


پیام سردبیر

نشست نقد و بررسی کتاب تجدد رمانتیک و علوم شاهی 
نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه ها در قرون وسطی

رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گفت وگو با مهر/ نمایشگاه بضاعت دولت است 
برای عموم ناشران

دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی/ فردی که در مدیریت آموزش عالی فعالیت و زندگی 
می کند اساسا بدون کتاب های پژوهشکده نمی تواند کار کند

رضا ماحوزی در گفت وگو با ایبنا / حوزه زنان و آموزش عالی را فعال تر کردیم
ناصرالدین علی تقویان/  سردرگمی مخاطبان نمایشگاه نشانه چیست؟

جبار رحمانی در گفت وگو با مهر/ نمایشگاه کتاب ۱۰ سال است درجا می زند

فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

 دبیر، رئیس دبیرخانه و دبیر علمی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب شدند

نشست »وعده روشنگری و اهمیت جامعه شناسی فرهنگی« برگزار شد
نشست »جایگاه نشر دانشگاهی در دیپلماسی علمی« برگزار شد

نشست »آموزش عالی و مخاطرات زیست محیطی« برگزار شد
اولین جلسه سال ۱۳۹۸ رؤسای پژوهشگاه های ملی کشور برگزار شد

دکتــر بــرات قبادیــان معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صمت/پژوهشــکده بــا حمایــت وزارت 
صمــت توانایــی گشــایش افق هــای جدیــد را دارد

مراســم رونمایــی از کتابهــای  »سیاســت زبانــی در بین المللی ســازی آمــوزش عالــی در ایــران« و»تجــارب 
زیســته بین المللــی دانشــگاهیان ایران«

رونمایی از کتاب »عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران«
کتاب»زنان در جهان دانشگاهی« رونمایی شد

ده عنوان کتاب جدید در حوزه »علم و فناوری«مجموعه »پیمایشهای جامعه دانشگاهی« منتشر شد
مجموعه »پیمایش های جامعه دانشگاهی« منتشر شد

عرضه ۵ عنوان کتاب جدید در حوزه دانشگاه و جامعه
تمدید مهلت ارسال آثارهمایش ملی »مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری«

 چهل و پنجمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
اخبار اعضای هیئت علمی

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
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بــا ســپری شــدن ســالی پــر از تالطــم و ســختی و دلهــره 
و اضطــراب، بهــار ۱۳۹۸ آغــاز شــد؛ بهــاری کــه خــود 
بــا تالطم هــای طبیعــی ســهمگینی همــراه بــود. در ایــن 
ــه چالشــی جــدی کشــیده  ــی ب ــوزش عال ــا، آم تالطم ه
شــد. چالشــی کــه ذیــل مفهــوم مســئولیت اجتماعــی از 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، انتظاراتــی متفــاوت 
از انتظــارات پیشــین، اعــم از آمــوزش و پژوهــش را مطالبه 

می کــرد.
ظاهــرًا چــاره ای نیســت، مــوج دانشــگاه مســئول یــا 
ــت و  ــدن اس ــر ش ــال فراگی ــی در ح ــگاه اجتماع دانش
ــوم  ــی و عل ــوم اجتماع ــاب عل ــگاه پژوهان و اصح دانش
ــن  ــه ای ــل ب ــای نی ــن چارچوب ه ــال تدوی ــی در ح تربیت
هــدف هســتند؛ چنانکــه مترجمــان نیــز ادبیــات جهانــی 
ــا  ــران مربوطــه، آیین نامه ه ــد و مدی ــه عرصــه می آورن را ب
و ســاختارهای الزم را فراهــم می آورنــد. امــا علیرغــم 
همــه ایــن تالش هــا و مطالبــات اجتماعــی روبــه ازدیــاد، 
ــت گذاری  ــای سیاس ــر موج ه ــم درگی ــوز ه ــی هن گوی
گاهانــه نمی دانیــم نســبت دانشــگاه های  هســتیم و آ
آتــی اجتماعــی مــا بــا نســل ها و رویه هــای پیشــین 

ــت.  ــدام اس ــگاه داری ک دانش
ــران  ــگاه در ای ــده دانش ــار آین ــن ب ــت ای ــاید الزم اس ش
ــا گذشــته دانشــگاه در  ــه صــورت جــدی در نســبت ب ب
ــد  ــخ دانشــگاه می توان ــش شــود. تاری ــن کشــور خوان ای
ــران  ــان و مدی ــا محقق ــاز م ــورد نی ــرت م ــی از بصی بخش
کادمیــک را فراهــم آورد. چــرا کــه تــا  و دغدغــه داران آ
ندانیــم دوره هــای متعــدد و ایده هــای غالــب بر دانشــگاه 
ــوده اســت و هریــک از  ــر کدام هــا ب در صــد ســال اخی
ــا تاریــخ علــم و آمــوزش در  ــن دوره هــا چــه نســبتی ب ای
ایــران برقــرار کــرده اســت، نخواهیــم دانســت دانشــگاه 
آینــده یــا همــان دانشــگاه اجتماعــی ایــن نســبت را 

ــرار خواهــد کــرد.  ــه برق چگون
بــر ایــن اســاس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری درصــدد 
اســت تاریــخ علــم و فنــاوری و نهادهــای آموزشــی 
قدیــم و جدیــد در ایــران را بــا ســرعتی بیــش از گذشــته 
دنبــال کنــد تــا خــأ ایــن حــوزه اندکــی مرتفــع شــود و 
سیاســت گذاران و محققــان بــا چشــمانی بــاز آینــده 

ــد.  ــم بزنن ــران را رق ــی در ای ــوزش عال آم

رضا ماحوزی
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نشست نقد و بررسی کتاب

 تجدد رمانتیک و علوم شاهی
نشســت نقــد و بررســی کتــاب »تجــدد رمانتیــک 
و علــوم شــاهی« تألیــف دکتــر رضــا نجــف زاده 
انتشــارات  توســط  جــاری  ســال  بهــار  در  کــه 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده 
منتشــر و بــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 
رســید، بــا حضــور دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی 
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی، دکتــر آرش حیــدری عضــو 
ــر  ــگ و دکت ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــت علم هیئ
رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده 
علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات 
پژوهشــگاه  محــل  در  خردادمــاه   ۲۰ دوشــنبه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

ــات  ــکده مطالع ــط پژوهش ــه توس ــت ک ــن نشس در ای
رضــا  دکتــر  شــد،  برگــزار  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــوم  ــک و عل ــاب تجــدد رمانتی ــف کت نجــف زاده مؤل
ــی و  ــدرت ایران ــت ق ــی از زیس ــه نوع ــدا ب ــاهی ابت ش
درون زا بــودن آن اشــاره کــرد و گفــت: درایــن کتــاب 
ــأیی  ــا منش ــدرت م ــت ق ــدد و زیس ــه تج ــده ک ــن ای ای
خارجــی دارد رد شــده اســت. داســتان کتــاب، داســتان 
ــش  ــوزه دان ــتان ح ــدرت و فرودس ــوزه ق ــتان ح فرادس
اســت. از ایــن رو بــا شــبکه ریزومــی نیروهــای سیاســی 
ــی  ــئله نوع ــم. مس ــروکار داری ــی س ــای دانای و رژیم ه

ــت. ــی اس ــد وجه ــک چن دیالکتی
رســمی  ایران شناســی  کنگره هــای  از  افــزود:  وی 
تــا  تــا خــرده سیاســت های شــعر چریکــی در ۱۷ 
ــمی  ــر رس ــت های غی ــرده سایس ــا خ ــر ۱۳۵۶ ت ۲۸مه
ایــران شناســی و خــرده سیاســت های اسالم شناســی  
ــد   ــی در تبعی ــد ادب ــدان و نق ــادی در زن ــه انتق ــا نظری ت
و…. بــا شــبکه ای از مبــارزات و شــبکه ای از تعامــالت 
ــورد  ــی م ــازه زمان جنگ آســا مواجــه هســتیم کــه در ب
ــا بهمــن ۱۳۵۷  ــی از اســفند ۱۲۹۹ ت ــاب یعن بحــث کت

در کار هســتند.
بــر شــمردن عناصــر مشــترک  نجــف زاده ضمــن 
انحطــاط  ایرانــی شــامل  تجددهــای رمانتیک هــای 
ــه  ــف توج ــاد، عط ــه بنی ــاوری عاطف ــل ب ــی، عق اندیش
بــه ســنت، تاکیــد بــر تاریــخ و برخــورداری از ذهنیــت 
ــازه  ــن ب ــای ای ــواع تجدده ــورداری ان ــک، و برخ تراژی
شــامل تجــدد رمانتیــک شاهنشــاهی، تجــدد رمانتیــک 
و  اســالم گرایانه  رمانتیــک  تجــدد  انقالبــی،  ســرخ 
ــان  ــور، بی ــر مذک ــادی از عناص ــک انتق ــدد رمانتی تج
ــک  ــر تجــدد رمانتی ــاب ب ــن کت داشــت کــه تمرکــز ای
ــوق  ــس حق ــان پاردوک ــن می ــت. در ای ــاهانه اس شاهنش

ســلطنت و حقــوق ملــت در جریــان اســت. بــه گفتــه 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی: هرکــدام 
ــا  ــد ام ــی دارن ــای اختصاص ــا ویژگی ه ــن تجدده از ای
ــژاد  ــی تجــدد شــاهی خــود شــاه و ن ویژگی هــای اصل

اســت.
ــران در  ــل ای ــخ کام ــگارش تاری ــان ن ــزود: فرم وی اف
پانزدهــم آذرمــاه ۱۳۴۴ نقطــه عطفــی در علــوم شــاهی 
اســت. در ایــن کتــاب بــر علــوم زبان شــناختی، علــوم 
کیــد شــده اســت.  ایــران شــناختی و علــوم تاریخــی تأ
ــوان  ــاه را می ت ــای ش ــمی ردپ ــوم رس ــن عل ــام ای در تم

دیــد.
نجــف زاده تاکیــد کــرد: ایــن کار یــک کار فوکویــی 
کامــل نیســت و مــا نمی توانیــم فوکویــی کامــل باشــیم 
ــو  ــم و فوک ــره ای از ایشــان ببری ــم به ــا می توانی بلکــه م
ــا  ــا ب ــان پهلوی ه ــا در زم ــم. م ــان  بکنی را از آن خودم
ــتیم. در  ــه هس ــه مواج ــی کثرت گرایان ــر مل ــاب ام غی
فوکــو مــا بــا یــک گسســت و پیوســت مواجــه هســتیم.

تحلیــل  شــامل  کتــاب  گفــت:  ادامــه  در  وی 
رژیم هــای دانایــی دوره پهلــوی و  نســبت دیالکتیکــی 
آنهــا بــا نظــام قــدرت و حکمرانــی در قالــب نهادهــای 
ــای  ــاره رابطــه نهاده ــاب درب ــن کت پژوهشــی اســت ای
پژوهشــی، علــم و سیاســت و پژوهشــگران بــا نهــاد 

قــدرت در دوران جدیــد اســت.
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــدری عض ــر آرش حی دکت
ــا  ــت ب ــن نشس ــی از ای ــز در بخش ــگ نی ــم و فرهن عل
ــا پرش هایــی متفــاوت آغــاز  ــه اینکــه کتــاب ب اشــاره ب
می شــود و مســئله اداره کــردن و حکومــت کــردن 
می کشــد  پیــش  را  اســت  فوکویــی  ایــده ای  کــه 
ــا ســازوکارهای  ــق ادعــا ب ــم طب ــا انتظــار داری گفــت م
ــا  ــا و ذهن ه ــت بدن ه ــرار اس ــه ق ــری ک ــدرت منتش ق
بــا  ناگهــان  امــا  شــویم  مواجــه  کنــد  به ســامان  را 
ــی  ــوس آلتوســری مواجــه می شــویم؛ گوی مفهــوم اپرات

ــی از  ــت تحلیل ــرار اس ــده و ق ــا ش ــین ره ــدف پیش ه
ــود.  ــه ش ــوی ارائ ــر دوره پهل ــم ب ــای حاک ایدئولوژی ه
ــود  ــیده می ش ــش کش ــوژه پی ــوم س ــز مفه ــه نی در ادام
کــه متفــاوت از دو رویکــرد پیشــین اســت. بنابرایــن تــا 
اینجــا بــا ســه لحظــه نظــری مواجــه هســتیم کــه آمیختن 
ــه  ــد. ب ــزرگ می طلب ــیار ب ــروژه ای بس ــم پ ــا ه ــا ب این ه
ــا  ایــن معنــا، در ایــن کتــاب بــه صراحــت نمی دانیــم ب
ــبت  ــش و نس ــد دان ــامانه تولی ــا س ــم اندازی ب ــه چش چ
قــدرت و دانشــی کــه در دوره پهلــوی هســت مواجــه 

ــتیم. هس
ــاب  ــل اصح ــه فص ــه ب ــی ک ــه داد: زمان ــدری ادام حی
ــل  ــه در فص ــری ک ــران نظ ــیم بح ــتان می رس فرهنگس
پیــش وجــود دارد خــودش را بــه شــکل دیگــری 
ــرد  ــوژی گ ــد »ایدئول ــوز می گوی ــد. دول ــان می ده نش
و غبــاری اســت کــه در میــدان نبــرد برمی خیــزد« 
ــم  ــه کن ــزی اضاف ــه چی ــن جمل ــه ای ــم ب ــر بخواه اگ
ــط  ــل رواب ــل تحلی ــدف تحلی ــه ه ــود ک ــد ب ــن خواه ای
نیروهایــی اســت کــه در میــدان نبــرد وجــود دارنــد نــه 
تحلیــل ایدئولوژی هایــی کــه ماننــد غبــاری روی میــدان 
نبــرد را گرفتــه انــد. در ایــن فصــل مــا بــا مجموعــه ای 
از ایدئولوژی هــا مواجــه هســتیم؛ ایدئولوژهایــی کــه 
ــری  ــای آلتوس ــه معن ــدرت ب ــرم ق ــتگاه های ن دم و دس

ــتند. هس
ــی از  ــن دروان کانون هــای متفاوت ــا در ای ــزود: م وی اف
جوشــش های گفتــار داریــم کــه لزومــًا محصــول اراده 
ــه  ــی ک ــت. اتفاق ــاهی نیس ــای ش ــاه و نهاده ــردن ش ک
در منطــق روایــی ایــن کتــاب افتــاده اســت ایــن اســت 
ــی  ــد و دانش ــه اراده می کن ــی ک ــه دولت ــرا ب ــه  ماج ک
ــه  ــن ب ــق می شــود فروکاســته شــده اســت و ای کــه خل
ــدگاری اســت کــه  شــدت برخــالف مفهــوم درون مان

ــد. ــرح می کن ــف مط مول
حیــدری یــادآور شــد اگــر ایــن کتــاب بخواهــد خــود 

معرفی و نقد کتاب
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ــدرت و  ــه ق ــان رابط ــرای بی ــی ب ــرد فوکوی ــه رویک را ب
دانــش متعهــد ســازد الزم اســت در تحلیل هــای خــود 
ســر شــاه را بزنــد و قــدرت را در ســاختارهایی کــه 
برآورنــده نظام هــای متعــدد از جملــه نظــام دانایــی 
ــده  ــالش ش ــاب ت ــن کت ــد. در ای ــی کن ــتند بررس هس
نهادهــای  بــر  کــه  رویدادهایــی  تاریــخ  و  قصه هــا 
فرهنگــی مــورد اراده شــاه رفتــه اســت کنــار هــم 
چیــده شــود و مفهــوم شــبکه قــدرت و نظــام دانایــی از 
خــالل ایــن اراده هــای همایونــی نشــان داده شــود. امــا 
ــی  ــا و آرایش ــبکه ای از نهاده ــز ش ــزی ج ــل چی در عم
ــم. در اینجــا مناقشــات  از نهادهــای شــاهانه را نمی بینی

ــت. ــده اس ــده ش ــا دی ــطح ایده ه ــًا در س صرف
وی در ادامــه گفــت: بــه تعبیــری ایــده بنیــادی ایرانــی 
جامعــه شناســی نخبــه کشــی در فصــل فرهنگســتان ها 
ــه ایــن محــدود نمی شــود  دیــده می شــود. امــا قضیــه ب
ــه ســمت  ــده ب ــه خوانن ــن فصــل بالفاصل ــرا در همی زی
روایــی ســوژه محــوری و اندکــی بعــد بــه ســوی ایــده 
محــوری و از طــرف دیگــر بــه ســمت بازتولید کلیشــه ها 
ــد و  ــدا می کن ــه پی ــل ادام ــن فص ــود. ای ــیده می ش کش
ــه  ــه ب ــخصیت هایی ک ــه ای از ش ــا مجموع ــت ب در نهای
ــی  ــی از منویات ــه بزرگ ــده اند و مجموع ــاب ش ــن پرت مت
کــه بایــد مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد روبــرو می شــویم. 
اینجاســت کــه ایــن نظــام ایــده ای دقیقــی کــه ترســیم 
ــا نمی دهــد.  ــه م ــا ب شــده اســت توضیحــی از کرداره
ــوان گفــت کــه کار نشــان نمی دهــد  ــت می ت ــه جرائ ب
ــدل شــده  ــه کــردار ب ــده  ب ــخ ای ــن تاری ــه ای کــه چگون
اســت. بــه محــض اینکــه لحظــه ای ســر می رســد کــه 
می خواهیــم مجموعــه ای از ایــن کردارهــا و شــبکه 
بنــدی قــدرت و بــروز و ظهــور نیروهــای رقیــب را 
ــود کــه  ــاب تمــام می شــود. شــاید خــوب ب ــم کت ببینی

ــد. ــروع می ش ــا ش ــاب اینج کت
پژوهشــی  معــاون  توانــی  مالیــی  علیرضــا  دکتــر 

ــز  ــی نی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب یــک کار 
ــم  ــاب ه ــت: کت ــت گف ــترده اس ــته ای گس ــان رش می
ــع و  ــم مناب ــترده ای دارد و ه ــه گس ــدی نظری صورت بن
مــدارک تاریخــی را بــه صــورت مفصــل بررســی کــرده 

ــت. اس
ــاب  ــن کت ــود در ای ــأ موج ــت: خ ــی گف ــی توان مالی
ایــن اســت کــه نظریــات و آرای علمــی کتــاب از 
زمینــه تاریخــی خــود جــدا شــده اســت. بــه گونــه ای 
ــن  ــد شــده اســت. ای ــاب در خــأ تولی ــی کت کــه گوی
ــف  ــود مؤل ــای خ ــر ادع ــا ب ــه بن ــت ک ــی اس در حال
ــا بهــره گیــری از مباحــث نظــری  کتــاب قصــد دارد ب

ــد. ــان کن ــخ را عی ــده تاری ــوط ناخوان ــترده، خط گس
دانشــیار پژوهشــکده تاریــخ پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــخن  ــاهی س ــوم ش ــوم عل ــی از مفه ــا وقت ــه داد: م ادام
می گوئیــم الزم اســت بــه دوره پیــش از مشــروطه و 
ــخ  ــا از تاری ــه فهــم م ــم کــه ب ــس از مشــروطه برگردی پ
ــام  ــامدرن تم ــای پیش ــد. در فض ــک می کن ــیار کم بس
دانشــگاه های مــا از زمــره علــوم شــاهی محســوب 
پادشــاه  تأییــد  بــه  بایــد  کــه  علومــی  می شــدند. 
می رســیدند. ادبیــات، هنــر، اندیشــه ورزی و … مــا 
وابســته بــه نهــاد قــدرت بــود. کار بزرگــی کــه مشــروطه 
انجــام داد ایجــاد یــک بســتر واقعــی در زمینــه ای بــود 
کــه مــا بــه مــدد آن از دوران پیشامشــروطه گــذر 
کردیــم. وضعیتــی کــه در آن علــوم شــاهی بــه حاشــیه 
ــود. ــی ب ــد شــد کــه دیگــر مردم ــی تولی ــت و علوم رف

مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  دانشــیار 
ــن  ــان ای ــروطه خواه ــزرگ مش ــزود: کار ب ــی اف فرهنگ
بــود کــه شــاه را بــه عنــوان یــک َقَدرقــدرت و مالــک 
الرقــاب بــه یــک انســان عرفــی تبدیــل کردنــد. بــا ایــن 
ــاد  ــن نه ــی ای ــای پیرامون ــام دانش ه ــًا تم ــاق طبیعت اتف
می بایســت مردمــی و دموکراتیــک می شــد. علــوم 

انســانی جدیــد در ایــران از ایــن زمــان بــه بعــد شــکل 
گرفــت. ایــن فضــای نویــن شــکل گرفتــه تحــت تأثیــر 
عصــر مشــروطه در مابیــن ســالهای ۱۳۰۴ تــا ۱۳۱۴ 
ــه پیشامشــروطه  ــاره ب ــا دوب ــاره محــو می شــود و م دوب

ــم. برمیگردی
وی ادامــه داد: در ایــن دوران ظهــور رضاشــاه برآمــده 
فضــای  کــه  اســت  خواهــان  مشــروطه  تجربــه  از 
ــران در آن  ــرزان ای ــخ ل ــتر تاری ــروطه خواهی در بس مش
زمــان قابــل اســتقرار نیســت. ایــن دوره یــک عقبگــرد 
تاریخــی بــرای مــا بود. مــا در ایــن دوران از دموکراســی 
ــتبد، از  ــاه مس ــه ش ــی ب ــاه عرف ــوری، از ش ــه دیکتات ب
دولــت مشــروطه بــه دولــت مطلقــه، از ملــت نیرومنــد به 
دولــت نیرومنــد، از توزیــع قــدرت بــه تمرکــز قــدرت، 
ــاهی، از  ــی شاهنش ــه دموکراس ــی ب ــرال دموکراس از لیب
ــوژه  ــد، از س ــگ واح ــه فرهن ــی ب ــی فرهنگ چندگانگ
انســان حــق مدار به انســان فرمانبــردار، از ناسیونالیســت 
دموکراتیــک بــه ناسیونالیســت رمانتیــک، و از خطیبــان 
ــه  ــم. هم ــی بازمی گردی ــان حکومت ــه خطیب ــی ب مردم
ــد  ــزی ش ــدن چی ــد آم ــه پدی ــر ب ــن منج ــا همچنی اینه
کــه آقــای نجــف زاده در کتــاب خــود از آن تعبیــر بــه 

ــد. ــاهی کرده ان ــوم ش عل
مالیــی توانــی تاکیــد کــرد: عامــل مهمــی کــه در 
مباحــث و ســاماندهی  پیشــبرد  بــه  دوران رضاشــاه 
ــه  ــری طبق ــد، شــکل گی ــوم شــاهی کمــک می کن عل
ــی، آموزشــی،  متوســط اســت.  تحــوالت در نظــام مال
اجتماعــی، یکجانشــینی برخــی اقــوام و مــواردی از ایــن 
قبیــل طبقــه متوســط جدیــد را شــکل می دهــد. همیــن 
طبقــه متوســط جدیــد در دهــه بیســت نقش هــای 
ــه  مهــم اجتماعــی را ایفــا می کنــد و علــوم شــاهی را ب

حاشــیه می رانــد.
ــل  ــت: در تحلی ــل گف ــه چه ــر ده ــد ب ــا تاکی ــی ب مالی
نظــام دانایــی و علــوم شــاهی و دربــاری در تاریــخ 
ایــران، دهــه ۴۰ بســیار مهــم اســت. چیــزی کــه 
ــه  ــن ده ــت. در ای ــده اس ــث نش ــاب از آن بح در کت
تحــول مهــم اصالحــات ارضــی و انقــالب ســفید رخ 
می دهــد. ایــن سیاســت یــک تکانــه جدیــد در ســاخت 
ــران اســت کــه موجــب می شــود  ــه ای اجتماعــی جامع
ــه شــهرها اتفــاق  مهاجرت هــای گســترده از روســتاها ب
بیفتــد. در ایــن دوره حکومــت شــاه در بحث هــای 
ــن  ــرد. از ای ــال می ک ــاس خ ــی احس ــی و هویت فرهنگ
رو نهادهــای علــوم انســانی جدیــد یــا بــه تعبیــر کتــاب 

ــت . ــکل گرف ــاهی ش ــوم ش عل
ــه  ــه هم ــاب ب ــت: در کت ــه گف ــی در ادام ــی توان مالی
نهادهــای رســمی و شــاهی پرداختــه نشــده اســت و در 

ــد. ــم افتاده ان ــا از قل ــن خیلی ه ــن بی ای
خــود  ســخنان  پایانــی  قســمت  در  توانــی  مالیــی 
ــا در دوران  ــه آی ــت ک ــن اس ــر ای ــش دیگ ــت: پرس گف
مــورد بحــث کتــاب کــه مابیــن ۱۲۹۹ تــا ۱۳۵۷ اســت، 
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ــد؟  ــکل بگیرن ــتند ش ــوم توانس ــر از عل ــای دیگ نمونه ه
آیــا اگــر مــا در آن فضــا قــرار می گرفتیــم می توانســتیم 
علــوم دیگــری تولیــد کنیــم یــا همــان علــوم را در همــان 
ــر  ــه نظ ــم؟ ب ــه می کردی ــاری عرض ــای ج چارچوب ه
می آیــد مــا هــم اگــر بودیــم همــان مســیر را می رفتیــم. 
ــوق  ــک پات ــانی ی ــوم انس ــای عل در آن دوران کانون ه

ــود. ــر سیاســی ب ــرای جمــع شــدن روشــنفکران غی ب
ــکده  ــی پژوهش ــاون پژوهش ــوزی مع ــا ماح ــر رض دکت
ــن نشســت  ــز در ای ــات فرهنگــی و اجتماعــی نی مطالع
نخســت بــا پرســش از مفهــوم علــوم شــاهی و ابهامــی 
ــرف  ــه ص ــا ب ــت آی ــود دارد گف ــن واژه وج ــه در ای ک
حمایــت دســتگاه حاکمیــت از مــدارس و علــوم, مــی 
تــوان علــوم خاصــی را بــه عنــوان علــوم شــاهی متصــف 
ــرزا و  ــاس می ــای عب ــوان کمک ه ــا می ت ــاًل آی ــرد مث ک
امیــر کبیــر بــه محصــالن و علــوم جدیــده را مصداقــی 
از علــوم شــاهی دانســت یــا آنکــه بایــد ایــن مفهــوم را به 
طیــف خاصــی از علــوم بویــژه علومــی کــه متعهــد بــه 

تبییــن ایدئولــوژی شــاهی هســتند محــدود کــرد؟
وی در ادامــه افــزود: بــازه زمانــی مــورد اشــاره مؤلــف 
۱۲۹۹ تــا ۱۳۵۷ اســت و طبــق ادعــا قــرار اســت برمبنای 
ــدن  ــن و ب ــت ذه ــی مدیری ــری فوکوی ــوب نظ چارچ
ــود  ــان داده ش ــود و نش ــن ش ــدرت تبیی ــام ق ــط نظ توس
کــه چــه مناســباتی از قــدرت چــه نــوع نظــام دانایــی را 
بــاال آورده و ایــن نظــام دانایــی چگونــه در ســاخت های 
پاســخ  قــدرت  نظــام  بــه خواســت های  اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ــن ای ــرای م ــد. ب می ده
ــوب  ــق چارچ ــی، طب ــدرت سیاس ــام ق ــن نظ ــود ای خ
ــده اســت؟  ــدرت برآم ــی توســط کــدام نظــام ق فوکوی
نــوع  چــه  بدانیــم  می خواهیــم  دیگــر  عبــارت  بــه 
مناســباتی بــه حکومــت ملــی پهلــوی اول و دوم منجــر 
ــاید  ــم ش ــه را نمی بینی ــن زمین ــاب ای ــن کت ــد؟ در ای ش
بــه ایــن خاطــر کــه نقطــه آغــاز بررســی ها ۱۲۹۹ 
ــن تبارشناســی را ادامــه  ــه شــده اســت. اگــر همی گرفت
ــم از  ــوی ه ــت پهل ــود حکوم ــه خ ــم ک ــم می بینی دهی
درون ســاختارهای قدرتــی برآمــده کــه آن ســاختارهای 

را  سیاســی  نظــام  مســتلزم  شــأن  یــک  در  قــدرت 
برمی تابــد و از طــرف دیگــر دارد نظــام دانایــی خاصــی 
ــن  ــن م ــد. بنابرای ــف می کن ــدرت تعری ــق آن ق را مطاب
ــود شــخص شــاه  ــی را مول ــه جــای اینکــه نظــام دانای ب
ــک  ــر ی ــی ب ــم متک ــی را ه ــاخت سیاس ــم، آن س بدان
تلقــی  اینکــه  بــه  قــدرت می دانــم مشــروط  نظــام 
عامتــری از نظــام قــدرت داشــته باشــیم. نکتــه مهم تــر 
ــا تقــدم نظــام دانــش  و جالب تــر اینکــه در ایــن بــازه ب
ــرو هســتیم، یعنــی مــا رگه هایــی  ــر نظــام سیاســی روب ب
از ایــن نظــام دانایــی را قبــل از رضــا خــان و رضــا شــاه 

ــاهدیم. ش
وی افــزود: نکتــه دیگــر اینکــه حکومــت پهلــوی 
حکومتــی یکدســت نیســت کــه از آن بــه عنــوان 
نظــام قدرتــی واحــد و منســجم یــاد کنیــم، مثــال اگــر 
ــاق در  ــن اتف ــران را بزرگتری ــگاه ته ــیس دانش ــا تأس م
ــض  ــه مح ــم ب ــر بگیری ــی در نظ ــام دانای ــرآوردن نظ ب
خــروج رضــا شــاه از کشــور شــاهد شــورای دانشــگاهی 
متفــاوت هســتیم. مــا بــا یــک دوره انتقالــی از ۱۳۲۰ تــا 
۱۳۳۸ روبــرو هســتیم کــه محمدرضــا شــاه در راســتای 
ــه نظــام دانایــی متفاوتــی مجــال  کســب مشــروعیت، ب
می دهــد. حوزویــان، چپ هــا و… نیــز در همیــن فضــا 
بــه عرصــه می آینــد کــه هرکــدام نظــام دانایــی خاصــی 
ــت  ــت و ماهی ــاظ هوی ــه بلح ــد ک ــی دارن ــه م را عرض
متفــاوت از برنامــه هــا و اهــداف ســازمان پــرورش 
ــن  ــر متی ــکار اســت کــه در ســال ۱۳۱۷ توســط دکت اف
دفتــری اســت. در ادامــه نیــز یعنــی در دهه هــای ۴۰ و 
۵۰ نیــز همســو بــا برنامه هــای انقــالب ســفید بــا گونــه 
دیگــری از نظــام دانایــی و تولیــد و مصــرف فرهنگــی 
روبــرو هســتیم. اساســًا شــاید یکــی از زمینه هــای 
ســقوط ســال ۵۷ تفــاوت نظــم دانایــی و نظــام سیاســی 

باشــد.
وی یــادآور شــد: مــا می دانیــم کــه دانشــکده معقــول و 
منقــول قبــل از دانشــگاه تهــران تاســیس شــد و موسســه 
وضــع و خطابــه بــرای پــرورش مبلغانــی کــه بــا دنیــای 
جدیــد آشــنا باشــند تاســیس می شــود و بــه دلیــل 
ــود  ــنتی وج ــگاهی و س ــه دانش ــن جامع ــه بی ــی ک رقابت
دارد ایــن مؤسســه دو ســال بیشــتر دوام نمــی آورد. امــا 
ــی از  ــه میراث ــاده و چ ــه افت ــن مؤسس ــی در ای چــه اتفاق
ــل  ــری منتق ــن دفت ــکار متی ــرورش اف ــازمان پ ــه س آن ب
ــه  شــده اســت، موضوعــی اســت کــه درایــن کتــاب ب

آن اشــاره نمی شــود.
ــن  ــم متی ــد بدانی ــرد: بای ــان ک ــه بی ــوزی در ادام ماح
دفتــری در ادبیــات جهانــی عصــر خــود متأثــر از کــدام 
جریــان اســت کــه چنیــن ملی گرایــی ای را طــرح کــرده 
ــا ایــن ملی گرایــی نســخه ای اخالقــی اســت  اســت. آی
یــا نســخه ای سیاســی؟ هرگونــه پاســخی بــه این پرســش 
مــا را بــه تحلیــل متفاوتــی ســوق می دهــد. مولــف 
ــه رمانتیــک  ــزی ب ــری گری ــن دفت ــل فکــر متی در تحلی
ــه  ــد ک ــریح نمی کن ــًا تش ــا دقیق ــت ام ــی زده  اس آلمان
ــی  ــری بوم ــن دفت ــرای متی ــه ب ــری چگون ــن الهام گی ای
ــدت  ــی وح ــخه آلمان ــه نس ــم ک ــت. می دانی ــده اس ش
بــودن،  سیاســی  عیــن  در  نوزدهــم  قــرن  در  ملــی 
ــوژه محوری  ــر س ــرو ب ــت از این ــی اس ــخه ای اخالق نس
کیــد دارد از  انســان و خودآیینــی و خودالزامــی ان تأ
ــندة  ــوژه اندیش ــن س ــوان ای ــی نمی ت ــه راحت ــن رو ب ای
برســازنده را بــه ســوژه ای مطیــع و فرمانبــر فروکاســت. 
ــی اســت کــه الگــوی فرانســوی وحــدت  ــن در حال ای
ــان  ــوزش یکس ــوش و آم ــر گ ــه ب ــش از اندیش ــی بی مل
ــازمان  ــم س ــه تعالی ــه ب ــوزه ای ک ــد دارد؛ آم کی ــی تأ مل

ــورد. ــکار می خ ــرورش اف پ
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نشست نقد و بررسی کتاب
 دانشگاه ها در قرون وسطی

نشســت نقــد و بررســی کتــاب دانشــگاه ها 
در قــرون وســطی کــه توســط پژوهشــکده 
منتشــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات 
قانعــی راد  دکتــر  ســالن  در  اســت،  شــده 
و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده 
اجتماعــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
بــا حضــور دکتــر مقصــود فراســتخواه، دکتــر 
ماحــوزی  رضــا  دکتــر  و  رحمانــی  جبــار 

برگــزار شــد.

ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــار رحمان ــر جب ــن نشســت دکت در ای
یکــی از پرســش های کلیــدی مــا در ایــران تاریــخ 
دانشــگاه بــوده و هســت گفــت: یــک نگــرش و 
ــیده  ــر نااندیش ــک ام ــگاه ی ــه دانش ــت ک ــن اس ــد ای دی
در ایــران اســت و نوعــی تاریخ نــگاری خطــی کــه 
کیــد دارد در آن غلبــه  بــر وجــه سیاســی تصمیــم هــا تأ
ــه نیــت کنــار گذاشــتن همیــن  دارد. پژوهشــکده مــا ب
تلقــی بــه موضــوع تاریــخ دانشــگاه ورود کــرده اســت. 
تاریــخ دانشــگاه در ایــران و جهــان بــرای مــا مســئله ای 
بــود کــه می بایســت در راســتای آن منابعــی تولیــد 
ــه  ــود ک ــه ای ب ــن دغدغ ــن چنی ــم. از درون ای می کردی
ایــن کتــاب ترجمــه شــد کــه ترجمــه نســبتًا روانــی هــم 

دارد.
دکتــر  کتــاب  ماننــد  کتاب هایــی  راســتا  ایــن  در 
فراســتخواه، کتــاب عیســی خــان صدیــق و مجموعه ای 
کــه گفتگوهــای میــان تقــی زاده، عیســی خــان صدیق، 

فروغــی و حبیــب اللــه خــان در بــازه زمانــی ۱۳۰۳ تــا 
ــر  ــا تصوی ــه، ترجمــه و منتشــر شــده اســت ت ۱۳۰۵ تهی
ــاره دانشــگاه و سرشــت آن  ــام درب روشــن تری از آن ای
بــرای مــا فراهــم آورد. محــور بحث هــای آن ایــام ایــن 
ــد و  ــعه یاب ــد توس ــه می خواه ــور ک ــن کش ــه ای ــود ک ب
ــری دولــت- ملــت در آن مســتقر شــود اســت  ــه تعبی ب
آیــا آمــوزش عالــی مقــدم اســت یــا آمــوزش  ابتدایــی؟ 
بخشــی از ایــن گفتگوهــا در یــک مجلــد از مجموعــة 
۱۷ جلــدی آثــار تقــی زاده منتشــر شــده اســت. مابقــی 
نیــز در البــه الی اســناد جمــع آوری شــده اســت. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــناد نش ــث و اس ــن مباح ــرچمع ای س
ــوده  ــیده نب ــری نااندیش ــران ام ــگاه در ای ــخ دانش تاری

اســت.
وســطی  قــرون  در  دانشــگاه ها  کتــاب  دربــارة  وی 
افــزود:  امیــر رضایــی  نوشــته ژاک ورژه و ترجمــه 
ــخ  ــه تاری ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــه ای ــن نکت مهمتری
ــن  ــد. ای ــدی دی ــک بع ــی و ت ــد خط ــگاه را نبای دانش
دانشــگاه چگونــه در  نشــان می دهــد کــه  کتــاب 
ــی  ــای درون ــی پویایی ه ــای اجتماع ــا نهاده ــاط ب ارتب
ــم  ــی ه ــای متنوع ــه، کارکرده ــود را دارد و در نتیج خ

در جامعــه پیــدا می کنــد.
و  پویایی هــا  کتــاب  ایــن  شــد:  یــادآور  رحمانــی 
تحــوالت درونــی نهــاد دانشــگاه های نخســتین در 
عیــن حــال خیلــی  در  و  نشــان می دهــد  را  اروپــا 
ــد  ــان می ده ــی نش ــاًل در جای ــت. مث ــادی اس ــم انتق ه
ــه  ــی چ ــای بیرون ــا نیروه ــه ب ــگاه در مواجه ــه دانش ک

ــث  ــطه بح ــه واس ــی ب ــت و در جای ــی داش فعالیت های
ــه پرفســورهای  اشــرافیگری نشــان می دهــد کــه چگون
تبدیــل می شــوند و  نامولــد  پرفســورهای  بــه  مولــد 
چگونــه ایــن اشرافی ســازی وارد زیســت اســاتید و نهــاد 
ــی  ــر فراغت ــش از ام ــره. بحــث دان دانشــگاه شــد و غی
ــن  ــه امــر کار هــم خــود بحــث مهمــی اســت کــه ای ب
ــم  ــاب علیرغ ــن کت ــذا ای ــردازد.  ل ــه آن می پ ــاب ب کت
گاهــی مــا از تاریــخ دانشــگاه غــرب، الگویــی  انتقــال آ
ــه  ــدوارم ک ــد. امی ــد باش ــگاری می توان ــخ ن ــرای تاری ب
ــم  ــرا داری ــت اج ــه در دس ــی ک ــا و کارهای ــن کاره ای
ــر  ــودش را از زی ــگاه خ ــاد دانش ــا نه ــد ت ــک کن کم
فشــارها و مداخله هــای سیاســی نجــات بدهــد تــا 
بتوانــد کارکردهــای رهایــی بخشــی خــود را بــرای 

ــد. ــا کن ــتر ایف ــه بیش جامع
دکتــر مقصــود فراســتخواه دیگــر ســخنران ایــن نشســت 
بــا اشــاره به آثــاری کــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی 
و اجتماعــی در ایــن چنــد ســال منتشــر کــرده گفــت: 
ــا در  ــش م ــس دان ــش اطل ــار خوب ــا آث ــکده ب پژوهش
حــوزه دانشــگاه و آمــوزش عالــی را بســط داده اســت.  
ــگاه  ــات دانش ــرای مطالع ــوری ب ــه مح ــک نقط ــر ی اگ
قائــل باشــیم ایــن نقطــه محــوری می توانــد همیــن 
مطالعــات تاریــخ دانشــگاه باشــد کــه می توانــد همــراه 
یکــی  شــود؛  صورت بنــدی  پژوهشــی  برنامه هــای 
ــخ  ــع تاری ــه درواق ــخ ک ــنتی تاری ــات س ــان مطالع هم
تــدوام اســت کــه در آن بیشــتر رویکــرد اســتعالیی 
ــد دانشــگاه باشــد.  وجــود دارد و در آن ســوژه می توان
یــک نــوع مطالعــات دیگــر تاریــخ را از نــوع گسســت 
تبارشناســی تاریخــی اســت  بــه تعبیــری  می دانــد. 
ــج می شــود کــه  ــد رای ــه بع کــه از نیچــه، فوکــو و… ب
تاریــخ را بــه صــورت گسســت می بیننــد و مســئله را از 
ــا  ــا و رویداده ــی گسســت ها و انفصال ه منظــر گفتمان

بررســی می کنــد.
وی افــزود: بــه هرحــال همــه اینهــا برنامه هــای پژوهشــی 
ــن کــه  ــر دانشــگاه هســتند. همی ــرای ام گســترده ای ب
مــا توجــه داشــته باشــیم کــه دانشــگاه یــک امــر خطــی 
ــی  نیســت و پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد، خیل
ــرون  ــدون فهــم ق ــه ام کــه ب مهــم اســت. همــواره گفت
ــرای  ــم. ب ــدرن را بفهمی ــای م ــم دنی ــطی نمی توانی وس
فهــم دانشــگاه هــم نیازمندیــم کــه بــه ســده های میانــی 
رجــوع کنیــم و پویایی هــای درونــی آن ســده ها را 
بررســی کنیــم تــا ببینیــم کــه چــه دینامیســمی در اروپــا 
ــی رخ داده  ــوده و چــه اتفاق های ــی ب و شــهرهای اروپای
و بــر دانشــگاه و مســیر حرکــت آن چــه اثــری گذاشــته 
اســت. لــذا الزم اســت ایــن مــوارد را بررســی کنیــم تــا 

از دورن آنهــا بتوانیــم دانشــگاه را توضیــح دهیــم.
بــه گفتــه دکتــر فراســتخواه در ایــن کتــاب ایــن تــالش 
ــاب  ــی دارم و در کت ــا آن همدل ــن ب ــده و م ــام ش انج
ــا  ــز آن را آورده ام ت ــگاه نی ــت دانش ــوانح و سرگذش س

معرفی و نقد کتاب
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ــت.  ــته اس ــه گذش ــطی چ ــرون وس ــه در ق ــم ک بفهمی
حتــی دربــاره مدرنیتــه هــم همیــن مشــکل را داریــم و 
بایــد منطــق درونــی آن را بــا مراجعــه بــه شــواهد بیرونــی 
پــی جویــی کــرد. یعنــی گذشــته را بایــد در بنــد حــال 
رهــا کــرد، کاری کــه ایــن کتــاب هــم کــرده اســت.

فراســتخواه یــادآور شــد: مثــال در ســده های میانــی طی 
یــک رونــد غیــر خطــی و پیچیــده مناســبات فئودالــی 
بــه هــم ریخــت و بــه جــای آن رشــد بازرگانــی و نظــام 
ــا  پولــی قــرار گرفــت کــه یــک امــر کوچــک نبــود. ی
ــا و..  ــل دوک ه ــه در مقاب ــازای ک ــد ت ــات نیرومن طبق
کــه در شــهرها بوجــود آمدنــد بســیار مهــم اســت. اینهــا 
درواقــع جــزو الیه هــای درونــی ایــن جوامــع اســت کــه 
شــاهدش هســتیم. در ایــن زمــان ارتباطــات توســعه پیدا 
ــر  ــی تغیی ــه اروپای ــی جامع ــت ارتباط ــد و سرش می کن
می کنــد. شــهرک هایی در کنــار شــهرهای اســقف 
ــز و…  ــس، ونی ــال در فلوران ــد، مث ــود آمدن ــین بوج نش
خصیصه هــای  کــه  آمدنــد  بوجــود  شــهرک هایی 
تــازه ای دارنــد. مســئله دیگــر جمعیــت اســت کــه 
افزایــش پیــدا می کنــد. دارالمســیحیت دیگــر نیســت، 
ــم در شــهرها وجــود دارد.  ــای دیگــری ه بلکــه چیزه
ــه  ــود دارد ب ــا وج ــن دوران در اروپ ــه در ای ــی ک آرامش
ــوالت  ــیحی تح ــات مس ــی در الهی ــزد، حت ــم می ری ه
زیــادی رخ می دهــد. درواقــع الهیــات تــازه ای از درون 

ــرد. ــکل می گی ــا ش آنه
فراســتخواه در ادامــه افــزود وقتــی در جامعــه تکثــر 
ــی بوجــود  وجــود دارد تقســیم کار اجتماعــی و تغییرات
فعالیت هــای  در  را  آن  از  نمونــه ای  کــه  می آیــد 
ــه وارد  ــرای اینک ــا ب ــتیم. آن ه ــاهد هس ــا ش دومنیکن ه
ــد و از  ــت کنن ــردم خدم ــه م ــوند و ب ــه ش ــن جامع مت
ــد  ــام دهن ــان را انج ــی خودش ــت دین ــق هوی ــن طری ای
ــه  ــد ب و باورهــای ایمانــی خودشــان را پــی جویــی کنن
ــای  ــه معن ــن ورود ب عرصــه دانشــگاهی وارد شــدند. ای
ــدل  ــابی ب ــک ارزش اکتس ــه ی ــم ب ــه عل ــت ک آن اس
شــده اســت و افــراد مختلفــی در ایــن زمینــه مایــل بــه 

ــتند. ــت هس فعالی
و  الهیــات  وجــود  بــا  دوران  ایــن  در  افــزود:  وی 
دانشــگاه هایی کــه متأثــر از کلیســا بودنــد، ویژگی هایــی 
در اروپــا وجــود داشــت کــه اجــازه مــی داد ســکوالرها 
ــد و تدریــس  هــم وارد دانشــگاه شــوند و درس بخوانن
ــی  ــه مأموریت ــا ب ــال ســوربن کــه بن ــوان مث ــد. به عن کنن
دینــی تأســیس شــده بــود و پیش نمــاز لویــی نهــم 
ــم  ــی را ه ــجویان غیرمذهب ــال دانش ــن ح ــود، در عی ب
می پذیرفــت. فشــار اجتماعــی و پویایــی اجتماعــی 
ــن  ــه مت ــم ب ــی ه ــگاه های دین ــود دانش ــده ب ــبب ش س
جامعــه و مــردم توجــه کننــد و انتظــارات تــازه را ببینند. 
ــا فراینــدی خطــی را طــی  بنابرایــن دانشــگاه ها در اروپ
ــه  ــد توجــه داشــت کــه ن ــن حــال بای ــا ای ــد. ب نکرده ان
ــر  ــک ام ــگاه ی ــا دانش ــه در اروپ ــم ک ــم بگویی می توانی

اندیشــیده بــود، و نــه اینکــه دانشــگاه در ایــران امــری 
ــوده اســت؛ پیچیدگــی در هــر دو بســیار  نااندیشــیده ب
زیــاد اســت. منطق هــا در حــد میانــی بــوده امــا منطــق 
مــا مشــکالت زیــادی داشــته و لــذا در تجربه هــای 
ــه  ــته ک ــود داش ــی وج ــی موفقیت های ــگاه اروپای دانش

ــا حاصــل نیامــده اســت. ــرای م ب
فراســتخواه یــادآور شــد: آنچــه مهــم اســت ایــن اســت 
کــه چــرا در تجربــه مــا دشــواری ها زیــاد بــوده اســت؟ 
ــواره  ــان را هم ــخ خودم ــه تاری ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن
ــه  ــزی ک ــه آنچی ــم ک ــم و بگویی ــاب بدانی ــخ غی تاری
ــت  ــرار نیس ــاًل  ق ــود. اص ــا نمی ش ــت اینج در آنجاس
آنچیــزی کــه در آنجــا بــوده اینجــا هــم باشــد یــا 
تاریــخ مــا از طریــق تاریــخ غیــاب توضیــح داده شــود 
بلکــه بایــد منطــق درونــی خودمــان را بفهمیــم. تجربــه 
اروپایــی و ایــن کتــاب کــه تجربــه تکویــن دانشــگاه ها 
ــاره  ــر درب ــل عمیق ت ــرای تأم ــد ب ــت می توان در اروپاس

ــد. ــا کمــک کن ــه م ــان بســیار ب خودم
ــه  ــا از جمل ــی ایراده ــت: برخ ــاب گف ــاره کت وی درب
اطالعــات کــم ناشــر دربــارة اینکــه ایــن کتــاب ترجمــه 
ــا  ــت و ی ــف اس ــدة مؤل ــته ش ــماره ویراس ــن ش کدامی
اینکــه اثــر اصلــی توســط کــدام انتشــارات منتشــر شــده 
ــه آخــر  ــن فقــدان منبع شناســی و نمای اســت، و همچنی
ــی از  ــت برخ ــًا نادرس ــف و بعض ــط ضعی ــاب، ضب کت
اســامی در متــن از جانــب مترجــم، از جملــه مــواردی 
اســت کــه کار را ضعیــف کــرده اســت و بایــد در 
چاپ هــای بعــد نســبت بــه تصحیــح آن هــا اقــدام 

شــود.
ــکده  ــی پژوهش ــاون پژوهش ــوزی مع ــا ماح ــر رض دکت
ــن  ــه ای ــز در ادام ــی نی ــی و اجتماع ــات فرهنگ مطالع
نشســت بــا بیــان اینکــه کتــاب بــرای مــن بیــش از یــک 
ــدن  ــر خوان ــی کــه درگی ــه اســت گفــت: زمان کتابخان

تاریــخ دانشــگاه بــودم ایــن کتــاب برایــم بیــش از یــک 
کتابخانــه بــود چــرا کــه اطالعاتــی را بــه خواننــده 
می دهــد کــه معمــواًل در یــک کتــاب پیــدا نمی شــود. 

ــم دارد. ــی ه ــاب ضعف های ــال کت ــن ح ــا در عی ام
وی افــزود: در مطالعــه ایــن کتــاب بدنبــال یافتــن 
اســتقالل  کــه  بــودم  پرســش  ایــن  بــه  پاســخی 
ــا  ــت؟ آی ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــه زمان ــگاه ها از چ دانش
ــخ  ــه در تاری ــردد و ریش ــر می گ ــل ب ــه قب ــر ب ــن ام ای
دارد؟ بــرای ایــران هــم همیــن گونــه اســت یعنــی ریشــه 
در تاریــخ دارد یــا طــرح ایــن بحــث پدیــده ای جدیــد و 
متأخــر اســت؟ بــه همیــن دلیــل ایــن کتــاب نقطــه آغــاز 
محکمــی بــود. می دانیــم کــه در دانشــگاه کونیســبرگ 
قــرن هجدهــم کــه کانــت و فیشــته و دیگــر بــزرگان در 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــد، مقول ــس می کردن ــل و تدری آن تحصی
ــع  ــرای دف ــت ب اســتقالل وجــود نداشــت چنانکــه کان
ــی  ــای بیرون ــپردگی و دخالت ه ــتگی و سرس ــن وابس ای

ــت. ــکده ها نگاش ــزاع دانش ــام ن ــه ن ــاله ای ب رس
ماحــوزی یــادآور شــد: یــا مــورد برلیــن را اگــر در 
ــا  ــتقل ام ــر مس ــه ظاه ــگاه ب ــن دانش ــم ای ــر بگیری نظ
ــدم  ــان ع ــره ای در می ــتثنا و جزی ــور، اس ــم مأم ــاز ه ب
ــا اســت.  اســتقالل های دانشــگاه ی قــرن نوزدهــم اروپ
بــا ایــن حــال نســخه عــدم اســتقالل در اروپــا و ایــران 
ــد  ــان می ده ــاب نش ــن کت ــتند. ای ــان نیس ــم یکس ــا ه ب
در  و  اســتقالل صنفــی  طلــب  در  دانشــگاه ها  کــه 
تمایــز از صنف هــای سیاســی و اقتصــادی و دینــی، 
ــه  ــی چگون ــای بیرون ــی داشــتند و نیروه چــه تالش های
ــه  ــد و چگون ــل می کردن ــالش عم ــن ت ــرکوب ای در س
ــت  ــه آن دس ــت ب ــن دس ــگاه را از ای ــم دانش ــو دائ بنح
بیــن کلیســاهای محلــی، شــخص پــاپ و امپراتــور 
می چرخاندنــد.  کوچــک  سیاســی  قدرت هــای  و 
ــتن از  ــتقل داش ــف مس ــب صن ــه طل ــر چ ــن اگ بنابرای

معرفی و نقد کتاب
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ــن  ــا ای ــت، ام ــود داش ــه وج ــگاه های اولی ــوی دانش س
صنــف دانشــگاهی دائمــا توســط صنف هــای غیــر 

دانشــگاهی ســرکوب می شــد.
الهیــات  دانشــکده  مثــاًل در  افــزود:  ادامــه  وی در 
ــج  ــا و کمبری ــون ایتالی ــی بول ــس و حت ــگاه پاری دانش
ــی و  ــای دین ــه صنف ه ــهمیه ب ــای س ــتان، اعط انگلس
ــکده  ــان دانش ــه می ــه گان ــازی س ــن ب ــره و همچنی غی
حقــوق، دانشــکده دانشــکده الهیــات و دانشــکده 
صنایــع، نشــان می دهــد کــه دانشــگاه دارد تــالش 
می کنــد امــا ایــن تــالش الالقــل تــا پایــان قــرن 
چهاردهــم چنــدان بــه جایــی نمی رســد. نویســنده 
ــه را چنیــن  ــن نکت ــدای فصــل چهــارم ای ــاب در ابت کت
کلیســا  نهادهــای  »دانشــگاه  اســت:  داشــته  بیــان 
ــد  ــه ۱۲۷ می گوی ــن در صفح ــد«. همچنی ــی ماندن باق
»دادگاه رم بیــش از آنکــه امتیــاز مندین هــا را لغــو 
کنــد امتیــاز دانشــگاه پاریــس را لغــو کــرد. مــا از 
ــب  ــم کس ــه عل ــده ایم ک ــده نش ــدا فراخوان ــوی خ س
ــو ببخشــیم بلکــه  ــه نگاه هــای انســان ها تأل ــم و ب کنی
ــن  ــده شــده ایم«. ای ــرای نجــات روح هایمــان فراخوان ب
ــرای  ــا ب ــه کلیس ــردی دارد ک ــه در کارک ــوع ریش موض
ــی کارکــرد دانشــگاه اعطــای  ــود یعن ــل ب دانشــگاه قائ
ســعادتی اســت کــه کلیســا تعریــف می کنــد. بنابرایــن 
ــک اســتثنا، دانشــگاه  در بخــش بســیار بزرگــی جــز ی
همچنــان ســاختمان آموزشــی کلیســا اســت. ایــن آمــار 
ــد  ــا ۴۰ درص ــن ۳۵ ت ــیزدهم بی ــرن س ــان ق ــا پای ــه ت ک
کشــیش ها دانشــگاهی بودنــد نشــان می دهــد کــه 
ــی  ــی یعن ــد بیرون ــاد قدرتمن ــک نه ــرای ی ــگاه ب دانش
کلیســا صرفــًا یــک رکــز وابســته و خدمتگــذار اســت؛ 
ــتقل  ــف مس ــول صن ــت حص ــه نی ــگاه ب ــد دانش هرچن

ــد. ــو آم جل
بــه گفتــه ماحــوزی: شــاید اولیــن تــالش دانشــگاه برای 

اســتقالل و رهایــی از شــر قــدرت  بیرونــی دینــی، زمانی 
بــود کــه امپراتــور روم ســعی کــرد حقــوق شــهروندی را 
مطــرح کنــد و اندکــی بعــد بــا توجــه بــه ضعف سیاســی 
و مدیریتــی امپراتــور، دانشــگاه ها ســعی کردنــد نســبت 
خــود را بــا دولت هــای محلــی تعریــف کننــد. بنابرایــن 
حقوق دانــان  توســط  ملت هــا  و  کشــورها  حقــوق 
ــه امپراتــور و  دانشــگاهی نوشــته  شــد و ایــن نزدیکــی ب
قدرت هــای محلــی باعــث کــم شــدن قــدرت کلیســا 

و اســتقالل صنفــی دانشــگاه شــد.
وی در ادامــه یــادآور شــد: در بندبــازی دانشــگاه 
ــا  ــدرت کلیس ــع ق ــه تاب ــمت اینک ــه س ــن ب ــرای رفت ب
ــا تابــع قــدرت سیاســی امپراتــور و قدرت هــای  باشــد ی
ــم  شــد کــه در آن فضــا  ــی، فضــای تنفســی فراه محل
ــدا  ــد پی ــرح و رش ــال ط ــت مج ــای نومینالیس جریان ه
کردنــد و همیــن جریان هــا قــدرت کلیســا را بیــش 
ــه دانشــگاه ها  ــش کشــیدند و در ادام ــه چال ــش ب از پی
ــد.  ــا ورود کردن ــار کلیس ــزان اعتب ــم می ــث مه ــه مبح ب
یعنــی دانشــگاهی کــه تــا کنــون وابســته بــه کلیســا بــود 

ــد. ــرف می زن ــا ح ــار کلیس ــاره اعتب ــون درب اکن
ماحــوزی در ادامــه دربــارة ســهم علــوم، فلســفه، 
ــای  ــکل گیری گروه ه ــالمی در ش ــات اس کالم و الهی
اعتــالی  و  رشــد  درنتیجــه  و  غــرب  در  فکــری 
ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــت: بای ــا گف ــگاه های اروپ دانش
دو جریــان فکــری افالطونــی و ارســطویی در اروپــای 
ــوالت  ــه تح ــق ب ــی عمی ــواره نگاه ــطی، هم ــرون وس ق
علمــی و دینــی و الهیاتــی جهــان اســالم داشــتند و 
ــان  ــا آن هــا تعریــف می کردنــد. جری نســبت خــود را ب
ــالمی  ــگاه اس ــن پای ــطویی آن روزگار از عمده تری ارس
ــس  ــب آندل ــژه مکت ــه وی ــپانیا و ب ــی اس ــا یعن در اروپ
ــن  ــا حضــور متفکــران برجســته ای ــر می پذیرفــت و ب اث
جریــان در دانشــکده های الهیــات و صنایــع، مســیر 

ایــن  تعییــن می کردنــد. در  حرکــت دانشــگاه ها را 
ــه آندلــس اشــاره شــده و گویــی  کتــاب بســیار کــم ب
از ایــن نکتــه فــرار می کنــد کــه آن پایــگاه علمــی چــه 
ــت  ــیحی و  هدای ــه مس ــدارس اولی ــه م ــهمی در تغذی س
مســیر حرکــت دانشــگاه ها داشــته اســت. رفتــن الهیــات 
ــات ابن ســینایی و ابن رشــدی  ــه ســمت الهی مســیحی ب
ــا را  ــی مجــدد ارســطو در اروپ ــرای بازخوان ــه ای ب زمین
ــان اشــراقی کــه دســت  ــن آن جری فراهــم آورد. بنابرای
ــل  ــی در تقاب ــان عقل گرای ــا جری ــود ب ــکن ها ب فرانسیس
ــان اســالمی  ــر از جری ــا متأث ــان دومنیکن ه ــود و جری ب

ــود. ــل شــده ب ــب فکــری تبدی ــان غال ــک جری ــه ی ب
وی یــادآوری شــد: از آنجــا کــه طبــق انتظــام درونــی 
صنایــع  دانشــکده  در  کــه  کســی  دانشــگاه ها،  آن 
وارد  نمی توانســت  بــود  نخوانــده  منطــق  و  فلســفه 
ــکده  ــه دانش ــا ک ــود، و از آنج ــات ش ــکده الهی دانش
صنایــع در دســت جریــان ابن ســینایی و ابن رشــدی 
بــود، لــذا می تــوان حــدس زد چگونــه فلســفه اســالمی 
ــان  ــا جری ــی در اروپ ــای دین ــت ه ــرد سیاس ــش ب در پی
ــزد  ــه ای از آن را ن ــه نمون ــی ک ــرد؛ جریان ــازی می ک س
آلبــرت و تومــاس شــاهد هســتیم. تــا جایــی کــه وقتــی 
ــار را  ــا بهمنی ــینا ی ــی ابن س ــم گوی ــاس را می خوانی توم

می خوانیــم.
ــن دارد  ــان از ای ــا نش ــه اینه ــوزی: هم ــه ماح ــه گفت ب
ــان دانشــگاه های آن روزگار فلســفه  کــه در دعــوای می
اســالمی تــا چــه انــدازه تأثیــر داشــته اســت. اگــر 
ــم  ــک شــاخه در نظــر بگیری ــان فکــر فلســفه را ی جری
می بینیــم کــه چگونــه دو دانشــکده حقــوق و طــب را 
نیــز تحــت تأثیــر قــرار مــی داده. ایــن حضــور بــه حــدی 
زیــاد اســت کــه در قــرن شــانزدهم مــا دیگــر بــا کلمــه 
ــکده  ــا دانش ــه ب ــتیم بلک ــرو نیس ــع روب ــکده صنای دانش
ــت در  ــه کان ــت ک ــن رو اس ــم. از همی ــفه روبروی فلس
ــزاع دانشــکده ها از چهــار دانشــکده حقــوق، طــب،  ن

ــت. ــه اس ــخن گفت ــفه س ــات و فلس الهی

معرفی و نقد کتاب
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رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گفت وگو با مهر:
نمایشگاه بضاعت دولت است برای عموم ناشران/نیازمند حمایت ارشادیم

حســین میرزایــی، رئیــس پژوهشــکده مطالعــات 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع فرهنگ
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاوری در گفت وگ فن
کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران اظهــار 
کــرد: نمایشــگاه کتــاب باالخــره امکانــی بــرای 
عرضــه عمومــی کتاب هاســت. در نمایشــگاه همــه 
ناشــران حضــور دارنــد و فرصتــی اســت بــرای 
ناشــرانی کــه در طــول ســال و در بــازار رســمی 
کتــاب در کشــور کمتــر فرصــت بــروز و ظهــور 
ــور  ــران کش ــتر ناش ــور بیش ــد. حض ــدا می کنن را پی
ــه  ــمندانه را ب ــاب هوش ــکان انتخ ــم ام ــار ه در کن
مخاطبــان نیــز می دهــد. بــه عبارتــی مخاطبــان 
ــا  ــیاری از غرفه ه ــه بس ــت ب ــن اس ــگاه ممک نمایش
ــا اگــر مراجعــه می کننــد کتــاب  رجــوع نکــرده و ی

ــد. ــت دارن ــی را درخواس ــخص و معلوم مش

نمایشگاه امکان مقایسه میان ناشران را 
فراهم می آورد

نیســت کــه همــه  ایــن گونــه  افــزود: حتــی  وی 
کتاب هــای ناشــران حرفــه ای نیــز مــورد اســتقبال قــرار 
ــگاه  ــای در نمایش ــته از کتاب ه ــا آن دس ــرد. تنه بگی
ــته و  ــود را داش ــه خ ــه روح زمان ــوند ک ــرح می ش مط
ــه  ــدا می شــود. ب ــه آن پی ــاز ب ــن دوره احســاس نی در ای
ــوان  ــال ۵۰ عن ــول س ــری در ط ــر ناش ــال اگ ــوان مث عن
کتــاب را منتشــر می کنــد، صرفــًا ممکــن اســت هفــت 
ــتقبال و  ــده و اس ــرح ش ــا مط ــوان از آنه ــت عن ــا هش ی

ــد. ــط باش ــد متوس ــا در ح ــه کتاب ه ــتفاده از بقی اس
ــی را  ــگاه فرصت ــن نمایش ــه یقی ــه داد: ب ــی ادام میرزای
ــبی  ــوای مناس ــه محت ــی ک ــران ضعیف ــرای ناش ــم ب ه

بــرای عرضــه بــه مخاطــب دارنــد، فراهــم می کنــد امــا 
نکتــه در اینجاســت کــه در همیــن فرصــت نمایشــگاه 
تمایــز ایــن ناشــران بــا ناشــران حرفــه ای نیــز مشــخص 
می شــود. شــما احتمــااًل شــاهد غرفه هــای شــلوغی در 
ــی  ــت غرفه های ــن اس ــم ممک ــد و ه ــگاه بوده ای نمایش
را دیــده باشــید کــه بســیار خلــوت بوده انــد. هرکســی 
بنابرایــن  می بــرد.  را  خــودش  توشــه  نمایشــگاه  از 
نمایشــگاه بضاعــت دولــت اســت بــرای عمــوم ناشــران 
ــا  ــد، ام ــن فرصــت را فراهــم بیاورن ــد دولت هــا ای و بای
در ایــن نکتــه هــم شــکی نیســت کــه بایــد از ناشــران 
ــی  ــور واقع ــه ط ــان ب ــه آثارش ــرانی ک ــی و ناش تخصص
مضاعفــی  حمایت هــای  دارد  بیشــتری  مخاطبــان 

ــرد. صــورت بگی
ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش رئی
از  ویــژه  حمایت هــای  از  خــود  منظــور  دربــاره 
ــه عنــوان مثــال اگــر  برخــی ناشــران، چنیــن گفــت: ب
ــب  ــی پرمخاط ــه کتاب ــد ک ــاهده می کنن ــئوالن مش مس
اســت و مــورد نیــاز طیف هایــی از جامعــه ماننــد 
دانشــجویان، می تواننــد بــه ناشــر اندکــی کمــک 
کننــد تــا او بتوانــد بهــای کتــاب را کاهــش دهــد. ایــن 
کار باعــث می شــود تــا تعــداد خریــداران و مخاطبــان 
کتــاب بســیار بیشــتر از پیــش شــود. پــس بــه نظــر مــن 
بایــد هــم حمایــت عــام از ناشــران صــورت گیــرد کــه 
شــکل آن در برگــزاری همیــن نمایشــگاه کتــاب تهــران 
اســت و هــم بایــد از برخــی از ناشــران حمایــت خــاص 
شــود تــا آنهــا بتواننــد قیمــت پشــت جلــد کتاب هــای 

ــد. خــود را کاهــش دهن
ایــن جامعــه شــناس سیاســت های حمایتــی وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را ناکافــی دانســت و ادامــه 
داد: برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در جایــگاه خــود 
مطلــوب اســت امــا خــأ در مســائل و حوزه هــای 
دیگــر بــه چشــم می آیــد. ایــن خالءهــا و کمبودهــا در 
حمایت هایــی کــه بایــد صــورت بگیــرد و نمی گیــرد، 
اســت. واقعــًا بایــد سیاســت های حمایتــی از ناشــرانی 
را کــه آثــار ارزشــمند منتشــر کــرده و بــه نیــاز جامعــه 

ــود. ــتر ش ــد، بیش ــخ می دهن پاس
پژوهشکده نگاه انتفاعی در 

حوزه نشر ندارد
حســین میرزایــی در بخــش دیگــری از ایــن گفت وگــو 
دربــاره وضعیــت انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات 
ــکده در  ــرد: پژوهش ــاره ک ــی اش ــی و اجتماع فرهنگ
ــی  ــدارد. در مقطع ــی ن ــگاه انتفاع ــارات ن ــوزه انتش ح
برنامــه انتشــارات پژوهشــکده بــه ایــن صــورت بــود که 
ــی منتشــر نمی کــرد مگــر اینکــه نســخه ای  ــچ کتاب هی
ــه کتابخانه هــای مرکــزی  ــه ب را بــرای بــه صــورت هدی
دانشــگاه های معتبــر کشــور می فرســتاد. البتــه مــا 
رؤســای  و  مدیــران  مجموعــه  بــرای  را  کتاب هــا 
ــم، امــا  ــان ارســال می کردی دانشــگاه ها و برخــی معاون
بــه نظرمــان آمــد کــه ممکــن اســت ایــن کتاب هــا در 
ــاق  ــان ات ــا در هم ــده ی ــی ش ــاتید بایگان ــن اس ــاق ای ات
ــز ارســال  ــل نی ــن دلی ــه همی مطالعــه و حبــس شــود؛ ب
ــای  ــه کتابخانه ه ــار را ب ــن آث ــخه از تازه تری ــک نس ی

ــتیم. ــه داش ــز در برنام ــگاه ها نی دانش
وی اضافــه کــرد: بنابرایــن دسترســی عمومــی بــه آثــار 
ــوده کــه از قبــل  پژوهشــکده یکــی از سیاســت هایی ب
داشــتیم و در آینــده نیــز آن را ادامــه خواهیــم داد. و آن 
را ادامــه می دهیــم. در وضعیــت فعلــی و بــا توجــه بــه 
افزایــش قیمتــی کــه در صنعــت نشــر کشــور بــه وجــود 
ــوار  ــخت و دش ــا س ــرای م ــیر ب ــن مس ــه ای ــده، ادام آم
ــد  ــن چن ــکده در ای ــل پژوهش ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــه  ــاب ب ــدای کت ــرای اه ــی ب ــات مال ــر امکان ــاه اخی م
معنــای عامــش را نداشــته اســت، امــا اهــدای کتــاب 
ــود  ــا وج ــت های م ــاکان در سیاس ــا کم ــه کتابخانه ه ب

دارد و آن را ادامــه می دهیــم.
تاکنون هیچ حمایت ویژه ای از 

انتشارات پژوهشکده نشده است
ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش رئی
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در بخــش دیگــری 
ــه  ــکده را ب ــن پژوهش ــارات ای ــو انتش ــن گفت وگ از ای
لحــاظ مالــی متکــی بــه خــود معرفــی کــرد کــه 
دولتــی  نهادهــای  از  را  حمایتــی  و  کمــک  هیــچ 
ــرد:  ــاره ک ــاره اش ــن ب ــد. وی در ای ــت نمی کن دریاف
ــر  ــورد، دیگ ــک م ــز ی ــی بج ــای دولت ــون نهاده تاکن
هیــچ حمایــت ویــژه ای از کتاب هــای پژوهشــکده 

گفت و گو
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نداشــته اند. آن یــک مــورد هــم بــه اواخر ســال گذشــته 
بــاز می گشــت کــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
نامــه ای بــه کلیــه ناشــران ارســال و در آن بــه در اختیــار 
ــا قیمــت مناســب اشــاره  ــداری کاغــذ ب گذاشــتن مق
ــا وجــود  ــن کاغــذ را ب ــن لحظــه ای ــه ای ــا ب کــرد. مــا ت
پاییــن بــودن قیمــت آن بــه نســبت بــازار آزاد خریداری 
نکرده ایــم، چــرا کــه نــوع کاغــذی کــه بــرای انتشــار 
کتاب هــای پژوهشــکده اســتفاده می کنیــم خــاص 
ــت از کاغــذ پیشــنهادی وزارت  اســت و از نظــر کیفی
ــر اســت. کاغــذ  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مطلوب ت
ــاًل  ــود کــه فع ــذ ســفید ب ــی وزارت ارشــاد کاغ حمایت
اســتفاده از آن در اســتراتژی کاری مــا نیســت، امــا در 
آینــده بــرای انتشــار بخشــی از کتاب هــا احتمــااًل ایــن 
ــی انتشــارات  ــم کــرد. یعن ــداری خواهی کاغــذ را خری
پژوهشــکده قــرار اســت بــرای انتشــار کتاب هــای 
فرهنــگ  وزارت  حمایتــی  کاغــذ  از  اهدایــی اش 
و ارشــاد اســالمی اســتفاده کنــد، چــرا کــه بــرای 
ــا  ــت، ام ــم اس ــه مه ــر مطالع ــًا ام ــا صرف ــن کتاب ه ای
مخاطبانــی کــه کیفیــت کار و ســبکی کاغــذ نیــز در 
ــاب  ــد کت ــوا برایشــان مهــم اســت، می توانن ــار محت کن
ــورد  ــالی م ــذ اع ــان کاغ ــا هم ــی ها ب را از کتابفروش

ــد. ــداری کنن ــا خری اســتفاده م
وزارت ارشاد تاکنون هیچ کتابی از انتشارات 

پژوهشکده خریداری نکرده است
کــردم  اشــاره  کــه  همانطــور  گفــت:  میرزایــی 
ــژه ای از انتشــارات  ــت وی ــچ نهــادی حمای ــون هی تاکن
پژوهشــکده نکــرده اســت، اما ایــن انتظــار را از وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی داریــم کــه از ایــن بــه بعــد 
ــد  ــت خری ــز در لیس ــا را نی ــکده م ــای پژوهش کتاب ه
خــود بــرای کتابخانه هــای عمومــی کشــور بگذارنــد. 
ــی  ــون حت ــاد تاکن ــاب وزارت ارش ــد کت ــأت خری هی
ــد  ــز از پژوهشــکده در لیســت خری ــاب را نی ــک کت ی
خــود نگذاشــته اســت، امــا بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
کتاب هــای مــا آثــار تخصصــی در حــوزه آمــوزش 
ــی اســت و جامعــه دانشــگاهی کشــور در حــدود  عال
چهــار میلیــون دانشــجو دارد، درخواســت داریــم تــا از 
ایــن بــه بعــد ایــن کار را انجــام دهنــد. کتابخانه هــای 
عمومــی کشــور یکــی از مراکــزی هســتند کــه معمــواًل 
ممکــن  و  می کننــد  اســتفاده  آنهــا  از  دانشــجویان 
ــه  ــد هم ــدرت خری ــجویان ق ــیاری از دانش ــت بس اس

ــند. ــته باش ــان را نداش ــورد احتیاجش ــای م کتاب ه
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــناس در ادام ــه ش ــن جامع ای
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی 
ــی اســت و  ــه آمــوزش عال ناشــری تخصصــی در زمین
کتاب هــای مــورد نیــاز دانشــجویان و پژوهشــگران 
ــت:  ــد، گف ــر می کن ــی را منتش ــوزش عال ــه آم عرص
ــوز  ــکده هن ــارات پژوهش ــا انتش ــاف ام ــن اوص ــا ای ب

نمی توانــد هزینه هــای خــود را دربیــاورد. مــا اگــر 
ــه  ــه ب ــارات را ن ــادی انتش ــه اقتص ــم چرخ روزی بتوانی
ــش  ــی پی ــمت جایگزین ــه س ــه ب ــودآوری ک ــمت س س
ببریــم و بــا درآمــد خــود انتشــارات بتوانیــم کتاب هــای 

ــود. ــوب می ش ــیار خ ــم، بس ــر کنی ــر را منتش جدیدت
میرزایــی اضافــه کــرد: هــدف گــذاری مــا بــرای رفتــن 
ــن  ــر چنی ــال حاض ــا در ح ــت ام ــمت اس ــن س ــه ای ب
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــد و دلیل ــی نمی افت اتفاق
نــوع تولیــد محتــوای آثارمــان را در پژوهشــکده انجــام 
می دهیــم. یعنــی مــا هزینــه تولیــد را بــه هزینــه چــاپ 
بــرای  مــا  هزینه هــای  عمــده  نمی کنیــم.  اضافــه 
ــر  ــد و حداکث ــرح جل ــی و ط ــک، صحاف ــذ، زین کاغ
ــت  ــوم قیم ــک س ــت ی ــی رود و در نهای ــتاری م ویراس

کتــاب هــم بــه پخــش داده می شــود. اگــر قــرار باشــد 
قیمــت تولیــد محتــوا را هــم بــه قیمــت کتــاب اضافــه 
کنیــم حداقــل ۵۰ درصــد بایــد بــه قیمــت پشــت 
جلــد فعلــی اضافــه کنیــم. ایــن کار نــه بــرای جامعــه 
مخاطــب مــا ظرفیــت دارد و نــه مــا قصــد داریــم 
ــال کنیــم. بخشــی از تولیــد مــا  چنیــن سیاســتی را دنب
ــکده  ــی پژوهش ــأت علم ــه هی ــت ک ــی اس پژوهش های
ــد و  ــام می دهن ــگاهی انج ــان دانش ــایر محقق ــا س و ی
ــه از بودجــه مؤسســه  ــا جداگان ــاره ترجمــه هــم م درب
ــا  ــت م ــاًل از دس ــم. فع ــه را می دهی ــای ترجم هزینه ه
ایــن کار بــر می آیــد کــه هزینه هــای تولیــد را بــه 

ــم. ــه نکنی ــاب اضاف ــام شــده کت قیمــت تم

دکتر طهرانچی ِرئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
 فــردی کــه در مدیریــت آمــوزش عالــی فعالیــت و زندگــی می کند 

اساســًا بــدون کتاب هــای پژوهشــکده نمی توانــد کار کنــد

رئیــس  طهرانچــی  مهــدی  محمــد  دکتــر 
دانشــگاه آزاد اســالمي عصــر روز یکشــنبه 
کــه  بازدیــدی  در  اردیبهشــت ماه  هشــتم 
از غرفــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
تهــران  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  در 
داشــت در پاســخ بــه اینکــه نمایشــگاه کتــاب 
ــت:  ــد گف ــی می کنی ــه ارزیاب ــال را چگون امس
بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه 
ــن  ــود همی ــکالت موج ــذ و مش ــت کاغ وضعی
خیلــی  هســتند  ســرپا  هنــوز  ناشــران  کــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای ــمند اس ارزش

هنــوز در کشــورمان کتــاب زنــده اســت.

وی در پاســخ بــه اینکــه پژوهشــکده وانتشــارات 
ــت  ــت: واقعی ــد گف ــی می کنی ــه ارزیاب ــرا چگون آن
ــم و  ــگاه بیای ــه نمایش ــود ب ــه نمی ش ــت ک ــن اس ای
ــاب  ــًا کت ــم و حتم ــر نزن ــکده س ــه پژوهش ــه غرف ب
ــم  ــرم و منتظــرم کــه کتاب هــای آخــر را ببین می گی
چــرا کــه بــه نظــرم فــردی کــه در مدیریــت آمــوزش 
ــدون  ــی فعالیــت و زندگــی می کنــد اساســًا ب عال
کنــد.  کار  نمی توانــد  پژوهشــکده  کتاب هــای 
ــگاهی و  ــران دانش ــه مدی ــه هم ــا را ب ــن کتاب ه ای
همــه کســانی کــه در آمــوزش عالــی کار می کننــد 
انصافــًا  می کنــم.  توصیــه  می زننــد  حــرف  و 
کتاب هــا خــوب انتخــاب می شــود، خــوب منتشــر 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــیار قاب ــود و بس می ش

گفت و گو
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رضا ماحوزی در گفت وگو با ایبنا مطرح کرد
حوزه زنان و آموزش عالی را فعال تر کردیم

دومیــن  و  ســی  بازگشــایی  آســتانه  در 
تهــران،  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــند  ــی می کوش ــات پژوهش ــران و موسس ناش
ــا جدیدتریــن محصــوالت خــود بــه میــدان  ب
پژوهشــی  معــاون  ماحــوزی  رضــا  بیاینــد. 
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 
در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
گفت وگویــی کــه بــا خبرگــزاری ایبنــا داشــته از 
ــود  ــوع خ ــازمان متب ــات س ــرد و اقدام رویک

اســت. گفتــه  نمایشــگاه  در 

رویکــرد پژوهشــکده در نمایشــگاه کتــاب 
ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــال ب امس

مطالعــات  پژوهشــکده  انتشــاراتی  حیــات  اگــر 
فرهنگــی و اجتماعــی را بــه ســه دوره تقســیم کنیــم 
ــکده  ــت، پژوهش ــت در دوره نخس ــم یاف در خواهی
اجتماعــی  و  فرهنگــی  متعــددی  حوزه هــای  در 
همچــون حــوزه علــم، سیاســت، اجتمــاع، فرهنگ، 
ادبیــات و .... آثــاری را شناســایی و آن هــا را در 
قالــب پژوهــش و ترجمــه منتشــر می کــرد. در دوره 
دوم انتشــارات پژوهشــکده ســعی کــرد از رویــه قبل 
فاصلــه بگیــرد و خــود را بــه حــوزه سیاســت گذاری 
ایــن  حســب  کنــد.  نزدیــک  عالــی  آمــوزش 
سیاســت، انتشــار کتــاب در قالــب تالیــف و ترجمــه  
سیاســت نامه ها  بیشــتر  و  گرفــت  کم تــری  وزن 
قــرار  توجــه  مــورد  پژوهــش  گزارش هــای  و 

گرفــت. در دوره ســوم )از نیمــه ســال ۱۳۹۴ بــه 
ایــن طــرف( تــالش شــد همزمــان در چنــد حــوزه 
ــات  سیاســت گذاری شــود؛ یکــی در حــوزه مطالع
ــاص، دیگــری، برخــی از  ــی بطــور خ ــوزش عال آم
حوزه هــای جدیــد از قبیــل شــهروندی دانشــگاهی، 
دانشــگاهی، آمــوزش عالــی و جامعــه، اخــالق علــم 
و پژوهــش، زنــان در عرصــه علــم و فناوری، توســعه 
حــوزه مطالعــات میــان رشــته ای، تعریــف و توســعه 
حــوزه مطالعــات علــم و فنــاروی و .... به طورکلــی 
پژوهشــکده در دوره ســوم فعالیــت خــود ســعی 
ــوزش  ــوزه آم ــات ح ــرای ادبی ــزی ب ــه مرک ــرد ب ک
عالــی، علــم و فــن آوری تبدیــل شــود. حــوزه علــم 
ــت گذاری  ــه سیاس ــت ک ــوزه ای اس ــن آوری ح و ف
ــوزش  ــنگینی وزن آم ــل س ــکده، بدلی ــی پژوهش آت
ــد  ــدان خواه ــوف ب ــی، معط ــرایط فعل ــی در ش عال
ــاب  ــگاه کت ــات در نمایش ــن توضیح ــر ای ــود. بناب ب
ــون  ــی چ ــرای موضوعات ــم ب ــعی می کنی ــال س امس
تاریــخ دانشــگاه، موضــوع ایــده و فلســفه دانشــگاه، 
ــی علــم و فنــاوری، مطالعــات  ــات اجتماع مطالع
زنــان و آمــوزش عالــی و ... آثــار جدیــدی بــه بــازار 

ــم. ــی کنی نشــر معرف

 
بــا توجــه بــه این کــه در صحبت هایتــان بــه 
تغییــر رویکــرد پژوهشــکده در عرصه هــای 
رویکــرد  تغییــر  کردیــد،  اشــاره  مختلــف 
چطــور  را  زنــان  حــوزه  در  پژوهشــکده 

مطالعــات  حــوزه  در  اثــر  چنــد  می بینیــد؟ 
کتــاب  نمایشــگاه  در  عرضــه  بــرای  زنــان 

داریــد؟ 
ــیار  ــای بس ــی کاره ــوزش عال ــان و آم ــوزه زن در ح
خوبــی را انجــام داده ایــم. خوشــبختانه ایــن حــوزه 
در چهــار ســال اخیــر فعال تــر شــده و در نمایشــگاه 
عرضــه  حــوزه  ایــن  در  را  اثــر  چهــار  امســال 
ــک  ــه کم ــم ب ــم بتوانی ــت و امیدواری ــم داش خواهی
پژوهشــگرانی کــه می تواننــد در پژوهشــکده کار 
کننــد، حــوزه زنــان و حوزه  هایــی را کــه مــورد 
اشــاره قــرار دادیــم بــا قــوت بیشــتری جلــو ببریــم.

متوجــه  شــما  ازصحبت هــای  کــه  آنچــه 
 می شــویم ایــن اســت کــه پژوهشــکده بــه 
تعبیــری بــه فلســفه وجــودی اش نزدیک شــده 
و در حــال پیــدا کــردن جایــگاه خــود اســت 
تــا بدیــن طریــق قطبــی بــرای آمــوزش عالــی 
و سیاســت گــذاری تبدیــل شــود. لطفــًا در 

ــد. ــح دهی ــتر توضی ــاره بیش ــن ب ای
دو نــگاه در مــورد پژوهشــکده و نســبتش بــا وزارت 
علــوم  تحقیقــات و فــن آوری وجــود داشــته و دارد؛ 
یــک نــگاه مبنــی براین کــه پژوهشــکده یــک مرکــز 
فکــری بــرای یــک معاونــت خــاص در وزارت 
خانــه اســت و یــک نــگاه مبنــی بــر آن اســت 
کــه پژوهشــکده اتــاق فکــر همــه معاونت هــای 
ــن آوری  ــات و ف ــای تحقیق ــه و حوزه ه وزارت خان
اســت. پژوهشــکده در ســال های اخیــر ذیــل نــگاه 
دوم حرکــت می کنــد. ایــن باعــث شــده اســت 
کــه مــا سیاســت گذاری های خــود را در چنــد 
حــوزه متمرکــز ســازیم؛ جــذب هیئــت علمــی، 
و  دانشــجو  نشــر، جــذب  سیاســت های  تدقیــق 
هدایــت نشــریات پژوهشــکده. بــه ایــن تعبیــر، 
ــه ای ســاماندهی  ــه گون تمــام پژوهشــکده خــود را ب
ــد،  ــاره کردی ــما اش ــه ش ــور ک ــه همانط ــد ک می کن
بــه اساســنامه تعریــف شــده اش نزدیــک شــود 
و ماموریت هــای بنیادیــن خــود را حــول محــور 
ــازد.  ــز س ــوری متمرک ــم و فنل ــی، عل ــوزش عال آم
غنی تــری  ادبیــات  شــاهد  آینــده  در  امیدواریــم 

بــرای ایــن حوزه هــا باشــیم.
سیاســت گذاری ها  ایــن  نتایــج  اســاس  بــر 
ــوم و  ــن دو وزارت عل ــاط بی ــم ارتب ــم بتوانی امیدواری
ــه ای ســازمند  ــه گون ــرورش را ب ــوزش و پ وزارت آم
ــاره  ــر را درب ــن اث تعریــف کنیــم. مــا تاکنــون چندی
کرده ایــم.  منتشــر  دانشــگاه  و  مــدارس  ارتبــاط 
تحقیقــات  حســب  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد 
تغییــر  درحــال  آمــوزش  ســبک های  موجــود، 
ــه  ــن تلقــی دانشــگاهیان نســبت ب اســت. عالوه برای

گفت و گو
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مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه عــوض شــده و ایــن 
آمــوزش  بایــد در سیاســت گذاری های  تغییــرات 
ــت  ــرد. در وضعی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــرورش م و پ
فعلــی آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی راه  
متفاوتــی را طــی می کننــد. اگــر بــه ایــن تفاوت هــا 
توجــه نشــود انســان هایی در آمــوزش و پــرورش 
ــا  ــه دانشــگاه ب ــا ورود ب تربیــت خواهنــد شــد کــه ب
ــی  ــاری و فکــری متفاوت صحنه هــا و روش هــای رفت
ــی  ــاوت ناش ــه متف ــن صحن ــوند. ای ــه رو می ش روب
ــرورش و  ــوزش و پ ــام آم ــا نظ ــویی ب ــدم هم س از ع
ــری اســت کــه ضــرر آن متوجــه  ــت پذی نظــام تربی
ــود. ــد ب ــه خواه ــت جامع ــدد و کلی ــای متع نهاده

امســال چنــد اثــر بــرای عرضــه در نمایشــگاه 
داریــد؟

امســال ۵۲  نمایشــگاه  تــا  پارســال  نمایشــگاه  از 
ــار  ــار آث ــه در کن ــم ک ــه کرده ای ــاده عرض ــر را آم اث
ــوان را  منتشــر شــده قبلــی مجموعــًا حــدود ۴۱۰ عن
عرضــه خواهیــم کــرد. در حــوزه تاریــخ دانشــگاه، 
حســین  مدیریــت  بــا  دانشــگاهی  پیمایش هــای 
ــار  ــدی هســتند کــه در کن ــی دو حــوزه جدی میرزای
 ۱۰ نمایشــگاه  ایــن  در  فوق الذکــر  حوزه هــای 
عنوانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. امیــد 
داریــم کــه درماه هــای آینــده و درنمایشــگاه بعــدی 
ــه صــورت کامــل  بتوانیــم مجموعــه پیمایش هــا را ب
ــه را  ــکان مقایس ــه، ام ــن مجموع ــم. ای ــر کنی منتش
ــه آمارهــا و پژوهش هــای  بــرای پژوهشــگرانی کــه ب
کیفــی و کمــی عالقــه دارنــد فراهــم مــی آورد. 
ــجویی  ــش  دانش ــه بخ ــده ک ــم ش ــی ه صحبت های
پیمایش هــای ملــی ذیــل ایــن مجموعــه منتشــر 

ــود. ش
 

شــما چنــد عنــوان کتــاب بــرای عرضــه در 
نمایشــگاه کتــاب داریــد کــه آن را تالیــف و یــا 

ــد؟ ــه کردی ترجم
»فلســفه  نــام  بــه  کــه  کتــاب  عنــوان  دو  مــن 
بــرای  را  کانــت«  علــم  »فلســفه  و  دانشــگاه« 
می گــذارم.  عالقه منــدان  اختیــار  در  نمایشــگاه 
در مجموعــه فلســفه دانشــگاه ۲۰ اســتاد ممتــاز 
دانشــگاه  فلســفه  دربــاره  ایرانــی  صاحب نــام  و 
و فلســفه پژوهــش دیدگاه هــای خــود را عرضــه 
ــری  ــا ویراســتاری و دبی ــن مجموعــه ب داشــته اند. ای
ــاره  ــی را درب ــد و نوین ــای جدی ــن نگاه ه ــی م علم
ــدگان  ــار خوانن ــگاه در اختی ــفه و دانش ــبت فلس نس

قــرار می دهــد. ایرانــی 

ناصرالدین علی تقویان درباره آینده کتاب مطرح کرد:
آشــفتگی نمادیــن در عرصــه کتــاب داریــم/ ســردرگمی 

مخاطبــان نمایشــگاه نشــانه چیســت؟

بــه  اشــاره  بــا  تقویــان  علــی  ناصرالدیــن 
ــر  ــرای نش ــالم ب ــی س ــازوکار اجتماع ــود س نب
منطــق  یــک  بایــد  حــوزه  ایــن  می گویــد: 
درونــی بــرای خــودش ایجــاد کنــد تــا بتوانــد 
اثــر خــوب از اثــر بــد را بــرای انتشــار تفکیــک 
ــاری  ــب معی ــوان مخاط ــه عن ــم ب ــا ه ــد و م کن
انتخــاب کتــاب  بــرای  باشــد کــه  دســتمان 
متناســب بــا عالیــق و نیازهایمــان ســراغ چــه 

کســی برویــم.

علمــی  هیئــت  عضــو  تقویــان  علــی  ناصرالدیــن 
در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده 
ــا(، در  ــران )ایبن ــاب ای ــزاری کت ــا خبرگ ــو ب گفت وگ
ــاب  ــده کت ــاره آین ــه درب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
صرفــًا فقــط بحــث بعــد فیزیــک کتــاب و تقابــل نشــر 
کاغــذی و نشــر دیجیتــال مطــرح اســت یــا ماجــرا فراتــر 
از ایــن قضیــه و بــه نوعــی مرتبــط بــا مفهومــی بــه نــام 
»خوانــدن« اســت، گفــت: قطعــًا نمی شــود ایــن 
روزهــا دربــاره کتــاب حرفــی زد بــدون اینکــه نقــش و 
اهمیــت داســتان فضــای مجــازی و کتــاب دیجیتــال را 
در نظــر گرفــت. بــه نظــر مــن آینــده ایــن دو حــوزه از 
ــه همدیگــر گــره خــورده  جهت هــای بســیار مهمــی ب
اســت. فــارغ از اینکــه بخواهیــم مویــه ای بکنیــم بــرای 
ــای  ــتنی فض ــور س ــه ط ــه ب ــه ک ــن آنچ ــت رفت از دس
یعنــی  می کنیــم  معرفــی  کتاب خوانــی  و  کتــاب 

ــه  ــد ب ــه بای ــکان فیزیکــی کتابخان ــاب کاغــذی، م کت
ــیم. ــاب بیندیش ــده کت ــث آین مبح

او ادامــه داد: معمــواًل ایــن روزهــا زیــاد از ایــن گالیه ها 
می شــنویم کــه دیگــر کســی کتــاب نمی خوانــد و 
همــه سرشــان در گوشی هایشــان اســت و ... واقعیــت 
ــه  کردن هــا  ــن گالی ــم ای ــن اســت کــه فکــر نمی کن ای
فایــده ای داشــته باشــد و خیلــی هــم فضــای نشــر 
بــه عرصــه کتــاب و  دیجیتــال و ورود تکنولــوژی 
ــر  ــوی دیگ ــه از س ــم. البت ــد نمی دان ــی را ب کتاب خوان
می تــوان و بایــد ایــن فضــا را نقــد کــرد. یعنــی همــان 
نقــدی را کــه می تــوان بــه فضــای  نشــر مجــازی وارد 
دانســت و بــا اشــاره بــه عارضه  هایــی کــه فضــای 
ــه  ــوان ب ــده  دیگــری  دارد می ت ــر پدی ــل ه مجــازی مث
کتــاب ســنتی و کاغــذی و آنچــه در همیــن نمایشــگاه 

ــرد. ــم وارد ک ــود ه ــه می ش عرض
ــن  ــن ای ــد م ــاد نق ــرد: بنی ــد ک ــگر تاکی ــن پژوهش  ای
اســت کــه مــا بــه طــور کلــی دچــار یــک سرگشــتگی 
ــده ایم.  ــن ش ــفتگی نمادی ــری آش ــه تعبی ــا ب ــانه ها ی نش
ــه از  ــه ک ــط هرآنچ ــم رب ــر نمی توانی ــارت دیگ ــه عب ب
صنــف نمــاد اســت را بــا آن چیــزی کــه بایــد غیرنمــاد 
باشــد تشــخصیص بدهیــم و مطمئــن باشــیم آن داللتــی 
کــه می کنــد داللــت واقعــی و معنــاداری اســت. مثــال 
شــما بــا انبــوه خبــر و محتــوا  و حتــی تحلیــل و گزارش 
و عبارت هــای کوتــاه و ... در فضــای مجــازی مواجــه 

گفت و گو
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هســتید کــه تکثیــر و فــورارد می شــوند و هرکســی 
ــوا  ــده محت ــن امــکان را دارد کــه هــم تولید کنن هــم ای
ــوا  ــده یــک محت ــده و تکثیرکنن باشــد و هــم توزیع کنن
و متــن و عمــال هیــچ پاالیشــی در ایــن مســیر صــورت 

نمی گیــرد. 
 تقویــان همچنیــن بــا اشــاره بــه داوری هــا دربــاره 
هرتکــه تولیــدن نمادینــی کــه صــورت می گیــرد، 
ــدن  ــه تولی ــاره هرتک ــک داوری درب ــد: ی ــر ش متذک
نمادینــی کــه صــورت می گیــرد. پیش تــر تــا حــدودی 
ایــن داوری هــا و ممیزی هــا وجــود داشــت و باالخــره 
ناشــران و مطبوعــات و ... معیارهایــی داشــتند کــه 
اثــری کــه می خواهنــد منتشــر کننــد واجــد حداالقلــی 
از اســتانداردهای ماهــوی و شــکلی باشــد. یعنــی ناشــر 
کــه یــک مرکزیــت و هویــت حقوقــی مشــخصی 
ــه  ــود ک ــل ب ــود قائ ــرای خ ــم ب ــئولیتی ه ــت، مس داش
وقتــی قــرار اســت یــک اثــری را منتشــر کنــد دراصــل 
یــک اعتبــاری هــم بــه خالــق اثــر و متــن می دهــد کــه 
ــت  ــت اس ــم. درس ــر می کن ــو را منتش ــن دارم کار ت م
ــوده  ــمندی ب ــرد دانش ــاال ف ــم احتم ــر ه ــق اث ــه خال ک
ــی داده  ــر م ــه ناش ــاری ب ــک اعتب ــم ی ــری او ه و تعبی
ــم  ــر تصمی ــن ناش ــی م ــم وقت ــرف ه ــن ط ــی از ای ول
می گیــرم کــه اثــرت منتشــر شــود یعنــی آن اثــر از 
یــک ارزشــمندی برخــوردار اســت و آن را بــه جامعــه 
معرفــی  مکتــوب  فرهنگــی  کاالی  مصرف کننــده 

ــرده ام. ک
 او ســپس در پاســخ بــه ایــن نقــد کــه بــه نظــر می رســد 
ــای  ــن فض ــده و ای ــوس ش ــتان معک ــا داس ــن روزه ای
ــر  ــک اث ــار ی ــرای انتش ــار ب ــه اعتب ــت ک ــازی اس مج
می دهــد و مــا شــاهد چــاپ کپشــن های اینســتاگرامی 
ــالن  ــلبریتی ف ــه ای و ... س ــد جمل ــای چن و توییت ه
ــه  ــدن مقول ــم ش ــه گ ــه ب ــتیم ک ــی هس ــبکه اجتماع ش
ــد  ــن نق ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــن می زن ــدن« دام »خوان
ــانه هایی  ــتگی نش ــا سرگش ــا ی ــفتگی نماده ــان آش هم
ــتیم  ــه هس ــا آن مواج ــی ب ــور کل ــه ط ــا ب ــه م ــت ک اس
ــی  ــانه ها را در تمام ــتگی نش ــن سرگش ــم ای ــا ه و اتفاق
ــم  ــا ه ــان آدم ه ــه می ــه رابط ــی در عرص ــا حت عرصه ه
نظــام  و  مربوطیت هــا  شــبکه  درواقــع  می بینیــم. 
ــرده و  ــدا ک ــه پی ــته و خدش ــرک برداش ــا ت مربوطیت ه
رابطــه دال و مدلــول و رابطــه آدم هــا بــا همدیگــر دیگــر 
از یــک منطــق روشــن و مشــخصی پیــروی نمی کنــد.
 او بــا اشــاره بــه گره خــوردن آینــده کتــاب بــا فضــای 
ــد:  ــادآور ش ــز ی ــک نی ــای تکنولوژی ــازی و ابزاره مج
منظــورم ایــن اســت کــه آینــده کتــاب از ایــن جهــت 
واقعــا بــه وضعیــت فضــای مجــازی گــره خــورده 
ــازی  ــای مج ــر و فض ــه نش ــه رابط ــاال اینک ــت. ح اس
ــه  ــت ک ــازی اس ــای مج ــن فض ــده و ای ــوس ش معک
ــار  ــن اعتب ــد و ای ــار می ده ــیک اعتب ــر کالس ــه نش ب

ــم  ــرف ه ــدارد از آن ط ــنی ن ــده روش ــی قاع ــم خیل ه
دارد. چالش هایــی 

ــد  ــن اســتاد دانشــگاه، جــدا از شــیوه تولی ــه ای ــه گفت ب
کتــاب از محتواهــای مجــازی کــه مثــال زده شــد، بــا 
ــن  ــداد عناوی ــم کــه تع ــگاه گــذرا هــم می بینی ــک ن ی
ــن ۱۰  ــژه در ای ــه وی ــت، ب ــاد اس ــی زی ــا خیل کتاب ه
تــا ۱۵ ســال اخیــر کــه رشــد فضــای مجــازی را شــاهد 
ــه  ــاب ب ــن رشــد در عرصــه کت ــا ای ــم، متناظــر ب بوده ای
ــداد  ــده تع ــد خیره کنن ــا رش ــز ب ــیک نی ــای کالس معن

ــراژ مواجــه هســتیم. ــن و کاهــش تی عناوی
ــه  ــر ب ــود نش ــد خ ــان می ده ــن نش ــرد: ای ــد ک او تاکی
ــای  ــه از فض ــری ک ــدا از تاثی ــیکش ج ــای کالس معن
ــن  ــفتگی نمادی ــن آش ــه ای ــال ب ــرد اص ــازی می گی مج
و نمادهــا دامــن می زنــد. شــما تعــداد ناشــران کشــور 
را هــم بررســی کنیــد می بینیــد کــه مراکــز و نهادهــای 
متنــوع و گوناگونــی را می بینیــد کــه همــه امــکان 
انتشــار اثــر دارنــد. نمی گویــم بایــد منعــی قائــل شــد 
ــچ  ــا هی ــی م ــد ول ــد و کاری کن ــت بیای ــال دول ــا مث ی
ســازوکار اجتماعــی ســالمی نداریــم کــه برآینــد تولیــد 
اثــر مکتــوب خــود بــا خــود پاالیــش شــود. یعنــی ایــن 
حــوزه یــک منطــق درونــی بــرای خــودش ایجــاد کنــد 
ــر  ــر خــوب از اث ــد اث ــن منطــق بتوان ــه نحــوی کــه ای ب
بــد را بــرای انتشــار تفکیــک کنــد و مــا هــم بــه عنــوان 
مخاطــب معیــاری دســتمان باشــد کــه بــرای انتخــاب 
ــه  ــراغ چ ــان س ــق و نیازهایم ــا عالی ــب ب ــاب متناس کت

ــم. کســی بروی
 تقویــان افــزود: مــن عالقه منــد بــه آثــار حــوزه فلســفه 
و علــوم اجتماعــی اگــر بخواهــم در همیــن نمایشــگاه 
ــه ای کــه ســر  ــه هــر غرف ــم، ب ــه کن ــی را تهی کتاب های
ــد  ــه می کنن ــفی عرض ــر فلس ــم اث ــم ه ــم می بین می زن
ــتن و ...  ــاد زیس ــی ش ــم روان شناس ــان و ه ــم رم و ه
یعنــی یــک گیجــی بــه بازدیدکننــده دســت می دهــد. 
همــه ایــن مــوارد هــم بی ربــط بــا وضعیــت اجتماعــی، 
ــت.  ــا نیس ــه م ــر جامع ــم ب ــی حاک ــی و سیاس فرهنگ
ــه  ــاد ک ــز اعتم ــع متمرک ــن منب ــی بزرگتری ــا وقت اساس
ــت  ــودش اعتمادزداس ــت خ ــت اس ــت و حاکمی دول
چگونــه قــرار اســت بــه ســازوکارهایی فکــر کنیــم کــه 

در ســطح جامعــه اعتمــاد وجــود داشــته باشــد.
 عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی 
ــادی  ــای اقتص ــش بازی ه ــی نق ــی در ارزیاب و اجتماع
ــن  ــاب در ای ــاپ کت ــدن چ ــاری ش ــر و تج ــوزه نش ح
آشــفتگی نمادیــن حاکــم بــر عرصــه فرهنــگ مکتــوب 
نیــز گفــت: مــن فی نفســه تجــارت بــا نشــر و اقتصــاد 
نشــر را بــه عنــوان یــک فعالیــت اقتصــادی مشکل ســاز 
نمی دانــم. منطــق صنعــت فرهنــگ نــه لزومــا بــه 
معنــای آدورنویــی قضیــه بلکــه بــه معنــای ســازوکاری 

ــره  ــت دارد و باالخ ــادی در آن اهمی ــه ارزش اقتص ک
بایــد ارزش هــای نمادیــن بــا ارزش هــای اقتصــادی 
ربطــی پیــدا کننــد چنــدان هــم بــد و نادرســت نیســت. 
در همــه دنیــا هــم ناشــران معتبــر دنیــا بــرای خودشــان 
ــه ای  ــا نکت ــد. منته ــی دارن ــای مال ــاب و کتاب ه حس
کــه هســت و آنچــه کــه در ایــران اتفــاق افتــاده لزوما به 
اصطــالح حاکمیــت منطــق اقتصــادی بــر فعالیت هــای 
فرهنگــی نیســت و کاش تنهــا مســئله همیــن بــود و مثل 
ــر  ــادی ب ــق اقتص ــا منط ــکا و ... تنه ــتان و آمری انگلس
حــوزه فرهنــگ مکتــوب حاکــم بــود و همــه ناشــران 
در یــک رقابــت آزاد و منصفانــه و بــه پشــتوانه های 
ــتر  ــا بیش ــی اینج ــود. ول ــن ب ــان روش ــی تکلیفش قانون
یــک ســازوکار مافیایــی در بخــش اقتصــاد و فرهنــگ 
ــر  ــا همدیگ ــد ب ــن دو می توانن ــه ای ــه ای ک ــر رابط و ب
داشــته باشــند، حاکــم اســت. مشــکل مــا ایــن اســت 
ــر و  ــه نش ــه عرص ــص ب ــا مخت ــم تنه ــکل ه ــن مش و ای
تولیــد کاالهــای فرهنگــی نیســت و در همــه حوزه هــا 

ــم. ــئله را می بینی ــن مس ای
 او اضافــه کــرد: منطــق نظــام مافیایــی هــم ایــن اســت 
کــه قانــون حاکمیــت نــدارد و آنچــه کــه تعییــن 
ــی  ــت. یعن ــه زور اس ــون بلک ــه قان ــد ن ــف می کن تکلی
هرکســی کــه می توانــد بــه منابــع اقتــدار بیشــتری 
ــده را  ــه قاع ــت ک ــرد اوس ــتفاده بب ــود و اس ــل ش متص
تعییــن می کنــد و چــون صحنــه قــدرت تغییــر می کنــد 
و  می شــوند  دگرگــون  مرتــب  هــم  قاعده هــا  ایــن 
هیچــگاه تبدیــل بــه قانــون نمی شــوند. در حــوزه 
ــنوم  ــن می ش ــم م ــاب ه ــش کت ــر و پخ ــذ و نش کاغ
کــه باندهــای مافیایــی وجــود دارنــد کــه ســعی دارنــد 
منطــق خودشــان را اعمــال کننــد. وخامــت اوضــاع هم 
در ایــن عرصــه بیشــتر وقتــی خــودش را نشــان می دهــد 
میــان  بــه  کمک آموزشــی  کتاب هــای  پــای  کــه 
ــا  ــود و ب ــدل می ش ــی رد و ب ــای کالن ــد و پول ه می آی
صنعــت کنکــور و مدرک گرایــی خــورده و شــبکه ای 
پیچیــده ای بــرای تنظیــم روابــط قــدرت ایجــاد کــرده 
اســت کــه ایــن پول هــا از دایــره خاصــی خــارج 

ــوند. نش
 تقویــان در پایــان تاکیــد کــرد: در مجمــوع بــه همــان 
انــدازه ای می توانیــم بــه آینــده کتــاب خوش بیــن 
باشــیم کــه در مــورد وضعیــت کلــی اجتماعــی و 
ــن  ــرآورد م ــیم و ب ــن باش ــم خوش بی ــی مان بتوانی سیاس
ــروز  ــه ام ــد در جامع ــن امی ــدان ای ــن اســت کــه چن ای
بــاال نیســت کــه بــه طبــع آن بــه بهبــود وضعیــت 
کتــاب و کتاب خوانــی و روشــن  شــدن معیارهــا و 

ــیم.  ــدوار باش ــن امی ــت قوانی تثبی

گفت و گو
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جبار رحمانی در گفت وگو با مهر مطرح کرد  
نمایشگاه کتاب ۱۰ سال است درجا می زند

پژوهشــکده  رئیــس  مشــاور  رحمانــی، 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم، 
انتشــارات  حــوزه  در  فنــاوری  و  تحقیقــات 
می گویــد مــا در ایــران بــازار ســاالنه کتــاب را 
ــاب  ــد کت ــک عی ــال ی ــر س ــا ه ــم، ت می خوابانی

ــیم! ــته باش داش

جبــار رحمانــی، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، 
ایــن  رئیــس  مشــاور  و  فنــاوری  و  تحقیقــات 
بــه خبرنــگار  انتشــارات  پژوهشــکده در حــوزه 
ــبت  ــه نس ــکده ب ــارات پژوهش ــت: انتش ــر گف مه
نمایشــگاه ســال قبــل، ۵۳ کتــاب تألیــف و ترجمــه 
ــگاه  ــی ودومین نمایش ــان س ــرای مخاطب ــد را ب جدی
بین المللــی کتــاب تهــران بــه ارمغــان آورده اســت.

انتشــارات  کتاب هــای  مخاطبــان  افــزود:  وی 
ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع پژوهش
ــه ای هســتند، چــرا کــه مــا در  ــًا ثابــت و حرف تقریب
ــی کار  ــوزش عال ــی آم ــات تخصص ــوزه مطالع ح
دانشــجویان  ماننــد  کســانی  بیشــتر  و  می کنیــم 
اســتادان  یــا  تکمیلــی  تحصیــالت  مقاطــع 
ــد،  ــال می کنن ــوزه را دنب ــن ح ــه ای ــگاه ها ک دانش

ــتند. ــا هس ــار م ــان آث مخاطب
رحمانــی ادامــه داد: تاکنــون رجــوع بــه غرفــه 
ــم  ــال ه ــگاه امس ــکده در نمایش ــارات پژوهش انتش

ــه هــر حــال  ــا ب ــوده، ام ــد ســال های گذشــته ب مانن
قــدرت خریــد کمتــر شــده اســت. از نظــر ریالــی 
ــد نمایشــگاه ســال گذشــته  ــا مانن ــروش م ــًا ف تقریب
ــم کــه قیمــت کتاب هــا  اســت، امــا فرامــوش نکنی
دو تــا دو و نیــم برابــر بیشــتر شــده و همیــن نشــان 
ــداری شــده  ــداد کتاب هــای خری می دهــد کــه تع
ــه  ــت ک ــوان گف ــور کل می ت ــه ط ــت. ب ــر اس کمت
نمایشــگاه تاکنــون خــوب بــوده و اســتقبال مناســبی 
از آن شــده، امــا قیمــت کتاب هــا تأثیــر معنــاداری 

ــروش آنهــا گذاشــته اســت. در ف
ایــن مردم شــناس همچنیــن بــه نقــد شــیوه برگــزاری 
نمایشــگاه کتــاب نیــز پرداخــت و گفــت: اســلوب 
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران، ۱۰ ســال اســت 
ــق  ــد منط ــما نمی توانی ــد. ش ــا می زن ــه دارد درج ک
معنــاداری در نــوع توزیــع غرفه هــا پیــدا کنیــد. 
ــراژ  ــاب دارد مت ــوان کت ــاًل ۴۰ عن ــه مث ــری ک ناش
ــه ناشــری اســت  ــه غرف ــک ب ــًا نزدی ــه اش تقریب غرف
کــه ۲۰۰ عنــوان کتــاب منتشــر کــرده اســت. ایــن 
ــرایط  ــا در ش ــت، ام ــاز اس ــاله س ــی مس ــی منطق ب
موجــود تنهــا انتخــاب و امــکان مــا همین نمایشــگاه 
اســت و بایــد قــدر آن را دانســت و از فرصت هایــی 
ــتفاده را  ــت اس ــی آورد نهای ــد م ــا پدی ــرای م ــه ب ک

کــرد.
رحمانــی در ادامــه مشــکل اصلــی بــازار نشــر ایــران 
را نــه برگــزاری نمایشــگاه، کــه در شــبکه توزیــع در 
صنعــت نشــر دانســت. وی در توضیــح ایــن نکتــه 

اشــاره کــرد: مســاله اصلــی در صنعت نشــر، شــبکه 
ــز  ــچ چی ــه هی ــت و ن ــران اس ــاب در ای ــع کت توزی
ــم. شــرکت هایی  ــع نداری ــا شــبکه توزی دیگــری. م
ــغول  ــه مش ــن زمین ــه در ای ــی ک ــش خصوص از بخ
ــد،  ــود را دارن ــاص خ ــلیقه خ ــتند، س ــت هس فعالی
ــت و  ــب نیس ــم مناس ــص ه ــبکه ناق ــن ش ــا همی ام
ــورد  ــا بجن ــد ی ــواز، بیرجن ــه در اه ــانی ک ــاًل کس مث
بــه  راحتــی  دسترســی  می کننــد،  زندگــی  و… 

ــد. ــران ندارن ــر ای ــازار نش ــه روز ب ــای ب کتاب ه
و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده  اســتادیار 
ــی  ــه و طراح ــزوم مطالع ــر ل ــن ب ــی همچنی اجتماع
سیســتمی بــرای پخــش مناســب کتــاب تاکیــد 
ــاب  ــع کت ــی توزی ــبکه های فعل ــت: ش ــرد و گف ک
ــد  ــر می کنن ــا را فیلت ــیاری از ذائقه ه ــران، بس در ای
و همیــن نکتــه ضــرورت فکــر کــردن مســئوالن بــه 
ــاب  ــش کت ــاله پخ ــاند. مس ــاله را می رس ــن مس ای
ماننــد مســاله ســینما در ایــران اســت. وقتــی در 
همــه  نداریــم  خوبــی  ســینماهای  شهرســتان ها 
ــد. نداشــتن  ــم ببینن ــد کــه در فســتیوال ها فیل می آین
ــا  ــده ت ــث ش ــاب باع ــب کت ــع مناس ــتم توزی سیس
ــای  ــاب، خریده ــه کت ــدان ب ــان و عالقه من مخاطب
خــود را صرفــًا بــرای نمایشــگاه بگذارنــد و در 

ــد. ــاب نخرن ــر کت ــال دیگ ــول س ط
در  کتــاب  توزیــع  فقــدان سیســتم  از  رحمانــی 
ــگاه  ــی نمایش ــاز برپای ــه س ــوان زمین ــه عن ــران، ب ای
کتــاب تهــران یــاد کــرد و ادامــه داد: معمــواًل 
ــاب  ــد کت ــرای خری ــا ب ــزرگ دنی ــگاه های ب نمایش
نیســتند. در آن نمایشــگاه ها تبــادل اطالعــات میــان 
ناشــران، زمینــه ســازی بــرای بســتن پیمان هــای 
همــکاری و… انجــام می شــود؛ امــا مــا نمایشــگاه 
را بــه دلیــل نداشــتن سیســتم توزیــع بــه یــک 
بنابرایــن  کرده ایــم.  تبدیــل  بــزرگ  فروشــگاه 
ــود را  ــاب خ ــای کت ــتانی خریده ــب شهرس مخاط
بــه ســالی یکبــار در ســال کاهــش داده و آن را بــه 
ــرا  ــد، چ ــدود می کن ــران مح ــاب ته ــگاه کت نمایش
کــه در ایــن نمایشــگاه بــه هــر کتابــی کــه بخواهــد، 

دسترســی دارد.
فعلــی  شــرایط  در  گفــت:  پایــان  در  رحمانــی 
حــل  راه  بهتریــن  کتــاب  نمایشــگاه  برگــزاری 
ــاز  ــع خــوب باشــد نی اســت امــا اگــر سیســتم توزی
بــه صــرف ایــن همــه هزینــه و زمــان بــرای برگــزار 
ــدارد  ــی ن ــت. معن ــاب نیس ــگاه کت ــردن نمایش ک
کــه مــا بــازار کتــاب را بخوابانیــم تــا بتوانیــم ســالی 

ــیم. ــته باش ــاب داش ــد کت ــار عی یکب

گفت و گو
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فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

دکتــر حســین میرزایــی رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن 
جشــنواره بین المللــی فارابــی بــا بیــان خبــر فراخــوان 
یازدهمیــن دوره جشــنواره، زمــان دریافــت آثــار 
ــرداد  ــا ۳۱ م ــاه ۱۳۹۸ ت ــن دوره را از اول خردادم ای

مــاه ســال جــاری اعــالم کــرد.
ادوار  همچــون  جشــنواره  پذیــرش  مــورد  آثــار 
»کتــاب  شــامل  قالــب  چهــار  در  گذشــته 
پژوهــش«  یافتــه  اختتــام  پژوهشــی«، »گــزارش 
ــد«  ــه کارشناسی ارش ــری« و »پایان نام ــاله دکت »رس
اســت. آثــاری کــه از ابتــدای ســال ۱۳۹۵ تــا پایــان 
اســفند ۱۳۹۷ پایــان یافته انــد می تواننــد در ایــن 

دوره از جشــنواره شــرکت کننــد.
وی افــزود: آثــار علمــی در ایــن جشــنواره در پانــزده 
گــروه علمــی “اخــالق، ادیــان و عرفــان”، “تاریــخ، 
جغرافیــا و باستان- شناســی”، “حقــوق”، “زبــان، 
ادبیــات و زبان  شناســی”، “علــوم اجتماعــی و علــوم 
ارتباطــات”، “علوم اقتصــادی، مدیریــت و علــوم 
مالــی”،  “علــوم تربیتــی، روان شناســی و علــوم 
بین الملــل  روابــط  سیاســی،  “علــوم  ورزشــی”، 
و مطالعــات منطقــه ای”، “علــوم قرآنــی، تفســیر 
و حدیــث”، “فقــه و اصــول”، “فلســفه، منطــق 
و  اطالع  رســانی  اطالعــات،  “فنــاوری  و کالم”، 
ــام  ــات انقــالب اســالمی و ام ــداری”، “مطالع کتاب
ــی”  ــر و زیبایی شناس ــات هن ــی )ره(”، “مطالع خمین
ــوند.  ــت می  ش ــته  ای” دریاف ــان رش ــات می و “مطالع
ــه  ــوط ب ــار مرب ــز آث ــنواره نی ــل جش ــش بین المل بخ
حــوزه ایران شناســی و اسالم شناســی را دریافــت 

می کنــد
جشــنواره  یازدهمیــن  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
در  گذشــته  ادوار  همچــون  فارابــی،  بین المللــی 
بخــش ویــژه نیــز جایــزه شــخصیت های پیشــرو 
علــوم  پیشکســوت  اســالمی،  و  انســانی  علــوم 
ــر، انجمــن علمــی  انســانی و اســالمی، مترجــم برت
برتــر، نشــریه علمــی و پژوهشــی برتــر و نظریه پــرداز 

ــد. ــد ش ــا خواه ــر اعط برت
تمامی پژوهشـــگران حوزه علـوم انسـانی و اسـالمی 
ــه  ــنواره ب ــایت جش ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می¬توانن

آدرس  www.farabiaward.ir  از اول خردادمــاه 
ــار علمــی خــود را ثبــت کننــد. آث

ــار در  ــت آث ــه ثب ــان اینک ــا بی ــن ب ــی همچنی میرزای
ــی  ــی و حقوق ــب حقیق ســامانه جشــنواره در دو قال
ــن  ــه مولفی ــر اینک ــالوه ب ــت: ع ــار داش ــت اظه اس
ــه  ــبت ب ــد نس ــود می توانن ــرم خ ــگران محت و پژوهش
ثبــت آثــار در ســامانه اقــدام نماینــد، ناشــران محترم، 
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی، انجمن هــای علمــی 
نیــز  پژوهشــی  و  آموزشــی  و گروه هــای علمــی 

ــد  ــتگی الزم می دانن ــد شایس ــری را واج ــه اث چنانچ
بــه معرفــی و ثبــت آثــار پیشــنهادی مبــادرت ورزنــد 

ــد. ــار فاخــر را فراهــم نماین ــه شناســایی آث و زمین
گفتنــی اســت جشــنواره بین المللــی فارابــی توســط 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، کمیســیون 
ــاد  ــکو، بنی ــه اي آیسس ــر منطق ــکو، دفت ــي یونس مل
ملــی نخبــگان و پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري هــر 

ــود. ــزار می  ش ــاله برگ س

اخبار جشنواره فارابی
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از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
 دبیر، رئیس دبیرخانه و دبیر علمی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی 

منصوب شدند

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری طــی احــکام 
جداگانــه ای دکتــر غالمرضــا غفــاری، دکتــر 
حســین میرزایــی و دکتــر عبداالمیــر نبــوی را 
ــن  ــر یازدهمی ــمت های دبی ــه س ــب ب ــه ترتی ب
رئیــس  فارابــی،  بین المللــی  جشــنواره 
ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــه یازدهمی دبیرخان
فارابــی و دبیــر شــورای علمــی یازدهمیــن 
جشــنواره بین المللــی فارابــی  منصــوب کــرد.

در حکــم انتصــاب دکتــر غفــاری آمده اســت: »نظر 
بــه ســوابق علمــی، تعهــد و شایســتگی جناب عالــی، 
ــی  ــنواره بین الملل ــه جش ــاده ۷ آئین نام ــاس م ــر اس ب
ــر  ــمت دبی ــه س ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی، ب فاراب
ــوب  ــی" منص ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن جش "یازدهمی
ــب و  ــزی مناس ــا برنامه ری ــت ب ــد اس ــوید. امی می ش
بهره گیــری از ظرفیت هــا، شــاهد برگــزاری مطلــوب 

جشــنواره باشــیم.
تندرســتی و توفیــق روزافــزون شــما را در ارتقــای 
علــوم انســانی و اســالمی کشــور از درگاه ایــزد منــان 

ــم.« خواهان

وی دکتــر حســین میرزایــی، رئیــس پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم را 
نیــز بــه عنــوان رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره 

بین المللــی فارابــی منصــوب کــرد.
در حکــم دکتــر غالمــی خطــاب بــه دکتــر میرزایــی 
ــد و  ــی، تعه ــوابق علم ــه س ــر ب ــت: »نظ ــده اس آم
شایســتگی جنــاب عالــی، بــر اســاس تبصــره ۱ مــاده 
ــی و پیشــنهاد  ــی فاراب ــه جشــنواره بین الملل ۷ آئین نام
ــمت  ــه س ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــنواره ب ــر جش دبی
ــی  ــنواره بین الملل ــن جش ــه یازدهمی ــس دبیرخان "رئی
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــوید. ب ــوب می ش ــی" منص فاراب
ــداد علمــی  ــن روی ــه در برگــزاری ای اساســی دبیرخان
ــنواره  ــن جش ــی رود یازدهمی ــار م ــور انتظ ــم کش مه
ــد  ــته، مانن ــای بایس ــا و تالش ه ــا برنامه ریزی ه ــز ب نی
ــه نحــو شایســته برگــزار شــود. دوره هــای پیشــین، ب

تندرســتی و توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در 
ــور از درگاه  ــالمی کش ــانی و اس ــوم انس ــای عل ارتق

ــم.« ــان خواهان ــزد من ای
وزیــر علــوم، در حکــم جداگانــه  دیگــری نیــز دکتــر 
ــورای  ــر ش ــمت دبی ــه س ــوی را ب ــر نب ــید عبداالمی س

فارابــی  بین المللــی  جشــنواره  یازدهمیــن  علمــی 
ــرد. ــوب ک منص

ــوی  ــر نب ــه دکت ــاب ب ــی خط ــر غالم ــم دکت در حک
ــد و  ــی، تعه ــوابق علم ــه س ــر ب ــت: »نظ ــده اس آم
شایســتگی جنــاب عالــی، بــر اســاس تبصــره ۱ مــاده 
ــی و پیشــنهاد  ــی فاراب ــه جشــنواره بین الملل ۷ آئین نام
دبیــر جشــنواره بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت " 
دبیــر شــورای علمــی یازدهمیــن جشــنواره بین المللــی 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــوید. ب ــوب می ش ــی" منص فاراب
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــی در برگ ــورای علم ــی ش اساس
علمــی مهــم کشــور انتظــار مــی رود آثــار فاخــر 
دریافــت شــده بــا دقــت علمــی بررســی و بــه جامعــه 

ــود. ــی ش ــور معرف ــانی کش علوم انس
تندرســتی و توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در 
ــور از درگاه  ــالمی کش ــانی و اس ــوم انس ــای عل ارتق

ــم.« ــان خواهان ــزد من ای
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نشســت »وعــده روشــنگری و اهمیــت جامعه شناســی فرهنگــی« 
ــد برگزار ش

اهمیــت  و  روشــنگری  »وعــده  نشســت 
جامعه شناســی فرهنگــی« بــا حضور پروفســور 
دیــک هوتمان اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه 
ــاه در  ــن م ــنبه ۱۹ فروردی ــک دوش ــوِون بلژی ل
ســالن دکتــر قانعــی راد پژوهشــکده مطالعــات 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــی و اجتماع فرهنگ

ــان  ــا بی ــان ب ــک هوتم ــت دی ــن نشس ــدای ای در ابت
ــش  ــه پرس ــه س ــد دارم ب ــه قص ــن ارائ ــه در ای اینک
پرســش  ســه  ایــن  گفــت:  دهــم  پاســخ  مهــم 
چیســت؟  فرهنگــی  جامعه شناســی  از؛  عبارتنــد 
بــه جامعه شناســی  چــرا جامعه شناســی فرهنگــی 
پوزیتیویســتی ارجحیــت دارد و درواقــع مشــکل 
اینکــه  و  چیســت؟  پوزیتیویســتی  جامعه شناســی 
در  را  کمــی  پژوهــش  می توانیــم  چگونــه  مــا 

کنیــم. تقویــت  فرهنگــی  جامعه شناســی 
ــی  ــن جامعه شناس ــاوت بی ــزود: تف ــه اف وی در ادام
چیــزی  پوزیتیویســتی  و جامعه شناســی  فرهنگــی 
ــه  ــه لحــاظ روش شــناختی اشــتباه گرفت اســت کــه ب
همــگان  کــه  چیــزی  همــان  یعنــی  می شــود. 
ــتی  ــی پوزیتیویس ــه جامعه شناس ــد ک ــور می کنن تص
امــا  می کنــد  اســتفاده  کمــی  روش هــای  از 
کیفــی  روش هــای  از  فرهنگــی  جامعه شناســی 
ــدل  ــر دو م ــا ه ــه م ــد، درصورتیک ــتفاده می کن اس
را در جامعه شناســی فرهنگــی داریــم. امــا حقیقــت 
و  هستی شناســی  در  تفــاوت  کــه  اســت  ایــن 

اســت. دو  ایــن  معرفت شناســی 
بــه گفتــه هوتمــان: نــگاه هستی شناســی یعنــی اینکــه 
ــد و  ــی دارن ــت اجتماع ــوری از واقعی ــه تص ــا چ آنه
نــگاه معرفت شناســی هــم ایــن اســت کــه آنهــا چــه 
تصــوری از دانــش اجتماعــی دارنــد. جامعه شناســی 
پوزیتیویســتی معتقــد اســت کــه در الیــه زیریــن 
ــه  ــود دارد ک ــی تر وج ــش اساس ــک دان ــگ ی فرهن
ــان  ــگ را هم ــم و فرهن ــال آن بروی ــه دنب ــد ب ــا بای م
ــه  ــد. ب ــور می کنن ــردم تص ــه م ــد ک ــزی می دان چی
همیــن دلیــل فرهنــگ از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
فرهنگــی  جامعه شناســی  مقابــل  در  نیســت. 
فرهنــگ را اساســی تر می دانــد و معتقــد اســت 
ــگ  ــوان فرهن ــه عن ــردم ب ــه م ــزی ک ــان چی ــه هم ک
ــر  ــی تر و مهمت ــد اساس ــت می کنن ــد و برداش می دانن
از آن چیــزی اســت کــه درواقعیــت اتفــاق می افتــد. 
یعنــی آن چیــزی کــه فکــر می کنیــم مهمتــر از 

ــد. ــه رخ می ده ــت ک ــی اس واقعیت
اصلــی  ایــده  ایــن  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــا ایده هــای پوزیتیویســتی  جامعه شناســی فرهنگــی ب
ــه شــده اســت تضــاد دارد،  کــه از روشــنگری گرفت
اگــر بخواهیــم فرهنــگ را اساســی تر بدانیــم و ورای 
آن را  در نظــر بگیــرم یــک حقیقــت اساســی تر 
وجــود دارد و واقعیــت اجتماعــی چیــزی اســت 
ــدا  ــه آن دســت پی ــم ب ــا فرهنــگ نمی توانی ــا ب کــه م
کنیــم. جامعه شناســی بایــد بــه دنبــال دانشــی باشــد 

کــه آن واقعیــت اجتماعــی را پیــدا می کنــد.
ســوم  برداشــت  کــرد:  یــادآوری  هوتمــان 

دانــش  کــه  اســت  ایــن  دارد  پوزیتیویســم  کــه 
جامعه شناســی دربــاره یــک واقعیــت اجتماعــی 
ــال  ــا آن را نرم ــه م ــزی ک ــی چی ــت یعن ــی اس حقیق
می نامیــم و ایــن ایده هــا را مــا در کارهــای مارکــس 
ــم. ــم می بینی ــن دورکی ــای آغازی ــر و در کاره متأخ

ــده  ــه ای ــا اشــاره ب ــک ب ــوِون بلژی اســتاد دانشــگاه ل
مارکــس کــه منافــع اقتصــادی طبقــه کارگــر بــا طبقــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ســرمایه دار متضــاد اســت گفــت: ب
تضــاد طبقاتــی ای کــه بیــن آنهــا وجــود دارد منطقــی 
اســت و ایــن همــکاری بیــن دو طبقــه اســت کــه غیر 
گاهــی  منطقــی اســت. همچنیــن مارکــس معتقدبــه آ
ــی کــه  ــی کارگرهای ــی کاذب هــم هســت یعن طبقات
ــا اینکــه  ــد ی ــد ســرمایه داری را حفــظ کنن می خواهن
ــی  ــد آدم های ــرمایه داری کار می کنن ــازوکار س در س
گاهــی  هســتند کــه از وضعیتــی کــه در آن هســتند آ

ندارنــد.
وی افــزود: از طرفــی یــک نــوع منطــق پوزیتیویســتی 
هــم در کارهــای دورکیــم وجــود دارد، دورکیــم 
ــع  ــال مناف ــه دنب ــرمایه ب ــه کار و س ــت ک ــد اس معتق
اقتصــادی یکســانی هســتند و بــه همیــن دلیــل 
تضــاد طبقاتــی یــک آســیب اســت و همــکاری بیــن 
طبقــات اســت کــه نرمــال تصــور می شــود. دورکیــم 
معتقــد اســت کــه همــکاری بیــن کار و ســرمایه در 
جوامــع ســرمایه داری یــک وحــدت ارگانیــک و 
نرمــال اســت امــا تضــاد طبقاتــی غیــر نرمــال اســت.

کارهــای  بیــن  شــباهت  بیــان  ضمــن  هوتمــان 
دورکیــم و مارکــس گفــت: بــا اینکــه بــه نظــر 
ــده  ــه دو ای ــد ک ــالش دارن ــر دو ت ــه ه ــد ک می رس
ــگاه  ــردو ن ــع ه ــا در واق ــد ام ــان کنن ــاوت را بی متف
ــردو  ــه ه ــرا ک ــد چ ــتی دارن ــویه پوزیتیویس ــک س ی
ــک  ــگ ی ــی فرهن ــت اجتماع ــه واقعی ــد ک معتقدن
واقعیــت اجتماعــی غیرحقیقــی اســت. یعنــی آن 
ــاظ  ــه لح ــد ب ــت می کنن ــردم برداش ــه م ــزی ک چی
ــش  ــک دان ــا ی ــد ب ــت و بای ــتباه اس ــی اش اجتماع
ــان  ــر دو نگاهش ــون ه ــود. چ ــن ش ــت جایگزی درس
بــه مــردم یــک نــگاه آسیب شناســانه و اخالقــی 
ــت  ــتباه اس ــه اش ــزی ک ــد آن چی ــت و می خواهن اس

را اصــالح کننــد.
وی افــزود: هــر دو معتقدنــد کــه اگــر تصــور کنیــم 
کــه فرهنــگ چیــزی اســت کــه تصــور مــردم اســت 
پــس چیــزی اساســی تر از ایــن وجــود دارد. مارکــس 
معتقــد اســت کــه جامعــه ســرمایه داری یــک جامعــه 
ــن کار  ــی بی ــل حّل ــر قاب ــاد غی ــت و  تض ــدرن اس م
ــد اســت کــه  ــم معتق و ســرمایه وجــود دارد، دورکی
جامعــه مــدرن یــک جامعــه صنعتــی اســت و منافــع 

مشــترکی در صنعــت بــرای همــه وجــود دارد.
ناخوشــایند  پیامدهــای  اینکــه  بیــان  بــا  هوتمــان 
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پوزیتیویســم برشــمرد و گفــت: سیاســت جایگزیــن 
ــک  ــه ی ــم ب ــی ه ــت و جامعه شناس ــده اس ــم ش عل
دیــن جدیــد تبدیــل شــده اســت یعنــی همــان 
گونــه کــه مارکــس و دورکیــم نگاهــی اخالقــی بــه 
ــک  ــه ی ــی را ب ــگار جامعه شناس ــد و ان ــه دارن جامع
ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــل کرده ان ــکوالر تبدی ــم س عل
اخالقــی یــا غیــر اخالقــی و چــه چیــزی درســت یــا 
ــش  ــرادی کــه دان درســت نیســت؟ دیگــر اینکــه اف
کادمیــک نــدارد را در حاشــیه قــرار می دهــد. آ

ــا اشــاره  ــه ب ــک در ادام ــوِون بلژی اســتاد دانشــگاه ل
بــه اینکــه در نــگاه فرهنگــی وبــر هــم انگیختارهایــی 
بــه کنش هــای مــردم وجــود دارد گفــت:  ایــن 
در  دارد.  ارتبــاط  فرهنگــی  جامعه شناســی  بــه 
جهان بینی هــای  هــم  دورکیــم  متأخــر  کارهــای 
بــرای کنش هایشــان  عنــوان محرکــی  بــه  مــردم 
ــان  ــا نش ــر دو اینه ــال ه ــر ح ــه ه ــود. ب ــده می ش دی
ــی  ــن اتفاق های ــی بی ــاط عّل ــک ارتب ــه ی ــد ک می ده
کــه می افتــد وجــود دارد. یعنــی وبــر و دورکیــم هــر 

ــد. ــا معتقدن ــه اینه دو ب
وی بــا اشــاره بــه کاری کــه در دهــه ۹۰  بــا عنــوان 
طبقــه مــرده انجــام داده اســت گفــت: نگاهــی کــه 
ــادی  ــًا اقتص ــت صرف ــود داش ــل وج ــه در قب ــه طبق ب
ــن  ــت ای ــود داش ــه وج ــه از طبق ــی ک ــوده و درک ب
بــود کــه طبقــه کارگــر براســاس منافــع اقتصــادی اش 
ــل  ــل تحلی تعریــف می شــود و چــون االن دیگــر قاب
ــپ  ــزاب چ ــه اح ــر ب ــه کارگ ــرا طبق ــه چ ــت ک نیس
ــت گرایانه تر رای  ــزاب راس ــه اح ــد و ب رای نمی دهن
ــان  ــه جامعه شناس ــتی ک ــا آن برداش ــن ب ــد؟ ای می ده

ــت. ــده اس ــتند نمی خوان داش
نشــان  تجربــی  یافته هــای  هوتمــان:  گفتــه  بــه 
ــاط  ــی دوم ارتب ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــد ک می ده
مســتقیم بیــن طبقــه و ســرمایه اقتصــادی و نــوع 
ــن،  ــرای همی ــدا کــرده اســت. ب ــر پی رای دهــی تغیی
ایــن تصــور اشــتباه کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
ــد بوجــود آمــده  ــی رای نمی دهن دیگــر مــردم طبقات

ــت. اس
ــرمایه  ــی س ــل، یک ــد دو عام ــت: مابای ــان گف هوتم
ــر  ــی را در نظ ــرمایه فرهنگ ــری س ــادی و دیگ اقتص
بگیریــم. بایــد توجــه کنیــم کــه مــا عامــل مهمــی را 
در بررســی طبقاتــی در رای دادن در نظــر نگرفته ایــم 
یعنــی درواقــع اینگونــه نبــوده کــه طبقــه ازبیــن رفتــه 
اســت بلکــه یــک عامــل خیلــی مهــم بــه اســم 
ــگ  ــد فرهن ــم. مانبای ــر نگرفته ای ــگ را در نظ فرهن
ــه  ــان ب ــه نگاهم ــم بلک ــن بدانی ــه زیری ــک الی را ی
ــزی باشــد  ــی ســوبژکتیوتر از چی ــد خیل فرهنــگ بای

ــوده اســت. ــا کنــون ب کــه ت

نشست »جایگاه نشر دانشگاهی در دیپلماسی علمی« برگزار شد

در  دانشــگاهی  نشــر  »جایــگاه  نشســت 
دیپلماســی علمــی« یك شــنبه در محــل ســالن ملــل 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــا حضــور 
ابراهیــم  دکترحســین  میرزایــی،  حســین  دکتــر 
آبــادی، و دکتــر جبــار رحمانــی بــا مدیریــت دکتــر 

عبداالمیــر نبــوی برگــزار شــد.

ــا طــرح ایــن  ــر نبــوی ب در ابتــدای ایــن مراســم دکت
پرســش از ســخنرانان کــه وضعیت نشــر دانشــگاهی 
ــه  ــرد و در ادام ــاز ک ــه را آغ ــت؟ برنام ــه اس چگون

ــه آن پاســخ داد. هرکــدام از ســخنرانان ب
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعات 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع فرهنگ
فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه تــا توصیــف خوبــی از 
شــرایطی کــه در آن قــرار داریــم نداشــته باشــیم نمی 
ــیم  ــته باش ــرای آن داش ــبي ب ــل مناس ــم راه ح توانی
ــان  ــه زب ــم ک ــل داری ــکان تعام ــی ام ــت: زمان گف
ــادل نباشــد  ــا امــکان تب مشــترکی داشــته باشــیم و ت
شــناختی هــم حاصــل نخواهــد شــد و حرکــت 
تبــادل صــورت  بــود. چــون  ابهــام خواهــد  در 
ــا در  ــگاه م ــن شــناخت کــه جای ــرد پــس ای نمی گی
عرصــه بین المللــي کجاســت هــم حاصــل نخواهــد 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه امــر نشــر دانشــگاهی به 
ــگاه کــرد گفــت:  ــره ای ن صــورت نقطــه ای و جزی
نشــر دانشــگاهی را بایــد بــه صــورت یــک مجموعــه 
ــا در  ــاندن م ــه شناس ــد ب ــا بتوان ــت ت ــر گرف در نظ

ــد. ــک کن ــی کم ــه بین الملل عرص
میرزایــی بــا اشــاره بــه تعریفــی از دیپلماســی علمــی 
ــده  ــر ش ــی« منتش ــم و دیپلماس ــاب »عل ــه در کت ک

توســط پژوهشــکده و شــوراي راهبــردي روابــط 
هــدف  اگــر  گفــت:  اســت  آمــده  خارجــي 
دیپلماســی علمــی همیــن باشــد کــه در ایــن کتــاب 
آمــده اســت یعنــی تــالش بین المللــی از طریــق علــم 
بــرای برقــراری روابــط بــا کشــورهایی دیگــر کــه بــا 
ــه  ــت ک ــد گف ــم. بای ــنه ای نداری ــاط حس ــا ارتب آنه
ــده اســت  ــا مان ــرای م ــروه شــاید نقطــه ای کــه ب ام
دیپلماســی علمــی اســت و می توانیــم تعامــالت 
ــت  ــك فرص ــه ی ــه مثاب ــان را ب ــا جه ــگاهی ب دانش
مهــم داشــته باشــیم و نشــر دانشــگاهی هــم یکــی 
ــی  ــای کنون ــت. در فض ــئله اس ــن مس ــالع ای از اض
نقــش دیپلماســی علمــی و به ویــژه وزارت علــوم 
بــرای پیــدا کــردن روزنــه ای بــرای بــرون رفــت 
از شــرایط کنونــی کشــور بســیار مهــم اســت و 
ظرفیت هــای بســیاری دارد کــه می توانــد بــه بهبــود 
ــگاهی  ــر دانش ــع نش ــد و درواق ــک کن ــور کم کش
و تعامــالت دانشــگاهی مــی توانــد گره گشــایی 

ــد. ــته باش ــیاری داش بس
بــا  تهــران  دانشــگاه  شناســي  جامعــه  دانشــیار 
بیــان اینکــه در ســال های اخیــر در وزارت علــوم 
ــام  ــر انج ــن ام ــتای ای ــمندي در راس ــای ارزش کاره
شــده اســت گفــت: در ســطح دانشــگاه های ســطح 
یــک ارتباطــات زیــادی انجــام گرفته اســت امــا باید 
ــری  ــخت و زمان ب ــیار س ــه کار بس ــم ک ــه کنی توج
اســت. درواقــع ایــن کاری اســت کــه دانشــگاههاي 
مــا و رایزن هــای علمــی مــا در نقــاط مختلــف 
جهــان. دنبــال می کننــد. رایزن هــای علمــی مــا 
ــرای دیپلماســی علمــی  ــی ب یکــی از ابزارهــای اصل
ــرای  ــی ب ــای دقیق ــد برنامه ریزی ه ــه بای ــتند ک هس

ــیم. ــته باش آن داش
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ــر  ــز نش ــس مرک ــادی رئی ــم آب ــین ابراهی ــر حس دکت
نشــر  مشــکالت  نشســت  ایــن  در  دانشــگاهی 
دانشــگاهی در عرصــه بین الملــل را معطــوف بــه دو 
حــوزه محتــوا و تبــادل اطالعــات و تعامــل دانســت 
و گفــت: زبــان تولیــد محتــوای مــا از لحــاظ فــرم و 
ــادل  محتــوا جهانــی نیســت و از ســوی دیگــر در تب
دانشــگاه مان  بین الملــل  عرصــه  در  اطالعــات 
تحــت تاثیــر مســایل سیاســی اســت. همچنیــن نــگاه 
جزیــره ای در ایــران نخســتین ترکشــش بــه دانشــگاه 
خــورده و از همیــن رو در حــوزه نشــر بــرای انتقــال 
دانــش موانــع بســیاری داریــم و گفتگــوی مــا کــم 

اســت.
مطالعــات  پژوهشــکده  علمــی  هیئــت  عضــو 
بیــان  بــا  علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
بــر  مبتنــی  بین الملــل  تعامــل در عرصــه  اینکــه 
ــان  ــگاه ها و محقق ــه داد: دانش ــت، ادام ــش اس کن
مــا کنــش الزم را بــرای فعالیت هــای علمــی در 
ــی  ــاب یک ــه کت ــی ک ــد. درحال ــوزه ندارن ــن ح ای
ــد  ــت، بای ــگاهی اس ــر دانش ــدی نش ــکال ج از اش
روی ارائــه شــکل های دیگــر نیــز فکــر کــرده و 

باشــید. داشــته  برنامه ریــزی 
مســیر  ایــن  در  بایــد  ابراهیم آبــادی  گفتــه  بــه 
ــی  ــث دیپلماس ــه بح ــرا ک ــیم چ ــر باش خودانتقادی ت
ــر  ــه ب ــس از مســایلی ک ــام پ ــورت ع ــه ص علمــی ب
ــو را  ــده و راه گفتگ ــر ش ــد، جدی  ت ــام آم ــر برج س
بــاز کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل نبایــد در مســاله 
ــم و  ــا کنی ــی اکتف ــگاه داخل ــه ن ــا ب ــی تنه دیپلماس
ــاره بررســی  ــن ب ــی را هــم در ای بازخوردهــای بیرون

ــم. کنی
مدیــر نشــر دانشــگاهی بــا تاکیــد بــر دشــوار بــودن 
ــد:  ــادآور ش ــروز ی ــان ام ــی در جه ــی علم دیپلماس
ــی،  ــت های خارج ــرای سیاس ــه در اج ــی ک در حال
ــن از  ــم، ســخن گفت ــه ای و و… مشــکل داری منطق
دیپلماســی علمــی و اجــرای ان بســیار دشــوار اســت 
و البتــه در ایــن حــوزه نبایــد تنهــا حــرف بزنیــم بلکــه 
کنــش محــور اصلــی اســت. از ایــن رو بایــد تــالش 
موجــود  از ظرفیت  هــای  اســتفاده  بــا  تــا  کنیــم 

ــم. ــاره دیپلماســی علمــی حرکــت کنی درب
ــی  ــردن دیپلماس ــر ک ــرای هموارت ــه داد: ب وی ادام
علمــی ابتــدا بایــد مســاله اقتصــاد نشــر را حــل کنیــم 
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت امــکان حضــور در 
ــه  ــم ب ــالش کنی ــد ت ــم. بای ــی را نداری عرضــه جهان
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــترک ب ــای مش ــایل و کاره مس
ــع نقشــه های همــکاری را  ــک شــویم و در واق نزدی
کــه پیــش از ایــن ســاماندهی نشــده، اصــالح کــرده 

و در ایــن زمینــه تجمیــع اســتعداد کنیــم.
ابراهیــم آبــادی در پایــان گفــت: در دیپلماســی 

علمــی وجــود یــک نهــاد حرفه ای بــرای ســاماندهی 
ضــروری بــه نظــر می رســد تــا مســایل ایــن حــوزه را 

ســاماندهی کنــد.
علمــی  هیئــت  عضــو  رحمانــی  جبــار  دکتــر 
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در 
ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه دیپلماســی علمــی 
حاصــل تالقــی دو نهــاد علــم و دیپلماســی اســت بــر 
لــزوم توجــه بــه زیرســاختهای دیپلماســی علمــی در 
ایــران تاکیــد کــرد. ایــن زیــر ســاختها هــم در نهــاد 
ــد  ــی بای ــت و دیپلماس ــاد سیاس ــم در نه ــم و ه عل
ــای  ــا در برنامه ه ــم، و م ــاد عل ــود. در نه ــم ش فراه
ــرون از  ــا جهــان بی ــرای مواجهــه ب آموزشــی خــود ب
خودمــان، همچنــان بــا مشــکل مواجه ایــم، مــا بــرای 
گفتگــو بــا جهــان غــرب، شــرق و حتی همســایگان 
ــم. برنامه هــای  ــي داری ــا آنهــا خــالء های و تعامــل ب
ــرد  ــورت بگی ــتا ص ــن راس ــد در ای ــا بای ــی م آموزش
ــره ای  ــورت جزی ــه ص ــا ب ــای م ــه فعالیت ه ــرا ک چ
ــرف  ــی ح ــی علم ــی از دیپلماس ــروز وقت ــت. ام اس
زبــان  و  غــرب  بــه  کلیشــه ای  بطــور  می زنیــم، 
انگلیســی فکــر می کنیــم. در حالیکــه منطقــا و 
ــیای  ــی و آس ــه عرب ــورهای خاورمیان ــا از کش اساس
ــن حــوزه  ــی کــه در ای ــه غافــل شــده ایم درحال میان
دلیــل  بــه  و  دارد  وجــود  بســیاری  ظرفیت هــای 
اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی،  فرصــت هــای 
بســیاری بــرای ایجــاد همکاری هــا و ســنت های 

ــود دارد. ــترک وج ــک مش ــی و دیپلماتی علم
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
لحــاظ ذهنــی و  بــه  مــا  اســاتید  و  دانشــجویان 
خــود  در  نوعــی  دچــار  علمــی،  مهارت هــای 
ــار  ــره ای ب ــوال جزی ــا معم ــتند و م ــی هس فروماندگ
آمدیــم گفــت: مــا افــراد را بــه صــورت جزیره هــای 
ــار مــی آوریــم امــا انتظــار داریــم کــه بین المللــی  ب

بیاندیشــند.
رحمانــی بــا اشــاره بــه سرنوشــت مراکــز ایــران 
شناســی و اضمحــالل آنهــا طــی ۴ دهــه اخیــر 
زمانــی  برهــه  ایــن  در  متاســفانه  شــد:  یــادآور 
ــدند،  ــتحاله ش ــی اس ــز ایران شناس ــیاری از مراک بس
ــد  ــا رفته ان ــی از دنی ــان قدیم ــه ایران شناس در حالیک
ــات  ــز مطالع ــه مراک ــب ب ــی اغل ــز ایران شناس مراک
خاورمیانــه بــا بودجه هــای عربــی تبدیــل شــده 
اســت. و ایــن همــه ناشــی از غفلــت دســتگاه 
دیپلماســی مــا از مســاله دیپلماســی علمــی و اهمیــت 
ــت . ــران اس ــی ای ــت خارج ــده سیاس ــرای آین آن ب

نشســت »آمــوزش عالــی و مخاطــرات 
زیســت محیطی« برگــزار شــد

عالــی و مخاطــرات زیســت  نشســت »آمــوزش 
نمایشــگاه  مطهــری  شــهید  درســالن  محیطــی« 

شــد.  برگــزار  تهــران  کتــاب  بین المللــی 
در ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون 
و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده  پژوهشــی 
اجتماعــی در ایــن نشســت ســخنان خــود را در 
ــا  ــه ب ــی مواجه ــای تاریخ ــان رویکرده ــا بی ــدا ب ابت
طبیعــت آغــاز کــرد و گفــت: بــرای اینکــه بدانیــم 
آمــوزش عالــی فعلــی چــه مضامینــی بــرای موضــوع 
محیــط زیســت دارد و چگونــه می توانــد در معضــل 
ــد،  ــش کن ــای نق ــی ایف ــت محیط ــرات زیس مخاط
الزم اســت بدانیــم رویکردهــای دانشــی و گفتمانــی 
کالن دربــاب محیــط زیســت کدام هــا اســت و 
ــه  ــی ب ــوزش عال ــان، آم ــن گفتم ــک در کدامی این

ــر دارد.  ــت نظ ــط زیس محی
بــه گفتــه ماحــوزی: بــه لحــاظ تاریخــی، گفتمــان 
ســنتی، محیــط زیســت را در ســپهر کیهانــی مــورد 
ــت و  ــه طبیع ــا ک ــن معن ــه ای ــی داد ب ــرار م ــه ق توج
ــان  ــی از کیه ــعور بخش ــد ش ــت واج ــط زیس محی
و هســتی لحــاظ می شــد کــه بلحــاظ وجــودی 
پاره هــای هســتی مرتبــط  بــا دیگــر بخش هــا و 
بــود. ایــن ارتبــاط در لســان افالطــون بــه مشــارکت 
و بهره منــدی و بــه لســان عرفــای مســلمان بــه 
ــور  ــه حض ــالمی ب ــای اس ــان حکم ــه لس ــایه و ب س
حقیقــت در رقیقــه تعبیــر شــده اســت. در ایــن 
ــه  ــت ک ــتی اس ــودی از هس ــی موج ــرد، آدم رویک
ــمی  ــی و جس ــول و نفس ــای معق ــی بخش ه از تمام
)طبیعــی( برخــوردار اســت و لــذا خــود در کیهــان 
و بــا کیهــان اســت؛ در کیهــان بودنــی کــه بــرای او 
مســئولیت شــناخت موجــودات و شــناخت خــود و 
اتحــاد بــا معرفت شناســی بــه دســت آمــده را مقــرر 
ــن بینــش آدمــی پاســدار طبیعــت و  مــی دارد. در ای
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ــرای او  ــت ب ــه طبیع ــرا ک ــت چ ــت اس ــط زیس محی
هــم مخلــوق خــدا اســت و هــم پــر از نشــانه و آیــت 
شناســایی حــق و هــم اینکــه طبیعــت، پــر از حضــور 

ــت. ــدس اس ــذا مق ــت و ل ــدی اس خداون
مطالعــات  پژوهشــکده  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــل  ــزود: در مقاب ــه اف ــی در ادام ــی و اجتماع فرهنگ
چــون  مدرســه هایی  رویکــرد  رویکــرد،  ایــن 
ــه  ــرار دارد ک ــران ق ــت و دیگ ــن و الک و کان بیک
و ســوژه  انســان  قدرت یابــی  را وســیله  طبیعــت 
ــرای آن هــا طبیعــت، موجــودی  ــد. ب مــدرن می دانن
ــاس  ــناخت و احس ــق ش ــه متعل ــت ک ــعور اس بی ش
انســان قــرار می گیــرد تــا آدمــی بتوانــد حســب 
ــود،  ــی خ ــت ذهن ــده از فعالی ــل آم ــناخت حاص ش
ــت،  ــرای کان ــد. ب ــی برس ــه تعال ــد و ب ــدرت یاب ق
ــی  ــه آدم ــدام وار اســت کــه ب طبیعــت موجــودی ان
کمــک می کنــد تــا راحت تــر بتوانــد بــر نــزاع 
علیــت اخبــار و علیــت اراده آزاد اخــالق غلبــه کنــد 
ــاه  ــت محــض و آزادی و تقــدس و رف ــه عقالنی و ب
و رشــد در چارچــوب اندیشــه مــدرن دســت یابــد.

خیلــی  کــه  رویکــرد  ایــن  شــد:  یــادآور  وی 
ســریع آموزه هــای خــود را در قالــب عقالنیتــی 
دانشــگاه های  ســطح  بــه  کلــی  و  جهان شــمول 
و  قــرن  یــک  تــا  و  آورد  نوزدهــم  قــرن  مــدرن 
نیــم دوام یافــت، پاسداشــت طبیعــت را از آن رو 
ضــروری می دانــد کــه بــودن طبیعــت انــدام وار 
ســالم را الزمــه دســت یابی بــه آرزوهــای انســان 
ــت  ــا، طبیع ــرای مدرن ه ــا ب ــن معن ــه ای ــد. ب می دان
وســیله ای در خدمــت انســان اســت و لــذا ضــروری 

ــود. ــت ش ــی مراقب ــه خوب ــیله ب ــت از وس اس
ــر دو رویکــرد  ــه اســتاد دانشــگاه: عــالوه ب ــه گفت ب
فــوق، در نیمــه دوم قــرن بیســتم و بــا آغــاز فعالیــت 
ــوع  ــور، موض ــئولیت مح ــی مس ــگاه های محل دانش
محیــط زیســت و مخاطــرات زیســت محیطــی 
ــت. در  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــر م ــری دیگ از منظ
ــای  ــای پارادایم ه ــه ج ــگاهی ب ــوی دانش ــن الگ ای
نخســت،  مــوج  دو  در  جهان شــمول  و  کلــی 
مراکــز  محلــی  و  کوچــک  مســئولیت های  بــه 
آموزشــی و پژوهشــی توجــه شــد و متناســب بــا 

ــب  ــای متعــددی در قال ــا پروژه ه ایــن مأموریت ه
درســی،  متــون  تنظیــم  تحصیلــی،  بورســیه های 
ــره  ــده و غی ــوزش دی ــال آم ــران فع ــت کنش گ تربی

ــد. ــف ش تعری
ماحــوزی در پایــان یــادآور شــد: بایــد توجــه داشــت 
کــه الزمــه فعالیــت آمــوزش عالــی نویــن در رویکرد 
ســوم، اســتقالل دانشــگاه و مســئولیت پذیری آن در 
قبــال جامعــه و محیــط زیســت اســت. امــروزه مــی 
تــوان در دانشــگاه های ایــران بــا اعطــای آزادی 
نســبی و تعریــف مکانیســم های مســئولیت پذیری 
عمومــی  دروس  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و 
بــرای آموزش هــای نظــری و عملــی شــهروندی 
دانشــگاهی و مســئولیت جامعــه دانشــگاهی در قبال 
ــت  ــواد زیس ــه، س ــر از هم ــت و مهمت ــط زیس محی
مســئوالنه  و  جــدی  اهتمــام  رؤیــای  محیطــی، 
دانشــگاهیان بــه محیــط زیســت را واقعیــت بخشــید 
و ایــران را از وضعیــت تأســف برانگیز فعلــی کــه 
ــت  ــره زیس ــوده و پرمخاط ــورهای آل ــی از کش یک

ــرد. ــارج ک ــت، خ ــان اس ــی در جه محیط

اولین جلسه سال ۱۳۹۸ رؤسای پژوهشگاه های ملی کشور برگزار شد

پژوهشــگاه های  روســای  جلســه  نخســتین 
 ۱۳۹۸ فروردین مــاه   ۲۷ سه شــنبه  کشــور،  ملــی 
پژوهشــکده  قانعــی راد  دکتــر  ســالن  محــل  در 
علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات 

برگــزار شــد.

ــن  ــترک بی ــای مش ــوه همکاری ه ــت نح ــن نشس در ای
پژوهشــگاه ها بررســی شــد و طــی ایــن بررســی  تجربــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــک( ب ــس پالن ــان )ماک ــور آلم کش
ــاره  ــه مــورد مطالعــه و بحــث قــرار گرفــت و درب نمون
پژوهشــگاه ها  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  ضــرورت 
توســط اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاه های دیگــر 

ــد. ــد ش ــی تاکی و هم افزای
ــزی  ــه برنامه ری ــوط ب ــور مرب ــن نشســت ام ــه ای در ادام
الزم دربــاره فعالیت هــا و بودجــه ســال ۱۳۹۸ و تقویــم 
جلســات مــورد بررســی قــرار گرفــت و پیگیــری 

اقدامــات اجرایــی مربــوط بــه جلســات پیشــین بــا 
رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســالمی، وزیــر محترم 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــرم مرک ــس محت ــوم، رئی عل
و برگــزاری جلســات جهــت معرفــی ظرفیت هــا و 
ــایر  ــه س ــور ب ــی کش ــگاه های مل ــتاوردهای پژوهش دس
مســئولین طــراز اول کشــور از جملــه برنامه هــای پیــش 

ــت. رو اس

اخبار  پژوهشکده
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دکتر برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت:
پژوهشکده با حمایت وزارت صمت توانایی گشایش افق های 

جدید را دارد

دکتــر بــرات قبادیــان معــاون آمــوزش، پژوهــش 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  فنــاوری  و 
ــی  ــات فرهنگ ــکده مطالع ــد از پژوهش ــن بازدی ضم
علمــی  هیئــت  اعضــای  جمــع  در  اجتماعــی،  و 
یافــت. دکتــر حســین  ایــن پژوهشــکده حضــور 
میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی در ابتــدای ایــن نشســت، پــس از معرفــی 
پژوهشــکده،  ایــن  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا 
ــت  ــه و صنع ــگاه، جامع ــن دانش ــاط بی ــزوم ارتب ــر ل ب

ــرد. ــد ک تاکی
پژوهشــهای  بــه  توجــه  بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  وی 
اجتماعــی و فرهنگــی بخــش صنعــت توجــه بــه ارزیابــی 
ــروژه  ــام پ ــس از انج ــن و پ ــل، حی ــی را قب ــر اجتماع تاثی
ــت  ــه از آن غفل ــت ک ــم دانس ــیار مه ــی بس ــای صنعت ه
ــی در  ــوم اجتماع ــا عل ــت ت ــروری اس ــت و ض ــده اس ش

ــیه آن. ــه در حاش ــود ن ــده ش ــت دی ــن صنع مت
ــی از  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش رئی
ــوم  ــات عل ــژه تحقیق ــی وی ــی فاراب ــن الملل ــنواره بی جش
انســانی بــه عنــوان فرصتــی یــاد کــرد کــه مــی شــود جایزه 
ویــژه تحقیقــات کاربــردی را چنانچــه وزارت صمــت 
حمایــت کنــد در حــوزه مربوطــه امســال مــد نظــر 

ــرد. ــر ک ــار را هدفمندت ــر از آث ــرارداده و تقدی ق
ــن  ــه ای ــه ک ــن نکت ــد ای ــا تأیی ــان ب ــر قبادی ــه دکت در ادام
جلســات می توانــد مــا را بــه نتایــج ملموس تــر و واقعی تــر 
ــه وضــع  ــان هــم ب ــد همزم ــا بای ــد گفــت: م ــک کن نزدی
ــی  ــالب صنعت ــی انق ــوالت آت ــه تح ــم ب ــان و ه موجودم
چهــارم کــه از ســال ۲۰۱۲ آغــاز شــده اســت توجــه داشــته 
باشــیم. درخصــوص وضــع موجــود، واقعیــت ایــن اســت 
ــگاه و  ــا دانش ــت ب ــاط صنع ــه ارتب ــان در زمین ــه وضع م ک

ــی  ــف تخصص ــای مختل ــی بخش ه ــن اداره علم همچنی
ــوب نیســت. ــدان مطل کشــور چن

وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال؛ چــرا چهــار میلیــون 
ــا  ــون ی ــدار ۱۰ میلی ــن مق ــت شــود؟ چــرا ای دانشــجو تربی
کمتــر نباشــد؟ ایــن مقــدار دانشــجو براســاس کــدام 
تقاضــا و خواســت گرفتــه شــده اســت؟ مــا در ایــن زمینــه 
خطاهایــی داشــته  ایم. تــا االن مــا کشــور را براســاس 
ــا  ــم ام ــت اداره کردی ــدون محدودی ــی ب ــای نفت درآمده
دیگــر نمی توانیــم. شــاید تنهــا در عرصــه پزشــکی آن هــم 
بــدان دلیــل کــه بــا ســالمتی مــا در ارتبــاط اســت از علــم 

ــت. ــوب اس ــان خ ــم و وضعم ــتفاده می کنی اس
صنعــت  ارتبــاط  برنامــه  درخصــوص  قبادیــان  دکتــر 
از  اســتفاده  گذشــته  ســال  از  گفــت:  دانشــگاه  و 
ــروع  ــارج را ش ــازی از خ ــی و بی نی ــای داخل توانمندی ه
ــه  ــاری، ۱۰ برنام ــال ج ــن کار در س ــرای ای ــم و ب کرده ای
کلیــدی بــرای وزارت صمــت تعریــف کرده ایــم کــه 
ــد  ــازی تولی ــاپ )توانمندس ــرح ت ــا ط ــن کاره ــی از ای یک
ــرح، از  ــن ط ــق ای ــت. طب ــدار( اس ــتغال پای ــعه اش و توس
طریــق طــرف تقاضــا )بنگاه هــای صنعتــی، معدنــی و 
ــت  ــوزه صم ــه ح ــی و فناوران ــای علم ــاری(، تقاضاه تج
عرضــه  طــرف  دیگــر،  ســوی  از  و  می شــود  ثبــت 
)پژوهشــگران و فنــاوران( متناســب بــا آن تقاضاهــا، قــدم 

برمی دارنــد. را  بعــد 
وی افــزود: در راســتای ایــن ارتباط، هدف مــا در گام اول 
ــور  ــه منظ ــاله ها ب ــا و رس ــردن پایان نامه ه ــور ک تقاضامح
ــود و  ــی موج ــی و فن ــکالت علم ــالت و مش ــل معض ح
دانش بنیــان کــردن تولیــد کاالهــا و عرضــه خدمــات 
اســت. در گام بعــد، ایجــاد واحدهــای تحقیــق و توســعه 
در بنگاه هــا و گام نهــادن در مســیر اهــداف انقــالب 

صنعتــی چهــارم و ایجــاد اشــتغال پایــدار و زایشــی اســت.
معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت 
گفــت: مــا نتوانســته ایم علــم را در کشــور همچــون 
تقاضا محــور  را  آن  و  بیاندازیــم  پیشــرفته جــا  جوامــع 
ــم یــک  ــم. در بخــش صنعــت مــا هیچــگاه نیامده ای کنی
آمایــش صنعتــی- ســرزمینی انجــام دهیــم و بــر اســاس آن 
ــم.  ــزی کنی ــف پایه ری ــتان های مختل ــان را در اس صنایع م
ــز دچــار خطاهــای  ــزرگ نی ــع ب ــی صنای ــی در جانمای حت
و  انرژی بــر  صنایــع  چنان کــه  شــده ایم؛  اســتراتژیک 
ــم. ــیس کرده ای ــران تأس ــزی ای ــالت مرک ــر را در ف آب ب
ــا را  ــه دنی ــارم ک ــی چه ــالب صنعت ــه انق ــاره ب ــا اش وی ب
متحــول کــرده اســت گفــت: مــا خودمــان را بــرای 
ــکده  ــدم پژوهش ــم و معتق ــاده نکرده ای ــالب آم ــن انق ای
ایــن  در  می توانــد  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات 
ــئون  ــد ش ــا بای ــد. م ــته باش ــایانی داش ــک ش ــتا کم راس
ــی ســریع تبعــات و نحــوه  ــم و خیل ــن انقــالب را بدانی ای
مواجهــه بــا آن را فــرا بگیریــم. بــرای ایــن کار الزم اســت 
ــا پژوهشــکده، همکاری هایــی  پــس از عقــد تفاهم نامــه ب

ــم. ــاز کنی را آغ
دکتــر قبادیــان خاطرنشــان کــرد: اساســًا صنعــت بــه 
پژوهــش و پژوهشــکده نیــاز دارد؛ مبــادا دیــر شــود و 
انقــالب صنعتــی چهــارم بــه صــورت یــک ســونامی مــا را 
ــاره اقتصــاد، دولــت و کشــور  ــه یک ب ــد و ب ــر کن غافلگی
ــم. ــات دهی ــه حی ــی ادام ــم حت ــرد و نتوانی ــرا بب ــه قهق را ب
ــوص  ــه خص ــا ب ــرد ت ــدواری ک ــار امی ــان اظه وی در پای
ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی، صنعــت و تجــارت توســط 
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا حمایــت 

ــوردد. ــدی را درن ــای جدی ــت افق ه وزارت صم
آموزشــی  و  پژوهشــی  معــاون  ماحــوزی  رضــا  دکتــر 
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز بــا 
معرفــی برخــی از فعالیت هــای ایــن پژوهشــکده، بــه 
برخــی از زمینه هــای همــکاری پژوهشــی و آموزشــی 
مشــترک بــا وزارت صمــت اشــاره کــرد. آمایــش آمــوزش 
عالــی متناســب بــا نیازهــای وزارت صمــت، بررســی 
مناطــق  در  صنعتــی  عقب ماندگی هــای  زمینه هــای 
محــروم، تعهــدات وزارت صمــت و وزارت عتــف در 
قبــال محیــط زیســت و تحــوالت ســبک زندگــی در 
مناطــق صنعتــی از زمــره مــوارد پیشــنهادی توســط دکتــر 

ــود. ــوزی ب ماح
دکتــر حســین ابراهیــم آبــادی عضــو هیئــت علمــی 
ــوان  ــه ج ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای ــکده نی پژوهش
اســتادان  بــا  پژوهشــکده  خــوب  ارتبــاط  و  بــودن 
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــف، اجتماع ــای مختل حوزه ه
بســیار قدرتمنــدی  پژوهشــکده ظرفیت هــای  گفــت: 
دارد. اساســًا پژوهشــکده تأســیس شــده اســت تــا از نــگاه 
ــه  ــره ب ــانی و غی ــوم انس ــی، عل ــی، روانشناس جامعه شناس
توضیــح پدیده هــای حــوزه علــم و فنــاوری بپــردازد.

ــه گفتــه وی: گفتگوهــای بیــن حــوزه علــوم انســانی و  ب
ــی و نحــوه  ــه مســئله یابی اصل ــا را  ب ــد م صنعــت می توانن

ــد. ــک کن ــر نزدی ــاط عینی ت ارتب

اخبار  پژوهشکده
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مراسم رونمایی از کتاب های 
»سیاست زبانی در بین المللی سازی آموزش عالی در ایران«و »تجارب زیسته بین المللی دانشگاهیان ایران«

کتاب هــای »سیاســت زبانــی در بین المللی ســازی 
زیســته  »تجــارب  و   ایــران«  در  عالــی  آمــوزش 
بین المللــی دانشــگاهیان ایــران« کــه بــه کوشــش 
ــکده  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــری عض ــروزه اصغ فی
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــده اند، 
ــگاه  ــکده در نمایش ــن پژوهش ــارات ای ــه انتش در غرف

بین المللــی کتــاب تهــران رونمایــی  شــدند.
ــا  ــاعت ۱۱ ب ــت س ــم اردیبهش ــنبه هفت ــم  ش ــن مراس ای
حضــور مولــف در محــل غرفــه انتشــارات پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در 
ــرو  ــتان، راه ــع در  شبس ــران واق ــاب ته ــگاه کت نمایش

ــد. ــزار ش ــماره ۳۰ برگ ــه ش ۲۶ غرف

کتاب »زنان در جهان دانشگاهی«
 رونمایی شد

رونمایی از کتاب
 »عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران«

ویراســته  دانشــگاهی«  جهــان  در  کتاب »زنــان 
ربــه کاراجــرز و پاســکال مولینیــه کــه بــه همــت 
ــکده  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــاورز عض ــه کش خدیج
ــرزاده  ــه اصغ ــی و عطی ــی و اجتماع ــات فرهنگ مطالع
ــی و  ــات فرهنگ ــکده مطالع ــط پژوهش ــه و توس ترجم
اجتماعــی منتشــر شــده اســت در غرفــه انتشــارات ایــن 
ــران  ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــکده در نمایش پژوهش

ــد. ــی  ش رونمای
ایــن مراســم سه شــنبه دهــم اردیبهشــت ســاعت ۱۱ 
انتشــارات  مترجمــان در محــل غرفــه  بــا حضــور 
ــی وزارت  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع پژوهش
علــوم در نمایشــگاه کتــاب تهــران واقــع در شبســتان، 

ــد. ــزار  ش ــماره ۳۰ برگ ــه ش ــرو ۲۶ غرف راه

ــران«  ــی ای ــوزش عال ــیتی در آم ــت جنس کتاب »عدال
تالیــف لیــال فالحتــی عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده 
ــارات  ــه انتش ــی در غرف ــی و اجتماع ــات فرهنگ مطالع
ایــن پژوهشــکده در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 

ــی شــد. ــران رونمای ته
ایــن مراســم یک شــنبه هشــتم اردیبهشــت ســاعت 
۱۱ بــا حضــور مولــف در محــل غرفــه انتشــارات 
ــی وزارت  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع پژوهش
علــوم در نمایشــگاه کتــاب تهــران واقــع در شبســتان، 

ــد. ــزار ش ــماره ۳۰ برگ ــه ش ــرو ۲۶ غرف راه

اخبار  پژوهشکده
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ده عنوان کتاب جدید در حوزه »علم و فناوری«
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری بــا ده عنــوان کتــاب جدیــد در حــوزه مطالعــات علم 

و فنــاوری، در ســی و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران حضــور داشــت.

ــران  ــر تاریــخ و جامعه شناســی مســأله ی علــم در ای کتــاب  »آن ره کــه آمدیــم« درآمــدی تحلیلــی ب
مجموعــه نشســت های »مســأله ی علــم در ایــران« تالیــف: منوچهــر آشــتیانی، محّمدامیــن قانعــی راد 
و اســمعیل خلیلــی اســت کــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 

علــوم منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: پرســش مســلط اثــر حاضــر، »پرســش از خــرد، اندیشــه، 
معرفــت و علــم در ایــران« اســت. دربــاره ی ایــن چهــار مقولــه بــه طــرح بحــِث ژرف، ُنــو و ریشــه ای 
ــروض و پاســخ های  ــر پیش فرض هــای مســتقل از ف ــی ب ــاده و ُمبتن ــه پاســخ های از پیش آم ــا توجــه ب ب
ــاره ی چیســتی و تاریــخ تّطــور  ــژه درب ــز پاره یــی پرســش های اصولــی را، به وی ــه و نی متعــارف پرداخت

فاهمــه در ایــران در میــان گذاشــته اســت.

ــف  ــی تالی ــم تجرب ــول عل ــیر تح ــلمانان در س ــدن مس ــدۀ تم ــۀ گمش ــی« حلق ــالب علم ــاب »انق کت
عبداللــه فرهــی در ۵۸۴ صفحــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 

ــاوری منتشــر شــده اســت. ــوم، تحقیقــات و فن عل
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: نقــاط عطــف مهمــی را می تــوان در تاریــخ جوامــع بشــری 
ــتاوردهای  ــال دس ــر ب ــود، ب ــی خ ــه و درک عقب ماندگ ــل و خراف ــور از جه ــا عب ــان ب ــه انس ــت ک یاف
تمدنــی پیشــین بــه ســوی علــم و دانشــی نویــن پــر کشــیده اســت. ایــن علــم و دانــش، ابــزاری اساســی 
بــرای شــکل دهی بــه تمــدن نوینــی بــود کــه معمــواًل بــه دنبــال عصــری مملــو از شــک و تردیــد نســبت 
ــدرت و  ــتوانۀ   ق ــه پش ــه ب ــخ، و البت ــی و بی پاس ــش هایی اساس ــاد پرس ــینیان و ایج ــتاوردهای پیش ــه دس ب
ــم  ــای مه ــی از بزنگاه ه ــر یک ــتر ب ــش بیش ــن پژوه ــد ای کی ــت. تأ ــورت می گرف ــی ص ــی سیاس حکومت
 تاریخــی مربــوط بــه ســده های دوم تــا چهــارم هجــری )هشــتم تــا دهــم میــالدی( اســت کــه مقــارن بــا 
عصــر نخســت خالفــت عباســی بــوده اســت؛ به ویــژه آنکــه ســخن از علــم ورزی در تمــدن مســلمانان 

ــر نیســت. ــا پیــش از ایــن زمــان چنــدان امکان پذی ت

آن ره که آمدیم

انقالب علمی

کتــاب »تجــدد رمانتیــک و علــوم شــاهی« تالیــف رضــا نجــف زاده توســط پژوهشــکده مطالعــات 
فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــد.

ــای  ــب پاره  ه ــدرت در قال ــرد ق ــازوکارها و چگونگــی عملک ــع س ــد درواق ــن مجل ــی ای ــوع اصل موض
عمــده  ای از نهادهــای اصلــی دانایــی رســمی در دورۀ پهلوی  هاســت. شــناخت تاریــخ مدرنیتــۀ ایرانــی 
ــناختی  ــای معرفت  ش ــه بنیان  ه ــه ب ــدون توج ــه، ب ــمی متجددان ــت  گذاری  های رس ــت سیاس و سرگذش
ــدن  ــدد نورتابان ــر درص ــش حاض ــود. پژوه ــد ب ــر خواه ــی ابت ــدد و ترق ــعه و تج ــای توس ایدئولوژی  ه
بــر ســویه  های معرفت  شــناختِی کمترشناخته شــدۀ ایدئولــوژِی تاریخ  باورانــۀ تجــدِد بومــی دوران 

پهلوی  هاســت.

تجدد رمانتیک و علوم شاهی

اخبار  پژوهشکده
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کتــاب »مکتــب نوســازی و دشــواری هــای بومــی ســازی در ایــران« تالیــف مرتضــی فرهــادی از ســری 
تامــالت صاحب نظــران ایرانــی در بــاب آموزش عالــی اســت کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی 

و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر و بــه بــازار نشــر عرضــه شــده اســت.
ــا نــگاه مردم نگارانــه ســعی  ــا بررســی مواجهه هــای ســنت و صنعــت در جامعــه ایــران ب کتــاب حاضــر ب
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی و ب ــی تحلیل ــا نگاه ــف ب ــد. مول ــح ده ــا را توضی ــه م ــازی در جامع ــد نوس ــا رون دارد ت
مولفه هــای مکتــب نوســازی در پــی آن اســت کــه مســائل و مشــکالت پیــش روی فراینــد بومی ســازی 

ــد. ــرار ده ــورد واکاوی ق ــف م ــای مختل ــران را در عرصه ه در ای

مکتب نوسازی و دشواری های بومی سازی در ایران

ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــوزی عض ــا ماح ــف رض ــت« تالی ــم کان ــفه عل ــاب »فلس کت
ــار ۱۳۹۸  ــان به ــت ۳۲۰۰۰توم ــخه و قیم ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ــوم، ب ــی وزارت عل ــی و اجتماع فرهنگ

ــازار نشــر شــد. ــه ب روان
ــی و  ــای مابعدالطبیع ــا بنیاده ــت ت ــر آن اس ــالش ب ــر ت ــن اث ــت: در ای ــده اس ــر آم ــن اث ــه ای در مقدم
معرفت شــناختی ایــن مهــم در اندیشــۀ کانــت شناســایی و تصویــری واضــح از مفهــوم »علــم فلســفه« 
ارائــه شــود. ازایــن رو، در ایــن پژوهــش بــه مــوارد و مباحثــی کــه مســتقیمًا الزمــۀ طــرح مفهــوم »علــم 
ــر مفهــوم »نظــام کامــل فلســفی« مبتنــی اســت توجــه شــده اســت و  ــز ب فلســفه«، کــه ایــن خــود نی
ــت دوری شــده اســت.  ــی و غایت شــناختی کان ــه دیگــر مباحــث فلســفۀ نظــری، عمل ــن ب از پرداخت
برکنــار از جنبه    هــای قــوت و ضعــف تحلیل    هــای کانــت و بعضــًا مالحظــات انتقــادی کــه می تــوان از 
ایــن اندیشــه ارائــه داد، حصــول ایــن مطلــوب، خــود تمهیــدی بــرای ورود بــه بازشناســی جریــان فکــری 

متفاوتــی اســت کــه از بطــن آن علــوم انســانی جدیــد غــرب متولــد شــده و بالیــده اســت.

فلسفه علم کانت

ــران ویراســته رضــا  ــارة دانشــگاه در جهــان و ای ــی درب ــوان فرعــی تأمالت ــا عن ــاب »فلســفه دانشــگاه« ب کت
ــه  ــت ک ــتیانی اس ــر آش ــه منوچه ــی و مقدم ــات فرهنگ ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــوزی عض ماح

ــن پژوهشــکده منتشــر شــده اســت. توســط انتشــارات ای
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: دربــارة فلســفه دانشــگاه چــه می دانیــم؟ آیــا ایــن عنــوان نیــز نامــی 
ثبت شــده بــرای رشــته ای دانشــگاهی همچــون فلســفۀ چیــن یــا هنــد یــا یونــان و یــا اســالمی اســت؟ و یــا 
فلســفه ای مضــاف همچــون فلســفه هنــر اســت؟ و یــا بایــد آن را به عنــوان مبانــی فلســفی و نظــری رشــته ای 
بــه نــام »دانشــگاه« بــه حســاب آورد؟ فلســفه دانشــگاه هیچ کــدام از ایــن ســه نیســت و بایــد چیســتی آن 

را در جایــی دیگــر جســت.

فلسفه دانشگاه

اخبار  پژوهشکده
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کتــاب »مقدمــه ای بــر مطالعــات علــم« نوشــته دیویــد ِهــس اســت کــه بــه همــت رضــا همتــی ترجمــه و 
توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.

در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: قــرن بیســتم عصــر پیشــرفت  های عظیــم علمــی و فنــی اســت، 
به طوری کــه علــم بــه مؤلفــة اصلــی فرهنــگ و زندگــی اجتماعــی مــا بــدل شــده اســت. به خصــوص در 
دو دهــۀ گذشــته، تغییــرات مهمــی در ســطح جهانــی بــه وقــوع پیوســته اســت کــه بــه طــور فزاینــده  ای بــر 

نقــش، عملکــرد و شــکل نظام هــای تولیــد دانــش در سرتاســر جهــان تأثیــر گذاشــته اســت.
کتــاب حاضــر توســط دیویــد جــی هــس تألیــف شــده و اگرچــه بیــش از دو دهــه از تألیــف آن می  گــذرد، 
ــر  ــر حاض ــت. اث ــرح اس ــوزه مط ــن ح ــیک در ای ــی کالس ــاب مقدمات ــک کت ــوان ی ــان به عن ــا همچن ام
ــته  های  ــد رش ــی ارش ــی و کارشناس ــجویان کارشناس ــرای دانش ــی ب ــع درس ــک منب ــوان ی ــد به عن می  توان
ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــم م جامعه  شناســی، فلســفه و انسان شناســی، جهــت درس جامعه  شناســی عل

مقدمه ای بر مطالعات علم

ــو  ــل دابلی ــه هــای اجتماعــی و ســازمانی«  نوشــته : دانی ــی جنب ــوزش عال ــاوری در آم ــاب » ادغــام فن کت
ــده  ــاالت متح ــای جنوبی/ای ــگاه آالبام ــری/ دانش ــرت ام گ ــتفوراک و روب ــرس« اس ــز »ت ــوری، جیم س
ــات فرهنگــی و  ــری ترجمــه و توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالع ــام اکب ــکا اســت کــه توســط اله امری

ــوم منتشــر شــده اســت. اجتماعــی وزارت عل
کتــاب »ادغــام فنــــــاوری در آموزش عـــــــــالی )جنبه هــای اجتماعــــی و ســـــازمانی(« زوایای مختلف 
ــه تمــام مــواردی می پــردازد  ــه ای جامــع ب اســتفاده از فنــاوری در آمــوزش عالــی را درنظــر گرفتــه و به گون
ــرای  ــان ب ــایر ذی نفع ــی و س ــت علم ــای هیئ ــت گذاران، اعض ــگاه ها، سیاس ــای دانش ــران و رؤس ــه مدی ک
ــرای تمــام کارشناســان  ــد ب ــاب حاضــر می توان ــد. کت ــاز دارن ــا توســعه آن هــا نی ایجــاد دوره هــای برخــط ی
ــای  ــا دوره ه ــازی ی ــگاه های مج ــتاندارد دانش ــت و اس ــدازی درس ــه راه ان ــانی که ب ــی و کس ــوزش عال آم

ــد هســتند، راهگشــا باشــد. ــن عالقه من آنالی

ادغام فناوری در آموزش عالی 

 کتــاب »درآمــدی بــر انسان شناســی علــم و آمــوزش عالــی« تألیــف فردریــک بــارت و دیگــران اســت کــه 
ــار رحمانــی ومهســا شــیخان ترجمــه و توســط انتشــارت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و  ــه همــت جب ب

اجتماعــی وزارت علــوم روانــه بــازار نشــر شــد.
کتــاب »درآمــدی انسان شناســی آمــوزش عالــی« در هشــت فصــل بــه بررســی جنبه هــای مختلــف آمــوزش 
ــی از  ــدی آن در آموزش عال ــش و موقعیت من ــم، دان ــوم عل ــا مفه ــت، ب ــن پرداخ ــردازد. در ای ــی می پ عال
دریچــه انسان شناســی مواجــه هســتیم. انسان شناســی آمــوزش عالــی، شــاخه ای از انسان شناســی کاربــردی 
ــه  ــدار و موقعیــت دانشــجویان نســبت ب ــا ســازوکارهای قــدرت، هویــت، اقت ــد ت اســت کــه تــالش می کن
ــز، در رونــدی نســبتًا ترتیبــی، تــالش کــرده  ســواد و علــم دانشــگاهی را بررســی کنــد. کتــاب حاضــر نی
اســت تــا نگاهــی تــازه بــه آخریــن مطالعــات در خصــوص مباحثــی چــون انسان شناســی علــم، مطالعــات 
فرهنگــی علــم، دیدگاه هــای انسان شناســی فرهنگــی بــه آمــوزش عالــی، ســوادهای دانشــگاهی و یادگیــری 
در آموزش عالــی، انسان شناســی ســواد، انسان شناســی کاربــردی، تدریــس و اقتــدار علمــی در کالس 

درس داشــته باشــد.

درآمدی بر انسان شناسی علم و آموزش عالی

اخبار  پژوهشکده
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کتــاب »ارزیابــی کیفیــت در آمــوزش عالــی ایــران از اندیشــه تــا عمــل« تالیــف عبــاس بــازرگان از ســری تامالت 
ــی  ــات فرهنگــی و اجتماع ــکده مطالع ــط پژوهش ــه توس ــت ک ــی اس ــاب آموزش عال ــی در ب ــران ایران صاحب نظ

وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: در قــرن بیســت ویکم، نقــش آمــوزش عالــی در توســعة کشــورها 
بیش ازپیــش اهمیــت یافتــه اســت. در ایــن راســتا، کیفیــت آمــوزش عالــی و ارزیابــی آن در زمــرۀ 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــوزش عال ــای آم ــی نظام  ه ــای اصل دغدغه  ه
ــی  ــت و ارزیاب ــه کیفی ــوط ب ــای علمــی مرب ــا، نوشــته ها و گزارش  ه ــده ای از مقاله ه ــه گزی ــن مجموع در ای
ــت،  ــه اس ــار یافت ــا انتش ــده و ی ــن ش ــته تدوی ــه گذش ــی دو ده ــده  ط ــط نگارن ــه توس ــی ک ــوزش عال در آم

گــردآوری شــده اســت.

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران 

مجموعه »پیمایش های جامعه دانشگاهی« منتشر شد

ــد آن  ــون ۹ جل ــه تاکن ــده ک ــی  ش ــد طراح ــازده جل ــگاهی« در ی ــه دانش ــای جامع ــه »پیمایش ه مجموع
توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت. دکتــر 
ــه  ــه را ب ــن مجموع ــت ای ــی مدیری ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش ــی رئی ــین میرزای حس
ــا  ــان داشــته اســت؛ »ب عهــده داشــته اســت. وی ضــرورت تدویــن و انتشــار ایــن مجموعــه را چنیــن بی
تاکیــد بــر اهمیــت آرشیوســازی مطالعــات انجــام شــده در حوزه هــای مختلــف، مجموعــه پیمایش هــای 
ــتندات  ــع و مس ــی از مناب ــرده بخش ــعی ک ــیوی س ــات آرش ــي از مطالع ــوان یک ــگاهی به عن ــه دانش جامع
ــوی  ــال پرت ــد و درعین ح ــف بکش ــر و توصی ــه تصوی ــران را ب ــی در ای ــوزش عال ــی آم ــی و اجتماع فرهنگ
بــر افق هــای آموزشــی و پژوهشــی در زمینــه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی در ایــران 
ــان  ــران و متولی ــام صاحب نظ ــه و اهتم ــورد توج ــه م ــن مجموع ــار ای ــوای آث ــه محت ــت ک ــد اس ــد. امی نه

امــر در نهادهــا و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی مرتبــط بــا آمــوزش عالــی قــرار گیــرد.«

ــنجش  ــوان »س ــا عن ــه ب ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
افــکار دانشــجویان کشــور)۱۳۵۴(« بــا تالیف مرتضی 

نصفــت در ســال ۱۳۹۷ منتشــر شــد.

ــن  ــت: گرانبهاتری ــده اس ــاب آم ــن کت ــگفتار ای در پیش
ســرمایه و »منبــع طبیعــی« کــه هــر جامعــه بــرای نیــل بــه 
ــروی  ــار دارد نی ــود در اختی ــده خ ــن آین ــا و تأمی آرمان ه
ســازنده و توانایــی فکــری ســرآمدان و رهبــران آن اســت. 
ــکیل  ــه را تش ــر جامع ــاز از ه ــری ممت ــجویان قش دانش
می دهنــد کــه بیشــتر برگزیــدگان و ســرآمدان از آن 
ــت  ــتگاهی اس ــی دس ــوزش عال ــام آم ــد و نظ برمی خیزن
ــرورش  ــد در آن پ ــازنده بای ــانی س ــروی انس ــن نی ــه ای ک
ــن  ــای ای ــق دانشــگاه در ایف ــل توفی ــد. یکــی از عوام یاب
نقــش مهــم معنــوی و اجتماعــی آنســت کــه هدف هــا 
و برنامه هــا و روش هــای آن بــا ویژگی هــای روانــی و 
اجتماعــی دانشــجویان و برداشــتی کــه از نقــش خــود در 
ــن از  ــد ســازگار باشــد. بنابرای جامعــه امــروز و فــردا دارن
مســائل اساســی کــه در هرگونــه بحــث و تفکــر دربــاره 

آمــوزش عالــی مطــرح می شــود شــناخت خصوصیــات 
رفتــاری و اســتعدادها و خواســتها و آرزوهــا و مشــکالت 

دانشــجویان اســت.
در قســمت دیگــری نویســنده می گویــد: رســاله ای کــه 
اینــک عرضــه می شــود حاصــل کوششــی اســت کــه در 
مؤسســه روانشناســی دانشــگاه تهــران از چنــد ســال پیــش 
بــا یــاوری گروهــی از محققــان بــرای فراهم کــردن چنین 
ــجویان  ــوص دانش ــی در خص ــات تحقیقات ــع اطالع منب

صــورت گرفتــه اســت.
حاضــر  گــزارش  در  می کنــد:  یــادآوری  نصفــت 
ــه پنــج قســمت  مســائل و موضوع هــای مــورد بررســی ب
تقســیم شــده اند و هــر یــک از فصــول رســاله بــه یکــی 
از آنهــا اختصــاص یافتــه اســت، بــا ایــن عنوان هــا: 
»مشــخصات تحصیلــی دانشــجویان«، »مشــخصات 
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جلــد دوم ایــن مجموعــه بــا عنوان  »مســائل آموزشــی 
و اقتصــادی دانشــجویان )۱۳۷۳(«  تالیــف مصطفــی 

عســگریان منتشــر شــده اســت.

جلــد ســوم ایــن مجموعــه بــا عنــوان »ارزش هــا و 
تالیــف   »)۱۳۸۱ و  دانشــجویان)۱۳۷۹  نگرش هــای 
آرش نصــر اصفهانــی اســت کــه توســط انتشــارات 

پژوهشــکده منتشــر شــد. 

ــا و  ــوان »ارزش ه ــا عن ــه ب ــن مجموع ــارم ای ــد چه جل
ــا  ــف غالمرض ــجویان )۱۳۹۴(« تالی ــای دانش نگرش ه
کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات  غفــاری اســت 

ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش ــی و اجتماع فرهنگ

جلــد پنجــم ایــن مجموعــه بــا عنــوان »نگــرش هــا 
تالیــف  و رفتــار دانشــجویان )۱۳۸۲(« )مــوج اول( 

حســین ســراج زاده و فاطمــه جواهــری اســت.

عســگریان در مقدمــه بــا اشــاره بــه مســائل دانشــجویان 
می نویســد: مســائل دانشــجویان ابعــاد مختلفــی دارد کــه 
مــا بــه آنهــا اشــاره نمودیــم و در این تحقیــق آنهــا را در دو 
بعــد آموزشــی و اقتصــادی مــورد مطالعــه قــرار داده ایــم. 
شــناخت ایــن مســائل موجــب میشــود کــه بتــوان در رفــع 
ــروی  ــت نی ــود و در تربی ــزی نم ــکالت برنامه ری آن مش

انســانی آینــده جامعــه اقــدام مؤثــری بــه عمــل آورد.
ــد در  ــعه نمی توان ــول و توس ــال تح ــه در ح ــک جامع ی
شناســایی مســتمر مســائل دانشــجویان بی تفــاوت باشــد. 
ــر  ــزام آور ه ــه ال ــن رابط ــات در ای ــام تحقیق ــن انج بنابرای

جامعــه پویاســت.

در مقدمــه بخــش اول ایــن کتــاب آمــده اســت: اهمیــت 
ــبب  ــه س ــی ب ــای مل ــش ه ــجویان در پیمای ــه دانش توج
اهمیــت دانشــجویان آنهــا عنــوان یــک گــروه اجتماعــی 
در بســتر تحــوالت اجتماعــی چنــد دهــه گذشــته اســت. 
بــا لــزوم توجــه بــه دانشــجویان را می تــوان از منظــر 
تغییــرات اجتماعــی و نقــش تعییــن کننــده نهاد دانشــگاه 
و آمــوزش عالــی بــه عنــوان عاملــی موثــر در تغییــر باورها، 

ارزشــها و رفتارهــا در جامعــه ارزیابــی کــرد.
در ادامــه نویســنده آورده اســت: نتایج تحقیــق پیش رو به 
خواننــده نشــان خواهــد داد کــه در حوزه هــای مختلــف 
حیــات اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، دانشــجویان در 
مــوارد متعــدد نســبت بــه ســایر گروه هــا دیــدگاه متفاوتــی 
نســبت بــه جهــان پیرامــون دارنــد، نگرانــی هایشــان فــرق 

دارد و حساســیت هایشــان متفــاوت اســت.

پیمایــش  اســت:  نوشــته  اول  بخــش  در  نویســنده 
ــان در پــی فراهــم کــردن  ارزش هــا و نگرش هــای ایرانی
داده هایــی در بــاب ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان 
اســت تــا برمبنــای ایــن داده، درکــی واقع بینانــه از 
ــرات در ارزش هــا، نگرش هــا، پنداشــت ها، باورهــا  تغیی
و انگیزه هــای آحــاد افــراد جامعــه حاصــل شــود. ایــن 
ــتگاه  ــه و خاس ــه ریش ــده ک ــن ای ــرش ای ــا پذی ــم ب مه
اصلــی رفتــار و کنش هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 
ــی  ــای فرهنگ ــه در جهان ه ــادی را ک ــی و اقتص سیاس
و اجتماعــی افــراد جامعــه عینیــت پیــدا می کننــد 
بایــد در ارزش هــا و نگرش هــای افــراد جســتجو کــرد، 
اهمیتــی مضاعــف پیــدا می کنــد. شــناخت از ارزش هــا 
ــش  ــة کن ــی از نقش گاه ــهروندان، آ ــای ش و نگرش ه
گاهانــه برمبنــای ایــن نقشــه  کنش گــران اســت؛ چــه آ
گاه. درهرصــورت،  ذهنــی عمــل کننــد و چــه ناخــودآ
ــات آن هاســت و  ــی اقدام ــن نقشــه، هدایت گــر اصل ای
درک و رصــد رونــد تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی در 

ســراج زاده در مقدمــه و معرفــی ایــن مجموعــه آمــورده 
گاهــي از گرایش هــا،  اســت: بــا توجــه بــه اینکــه آ
ــا در  ــرات آن ه ــجویان و تغیی ــاي دانش گاهي ه ــار و آ رفت
ــل جریان هــا و فرایندهــاي  ــه فهــم و تحلی ــان ب طــول زم
فرهنگــي، سیاســي، و اجتماعــي موجــود در دانشــگاه ها 
و در ســطح جامعــه کمــك شــایاني مي کنــد و پیش بینــي 
رونــد تحــوالت آینــده جامعــه را تاحــدودي ممکــن 
مي ســازد، اجــراي پژوهش هــاي پیمایشــي منظــم در 
میــان دانشــجویان بــراي مدیــران و برنامه ریــزان جامعــه، 
به خصــوص در بخــش آمــوزش عالــي راهگشــا و بلکــه 
ضــروري اســت. بــه همیــن دلیــل طــرح »ســنجش 
دانشــجویان  گاهي هــاي  آ و  رفتــار  گرایش هــا، 
دانشــگاه هاي دولتــي« در دســتور کار دفتــر مطالعــات و 
تحقیقــات معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم، 

ــت. ــرار گرف ــاوري ق ــات و فن تحقیق
در ادامــه می نویســد: نتایــج و یافته هــاي ایــن طــرح 
در گزارشــي کــه پیــش رو داریــد در هفــت فصــل 
ــم شــده اســت. در فصــل اول )معرفــي پژوهــش(،  تنظی
ضــرورت انجــام پژوهش هــاي پیمایشــي بین دانشــجویان 
و مســائل روش شناســي پژوهــش مــورد بحــث قــرار 
مي گیرنــد. فصــل دوم بــه معرفــي ویژگي هــاي جمعیتــي 
پاســخگویان مي پــردازد، و تصویــري از خصوصیــات 
فــردي و خانوادگــي آنــان ارائــه مي کنــد. در فصــل 
آموزشــي و مســائل  ســوم تحــت عنــوان وضعیــت 
ــي  ــت آموزش ــه وضعی ــوط ب ــاي مرب ــگاه ها، یافته ه دانش
دانشــجویان قبــل از ورود بــه دانشــگاه، هنــگام ورود بــه 
دانشــگاه، هنــگام تحصیــل در دانشــگاه،  و پــس از اتمام 
ــرش  ــي نگ ــاي اصل ــردد و محوره ــه مي گ ــل ارائ تحصی
ــي  ــات اداري، آموزش ــه موضوع ــبت ب ــجویان نس دانش
وسیاســي در دانشــگاه ترســیم مي شــود. چهارمیــن 

ــی  ــردی و خانوادگــی دانشــجویان«، »مســائل تحصیل ف
و دانشــگاهی«، »نگــرش دانشــجو بــه آینــده خویــش«، 
»مســائل عمومــی اجتماعــی«. در مقدمــه رســاله، فصلی 
تحــت عنــوان »موضــوع و روش تحقیــق« در بیــان زمینــه 
بررســی، برنامــه تحقیــق و مراحــل آن و روش کار آمــده 

اســت.

گاهــی از ایــن ارزش هــا و نگرش هــا  جامعــه، مســتلزم آ
قلمــداد می شــود.
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فصــل بــه نگرش هــاي فرهنگــي و اجتماعي دانشــجویان 
ــار دانشــجویان  ــردازد. در ایــن فصــل نگــرش و رفت مي پ
ــن، زندگــي و اجتمــاع،  مســائل  ــواده، دی ــه خان نســبت ب
ــان، کجروي هــاي اجتماعــي، نحــوة گــذران اوقــات  زن
ــجویان  ــه دانش ــورد عالق ــخصیت هاي م ــت، و ش فراغ
مــورد بررســي قــرار مي گیــرد. فصــل پنجــم مربــو ط بــه 
نگرش هــا و رفتــار سیاســي پاســخگویان اســت. در ایــن 
فصــل یافته هــاي پژوهــش دربــارة موضوعاتــي همچــون 
منابــع خبــري و میــزان اعتمــاد بــه آن هــا، هــواداري 
سیاســي، رفتــار سیاســي و انتخاباتــي، قانون گرایــي، 
ــت  ــي، سیاس ــام سیاس ــي و نظ ــت مل ــه هوی ــاداري ب وف
خارجــي و غیــره ارائــه و تحلیــل مي شــوند. فصــل ششــم 
ــه موضوعــات اقتصــادي اســت و در آن نگــرش  ناظــر ب
دانشــجویان دربــارة مهم تریــن مســائل ایــن عرصــه 
همچــون تضــاد طبقاتــي، دالیــل مشــکالت اقتصــادي، 
ــا  ــورم ی ــرل ت ــب )کنت ــادي رقی ــي هاي اقتص و خط مش
بیــکاري، ترجیــح توزیــع درآمــد بــر افزایــش درآمــد ملــي 
ــه  ــن بودج ــي، تأمی ــرمایه گذاري خارج ــس، س و برعک
ــل  ــي و تحلی ــات، و …( بررس ــا مالی ــت ی ــت از نف دول
ــاي  ــه اي از یافته ه ــل خالص ــن فص ــوند. در آخری مي ش
پژوهــش بــا تأکیــد بــر رابطــة پنــج متغیــر اصلــي مســتقل 
منتخــب )جنســیت، پایــگاه اجتماعــي، رشــته تحصیلي، 

ــي شــده اســت. ــت( بازخوان محــل دانشــگاه، و قومی

گاهــی از  در معرفــی ایــن پژوهــش آمــده اســت: آ
در  دانشــجویان  رفتــاری  و  فکــری  گرایش هــای 
زمینه هــای مختلــف خانوادگــی، آموزشــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی بــه یــک ضــرورت مهــم شــناختی 
بــرای پژوهشــگران و همچنیــن بــه یــک نیــاز مبــرم 
مدیریتــی بــرای مدیــران آمــوزش عالــی و کشــوری 
تبدیــل شــده اســت. در ایــن راســتا، ایــن طــرح پژوهشــی 
پیمایشــی در پــی پاســخ گویی بــه ایــن ضــرورت و 

ســنجش  اســت:  آمــده  پژوهــش  ایــن  مقدمــه  در 
ــدی و  ــل چندبع ــه دلی ــم ب ــی ه ــرمایه اجتماع ــازه س س
چندســطحی بودن و هــم تحــت پوشــش قــرار دادِن افــراد 
ــت.  ــختی اس ــوار و س ــوع، کار دش ــای متن و جمعیت ه
باوجودایــن، امــروزه در بیشــتر کشــورهای جهــان، شــاهد 
ســنجش ایــن ســرمایه در مقیاس هــای ملــی، منطقــه ای، 
محلــی و نیــز در جمعیت هــای معیــن هســتیم. مطالعــات 
انجام شــده نشــان می دهنــد، بــه تناســب طــرح مفهومــی 
ــطحی  ــرو و س ــر از آن قلم ــده و مهم ت ــری اختیارش ـ نظ
کــه در آن ســنجش انجــام می شــود، در چهارچــوب 
ســنت های کّمــی و کیفــی، روش هــا و شــیوه های 
ــه  ــد ک ــنهاد کرده ان ــرح و پیش ــی را ط ــی مختلف سنجش

هرکــدام الزام هــا و قوت هــای خــود را دارنــد.
نویســنده در ادامــه یادآور می شــود: در ایــن گزارش 
تصویــری از ســرمایه اجتماعــی جمعیت دانشــجویی 
ــه شــده اســت. در بخــش  در قالــب دو بخــش ارائ
اجتماعــی  ســرمایه  وضعیــت  مقایســه  نخســت 
بــر  غیر دانشــجویی،  جمعیــت  بــا  دانشــجویان 
مبنــای داده هــای پیمایــش ملــی ســرمایه اجتماعــی 
ــفارش  ــه س ــال ۱۳۹۳ ب ــه در س ــت ک ــه اس ــه ش ارائ
شــورای اجتماعــی کشــور اجــرا شــده بــود. در 
بخــش دوم مقایســه وضعیــت ســرمایه اجتماعــی 
ــرمایه  ــت س ــا وضعی ــال ۱۳۹۳ ب ــجویان در س دانش
ســرمایه  پیمایــش  در  دانشــجویان  اجتماعــی 
ــن  ــه شــده اســت. در ای اجتماعــی ســال ۱۳۸۴ ارائ

عبــاس کاظمــی در مقدمــه ایــن پیمایــش نوشــته اســت: 
ــیده ایم از  ــی کالس درس« کوش ــه پژوهش ــا در »برنام م

ابعــاد مختلفــی ماجــرای کالس درس را دنبــال کنیــم.
ــنجش  ــه، س ــن مطالع ــدف ای ــد: ه ــه می نویس در ادام
جامــع وضعیــت کالس درس از نــگاه دانشــجویان و 
ــا آن  ــاط ب ــجویان در ارتب ــه دانش ــت ک ــی اس فعالیت های

انجــام می دهنــد.
ــر در  ــش حاض ــج پیمای ــود: نتای ــر می ش ــی متذک کاظم
ابعــاد مختلفــی نشــانه ورود دانشــگاه های ایــران بــه برهــه 
ــت دانشــجویی،  ــد هســتند. شــکل حضــور و غیب جدی
معنــای عمیقــی پیــدا کــرده اســت، انگیزه هــای ورود بــه 
ــدن در  ــه مان ــل ب ــر شــده و می دانشــگاه، متعــدد و متکث
دانشــگاه و ادامــه دادن بــه حضــور در دانشــگاه تقویــت 
شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــا یک ســری از 
نتایــج روبــه رو می شــویم کــه به ظاهر مانــدن در دانشــگاه 
را توجیــه نمی کننــد؛ مثــاًل اینکــه امیــدی بــه یافتــن کار 
در بیــن دانشــجویان دیــده نمی شــود، یعنــی درحالی کــه 
درس خوانــدن توجیــه اقتصــادی نــدارد، افــراد همچنــان 
مایــل هســتند دانشــجو بشــوند. پس چــه چیــزی موجب 
ــن پرســش  ــات دانشــگاه می شــود؟ پاســخ ای ــداوم حی ت
در تغییــر کارکــرد دانشــگاه نهفتــه اســت. همیــن پیمایش 
نشــان می دهــد کــه انگیزه هــای ورود بــه دانشــگاه 
چنــان متکثــر شــده اســت کــه کار و علــم تنهــا بخشــی 
از انگیزه هــای مــدرک گرفتــن محســوب می شــوند؛ 
در عــوض، طیفــی از انگیزه هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ــت  ــدن هوی ــته ش ــبب برجس ــه س ــد ک ــه کرده ان مداخل
منزلتــی دانشــگاه شــده اند. امــروزه دانشــگاه بیــش از هر 

ــا  ــرش ه ــوان »نگ ــا عن ــه ب ــن مجموع ــم ای ــد شش جل
و رفتــار دانشــجویان )۱۳۹۴(« )مــوج دوم( تالیــف 
حســین ســراج زاده، فاطمــه جواهــری و ایــرج فیضــی 

ــت.   ــده اس ــر ش منتش

هفتیمــن جلــد ایــن مجموعــه بــه »ســرمایه اجتماعــی 
دانشــجویان )۱۳۸۴ و ۱۳۹۳(« تالیــف غالمرضا غفاری 

اختصــاص یافتــه اســت.

جلــد نهــم ایــن مجموعــه بــا عنــوان »پیمایــش کالس 
آمنــه  تالیــف  ایــران)۱۳۹۵(«  در  دانشــگاهی  درس 
صدیقیــان بیدگلــی کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات 

ــت.  ــده اس ــر ش ــی منتش ــی و اجتماع فرهنگ

فراهــم کــردن داده هــای معتبــر دربــاره نگرش هــا و 
رفتــار دانشــجویان اســت. همچنیــن ازآنجاکــه ایــن 
طــرح، مرحلــه دوم از یــک طــرح پیمایشــی طولــی 
ــرای شــناخت تغییــرات  ــد ب اســت، داده هــای آن می توان
نگرش هــا و رفتــار دانشــجویان در طــول زمــان هــم مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

مقایســه، حجــم جمعیــت دانشــجویی مــورد بررســی 
ــا  ــر ب ــرای هرکــدام از دو ســال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ براب ب

ــت. ــر اس ۱۰۷۲ نف

اخبار  پژوهشکده
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زمــان دیگــری بــا زندگــی روزمــره گره خــورده و مســائل 
خــرد و پیش پاافتــاده زندگــی را مخاطــب خــود قــرار داده 
اســت. مطمئــن هســتم خواننــدگان ایــن گــزارش نــکات 
ــد کشــید و  ــرون خواهن ــاب حاضــر بی ــری از کت عمیق ت
ــرای تأمــل بیشــتر  امیــد دارم پیمایــش حاضــر مســیری ب
دربــاره وضعیــت امروز دانشــگاه و کالس درس گشــوده 

باشــد.
یازدهمیــن جلــد ایــن مجموعــه بــه »پایــش فضــای 
مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  اجتماعــی   – فرهنگــی 
)۱۳۹۵(« تالیــف حســین اکبــری اختصاص یافته اســت.

ــت  ــر آورده اســت: معاون ــن اث ــف در پیشــگفتار ای مول
فردوســی مشــهد  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
به منظــور ترســیم نیم رخــی از وضعیــت اجتماعــی 
و فرهنگــی دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان، اقــدام بــه 
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــش فض ــرح پای ــرای ط اج
ــد در  ــه بتوان ــن مطالع ــای ای ــا یافته ه ــود ت ــگاه نم دانش
ــد.  ــه کار آی ــی ب ــی و اجتماع ــزی فرهنگ ــر برنامه ری ام
گــزارش حاضــر نتیجــه اجــرای طــرح پایــش در حــوزه 

ــت. ــجویی اس دانش

عرضه ۵ عنوان کتاب جدید در حوزه دانشگاه و جامعه
 از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به بازار نشر

انتشــارات  پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، پنــج عنــوان کتــاب جدیــد در حــوزه مطالعــات اجتماعــی 
منتشــر و بــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب رســاند. در ادامــه معرفــی اجمالــی از ایــن کتاب هــا آمــده اســت.

کتــاب »امیــد اجتماعــی؛ چیســتی، وضعیــت و سبب  شناســی« بــه کوشــش هــادی خانیکــی و همــکاران و توســط 
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهگــی و اجتماعــی منتشــر شــد.

ــن  ــیوه های نوی ــداع ش ــو و اب ــای ن ــق فرصت ه ــت خل ــوان گف ــت: می ت ــده اس ــاب آم ــن کت ــه ای در مقدم
ــی  ــد اجتماع ــت امی ــدف تقوی ــا ه ــی ب ــی و سیاس ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــر در نگرش ه ــاد تغیی ــرای ایج ب
می توانــد راه حــل برون رفــت از یــأس اجتماعــی باشــد، زیــرا تجربــه نشــان داده اســت کــه در بخش هایــی 
ــن  ــه ای ــد. ب ــدا می کن ــود را پی ــائل خ ــل مس ــیوه های ح ــه ش ــرد، جامع ــورت می گی ــازی ص ــه توانمندس ک
منظــور ابتــدا بایــد صورت بنــدی دقیــق و علمــی نســبت بــه مســأله ارائــه داد و چیســتی و چرایــی و 
ــس از  ــاه ۱۳۹۶ پ ــزه در اردیبهشــت م ــن انگی ــا ای ــران را بررســی نمــود. ب ــد اجتماعــی در ای چگونگــی امی
بحــث و تبــادل نظــر در ارتبــاط بــا مهم تریــن مســائل اجتماعــی روز ایــران، بــه امیــد اجتماعــی پرداختیــم. 
ــری  ــون نظ ــای گوناگ ــران در حوزه ه ــه ای و صاحب نظ ــی و حرف ــای علم ــم، از انجمن ه ــن مه ــرای ای ب
بــرای اندیشــیدن و تحقیــق پیرامــون چهارمحــور اصلــی موضــوع: »تبییــن چیســتی«، »وضعیــت«، »ســبب 
ــاع  ــد کــه خوشــبختانه اجم ــد اجتماعــی« دعــوت به عمــل آم ــا و سیاســت های امی شناســی« و »راهکاره

ــد شــکل گرفــت. ــر مــدار امی ارجمنــدی از اندیشــمندان ب

امید اجتماعی

کتــاب »دانشــگاه و دولــت ملت ســازی« تالیــف مــارک کویــک و دیگــران اســت کــه توســط آریــا متیــن و ایمــان 
بحیرایــی ترجمــه و از ســوی انتشــارات پژوهشــکده  منتشــر شــده اســت.

در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت: تغییــرات دولــت رفــاه و تغییــرات دولت  ـ ملــت، دو ُبعــد از ابعــاد 
دولــِت درحال گــذار بــر اثــر جهانی ســازی هســتند کــه هــر دو، رابطــه تنگاتنگــی بــا آمــوزش عالــی، به ویــژه 
بــا بخــش نخبــۀ آن، یعنــی نهــاد دانشــگاه، دارنــد. کتــاب حاضــر مجموعــه مقاالتــی اســت کــه تاثیــرات 

ــد. ــت ملت ســازی را بررســی می کن ــد دول ــل دانشــگاه و فراین متقاب

دانشگاه و دولت_ملت سازی
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کتــاب »درآمــدی برتعامــل دانشــگاه بــا محیــط پیرامــون« تالیــف رضــا مهــدی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه توســط انتشــارات ایــن پژوهشــکده در ۳۲۸ صفحــه منتشــر شــده اســت.

ــروزی از  ــگاه های ام ــال، دانش ــزار س ــه ه ــب ب ــی قری ــا قدمت ــت: ب ــده اس ــاب آم ــن کت ــد ای ــت جل در پش
قدیمی تریــن نهادهــا و ســازمان های ســیاره در معــرض خطــر زمین انــد. ایــن نهادهــای انسان ســاز و 
ــن  ــه تحول آفری ــاوم؛ بلک ــا مق ــی نه تنه ــادی و سیاس ــی، اقتص ــرات اجتماع ــل تغیی ــا در مقاب ــکوه، قرن ه باش
بوده انــد. بــا ایــن  حــال، دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی، در قــرن حاضــر بــا چالش هــای 
ــاب حاضــر  ــه خواهــد داشــت. کت ــان ادام ــن مواجهــۀ سرنوشت ســاز همچن ــرو شــده و ای بی ســابقه ای روب

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــه م ــف جامع ــای مختل ــا محیط ه ــگاه را ب ــل دانش ــالت متقاب ــعی دارد تعام س

درآمدی برتعامل دانشگاه با محیط پیرامون

کتــاب »مطالعــات پســا  اســتعماری)منتخب مقــاالت(« تالیــف دنیــس میتو اســت که توســط بیل اشــکرافت، گرت 
گرفیتــز، هلــن تیفیــن تدویــن و توســط جمعــی از مترجمــان ترجمــه و بــه کوشــش تــورج رحمانــی ویرایــش شــده 
اســت. ایــن کتــاب در ۱۰۵۶ صفحــه و بــا شــمارگان ۱۰۰ نســخه توســط انتشــارت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 

اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
گاه بــه ایــن حــوزه تألیــف شــده و  کتــاب »مطالعــات پســا- اســتعماری« کــه توســط جمعــی از مؤلفــان آ
بــا اقبــال بســیار گســترده و مناســبي در محافــل علمــی دنیــا مواجــه شــده اســت بــر آن اســت ایــن پدیــده را 
به تفصیــل از زوایــای متعــدد بررســی کــرده و وجــوه نمایــان آن را در محافــل علمــی و دانشــگاهی جوامــع 
در حــال توســعه بررســی کنــد. بدین ترتیــب، ایــن مجموعــه بــه نحــوه ترویــج و اشــاعه فرهنــگ و ادبیــات 
غربــی- کــه در اینجــا عمدتــًا ادبیــات انگلیســی به عنــوان ادبیــات غالــب و بانفــوذ در تمــام جهــان موردنظــر 
اســت- پرداختــه و نتایــج برخاســته از ایــن مســئله را در کنــار مفاهیــم دیگــری از قبیــل تنــوع فرهنگــی، نــژاد، 
تفــاوت قومــی و غیــره کــه همگــی بنابــه منظورهــای خاصــی طــرح شــده اند، بررســی و تحلیــل می کنــد.

مطالعات پسا  استعماری

کتــاب »مجموعــه مقــاالت همایــش روابــط دولــت و ملــت در ایــران« بــه کوشــش محمدحســین پناهــی و علــی 
انتظــاری اســت کــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در  ۸۸۰ صفحــه 

منتشــر شــده اســت.
ــه  ــا شــکل گیری مدرنیت ــده دولت-ملــت، همــراه ب ــی کــه پدی ــاب آمــده اســت: از زمان ــن کت ــد ای در پشــت جل
ــی علــوم سیاســی مــدرن و جامعه شناســی  ــن موضوعــات مطالعات ــد آمــد، یکــی از مهم تری ــا پدی سیاســی، در اروپ
ــع  ــا شــکل گیری دولت-ملت هــای بعــدی در ســایر جوام ــوده اســت. ب ــت ب ــت و مل ــل دول سیاســی رابطــه متقاب
بشــری، موضــوِع نــوع مناســب رابطــه متقابــل دولــت و ملــت همــواره در اولویــت بــاالی مطالعــه و اندیشــه ورزی 

اندیشــمندان قــرار داشــته اســت.
اثــر حاضــر مجموعــه مقاالتــی اســت کــه پیرامــون روابــط متقابــل دولــت و ملــت به ¬ویــژه در ایــران گردآوری شــده 

است.

مجموعه مقاالت همایش
 روابط دولت و ملت در ایران

اخبار  پژوهشکده
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 تمدید مهلت ارسال اثر به همایش ملی
»مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری«

ایــن همایــش ۱۴ آبــان مــاه ۱۳۹۸ در 
می شــود: برگــزار  زیــر  محورهــای 

آموزش عالی، در دفاع از دانشگاه	 
نســبت فرهیختگــی و دانشــگاه در 	 

ــران ای
کادمیک	  اخالق آ
میان رشتگی ها در ایران	 
فرهنگ دانشگاه کارآفرین	 
زنــان در شــرکت های دانــش بنیــان و 	 

ــوالت علمی تح
مسائل زنان در آموزش عالی	 
ایده دانشگاه و ضرورت آن	 
زندگی دانشجویی و مسائل آن	 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه	 
آموزش عالی و محیط زیست	 
بین المللی شدن آموزش عالی	 
اجتماع علمی و ظرفیت های آن	 
ــای 	  ــجویی و نقش ه ــای دانش گروه ه

ن ها آ
اجتماعــی 	  و  فرهنگــی  مطالعــات 

فنــاوری و  علــم 
کادمیــک 	  آ در جامعــه  علــم  فــن 

ایرانــی
بــه 	  علــم  جامعه شناســی  از  گــذر 

مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی علــم

ــر  ــان دکت ــاوری« )یادم ــم و فن ــی، عل ــوزش عال ــی آم ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــی »مطالع ــش مل ــه همای ــار ب ــده آث ــال چکی ــت ارس مهل
ــران،  ــع در ته ــش واق ــن همای ــه ای ــه دبیرخان ــود را ب ــار خ ــد آث ــدان می توانن ــد. عالقمن ــد ش ــرداد ۱۳۹۸ تمدی ــا ۳۱ م ــی راد( ت قانع
ــوم،  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع ــالک ۱۲۴ پژوهش ــم( پ ــتان یک ــن نژاد)گلس ــهید موم ــان ش ــداران، خیاب پاس

ــد. ــال کنن ــل hamayesh@iscs.ac.ir  ارس ــا ایمی ــاوری ی ــات و فن تحقیق

اخبار  پژوهشکده
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چهل و پنجمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
ــی وزارت  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع پژوهش
علــوم تحقیقــاات و فناوری شــماره یــک دوره دوازدهم 
فصلنامــه علمی-پژوهشــی تحقیقــات فرهنگــی ایــران 

ویــژه بهــار ۱۳۹۸ را منتشــر کــرد ؛
عالقه منــدان مقــاالت زیــر را در ایــن شــماره می تواننــد 

بخوانند:

- الگــوی ارزش هــای ادراکــی در مخاطبــان پلتفرم هــای 
ــینی،  ــید حس ــی س ــد عل ــید محم ــال؛ س ــای دیجیت بازی ه

پویــان نــژادی، حامــد نصیــری
مناســب  مکانیک هــای  تشــخیص  چهارچــوب   -
موضوعــات  آمــوزش  بــرای  رایانــه ای  بازی هــای 
شــناختی؛ حجــت دهقــان زاده، حســین دهقــان زاده، بهــروز 

ــی مینائ
ــوی  ــای ویدئ ــتفاده از بازی ه ــذاری اس ــوی اثرگ - الگ
ــام  ــفیعی، هش ــهرام ش ــی؛  ش ــرف ورزش ــر مص ــی ب ورزش

ــوری ــان عاش ــروزه، آرم ــه اف ــتمی، حکیم رس
ــی  ــه ای و انزواطلب ــای رایان ــه بازی ه ــاد ب ــه اعتی - رابط
ــع  ــر مقط ــوزان پس ــوردی دانش آم ــه م ــان؛ مطالع نوجوان
ــن  ــال ۱۳۹۵؛ محس ــان در س ــتان کاش ــی شهرس راهنمای

ــن زاده ــرا حس ــدم، زه ــفایی مق ــام ش ــازی، اله نی
رایانــه ای  بازی هــای  از  اســتفاه  میــزان  رابطــه   -
واســطه گری  نقــش  تحصیلــی:  اهمــال کاری  بــا 
ــی؛  ــع ابتدای ــوزان مقط ــدف در دانش آم ــری ه جهت گی

دورودی رقیــه  فریبــا خوشــبخت،  البــرزی،  محبوبــه 
- بررســی تاثیــر به کارگیــری مکانیک هــای بازی پردازی 
ــی  ــپاری در حکمران ــع س ــای جم ــت طرح ه ــر موفقی ب
ــهروندان  ــارکت ش ــات، مش ــورد مطالع ــی؛ م الکترونیک
شــهرکرد در زیباســازی شــهر؛ ســید محمــد باقــر جعفــری، 

زهــرا عبداللــه زاده
بازی هــای  در  و کار  راهبردهــای کســب  تدویــن   -

رایانــه ای در ایــران؛ ســید مهــدی شــریفی، جــواد جواهــری، 
ــرداد اســتری مه

اخبار اعضای هیئت علمی

اخبار واحدآموزش پژوهشکده

	 ســعیده ســعیدی همــکار پژوهشــی و محقــق دوره 
پســادکتری پژوهشــکده از ابتــدای ســال جــاری آغــاز 

بــه کار کــرد.
ــواری های ورود  ــوان  »دش ــا عن ــاورز ب ــه کش 	 خدیج
ــه حرفــۀ دانشــگاهی« در  یازدهمیــن همایــش ملــی  ب

آمــوزش اردیبهشــت ۹۸ شــرکت کــرد. 
ــه  ــه مثاب ــت ب ــه »بازگش ــا مقال ــعیدی ب ــعیده س 	 س
امــکان: چالــش هــای مهاجــران بازگشــتی در بازیابــی 
ــی« در  ــوزش عال ــاد آم ــود در نه ــه ای خ ــت حرف هوی
یازدهمیــن همایــش ملــی آمــوزش اردیبهشــت ۹۸ 

ــرد.  ــرکت ک ش
ــی  ــا ســخنرانی »بازنمای ــاذر اشــتری مهرجــردی ب 	 اب
هنــر  در  اجتماعــی  آســیب  بعنــوان  دخانیــات 
هفتــم« در ســومین ســمپوزیوم ملــی روز جهانــی 

کــرد.  شــرکت    )۹۸ گرافیک)اردیبهشــت 
	 رضــا ماحــوزی، در چهارمین همایــش کنکاش های 
ــخنرانی  ــران س ــه ای ــاره جامع ــری درب ــی و نظ مفهوم
خــود  را بــا عنــوان »آمــوزش لیبــرال در انقــالب ســفید 

و ســوء تبعــات آن بــرای انســجام ملــی« ارائــه کــرد.
همایــش  چهارمیــن  در  خلیلــی  اســمعیل   	
کنکاش هــای مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایــران 
ــتگی  ــه ای و همبس ــن ترجم ــتضاد ذه ــه »مس ــا مقال ب

اجتماعــی در ایــران شــرکت کــرد. 
	 جبــار رحمانــی در چهارمیــن همایــش کنکاش های 
ــخنرانی  ــران س ــه ای ــاره جامع ــری درب ــی و نظ مفهوم
ــی  ــگر اجتماع ــی راد پژوهش ــوان »قانع ــا عن ــود را ب خ
تــام« ارائــه کــرد و همچنیــن مقالــه »از آیین زدگــی تــا 

آیینــی شــدن زندگــی اجتماعــی: کاربردهــای مفهــوم 
آییــن بــرای فهــم تحــوالت و پویایی هــای جامعــه ایــران 

امــروز« را در ایــن همایــش ارائــه کــرد. 
	  رضــا ماحــوزی  بــا مقالــه »ایــده فلســفی دانشــگاه و 
آینــده تمــدن اســالمی« در همایش مناســبات فلســفه و 
تمــدن در جهــان اســالم اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 

در دانشــگاه شــهید بهشــتی شــرکت کرد. 
ــه  ــاب دغدغ ــد کت ــت نق ــی در نشس ــاس کاظم 	 عب

ــی شــرکت کــرد.  ــر محمــد فاضل ــر دکت ــی اث ایران
	  مهــدی حســین زاده فرمــی در نشســت »رســانه 
هــا و ســبک زندگــی جوانــان ایرانــی« بــا عنــوان 
»بررســی وضعیــت ســبک زندگــی جوانان در کشــور« 

ــرد.  ــخنرانی ک س
	  رضــا ماحــوزی بــا مقالــه »آمــوزش عالــی؛ راه 
نجــات بــا عامــل ســقوط« در یازدهمیــن همایــش ملی 
آمــوزش کــه در دانشــگاه شــهید رجایــی شــرکت کرد.

ــواری های ورود  ــه »دش ــا مقال ــاورز ب ــه کش 	  خدیج
ــی  ــش مل ــن همای ــه دانشــگاهی« در یازدهمی ــه حرف ب
آمــوزش کــه در دانشــگاه شــهید رجایــی شــرکت کرد.  
ــه  ــه مثاب ــت ب ــه »بازگش ــا مقال ــعیدی ب ــعیده س 	 س
امکان:چالش هــای مهاجــران بازگشــتی در بازیابــی 
ــی« در  ــوزش عال ــاد آم ــود در نه ــه ای خ ــت حرف هوی
ــگاه  ــه در دانش ــوزش ک ــی آم ــش مل ــن همای یازدهمی

ــرد.  ــرکت ک ــهیدرجایی ش ش
	 رضــا ماحــوزی در بیســت و ســومین  همایــش 
بزرگداشــت حکیــم مالصــدرا بــا موضــوع » حکمــت 
ایرانــی و حکمــت متعالیــه« بــا مقالــه »گفتگــوی 
فیلســوفان مســلمان با حکمــای ایــران باســتان؛ الگویی 

ــا« شــرکت کــرد. ــرای گفتگــوی فرهنگه ب
ــق  ــالم در اف ــان اس ــده جه ــی آین ــش بین الملل 	همای

	  کارگاه عملــی »تحلیــل تماتیــک« بــه همــت مرکــز 
ــات  ــکده مطالع ــی و آزاد پژوهش ــای تخصص آموزش ه

فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار  شــد.
ایــن کارگاه در چهــار جلســه دوشــنبه ها، از بیســتم 
ــزار  ــی برگ ــاس کاظم ــر عب ــس دکت ــا تدری ــاه ب خردادم

ــد. ش

	  کارگاه آموزشــی »اســتخراج مقالــه  علمــی– پژوهشــی 
بــه همــت مرکــز  پژوهشــی«  پایان نامــه و طــرح  از 
ــات  ــکده مطالع ــی و آزاد پژوهش ــای تخصص آموزش ه

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــی و اجتماع فرهنگ
ایــن کارگاه یــک روزه بــا تدریــس دکتــر مهــدی علیپــور 

حافظــی  و به مــدت ۸ ســاعت برگــزار می شــود. 

اخبار  پژوهشکده

۱۴۱۴ در دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. در ایــن همایش 
دو روزه کــه در روزهــای هشــتم و نهــم اردیبهشــت ماه 
۱۳۹۸ از ســوی دانشــگاه تهــران و بــا همــکاری چنــد 
نهــاد دیگــر از جملــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار 
شــد، یک نشســت بــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی 

و اجتماعــی اختصــاص داده شــد.
ــاوری در  ــم و فن ــده عل ــوان »آین ــا عن ــت ب ــن نشس ای
ــینی  ــد حس ــر محم ــور دکت ــا حض ــالم« ب ــان اس جه
ــود  ــید محم ــر س ــی و دکت ــال فالحت ــر لی ــدم، دکت مق

ــد. ــزار ش ــینی برگ ــی حس نجات




