلسل، نوشتۀ مهدي اسدي؛ مطالعۀ 
تطبیقي تبیین فلسفي نظریۀ وحدت شخصیۀ وجود از دیدگاه محقق 
دواني و صدرالمتألهین نوشتۀ باقرحسین لو و حامد ناجي؛ بررسي و تحلیل 
معناداري زندگي از دیدگاه عالمه جعفري مبتني بر انسان شناسي دیني 
نوشتۀ غالمحسین خدري؛ نقد و بررسي نظریۀ وحدت شخصي وجود )با 
رویکرد كالميـ  فلسفي( نوشتۀ طاهره صاحب الزماني؛ ذهني بودن زمان 
در فلسفۀ مالصدار نوشتۀ سیدعلي علم الهدي؛ تبیین آثار بساطت وجود و 
تشکیک مراتب آن بر كیفیت صفات الهي از منظر صدرالمتألهین نوشتۀ 

محمدحسین وفائیان و قاسمعلي كوچناني منتشر شده است.

دورۀ تئوری و عملی آموزش 
خاموش کردن آتش و استفاده از 

خاموش کننده های دستی برگزار شد

از  استفاده  و  آتش  خاموش كردن  آموزش  عملی  و  تئوری  دورۀ 
خاموش كننده های دستی، 7 بهمن 1393، در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه مهندس جواهري، كارشناس فني پژوهشگاه، مواردي 
سوزي  آتش  محوطۀ  به  ورود  نحوۀ  آتش،  مثلث  مفهوم  همچون 
كمک هاي  و  احیاء  مصدوم،  حمل  روش  آن،  نبایدهاي  و  بایدها  و 
با آن ها به كاركنان  انواع خاموش كننده ها و نحوۀ كار  اولیه، معرفي 
عمومي،  خدمات  فني،  خدمات  كتابخانه ها،  انتظامات،  بخش هاي 

پیمانکاران تاسیسات و دیگر عالقه مندان را آموزش داد.
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گزارش نشست های نظام سیاسی اسالم در بهمن ماه
سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکدۀ 
نظام  نشست  دو  بین الملل،  روابط  و 
و  هفتم  روزهای  در  را  اسالم  سیاسی 

چهاردهم بهمن ماه 1393 برگزارکرد.
با این بحث آغاز شد كه  نشست بیست وششم 
كه  بود  شده  طرح  پرسش  این  قبل  جلسۀ  در 
را  ملیت  مفهوم  سویي  از  است  ممکن  چگونه 
در  را  آن  ریشۀ  دیگر  سوي  از  و  بدانیم  جدید 
بیان  آن  تلقي كنیم. در توضیح  كتاب و سنت 
و  نیست  دو مطلب  این  میان  تعارضی  كه  شد 
در  دارد،  وجود  ملت  لفظ  از  كه  جدیدي  درک 
قابل  هم  آن  قرآنی  معنای  در  و  كریم  قرآن 
از  است  عبارت  ناسیونالیسم  است.  ردیابی 
بر  مبتني  حکومت  و  قانون مندی  درخواست 
قانون. امر عرفي الزامًا در تعارض با دین نیست. 
پیامبر خدا )ص( مدنیت دینی را تاسیس كرد و 
اگر  مدینه النبي شروع شد.  از همین  عرف هم 
شکل گیری ملیت را صرفًا با اجتماع گروه هاي 
انساني بدانیم؛ آن وقت نخواهیم توانست زندگی 
بین المللی را تجربه كنیم و فقط سیاست خارجي 
خواهیم داشت؛ ولي اگر ملیت را حاكمیت قانون 
قانون  هم  بدانیم؛  حکومت ها  شدن  قانونی  و 
بین المللی و هم فضاي بین الملل شکل مي گیرد. 
به هرحال، ماهیت ملي گرایي كه در عالم اسالم و نیز 
در غرب وجود دارد، عبارت از صرف تجمع گروه هاي 
از طلب حکومت  گرفته  نشأت  و  نیست  انساني 

نوشته های  صرف  هم  قانون  این  است.  قانونی 
روی كاغذ نیست كه بشود به راحتی پاک كرد، بلکه 
حقیقتي در متن زندگي است كه با خواست الهی 
ایجاد می شود. اگر قانون را یک سری دستور العمل 
بدانیم كه حکومت ها مخیر به اجرای آن هستند 
از فرمان های خود حکومت ها  اینکه عبارت  یا  و 
تلقی كنیم كه برای اجرا ابالغ می شوند؛ جزء امور 
اعتباری خواهد بود ولی حرمت و اهمیت قانون در 
جامعه، یک امر وجودی است و نه اعتباری، بنابراین 
به هر اندازه ای كه این وجود عینی تحقق پیدا كند، 
می توان از پیدایش حس ملی و ملیت صحبت كرد. 
جایگاه قانون در نظام والیت فقیه هم، نه قبل از 
حکومت است و نه بعد از حکومت بلکه با حاكمیت 
ولي فقیه تعّین پیدا مي كند. قدرت یافتن قانون در 
جامعه نیز به نوبۀ خود به شکل گیری نظام والیت 
والیت  از  می توان  بنابراین  می شود،  منجر  فقیه 

مطلقه فقیه بحث كرد. 
توجه  با  كه  شد  بیان  بیست وهفتم  نشست  در 
به تعریفي كه یکي از اساتید دربارۀ ملیت ارائه 
كرده بود، این پرسش مطرح شد كه میان مفهوم 
ملیت در اندیشۀ اسالمي با مفهوم غربي آن چه 
كه  شد  گفته  باره  این  در  دارد.  وجود  تمایزي 
در  ملیت  تبیین  تمایز،  وجوه  بررسي  از  مهم تر 
حیات  ساحت  در  اصواًل  است.  اسالمی  اندیشۀ 
سیاسي، مباحث با حکمت عملي شروع مي شود و 
بعد وارد حکمت نظري مي شود. فارابي این گونه 

عمل كرد؛ بر خالف ابن سینا كه حکمت عملی را 
نحیف تر كرد. ملیت از مباحث مربوط به حکمت 
عملي است. غربی ها هم وقتی خواستند لفظ ملت 
را ترجمه كنند لفظ ناسیون را در مقابل آن قرار 
دادند. رنسانس اروپایی هم به دنبال تحوالتي كه 
در جهان اسالم مثل حملۀ مغول ها و فروپاشي 
خالفت عباسي رخ داد، محقق شد. اروپاییان به 
دنبال این حادثۀ بزرگ بود كه توانستند سیاست را 
از سلطۀ پاپ و كلیسا آزاد كنند. البته آن ها با این 
عمل، دین را هم به حاشیه راندند، اما فروپاشی 
خالفت عباسی در جهان اسالم به معنی دینی تر 

شدن جامعه و سیاست تلقی شد.
در  مشخصاً  هم  را  اجتماعي  قرارداد  مفهوم 
سربداران  به ویژه  و  فتوت  اهل  نهضت های 
مي توان مشاهده كرد كه نه صرفاً به صورت یک 
مفهوم ذهنی، بلکه به گونه یک واقعیت تاریخی 
عرضه شد و مبنای سیاست جدید پس از خالفت 
هم،  اسالم  عالم  در  ملیت ها  شکل گیری  شد. 
این قراردادی شدن سیاست بود. تشکیل  پیامد 
دولت صفوی به عنوان اولین حکومت ملی ایرانی 
را هم، می توان ادامۀ دولت سربداری و بر پایۀ 

حركت قراردادی قزلباشان تعبیر كرد.
مباحث  كه  شد  تأكید  نشست  این  خاتمۀ  در 
كاربردي تر نظام سیاسي اسالم موضوع قرار گیرد؛ 
از این رو، مبحث منابع مالي حکومت اسالمي به 

عنوان مبحث جلسۀ آینده انتخاب شد.   

کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از موزۀ جواهرات 
بازدید کردند

دانشجویان و كاركنان پژوهشگاه با هماهنگی و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه 13 بهمن 1393، از موزۀ جواهرات 
بازدید كردند.

در این بازدید، دانشجویان و همکاران با گنجینۀ بی مانند خزانۀ جواهرات ملی كه مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است و طی قرون 
متمادی بدین صورت گردهم آمده، آشنا شدند. 

در این موزه، جواهراتی به نمایش درآمده كه هر قطعه از آن ها، گویای بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب ملت بزرگ ایران و مبین ذوق و خالقیت های 
هنری مردم این مرز و بوم و بیانگر خاطرات تلخ و شیرین شکست ها و پیروزی هاست.

پیشینۀ جواهرات ملی ایران به دورۀ صفویه بازمی گردد كه پایۀ گنجینه دولت یعنی مجموعه های جدا از اموال شخصی پادشاهان گذشته است. 
گنجینۀ بی مانند »خزانه جواهرات« در سال 1334 ساخته شد و با تأسیس بانک مركزی ایران در سال 1339، جواهرات به این بانک سپرده شد و 

اكنون نیز در صیانت بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران است.
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 Osterad am یوهان فردریش كلوكر الهی دان آلمانی به سال 1749 در شهر
harz واقع در جنوب غربی رشته كوه های Harz، دیده به جهان گشود. وی از 

سال 1771 وارد دانشگاه گوتینگن شد و به تحصیل فلسفه و الهیات پرداخت. 
او از لحاظ مذهبی پیرو مذهب پروتستان بود. بنابر اطالعات موجود، كلوكر 
دیدگاه های جدیدی به دین مسیحیت داشته است. برای نمونه وی در سال های 
1787 تا 1794 كتاب  »تحقیق و توصیفی جدید از شواهد اصیل دربارۀ منشاء 
الهی و وحیانی مسیحیت« را در سه جلد منتشر كرد. به طوركلی، كلوكر نویسندۀ 
پركاری بوده است چنان كه با جست وجو در منابع كتابخانه های مختلف، 22 
عنوان اثر از وی در موضوع های دینی یافت شد. برخی از موضوع های كه كلوكر 
دربارۀ آن اثری دارد عبارت اند از مسیحیت و به ویژه  پروتستان، زرتشت و دین 
ایرانیان باستان، جهان باستان، تاریخ و ادیان هندوستان و بنگال، دین برهمن، 
افالطون و آثار و عقاید ایشان، كاباال و تصوف یهودی، حضرت سلیمان است. 

كلوكر در سال 1827 در شهر كیل )Kiel( دیده از جهان فرو بست.
وی به عنوان نخستین آلمانی كه در حوزۀ دین زرتشت دارای تالیفاتی چاپ 
شده است، می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. ضمن مشاوره با برخی 
از اساتید، مشخص شد كه با وجود تالیفات یوهان فردریش كلوكر در حوزۀ 
ایران  در  زرتشت  دین  حوزۀ  در  ناشناخته  از شخصیت های  نامبرده  اوستا، 
آثار  اصیل روی  پژوهش هایی  زمینه ساز شروع  امر می تواند  این  است كه 

كلوكر و فتح بابی جدید در حوزۀ مطالعات زرتشت و دین زرتشتی باشد.
در  اوستا  حوزۀ  در  نامبرده  آثار  ایران،  در  كلوكر  ماندن  ناشناس  وجود  با 
سال های 2009 و 2011 به صورت افست بازنشر شده است. همچنین آثاری 
نیز در رابطه با آثار، مکاتبات، تفکرات و تاثیرات این الهی دان بزرگ منتشر 

شده است، برای نمونه می توان به مواردی از آن اشاره كرد:
 Die Bedeutung Johann « وارنر شوتز در سال 1927 میالدی كتابی با نام
Friedrich Kleukers für die persische Religionsgeschichte« )اهمیت 

یوهان فردریش كلوكر برای تاریخ دین پارس( را تالیف و چاپ كرد. همچنین 
 Johann Friedrich Kleuker: Seine « نام با  نیز  اثر دیگری  »وارنر شوتز« 
Jh .18 Stellung in der Religionsgeschichte d. ausgehenden « )جایگاه 

یوهان فردریش كلوكر در تاریخ ادیان، در پایان قرن 18( در سال 1927 منتشر كرد.
به  یوهان فردریش كلوكر می توان  با  رابطه  در  آثار موجود دیگر  از جمله 
كتابی در رابطه با اسناد و اعتقادات  كلوكر كه توسط »كارل .اچ. كلوكر « 

در سال 1913 منتشر شده، اشاره كرد. 
افکار  با  رابطه  در  كتابی   1991 سال  در  نیز  آسُکف«  »فرانک  همچنین 
 Peter Lang Internationalانتشارات توسط  كلوكر  مذهبی  طریقۀ  و 

Academic Publishers منتشر كرده است.  

تمام موارد برشمرده در سطور قبل نشان دهندۀ جایگاه ویژه این الهی دان 

و دین شناس بزرگ است. با توجه به اینکه او، هم دارای تالیفاتی در حوزۀ 
اوستا و دین ایرانیان است و هم یکی از كتاب های تالیف شده دربارۀ وی در 
رابطه با تاثیرگذاری او در تاریخ دین ایرانیان است، باید تحقیقات بیشتری 

در رابطه با آثار و دیدگاه های كلوكر به اجرا درآید.
اولین چاپ موجود از اوستا با نام »زند اوستا« را انکتیل دوپورون فرانسوی 
در سال 1771 میالدی به زبان فرانسه چاپ كرد كه یوهان فردریش كلوكر 
این كتاب را در سال 77-1776 یعنی 6 سال پس از اولین چاپ موجود از 
اوستا در جهان، در سه جلد به زبان آلمانی ترجمه و منتشر كرد. ناگفته نماند 
از كلمۀ »زند« در عنوان كتاب هایش  از دوپرون  نیز به تبعیت  كه كلوكر 
معرفی  ادامه  در  كه  كلوكر  دیگر  آثار  و  ترجمه  این  است.  كرده  استفاده 
همچنین  و  داشت  وی  آوازۀ  ماندگاری  در  بسزایی  تاثیر  ظاهرا  می شوند، 

زمینه ساز تحقیقات آتی در رابطه با اوستا در آلمان است.
زند  بر  »یادداشت هایی  نام  با  در سال های 1781-1783  كلوكر  دیگر  اثر 
و  نویسندگان  گزارش  آن  اغلب  كه  است  چاپ شده  مجلد  دو  در  اوستا« 

مورخان یونانی- رومی در رابطه اعتقادات ایرانیان باستان است.
همچنین، اثر دیگر آن مولف در حوزۀ زرتشت و اوستا كتاب »زند اوستای 
كوچک« است كه در سال 1789 میالدی چاپ شده است كه به نظر می رسد 
-تا زمان تهیه این گزارش- آخرین كار این دین شناس در حوزۀ اوستاست.

با وجود پژوهش هایی كه در دورۀ معاصر دربارۀ كلوكر انجام شده است و برخی 
خارج  در  و 2012  و 2011   سال های 2009  در  اوستا  حوزۀ  در  وی  آثار  از 
از ایران به صورت چاپ افست توسط انتشاراتی مانند اوالن پرس، كیسینجر 
پابلیکیشن، نابوو پرس و... تجدید چاپ شده اند، متاسفانه در رابطه با آثار او در 
زبان انگلیسی نیز اطالعات بسیار اندكی موجود بود و در زبان فارسی نیز با وجود 
جست وجوهای فراوان و مشورت با متخصصان این حوزه، نوشته ای یافت نشد. 
اعالم شود، نسخه های  دارد كه  افتخار وجود  این  به موارد فوق،  توجه  با 
اصیل و نفیس آثار این نویسنده به شرح زیر در كتابخانۀ مركزی پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی موجود است:
Anhang zum Zend-Avesta در دو جلد )1783-1781(  .1

Zend-Avesta im Kleinen در یک جلد 1789  .2
Zend-Avesta در یک جلد 1776-1777 )در اصل این اثر سه جلدی،   .3

ترجمۀ زند اوستای انکتیل دوپرون به زبان آلمانی است(.
امید است از سوی متخصصان امر كارهای پژوهشی مناسبی در خور وی و آثارش 
در داخل ایران انجام گیرد. ازجمله كارهای پیشنهادی كه برخی از متخصصان 
كه با آن ها مشورت شد، نیز بر آن اذعان داشتند، می توان به این موارد اشاره كرد: 
ایجاد مدخلی در رابطه با وی در ایرانیکا، تعریف طرح های پژوهشی روی آثار وی 
در پژوهشگاه و همچنین برگزاری میزگرد و نشست و رسانه ای كردن این مهم.

یوهان فردریش کلوکر الهی دان و دین شناس و نخستین محقق آلمانی حوزۀ اوستا

ایوب نازی

کتابخانه مرکزی، بخش کتاب های چاپ سنگی و کمیاب
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پژوهشکدۀ حکمت معاصر، نشست بررسی و نقد كتاب تفاسیر شیعی و تحوالت 
تاریخی ایران )سده های دهم و یازدهم هجری( را، روز دوشنبه 6 بهمن 1393، 
با حضور دكتر لسانی، دكتر جان احمدی، دكتر ایازی و دكتر پارسا، مولف كتاب و 
شماری از عالقه مندان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار كرد.

دكتر فروغ پارسا، مولف كتاب، در ابتدا به معرفی كتاب پرداخت و آن را بخشی از 
برنامۀ تحقیقاتی طوالنی مدت خود دانست و تأكید كرد: تالش داشتم تأثیرپذیری 
مفسران شیعی از تحوالت فرهنگی و سیاسی سدۀ دهم و یازدهم را نشان دهم. 
وی سدۀ دهم و پیدایش صفویان را برای تاریخ تشیع بسیار با اهمیت دانست 
و گفت: برای نخستین بار در این دوره است كه شیعه به عنوان دین رسمی در 
یک امپراتوری قدرتمند اعالم می شود. كتاب در سه بخش به تفصیل، تحوالت 
سیاسی و فرهنگی و نیز تفاسیر شیعی را بررسی كرده است. بخش نخست، دورۀ 
پیدایی و شکل گیری صفویان است كه در این دوره، شاه اسماعیل با اتکا به 
قدرت نظامی قزلباش ها، پایه های حکومت خویش را تحکیم بخشید و مهاجرت 
عالمان شیعی از سرزمین های دیگر به ایران، موجب ترویج و تبلیغ آموزه های 
شیعی شد. محقق كركی از عالمان جبل عامل از جمله مهاجرانی بود كه به 
پیدایی مکتب فقهای جبل عامل كمک كرد. همچنین، تفاسیر این دوره، تحت 

تاثیر این مکتب، بیشتر گرایش فقهی دارند.
بخش دوم، دورۀ رشد و شکوفایی حکومت صفویان است كه شاه عباس روابط 
سیاسی و اقتصادی را با كشورهای دیگر همچون كشورهای اروپایی گسترش 
می دهد و دخالت فقیهان در امور سیاسی و مناسبات با اروپاییان را برنمی تابد. در 
این دوره، حلقۀ علمای حکمت گرا همچون میرداماد و مالصدرا شکل می گیرد 
و تفاسیر برجای مانده از این دوره، حاكی از تالش این عالمان برای ایجاد پیوند 

و رابطه ای بین قرآن و فلسفه است.
بخش سوم، دورۀ ثبات و آرامش صفویان است كه آثار علمی فراوانی از این 
دوره بر جای مانده است. در این دوره با حضور افرادی همچون میرزا محمد 
امین استرابادی، دیدگاه اخباری گری اوج می گیرد و تفاسیر با این رویکرد نوشته 
می شود؛ اما میزان اخباری گری در میان تفاسیر این عصر متفاوت است. برای 
نمونه در تفسیر صافی، عالوه بر احادیث معصومین )ع(، دیدگاه های عرفانی و 
فلسفی نیز دیده می شود، اما در تفسیر برهان، فقط از روایت استفاده شده است. 
در ادامۀ این نشست، دكتر جان احمدی در بررسی و نقد كتاب بیان داشت: این 

كتاب می تواند به عنوان مرجع مناسبی برای استفاده دانشجویان معرفی شود.
وی افزود: قلم خوب و روان كتاب، اطاله آور نیست و خواننده را به ادامۀ مطالعۀ 
كتاب تشویق می كند. همچنین، كتاب از زیاده گویی ها به دور است و حتی در 
برخی از موارد می توانسته مطالب بیشتری در زیرمجموعۀ برخی عناوین داشته 

باشد و مناسب بود كه در عنوان كتاب از دورۀ صفویه نیز نام برده می شد.
اطالعات تاریخی كتاب در برخی موارد دقیق نیست، البته چون مولف كتاب مورخ 
نیست، نمی توان آن را از اِشکاالت اساسی  كتاب دانست، اما می توان در چاپ های 
بعدی آن ها را تصحیح كرد. ویژگی های این سه دوره می توانست مفصل تر و 

طبقه بندی شده تر ارائه شود. همچنین، داشتن یک مقایسۀ آماری بین تفاسیر فقه گرا، 
حکمت گرا و اخباری در كتاب می تواند مفید باشد. به نظر من شایسته تر بود كه پیشینۀ 
پژوهِش بسیار كوتاهی كه برای این كتاب آورده شده است، كامل تر و مفصل تر باشد 

و همچنین، وجود یک نتیجه گیری در پایان كتاب، الزم به نظر می رسد.
دكتر ایازی، منتقد بعدی، در ادامۀ بررسی كتاب تفاسیر شیعی و تحوالت تاریخی 
ایران، از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به خاطر برپایی نشست های 
نقد كتاب سپاس گزاری كرد و گفت: این كتاب بر خالف بسیاری از كتاب های 

تفسیرپژوهی، نگاهی فضاشناسانه و جدید ارائه كرده است. 
وی افزود: ساده نویسی كتاب یکی از محاسن كتاب به¬شمار می رود و استفاده 
از آن را مطلوب می كند. دغدغۀ مولف نیز در نشان دادن اثرپذیری مفسر از 
اساتید و شرایط زندگی و تحصیل، مفید و موثر است و همچنین، جای خالی 
ارتباطات و چگونگی تبدیل جریان های تفسیری شریعت مدار )فقهی( به جریان 
تفسیری كالمی و فلسفی و در آخر به جریان اخباری گری، دیده می شود و 
می توان روی ارتباط جریان ها بیشتر كار كرد. همچنین، برخی نکات جزیی غیر 

فنی در كتاب وجود دارد كه می شود آن ها را اصالح كرد.

نشست بررسی و نقد کتاب تفاسیر شیعی و تحوالت تاریخی ایران برگزار شد 

نتیجه انتخابات شوراي صنفي 
اعضاي هیئت علمي اعالم شد 

جلسه انتخابات شوراي صنفي اعضاي هیئت علمي  پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در تاریخ 20 بهمن 1393، از ساعت 10 تا 12 با حضور 
كمیتۀ اجرایي دكتر باقري، دكتر معتمدي و الهام بهنام زاده و هیئت نظارت، دكتر 
حبیب زاده، دكتر قبادي، دكتر شفیعي، دكتر پارساپور و دكتر علم الهدي برگزار شد.

نتایج  به صورت  از مجموع 78 رأي مأخوذه  پایان رأي گیري  از  پس 
ذیل اعالم شد:

اعضاء اصلي شوراي صنفي هیئت علمي  به شرح ذیل است:
1-  دكتر شعبانلو: 44 رای

2- دكتر میري: 41 رای
 3-  دكتر ایشاني: 41 رای

4-  دكتر دلیر: 37 رای
5-  دكتر سپنجي: 36 رای

همچنین اعضاء علي البدل شوراي صنفي عبارت اند از:
1- دكتر بهشتیان: 32 رای
2- دكتر منجمي: 31 رای

عالوه بر این، انتخابات بازرسان شوراي صنفي برگزار شد كه نتیجۀ آراء 
به شرح ذیل است:

1- دكتر رضایي )بازرس اصلي(: 58 رای
2- دكتر جهانگرد )بازرس علي البدل(: 32 رای

كمیته اجرایي شوراي صنفي اعضاي هیئت علمي 

سردبیر: دكتر محسن علوی پور
هیئت تحریریه: افسرالملوک ملکی، شاهین آریامنش، فرزاد حسینی، اعظم صادقیان و سمانه خودچیانی
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