
نخستين كارگاه «حكمت 
اسالمى و عالم معاصر»

پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعات فرهنگي از عموم عالقه مندان 
دانشـگاهي و حوزوي براي حضور در نخسـتين كارگاه آموزشـيـ  
پژوهشي «حكمت اسالمى و عالم معاصر» دعوت كرد. برگزاري اين 
كارگاه در 24 و 25 خـرداد در حقيقت گام نخسـت بـراي برگزاري 

همايشي با همين نام خواهد بود.
بررسـي نسـبت حكمت معاصر با مسائلي مانند خداباوري در عصر حاضر، معرفت شناسـي معاصر، چالش هاي اخالقي معاصر، تعامل علم و 
دين،مباحث زيسـت محيطى،حقوق بشـر معاصر، معناي زندگي،اديان جديد و همچنين آينده بشـريت محورهاي اصلي اين كارگاه اعالم 

شده اند.
سـاماندهي انديشـه هاي حكمي معاصر،بررسـي راهكارهاي توسـعه و توانمندسـازي حكمت معاصر،  بهره گيري از حكمت معاصر براي              
پاسخ گويي به مسائل نظري و چالش هاي جهان امروز مهمترين اهداف برگزاري اين كارگاه هستند.دكتر غالمحسين خدري، رئيس كميته 
اجرايي كارگاه با اعالم اين خبر گفت:«برجسـته كردن نقش خطوط فكري حكماي صدرايي و نوصدرايي به منظور ارائه راهكارهاي مناسـب 
با الگوي ايرانيـ  اسـالمي به جهان معاصر جهت تبديل چالش هاي فراروي بشـر امروز به فرصت هاي تعالي و رشد و نيز تبيين نقاط ضعف و 
قوت و چاره سـازي براي نقاط آسـيب پذير و كاسـتي هاي ادعايي موجود در حكمت اسالمي در تعامل و رويارويي با فلسفه هاي كالسيك و 
جديـد از ديگـر اهداف برگزاري اين كارگاه هسـتند.همچنين قصد داريم با برگزاري اين كارگاه و در مرحله بعد همايش حكمت اسـالمى و 
عالـم معاصر  به جسـتجوي  پاسـخ به نيازهاي معاصر بر مبنـاي تفكر و آثار حكمي انديشـمندان معاصرى چون عالمه طباطبايي، شـهيد 

مطهري، عالمه جعفري و آيت اهللا جوادي آملي بپردازيم.» 
ادامه در صفحه 3  

از اردي بشهت امسال آغاز مي شود 
درس گفتار هاي اساتيد   نام آشنا

 در پژوهشگاه
سلسله درس گفتار هايي با حضور اساتيد نام آشنا در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي براي 

عموم عالقه مندان  از آغاز مي شود. 
در اولين مورد دوره آموزشي حافظ شناسي توسط استاد بهاء الدين خرمشاهي حافظ شناس و قرآن 

پژوه شناخته شده در پژوهشگاه علوم انساني برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، اين دوره در 10 جلسه يك ساعت و نيمه برگزار خواهد شد.آخرين 

مهلت ثبت نام  30 فروردين ماه و زمان برگزاري كالس ها نيز 4 شنبه اول هر ماه است.
عالوه بر دوره هاي حافظ شناسي،استاد پورنامداريان نيز در پژوهشگاه در دوره اي با عنوان « ادبيات 
رمزي» عقل سرخ سهروردي را  تفسير خواهد كرد.به دليل محدوديت ظرفيت كالس ها،اولويت با 

كساني خواهد بود كه زودتر نامنويسي كرده باشند
ادامه در صفحه 3 
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مدير انتشارات خبر داد: 
30 عنوان كتاب جديد 

در آستانه انتشار  
گروه هاي مختلف برگزار مي كنند؛

پيش همايش هاي تخصصي 
براي شوراي بررسي متون  

از قم و اصفهان چه خبر؟ 
شعب جديد پژوهشگاه 

فعال مي شوند  

 سخنراني هاي ارديبهشت  كدام برنامه،چه روزي برگزار مي شود؟  

2
3
6
7
10

در صفحات بعد
 مى خوانيد

معرفي كتب و نشريات جديد 
از ليال،كودك فيلسوف 

تا پژوهش نامه زنان
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در ايام پاياني سال گذشته انجام شد
نخستين كارگاه «حكمت اسالمى 

و عالم معاصر»
ــور در كارگاه «حكمت  ــدان براي حض ادامـه از صفحـه يك -  عالقه من
ــالمى و عالم معاصر» بايد مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگي، نام  اس
ــگاه و مقطع تحصيلي، سوابق علمي، نشاني پست الكترونيك و شماره  دانش
ــاني  تهران،  ــك hekmat@ihcs.ac.ir يا نش ــت الكتروني تلفن را به پس
ــيخ بهايى جنوبى، بلوار آزادگان، بعد از زير گذر حكيم كوچه 25  خيابان ش
ــگاه علوم انسانى و مطالعات  ــاختمان شماره 2 پژوهش غربى، پالك 65، س
ــال كنند.اطالعات تكميلي و جزئيات بيشتر از طريق تماس با  فرهنگى ارس
    www.ihcs.ac.ir ــايت ــن در س ــماره 88004228 -021 و همچني ش

قابل دسترسي است.. 

در ايام پاياني سال گذشته انجام شد
بازديد از بخش هاي مختلف 

پژوهشگاه    
جلسات بازديد از بخش هاي مختلف نمايشگاه در روزهاي پاياني سال 89 
ــتين بازديد رئيس پژوهشگاه به گروه بررسي مسائل  ــد. در نخس برگزار ش
ــري زد تا از نزديك در جريان فعاليت هاي اين بخش قرار بگيرد.در  زنان،س
ــال 89  ،وضعيت  ــي از فعاليت هاي در س ــن ارائه گزارش ــه ضم اين جلس
ــتاي  تدوين برنامه 5 ساله بررسي شد.در اين  ــده در راس اقدامات انجام ش
راستا مقرر شد طرحنامه اي براي اشتغال زنان در حوزه فعاليت وزارت كار 
ــنهاد داد يك يا دو فعاليت كالن در  ــود.دكتر آيت الهي نيز پيش تدوين ش
ــده و موارد آن در كميسيون شوراي  ــي مسائل زنان تعريف ش گروه بررس
عتف در قالب طرح كالن ملي پيگيري شود.همچنين مقرر شد گزارشي از 
40 مقاله برگزيده در حوزه زنان و خانواده با نگرش اسالمي ايراني با اولويت 

هاي علمي پژوهشي كه در 10 سال اخير چاپ شده باشد را تهيه نمايند.
همچنين در بازديد از عملكرد و فعاليت هاي پژوهشكده مطالعات تطبيقي 
ــه اي مبني بر كنار  ــت اللهي بر ضرورت تنظيم آيين نام ــاد  دكتر آي اقتص
گذاشتن محدوديت هاي به وجود آمده در ارائه مقاالت تاكيد كرد.عالوه بر 

اين در مورد تدوين چند طرح و مقاله ديگر نيز تصميم گيري شد. 

به بهانه بيست و چهارمين نمايشگاه كتاب 
معرفي 10 كتاب پرفروش پژوهشگاه    

ــت و چهارمين  ــاني و مطالعات فرهنگي براي حضور فعال و موثر در بيس ــگاه علوم انس پژوهش
ــود.به اين بهانه مي توان فهرست كتاب هاي پر فروش نمايشگاه  ــگاه كتاب آماده مي ش نمايش
ــاس آمار منتشر شده از سوي فروشگاه كتاب داستان هايي  ــال گذشته مرور كرد.بر اس را در س
ــكوالر تا علم ديني،روش تحقيق ج1،قواعد كلي فلسفه 1 و  ،فرهنگ  براي فكر كردن،از علم س
ــفه ،علم و                              ــامدرن،دروس فلس ــن در جهان پس ــكار كانت،خدا و دي ــي ،اف ــات منطق اصطالح
ــارات                                      ــاب پرفروش انتش ــه ترتيب10 كت ــر ب ــفه معاص ــك و فلس ــت و متافيزي ــن و معنوي دي

ــگاه بوده اند. پژوهش
ــالجارى در مصلى امام  ــت س ــگاه بين المللى كتاب تهران ارديبهش ــت و چهارمين نمايش بيس

ــود. خمينى(ره) تهران برگزار مى ش
ــراى عرضه در  ــد از محموله كتاب هاى خارجى ب ــا كنون 90 درص ــاس آخرين اخبار ت ــر اس  ب
ــده و 40 درصد اين  ــگاه بين المللى كتاب تهران از مبدا بارگيرى ش ــت و چهارمين نمايش بيس
ــى وارد ايران  ــى و زمينى و درياي ــور از طريق ريل ــاى كش ــادى ورودى و مرزه ــا از مب كتاب ه

ــده اند. . ش
خبر كوتاه

  مجموعه بروشور هاي 
معرفي پژوهشگاه منتشر 

شد.سري جديد اين 
برشورها با فرم و طراحي 

متفاوت و به سه زبان 
فارسي،عربي و انگليسي 
منتشر و توزيع شده اند.

ترجمه نسخه عربي را دكتر 
قيس آل قيس انجام داده و 
ترجمه نسخه انگليسي نيز 

بر عهده خانم فاطمه 
رنجبران  بوده است.

  مشكل اتصال به 
سيستم اتوماسيون حل 

شد.با ايجاد ارتباط سرعت 
باال بين دو ساختمان 
پژوهشگاه،پس از اين 
مشكل افت سرعت در 

اتصال به شبكه و 
اتوماسيون اداري وجود 

نخواهد داشت.

 سرويس بانك 
اطالعات مقاالت ديجيتال 

به صورت آزمايشي راه 
اندازي شد.اين پايگاه 

دربرگيرنده مقاالت موجود 
در مطبوعات و رسانه ها از 
سال 1377 تا 1388 است.

براي دسترسي به اين 
سرويس بايد وارد سايت 

پژوهشگاه به نشاني /
www.ihcs.ac.ir شده و 
از ستون سمت راست روي 

بنر مربوط به بانك 
اطالعات مقاالت ديجيتال 

كليك كنيد.
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بررسي تقاضاي كاركنان 
براي دور كاري    

كميته مسئول اجرائي كردن بخشنامه دوركاري در حال دريافت و بررسي 
پيشنهادات مديران بخش هاي مختلف  پژوهشگاه براي تاييد نهايي و اجرا 
است.همچنين پرونده افرادي كه براي دوركارشدن متقاضي شده اند و اين 
ــوي مدير آنها نيز مورد تايد قرار گرفته در حال بررسي است كه  تقاضا از س
ــد.مدير امور اداري پژوهشگاه  در آينده نزديك نتايج نهايي اعالم خواهد ش
ضمن اشاره به مزاياي طرح دور كاري از كساني كه مي توانند وظايف شان 
را در اين قالب نيز انجام بدهند دعوت كرد آمادگي خود را اعالم كنند.سال 
ــخ كاركنان اعالم كرد  ــه پرسش و پاس ــته دكتر آيت اللهي در جلس گذش

پژوهشگاه اجرائي كردن اين بخشنامه ر ا در دستور كار خود دارد .

نسخه جديد طرح نامه پژوهشي  
ابالغ شد

ــن و ابالغ  ــگاه تدوي ــي پژوهش ــه جديد طرح هاي پژوهش طرح نام
ــگاه با صدور                     ــفي فر معاون پژوهشي پژوهش ــهرام يوس ــد.دكتر ش ش
نامه اي ضمن ابالغ اين طرح به روساي كليه پژوهشكده ها و گروه ها 
ــته است پس از اين طرح هاي پژوهشي پيشنهادي خود  از آنها خواس
ــخه جديد طرح نامه با نمونه  ــب اين طرح نامه ارائه كنند.نس را در قال
ــا مربوط به  ــده اي دارد كه مهمترين آنه ــاوت هاي عم ــي آن تف قبل
مهندسي دقيق زماني و مالي پژوهش مي شود. مشخصات كلي طرح، 
ــخصات موضوعي،روش پژوهش،  ــخصات مجري و همكاران،مش مش
ــنهادي مقاالت  نتايج و خروجي هاي ملموس پژوهش و عناوين پيش
ــس و زمان بندي ارائه  ــي- ترويجي و مقاله در كنفران علمي- پژوهش

آنها عناوين 7 سرفصل اصلي طرح نامه جديد هستند. 

تفاهم نامه با موسسه مطالعات 
تاريخ معاصر 

ــاني و مطالعات فرهنگي و موسسه مطالعات تاريخ  ــگاه علوم انس پژوهش
ــا كردند.موضوع اصلي اين تفاهم  ــر ايران تفاهم نامه همكاري امض معاص
نامه اجرا و توسعه فعاليت هاي علمي،پژوهش مشترك در حوزه مطالعات 
ــاس دو طرف تفاهم نامه  ــت.بر اين اس تاريخ اقتصادي اجتماعي ايران اس
ــي و مطالعاتي،در اختيار                    ــرح هاي تحقيقات ــواردي مانند اجراي ط در م
ــترك،برگزاري  ــناد تاريخي به محققان براي طرح هاي مش قرار دادن اس
نشست ها و كارگاه هاي پژوهشي،همكاري در اطالع رساني و ارائه اخبار 
ــار مقاله و كتاب،تبادل اطالعات در خصوص داده  علمي و پژوهشي،انتش
ــاني طرفين و مبادله محصوالت علمي  ــاي موجود در پايگاه اطالع رس ه
ــده اعم از مكتوب و ديجيتال همكاري خواهند كرد.پژوهشگاه و  توليد ش
ــه مطالعات تاريخ معاصر ايران همچنين متعهد شده اند امكانات  موسس
ــهيالت  ــته و تس خود را به منظور تحقق اهداف در اختيار يكديگر گذاش

الزم را براي اجراي طرح هاي مشترك فراهم كنند. 

مدير انتشارات پژوهشگاه فهرست آثار زير چاپ در انتشارات را اعالم كرد.بر اساس اعالم ناصر زعفرانچي كار تاليف و 
مسائل فني اين كتاب ها به پايان رسيده و اكنون در آستانه انتشار هستند.بر اين اساس 30 عنوان كتاب در حوزه هاي 

مختلف آماده انتشارند و به زودي روانه بازار نشر خواهند شد.
«اليب نيتس و مفسران فلسفه او» اثر استاد دكتر كريم مجتهدي نيز در اين فهرست 30 تايي وجود دارد.جلد دوم 

كتاب كندوكاوهاي فلسفي براي كودكان و نوجوانان نوشته سعيد ناجي كتاب ديگري است كه قرار است منتشر 
شود.از اين 30 عنوان كتاب 6 مورد ترجمه و 24 مورد ديگر نيز تاليفي هستند.

30 عنوان 
كتاب جديد در 

آستانه انتشار
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ــي وزارت علوم از  ــي و اجتماع ــاون فرهنگ ــس از آنكه مع پ
ــزاران فرهنگي فعال را  ــت، دو نفر از كارگ ــگاه خواس پژوهش
ــفر حج عمره اعالم نمايد،جلسه اي براي  ــرف به س براي تش
ــي بين واجدين شرايط برگزار شد.بر اين اساس نام  قرعه كش
ــدي و خانم روپاك نانوا ساوجيالغي از  ــن بني اس آقاي محس
ــد.همچنين آقاي مهدي  ميان 37 نفر به عنوان برنده اعالم ش
ــرات جايگزين  ــه بابازاده به عنوان نف ــادي و خانم فاطم فره
ــي با حضور آقايان دكتر  ــدند.اين جلسه قرعه كش انتخاب ش
محمود جنيدي،محمد علي معتضديان،علي خدابخش،محمد 
ــريفي نيا،مهدي  ــن مقمي،بهرنگ ذوالفقاري،مجتبي ش حس
ــهيال  ــريعت و س ــز خانم ها معصومه ش ــي و ني ــزدان پناه ي

صميمي برگزار شد.

تخصصي  هاي  همايش  پيش 
براي شوراي بررسي متون 

ــوراي  ــاي گروه هاي تخصصي ش ــت پيش همايش ه فهرس
ــد.در اولين پيش  ــالم ش ــال 1390 اع ــي متون در س بررس
ــنبه 31 فروردين و اول ارديبهشت  همايش سال جديد 4 ش
ــوع علوم اجتماعي در  ــط گروه علوم اجتماعي و با موض توس
ايران و چشم انداز آينده آن برگزار مي شود.تا پايان سال 10 
ــود را برگزار خواهند  ــز  پيش همايش هاي خ ــروه ديگر ني گ
ــت پيش همايش  ــتم و 19 ارديبهش ــروه اقتصاد  هش كرد.گ
ــي سرفصل هاي دروس اقتصاد/  هاي خود را با عناوين بررس
ــاد/ چگونگي بومي  ــته هاي جديد در علم اقتص ــي رش بررس

سازي و تدوين سازي دانش اقتصاد برگزار خواهد كرد. 
ــي با برنامه اي تحت عنوان هم  ــتان شناس گروه تاريخ و باس
ــي اساتيد تاريخ تمدن و تاريخ اسالم و باستان شناسي  انديش
ــتقبال همايش  ــود به اس ــت برگزار مي ش ــه 29 ارديبهش ك
خواهد رفت. گروه روان شناسي نيز قرار است 25 ارديبهشت 
پيش همايشي با عنوان به سوي روان شناسي علمي در بستر 

فرهنگ بومي و ارزش هاي ديني برگزار كند.
ــي و تجلي دين و  مطالعه تطبيقي زبان و ادبيات اردو و فارس
ــم) عناوين پيش  ــگاه ق ــان (دانش ــات جه ــت در ادبي معنوي
ــتند كه پنج شنبه 22  ــي هس همايش هاي گروه زبان شناس
ــت برگزار مي شوند.گروه علوم سياسي 12 خرداد و  ارديبهش
ــرفصل هاي رشته  ــي س 30 تير  ميزبان پيش همايش بررس
ــود راهبردهاي  ــي راهكارها، بهب ــف علوم سياس هاي مختل

تدوين سرفصل هاي نوين است.
ــه ترتيب 15  ــوم تربيتي ب ــفه و كالم و عل ــاي فلس ــروه ه گ
ــزار خواهند كرد.  ــت و 5 خرداد پيش همايش برگ ارديبهش
ــاف در برنامه ريزي و  ــزان انعط ــاي مي ــا و راهكاره راهبرده
ــا و  ــاي مديريت،راهبرده ــته ه ــاي دروس رش ــرفصل ه س
ــش دروس  ــوزش و پژوه ــازي آم ــب س ــاي متناس راهكاره
ــت در مقاطع مختلف تحصيلي و تدوين علوم مديريت  مديري
ــالمي: راهبردها و راهكارها  ــي بر ارزش هاي بومي و اس مبتن
ــه پيش همايش گروه مديريت هستند كه به ترتيب  عنوان س

22 ارديبهشت،16 تير و 17 مرداد برگزار مي شوند. 
ــي برنامه هاي خود را  ــا كنون تنها گروه زبان و ادبيات فارس ت

در اين زمينه اعالم نكرده است

مسافران خانه خدا مشخص 
شدند

مديريت  امور اداري اعالم كرد 
جزئيات مناقصه  براي امور خدماتي و 

فاز دوم پرتال جامع علوم انساني 
ــاس اعالم مديريت  امور اداري  ــگاه به بخش خصوصي انجام شد.بر اس ــي از كارهاي پژوهش واگذاري بخش
پژوهشگاه در پايان سال گذشته پژوهشگاه 2 مناقصه مهم برگزار كرده است.در يك مورد با برگزاري مناقصه 
ــتيباني برون سپاري شده و به شركت هاي خصوصي  ــگاه مانند امور خدماتي و پش اي برخي كارهاي پژوهش
ــور،تعمير  ــد.به اين ترتيب نتيجه منقاصه براي واگذاري انجام اموري مانند تعمير و نگهداري آسانس واگذار ش
ــده و برنده نيز  ــور نظافت،آبدارخانه،باغباني و تايپ و تكثير انجام ش ــداري ژنراتور،حفاظت فيزيكي،ام و نگه

تعيين شده است.واگذاري اين خدمات در 6 بخش انجام شده است. 
همچنين بنا بر اعالم مديريت امور اداري پژوهشگاه  مناقصه پرتال جامعه علوم انساني نيز در روزهاي پاياني 
ــده و پژوهشگاه در حال بررسي نهايي موضوع  ــال گذشته برگزار شد.اكنون برنده اين مناقصه مشخص ش س
ــي ها،اجراي فاز دوم پرتال نيز به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.پيش از اين و در  ــت.پس از پايان بررس اس
ــته بود اگر فرد يا موسسه اي را صاحب  ــگاه از كليه كاركنان خواس زمان آغار اين واگذاري،امور اداري پژوهش

صالحيت انجام چنين كاري مي شناسند،معرفي كنند. 
ــورت همكاران در راه اندازي مرحله دوم پرتال جامع علوم پس از  ــت پژوهشگاه براي همكاري و مش درخواس
ــخه رسمي پرتال جامع علوم انساني با شركت ايده گستران آينده  ــيس و راه اندازي نس آن بود كه قرارداد تاس
ــن دليل نيز فراخوان  ــاه 89 پايان يافت.به همي ــهريور م ــده و اين قرارداد آخر ش ــراي فاز اول آن تنظيم ش ب
ــگاه براي دعوت از واجدان صالحيت در قالب آگهي مناقصه طرح از طرف معاونت مالي و اداري آماده  پژوهش

شد و  پايان سال گذشته در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيد. 

ارديبشهت امسال آغاز مي شود 
درس گفتار هاي اساتيد  نام آشنا

 در پژوهشگاه
ادامه از صفحه يك - فيش بانكي همراه با دو قطعه عكس4×3، فتوكپى كارت ملى و صفحه 
ــتاز به آدرس بزرگراه كردستان، خيابان ايران شناسي  ــنامه بايد از طريق پست پيش اول شناس
(64 غربي)، كد پستي 14377-74681، صندوق پستي 14155-6419، مديريت تحصيالت 

تكميلي پژوهشگاه ارسال شود. 
ــگاه علوم انساني به شركت كنندگان گواهي پايان دوره اعطا خواهد كرد.فرم ثبت نام و  پژوهش
ــاني                                            ــاني و مطالعات فرهنگي به نش ــوم انس ــگاه عل ــايت پژوهش ــات تكميلي در وب س اطالع

www.ihcs.ac.ir قابل دسترسي است. 
ــناس،روزنامه نگار،منتقد و  ــاهي نويسنده،قرآن پژوه،حافظ ش ــت بهاءالدين خرمش گفتني اس
ــته است.معروف ترين  ــت. او بيش از 50 كتاب و هزار مقاله نوش ــناي ايران اس طنزپرداز نام آش
ــي و  ــت،مجموعه 12 جلدي درباره حافظ شناس ــه قرآن كريم با 4 هزار يادداش ــارش ترجم آث

فرهنگ 6 جلدي انگليسي –فارسي واژه پژوهي هستند.
ــاهي كه در تاليف دايره المعارف تشيع مشاركت جدي داشته،در سال 1386  بهاءالدين خرمش

ــد.  ــالمي ايران معرفي ش به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار جمهوري اس
ــرح و  ــتاد پورنامداريان با عنوان ” ادبيات رمزي با تاكيد بر ش همچنين درس گفتارهاي اس

تفسير عقل سرخ سهروردي»  به زودي تشكيل مي شود.
ــناخته شده حوزه زبان و فرهنگ فارسي است.او  ــتاد تقي پورنامداريان نيز از چهره هاي ش اس
ــگاههاي تهران از جمله , دانشگاه  ــگاه هاي كره جنوبي،در اكثر دانش عالوه بر تدريس در دانش
ــتي و تربيت مدرس به تدريس پرداخته و تا كنون كتب و  ــهيد بهش تهران , تربيت معلم , ش
ــتانهاي رمزي در ادب فارسي“  وي در  ــر كرده است.كتاب ”رمز و داس مقاالت متعددي منتش
ــالمي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  به  ــال جمهوري اس دوره چهارم كتاب س

عنوان  كتاب سال برگزيده شد. 
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ت ها
شـس

ن
و

ــا امنيت اجتماعى  ــه مهمي كه در ارتباط ب نكت
ــا امنيت را به  ــت كه م ــت آن اس قابل توجه اس
ــم، يعنى  ــد اجتماعى مى بيني ــك تولي مثابه ي
ــيله  ــت كه به وس ــت اجتماعى امنيتى اس امني
ــرده نظام هاى  ــاى اجتماعى هريك از خ نهاده
ــا تعبيري كه  ــود. و اين ب اجتماعى توليد مى ش
نيروي انتظامي از امنيت اجتماعي دارد متفاوت 

است.
ــت كه  ــزاي اصلي جامعه اس ــا آن اج منظور م
ــت  ــاع، اقتصاد و سياس ــامل فرهنگ، اجتم ش
ــد. وقتي ما مي گوييم امنيت يك توليد  مي باش
اجتماعي است مي توانيم نشانه هاي اين توليد را 
در هر يك از خرده نظام هاي مهم جامعه ببينيم 
ــش  ــگ در امنيت با يك پرس ــَال نقش فرهن مث
ــاده از مقوله هاي امنيت  ساده يا يك مصداق س
فرهنگي را مي توان توضيح داد كه مثَال وقتي ما 
ــم، ارزش ها يعني معيار  ــا ياد مي كني از ارزش ه
ــك جامعه چه  ــا. ي ــودن چيزه ــا بد ب ــوب ي خ
ــي را خوب مي داند و چه چيزهايي را بد  چيزهاي

ــي مي كند و لذا اگر معروف ها در يك جامعه  تلق
ــا تبديل به  ــوند و يا منكره ــل به منكر ش تبدي
ــوند يعني جابجايي ارزش ها صورت  معروف ش
بگيرد كه نمونه اي از آن را در يكي از خطبه هاي 
ــني آن را  ــي(ع) مي بينيم و به روش حضرت عل
ــد و در نهايت، مجموعه تغييرات  توضيح مي ده
ــاق مي افتد را در  ــي كه در يك جامعه اتف ارزش
قالب يك مفهوم كلي «اسالم را چون پوستيني 
واژگونه مي  پوشند» بيان كرده، كه مصداق بارز 

جابجايي ارزش هاست. 
بنابراين در اين شرايط وقتي كه چيزهاي خوب 
ــرده و چيزهاي بد خوب تلقي  را خوب تلقي نك

ــكلي  ــاد فرهنگي جامعه دچار مش ــود نه مي ش
شده است كه نمي تواند خيلي از باورپذيري ها و 
ــورت اجتماعي  ــه به ص ــادات را در جامع اعتق
تسري ببخشد. اين همان بحثي است كه «پيتر 
ــوان  ــه عن ــي ب ــوان مفهوم ــت عن ــر» تح برگ
ــاختارهاي باورپذير كننده از آن ياد مي كند.  س
ــه كه  ــي از جامع ــاختارها و بخش ــي آن س يعن
ــال باورها و ارزش هاي  ــتي در توليد و انتق بايس
جامعه نقش خودش را ايفا كند وقتي به درستي 
ــاهد خواهيم بود كه  ــود ما ش اين نقش ايفا نش
فرهنگ نمي تواند از زشتي ها جلوگيري كرده و 
ــد. چنين فرهنگي يا  ــرات را از جامعه بزداي منك
ــراي جامعه  ــاختارهايي نمي توانند ب ــن س چني
ــًال در روابط با ديگران  ــند. مث امنيت آفرين باش
ــويم به چه شيوه اي  ــكل مي ش وقتي دچار مش
ــئله مي كنيم؟ و چه اندازه مشكالتمان  حل مس
ــرانه يا  ــران از طريق اقدام هاي خودس را با ديگ
ــع قانوني و نظاير آن  مراجعه به ديگران و مراج
ــا هنجارهاي اجتماعي  انجام مي دهيم؟ به اينه

مي گوييم. 
ــي در توليد  ــي نقش مهم ــاي اجتماع هنجاره
ــت يا ناامني يك جامعه ايفا مي كنند. يعني  امني
ــد براي جامعه توليد  يك هنجار فراگير مي توان
امنيت نمايد. اما هنجارهاي متعدد و آن چيزي 
ــوان آنومي اجتماعي از آن  كه «دوركيم» به عن
ياد مي كند يعني شرايطي كه يك هنجار فراگير 
ــددي در  ــاي متع ــت و هنجاره ــود نيس موج
ــت كه  ــي مختلف حاكم اس ــاي اجتماع گروه ه
ــت و  ــي چيز ديگري نيس ــز ناامن ــه آن ج نتيج
ــي اجتماعي  ــرايطي ناامن ــن ش ــي چني خروج

خواهد بود. 
ــات  ــن اقدام ــي از اي ــا نمونه هاي ــه م در جامع
ــزاي عمل رساندن  ــرانه يا كسي را به س خودس
ــر ايجاد  ــتقيم ب ــيار مي بينيم كه تاثير مس بس
ــت هم  ناامني در جامعه دارد. در اقتصاد و سياس
ــا و مثال هايي را در جامعه ارائه  مي توان نمونه ه
ــاختار اقتصادي به  ــك س ــرد. وقتي كه در ي ك
ــي توجه مي كنيم اينكه تا چه  ويژگي هاي اساس
ــده  ــادي پدي ــاختار اقتص ــدازه كار در آن س ان
ارزشمندي است و مورد احترام است بدين معنا 
ــدازه مورد  ــد تا چه ان ــي كه كار مي كن كه كس
ــا بالعكس يا  ــرد و ي ــرار مي گي ــه جامعه ق توج
ــرافتمندانه  ــاي مفيد، كار ش ــك از كاره كدامي
ــوب  (محل تالقي حوزه اقتصاد و فرهنگ) محس
ــت. فقدان و يا فراهم  ــوند، مورد توجه اس مي ش
ــه عنوان نمونه اي از  ــتغال ب بودن زمينه هاي اش
كارويژه اصلي نهاد اقتصاد مي تواند نقش مهمي 

در توليد امنيت جامعه داشته باشد. 
 با اين توضيح مختصر راجع به امنيت، پرسشي 

ــت كه توجه به  ــت اين اس كه براي ما مطرح اس
نقش ارزش ها و هنجارها يا ويژگي هاي ساختار 
ــي در كجاي ترتيبات امنيتي  اقتصادي و سياس
ــه اندازه خرده  ــه قرار مي گيرد؟ تا چ يك جامع
ــاي اجتماعي در توليد اين امنيت فعال و  نظام ه
ــتند؟ در ديدگاه هاي كالسيكي  نقش پذير هس
ــبت به  ــه راجع به امنيت وجود دارد كمتر نس ك
ــي اصوالً  ــت؛ يعن ــده اس اين مقوله ها توجه ش
ــي براي نهادهاي اجتماعي قائل نشده اند.  نقش
ــتي كه از امنيت به صورت كالسيك و  اما برداش
سنتي وجود دارد آن است كه اين امنيت توسط 
نهادهاي مربوطه و نهادهاي رسمي با رويه هايي 
ــوزه وظايف نهادهاي خاص قرار  كه دارند در ح

مي گيرد. 
ــي كه ما  ــد يعني همين بحث ــدگاه جدي در دي
ــك توليد اجتماعي در نظر  امنيت را به عنوان ي
مي گيريم براي هر كدام از ويژگي هاي هنجارها، 
مناسبات اجتماعي، قشربندي، ساخت طبقاتي 
ــع كمياب،  ــع مناب ــوه توزي ــه، نح ــك جامع ي
ــي و صدها  ــادي و فرهنگ ــتگي هاي اقتص وابس
نمونه و مصداق ديگر هر كدام از اينها مي توانند 
در توليد امنيت يا برهم زدن امنيت يك جامعه 
ــا بايد به  ــه اينه ــند كه البت ــته باش ــش داش نق
ــدا كنند و به آن  ــاي اجتماعي انتقال پي نهاده
ــده و در برنامه ريزي ها مورد  ــه ش ــا توج نهاده
ــا را جهت توليد امنيت  توجه قرار بگيرند تا آنه

به كار بندند. 
ــد ما جامعه را در دو بعد تاريخي و  اينكه گفته ش
ــرش چنين  ــم در اينجا با پذي ــر مي بيني معاص
ــن دو وجه رجوع نماييم و  گزاره هايي بايد به اي
توجه ما به جامعه به صورت تاريخي يا جامعه اي 
ــت،  ــيده اس ــخ به امروزه رس ــه در گذر تاري ك
بسياري از اين منابع و ظرفيت هاي توليد امنيت 
ــوف و آشكار  را به لحاظ اجتماعي براي ما مكش

مي سازد. 
ــتيم چه به صورت ايجابي و  اين منابعي كه داش
ــلبي بوده است و شايد شرايط  چه به صورت س
ــته است كه آنها برهم زننده  تاريخي وجود داش
ــمار مي آمدند و شناخت و توجه به  امنيت به ش
ــاره  ــه به آنها اش ــي ك ــا در برنامه ريزي هاي آنه
ــتمرار و  ــد حداقل مانع از اس ــم مي توانن نمودي

ادامه تاثيرگذاري سلبي آن عناصر هم باشند. 
ــه در تاريخ  ــي ك ــيل و ظرفيت ــن پتانس بنابراي
ــي از جامعه ما وجود دارد ما را به  به عنوان بخش
ــاند كه به لحاظ تاريخي،  ــش ها مي رس اين پرس
ــا و توانايي هايي  ــا واجد چه ظرفيت ه جامعه م
ــت. يا به عبارت بهتر  براي توليد امنيت بوده اس
در پيشينه تاريخي ما به لحاظ توليد امنيت چه 

خصوصيات مهمي قابل مشاهده است.

خالصه  نشست تخصصي گروه پژوهشي جامعه و امنيت 

ضرورت نگاه
 جامعه شناسي تاريخي به امنيت

ــت براي  ــي اس  وقتي از امنيت به مثابه يك توليد اجتماعي ياد مي كنيم در واقع تالش
ــد از امنيت كه ما را به  ــدي از امنيت و دريچه  اي جدي ــه چارچوب مفهومي جدي ارائ

پرسش هايي هدايت مي كند. پرسش هايي نظير اينكه: 
 چگونه مي توان از ظرفيت هاي اجتماعي براي ارتقاي امنيت و يا براي توليد امنيت 

استفاده كرد؟
 چگونه مي توان مناسبات اجتماعي را اصالح كرد به نحوي كه خروجي امنيت  براي 

جامعه افزايش پيدا كند تا نهادهاي اجتماعي در خدمت توليد امنيت قرار بگيرند؟
 در چه شرايطي ساختارهاي اجتماعي در خدمت توليد امنيت قرار مي گيرند؟

ــاختار اجتماعي به صورت ديمي و بدون برنامه ريزي مشخصي و خود به  چرا كه هر س
ــاس طبايع و طبيعت به توليد امنيت نمي پردازند  خود يا به تعبير«ابن خلدون» بر اس
بلكه در دنياي مدرن و در علم مدرن عنصر برنامه ريزي و سياست گذاري ويژگي هايي 
هستند كه كمك مي كنند تا ما بتوانيم از اين ساختارها در توليد امنيت استفاده كنيم. 
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خالصه اي از سخنراني دكتر عبداهللا گيويان در پژوهشگاه 

مطالعات كيفي در فضاي مجازي  
مطالعات كيفي در فضاي مجازي عنوان سخنراني دكتر عبداهللا گيويان است كه در اولين روز از آخرين ماه سال گذشته در پژوهشگاه 

علوم انساني و مطاعات فرهنگي برگزار شد.
دكتر عبداهللا گيويان جامعه شناس،پژوهشگر،نويسنده،مترجم،روزنامه نگار و استاد دانشگاه  در كنار تجربه هاي علمي و دانشگاه 

متفاوت و متنوع،كار مديريتي را نيز در عرصه هاي بسياري از جمله صدا و سيما تجربه كرده است. 
او تا كنون چند كتاب و چندين مقاله علمي نوشته كه براي دانشجويان و محققان هميشه منابع قابل اعتنايي بوده اند.آنچه در ادامه 
مي خوانيد بريده و خالصه اي از سخنراني وي در پژوهشگاه علوم انساني است.متن پياده شده اين سخنراني يك ساعته بيش از 11 

هزار كلمه بود و آنچه شما مي خوانيد در حدود هزار كلمه است.بنابراين،اين  صفحه هرگز نمي تواند براي ما آنقدر مفيد باشد كه براي 
كساني كه در جلسه سخنراني او حضور داشتند،فايده داشت.حتي ممكن است به دليل خالصه شدن بيش از اندازه به اصل موضوع 

لطمه هم خورده باشد.با اين حال مرور خالصه اين نشست هم خالي از لطف نيست.

ــه بحث در حوزه فضاي مجازي و به خصوص مباحث  نكت
ــناختي آن خيلي گسترده است.اما بحث در اين  روش ش
ــرد كه آن  ــروع ك ــش ش ــوع را مي توان با اين پرس موض
ــازند  ــه پديده فضاي مجازي براي ما مي س چيزهايي ك
ــوال تعيين كننده تمام مراحل و  ــتند؟ همين س چه هس

ــت.  مراتب كاري ما براي تحقيق در اينترنت اس
ــه ارتباطات مجازي از نظر عده اي عبارت  اهميت مطالع
ــت تعامل و تداخل  ــا را از كيفي ــت از اين كه درك م اس
ــان، جامعه و  ــي زب ــري يعن ــي فعاليت بش ــوزه اصل 3ح
ــن بكند. اين پديده در واقع اين 3حوزه  تكنولوژي را روش
ــه همديگر مرتبط كرده و آن قدر اين ها در هم تنيده  را ب
ــان كرد.محقق  ــتند كه به راحتي نمي شود جدايش هس
ــال 2000 مي گويد مطالعه  ــم هاين در س ديگري به اس
ــت براي اين كه در تئوري  ارتباطات رايانه اي فرصتي اس

ــته ايم بازنگري كنيم. هاي ارتباطي كه ما تا االن داش
ــي در فضاي واقعي اتفاق مي افتد. ما  تئوري هاي ارتباط
ــراغ فضاي مجازي رفته ايم اما در حين  ــاس س بر اين اس
ــي از اين  ــم كه بعض ــازي مي بيني ــاي مج ــه فض مطالع
ــي ندارند.از جمله  ــم و روش ها و تئوري ها كارآي مفاهي
ــي آوريم  ــت م ــن مطالعه به دس ــا از اي ــه م ــواردي ك م
ــيدن  ــير ارتباطات رايانه اي و تحقق بخش چگونگي تفس
ــط كاربران است.پرسش اين است كه  به اين تفسير توس
ــير كنيم و يا خود ؟ آن چيزي كه  ــئله را ما بايد تفس مس
ــناخت و يا  ــود مبناي ش ــير مي كنيم بعدا مي ش ما تفس
ــال دارند از آن  ــران دارند و عم ــود كارب ــيري كه خ تفس
ــال خيلي  ــه عنوان يك مث ــد؟ فقط ب ــتفاده مي كنن اس
ــتفاده  ــات اختصاري كه توي چت ها اس كوچك به كلم
ــت كه هيچ  مي كنيد برگرديد. اين كلمات ، كلماتي نيس
ــتفاده كرده باشند و  ــعدي و موالنا و عطار اس اديبي از س
ــد. اين ها همان  ــاره كرده باش يا حضرت حافظ به آن اش
ــاخته اند و  ــان س ــت كه بر و بچه ها خودش چيزهايي اس
بعد از يك مدتي اين مي شود يك ابزار ارتباطي. خودش 
ــويي حتي براي  ــودش را دارد.از س ــاص خ ــم حس خ ه
ــايد شما تجربه كرده باشيد كه  خودم هم پيش آمده و ش
ــت در چت بزنيم در  خيلي از حرف هايي كه ما ممكن اس
ــم. خيلي وقت ها خيلي  ــار و روابط رو در رو نمي زني رفت
ــه با ايميل براي هم فوروارد مي كنيم و  از چيزهايي را ك
ــادي با هم در ميان  ــتيم در حالت ع يا براي هم مي فرس
ــت آن جا يك قواعد و ضوابط  نمي گذاريم. انگار قرار اس
ــد. يعني اين كه ما يك دنياي ديگري  ديگري در كار باش

ــاي آنالين همان  ــم. ما در فض ــه مي كني ــم تجرب را داري
ــوخي هاي  ــاي متفاوتي داريم و ش ــوري كه هويت ه ط
ــي مي كنيم و مضامين متفاوت را به كار مي بريم  متفاوت
ــم كه هرگز  ــان را اعالم مي كني ــات هويت م ــي اوق گاه
ــخصي مان چنين چيزهايي را  ممكن است در زندگي ش

ــم... ــه كار نبري ب
ــراي تحقيق  ــراي گردآوري و اج ــتفاده از اينترنت ب اس
ــا به جمعيت ها و مكان  ــي م مزايايي دارد.امكان دسترس
ــتند از طريق استفاده  ــترس هس هايي كه نوعا دور از دس
ــي در وقت و  ــي آيد. صرفه جوي ــت م ــت به دس از اينترن
ــما وقتي در اينترنت داريد چت  ــش هزينه ها، و.. .ش كاه
ــد و صفت در   ــه كار بردن قي ــد خيلي در بند ب ــي كني م
ــتيد حتي  ــت نيس جايگاه خودش و يا جمله بندي درس
ــي به فونت فارسي نداريد  ــما دسترس گاهي اوقات كه ش
ــش امكان  ــي افزاي ــن يعن ــيد. اي ــي نويس ــش م فينگلي
ــما به خيلي از جمعيت ها و مكان هايي كه  دسترسي.ش
ــي به آن ها محدوديتي دارد از طريق  دورند و يا دسترس
ــدا بكنيد. ــي پي ــه راحتي مي توانيد دسترس ــت ب اينترن

ــيع از امتيازات ديگر  ــي به پهنه جغرافيايي وس دسترس
ــتره  ــت. در واقع اين گس گردآوري اطالعات اينترنتي اس
ــتره ارتباطات رو در رو بسيار وسيع تر  جغرافيايي از گس

شده است.
ــاي كيفي رخ مي  ــي كه در تحقيق ه ــي از اتفاق هاي يك
ــكل  دهد و هر چقدر هم كه مراقبت بكنيم باز وقتي به ش
ــود محتمل الوقوع است انحراف در  ــتي انجام مي ش دس
ــت. اما اين اتفاق در  اين  پياده كردن متن مصاحبه هاس
ــت.درد و بالي بزرگي  ــوع از ارتباطات امكان پذير نيس ن
ــاخته شده  كه محققان كيفي دارند مديريت اطالعات س
ــده ، اما مديريت  ــت.خيلي وقت ها اطالعات فراهم ش اس
ــال پيش  ــادي مي برد. 20-15 س ــان گاهي زمان زي ش
ــتم يك كار كيفي انجام مي دادم ،ماحصل  وقتي كه داش
ــاق و تمام  ــودم چيده بودم. ات ــم را دور خ ــه هاي مصاحب
ــالن و منزل ما پر شده بود از دسته دسته اطالعاتي كه  س
ــر هم به وجه خيلي غم باري به گريه  داشتم . بعد آخر س
ــن ها چه كار بايد بكنم.اما  ــتم با اي افتادم.واقعا نمي دانس
ــاي مجازي وجود  ــكان در مطالعات كيفي در فض اين ام
ــتري متن مكتوب را  ــيار بيش ــما با راحتي بس دارد كه ش

مديريت بكيند.
ــول بودن براي  ــهل الوص ــات اينترنتي به دليل س ارتباط
ــياري از  ــد كه بس ــي كن ــم م ــه اي فراه ــران زمين كارب

ــات رو در رو با آن مواجه  ــما در ارتباط ــكالتي كه ش مش
ــوند.  ــتيد نيز مرتفع مي ش هس

ــده هايتان را  ــي راحت تر مي توانيد اي ــت خيل در اينترن
ــناخته ايد و اين باعث مي شود كه  مطرح كنيد، چون ناش
ــدون اين كه ترس از  ــاي تان را بيان بكنيد ب ــه نظره هم

تمسخر رفيق تان را داشته باشيد.
ــي وجود دارد مثال  امن بودن محيط.بايد  البته ترس هاي
ــوان  ــه عن ــت ب ــتفاده از اينترن ــاي اس ــت ه محدودي

ــت.  ــر گرف ــم در نظ ابزارگردآوري و اجراي تحقيق را ه
ــب اطمينان از  ــواري كس ــن موارد دش ــي ديگر از اي يك
ــي كه قرار است با  ــي و اطمينان مهارت آن كس دسترس

ــاركت بكند . ــما در تحقيق تان مش ش
ــما پابرجا  ــر اجراي پژوهش با ش ــن اين كه تا آخ تضمي
ــت.هنوز ما  نمي دانيم چطوري از  ــت كمي دشوار اس اس
ــويم، ممكن است يك  همكاري طرف تحقيق مطمئن بش
ــي االن حالش خوب است با ما همكاري بكند و فردا  كس

به دليل ناخوش بودن همكاري را رد بكند.
ــور كه                    ــازي همان ط ــاي مج ــت كه فض ــه اينجاس نكت
ــكالت و  مي تواند راه تحقيق و مطالعه را هموار كند،مش
ــت و بايد  ــز همراه دارد كه خاص خودش اس ــائلي ني مس
ــي از ويژگي هاي  ــر گرفت يك ــناخت و در نظ ــا را ش آنه
ــور و نقش محقق  ــاي تحقيق كيفي حض ــدي روش ه ج

است. 
ــق كيفي نقش  ــزار تحقيق در تحقي ــه عنوان اب محقق ب
ــق هاي كيفي ديدگاه  ــه مي كند.در  تحقي دارد و مداخل
ــت كه فقط ما از  ــاركت جويانه وجود دارد و قرار نيس مش
ــاهده  دور ببينيم كه چه اتفاقي دارد مي افتد.در واقع مش

ــت.  صرف مورد توجه نيس
ــند، محقق  ــوال كوچك مقياس ــق هاي كيفي معم تحقي
ــتند كه  ــق كيفي دنبال اين نيس ــاي روش هاي تحقي ه
ــم به قوانين  ــريعا ه ــيعي را مطالعه بكنند و س حوزه وس
ــمول برسند.در روش هاي كيفي ما با  عمومي و جهان ش

ــوال هايي از اين قبيل مواجه ايم.  بعضي از س
ــليقه ها و  ــكل و محتواي س رفتارهاي ارتباطي چگونه ش
ــا و محل هاي خاص  ــاي مردم را در محيط ه انتخاب ه
ــد در فضاي  ــت دارن ــي كند؟ چرا مردم دوس منعكس م
ــليقه  مجازي اين طوري يا آن طوري عمل بكنند؟اين س
ــكلي سامان مند در سازمان  ها و انتخاب ها چگونه به ش
ــاركت كنندگان  ــه روابط و هويت هاي خاص مش دادن ب

ــت... عمل مي كنند ؟ و مواردي از اين دس
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ــته،دكتر نوري مطلق با حكم  ــال گذش پس از آنكه در ماه هاي پاياني س
ــگاه در قم منصوب  ــت شعبه پژوهش ــمت سرپرس دكتر آيت اللهي به س

شد،وي توضيحاتي درباره برنامه سال جديد براي اين شعبه اعالم كرد.
ــعبه قم مي  ــيس ش ــال از تاس ــق با بيان اينكه يك س ــر نوري مطل دكت
ــال جديد،دوره  گذرد،گفت:«بنا داريم به لطف خدا و با كمك همكاران س
ــعبه باشد.چشم انداز  ــيدن فعاليت هاي اين ش ــكل گيري و به اوج رس ش
ــاس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، با فعال  ــت كه بر اس اصلي هم اين اس
ــعبه در عرصه علوم انساني-اسالمي ،بر محيط هاي علمي و  شدن اين ش

دانشگاهي اثر بگذاريم.»
سرپرست شعبه قم پژوهشگاه همچنين جزئيات برنامه سال 90 براي اين 
شعبه را تشريح كرد. بر اين اساس شوراي پژوهشي هر ماه يك بار تشكيل 
ــه خواهد داد.هر دو ماه يك بار هم اساتيد محترم پژوهشگاه، حوزه و  جلس
ــا در زمينه هاى  ــت هاى علمى گرد هم خواهند آمد ت ــگاه در نشس دانش
ــكالت معرفتى و موارد جريان ساز فكرى بحث  مرتبط با مسائل روز، مش

تبادل نظر كنند.
ــت هر دو ماه يك تفاهم نامه با مراكز حوزوى  امضاء  همچنين در نظر اس
ــا براي اجرايى  ــت 2 ماه از زمان انعقاد،تفاهم نامه ه ــده و بعد از گذش ش
شدن به موافقت نامه تبديل شوند.دعوت از اساتيد خارج كشور و برگزارى 

همايش ها و ميز گردهاى مرتبط با زمينه هاى تخصصى مورد نياز در هر 
سه ماه يك بار ديگر برنامه اين شعبه براي سال جديد است.

ــال عالوه بر اين 2 دوره ترمي كارگاههاى تخصصى روش تحقيق در  امس
ــركت كنندگان  ــده و با ش ــكيل ش ــانى و مطالعات فرهنگ تش علوم انس
گواهينامه  نيز اعطاخواهد شد.  با ايجاد هر گروه، اين شعبه 3 بار در سال 
ــى و حلقه هاى نقادى و توليد دانش در  ميزبان پاتوق هاى معرفت شناس
ــات هفتگى  براى  ــكيل جلس ــانى و فرهنگ همراه با تش عرصه علوم انس
ــاتيد  ــجو(بطور جداگانه)  خواهد بود. اس برادران و خواهران طلبه و دانش
ــدت در دوره هاى آموزش نقد  ــز در 2 دوره كوتاه م ــى و داخلى  ني خارج

تدريس خواهند كرد.
برگزاري 2 همايش با محور  توليد علوم انسانى بومى – اسالمى با استفاده 
از صاحب نظران و تريبون آزاد براى مشاركت دانشجويان و طالب محترم  

نيز براي سال جاري پيش بيني شده است.
زمينه سازى براى استفاده از ظرفيت هاى قابل استفاده در مراكز اسالمى 
ــتفاده از ظرفيت هاى پژوهشى طالب خوش فكر و صاحب  – حوزوى،اس
فضل وايده و نيز ايجاد شرايط مناسب براى انجام دوركارى اعضاى هيئت 
ــت برنامه هاي شعبه پژوهشگاه در  ــگاه  را هم بايد به فهرس علمى پژوهش

سال 90 اضافه كرد. 

ــان را به عنوان مدير  ــدور حكمي،مهندس حاتمي ــر آيت اللهي با ص دكت
پشتيباني شعبه پژوهشگاه در اصفهان منصوب كرد.

ــته است  در حكم انتصاب مهندس حاتميان دكتر آيت اللهي از وي خواس
ــاختمان شعبه اصفهان و  موارد زير را پيگيري نمايد:«اهتمام به تثبيت س
ــازمان اداري، مالي و پشتيباني اين شعبه بر  ــكيل س اقدام الزم براي تش
ــاختار، نيازها و اهداف برنامه هاي مصوب پژوهشگاه/تالش در  ــاس س اس
ــگاه) در اين  جهت جذب بودجه و اعتبارات منطقه اي و مركزي (پژوهش
ــال در حوزه علوم  ــات فع ــكاري با مراكز و موسس ــايي و هم شعبه/شناس
ــت و جذب محققان و  ــتان اصفهان/ ايجاد زمينه هاي حماي ــاني اس انس
اساتيد فعال حوزه علوم انساني براي همكاري هاي متقابل و اجراي طرح 
ــاني و مطالعات فرهنگي/ پيگيري و  ــگاه علوم انس هاي تحقيقاتي پژوهش
ــه و اجرايي كردن تفاهم نامه  ــراي مصوبات هيات امناء و هيات رئيس اج
ــي  ــي – پژوهش ــگاه با مراكز مختلف آموزش ــترك بين پژوهش هاي مش
ــرح دعوي و نهايتا تصرف  ــالش براي  احياء، ايجاد زمينه ط ــان  و ت اصفه

امالك و مستغالت متعلق به اين پژوهشگاه در اين استا.»
همزمان مهندس امين حاتميان آخرين وضعيت شعبه اصفهان را تشريح 

ــي اصفهان كه قرار  ــل مرمت و تجهيز خانه تاريخ ــرد.وي با بيان مراح ك
ــت دفتر پژوهشگاه در آن مستقر شود،گفت:«مرمت اين خانه تا اوايل  اس
ــيده و وارد مرحله تجهيز و راه اندازي گروه هاي  ــت به پايان رس ارديبهش
ــاس آن جذب و  ــارت اداري تدوين و بر اس ــود.همچنين چ علمي مي ش

ساماندهي نيروهاي انساني نيز آغاز شده است.»
ــرار داد واگذاري ملك  ــعبه اصفهان افزود:« پس از آنكه ق ــت ش سرپرس
ــگاه،مدير كل محترم ميراث فرهنگي استان و  كنوني بين رئيس پژوهش
ــتاندار اصفهان منعقد شد،اكنون ما آمادگي  همچنين آقاي دكتر ذاكر اس
ــكده  ــم در صورت اعالم نياز تهران و صدور ابالغ براي انتقال پژوهش داري

ها،ساختمان ديگري را نيز تامين كنيم.»
ــعبه اصفهان،همكاري با موسسه نشر معارف اهل بيت(ع)   اولين پروژه ش

براي برگزاري همايش بين المللي الغدير است.
ــتا تا كنون شعبه پژوهشگاه در اصفهان ضمن مشاركت فعال  در اين راس
ــط بيش از                         ــي در يك نمونه فق ــي و اجراي ــاي مختلف علم ــش ه در بخ
ــور                             ــگاهي داخل و خارج از كش ــاتيد دانش ــراي اس ــل ب ــزار ايمي 300 ه

ارسال كرده است.  

آشنايي 
با تفكر 

انتقادي در 
فلسلفه 

براي 
كودكان

دوره آشنايي با تفكر انتقادي ، منطق كاربردي و روش هاي آموزشي  آن  
ــگاه  ــط گروه فبك در پژوهش ــفه براي كودكان و نوجوانان   توس در فلس
ــاني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.گروه فكرپروري براي  علوم انس
ــه روز و نه جلسه برگزار  كودكان و نوجوانان ( فبك ) اين دوره ها را در س

خواهد كرد.
ــودكان، منطق  ــفه براي ك ــا تفكر انتقادي و نقش آن در فلس ــنايي ب آش
ــي روزمره، مهارت  ــتفاده از تفكر انتقادي در زندگ ــردي و فنون اس كارب
ــه ترتيب عناوين  ــر انتقادي به كودكان ب ــاي مربي گري آموزش تفك ه
روزهاي اول تا سوم اين دوره هستند. عموم دانشجويان و معلمان فلسفه 
ــادي و تفكر خالق مي توانند در  ــق و محققان در زمينه تفكر انتق و منط
ــركت كنند.شهريه  هر روز كارگاه 45000 تومان اعالم  اين كارگاه ها ش
ــه دوره شركت كنند با احتساب تخفيف  ــده كه  از افرادي كه در هر س ش
ــراى اعضاى  ــد. ثبت نام ب ــت خواهد ش ــان درياف ــژه  120000 توم وي

پژوهشگاه و بستگان آنها با %30  تخفيف انجام مى شود. 
ــد براي پيش ثبت نام  ــت ماه فرصت دارن ــه مندان تا دهم ارديبهش عالق
ــرم تقاضانامه را از پايگاه اينترنتي  ــدام كنند.براي پيش ثبت نام بايد ف اق
ــاني www. fabak@ihcs.ac.ir   دريافت و پس از  ــگاه به نش پژ,هش

تكميل به نشاني fabak@ihcs.ac.ir ارسال شود.
ــب اولويت، با افرادي كه مرحله  ــيدن و بر حس  پس از به حد نصاب رس
ــد تا مدارك الزم  پيش ثبت نام را انجام داده اند، تماس گرفته خواهد ش

را براي ثبت نام قطعي ارسال كنند.
ــنامه،  ــي صفحه اول شناس ــام قطعي فتوكپ ــراي ثبت ن ــدارك الزم ب م
فتوكپى كارت ملى، 2 قطعه عكس 4*3، اصل فيش بانكي و فرم تكميل 
ــت پيشتاز يا پيك به  ــتند كه الزم است با پس ــده ثبت نام قطعي هس ش
ــاب :  ــماره حس ــهريه دوره نيز بايد به ش ــال شود.ش ــاني گروه ارس نش
ــعبه سيد جمال الدين  ــاب سيبا، بانك ملى ش 107428525007 حس
ــاني و  ــگاه علوم انس ــام درآمدهاي اختصاصي پژوهش ــد آبادى، به ن اس

مطالعات فرهنگي واريز شود.
ــاه 1390 از 8 صبح تا  ــت م  زمان برگزاري اين دوره نيمه دوم ارديبهش
ــاختمان اصلى پژوهشگاه علوم انساني  16  و مكان برگزاري آن تهران، س
و مطالعات فرهنگي؛ بزرگراه كردستان، خيابان 64 غربي(ايرانشناسي)، 

جنب ساختمان آ.اس.پ است. 
ــاختمان شماره 2 پژوهشگاه به نشاني شيخ  احتمال برگزاري دوره در س
ــاختمان 65 نيز وجود  بهايى جنوبى، بلوار آزادگان، خيابان 25 غربى، س
ــماره هاي   ــاعات اداري واز طريق ش ــي كارگاه ها در س دارد. مديراجراي
09351588043 و 88003053  پاسخگوي عالقه مندان خواهد  بود.

ــركت و در آزمون نمره قبولي  ــه افرادي كه در تمام دوره ها ش ــا ب در انته
ــه تفصيلي                          ــاتيد، برنام ــد. اس ــد گواهينامه ارائه خواهد ش ــب كنن كس
ــوه آزمون، پس از پيش  ــان دقيق تر برگزاري، زمان و نح ــا، زم كارگاه ه

ثبت نام از طريق ايميل به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد
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طرح تحقيقاتي تدوين متون درسي علوم انساني تهيه شد. مرحله اول اين 
طرح شامل  46 درس دوره هاي كارشناسي رشته هاي علوم انساني مي شود.

ــاني است كه  ــي از كتب علوم انس هدف از تدوين چنين طرحي بازتاليف بخش
در دانشگاه ها تدريس و به عنوان منبع درسي ارائه مي شوند؛ كتبي كه عمدتا 
ــالمي – ايراني علوم ما  ترجمه صرف متون غربي اند و با فرهنگ و رويكرد اس

سنخيتي نداشته و گاه حتي در تعارض اند.
ــگاهي حوزه علوم  ــياري از كتاب هاي دانش ــرايطي است كه بس اين در ش
ــاني كه به عنوان متون درسي در دانشگاه ها استفاده مي شوند، اشكاالتي  انس
ــالمي – ايراني  ــدي، به روز نبودن و عدم تطابق با رويكرد اس ــل ناكارآم از قبي
ــاني  ــائل تحول در علوم انس علوم دارند كه ضرورت بازتاليف آن ها از اهم مس

محسوب مي شود.
ــي در 9 مرحله از تدوين  در طرح مذكور مراحل تدوين و تغيير متون درس
آئين نامه نحوه تاليف كتاب تا چاپ و انتشار كتاب ها بررسي شده است. تدوين 
آئين نامه نحوه تاليف كتاب،مشورت براي يافتن استادان مولف،عقد قرارداد با 
ــه آن،اعمال  ــده و امتيازدهي ب ــون آماده ش ــاب،داوري مت ــف كت مولف،تالي
ــردازي و چاپ و  ــتاري،تايپ و صفحه پ ــنهادي داوران،ويراس اصالحات پيش
ــتند كه  ــده براي اين فرايند هس ــار كتاب ها مراحل 9گانه پيش بيني ش انتش

جزئيات هر كدام نيز بررسي شده است.
ــدن تاليف يك كتاب  ــي پيش بيني زمان بندي نهايي ش همچنين جدول
ــت.بر  ــده ضميمه اين طرح اس جديد به تفكيك هر يك از بخش هاي ذكر ش
ــل 9 گانه آن در مجموع 7 ماه زمان  ــاس تدوين يك كتاب و طي مراح اين اس

خواهد برد.
در اين طرح همچنين در يك نماي اجمالي ساختار احتمالي انواع كتاب ها 
ــته دانشگاهي تهيه و  ــاتيد برجس ــورت با اس ــته در مش در 11 گروه و 46 رش
ــت.همچنين طرح تدوين متون درسي علوم انساني برآورد  ــنهاد شده اس پيش

مالي از تاليف كتاب هاي الزم را نيز ارائه داده است. 

كتاب « آنچه گفتم جملگي احوال توست » نوشته 
دكتر احمد كتابي در 1000 نسخه تيراژ و با قيمت 4 

هزار تومان توسط انتشارات پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي  روانه بازار نشر شد.

اثر جديد دكتر كتابي ناظر بر جنبه هاي 
روانشناختي آثار موالنا و مفاهيمي مثل 

فرافكني،خودفريبي،ناخودآگاهي و ... است.البته 
نويسنده در همان سطرهاي نخست تاييد مي كند 

كه مراد او از «جنبه هاي روانشناختي» هرگز 
مطابقت تام و تمام با مفاهيم روانشناسي نوين 
ندارد،بلكه حداكثر به معناي وجود قرابت ها و 

مشابهت هايي بين آنهاست.همزمان نويسنده به 
دليل ژرف نگري موالنا در بررسي و تحليل 

پيچيدگي ها و تضاد هاي روح آدمي و سخت كوشي 
وي براي راهيابي به زواياي تاريك شخصيت 

انسان،مدعي است كه مي توان  اين شاعر ايراني را 
يكي از پيشگامان «روانكاوي» به معناي اعم كلمه 

تلقي كرد.
به هر روي اين كتاب در دو بخش به بررسي جوانب 

اين موضوع پرداخته است.بخش اول انعكاس يازده 
موضوع و مفهوم جديد روانشناختي در آثار موالنا 

به ويژه در تمثيل هاي نمادين او در مثنوي،رديابي و 
بررسي شده است.در بخش دوم مفاهيم «نفس 

اماره» ، «نفس لوامه» و «نفس مطمئنه» به عنوان 
مفاهيم بسيار رايج در حوزه هاي اخالق و عرفان 

اسالمي با مفاهيم «نهاد»،«خود» و «فراخود» 
مقايسه و به طور تطبيقي مطالعه شده اند. 

البته هر دو بخش اين كتاب در اصل،به صورت دو 
مقاله مستقل تنظيم شده بود كه به مناسبت سال 

موالنا (86-85) در دو ويژه نامه چاپ و منتشر شد 
و اكنون با بسط بيشتر و الحاق حواشي و ضمايم 

جديد پيش روي مخاطبان قرار گرفته داست.
هرچند بحث درباره جنبه هاي روانشناختي موالنا 

تازگي ندارد و پيش از اين نيز بسياري در                        
تالش هايي مرتبط به اين موضوع كرده اند،اما احمد 

كتابي در مقدمه خود بر اين كتاب هچنين تاكيد 
كرده كه نوشته او تنها به منزله شروع كار و گام 

نخستين در اين حوزه است.
پيش از اين دكتر اميرحسين آريانپور در كتاب 

«فرويديسم با اشاراتي به ادبيات و ابيات» نخستين 
گام ها را در اين زمينه برداشت كه  بي شك 

جامعترين و مستند ترين اثر در معرفي و شناخت 
انديشه هاي فرويد و رديابي آنها در فرهنگ و شعر 

و ادب فارسي به شمار مي رود.
با اين وجود كتاب « آنچه گفتم جملگي احوال 
توست» نيز به عنوان كوششي ستودني حتما 

رضايت خاطر عالقه مندان را همراه خواهد داشت. 

در آمدي بر بررسي مفاهيم روانشناختي 
در آثار مولوي 

 آنچه گفتم جملگي احوال 
توست ...  

يك گام ديگر 
براي تغيير 

سرفصل دروس   

سخنرانموضوعزمان
1 /28

14 تا 16 
جريان شناسي 

طبقه اول حكماي 
متعاليه(2)

دكتر غالمحسين 
خدري

 2 /5
10 تا 12

روش تفسيري 
دروزه در تفسير 

الحديث
خانم دكتر قبادي

2 /6
دكتر عليرضا موسيقي و زبان16 تا 18 

فلسفي

استادشهيد 12/ 2
آقاي علي مطهريمطهري وقرآن

2 /18
10 تا 12 

ويژگي هاي 
دانشگاه تمدن 

ساز
آقاي ابوتراب سياه 

پوش

2 /20
10 تا 12 

امنيت اجتماعي از 
ديدگاه 

اسالم
دكتراصغرافتخاري

2 /21
14 تا 16 

نظريه جهان 
هاي ناكرانمند  
درعرفان اسالمي

دكترهادي وكيلي

2 /25
10 تا 12

كاردكرد قانون در 
مديريت ديوان 

ساالري؛ ريشه ها 
و پيشينه ها

دكتر حميد 
تنكابني

كدام برنامه،چه 
روزي برگزار                  

مي شود؟     
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« ليال، كودك فيلسوف»منتشر شد
 كتاب ليال، كودك فيلسوف؛ نوشته سعيد ناجي توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
ــد.هدف از تدوين اين  كتاب تاليف داستان هايى براى استفاده در حلقه كندوكاوهاى فلسفى بوده  ــر ش منتش
ــده در آن براى دانش آموزان ايرانى  ــائل و موضوع هاى مطرح ش ــد و مس ــب باش كه با فرهنگ ايرانى متناس

ملموس شود.
ــته متيو ليپمن، بنيان گذار برنامه فلسفه براى كودكان و نوجوانان  ــتان ليال اقتباسى از داستان ليزا، نوش داس
ــود.  اين كتاب داستان  ــده كه بتواند در كالس هاى درسى ايران تدريس ش ــت. كتاب به نحوى تدوين ش اس
ــتان و برخى معلم هايش  ــه همراه دوس ــه ب ــد  كه قهرمان اصلى آن ليال در مدرس ــت مي كن ــدى را رواي بلن
كندوكاوهاى فلسفى را شكل مى دهند و تالش مى كنند به مكاشفاتى فلسفى دست يابند. ويژگى اصلى اين 
ــخصيت هاى داستان به طور عموم با آن درگير هستند. نكته مهم  ــتان، كندوكاوهاى اخالقى است كه ش داس
ــفى داستان حفظ شده است.  ــت كه در فضاى ايران رخ مى دهد، اما محتواى فلس ــتان اتفاق هاى آن اس داس
ــتر معطوف به  ــود بيش ــت و موضوع هايى كه در آنها كندوكاو مى ش ــرى اس موضوع كتاب زندگى و حيات بش
آموزش فرايندهاى استداللى و تصميم گيرى اخالقى  است نه معطوف به آموزش الگوهايى خاص از اخالق و 

آموزه هاى ديگر.
ــده در اين كتاب عموما براي دوره سني 14 تا 16  ــعيد ناجي نويسنده كتاب با بيان اينكه مسائل مطرح ش س
ــنايي با مسائلي مانند حقوق انسان ها،كودكان ، حيوانات ومهارت هاي قضاوتي و اخالقي را از  ــال است،آش س

اهداف اين كتاب عنوان كرده است.

واژه نامه و واژنماى كنزاالسرار مازندرانى
جلد اول واژه نما و واژه نامه ديوان كنزاالسرار است كه نخست جلد دوم آن در سال 1387آن به زيور 

طبع آراسته شد و اكنون جلد نخست آن منتشر مى شود . ديوان كنزاالسرار مازندرانى نخستين 
بار توسط برنهارد دارن، مستشرق روسى، در سال 1277 ه ق/1860م جمع آورى و در روسيه 

(سن پطرزبورغ) چاپ شده است. بار ديگر در ايران در سال 1377ش با كمك آقايان محمد نبى 
كجورى و جعفر عقيلى، مديران انتشارات خاقانى، چاپ شد.  گويش مازندران، به مازندرانى يا 

طبرى(نام زبان تاريخى مازندران) معروف است كه از دسته گويش هاى شمال غربى زبان هاى ايرانى 
محسوب مى شود. اين گويش را در سده هاى اوليه اسالمى شناخته و ارتباط آن را با گويش هاى 

همسايه اش دريافته بودند. در گويش مازندارني  نوشته ها و شعرهايى وجود داشته كه امروز تنها نامى 
از آنها مانده و صرفا نشان دهنده سنت ادبى اين گويش است.

«جستارهاي سياسي معاصر» منتشر شد   
انتشارت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
ــتارهاي سياسي  دو فصلنامه علمي تخصصي « جس
ــر كرد.اين نخستين شماره  معاصر» را روانه  بازار نش
ــئولي و  ــه مديرمس ــت ك ــريه تخصصي اس اين نش
سردبيري آن را دكتر حميدرضا آيت اللهي را بر عهده 

داشته است.
 7 استاد،استاديار و دانشيار دانشگاه ها و مراكز علمي 
ــه علمي  ــه دو فصلنام ــت تحريري ــور عضو هئي كش
تخصصي «پژوهش هاي علم ودين» هستند. 7 مقاله 
تخصصي از 9 نويسنده همراه با خالصه انگليسي آنها 

در اين نشريه 170 صفحه اي منتشر شده است.
ــش هاي اساسي رابطه اخالق و سياست (نوشته  پرس
ــر رابطه دولت و  ــم و تاثير آن ب عماد افروغ) رانتيرس
ــته سيد جواد امام جمعه زاده و  احزاب در ايران (نوش
سيد داوود موسوي)، راهبرد هاي نظارت همگاني در 

مديريت سياسي جامعه دين بنيان( نوشته فاطمه براتلو)، تبيين تطورات سياسي تصوف و نسبت آن با تشيع ( 
ــي شيعه (نوشته سيد كاظم سيد باقري) الزامات ديني و  ــته احمد راهدار)، نقش عقل در تحول فقه سياس نوش
تامالت عقالني در سياست گذاري خارجي (نوشته حسين قريب و محمد حسين ضميريان) و سنجش راهيابي 
انديشه هاي ابن خلدون در حوزه تشيع فكري (نوشته داود مهدوي زادگان) عناوين مقاالت اين نشريه هستند.

عالقه مندان براي تهيه اين نشريه مي توانند با شماره تلفن 88053935  تماس بگيرند.

«قصه هايي از سغد» 
بازمانده هاي زبان از ياد رفته 

پژوهش و بازنويسى: دكتر زهره زرشناس و آناهيتا پرتوى
چاپ اول: 1389

قيمت: 45000
صفحه:220

منتشر شد.  زرشناس  زهره  به كوشش دكتر  از سغد»  هايي  «قصه 
دكتر زرشناس در اين كتاب بسيارى از قصه هاي به جاي مانده از زبان 
سغدي را  در سال هاى اخير به زبان فارسى ترجمه كرده و همراه با 
حرف نوشت و آوانوشت متن سغدى در نشريات داخل و خارج از كشور 

به چاپ رسانده است.
 در اين كتاب تمامى اين قصه ها، به همراه ساير قصه هاى سغدى، 
بازنويسى  ترجمه شده  فارسى  زبان  به  استادان  ديگر  وسيله  به  كه 

شده است..
قصه  نوزده  كتاب 
دارد، ابتدا مقدمه ايى 
با  آشنايى  براى 
و  قصه  اصلى  متن 
دست نويس آن آمده 
كه  پژوهش هايى  و 
تاكنون در مورد متن 
اصلى سغدى صورت 
شده  معرفى  گرفته، 

است. 
صورت  سپس 
هر  شده  بازنويسى 
قصه همراه با روايت 
مشابه  روايت هاى  يا 
يا نزديك به آن، در 

منابع ديگر، آورده شده است. در پايان كتاب نقشه هاى راه ابريشم و 
سرزمين سغد و نمونه ايى از خط سغدى، جدولى بر پايه ساختار برخى 
مارزلف(15)  و  آرنه-تومپسون(14)  فهرست  با  آن  تطبيق  و  قصه ها 
خوارزمى،   سغدى،  مانند  شرقى  ميانه  ايرانى  زبان هاى  است  آمده 
بلخى، و سكايى از نظر تاريخى، در فاصله زمانى ميان سده هاى نخست 
تا سيزده ميالدى (هفتم قمرى) و از نظر جغرافيايى، در منطقه ايى 
از درياى سياه تا تركستان چين (به سبب مهاجرت هاى برخى قبايل 
يعنى  قديم،  سغد  ايالت  در  زبان سغدى  است.  داشته  رواج  ايرانى) 
سرزمينى در ميان كوه هاى تيان شان و رود آمودريا كه شامل نواحى 

سمرقند و دره زرافشان در تاجيكستان امروز، سخن گفته مى شد.
 زبان سغدى از مهمترين زبان هاى ايرانى ميانه شرقى،، زبان ميانگان 
جاده ابريشم، تجارى و فرهنگى در مناطقى مانند واحه هاى ترقان در 

تركستان شرقى بوده است..
زبان سغدى از دير زمان ابزار ارتباط و پيوند فرهنگ هاى سرزمين هاى 
شرقى و غربى بوده است. با رواج زبان فارسى از حدود سده چهارم 
قمرى، از يك سو و نفوذ زبان عربى و تركى، از سوى ديگر، بتدريج از 
اهميت افتاد، اما تا سده هفتم قمرى به مثابه زبان محاوره به حيات 

خود ادامه داد. 
امروزه بازمانده اى از اين زبان به نام «گويش يغنابى» در دره رودخانه 

زرافشان در شمال كوه يغناب (در جمهورى تاجيكستان) رواج دارد.
آثار بازيافته زبان سغدى را بر حسب موضوع به دو گروه آثار غير دينى 

و آثار دينى تقسيم كرده اند.
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تيشتر يشت منتشر شد 
مرور يكي از بزرگ ترين 

«يشت» هاي اوستا
نويسندگان:دكتر زهره زرشناس، دكتر فرزانه 

گشتاسب
چاپ اول: زمستان 1389

صفحه: 224 ص
قيمت: 60000 ريال

يشت، به معناى« پرستش و نيايش» و از نظر لغوى با 
واژه كهن «يسن» و واژه هاى «جشن» و«   ايزد» در زبان 
فارسى هم ريشه است. مجموعه يشت ها، نام بخشى از 

كتاب  اوستا و شامل سرودهايى در ستايش خدايان 
قديم ايرانى نظير ناهيد، مهر و تيشتر است. اين 

مجموعه شامل بيست و يك يشت است كه 
تيشتريشت، يشت هشتم از اين مجموعه در توصيف 
ستاره تيشتر است. ستاره تيشتر در اوستا ايزد باران 

است و نامش در بخش هاى مختلف اوستا آمده است. 
افزون بر نام ايزد باران، تيشتر نام چهارمين ماه سال در 
تقويم ايران باستان و سيزدهمين روز هر ماه است كه 

در زبان فارسى 
زردشتيان تقارن روز 

تير و ماه تير را 
«جشن تيرگان» 
مى نامند و در اين 

جشن در كنار 
آب هاى جارى و 

رودخانه ها و باغ ها به 
نيايش و شادمانى 

مى پردازند و بر 
يكديگر آب 
مى پاشند. 

تيشتريشت، داراى 16 كرده مشتمل بر 62 بند است. 
تعداد ابيات  در هر كرده ثابت نيست. بيت نخست هر 

كرده با عبارت :«تيشتر،ستاره رايومند فرهمند را 
مى ستاييم» و بيت آخر آن با عبارت«به سبب شكوه و 

فره اش...» آغاز و اين دو عبارت ترجيع بندوار تكرار 
مى شود. بندهاى 1تا 12 به توصيف ستاره تيشتر با 

آپوش، ديو خشكسالى اختصاص دارد، بندهاى 35 به 
بعد، در ستايش تيشتر و توصيف كارهاى نيك اين ايزد 

است و توصيه شده است كه مردمان او را آن گونه كه 
شايسته اوست ستايش كنند تا از قحط سالى، 

سياه دشمن، بيمارى و غيره درامان باشند.
در بند 36، از طلوع ستاره تيشتر در پايان سال سخن به 

ميان آمده است كه به نظر رايخلت با توجه به واژه 
اوستايى ميان سال، به احتمال منظور از پايان سال، روز 

انقالب تابستانى( ميانه ماه تير) است.
تيشتريشت، يكى از يشت هاى بزرگ اوستاست. اين 
كتاب براساس پژوهش ارزنده «پاناينو» تاليف شده 

است. نويسندگان كوشيده اند تا برگردان فارسى 
واژه به واژهاى از متن اوستايى در اختيار پژوهندگان 

ايرانى قرار گيرد.
.

توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگى منتشر شد
دو فصلنامه علمي تخصصي «پژوهش نامه زنان» 

ــط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  ــماره دو فصلنامه علمي تخصصي « پژوهش نامه زنان» توس ــتين ش نخس
ــت كه به مديرمسئولي و  ــگاه علوم انساني در سال جديد اس ــد.اين نخستين نشريه پژوهش ــر ش فرهنگي منتش
ــردبيري دكتر حميدرضا آيت اللهي منتشر مي  س
ــيار دانشگاه ها و  ــتاديار و دانش ــود.7 استاد،اس ش
ــت تحريريه دو  ــو هئي ــور عض ــز علمي كش مراك
ــي « پژوهش نامه زنان »  فصلنامه علمي تخصص

هستند.
بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي با بهداشت 
رواني خانواده؛مطالعه موردي خانواده هاي ساكني 
شيراز (نوشته اسالم آقا پور و علي حاتمي)،بررسي 
ــالق  ــر اخ ــواده از منظ ــي خان ــاي حقوق نهاده
ــحاق خوئيني ها)  ــرا آل اس ــته زه اسالمي(نوش
ــتار بر وضعيت بانوان در عراق(نوشته رامين  جس
ــته  ــي زنان دانشگاهي(نوش ــي) كارآفرين خانبگ
اميدشريفي،علي اسدي،روح اهللا رضائي و محسن 
عادلي)نگرشي بر مشاركت زنان در عرصت علم و 
تكنولوژي جهان(نوشته فيروزه عزيزي)بنگاه هاي 
ــب و كار زنان و نقش آنان بر توسعه پايدار در  كس
استان مازندران(نوشته رمضان غالم اواتي،حسين 
ــد و تحليل روند  ــار و عباس نامدار) و نق نازك تب
ــته  تحقيقات و تاليفات در موضوع زنان ايران(نوش
ــر شده در اولين شماره  ثريا مكنون) مقاالت منتش

دو فصلنامه علمي تخصصي « پژوهش نامه زنان » هستند.
عالقه مندان براي تهيه اين نشريه مي توانند با شماره تلفن 88039903  تماس بگيرند

ــمندان مسلمان در علم شيمى، بحثى درخصوص تاريخ و زمينه ها و انگيزه هاى پيشرفت آن  كتاب نقش دانش
ــده كه علم شيمى از علوم بسيار قديم نزد  ــت. در اين كتاب گفته ش ــلمانان( عرب، ايرانى، و..). اس در بين مس
ــت. با اهتمام مسلمانان به علم شيمى، دانشمندان مسلمان نه تنها خرافات  ــلمانان( ايرانى و عرب و ...) اس مس
ــگفت انگيز در دوره هاى بعد نيز  ــرفت هاى ش را از اين علم زدودند بلكه با نوآورى هاى خود زمينه را براى پيش
ــمندان مسلمان (ايرانى) چون جابر بن  ــيمى به جهان اسالم دانش ــده در انتقال علم ش فراهم آوردند. گفته ش

ــر فارابى، و ابوريحان  ــاگرد امام صادق(ع)، زكرياى رازى، ابونص حيان، ش
بيرونى... نقش به سزايى داشته اند. كتاب شامل مقدمه مترجم، پيشگفتار، 
ــته از منابع علم  ــل اول به آن دس ــت. فص ــه فصل اس ــه مولف، و س مقدم
ــمندان مسلمان از آن بهره  برده اند، فصل  شيمى اختصاص دارد كه دانش
ــوم  ــت. و در فصل س ــلمانان اس ــيمى نزد مس ــم ش ــوص عل دوم درخص
ــيمى (كه ايرانى ها از برجسته  ــلمان در رشته ش ــمندان پر آوازه مس دانش
ــمندان عبارت اند از: امام  ــوند. اين انديش ــتند، معرفى مى ش ترين ها) هس
ــد، جابر ابن حيان،  ــر بنى اميه: خالدبن يزي ــر صادق(ع)، حكيم عم جعف
ــم  ــينا، طغرايى، ابوالقاس ــاى رازى، مجريطى، ابونصر موفق، ابن س زكري

عراقى، جلدكى. در بخش پايانى نيز منابع و ماخذ آمده است.

در محصول جديد انتشارات بررسي شد 

نقش دانشمندان مسلمان 
در علم شيمى 
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همايش ملي توانمندسازي كميته امداد امام خميني (ره) 
ــاون آموزش و پژوهش كميته امداد امام خميني (ره) از برگزاري   مع
ــارم خرداد ماه  ــازي اين كميته، چه ــتين همايش ملي توانمندس نخس
ــت كميته امداد امام خميني  ــال 90 خبر داد.  تبيين جايگاه و ظرفي س
ــازي و  ــازي، ارتقاي دانش، نگرش و مهارت توانمندس (ره) در توانمندس
ــت.  ــازي از اهداف اين همايش اس ــايل و موانع توانمندس ــي مس بررس
ــش مذكور با رويكرد ارتقاي روحيه تحرك، كار و تالش در جوانان  هماي
و خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد براي رسيدن به خودكفايي برگزار 
ــود و بيش از يكصد مركز آموزش، پژوهشي و دانشگاهي، مقاالت  مي ش
ــات خود را در آن خواهند داد. خود را ارائه كنند. عالقمندان به  و تجربي
ــت                        ــن چكيده و تا ارديبهش ــد  تا فروردي ــن همايش باي ــركت در اي ش
ــاني                                                                                         نش ــق  طري از  را  ــود  خ ــاالت  مق ــل  اص ــز   ني ــال  امس

hamayesh_emdad@yahoo.com   ارسال كرده  باشند. 
ــورهاي مختلف آسيايي،  آفريقايي و اروپايي عالقمند به الگوها و  كش
ــي (ره)، در اين همايش  ــازي كميته امداد خمين ــدل هاي توانمندس م
شركت مي كنند. مباني و مفاهيم نطري توانمند سازي،نقش فرهنگ و 
ــاني در  ــازي،نقش مديريت منابع انس ــوزه هاي ديني در توانمند س آم
ــازي،راهكارهاي اجرايي در توانمند سازي و همت مضاعف و  توانمند س
ــازي 5 محور اصلي اين همايش هستند.شماره  كار مضاعف در توامند س
ــركت در همايش  ــه مندان به ش ــخگوي عالق ــن 23902440 پاس تلف

خواهد بود.
ــيا - آفريقا و اروپا عالقه  ــورهاي جنوب آس ــي كه برخي كش از آنجاي
ــازي مددجويان كميته امداد  مند به الگوبرداري از مدل هاي توانمندس
ــازي كميته امداد امام خميني  ــتند، همايش بين المللي توانمند س هس

(ره) نيز در سال 1391 برگزار مي شود. 

همايش معارف اسالمي در لرستان  
ــالمي با محوريت دروس معارف اسالمي دانشگاه  همايش معارف اس
ــط  ــي چالش هاي پيش رو توس ها، بازنگري اهداف، ضرورت ها و بررس
دانشگاه لرستان برگزار مي شود.عالقه مندان مي توانند چكيده مقاالت 
ــيب شناسي،اهميت،مشكالت پيش رو،رويكرد  خود در محور هاي آس
ــالمي و همچنين  ــري دروس معارف اس ــوزش و بازنگ ــاي جديد آم ه
ــت و حداكثر در  ــتم ارديبهش جايگاه  اين دورس در جنگ نرم را تا بيس
ــاد تهران- ــر 5 جاده خرم آب ــرم آباد،كيلومت ــاني خ ــه به نش 15 صفح

ــي استادان  ــاني،دفتر هم انديش ــكده ادبيات و علوم انس لرستان،دانش
ارسال كرده و براي كسب اطالعات تكميل با شماره 0661-2910373 
ــاني                          ــي تواند به نش ــن م ــاالت همچني ــه مق ــد. خالص ــاس بگيرن تم

maarefloretan@gmail.com     نيز ارسال شود.  

همايش برنامه پنجم توسعه بازرگاني كشور  
ــادي وزارت بازرگاني همايش بين  ــت برنامه ريزي و امور اقتص معاون
ــا، چالش ها و  ــور فرصت ه ــعه بازرگاني كش المللي «برنامه پنجم توس

چشم اندازهاي 1394 – 1390 » نيمه دوم خرداد برگزار مي كند. 
ــارت خارجي، بازرگاني  ــاخت بازرگاني، آمايش بازرگاني، تج زيرس
ــن  ــط بي ــاري و رواب ــات تج ــدي و انحصار،ترتيب ــت من ــي، رقاب داخل
ــره وري  ــاي به ــوآوري وارتق ــش و ن ــارت الكترونيكي،پژوه الملل،تج
ــان  ــئوالن و كارشناس ــتند.تعامل ميان مس محورهاي اين همايش هس
ــازمان ها، نهادهاي ذيربط  ــگاهي، س برنامه ريزي،  صاحب نظران دانش
دولتي و بخش خصوصي براي توسعه بازرگاني كشور،به كارگيري روش 
ــعه بازرگاني،استفاده از  هاي علمي در عملياتي كردن برنامه پنجم توس
ــعه زيرساخت هاي تجارت خارجي و بازرگاني  نظرات نخبگانبراي  توس
ــردن برنامه پنجم  ــن عملياتي ك ــي روش هاي نوي ــي و نيز معرف داخل
ــي اهداف  ــف بخش بازرگان ــوزه هاي مختل ــي براي ح ــعه بازرگان توس

همايش مذكور هستند.
ــت و نتايج نهايي تا  ــال اصل مقاالت سوم ارديبهشت اس مهلت ارس

پايان ارديبهشت اعالم خواهد شد.

دبيرخانه همايش در نشاني تهران، خيابان كارگر شمالي، رو به روي 
ــاختمان 1204، طبقه اول مستقر و از طريق تلفن و نمابر  پارك الله، س
ــخگوي سواالت است.اطالعات تكميلي در وب سايت  66437371 پاس
http//cfdpc.itsr.ir منتشر شده.براي مكاتبه با دبيرخانه مي توانيد 

از پست الكترونيك cfdpc@itsr.ir استفاده كنيد. 

همايش ملى حكمت عملى در الميزان 
ــى «حكمت عملى در الميزان و ديگر  همايش ملى و علمىـ  پژوهش
ــوم قرآن و حديث ايران  ــالم پژوهان معاصر» به همت انجمن عل آثار اس
مصادف با سالروز درگذشت عالمه طباطبايى 22 و 23 آبان در دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد اراك برگزار مى شود.
ــت مفسر بزرگ حوزه علميه  در اين همايش كه به نوعى در بزرگداش
ــگاه آزاد اسالمى واحد اراك و  ــود، دانش قم در قرن معاصر برگزار مى ش
تعدادى از نهادهاى پژوهشى و دانشگاه هاى ديگر كشور همكارى دارند. 
ــات محورهاي اصلي   ــت ،خانواده،اخالق و ارتباط ــي، سياس معنا شناس
ــال  ــال مقاالت 25 تير ماه امس ــتند.آخرين مهلت ارس اين همايش هس
ــت. سه مجله علمىـ  پژوهشى به عنوان پشتوانه علمى اين همايش،  اس
ــورت تأييدـ  در يك  ــش راـ  در ص ــالى به دبيرخانه هماي ــاالت ارس مق
ــراي اطالع از موضوعات  ــر خواهند كرد.ب ــماره از مجالت خود منتش ش
ــا دبيرخانه آن از طريق  ــور اصلي اين همايش ب ــي هر يك از 5 مح فرع
ــماره -3412232 4132278 – 0861 تماس بگيريد.عالقه مندان  ش

بايد آثار خود را از طريق نشاني art5@sagh.ir  ارسال كنند. 

همايش اخالق متعاليه 
ــال نيز اول  ــت مالصدرا امس دبيرخانه دائمي همايش هاي بزرگداش
خرداد و در روز بزرگداشت مالصدرا همايش «اخالق متعاليه» را برگزار 
ــرداد برگزار خواهد  ــش كه اول خ ــت ثبت نام اين هماي ــي كند. مهل م
ــرم ثبت نام و  ــت.عالقه مندان براي دريافت ف ــد،پايان فروردين اس ش
ــي                                                                                            اينترنت ــاني  نش ــه  ب ــد  باي ــتر  بيش ــات  جزئي از  ــالع  اط
ــماره 88734656  www.mullasadra.org مراجعه كرده و يا با ش

تماس بگيرند. 

همايش بين المللي گردشگري و توسعه فرهنگ زيارت 
ــتين همايش بين المللي گردشگري و توسعه فرهنگ زيارت از  نخس
ــل بيت و  ــكاري مجمع جهاني اه ــا هم ــتان قدس رضوي ب ــوي آس س
ــي و  ــال در دور محور پژوهش ــالمي 7 مهر امس ــازمان ارتباطات اس س
ــه آيات و  ــى در آيين ــگرى دين ــود.  گردش ــي ش ــزار م ــردي  برگ كارب
ــگرى دينى از نظر سيره نويسان و جهان گردان مسلمان،  روايات،گردش
ــگرى دينى با توجه به  ــناخت و تبيين آثار و ماهيت  زيارت و گردش ش
ــى و حقوقى  ــكام فقه ــالم و اح ــان اس ــزون آن در جه ــت روزاف اهمي
ــگرى از ديدگاه مذاهب اسالمى برخي از موضوعات محور نظري  گردش
ــتند.عالقه مندان به شركت در بخش كاربردي بايد آثار  – پژوهش هس
ــا و روش هاى جذب  ــناخت راهكاره ــي مانند ش ــود را در موضوعات خ
ــازمانها و نهادهاى مسؤول در  ــگران دينى، چگونگى همكارى س گردش
ــگرى دينى و زيارت در  ــيب شناسى گردش امر زيارت و گردشگرى،آس
كشورهاى اسالمى ، تبيين راهكارهاى تسهيل رفت و آمد گردشگران و 
ــالمى از نظر حقوقى و سياسى و  ديپلماسى  ــورهاى اس زائران بين كش
ــن كنند.آخرين  ــعه فرهنگ زيارت تدوي ــش آن در توس ــى و نق فرهنگ
ــال و آخرين  ــده 300 كلمه اي مقاالت 10 تير امس ــال چكي مهلت ارس

مهلت ارسال اصل مقاالت در صورت پذيرش 9 مرداد است.
ــايت                           ــر ماه در وب س ــا 20 تي ــالي نيز ت ــار ارس ــي آث ــه بررس نتيج
ــد. مقاالت بايد  www.  imamrezashrine.com  اعالم خواهد ش
ــالمي،اداره  ــهد،حرم مطهر رضوي،صحن جمهوري اس ــاني مش به نش
ــتي 9137-3131 يا پست الكترونيك  ــالمي، صندوق پس ارتباطات اس
ــود. براي اطالع از  ــال ش dinigardeshgari@yahoo.com   ارس
جزئيات بيشتر مي توانيد با شماره 0511-2259090 تماس بگيريد. 

چهارمين كنفرانس 
بين المللي 

علوم شناختي 

 پژوهشكده علوم 
شناختي  چهارمين 

كنفرانس بين المللى 
علوم شناختي 

ارديبهشت امسال 
برگزار مي كند.  

محورهاي گفت و گو 
در كنفرانس شامل 
همه موضوع هاى 
در ارتباط با علوم 
شناختى از جمله 
زمينه هاي علوم 

اعصاب شناختى،روان 
شناسي 

شناختى،آموزش 
و پرورش 

شناختى،هوش 
مصنوعى،فلسفه 

ذهن،زبان شناسي 
شناختى اعالم شده 

اند.
 اين كنفرانس 20 
تا 22 ارديبهشت 

مطابق با 10 تا 12 
ماه مي و به زبان 

كنفرانس انگليسى در 
سالن همايش هاي 

دانشگاه علوم پزشكي 
تهران،پرديس 
پور سينا،بولوار 
كشاورز،نبش 

خيابان قدس برگزار 
مي شود.  تلفن 

88802063 براي 
پاسخگوي بيشتر 

اعالم شده است.
همچنين اطالعات 
تكميلي در سايت 

www.iccs.ir  قابل 
دسترسي است. 
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انتصابات
 دكتر اصغر باقري از سوي دكتر 
آيت اللهي با حفظ سمت مديريت 
ــوان مدير امور  دفتر حقوقي،به عن
اداري پژوهشگاه منصوب شد.دكتر 
آيت اللهي در حكم دكتر باقري ،از 
ــز  ــان ني ــاي معتضدي ــات آق زحم

سپاسگذاري كرده است.

  دكتر حميد رضا رادفر به عنوان 
ــگاه  ــه پژوهش ــت كتابخان سرپرس
ــم دكتر آيت  ــد.در حك منصوب ش
ــاب به دكتر راد فر ضمن  الهي خط
آرزوي توفيق براي وي، از زحمات 
ــار در دوران تصدي  آقاي امير فري

اين سمت تشكر شده است.

ــا صدور  ــت اللهي ب ــر آي  دكت
ــدس حاتميان را به  حكمي،مهن
ــعبه  ــتيباني ش عنوان مدير پش
ــگاه در اصفهان منصوب  پژوهش
ــاب مهندس  ــرد.در حكم انتص ك
ــر آيت الهي از وي  حاتميان دكت
خواسته است به طور جدي براي 
راه اندازي اين شعبه از پژوهشگاه 

تالش كند.

 با صدور حكمي از سوي دكتر 
ــه آراء اعضاي  ــت اللهي و بنا ب آي
شوراي گروه فرهنگ و زبان هاي 
ــتاني،خانم دكتر اميد مالك  باس
ــوان مدير  ــمت عن بهبهاني به س

اين گروه منصوب شد. 

تسليت
 همكار گرامي 

جناب آقاي مرادي 
ــت پدر  ــا نهايت تاسف،درگذش ب
ــما و  ــان را به حضور ش گرامي ت
ــليت مي  ــرم تس ــواده محت خان
ــبحان براي  گوييم و از خداوند س
شما و بازماندگان داغدار؛آرزوي 

صبر جميل مي كنيم. 
رياست،اعضاي هيئت علمي 
و كاركنان پژوهشگاه 

تبريك
 همكار گرامي 

جناب آقاي زعفرانچي  
ــارك.آرزوي  مب ــيده  نورس قدم 
روزهاي خوبي براي شما در كنار 

خانواده محترم داريم. 
از طرف كليه همكاران 

ستون آخر

ــي                                ــي تخصص ــه علم دو فصلنام
« جامعه پژوهي فرهنگي » توسط 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي منتشر شد.اين نخستين 
شماره اين نشريه تخصصي است 
ــر  ــئولي دكت ــه مديرمس ــه ب ك
حميدرضا آيت اللهي و سردبيري 
ــده  ــر ش دكتر احمد كتابي منتش
ــت.8 استاد،استاديار و دانشيار  اس
ــگاه ها و مراكز علمي كشور  دانش
عضو هئيت تحريريه دو فصلنامه 
ــي تخصصي « جامعه پژوهي  علم

فرهنگي » هستند.
ــغلي فارغ  ــل موثر بر رضايت ش ــره وري كار؛مطالعه عوام ــگ به فرهن
ــته فريبا زماني)،بررسي  ــته هاي علوم اقتصادي (نوش التحصيالن رش

ــور  ــاغل و اصناف كش ــزان اعتماد اجتماعي ايرانيان به صاحبان مش مي
(نوشته مهدي سبحاني نژاد،جواد فعلي و محترم قبادي)،بررسي رابطه 
بين ميزان اعتماد در محيط مدرسه و ميزان همكاري دبيران در مداس 
ــهرابي،رمضان حسن زاده،حسين صاميان و  متوسطه(نوشته افسانه ش
ــطوره شناسانه در بن مايه هاي جامعه  كيومرث نيازآذري)،پژوهش اس
ــي و مذهبي در افراد  ــه هويت مل ــدرن غرب(مريم صانع پور) مقايس م
ــته سيد سلمان علوي،فرشته جتي  معتاد به اينترنت و غير معتاد (نوش
فرد و محمد رضا مرآتي)،تغيير پذيري جامعه (نوشته مهرداد نورايي) و 
ــازه انگاري معرفتي و برساخت گرايي اجتماعي (نويد يوسفيان و مير  س
سعيد موسوي كريمي) مقاالت منتشر شده در اولين شماره دو فصلنامه 

علمي تخصصي « جامعه پژوهي » هستند.
همچنين در ابتداي اين نشريه راهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقاله 
ــيوه نامه استناد براي عالقه مندان به تاليف و ارسال مقاالت  همراه با ش

منتشر شده است.
ــماره تلفن  ــد با ش ــريه مي توانن ــن نش ــراي تهيه اي ــدان ب ــه من عالق

88039903  تماس بگيرند.

دو فصلنامه علمي تخصصي
«جامعه پژوهي فرهنگي»  منتشر شد 

ــت كه در  ــد.اين كتاب از آثارى اس ــر ش نقد نامه علوم اجتماعي  منتش
ــانى، با هدف بررسى كتب علوم  ــوراى بررسى متون و كتب علوم انس ش

انسانى به انجام رسيده است.
ــده تا  ــده روى كتاب ها با اين هدف انجام ش ــى هاى انجام ش  نقد و بررس
ــود. مالك اين  ــگاه ها معرفى ش ــراى تدريس در دانش ــن منابع ب بهتري
ــى معين،  ــواى كتاب با تعداد واحد درس ــب حجم محت ارزيابى ها تناس
هم آهنگ بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسى 
ــيوه هاى نقلى، توصيفى، برهانى و  و نكته هاى بالغى و كاربرد صحيح ش
ــب با موضوع آن، به روز بودن و غناى  تحليلى در تدوين كتاب و در تناس
مطالب كتاب و بهره گيرى از آخرين دستاوردهاى دانش بشرى در حوزه 
مربوط، استفاده از اصطالحات تخصصى مناسب و معادل هاى مقبول در 
ــع متعدد و معتبر و روزآمد از  ــتفاده مولف از مناب حوزه تخصصى اثر، اس
ــب در كل متن،  ــجام منطقى مطال ــل و انس حيث علمى، رعايت تسلس

ــودن آثار با  ــى و همچنين مغاير نب ــراردادن اصول اخالق ــح نظر ق مطم
ــالمى ايرانى و بومى و رعايت نكته هاى فنى  و ويرايشى در  ارزش هاى اس

اثر  بوده اند.
ــن كتاب منابع مربوط به بحث علوم اجتماعى را با رعايت اين مالك ها  اي

بررسى كرده و نتيجه بررسى را در اين مجموعه به چاپ رسانده است.
ــار حوزه هاى مختلف علوم اجتماعى و 15 فصل  كتاب از يك مقدمه، آث

تشكيل شده است.
ــيمات حوزه هاى مختلف علوم اجتماعى و جامعه شناسى   15 فصل تقس
ــق، مددكارى  ــى،  روش هاى تحقي ــت از جمله: مبانى جامعه شناس اس
ــهرى،  ش ــى  جامعه شناس ــواده،  خان ــى  جامعه شناس ــى،  اجتماع
ــى روستايى،  ــى صنعتى، جامعه شناس ــى، جامعه شناس جمعيت شناس
ــالم، مردم شناسى  ــى ارتباطات، تاريخ تند اجتماعى در اس جامعه شناس

جامعه شناسى سازمان ها و ساير حوزه ها را شامل مى شود.

نقد نامه علوم اجتماعي منتشر شد 
راهنماي بهترين منابع براي تدريس در دانشگاه 

 ياد استاد 
روزهاي پاياني سال گذشته با خبر تلخي همراه 
بود.استاد فرهيخته و رئيس پيشين پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي دار فاني را 
وداع گفت و به ديار باقي شتافت.درگذشت 

دكتر بروجردي براي خيلي ها مخصوصا 
جامعه دانشگاهي خبر ناگواري بود.بسياري از 

همكاران پژوهشگاه ضمن درج پيام تسليت در 
نشريات،در مجالس ترحيم آن مرحوم شركت 
كردند.همچنين مراسم يادبودي با حضور بيت 
ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي برگزار شد.حاال اگر چه چند صباحي  از 
اين اتفاق تلخ گذشته،اما ياد آن دانشمند فرزانه 

هميشه با ما خواهد بود.روحش شاد...


