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

۳
۶

رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گفتوگو با مهر /نمایشگاه بضاعت دولت است
برای عموم ناشران
دكتر طهرانچی رئيس دانشگاه آزاد اسالمی /فردی که در مدیریت آموزش عالی فعالیت و زندگی
میکند اساسا بدون کتابهای پژوهشکده نمیتواند کار کند
رضا ماحوزی در گفتوگو با ایبنا  /حوزه زنان و آموزش عالی را فعالتر کردیم
ناصرالدین علی تقویان /سردرگمی مخاطبان نمایشگاه نشانه چیست؟
جبار رحمانی در گفتوگو با مهر /نمایشگاه کتاب  ۱۰سال است درجا میزند

فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:
دبیر ،رئیس دبیرخانه و دبیر علمی یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی منصوب شدند

نشست «وعده روشنگری و اهمیت جامعهشناسی فرهنگی» برگزار شد
نشست «جایگاه نشر دانشگاهی در دیپلماسی علمی» برگزار شد
نشست «آموزش عالی و مخاطرات زیستمحیطی» برگزار شد
اولین جلسه سال  ۱۳۹۸رؤسای پژوهشگاههای ملی کشور برگزار شد
دکتــر بـرات قبادیــان معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری وزارت صمت/پژوهشــکده بــا حمایــت وزارت
صمــت توانایــی گشــایش افقهــای جدیــد را دارد
مراســم رونمایــی از کتابهــای «سیاســت زبانــی در بینالمللیســازی آمــوزش عالــی در ایـران» و«تجــارب
زیســته بینالمللــی دانشــگاهیان ایران»
رونمایی از کتاب «عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران»
کتاب«زنان در جهان دانشگاهی» رونمایی شد
ده عنوان کتاب جدید در حوزه «علم و فناوری»مجموعه «پیمایشهای جامعه دانشگاهی» منتشر شد

مجموعه «پیمایشهای جامعه دانشگاهی» منتشر شد
عرضه  ۵عنوان کتاب جدید در حوزه دانشگاه و جامعه
تمدید مهلت ارسال آثارهمایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری»
چهل و پنجمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
اخبار اعضای هیئت علمی
اخبار واحدآموزش پژوهشکده
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یادداشت

پیام سردبیر
بــا ســپری شــدن ســالی پــر از تالطــم و ســختی و دلهــره
و اضط ـراب ،بهــار  1398آغــاز شــد؛ بهــاری کــه خــود
بــا تالطمهــای طبیعــی ســهمگینی هم ـراه بــود .در ایــن
تالطمهــا ،آمــوزش عالــی بــه چالشــی جــدی کشــیده
شــد .چالشــی کــه ذیــل مفهــوم مســئولیت اجتماعــی از
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی ،انتظاراتــی متفــاوت
از انتظــارات پیشــین ،اعــم از آمــوزش و پژوهــش را مطالبه
میکــرد.
ً
ظاهــرا چــارهای نیســت ،مــوج دانشــگاه مســئول یــا
دانشــگاه اجتماعــی در حــال فراگیــر شــدن اســت و
دانشــگاهپژوهان و اصحــاب علــوم اجتماعــی و علــوم
تربیتــی در حــال تدویــن چارچوبهــای نیــل بــه ایــن
هــدف هســتند؛ چنانکــه مترجمــان نیــز ادبیــات جهانــی
را بــه عرصــه میآورنــد و مدی ـران مربوطــه ،آییننامههــا
و ســاختارهای الزم را فراهــم میآورنــد .امــا علیرغــم
همــه ایــن تالشهــا و مطالبــات اجتماعــی روبــه ازدیــاد،
گویــی هنــوز هــم درگیــر موجهــای سیاســتگذاری
هســتیم و آ گاهانــه نمیدانیــم نســبت دانشــگاههای
آتــی اجتماعــی مــا بــا نســلها و رویههــای پیشــین
دانشــگاهداری کــدام اســت.
شــاید الزم اســت ایــن بــار آینــده دانشــگاه در ایــران
بــه صــورت جــدی در نســبت بــا گذشــته دانشــگاه در
ایــن کشــور خوانــش شــود .تاریــخ دانشــگاه میتوانــد
بخشــی از بصیــرت مــورد نیــاز مــا محققــان و مدی ـران
و دغدغ ـهداران آ کادمیــک را فراهــم آورد .چ ـرا کــه تــا
ندانیــم دورههــای متعــدد و ایدههــای غالــب بر دانشــگاه
در صــد ســال اخیــر کدامهــا بــوده اســت و هریــک از
ایــن دورههــا چــه نســبتی بــا تاریــخ علــم و آمــوزش در
ای ـران برق ـرار کــرده اســت ،نخواهیــم دانســت دانشــگاه
آینــده یــا همــان دانشــگاه اجتماعــی ایــن نســبت را
چگونــه برق ـرار خواهــد کــرد.
بــر ایــن اســاس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری درصــدد
اســت تاریــخ علــم و فنــاوری و نهادهــای آموزشــی
قدیــم و جدیــد در ایـران را بــا ســرعتی بیــش از گذشــته
دنبــال کنــد تــا خــأ ایــن حــوزه اندکــی مرتفــع شــود و
سیاســتگذاران و محققــان بــا چشــمانی بــاز آینــده
آمــوزش عالــی در ایــران را رقــم بزننــد.
رضا ماحوزی
بهار ۱۳۹۸
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معرفی و نقد کتاب
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نشست نقد و بررسی کتاب

تجدد رمانتیک و علوم شاهی
نشســت نقــد و بررســی کتــاب «تجــدد رمانتیــک
و علــوم شــاهی» تألیــف دکتــر رضــا نجــف زاده
کــه در بهــار ســال جــاری توســط انتشــارات
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
منتشــر و بــه نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران
رســید ،بــا حضــور دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی ،دکتــر آرش حیــدری عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ و دکتــر
رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
دوشــنبه  ۲۰خردادمــاه در محــل پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار شــد ،دکتــر رضــا
نجــف زاده مؤلــف کتــاب تجــدد رمانتیــک و علــوم
شــاهی ابتــدا بــه نوعــی از زیســت قــدرت ایرانــی و
درونزا بــودن آن اشــاره کــرد و گفــت :درایــن کتــاب
ایــن ایــده کــه تجــدد و زیســت قــدرت مــا منشــأیی
خارجــی دارد رد شــده اســت .داســتان کتــاب ،داســتان
فرادســتان حــوزه قــدرت و فرودســتان حــوزه دانــش
اســت .از ایــن رو بــا شــبکه ریزومــی نیروهــای سیاســی
و رژیمهــای دانایــی ســروکار داریــم .مســئله نوعــی
دیالکتیــک چنــد وجهــی اســت.
وی افــزود :از کنگرههــای ایرانشناســی رســمی
تــا خــرده سیاســتهای شــعر چریکــی در  ۱۷تــا
۲۸مهــر  ۱۳۵۶تــا خــرده سایســتهای غیــر رســمی
ایــران شناســی و خــرده سیاســتهای اسالمشناســی
تــا نظریــه انتقــادی در زنــدان و نقــد ادبــی در تبعیــد
و… .بــا شــبکهای از مبــارزات و شــبکهای از تعامــات
جنگآســا مواجــه هســتیم کــه در بــازه زمانــی مــورد
بحــث کتــاب یعنــی از اســفند  ۱۲۹۹تــا بهمــن ۱۳۵۷
در کار هســتند.
نجــف زاده ضمــن بــر شــمردن عناصــر مشــترک
تجددهــای رمانتیکهــای ایرانــی شــامل انحطــاط
اندیشــی ،عقــل بــاوری عاطفــه بنیــاد ،عطــف توجــه
بــه ســنت ،تاکیــد بــر تاریــخ و برخــورداری از ذهنیــت
تراژیــک ،و برخــورداری ان ـواع تجددهــای ایــن بــازه
شــامل تجــدد رمانتیــک شاهنشــاهی ،تجــدد رمانتیــک
ســرخ انقالبــی ،تجــدد رمانتیــک اســامگرایانه و
تجــدد رمانتیــک انتقــادی از عناصــر مذکــور ،بیــان
داشــت کــه تمرکــز ایــن کتــاب بــر تجــدد رمانتیــک
شاهنشــاهانه اســت .در ایــن میــان پاردوکــس حقــوق

ســلطنت و حقــوق ملــت در جریــان اســت .بــه گفتــه
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی :هرکــدام
از ایــن تجددهــا ویژگیهــای اختصاصــی دارنــد امــا
ویژگیهــای اصلــی تجــدد شــاهی خــود شــاه و نــژاد
اســت.
وی افــزود :فرمــان نــگارش تاریــخ کامــل ایــران در
پانزدهــم آذرمــاه  ۱۳۴۴نقطــه عطفــی در علــوم شــاهی
اســت .در ایــن کتــاب بــر علــوم زبانشــناختی ،علــوم
ایــران شــناختی و علــوم تاریخــی تأکیــد شــده اســت.
در تمــام ایــن علــوم رســمی ردپــای شــاه را میتــوان
دیــد.
نجــف زاده تاکیــد کــرد :ایــن کار یــک کار فوکویــی
کامــل نیســت و مــا نمیتوانیــم فوکویــی کامــل باشــیم
بلکــه مــا میتوانیــم بهــرهای از ایشــان ببریــم و فوکــو
را از آن خودمــان بکنیــم .مــا در زمــان پهلویهــا بــا
غیــاب امــر ملــی کثرتگرایانــه مواجــه هســتیم .در
فوکــو مــا بــا یــک گسســت و پیوســت مواجــه هســتیم.
وی در ادامــه گفــت :کتــاب شــامل تحلیــل
رژیمهــای دانایــی دوره پهلــوی و نســبت دیالکتیکــی
آنهــا بــا نظــام قــدرت و حکمرانــی در قالــب نهادهــای
پژوهشــی اســت ایــن کتــاب دربــاره رابطــه نهادهــای
پژوهشــی ،علــم و سیاســت و پژوهشــگران بــا نهــاد
قــدرت در دوران جدیــد اســت.
دکتــر آرش حیــدری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
علــم و فرهنــگ نیــز در بخشــی از ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه اینکــه کتــاب بــا پرشهایــی متفــاوت آغــاز
میشــود و مســئله اداره کــردن و حکومــت کــردن
کــه ایــدهای فوکویــی اســت را پیــش میکشــد
گفــت مــا انتظــار داریــم طبــق ادعــا بــا ســازوکارهای
قــدرت منتشــری کــه قــرار اســت بدنهــا و ذهنهــا
را بهســامان کنــد مواجــه شــویم امــا ناگهــان بــا
مفهــوم اپراتــوس آلتوســری مواجــه میشــویم؛ گویــی

هــدف پیشــین رهــا شــده و قــرار اســت تحلیلــی از
ایدئولوژیهــای حاکــم بــر دوره پهلــوی ارائــه شــود.
در ادامــه نیــز مفهــوم ســوژه پیــش کشــیده میشــود
کــه متفــاوت از دو رویکــرد پیشــین اســت .بنابرایــن تــا
اینجــا بــا ســه لحظــه نظــری مواجــه هســتیم کــه آمیختن
اینهــا بــا هــم پــروژهای بســیار بــزرگ میطلبــد .بــه
ایــن معنــا ،در ایــن کتــاب بــه صراحــت نمیدانیــم بــا
چــه چشــماندازی بــا ســامانه تولیــد دانــش و نســبت
قــدرت و دانشــی کــه در دوره پهلــوی هســت مواجــه
هســتیم.
حیــدری ادامــه داد :زمانــی کــه بــه فصــل اصحــاب
فرهنگســتان میرســیم بحــران نظــری کــه در فصــل
پیــش وجــود دارد خــودش را بــه شــکل دیگــری
نشــان میدهــد .دولــوز میگویــد «ایدئولــوژی گــرد
و غبــاری اســت کــه در میــدان نبــرد برمیخیــزد»
اگــر بخواهــم بــه ایــن جملــه چیــزی اضافــه کنــم
ایــن خواهــد بــود کــه هــدف تحلیــل تحلیــل روابــط
نیروهایــی اســت کــه در میــدان نبــرد وجــود دارنــد نــه
تحلیــل ایدئولوژیهایــی کــه ماننــد غبــاری روی میــدان
نبــرد را گرفتــه انــد .در ایــن فصــل مــا بــا مجموع ـهای
از ایدئولوژیهــا مواجــه هســتیم؛ ایدئولوژهایــی کــه
دم و دســتگاههای نــرم قــدرت بــه معنــای آلتوســری
هســتند.
وی افــزود :مــا در ایــن دروان کانونهــای متفاوتــی از
ً
جوشـشهای گفتــار داریــم کــه لزومــا محصــول اراده
کــردن شــاه و نهادهــای شــاهی نیســت .اتفاقــی کــه
در منطــق روایــی ایــن کتــاب افتــاده اســت ایــن اســت
کــه ماجــرا بــه دولتــی کــه اراده میکنــد و دانشــی
کــه خلــق میشــود فروکاســته شــده اســت و ایــن بــه
شــدت برخــاف مفهــوم درون مانــدگاری اســت کــه
مولــف مطــرح میکنــد.
حیــدری یــادآور شــد اگــر ایــن کتــاب بخواهــد خــود
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را بــه رویکــرد فوکویــی بــرای بیــان رابطــه قــدرت و
دانــش متعهــد ســازد الزم اســت در تحلیلهــای خــود
ســر شــاه را بزنــد و قــدرت را در ســاختارهایی کــه
برآورنــده نظامهــای متعــدد از جملــه نظــام دانایــی
هســتند بررســی کنــد .در ایــن کتــاب تــاش شــده
قصههــا و تاریــخ رویدادهایــی کــه بــر نهادهــای
فرهنگــی مــورد اراده شــاه رفتــه اســت کنــار هــم
چیــده شــود و مفهــوم شــبکه قــدرت و نظــام دانایــی از
خــال ایــن ارادههــای همایونــی نشــان داده شــود .امــا
در عمــل چیــزی جــز شــبکهای از نهادهــا و آرایشــی
از نهادهــای شــاهانه را نمیبینیــم .در اینجــا مناقشــات
ً
صرفــا در ســطح ایدههــا دیــده شــده اســت.
وی در ادامــه گفــت :بــه تعبیــری ایــده بنیــادی ایرانــی
جامعــه شناســی نخبــه کشــی در فصــل فرهنگســتانها
دیــده میشــود .امــا قضیــه بــه ایــن محــدود نمیشــود
زیــرا در همیــن فصــل بالفاصلــه خواننــده بــه ســمت
روایــی ســوژه محــوری و اندکــی بعــد بــه ســوی ایــده
محــوری و از طــرف دیگــر بــه ســمت بازتولید کلیشـهها
کشــیده میشــود .ایــن فصــل ادامــه پیــدا میکنــد و
در نهایــت بــا مجموع ـهای از شــخصیتهایی کــه بــه
متــن پرتــاب شــدهاند و مجموعــه بزرگــی از منویاتــی
کــه بایــد مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد روبــرو میشــویم.
اینجاســت کــه ایــن نظــام ایــدهای دقیقــی کــه ترســیم
شــده اســت توضیحــی از کردارهــا بــه مــا نمیدهــد.
بــه جرائــت میت ـوان گفــت کــه کار نشــان نمیدهــد
کــه چگونــه ایــن تاریــخ ایــده بــه کــردار بــدل شــده
اســت .بــه محــض اینکــه لحظ ـهای ســر میرســد کــه
میخواهیــم مجموعــهای از ایــن کردارهــا و شــبکه
بنــدی قــدرت و بــروز و ظهــور نیروهــای رقیــب را
ببینیــم کتــاب تمــام میشــود .شــاید خــوب بــود کــه
کتــاب اینجــا شــروع میشــد.
دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی معــاون پژوهشــی

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب یــک کار
میــان رشــتهای گســترده اســت گفــت :کتــاب هــم
صورتبنــدی نظریــه گســتردهای دارد و هــم منابــع و
مــدارک تاریخــی را بــه صــورت مفصــل بررســی کــرده
اســت.
مالیــی توانــی گفــت :خــأ موجــود در ایــن کتــاب
ایــن اســت کــه نظریــات و آرای علمــی کتــاب از
زمینــه تاریخــی خــود جــدا شــده اســت .بــه گون ـهای
کــه گویــی کتــاب در خــأ تولیــد شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه بنــا بــر ادعــای خــود مؤلــف
کتــاب قصــد دارد بــا بهــره گیــری از مباحــث نظــری
گســترده ،خطــوط ناخوانــده تاریــخ را عیــان کنــد.
دانشــیار پژوهشــکده تاریــخ پژوهشــگاه علــوم انســانی
ادامــه داد :مــا وقتــی از مفهــوم علــوم شــاهی ســخن
میگوئیــم الزم اســت بــه دوره پیــش از مشــروطه و
پــس از مشــروطه برگردیــم کــه بــه فهــم مــا از تاریــخ
بســیار کمــک میکنــد .در فضــای پیشــامدرن تمــام
دانشــگاههای مــا از زمــره علــوم شــاهی محســوب
میشــدند .علومــی کــه بایــد بــه تأییــد پادشــاه
میرســیدند .ادبیــات ،هنــر ،اندیشــه ورزی و … مــا
وابســته بــه نهــاد قــدرت بــود .کار بزرگــی کــه مشــروطه
انجــام داد ایجــاد یــک بســتر واقعــی در زمین ـهای بــود
کــه مــا بــه مــدد آن از دوران پیشامشــروطه گــذر
کردیــم .وضعیتــی کــه در آن علــوم شــاهی بــه حاشــیه
رفــت و علومــی تولیــد شــد کــه دیگــر مردمــی بــود.
دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی افــزود :کار بــزرگ مشــروطه خواهــان ایــن
ََ
بــود کــه شــاه را بــه عن ـوان یــک قدرقــدرت و مالــک
الرقــاب بــه یــک انســان عرفــی تبدیــل کردنــد .بــا ایــن
ً
اتفــاق طبیعتــا تمــام دانشهــای پیرامونــی ایــن نهــاد
میبایســت مردمــی و دموکراتیــک میشــد .علــوم
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انســانی جدیــد در ایــران از ایــن زمــان بــه بعــد شــکل
گرفــت .ایــن فضــای نویــن شــکل گرفتــه تحــت تأثیــر
عصــر مشــروطه در مابیــن ســالهای  ۱۳۰۴تــا ۱۳۱۴
دوبــاره محــو میشــود و مــا دوبــاره بــه پیشامشــروطه
برمیگردیــم.
وی ادامــه داد :در ایــن دوران ظهــور رضاشــاه برآمــده
از تجربــه مشــروطه خواهــان اســت کــه فضــای
مشــروطهخواهی در بســتر تاریــخ لــرزان ایــران در آن
زمــان قابــل اســتقرار نیســت .ایــن دوره یــک عقبگــرد
تاریخــی بــرای مــا بود .مــا در ایــن دوران از دموکراســی
بــه دیکتاتــوری ،از شــاه عرفــی بــه شــاه مســتبد ،از
دولــت مشــروطه بــه دولــت مطلقــه ،از ملــت نیرومنــد به
دولــت نیرومنــد ،از توزیــع قــدرت بــه تمرکــز قــدرت،
از لیبــرال دموکراســی بــه دموکراســی شاهنشــاهی ،از
چندگانگــی فرهنگــی بــه فرهنــگ واحــد ،از ســوژه
انســان حــق مدار به انســان فرمانبــردار ،از ناسیونالیســت
دموکراتیــک بــه ناسیونالیســت رمانتیــک ،و از خطیبــان
مردمــی بــه خطیبــان حکومتــی بازمیگردیــم .همــه
اینهــا همچنیــن منجــر بــه پدیــد آمــدن چیــزی شــد
کــه آقــای نجــف زاده در کتــاب خــود از آن تعبیــر بــه
علــوم شــاهی کردهانــد.
مالیــی توانــی تاکیــد کــرد :عامــل مهمــی کــه در
دوران رضاشــاه بــه پیشــبرد مباحــث و ســاماندهی
علــوم شــاهی کمــک میکنــد ،شــکل گیــری طبقــه
متوســط اســت .تحــوالت در نظــام مالــی ،آموزشــی،
اجتماعــی ،یکجانشــینی برخــی اقـوام و مـواردی از ایــن
قبیــل طبقــه متوســط جدیــد را شــکل میدهــد .همیــن
طبقــه متوســط جدیــد در دهــه بیســت نقشهــای
مهــم اجتماعــی را ایفــا میکنــد و علــوم شــاهی را بــه
حاشــیه میرانــد.
مالیــی بــا تاکیــد بــر دهــه چهــل گفــت :در تحلیــل
نظــام دانایــی و علــوم شــاهی و دربــاری در تاریــخ
ایــران ،دهــه  ۴۰بســیار مهــم اســت .چیــزی کــه
در کتــاب از آن بحــث نشــده اســت .در ایــن دهــه
تحــول مهــم اصالحــات ارضــی و انقــاب ســفید رخ
میدهــد .ایــن سیاســت یــک تکانــه جدیــد در ســاخت
اجتماعــی جامعــه ایــران اســت کــه موجــب میشــود
مهاجرتهــای گســترده از روســتاها بــه شــهرها اتفــاق
بیفتــد .در ایــن دوره حکومــت شــاه در بحثهــای
فرهنگــی و هویتــی احســاس خــا میکــرد .از ایــن
رو نهادهــای علــوم انســانی جدیــد یــا بــه تعبیــر کتــاب
علــوم شــاهی شــکل گرف ـت.
مالیــی توانــی در ادامــه گفــت :در کتــاب بــه همــه
نهادهــای رســمی و شــاهی پرداختــه نشــده اســت و در
ایــن بیــن خیلیهــا از قلــم افتادهانــد.
مالیــی توانــی در قســمت پایانــی ســخنان خــود
گفــت :پرســش دیگــر ایــن اســت کــه آیــا در دوران
مــورد بحــث کتــاب کــه مابیــن  ۱۲۹۹تــا  ۱۳۵۷اســت،
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نمونههــای دیگــر از علــوم توانســتند شــکل بگیرنــد؟
آیــا اگــر مــا در آن فضــا قــرار میگرفتیــم میتوانســتیم
علــوم دیگــری تولیــد کنیــم یــا همــان علــوم را در همــان
چارچوبهــای جــاری عرضــه میکردیــم؟ بــه نظــر
میآیــد مــا هــم اگــر بودیــم همــان مســیر را میرفتیــم.
در آن دوران کانونهــای علــوم انســانی یــک پاتــوق
بــرای جمــع شــدن روشــنفکران غیــر سیاســی بــود.
دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت
نخســت بــا پرســش از مفهــوم علــوم شــاهی و ابهامــی
کــه در ایــن واژه وجــود دارد گفــت آیــا بــه صــرف
حمایــت دســتگاه حاکمیــت از مــدارس و علــوم ,مــی
تـوان علــوم خاصــی را بــه عنـوان علــوم شــاهی متصــف
ً
کــرد مثــا آیــا میتــوان کمکهــای عبــاس میــرزا و
امیــر کبیــر بــه محصــان و علــوم جدیــده را مصداقــی
از علــوم شــاهی دانســت یــا آنکــه بایــد ایــن مفهــوم را به
طیــف خاصــی از علــوم بویــژه علومــی کــه متعهــد بــه
تبییــن ایدئولــوژی شــاهی هســتند محــدود کــرد؟
وی در ادامــه افــزود :بــازه زمانــی مــورد اشــاره مؤلــف
 ۱۲۹۹تــا  ۱۳۵۷اســت و طبــق ادعــا قــرار اســت برمبنای
چارچــوب نظــری فوکویــی مدیریــت ذهــن و بــدن
توســط نظــام قــدرت تبییــن شــود و نشــان داده شــود
کــه چــه مناســباتی از قــدرت چــه نــوع نظــام دانایــی را
بــاال آورده و ایــن نظــام دانایــی چگونــه در ســاختهای
اجتماعــی بــه خواســتهای نظــام قــدرت پاســخ
میدهــد .بــرای مــن ایــن پرســش مطــرح اســت کــه
خــود ایــن نظــام قــدرت سیاســی ،طبــق چارچــوب
فوکویــی توســط کــدام نظــام قــدرت برآمــده اســت؟
بــه عبــارت دیگــر میخواهیــم بدانیــم چــه نــوع
مناســباتی بــه حکومــت ملــی پهلــوی اول و دوم منجــر
شــد؟ در ایــن کتــاب ایــن زمینــه را نمیبینیــم شــاید
بــه ایــن خاطــر کــه نقطــه آغــاز بررســیها ۱۲۹۹
گرفتــه شــده اســت .اگــر همیــن تبارشناســی را ادامــه
دهیــم میبینیــم کــه خــود حکومــت پهلــوی هــم از
درون ســاختارهای قدرتــی برآمــده کــه آن ســاختارهای

قــدرت در یــک شــأن مســتلزم نظــام سیاســی را
برمیتابــد و از طــرف دیگــر دارد نظــام دانایــی خاصــی
را مطابــق آن قــدرت تعریــف میکنــد .بنابرایــن مــن
بــه جــای اینکــه نظــام دانایــی را مولــود شــخص شــاه
بدانــم ،آن ســاخت سیاســی را هــم متکــی بــر یــک
نظــام قــدرت میدانــم مشــروط بــه اینکــه تلقــی
عامتــری از نظــام قــدرت داشــته باشــیم .نکتــه مهمتــر
و جالبتــر اینکــه در ایــن بــازه بــا تقــدم نظــام دانــش
بــر نظــام سیاســی روبــرو هســتیم ،یعنــی مــا رگههایــی
از ایــن نظــام دانایــی را قبــل از رضــا خــان و رضــا شــاه
شــاهدیم.
وی افــزود :نکتــه دیگــر اینکــه حکومــت پهلــوی
حکومتــی یکدســت نیســت کــه از آن بــه عنــوان
نظــام قدرتــی واحــد و منســجم یــاد کنیــم ،مثــا اگــر
مــا تأســیس دانشــگاه تهــران را بزرگتریــن اتفــاق در
بــرآوردن نظــام دانایــی در نظــر بگیریــم بــه محــض
خــروج رضــا شــاه از کشــور شــاهد شــورای دانشــگاهی
متفــاوت هســتیم .مــا بــا یــک دوره انتقالــی از  ۱۳۲۰تــا
 ۱۳۳۸روبــرو هســتیم کــه محمدرضــا شــاه در راســتای
کســب مشــروعیت ،بــه نظــام دانایــی متفاوتــی مجــال
میدهــد .حوزویــان ،چپهــا و… نیــز در همیــن فضــا
بــه عرصــه میآینــد کــه هرکــدام نظــام دانایــی خاصــی
را عرضــه مــی دارنــد کــه بلحــاظ هویــت و ماهیــت
متفــاوت از برنامــه هــا و اهــداف ســازمان پــرورش
افــکار اســت کــه در ســال  ۱۳۱۷توســط دکتــر متیــن
دفتــری اســت .در ادامــه نیــز یعنــی در دهههــای  ۴۰و
 ۵۰نیــز همســو بــا برنامههــای انقــاب ســفید بــا گونــه
دیگــری از نظــام دانایــی و تولیــد و مصــرف فرهنگــی
ً
روبــرو هســتیم .اساســا شــاید یکــی از زمینههــای
ســقوط ســال  ۵۷تفــاوت نظــم دانایــی و نظــام سیاســی
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باشــد.
وی یــادآور شــد :مــا میدانیــم کــه دانشــکده معقــول و
منقــول قبــل از دانشــگاه تهــران تاســیس شــد و موسســه
وضــع و خطابــه بــرای پــرورش مبلغانــی کــه بــا دنیــای
جدیــد آشــنا باشــند تاســیس میشــود و بــه دلیــل
رقابتــی کــه بیــن جامعــه دانشــگاهی و ســنتی وجــود
دارد ایــن مؤسســه دو ســال بیشــتر دوام نم ـیآورد .امــا
چــه اتفاقــی در ایــن مؤسســه افتــاده و چــه میراثــی از
آن بــه ســازمان پــرورش افــکار متیــن دفتــری منتقــل
شــده اســت ،موضوعــی اســت کــه درایــن کتــاب بــه
آن اشــاره نمیشــود.
ماحــوزی در ادامــه بیــان کــرد :بایــد بدانیــم متیــن
دفتــری در ادبیــات جهانــی عصــر خــود متأثــر از کــدام
جریــان اســت کــه چنیــن ملیگرایـیای را طــرح کــرده
اســت .آیــا ایــن ملیگرایــی نســخهای اخالقــی اســت
یــا نســخهای سیاســی؟ هرگونــه پاســخی بــه این پرســش
مــا را بــه تحلیــل متفاوتــی ســوق میدهــد .مولــف
در تحلیــل فکــر متیــن دفتــری گریــزی بــه رمانتیــک
ً
آلمانــی زده اســت امــا دقیقــا تشــریح نمیکنــد کــه
ایــن الهامگیــری چگونــه بــرای متیــن دفتــری بومــی
شــده اســت .میدانیــم کــه نســخه آلمانــی وحــدت
ملــی در قــرن نوزدهــم در عیــن سیاســی بــودن،
نســخهای اخالقــی اســت از اینــرو بــر ســوژهمحوری
انســان و خودآیینــی و خودالزامــی ان تأکیــد دارد از
ایــن رو بــه راحتــی نمیتــوان ایــن ســوژه اندیشــندة
برســازنده را بــه ســوژهای مطیــع و فرمانبــر فروکاســت.
ایــن در حالــی اســت کــه الگــوی فرانســوی وحــدت
ملــی بیــش از اندیشــه بــر گــوش و آمــوزش یکســان
ملــی تأکیــد دارد؛ آمــوزهای کــه بــه تعالیــم ســازمان
پــرورش افــکار میخــورد.
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نشست نقد و بررسی کتاب

دانشگاهها در قرون وسطی
نشســت نقــد و بررســی کتــاب دانشــگاهها
در قــرون وســطی کــه توســط پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر
شــده اســت ،در ســالن دکتــر قانعــیراد
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری
بــا حضــور دکتــر مقصــود فراســتخواه ،دکتــر
جبــار رحمانــی و دکتــر رضــا ماحــوزی
برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر جبــار رحمانــی بــا بیــان اینکــه
یکــی از پرســشهای کلیــدی مــا در ایــران تاریــخ
دانشــگاه بــوده و هســت گفــت :یــک نگــرش و
دیــد ایــن اســت کــه دانشــگاه یــک امــر نااندیشــیده
در ایــران اســت و نوعــی تاریخنــگاری خطــی کــه
بــر وجــه سیاســی تصمیــم هــا تأکیــد دارد در آن غلبــه
دارد .پژوهشــکده مــا بــه نیــت کنــار گذاشــتن همیــن
تلقــی بــه موضــوع تاریــخ دانشــگاه ورود کــرده اســت.
تاریــخ دانشــگاه در ایــران و جهــان بــرای مــا مســئلهای
بــود کــه میبایســت در راســتای آن منابعــی تولیــد
میکردیــم .از درون ایــن چنیــن دغدغــهای بــود کــه
ً
ایــن کتــاب ترجمــه شــد کــه ترجمــه نســبتا روانــی هــم
دارد.
در ایــن راســتا کتابهایــی ماننــد کتــاب دکتــر
فراســتخواه ،کتــاب عیســی خــان صدیــق و مجموعهای
کــه گفتگوهــای میــان تقــی زاده ،عیســی خــان صدیق،

فروغــی و حبیــب اللــه خــان در بــازه زمانــی  ۱۳۰۳تــا
 ۱۳۰۵تهیــه ،ترجمــه و منتشــر شــده اســت تــا تصویــر
روش ـنتری از آن ایــام دربــاره دانشــگاه و سرشــت آن
بــرای مــا فراهــم آورد .محــور بحثهــای آن ایــام ایــن
بــود کــه ایــن کشــور کــه میخواهــد توســعه یابــد و
بــه تعبیــری دولــت -ملــت در آن مســتقر شــود اســت
آیــا آمــوزش عالــی مقــدم اســت یــا آمــوزش ابتدایــی؟
بخشــی از ایــن گفتگوهــا در یــک مجلــد از مجموعــة
 ۱۷جلــدی آثــار تقــی زاده منتشــر شــده اســت .مابقــی
نیــز در البــه الی اســناد جمــع آوری شــده اســت.
ســرچمع ایــن مباحــث و اســناد نشــان میدهــد کــه
تاریــخ دانشــگاه در ایــران امــری نااندیشــیده نبــوده
اســت.
وی دربــارة کتــاب دانشــگاهها در قــرون وســطی
نوشــته ژاک ورژه و ترجمــه امیــر رضایــی افــزود:
مهمتریــن نکتــه ایــن کتــاب ایــن اســت کــه تاریــخ
دانشــگاه را نبایــد خطــی و تــک بعــدی دیــد .ایــن
کتــاب نشــان میدهــد کــه دانشــگاه چگونــه در
ارتبــاط بــا نهادهــای اجتماعــی پویاییهــای درونــی
خــود را دارد و در نتیجــه ،کارکردهــای متنوعــی هــم
در جامعــه پیــدا میکنــد.
رحمانــی یــادآور شــد :ایــن کتــاب پویاییهــا و
تحــوالت درونــی نهــاد دانشــگاههای نخســتین در
اروپــا را نشــان میدهــد و در عیــن حــال خیلــی
ً
هــم انتقــادی اســت .مثــا در جایــی نشــان میدهــد
کــه دانشــگاه در مواجهــه بــا نیروهــای بیرونــی چــه
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فعالیتهایــی داشــت و در جایــی بــه واســطه بحــث
اشــرافیگری نشــان میدهــد کــه چگونــه پرفســورهای
مولــد بــه پرفســورهای نامولــد تبدیــل میشــوند و
چگونــه ایــن اشرافیســازی وارد زیســت اســاتید و نهــاد
دانشــگاه شــد و غیــره .بحــث دانــش از امــر فراغتــی
بــه امــر کار هــم خــود بحــث مهمــی اســت کــه ایــن
کتــاب بــه آن میپــردازد .لــذا ایــن کتــاب علیرغــم
انتقــال آ گاهــی مــا از تاریــخ دانشــگاه غــرب ،الگویــی
بــرای تاریــخ نــگاری میتوانــد باشــد .امیــدوارم کــه
ایــن کارهــا و کارهایــی کــه در دســت اجــرا داریــم
کمــک کنــد تــا نهــاد دانشــگاه خــودش را از زیــر
فشــارها و مداخلههــای سیاســی نجــات بدهــد تــا
بتوانــد کارکردهــای رهایــی بخشــی خــود را بــرای
جامعــه بیشــتر ایفــا کنــد.
دکتــر مقصــود فراســتخواه دیگــر ســخنران ایــن نشســت
بــا اشــاره به آثــاری کــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی در ایــن چنــد ســال منتشــر کــرده گفــت:
پژوهشــکده بــا آثــار خوبــش اطلــس دانــش مــا در
حــوزه دانشــگاه و آمــوزش عالــی را بســط داده اســت.
اگــر یــک نقطــه محــوری بــرای مطالعــات دانشــگاه
قائــل باشــیم ایــن نقطــه محــوری میتوانــد همیــن
مطالعــات تاریــخ دانشــگاه باشــد کــه میتوانــد همــراه
برنامههــای پژوهشــی صورتبنــدی شــود؛ یکــی
همــان مطالعــات ســنتی تاریــخ کــه درواقــع تاریــخ
تــدوام اســت کــه در آن بیشــتر رویکــرد اســتعالیی
وجــود دارد و در آن ســوژه میتوانــد دانشــگاه باشــد.
یــک نــوع مطالعــات دیگــر تاریــخ را از نــوع گسســت
میدانــد .بــه تعبیــری تبارشناســی تاریخــی اســت
کــه از نیچــه ،فوکــو و… بــه بعــد رایــج میشــود کــه
تاریــخ را بــه صــورت گسســت میبیننــد و مســئله را از
منظــر گفتمانــی گسس ـتها و انفصالهــا و رویدادهــا
بررســی میکنــد.
وی افــزود :بــه هرحــال همــه اینهــا برنامههــای پژوهشــی
گســتردهای بــرای امــر دانشــگاه هســتند .همیــن کــه
مــا توجــه داشــته باشــیم کــه دانشــگاه یــک امــر خطــی
نیســت و پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد ،خیلــی
مهــم اســت .هم ـواره گفت ـهام کــه بــدون فهــم قــرون
وســطی نمیتوانیــم دنیــای مــدرن را بفهمیــم .بــرای
فهــم دانشــگاه هــم نیازمندیــم کــه بــه ســدههای میانــی
رجــوع کنیــم و پویاییهــای درونــی آن ســدهها را
بررســی کنیــم تــا ببینیــم کــه چــه دینامیســمی در اروپــا
و شــهرهای اروپایــی بــوده و چــه اتفاقهایــی رخ داده
و بــر دانشــگاه و مســیر حرکــت آن چــه اثــری گذاشــته
اســت .لــذا الزم اســت ایــن مـوارد را بررســی کنیــم تــا
از دورن آنهــا بتوانیــم دانشــگاه را توضیــح دهیــم.
بــه گفتــه دکتــر فراســتخواه در ایــن کتــاب ایــن تــاش
انجــام شــده و مــن بــا آن همدلــی دارم و در کتــاب
ســوانح و سرگذشــت دانشــگاه نیــز آن را آوردهام تــا

معرفی و نقد کتاب
بفهمیــم کــه در قــرون وســطی چــه گذشــته اســت.
حتــی دربــاره مدرنیتــه هــم همیــن مشــکل را داریــم و
بایــد منطــق درونــی آن را بــا مراجعــه بــه شـواهد بیرونــی
پــی جویــی کــرد .یعنــی گذشــته را بایــد در بنــد حــال
رهــا کــرد ،کاری کــه ایــن کتــاب هــم کــرده اســت.
فراســتخواه یــادآور شــد :مثــا در ســدههای میانــی طی
یــک رونــد غیــر خطــی و پیچیــده مناســبات فئودالــی
بــه هــم ریخــت و بــه جــای آن رشــد بازرگانــی و نظــام
پولــی قــرار گرفــت کــه یــک امــر کوچــک نبــود .یــا
طبقــات نیرومنــد تــازای کــه در مقابــل دوکهــا و..
کــه در شــهرها بوجــود آمدنــد بســیار مهــم اســت .اینهــا
درواقــع جــزو الیههــای درونــی ایــن جوامــع اســت کــه
شــاهدش هســتیم .در ایــن زمــان ارتباطــات توســعه پیدا
میکنــد و سرشــت ارتباطــی جامعــه اروپایــی تغییــر
میکنــد .شــهرکهایی در کنــار شــهرهای اســقف
نشــین بوجــود آمدنــد ،مثــا در فلورانــس ،ونیــز و…
شــهرکهایی بوجــود آمدنــد کــه خصیصههــای
تــازهای دارنــد .مســئله دیگــر جمعیــت اســت کــه
افزایــش پیــدا میکنــد .دارالمســیحیت دیگــر نیســت،
بلکــه چیزهــای دیگــری هــم در شــهرها وجــود دارد.
آرامشــی کــه در ایــن دوران در اروپــا وجــود دارد بــه
هــم میریــزد ،حتــی در الهیــات مســیحی تحــوالت
زیــادی رخ میدهــد .درواقــع الهیــات تــازهای از درون
آنهــا شــکل میگیــرد.
فراســتخواه در ادامــه افــزود وقتــی در جامعــه تکثــر
وجــود دارد تقســیم کار اجتماعــی و تغییراتــی بوجــود
میآیــد کــه نمونــهای از آن را در فعالیتهــای
دومنیکنهــا شــاهد هســتیم .آنهــا بــرای اینکــه وارد
متــن جامعــه شــوند و بــه مــردم خدمــت کننــد و از
ایــن طریــق هویــت دینــی خودشــان را انجــام دهنــد
و باورهــای ایمانــی خودشــان را پــی جویــی کننــد بــه
عرصــه دانشــگاهی وارد شــدند .ایــن ورود بــه معنــای
آن اســت کــه علــم بــه یــک ارزش اکتســابی بــدل
شــده اســت و افــراد مختلفــی در ایــن زمینــه مایــل بــه
فعالیــت هســتند.
وی افــزود :در ایــن دوران بــا وجــود الهیــات و
دانشــگاههایی کــه متأثــر از کلیســا بودنــد ،ویژگیهایــی
در اروپــا وجــود داشــت کــه اجــازه مـیداد ســکوالرها
هــم وارد دانشــگاه شــوند و درس بخواننــد و تدریــس
کننــد .بهعن ـوان مثــال ســوربن کــه بنــا بــه مأموریتــی
دینــی تأســیس شــده بــود و پیشنمــاز لویــی نهــم
بــود ،در عیــن حــال دانشــجویان غیرمذهبــی را هــم
میپذیرفــت .فشــار اجتماعــی و پویایــی اجتماعــی
ســبب شــده بــود دانشــگاههای دینــی هــم بــه متــن
جامعــه و مــردم توجــه کننــد و انتظــارات تــازه را ببینند.
بنابرایــن دانشــگاهها در اروپــا فراینــدی خطــی را طــی
نکردهانــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه نــه
میتوانیــم بگوییــم کــه در اروپــا دانشــگاه یــک امــر

اندیشــیده بــود ،و نــه اینکــه دانشــگاه در ایــران امــری
نااندیشــیده بــوده اســت؛ پیچیدگــی در هــر دو بســیار
زیــاد اســت .منطقهــا در حــد میانــی بــوده امــا منطــق
مــا مشــکالت زیــادی داشــته و لــذا در تجربههــای
دانشــگاه اروپایــی موفقیتهایــی وجــود داشــته کــه
بــرای مــا حاصــل نیامــده اســت.
فراســتخواه یــادآور شــد :آنچــه مهــم اســت ایــن اســت
کــه چــرا در تجربــه مــا دشـواریها زیــاد بــوده اســت؟
نــه بــه ایــن معنــی کــه تاریــخ خودمــان را همــواره
تاریــخ غیــاب بدانیــم و بگوییــم کــه آنچیــزی کــه
ً
در آنجاســت اینجــا نمیشــود .اصــا قــرار نیســت
آنچیــزی کــه در آنجــا بــوده اینجــا هــم باشــد یــا
تاریــخ مــا از طریــق تاریــخ غیــاب توضیــح داده شــود
بلکــه بایــد منطــق درونــی خودمــان را بفهمیــم .تجربــه
اروپایــی و ایــن کتــاب کــه تجربــه تکویــن دانشــگاهها
در اروپاســت میتوانــد بــرای تأمــل عمیقتــر دربــاره
خودمــان بســیار بــه مــا کمــک کنــد.
وی دربــاره کتــاب گفــت :برخــی ایرادهــا از جملــه
اطالعــات کــم ناشــر دربــارة اینکــه ایــن کتــاب ترجمــه
کدامیــن شــماره ویراســته شــدة مؤلــف اســت و یــا
اینکــه اثــر اصلــی توســط کــدام انتشــارات منتشــر شــده
اســت ،و همچنیــن فقــدان منبعشناســی و نمایــه آخــر
ً
کتــاب ،ضبــط ضعیــف و بعضــا نادرســت برخــی از
اســامی در متــن از جانــب مترجــم ،از جملــه م ـواردی
اســت کــه کار را ضعیــف کــرده اســت و بایــد در
چاپهــای بعــد نســبت بــه تصحیــح آنهــا اقــدام
شــود.
دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ادامــه ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه کتــاب بــرای مــن بیــش از یــک
کتابخانــه اســت گفــت :زمانــی کــه درگیــر خوانــدن
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تاریــخ دانشــگاه بــودم ایــن کتــاب برایــم بیــش از یــک
چــرا کــه اطالعاتــی را بــه خواننــده
کتابخانــه بــود ً
میدهــد کــه معمــوال در یــک کتــاب پیــدا نمیشــود.
امــا در عیــن حــال کتــاب ضعفهایــی هــم دارد.
وی افــزود :در مطالعــه ایــن کتــاب بدنبــال یافتــن
پاســخی بــه ایــن پرســش بــودم کــه اســتقالل
دانشــگاهها از چــه زمانــی اتفــاق افتــاده اســت؟ آیــا
ایــن امــر بــه قبــل بــر میگــردد و ریشــه در تاریــخ
دارد؟ بــرای ایــران هــم همیــن گونــه اســت یعنــی ریشــه
در تاریــخ دارد یــا طــرح ایــن بحــث پدیــدهای جدیــد و
متأخــر اســت؟ بــه همیــن دلیــل ایــن کتــاب نقطــه آغــاز
محکمــی بــود .میدانیــم کــه در دانشــگاه کونیســبرگ
قــرن هجدهــم کــه کانــت و فیشــته و دیگــر بــزرگان در
آن تحصیــل و تدریــس میکردنــد ،مقول ـهای بــه نــام
اســتقالل وجــود نداشــت چنانکــه کانــت بــرای دفــع
ایــن وابســتگی و سرســپردگی و دخالتهــای بیرونــی
رســالهای بــه نــام نــزاع دانشــکدهها نگاشــت.
ماحــوزی یــادآور شــد :یــا مــورد برلیــن را اگــر در
نظــر بگیریــم ایــن دانشــگاه بــه ظاهــر مســتقل امــا
بــاز هــم مأمــور ،اســتثنا و جزیــرهای در میــان عــدم
اســتقاللهای دانشــگاهی قــرن نوزدهــم اروپــا اســت.
بــا ایــن حــال نســخه عــدم اســتقالل در اروپــا و ایــران
بــا هــم یکســان نیســتند .ایــن کتــاب نشــان میدهــد
کــه دانشــگاهها در طلــب اســتقالل صنفــی و در
تمایــز از صنفهــای سیاســی و اقتصــادی و دینــی،
چــه تالشهایــی داشــتند و نیروهــای بیرونــی چگونــه
در ســرکوب ایــن تــاش عمــل میکردنــد و چگونــه
بنحــو دائــم دانشــگاه را از ایــن دســت بــه آن دســت
بیــن کلیســاهای محلــی ،شــخص پــاپ و امپراتــور
و قدرتهــای سیاســی کوچــک میچرخاندنــد.
بنابرایــن اگــر چــه طلــب صنــف مســتقل داشــتن از

معرفی و نقد کتاب
ســوی دانشــگاههای اولیــه وجــود داشــت ،امــا ایــن
صنــف دانشــگاهی دائمــا توســط صنفهــای غیــر
دانشــگاهی ســرکوب میشــد.
ً
وی در ادامــه افــزود :مثــا در دانشــکده الهیــات
دانشــگاه پاریــس و حتــی بولــون ایتالیــا و کمبریــج
انگلســتان ،اعطــای ســهمیه بــه صنفهــای دینــی و
غیــره و همچنیــن بــازی ســه گانــه میــان دانشــکده
حقــوق ،دانشــکده دانشــکده الهیــات و دانشــکده
صنایــع ،نشــان میدهــد کــه دانشــگاه دارد تــاش
میکنــد امــا ایــن تــاش الالقــل تــا پایــان قــرن
چهاردهــم چنــدان بــه جایــی نمیرســد .نویســنده
کتــاب در ابتــدای فصــل چهــارم ایــن نکتــه را چنیــن
بیــان داشــته اســت« :دانشــگاه نهادهــای کلیســا
باقــی ماندنــد» .همچنیــن در صفحــه  ۱۲۷میگویــد
«دادگاه رم بیــش از آنکــه امتیــاز مندینهــا را لغــو
کنــد امتیــاز دانشــگاه پاریــس را لغــو کــرد .مــا از
ســوی خــدا فراخوانــده نشــدهایم کــه علــم کســب
کنیــم و بــه نگاههــای انســانها تأللــو ببخشــیم بلکــه
بــرای نجــات روحهایمــان فراخوانــده شــدهایم» .ایــن
موضــوع ریشــه در کارکــردی دارد کــه کلیســا بــرای
دانشــگاه قائــل بــود یعنــی کارکــرد دانشــگاه اعطــای
ســعادتی اســت کــه کلیســا تعریــف میکنــد .بنابرایــن
در بخــش بســیار بزرگــی جــز یــک اســتثنا ،دانشــگاه
همچنــان ســاختمان آموزشــی کلیســا اســت .ایــن آمــار
کــه تــا پایــان قــرن ســیزدهم بیــن  ۳۵تــا  ۴۰درصــد
کشــیشها دانشــگاهی بودنــد نشــان میدهــد کــه
دانشــگاه بــرای یــک نهــاد قدرتمنــد بیرونــی یعنــی
ً
کلیســا صرفــا یــک رکــز وابســته و خدمتگــذار اســت؛
هرچنــد دانشــگاه بــه نیــت حصــول صنــف مســتقل
جلــو آمــد.
بــه گفتــه ماحــوزی :شــاید اولیــن تــاش دانشــگاه برای

اســتقالل و رهایــی از شــر قــدرت بیرونــی دینــی ،زمانی
بــود کــه امپراتــور روم ســعی کــرد حقــوق شــهروندی را
مطــرح کنــد و اندکــی بعــد بــا توجــه بــه ضعف سیاســی
و مدیریتــی امپراتــور ،دانشــگاهها ســعی کردنــد نســبت
خــود را بــا دولتهــای محلــی تعریــف کننــد .بنابرایــن
حقــوق کشــورها و ملتهــا توســط حقوقدانــان
دانشــگاهی نوشــتهشــد و ایــن نزدیکــی بــه امپراتــور و
قدرتهــای محلــی باعــث کــم شــدن قــدرت کلیســا
و اســتقالل صنفــی دانشــگاه شــد.
وی در ادامــه یــادآور شــد :در بندبــازی دانشــگاه
بــرای رفتــن بــه ســمت اینکــه تابــع قــدرت کلیســا
باشــد یــا تابــع قــدرت سیاســی امپراتــور و قدرتهــای
محلــی ،فضــای تنفســی فراهــمشــد کــه در آن فضــا
جریانهــای نومینالیســت مجــال طــرح و رشــد پیــدا
کردنــد و همیــن جریانهــا قــدرت کلیســا را بیــش
از پیــش بــه چالــش کشــیدند و در ادامــه دانشــگاهها
بــه مبحــث مهــم میــزان اعتبــار کلیســا ورود کردنــد.
یعنــی دانشــگاهی کــه تــا کنــون وابســته بــه کلیســا بــود
اکنــون دربــاره اعتبــار کلیســا حــرف میزنــد.
ماحــوزی در ادامــه دربــارة ســهم علــوم ،فلســفه،
کالم و الهیــات اســامی در شــکلگیری گروههــای
فکــری در غــرب و درنتیجــه رشــد و اعتــای
دانشــگاههای اروپــا گفــت :بایــد توجــه کنیــم کــه
دو جریــان فکــری افالطونــی و ارســطویی در اروپــای
قــرون وســطی ،همــواره نگاهــی عمیــق بــه تحــوالت
علمــی و دینــی و الهیاتــی جهــان اســام داشــتند و
نســبت خــود را بــا آنهــا تعریــف میکردنــد .جریــان
ارســطویی آن روزگار از عمدهتریــن پایــگاه اســامی
در اروپــا یعنــی اســپانیا و بــه ویــژه مکتــب آندلــس
اثــر میپذیرفــت و بــا حضــور متفکــران برجســته ایــن
جریــان در دانشــکدههای الهیــات و صنایــع ،مســیر
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حرکــت دانشــگاهها را تعییــن میکردنــد .در ایــن
کتــاب بســیار کــم بــه آندلــس اشــاره شــده و گویــی
از ایــن نکتــه فــرار میکنــد کــه آن پایــگاه علمــی چــه
ســهمی در تغذیــه مــدارس اولیــه مســیحی وهدایــت
مســیر حرکــت دانشــگاهها داشــته اســت .رفتــن الهیــات
مســیحی بــه ســمت الهیــات ابنســینایی و ابنرشــدی
زمین ـهای بــرای بازخوانــی مجــدد ارســطو در اروپــا را
فراهــم آورد .بنابرایــن آن جریــان اشــراقی کــه دســت
فرانسیســکنها بــود بــا جریــان عقلگرایــی در تقابــل
بــود و جریــان دومنیکنهــا متأثــر از جریــان اســامی
بــه یــک جریــان غالــب فکــری تبدیــل شــده بــود.
وی یــادآوری شــد :از آنجــا کــه طبــق انتظــام درونــی
آن دانشــگاهها ،کســی کــه در دانشــکده صنایــع
فلســفه و منطــق نخوانــده بــود نمیتوانســت وارد
دانشــکده الهیــات شــود ،و از آنجــا کــه دانشــکده
صنایــع در دســت جریــان ابنســینایی و ابنرشــدی
بــود ،لــذا میتـوان حــدس زد چگونــه فلســفه اســامی
در پیــش بــرد سیاســت هــای دینــی در اروپــا جریــان
ســازی میکــرد؛ جریانــی کــه نمون ـهای از آن را نــزد
آلبــرت و تومــاس شــاهد هســتیم .تــا جایــی کــه وقتــی
تومــاس را میخوانیــم گویــی ابنســینا یــا بهمنیــار را
میخوانیــم.
بــه گفتــه ماحــوزی :همــه اینهــا نشــان از ایــن دارد
کــه در دع ـوای میــان دانشــگاههای آن روزگار فلســفه
اســامی تــا چــه انــدازه تأثیــر داشــته اســت .اگــر
جریــان فکــر فلســفه را یــک شــاخه در نظــر بگیریــم
میبینیــم کــه چگونــه دو دانشــکده حقــوق و طــب را
نیــز تحــت تأثیــر قــرار مـیداده .ایــن حضــور بــه حــدی
زیــاد اســت کــه در قــرن شــانزدهم مــا دیگــر بــا کلمــه
دانشــکده صنایــع روبــرو نیســتیم بلکــه بــا دانشــکده
فلســفه روبرویــم .از همیــن رو اســت کــه کانــت در
نــزاع دانشــکدهها از چهــار دانشــکده حقــوق ،طــب،
الهیــات و فلســفه ســخن گفتــه اســت.

گفت و گو
رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در گفتوگو با مهر:
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حســین میرزایــی ،رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در گفتوگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران اظهــار
کــرد :نمایشــگاه کتــاب باالخــره امکانــی بــرای
عرضــه عمومــی کتابهاســت .در نمایشــگاه همــه
ناشــران حضــور دارنــد و فرصتــی اســت بــرای
ناشــرانی کــه در طــول ســال و در بــازار رســمی
کتــاب در کشــور کمتــر فرصــت بــروز و ظهــور
را پیــدا میکننــد .حضــور بیشــتر ناشــران کشــور
در کنــار هــم امــکان انتخــاب هوشــمندانه را بــه
مخاطبــان نیــز میدهــد .بــه عبارتــی مخاطبــان
نمایشــگاه ممکــن اســت بــه بســیاری از غرفههــا
رجــوع نکــرده و یــا اگــر مراجعــه میکننــد کتــاب
مشــخص و معلومــی را درخواســت دارنــد.

نمایشگاه امکان مقایسه میان ناشران را
فراهم میآورد
وی افــزود :حتــی ایــن گونــه نیســت کــه همــه
کتابهــای ناشــران حرفـهای نیــز مــورد اســتقبال قــرار
بگیــرد .تنهــا آن دســته از کتابهــای در نمایشــگاه
مطــرح میشــوند کــه روح زمانــه خــود را داشــته و
در ایــن دوره احســاس نیــاز بــه آن پیــدا میشــود .بــه
عنــوان مثــال اگــر ناشــری در طــول ســال  ۵۰عنــوان
ً
کتــاب را منتشــر میکنــد ،صرفــا ممکــن اســت هفــت
یــا هشــت عنــوان از آنهــا مطــرح شــده و اســتقبال و
اســتفاده از بقیــه کتابهــا در حــد متوســط باشــد.
میرزایــی ادامــه داد :بــه یقیــن نمایشــگاه فرصتــی را
هــم بــرای ناشــران ضعیفــی کــه محتــوای مناســبی

بــرای عرضــه بــه مخاطــب دارنــد ،فراهــم میکنــد امــا
نکتــه در اینجاســت کــه در همیــن فرصــت نمایشــگاه
تمایــز ایــن ناشــران بــا ًناشــران حرف ـهای نیــز مشــخص
میشــود .شــما احتمــاال شــاهد غرفههــای شــلوغی در
نمایشــگاه بودهایــد و هــم ممکــن اســت غرفههایــی
را دیــده باشــید کــه بســیار خلــوت بودهانــد .هرکســی
از نمایشــگاه توشــه خــودش را میبــرد .بنابرایــن
نمایشــگاه بضاعــت دولــت اســت بــرای عمــوم ناشــران
و بایــد دولتهــا ایــن فرصــت را فراهــم بیاورنــد ،امــا
در ایــن نکتــه هــم شــکی نیســت کــه بایــد از ناشــران
تخصصــی و ناشــرانی کــه آثارشــان بــه طــور واقعــی
مخاطبــان بیشــتری دارد حمایتهــای مضاعفــی
صــورت بگیــرد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
دربــاره منظــور خــود از حمایتهــای ویــژه از
برخــی ناشــران ،چنیــن گفــت :بــه عن ـوان مثــال اگــر
مســئوالن مشــاهده میکننــد کــه کتابــی پرمخاطــب
اســت و مــورد نیــاز طیفهایــی از جامعــه ماننــد
دانشــجویان ،میتواننــد بــه ناشــر اندکــی کمــک
کننــد تــا او بتوانــد بهــای کتــاب را کاهــش دهــد .ایــن
کار باعــث میشــود تــا تعــداد خریــداران و مخاطبــان
کتــاب بســیار بیشــتر از پیــش شــود .پــس بــه نظــر مــن
بایــد هــم حمایــت عــام از ناشــران صــورت گیــرد کــه
شــکل آن در برگــزاری همیــن نمایشــگاه کتــاب تهــران
اســت و هــم بایــد از برخــی از ناشــران حمایــت خــاص
شــود تــا آنهــا بتواننــد قیمــت پشــت جلــد کتابهــای
خــود را کاهــش دهنــد.
ایــن جامعــه شــناس سیاســتهای حمایتــی وزارت
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فرهنــگ و ارشــاد اســامی را ناکافــی دانســت و ادامــه
داد :برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در جایــگاه خــود
مطلــوب اســت امــا خــأ در مســائل و حوزههــای
دیگــر بــه چشــم میآیــد .ایــن خالءهــا و کمبودهــا در
حمایتهایــی کــه بایــد صــورت بگیــرد و نمیگیــرد،
ً
اســت .واقعــا بایــد سیاس ـتهای حمایتــی از ناشــرانی
را کــه آثــار ارزشــمند منتشــر کــرده و بــه نیــاز جامعــه
پاســخ میدهنــد ،بیشــتر شــود.
پژوهشکده نگاه انتفاعی در
حوزه نشر ندارد
حســین میرزایــی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو
دربــاره وضعیــت انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره کــرد :پژوهشــکده در
حــوزه انتشــارات نــگاه انتفاعــی نــدارد .در مقطعــی
برنامــه انتشــارات پژوهشــکده بــه ایــن صــورت بــود که
هیــچ کتابــی منتشــر نمیکــرد مگــر اینکــه نســخهای
را بــرای بــه صــورت هدیــه بــه کتابخانههــای مرکــزی
دانشــگاههای معتبــر کشــور میفرســتاد .البتــه مــا
کتابهــا را بــرای مجموعــه مدیــران و رؤســای
دانشــگاهها و برخــی معاونــان ارســال میکردیــم ،امــا
بــه نظرمــان آمــد کــه ممکــن اســت ایــن کتابهــا در
اتــاق ایــن اســاتید بایگانــی شــده یــا در همــان اتــاق
مطالعــه و حبــس شــود؛ بــه همیــن دلیــل نیــز ارســال
یــک نســخه از تازهتریــن آثــار را بــه کتابخانههــای
دانشــگاهها نیــز در برنامــه داشــتیم.
وی اضافــه کــرد :بنابرایــن دسترســی عمومــی بــه آثــار
پژوهشــکده یکــی از سیاس ـتهایی بــوده کــه از قبــل
داشــتیم و در آینــده نیــز آن را ادامــه خواهیــم داد .و آن
را ادامــه میدهیــم .در وضعیــت فعلــی و بــا توجــه بــه
افزایــش قیمتــی کــه در صنعــت نشــر کشــور بــه وجــود
آمــده ،ادامــه ایــن مســیر بــرای مــا ســخت و دش ـوار
اســت .بــه همیــن دلیــل پژوهشــکده در ایــن چنــد
مــاه اخیــر امکانــات مالــی بــرای اهــدای کتــاب بــه
معنــای عامــش را نداشــته اســت ،امــا اهــدای کتــاب
بــه کتابخانههــا کمــاکان در سیاس ـتهای مــا وجــود
دارد و آن را ادامــه میدهیــم.
تاکنون هیچ حمایت ویژهای از
انتشارات پژوهشکده نشده است
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در بخــش دیگــری
از ایــن گفتوگــو انتشــارات ایــن پژوهشــکده را بــه
لحــاظ مالــی متکــی بــه خــود معرفــی کــرد کــه
هیــچ کمــک و حمایتــی را از نهادهــای دولتــی
دریافــت نمیکنــد .وی در ایــن بــاره اشــاره کــرد:
تاکنــون نهادهــای دولتــی بجــز یــک مــورد ،دیگــر
هیــچ حمایــت ویــژهای از کتابهــای پژوهشــکده

گفت و گو
نداشــتهاند .آن یــک مــورد هــم بــه اواخر ســال گذشــته
بــاز میگشــت کــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
نامـهای بــه کلیــه ناشــران ارســال و در آن بــه در اختیــار
گذاشــتن مقــداری کاغــذ بــا قیمــت مناســب اشــاره
کــرد .مــا تــا بــه ایــن لحظــه ایــن کاغــذ را بــا وجــود
پاییــن بــودن قیمــت آن بــه نســبت بــازار آزاد خریداری
نکردهایــم ،چــرا کــه نــوع کاغــذی کــه بــرای انتشــار
کتابهــای پژوهشــکده اســتفاده میکنیــم خــاص
اســت و از نظــر کیفیــت از کاغــذ پیشــنهادی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی مطلوبتــر اســت .کاغــذ
ً
حمایتــی وزارت ارشــاد کاغــذ ســفید بــود کــه فعــا
اســتفاده از آن در اســتراتژی کاری مــا نیســتً ،امــا در
آینــده بــرای انتشــار بخشــی از کتابهــا احتمــاال ایــن
کاغــذ را خریــداری خواهیــم کــرد .یعنــی انتشــارات
پژوهشــکده قــرار اســت بــرای انتشــار کتابهــای
اهدایــیاش از کاغــذ حمایتــی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتفاده کنــد ،چــرا کــه بــرای
ً
ایــن کتابهــا صرفــا امــر مطالعــه مهــم اســت ،امــا
مخاطبانــی کــه کیفیــت کار و ســبکی کاغــذ نیــز در
کنــار محت ـوا برایشــان مهــم اســت ،میتواننــد کتــاب
را از کتابفروشــیها بــا همــان کاغــذ اعــای مــورد
اســتفاده مــا خریــداری کننــد.

نمیتوانــد هزینههــای خــود را دربیــاورد .مــا اگــر
روزی بتوانیــم چرخــه اقتصــادی انتشــارات را نــه بــه
ســمت ســودآوری کــه بــه ســمت جایگزینــی پیــش
ببریــم و بــا درآمــد خــود انتشــارات بتوانیــم کتابهــای
جدیدتــر را منتشــر کنیــم ،بســیار خــوب میشــود.
میرزایــی اضافــه کــرد :هــدف گــذاری مــا بــرای رفتــن
بــه ایــن ســمت اســت امــا در حــال حاضــر چنیــن
اتفاقــی نمیافتــد و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مــا
نــوع تولیــد محتـوای آثارمــان را در پژوهشــکده انجــام
میدهیــم .یعنــی مــا هزینــه تولیــد را بــه هزینــه چــاپ
اضافــه نمیکنیــم .عمــده هزینههــای مــا بــرای
کاغــذ ،زینــک ،صحافــی و طــرح جلــد و حداکثــر
ویراســتاری مــیرود و در نهایــت یــک ســوم قیمــت
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کتــاب هــم بــه پخــش داده میشــود .اگــر قــرار باشــد
قیمــت تولیــد محت ـوا را هــم بــه قیمــت کتــاب اضافــه
کنیــم حداقــل  ۵۰درصــد بایــد بــه قیمــت پشــت
جلــد فعلــی اضافــه کنیــم .ایــن کار نــه بــرای جامعــه
مخاطــب مــا ظرفیــت دارد و نــه مــا قصــد داریــم
چنیــن سیاســتی را دنبــال کنیــم .بخشــی از تولیــد مــا
پژوهشهایــی اســت کــه هیــأت علمــی پژوهشــکده
و یــا ســایر محققــان دانشــگاهی انجــام میدهنــد و
دربــاره ترجمــه هــم مــا جداگانــه از بودجــه مؤسســه
ً
هزینههــای ترجمــه را میدهیــم .فعــا از دســت مــا
ایــن کار بــر میآیــد کــه هزینههــای تولیــد را بــه
قیمــت تمــام شــده کتــاب اضافــه نکنیــم.

دكتر طهرانچی رئيس دانشگاه آزاد اسالمی:
ِ

فــردی کــه در مدیریــت آمــوزش عالــی فعالیــت و زندگــی میکند
ً
اساســا بــدون کتابهــای پژوهشــکده نمیتوانــد کار کنــد

وزارت ارشاد تاکنون هیچ کتابی از انتشارات
پژوهشکده خریداری نکرده است

میرزایــی گفــت :همانطــور کــه اشــاره کــردم
تاکنــون هیــچ نهــادی حمایــت ویــژهای از انتشــارات
پژوهشــکده نکــرده اســت ،اما ایــن انتظــار را از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی داریــم کــه از ایــن بــه بعــد
کتابهــای پژوهشــکده مــا را نیــز در لیســت خریــد
خــود بــرای کتابخانههــای عمومــی کشــور بگذارنــد.
هیــأت خریــد کتــاب وزارت ارشــاد تاکنــون حتــی
یــک کتــاب را نیــز از پژوهشــکده در لیســت خریــد
خــود نگذاشــته اســت ،امــا بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه
کتابهــای مــا آثــار تخصصــی در حــوزه آمــوزش
عالــی اســت و جامعــه دانشــگاهی کشــور در حــدود
چهــار میلیــون دانشــجو دارد ،درخواســت داریــم تــا از
ـای
ایــن بــه بعــد ایــن کار را انجــام دهنــد .کتابخانههـ ً
عمومــی کشــور یکــی از مراکــزی هســتند کــه معمــوال
دانشــجویان از آنهــا اســتفاده میکننــد و ممکــن
اســت بســیاری از دانشــجویان قــدرت خریــد همــه
کتابهــای مــورد احتیاجشــان را نداشــته باشــند.
ایــن جامعــه شــناس در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی
ناشــری تخصصــی در زمینــه آمــوزش عالــی اســت و
کتابهــای مــورد نیــاز دانشــجویان و پژوهشــگران
عرصــه آمــوزش عالــی را منتشــر میکنــد ،گفــت:
بــا ایــن اوصــاف امــا انتشــارات پژوهشــکده هنــوز

دکتــر محمــد مهــدی طهرانچــی رئیــس
دانشــگاه آزاد اســامي عصــر روز يكشــنبه
هشــتم ارديبهشــتماه در بازدیــدی کــه
از غرفــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران
داشــت در پاســخ بــه اینکــه نمایشــگاه کتــاب
امســال را چگونــه ارزیابــی میکنیــد گفــت:
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
وضعیــت کاغــذ و مشــکالت موجــود همیــن
کــه ناشــران هنــوز ســرپا هســتند خیلــی
ارزشــمند اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه
هنــوز در کشــورمان کتــاب زنــده اســت.

وی در پاســخ بــه اینکــه پژوهشــكده وانتشــارات
آنــرا چگونــه ارزیابــی میکنیــد گفــت :واقعیــت
ایــن اســت کــه نمیشــود بــه نمایشــگاه بيايــم و
ً
بــه غرفــه پژوهشــکده ســر نزنــم و حتمــا کتــاب
میگیــرم و منتظــرم کــه کتابهــای آخــر را ببینــم
چــرا کــه بــه نظــرم فــردی کــه در مدیریــت آمــوزش
ً
عالــی فعالیــت و زندگــی میکنــد اساســا بــدون
کتابهــای پژوهشــکده نمیتوانــد کار کنــد.
ایــن کتابهــا را بــه همــه مدیــران دانشــگاهی و
همــه کســانی کــه در آمــوزش عالــی کار میکننــد
ً
و حــرف میزننــد توصیــه میکنــم .انصافــا
کتابهــا خــوب انتخــاب میشــود ،خــوب منتشــر
میشــود و بســیار قابــل اســتفاده اســت.

گفت و گو
رضا ماحوزی در گفتوگو با ایبنا مطرح کرد

حوزه زنان و آموزش عالی را فعالتر کردیم
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میبینیــد؟ چنــد اثــر در حــوزه مطالعــات
زنــان بــرای عرضــه در نمایشــگاه کتــاب
داریــد؟

در حــوزه زنــان و آمــوزش عالــی کارهــای بســیار
خوبــی را انجــام دادهایــم .خوشــبختانه ایــن حــوزه
در چهــار ســال اخیــر فعالتــر شــده و در نمایشــگاه
امســال چهــار اثــر را در ایــن حــوزه عرضــه
خواهیــم داشــت و امیدواریــم بتوانیــم بــه کمــک
پژوهشــگرانی کــه میتواننــد در پژوهشــکده کار
کننــد ،حــوزه زنــان و حوزههایــی را کــه مــورد
اشــاره قــرار دادیــم بــا قــوت بیشــتری جلــو ببریــم.
آنچــه کــه ازصحبتهــای شــما متوجــه
میشــویم ایــن اســت کــه پژوهشــکده بــه
تعبیــری بــه فلســفه وجــودیاش نزدیک شــده
و در حــال پیــدا کــردن جایــگاه خــود اســت
تــا بدیــن طریــق قطبــی بــرای آمــوزش عالــی
ً
و سیاســت گــذاری تبدیــل شــود .لطفــا در
ایــن بــاره بیشــتر توضیــح دهیــد.
در آســتانه بازگشــایی ســی و دومیــن
نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران،
ناشــران و موسســات پژوهشــی میکوشــند
بــا جدیدتریــن محصــوالت خــود بــه میــدان
بیاینــد .رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
گفتوگویــی کــه بــا خبرگــزاری ایبنــا داشــته از
رویکــرد و اقدامــات ســازمان متبــوع خــود
در نمایشــگاه گفتــه اســت.
رویکــرد پژوهشــکده در نمایشــگاه کتــاب
امســال بــه چــه صــورت اســت؟

اگــر حیــات انتشــاراتی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی را بــه ســه دوره تقســیم کنیــم
در خواهیــم یافــت در دوره نخســت ،پژوهشــکده
در حوزههــای متعــددی فرهنگــی و اجتماعــی
همچــون حــوزه علــم ،سیاســت ،اجتمــاع ،فرهنگ،
ادبیــات و  ....آثــاری را شناســایی و آنهــا را در
قالــب پژوهــش و ترجمــه منتشــر میکــرد .در دوره
دوم انتشــارات پژوهشــکده ســعی کــرد از رویــه قبل
فاصلــه بگیــرد و خــود را بــه حــوزه سیاسـتگذاری
آمــوزش عالــی نزدیــک کنــد .حســب ایــن
سیاســت ،انتشــار کتــاب در قالــب تالیــف و ترجمـه
وزن کمتــری گرفــت و بیشــتر سیاســتنامهها
و گزارشهــای پژوهــش مــورد توجــه قــرار

گرفــت .در دوره ســوم (از نیمــه ســال  1394بــه
ایــن طــرف) تــاش شــد همزمــان در چنــد حــوزه
سیاس ـتگذاری شــود؛ یکــی در حــوزه مطالعــات
آمــوزش عالــی بطــور خــاص ،دیگــری ،برخــی از
حوزههــای جدیــد از قبیــل شــهروندی دانشــگاهی،
دانشــگاهی ،آمــوزش عالــی و جامعــه ،اخــاق علــم
و پژوهــش ،زنــان در عرصــه علــم و فناوری ،توســعه
حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای ،تعریــف و توســعه
حــوزه مطالعــات علــم و فنــاروی و  ....بهطورکلــی
پژوهشــکده در دوره ســوم فعالیــت خــود ســعی
کــرد بــه مرکــزی بــرای ادبیــات حــوزه آمــوزش
عالــی ،علــم و فـنآوری تبدیــل شــود .حــوزه علــم
و فــنآوری حــوزهای اســت کــه سیاســتگذاری
آتــی پژوهشــکده ،بدلیــل ســنگینی وزن آمــوزش
عالــی در شــرایط فعلــی ،معطــوف بــدان خواهــد
بــود .بنابــر ایــن توضیحــات در نمایشــگاه کتــاب
امســال ســعی میکنیــم بــرای موضوعاتــی چــون
تاریــخ دانشــگاه ،موضــوع ایــده و فلســفه دانشــگاه،
مطالعــات اجتماعــی علــم و فنــاوری ،مطالعــات
زنــان و آمــوزش عالــی و  ...آثــار جدیــدی بــه بــازار
نشــر معرفــی کنیــم.
بــا توجــه بــه اینکــه در صحبتهایتــان بــه
تغییــر رویکــرد پژوهشــکده در عرصههــای
مختلــف اشــاره کردیــد ،تغییــر رویکــرد
پژوهشــکده در حــوزه زنــان را چطــور

دو نــگاه در مــورد پژوهشــکده و نســبتش بــا وزارت
علــوم تحقیقــات و فـنآوری وجــود داشــته و دارد؛
یــک نــگاه مبنــی براینکــه پژوهشــکده یــک مرکــز
فکــری بــرای یــک معاونــت خــاص در وزارت
خانــه اســت و یــک نــگاه مبنــی بــر آن اســت
کــه پژوهشــکده اتــاق فکــر همــه معاونتهــای
وزارت خانــه و حوزههــای تحقیقــات و فــنآوری
اســت .پژوهشــکده در ســالهای اخیــر ذیــل نــگاه
دوم حرکــت میکنــد .ایــن باعــث شــده اســت
کــه مــا سیاســتگذاریهای خــود را در چنــد
حــوزه متمرکــز ســازیم؛ جــذب هیئــت علمــی،
تدقیــق سیاســتهای نشــر ،جــذب دانشــجو و
هدایــت نشــریات پژوهشــکده .بــه ایــن تعبیــر،
تمــام پژوهشــکده خــود را بــه گون ـهای ســاماندهی
میکنــد کــه همانطــور کــه شــما اشــاره کردیــد،
بــه اساســنامه تعریــف شــدهاش نزدیــک شــود
و ماموریتهــای بنیادیــن خــود را حــول محــور
آمــوزش عالــی ،علــم و فنلــوری متمرکــز ســازد.
امیدواریــم در آینــده شــاهد ادبیــات غنیتــری
بــرای ایــن حوزههــا باشــیم.
بــر اســاس نتایــج ایــن سیاســتگذاریها
امیدواریــم بتوانیــم ارتبــاط بیــن دو وزارت علــوم و
وزارت آمــوزش و پــرورش را بــه گون ـهای ســازمند
تعریــف کنیــم .مــا تاکنــون چندیــن اثــر را دربــاره
ارتبــاط مــدارس و دانشــگاه منتشــر کردهایــم.
بایــد توجــه داشــته باشــیم حســب تحقیقــات
موجــود ،ســبکهای آمــوزش درحــال تغییــر
اســت .عالوهبرایــن تلقــی دانشــگاهیان نســبت بــه

گفت و گو
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه عــوض شــده و ایــن
تغییــرات بایــد در سیاســتگذاریهای آمــوزش
و پــرورش مــورد توجــه قــرار گیــرد .در وضعیــت
فعلــی آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی راه
متفاوتــی را طــی میکننــد .اگــر بــه ایــن تفاوتهــا
توجــه نشــود انســانهایی در آمــوزش و پــرورش
تربیــت خواهنــد شــد کــه بــا ورود بــه دانشــگاه بــا
صحنههــا و روشهــای رفتــاری و فکــری متفاوتــی
روبــهرو میشــوند .ایــن صحنــه متفــاوت ناشــی
از عــدم همســویی بــا نظــام آمــوزش و پــرورش و
نظــام تربیــت پذیــری اســت کــه ضــرر آن متوجــه
نهادهــای متعــدد و کلیــت جامعــه خواهــد بــود.
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ناصرالدین علی تقویان درباره آینده کتاب مطرح کرد:

آشــفتگی نمادیــن در عرصــه کتــاب داریــم /ســردرگمی
مخاطبــان نمایشــگاه نشــانه چیســت؟

امســال چنــد اثــر بــرای عرضــه در نمایشــگاه
داریــد؟

از نمایشــگاه پارســال تــا نمایشــگاه امســال 52
اثــر را آمــاده عرضــه کردهایــم کــه در کنــار آثــار
ً
منتشــر شــده قبلــی مجموعــا حــدود  410عن ـوان را
عرضــه خواهیــم کــرد .در حــوزه تاریــخ دانشــگاه،
پیمایشهــای دانشــگاهی بــا مدیریــت حســین
میرزایــی دو حــوزه جدیــدی هســتند کــه در کنــار
حوزههــای فوقالذکــر در ایــن نمایشــگاه 10
عنوانــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .امیــد
داریــم کــه درماههــای آینــده و درنمایشــگاه بعــدی
بتوانیــم مجموعــه پیمایشهــا را بــه صــورت کامــل
منتشــر کنیــم .ایــن مجموعــه ،امــکان مقایســه را
بــرای پژوهشــگرانی کــه بــه آمارهــا و پژوهشهــای
کیفــی و کمــی عالقــه دارنــد فراهــم مــیآورد.
ش دانشــجویی
صحبتهایــی هــم شــده کــه بخــ 
پیمایشهــای ملــی ذیــل ایــن مجموعــه منتشــر
شــود.
شــما چنــد عنــوان کتــاب بــرای عرضــه در
نمایشــگاه کتــاب داریــد کــه آن را تالیــف و یــا
ترجمــه کردیــد؟

مــن دو عنــوان کتــاب کــه بــه نــام «فلســفه
دانشــگاه» و «فلســفه علــم کانــت» را بــرای
نمایشــگاه در اختیــار عالقهمنــدان میگــذارم.
در مجموعــه فلســفه دانشــگاه  20اســتاد ممتــاز
و صاحبنــام ایرانــی دربــاره فلســفه دانشــگاه
و فلســفه پژوهــش دیدگاههــای خــود را عرضــه
داشــتهاند .ایــن مجموعــه بــا ویراســتاری و دبیــری
علمــی مــن نگاههــای جدیــد و نوینــی را دربــاره
نســبت فلســفه و دانشــگاه در اختیــار خواننــدگان
ایرانــی قــرار میدهــد.

ناصرالدیــن علــی تقویــان بــا اشــاره بــه
نبــود ســازوکار اجتماعــی ســالم بــرای نشــر
میگویــد :ایــن حــوزه بایــد یــک منطــق
درونــی بــرای خــودش ایجــاد کنــد تــا بتوانــد
اثــر خــوب از اثــر بــد را بــرای انتشــار تفکیــک
کنــد و مــا هــم بــه عنــوان مخاطــب معیــاری
دســتمان باشــد کــه بــرای انتخــاب کتــاب
متناســب بــا عالیــق و نیازهایمــان ســراغ چــه
کســی برویــم.

ناصرالدیــن علــی تقویــان عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در
گفتوگــو بــا خبرگــزاری کتــاب ایــران (ایبنــا) ،در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دربــاره آینــده کتــاب
ً
صرفــا فقــط بحــث بعــد فیزیــک کتــاب و تقابــل نشــر
کاغــذی و نشــر دیجیتــال مطــرح اســت یــا ماجــرا فراتــر
از ایــن قضیــه و بــه نوعــی مرتبــط بــا مفهومــی بــه نــام
ً
«خوانــدن» اســت ،گفــت :قطعــا نمیشــود ایــن
روزهــا دربــاره کتــاب حرفــی زد بــدون اینکــه نقــش و
اهمیــت داســتان فضــای مجــازی و کتــاب دیجیتــال را
در نظــر گرفــت .بــه نظــر مــن آینــده ایــن دو حــوزه از
جهتهــای بســیار مهمــی بــه همدیگــر گــره خــورده
اســت .فــارغ از اینکــه بخواهیــم مویـهای بکنیــم بــرای
از دســت رفتــن آنچــه کــه بــه طــور ســتنی فضــای
کتــاب و کتابخوانــی معرفــی میکنیــم یعنــی

کتــاب کاغــذی ،مــکان فیزیکــی کتابخانــه بایــد بــه
مبحــث آینــده کتــاب بیندیشــیم.
ً
او ادامــه داد :معمــوال ایــن روزهــا زیــاد از ایــن گالیهها
میشــنویم کــه دیگــر کســی کتــاب نمیخوانــد و
همــه سرشــان در گوشیهایشــان اســت و  ...واقعیــت
ایــن اســت کــه فکــر نمیکنــم ایــن گالی ـه کردنهــا
فایــدهای داشــته باشــد و خیلــی هــم فضــای نشــر
دیجیتــال و ورود تکنولــوژی بــه عرصــه کتــاب و
کتابخوانــی را بــد نمیدانــم .البتــه از ســوی دیگــر
میت ـوان و بایــد ایــن فضــا را نقــد کــرد .یعنــی همــان
نقــدی را کــه میت ـوان بــه فضــای نشــر مجــازی وارد
دانســت و بــا اشــاره بــه عارضههایــی کــه فضــای
مجــازی مثــل هــر پدیــده دیگــری دارد میت ـوان بــه
کتــاب ســنتی و کاغــذی و آنچــه در همیــن نمایشــگاه
عرضــه میشــود هــم وارد کــرد.
ایــن پژوهشــگر تاکیــد کــرد :بنیــاد نقــد مــن ایــن
اســت کــه مــا بــه طــور کلــی دچــار یــک سرگشــتگی
نشــانهها یــا بــه تعبیــری آشــفتگی نمادیــن شــدهایم.
بــه عبــارت دیگــر نمیتوانیــم ربــط هرآنچــه کــه از
صنــف نمــاد اســت را بــا آن چیــزی کــه بایــد غیرنمــاد
باشــد تشــخصیص بدهیــم و مطمئــن باشــیم آن داللتــی
کــه میکنــد داللــت واقعــی و معنــاداری اســت .مثــا
شــما بــا انبــوه خبــر و محتـوا و حتــی تحلیــل و گزارش
و عبارتهــای کوتــاه و  ...در فضــای مجــازی مواجــه

گفت و گو
هســتید کــه تکثیــر و فــورارد میشــوند و هرکســی
هــم ایــن امــکان را دارد کــه هــم تولیدکننــده محت ـوا
باشــد و هــم توزیعکننــده و تکثیرکننــده یــک محت ـوا
و متــن و عمــا هیــچ پاالیشــی در ایــن مســیر صــورت
نمیگیــرد.
تقویــان همچنیــن بــا اشــاره بــه داوریهــا دربــاره
هرتکــه تولیــدن نمادینــی کــه صــورت میگیــرد،
متذکــر شــد :یــک داوری دربــاره هرتکــه تولیــدن
نمادینــی کــه صــورت میگیــرد .پیشتــر تــا حــدودی
ایــن داوریهــا و ممیزیهــا وجــود داشــت و باالخــره
ناشــران و مطبوعــات و  ...معیارهایــی داشــتند کــه
اثــری کــه میخواهنــد منتشــر کننــد واجــد حداالقلــی
از اســتانداردهای ماهــوی و شــکلی باشــد .یعنــی ناشــر
کــه یــک مرکزیــت و هویــت حقوقــی مشــخصی
داشــت ،مســئولیتی هــم بــرای خــود قائــل بــود کــه
وقتــی قــرار اســت یــک اثــری را منتشــر کنــد دراصــل
یــک اعتبــاری هــم بــه خالــق اثــر و متــن میدهــد کــه
مــن دارم کار تــو را منتشــر میکنــم .درســت اســت
کــه خالــق اثــر هــم احتمــاال فــرد دانشــمندی بــوده
و تعبیــری او هــم یــک اعتبــاری بــه ناشــر مــیداده
ولــی از ایــن طــرف هــم وقتــی مــن ناشــر تصمیــم
میگیــرم کــه اثــرت منتشــر شــود یعنــی آن اثــر از
یــک ارزشــمندی برخــوردار اســت و آن را بــه جامعــه
مصرفکننــده کاالی فرهنگــی مکتــوب معرفــی
کــردهام.
او ســپس در پاســخ بــه ایــن نقــد کــه بــه نظــر میرســد
ایــن روزهــا داســتان معکــوس شــده و ایــن فضــای
مجــازی اســت کــه اعتبــار بــرای انتشــار یــک اثــر
میدهــد و مــا شــاهد چــاپ کپش ـنهای اینســتاگرامی
و توییتهــای چنــد جملــهای و  ...ســلبریتی فــان
شــبکه اجتماعــی هســتیم کــه بــه گــم شــدن مقولــه
«خوانــدن» دامــن میزنــد ،اظهــار کــرد :ایــن نقــد
همــان آشــفتگی نمادهــا یــا سرگشــتگی نشــانههایی
اســت کــه مــا بــه طــور کلــی بــا آن مواجــه هســتیم
و اتفاقــا هــم ایــن سرگشــتگی نشــانهها را در تمامــی
عرصههــا حتــی در عرصــه رابطــه میــان آدمهــا هــم
میبینیــم .درواقــع شــبکه مربوطیتهــا و نظــام
مربوطیتهــا تــرک برداشــته و خدشــه پیــدا کــرده و
رابطــه دال و مدلــول و رابطــه آدمهــا بــا همدیگــر دیگــر
از یــک منطــق روشــن و مشــخصی پیــروی نمیکنــد.
او بــا اشــاره بــه گرهخــوردن آینــده کتــاب بــا فضــای
مجــازی و ابزارهــای تکنولوژیــک نیــز یــادآور شــد:
منظــورم ایــن اســت کــه آینــده کتــاب از ایــن جهــت
واقعــا بــه وضعیــت فضــای مجــازی گــره خــورده
اســت .حــاال اینکــه رابطــه نشــر و فضــای مجــازی
معکــوس شــده و ایــن فضــای مجــازی اســت کــه
بــه نشــر کالســیک اعتبــار میدهــد و ایــن اعتبــار

هــم خیلــی قاعــده روشــنی نــدارد از آن طــرف هــم
چالشهایــی دارد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه ،جــدا از شــیوه تولیــد
کتــاب از محتواهــای مجــازی کــه مثــال زده شــد ،بــا
یــک نــگاه گــذرا هــم میبینیــم کــه تعــداد عناویــن
کتابهــا خیلــی زیــاد اســت ،بــه ویــژه در ایــن 10
تــا  15ســال اخیــر کــه رشــد فضــای مجــازی را شــاهد
بودهایــم ،متناظــر بــا ایــن رشــد در عرصــه کتــاب بــه
معنــای کالســیک نیــز بــا رشــد خیرهکننــده تعــداد
عناویــن و کاهــش تیــراژ مواجــه هســتیم.
او تاکیــد کــرد :ایــن نشــان میدهــد خــود نشــر بــه
معنــای کالســیکش جــدا از تاثیــری کــه از فضــای
مجــازی میگیــرد اصــا بــه ایــن آشــفتگی نمادیــن
و نمادهــا دامــن میزنــد .شــما تعــداد ناشــران کشــور
را هــم بررســی کنیــد میبینیــد کــه مراکــز و نهادهــای
متنــوع و گوناگونــی را میبینیــد کــه همــه امــکان
انتشــار اثــر دارنــد .نمیگویــم بایــد منعــی قائــل شــد
یــا مثــا دولــت بیایــد و کاری کنــد ولــی مــا هیــچ
ســازوکار اجتماعــی ســالمی نداریــم کــه برآینــد تولیــد
اثــر مکتــوب خــود بــا خــود پاالیــش شــود .یعنــی ایــن
حــوزه یــک منطــق درونــی بــرای خــودش ایجــاد کنــد
بــه نحــوی کــه ایــن منطــق بتوانــد اثــر خــوب از اثــر
بــد را بــرای انتشــار تفکیــک کنــد و مــا هــم بــه عنـوان
مخاطــب معیــاری دســتمان باشــد کــه بــرای انتخــاب
کتــاب متناســب بــا عالیــق و نیازهایمــان ســراغ چــه
کســی برویــم.
تقویــان افــزود :مــن عالقهمنــد بــه آثــار حــوزه فلســفه
و علــوم اجتماعــی اگــر بخواهــم در همیــن نمایشــگاه
کتابهایــی را تهیــه کنــم ،بــه هــر غرف ـهای کــه ســر
میزنــم میبینــم هــم اثــر فلســفی عرضــه میکننــد
و هــم رمــان و هــم روانشناســی شــاد زیســتن و ...
یعنــی یــک گیجــی بــه بازدیدکننــده دســت میدهــد.
همــه ایــن مـوارد هــم بیربــط بــا وضعیــت اجتماعــی،
فرهنگــی و سیاســی حاکــم بــر جامعــه مــا نیســت.
اساســا وقتــی بزرگتریــن منبــع متمرکــز اعتمــاد کــه
دولــت و حاکمیــت اســت خــودش اعتمادزداســت
چگونــه قــرار اســت بــه ســازوکارهایی فکــر کنیــم کــه
در ســطح جامعــه اعتمــاد وجــود داشــته باشــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی در ارزیابــی نقــش بازیهــای اقتصــادی
حــوزه نشــر و تجــاری شــدن چــاپ کتــاب در ایــن
آشــفتگی نمادیــن حاکــم بــر عرصــه فرهنــگ مکتــوب
نیــز گفــت :مــن فینفســه تجــارت بــا نشــر و اقتصــاد
نشــر را بــه عنـوان یــک فعالیــت اقتصــادی مشکلســاز
نمیدانــم .منطــق صنعــت فرهنــگ نــه لزومــا بــه
معنــای آدورنویــی قضیــه بلکــه بــه معنــای ســازوکاری
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کــه ارزش اقتصــادی در آن اهمیــت دارد و باالخــره
بایــد ارزشهــای نمادیــن بــا ارزشهــای اقتصــادی
ربطــی پیــدا کننــد چنــدان هــم بــد و نادرســت نیســت.
در همــه دنیــا هــم ناشــران معتبــر دنیــا بــرای خودشــان
حســاب و کتابهــای مالــی دارنــد .منتهــا نکتــهای
کــه هســت و آنچــه کــه در ایــران اتفــاق افتــاده لزوما به
اصطــاح حاکمیــت منطــق اقتصــادی بــر فعالیتهــای
فرهنگــی نیســت و کاش تنهــا مســئله همیــن بــود و مثل
انگلســتان و آمریــکا و  ...تنهــا منطــق اقتصــادی بــر
حــوزه فرهنــگ مکتــوب حاکــم بــود و همــه ناشــران
در یــک رقابــت آزاد و منصفانــه و بــه پشــتوانههای
قانونــی تکلیفشــان روشــن بــود .ولــی اینجــا بیشــتر
یــک ســازوکار مافیایــی در بخــش اقتصــاد و فرهنــگ
و بــر رابطــهای کــه ایــن دو میتواننــد بــا همدیگــر
داشــته باشــند ،حاکــم اســت .مشــکل مــا ایــن اســت
و ایــن مشــکل هــم تنهــا مختــص بــه عرصــه نشــر و
تولیــد کاالهــای فرهنگــی نیســت و در همــه حوزههــا
ایــن مســئله را میبینیــم.
او اضافــه کــرد :منطــق نظــام مافیایــی هــم ایــن اســت
کــه قانــون حاکمیــت نــدارد و آنچــه کــه تعییــن
تکلیــف میکنــد نــه قانــون بلکــه زور اســت .یعنــی
هرکســی کــه میتوانــد بــه منابــع اقتــدار بیشــتری
متصــل شــود و اســتفاده ببــرد اوســت کــه قاعــده را
تعییــن میکنــد و چــون صحنــه قــدرت تغییــر میکنــد
ایــن قاعدههــا هــم مرتــب دگرگــون میشــوند و
هیچــگاه تبدیــل بــه قانــون نمیشــوند .در حــوزه
کاغــذ و نشــر و پخــش کتــاب هــم مــن میشــنوم
کــه باندهــای مافیایــی وجــود دارنــد کــه ســعی دارنــد
منطــق خودشــان را اعمــال کننــد .وخامــت اوضــاع هم
در ایــن عرصــه بیشــتر وقتــی خــودش را نشــان میدهــد
کــه پــای کتابهــای کمکآموزشــی بــه میــان
میآیــد و پولهــای کالنــی رد و بــدل میشــود و بــا
صنعــت کنکــور و مدرکگرایــی خــورده و شــبکهای
پیچیــدهای بــرای تنظیــم روابــط قــدرت ایجــاد کــرده
اســت کــه ایــن پولهــا از دایــره خاصــی خــارج
نشــوند.
تقویــان در پایــان تاکیــد کــرد :در مجمــوع بــه همــان
انــدازهای میتوانیــم بــه آینــده کتــاب خوشبیــن
باشــیم کــه در مــورد وضعیــت کلــی اجتماعــی و
سیاســیمان بتوانیــم خوشبیــن باشــیم و بــرآورد مــن
ایــن اســت کــه چنــدان ایــن امیــد در جامعــه امــروز
بــاال نیســت کــه بــه طبــع آن بــه بهبــود وضعیــت
کتــاب و کتابخوانــی و روشــن شــدن معیارهــا و
تثبیــت قوانیــن امیــدوار باشــیم.

گفت و گو
جبار رحمانی در گفتوگو با مهر مطرح کرد

نمایشگاه کتاب  ۱۰سال است درجا میزند

رحمانــی ،مشــاور رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری در حــوزه انتشــارات
میگویــد مــا در ایــران بــازار ســاالنه کتــاب را
میخوابانیــم ،تــا هــر ســال یــک عیــد کتــاب
داشــته باشــیم!

جبــار رحمانــی ،عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و مشــاور رئیــس ایــن
پژوهشــکده در حــوزه انتشــارات بــه خبرنــگار
مهــر گفــت :انتشــارات پژوهشــکده بــه نســبت
نمایشــگاه ســال قبــل ۵۳ ،کتــاب تألیــف و ترجمــه
جدیــد را بــرای مخاطبــان ســیودومین نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران بــه ارمغــان آورده اســت.
وی افــزود :مخاطبــان کتابهــای انتشــارات
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز
ً
تقریبــا ثابــت و حرف ـهای هســتند ،چــرا کــه مــا در
حــوزه مطالعــات تخصصــی آمــوزش عالــی کار
میکنیــم و بیشــتر کســانی ماننــد دانشــجویان
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی یــا اســتادان
دانشــگاهها کــه ایــن حــوزه را دنبــال میکننــد،
مخاطبــان آثــار مــا هســتند.
رحمانــی ادامــه داد :تاکنــون رجــوع بــه غرفــه
انتشــارات پژوهشــکده در نمایشــگاه امســال هــم

ماننــد ســالهای گذشــته بــوده ،امــا بــه هــر حــال
قــدرت خریــد کمتــر شــده اســت .از نظــر ریالــی
ً
تقریبــا فــروش مــا ماننــد نمایشــگاه ســال گذشــته
اســت ،امــا فرامــوش نکنیــم کــه قیمــت کتابهــا
دو تــا دو و نیــم برابــر بیشــتر شــده و همیــن نشــان
میدهــد کــه تعــداد کتابهــای خریــداری شــده
کمتــر اســت .بــه طــور کل میتــوان گفــت کــه
نمایشــگاه تاکنــون خــوب بــوده و اســتقبال مناســبی
از آن شــده ،امــا قیمــت کتابهــا تأثیــر معنــاداری
در فــروش آنهــا گذاشــته اســت.
ایــن مردمشــناس همچنیــن بــه نقــد شــیوه برگــزاری
نمایشــگاه کتــاب نیــز پرداخــت و گفــت :اســلوب
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران ۱۰ ،ســال اســت
کــه دارد درجــا میزنــد .شــما نمیتوانیــد منطــق
معنــاداری در نــوع توزیــع غرفههــا پیــدا کنیــد.
ً
ناشــری کــه مثــا  ۴۰عنــوان کتــاب دارد متــراژ
ً
غرف ـهاش تقریبــا نزدیــک بــه غرفــه ناشــری اســت
کــه  ۲۰۰عن ـوان کتــاب منتشــر کــرده اســت .ایــن
بــی منطقــی مســاله ســاز اســت ،امــا در شــرایط
موجــود تنهــا انتخــاب و امــکان مــا همین نمایشــگاه
اســت و بایــد قــدر آن را دانســت و از فرصتهایــی
کــه بــرای مــا پدیــد مــیآورد نهایــت اســتفاده را
کــرد.
رحمانــی در ادامــه مشــکل اصلــی بــازار نشــر ایــران
را نــه برگــزاری نمایشــگاه ،کــه در شــبکه توزیــع در
صنعــت نشــر دانســت .وی در توضیــح ایــن نکتــه
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اشــاره کــرد :مســاله اصلــی در صنعت نشــر ،شــبکه
توزیــع کتــاب در ایــران اســت و نــه هیــچ چیــز
دیگــری .مــا شــبکه توزیــع نداریــم .شــرکتهایی
از بخــش خصوصــی کــه در ایــن زمینــه مشــغول
فعالیــت هســتند ،ســلیقه خــاص خــود را دارنــد،
امــا همیــن شــبکه ناقــص هــم مناســب نیســت و
ً
مثــا کســانی کــه در اهــواز ،بیرجنــد یــا بجنــورد
و… زندگــی میکننــد ،دسترســی راحتــی بــه
کتابهــای بــهروز بــازار نشــر ایــران ندارنــد.
اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی همچنیــن بــر لــزوم مطالعــه و طراحــی
سیســتمی بــرای پخــش مناســب کتــاب تاکیــد
کــرد و گفــت :شــبکههای فعلــی توزیــع کتــاب
در ایــران ،بســیاری از ذائقههــا را فیلتــر میکننــد
و همیــن نکتــه ضــرورت فکــر کــردن مســئوالن بــه
ایــن مســاله را میرســاند .مســاله پخــش کتــاب
ماننــد مســاله ســینما در ایــران اســت .وقتــی در
شهرســتانها ســینماهای خوبــی نداریــم همــه
میآینــد کــه در فســتیوالها فیلــم ببیننــد .نداشــتن
سیســتم توزیــع مناســب کتــاب باعــث شــده تــا
مخاطبــان و عالقهمنــدان بــه کتــاب ،خریدهــای
ً
خــود را صرفــا بــرای نمایشــگاه بگذارنــد و در
طــول ســال دیگــر کتــاب نخرنــد.
رحمانــی از فقــدان سیســتم توزیــع کتــاب در
نمایشــگاه
ایــران ،بــه عنــوان زمینــه ســاز برپایــی
ً
کتــاب تهــران یــاد کــرد و ادامــه داد :معمــوال
نمایشــگاههای بــزرگ دنیــا بــرای خریــد کتــاب
نیســتند .در آن نمایشــگاهها تبــادل اطالعــات میــان
ناشــران ،زمینــه ســازی بــرای بســتن پیمانهــای
همــکاری و… انجــام میشــود؛ امــا مــا نمایشــگاه
را بــه دلیــل نداشــتن سیســتم توزیــع بــه یــک
فروشــگاه بــزرگ تبدیــل کردهایــم .بنابرایــن
مخاطــب شهرســتانی خریدهــای کتــاب خــود را
بــه ســالی یکبــار در ســال کاهــش داده و آن را بــه
نمایشــگاه کتــاب تهــران محــدود میکنــد ،چــرا
کــه در ایــن نمایشــگاه بــه هــر کتابــی کــه بخواهــد،
دسترســی دارد.
رحمانــی در پایــان گفــت :در شــرایط فعلــی
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بهتریــن راه حــل
اســت امــا اگــر سیســتم توزیــع خــوب باشــد نیــاز
بــه صــرف ایــن همــه هزینــه و زمــان بــرای برگــزار
کــردن نمایشــگاه کتــاب نیســت .معنــی نــدارد
کــه مــا بــازار کتــاب را بخوابانیــم تــا بتوانیــم ســالی
یکبــار عیــد کتــاب داشــته باشــیم.
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فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا بیــان خبــر فراخـوان
یازدهمیــن دوره جشــنواره ،زمــان دریافــت آثــار
ایــن دوره را از اول خردادمــاه  ۱۳۹۸تــا  ۳۱مــرداد
مــاه ســال جــاری اعــام کــرد.
آثــار مــورد پذیــرش جشــنواره همچــون ادوار
گذشــته در چهــار قالــب شــامل «کتــاب
پژوهشــی»« ،گــزارش اختتــام یافتــه پژوهــش»
«رســاله دکتــری» و «پایاننامــه کارشناسیارشــد»
اســت .آثــاری کــه از ابتــدای ســال  ۱۳۹۵تــا پایــان
اســفند  ۱۳۹۷پایــان یافتهانــد میتواننــد در ایــن
دوره از جشــنواره شــرکت کننــد.
وی افــزود :آثــار علمــی در ایــن جشــنواره در پانــزده
گــروه علمــی “اخــاق ،ادیــان و عرفــان”“ ،تاریــخ،
جغرافیــا و باستان-شناســی”“ ،حقــوق”“ ،زبــان،
ادبیــات و زبانشناســی”“ ،علــوم اجتماعــی و علــوم
ارتباطــات”“ ،علوماقتصــادی ،مدیریــت و علــوم
مالــی”“ ،علــوم تربیتــی ،روانشناســی و علــوم
ورزشــی”“ ،علــوم سیاســی ،روابــط بینالملــل
و مطالعــات منطقــهای”“ ،علــوم قرآنــی ،تفســیر
و حدیــث”“ ،فقــه و اصــول”“ ،فلســفه ،منطــق
و کالم”“ ،فنــاوری اطالعــات ،اطالعرســانی و
کتابــداری”“ ،مطالعــات انقــاب اســامی و امــام
خمینــی (ره)”“ ،مطالعــات هنــر و زیباییشناســی”
و “مطالعــات میــان رشــتهای” دریافــت میشــوند.
بخــش بینالملــل جشــنواره نیــز آثــار مربــوط بــه
حــوزه ایرانشناســی و اسالمشناســی را دریافــت
میکنــد
بــه گــزارش دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فارابــی ،همچــون ادوار گذشــته در
بخــش ویــژه نیــز جایــزه شــخصیتهای پیشــرو
علــوم انســانی و اســامی ،پیشکســوت علــوم
انســانی و اســامی ،مترجــم برتــر ،انجمــن علمــی
برتــر ،نشــریه علمــی و پژوهشــی برتــر و نظریهپــرداز
برتــر اعطــا خواهــد شــد.
تمامی پژوهشـــگران حوزه علـوم انسـانی و اسـالمی
می¬تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت جشــنواره بــه

آدرس  www.farabiaward.irاز اول خردادمــاه
آثــار علمــی خــود را ثبــت کننــد.
میرزایــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ثبــت آثــار در
ســامانه جشــنواره در دو قالــب حقیقــی و حقوقــی
اســت اظهــار داشــت :عــاوه بــر اینکــه مولفیــن
و پژوهشــگران محتــرم خــود میتواننــد نســبت بــه
ثبــت آثــار در ســامانه اقــدام نماینــد ،ناشــران محترم،
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ،انجمنهــای علمــی
و گروههــای علمــی آموزشــی و پژوهشــی نیــز

چنانچــه اثــری را واجــد شایســتگی الزم میداننــد
بــه معرفــی و ثبــت آثــار پیشــنهادی مبــادرت ورزنــد
و زمینــه شناســایی آثــار فاخــر را فراهــم نماینــد.
گفتنــی اســت جشــنواره بینالمللــی فارابــی توســط
وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،كميســيون
ملــي يونســكو ،دفتــر منطقــهاي آيسســكو ،بنیــاد
ملــی نخبــگان و پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري هــر
ســاله برگــزار میشــود.
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از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

دبیر ،رئیس دبیرخانه و دبیر علمی یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
منصوب شدند

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری طــی احــکام
جداگانــهای دکتــر غالمرضــا غفــاری ،دکتــر
حســین میرزایــی و دکتــر عبداالمیــر نبــوی را
بــه ترتیــب بــه ســمتهای دبیــر یازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی ،رئیــس
دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی و دبیــر شــورای علمــی یازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی منصــوب کــرد.

در حکــم انتصــاب دکتــر غفــاری آمده اســت« :نظر
بــه س ـوابق علمــی ،تعهــد و شایســتگی جنابعالــی،
بــر اســاس مــاده  ۷آئیننامــه جشــنواره بینالمللــی
فارابــی ،بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت دبیــر
"یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی" منصــوب
میشــوید .امیــد اســت بــا برنامهریــزی مناســب و
بهرهگیــری از ظرفیتهــا ،شــاهد برگــزاری مطلــوب
جشــنواره باشــیم.
تندرســتی و توفیــق روزافــزون شــما را در ارتقــای
علــوم انســانی و اســامی کشــور از درگاه ایــزد منــان
خواهانــم».

وی دکتــر حســین میرزایــی ،رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم را
نیــز بــه عنـوان رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فارابــی منصــوب کــرد.
در حکــم دکتــر غالمــی خطــاب بــه دکتــر میرزایــی
آمــده اســت« :نظــر بــه ســوابق علمــی ،تعهــد و
شایســتگی جنــاب عالــی ،بــر اســاس تبصــره  ۱مــاده
 ۷آئیننامــه جشــنواره بینالمللــی فارابــی و پیشــنهاد
دبیــر جشــنواره بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت
"رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی" منصــوب میشــوید .بــا توجــه بــه نقــش
اساســی دبیرخانــه در برگــزاری ایــن رویــداد علمــی
مهــم کشــور انتظــار مــیرود یازدهمیــن جشــنواره
نیــز بــا برنامهریزیهــا و تالشهــای بایســته ،ماننــد
دورههــای پیشــین ،بــه نحــو شایســته برگــزار شــود.
تندرســتی و توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در
ارتقــای علــوم انســانی و اســامی کشــور از درگاه
ایــزد منــان خواهانــم».
وزیــر علــوم ،در حکــم جداگانـه دیگــری نیــز دکتــر
ســید عبداالمیــر نبــوی را بــه ســمت دبیــر شــورای

علمــی یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
منصــوب کــرد.
در حکــم دکتــر غالمــی خطــاب بــه دکتــر نبــوی
آمــده اســت« :نظــر بــه ســوابق علمــی ،تعهــد و
شایســتگی جنــاب عالــی ،بــر اســاس تبصــره  ۱مــاده
 ۷آئیننامــه جشــنواره بینالمللــی فارابــی و پیشــنهاد
دبیــر جشــنواره بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت "
دبیــر شــورای علمــی یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی" منصــوب میشــوید .بــا توجــه بــه نقــش
اساســی شــورای علمــی در برگــزاری ایــن رویــداد
علمــی مهــم کشــور انتظــار مــیرود آثــار فاخــر
دریافــت شــده بــا دقــت علمــی بررســی و بــه جامعــه
علومانســانی کشــور معرفــی شــود.
تندرســتی و توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در
ارتقــای علــوم انســانی و اســامی کشــور از درگاه
ایــزد منــان خواهانــم».

اخبار پژوهشکده
نشســت «وعــده روشــنگری و اهمیــت جامعهشناســی فرهنگــی»
برگزار شــد

نشســت «وعــده روشــنگری و اهمیــت
جامعهشناســی فرهنگــی» بــا حضور پروفســور
دیــک هوتمان اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه
لــوون بلژیــک دوشــنبه  ۱۹فروردیــن مــاه در
ِ
ســالن دکتــر قانعــی راد پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دیــک هوتمــان بــا بیــان
اینکــه در ایــن ارائــه قصــد دارم بــه ســه پرســش
مهــم پاســخ دهــم گفــت :ایــن ســه پرســش
عبارتنــد از؛ جامعهشناســی فرهنگــی چیســت؟
چــرا جامعهشناســی فرهنگــی بــه جامعهشناســی
پوزیتیویســتی ارجحیــت دارد و درواقــع مشــکل
جامعهشناســی پوزیتیویســتی چیســت؟ و اینکــه
مــا چگونــه میتوانیــم پژوهــش کمــی را در
جامعهشناســی فرهنگــی تقویــت کنیــم.
وی در ادامــه افــزود :تفــاوت بیــن جامعهشناســی
فرهنگــی و جامعهشناســی پوزیتیویســتی چیــزی
اســت کــه بــه لحــاظ روششــناختی اشــتباه گرفتــه
میشــود .یعنــی همــان چیــزی کــه همــگان
تصــور میکننــد کــه جامعهشناســی پوزیتیویســتی
از روشهــای کمــی اســتفاده میکنــد امــا
جامعهشناســی فرهنگــی از روشهــای کیفــی
اســتفاده میکنــد ،درصورتیکــه مــا هــر دو مــدل
را در جامعهشناســی فرهنگــی داریــم .امــا حقیقــت
ایــن اســت کــه تفــاوت در هستیشناســی و

معرفتشناســی ایــن دو اســت.
بــه گفتــه هوتمــان :نــگاه هستیشناســی یعنــی اینکــه
آنهــا چــه تصــوری از واقعیــت اجتماعــی دارنــد و
نــگاه معرفتشناســی هــم ایــن اســت کــه آنهــا چــه
تصــوری از دانــش اجتماعــی دارنــد .جامعهشناســی
پوزیتیویســتی معتقــد اســت کــه در الیــه زیریــن
فرهنــگ یــک دانــش اساســیتر وجــود دارد کــه
مــا بایــد بــه دنبــال آن برویــم و فرهنــگ را همــان
چیــزی میدانــد کــه مــردم تصــور میکننــد .بــه
همیــن دلیــل فرهنــگ از اهمیــت زیــادی برخــوردار
نیســت .در مقابــل جامعهشناســی فرهنگــی
فرهنــگ را اساســیتر میدانــد و معتقــد اســت
کــه همــان چیــزی کــه مــردم بــه عنــوان فرهنــگ
میداننــد و برداشــت میکننــد اساســیتر و مهمتــر
از آن چیــزی اســت کــه درواقعیــت اتفــاق میافتــد.
یعنــی آن چیــزی کــه فکــر میکنیــم مهمتــر از
واقعیتــی اســت کــه رخ میدهــد.
وی در ادامــه افــزود :ایــن ایــده اصلــی
جامعهشناســی فرهنگــی بــا ایدههــای پوزیتیویســتی
کــه از روشــنگری گرفتــه شــده اســت تضــاد دارد،
اگــر بخواهیــم فرهنــگ را اساسـیتر بدانیــم و ورای
آن را در نظــر بگیــرم یــک حقیقــت اساســیتر
وجــود دارد و واقعیــت اجتماعــی چیــزی اســت
کــه مــا بــا فرهنــگ نمیتوانیــم بــه آن دســت پیــدا
کنیــم .جامعهشناســی بایــد بــه دنبــال دانشــی باشــد
کــه آن واقعیــت اجتماعــی را پیــدا میکنــد.
هوتمــان یــادآوری کــرد :برداشــت ســوم
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کــه پوزیتیویســم دارد ایــن اســت کــه دانــش
جامعهشناســی دربــاره یــک واقعیــت اجتماعــی
حقیقــی اســت یعنــی چیــزی کــه مــا آن را نرمــال
مینامیــم و ایــن ایدههــا را مــا در کارهــای مارکــس
متأخــر و در کارهــای آغازیــن دورکیــم میبینیــم.
ـوون بلژیــک بــا اشــاره بــه ایــده
اســتاد دانشــگاه لـ ِ
مارکــس کــه منافــع اقتصــادی طبقــه کارگــر بــا طبقــه
ســرمایهدار متضــاد اســت گفــت :بــه همیــن دلیــل
تضــاد طبقاتـیای کــه بیــن آنهــا وجــود دارد منطقــی
اســت و ایــن همــکاری بیــن دو طبقــه اســت کــه غیر
منطقــی اســت .همچنیــن مارکــس معتقدبــه آ گاهــی
طبقاتــی کاذب هــم هســت یعنــی کارگرهایــی کــه
میخواهنــد ســرمایهداری را حفــظ کننــد یــا اینکــه
در ســازوکار ســرمایهداری کار میکننــد آدمهایــی
هســتند کــه از وضعیتــی کــه در آن هســتند آ گاهــی
ندارنــد.
وی افــزود :از طرفــی یــک نــوع منطــق پوزیتیویســتی
هــم در کارهــای دورکیــم وجــود دارد ،دورکیــم
معتقــد اســت کــه کار و ســرمایه بــه دنبــال منافــع
اقتصــادی یکســانی هســتند و بــه همیــن دلیــل
تضــاد طبقاتــی یــک آســیب اســت و همــکاری بیــن
طبقــات اســت کــه نرمــال تصــور میشــود .دورکیــم
معتقــد اســت کــه همــکاری بیــن کار و ســرمایه در
جوامــع ســرمایهداری یــک وحــدت ارگانیــک و
نرمــال اســت امــا تضــاد طبقاتــی غیــر نرمــال اســت.
هوتمــان ضمــن بیــان شــباهت بیــن کارهــای
دورکیــم و مارکــس گفــت :بــا اینکــه بــه نظــر
میرســد کــه هــر دو تــاش دارنــد کــه دو ایــده
متفــاوت را بیــان کننــد امــا در واقــع هــردو نــگاه
یــک ســویه پوزیتیویســتی دارنــد چــرا کــه هــردو
معتقدنــد کــه واقعیــت اجتماعــی فرهنــگ یــک
واقعیــت اجتماعــی غیرحقیقــی اســت .یعنــی آن
چیــزی کــه مــردم برداشــت میکننــد بــه لحــاظ
اجتماعــی اشــتباه اســت و بایــد بــا یــک دانــش
درســت جایگزیــن شــود .چــون هــر دو نگاهشــان
بــه مــردم یــک نــگاه آسیبشناســانه و اخالقــی
اســت و میخواهنــد آن چیــزی کــه اشــتباه اســت
را اصــاح کننــد.
وی افــزود :هــر دو معتقدنــد کــه اگــر تصــور کنیــم
کــه فرهنــگ چیــزی اســت کــه تصــور مــردم اســت
پــس چیــزی اساسـیتر از ایــن وجــود دارد .مارکــس
معتقــد اســت کــه جامعــه ســرمایهداری یــک جامعــه
ّ
مــدرن اســت و تضــاد غیــر قابــل حلــی بیــن کار
و ســرمایه وجــود دارد ،دورکیــم معتقــد اســت کــه
جامعــه مــدرن یــک جامعــه صنعتــی اســت و منافــع
مشــترکی در صنعــت بــرای همــه وجــود دارد.
هوتمــان بــا بیــان اینکــه پیامدهــای ناخوشــایند

اخبار پژوهشکده
پوزیتیویســم برشــمرد و گفــت :سیاســت جایگزیــن
علــم شــده اســت و جامعهشناســی هــم بــه یــک
دیــن جدیــد تبدیــل شــده اســت یعنــی همــان
گونــه کــه مارکــس و دورکیــم نگاهــی اخالقــی بــه
جامعــه دارنــد و انــگار جامعهشناســی را بــه یــک
علــم ســکوالر تبدیــل کردهانــد کــه چــه چیــزی
اخالقــی یــا غیــر اخالقــی و چــه چیــزی درســت یــا
درســت نیســت؟ دیگــر اینکــه افــرادی کــه دانــش
آ کادمیــک نــدارد را در حاشــیه قــرار میدهــد.
ـوون بلژیــک در ادامــه بــا اشــاره
اســتاد دانشــگاه لـ ِ
بــه اینکــه در نــگاه فرهنگــی وبــر هــم انگیختارهایــی
بــه کنشهــای مــردم وجــود دارد گفــت :ایــن
بــه جامعهشناســی فرهنگــی ارتبــاط دارد .در
کارهــای متأخــر دورکیــم هــم جهانبینیهــای
مــردم بــه عنــوان محرکــی بــرای کنشهایشــان
دیــده میشــود .بــه هــر حــال هــر دو اینهــا نشــان
ّ
میدهــد کــه یــک ارتبــاط علــی بیــن اتفاقهایــی
کــه میافتــد وجــود دارد .یعنــی وبــر و دورکیــم هــر
دو بــه اینهــا معتقدنــد.
وی بــا اشــاره بــه کاری کــه در دهــه  ۹۰بــا عن ـوان
طبقــه مــرده انجــام داده اســت گفــت :نگاهــی کــه
ً
بــه طبقــه در قبــل وجــود داشــت صرفــا اقتصــادی
بــوده و درکــی کــه از طبقــه وجــود داشــت ایــن
بــود کــه طبقــه کارگــر براســاس منافــع اقتصــادیاش
تعریــف میشــود و چــون االن دیگــر قابــل تحلیــل
نیســت کــه چــرا طبقــه کارگــر بــه احــزاب چــپ
رای نمیدهنــد و بــه احــزاب راســتگرایانهتر رای
میدهــد؟ ایــن بــا آن برداشــتی کــه جامعهشناســان
داشــتند نمیخوانــده اســت.
بــه گفتــه هوتمــان :یافتههــای تجربــی نشــان
میدهــد کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ارتبــاط
مســتقیم بیــن طبقــه و ســرمایه اقتصــادی و نــوع
رایدهــی تغییــر پیــدا کــرده اســت .بــرای همیــن،
ایــن تصــور اشــتباه کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم
دیگــر مــردم طبقاتــی رای نمیدهنــد بوجــود آمــده
اســت.
هوتمــان گفــت :مابایــد دو عامــل ،یکــی ســرمایه
اقتصــادی و دیگــری ســرمایه فرهنگــی را در نظــر
بگیریــم .بایــد توجــه کنیــم کــه مــا عامــل مهمــی را
در بررســی طبقاتــی در رای دادن در نظــر نگرفتهایــم
یعنــی درواقــع اینگونــه نبــوده کــه طبقــه ازبیــن رفتــه
اســت بلکــه یــک عامــل خیلــی مهــم بــه اســم
فرهنــگ را در نظــر نگرفتهایــم .مانبایــد فرهنــگ
را یــک الیــه زیریــن بدانیــم بلکــه نگاهمــان بــه
فرهنــگ بایــد خیلــی ســوبژکتیوتر از چیــزی باشــد
کــه تــا کنــون بــوده اســت.
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نشست «جایگاه نشر دانشگاهی در دیپلماسی علمی» برگزار شد

نشســت «جایــگاه نشــر دانشــگاهی در
دیپلماســی علمــی» يكشــنبه در محــل ســالن ملــل
نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران بــا حضــور
دکتــر حســین میرزایــی ،دکترحســین ابراهیــم
آبــادی ،و دکتــر جبــار رحمانــی بــا مدیریــت دکتــر
عبداالمیــر نبــوی برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر نبــوی بــا طــرح ایــن
پرســش از ســخنرانان کــه وضعیت نشــر دانشــگاهی
چگونــه اســت؟ برنامــه را آغــاز کــرد و در ادامــه
هرکــدام از ســخنرانان بــه آن پاســخ داد.
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه تــا توصیــف خوبــی از
شــرایطی کــه در آن قــرار داریــم نداشــته باشــیم نمی
توانیــم راه حــل مناســبي بــرای آن داشــته باشــیم
گفــت :زمانــی امــکان تعامــل داریــم کــه زبــان
مشــترکی داشــته باشــیم و تــا امــکان تبــادل نباشــد
شــناختی هــم حاصــل نخواهــد شــد و حركــت
در ابهــام خواهــد بــود .چــون تبــادل صــورت
نمیگیــرد پــس ایــن شــناخت کــه جایــگاه مــا در
عرصــه بینالمللــي كجاســت هــم حاصــل نخواهــد
شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه امــر نشــر دانشــگاهی به
صــورت نقط ـهای و جزیــرهای نــگاه کــرد گفــت:
نشــر دانشــگاهی را بایــد بــه صــورت یــک مجموعــه
در نظــر گرفــت تــا بتوانــد بــه شناســاندن مــا در
عرصــه بینالمللــی کمــک کنــد.
میرزایــی بــا اشــاره بــه تعریفــی از دیپلماســی علمــی
کــه در کتــاب «علــم و دیپلماســی» منتشــر شــده

توســط پژوهشــكده و شــوراي راهبــردي روابــط
خارجــي آمــده اســت گفــت :اگــر هــدف
دیپلماســی علمــی همیــن باشــد کــه در ایــن کتــاب
آمــده اســت یعنــی تــاش بینالمللــی از طریــق علــم
بــرای برقــراری روابــط بــا کشــورهایی دیگــر کــه بــا
آنهــا ارتبــاط حســنهای نداریــم .بایــد گفــت کــه
امــروه شــاید نقط ـهای کــه بــرای مــا مانــده اســت
دیپلماســی علمــی اســت و میتوانیــم تعامــات
دانشــگاهی بــا جهــان را بــه مثابــه يــك فرصــت
مهــم داشــته باشــیم و نشــر دانشــگاهی هــم یکــی
از اضــاع ایــن مســئله اســت .در فضــای کنونــی
نقــش دیپلماســی علمــی و بهویــژه وزارت علــوم
بــرای پیــدا کــردن روزنــهای بــرای بــرون رفــت
از شــرایط کنونــی كشــور بســیار مهــم اســت و
ظرفیتهــای بســیاری دارد کــه میتوانــد بــه بهبــود
کشــور کمــک کنــد و درواقــع نشــر دانشــگاهی
و تعامــات دانشــگاهی مــی توانــد گرهگشــایی
بســیاری داشــته باشــد.
دانشــيار جامعــه شناســي دانشــگاه تهــران بــا
بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر در وزارت علــوم
کارهــای ارزشــمندي در راســتای ایــن امــر انجــام
شــده اســت گفــت :در ســطح دانشــگاههای ســطح
یــک ارتباطــات زیــادی انجــام گرفته اســت امــا باید
توجــه کنیــم کــه کار بســیار ســخت و زمانبــری
اســت .درواقــع ایــن کاری اســت کــه دانشــگاههاي
مــا و رایزنهــای علمــی مــا در نقــاط مختلــف
جهــان .دنبــال میکننــد .رایزنهــای علمــی مــا
یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای دیپلماســی علمــی
هســتند کــه بایــد برنامهریزیهــای دقیقــی بــرای
آن داشــته باشــیم.

اخبار پژوهشکده
دکتــر حســین ابراهیــم آبــادی رئیــس مرکــز نشــر
دانشــگاهی در ایــن نشســت مشــکالت نشــر
دانشــگاهی در عرصــه بینالملــل را معطــوف بــه دو
حــوزه محتـوا و تبــادل اطالعــات و تعامــل دانســت
و گفــت :زبــان تولیــد محتـوای مــا از لحــاظ فــرم و
محت ـوا جهانــی نیســت و از ســوی دیگــر در تبــادل
اطالعــات در عرصــه بینالملــل دانشــگاهمان
تحــت تاثیــر مســایل سیاســی اســت .همچنیــن نــگاه
جزیــرهای در ایــران نخســتین ترکشــش بــه دانشــگاه
خــورده و از همیــن رو در حــوزه نشــر بــرای انتقــال
دانــش موانــع بســیاری داریــم و گفتگــوی مــا کــم
اســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا بیــان
اینکــه تعامــل در عرصــه بینالملــل مبتنــی بــر
کنــش اســت ،ادامــه داد :دانشــگاهها و محققــان
مــا کنــش الزم را بــرای فعالیتهــای علمــی در
ایــن حــوزه ندارنــد .درحالــی کــه کتــاب یکــی
از اشــکال جــدی نشــر دانشــگاهی اســت ،بایــد
روی ارائــه شــکلهای دیگــر نیــز فکــر کــرده و
برنامهریــزی داشــته باشــید.
بــه گفتــه ابراهیمآبــادی بایــد در ایــن مســیر
خودانتقادیتــر باشــیم چــرا کــه بحــث دیپلماســی
علمــی بــه صــورت عــام پــس از مســایلی کــه بــر
ســر برجــام آمــد ،جدیتــر شــده و راه گفتگــو را
بــاز کــرده اســت .بــه همیــن دلیــل نبایــد در مســاله
دیپلماســی تنهــا بــه نــگاه داخلــی اکتفــا کنیــم و
بازخوردهــای بیرونــی را هــم در ایــن بــاره بررســی
کنیــم.
مدیــر نشــر دانشــگاهی بــا تاکیــد بــر دش ـوار بــودن
دیپلماســی علمــی در جهــان امــروز یــادآور شــد:
در حالــی کــه در اجــرای سیاســتهای خارجــی،
منطق ـهای و و… مشــکل داریــم ،ســخن گفتــن از
دیپلماســی علمــی و اجــرای ان بســیار دشـوار اســت
و البتــه در ایــن حــوزه نبایــد تنهــا حــرف بزنیــم بلکــه
کنــش محــور اصلــی اســت .از ایــن رو بایــد تــاش
کنیــم تــا بــا اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود
دربــاره دیپلماســی علمــی حرکــت کنیــم.
وی ادامــه داد :بــرای هموارتــر کــردن دیپلماســی
علمــی ابتــدا بایــد مســاله اقتصــاد نشــر را حــل کنیــم
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت امــکان حضــور در
عرضــه جهانــی را نداریــم .بایــد تــاش کنیــم بــه
مســایل و کارهــای مشــترک بــا کشــورهای دیگــر
نزدیــک شــویم و در واقــع نقش ـههای همــکاری را
کــه پیــش از ایــن ســاماندهی نشــده ،اصــاح کــرده
و در ایــن زمینــه تجمیــع اســتعداد کنیــم.
ابراهیــم آبــادی در پایــان گفــت :در دیپلماســی

علمــی وجــود یــک نهــاد حرفهای بــرای ســاماندهی
ضــروری بــه نظــر میرســد تــا مســایل ایــن حــوزه را
ســاماندهی کنــد.
دکتــر جبــار رحمانــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در
ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه دیپلماســی علمــی
حاصــل تالقــی دو نهــاد علــم و دیپلماســی اســت بــر
لــزوم توجــه بــه زیرســاختهای دیپلماســی علمــی در
ایــران تاکیــد کــرد .ایــن زیــر ســاختها هــم در نهــاد
علــم و هــم در نهــاد سیاســت و دیپلماســی بایــد
فراهــم شــود .در نهــاد علــم ،و مــا در برنامههــای
آموزشــی خــود بــرای مواجهــه بــا جهــان بیــرون از
خودمــان ،همچنــان بــا مشــکل مواجهایــم ،مــا بــرای
گفتگــو بــا جهــان غــرب ،شــرق و حتی همســایگان
و تعامــل بــا آنهــا خــاء هايــي داریــم .برنامههــای
آموزشــی مــا بایــد در ایــن راســتا صــورت بگیــرد
چــرا کــه فعالیتهــای مــا بــه صــورت جزیــرهای
اســت .امــروز وقتــی از دیپلماســی علمــی حــرف
میزنیــم ،بطــور کلیشــهای بــه غــرب و زبــان
انگلیســی فکــر میکنیــم .در حالیکــه منطقــا و
اساســا از کشــورهای خاورمیانــه عربــی و آســیای
میانــه غافــل شــدهایم درحالــی کــه در ایــن حــوزه
ظرفیتهــای بســیاری وجــود دارد و بــه دلیــل
اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی ،فرصــت هــای
بســیاری بــرای ایجــاد همکاریهــا و ســنتهای
علمــی و دیپلماتیــک مشــترک وجــود دارد.
ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه
دانشــجویان و اســاتید مــا بــه لحــاظ ذهنــی و
مهارتهــای علمــی ،دچــار نوعــی در خــود
فروماندگــی هســتند و مــا معمــوال جزیــرهای بــار
آمدیــم گفــت :مــا افــراد را بــه صــورت جزیرههــای
بــار مــی آوریــم امــا انتظــار داریــم کــه بینالمللــی
بیاندیشــند.
رحمانــی بــا اشــاره بــه سرنوشــت مراکــز ایــران
شناســی و اضمحــال آنهــا طــی  ۴دهــه اخیــر
یــادآور شــد :متاســفانه در ایــن برهــه زمانــی
بســیاری از مراکــز ایرانشناســی اســتحاله شــدند،
در حالیکــه ایرانشناســان قدیمــی از دنیــا رفتهانــد
مراکــز ایرانشناســی اغلــب بــه مراکــز مطالعــات
خاورمیانــه بــا بودجههــای عربــی تبدیــل شــده
اســت .و ایــن همــه ناشــی از غفلــت دســتگاه
دیپلماســی مــا از مســاله دیپلماســی علمــی و اهمیــت
آن بــرای آینــده سیاســت خارجــی ایــران اســت .
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نشســت «آمــوزش عالــی و مخاطــرات
زیس ـتمحیطی» برگــزار شــد

نشســت «آمــوزش عالــی و مخاطــرات زیســت

محیطــی» درســالن شــهید مطهــری نمایشــگاه

بینالمللــی کتــاب تهــران برگــزار شــد.

در ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون
پژوهشــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در ایــن نشســت ســخنان خــود را در
ابتــدا بــا بیــان رویکردهــای تاریخــی مواجهــه بــا
طبیعــت آغــاز کــرد و گفــت :بــرای اینکــه بدانیــم
آمــوزش عالــی فعلــی چــه مضامینــی بــرای موضــوع
محیــط زیســت دارد و چگونــه میتوانــد در معضــل
مخاطــرات زیســت محیطــی ایفــای نقــش کنــد،
الزم اســت بدانیــم رویکردهــای دانشــی و گفتمانــی
کالن دربــاب محیــط زیســت کدامهــا اســت و
اینــک در کدامیــن گفتمــان ،آمــوزش عالــی بــه
محیــط زیســت نظــر دارد.
بــه گفتــه ماحــوزی :بــه لحــاظ تاریخــی ،گفتمــان
ســنتی ،محیــط زیســت را در ســپهر کیهانــی مــورد
توجــه قــرار مــیداد بــه ایــن معنــا کــه طبیعــت و
محیــط زیســت واجــد شــعور بخشــی از کیهــان
و هســتی لحــاظ میشــد کــه بلحــاظ وجــودی
بــا دیگــر بخشهــا و پارههــای هســتی مرتبــط
بــود .ایــن ارتبــاط در لســان افالطــون بــه مشــارکت
و بهرهمنــدی و بــه لســان عرفــای مســلمان بــه
ســایه و بــه لســان حکمــای اســامی بــه حضــور
حقیقــت در رقیقــه تعبیــر شــده اســت .در ایــن
رویکــرد ،آدمــی موجــودی از هســتی اســت کــه
از تمامــی بخشهــای معقــول و نفســی و جســمی
(طبیعــی) برخــوردار اســت و لــذا خــود در کیهــان
و بــا کیهــان اســت؛ در کیهــان بودنــی کــه بــرای او
مســئولیت شــناخت موجــودات و شــناخت خــود و
اتحــاد بــا معرفتشناســی بــه دســت آمــده را مقــرر
م ـیدارد .در ایــن بینــش آدمــی پاســدار طبیعــت و
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محیــط زیســت اســت چــرا کــه طبیعــت بــرای او
هــم مخلــوق خــدا اســت و هــم پــر از نشــانه و آیــت
شناســایی حــق و هــم اینکــه طبیعــت ،پــر از حضــور
خداونــدی اســت و لــذا مقــدس اســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی در ادامــه افــزود :در مقابــل
ایــن رویکــرد ،رویکــرد مدرســههایی چــون
بیکــن و الک و کانــت و دیگــران قــرار دارد کــه
طبیعــت را وســیله قدرتیابــی انســان و ســوژه
مــدرن میداننــد .بــرای آنهــا طبیعــت ،موجــودی
بیشــعور اســت کــه متعلــق شــناخت و احســاس
انســان قــرار میگیــرد تــا آدمــی بتوانــد حســب
شــناخت حاصــل آمــده از فعالیــت ذهنــی خــود،
قــدرت یابــد و بــه تعالــی برســد .بــرای کانــت،
طبیعــت موجــودی انــداموار اســت کــه بــه آدمــی
کمــک میکنــد تــا راحتتــر بتوانــد بــر نــزاع
علیــت اخبــار و علیــت اراده آزاد اخــاق غلبــه کنــد
و بــه عقالنیــت محــض و آزادی و تقــدس و رفــاه
و رشــد در چارچــوب اندیشــه مــدرن دســت یابــد.

وی یــادآور شــد :ایــن رویکــرد کــه خیلــی
ســریع آموزههــای خــود را در قالــب عقالنیتــی
جهانشــمول و کلــی بــه ســطح دانشــگاههای
مــدرن قــرن نوزدهــم آورد و تــا یــک قــرن و
نیــم دوام یافــت ،پاسداشــت طبیعــت را از آن رو
ضــروری میدانــد کــه بــودن طبیعــت انــداموار
ســالم را الزمــه دســتیابی بــه آرزوهــای انســان
میدانــد .بــه ایــن معنــا بــرای مدرنهــا ،طبیعــت
وســیلهای در خدمــت انســان اســت و لــذا ضــروری
اســت از وســیله بــه خوبــی مراقبــت شــود.
بــه گفتــه اســتاد دانشــگاه :عــاوه بــر دو رویکــرد
فــوق ،در نیمــه دوم قــرن بیســتم و بــا آغــاز فعالیــت
دانشــگاههای محلــی مســئولیت محــور ،موضــوع
محیــط زیســت و مخاطــرات زیســت محیطــی
از منظــری دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت .در
ایــن الگــوی دانشــگاهی بــه جــای پارادایمهــای
کلــی و جهانشــمول در دو مــوج نخســت،
بــه مســئولیتهای کوچــک و محلــی مراکــز
آموزشــی و پژوهشــی توجــه شــد و متناســب بــا
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ایــن مأموریتهــا پروژههــای متعــددی در قالــب
بورســیههای تحصیلــی ،تنظیــم متــون درســی،
تربیــت کنشگــران فعــال آمــوزش دیــده و غیــره
تعریــف شــد.
ماحــوزی در پایــان یــادآور شــد :بایــد توجــه داشــت
کــه الزمــه فعالیــت آمــوزش عالــی نویــن در رویکرد
ســوم ،اســتقالل دانشــگاه و مســئولیتپذیری آن در
قبــال جامعــه و محیــط زیســت اســت .امــروزه مــی
تــوان در دانشــگاههای ایــران بــا اعطــای آزادی
نســبی و تعریــف مکانیســمهای مســئولیتپذیری
و اســتفاده از ظرفیتهــای دروس عمومــی
بــرای آموزشهــای نظــری و عملــی شــهروندی
دانشــگاهی و مســئولیت جامعــه دانشــگاهی در قبال
محیــط زیســت و مهمتــر از همــه ،ســواد زیســت
محیطــی ،رؤیــای اهتمــام جــدی و مســئوالنه
دانشــگاهیان بــه محیــط زیســت را واقعیــت بخشــید
و ایــران را از وضعیــت تأســفبرانگیز فعلــی کــه
یکــی از کشــورهای آلــوده و پرمخاطــره زیســت
محیطــی در جهــان اســت ،خــارج کــرد.

اولین جلسه سال  ۱۳۹۸رؤسای پژوهشگاههای ملی کشور برگزار شد

نخســتین جلســه روســای پژوهشــگاههای
ملــی کشــور ،سهشــنبه  ۲۷فروردینمــاه 1398
در محــل ســالن دکتــر قانعــیراد پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
برگــزار شــد.

در ایــن نشســت نحــوه همکاریهــای مشــترک بیــن
پژوهشــگاهها بررســی شــد و طــی ایــن بررسـی تجربــه

کشــور آلمــان (ماکــس پالنــک) بــه عنــوان یــک
نمونــه مــورد مطالعــه و بحــث قــرار گرفــت و دربــاره
ضــرورت اســتفاده از ظرفیتهــای پژوهشــگاهها
توســط اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاههای دیگــر
و همافزایــی تاکیــد شــد.
در ادامــه ایــن نشســت امــور مربــوط بــه برنامهریــزی
الزم دربــاره فعالیتهــا و بودجــه ســال  ۱۳۹۸و تقویــم
جلســات مــورد بررســی قــرار گرفــت و پیگیــری

اقدامــات اجرایــی مربــوط بــه جلســات پیشــین بــا
رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســامی ،وزیــر محترم
علــوم ،رئیــس محتــرم مرکــز پژوهشهــای مجلــس
و برگــزاری جلســات جهــت معرفــی ظرفیتهــا و
دســتاوردهای پژوهشــگاههای ملــی کشــور بــه ســایر
مســئولین طــراز اول کشــور از جملــه برنامههــای پیــش
رو اســت.

اخبار پژوهشکده
دکتر برات قبادیان معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صمت:

پژوهشکده با حمایت وزارت صمت توانایی گشایش افقهای
جدید را دارد

دکتــر بــرات قبادیــان معــاون آمــوزش ،پژوهــش
و فنــاوری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
ضمــن بازدیــد از پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی ،در جمــع اعضــای هیئــت علمــی
ایــن پژوهشــکده حضــور یافــت .دکتــر حســین
میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در ابتــدای ایــن نشســت ،پــس از معرفــی
ظرفیتهــا و پتانســیلهای ایــن پژوهشــکده،
بــر لــزوم ارتبــاط بیــن دانشــگاه ،جامعــه و صنعــت
تاکیــد کــرد.

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه پژوهشــهای
اجتماعــی و فرهنگــی بخــش صنعــت توجــه بــه ارزیابــی
تاثیــر اجتماعــی را قبــل ،حیــن و پــس از انجــام پــروژه
هــای صنعتــی بســیار مهــم دانســت کــه از آن غفلــت
شــده اســت و ضــروری اســت تــا علــوم اجتماعــی در
متــن صنعــت دیــده شــود نــه در حاشــیه آن.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی از
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی ویــژه تحقیقــات علــوم
انســانی بــه عنـوان فرصتــی یــاد کــرد کــه مــی شــود جایزه
ویــژه تحقیقــات کاربــردی را چنانچــه وزارت صمــت
حمایــت کنــد در حــوزه مربوطــه امســال مــد نظــر
قــرارداده و تقدیــر از آثــار را هدفمندتــر کــرد.
در ادامــه دکتــر قبادیــان بــا تأییــد ایــن نکتــه کــه ایــن
جلســات میتوانــد مــا را بــه نتایــج ملموستــر و واقعیتــر
نزدیــک کنــد گفــت :مــا بایــد همزمــان هــم بــه وضــع
موجودمــان و هــم بــه تحــوالت آتــی انقــاب صنعتــی
چهــارم کــه از ســال  ۲۰۱۲آغــاز شــده اســت توجــه داشــته
باشــیم .درخصــوص وضــع موجــود ،واقعیــت ایــن اســت
کــه وضعمــان در زمینــه ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه و

همچنیــن اداره علمــی بخشهــای مختلــف تخصصــی
کشــور چنــدان مطلــوب نیســت.
وی تصریــح کــرد :بــه عنـوان مثــال؛ چــرا چهــار میلیــون
دانشــجو تربیــت شــود؟ چــرا ایــن مقــدار  ۱۰میلیــون یــا
کمتــر نباشــد؟ ایــن مقــدار دانشــجو براســاس کــدام
تقاضــا و خواســت گرفتــه شــده اســت؟ مــا در ایــن زمینــه
خطاهایــی داشــتهایم .تــا االن مــا کشــور را براســاس
درآمدهــای نفتــی بــدون محدودیــت اداره کردیــم امــا
دیگــر نمیتوانیــم .شــاید تنهــا در عرصــه پزشــکی آنهــم
بــدان دلیــل کــه بــا ســامتی مــا در ارتبــاط اســت از علــم
اســتفاده میکنیــم و وضعمــان خــوب اســت.
دکتــر قبادیــان درخصــوص برنامــه ارتبــاط صنعــت
و دانشــگاه گفــت :از ســال گذشــته اســتفاده از
توانمندیهــای داخلــی و بینیــازی از خــارج را شــروع
کردهایــم و بــرای ایــن کار در ســال جــاری ۱۰ ،برنامــه
کلیــدی بــرای وزارت صمــت تعریــف کردهایــم کــه
یکــی از ایــن کارهــا طــرح تــاپ (توانمندســازی تولیــد
و توســعه اشــتغال پایــدار) اســت .طبــق ایــن طــرح ،از
طریــق طــرف تقاضــا (بنگاههــای صنعتــی ،معدنــی و
تجــاری) ،تقاضاهــای علمــی و فناورانــه حــوزه صمــت
ثبــت میشــود و از ســوی دیگــر ،طــرف عرضــه
(پژوهشــگران و فنــاوران) متناســب بــا آن تقاضاهــا ،قــدم
بعــد را برمیدارنــد.
وی افــزود :در راســتای ایــن ارتباط ،هدف مــا در گام اول
تقاضامحــور کــردن پایاننامههــا و رســالهها بــه منظــور
حــل معضــات و مشــکالت علمــی و فنــی موجــود و
دانشبنیــان کــردن تولیــد کاالهــا و عرضــه خدمــات
اســت .در گام بعــد ،ایجــاد واحدهــای تحقیــق و توســعه
در بنگاههــا و گام نهــادن در مســیر اهــداف انقــاب
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صنعتــی چهــارم و ایجــاد اشــتغال پایــدار و زایشــی اســت.
معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت
گفــت :مــا نتوانســتهایم علــم را در کشــور همچــون
جوامــع پیشــرفته جــا بیاندازیــم و آن را تقاضامحــور
کنیــم .در بخــش صنعــت مــا هیچــگاه نیامدهایــم یــک
آمایــش صنعتــی -ســرزمینی انجــام دهیــم و بــر اســاس آن
صنایعمــان را در اســتانهای مختلــف پایهریــزی کنیــم.
حتــی در جانمایــی صنایــع بــزرگ نیــز دچــار خطاهــای
اســتراتژیک شــدهایم؛ چنانکــه صنایــع انرژیبــر و
آببــر را در فــات مرکــزی ایــران تأســیس کردهایــم.
وی بــا اشــاره بــه انقــاب صنعتــی چهــارم کــه دنیــا را
متحــول کــرده اســت گفــت :مــا خودمــان را بــرای
ایــن انقــاب آمــاده نکردهایــم و معتقــدم پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی میتوانــد در ایــن
راســتا کمــک شــایانی داشــته باشــد .مــا بایــد شــئون
ایــن انقــاب را بدانیــم و خیلــی ســریع تبعــات و نحــوه
مواجهــه بــا آن را فــرا بگیریــم .بــرای ایــن کار الزم اســت
پــس از عقــد تفاهمنامــه بــا پژوهشــکده ،همکاریهایــی
را آغــاز کنیــم.
ً
دکتــر قبادیــان خاطرنشــان کــرد :اساســا صنعــت بــه
پژوهــش و پژوهشــکده نیــاز دارد؛ مبــادا دیــر شــود و
انقــاب صنعتــی چهــارم بــه صــورت یــک ســونامی مــا را
غافلگیــر کنــد و بــه یکبــاره اقتصــاد ،دولــت و کشــور
را بــه قهقــرا ببــرد و نتوانیــم حتــی ادامــه حیــات دهیــم.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــه خصــوص
ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی ،صنعــت و تجــارت توســط
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا حمایــت
وزارت صمــت افقهــای جدیــدی را درنــوردد.
دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی و آموزشــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز بــا
معرفــی برخــی از فعالیتهــای ایــن پژوهشــکده ،بــه
برخــی از زمینههــای همــکاری پژوهشــی و آموزشــی
مشــترک بــا وزارت صمــت اشــاره کــرد .آمایــش آمــوزش
عالــی متناســب بــا نیازهــای وزارت صمــت ،بررســی
زمینههــای عقبماندگیهــای صنعتــی در مناطــق
محــروم ،تعهــدات وزارت صمــت و وزارت عتــف در
قبــال محیــط زیســت و تحــوالت ســبک زندگــی در
مناطــق صنعتــی از زمــره م ـوارد پیشــنهادی توســط دکتــر
ماحــوزی بــود.
دکتــر حســین ابراهیــم آبــادی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه جــوان
بــودن و ارتبــاط خــوب پژوهشــکده بــا اســتادان
حوزههــای مختلــف ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
گفــت :پژوهشــکده ظرفیتهــای بســیار قدرتمنــدی
ً
دارد .اساســا پژوهشــکده تأســیس شــده اســت تــا از نــگاه
جامعهشناســی ،روانشناســی ،علــوم انســانی و غیــره بــه
توضیــح پدیدههــای حــوزه علــم و فنــاوری بپــردازد.
بــه گفتــه وی :گفتگوهــای بیــن حــوزه علــوم انســانی و
صنعــت میتواننــد مــا را بــه مســئلهیابی اصلــی و نحــوه
ارتبــاط عینیتــر نزدیــک کنــد.

اخبار پژوهشکده
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مراسم رونمایی از کتابهای

«سیاست زبانی در بینالمللیسازی آموزش عالی در ایران»و «تجارب زیسته بینالمللی دانشگاهیان ایران»
کتابهــای «سیاســت زبانــی در بینالمللیســازی
آمــوزش عالــی در ایــران» و «تجــارب زیســته
بینالمللــی دانشــگاهیان ایــران» کــه بــه کوشــش
فیــروزه اصغــری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــدهاند،
در غرفــه انتشــارات ایــن پژوهشــکده در نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران رونمایــیشــدند.
ایــن مراســمشــنبه هفتــم اردیبهشــت ســاعت  ۱۱بــا
حضــور مولــف در محــل غرفــه انتشــارات پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در
نمایشــگاه کتــاب تهــران واقــع در شبســتان ،راهــرو
 ۲۶غرفــه شــماره  ۳۰برگــزار شــد.
رونمایی از کتاب
«عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران»
کتاب«عدالــت جنســیتی در آمــوزش عالــی ایــران»
تالیــف لیــا فالحتــی عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در غرفــه انتشــارات
ایــن پژوهشــکده در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب
تهــران رونمایــی شــد.
ایــن مراســم یکشــنبه هشــتم اردیبهشــت ســاعت
 ۱۱بــا حضــور مولــف در محــل غرفــه انتشــارات
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم در نمایشــگاه کتــاب تهــران واقــع در شبســتان،
راهــرو  ۲۶غرفــه شــماره  ۳۰برگــزار شــد.

کتاب«زنان در جهان دانشگاهی»
رونمایی شد
کتاب«زنــان در جهــان دانشــگاهی» ویراســته
ربــه کاراجــرز و پاســکال مولینیــه کــه بــه همــت
خدیجــه کشــاورز عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و عطیــه اصغــرزاده
ترجمــه و توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی منتشــر شــده اســت در غرفــه انتشــارات ایــن
پژوهشــکده در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران
رونمایــیشــد.
ایــن مراســم سهشــنبه دهــم اردیبهشــت ســاعت ۱۱
بــا حضــور مترجمــان در محــل غرفــه انتشــارات
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم در نمایشــگاه کتــاب تهــران واقــع در شبســتان،
راهــرو  ۲۶غرفــه شــماره  ۳۰برگــزارشــد.
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ده عنوان کتاب جدید در حوزه «علم و فناوری»
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری بــا ده عنــوان کتــاب جدیــد در حــوزه مطالعــات علم
و فنــاوری ،در ســی و دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران حضــور داشــت.

آن ره که آمدیم
کتــاب «آن ره کــه آمدیــم» درآمــدی تحلیلــی بــر تاریــخ و جامعهشناســی مســألهی علــم در ایــران
مجموعــه نشس ـتهای «مســألهی علــم در ایــران» تالیــف :منوچهــر آشــتیانیّ ،
محمدامیــن قانع ـیراد
و اســمعیل خلیلــی اســت کــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :پرســش مســلط اثــر حاضــر« ،پرســش از خــرد ،اندیشــه،
ـث ژرفُ ،نــو و ریشـهای
معرفــت و علــم در ایــران» اســت .دربــارهی ایــن چهــار مقولــه بــه طــرح بحـ ِ
بــا توجــه بــه پاس ـخهای ازپیشآمــاده و ُمبتنــی بــر پیشفرضهــای مســتقل از فــروض و پاس ـخهای
ّ
متعــارف پرداختــه و نیــز پارهیــی پرس ـشهای اصولــی را ،بهویــژه دربــارهی چیســتی و تاریــخ تطــور
فاهمــه در ایــران در میــان گذاشــته اســت.

انقالب علمی

کتــاب «انقــاب علمــی» حلقــۀ گمشــدۀ تمــدن مســلمانان در ســیر تحــول علــم تجربــی تالیــف
عبداللــه فرهــی در  ۵۸۴صفحــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :نقــاط عطــف مهمــی را میت ـوان در تاریــخ جوامــع بشــری
یافــت کــه انســان بــا عبــور از جهــل و خرافــه و درک عقبماندگــی خــود ،بــر بــال دســتاوردهای
تمدنــی پیشــین بــه ســوی علــم و دانشــی نویــن پــر ًکشــیده اســت .ایــن علــم و دانــش ،ابــزاری اساســی
بــرای شــکلدهی بــه تمــدن نوینــی بــود کــه معمــوال بــه دنبــال عصــری مملــو از شــک و تردیــد نســبت
بــه دســتاوردهای پیشــینیان و ایجــاد پرســشهایی اساســی و بیپاســخ ،و البتــه بــه پشــتوان ۀقــدرت و
حکومتــی سیاســی صــورت میگرفــت .تأکیــد ایــن پژوهــش بیشــتر بــر یکــی از بزنگاههــای مهــم
تاریخــی مربــوط بــه ســدههای دوم تــا چهــارم هجــری (هشــتم تــا دهــم میــادی) اســت کــه مقــارن بــا
عصــر نخســت خالفــت عباســی بــوده اســت؛ بهویــژه آنکــه ســخن از علـمورزی در تمــدن مســلمانان
تــا پیــش از ایــن زمــان چنــدان امکانپذیــر نیســت.

تجدد رمانتیک و علوم شاهی
کتــاب «تجــدد رمانتیــک و علــوم شــاهی» تالیــف رضــا نجــف زاده توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــد.
موضــوع اصلــی ایــن مجلــد درواقــع ســازوکارها و چگونگــی عملکــرد قــدرت در قالــب پارههــای
عمــدهای از نهادهــای اصلــی دانایــی رســمی در دورۀ پهلویهاســت .شــناخت تاریــخ مدرنیتــۀ ایرانــی
و سرگذشــت سیاســتگذاریهای رســمی متجددانــه ،بــدون توجــه بــه بنیانهــای معرفتشــناختی
ایدئولوژیهــای توســعه و تجــدد و ترقــی ابتــر خواهــد بــود .پژوهــش حاضــر درصــدد نورتابانــدن
تجــدد بومــی دوران
لــوژی تاریخباورانــۀ
بــر ســویههای معرفتشــناختی کمترشناختهشــدۀ ایدئو
ِ
ِ
ِ
پهلویهاســت.
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مکتب نوسازی و دشواری های بومی سازی در ایران
کتــاب «مکتــب نوســازی و دشـواری هــای بومــی ســازی در ایــران» تالیــف مرتضــی فرهــادی از ســری
تامــات صاحبنظــران ایرانــی در بــاب آموزشعالــی اســت کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر و بــه بــازار نشــر عرضــه شــده اســت.
کتــاب حاضــر بــا بررســی مواجهههــای ســنت و صنعــت در جامعــه ایــران بــا نــگاه مردمنگارانــه ســعی
دارد تــا رونــد نوســازی در جامعــه مــا را توضیــح دهــد .مولــف بــا نگاهــی تحلیلــی و بــا تمرکــز بــر
مولفههــای مکتــب نوســازی در پــی آن اســت کــه مســائل و مشــکالت پیــش روی فراینــد بومیســازی
در ایــران را در عرصههــای مختلــف مــورد واکاوی قــرار دهــد.

فلسفه علم کانت
کتــاب «فلســفه علــم کانــت» تالیــف رضــا ماحــوزی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،بــا شــمارگان  ۱۰۰۰نســخه و قیمــت ۳۲۰۰۰تومــان بهــار ۱۳۹۸
روانــه بــازار نشــر شــد.
در مقدمــه ایــن اثــر آمــده اســت :در ایــن اثــر تــاش بــر آن اســت تــا بنیادهــای مابعدالطبیعــی و
معرفتشــناختی ایــن مهــم در اندیشــۀ کانــت شناســایی و تصویــری واضــح از مفهــوم «علــم فلســفه»
ً
ارائــه شــود .ازایـنرو ،در ایــن پژوهــش بــه مـوارد و مباحثــی کــه مســتقیما الزمــۀ طــرح مفهــوم «علــم
فلســفه» ،کــه ایــن خــود نیــز بــر مفهــوم «نظــام کامــل فلســفی» مبتنــی اســت توجــه شــده اســت و
از پرداختــن بــه دیگــر مباحــث فلســفۀ نظــری ،عملــی و غایتشــناختی کانــت دوری شــده اســت.
ً
برکنــار از جنبههــای قــوت و ضعــف تحلیلهــای کانــت و بعضــا مالحظــات انتقــادی کــه میتـوان از
ایــن اندیشــه ارائــه داد ،حصــول ایــن مطلــوب ،خــود تمهیــدی بــرای ورود بــه بازشناســی جریــان فکــری
متفاوتــی اســت کــه از بطــن آن علــوم انســانی جدیــد غــرب متولــد شــده و بالیــده اســت.

فلسفه دانشگاه
کتــاب «فلســفه دانشــگاه» بــا عن ـوان فرعــی تأمالتــی دربــارة دانشــگاه در جهــان و ایــران ویراســته رضــا
ماحــوزی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و مقدمــه منوچهــر آشــتیانی اســت کــه
توســط انتشــارات ایــن پژوهشــکده منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :دربــارة فلســفه دانشــگاه چــه میدانیــم؟ آیــا ایــن عنـوان نیــز نامــی
ثبتشــده بــرای رشــتهای دانشــگاهی همچــون فلســفۀ چیــن یــا هنــد یــا یونــان و یــا اســامی اســت؟ و یــا
فلســفهای مضــاف همچــون فلســفه هنــر اســت؟ و یــا بایــد آن را بهعنـوان مبانــی فلســفی و نظــری رشــتهای
بــه نــام «دانشــگاه» بــه حســاب آورد؟ فلســفه دانشــگاه هیچکــدام از ایــن ســه نیســت و بایــد چیســتی آن
را در جایــی دیگــر جســت.
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مقدمه ای بر مطالعات علم
کتــاب «مقدمــه ای بــر مطالعــات علــم» نوشــته دیویــد ِهــس اســت کــه بــه همــت رضــا همتــی ترجمــه و
توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :قــرن بیســتم عصــر پیشــرفتهای عظیــم علمــی و فنــی اســت،
بهطوریکــه علــم بــه مؤلفــة اصلــی فرهنــگ و زندگــی اجتماعــی مــا بــدل شــده اســت .بهخصــوص در
دو دهــۀ گذشــته ،تغییــرات مهمــی در ســطح جهانــی بــه وقــوع پیوســته اســت کــه بــه طــور فزاینــدهای بــر
نقــش ،عملکــرد و شــکل نظامهــای تولیــد دانــش در سرتاســر جهــان تأثیــر گذاشــته اســت.
کتــاب حاضــر توســط دیویــد جــی هــس تألیــف شــده و اگرچــه بیــش از دو دهــه از تألیــف آن میگــذرد،
امــا همچنــان بهعنــوان یــک کتــاب مقدماتــی کالســیک در ایــن حــوزه مطــرح اســت .اثــر حاضــر
میتوانــد بهعنــوان یــک منبــع درســی بــرای دانشــجویان کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشــتههای
جامعهشناســی ،فلســفه و انسانشناســی ،جهــت درس جامعهشناســی علــم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ادغام فناوری در آموزش عالی
کتــاب « ادغــام فنــاوری در آمــوزش عالــی جنبــه هــای اجتماعــی و ســازمانی» نوشــته  :دانیــل دابلیــو
ســوری ،جیمــز «تــرس» اســتفوراک و روبــرت ام گــری /دانشــگاه آالبامــای جنوبی/ایــاالت متحــده
امریــکا اســت کــه توســط الهــام اکبــری ترجمــه و توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
کتــاب «ادغــام فنــــــاوری در آموزش عـــــــــالی (جنبههــای اجتماعــــی و ســـــازمانی)» زوایای مختلف
اســتفاده از فنــاوری در آمــوزش عالــی را درنظــر گرفتــه و بهگون ـهای جامــع بــه تمــام م ـواردی میپــردازد
کــه مدیــران و رؤســای دانشــگاهها ،سیاســتگذاران ،اعضــای هیئــت علمــی و ســایر ذینفعــان بــرای
ایجــاد دورههــای برخــط یــا توســعه آنهــا نیــاز دارنــد .کتــاب حاضــر میتوانــد بــرای تمــام کارشناســان
آمــوزش عالــی و کســانیکه بــه راهانــدازی درســت و اســتاندارد دانشــگاههای مجــازی یــا دورههــای
آنالیــن عالقهمنــد هســتند ،راهگشــا باشــد.

درآمدی بر انسانشناسی علم و آموزش عالی
کتــاب «درآمــدی بــر انسانشناســی علــم و آمــوزش عالــی» تألیــف فردریــک بــارت و دیگــران اســت کــه
بــه همــت جبــار رحمانــی ومهســا شــیخان ترجمــه و توســط انتشــارت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم روانــه بــازار نشــر شــد.
کتــاب «درآمــدی انسانشناســی آمــوزش عالــی» در هشــت فصــل بــه بررســی جنبههــای مختلــف آمــوزش
عالــی میپــردازد .در ایــن پرداخــت ،بــا مفهــوم علــم ،دانــش و موقعیتمنــدی آن در آموزشعالــی از
دریچــه انسانشناســی مواجــه هســتیم .انسانشناســی آمــوزش عالــی ،شــاخهای از انسانشناســی کاربــردی
اســت کــه تــاش میکنــد تــا ســازوکارهای قــدرت ،هویــت ،اقتــدار و موقعیــت دانشــجویان نســبت بــه
ً
س ـواد و علــم دانشــگاهی را بررســی کنــد .کتــاب حاضــر نیــز ،در رونــدی نســبتا ترتیبــی ،تــاش کــرده
اســت تــا نگاهــی تــازه بــه آخریــن مطالعــات در خصــوص مباحثــی چــون انسانشناســی علــم ،مطالعــات
فرهنگــی علــم ،دیدگاههــای انسانشناســی فرهنگــی بــه آمــوزش عالــی ،سـوادهای دانشــگاهی و یادگیــری
در آموزشعالــی ،انسانشناســی ســواد ،انسانشناســی کاربــردی ،تدریــس و اقتــدار علمــی در کالس
درس داشــته باشــد.
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ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران
کتــاب «ارزیابــی کیفیــت در آمــوزش عالــی ایــران از اندیشــه تــا عمــل» تالیــف عبــاس بــازرگان از ســری تامالت
صاحبنظــران ایرانــی در بــاب آموزشعالــی اســت کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :در قــرن بیسـتویکم ،نقــش آمــوزش عالــی در توســعة کشــورها
بیشازپیــش اهمیــت یافتــه اســت .در ایــن راســتا ،کیفیــت آمــوزش عالــی و ارزیابــی آن در زمــرۀ
دغدغههــای اصلــی نظامهــای آمــوزش عالــی قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن مجموعــه گزیــدهای از مقالههــا ،نوشــتهها و گزارشهــای علمــی مربــوط بــه کیفیــت و ارزیابــی
در آمــوزش عالــی کــه توســط نگارنــده طــی دو دهــه گذشــته تدویــن شــده و یــا انتشــار یافتــه اســت،
گــردآوری شــده اســت.

مجموعه «پیمایشهای جامعه دانشگاهی» منتشر شد
مجموعــه «پیمایشهــای جامعــه دانشــگاهی» در یــازده جلــد طراحــی شــده کــه تاکنــون  9جلــد آن
توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت .دکتــر
حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی مدیریــت ایــن مجموعــه را بــه
عهــده داشــته اســت .وی ضــرورت تدویــن و انتشــار ایــن مجموعــه را چنیــن بیــان داشــته اســت؛ «بــا
تاکیــد بــر اهمیــت آرشیوســازی مطالعــات انجــام شــده در حوزههــای مختلــف ،مجموعــه پیمایشهــای
جامعــه دانشــگاهی بهعنــوان يکــي از مطالعــات آرشــيوی ســعی کــرده بخشــی از منابــع و مســتندات
فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی در ايــران را بــه تصويــر و توصيــف بکشــد و درعينحــال پرتــوی
بــر افقهــای آموزشــی و پژوهشــی در زمينــه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی در ايــران
نهــد .اميــد اســت کــه محتــوای آثــار ایــن مجموعــه مــورد توجــه و اهتمــام صاحبنظــران و متوليــان
امــر در نهادهــا و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی مرتبــط بــا آمــوزش عالــی قــرار گيــرد».

جلــد نخســت ایــن مجموعــه بــا عنــوان «ســنجش
افــکار دانشــجویان کشــور( »)۱۳۵۴بــا تالیف مرتضی
نصفــت در ســال  ۱۳۹۷منتشــر شــد.

در پیشــگفتار ایــن کتــاب آمــده اســت :گرانبهاتريــن
ســرمايه و «منبــع طبيعــی» کــه هــر جامعــه بـرای نيــل بــه
آرمانهــا و تأميــن آينــده خــود در اختيــار دارد نيــروی
ســازنده و توانايــی فکــری ســرآمدان و رهبـران آن اســت.
دانشــجويان قشــری ممتــاز از هــر جامعــه را تشــکيل
میدهنــد کــه بيشــتر برگزيــدگان و ســرآمدان از آن
برمیخيزنــد و نظــام آمــوزش عالــی دســتگاهی اســت
کــه ايــن نيــروی انســانی ســازنده بايــد در آن پــرورش
يابــد .يکــی از عوامــل توفيــق دانشــگاه در ايفــای ايــن
نقــش مهــم معنــوی و اجتماعــی آنســت کــه هدفهــا
و برنامههــا و روشهــای آن بــا ويژگیهــای روانــی و
اجتماعــی دانشــجويان و برداشــتی کــه از نقــش خــود در
جامعــه امــروز و فــردا دارنــد ســازگار باشــد .بنابرايــن از
مســائل اساســی کــه در هرگونــه بحــث و تفکــر دربــاره

آمــوزش عالــی مطــرح میشــود شــناخت خصوصيــات
رفتــاری و اســتعدادها و خواســتها و آرزوهــا و مشــکالت
دانشــجويان اســت.
در قســمت دیگــری نویســنده میگویــد :رســالهای کــه
اينــک عرضــه میشــود حاصــل کوششــی اســت کــه در
مؤسســه روانشناســی دانشــگاه تهـران از چنــد ســال پيــش
بــا يــاوری گروهــی از محققــان بـرای فراهم کــردن چنين
منبــع اطالعــات تحقيقاتــی در خصــوص دانشــجويان
صــورت گرفتــه اســت.
نصفــت یــادآوری میکنــد :در گــزارش حاضــر
مســائل و موضوعهــای مــورد بررســی بــه پنــج قســمت
تقســيم شــدهاند و هــر يــک از فصــول رســاله بــه يکــی
از آنهــا اختصــاص يافتــه اســت ،بــا ايــن عنوانهــا:
«مشــخصات تحصيلــی دانشــجويان»« ،مشــخصات
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فــردی و خانوادگــی دانشــجويان»« ،مســائل تحصيلــی
و دانشــگاهی»« ،نگــرش دانشــجو بــه آينــده خويــش»،
«مســائل عمومــی اجتماعــی» .در مقدمــه رســاله ،فصلی
تحــت عنـوان «موضــوع و روش تحقيــق» در بيــان زمينــه
بررســی ،برنامــه تحقيــق و مراحــل آن و روش کار آمــده
اســت.

جلــد دوم ایــن مجموعــه بــا عنوان «مســائل آموزشــی
و اقتصــادی دانشــجویان ( »)۱۳۷۳تالیــف مصطفــی
عســگریان منتشــر شــده اســت.

در مقدمــه بخــش اول ایــن کتــاب آمــده اســت :اهمیــت
توجــه دانشــجویان در پیمایــش هــای ملــی بــه ســبب
اهمیــت دانشــجویان آنهــا عنـوان یــک گــروه اجتماعــی
در بســتر تحــوالت اجتماعــی چنــد دهــه گذشــته اســت.
بــا لــزوم توجــه بــه دانشــجویان را میتــوان از منظــر
تغییـرات اجتماعــی و نقــش تعییــن کننــده نهاد دانشــگاه
و آمــوزش عالــی بــه عنـوان عاملــی موثــر در تغییــر باورها،
ارزشــها و رفتارهــا در جامعــه ارزیابــی کــرد.
در ادامــه نویســنده آورده اســت :نتایج تحقیــق پیش رو به
خواننــده نشــان خواهــد داد کــه در حوزههــای مختلــف
حیــات اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی ،دانشــجویان در
مـوارد متعــدد نســبت بــه ســایر گروههــا دیــدگاه متفاوتــی
نســبت بــه جهــان پیرامــون دارنــد ،نگرانــی هایشــان فــرق
دارد و حساســیت هایشــان متفــاوت اســت.
جلــد چهــارم ایــن مجموعــه بــا عنــوان «ارزشهــا و
نگرشهــای دانشــجویان ( »)۱۳۹۴تالیــف غالمرضــا
غفــاری اســت کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــده اســت.

عســگریان در مقدمــه بــا اشــاره بــه مســائل دانشــجویان
مینویســد :مســائل دانشــجویان ابعــاد مختلفــی دارد کــه
مــا بــه آنهــا اشــاره نمودیــم و در این تحقیــق آنهــا را در دو
بعــد آموزشــی و اقتصــادی مــورد مطالعــه قـرار دادهایــم.
شــناخت ایــن مســائل موجــب میشــود کــه بتـوان در رفــع
آن مشــکالت برنامهریــزی نمــود و در تربیــت نیــروی
انســانی آینــده جامعــه اقــدام مؤثــری بــه عمــل آورد.
یــک جامعــه در حــال تحــول و توســعه نمیتوانــد در
شناســایی مســتمر مســائل دانشــجویان بیتفــاوت باشــد.
بنابرایــن انجــام تحقیقــات در ایــن رابطــه الــزامآور هــر
جامعــه پویاســت.
جلــد ســوم ایــن مجموعــه بــا عنــوان «ارزشهــا و
نگرشهــای دانشــجویان( ۱۳۷۹و  »)۱۳۸۱تالیــف
آرش نصــر اصفهانــی اســت کــه توســط انتشــارات
پژوهشــکده منتشــر شــد.

نویســنده در بخــش اول نوشــته اســت :پیمایــش
ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان در پــی فراهــم کــردن
دادههایــی در بــاب ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان
اســت تــا برمبنــای ایــن داده ،درکــی واقعبینانــه از
تغیی ـرات در ارزشهــا ،نگرشهــا ،پنداش ـتها ،باورهــا
و انگیزههــای آحــاد اف ـراد جامعــه حاصــل شــود .ایــن
مهــم بــا پذیــرش ایــن ایــده کــه ریشــه و خاســتگاه
اصلــی رفتــار و کنشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی،
سیاســی و اقتصــادی را کــه در جهانهــای فرهنگــی
و اجتماعــی افــراد جامعــه عینیــت پیــدا میکننــد
بایــد در ارزشهــا و نگرشهــای اف ـراد جســتجو کــرد،
اهمیتــی مضاعــف پیــدا میکنــد .شــناخت از ارزشهــا
و نگرشهــای شــهروندان ،آ گاهــی از نقشــة کنــش
کنشگ ـران اســت؛ چــه آ گاهانــه برمبنــای ایــن نقشــه
ذهنــی عمــل کننــد و چــه ناخــودآ گاه .درهرصــورت،
ایــن نقشــه ،هدایتگــر اصلــی اقدامــات آنهاســت و
درک و رصــد رونــد تغییـرات فرهنگــی و اجتماعــی در
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جامعــه ،مســتلزم آ گاهــی از ایــن ارزشهــا و نگرشهــا
قلمــداد میشــود.
جلــد پنجــم ایــن مجموعــه بــا عنــوان «نگــرش هــا
و رفتــار دانشــجویان (( »)۱۳۸۲مــوج اول) تالیــف
حســین ســراج زاده و فاطمــه جواهــری اســت.

س ـراج زاده در مقدمــه و معرفــی ایــن مجموعــه آمــورده
اســت :بــا توجــه بــه اينكــه آ گاهــي از گرايشهــا،
رفتــار و آ گاهيهــاي دانشــجويان و تغييــرات آنهــا در
طــول زمــان بــه فهــم و تحليــل جريانهــا و فرايندهــاي
فرهنگــي ،سياســي ،و اجتماعــي موجــود در دانشــگاهها
و در ســطح جامعــه كمــك شــاياني ميكنــد و پيشبينــي
رونــد تحــوالت آينــده جامعــه را تاحــدودي ممكــن
ميســازد ،اجــراي پژوهشهــاي پيمايشــي منظــم در
ميــان دانشــجويان ب ـراي مدي ـران و برنامهري ـزان جامعــه،
بهخصــوص در بخــش آمــوزش عالــي راهگشــا و بلكــه
ضــروري اســت .بــه هميــن دليــل طــرح «ســنجش
گرايشهــا ،رفتــار و آ گاهيهــاي دانشــجويان
دانشــگاههاي دولتــي» در دســتور كار دفتــر مطالعــات و
تحقيقــات معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري ق ـرار گرفــت.
در ادامــه مینویســد :نتايــج و يافتههــاي ايــن طــرح
در گزارشــي كــه پيــشرو داريــد در هفــت فصــل
تنظيــم شــده اســت .در فصــل اول (معرفــي پژوهــش)،
ضــرورت انجــام پژوهشهــاي پيمايشــي بين دانشــجويان
و مســائل روششناســي پژوهــش مــورد بحــث قــرار
ميگيرنــد .فصــل دوم بــه معرفــي ويژگيهــاي جمعيتــي
پاســخگويان ميپــردازد ،و تصويــري از خصوصيــات
فــردي و خانوادگــي آنــان ارائــه ميكنــد .در فصــل
ســوم تحــت عنــوان وضعيــت آموزشــي و مســائل
دانشــگاهها ،يافتههــاي مربــوط بــه وضعيــت آموزشــي
دانشــجويان قبــل از ورود بــه دانشــگاه ،هنــگام ورود بــه
دانشــگاه ،هنــگام تحصيــل در دانشــگاه  ،و پــس از اتمام
تحصيــل ارائــه ميگــردد و محورهــاي اصلــي نگــرش
دانشــجويان نســبت بــه موضوعــات اداري ،آموزشــي
وسياســي در دانشــگاه ترســيم ميشــود .چهارميــن

اخبار پژوهشکده
فصــل بــه نگرشهــاي فرهنگــي و اجتماعي دانشــجويان
ميپــردازد .در ايــن فصــل نگــرش و رفتــار دانشــجويان
نســبت بــه خان ـواده ،ديــن ،زندگــي و اجتمــاع  ،مســائل
زنــان ،كجرويهــاي اجتماعــي ،نحــوة گــذران اوقــات
فراغــت ،و شــخصيتهاي مــورد عالقــه دانشــجويان
مــورد بررســي ق ـرار ميگيــرد .فصــل پنجــم مرب ـوط بــه
نگرشهــا و رفتــار سياســي پاســخگويان اســت .در ايــن
فصــل يافتههــاي پژوهــش دربــارة موضوعاتــي همچــون
منابــع خبــري و ميــزان اعتمــاد بــه آنهــا ،هــواداري
سياســي ،رفتــار سياســي و انتخاباتــي ،قانونگرايــي،
وفــاداري بــه هويــت ملــي و نظــام سياســي ،سياســت
خارجــي و غيــره ارائــه و تحليــل ميشــوند .فصــل ششــم
ناظــر بــه موضوعــات اقتصــادي اســت و در آن نگــرش
دانشــجويان دربــارة مهمتريــن مســائل ايــن عرصــه
همچــون تضــاد طبقاتــي ،دالیــل مشــكالت اقتصــادي،
و خطمشــيهاي اقتصــادي رقيــب (كنتــرل تــورم يــا
بيــكاري ،ترجيــح توزيــع درآمــد بــر افزايــش درآمــد ملــي
و برعكــس ،ســرمايهگذاري خارجــي ،تأمیــن بودجــه
دولــت از نفــت يــا ماليــات ،و …) بررســي و تحليــل
ميشــوند .در آخريــن فصــل خالصــهاي از يافتههــاي
پژوهــش بــا تأکیــد بــر رابطــة پنــج متغيــر اصلــي مســتقل
منتخــب (جنســيت ،پايــگاه اجتماعــي ،رشــته تحصيلي،
محــل دانشــگاه ،و قوميــت) بازخوانــي شــده اســت.
جلــد ششــم ایــن مجموعــه بــا عنــوان «نگــرش هــا
و رفتــار دانشــجویان (( »)۱۳۹۴مــوج دوم) تالیــف
حســین ســراج زاده ،فاطمــه جواهــری و ایــرج فیضــی
منتشــر شــده اســت.

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

فراهــم کــردن دادههــای معتبــر دربــاره نگرشهــا و
رفتــار دانشــجویان اســت .همچنیــن ازآنجاکــه ایــن
طــرح ،مرحلــه دوم از یــک طــرح پیمایشــی طولــی
اســت ،دادههــای آن میتوانــد ب ـرای شــناخت تغیی ـرات
نگرشهــا و رفتــار دانشــجویان در طــول زمــان هــم مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
هفتیمــن جلــد ایــن مجموعــه بــه «ســرمایه اجتماعــی
دانشــجویان ( ۱۳۸۴و  »)۱۳۹۳تالیــف غالمرضا غفاری
اختصــاص یافتــه اســت.

در مقدمــه ایــن پژوهــش آمــده اســت :ســنجش
ســازه ســرمایه اجتماعــی هــم بــه دلیــل چندبعــدی و
دادن افـراد
چندســطحیبودن و هــم تحــت پوشــش قـرار ِ
و جمعیتهــای متنــوع ،کار دشــوار و ســختی اســت.
باوجودایــن ،امــروزه در بیشــتر کشــورهای جهــان ،شــاهد
ســنجش ایــن ســرمایه در مقیاسهــای ملــی ،منطقـهای،
محلــی و نیــز در جمعیتهــای معیــن هســتیم .مطالعــات
انجامشــده نشــان میدهنــد ،بــه تناســب طــرح مفهومــی
ـ نظــری اختیارشــده و مهمتــر از آن قلمــرو و ســطحی
کــه در آن ســنجش انجــام میشــود ،در چهارچــوب
ســنتهای ّ
کمــی و کیفــی ،روشهــا و شــیوههای
سنجشــی مختلفــی را طــرح و پیشــنهاد کردهانــد کــه
هرکــدام الزامهــا و قوتهــای خــود را دارنــد.
نویســنده در ادامــه یادآور میشــود :در ایــن گزارش
تصویــری از ســرمایه اجتماعــی جمعیت دانشــجویی
در قالــب دو بخــش ارائــه شــده اســت .در بخــش
نخســت مقایســه وضعیــت ســرمایه اجتماعــی
دانشــجویان بــا جمعیــت غیردانشــجویی ،بــر
مبنــای دادههــای پیمایــش ملــی ســرمایه اجتماعــی
ارائــه شــه اســت کــه در ســال  ۱۳۹۳بــه ســفارش
شــورای اجتماعــی کشــور اجــرا شــده بــود .در
بخــش دوم مقایســه وضعیــت ســرمایه اجتماعــی
دانشــجویان در ســال  ۱۳۹۳بــا وضعیــت ســرمایه
اجتماعــی دانشــجویان در پیمایــش ســرمایه
اجتماعــی ســال  ۱۳۸۴ارائــه شــده اســت .در ایــن
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مقایســه ،حجــم جمعیــت دانشــجویی مــورد بررســی
بــرای هرکــدام از دو ســال  ۱۳۸۴و  ۱۳۹۳برابــر بــا
 ۱۰۷۲نفــر اســت.
جلــد نهــم ایــن مجموعــه بــا عنــوان «پیمایــش کالس
درس دانشــگاهی در ایــران( »)۱۳۹۵تالیــف آمنــه
صدیقیــان بیدگلــی کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــده اســت.

عبــاس کاظمــی در مقدمــه ایــن پیمایــش نوشــته اســت:
مــا در «برنامــه پژوهشــی کالس درس» کوشــیدهایم از
ابعــاد مختلفــی ماجـرای کالس درس را دنبــال کنیــم.
در ادامــه مینویســد :هــدف ایــن مطالعــه ،ســنجش
جامــع وضعیــت کالس درس از نــگاه دانشــجویان و
فعالیتهایــی اســت کــه دانشــجویان در ارتبــاط بــا آن
انجــام میدهنــد.
کاظمــی متذکــر میشــود :نتایــج پیمایــش حاضــر در
ابعــاد مختلفــی نشــانه ورود دانشــگاههای ایـران بــه برهــه
جدیــد هســتند .شــکل حضــور و غیبــت دانشــجویی،
معنــای عمیقــی پیــدا کــرده اســت ،انگیزههــای ورود بــه
دانشــگاه ،متعــدد و متکثــر شــده و میــل بــه مانــدن در
دانشــگاه و ادامــه دادن بــه حضــور در دانشــگاه تقویــت
شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــا یکســری از
نتایــج روبـهرو میشــویم کــه بهظاهر مانــدن در دانشــگاه
ً
را توجیــه نمیکننــد؛ مثــا اینکــه امیــدی بــه یافتــن کار
در بیــن دانشــجویان دیــده نمیشــود ،یعنــی درحالیکــه
درس خوانــدن توجیــه اقتصــادی نــدارد ،افـراد همچنــان
مایــل هســتند دانشــجو بشــوند .پس چــه چیــزی موجب
تــداوم حیــات دانشــگاه میشــود؟ پاســخ ایــن پرســش
در تغییــر کارکــرد دانشــگاه نهفتــه اســت .همیــن پیمایش
نشــان میدهــد کــه انگیزههــای ورود بــه دانشــگاه
چنــان متکثــر شــده اســت کــه کار و علــم تنهــا بخشــی
از انگیزههــای مــدرک گرفتــن محســوب میشــوند؛
در عــوض ،طیفــی از انگیزههــای اجتماعــی و فرهنگــی
مداخلــه کردهانــد کــه ســبب برجســته شــدن هویــت
منزلتــی دانشــگاه شــدهاند .امــروزه دانشــگاه بیــش از هر

اخبار پژوهشکده
زمــان دیگــری بــا زندگــی روزمــره گره خــورده و مســائل
خــرد و پیشپاافتــاده زندگــی را مخاطــب خــود قـرار داده
اســت .مطمئــن هســتم خواننــدگان ایــن گـزارش نــکات
عمیقتــری از کتــاب حاضــر بیــرون خواهنــد کشــید و
امیــد دارم پیمایــش حاضــر مســیری ب ـرای تأمــل بیشــتر
دربــاره وضعیــت امروز دانشــگاه و کالس درس گشــوده
باشــد.
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مولــف در پیشــگفتار ایــن اثــر آورده اســت :معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد
بهمنظــور ترســیم نیمرخــی از وضعیــت اجتماعــی
و فرهنگــی دانشــجویان ،اســاتید و کارکنــان ،اقــدام بــه
اجــرای طــرح پایــش فضــای فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه نمــود تــا یافتههــای ایــن مطالعــه بتوانــد در
امــر برنامهریــزی فرهنگــی و اجتماعــی بــهکار آیــد.
گـزارش حاضــر نتیجــه اجـرای طــرح پایــش در حــوزه
دانشــجویی اســت.

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

عرضه  ۵عنوان کتاب جدید در حوزه دانشگاه و جامعه
از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به بازار نشر
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،پنــج عنــوان کتــاب جدیــد در حــوزه مطالعــات اجتماعــی
منتشــر و بــه نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب رســاند .در ادامــه معرفــی اجمالــی از ایــن کتابهــا آمــده اســت.

دانشگاه و دولت_ملتسازی
کتــاب «دانشــگاه و دولــت ملتســازی» تالیــف مــارک کویــک و دیگـران اســت کــه توســط آریــا متیــن و ایمــان
بحیرایــی ترجمــه و از ســوی انتشــارات پژوهشــکده منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :تغییــرات دولــت رفــاه و تغییــرات دولتـملــت ،دو ُبعــد از ابعــاد
ـت درحالگــذار بــر اثــر جهانیســازی هســتند کــه هــر دو ،رابطــه تنگاتنگــی بــا آمــوزش عالــی ،بهویــژه
دولـ ِ
بــا بخــش نخبــۀ آن ،یعنــی نهــاد دانشــگاه ،دارنــد .کتــاب حاضــر مجموعــه مقاالتــی اســت کــه تاثیــرات
متقابــل دانشــگاه و فراینــد دولــت ملتســازی را بررســی میکنــد.

امید اجتماعی
کتــاب «امیــد اجتماعــی؛ چیســتی ،وضعیــت و سببشناســی» بــه کوشــش هــادی خانیکــی و همــکاران و توســط
انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهگــی و اجتماعــی منتشــر شــد.
در مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت :میتــوان گفــت خلــق فرصتهــای نــو و ابــداع شــیوههای نویــن
بــرای ایجــاد تغییــر در نگرشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی بــا هــدف تقویــت امیــد اجتماعــی
میتوانــد راهحــل برونرفــت از یــأس اجتماعــی باشــد ،زیــرا تجربــه نشــان داده اســت کــه در بخشهایــی
کــه توانمندســازی صــورت میگیــرد ،جامعــه شــیوههای حــل مســائل خــود را پیــدا میکنــد .بــه ایــن
منظــور ابتــدا بایــد صورتبنــدی دقیــق و علمــی نســبت بــه مســأله ارائــه داد و چیســتی و چرایــی و
چگونگــی امیــد اجتماعــی در ایــران را بررســی نمــود .بــا ایــن انگیــزه در اردیبهشــت مــاه  ۱۳۹۶پــس از
بحــث و تبــادل نظــر در ارتبــاط بــا مهمتریــن مســائل اجتماعــی روز ایــران ،بــه امیــد اجتماعــی پرداختیــم.
بــرای ایــن مهــم ،از انجمنهــای علمــی و حرفــهای و صاحبنظــران در حوزههــای گوناگــون نظــری
بــرای اندیشــیدن و تحقیــق پیرامــون چهارمحــور اصلــی موضــوع« :تبییــن چیســتی»« ،وضعیــت»« ،ســبب
شناســی» و «راهکارهــا و سیاس ـتهای امیــد اجتماعــی» دعــوت بهعمــل آمــد کــه خوشــبختانه اجمــاع
ارجمنــدی از اندیشــمندان بــر مــدار امیــد شــکل گرفــت.
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اخبار پژوهشکده

درآمدی برتعامل دانشگاه با محیط پیرامون
کتــاب «درآمــدی برتعامــل دانشــگاه بــا محیــط پیرامــون» تالیــف رضــا مهــدی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه توســط انتشــارات ایــن پژوهشــکده در  ۳۲۸صفحــه منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :بــا قدمتــی قریــب بــه هــزار ســال ،دانشــگاههای امــروزی از
قدیمیتریــن نهادهــا و ســازمانهای ســیاره در معــرض خطــر زمینانــد .ایــن نهادهــای انسانســاز و
باشــکوه ،قرنهــا در مقابــل تغییــرات اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی نهتنهــا مقــاوم؛ بلکــه تحولآفریــن
بودهانــد .بــا ایــنحــال ،دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ،در قــرن حاضــر بــا چالشهــای
بیســابقهای روبــرو شــده و ایــن مواجهــۀ سرنوشتســاز همچنــان ادامــه خواهــد داشــت .کتــاب حاضــر
ســعی دارد تعامــات متقابــل دانشــگاه را بــا محیطهــای مختلــف جامعــه مــورد بررســی قــرار دهــد.

مجموعه مقاالت همایش

روابط دولت و ملت در ایران
کتــاب «مجموعــه مقــاالت همایــش روابــط دولــت و ملــت در ای ـران» بــه کوشــش محمدحســین پناهــی و علــی
انتظــاری اســت کــه توســط انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در  ۸۸۰صفحــه
منتشــر شــده اســت.
در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت :از زمانــی کــه پدیــده دولت-ملــت ،هم ـراه بــا شــکلگیری مدرنیتــه
سیاســی ،در اروپــا پدیــد آمــد ،یکــی از مهمتریــن موضوعــات مطالعاتــی علــوم سیاســی مــدرن و جامعهشناســی
سیاســی رابطــه متقابــل دولــت و ملــت بــوده اســت .بــا شــکلگیری دولت-ملتهــای بعــدی در ســایر جوامــع
بشــری ،موضــوع نــوع مناســب رابطــه متقابــل دولــت و ملــت هم ـواره در اولویــت بــاالی مطالعــه و اندیش ـهورزی
ِ
اندیشــمندان ق ـرار داشــته اســت.
اثــر حاضــر مجموعــه مقاالتــی اســت کــه پیرامــون روابــط متقابــل دولــت و ملــت به¬ویــژه در ایـران گردآوری شــده
است.

مطالعات پسااستعماری
کتــاب «مطالعــات پســااســتعماری(منتخب مقــاالت)» تالیــف دنیــس میتو اســت که توســط بیل اشــکرافت ،گرت
گرفیتــز ،هلــن تیفیــن تدویــن و توســط جمعــی از مترجمــان ترجمــه و بــه کوشــش تــورج رحمانــی ویرایــش شــده
اســت .ایــن کتــاب در  ۱۰۵۶صفحــه و بــا شــمارگان  ۱۰۰نســخه توســط انتشــارت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
كتــاب «مطالعــات پســا -اســتعماری» كــه توســط جمعــی از مؤلفــان آ گاه بــه ايــن حــوزه تأليــف شــده و
بــا اقبــال بســيار گســترده و مناســبي در محافــل علمــی دنيــا مواجــه شــده اســت بــر آن اســت ايــن پديــده را
بهتفصيــل از زوايــای متعــدد بررســی كــرده و وجــوه نمايــان آن را در محافــل علمــی و دانشــگاهی جوامــع
در حــال توســعه بررســی كنــد .بدينترتيــب ،ايــن مجموعــه بــه نحــوه ترويــج و اشــاعه فرهنــگ و ادبيــات
ً
غربــی -كــه در اينجــا عمدتــا ادبيــات انگليســی بهعنـوان ادبيــات غالــب و بانفــوذ در تمــام جهــان موردنظــر
اســت -پرداختــه و نتايــج برخاســته از ايــن مســئله را در كنــار مفاهيــم ديگــری از قبيــل تنــوع فرهنگــی ،نــژاد،
تفــاوت قومــی و غيــره كــه همگــی بنابــه منظورهــای خاصــی طــرح شــدهاند ،بررســی و تحليــل میكنــد.

اخبار پژوهشکده
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تمدید مهلت ارسال اثر به همایش ملی
«مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری»
مهلــت ارســال چکیــده آثــار بــه همایــش ملــی «مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری» (یادمــان دکتــر
قانعــی راد) تــا  ۳۱مــرداد  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
•نســبت فرهیختگــی و دانشــگاه در
ایــران
•اخالق آ کادمیک
•میانرشتگیها در ایران
•فرهنگ دانشگاه کارآفرین
•زنــان در شــرکتهای دانــش بنیــان و
تحــوالت 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
•گروههــای دانشــجویی و نقشهــای
آ نها
•مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
علــم و فنــاوری
•فــن علــم در جامعــه آ کادمیــک
ایرانــی
•گــذر از جامعهشناســی علــم بــه
مطالعــاتفرهنگــیواجتماعــیعلــم

اخبار پژوهشکده
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چهل و پنجمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم تحقیقــاات و فناوری شــماره یــک دوره دوازدهم
فصلنامــه علمی-پژوهشــی تحقیقــات فرهنگــی ایــران
ویــژه بهــار  1398را منتشــر کــرد ؛
عالقهمنــدان مقــاالت زیــر را در ایــن شــماره میتواننــد
بخوانند:

 الگــوی ارزشهــای ادراکــی در مخاطبــان پلتفرمهــایبازیهــای دیجیتــال؛ ســید محمــد علــی ســید حســینی،
پویــان ن ـژادی ،حامــد نصیــری

 چهارچــوب تشــخیص مکانیکهــای مناســببازیهــای رایانــهای بــرای آمــوزش موضوعــات
شــناختی؛ حجــت دهقــان زاده ،حســین دهقــان زاده ،بهــروز

مینائــی

 -الگــوی اثرگــذاری اســتفاده از بازیهــای ویدئــوی

ورزشــی بــر مصــرف ورزشــی؛ شــهرام شــفیعی ،هشــام

اخبار اعضای هیئت علمی
• ســعیده ســعیدی همــکار پژوهشــی و محقــق دوره
پســادکتری پژوهشــکده از ابتــدای ســال جــاری آغــاز
بــه کار کــرد.
• خدیجــه کشــاورز بــا عنــوان «دشــواریهای ورود
بــه حرفــۀ دانشــگاهی» در یازدهمیــن همایــش ملــی
آمــوزش اردیبهشــت  98شــرکت کــرد.
• ســعیده ســعیدی بــا مقالــه «بازگشــت بــه مثابــه
امــکان :چالــش هــای مهاجـران بازگشــتی در بازیابــی
هویــت حرفــهای خــود در نهــاد آمــوزش عالــی» در
یازدهمیــن همایــش ملــی آمــوزش اردیبهشــت 98
شــرکت کــرد.
• ابــاذر اشــتری مهرجــردی بــا ســخنرانی «بازنمایــی
دخانیــات بعنــوان آســیب اجتماعــی در هنــر
هفتــم» در ســومین ســمپوزیوم ملــی روز جهانــی
گرافیک(اردیبهشــت  )98شــرکت کــرد.
• رضــا ماحــوزی ،در چهارمین همایــش کنکاشهای
مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایــران ســخنرانی
خــود را بــا عنـوان «آمــوزش لیبـرال در انقــاب ســفید
و ســوء تبعــات آن بـرای انســجام ملــی» ارائــه کــرد.
• اســمعیل خلیلــی در چهارمیــن همایــش
کنکاشهــای مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایـران
بــا مقالــه «مســتضاد ذهــن ترجمــهای و همبســتگی
اجتماعــی در ایــران» شــرکت کــرد.
• جبــار رحمانــی در چهارمیــن همایــش کنکاشهای
مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایــران ســخنرانی
خــود را بــا عنــوان «قانعــی راد پژوهشــگر اجتماعــی
تــام» ارائــه کــرد و همچنیــن مقالــه «از آیینزدگــی تــا

رســتمی ،حکیمــه افــروزه ،آرمــان عاشــوری

 رابطــه اعتیــاد بــه بازیهــای رایانــهای و انزواطلبــینوجوانــان؛ مطالعــه مــوردی دانشآمــوزان پســر مقطــع
راهنمایــی شهرســتان کاشــان در ســال 1395؛ محســن

رایانـهای در ایـران؛ ســید مهــدی شــریفی ،جـواد جواهــری،
مهــرداد اســتری

نیــازی ،الهــام شــفایی مقــدم ،زهــرا حســن زاده

 رابطــه میــزان اســتفاه از بازیهــای رایانــهایبــا اهمــالکاری تحصیلــی :نقــش واســطهگری
جهتگیــری هــدف در دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی؛
محبوبــه البــرزی ،فریبــا خوشــبخت ،رقیــه دورودی

 بررســی تاثیــر به کارگیــری مکانیکهــای بازیپردازیبــر موفقیــت طرحهــای جمــع ســپاری در حکمرانــی
الکترونیکــی؛ مــورد مطالعــات ،مشــارکت شــهروندان
شــهرکرد در زیباســازی شــهر؛ ســید محمــد باقــر جعفــری،
زه ـرا عبداللــه زاده

 تدویــن راهبردهــای کســب و کار در بازیهــایآیینــی شــدن زندگــی اجتماعــی :کاربردهــای مفهــوم
آییــن بـرای فهــم تحــوالت و پویاییهــای جامعــه ایـران
امــروز» را در ایــن همایــش ارائــه کــرد.
• رضــا ماحــوزی بــا مقالــه «ایــده فلســفی دانشــگاه و
آینــده تمــدن اســامی» در همایش مناســبات فلســفه و
تمــدن در جهــان اســام اردیبهشــت مــاه ســال جــاری
در دانشــگاه شــهید بهشــتی شــرکت کرد.
• عبــاس کاظمــی در نشســت نقــد کتــاب دغدغــه
ایرانــی اثــر دکتــر محمــد فاضلــی شــرکت کــرد.
• مهــدی حســین زاده فرمــی در نشســت «رســانه
هــا و ســبک زندگــی جوانــان ایرانــی» بــا عنــوان
«بررســی وضعیــت ســبک زندگــی جوانان در کشــور»
ســخنرانی کــرد.
• رضــا ماحــوزی بــا مقالــه «آمــوزش عالــی؛ راه
نجــات بــا عامــل ســقوط» در یازدهمیــن همایــش ملی
آمــوزش کــه در دانشــگاه شــهید رجایــی شــرکت کرد.
• ســعیده ســعیدی بــا مقالــه «بررســی اتنوگرافیــک
عوامــل موثــر بــر ســازگاری هویتــی زنــان مهاجــر
افغــان در زیســت کالنشــهری ،مطالعــه مــوردی:
تهـران و مشــهد» در چهارمیــن همایــش کنکاشهــای
مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایـران شــرکت کرد.
• رضــا ماحــوزی در بیســت و ســومین همایــش
بزرگداشــت حکیــم مالصــدرا بــا موضــوع « حکمــت
ایرانــی و حکمــت متعالیــه» بــا مقالــه «گفتگــوی
فیلســوفان مســلمان با حکمــای ایـران باســتان؛ الگویی
ب ـرای گفتگــوی فرهنگهــا» شــرکت کــرد.
•همایــش بینالمللــی آینــده جهــان اســام در افــق
 ۱۴۱۴در دانشــگاه تهـران برگـزار شــد .در ایــن همایش
دو روزه کــه در روزهــای هشــتم و نهــم اردیبهشـتماه
 ۱۳۹۸از ســوی دانشــگاه تهـران و بــا همــکاری چنــد

نهــاد دیگــر از جملــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری برگـزار
شــد ،یک نشســت بــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی اختصــاص داده شــد.
ایــن نشســت بــا عنــوان «آینــده علــم و فنــاوری در
جهــان اســام» بــا حضــور دکتــر محمــد حســینی
مقــدم ،دکتــر لیــا فالحتــی و دکتــر ســید محمــود
نجاتــی حســینی برگــزار شــد.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
• کارگاه عملــی «تحلیــل تماتیــک» بــه همــت مرکــز
آموزشهــای تخصصــی و آزاد پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی برگ ـزارشــد.
ایــن کارگاه در چهــار جلســه دوشــنبهها ،از بیســتم
خردادمــاه بــا تدریــس دکتــر عبــاس کاظمــی برگــزار
شــد.
• کارگاه آموزشــی «اســتخراج مقالــه علمــی– پژوهشــی
از پایاننامــه و طــرح پژوهشــی» بــه همــت مرکــز
آموزشهــای تخصصــی و آزاد پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار میشــود.
ایــن کارگاه یــک روزه بــا تدریــس دکتــر مهــدی علیپــور
حافظــی و بهمــدت  8ســاعت برگ ـزار میشــود.

