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ا ز ا ال د ب ا لو جیــز تا آ د ا ب د ا نشــگا هی
از زمــان نــگارش رســاله "االدب الوجیــر للولــد الصغیــر" و همچنیــن
"ادب الکبیــر و ادب الصغیــر" توســط روزبــه پــورداوود یــا همــان دادبــه
پارســی معــروف بــه ابنمقفــع حــدود هــزار و ســیصد ســال میگــذرد.
هنــوز بــه یقیــن نمیدانیــم آیــا پیــش از وی کســی دربــاب ادب دانــش
چنیــن ســخن گفتــه و رســالهای طبــع کــرده اســت یــا خیــر .ایــن دو
رســاله در کنــار صدهــا رســاله اخالقــی و ادبــی و نصیحتنامــهای
بــرای معرفــی آداب علمآمــوزی و عل ـمورزی گویــای توجــه عمیــق
دانشــمندان ایرانــی و مســلمان بــه فضــای نامحســوس فرهنگــیای
اســت کــه هــر صاحــب علــم و علمدوســتی بایــد آ گاهانــه بــدان
توجــه و عمــل کنــد.
بــیراه نیســت کــه مــاوردی بــه تقلیــد از
پیشــینیان رســاله دیگــری در ایــن بــاب
مینــگارد و خواجــه نصیــر پــس از پنــج
ســده ،علیرغــم نســخههای متعــدد از رســاله
ابنمقفــع ،آن را بــه نثــر فارســی درمــیآورد
تــا دوســتداران ایــن زبــان و علمآمــوزان قنــد
پارســی ،حالوتــی دیگــر میــل نمــوده و ادب
متعالیتــری را در علمآمــوزی پیشــه کننــد
آنجــا کــه در ترجمــه رســاله ادب وجیــز
میخوانیــم:
ای پســر! همیشــه بچشــم خویــش نظــر بــر
اختیــار و عقــا دار و بگــوش خــود اســتماع
و اصغــای کالم ایشــان کــن  ...و هــر کــس
کــه بــر منهــاج خیــرات اســتمرار نمایــد و
احســان و نیکــوکاری را ملتــزم باشــد ،از
مزیــد توفیــق و موهبــت معونــت ،محــروم و
بینصیــب نمانــد ،کــه گفتهانــد :المحســن
معــان (بنــد .)۲۱
و یا آنجا که میگوید:
ای پســر! بــا مــردم دانــا و اهــل علــم حجــت مگــوی ،و بــا حکیــم
ســتیهندگی مکــن ،و بــا لجــوج مجــارات و مباحثــت منمــای ،و بــا
اهــل تهمــت مصاحبــت مجــوی (بنــد .)۵
ســخن بــر ســر آن نیســت کــه ایــن پندنامههــای ادبــی و آدابــی بــرای
زمانــه مــا چــه میتواننــدبگوینــد -کــه اگــر میتوانســتیم اســتفادهای
نیکــو داشــته باشــیم حالمــان را بــه گذشــتهمان پیونــد میدادیــم
و چنیــن خــود را بیریشــه نمیخواندیــم -بلکــه ســخن بــر ســر
آن اســت کــه مــا بــرای نظــام علــم روزگار خــود چــه ادبنامــه یــا
ادبنامههایــی نگاشــته و تقریــر کردهایــم؟ مگــر یــک نظــام علمــی

را میتـوان بــدون فضــای فرهنگــی حامــی آن در مـواردی چــون روابــط
کنشــگران علمــی ،مقــررات آموزشــی و پژوهشــی ،آداب اجتماعــات و
رفتوآمدهــای علمــی ،تعامــات بیناســرزمینی و غیــره متصــور شــد تــا
بــه مــدد آن و دیگــر مقــررات مشــخص ســره را از ناســره بازشناســیم؟
مگــر میتــوان تمامــی وجــوه رفتــاری را بــه وضــع قوانیــن مربوطــه
حوالــه داد؟ افالطــون ب ـیراه نمیگفــت کــه در وضعیتــی کــه قوانیــن
بســیارند ،فرهنــگ ضعیــف اســت .اینجاســت کــه ادب علــم و ادب
دانشــگاه بــه کمــک میآینــد تــا راه رونــدگان دانــش را روشــنتر
و هموارتــر ســازند و وضــع قوانیــن را بــرای مدیــران و قانونگــذاران
کمتــر کننــد.
شــاید آمــوزش عالــی ایــران امــروز بیــش از
دهههــای گذشــته بــه چنیــن ادب دانشــگاهی و
علم ـیای نیازمنــد باشــد .علیرغــم آییننامههــای
متعــدد علمــی و انضباطــی ،گویــی دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی و آمــوزش عالــی مــا در
سرگشــتگی ادب علمــی روزگار میگذراننــد و بــا
ناخرســندیای گســترده عمــل میکننــد .بطــور
حتــم بخشــی از ایــن ناخرســندی و ضعفهــا و
تخطــی از قانونهــای متعــدد و متکثــر ،ریشــه در
ضعــف فرهنــگ دانشــگاهی بطــور عــام و ادب
دانشــگاهی بطــور خــاص دارد.
چهارمیــن خبرنامــه الکترونیکــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــه پــاس ابــراز
لطــف دوســتان و عالقهمنــدان مطالعــات حــوزه
آمــوزش عالــی نســبت بــه انتشــار الکترونیکــی
شــمارههای قبــل ایــن خبرنامــه ،و شناســایی
نیــازی مبــرم ،نویــد آن را خدمــت خواننــدگان
محتــرم اعــام مـیدارد کــه پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی تــاش خواهــد داشــت در ایــن راســتا ،بــه یــاری
نهادهــای همــکار و محققــان و اعضــای هیئــت علمــی ،بــزرگان و
متفکــران و محققــان علــم و ادب را بــرای تدویــن و تنظیــم ادبنامـهای
نویــن بــرای دانشــگاه و علــم دعــوت کنــد و گردهــم آورد .امیــد کــه
توفیــق قریــن باشــد.
رضا ماحوزی
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جهانی است بنشسته در
گوشهای
چرا اهالی فلسفه به کلیگویی و فلسفهبافی
متهم میشوند؟ /رضا ماحوزی

بــرای اشــاره بــه وضعیــت زیســتی و شــغلی و

حتــی اجتماعــی فارغالتحصیــان رشــته فلســفه

از دانشــگاهها و اندکــی هــم حوزههــای علمیــه،

شــاید بازخوانــی تاریــخ ایــن حــوزه دانشــی در

گســتره تاریــخ ایــن ســرزمین بیفایــده نباشــد.

واقعیــت آن اســت کــه فلســفه اگــر از دیگــر
رشــتههای علومانســانی و اجتماعــی ،اجتماعیتــر
نباشــد ،کمتــر از آنهــا هــم نیســت .بــه ایــن معنــا که
فلســفه بــر خــاف ظاهــر زمخــت و انتزاع ـیاش،
دانشــی برآمــده از مقتضیــات زمــان و پاس ـخدهنده
بــه نیازهــای عمیــق و حتــی ســطحی فرهنگــی و
تمدنــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه فلســفه ،پاسـخها
و تحلیلهــای خــود را در ســطحی بنیادیتــر
و عمیقتــر از دیگــر رشــتههای علومانســانی و
اجتماعــی عرضــه میکنــد .از آنجــا کــه دسترســی
مخاطــب غیرفلســفی بــه آن پاســخها و تحلیلهــا
مســتلزم کوششــی مضاعــف اســت ،در نتیجــه
فیلســوفان و متعاطیــان فلســفه همــواره در معــرض
انتقــاد جامعــه علمــی و غیرعلمــی قــرار گرفتــه و
بــه کلیگویــی و فلســفهبافی متهــم شــدهاند.
ایــن امــر تــا همیــن اواخــر ،فیلســوفان را نــه تنهــا در
ایــران ،بلکــه در دیگــر کشــورها بــه افــرادی منــزوی
و دور از مراکــز قــدرت اقتصــادی و سیاســی و
حتــی آموزشــی تبدیــل کــرده بــود .بازخوانــی
زندگــی بســیاری از فیلســوفان شــرقی و غربــی مؤیــد
ایــن ادعــا اســت .اینــان -جــز عــدهای انــدک کــه
حســب اتفــاق و بــه گفتــه هــگل ،اندیشــه خــود را
در راســتای روح قومــی تعریــف کــرده بودنــد -یــا
در فقــر روزگار گذراندنــد یــا بــه جــرم تضعیــف
دیــن و فرهنــگ رایــج ،کشــته و تبعیــد شــدند یــا
در گمنامــی زندگــی را ســپری کردنــد و از روزگار
جــز اســمی بــرای تاریــخ اندیشــه ،بهــرهای نبردنــد.
چــرا از ســاحت فلســفه اســامی ،دیگــر
فیلســوف اســامی تربیــت نمیشــود؟
حکایــت حیــات فلســفی در ایــران امــروز مــا
چنــدان متفــاوت از حیــات تاریخــی ایــن شــاخه از
دانــش نیســت کــه روزگاری مــادر علــوم خوانــده
میشــد و مقســم درخــت دانــش (البتــه آن هــم

شــاید فقــط بــرای خــود فیلســوفان) بــه حســاب
میآمــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در دیوانســاالری
جدیــدی کــه ایرانیــان در یــک قــرن اخیــر ســاخته
و تجربــه کردهانــد ،فلســفه برآمــده از دانشــگاه در
ردیــف مشــاغل در مـواردی چــون دبیــری دبیرســتان
و مشــاغل فرهنگــی و مراکــز پژوهشــی جایــی پیــدا
کــرده و از دربـهدری تاریخــی اندکــی رهایــی یافتــه
اســت.
ایــن موضــوع دربــاره فلســفهخواندههای حــوزه
علمیــه در چهــار دهــه اخیــر ،آن هــم حســب
تحــوالت فرهنگــی و ایدئولوژیکــی گســترده
وضعیتــی بهمراتــب بهتــر دارد ،زیــرا نظــام فرهنگــی
مطلــوب موردنظــر حاکمیــت ،فلســفه اســامی
را بهمثابــه رقیبــی بــرای فلســفهها و فیلســوفان
غربــی بــه خدمــت گرفتــه و در حوزههــای متعــدد
ی
از آن بهرهبــرداری کــرده اســت؛ بهرهبــردار 
کــه در برخــی مواضــع بــه ضــرر فلســفه اســامی
منجــر شــده اســت؛ زیــرا ایــن رویــه فلســفه ســنتی
و کالســیک اســامی را -کــه روزگاری ویــژه
جماعتــی انــدک از طبقــه متألهــان بــود و متعاطیــان
ایــن حــوزه ،خــود را بــا معقوالتــی کــهخوانــده
بودنــد و بــدان میاندیشــیدند جفــت و متحــد
مییافتنــد و ایــن اتحــاد را در منــش و فکــر خــود بــه
نمایــش میگذاشــتند و بــه مصــداق «جهانی اســت
بنشســته در گوش ـهای» ،عالمــی بودنــد ّربانــی -در
برخــی مــوارد بــه ابــزاری در خدمــت اهــداف و
مقاصــد ایدئولوژیــک تقلیــل دادهانــد.
بــه دیگــر ســخن ،گویــی فلســفه اســامی از حیــات
خلــوت و قدســی خــود دور شــده و بــه ماشــین
تولیــد «فرهنــگ سیاســی ایدئولوژیــک» بدل شــده

اســت .از همیــنرو اســت کــه «وجــه عملــی»
ایــن فلســفه در چهــار دهــه اخیــر بــر «وجــه
نظــری» غالــب شــده و بدیــن ترتیــب ،از ســاحت
فلســفه اســامی ،دیگــر فیلســوف اســامی تربیــت
نمیشــود؛ چــرا کــه برخــی از فلســفهخوانهای
جدیــد حــوزوی ایــن دانــش را نــه بــه نیــت اســتمرار
اهــداف و نیــات تاریخــی پیشــینیان خــود در حــوزه،
بلکــه بــرای اغــراض اداری و دیوانســاالری و شــعائر
ایدئولوژیــک میخواننــد و مــورد اســتفاده قــرار
میدهنــد .اینــان هرچنــد بهــرهای از شــغل دارنــد
و بهتــر از همرشــتهایهای خــود در دانشــگاهها
بویــژه آنــان کــه فلســفه غــرب خواندهانــد روزگار
میگذراننــد ،امــا بــه هــر حــال از ســنت نیــاکان
خــود کــه برخــی از آنــان در ســنین پیــری بــه
ســر میبرنــد ،بیبهرهانــد و نمیتــوان آنــان
را میــراثدار نســل پیشــین بــه حســاب آورد و
فیلســوف خوانــد.
غربت فلسفه و غریبی فیلسوفان
گویــی آســمان هنــوز هــم بــه همــان رنــگ قدیــم
اســت و فلســفه در غربــت تاریخــی خــود روزگار
میگذرانــد؛ برخــی از آنــان کــه «فلســفه غــرب»
خواندهانــد در میــان اقلیتــی از روشــنفکران و
ترقیخواهــان رفــت و آمــدی دارنــد و دســتهای
از آنــان کــه «فلســفه اســامی» خواندهانــد
در دســتگاه دیوانســاالری حاکــم رفــت و آمــد
میکننــد .
در ایــن میــان جماعــت ســومی هــم هســت کــه
آموختههــای خــود از فلســفه غــرب را در خدمــت

یادداشت
دســتگاه حاکمیــت قــرار داده و از شــهرت و آوازه
و تمتعــات فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی
برآمــده از آن برخوردارنــد .اینــان گاه بــا زبانــی
مغلــق در عیــن تعریــف و بازخوانــی فلســفههای
غربــی ،نقــدی نیــز بــر آن وارد میکننــد و گاه
بــا اختیــار فیلســوفان منتقــد غــرب و متافیزیــک
عربــی ،بــر چهــره غربآلــوده خــاک میپاشــند
و آن را یکســره در تباهــی و گمراهــی بــه نمایــش
میگذارنــد.
کنشگری اجتماعی فیلسوفان در ایران
بــا نگاهــی بــه ایــن ســه قشــر و لحــاظ عبــارت
آغازیــن ایــن نوشــتار مبنیبــر اینکــه فلســفه،
دانشــی بشــدت اجتماعــی اســت ،میتــوان
فلســفهخواندههای هشــت دهــه اخیــر را در دو
دســته جاگــذاری کــرد و حســب حضــور آنــان
در یکــی از ایــن دو دســته ،دو تیــپ از کنشــگری
اجتماعــی ایــن جماعــت را معرفــی کــرد؛
دســته نخســت ،کســانی هســتند کــه فلســفه نظــری
را خــود «فرهنــگ» دانســته و از منظــری تئوریــک
بــدان مینگرنــد و بــر ایــن باورنــد کــه فلســفه
بماهــو فلســفه میتوانــد نجاتبخــش باشــد.
بــه ایــن معنــا کــه فلســفه اگــر از عملگرایــی و
تکنیکگرایــی گســترده حاکــم بــر آن آزاد شــود
میتوانــد عقالنیتــی رهاییبخــش عرضــه دارد کــه
در شــکل مقابــل ،قابــل حصــول نیســت.
بــه بــاور اینــان ،فلســفههای معطــوف بــه
ایدئولوژیهــای نــژادی یــا تاریخــی یــا سیاســی
و اقتصــادی و نظامــی و غیــره ،بــه جــای آزادی،
اســارت را بــه ارمغــان آورده و لــذا بایــد در مقابــل
آنهــا ،اجــازه داد «عقالنیــت فلســفی» خــود،
راه رهایــی را بــه مــا نشــان دهــد؛ عقالنیتــی کــه
در چارچــوب ایدئولــوژی خاصــی محصــور
نمیشــود .
دســته دوم ،کســانیاند کــه فلســفه را ابــزاری
بــرای نیــل بــه خواســتههایی معیــن بــه خدمــت
میگیرنــد؛ خــواه ایــن فلســفه اســامی باشــد و
خــواه از ســنخ فلســفههای غربــی .اینــان بــر ایــن
باورنــد کــه بــا اتخــاذ فلســفهای خــاص میتـوان بــه
وضعیــت مطلوبــی کــه مــورد نظــر سیاســتمداران و
سیاســتگذاران اســت ،نائــل شــد .ایــن دســته کــه
بــا تحــت تأثیــر قــرار دادن جوانــان دانشــگاهی و
غیردانشــگاهی در هشــت دهــه اخیــر بیشــترین تأثیــر
تاریخــی را بــر فرهنــگ ایــن ســرزمین گذاشــتهاند،
بــا اتخــاذ الگوهایــی از تفکــر عقلــی در ســنتهای
چــپ مارکسیســتی یــا راســت لیبــرال و در دهههــای
اخیــر ،الگوهــای اســامی از عقالنیــت در مقابــل

اندیشــههای منحــط دانســته شــده غربــی ،بخــش
قابلتوجهــی از فضــای روشــنفکری معطــوف بــه
عمــل را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ً
اساســا در ایــن ســر طیــف «عمــل» جلوتــر از
«نظــر» حضــور یافتــه و قــدرت خــود را بــه نمایــش
گذاشــته اســت .از همیـنرو در ایــن ســمت ،نــه بــا
گفتوگــو و اندیشــه و مفاهمــه و ّ
تعمــق و تســاهل،
بلکــه بــا پدیدههایــی چــون حــذف و انــکار و
اصــول
الــزام و تهدیــد و اقــدام عملــی مبتنــی بــر
ِ
ایدئولوژیــک روبــهرو هســتیم.
فارغالتحصیالن فلسفه چگونه
روزگار میگذرانند؟
امــا اینهــا همــه گفتــه شــد تــا بــه ایــن پرســش
پاســخ دهیــم کــه فارغالتحصیــان رشــته فلســفه
در روزگار فعلــی چگونــه روزگار میگذراننــد؟ آیــا
آنهــا حســب غربــت غربــی ایــن رشــته هنــوز هــم
محــروم از مقبولیــت اجتماعــی و رفاهیانــد یــا
آنکــه وضعیتــی بهتــر دارنــد و میتواننــد متفــاوت
از پیشــینیان خــود روزگار بگذراننــد؟ و دیگــر اینکــه
آیــا ایــن فارغالتحصیــان بــه همــان ســبک و ســیاق
پیشــینیان بــه فلســفه و فوایــد آن مینگرنــد یــا آنکــه
در شــرایط فعلــی بایــد آنــان را نســلی متفــاوت از
نســل پیشــین دانســت و تحلیلــی متفــاوت از روحیــه
و بینــش آنــان ارائــه داد؟
در پاســخ بــه پرســش نخســت ،همانگونــه کــه
گفتــه شــد ،واقعیــت آن اســت کــه دیوانســاالری
جدیــد چــه در تعریــف حوزههایــی از اشــتغال و
چــه در نــوع اســتفاده ابزارگونــهای کــه از فلســفه
بهمثابــه حــوزهای از فرهنــگ کــه میتوانــد
ارزشهایــی را تثبیــت و تبلیــغ کنــد و غیــره ،وضــع
ایــن فارغالتحصیــان را چــه از حــوزه آمــده باشــند
و چــه از دانشــگاه ،متفاوتتــر از گذشــته ســاخته
اســت.
اینــان بــه نحــو آشــکارتری در جامعــه حضــور
دارنــد و میتواننــد از شــهرت اجتماعــی الزم
برخــوردار شــوند .البتــه ایــن وضــع بــرای همــه
فارغالتحصیــان ایــن رشــته یکســان نیســت و
عــده بســیاری کــه نتوانســتهاند منطــق ایــن بــازی
ً
را بدرســتی شناســایی کننــد ،از ایــن ســفره نســبتا
گشــوده بیبهرهانــد.
نگاه نسل جدید به فلسفه
و کارکردهای آن
امــا نــگاه نســل فعلــی بــه فلســفه و کارکردهــای آن
تــا چــه انــدازه ادامــه نــگاه و بینــش نســل گذشــته
اســت؟ در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد
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گفــت برکنــار از جماعــت بســیار انــدک دســته
نخســت کــه فلســفه را «محــض» میخواهنــد و
بــه «نظــر» بیــش از «عمــل» اهمیــت میدهنــد و
ش
اصــل عقالنیــت فلســفی محــض را رهاییبخــ 
میداننــد ،جماعــت گســترده دســته دوم ،عمــل
پیشافتــاده از بینــش فلســفی در یــک فلســفه
خــاص را راهــی بــرای نیــل بــه اهــداف سیاســی و
اجتماعــی خــود میداننــد.
اینــان -چــه در نیــات خــود صــادق باشــند و بــر پایــه
ایمانــی برآمــده از خلــوص باطــن دعــاوی خــود را
طــرح کننــد و چــه صــادق نباشــند و دعــاوی خــود
را دکانــی بــرای جمــع مــال و کســب نــان ســاخته
باشــند -از موشــکافیهای دقیــق فلســفی بیزارنــد و
از میــان فلســفهها و بحثهــای فلســفی ،فلســفهای
و بحثــی را برمیگزیننــد کــه ســادهتر باشــد،
زودتــر توســط اذهــان متوســط مــورد قبــول واقــع
شــود ،صریحتــر و زودتــر بــه عمــل منجــر شــود و
آینــدهای مبتنیبــر ســختی کمتــر و رفــاه بیشــتر را بــه
ً
مــا نشــان دهــد؛ بیآنکــه خــود بــه بنیادهــای عمیقــا
نظــری آن دعــاوی ورود کننــد یــا بنیادهــای مذکــور
را بــه گفتوگــو بــا دیگــر بنیادهــا درآورنــد .اینــان
اساسـ ًـا حوصلــه اندیشــیدنهای طوالنــی و ّ
تعمــق را
ندارنــد.
روزگار دانشآموختگان فلسفه
در جامعه غیرفلسفی
امــا شــاید الزم باشــد بــرای ایــران مــا راهــی میــان
ایــن دو راه گشــود؛ راهــی کــه هــم بــه عقالنیــت
محــض و اندیشــیدنهای طوالنــی و عمیــق مجــال
طــرح میدهــد و عقــل را آزاد از ایدئولوژیهــای
محدودکننــده تمنــا میکنــد و هــم بــه وجــوه
مثبــت عملاندیشــی توجــه دارد و از آینــدهای کــه
بایــد ســاخته شــود غفلــت نم ـیورزد.
ایــن راه ســوم بــرای جامعـه غیرفلســفی که یا فلســفه
نظــری و محــض را جــدی نمیگیــرد یــا ســطحی
از تفکــر فلســفی را ابــزاری بــرای نیــل بــه اهدافــی
خــاص و معیــن مــورد اســتفاده قــرار میدهــد،
راهــی اســت بــرای آشــتی ایــن دو بینــش.
فارغالتحصیــان فلســفه در جامعــه غیرفلســفی
امــروز ایــران ،ســرگردان میــان ایــن دو وضعیتانــد.
متأســفانه نظــام آموزشــی نیــز محصــان ایــن رشــته
را بیشــتر بــه ســمت ابــزاری دیــدن فلســفه و دوری
از تعمــق ســوق میدهــد و لــذا بــه شــکاف مذکــور
دامــن میزنــد.

معرفی و نقد کتاب
نشست نقد و بررسی کتاب
«هابرماس؛ زبان و کنش همرسانشی» برگزار شد

ناصرالدیــن علــی تقویــان عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نشســت
نقــد و بررســی کتــاب «هابرمــاس؛ زبــان و کنــش
همرسانشــی» در ابتــدا بــا اشــاره بــه اینکــه ســعی
کــردهام خوانشــم از اندیشـههای هابرمــاس از زوایــه
فلســفه زبــان باشــد گفــت :در طــی بازخوانیهــای
مجــدد بــه صورتبندیهــای جدیدتــر از فلســفه
زبــان بــه ویــژه برداشــت هابرمــاس از زبــان رســیدم.
امــا از اینکــه هابرمــاس در کجــای برداشــتهای
رایــج از زبــان قــرار میگیــرد؟ ســه نــوع برداشــت از
زبــان میتوانیــم داشــته باشــیم .اولیــن برداشــتها
برداشــتهای بازنمایاننــده از زبــان اســت کــه
کارهــای راســل و ویتگنشــتاین از ایــن جملهانــد.
یعنــی زبــان بازنمــای واقعیــت اســت و زبــان وجــه
برســازنده نــدارد.
وی افــزود :برداشــت دوم برخــاف برداشــت اول
وجــه برســازنده بــه زبــان میدهــد و میگویــد
زبــان هســتی را میســازد .کارهــای سوســور در
ایــن زمــره اســت .برداشــت ســوم کــه هابرمــاس
متعلــق بــه آن خــط فکــری اســت معتقــد اســت
کــه زبــان میانجــی کنــش اســت .دراقــع انتقــادی
کــه پیــرس و دیگــران بــه سوســور داشــتند از اینجــا
شــروع میشــود .از همیــن جاســت کــه هابرمــاس
ایــن خــط را آغــاز میکنــد و بــه آنجــا میرســد
کــه زبــان معنــای کنــش پیــدا میکنــد.
بــه گفتــه تقویــان :اگــر قــرار باشــد کــه کتــاب را
بازنویســی کنــم ســعی میکــردم بــا ایــن گــزارش

یعنــی دســتهبندی زبــان شــروع میکــردم .در
مجمــوع بعــد از ایــن خوانــش وارد اندیشــههای
هابرمــاس شــدهام و توضیــح دادهام کــه زبــان چــه
نقشــی در پیونــد جامعــه و دیگــر نهادهــا دارد.
حســنیعلی نــوذری پژوهشــگر و نظریهپــرداز حــوزه
علــوم سیاســی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد کــرج در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
ســاختار کتــاب گفــت :کتــاب شــکیل و دقیــق
اســت و بایــد بــه نشــر قصیــده ســرا تبریــک گفــت.
امــا کتــاب نمایــه نــدارد درصورتیکــه اینگونــه
کتابهــا نیازمنــد نمایههــای موضوعــی هســتند.
نمایــه اشــخاص هــم ناقــص اســت کــه الزم اســت
تکمیــل شــود .چــون نمایــه میتوانــد بــه فهــم
کتــاب کمــک کنــد .کارهــای ارزشــمندی دربــاره
هابرمــاس انجــام شــده اســت امــا منابــع دســته اول
کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت در منابــع دیــده
نشــده اســت.
وی دربــاره انتخــاب واژههــا و معادلهایــی کــه
در متــن انتخــاب شــده اســت گفــت :ایــن واژههــا
فهــم متــن را بــه تعویــق میانــدازد چــرا کــه بخــش
مهمــی از فهــم ســخت بــه واژههــا برمیگــردد.
ایــن کتــاب دارای ایــن ویژگــی اســت ،بــه فــرض
مثــال عنـوان کتــاب از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
نــوذری در ادامــه بــا اشــاره بــه نظریــه هابرمــاس
مبنــی بــر اینکــه واژههــا دارای معنــا هســتند
گفــت :از آنجایــی کــه نظــر هابرمــاس ایــن
اســت کــه واژههــا واجــد معنــا هســتند خواهشــم
ایــن اســت کــه درفصــل اول پیشزمینههــا و
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مقدمههایــی بــرای کنــش همرسانشــی آورده
شــود .درحالیکــه نظریــه کنــش ارتباطــی پیــش
زمینههــا و مقدمــات بســیار وســیعی دارد کــه نیــاز
بــود بخشــی از آنهــا ماننــد چرخــش زبانشناســی و
نظریــه کاربردشناســی صــوری را در فصــل دوم بــه
فصــل اول انتقــال میدادنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هابرمــاس نظریــه زبــان را
یــک فراینــد اساســی میدانــد افــزود :هابرمــاس
نظریــه زبــان را بــه عنــوان یــک فراینــد اساســی و
ابــزار اساســی بــرای یادگیــری بیــان میکنــد کــه
درک نویســنده درک بســیار دقیقــی اســت ،امــا
نکتــه ایــن اســت کــه چــرا نویســنده بــه صــورت
شــهودی بــه ایــن نکتــه رســیده اســت؟ درصورتیکــه
ایــن فرایندهــا اساســا فرایندهــای عینــی و عملــی
هســتند .هابرمــاس تاکیــد دارد کــه بخــش اعظــم
ایــن دریافتهــا را در تجربــه و عمــل کســب کــرده
اســت و لــذا انتظــار ایــن بــود کــه تجربــه و عمــل
مــورد نظــر هابرمــاس بخشــی از ایــن تحلیــل باشــد.
نــوذری یــادآور شــد :احســاس میکنــم کــه ایــن
مســئله و پرســش کــه اســتخراج یــا برجســته کــردن
مولفههــای زبانشناســی از دل اندیشــههای
هابرمــاس بــه منظــور فهــم و ســاماندهی ســایر
مولفههــای اندیشــه وی بــرای مولــف مهــم بــوده
اســت در برجســته کــردن مولفــه زبانشناســی
موفــق بــوده اســت ،امــا در ارتبــاط دادن بــا ســایر
اندیشــههای وی توفیــق چندانــی نداشــته اســت.
مســعود پــدارم پژوهشــگر حــوزه علــوم سیاســی
دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــا نقــل قولــی از
هابرمــاس کــه میگویــد «دریــدا دربــاره آدرنــو
صحبــت کــرد و دیــدم کــه آدرنــو را بهتــر از مــن

گفت و گو
فهمیــده اســت» گفــت :از ایــن رویــه هابرمــاس
خیلــی خوشــم آمدکــه بــه راحتــی ایــن را بــه زبــان
آورد .فهــم خــوب متفکــران بــزرگ نــادر اســت کــه
ایــن امــر را دکتــر تقویــان بــه خوبــی انجــام داده و
هابرمــاس را بــه خوبــی فهمیــده اســت و مــن هــم
ایــن را اقــرار میکنــم.
بــه گفتــه پــدرام :اولیــن پرسشــی کــه بــرای ایــن
کتــاب پیــش میآیــد ایــن اســت کــه چــرا نوشــته
شــده اســت؟ هــر چنــد نویســنده پاســخش را
در مقدمــه داده اســت و گفتــه کــه میخواهــد
یادگیــری را در اندیشــه هابرمــاس برجســته کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اولیــن کتــاب هابرمــاس کــه بــه
نظریــه کنــش تفاهمــی پرداختــه اســت گفــت:
مســئله هابرمــاس ایــن اســت کــه میخواهــد
توضیــح دهــد چــرا فضــای عمومــی شــکل
میگیــرد و ارتبــاط آن بــا زبــان چیســت ایــن
نکتـهای اســت کــه در کتــاب آقــای تقویــان بــه آن
پرداختــه نشــده اســت.
وی در ادامــه یــادآور شــد :بــرای خوانــش هابرمــاس
محقــق باید دانشــی از چندین رشــته جامعهشناســی،
روانشناســی ،تــا فلســفه و علومسیاســی و… داشــته
باشــد .در کتــاب آقــای تقویــان نظریــه فلســفی و
اجتماعــی بیــان شــده اســت امــا بــه نظریــه سیاســی
توجــه نشــده اســت درصورتیکــه هابرمــاس ایــن دو
بحــث را در یــک زمینــه واحــد مطــرح میکنــد.
نکتــه دیگــر دربــاره ایــن کتــاب اینکــه حتــی بحــث
یادگیــری بــه خوبــی پــردازش نشــده و بــه خوبــی بــه
خواننــده منتقــل نمیشــود بحــث گفتگــو هــم در
ایــن کتــاب کمتــر دیــده میشــود.
تقویــان در ادامــه در پاســخ بــه پرســشها گفــت:
اینکــه چــرا بــه فلســفه سیاســی و حقــوق نپرداختـهام
از آنروســت کــه نظریــه اجتماعــی بیشــتر بــا حــوزه
آمــوزش مناســبت دارد .دیگــر اینکــه منظــورم از
درک شــهودی در ایــن کتــاب ،درک پیشاخوانشــی
اســت .دربــاره ترجمــه واژگان هــم تــاش کــردهام
تــا حــد امــکان واژههــای مناســب معانــی مــورد نظــر
واژگان هابرماســی مــورد اســتفاده قــرار دهــم و از
ایــن منظــر ممکــن اســت کــه تــا حــدی متفــاوت از
دیگــران باشــد.
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فارابــی و خوارزمــی دو بــال بــرای نگهداشــتن جوانــان بــا
اســتعداد در داخــل کشــور
گفت و گو با عبدالحسین نیکگهر

جشــنواره بیــن المللــی فارابــی دهمیــن دوره خــود را در بهمنمــاه امســال برگــزار کــرد .یکــی از
مهمتریــن اهــداف ایــن جشــنوارهها قدردانــی از پیشکســوتان و اندیشــمندان حوزههــای مختلــف
اســت .در نهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی از دکتــر عبدالحســین نیکگهــر بــه عنــوان مترجــم برتــر
تقدیــر شــد .در گفتوگویــی کــه بــا ایشــان داشــتیم معتقــد اســت کارکــرد اینگونــه جشــنوارهها بایــد
ایجــاد فضایــی بــرای نگهداشــتن جوانــان تحصیلکــرده در جامعــه و جلوگیــری از فرارمغزهــا باشــد .در
ادامــه ایــن گفتوگــو آمــده اســت.

جنابعالــی در نهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــه عنــوان مترجــم برتــر معرفــی
شــدید؟ بــرای ترجمــه کــدام اثــر؟

بلــه ،مجموعــه آثــارم را دیدهانــد .از کتــاب
فرهنــگ انتقــادی جامعــهشناســی بگیریــد تــا دو
جلــدی تاریــخ اندیشــه جامعــ ه شناســی و  5جلــد
کتــاب هــای نظریــه جامعــه شناســی تالکــوت
پارســونز ،نوبــرت الیــاس ،ماکــس وبــر ....مــن
حــدود  50 ،45تــا کتــاب دارم ولــی حــدود بیســت
تــا از آنهــا کتــابهــای درســی در جامع ـه شناســی
نظــری و کاربــردی اســت .فکــر میکنــم بــه
مجموعــه کارهایــم نظــر دادنــد.
آقــای دکتــر ،نقــش جشــنوارههایی
ماننــد جشــنواره بینالمللــی فارابــی،
کــه مهمتریــن جشــنواره در حــوزه
علومانســانی اســت ،در بهتــر شناســاندن
یــا بهتــر شــدن وضعیــت علومانســانی در

جامعــه را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

مــن خــودم در انتخابــم هیــچ دخالتــی نداشــتم.
بــه مــن خبــر دادنــد کــه بــه اتفــاق آراء برگزیــده
شــدهاید .البتــه اگــر ایــن جشــنواره هــا درســت
کار کننــد ،همانطــور کــه ایــن جشــنواره درســت
کار کــرده و میکنــد .بــدون اینکــه هیــچ نــوع
تقاضایــی از طــرف مــن باشــد ،یــک عــده نشســتند
ً
انصافــا کارهــای  40 -30ســال گذشــته مــن را
گذاشــتند و بــه اتفــاق آراء رأی دادنــد و بــه مــن هــم
ً
زنــگ زدنــد .وقتــی بــه مــن خبــر دادنــد مــن اصــا
بــاور نمــیکــردم ،یعنــی چنیــن انتظــاری نداشــتم.
ی غــرض هســتند
بــه نظــرم آدمهــای درســت و ب ـ 
ً
چــون اصــا مــن در کارهــای سیاســی دخالــت
نمیکنــم .مــن کار خــودم را مــی کنــم .االن
نشســتهام و مقدمــه آخریــن کتابــم کــه دربــاره
ً
اقلیمشناســی سیاســی اســت را مینویســم .واقعــا
بــیمــزد و منــت اینجــا نشســتهام و روزی 15 -14
ســاعت کار میکنــم .ایــن اســت کــه بخشــی از

گفت و گو
ایــن جشــنوارهها خــوب هســتند بــه شــرط اینکــه
آدمهــا بــی غــرض آنهــا را اداره کننــد .یعنــی
توقعــات بیــش از کار علمــی از شــخص نداشــته
باشــند.
آقــای دکتــر بــا ایــن نگاهــی کــه شــما
فرمودیــد ،جشــنواره بینالمللــی فارابــی را
مثبــت ارزیابــی فرمودیــد.

بلــه ،مــن مثبــت ارزیابــی مــیکنــم چــون بــدون
اینکــه مــن اطالعی داشــته باشــم کارهایــم را داوری
ً
کردنــد .واقعــا دوســتانی دیدیــم آنجــا بســیار ســلیم
ً
النفــس و واقعــا فقــط بــه خــود اثــر توجــه داشــتند.
دیــدن ایــن همــه کار ،ســخت اســت.
آقــای دکتــر ایــن جشــنوارهها چقــدر
میتواننــد در عرصــه سیاســتگذاریها ،در
توســعه علــم در کشــور مؤثــر باشــد؟ چقــدر
میتواننــد نخبــگان علــوم انســانی را بــه
جامعــه علمــی معرفــی کنــد.

گفتــم .بــه شــرطی کــه فقــط بــه صــورت علمــی
باشــد ،م ـی توانــد مؤثــر باشــد .امــا اگــر بخواهنــد
جهــت بدهنــد و آن را بــه مراکــز قــدرت وابســته
ً
کننــد هیــچ فایــد ه ای نــدارد .ولــی اگــر واقعــا
عــدهای آدم هــای ســلیمالنفس و بــا صالحیــت
و صاحــب دانــش کافــی در رشــتههای مختلــف،
جمــع شــوند و همــکاری کننــد کــه راهــی بــرای
جوانهــا بــاز کننــد .بــرای آنهــا یــک جــای
تشــویقی بــاز کننــد و بــه آنهــا کمــک کننــد،
بســیار خــوب اســت.
آقــای دکتــر بــا توجــه بــه اینکــه شــما پارســال
برگزیــده بودیــد ،بازخوردهایــی کــه بعــد از
برگزیدهشــدن داشــتید چگونــه بــود؟

هرجــا مــن میرفتــم ناشــرها و بقیــه تبریــک
میگفتنــد ،االن اگــر شــما فیسبوکــم را بــاز
ً
کنیــد ،اتفاقــا ایــن بازخوردهــا را آنجــا گذاشــتهام.
همیــن االن در فیسبوکــم بازخوردهــای ســال
گذشــته هســت و دوســتان بــه مــن تبریــک
گفتهانــد کــه بلــه حــق تــو بــود ،تــا کنــون ســه
چهــار بــار چهــار کتابــم حداقــل بــه کتــاب ســال
رســید و در دقیقــه  90رد شــد ،ولــی خانــه کتــاب
پارســال «یــادگار مانــدگار» را درآورد .اســم مــن
جــزو  110نفــر هســت کــه در صفحــه ( )99ایــن
ویژهنامــه هســت .بعــد هــم همیــن جشــنواره بیــن
المللــی فارابــی بــود .در ایــن مــدت فقــط همیــن
دو جــا بــود کــه از مــن قدردانــی کردنــد .هرچنــد
ً
ً
شــخصا هیــچ انتظــاری نداشــتم .واقعــا وقتــی هــم

کــه خبــر دادنــد مــن خــودم بــاور نکــردم ،تــا بعــد
از اینکــه دعوتنامــه آمــد و رفتیــم.
آقــای دکتــر چــه پیشــنهادی بــرای بهبــود و
بهتــر برگــزار شــدن جشــنواره داریــد؟

مــن کــه در هیــچ کاری دخالــت نــدارم هیــچ
چیــزی نمیتوانــم بگویــم .امــا ایــن کار فقــط
بــا بودجــه درســت نمیشــود .حســن نیــت و
پشــتکار میخواهــد تــا افــراد عالقمنــد باشــند کــه
بــرای چــه دارنــد خدمــت میکننــد .هــدف بایــد
تشــویق جوانان باشــد ،اســتعدادیابی باشــد و تشــویق
جوانــان کــه امیــدوار باشــند در ایــن مملکــت بمانند
و کار کننــد نــه ایــن کــه چمدانشــان را ببندنــد و
از مملکــت برونــد .نــه فقــط بــرای رشــته علــوم
انســانی ،علــوم خــاص هــم همینطــور اســت .در
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فیزیــک و شــیمی و ریاضیــات و بقیــه رشــتهها،
هــم جشــنواره خوارزمــی اســت.
هــر دوی اینهــا دو بــال هــم هســتند کــه بــه
نگهداشــتن جوانــان بااســتعداد کمــک میکننــد،
ً
تشــویق شــان میکننــد ،و اال مــن شــخصا هیــچ
توقعــی بــرای خــودم نــدارم.
هــدف بایــد اســتعدادیابی بــه معنــای واقعــی بــدون
غــرض باشــد .یعنــی ببیننــد کار ایــن شــخص
ســالم اســت؟ کتــاب صحیــح اســت؟ کار خــودش
اســت؟ از جایــی برداشــت نشــده؟ یعنــی اینهــا
هــم خیلــی مهــم اســت کــه در ایــن مملکــت
کــه ســرقتهای ادبــی و ســرقتهای علمــی و
ســرهمبندی میکننــد .اینهــا نباشــد و بعــد اصیــل
باشــد ،بشناســند .ایــن نــوع جشــنوارهها بــرای ایــن
گونــه کارهــا اســت.

مهدی نجف زاده ،برگزیده نهمین جشنواره بین المللی فارابی:

جشــنواره بیــن المللــی فارابــی به یــک مرجعیــت در علومانســانی
تبدیل شــده اســت

جشــنواره بیــن المللــی فارابــی دهمیــن دوره خــود را در بهمنمــاه امســال برگــزار کــرد .یکــی از
مهمتریــن اهــداف ایــن جشــنوارهها معرفــی و قدردانــی از آثــار مهــم منتشــر شــده حــوزه علــوم
انســانی اســت .در نهمیــن دوره ایــن جشــنواره از مهــدی نجــف زاده بــه خاطــر انتشــار کتــاب
«جابجایــی دو انقــاب ،چرخشهــای امــر دینــی در جامعــه ایرانــی» تقدیــر شــد .در گفتوگویــی
کــه بــا ایشــان داشــتیم معتقــد اســت امــروزه جشــنوار ه فارابــی بــه یــک مرجعیــت در علــوم انســانی
تبدیــل شــده اســت امیــدوارم کــه ایــن رویــه ادامــه پیــدا کنــد .در ادامــه ایــن گفتوگــو آمــده اســت.

ابتــدا دربــاره کتابتــان کــه برگزیــده نهمیــن
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی بــود توضیــح
بفرماییــد.

کتــاب جابجایــی دو انقــاب ایــدهای بــود کــه
ده ســال درگیــرش بــودم و در مــورد آن فکــر
میکــردم .ایــده اصلــی آن بــا یــک پرســش آغــاز
میشــود کــه مــا در دو دوره مختلــف تاریخــی
یعنــی مشــروطه و پهلویهــا انــگار کــه انقالبهــا
از یــک منطــق پیــروی میکننــد ،ایــن انقالبهــا
ً
عمیقــا بــا حرکتهــای مذهبــی آغــاز میشــوند،
ً
امــا چــرا نتایــج کامــا برعکســی دارنــد؟ یعنــی
در جامعــه ســنتی در دوره قاجــار نتایــج انقــاب
ً
مشــروطه کامــا مبتنــی بــر ســکوالریزم و
عرفیگرایــی اســت .امــا در دوره پهلویهــا کــه
جامعــه بــا یــک نــوع مدرنیتــه توســعه پیــدا میکنــد،
ً
کامــا برعکــس یــک ایــده مذهبــی میآیــد
و جایگزیــن میشــود .در جوامعــی کــه دچــار

مدرنیتــه میشــوند ،نقــش مذهــب بایــد کمرنــگ
شــود ،بنابرایــن انتظــار در دوره پهلویهــا ایــن اســت
کــه انقــاب مبتنــی بــر ســکوالریزم باشــد .چــرا
برعکــس شــده و در دوره قاجــار انقالبــی عرفــی
اتفــاق افتــاد ولــی در دوره پهلــوی یــک انقــاب
اســامی رخ داد؟
قابــل توجــه اســت کــه کتــاب در ســال 1395
ً
منتشــر شــد ،اتفاقــا از جشــنواره فارابــی میخواهــم
تشــکر کنــم چــون مــن کتــاب را نفرســتاده بــودم.
ایــن نشــان میدهــد کــه مســئولین برگزارکننــده
جشــنواره فارابــی رصــد کامــل میکننــد و همــه
موضوعــات را میبیننــد .تــا روزی کــه بــه مــن
زنــگ زدنــد ،از ایــن مســئله اطالعــی نداشــتم
و خیلــی هــم خوشــحال شــدم کــه اینهــا همــه
مطالــب را دیدهانــد ،یعنــی بــدون حــب و بغــض
هــم نــگاه کردنــد ،خیلــی خــوب بــود و بســیار هــم
خوشــحالم ،دستشــان هــم درد نکنــد.

گفت و گو
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آقــای نجــفزاده ،نقــش جشــنوارههایی
ماننــد فارابــی را در توســعه و اعتــای علــوم
انســانی ،چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

ایــن نکتــه را دربــاره کتــاب اضافــه کنــم .بعــد از
اینکــه جشــنواره فارابــی ایــن کتــاب را برگزیــده
اعــام کــرد ،کتــاب خیلــی بهتــر دیــده شــد و
خیلــی در دانشــگاه مــورد اســتقبال گرفــت ،خیلــی
از نهادهــا بــه مــن زنــگ زدنــد .ایــن نشــان میدهــد
کــه همــه مرجعیــت علمــی جشــنواره فارابــی
را پذیرفتهانــد و مــن خواهشــم هــم ایــن اســت
کــه ایــن رویــه ادامــه پیــدا کنــد .مرجعیتــی کــه
وجــود دارد خیلــی مؤثــر اســت ،بــه ویــژه بــرای
نوشــتارهایی کــه بــه بــازار میآیــد و ممکــن اســت
دیــده نشــود .از ایــن لحــاظ خیلــی خــوب اســت و
ً
کامــا نشــان میدهــد کــه جشــنواره فارابــی جایــش
را بــاز کــرده اســت .بــه ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه
مــا در رشــتههای علومانســانی بــا بیمهریهایــی
هــم روبــرو هســتیم .هرچنــد دولــت توانســته تــا
حــدودی مدیریــت کنــد .امــا میدانیــم کــه در
ً
خیلــی از نهادهــا اصــا بــا رشــتههای علومانســانی
ً
بــا مهربانــی رفتــار نمیکننــد .واقعــا خیلــی مهــم
اســت کــه جشــنواره فارابــی بتوانــد یــک وزن و
اعتبــاری هــم بــه رشــتههای علومانســانی بدهــد.
مــن همــان جــا هــم یــک مصاحبــه کــردم و گفتــم
کــه رشــتههای علومانســانی در حقیقــت رشــتههای
راهبــردی بــرای جامعهپذیــری سیاســی هســتند .تــا
یــک جامعــه راهــش را پیدا کنــد و بــرای راهبردهای
آینــده جامعــه هســتند .فقــط معطــوف بــه رشــتههای
فنــی یــا پزشــکی نباشــد .رشــتههای پزشــکی خیلــی
مهمنــد ،ولــی نــگاه جامعــه ،دولــت ،حاکمیــت،
ً
کامــا رفتــه بــه ســمت رشــتههای پزشــکی ،بــه
واســطه اینکــه جامعــه ایــران دارد پیــر میشــود و
طبیعــی هــم هســت کــه اینهــا بایــد social careهــا
و بیمههــای اجتماعــی را بیشــتر اهمیــت بدهنــد.
ولــی رشــتههای علومانســانی از ایــن لحــاظ کــه
جهتگیریهــای آینــده جامعــه را مشــخص
میکنــد خیلــی مهــم هســتند .جشــنواره فارابــی
از ایــن لحــاظ جایــگاه ویــژهای دارد کــه یــک
میزانالحــرارهای باشــد بــرای اینکــه ببینیــم در
رشــتههای علومانســانی چــه میگــذرد و چــه
اتفاقاتــی رخ میدهــد.
* آقــای نجـفزاده اصحــاب فارابــی و بهویــژه
برگزیــدگان حــوزه علومانســانی در ســاختار
اصــاح سیاســتها و سیاســتگذاریها و
توســعه علــم در کشــور چــه نقشــی میتواننــد
ایفــا کننــد و چقــدر جشــنواره فارابــی

میتوانــد در شناســاندن ایــن افــراد بــه
جامعــه تأثیرگــذار باشــد.

ً
اتفاقــا بــاز از جشــنواره فارابــی بگویــم کــه در دوره
مــا نشــان داد کــه فــارغ از جهتگیریهــای
سیاســی کار میکنــد .همینکــه آقــای دکتــر
طباطبایــی را کــه اعــام کردنــد ،ســنگ محــک
خوبــی اســت کــه نشــان میدهــد جشــنواره فارابــی
بــدون حــب و بغــض کار میکنــد .نکتــه دیگــر
اینکــه ایــن افــراد کــه کنــار هــم مینشــینند،
ً
مثــا بــا هــم ضیافــت ناهــار یــا شــامی دارنــد ،بــا
همدیگــر گفتگــو میکننــد .از ایــن لحــاظ بســیار
خــوب اســت .ایــن ســاز و کار کــه بــرای جشــنواره
فارابــی تهیــه شــده شایســته اســت .آدمهایــی هــم
کــه آنجــا میآینــد بــه هــر حــال بــا همدیگــر آشــنا
میشــوند ،عقایدشــان را رد و بــدل میکننــد کــه
بایــد بیــش از ایــن اهمیــت داده شــود .یعنــی خــود
جشــنواره فارابــی بایــد خــودش را بیشــتر تحویــل
بگیــرد و بــه خــودش اهمیــت بدهــد.
بنابرایــن در حقیقــت ســاز و کار بایــد همیــن
ً
جــور ادامــه پیــدا کنــد .مثــا در صنعــت نشــر
ایــران ،رشــتههای علومانســانی حــرف اول را
میزننــد .یعنــی علیرغــم اینکــه بیمهریهــا بــه
آن زیــاد اســت .امــا مهمتریــن کتابهایــی کــه
مــردم میخواننــد ،فــارغ از کتابهــای درســی
و تخصصــی ،کتابهایــی اســت کــه در رشــته
علومانســانی تألیــف میشــود .در حقیقــت ایــن
کار جهــت میدهــد کــه مــردم چــه بخواننــد ،چــه
آثــاری را جدیتــر بگیرنــد و چــه آثــاری را مطالعــه
کننــد .یــا حتــی منتقدیــن چــه آثــاری را بیشــتر
تأکیــد کننــد و مــورد نقــد قــرار دهنــد .بــه نظــرم از

ایــن لحــاظ جشــنوارههایی مثــل جشــنواره فارابــی
حتــی میتوانــد در صنعــت نشــر هــم مؤثــر باشــد و
جهــت بدهــد بــه صنعــت نشــر کــه چــه آثــاری بایــد
خوانــده شــود و جــدی گرفتــه شــوند.
بــرای بهتــر برگــزار شــدن و بهتــر شــدن
جشــنواره پیشــنهادتان چیســت؟

یکــی اینکــه ایــن جامعیــت را حفــظ بکننــد ،یعنــی
آثــاری در جاهــای مختلــف نوشــته میشــود ،همــه
را پوشــش بدهــد .یعنــی اثــری نباشــد کــه توســط
جشــنواره فارابــی و داورانــش خوانــده نشــود .نکتــه
دوم اینکــه ایــن امــر را اســیر ســرعت و  ...نکنیــد.
ً
یعنــی کامــا همــان جــور کــه هســت و بــا همیــن
ســاز و کاری کــه تــا االن در جریــان بــوده حفــظ
شــود .یعنــی اهمیــت دادن بــه ســاز و کار انتخــاب
تــا موقعــی کــه اثــر برگزیــده معرفــی میشــود .در
جــای دیگــری ندیــدهام کــه ایــن همــه ســاز و کار
درســت و حســابی داشــته باشــد.
ایــن دعــوت کــردن ،ایــن گفتگــو کــردن و اهمیــت
دادن بــه اثــر ،همــه خیلــی خــوب اســت و امیــدوارم
تــداوم پیــدا بکنــد .جشــنواره فارابــی یکــی از
موفقتریــن جشــنوارههایی اســت کــه وجــود دارد.
ً
بــه عنـوان مثــال حتــی خیلــی از دوســتانم کــه اصــا
کتابخــوان نیســتند ،بــه مــن زنــگ میزدنــد و
تبریــک میگفتنــد کــه در جشــنواره فارابــی برنــده
شــدی .بــه نظــرم آن وزنــی کــه جشــنواره خوارزمــی
در علــوم پایــه دارد ،جشــنواره فارابــی همــان وزن را
دارد و مــن خواهــش میکنــم ایــن وزن را حفــظ
بکننــد.

اخبار جشنواره فارابی
اختتامیه دهمین جشنواره بینالمللی فارابی
هفتم بهمن برگزار میشود

دکترغالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم و دبیــر دهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فارابــی صبــح در نشســت خبــری
اختتامیــه دهمیــن ایــن جشــنواره ابتــدا بــا تقدیــر از
زحمــات دســتاندرکاران آن گفــت :برگــزاری
ایــن جشــنواره فرآینــدی طوالنــی اســت کــه یــک
ســال زمــان میبــرد و اختتامیــه ایــن جشــنواره
هفتــم بهمنمــاه در ســالن اجــاس ســران برگــزار
میشــود.
وی افــزود :دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
امســال بــا چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی
مصــادف شــده اســت و ایــن جشــنواره در دهــه
ســوم انقــاب بــه صــورت منظــم هــر ســال برگــزار
شــده اســت و خوشــبختانه رشــد کمــی خوبــی
داشــته کــه نشــانه مشــارکت جامعــه علمــی کشــور
در ایــن جشــنواره اســت .در واقــع مــا امــروز شــاهد
بلــوغ در ایــن حــوزه هســتیم کــه محصــول اهتمــام
و ســعی عالمــان حــوزه علــوم انســانی و اســامی
اســت و انتظــار ایــن اســت کــه در ایــن حــوزه
معرفتــی بتوانیــم نقــش بیشــتری را ایفــا کنیــم.
غفــاری یــادآور شــد :امیدواریــم کــه ایــن جشــنواره
بتوانــد در بالندگــی و توســعه معرفتــی در علــوم
انســانی و اســامی موثــر واقــع شــود و تجربــه هــم
ایــن را نشــان داده اســت.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در پایــان
یــادآور شــد :در داوریهــای ایــن جشــنواره بــه

جایــگاه علمــی آثــار توجــه شــده و برگزیــدگان بــر
ایــن اســاس انتخــاب و معرفــی میشــوند.
در ادامــه دکتــر حســین میرزایــی در نشســت خبــری
اختتامیــه دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
گفــت :بــه لحــاظ تعــداد آثــار ،ایــن جشــنواره
بیشــترین تعــداد آثــار دریافتــی را طــی  ۱۰جشــنوار ه
گذشــته کــه برگــزار شــده ،داشــته اســت۵۶۴۹ .
اثــر بــه ایــن جشــنواره ارســال شــده کــه  ۵۱۷۱اثــر
داخلــی و  ۴۷۸اثــر مربــوط بــه بخــش بینالملــل
اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم افــزود :از مجمــوع آثــار دریافــت
شــده در بخــش داخــل از  ۱۶اثــر تقدیــر خواهــد
شــد و همچنیــن یــک جایــزه ویــژه نیــز بــه بخــش
بینرشــتهای اختصــاص داده میشــود .بــه تعبیــری
در مجمــوع در ایــن جشــنواره از  ۱۷اثــر تقدیــر
خواهــد شــد.
میرزایــی یــادآوری کــرد :از  ۱۲شــخصیت اعــم از
پیشکســوت ،پیشــرو و مترجــم برتــر و نهــاد نیــز
تقدیــر خواهــد شــد .همچنیــن در بخــش بینالملــل
از  ۸اثــر برگزیــده در حــوزه ایرانشناســی و
اسالمشناســی تقدیــر میشــود .ایــن آثــار از
کشــورهای فرانســه ،انگلســتان ،آلمــان ،لهســتان،
اســپانیا ،اندونــزی ،قزاقســتان و هندوســتان ارســال
شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره
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بــه تالشهــای همــکاران در دبیرخانــه دائمــی
جشــنواره فارابــی و تقدیــر از آنهــا گفت :در جلســه
سیاســتگذاری کــه بــا حضــور وزیــر محتــرم علــوم و
روســای فرهنگســتانها و دیگــر افــراد برگــزار شــد
تصمیــم گرفتــه شــد کــه گروههــای تخصصــی ایــن
جشــنواره بــه  ۱۵گــروه افزایــش یافتــه و یــک گــروه
میــان رشــتهای نیــز بــه ایــن گروههــا افــزوده شــده
اســت.
میرزایــی افــزود :در ایــن جشــنواره دانشــگاهها
مشــارکت وســیعی داشــتند .در بخــش داوری ســعی
کردهایــم از همــه ظرفیتهــای علمــی کشــور
اســتفاده کنیــم .بــا توجــه بــه اینکــه جشــنواره بــه
ســمت فرآینــد دیجیتالــی شــدن حرکــت میکنــد،
بــر ایــن اســاس توانســتیم از بخــش قابــل توجهــی
از ظرفیــت اســاتید دانشــگاهها در بخــش داوری
اســتفاده کنیــم.
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ۶۳ ،درصــد
شــرکتکنندگان حقیقــی بــوده و  ۳۷درصــد آثــار
ارســال شــده توســط دانشــگاهها ،مراکــز نشــر و
مراکــز علمــی بــوده اســت.
میرزایــی در پایــان گفــت :در همیــن جــا الزم اســت
از مديــر عامــل هواپيمايــي جمهــوري اســامي
ایــران ،ســركار خانــم دكتــر شــرفبافي کــه بــا تهیــه
هزینــه ســفر یکــی از برگزیــدگان خارجــی (فرانســه)
بــه جشــنواره فارابــی کمــک کردهانــد تشــکر و
قدردانــی کنــم.
دکتــر عبداالمیــر نبــوی دبیــر شــورای علمــی
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی نیــز در ایــن نشســت با
بیــان اینکــه در کمیتههــای علمــی ماننــد دورههــای
پیشــین تــاش ایــن بــود کــه بــرای افزایــش کیفیــت
کار از تمــام ظرفیتهــای علمــی کشــور اســتفاده
شــود ،در ایــن دروه از ظرفیــت انجمنهــای
علمــی ،اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه¬ها و
بــه ویــژه از اعضــای هیئــت علمــی زن در مدیریــت
و عضویــت گروههــا بیــش از جشــنواره¬های
گذشــته اســتفاده شــده اســت.
وی افــزود :در ایــن دوره از ظرفیــت علمــی
دانشــگاههای غیــر تهرانــی بیشــتر از گذشــته در
داوریهــا و گزینــش آثــار اســتفاده شــد.
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برگزیدگان دهمین جشنواره بینالمللی فارابی

یکشــنبه هفتــم بهمنمــاه بــا حضــور دکتــر اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهور،دکتــر ســورنا
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور،
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و رئیــس دهمیــن جشــنواره بین-المللــی
فارابــی ،دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم و دبیــر جشــنواره ،دکتــر
حســین میرزایــی رئیــس دبیرخانه جشــنواره و جمعی
از روســای دانشــگاهها ،موسســات آموزشعالــی،
پژوهشــگاهها ،پژوهشــکدهها ،اســاتید و
پژوهشــگران صاحــب نــام حــوزه علومانســانی و
اســامی در ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد.
در دهمیــن دوره جشــنواره کــه دریافــت آثــار آن
از اســفندماه ســال  ۱۳۹۶آغــاز شــد در مجمــوع،
 ۵۶۴۹اثــر دریافــت شــد کــه  ۵۱۷۱اثــر داخلــی و
 ۴۷۸اثــر مربــوط بــه بخــش بینالملــل بــود .آثــار
دریافتــی در بخــش داخلــی در  ۱۴گــروه علمــی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
در ایــن دوره از مجمــوع آثــار دریافــت شــده در
بخــش داخلــی از  ۱۶اثــر و فــرد برگزیــده تقدیــر
شــد .همچنیــن یــک جایــزه ویــژه بــه بخــش
مطالعــات میانرشــتهای اختصــاص داده شــد .در
بخــش بینالملــل نیــز  ۷نفــر بــه عنــوان برگزیــده
اعــام شــدند.
در ایــن جشــنواره تــاش شــده اســت جوانــب
مختلــف فعالیتهــای پژوهشــی مــورد نظــر قــرار

گیــرد .بــه همیــن دلیــل ،عــاوه بــر آثــار پژوهشــی
ـ كــه مســتقل از صاحــب اثــر ارزیابــی میشــوند
ـ بــه اشــخاص و نهادهــای مؤثــر در امــر پژوهــش
نیــز توجــه شــده و از  ۱۳فــرد و نهــاد بــا عناویــن؛
شــخصیت علمــی پیشــرو علــوم انســانی و اســامی،
پیشكســوت علومانســانی و اســامی ،مترجــم
برتــر و نظریهپــرداز برجســته و همچنیــن انجمــن
علمــی برتــر و نشــریه علمــی -پژوهشــی برتــر تقدیــر
بهعمــل آمــد.
برگزیــدگان دهمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــه ترتیــب بــه شــرح زیــر اســت:

الف .برگزیدگان گروههای علمی
کتــاب «کاریــز در ایــران و شــیوههای ســنتی
بهرهگیــری از آن» اثــر اســتاد ج ـواد صفینــژاد ،بــه
عنـوان برگزیــده اول بخــش بزرگســال گــروه علمــی
تاریــخ ،جغرافیــا و باستانشناســی
کتــاب «ســیر عقــل در منظومــه حقــوق بینالملــل»
اثــر دکتــر هدایــت اللــه فلســفی بــه عنـوان برگزیــده
اول بخــش بزرگســال گــروه حقــوق
کتــاب« صــرف در نحــو – از کمینهگرایــی تــا
صــرف توزیعــی» اثــر دکتــر مــزدک انوشــه برگزیــده
دوم بخــش بزرگســال گــروه زبــان ،ادبیــات و
زبا نشناســی
کتــاب « مقدم ـهای بــر اقتصــاد ایــران» اثــر دکتــر

عبــاس شــاکری حســینآباد برگزیــده اول بخــش
بزرگســال گــروه علــوم اقتصــادی ،مدیریــت و علــوم
مالــی
کتــاب « منطــق تطبیقــی» اثــر دکتــر اســدالله
فالحــی برگزیــده اول بخــش بزرگســال گــروه
فلســفه ،منطــق و کالم
«مبنــای متافیزیکــی وحــدت حکــم براســاس
محــاوره سوفیســت افالطــون» اثــر محمدمهــدی
فاتحــی برگزیــده اول بخــش ج ـوان گــروه فلســفه،
منطــق و کالم فلســفه ،منطــق و کالم
کتــاب «تناســخ درمتــون مقــدس هندویــي
(اوپنيشــدهاو بهگودگيتــا) ومتــون کالمــي شــيعه»
اثــر دکتــر حســن قــادری شایســته تقدیــر بخــش
جــوان گــروه اخــاق ،ادیــان و عرفــان
«تاریــخ بیــکاری در ایــران معاصــر»۱۳۴۰-۱۳۵۶ :
اثــر محمدجــواد عبدالهــی شایســته تقدیــر بخــش
جــوان گــروه تاریــخ ،جغرافیــا و باستانشناســی
کتــاب « ایرانیتریــن غیرایرانیهــا– خلقیــات
ایرانیــان از منظــر بیگانههــای آشــنا» اثــر دکتــر
محمدرضــا جــوادی یگانــه شایســته تقدیــر در
بخــش بزرگســال گــروه علــوم اجتماعــی و علــوم
ارتباطــات
«هویــت دخترانــه و تلفــن همــراه هوشــمند :کاربرد
تلفــن همــراه هوشــمند در برســاخت روایــی هویت»
اثــر زهــرا صبورنــژاد برگزیــده ســوم در بخــش جـوان
گــروه علــوم اجتماعــی و علــوم ارتباطات
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 Security in the Persian Gulf Regionاثــر
فاطمــه شــایان برگزیــده ســوم بخــش بزرگســال
گــروه علــوم سیاســی ،روابــط بینالملــل و
مطالعــات منطقــهای
«نخســتین اندیشـههای حدیثــی شــیعه :رویکردهــا،
گفتمانهــا ،انگارههــا و جریانهــا» اثــر
ســیدمحمدهادی گرامــی برگزیــده دوم بخــش
بزرگســال گــروه علــوم قرآنــی و حدیــث
«الگــوی گفتمانــی تصــرف در حدیــث نــزد
ُ
قصــاص» اثــر یحیــی میرحســینی شایســته تقدیــر
بخــش جــوان گــروه علــوم قرآنــی و حدیــث
«طراحــی مــدل توســعه اخــاق اطالعــات میــان
دانشــجویان ایــران» اثــر مهــدی شــقاقی شایســته
تقدیــر بخــش بزرگســال گــروه فنــاوری اطالعــات،
اطالعرســانی و كتابــداری
«روششناســی فهــم و تبییــن مراجــع طراحــی
معمــاران ســنتی معاصــر ایــران» اثــر هــادی
صفاییپــور برگزیــده ســوم بخــش بزرگســال گــروه
مطالعــات هنــر و زیباییشناســی
متنپژوهــی شــاهنامه بااســتفاده از نگارههــا
ّ
(قابلیتهــای نگارگــری بــه منزلــۀ منبعــی در
متنپژوهــی)» اثــر فاطمــه مــاهوان برگزیــده
ســوم بخــش جــوان گــروه مطالعــات هنــر و
ز یبا ییشنا ســی

مرحــوم دکتــر عبدالحســین زریــن کــوب ،مرحــوم
آیتاللــه ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی و
مرحــوم تــوران میرهــادی
برگزیــدگان بخــش پیشکســوت علــوم انســانی و
اســامی عبارتنــد از :آیتاللــه رضــا اســتادی
مقــدم ،عالمــه محمدرضــا حکیمــی و دکتــر محمــد
علــی موحــد
دکتــر عبدالکریــم رشــیدیان و دکتــر حســین
صابــری بــه عن ـوان مترجــم برتــر در ایــن جشــنواره
معرفــی شــدند.
همچنیــن دکتــر اصغــر افتخــاری بــه عن ـوان نظریــه
پــرداز برجســته و دکتــر مقصــود فراســتخواه بــه
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عن ـوان برگزیــده جایــزه «مطالعــات میانرشــتهای»
معرفــی شــدند.
«انجمــن علمــی علــوم مدیریــت ایــران» بــه عنـوان
انجمــن علمــی برتــر و فصلنامــه «پژوهشهــای
فلســفی» دانشــگاه تبریــز و فصلنامــه «فلســفه و
کالم اســامی» دانشــگاه تهــران (بــه صــورت
مشــترک) بــه عنــوان نشــریههای برتــر در بخــش
نهادهــای پژوهشــی برگزیــده شــدند.
گفتنــی اســت در ایــن دوره جشــنواره ،برخــی
از گروههــا برگزیــده و یــا اثــر شایســته تقدیــر
نداشــتند.

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی نیاز مبرم دارد

ب .برگزیدگان بخش خارجی
دکتــر خســرو قاســم از کشــور هندوســتان بــه ســبب
جمیــع آثــار درحــوزه اسالمشناســی
رائــول گنزالــس بورنــز از کشــور اســپانیا بــه ســبب
جمیــع آثاردرحــوزه اسالمشناســی
دکتــر صفــر عبداللــه از کشــور قزاقســتان بــه ســبب
جمیــع آثاردرحــوزه ایرانشناســی
دکتــر آنــا ماریــا کراسنوولســکا از کشــور لهســتان بــه
ســبب جمیــع آثاردرحــوزه ایرانشناســی
دکتــر مونیــکا گرونکــه از کشــور آلمــان بــه ســبب
جمیــع آثاردرحــوزه ایرانشناســی
دکتــر نیــکالس جــان ســیمز ویلیامــز از کشــور
انگلســتان بــه ســبب جمیــع آثاردرحــوزه
ا یرا نشنا ســی
دکتــر ژان کلــود کریــر از کشــور فرانســه بــه ســبب
تحقیــق ،ترجمــه و اقتبــاس ازمنطقالطیرعطــار و
دی ـوان شــمس تبریــزی
ج .سایر بخشها
برگزیــدگان بخــش شــخصیتهای پیشــرو علــوم
انســانی و اســامی عبارتنــد از:

دکتــر اســحاق جهانگیــری در آییــن اختتامیــه
دهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فارابــی ویــژه
تحقیقــات علــوم انســانی و اســامی از دســت
انــدرکاران برگــزاری ایــن جشــنواره قدردانــی کــرد
و افــزود :انتظــار مــا مدیران و سیاســت گــذاران از
نهادهــای علمــی و دانشــگاهی کشــور ایــن اســت
کــه بــه دولتمــردان و شــهروندان در فهم مســایل و
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای بــرون رفــت از
مشــکالت کمــک بیشــتری کننــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور فهــم صحیــح مســایل
را پیــش نیــاز هــر اقدامــی دانســت و خاطرنشــان
کــرد :اگــر آ گاهــی دقیــق و درســتی نســبت بــه
مســایل پیــدا نکنیــم و ندانیــم کــه مشــکل اصلــی
کجاســت ،راهکارهــا مــا را بــه مقصــد مــورد نظــر
نمیرســانند و در ایــن مســیر نقــش دانشــمندان،
متفکریــن و محققــان علــوم انســانی و اجتماعــی
بیــش از ســایر رشــتههای علمــی اســت.

دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه در  ۴۰ســال پس
از پیــروزی انقــاب اســامی راه دراز و دشـواری
را پشــت ســر گذاشــتهایم و از گردنههــای
ســختی عبــور کردهایــم ،تصریــح کــرد :اگــر
نگاهــی بــه گذشــته بیندازیــم و مــروری گــذرا
نســبت بــه حـوادث ایــران و جهــان داشــته باشــیم،
میبینیــم کــه بســیاری از مقاطــع ،مقاطعــی
اســتثنایی در تاریــخ کشــور بــوده اســت.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود :مــا جنگــی
هشــت ســاله را تحمــل کردیــم و جنــگ بــزرگ
خلیــج فــارس علیــه عــراق را دیدیــم و جنــگ
افغانســتان توســط ناتــو ،آمریــکا و کشــورهای
دیگــر را شــاهد بودیــم کــه آثــار ایــن جنگهــا
همچنــان پابرجــا و قابــل مشــاهده اســت.
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه حضــور
گروههــای تروریســتی و خشــن کــه در منطقــه بــه
دنبــال معرفــی چهــره نادرســتی از اســام هســتند،

اخبار جشنواره فارابی
تصریــح کــرد :ایــن گــروه هــا بــه دنبــال کشــتار
و قتــل عــام مــردم در کشــورهای منطقــه بــه
خصــوص عــراق و ســوریه هســتند و اگــر ایــران
دســت بــه کار نمیشــد امــروز گــروه تروریســتی
داعــش در منطقــه حکومــت و دولــت داشــت.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه
امــروز در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی قــرار داریــم ،افــق گشــایی و
ابهــام زدایــی نســبت بــه آینــده کشــور را یــک
ضــرورت و نیــاز مهــم بــرای ایــران دانســت و
اظهــار داشــت :بایــد بــه کمــک تفکــر علمــی
و تدبیــر و اراده سیاســی و احســاس مســئولیت
اخالقــی ،نگرانــی نســبت بــه آینــده را در زمینــه
هــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و
فرهنگــی کاهــش دهیــم.
دکتــر جهانگیــری افــزود :آمریکایــی هــا در
جنــگ اقتصــادی اخیــر کــه علیــه ملــت ایــران
آغــاز کردنــد ،همزمــان جنــگ رســانهای و روانی
را نیــز علیــه ایــران شــروع کردنــد و مهمتریــن
هــدف آنهــا ایــن اســت کــه آینــده را بــرای ملــت
ایــران و بخصــوص نســل جـوان کشــور آینــدهای
مبهــم جلــوه دهنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور اضافــه کــرد :آنهــا
میخواهنــد تردیــد و نگرانــی نســبت بــه آینــده را
در کشــور تشــدید کننــد ،بنابرایــن مــا بایــد تــاش
گســتردهای انجــام دهیــم کــه نســبت بــه آینــده
ابهــام زدایــی کنیــم تــا افقهــای جدیــدی پیــش
روی ملــت ایــران گشــوده شــود.
دکتــر جهانگیــری گفــت :زمــان ،زمــان گفتگو و
بــاال بــردن اعتمــاد بــه یکدیگــر ،اعتمــاد بــه خــود
و اعتمــاد بــه نظــام اســت .مهمتریــن ســرمایهای
کــه بــرای عبــور از مشــکالت در اختیــار کشــور
قــرار دارد ســرمایه اجتماعــی اســت و ایــن ســرمایه
اجتماعــی نتیجــه برداشــت و قرائتــی از دیــن بــود
کــه امــام خمینــی رحمــت اللــه از اســام ارائــه
کــرد کــه حکومــت مبتنــی و برآمــده از اراده
ملــت اســت و مــردم در حکومــت نقــش اول و
تعییــن کننــده دارنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ترمیــم
ســرمایه اجتماعــی کشــور دســت نیــاز بــه ســوی
متفکریــن ،دانشــمندان و صاحــب نظــران دراز
کــرده اســت گفــت :دانشــگاهیان و صاحــب
نظــران بیــش از دولتمــردان مــی تواننــد در ترمیــم
و بازســازی ســرمایه اجتماعــی کشــور ایفــای
نقــش کننــد.

معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود :بــرای بــاال
بــردن اعتمــاد بــه آینــده و ارتقــاء امیــد اجتماعــی
بایــد در رویکردهــا و رفتارهــا و ســاختارهای
حکمروایــی اصالحــات انجــام شــود .اگــر بــه
دنبــال حفــظ ایــران و نظــام هســتیم آنجــا کــه
نیــاز اســت بایــد رویکردهــا ،رفتارهــا و ســاختارها
اصــاح شــوند.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه گفتگــو میــان
دولــت و دانشــگاه در مراحــل مختلــف آغــاز
شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :از ســال گذشــته
تــاش کــردم موضــوع گفتگــوی ملــی را بــه
عنــوان نیــاز مبــرم جامعــه مطــرح کنــم چــرا
کــه راه عبــور از تنگناهــا را در گفتگــوی ملــی
میدانــم.
وی افــزود :در جلســاتی کــه بــا دانشــگاهیان و
صاحــب نظــران داشــتم ،بخشــی از چالشهــای
کشــور مطــرح شــد و خوشــههای مشــورتی و
کارگروههــای مختلــف بــرای یافتــن راهکارهــا
شــکل گرفــت و گفتگوهــای خوبــی میــان دولــت
و دانشــگاه انجــام شــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه
در مقطــع فعلــی بــه شــدت نیازمنــد همدلــی
و همزبانــی هســتیم گفــت :امــروز نهادهــای
حاکمیتــی مســئولیت تاریخــی و مهمــی برعهــده
دارنــد و پیــش نیــاز هــر اقــدام ایــن اســت کــه
همــه نهادهــا در چارچــوب وظایفــی کــه قانــون
اساســی تعییــن کــرده عمــل کننــد.
وی خاطرنشــان ســاخت :دولــت ،مجلــس،
قــوه قضاییــه ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
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هــر کــدام بــه ســهم خــود در حیطــه اختیــارات
و وظایفشــان در برابــر تصمیماتــی کــه در مــورد
سرنوشــت یــک ملــت و کشــور میگیرنــد بایــد
پاســخگو باشــند.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا مهــم دانســتن
نــگاه نخبــگان نســبت بــه تصمیمــات حاکمیــت
بــرای آینــده کشــور ،یــادآور شــد؛ عبــور از
مســایل پیچیــده پیــش روی کشــور در شــرایط
کنونــی درصورتــی محقــق خواهــد شــد کــه مــردم
بــه صحنــه بیاینــد.
دکتــر جهانگیــری اظهــار داشــت :امــروز در
مقطعــی قــرار داریــم کــه بــه شــدت نیازمنــد
گفتگــو میــان نخبــگان و حکومــت و نیــز گفتگو
میــان مــردم و حکومــت هســتیم و حتــی اگــر
مــردم اعتراضــی نســبت بــه شــرایط دارنــد ،بایــد
اعتــراض آنهــا شــنیده شــود زیــرا تنهــا در صورتــی
کــه مــردم در صحنــه حضــور داشــته باشــند قــادر
خواهیــم بــود از مشــکالت و تنگناهــا عبــور
کنیــم.
معــاون اول رئیــس جمهــور نقــش نخبــگان جامعه
را در گفتگــو میــان حکومــت و مــردم نقشــی
پراهمیــت توصیــف و خاطرنشــان کــرد :ایــن
گفتگوهــا الزاماتــی دارد کــه مــا بایــد بــه ایــن
الزامــات پایبنــد باشــیم.
دکتــر جهانگیــری اظهــار امیــدواری کــرد
صاحبنظــران ،متفکریــن و اندیشــمندان در
رشــتههای علــوم انســانی در مقطــع فعلــی شــرایط
کشــور را بــه درســتی درک کننــد و بــه درک
دیگــران از ایــن شــرایط نیــز کمــک کننــد.
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ضرورت تقویت حضور فعال علوم انسانی در سیاستگذاری و برنامهریزیهای ملی

دکتــر منصــور غالمــی در آییــن اختتامیــه دهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی گفــت :علــوم
انســانی در ســخنان و دیدگاههــای اســتادان و
بــزرگان بارهــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و
جشــنواره بینالمللــی فارابــی در راســتای همیــن
توجــه بیشــتر بــه علومانســانی شــکل گرفــت و در
توجــه بیشــتر بــه اندیشــمندان علومانســانی موثــر
بــوده اســت.
وی افــزود :محــور علومانســانی ،انســان اســت؛
انســان برگزیــده مخلوقــات خداونــد اســت و
مهمتریــن ســرمایه معنــوی ،فرهنگــی و اعتقــادی
مــا نیــز در حــوزه علومانســانی ،جــای میگیــرد.
بنابرایــن بــرای بررســی و توجــه بیشــتر بــه
تاریــخ حیــات فرهنگــی و اجتماعــی ایــران بایــد
علومانســانی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.
وزیــر علــوم افــزود :جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــا ایــن هــدف برگــزار میشــود کــه از
طریــق آن بــه پاسداشــت جایــگاه اندیشــمندان و
محققــان علومانســانی همــت کــرده و بــا ارائــه
تصویــر واقعــی از کمیــت و کیفیــت تولیــدات
علومانســانی و اســامی ،شــرایط موجــود ایــن
علــوم در کشــور را نشــان دهیــم و در همیــن

مســیر همــکاران مــا در وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتنــد تــا
چنیــن نشســت فاخــری را برگــزار نماینــد.
دکتــر غالمــی افــزود :ســال گذشــته در چنیــن
مناســبتی بــا کمــال افتخــار اعــام کــردم نهــال
کاشــته شــده بــه درختــی پربــار تبدیــل شــد و
امیــدوارم ثمــرات ایــن رویــداد ســاالنه علمــی کــه
بــه درســتی بــه نــام یکــی از متفکــران نامگــذاری
شــده اســت ،محقــق شــود؛ بهویــژه آنکــه فارابــی
محققــی بــود کــه حیــات طیبــه انســانی را در
بســتر جامعــه خردمنــد میدانســت.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره
بینالمللــی فارابــی اظهــار داشــت :ســعی کردیــم
پژوهشــگران و دانشــجویان بــه کاربــردی کــردن
علومانســانی از طریــق توجــه بــه مســئلهها و
نیازهــای جامعــه ترغیــب شــوند و در ایــن دوره
از جشــنواره حضــور انجمنهــای علمــی معتبــر
کشــور ،اســتادان بهویــژه بانــوان بیشــتر از
دورههــای قبــل اثربخــش بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد :اگــر جشــنواره بینالمللــی
فارابــی را تصویــری از علومانســانی و اســامی و
بســتری بــرای بالندگــی آن بدانیــم ،تحقــق دیگــر

اهــداف برگــزاری آن نیازمنــد توجــه ،دقــت و
برنامهریــزی اســت کــه دبیرخانــه جشــنواره ایــن
نــکات را بــا همــکاری انجمنهــای علمــی بــرای
دورههــای بعــد مــورد توجــه قــرار دهــد.
وزیــر علــوم گفــت :بررســی رونــد دورههــای
اخیــر جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــه ویــژه نتایــج
گروههــای علمــی دوره دهــم و اهتمــام هرچــه
بیشــتر در حــوزه علومانســانی کشــور بــه روشــنی
نشــان میدهــد مســئولیت همــه در ایــن زمینــه
بایــد مضاعــف شــود .از ایــن رو بایــد بــرآوردی
مســتمر از وضعیــت علــوم انســانی و اســامی در
کشــور توســط دبیرخانــه جشــنواره بــر اســاس
الگوهــای علمــی و روششــناختی ارائــه شــود.
دکتــر غالمــی تاکیــد کــرد :پایــش منظــم و
ســاالنه تولیــدات علــوم انســانی در ایــران ،وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری را در مســیر تدویــن
وتنظیــم فــوری بســتههای سیاســتی دقیــق و
مناســب از جملــه حراســت از زبــان فارســی،
ماموریــت اجتماعــی در همــه زمینههــا و رعایــت
اخــاق پژوهــش یــاری خواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :ضــرورت دارد بــا تقویــت
شــبکه اجتماعــی نخبــگان علــوم انســانی بــرای
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علــوم انســانی و اســامی باشــد .دبیرخانــه ایــن
جشــنواره بایــد بــرای ایجــاد فضــای مناســب بــرای
گفتوگــوی ســازنده میــان مدیــران و نخبــگان
کشــور بکوشــد؛ چــرا کــه بخشــی از مشــکالت
فعلــی کشــور ناشــی از فقــدان چنیــن گفتوگــو
و احســاس اثربخشــی اســت.

وزیــر علــوم افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت اســتفاده
از تــوان علمــی دانشــگاههای معتبــر سراســر
کشــور گفــت :الزم اســت در دورههــای آینــده
اســتفاده بیشــتری از ایــن ظرفیــت بــزرگ صــورت
گیــرد.

جشــنواره بینالمللــی فارابــی؛ زمینهســاز تبــادل آرای متفکــران،
دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی جهــان

 ۱۷اثــر در قالــب  ۱۶اثــر برگزیــده و شایســته تقدیر
در  ۱۴گــروه علمــی و یــک برگزیــده جایــزه میــان
رشــتهای کــه از ســال آینــده بــه عن ـوان گــروه ۱۵
جشــنواره تثبیــت خواهــد شــد ،مــورد تقدیــر قــرار
خواهنــد گرفــت.
وی گفــت :عــاوه بــر آن از  ۷شــخصیت
بینالمللــی کــه از ایرانشناســان و اسالمشناســان
برجســته جهــان هســتند ،تجلیــل خواهــد شــد؛
برگزیــدگان خارجــی حاضــر در ایــن دوره از
جشــنواره از کشــورهای انگلســتان ،فرانســه،
آلمــان ،لهســتان ،اســپانیا ،قزاقســتان و هندوســتان
هســتند و ایــن اقــدام را بــه عنــوان گامــی در
دیپلماســی فرهنگــی میدانیــم.
دکتــر میرزایــی خاطرنشــان کــرد :عــاوه
بــر بخشهــای داخلــی و بینالمللــی از ۱۲
شــخصیت پیشــرو علــوم انســانی و پیشکســوت
کــه مایــه فخــر و مباهــات علــوم انســانی کشــور
هســتند و همچنیــن انجمنهــای علمــی برتــر،
فصلنامــه علمــی برتــر ،مترجــم برگزیــده و
نظریهپــرداز برتــر نیــز تقدیــر خواهــد شــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم افــزود :آنچــه امــروز بــه
عن ـوان گامــی در جهــت تقدیــر از عالمــان علــوم
انســانی صــورت میگیــرد ،قدمــی اســت در
جهــت تکریــم ایــن عزیــزان هرچنــد کــه خــود را
بینیــاز از آن میداننــد.

گســترش تعامــات علمــی داخلــی و ارتباطــات
علمــی بــا ســایر مناطــق علمــی دنیــا تــاش ویــژه
صــورت گیــرد .بــه ویــژه در شــرایط فعلــی ،ایــن
ضــرورت بیشــتر احســاس میشــود.
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد :جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بایــد منعکــس کننــده تمــام نظریههــای

دکتــر حســین میرزایــی در آییــن اختتامیــه دهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی کــه روز یکشــنبه ۷
بهمــن  ۱۳۹۷در ســالن اجالس ســران کشــورهای
اســامی برگــزار شــد ،گفــت :علــوم انســانی و
اســامی بیــش از نیمــی از آمــوزش عالــی کشــور
را بــه خــود اختصــاص داده و امــروز شــاهد
دهمیــن مراســم تکریــم از عالمــان فرهیختــه ایــن
حــوزه معرفتــی هســتیم کــه قــد برافراشــته اســت
تــا قامــت بلنــد عالمــان علــوم انســانی و اســامی
را بــه تکریــم بنشــیند.
دکتــر میرزایــی افــزود :علــوم انســانی را نــه برتــر
از علــوم دیگــر میدانیــم و نــه کمتــر ،هــر چنــد
اگــر قــدر علــوم را بــه موضــوع آن بدانیــم ،علــوم
انســانی بــر تــارک علــوم دیگــر قــرار میگیــرد؛
زیــرا هــم دارای کارکــرد اســت و هــم کاربــرد
و مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ،مهمتریــن
وجهــی اســت کــه ایــن علــوم را در خدمــت بــه
ســرزمین عزیزمــان قــرار داده اســت.

رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــا تشــکر از همــت و زمانــی کــه
دکتــر اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس
جمهــوری در تشــکیل هســتهها و خوشــههای
علمــی دانشــگاههای ســطح یــک کشــور و
بهرهگیــری از دســتگاههای اجرایــی کشــور
از علــوم انســانی صــرف کردهانــد ،گفــت:
ً
ایــن خوشــهها عمدتــا خوشــههایی هســتند کــه
مربــوط بــه حوزههــای علــوم انســانی اســت و
دانشــگاههای جامــع کشــور و دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی بــه عن ـوان دانشــگاه تخصصــی علــوم
انســانی در ایــن خوش ـهها ســهم ارزشــمندی ایفــا
کردهانــد و امیــد اســت ایــن طلیعــه ارزشــمند،
گامــی بلنــد در جهــت اعتــای کشــور و اســتفاده
روز افــزون از علــوم انســانی در خدمــت بــه
کشــور باشــد.
دکتــر میرزایــی افــزود :در دهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فارابــی از بیــن  ۵۶۴۹اثــر دریافتــی،
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همایــش «اخــاق علــم و
آمــوزش عالــی» برگــزار شــد
چهارشــنبه  ۵دی مــاه همایــش «اخــاق علــم و
آمــوزش عالی»بــا هــدف معرفــی میــز تخصصــی
«اخــاق و دانشــگاه» بــه همــت پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در ایــن پژوهشــکده برگــزار
شــد.
در ایــن همایــش یــک روزه کــه از ســاعت  ۹الــی
 ۲۰ادامــه داشــت مقــاالت متعــددی در زمینــه
اخــاق و آمــوزش عالــی ارائــه شــد.
افتتاحیــه ایــن همایــش بــا ســخنرانی ســید فریــد
العطــاس اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه ســنگاپور،
حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و محمدرضــا
کالهــی دبیــر همایــش اخــاق علــم و آمــوزش
عالــی برگــزار شــد.
گفتنــی اســت در اختتامیــه ایــن همایــش حســین
ســیمایی صــراف معــاون حقوقــی و امــور مجلــس

وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ســخنرانی
کردنــد.
ایــن همایــش در هشــت نشســت بــا عنوانهــای
اخــاق اســتاد بــودن ،تولیــدات علمــی کاذب،
ِ
اخــاق آ کادمیــک ،مســئولیت اخالقــی دانشــگاه،
جنســیت و اخــاق جنســی ،پــرورش اخالقــی در
دانشــگاه ،اخــاق و علــم ،دانشــگاه اخالقــی،

نظام آموزشعالی فرهیخته نیازمند ارتقاء اخالق علمی و
نظامسازی اخالقی است
حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در افتتاحیــه همایــش «اخــاق علــم
و آمــوزش عالــی» کــه در راســتای میــز تخصصــی اخــاق علــم و آمــوزش عالــی پژوهشــکده برگــزار شــد
گفــت :اخــاق در علــم ،اخــاق علــم و آمــوزش عالــی و هــر قرائــت دیگــری کــه داشــته باشــیم ،همــه

بیــش از  ۳۰ســخنران مطالــب خــود را ارائــه
دادنــد و گفتگوهــای تخصصــیای در ایــن بــاره
صــورت گرفــت .عالقهمنــدان میتواننــد فهرســت
مطالــب و چکیــده تفصیلــی آنهــا را در صفحــه
همایشهــای ســامانه پژوهشــکده بــه آدرس
( )www.iscs.ac.irمشــاهده کننــد.
یــک عنصــر ذاتــی بــه نــام اخــاق را در بــردارد کــه
نســبت ایــن بحــث را بــا بحثهــای دیگــر مهــم
و قابــل تامــل میکنــد .هــر چنــد همــه تفکیــک
علــوم از همدیگــر را پذیرفتهایــم امــا نبایــد از تاثیــر
علــوم بــر همدیگــر غفلــت کــرد و فوایــدی کــه هــر
علــم میتوانــد بــر ســایر علــوم داشــته باشــد را نبایــد
مــورد غفلــت قــرار داد و از جملــه ایــن علــوم ،علــوم
انســانی اســت.
وی افــزود :مقولــه اخــاق را از بــاب نظــام ســازی
مــورد توجــه قــرار میدهــم و علــوم انســانی و
علــوم اجتماعــی برخــاف ســایر علــوم داعیــه نظــام
ســازی را دارد و ایــن ظرفیــت را بــرای مــا بوجــود
مــیآورد کــه اگــر قــرار اســت در بــاب آمــوزش
عالــی و علــم تأملــی صــورت بگیــرد ،عالمــان علــوم
انســانی و علــوم اجتماعــی هســتند کــه بایســتی
بــه ایــن بحــث توجــه کننــد و برگــزاری همایــش
حاضــر در همیــن جهــت اســت.
بــه گفتــه میرزایــی :دانشــگاه جایــی اســت کــه
بایــد بیــش از ســایر بخشهــای دیگــر جامعــه ،بــه
امــر اخــاق توجــه کنــد .دلیــل آن هــم ایــن اســت
کــه فرهیختگــی دانشــگاه در جامعــه ایــن انتظــار را
بوجــود مـیآورد کــه اخالقیتریــن محیــط ،محیــط
علمــی باشــد .مطالبــی کــه دوســتان در ایــن همایش
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در قالــب بحثهایــی از قبیــل تولیــدات علمــی
کاذب تــا … .ارائــه خواهنــد داد ،نشــان از ایــن
اســت کــه گویــا یــک نــوع اختاللــی در ایــن حــوزه
بــه وجــود آمــده اســت و در نســبت رابطــه بیــن
ً
اســتاد و دانشــجو ،دانشــجو و اســتاد و اساســا همــه
اینهــا بــا ســازمان و ســاختار دانشــگاه و قواعــدی
کــه در آن وجــود دارد ،یــک نــوع بازاندیشــی
و بازنگــری بایــد انجــام بدهیــم .از بــاب اینکــه
ببینــم کــه ایــن محیــط فاضالنــه و فرهیختــه کــه
قــرار اســت فرهیختگــی را بــه صــورت یــک امــر
هنجارفرســت بــه جامعــه تزریــق کنــد خــود در چــه
وضعیتــی بــه ســر میبــرد.
وی افــزود :شــخصیت دانشــگاهی و شــخصیت
علمــی واژههایــی اســت کــه خــود بــه خــود در کنار
واژه دانشــگاه بــه کار بــرده میشــود .دانشــگاه
جایــی اســت کــه در آن ایــن شــخصیت دانشــگاهی

پــرورش پیــدا میکنــد .بــه همیــن خاطــر نظــام
انتظــارات از دانشــگاه در جامعــه بســیار باالســت
و از همیــن حیــث هــم کار دانشــگاه دشــوار
میشــود .بــه همیــن دلیــل مســائلی ماننــد وجــود
برخــی ناهنجاریهــای علمــی مســائلی هســتند کــه
بــرای خیلــی از افــراد قابــل هضــم نیســت .زیــرا
کلیــت و روح دانشــگاه بــرای غیــر از ایــن مســائل
و خطاهــا اســت.
میرزایــی گفــت :بخشــی از ایــن مســائل شــاید
دودهــه
بــه توســعه کمــی آمــوزش عالــی در ً
اخیــر برمیگــردد و ایــن کمیــت احتمــاال در
ً
آســیبزایی ایــن بحــث اثــر دارد ،امــا لزومــا معنــای
تعیینکنندگــی هــم نــدارد .یعنــی بســیاری از افــراد
هســتند کــه در همیــن وضعیــت در یــک وضعیــت
اخالقــی تــاش میکننــد و زیســت فرهیختــهای
دارنــد.
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رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
یــادآور شــد :مــا بایــد نظامســازیهای خودمــان را
داشــته باشــیم و منظــورم فقــط آییننامــه نویســی
ً
نیســت .اتفاقــا آنچیــزی کــه علــوم انســانی و علــوم
اجتماعــی بــه دنبالــش اســت ،بیــش از آنکــه بــه
آئیننامــه برســد ،فضــای عمومــی فرهیختــه و
فضــای عمومــیای اســت کــه در آن اخــاق را
ســاری و جــاری میکنــد .آن حساســیت ایجــاد
کــردن اســت و ایــن حساسیتهاســت کــه
میتوانــد بــه عنــوان یــک گفتمــان اجتماعــی در
حــوزه اجتماعــی و عمومــی بــه مــا کمــک کنــد تــا
بتوانیــم جامعـهای علمــی و فرهیختــه داشــته باشــیم.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بازوی فکری وزارت علوم است

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ســه شــنبه 18دی  ۱۳۹۷در بازدیــد
از پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و دبیرخانــه جشــنواره فارابــی و در جمــع
مدیــران ،اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان ایــن پژوهشــکده اظهــار کــرد :مراکــز پژوهشــی
کــه خــارج از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری فعالیــت دارنــد بایــد بــازوان مطالعاتــی و
مشــاورهای مدیــران دســتگاههای اجرایــی کشــور باشــند چــرا کــه ضــرورت وجــودی ایــن
مراکــز انجــام کار تخصصــی و کمــک بــه تصمیمگیــری و تصمیمســازی در کشــور اســت.

بــه گفتــه وزیــر علــوم ،جشــنواره بینالمللــی
فارابــی فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی و شناســاندن
فرهیختــگان ،پیشکســوتان و انتقــال تجربههــای
علمــی و گرانقــدر آنــان بــه نســل جــوان اســت.
وی تصریــح کــرد :اعتقــاد دارم پژوهشــگاهها و
پژوهشــکدههای کشــور بایــد هــم مســألهمحور
باشــند و هــم تخصصــی کار کننــد.
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دکتــر غالمــی ،افــزود :در درون وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری عــاوه بــر اینکــه بایــد بــه
ً
دســتاوردها توجــه ویــژه کنیــم ،قطعــا وظیفــه تحقیق
و توســعه حوزههــای علمــی را نیــز بــر عهــده
داریــم؛ بحــث مهــم آیندهپژوهــی در هــر زمینــه
ً
و رشــتهای اســت کــه قاعدتــا مراکــز مختلــف از
جملــه مراکــز پژوهشــی علــوم انســانی و اجتماعــی
ایــن کار را بــه خوبــی انجــام داده و خواهنــد داد.
بــه گفتــه وی ،پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی ،بخشــی از حــوزه و بــازوی فکــری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اســت و بایــد از
ظرفیتهــای خــود در جهــت بررســی زمینههــای
کاری ،مأموریتهــا و مســئولیتهای وزارت
علــوم اســتفاده کننــد.
وزیــر علــوم بیــان کــرد :مدیــران مــا در
سیاســتگذاری ،اجــرا و آیندهنگــری نیــاز دارنــد
کــه بخــش فکــری فارغالبــال و تخصصــی در
کنــار آنهــا باشــد تــا بتواننــد بــه صــورت مســتمر
تغذیــه فکــری بــرای برنامهریــزی دقیقتــر و
تصمیمگیریهــای درســتتر ارائــه کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :وزارت علــوم در یــک مقطــع
زمانــی قــرار گرفتــه کــه نیــاز اســت تصمیمــات
مهمــی را اخــذ کنــد؛ در مباحثــی چــون تحــول در
حــوزه آمــوزش عالــی ،ســاماندهی آمــوزش عالــی و
ورود بــه دانشــگاههای نســل جدیــد ،بایــد مباحــث
فرهنگــی و اجتماعــی را در کنــار برنامههــا مــورد
توجــه قــرار دهیــم .انتظــار داریــم کــه ایــن امــر در
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و
ســایر مراکــز پژوهشــی و گروههــای علمــی مســتقر
در دانشــگاهها انجــام شــود.
دکتــر غالمــی بیــان کــرد :در حــوزه فنــاوری و
توســعه مبتنــی بــر فناوریهــای جدیــد ،نقــش
مهمــی را بــرای دانشــگاهها تعریــف کردهایــم کــه
نیــاز اســت بــه بحثهــای فرهنگــی و اجتماعــی آن
نیــز توجــه شــود .آنچــه امــروز انتظــار آن اســت کــه
تالشهــای تحقیقاتــی و مطالعاتــی بــه کاربســت
ً
برســد و مــورد توجــه قــرار گیــرد و قطعــا بــرای
برنامهریــزان و تصمیمگیــران تأثیرگــذار خواهــد
بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور از ظرفیتهــای
علمــی بســیار خوبــی برخورداریــم ،افــزود:
همــه بایــد تــاش کنیــم در مســیر برنامهریــزی،
مدیریــت ،تصمیمگیــری و تصمیمســازی ،ایــن
ظرفیتهــا علمــی را در جایــگاه خــود قــرار دهیــم
و نهادینــه ســازیم.
بــه گفتــه وزیــر علــوم ،در علــوم انســانی و اجتماعی
گفتمانهــای گســترده و متعــددی در دورههــای
معاصــر بخصــوص در  ۲۵ســال گذشــته شــکل

گرفتــه و ارائــه شــده اســت؛ لــذا آنچــه میتوانــد
چارهســاز و مؤثــر باشــد همفکــری ،همافزایــی و
همگرایــی متخصصــان و دانشــمندان ایــن حــوزه
اســت.
وی تصریــح کــرد :مجموعــه علــوم انســانی و
اجتماعــی ،مســئولیتهای اجتماعــی خــاص و
مهمــی برعهــده دارنــد کــه بــه لحــاظ تخصصــی
و آیندهنگــری امیــد اســت بیــش از گذشــته بــه
آن توجــه داشــته باشــیم؛ مطالعــات بســیار خوبــی
در ایــن حــوزه انجــام شــده و نیــاز اســت نتایــج آن
بــه مدیــران و تصمیمگیــران در حوزههــای علــوم،
تحقیقــات و بخشهــای فرهنگــی و دانشــجویی
منتقــل شــود.
دکتــر غالمــی خاطرنشــان کــرد :وزارت علــوم
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تــاش کــرده در ســطوح مختلــف بیــن محققــان،
اســاتید و مســئوالن اجرایــی ارتبــاط برقــرار کنــد؛
تشــکیل «خوشــههای علمــی» و نشســت اخیــر
بــا معــاون اول رئیــس جمهــوری نمــودی بــود
تــا دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ،دیدگاههــا و
نظــرات خــود را بــه مســئوالن ذیربــط منتقــل کننــد.
بــه گفتــه وزیــر علــوم ،دیــوار میــان مســئوالن و
صاحبــان فکــر و اندیشــه فــرو ریختــه و بایــد ایــن
ارتباطــات نهادینــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد کوتــاه خــود از نمایشــگاه
ارائــه دســتاوردهای پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی افــزود :بــه لحــاظ موضوعــی و
بــرونداد ،ظرفیتهــای علمــی موجــود در ایــن
پژوهشــکده قابــل توجــه اســت.

تدویــن نظریــه آمــوزش عالــی ایــران و مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی علــم و فنــاوری از اهــداف پژوهشــکده اســت
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی در آئیــن بازدیــد دکتــر منصور
غالمــی وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
از پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــا بیــان اینکــه ایــن پژوهشــکده در چهارگــروه
پژوهشــی ،مطالعــات اجتماعــی ،مطالعــات
فرهنگــی ،مطالعــات زنــان ومطالعــات آیندهنگــر
فعالیــت دارد گفــت :مــا هم ـواره نــگاه فرابخشــی
داشــتهایم و ســعی کردهایــم کــه بــا راهنمایهــای
وزیــر محتــرم علــوم و شــورای معاونــان بتوانیــم بــار
فرهنگــی و اجتماعــی را در تمامــی حوزههــای
وزارتخانــه تســری دهیــم و همانگونــه کــه
پژوهشــکده را بــه عنــوان اتــاق فکــر وزارتخانــه

تلقــی فرمودهایــد ســعی کردهایــم کارهایــی کــه
در حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،معاونــت
پژوهشــي ،معاونــت آموزشــی و معاونــت بینالملــل
و ســاير معاونتهــا ســتادي اســت انجــام دهیــم.
وی افــزود :در حــوزه زنــان هــم همــکاران مــا در
گــروه مطالعــات زنــان ســعی کردهانــد بــا مشــاور
وزيــر در امــور زنــان همــكاري مناســبي داشــته
باشــند.
بــه گفتــه میرزایــی مجــات مطالعــات میان رشــتهای
در علــوم انســاني و تحقیقــات فرهنگــی ايــران از
فاخرتریــن نشــریههای علمــي و پژوهشــي كشــور
هســتند كــه بــه صــورت منظــم منتشرميشــوندو
مجلــه میــان رشــتهای مــا در ســالهایی در رتبــه isc

اخبار پژوهشکده
در بیــن مجــات رشــتههای علــوم فنــی مهندســی،
علــوم پایــه و علــوم انســانی رتبــه نخســت را داشــت
کــه از ایــن حیــث بســیار قابــل افتخــار اســت.
نشــریه تخصصــي ديگــري تحــت عن ـوان دانشــگاه
ً
امــروز کــه احیانــا در آینــده بــا تغییــر نــام دانشــگاه
ایرانــی منتشــر میشــود داریــم کــه ســعی خواهیــم
کــرد انتشــار آن را مرتبتــر کــرده و آن را بــه
دانشــگاههای دیگــر ارســال کنیــم.
وی یــادآور شــد :کاری کــه در پژوهشــکده بــا
همفکــری اعضــای هیئــت علمــی و همــکاران
انجــام دادهایــم ایــن اســت کــه هــر گــروه برنامــه
پژوهشــی کالن دارد .یعنــی بــا توجــه بــه عنــوان
کلــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
هــر چهــار گــروه پژوهشــکده یــک برنامــه پژوهشــی
مســتقلی دارد و هــر کــدام از اعضــای هیئــت
علمــی هــم برنامــه پژوهشــی دارنــد .در همیــن
راســتا از ســال گذشــته ایــدهای تحــت عن ـوان میــز
تخصصــی بــرای هرکــدام از اعضــای هیئــت علمــی
ایجــاد کردهایــم و دغدغهمــان هــم ایــن اســت کــه
هــر کــدام از اعضــای هیئــت علمــی خودشــان بــه
طــور مســتقل یــک رکــن هســتند و اگــر مســئلهای
در حــوزه تخصصــیاش وجــود دارد ،آن را مــورد

بررســی قــرار دهــد و هــر فــرد بتوانــد خــودش
شبکهســازی کنــد.
بــه گفتــه میرزایــی :یعنــی هــر عضــو هیئــت علمــی
بــه عنــوان یــک متخصــص ،شــبکه تخصصــی
خــودش را شــکل بدهــد و براســاس آن بتوانــد بــه
ً
پیشــبرد اهــداف و کارهــای اصل ـیاش کــه عمدتــا
مســئولیتی اســت کــه در بحــث ســتادی وزارت
علــوم اســت آن را انجــام دهــد.
میرزایــی افــزود :هیئــت امنــای پژوهشــکده هــم
در ایــن چندســالی کــه مــن در خدمتشــان بــودهام
هم ـواره حمایــت کاملــی از پژوهشــکده داشــتهاند.
در حــال حاظــر اعضــای هیئــت علمــی شــش
نفرشــان در مقطــع دانشــیاری و بقیــه اســتادیار
هســتند ،امیداوریــم کــه مســیر ارتقــای دوســتان
براســاس آنچــه کــه در قانــون وجــود دارد صــورت
بگیــرد.
وی گفــت :انشــاالله بــا همــکاری همــه عزیــران
بتوانیــم قدمــی در اعتــای حــوزه مطالعــات
فرهنگــی واجتماعــی و تاثیــری کــه میتوانــد
برآمــوزش عالــی داشــته باشــد برداریــم و همانطــور
کــه االن پژوهشــکده در بــاب نظریــه آمــوزش عالــی
میتوانــد تامالتــی جــدی بکنــد و مرجــع اســت.
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بتوانیــم در بــاب مطالعــات فرهنگــي -اجتماعــی
علــم وفنــاوری هــم ایــن قــدم را برداریــم.
دکتــر میرزایــی خاطرنشــان کــرد :از دغدغههــای
اصلــی مــا بحــث مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه
اســت و درخواســت داریــم کــه شــما بــه
عنــوان ســکاندار ایــن حــوزه بیــش از پیــش در
سیاســتگذاریها و اقداماتــی کــه در وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری انجــام میشــود آن
را نافــذ بدانیــد .زیــرا میتوانــد بســیاری از مســائل
دانشــگاه و کشــور را حــل کنــد.
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی دغدغـهای کــه بتوانــد دانشــگاه و جامعــه
را در تعامــل بــا یکدیگــر قــرار دهــد را در دســتور
کار قــرار دادهایــم تــا بتوانیــم بدیهیــات عقلــی را
در بــاب مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش
عالــی و علــم و فنــاوری انجــام دهیــم و همانطــور
کــه از روز اول تاســیس ایــن پژوهشــکده تاکیــد بــر
اتــاق فکــر وزارت علــوم بــوده اســت .امیدواریــم
وظايــف خــود را در ایــن مســیر انجــام داده باشــیم.

انتخاب پژوهشگر برتر و گروه پژوهشی برتر سال ۱۳۹۷

آقــای دکتــر جبــار رحمانــی بهعنــوان پژوهشــگر برتــر و گــروه مطالعــات فرهنگــی بهعنــوان گــروه پژوهشــی
برتــر پژهشــکده در ســال  ۱۳۹۷انتخــاب شــدند.
همســویی پژوهشهــا بــا مأموریتهــای پژوهشــکده ،تقویــت فضــای گفتمانــی و ارتقــاء حــوزه علــم و
آمــوزش عالــی در کنــار تعــداد آثــار مکتــوب منتشــر شــده ،از زمــره عوامــل انتخابهــای فــوق بــوده اســت.
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همایش «از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران» برگزار شد

همایــش «از مــدارس نویــن تــا دانشــگاه در
ایــران» چهارشــنبه  ۱۵اســفندماه  ۱۳۹۷بــه
همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در ســالن دکتــر قانعــی راد برگــزار
شــد.

در ایــن همایــش دکتــر رضــا ماحــوزی دبیــر
همایــش و معــاون پژوهشــی پژوهشــکده بعــد از
خوشآمدگویــی اهــداف برگــزاری ایــن همایــش را
برشــمرد و گفــت :در همایــش «از مــدارس نویــن تا
دانشــگاه در ایــران» کــه اولیــن همایــش از سلســلة
همایشهــای چهارگانــه تاریــخ اجتماعــی دانشــگاه
در ایــران اســت و امیــد داریــم در ســال آینــده
ســه همایــش دیگــر را نیــز برگــزار کنیــم ،تــاش
میشــود ریشــههای تاریخــی ورود نظــام آموزشــی
مــا ایرانیــان از ســطح مــدارس نویــن بــه دانشــگاه
بازخوانــی شــود .در ایــن همایــش کــه بــا یــاری
متخصصــان حــوزه تاریــخ آمــوزش ســامان یافتــه
اســت ،نســبت مــدارس عمومــی و مــدارس عالــی
و دارالمعلمیــن بــا دانشــگاه تهــران و زمینههــای
اجتماعــی و سیاســی پیدایــش اولیــن نهــاد جامــع
دانشــگاهی در ایــران بــه بحــث گذاشــته میشــود
تــا بازخوانــی ســیر تحــوالت آمــوزش نویــن در
ایــران آن روزگار ،پشــتوانهای بــرای گامهــای
بعــد ،یعنــی فهــم و درک ســاحتار و چگونگــی
عملکــرد نهادهــای دانشــگاهی در جریــان ارتبــاط
بــا ســاختارهای بیرونــی اعــم از سیاســت ،جامعــه
و اقتصــاد در دهههــای بعــد یعنــی دوران پهلــوی
اول و دوم و دوران انقــاب اســامی باشــد.با
ایــن توضیــح ،بــازه زمانــی همایــش اخیــر ،فاصلــه
زمانــی تأســیس دارالفنــون در  ۱۲۳۰شمســی تــا

تأســیس دانشــگاه تهــران در ســال  ۱۳۱۳انتخــاب
شــده اســت.
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی دربــاره «وضعیــت آموزش در
ایــران از قاجــار تــا پهلــوی» بحــث کــرد و در ابتــدا
ضمــن توضیــح برنامههــای پژوهشــی گروههــای
پژوهشــکده و ایــده میــز تخصصــی همــکاران
هیئــت علمــی پژوهشــکده ایــن همایــش را یکــی
از طرحهــای میــز تخصصــی ایــده دانشــگاه کــه
دکتــر رضــا ماحــوزی مســئول آن هســتند دانســت
و در ادامــه گفــت :در ســال  ۱۲۹۷دانشآمــوزان
مقطــع ابتدایــی تنهــا ســه دهــم درصــد از جمعیــت
کل کشــور را تشــکیل میدهنــد و در ســال۱۳۰۱
ایــن درصــد بــه حــدود نیــم درصــد از کل جامعــه
افزایــش یافتــه اســت و درپایــان پهلــوی اول بــه ۵/۲
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(دو ونیــم) درصــد افزایــش یافتــه اســت.
میرزایــی یــادآور شــد :تعــداد دانشــجویان دانشــگاه
تهــران در ســال  ۱۳۱۳حــدود  ۱۴۰۰نفــر و در پایــان
پهلــوی اول حــدود  ۲۰۰۰دانشــجو اســت .ایــن
ً
آمــار حکایــت از وضعیــت تقریبــا نحیــف آمــوزش
در ســالهای نــه چنــدان دور در کشــور مــا دارد.
بــه طــور کلــی میبایســت بــه ایــن واقعیــت توجــه
داشــته باشــیم کــه در یکصــد ســال اخیــر رنجهــا
و مشــکالت زیــادی در جهــت ارتقــاء دانــش
عمومــی در کشــور داشــتهایم.
در ادامــه ایــن همایــش دکتــر رضــا منصــوری اســتاد
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا موضــوع «ایرانیــان
چــه برداشــتی از علــم ،مدرســه و دارالفنــون در
جهــان داشــتند؟» ســخنرانی کــرد و گفــت :واژه
علــم و مدرســه ســابقه در دوران اســامی مــا دارد.
واژه دارالفنــون و دانشــگاه برســاختههای جدیــد در
 ۱۵۰ســال گذشــته اســت .امــا از کلمــه تــا مفهــوم
فاصلــة زیــادی اســت .پیشــینیان مــا بــرای واژة علــم
و دانــش کــه متــرادف بــا علــم شــناخته میشــد و
نیــز مدرســه مفهومــی در ذهنشــان تداعــی میشــده
کــه میــراث دوران طالیــی گذشــته و نیــز دوران
رکــود و انحطــاط بعــد از ســلجوقیان بــوده اســت؛
و کمتریــن تصــوری از تحــول و انقالبــی گسســته
در مفهــوم ایــن دو کلمــه ،کــه در بخــش دیگــری
از دنیــا اتفــاق افتــاده بــوده ،نداشــتهاند.
دیگــر ســخنرانی نوبــت صبــح ایــن همایــش دکتــر
اقبــال قاســمی پویــا اســتاد پژوهشــگاه تعلیــم و
تربیــت ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «مــدارس
جدیــد از آغــاز تــا حکومــت پهلــوی» ارائــه کــرد
و بــا بیــان اینکــه پایههــای نخســتین نظــام آموزشــی
امــروز مــا در دوره حکومــت قاجارهــا گذاشــته
شــد گفــت :در ایــن دوره بــود کــه بنیادهــای نظــام
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آمــوزش کهــن انــدک انــدک و در رویارویــی بــا
روشــنگران و طرفــداران نظــام نویــن درهــم ریخــت
و ســرانجام جــای خــود را بــه نظــام جدیــد آموزشــی
داد.
دکتــر آرش حیــدری اســتادیار دانشــگاه علــم و
فرهنــگ ســخنرانی خــود را بــا عنـوان «در دارالفنون
چــه میگذشــت؟» کــه گزارشــی از طــرح
پژوهشــی اختتــام یافتــه در پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنـوان «بررســی تاریخــی
تولیــدات علمــی مکتــوب مدرســه دارالفنــون از
تاســیس تــا پایــان دوره ناصــری» اســت ارائــه
کــرد و گفــت :تاریخنــگاری رایــج ،دارالفنــون
را همچــون نهــادی بازنمایــی میکنــد کــه یکســر
بــه تقلیــد از نســخههای غربــی در دورۀ ناصــری
تأســیس شــده اســت .خوانــش مبتنــی بــر ســنت-
مدرنیتــه ،دارالفنــون را همچــون امــری مــدرن کــه
در گسســت از ســنت پدیــد آمــده اســت بازخوانــی
میکنــد و لــذا در توضیــح اثرگــذاری آن یــا
تولیــدات و دگرگونیهایــی کــه ممکــن کــرده
اســت گاه راه اغــراق میپیمایــد.
دکتــر رضــا صمیــم عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در نوبــت
صبــح ایــن همایــش ســخنرانی خــود را بــا عنــوان
«آیــا دارالفنــون نیــای دانشــگاه تهــران اســت؟» کــه
گزارشــی از کتاب منتشــر شــده خود در پژوهشکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عن ـوان« تولیــد
دانشــگاه ایرانــی» اســت
و مصــرف فرهنگــی در
ً
را ارائــه کــرد و گفــت :معمــوال تاریــخ آمــوزش
عالــی مــدرن در ایــران بــه صــورت خطــی ترســیم
میشــود کــه آغــاز آن تأســیس دارالفنــون در
ســال  ۱۲۳۰شمســی بــه ابتــکار میــرزا تقــی خــان
امیرکبیــر و بدســت ناصرالدینشــاه قاجــار اســت.

دانشــگاه تهــران نیــز کــه در ســال  ۱۳۱۳شمســی
بــه ابتــکار دولــت محمدعلــی فروغــی و بدســت
رضاشــاه پهلــوی تأســیس شــد بــر روی همیــن خــط
بهعنــوان جلــوهی تکاملیافتــه ایــدهی دارالفنــون
در نظــر گرفتــه میشــود .پرســش مناقش ـهبرانگیزی
کــه مــن در ایــن جســتار طــرح نمــودهام آن اســت
ً
کــه آیــا واقعــا دانشــگاه تهــران جلــوهی تکامــل
یافتـهی دارالفنــون اســت یــا پدیــدهای اســت از نــوع
و جنــس دیگــر؟
دکتــر شــروین وکیلــی پژوهشــگر علــوم اجتماعی در
ادامــه ایــن نشســت بــه بحــث دربــاره «رویکــردی
سیســتمی بــه تکامــل نهــاد آمــوزش عالــی» کــه
گزارشــی از طــرح پژوهشــی وی در پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان
تبارشناســی دانشــگاه در ایــران میباشــد پرداخــت
و گفــت :تاریــخ تکامــل نهادهایــی کــه بــه شــکلی
نظاممنــد علــوم تخصصــی را بــه گروهــی عــام از
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مردمــان میآموختهانــد ،در ایــران زمیــن پیشــینهای
چشــمگیر و مطالعــه ناشــده دارد .دادههــای
تاریخــی نشــان میدهــد ایــن نهادهــا در دورانــی
بســیار طوالنــی دســتاوردهایی درخشــان بــه جــا
گذاشــتهاند و نمــود آن پیشــرو بــودن تمــدن ایرانــی
در حوزههــای فنــی و علمــی و فرهنگــی تــا حــدود
پانصــد ســال پیــش بــوده اســت .شــمار دانشــمندان
و کشــفیاتی کــه در ایــن حــوزهی تمدنــی انجــام
شــده بــه کلــی بــا جمعیــت ایــن ســرزمین ناســازگار
و نامتناســب اســت و توضیــح ایــن رونــد تاریخــی
تنهــا بــا فهــم تکامــل نهادهــای آمــوزش عالــی
ممکــن میشــود.
دکتــر مقصــود فراســتخواه عضــو هیئــت علمــی
موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی
ً
کــه اخیــرا کتــاب «تاریــخ دانشــگاه در ایــران» وی
توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
منتشــر شــده اســت ســخنرانی خــود را در ایــن
همایــش بــا عنــوان «از دارالمعلمیــن تــا دانشــگاه
تهــران» ارائــه کــرد و گفــت :در ایــران دروه قارجــار
و اوایــل پهلــوی همــواره بــا نظامــی از تقاضــا و
عرضــه اجتماعــی بــرای ورود علــوم و فنــون جدیــد
روبــرو هســتیم بــه ایــن معنــا علــم امــری اجتماعــی
اســت و در خوانــش اجتماعــی تاریــخ آمــوزش
نویــن در ایــران بایــد بــه ایــن هویــت اجتماعــی و
نســبت تقاضــا و عرضــه توجــه کــرد.
بــر همیــن اســاس تاســیس دارالمعلمیــن و
دارالمعلمــات نیــز برآمــده از تقاضــای اجتماعــی آن
دوران بــوده و تــا تاســیس دانشــگاه تهــران امتــداد
یافتــه اســت.
وی در ادامــه افــزود :از فاصلــه تاســیس دارالمعلمین
تــا دانشــگاه تهــران بــا انبوهــی از تالشهــای
کنشــگران علمــی و فرهنگــی بــرای تغییــر ســاخت
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اجتماعــی ایــران روبــرو هســتیم .تغییــری کــه بــا
تاســیس دانشــگاه تهــران شــکل ملیتــر و توســعه
یافتهتــری بــه خــود گرفــت.
ناصــر الدیــن علــی تقویــان عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم نیــز در ایــن همایــش دربــاره «آمــوزش
نویــن و اقتصــاد سیاســی دیــن» ســخنرانی کــرد
و گفــت :منظــور از «اقتصــاد سیاســی دیــن» در
اینجــا گون ـهای از فرماســیون اجتماعــی اســت کــه
در آن دیــن نوعــی «ســرمایه» یــا «ارزش» پنداشــته
میشــود و قابلیــت مبادلــه بــا انــواع دیگــر ارزش
(یعنــی ارزشهــای مــادی و نمادیــن) را پیــدا
میکنــد .ازایــنرو پویــش ارزشهــا در چنیــن
فرماســیونی کل منطــق پویشهــای اقتصــادی و
سیاســی را جهــت میدهــد و هماهنــگ میســازد.
آخریــن ســخنرانی نوبــت صبــح ایــن همایــش
دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی و آموزشــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم بــود کــه دربــاره «نظــام آموزشــی ایــران بــه
ســوی فرانســه یــا انگلســتان؟» ســخنرانی کــرد
و گفــت :نظــام آموزشــی نویــن مــا ایرانیــان از
دارالفنــون تــا مشــروطه حــول محــور اقتــدار نظامــی
بــرای پــس گرفتــن ســرزمینهای از دســت رفتــه و
مقابلــه بــا مهاجمــان خارجــی تنطیــم شــده و پــس از
آن تــا لحظــه تکویــن دانشــگاه تهــران حــول محــور
نجــات مشــروطه یعنــی یــک نیــاز داخلــی تنظیــم
شــده بــود .در هــر ایــن گفتمــان غلبــه و فرهنــگ
نظــام آموزشــی فرانســه بــر دیگــر رقبــای انگلیســی
و روســی و آلمانــی مشــهود اســت امــا از ۱۳۱۲
بــه بعــد مــوج تمایــل روشــنفکران ایرانــی بــرای
چرخــش از گفتمــان فرانســوی وحــدت ملــی بــه

ً
ســمت گفتمــان آزادی فکــر و اندیشــه کــه عمدتــا
در انگلیســی و امریکایــی اظهــار میشــد آغــاز
شــد .امــا تــا غلبــه بــر تفکــر فرانســوی دو دهــه بــه
انتظــار نشســت.
در ادامــه در نوبــت صبــح ایــن همایــش میزگــردی
بــا حضــور دکتــر رضــا منصــوری ،دکتــر حســین
میرزایــی ،دکتــر رضــا ماحــوزی ،دکتــر شــروین
وکیلــی ،دکتــر اقبــال قاســمی پویــا ،دکتــر مقصــود
فراســتخواه و دکتــر رضــا صمیــم برگــزار شــد.
در نوبــت بعدازظهــر ایــن همایــش دکتــر جعفــر
گلشــن پژوهشــگر تاریــخ معاصــر دربــاره
«شــکلگیری مــدارس ایرانــی در عــراق در دوره
احمدشــاه قاجــار» ســخنرانی کــرد و گفــت :تعــداد
کثیــر ایرانیــان در شــهرهای عــراق از جملــه نجــف،
بصــره ،بغــداد و… کــه مقــارن بــا انقــاب مشــروطه
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بــود و بــا زعامــت آخونــد خراســانی باعــث
شــکلگیری مســتقیم و غیرمســتقیم مدارســی بــه
شــکل نویــن در داخــل ایــران شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه توجــه و شــکلگیری
مــدارس چهارگانــه در دوران احمدشــاه یــادآور
شــد :ایــن مــدارس بــا پشــتوانه و حمایــت برخــی
از علمــا در تعمیــق زبــان فارســی و فرهنــگ شــیعی
و بنیانگــذاری آموزشهــا و تحصیــات علــوم و
دانشهــا بــه شــکل جدیــد ،حائــز اهمیــت ویــژه
اســت .تــا جایــی کــه حکومــت ایــران بــه ناگزیــر
در ســال ۱۳۰۲ش .ضــرورت تاســیس آن مــدارس
را در چارچــوب نظــام آموزشــی و اداری خــود
درنظرگرفــت و از آن پــس تحــت حمایــت مالــی،
اداری ،علمــی و سیاســی وزارت معــارف درآورد.
دکتــر هــادی خانیکــی اســتاد دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی و رئیــس کرســی ارتباطــات علــم و
فنــاوری یونســکو در دانشــگاه دیگــر ســخنران
نوبــت بعدازظهــر ایــن همایــش ســخنرانی خــود را
بــا عنـوان «واکاوی ایــده و برنامــه اعــزام محصــل و
دانشــجو بــه خــارج (از آغــاز تــا تأســیس دانشــگاه
تهــران)» ارائــه کــرد و ایــن پرســش را مطــرح کــرد
کــه چــرا بخشــی از اعزامیهــای دوره قاجــار و
اوایــل پهلــوی بــه خــارج کشــور میرفتنــد امــا
بازنمیگشــتند؟
وی بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ضمــن برشــمردن
دورههــای اعــزام از زمــان فتحعلــی شــاه تــا رضــا
شــاه پهلــوی ،بــا نقــل قولــی از رضــا شــاه در دیــدار
بــا اعزامیهــای ســال  ۱۳۰۸گفــت :غــرب م ـوارد
مثبــت فراوانــی دارد امــا وجــوه منفــی فراوانــی هــم
دارد کــه نبایــد بدانهــا توجــه کنیــد .از جملــه
م ـوارد منفــی غــرب ،دموکراســی اســت.

اخبار پژوهشکده

اســتاد ســعید وزیــری پژوهشــگر و مــدرس حــوزه
آمــوزش و پــرورش نیــز در ایــن همایــش ســخنرانی
خــود را بــا عنــوان «مــدارس دختــران از ۱۲۸۰
تــا  »۱۳۱۷ارائــه کــرد و بــا برشــمردن خاطــرات
مهرتــاج رخشــان موســس اولیــن مدرســه دخترانــه
در ســال  ۱۲۸۰بــه موانــع اجتماعــی و فرهنگــی
تاســیس مــدارس دخترانــه در اواخــر دوره قاجــار
اشــاره کــرد و تــاش بزرگانــی همچــون بانــو
مهرتــاج رخشــان را بســی ارزشــمندتر و ســختتر
از تــاش بزرگانــی ماننــد رشــدیه دانســت..
دکتــر محمدمهــدی شــاکری ســخنرانی خــود را بــا
عن ـوان «از مدرســه سپهســاالر جدیــد تــا دانشــکده
معقــول و منقــول» ارائــه کــرد و ضمــن اشــاره بــه
تاریــخ تأســیس مدرســه سپهســاالر جدیــد و نســبت
آن بــا مدرســه مــروی و مدرســه سپهســاالر قدیــم
و همچنیــن مدرســه عالــی سیاســی بــه نقــش آن
مدرســه در اصــاح دینــی و گفتمــان روشــنگری
اواخــر دوره قاجــار و اوایــل دوره پهلــوی کــه در
نهایــت بــه تاســیس دانشــکده معقــول و منقــول در
بهــار  ۱۳۱۳منجــر شــد ،پرداخــت.
در ادامــه ایــن همایــش دکتــر ســیدعبداالمیر
نبــوی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ســخنرانی خــود
را بــا عنــوان «بازخوانــی تجربــه مدرســه علــوم
سیاســی»ارائه کــرد و دربــاره ســهم آن مدرســه
در تربیــت دیپلماتهــای زبــده ،تاســیس انجمــن
معــارف ،همــکاری بــا دیگــر مــدارس عالــی و
ارتبــاط ســازمانی بــا وزارت امــور خارجــه اشــاره
کــرد.
دکتــر رضــا نجــفزاده اســتادیار دانشــگاه شــهید
بهشــتی نیــز در ایــن همایــش ســخنرانی خــود را

بــا عنــوان «دانــش رســمی و امــر ملــی در ایــران
جدیــد» کــه گزارشــی از طــرح « نقــش نهــاد
علــم در تکویــن آ گاهــی ملــی بــر اندیشــه سیاســی
ایــران از  ۱۳۰۳تــا  »۱۳۵۷بــا پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــود را ارائــه کــرد و گفــت:
گفتمــان ملیگرایــی کــه بــه محتــوی بخشــیدن
بــه نظــام آموزشــی اواخــر قاجــار و اوایــل پهلــوی
کمــک کــرده اســت نــه گفتمانــی برآمــده از بحران
بلکــه گفتمانــی مویــد و مکمــل پیشــرفت ایــران بــه
ســمت اســتقالل و آبادانــی بــود.
اســمعیل خلیلــی پژوهشــگر حــوزه آمــوزش عالــی
نیــز در پایــان بخــش دوم ســخنرانیهای ایــن
همایــش ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «معابــد
انباشــته ّامــا متــروک؛ ایدهیــی دربــارهی تاریــخ
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مذبــذب آمــوزش نویــن در ایــران» ارائــه کــرد و
گفــت :نظــام بــورژوازی نویــن در اواخــر دوره
قاجــار و اوایــل پهلــوی تصمیــم داشــت کل میــراث
اریستوکراســی برآمــده از تاریــخ ایــن ســرزمین را
حــذف کنــد بــی آنکــه بــرای طــرح جایگزیــن
خــود اخــاق وضــع کــرده باشــد.
در پایــان بــا محوریــت بررســی ســهم ایــده وحــدت
ملــی و میهــن پرســتی میــان ســخنرانان حاضــر در
نوبــت دوم گفتگویــی صــورت گرفــت و نقــش
انجمــن معــارف و وزارت معــارف در طــرح تاســیس
بیشــتر مــدارس نویــن ،یکسانســازی آمــوزش در
ســطح کشــور ،محــور قــرار دادن زبــان فارســی بــه
عن ـوان اصلیتریــن وجــه و ابــزار وحــدت ملــی بــه
بحــث گذاشــته شــد.
تاکیــد بــر شــبکههای علمــی بــه عنــوان مجــرای
تولیــد علــم ،توجــه بــه بههــم پیوســتگی آمــوزش
و دیــن ،گفتوگــو ارتباطهــای بینالمللــی در
قالبهــای متعــددی چــون اقتبــاس آ گاهانــه،
تبــادل اســتاد و دانشــجو ،ترجمــه کتــب و …
کــه در تاریــخ آمــوزش نویــن ایــران از دارالفنــون
تــا دانشــگاه تهــران مــورد توجــه ایرانبــان بــوده و
میتوانــد در سیاســتگذاریهای آتــی آموزشــی
همچنــان مــورد توجــه قــرار گیــرد ،بــه عنــوان
جمعبنــدی و نتایــج برآمــده از ایــن همایــش مــورد
اتفــاق حاضریــن قــرار گرفــت.

اخبار پژوهشکده
اخبار اعضای هیئت علمی
• حســین زاده فرمــی در نشســت فرهنــگ در
بســتر محلــی کــه دی مــاه در دانشــگاه گلســتان
و نشســت فرهنــگ در بســتر محلــی کــه  30بهمــن
مــاه در دانشــگاه رازی کرمانشــاه برگــزار شــد
شــرکت کــرد.
• محمدرضــا کالهــی در نشســت شــب علــوم
انســانی بــا موضــوع «پســا اســتعمارگرایی»  6دی
مــاه  1397ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «شــرق
شناســی و شــرق شناســی وارونــه نویســنده صــادق
جــال العظــم» ارائــه کــرد.
• رضــا صمیــم در همایــش خوانــش انتقــادی وبــر
ســخنرانی خــود را بــا عنوان«درسهــای نظریــه
اقتــدار وبــر بــرای تحلیــل مناســبات جمعــی غیــر
ارگانیــک در اجتمــاع ایرانــی» ارائــه کــرد.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
جلســه دفاع از رســاله دکتری دانشــجوی
پژوهشــکده برگزار شــد:
• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای عبــاس
قشــمی دانشــجوی دکتــری پژوهشمحــور رشــته
سیاســتگذاری فرهنگــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان «سیاســتگذاری
فرهنگــی در ورزش؛ ارائــه الگویــی بــرای
سیاســتگذاری فرهنگــی ورزش دانشــجویی در
ایــران» در تاریــخ 97/11/11و در ســالن دکتــر
قانعــیراد پژوهشــکده برگــزار شــد.
• جلســه دفــاع از رســاله دکتری آقــای محمدصادق
افراســیابی دانشــجوی دکتــری پژوهــش محور رشــته
سیاســتگذاری فرهنگــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان «شــبکههای
اجتماعــی و ســبک زندگــی :مطالعــه مــوردی
الگــوی اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی در بیــن
دانشــجویان دانشــگاههای تهــران» در تاریــخ
97/10/24و در ســالن دکتــر قانعـیراد پژوهشــکده
برگــزار شــد.

تمدید مهلت ارسال آثارهمایش ملی
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• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای بهــروز
ســپیدنامه دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور رشــته
جامعهشناســی فرهنگــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان «سنخشناســی
ســبکهای دینــداری دانشــجویان (مــورد مطالعــه
دانشــجویان دانشــگاههای ایــام)» در تاریــخ
97/11/15و در ســالن دکتــر قانعـیراد پژوهشــکده
برگــزار شــد.
جلســه پیشدفــاع از رســاله دکتــری
دانشــجوی پژوهشــکده برگــزار شــد:
• جلســه پیــش دفــاع از رســاله دکتــری آقــای قاســم
جعفــری دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور رشــته
جامعهشناســی فرهنگــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان «تبییــن فراینــد
تکامــل هویــت حرفــه ای در بیــن دانشــجویان
دکتــری علــوم اجتماعــی در ایــران :ارائــه و آزمــون»
در تاریــخ  97/12/26و در ســالن دکتــر قانع ـیراد
پژوهشــکده برگــزار شــد.

«مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری»
(یادمــان دکتــر قانعــی راد)

مهلــت ارســال چکیــده آثــار بــه همایــش ملــی
«مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی،
علــم و فنــاوری» (یادمــان دکتــر قانعــی راد) تــا ۳۰
اردیبهشــت  ۱۳۹۸تمدیــد شــد .عالقمنــدان میتواننــد
آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ایــن همایــش واقــع در
تهــران ،پاســداران ،خیابــان شــهید مومــن نژاد(گلســتان
یکــم) پــاک  ۱۲۴پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری یــا
ایمیــل  hamayesh@iscs.ac.irارســال کننــد.
ایــن همایــش  ۱۴آبــان مــاه ۱۳۹۸در محورهــای زیــر
برگــزار میشــود:
	•آموزش عالی ،در دفاع از دانشگاه
	•نسبت فرهیختگی و دانشگاه در ایران
	•اخالق آ کادمیک
	•میانرشتگیها در ایران

	•فرهنگ دانشگاه کارآفرین
	•زنان در شرکتهای دانش بنیان و تحوالت
علمی
	•مسائل زنان در آموزش عالی
	•ایده دانشگاه و ضرورت آن
	•زندگی دانشجویی و مسائل آن
	•مسئولیت اجتماعی دانشگاه
	•آموزش عالی و محیط زیست
	•بینالمللی شدن آموزش عالی
	•اجتماع علمی و ظرفیتهای آن
	•گروههای دانشجویی و نقشهای آنها
	•مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری
	•فن علم در جامعه آ کادمیک ایرانی
	•گذر از جامعهشناسی علم به مطالعات
فرهنگی و اجتماعی علم
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تازههای نشر

تازههای نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

عنوان:

حیات طبیعی دانشگاه کاشان

عنوان:

آن ره که آمدهایم
منوچهر آشتیانی
محمدامین قانعی راد
اسمعیل خلیلی

نویسنده:

عباس زراعت

نویسنده:

قیمت:

 48,000تومان

قیمت:

 40,000تومان

عنوان:

انقالب علمی

عنوان:

روابط دولت و ملت در ایران

نویسنده:

عبدالله فرهی

نویسنده:

قیمت:

 ۶۴,000تومان

قیمت:

 ۶۲,000تومان

عنوان:

عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران

عنوان:

تجارب زیسته دانشگاهیان ایران

محمدحسین پناهی
علی انتظاری

نویسنده:

فیروزه اصغری

نویسنده:

قیمت:

 ۳۴,000تومان

قیمت:

 ۳۵,000تومان

عنوان:

مکتب نوسازی

نویسنده:

مرتضی فرهادی

عنوان:
نویسنده:

تجدد رمانتیک و علوم شاهی
رضا نجف زاده

لیال فالحتی

قیمت:

 4۰,000تومان

قیمت:

 ۶۶,000تومان

عنوان:

برساخت اجتماعی تفاوت

عنوان:

پیمایش کالس درس دانشگاهی
در ایران

نویسنده:

کرم حبیبپور

نویسنده:

آمنه صدیقیان

قیمت:

 ۲۰,000تومان

قیمت:

 ۱۷,000تومان
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عنوان:
نویسنده:

بررسی وضعیت دینداری دانشجویان
زینب حسن پور

عنوان:
نویسنده:

سرمایه اجتماعی دانشجویان
غالمرضا غفاری

قیمت:

 5,000تومان

قیمت:

 37,000تومان

عنوان:

مسائل آموزشی و اقتصادی دانشجویان

عنوان:

ارزشها و نگرشهای دانشجویان

نویسنده:

مصطفی عسگریان

نویسنده:

آرش نصراصفهانی

قیمت:

 50,000تومان

قیمت:

 ۱۹,000تومان

عنوان:

سنجش افکار دانشجویان کشور

عنوان:

نگرشها و رفتار دانشجویان -موج اول

نویسنده:

مرتضی نصفت

نویسنده:

حسین سراجزاده
فاطمه جواهری

قیمت:

 45,000تومان

قیمت:

 ۳۲,000تومان

عنوان:

نگرشها و رفتار دانشجویان -موج دوم

عنوان:

پایش فضای فرهنگی اجتماعی
دانشگاه (دانشگاه فردوسی مشهد)
حسین اکبری

نویسنده:

حسین سراجزاده
فاطمه جواهری
ایرج فیضی

قیمت:

 ۲۸,000تومان

عنوان:

ارزشهــا و نگرشهــای دانشــجویان
(مــوج ســوم)

نویسنده:
قیمت:

غالمرضا غفاری
 ۱۰۰,000تومان

نویسنده:
قیمت:

 ۲۸,۵00تومان

عنوان:

زنان در جهان دانشگاهی

نویسنده:
مترجم:
قیمت:

ربهکا راجرز و پاسکال مولینه
خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده
 ۳۸,000تومان

شماره چهارم | صفحه  | 26زمستان ۱۳۹۷

تازههای نشر

عنوان:
نویسنده:
مترجم:

دانشگاه آینده؛ ایدهها و امکانها
رونالد بارنت
شروین مقیمی و شیما شصتی

عنوان:
نویسنده:
مترجم:

مطالعات پسااستعماری
دنیس متیو
جمعی از مترجمان

قیمت:

 ۳۳,000تومان

قیمت:

 ۱۰۰,000تومان

عنوان:

مقدمهای بر مطالعات علم

عنوان:

استادان و نااستادان

نویسنده:

دیوید هس

مترجم:

رضا همتی

نویسنده:
مترجم:

استیون ام چان
سعید غیاثی

قیمت:

 ۳۵,000تومان

قیمت:

 ۲۳,000تومان

عنوان:

دانشگاه و دولت-ملت سازی

عنوان:

ادغام فناوری در آموزش عالی

نویسنده:

مارک کویک و دیگران

مترجم:

آریا متین و ایمان بحیرایی

قیمت:

 ۲۹,000تومان

عنوان:

مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟

نویسنده:
مترجم:
قیمت:

استفان کولینی
آریا متین و ایمان بحیرایی
 ۳۵,000تومان

نویسنده:
مترجم:
قیمت:

دانیل دابلیو سوری ،جیمز ترس
استفوراک و روبرت ام گری

الهام اکبری

 ۹۷,000تومان
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کتابهایی که در بهار  ۱۳۹۸منتشر خواهد شد

عنوان :امید اجتماعی
نویسنده :هادی خانیکی

عنوان :سیاست زبانی در بینالمللی سازی آموزشعالی
در ایران
نویسنده :فیروزه اصغری

عنوان :تاریخ مردم شناسی
نویسنده :حمیدرضا دالوند

عنوان :تعامل دانشگاه با محیط پیرامون
نویسنده :رضا مهدی

عنوان :فلسفه علم کانت

نویسنده :رضا ماحوزی

عنوان :ارزیابی کیفیت در آموزشعالی ایران

نویسنده :عباس بازرگان

عنوان :فلسفه دانشگاه

نویسنده :رضا ماحوزی

عنوان :علم و عرفان

نویسنده :عبدالحمید ضیایی

