
  و نود و سومین جلسه گروه تاریخ ، باستان شناسی  یکصد
  

پژوهشگاه علوم در مکان  17الی  15ساعت ) 30/3/92( پنج شنبه  جلسه گروه تاریخ در تاریخن یکصد و نود و سومی
، دکتر وند، دکتر سپهري، دکتر بادکوبه، دکتر ناصري طاهري، دکتر جودکی  آقایان دکتر آئینهبا حضور انسانی 
  .برگزار شد بهرامی

  :  مطرح شد سه طبق روال به شرح ذیلاین جل مذاکرات
بندي تحلیل وضعیت مسائل رشته تخصصی گروه تاریخ در سطح کشور و  جمع(دستور جلسه شورا با عنوان  - 1

نسبت سنجی با وظایف  - 3ها  ها و قوت نقاط آسیب - 2ها  ترین مسایل و معضالت رشته مهم -1پاسخ به سه پرسش 
وند گزارشی از این مباحثه را در  دکتر آئینهو مقرر گردید  مورد بحث و بررسی قرار گرفت) شورا و ارائه راهکارها

 .جلسه شورا مطرح نماید

اثر هانري کربن ترجمه دکتر انشاءاهللا ) اندازهاي معنوي و فلسفی چشم(دکتر سپهري کتابی با عنوان اسالم ایرانی - 2
 .باشد رحمتی نشر سوفیا را معرفی نمودند در ضمن این  کتاب جز کتب جهانی می

 .جودکی و دکتر بهرامی محول شد راسالم در شرق آفریقا جهت داوري به آقاي دکت کتاب - 3

 .کتاب سیاست نبوي براي داوري به دکتر جودکی و دکتر سپهري تحویل داده شد - 4

دکتر جودکی داوري دوم کتاب سیره صحیح پیامبر اعظم، خانم دکتر بختیاري داوري دوم کتاب تاریخ تحلیلی  - 5
، خانم دکتر جان احمدي داوري دوم کتاب جمال کعبه و اسالم از منظر قرآن، دکتر 2و1ج  اسالم و تاریخ اسالم

، )ص(، دکتر خضري داوري اول کتاب سیره صحیح پیامبراعظمیموسوي داوري دوم کتاب مهندسان دوره اسالم
رج، دکتر نگاري محلی و خطط نویسی، دکتر مفتخري داوري کتاب اسالم خوا دکتر ناصري داوري کتاب تاریخ

حاتم داوري کتاب جهانی معماري اسالمی به همراه یادداشت علمی، دکتر قنوات داوري کتاب فرهنگ و تمدن 
دکتر بهرامی داوري کتاب  ي کتاب الفتنه، زاده مقاله الدین دمیرچی، دکتر الهی شهاباسالمی ویژه علوم پزشکی اثر 

نگاري در سده بیستم و فلسفه انتقادي تاریخ را به  تاریختاریخ فرهنگ ایران و دکتر مسعود صادقی داوري کتاب 
 .گروه تحویل دادند

 .پور تحویل دادند اي در مورد چیستی تاریخ به آقاي نجف وند مقاله دکتر آئینه - 6



در خصوص نقد مقاالت علمی پژوهشی در گروه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک صاحب نظر مقاالت  - 7
 .را نقد نماید

 :ترین مسایل و معضالت رشته تاریخ بدین گونه مطرح شد همبعضی از م - 8

  هاي تخصصی مانند تاریخ محلی ـ تاسیس گرایش
  هاي تخصصی ـ عدم دسترسی گروه به کتابخانه

  هاي تاریخی ـ تشکیل انجمن
  هاي تاریخی ـ تشکیل تیم

  هاي تخصصی ـ تاسیس کتابخانه
  ـ تاکید بر تاسیس دانشکده علوم تاریخی

  هاي علوم درسی مجدد سرفصلـ بررسی 
  ها ـ سازمان دهی رشته

  ـ تاسیس شعبه شوراي تحول متون علوم انسانی
  )گرایش تخصصی اسالم و ایران(ـ برگزاري همایش علوم انسانی

  هاي تخصصی تاریخ ـ تقویت بنیادهاي پژوهشی در حوزه اجتهاد و گرایش
 :نهایی و نامه به ناشر براي کتب زیر  تهیه نامه - 9

، 1391اثر محمد ابراهیمی ورکیانی، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر )از آغاز تا واقعه طف(یخ تحلیلی اسالمـ تار
  محل نشر قم

  :پیشنهاد
  .کتاب براي درسی عمومی تاریخ تحلیلی اسالم مناسب است

  نشر قم، محل 1388اثر محمد ابراهیمی ورکیانی، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر  2و1ـ تاریخ اسالم ج 
  :پیشنهاد

  .باشد براي درس عمومی تاریخ اسالم به عنوان کمک درسی قابل استفاده می
، محل 1390ـ مهندسان دوره اسالمی اثر احمد تیمور پاشا ترجمه نعیمه پراندوجی، چاپ اول، ناشر توت، سال نشر

  نشر تهران



  :پیشنهادها
هاي تاریخ،  یک کتاب کمک درسی در رشته این کتاب براي درس خاصی نگارش نیافته است ولی به عنوان - 1

 .این ترجمه نیازمند ویرایش علمی، محتوایی و بازبینی است - 2تاریخ و تمدن و جغرافیاي تاریخی مناسب است

یه الوریمی بوعجبیله ترجمه دکتر ناصري طاهري و خانم طباطبایی، چاپ اول، ناشر توت، جـ اسالم خوارج اثر نا
  هران، محل نشر ت1390سال نشر

  :پیشنهادها
به عنوان یک منبع فرعی و یکی از منابع مطالعاتی درس ملل و نحل در مقاطع ارشد و دکتري مورد استفاده قرار  - 1

کردند و ضمن معرفی نویسنده و رویکردهاي  اي مبسوط به کتاب اضافه می مهمحترم مقد بود مترجمینبهتر  -2گیرد
آمدها ونتایج ناشی از این رویکرد آشنا می  چارچوب نظري کتاب و پیمذهبی و نظري او خوانندگان معمولی را با 

اي از نتایج و دست آوردهاي کتاب با دیدگاه رسمی اهل سنت و تشیع در تقابل بود و  ساختند در آن صورت پاره
 .نمود قابل فهم می

  ر قم، محل نش1385کیا، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر  ـ جمال کعبه اثر محمد حسین دانش
  :پیشنهاد

  .به عنوان یک منبع درسی براي رشته تاریخ و تمدن مورد استفاده قرار گیرد
  ، محل نشر قم1386ـ اسالم از منظر قرآن اثر آیت اهللا یعقوب جعفري، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر 

  :پیشنهاد
  .تاریخ مورد استفاده قرار گیرد  به عنوان یک منبع درسی براي رشته

، 1389الدین دمیرچی، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر اثر شهاب) ویژه علوم پزشکی(و تمدن اسالمیـ فرهنگ 
  .محل نشر قم

  :پیشنهاد
  .رسی براي رشته علوم پزشکی مورد استفاده قرار گیرددبه عنوان یک کتاب 

ل، ناشر توت، سال نشر پور، چاپ او هاي قوم گرایی اعراب اثر عبدالعزیز الدوري ترجمه دکتر رقیه رستم ـ ریشه
  ، محل نشر تهران1390

  



  :پیشنهادها
گرایی عربی، خواندن آن براي اهل علم و بویژه  این کتاب درسی نیست، اگرچه به دلیل حمایت از قوم - 1

 .مولف این کتاب در جهت تقویت روحیه عربگرایانه نوشته است -2دانشگاهیان ضروري است 

  ، محل نشر قم1390حر، چاپ اول، ناشر معارف، سال نشر و ایران اثر سیدحسین ) ع(ـ امام رضا
 .به عنوان یک اثر کمک درسی مناسب و مفید است :پیشنهاد

 


