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سخن سردبیر
زمسـتان کرونایـی آمـوزش عالـی ایـران رو بـه پایـان 
اسـت و امیدهـا به بهار دوخته شـده اسـت؛ بهـاری بدون 
و  بهداشـتی  و  اقتصـادی  و  سیاسـی  اسـترس های 
محدودیت های خودخواسـته و دیگرخواسـته. یک سـال و 
یـک مـاه از محدودیت هـای همـه جانبـه آمـوزش عالـی 
می گـذرد. در همیـن بـازه زمانـی، بسـیاری از مشـاغل و 
فعالیـت  کرونایـی  اسـتراحت  زمان هـای  در  فعالیت هـا 
پیشـین خـود را بـا رعایـت اصـول و ضوابـط بهداشـتی از 
سـر گرفتنـد امـا حـوزه آمـوزش چـه در وزارت آمـوزش و 
وپـرورش و چـه در وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری به 
 در این بازنگشـتن و 

ً
دنیـای قدیم خود بازنگشـت. مسـلما

مجهـز کـردن خود بـه امکانـات بیشـتر و گشـودن درهای 
تعامالتـی بیشـتر و پیشـرفته تر بـرای حوزه آمـوزش خیری 
ایـام  از  بیشـتر  را  خـود  آینـده  در  می توانـد  کـه  هسـت 
کـه  ایامـی  در  دهـد؛  نشـان  امـروزی  محنت انگیـز 
فقـدان  خاطـر  بـه  بسـیاری  دانشـجویان  و  دانش آمـوزان 
امکانـات و زیرسـاخت های الزم و مهارت هـای ارتباطـی 
و آموزشـی و پژوهشـی یـا تـرک تحصیـل کرده و یـا دچار 
افـت تحصیلـی شـده و یـا حتـی خـود را از رنج هـای این 
زندگـی آسـوده کردنـد. بـا ایـن همـه دسـت های مهربـان 
بسـیاری بر سـیاق فرهنگ نیک منـش ایرانیان دسـت گیری 
کـرد تـا ایـن سـرمایة بـزرگ بیـش از ایـن متضـرر نشـود. 

بـاری بایـد مقاومت کـرد و بـرای بهتر کردن شـرایط حوزة 
آمـوزش و کشـور کوشـش های چنـد برابر مبذول داشـت. 
بایـد ماند و سـاخت. باید حـوزه عمومـی را تقویت کرد و 
تـا آنجـا کـه بشـود راه را بـرای حضـور جامعـه و حـوزه 
عمومـی در عرصـه آموزش عمومـی و عالی فراهـم کرد تا 
سـرمایه های  و  غیردولتـی  متخصـص  افـکار  کمـک  بـه 
مالـی متمایـل بـه فعالیـت و حضـور در عرصـه آموزش و 
پژوهـش، بـر مشـکالت فائـق آمـد. گویـی نـه فقـط برای 
ایـام بحـران، بلکـه حتـی در دوران فراوانـی و گشـودگی 
اقتصـادی، راه حـل نجـات آموزش ما و بـه خدمت گرفتن 
دولـت،  و  صنعـت  و  جامعـه  مشـکالت  حـل  بـرای  آن 
حضـور جدی خیـران و حامیـان آموزش و علـم و فناوری 
اسـت. بازخوانـی تجربیـات قدیـم کشـورمان و تجربیات 
حـال و اکنـون دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی و پژوهشـی 
جهـان در ایـن حـوزه می تواند بهـار علم و فرهنـگ را برای 
مـا بـه ارمغـان آورد. امیـد آنکه محنت هـا کاسـتی گیرد و 
جوانه هـای نشـاط و امیـد در پنـاه حمایت هـای مردمـی 
قـوت گیـرد و میوه هـای شـیرین و آبـدار ایـن درخت هـای 

تنومند و زیبا، کام مردمان سرزمین مان را شیرین کند.

رضا ماحوزی
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سلسلهنشستها

هفدهمین نشست:
یادگیری الکترونیکی به عنوان 

پارادایم آینده یادگیری

در هفدهمین نشسـت آنالین »از آموزش عالی کالسیک 
بـه آموزش عالی الکترونیکی« از مجموعه نشسـت های 
علـم و جامعه مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی، 
مقولـه یادگیـری الکترونیکـی بـه عنـوان پارادایـم آینـده 

یادگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر سـید امیـد فاطمی، رئیـس مرکـز فناوری های 
دیجیتالـی دانشـگاه تهـران در ابتـدای سـخنان خود در 
سـنتی  آمـوزش  ویژگی هـای  بیـان  در  نشسـت  ایـن 
بـرای  اسـتاد  سـنتی  آمـوزش  در  گفـت:  )کالسـیک( 
 حـدود ۳۰ نفـر دانشـجو سـخنرانی 

ً
کالسـی بـا مثـال

می دهنـد،  گـوش  دانشـجویان  می کنـد.  )تدریـس( 

تکلیـف انجـام می دهنـد و امتحـان می دهنـد. سـخن 
گـرا و یاددهنـده محـور بـودن، اسـتفاده از روشـی یکتا 
مکانـی،  هـم  و  همزمانـی  یادگیرنـدگان،  همـه  بـرای 
منابـع  از  اسـتفاده  یادگیرنـدگان،  انفـرادی  یادگیـری 
مکتـوب و غیـر فعـال، خطـی و مشـخص بودن مسـیر 
یادگیـری، محدودیت ظرفیـت کالس، نیاز به تجهیزات 
کالبـدی وسـیع و تجهیـزات ارتباطـی انـدک و طوالنی 
از  بـاال(  بـه  سـاعت  )یـك  کالس هـا  زمـان  بـودن 

ویژگی های این آموزش سنتی است.
وی تصریـح کـرد: با بـروز ناگهانی پاندمـی کرونا، 
اغلـب اسـتادانی کـه آشـنایی و تجربـه ای در یادگیـری 
بـا  را  الکترونیکـی  یادگیـری  نداشـتد،  الکترونیکـی 
برگـزاری کالس برخـط همزمـان )کالس زنـده( یکـی 
زنـده  کالس  برگـزاری  بـه  نسـبت  لـذا  و  می دانسـتند 
به عنـوان نسـخه برخـط کالس هـای حضـوری خـود 
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اینترنـت  نداشـتند،  دسـتگاه  دانشـجویان  کردنـد.  اقـدام 
مناسـب نبـود و کالس زنـده، گاهی با قطعـی اتصال مواجه 
می شـد. بدیـن ترتیـب هـم مزایـای آمـوزش حضـوری و 
چهـره به چهـره را از دسـت دادیم و هم نتوانسـتیم از مزایای 
دوره هـای یادگیـری الکترونیکی بهره مند شـویم و در مقابل 

به نقاط ضعف هر دو روش گرفتار شدیم.
رئیـس مرکـز فناوری هـای دیجیتالـی دانشـگاه تهـران 
گفـت: اکثـر دوره هایـی که در ابتـدای تعطیلی دانشـگاه ها 
شـدند،  برگـزار  گذشـته(  تحصیلـی  سـال  دوم  )نیمسـال 
منحصر به اسـتفاده از تعدادی فایل پی دی اف یا اسـتفاده 
از صـوت یـا حداکثـر پاورپوینـت همـراه با صوت اسـتاد 
بـود و بـا توجـه بـه این که پیـش بینی شـده بـود امتحانات 
پایـان تـرم به صـورت حضـوری برگزار شـوند بـه ارزیابی 
اصلـی  ویژگی هـای  از  کـه  نیـز  دانشـجویان  مسـتمر 

دوره های آموزش الکترونیکی است توجهی نشد.
دکتـر فاطمـی خاطـر نشـان کـرد: بـا تـداوم پاندمی و 
کـم رنـگ شـدن امیـد بـه بازگشـایی دوره هـای حضوری، 
اسـتادان بـه مـرور گروه های واتسـاپی برای اطالع رسـانی 
به دانشـجویان تشـکیل دادند و به سـراغ ارتبـاط ویدیویی 
)سـنکرون( رفتنـد. آنهـا به مـرور به ضبط صـدا و در ادامه 
ضبـط ویدیـو پرداختنـد و محلـی بـرای آپلـود آنهـا تعیین 
کردنـد و تـالش کردنـد از بسـترهای ارتباطـی بـرای دادن 

تکلیف و گرفتن کوئیز استفاده کنند.
وی افـزود: اسـتادان بـه تدریج وقتی دیدند در اسـتفاده از 
ایـن شـیوه جدیـد و ابزارهـای آن مشـکل دارنـد بـه سـراغ 
متخصصـان فنـاوری اطالعات و پداگـوژی رفتنـد. آموزش 
الکترونیکـی باعـث شـد اسـتاد از جایـگاه خـود بـه عنـوان 
»دانایـی بـر تاالر« به جایگاه »راهنمایـی در کنار« بیاید یعنی 
اسـتاد بـه راهنما تغییـر نقـش داد و فرایند یادگیری، دانشـجو 
محور شـد. این پارادایم شـیفت در عرصه یادگیری ناشـی از 
یـک ضرورت بـود که در پـی پاندمـی کرونا ایجاد شـده بود 
ولـی سـه عامل پیشـران هـم بـه ایـن پارادایم شـیفت کمک 
کردنـد که پیشـرفت های پداگوژی، پیشـرفت های فنـاوری و 

حضور نسل یادگیرنده های دیجیتال بود.
رئیـس مرکـز فناوری هـای دیجیتالـی دانشـگاه تهـران 

تصریـح کـرد: از عوامـل پداگـوژی مؤثـر در ایـن فراینـد، 
ارتبـاط  یادگیـری ماننـد سـازاگرایی و  تئوری هـای جدیـد 
گرایـی، تغییر نقش اسـتاد به جایگاه تسـهیل گـر –راهنمایی 
در کنـار و عضـوی از اجتماعـی یادگیـری، تأکید بـر درگیر 
شـدن دانشـجو با مطالب بـه منظور تحقـق یادگیری عمقی 
و ضـرورت تعاملـی بودن فراینـد یادگیری برای دسـتیابی به 
سـطوح بـاالی یادگیـری و طراحـی اسـتراتژی تدریـس بـه 
گونـه ای کـه یادگیرنـدگان را بـه سـمت اسـتفاده، تحلیـل، 
سـاخت و ارزیابـی سـوق دهد، بود. وجود نسـلی مسـتعد 
که با اتصال دائم به اینترت و داشـتن گوشـی های هوشـمند 
اینترنـت و  از طریـق  بـه اطالعـات  تبلـت و دسترسـی  و 
بازی هـای  و  موبایلـی  شـبکه های  در  زیـاد  وقت گـذاری 
رایانـه ای آمـاده ورود به ایـن روش نوین یادگیـری بود هم از 
عوامل پیشـران در این پارادایم شـیفت یادگیـری بود. البته از 
ویژگی هـای ایـن نسـل خودیادگیرنـده، گرایـش بـه دانـش 
سـطحی )عرضـی (در مقابـل دانـش عمیـق، ارتبـاط با هر 
کانال/گوینـده و مشـارکت در انتشـار اطالعات هم هسـت 
کـه الزم اسـت اسـتاد بـا راهنمایـی و هدایت دانشـجویان، 

آن ها را به سمت یادگیری عمیق سوق دهد.
وی در ادامـه در بیـان موارد مؤثـر در یادگیری عمیق بر 
تدریـس  طـرح  داشـتن  و  دوره  اهـداف  تبیـن  ضـرورت 
مناسـب از قبـل، تنـوع در روش های آموزشـی متناسـب با 
محتواهـای  ارائـه  یادگیرنـده،  هـر  یادگیـری  سـبك 
یادگیـری  تـا ۱۴دقیقـه(،  )بیـن ۸  و کوتـاه  چندرسـانه ای 
فعـال، منعطـف و انتخابـی و تکیه بر دانشـجو محوری در 
کید کـرد و در بیـان ویژگی های یادگیری  فراینـد یادگیری تأ
حاکـم  اجتماعـی  یادگیـری  آینـده،  در  گفـت:  آینـده  در 
خواهـد شـد و دانـش آمـوز در یادگیری یك جزیـره منفك 
محـور،  دانشـجو  یادگیـری،  فراینـد  همچنیـن  نیسـت. 
فعالیت محـور، دسـتاوردمحور، شـبکه محـور و مبتنـی بر 
اسـتفاده از محتواهـای کوتـاه، امکانـات چندرسـانه ای – 
بـه  خطـی  یادگیـری  از  حرکـت  و   – ویدیـو   

ً
مخصوصـا

یادگیری انتخابی خواهد بود.
دکتـر فاطمـی در تعریـف یادگیـری الکترونیکـی هـم 
گفـت: یادگیـری الکترونیکی به معنای اسـتفاده از اینترنت 
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بـرای دسترسـی بـه محتـوای آموزشـی، تعامـل بـا محتوا، 
حیـن  در  کمـک  گرفتـن  یادگیرنـدگان،  دیگـر  و  مـدرس 
فرآینـد یادگیـری بـرای بـه دسـت آوردن دانـش، سـاخت 

معنا و پیشرفت است.
دسـتاورد،  هـدف،  بـر  مبتنـی  مدلـی  ادامـه  در  وی 
سـرفصل، سـیالبس، فعالیت هـا، تعامـل، واحد درسـی و 
منابـع، ارزیابی و رصـد کردن را برای آمـوزش الکترونیک 
پیشـنهاد کـرد و گفـت: : طـرح تدریـس دانشـجومحور و 
الکترونیکـی،  محتـوای  تهیـه  شـامل  محـور  فعالیـت 
ارتباطـات و فعالیتهـای برخـط، رصـد و ارزیابـی کامـل 
روی سـامانه بـا حضـور اسـتاد در کالس زنـده به عنـوان 
راهنمای همراه اسـت. بهترین منبع آموزشـی، ویدیوهایی 
اسـت که توسـط اسـتاد تهیه و به همراه توضیحـات وی به 
بـه  ویدیوهـا  اسـت  بهتـر  می شـود.  ارائـه  یادگیرنـدگان 
 برای 

ً
نسـبت یـك سـوم زمـان کالس هـا تهیـه شـوند مثـال

یـک درس دو واحـدی، ۱۰سـاعت  در قالـب قطعه هـای 
ویدیویی ۸ تا ۱۴دقیقه – و روی سامانه قرار بگیرند.

رئیـس مرکـز فناوری هـای دیجیتالـی دانشـگاه تهـران 
تصریـح کـرد: فراینـد یادگیـری الکترونیکـی عالوه بر تهیه 
و در دسـترس قـرار دادن منابـع شـامل طراحـی تمریـن و 
تکلیـف در رابطـه بـا درس، برگـزاری کوئیزهـای برخـط، 
فیدبـك بـه پاسـخ های دانشـجویان، برگـزاری کالس زنده 
بـرای رفع اشـکال و بحـث و گفتگوی زنده با دانشـجویان  
بـه میزان یك هشـتم جلسـات کالسـی و در آخـر طراحی 

روش های ارزیابی از آموخته های دانشجویان است.
دکتـر فاطمـی بـا اشـاره بـه الگـوی کالس چرخشـی 
در  مناسـب  الگویـی  به عنـوان   )Flipped Classroom(
صـورت  بـه  تدریـس  الگـو،  ایـن  در  گفـت:  آمـوزش 
الکترونیکـی )خـارج از کالس( انجـام می شـود و زمـان 

کالس حضوری به بحث و گفتگو و حل تمرین می گذرد.
وی در بیـان پیش بینـی خـود از وضعیـت آمـوزش در 
دانشـگاه ها در شـرایط پـس از کرونـا گفـت: پیش بینی من 
این اسـت کـه در دوران پسـاکرونا، اسـتادمحوری کاهش 
توانایـی  بـه  نسـبت  اسـتادان  نگـرش  تغییـر  بـا  و  یافتـه 
تغییـر  همچنیـن  و  آن هـا  رسـالت  تغییـر  و  دانشـجویان 

پارادایـم جدیـدی در زمینـه  نگـرش خـود دانشـجویان، 
یادگیری/یاددهـی و کار شـکل می گیرد کـه فعالیت محور 
و مبتنـی بـر توجه به محتوا اسـت. در این الگـو، یادگیری، 
و  اسـت  حضـوری  و  الکترونیکـی  یادگیـری  از  تلفیقـی 
کالس بـه محل شـادی و تعامل تبدیل می شـود. همچنین 
بـه جـای حضـور فیزیکـی در کالس، کار مهم اسـت. در 
دانشـگاه  در  دیجیتالـی  فناوری هـای  نقـش  الگـو،  ایـن 

پررنگ شده و یادگیری برخط، مزیت رقابتی می شود.
دکتـر فاطمـی در پایـان در بیـان سـناریوهای مختلف 
تدریـس بـر خـط گفت: اگـر تنهـا ۱ تـا ۲۹ درصـد فرایند 
آمـوزش، برخـط باشـد از روش »بـه کمک وب« اسـتفاده 
می شـود کـه در آن اکثـر محتواهـا بـه صـورت چهـره بـه 
چهـره ارائـه می شـود و از وب بـرای قـرار دادن فایل هـا و 
تکالیـف اسـتفاده می شـود. اگـر بیـن ۳۰ تـا ۷۹ درصـد 
آمـوزش، برخـط باشـد در واقـع از تلفیقـی از روش هـای 
چهـره بـه چهره و بـر خط و الکترونیکی اسـتفاده می شـود 
و  برخـط  صـورت  بـه  مطالـب  از  خیلـی  آن  طـی  کـه 
می گیـرد،  قـرار  دانشـجویان  اختیـار  در  الکترونیکـی 
و  می شـود  داده  تحویـل  برخـط  صـورت  بـه  تکالیـف 

مباحثات الکترونیکی در درس وجود دارد.
وی تصریـح کـرد: اگـر بیـن ۸۰ تـا ۹۵ درصـد فرایند 
آمـوزش، برخـط باشـد، روش آمـوزش برخـط )آنالیـن( 
 همـه مطالـب بـه صـورت 

ً
شـناخته می شـود کـه تقریبـا

برخـط و الکترونیکـی ارائه می شـود و تعداد کم جلسـات 
چهـره بـه چهره فقط بـرای رفع اشـکال می باشـد و بالخره 
 
ً
اگـر بـاالی ۹۵ درصد آمـوزش برخط باشـد، روش کامال

برخـط )خالـص( خواهد بود کـه همه مطالـب به صورت 
بـر خـط ارائـه می شـود و تنها آزمون هـای نهایی اسـت که 

به صورت حضوری برگزار می شود.
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هجدهمین نشست:
تکنولوژی های نوین و چالش های آن 

برای آینده فرهنگی و اجتماعی 
آموزش عالی ایران

بـه  کالسـیک  عالـی  آمـوزش  »از  نشسـت  هجدهمیـن 

آمـوزش عالـی الکترونیکی« مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعـی، مقولـه »تکنولوژی هـای نویـن و چالش های 

آن بـرای آینـده فرهنگـی و اجتماعـی آموزش عالـی ایران« 

با حضور دو تن از صاحبنظران این حوزه بررسی شد.

بـا همـکاری  )آنالیـن( کـه  ایـن نشسـت برخـط  در 

معاونت  هـای پژوهـش و فنـاوری، فرهنگـی و اجتماعی و 

آموزشـی وزارت علـوم و همچنیـن مرکز نشـر دانشـگاهی 

برگـزار شـد، دکتـر شـهیندخت خوارزمـی، آینـده پـژوه و 

دکتـر همایون شـهریاری، اسـتاد و پژوهشـگر دانشـگاه از 

ابعـاد مختلـف بـه واکاوی تأثیـرات فناوری هـای جدید بر 

ایـران  عالـی  آمـوزش  اجتماعـی  و  فرهنگـی  تحـوالت 

 پرداختند.

دکتـر خوارزمـی بـا اشـاره بـه تحولـی کـه در جریـان 

شـناخت انسـان از واقعیت صـورت گرفته اظهار داشـت: 

در گذشـته شـناخت انسـان از واقعیـت بـه مثابـه پدیده ای 

منفـک،  علـوم،  آن،  در  کـه  بـود  بعـدی  تـک  و  سـاده 

رشـته های علمـی دارای مرزهای مشـخص و تکنولوژی ها 

علمـی  کارهـای  و  بودنـد  ای  جزیـره  قلمروهـای  دارای 

توسـط  تیم  پژوهشـی متخصـص صـورت می گرفت. هم 

اکنـون واقعیـت بـه مثابـه پدیـده ای پیچیده و چنـد الیه در 

آمـده و علـوم تلفیقـی )ماننـد جامعه شناسـی پزشـکی( و 

اینتراکتیـو( جـای  )معمـاری  فرارشـته ای  و  میان رشـته ای 

علـوم و رشـته  های تخصصـی را گرفته  انـد. ایـن رونـد تـا 

گاهی که در  آن جـا پیـش رفته که دربـارۀ موضوعی ماننـد آ

قلمـرو علـوم شـناختی قـرار داشـت، حتـی فیزیک دانـان 

وارد شـده اند. قلمروهـای جزیـره ای تکنولـوژی  هم جای 

خـود را بـه تکنولوژی هـای همگـرا و تلفیقـی مثـل نانـو و 

چاپگرهای سـه بعـدی داده و به جـای تیم های تخصصی، 

شـبکه ای گسـترده از دانشـمندان چندیـن رشـته مختلـف 

مرکـز  آن  نمونـۀ  بهتریـن  کارنـد.  پروژه هـا مشـغول  روی 
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تحقیقـات هسـته ای اروپا )سـرن( اسـت کـه در آن حدود 

ده هزار دانشـمند و پژوهشـگر و مهندس از ۵۸۰ دانشـگاه 

و مؤسسـه تحقیقاتـی از ۸۰ کشـور جهـان از جملـه ایران 

همـکاری دارنـد. تحـول مهـم دیگـر، علـم بنیـاد شـدن 

تکنولوژی و تکنولوژی بنیاد شدن علم است.

وی در تبییـن بحـث فناوری هـای نویـن بـه شـیوه های 

مختلـف دسـته بندی فناوری هـا اشـاره و خاطرنشـان کرد: 

بـه  آنهـا  تقسـیم  فناوری هـا،  بنـدی  طبقـه  تریـن  سـاده 

فناوری هـای متمرکـز بـر مـاده، متمرکـز بـر اطالعـات و 

متمرکـز بـر حیـات اسـت. هرچند حیـات خود از مـاده و 

اطالعـات ترکیـب یافتـه. بایـد توجـه داشـت که تنهـا پنج 

درصد عالم هسـتی از ماده قابل مشـاهده تشـکیل شـده و 

۲۷ درصـد آن، مـاده تاریـک و ۶۸ درصـد دیگـر انـرژی 

تاریـک اسـت. یعنـی صـرف نظـر از تحقیقاتی کـه درباره 

 تمـام 
ً
مـاده تاریـک و انـرژی تاریـک انجـام شـده، تقریبـا

اجـزای  درصـد  پنـج  بـر  متمرکـز  بشـر  علمـی  معرفـت 

تشـکیل دهنـدۀ عالـم هسـتی اسـت. پدیده های بسـیاری 

است که باید کشف شوند.

دکتـر خوارزمی تصریح کـرد: طبقه بندی دیگر شـامل 

سـه دسـته »تکنولوژی هـای گسسـت آفرین«  کـه بـا ایجاد 

گسسـت در فرآینـد تحـول اجتماعـی، زندگی را بـه قبل و 

بعـد از خـود تقسـیم می کننـد  مثـل تلویزیـون، تلفـن و 

اینترنـت، و…»تکنولوژی هـای نوظهـور« – که نشـانه های 

آنهـا ظاهـر شـده ولـی همگانـی نشـده اند  مثـل کامپیوتـر 

کوانتومـی و DNA ی اشـیا و »تکنولوژی هـای مـادر«  که 

بـدون آنهـا سـایر تکنولوژی هـا توسـعه نمی یافتنـد  مثـل 

هوش مصنوعی.

بـا  را  نویـن  تکنولوژی هـای  معرفـی  ادامـه،  در  وی 

فناوری هـای  از  بـه عنـوان نمونـه ای  کامپیوتـر کوانتومـی 

نوظهـور آغاز کرد و خاطرنشـان کـرد: کامپیوتـر کوانتومی 

باعـث دسـتیابی انسـان بـه ابـزاری بـا توانایـی بی سـابقه 

بـرای کشـف الگوهـای پنهـان و شـناخت و شبیه سـازی 

پدیده هـای دارای پیچیدگـی غیرقابـل فهـم، دسـتکاری و 

پیش بینـی و پیشـگیری و البتـه نظـارت و کنتـرل، کشـف 

حوزه هـای ناشـناخته و شـتاب بخشـیدن بـه رونـد سـریع 

توسعه تکنولوژی می شود.

ایـن آینـده پـژوه در ایـن ارتبـاط بـه رایانـه کوانتومـی 

گـوگل موسـوم بـه Sycamore اشـاره کـرد کـه بـه ادعای 

گـوگل، قادر اسـت محاسـباتی را که در بزرگتریـن ابررایانه 

طـول  سـال  هـزار   ۱۰ حـدود   Summit نـام  بـه  جهـان 

می کشد در عرض ۲۰۰ ثانیه انجام دهد.

عضو هیئت مؤسـس انجمـن ایرانی مطالعـات جامعه 

اطالعاتـی در توضیـح ویژگی های کامپیوترهـای کوانتومی 

گفـت: تفـاوت رایانه هـای کوانتومی بـا ابررایانه هـا نه فقط 

در کیفیـت و سـرعت محاسـبه فـوق العـاده باالتـر آنها که 

در نـوع مسـأله ای اسـت کـه پیـش از آن قابـل محاسـبه و 

مدل سـازی و تحلیـل نبـود. بـه طوری کـه قادرنـد هر نوع 

مسـأله پیچیـده ای را کـه بـرای آن داده وجـود دارد، تحلیل 

کننـد. اسـتفاده از واحـد qubit بـه جـای بیت و اسـتفاده 

همزمـان از صفـر و یک، انقالب در محاسـبه و پردازش و 

تحلیـل و پیش بینـی و مدلسـازی و شبیه سـازی و کار بـر 

ویژگی هـای  دیگـر  از  داده  از  عظیمـی  حجـم  روی 

باعـث شـده در طیـف  رایانه هـای کوانتومـی اسـت کـه 

اجتماعـی،  مطالعـات  از  اعـم  تحقیقـات  از  وسـیعی 

اخترشناسـی،  هواشناسـی،  بومـی،  زیسـت  فرهنگـی، 

فیزیک ذرات، سـالمت، داروسـازی، فرآیندهای مولکولی 

و شناخت پروتئین ها و …کاربرد داشته باشند.

وی، نمونـه حیرت انگیزی از تحول در شـیوۀ محاسـبه 

Folding@ پراکنـده  محاسـبه  پـروژه  کـرد.  معرفـی  را 

home   که سـرعت آن ۱۰ برابر ابررایانه سـامیت شـرکت 

آی بـی ام اسـت و می توانـد۱/۵ اگزافـالپ عملیـات در 

ثانیـه را انجـام دهـد. بـرای رسـیدن بـه چنیـن سـرعتی از 

۴۶۳ میلیـون سـی پی یـو و ۴۳۰ هزار جی پی یو اسـتفاده 

کرده است.
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هـوش  اهمیـت  بیـان  در  ادامـه  در  خوارزمـی  دکتـر 

مصنوعـی بـه عنـوان مـادر فناوری هـای نویـن و گسسـت 

آفریـن بـه سـاخت ماشـین های هوشـمند و توانایـی ایـن 

فنـاوری در انجـام فعالیت های پیچیده ای مثل شـناخت و 

ادراک، تصمیم گیری و اسـتدالل، مدل سـازی و استنتاج، 

پیـش بینـی و یادگیری و ارتبـاط کالمی و تعامـل با محیط 

و انسـان  بـدون دخالت انسـان و در حدی فراتـر از توانایی 

انسان  اشاره کرد.

وی تصریـح کـرد: هـوش مصنوعـی عامل اصلی سـه 

شـدن،  هوشـمند  قبیـل  از  تکنولـوژی  تحـول  رونـد 

خودمختـار شـدن و اتصـال و تعامـل اشـیاء بـا یکدیگـر 

اسـت و بر شتاب نوآوری و سـرعت انتشار تکنولوژی های 

جدید در کنار کاهش هزینه ها دامن زده است

بـه گفتـه دکتـر خوارزمـی، هـوش مصنوعـی بـر سـه 

حـوزه محاسـبه و تحلیـل داده بـه خصـوص حجـم عظیم 

داده، سـاخت ربات هـای انسـان نما و سـاخت مدل هـا و 

گاه و یادگیرنـده متمرکـز  ماشـین های خودمختـار و خـودآ

شده است.

خوارزمـی، یادگیـری ماشـینی و یادگیـری عمیق را هم 

دو دسـتاورد هـوش مصنوعـی عنـوان کـرد کـه می توانـد 

 دگرگون کند.
ً
حوزه آموزش و یادگیری را کامال

بـه گفتـه وی، یادگیـری ماشـینی که بـه معنای بررسـی 

داده هـا و یادگیـری از آن و تصمیم گیری اسـت در آموزش و 

یادگیـری فردمحور بسـیار کاربـرد دارد. یادگیـری عمیق هم 

سـطح پیشـرفته یادگیـری ماشـینی اسـت که در آن سیسـتم 

متفکـر، خـودآگاه، خودمختـار و یادگیرنـده می شـود. بـا 

عصبـی  شـبکه  دارای  الگوریتم هـای  از  اسـتفاده 

مصنوعـی)ANN(، داده ها را جمـع آوری و تجزیه و تحلیل 

کرده و بر این اساس پیش بینی و تصمیم گیری می کند.

وی سـاخت آواتـاری که به عنوان سـخنران، نویسـنده 

یـا هنرپیشـه بـه هـر زبانـی و در هـر مکانی به جـای خود 

فـرد حضـور پیـدا می کنـد و همچنیـن ایجاد سیسـتم های 

واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده و اسـتفاده از آن هـا 

آزمایشـگاه های  و  کارگاه هـا  و  مجـازی،  آمـوزش  بـرای 

مجـازی را از جملـه کاربردهای هوش ماشـینی و یادگیری 

عمیق در آموزش عنوان کرد.

دکتـر خوارزمـی نمونـه ای از کاربرد یادگیـری عمیق و 

شـبکۀ عصبـی مصنوعـی را  معرفـی کـرد کـه GPT ۳ نام 

دارد، محصـول آزمایشـگاه غیرانتفاعـی Open AI متعلق 

بـه ایالن ماسـک و سـم آلتمن. این سیسـتم کـه خردادماه 

۱۳۹۹ معرفـی شـده، سـومین نسـل هـوش مصنوعـی از 

نـوع پـردازش زبـان طبیعـی اسـت کـه برپایـه یادگیـری 

عمیـق و شـبکه عصبی مصنوعـی طراحی شـده و ظرفیت 

آن ۱۰ برابر نسل قبلی یعنی۱۷۰ میلیارد پارامتر است.

عضو هیئت مؤسـس انجمـن ایرانی مطالعـات جامعه 

تحـت  کـه  سیسـتم  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  اطالعاتـی 

آموزشـی خـارج از تـواِن انسـان قـرار گرفتـه، تمـام خزانۀ 

معرفت بشـری را که تاکنون دیجیتالی شـده – شـامل ۴۱۰ 

میلیـارد کلمـه از اطالعـات سـایت common crawl  و 

۶۷ میلیـارد کلمـه از میلیون هـا کتـاب، ۱۹ میلیـارد کلمه 

از  کلمـه  میلیـارد  سـه  و  اینترنـت  در  موجـود  متـون  از 

اطالعـات ویکـی پدیـا– را خوانـده و هـزاران فیلـم و فایل 

صوتـی را تماشـا و گـوش کـرده اسـت و همـه آنهـا را در 

حافظـه ای کـه در لحظـه قابـل بازخوانـی اسـت، جمـع 

کـرده اسـت. ایـن سیسـتم همچنیـن قـادر اسـت بـدون 

انجـام می دهـد، چیـز  از هـر کاری کـه  انسـان،  کمـک 

تازه ای را فرا بگیرد.

نوشـتن  موضوعـی،  هـر  دربـاره  مقالـه  نوشـتن  وی، 

فیلمنامـه، سـرودن ترانـه، طراحـی وبالگ، انجـام هر نوع 

زبـان  از  لحظـه  در  ترجمـه  مهندسـی،  و  طراحـی  کار 

انگلیسـی بـه هـر زبانی، پاسـخ دادن به هر سـؤالی، بحث 

و گفتگـو، مصاحبـه دربـاره هـر موضوعـی، تهیـه گزارش 

خبـری و تحلیلـی و پـر کـردن جـدول اکسـل و پیشـنهاد 

بـرای افـزودن متغیرهـای جدیـد، طراحـی برنامه درسـی، 
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آزمـون  بـرای  سـؤال  طراحـی  درسـی،  تکالیـف  تدویـن 

موضوعـی،  هـر  ارائـه  بـرای  پاورپوینـت  تهیـه  درسـی، 

خالصـه کـردن مقاله هـای طوالنـی، سـاده کـردن و قابـل 

فهـم کـردن متن هـای پیچیـده تخصصـی و ایفـای نقـش 

دسـتیار و مشـاور، طراحـی app و وبـالگ و  نوشـتن کـد 

و… را از قابلیت های این سیستم عنوان کرد.

امکانـات  بـا  کـرد:  تصریـح  خوارزمـی  دکتـر 

بـرای  فـرد  اختیـار  در  سیسـتم  ایـن  کـه  خارق العـاده ای 

وعده هـای  ویـژه  بـه  و  می گـذارد،  آمـوزش  و  یادگیـری 

بسـیار دارد بـرای از بیـن بـردن نابرابـری آموزشـی، ایـن 

سـؤال مطرح اسـت که با دسترسـی آسـان و ارزان همگان 

مـدرک  اعتبـار  رفتـن  دسـت  از  و  ایـران  در   GPT 3 بـه 

دانشـگاهی چـه سرنوشـتی در انتظـار دانشـگاه ها خواهد 

بـود و فلسـفه وجـودی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری 

چه خواهد بود؟

عظیـم  قابلیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 

چاپگرهای سـه بعـدی که با پیشـینه ای کمتـر از یک دهه، 

کاربردهـای گسـترده ای در همـه زمینه هـا پیـدا کرده انـد و 

در آینـده ای نزدیـک، سـاختار اقتصـاد و نظـام اجتماعی و 

مفهـوم و کارکـرد اقتصـاد و کارکـرد بـازار و نظـام حمـل و 

نقـل را متحـول می کننـد، اظهـار داشـت: چاپگرهای سـه 

بعـدی بـا تأثیـر عمیقی کـه در همـه بخش ها دارنـد، آینده 

نظام آموزش عالی را هم متحول می کنند.

دکتـر خوارزمـی تکنولـوژی دیگـری را معرفـی کرد که 

DNAی اشـیا یـا DoT نـام دارد. وی با اشـاره بـه این که 

ملکـول DNA  حاوی اطالعاتی اسـت دربـارۀ چگونگی 

تکویـن و فعالیـت موجـود زنده و این کـه در در هر گرم آن 

تـا ۳۰۰ هـزار ترابایـت اطالعـات می تـوان ذخیـره کـرد و 

ایـن اطالعـات تا هزاران سـال از بیـن نمـی رود، گفت: با 

DoT کـه ملکـول دی ان ای حـاوی داده را در  فنـاوری 

نانـوذرات قـرار داده و در هـر چیـزی جاسـازی می کنـد، 

مهمتریـن چالـش چاپگرهای سـه بعـدی که دسترسـی به 

نقشـه چیزهایـی اسـت کـه قـرار اسـت نسـخه سـه بعدی 

بـا  ترتیـب  بدیـن  و  می شـود  برطـرف  شـود  آنهـا چـاپ 

داشـتن تکـه ای از هـر شـیء می تـوان حتـی قرن هـا بعـد 

عیـن آن را سـاخت. این فناوری تحولی اسـت شـگرف در 

ذخیره سازی و حفظ و انتقال داده و اطالعات.

وی بـا اشـاره بـه فناوری های تعامل مغز – ماشـین گفت 

کـه جالبترین آن در شـرکت  Neuralink سـاخته شـده که 

شـرکت دیگـری اسـت کـه سـه سـال قبـل ایـالن ماسـک 

تأسـیس کـرد و تأییـد FDA  را هم گرفته اسـت. وی اظهار 

داشـت: بـا ایـن فنـاوری کـه محصـول همـکاری تیمـی از 

دانشـمندان تـراز اول مغـز و اعصـاب و مهندسـان خبـرۀ 

هـوش مصنوعـی و اطالعـات اسـت،  تراشـه ای بی سـیم و 

بسـیار ریز که حاوی سـه هزار و هفتاد و دو الکترود اسـت، 

طـی یـک جراحـی رباتیـک بـدون بیهوشـی در مغـز فـرد 

هوشـمند،  گوشـی  یـک  کمـک  بـه  و  می شـود  ایمپلنـت 

اطالعـات  یـا  و  خوانـد  را  نورون هـا  اطالعـات  می تـوان 

تـازه ای روی آن هـا نوشـت. بـا ایـن تکنولـوژی سـرانجام 

می تـوان کل اطالعـات مغـز هـر فـرد را بـه ربـات یـا رایانه 

آپلـود کـرد. کاربـرد ایـن تکنولـوژی، در درمـان نابینایـی و 

ناشـنوایی، فلـج، اعتیاد و اضطراب، افسـردگی و بیخوابی و 

زوال حافظـه، درد، سـکته و آسـیب های مغـزی و در افـراد 

سـالم بـرای تقویـت هـوش و حافظـه و خالقیـت، تقویت 

هیجان ها و … تغییر هر نوع رفتاری است.

مترجـم آثـار الویـن تافلـر سـخنان خـود را بـا طـرح 

چند پرسـش در خصـوص حکمرانـی تکنولوژی بـه پایان 

بـرد کـه  آیـا نظـارت و کنتـرل و رهبـری جریـان پرشـتاب 

فنـاوری امـکان پذیـر اسـت؟ دولـت، جامعـه مدنـی یـا 

بخـش خصوصی کـدام یـک توانایی انجام این مسـئولیت 

را دارند؟

و  بـزرگ  شـرکت های  سـهم  روزافـزون  افزایـش  بـا 

شـرکت های کوچـک نوپا در تولیـد علم و تکنولـوژی، که 

پاسـخگو  مـردم  برابـر  در  کـه  دارنـد  مدیره هایـی  هیـات 
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نیسـتند و کاهـش سـهم مالـی و توانایی ضعیـف دولت ها 

در تولیـد علـم و تکنولـوژی، دولت هـا چگونـه می تواننـد 

قلمرویـی بـرای حکمرانی خـود در این فضـا فراهم کنند؟ 

و اگـر هیـچ نوع نظارتـی اعمال نشـود، این جریـان پرتوان 

ما را به کجا خواهد برد؟

دکتـری  دانش آموختـه  شـهریاری،  همایـون  دکتـر 

ژنتیـک از دانشـگاه لنـدن و عضـو سـابق هیئـت علمـی 

دانشـگاه های پهلـوی شـیراز و بریتیش کلمبیـا در ونکوور 

کانـادا و رییـس بخش علـوم بیولوژی و بیوشـیمی و معاون 

دانشـگاه آزاد قبـل از انقـالب، هم در ادامه این نشسـت به 

نویـن  فناوری هـای  اجتماعـی  فرهنگـی–  چالش هـای 

پرداخـت و بـا اشـاره به سـه سـطح چالش های بنیـادی یا 

درجـه یـک و سـطوح کـم اهمیت تـر )دوم و سـوم( گفت: 

از  و  سـوم  درجـه  یعنـی  اهمیـت  کـم  چالش هـای  از 

رایانه هـای کوانتومـی شـروع می کنـم. چالش هـای امنیتی 

ایـن رایانـه از نـوع درجـۀ ۳ اسـت. این نـوع رایانـه امکان 

رمزگشـایی هر نـوع رمـزی را فراهم می کنـد. از هم اکنون 

سـازمان های امنیتـی اروپـا و آمریکا و … سـرگرم بررسـی 

تهدیدهـای آن و یافتـن راهکارهـای رمزگـذاری مقـاوم در 

برابر کوانتوم هستند.

وی دربـاره چالش هـای هـوش مصنوعی گفـت: وقتی 

همـه ابـزار خانۀ شـما تحـت کنترل هـوش مصنوعـی قرار 

گیرنـد، یک امتیاز اسـت. می تـوان سیسـتم گرمایش خانه 

را از بیـرون کنتـرل کـرد؛ یخچـال موادغذایـی سـفارش 

می دهـد؛ قهـوه جـوش قبل از رسـیدن شـما به خانـه قهوه 

را آمـاده می کنـد؛ ماشـین لیاسشـویی اگـر خـراب شـود، 

خـودش قطعـه را سـفارش می دهـد؛ و … حـاال تصـور 

کنیـد ایـن سیسـتم هوشـمند طبـق خواسـتۀ شـما عمـل 

نکنـد. کافـی اسـت در خانه را برای شـما باز نکنـد و کلید 

هـم وجـود خارجی نـدارد. و با خودمختار شـدن سیسـتم 

هـا، همین مشـکل را در سیسـتم های کاری خـود خواهید 

داشت.

شـهریاری دربـاره چالش های سیسـتم GPT ۳ گفت: 

ایـن سیسـتم هر نـوع تکلیف درسـی از مقاله تـا پایان نامه 

فرصتـی  می دهـد.  انجـام  را    … و  پژوهشـی  گـزارش  و 

اسـت درخشـان بـرای دانشـجویانی کـه هدفشـان نمـره و 

سـنتی،  دانشـگاه های  در  حـال  عیـن  در  اسـت.  مـدرک 

و  نیسـتند  روزآمـد  کـه  اسـتادانی  بـرای  اسـت  تهدیـدی 

یادگیری دانشـجو برایشـان مهم نیسـت. این سیسـتم فراتر 

از دانشـگاه اگـر همگانـی شـود و در دسـترس عمـوم قرار 

گیـرد، باعـث از دسـت رفتـن بسـیاری از مشـاغل مثـل 

و  طراحـی  موسـیقی،  سـینما،   مشـاوره،  نویسـندگی، 

افـزار و … می شـود.  نـرم  و  اپلیکیشـن  تهیـه  مهندسـی، 

بسـیاری از رشـته های کنونـی دانشـگاهی از بیـن خواهـد 

رفت و رشته های جدیدی مطرح می شود.

وی چالش هـای فنـاوری چاپگـر سـه بعـدی را تغییـر 

سـاختار بـازار کار و از بین رفتن بسـیاری از مشـاغل، تغییر 

سـاختار تولیـد کارخانـه ای، کاهـش تقاضـا بـرای حمل و 

نقـل و کاهش بـار ترافیک زمینی، دریایـی و هوایی، کاهش 

تقاضا برای سـوخت های فسـیلی، از دسـت رفتـن برخی از 

رشـته های دانشـگاهی و تغییـر ماهیـت رشـته های فنـی – 

مهندسـی عنـوان کـرد. در ادامـه گفت: سیسـتم های تعامل 

مغـز– ماشـین هـم از آنجا کـه امـکان هرگونه دسـتکاری در 

مغـز و سیسـتم عصبـی افـراد را فراهـم می کننـد می تواننـد 

تهدیدهـای جـدی در پی داشـته باشـند. مغز شـکل دهنده 

هـر نـوع رفتار و عواطـف و هیجان ها و خالقیـت و هوش و 

افـکار و باورهـا و اعتقـادات اسـت و کنتـرل آن و امـکان 

برگردانـدن حافظـه و دانلـود کـردن آن بـه روبـات می تواند 

تهدیدات زیادی را در پی داشته باشد.

شـهریاری افـزود: فنـاوری DoTضمن این کـه امکان 

ثبـت و انتقـال داده هـای خصوصـی و محرمانـه را فراهـم 

می کنـد، می توانـد به سـاخت لشـکری از نانوروبات برای 

مقاصـد گوناگـون هـم منجر شـود. همچنـان کـه فناوری 

نانـو بـا همـه فوایـد و مزایـای آن می توانـد ابـزاری قـوی 
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بـرای جاسوسـی و سـرکوب و کشـتار در اختیـار حاکمـان 

مسـتبد و جنـگ افـروز قـرار دهـد. بیوتکنولـوژی هـم در 

کنـار فواید فـراوان چشـم  اندازهـای نگران کننـده ای مانند 

تولیـد موجـودات زنـده جدیـد با تلفیق انسـان و حیـوان را 

پیش روی ما قرار می دهد.

و  دانشـمند  کورتزوایـل،  ری  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

آینده نگـر و مختـرع، پیش بینی کـرد که در سـال ۲۰۴۵ به 

نقطـه ای می رسـیم کـه آن را   Singulartiy نامیـد. یعنـی 

وضعیتـی کـه در آن مـرز انسـان و ماشـین از بیـن می رود. 

حتـی برخـی ماننـد اسـتفان هاوکینـگ و ایـالن ماسـک 

معتقدنـد در آن نقطه هیـچ کنترلی بر تکنولـوژی نخواهیم 

داشـت و شـاید ماشـین بـه طـور کامـل بـر انسـان برتری 

گاهانه عمـل نکنیم در آینـده ای نه  یابـد. مـا در ایران اگـر آ

چنـدان دور توسـط فناوری هـای نویـن بـه گـروگان گرفته 

خواهیـم شـد. البتـه من خیالم از یک سـو آسـوده اسـت. 

بـه خاطر وجود اسـتعدادهای درخشـان در این سـرزمین. 

اگـر عشـق و وابسـتگی بـه دانشـگاه و سـرزمینمان را در 

 از بسـیاری از تهدیدهای 
ً
فرزندانمـان ایجـاد کنیم مطمئنـا

فناوری های نوین ایمن خواهیم ماند.

شـهریاری در معرفـی چالش هـای مهم تـر یعنی درجۀ 

۲، بـا انتقـاد از آنچـه توجـه افراطـی بـه کمیـت آمـوزش 

عالـی و بـی توجهـی بـه کیفیـت خوانـد گفت: بر اسـاس 

یکـی از رتبـه بندی هـای جهانـی، در حـال حاضـر ۷۳۰ 

مرکـز آمـوزش عالـی در ایـران داریـم کـه باالتریـن آنها از 

نظـر رتبـۀ جهانی، دانشـگاه تهران اسـت، با رتبـه ۴۱۸ در 

جهـان. امـا در کنـار ایـن دانشـگاه و دیگـر دانشـگاههای 

در  کـه  داریـم  هـم  را  دانشـگاه ها  برخـی  کشـور  برتـر 

جهـان  دانشـگاه های  بـاالی  بـه  هـزار   ۳۰ از  رتبه هـای 

هسـتند. نکتـۀ دیکـر تعـداد دانشجوسـت. دانشـگاه آزاد، 

دانشـگاه  دارد.  دانشـجو  میلیـون  نیـم  و  یـک  از  بیـش 

کسـفورد، ۲۴ هزاردانشـجو. نکتـۀ  هـاروارد، ۳۱۵۶۶ و آ

هایـی  )شـادداد(  مالـی  کمک هـای  میـزان  دیگـر،  مهـم 

دانش آموختـگان  از  اغلـب  دانشـگاه ها  ایـن  کـه  اسـت 

وفـادار بـه خـود دریافـت می کننـد. دانشـگاه هـاروارد در 

مالـی  کمـک  دالر  میلیـارد   ۴۰/۹ مبلـغ   ،۲۰۱۹ سـال 

دریافـت کرده اسـت. چرا دانشـگاه های ما چنیـن ارتباطی 

با دانش آموختگان خود برقرار نکرده اند؟

وی خاطرنشـان کـرد: بـی توجهـی به کیفیـت آموزش 

سـطح  دومیـن  محیطـی  زیسـت  تهدیدهـای  و  عالـی 

چالش های فناوری های نوین هستند.

دکتـر شـهریاری بـا اشـاره بـه پنـج چهـره تأثیرگـذار 

نیکوکارتریـن  و  ثروتمندتریـن  از  کـه  نویـن  فناوری هـای 

صاحبـان شـرکت های بـزرگ هـم هسـتند گفـت: یکی از 

ایـن پنـج چهـره برجسـته، اسـتیو جابز، مؤسـس اپـل بود 

کـه تحصیـالت دانشـگاهی نداشـت، بیـل گیتز، مؤسـس 

مـارک  و  دارایـی(  دالر  میلیـارد   ۱۱۹( مایکروسـافت 

زاکربـرگ، مؤسـس فیس بـوک )۱۰۱/۷ میلیـارد دالر( هم 

هـر دو دانشـجویان تـرک تحصیل کـرده دانشـگاه هاروارد 

بودند. جف بسـوز، مؤسـس آمـازون )۱۸۴ میلیـارد دالر( 

ایـالن  و  دارد  پرینسـتون  دانشـگاه  از  کارشناسـی  مـدرک 

تسـال،  ایکـس،  اسـپیس  شـرکت های  مؤسـس  ماسـک، 

سوالرسـیتی و … )۱۵۳/۵ میلیـارد دالر ( هـم فقـط تـا 

مقطـع کارشناسـی  در دانشـگاه پنسـیلوانیا– تحصیـل کرده 

اسـت. چنیـن افرادی کـه فعالیـت نیکـوکاری هـم دارند، 

و هـم  را شـکل می دهنـد  تکنولـوژی  تحـول  رونـد  هـم 

الگـوی نسـل جـوان در عصـر جدیـد بـه شـمار می آینـد. 

دانشگاه برای چنین افرادی چه حرفی برای گفتن دارد؟

بـا  کـه  نوجوانانـی  از  نمونـه ای  معرفـی  ضمـن  وی 

پاییـن  سـنین  در  نویـن،  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده 

در  نیـز  مـا  گفـت،  داشـته اند  حیرت انگیـزی  اختراعـات 

سـرزمین ایران چنیـن اسـتعدادهایی داریم. دانشـگاه باید 

سـهم  افزایـش  باشـد.  اسـتعدادهایی  چنیـن  جوابگـوی 

از  نیـز  تکنولـوژی  و  تولیـد علـم  در  ایـران  دانشـگاه های 

چالش های سطح دوم به شمار می آید.
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در بحـث چالش هـای بنیادی، دکتر شـهریاری اشـاره 

کـرد کـه دانشـگاه بایـد بتوانـد فضایـی ایجـاد کنـد بـرای 

شناسـایی و پـرورش اسـتعدادهای خـالق و درخشـان. و 

فرهنگـی خالقیت پرور داشـته باشـد. تامین مالی اسـتاد و 

دانشـجو نیز چالشـی اسـت بنیادی .اسـتاد و دانشـجویی 

کـه تأمیـن مالـی نـدارد، چگونـه می توانـد خـوب درس 

ولـی مهم تریـن چالـش  بخوانـد.  و خـوب درس  بدهـد 

بنیـادی، اخالق اسـت. دانشـگاه بایـد فضائـل اخالقی را 

فـروش  کار  و  کسـب  روزافـزون  رواج  دهـد.  پـرورش 

پایان نامه و تکالیف دانشجویی به چه معناست؟

کیـد بر ضـرورت رفـع نابرابری های  وی در پایـان بـا تأ

آموزشـی موجـود بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای نویـن در 

کشـور گفت: افـزون بر آن، مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعـی و صاحبنظـران ایـن حـوزه بـا جلـب همـکاری 

و  ورزش  و  پـرورش  و  آمـوزش  و  عتـف  وزارتخانه هـای 

جوانـان و دو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و فضـای 

بایـد بـه بحـث و بررسـی دربـارۀ فرصت هـا و  مجـازی 

چالش هـای اجتماعـی و فرهنگـی ناشـی از فناوری هـای 

نویـن در هر سـه سـطح و آثار آن بر جامعه ایـران بپردازند. 

دنبـال کـردن ایـن بحث هـا در محافـل علمی و پژوهشـی 

جهـان، هدایـت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان کشـور و 

تشـویق آن هـا به آشـنایی و درگیر شـدن بـا ایـن فناوری ها 

از دیگر مسئولیت های ما در قبال نسل آینده است.

نکتـه  بحـث چنـد  در جمع بنـدی  دکتـر خوارزمـی، 

دربـارۀ الزامـات طراحـی و اجرای طرح تحول دانشـگاه از 

سـنتی بـه الکترونیکـی مطـرح کـرد و گفـت: بـا توجـه به 

از تکنولوژی هایـی کـه معرفـی شـد، دانشـگاه  نمونـه ای 

الکترونیکـی چه معنایی دارد و بهتر نیسـت بـه جای آن از 

عبـارت »دانشـگاه آینـده« اسـتفاده شـود؟ نگاه سیسـتمی 

بـه موضـوع، دیـدگاه آینده نگـر، خـرد تکنولوژیـک، رصد 

کـردن تحول بـازار کار در ایران و جهان و بررسـی مسـتمر 

تحـول نسـل جـوان ایرانـی و همـکاری میـان سـازمانی با 

همـۀ سـازمان ها و وزارت خانه هـای مربوط و البته شـورای 

انقـالب فرهنگـی و اسـتفاده از دانـش روز مدیریت تحول 

را نیز ضروری دانست.
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نوزدهمین نشست:
پژوهش در یاددهی و یادگیری 

الکترونیکی

بـه  کالسـیک  عالـی  آمـوزش  »از  نشسـت  نوزدهمیـن 

آمـوزش عالـی الکترونیکی« مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

یادگیـری  و  یاددهـی  در  »پژوهـش  بـه  اجتماعـی   و 

الکترونیکی« اختصاص یافت.

بـه گزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعـی در ایـن نشسـت برخـط )آنالین( کـه ۱۷ دی 

وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت  همـکاری  بـا  مـاه 

علـوم، تحقیقات و فناوری و مرکز نشـر دانشـگاهی برگزار 

شـد، دکتر محبوبه تقـی زاده، عضو هیأت علمی دانشـگاه 

علـم و صنعـت ایـران و مـدرس آمـوزش الکترونیکـی در 

زمینـه  در  تحقیقاتـی  مختلـف  حوزه هـای  خصـوص 

یاددهی و یادگیری ترکیبی و الکترونیکی سخنرانی کرد.

معرفـی  بـه  نشسـت  ایـن  ابتـدای  در  تقـی زاده  دکتـر 

فهرسـتی از نشـریات علمی پژوهشـی بین المللی و تبیین 

روش هـای مختلـف جمـع آوری داده در پژوهش های این 

حـوزه از قبیـل پرسشـنامه، مصاحبه، مشـاهده، سـؤاالت 

حوزه هـای  ادامـه  در  و  پرداخـت  گروهـی  بحـث  و  بـاز 

یادگیـری  از  تلفیقـی  کـه  ترکیبـی  یادگیـری  تحقیقاتـی 

الکترونیکـی و آمـوزش حضـوری اسـت را تشـریح کـرد: 

خودتنظیمـی، خودمختاری یادگیرنده )پذیرفتن مسـئولیت 

بیشـتر در یادگیـری(،  همـکاری دانشـجویان بـا یکدیگر، 

برخـورداری از دانـش پایـه کامپیوتـر و اعتماد بـه نفس در 

اسـتفاده از کامپیوتر در سـطح پیشرفته، پشـتیبانی خانواده 

در  آنالیـن،  محتـوای  و  منابـع  بـه  دسترسـی  جامعـه،  و 

دسـترس بودن رایانـه و امکانات ارتباطـی آنالین، محتوای 

مناسـب و سـرعت مناسـب اینترنت که فعالیت در کالس 

آنالیـن را تسـریع می کنـد، بهـره منـدی از حمایـت چهره 

بـه چهـره و جلسـات حضـوری بـا امـکان بحث کالسـی  

کـه ایـن جلسـات ممکـن اسـت فقـط در ابتـدا، وسـط یا 

بـه  یـا  مـاه  هـر  در  متنـاوب  صـورت  بـه  یـا  دوره  پایـان 

صورت هـای دیگـر تشـکیل شـوند  از اصـول و الزامـات 

یادگیری ترکیبی است.
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وی افـزود: از متغیرهـای مهم دیگر، انگیـزه فراگیران و 

میـزان رضایـت آنها اسـت که اسـتاد می تواند با مشـارکت 

دادن یادگیرنـدگان، دادن بازخـورد به موقع، تبیین مناسـب 

مطالـب، ارائـه محتـوای درسـی روزآمـد، کافـی و آسـان 

)بـرای درک(، اختصـاص زمـان کافی برای ارائـه مطالب، 

اسـتفاده از فنـاوری مناسـب، برگـزاری کالس حضوری و 

بحـث و بررسـی پیرامـون محتـوای ارائـه شـده آنالیـن به 

افزایش رضایت یادگیرندگان کمک کند.

خانـم دکتـر تقـی زاده خاطرنشـان کرد: طی پژوهشـی 

کـه  گروهـی از دانشـجویان دوره کارشناسـی ارشـد مورد 

بررسـی قـرار گرفتنـد، از بین متغیرهـای مختلـف مؤثر بر 

رضایـت دانشـجویان، کیفیـت تدریـس بیشـترین تأثیر را 

آموزشـی  دوره  بـه  نسـبت  دانشـجویان  دررضایتمنـدی 

داشـت. ایـن یافتـه اهمیـت آمـوزش معلمـان آنالیـن در 

جهـت افزایـش دانـش، مهارت هـا و اسـتراتژی های الزم 

برای آموزش آنالین را نشان می دهد.

کیـد کـرد در  وی در بخـش بعـدی سـخنرانی خـود تأ

جلسـات آنالین، نحوه خوشـامدگویی و شـخصیت مثبت 

اسـتاد، بازخـورد سـریع و ایجـاد ارتبـاط بیـن  اطالعـات 

قبلـی و جدیـد یادگیرنـدگان در بـاال بردن سـطح یادگیری 

دانشـجویان مؤثـر اسـت و در ادامـه بـه بحـث حوزه های 

اظهـار  و  پرداخـت  الکترونیکـی  یادگیـری  در  پژوهـش 

داشـت عوامـل مختلفـی طـی آمـوزش آنالیـن می توانـد 

یادگیرنـدگان را دچـار اضطـراب کنـد: کیفیـت نامناسـب 

اینترنـت، محدودیـت زمانـی و ایـن کـه دانشـجو امـکان 

تعامـل و پرسـیدن سـریع سـؤاالت خود را نداشـته باشـد، 

عـدم راهنمایـی کافـی فراگیرنـدگان در مـورد چگونگـی 

انجـام فعالیت هـای کالسـی و تکالیف، تـرس از قضاوت 

شـدن توسـط دیگـران و عـدم توانایـی در حـل مشـکالت 

فنـی حیـن کالس از جملـه عوامـل اسـترس زا در فراینـد 

یادگیری آنالین است.

یادگیـری  سـبک  و  راهبردهـا  دیگـر  پژوهـش  حـوزه 

آنالیـن بـود کـه وی در عیـن حـال خاطرنشـان کـرد کـه 

یادگیرنـدگان بـا توجـه بـه راهبردهـای بهینـه یادگیـری و 

اسـترس زا  شـرایط  بـا  مواجهـه  بـرای  کـه  تمهیداتـی 

می اندیشـند مثل یاداشـت برداشـتن، تعیین اهـداف کوتاه 

مـدت و بلند مـدت، آماده کردن سـؤاالت قبل از پیوسـتن 

بـه کالس آنالیـن و کمک گرفتن از مربی یا همکالسـی ها 

می توانند سطح یادگیری خود را افزایش دهند.

دکتـر تقـی زاده تصریح کـرد: معلمان آنالیـن هم برای 

آمـوزش مؤثرتـر نیاز به کسـب مهارت های جدید و سـواد 

 اسـتراتژی های مدیریـت کالس سـنتی 
ً
فنـی دارنـد. طبعـا

چنـدان در کالس هـای آنالیـن قابل اسـتفاده نیسـت و در 

ادامـه حوزه هـای پژوهش در زمینه مدیریـت کالس آنالین 

را تشـریح کردنـد از جملـه آمـاده سـازی فراگیـران بـرای 

و  همزمـان  یادگیـری  مدیریـت  یادگیـری،  فراینـد 

و  وظایـف  سـازماندهی  و  ریـزی  برنامـه  غیرهمزمـان، 

فعالیت هـا، توانایـی تعامـل بـا فراگیـران و ارتقـای تعامـل 

بیـن آنهـا، مدیریـت مـواد و مطالـب، مدیریـت رفتارهای 

یادگیرنـدگان و ایجـاد نظـم و انضباط، ارزیابی و سـنجش 

و مدیریت زمان.

وی در ادامـه بـه پژوهـش در زمینـه برخـی رفتارهـای 

نادرسـت در محیـط آنالیـن اشـاره کـرد و گفـت: افـرادی 

هسـتند کـه عالقمندنـد بیـش از حـد بـا دیگـران تعامـل 

داشـته باشـند و برخـی برعکـس، عالقـه ای بـه تعامـل در 

کالس آنالیـن ندارنـد که هر دو جـزو رفتارهای نادرسـت 

و  امتحانـات  در  تقلـب  بی ربـط،  ارتباطـات  اسـت. 

شـیوه های نادرسـت در انجـام تکالیـف )کمـک گرفتـن 

غیرمجـاز از دیگـران( و پرخاشـگری نسـبت بـه اسـتاد و 

همکالسـی ها از دیگـر سـوء رفتارهـا در محیـط یادگیـری 

آنالین است.

رضایـت  در  مؤثـر  عوامـل  دربـاره  زاده  تقـی  دکتـر 

یادگیرنـدگان از یادگیـری آنالیـن نیـز مطالبی بیـان کرد که 

شـامل اقدامـات و فعالیت هایـی هسـتند که می تـوان برای 
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طریـق  از  یادگیـری  در  دانشـجویان  رضایـت  افزایـش 

 شناسـایی پیـش بینـی کننده های 
ً
اینترنـت انجـام داد مثـال

موانـع  و  الکترونیکـی  آمادگـی  انگیـزه،  مثـل  رضایـت 

یادگیـری. نتایـج تحلیـل رگرسـیون چندگانـه ای کـه انجام 

تعییـن  فاکتـوری  انگیـزه،  کـه  داده  نشـان  هـم  داده ایـم 

موانـع در سـطح رضایـت  و  آمادگـی  میـزان  از  کننده تـر 

یادگیرنـدگان اسـت. البتـه الزم اسـت کـه مربیـان آنالیـن 

مشـکالت آموزشـی دانشـجویان را حـل کننـد تـا آن ها را 

برای آموزش آنالین آماده کنند.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علـم و صنعت ایـران در 

ادامـه نیازهای آموزشـی دانشـجویان آنالیـن، عوامل مؤثر 

الکترونیکـی،  آمادگـی  آنالیـن،  یادگیـری  از  در رضایـت 

آنالیـن،  یادگیـری  انگیـزه  آنالیـن،  یادگیـری  موانـع 

عوامـل  خودگـردان،  یادگیـری  اینترنتـی،  خودکارآمـدی 

ویژگی هـای  آنالیـن،  یادگیرنـدگان  موفقیـت  در  مؤثـر 

فراگیـران آنالیـن موفـق، نتیجـه یادگیـری آنالین، مقایسـه 

روش آمـوزش چهـره بـه چهـره و آنالیـن و ارزیابـی دوره 

آنالیـن را از جملـه زمینه هـای پژوهشـی مهـم در حـوزه 

یادگیـری آنالیـن عنوان کرد. وی گفـت: از دیگر زمینه های 

پژوهـش، وب سـایتها، اپلیکیشـن ها، بازی هـا و ابزارهای 

تکنولوژیکـی هسـتند کـه بـرای آمـوزش آنالیـن کـودکان 

استفاده می شوند.

 Flipped( معکـوس  کالس  زاده،  تقـی  دکتـر 

مـورد  یادگیـری  جدیـد  مدل هـای  از  را   )Instruction

توجـه در دنیـا عنـوان کـرد و گفـت: کالس معکـوس از 

 )Blended learning( مدل هـای رایج یادگیـری ترکیبـی

اسـت. یادگیـری ترکیبـی کـه به عنـوان یک مـدل جدید از 

یادگیـری ظهـور کـرده ترکیبی از آمـوزش چهره بـه چهره و 

یادگیـری مبتنـی بـر وب اسـت و یـک محیـط یادگیـری و 

کالس  در  می کنـد.  فراهـم  یادگیـری  بـرای  را  همـکاری 

معکـوس جای آمـوزش و انجـام تکالیف عوض می شـود 

یعنـی یادگیرنـدگان مطالـب درسـی را خـارج از کالس در 

بـه  و در کالس درس  فـرا می گیرنـد  ویدئـو و …  قالـب 

انجـام تکالیف می پردازنـد. از آنجا که محتواهای درسـی 

آن هـا  می شـود  داده  فراگیـران  بـه  کالس  از  قبـل  جدیـد 

می تواننـد مطالـب را بـا سـرعت و سـهولت بیشـتر یـاد 

بگیرنـد.  رضایتمنـدی، اعتمـاد بـه نفـس، خودتنظیمـی، 

کـه  هسـتند  متغییرهایـی  فراگیرنـدگان  انگیـزه  و  تعامـل 

می توان در کالس معکوس مورد پژوهش قرار داد.

وی درادامـه حوزه هـای پژوهش در زمینـه تدریس آنالین 

را تشـریح کـرد و گفت: یک حوزه پژوهش بررسـی کیفیت و 

ویژگی هـای مدرسـان آنالیـن و نقش های آنهاسـت کـه باید 

پذیـرای روش هـای جدیـد آمـوزش باشـد، تجربـه آمـوزش 

آنالین را داشـته باشـد، عمق تمرین و تدریس داشـته باشـد، 

عالقمند به تدریس بوده و سـطح انرژی باالیی داشـته باشـد. 

انعطـاف پذیـری داشـته باشـد، سـازمان یافته باشـد، همدل 

باشـد، شوخ طبعی داشـته باشـد، ارتباط دهنده خوبی باشد 

و مهارت حل مسأله را داشته باشد.

زمینـه  در  پژوهـش  حـوزه  ادامـه  در  زاده  تقـی  دکتـر 

چالش هـای تدریـس آنالیـن را ذکـر کـرد و گفـت: عـدم 

وجـود زبـان بدن و سـایر سـرنخ های ارتباطـی غیرکالمی، 

آمـوزش  قبلـی  تجربـه  عـدم  کنـد،  اینترنـت  اتصـال 

الکترونیکـی، عـدم آشـنایی با چگونگی ایفـای نقش خود 

بـه عنـوان یـک معلم آنالیـن، عـدم دریافت آمـوزش برای 

آمـوزش دوره هـای آنالین، دانـش ضعیف معلـم از لحاظ 

دانشـجویان  بی انگیزگـی  آنالیـن،  آمـوزش  مهارت هـای 

بـرای برقـراری ارتبـاط در دوره هـای آنالیـن، مشـکل ارائه 

از  تجهیـزات  بابـت  نگرانـی  دانشـجویان،  بـه  بازخـورد 

جملـه ناکافـی بـودن نرم افزار و سـخت افـزار از چالش ها 

و موانع دوره های آموزشی آنالین است.

وی بـا اشـاره بـه این کـه یک مـدرس آنالین عـالوه بر 

اداری،  نقش هـای  حرفـه ای،  و  پداگوژیـکال  نقـش 

اجتماعـی، ارزیابـی، فنی و پژوهشـی هم برعهـده دارد به 

تبییـن پژوهـش در زمینـه مـدل محتوایـی  پداگوژیکـی و 
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فناورانـه )TPACK( آمـوزش آنالیـن پرداخـت و گفـت: 

دانـش   ،)TK( تکنیـکال  دانـش  از  ادغامـی  مـدل  ایـن 

پداگوژیـکال )PK( و دانـش محتوایـی )CK( بـا فناوری 

اطالعات و ارتباطات)ICT( است.

دکتـر تقـی زاده در بخـش سـوم سـخنرانی خـود بـه 

پژوهـش در زمینـه ی چارچـوب نظـری اجتماع کاوشـگر 

)Community of Inquiry( پرداخـت.  چارچوبـی که 

توسـط گریسـن و همـکاران بـر مبنـای عامـل حضـور و 

نقـش  کـه  ویـژه ای  عناصـر  شناسـایی  بـه  کمـک  بـرای 

کاتالیـزور را در یـک تجربه آموزشـی موفق برعهـده دارند 

توسعه داده اند.

وی بـا نقـل قولـی از گریسـون و اندرسـون کـه آینـده 

آمـوزش را یادگیـری الکترونیکـی و چشـم انـدازی مبتنـی 

اظهـار  دانسـته اند  آن  پتانسـیل های  از  عمیـق  درک  بـر 

داشـت: آمـوزش الکترونیکی در حال متحـول کردن حوزه 

یاددهـی و یادگیـری در آمـوزش عالـی هسـتند و در زمـان 

چنیـن تغییـرات اساسـی، تحـول موفـق هـم بـه توسـعه 

اسـتراتژیک هـم بـه آشـنایی بـا مبانـی نظـری و مفهومـی 

بستگی دارد.

کاوشـگر  اجتمـاع  کـرد:  تصریـح  زاده  تقـی  دکتـر 

ایجـاد  بـرای  )Community of Inquiry( چارچوبـی 

محیط هـای یادگیـری آنالیـن مؤثر اسـت. ایـن چارچوب 

مبتنـی بر سـه اصل حضـور اجتماعی، حضور آموزشـی و 

حضـور شـناختی اسـت کـه می تواند مـورد پژوهـش قرار 

محیطـی  در  الکترونیکـی  آمـوزش  کـه  آنجـا  از  گیـرد. 

صـورت می گیرد کـه یادگیرنـده می تواند احسـاس تنهایی 

کنـد، ایـن کـه معلم بتوانـد حس حضـور اجتماعـی را در 

یادگیرنـدگان ایجـاد کنـد بسـیار اهمیـت دارد. خیلی مهم 

اسـت که هـر یادگیرنده ای حـس کند بـه در کالس آنالین 

پذیرفتـه شـده اسـت و جزئـی از یـک اجتمـاع یادگیرنـده 

اسـت و در واقـع ایـن حضـور اجتماعی بیشـترین نقش را 

در رضایت یادگیرندگان دارد.

وی بـا بیـان ایـن که می تـوان ایـن چارچوب  آموزشـی 

ایرانـی  ویادگیرنده هـای  اسـاتید  نظـرات  براسـاس  را 

زمینـه  در  پژوهـش  حـوزه  تبییـن  بـه  کـرد،  لوکوالیـز 

شـاخص های ایـن مدل پرداخت و شـاخص ها را تشـریح 

کـرد: ابـراز احساسـات از طریـق بزرگنمایـی  بـه منظـور 

کیـد  یا اسـتفاده از شـکلک ها )اموجی هـا( و روش های  تأ

دیگـر، خودافشـایی و بیان جزئیاتی از زندگـی یا تجربیات 

در کالس آنالیـن، اسـتفاده از طنـز، فراهـم کـردن امـکان 

سـؤال پرسـیدن راحت یادگیرنـدگان در قالب نوشـتاری یا 

صوتـی، ایـن که معلـم تک تـک فراگیرنـدگان را در محیط 

آنالیـن با اسـم خطـاب قرار بدهـد، ایـن کـه یادگیرندگان 

ایـن فرصت را داشـته باشـند که با نظرات دیگـران موافقت 

یـا مخالفت کننـد، اسـتفاده از اصطالحات دلنشـین برای 

تعارف و احوال پرسـی و تشـویق یادگیرنـدگان و همچنین 

بـرای خداحافظـی در آخـر کالس و فراهـم کـردن امـکان 

کار گروهـی در کالس از جملـه شـاخص هایی اسـت که 

وجـه  می تـوان  آنالیـن  کالس  در  آن هـا  از  اسـتفاده  بـا 

اجتماعی حضور در کالس را تقویت کرد.

بـا  هـم  یادگیرنـدگان  آموزشـی  حضـور  گفـت:  وی 

راه هایـی مثـل معرفـی ابزارهـا، اهـداف و روش آمـوزش، 

ارائـه سـیالبس درسـی و دسـتورالعمل های کالس و دوره 

در جلسـه اول، کمـک بـه دانشـجویان بـرای یـاد گرفتن و 

تمریـن رفتارهـای درسـت در کالس مجازی، به رسـمیت 

مخالفـت  یـا  موافقـت  و  نظـر  اظهـار  حـق  شـناختن 

دانشـجویان بـا موضوعـات دوره، بیـان واضـح زمان های 

مهـم و چارچـوب زمانی فعالیت های آموزشـی از جلسـه 

اول، تقدیـر از دانشـجویانی کـه در کالس اظهارنظـر یـا 

 نیازمنـد ایـن اسـت که 
ً
سـؤال می کننـد  کـه البتـه معمـوال

ترغیـب  باشـد  ،  نداشـته  دانشـجو   ۲۵ از  بیشـتر  کالس 

فشرده سـازی  بحث هـا،  در  شـرکت  بـه  دانشـجویان 

متنـوع  منابـع  از  اسـتفاده  مطالـب،  سـازی(  )خالصـه 

درسـی، مـرور مطالـب جلسـه قبـل در شـروع کالس و 
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جمـع بنـدی مطالـب در پایـان هر جلسـه، توانایی اسـتاد 

در کمـک بـه رفـع مشـکالت تکنیـکال دانشـجویان حین 

کالس و تشـخیص و رفع برداشـت های غلطـی که ممکن 

جلسـه  در  شـده  عنـوان  مطالـب  از  یادگیرنـدگان  اسـت 

آنالین داشته باشند، محقق می شود.

دکتـر تقـی زاده بـا بیـان ایـن که حضـور شـناختی قلب 

هـر تجربه آموزشـی اسـت اظهـار داشـت: فراینـد یادگیری 

چهارسـطح دارد کـه در بعضی کالس ها فقط سـطح پایینی 

محقـق می شـود و در صـورت مهـارت بـاالی مـدرس و 

فراهـم بـودن شـرایط الزم می توان به سـطوح باالتر رسـید. 

در همـان جلسـه  دارنـد  یادگیرنـدگان  کـه  ابهاماتـی  اگـر 

شناسـایی و رفـع شـود سـطح اول یادگیـری محقـق شـده 

ارائـه  واگرایـی،  اطالعـات،  تبـادل  دوم  در سـطح  اسـت. 

پیشنهادها و طوفان فکری میسر می شود.

ایده هـا،  دادن  ارتبـاط  سـوم،  سـطح  در  افـزود:  وی 

اسـتفاده از ایده هـای جدیـد، ارائـه راه حل هـا و تجزیـه و 

تحلیـل مباحث درسـی محقق می شـود و باالترین سـطح 

تمـام  مـدرس  کـه  می شـود  حاصـل  زمانـی  یادگیـری 

مباحـث را بـا رویکـرد کاربـردی آمـوزش دهـد و اجـازه 

آزمون و تفکر نقادانه را به یادگیرندگان بدهد.

دکتـر تقـی زاده در پایـان با اشـاره به تحقیقـات زیادی 

کـه در زمینـه راهکارهای ارتقای سـطح یادگیـری فراگیران 

 
ً
انجام شـده اظهار داشـت: تعریف پروژه خـوب خصوصا

پروژه هـای تحلیلـی کـه باعث بحـث در کالس می شـود، 

ارائـه  و  کاربـردی در جلسـه  و  تحلیلـی  طـرح سـؤاالت 

سـیالبس جدیـد و مدیریـت مؤثـر کالس در سـطح باالی 

یادگیـری مؤثـر اسـت. طبیعـی اسـت کـه اگـر سـیالبس 

درسـی قدیمـی و منابع هـم قدیمی باشـند یادگیری خوبی 

 شـیوه های سـنتی آمـوزش هم 
ً
صـورت نمی گیـرد و طبعـا

در کالس های الکترونیکی جواب نمی دهد
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بیستمین نشست:
فعالیت های فرهنگی؛ دگردیسی قالبی 

یا بنیادین؟
 

در بیسـتمین و آخرین نشسـت »از آموزش عالی کالسیک 
مطالعـات  مؤسسـه  الکترونیکـی«  عالـی  آمـوزش  بـه 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  معـاون  اجتماعـی،  و  فرهنگـی 
دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایـی پیرامـون فعالیت های 

فرهنگی در آموزش عالی الکترونیکی سخنرانی کرد.
بـا همـکاری  )آنالیـن( کـه  ایـن نشسـت برخـط  در 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف و مرکز نشـر 
دانشـگاهی برگزار شـد، دکتـر عبدالله صلواتی، دانشـیار و 
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تربیت دبیر شـهید 
دگردیسـی  فرهنگـی؛  »فعالیت هـای  عنـوان  بـا  رجایـی 

قالبی یا بنیادین؟« سخنرانی کرد.
مؤسسـه  پژوهشـی  معـاون  ماحـوزی،  رضـا  دکتـر 
سلسـله  ایـن  دبیـر  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات 
نشسـت ها اظهار داشـت: نشسـت های »از آمـوزش عالی 
همـت  بـه  الکترونیکـی«  عالـی  آمـوزش  بـه  کالسـیک 
مؤسسـه و با همـکاری معاونت های آموزشـی، پژوهشـی 

و فنـاوری، بین الملـل و اداری مالـی وزارت عتـف برگـزار 
شـد و از میانـه راه، مرکز نشـر دانشـگاهی هم با مـا همراه 
شـدند. مجموعـه مطالـب ارائـه شـده در ایـن نشسـت ها 

قرار است در قالب یک کتاب تحلیل و منتشر شود.
آخریـن  کـه  جلسـه  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
نشسـت از ایـن مجموعـه نشست هاسـت نیز قصـد داریم 
ببینیـم فعالیـت دانشـگاهیان در فضـای الکترونیکـی چـه 
اقتضائاتـی دارد و آیـا شـرایط آمـوزش عالـی مـا بـا ایـن 
گسـتردگی بـا تحـوالت جهانـی مثـل هـوش مصنوعـی، 

کالن داده ها و … همراهی دارد یا نه؟
دکتـر صلواتـی در ابتـدای سـخنان خـود بـا بیـان این که 
مطالبـی را کـه در ایـن نشسـت ارائـه می کند، حاصـل طرح 
پژوهشـی “تحـوالت معرفت شـناختی در فضـای مجازی”  
که قرار اسـت در قالب کتابی توسـط انتشـارات سمت منتشر 
شـود  و طـرح پژوهشـی دیگـری بـا عنـوان “بـاور در عصـر 
کلیـک” اسـت کـه در آن نشـان داده ام کـه چگونـه بنیان های 

فلسفی در فضای وب، ما را دچار دگرگونی می کند.
وی تصریـح کـرد: مباحثـی مثـل فرهنگ و آمـوزش را 
اگرچـه روی کاغـذ از هـم جـدا می کنیـم، ولـی در واقـع 
یعنـی  هسـتند؛  بی معنـا  یکدیگـر  بـدون  مفاهیـم  ایـن 
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خواسـته یـا ناخواسـته، همـه جـا درگیـر بحـث فرهنـگ 
هسـتیم. پرسـش هایی کـه می خواهـم در ابتـدای بحـث 
مطـرح کنـم این اسـت کـه “کلیـت فرهنگی  نه مشـکالت 
و محصـوالت و مسـائل فرهنگـی– در چـه افق اسـتعالیی 
ظهـور می کننـد؟” و “وب و فضـای مجـازی آیـا تغییـری 
سـاده در سـبک زندگی مـا ایجاد می کنند یا شـیوه هسـتی 
مـا را دگرگـون می کننـد؟” هر پاسـخی که به این سـؤال ها 
بدهیم، مسـیر مـا را در حوزه آمـوزش و پژوهش و فرهنگ 

و … در دنیای جدید روشنتر می کند.
دکتـر صلواتـی خاطـر نشـان کـرد: در دوره کنونی هم 
کرونـا باعث شـده که برخی مسـائل را برجسـته تر ببینیم و 
نداشـته  ایم،  التفـات  آن هـا  بـه  کـه  مسـائل  برخـی  در 
بازنگـری کنیـم تـا بـا چینشـی جدیـد و اثربخـش تـر بـا 
آن هـا مواجـه شـویم. علی القاعـده در این فضـای جدید، 
و  امـور  از  فراتـر  کـه  را مطـرح کـرده ام  فرهنگـی  کلیـت 

فعالیت های فرهنگی است.
وی در عیـن حـال با تأکید بـر این که امـر فرهنگی باید 
پیشـاپیش امور اقتصادی، سیاسـی و اجتماعـی در اولویت 
توجهـات قـرار داشـته باشـد تـا فرهنگ از حاشـیه بـه مرکز 
برنامه ریزی هـا، هدایـت شـود، خاطرنشـان کـرد: ادعـای 
مـن این اسـت که فرهنگ، خانـه در ذهن و ذهنیـت ما دارد 
و بـا تغییـر ذهـن، فرهنـگ هـم دسـتخوش تغییر می شـود. 
اگـر تغییـر صـورت گرفتـه در ذهـن، قالبـی باشـد، تغییـر 
فرهنگـی هـم قالبـی خواهـد بـود ولـی اگـر بنیادی باشـد، 
تغییـر در فرهنـگ هم بنیـادی خواهد بود. در شـرایط جدید 
کـه مجبـور شـده ایـم بـه فضـای الکترونیکـی بیاییـم نگاه 
 یـک 

ً
عرفـی و اولیـه ایـن را مطـرح می کنـد کـه وب صرفـا

سـری ابـزار و قالب هـای کار اسـت کـه تغییـری صـوری و 
قالبـی در نحـوه حضـور مخاطبان صـورت داده اسـت ولی 
بـا واکاوی بیشـتر درمی یابیـم کـه در جریـان فعالیـت در 

فضای مجازی، تغییراتی هم در ما ایجاد می شود.
دکتـر صلواتـی تصریـح کـرد: در واقع بـا کار در فضای 
 پلتفـرم و محل بـازی تغییـر نمی کند بلکه 

ً
مجـازی، صرفـا

نـوع نـگاه و زاویه دید ما در قبال مسـائل هـم تغییر می کند؛ 

نیـاز  فضـا،  ایـن  بـه  ورود  از  قبـل  گویـی  کـه  به گونـه ای 
داشته ایم که تغییراتی در تنظیمات ذهنی ما ایجاد شود.

دانشـیار دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجائی خاطرنشـان 
کـرد: در فضـای مجازی، ابزارهـا و برنامه ها، متوجه دو تغییر 
هسـتند. تغییـر اولیه کـه ایـن گرایـش را در ما ایجـاد می کند 
کـه بـه سـمت ایـن فضـا برویـم و خواسـته ها و نیازهـای 
فرهنگی و آموزشـی خـود را با این فضـا محقق کنیم که علی 
القاعـده ایـن تغییـر اولیه در ذهن مـا رخ می دهد و بعـد از آن 
بـه فعالیـت در فضـای مجـازی گرایـش پیـدا می کنیـم. در 
گذشـته در فعالیت هـای فرهنگی و آموزشـی، احسـاس نیاز 

چندانی به ورود به این فضا نداشتیم.
وی افـزود: تغییـر ثانویـه ای هـم کـه رخ می دهـد این 
اسـت کـه طـی تعامالتـی کـه در وب داریـم، تنظیمات و 
تغییـر  دسـتخوش  مـا  زندگـی  و  ذهنـی  طرحواره هـای 
می شـوند و ادعـا این اسـت کـه همـه تغییراتی کـه بزرگان 
مطـرح   … و  روان شناسـی  شناسـی،  جامعـه  حـوزه  در 
می کننـد بـا تعامالتی که ما بـا وب داریم، مرتبط هسـتند. 
مقـدم بـر همه اینها، تغییر هسـتی شناسـی ای را احسـاس 
می کنیـم که بنیـان همه این تغییرات اسـت؛ یعنـی، وب یا 
فضـای مجـازی مقـدم بر هـر چیز، شـیوه هستی شناسـی 
انسـان معاصـر را تغییـر می دهد و مسـائل فرهنگی خود را 
طـوری پدیـدار می کننـد که گویـی پیشـاپیش نیازمنـد راه 
حل هـای مجازی هسـتیم و بدیـن گونه جهـان و فرهنگ و 

آموزش و … را قاب بندی می کنیم.
دکتـر صلواتـی در تبییـن ایـن که آیـا تغییـر و تحوالت 
ایجـاد شـده در حـوزه فرهنگ، تغییـر در پلت فـرم و قالب 
یـا تغییـری بنیـادی اسـت، گفـت: بـرای پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال، ناچاریـم نگـرش خـود را نسـبت بـه مسـائل در 
ارتبـاط بـا وب و فرهنـگ، یک بـار دیگر بازنگـری کنیم تا 
ببینیـم مسـئله از چـه قـرار اسـت. دیویـد بـل در مقدمـه 
کتـاب “درآمـدی بـر فرهنگ هـای سـایبری” مطـرح کرده 
کـه به مـدد شـبکه جهانـی وب و فضای مجـازی، جهانی 
جهـان  متغیرهـای  آن  در  کـه  شـده  پدیـدار  مـوازی 

پیشادیجیتال، دستخوش دگردیسی شده است.
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کتـاب  در  هـم  پسـتمن  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
“تکنوپولـی” ادعـا می کنـد کـه فرهنـگ، تسـلیم فنـاوری 
آن هـا  بـا  را کـه  واژه هایـی  فنـاوری، قدرتمندانـه  و  شـده 
زندگـی می کنیـم، اداره و تدبیـر می کند. حقیقـت، تاریخ، 
آزادی، عدالـت و … همـه در ایـن دوره جدیـد نیازمنـد 

بازتعریف هستند.
شـهید  دبیـر  تربیـت  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
رجایـی تصریـح کـرد کـه ویلیامـز هـم در کتاب خـود به 
عنـوان مثـال، بحـث کمـا را مطـرح می کند کـه در فضای 
مجـازی دگردیـس، معنایـی متفـاوت بـا آنچـه در فضـای 
پیشـادیجیتال داشـته، پیـدا کرده اسـت. در عصـر وب اگر 
کسـی تـا مدتـی خاص پسـتی در فضـای مجازی نداشـته 
 می گوینـد آن کاربر 

ً
یـا مطالب ارسـالی را نبینـد اصطالحا

بـه کمـا رفته و اگـر این کمـا مدت زیـادی طول بکشـد از 
مـرگ او یـاد می کنند. در واقـع حضور در فضـای مجازی 
و seen کردن پسـت ها در شـبکه های اجتماعـی، معیاری 
بـرای حضـور و غیاب کاربـران و اطمینان از سـالمت آنها 
کـه  ایـم  شـنیده  را  اصطـالح  ایـن  مـا  همـه   

ً
مثـال شـده 

 seen می گوینـد فالنی دو روزه آنالین نشـده یـا مطالب را
نکـرده و از ایـن بابـت در مـورد سـالمت او ابـراز نگرانـی 
میکننـد! به ایـن مثالها می تـوان انبوهـی از عبارتهای دیگر 
مثـل انسـان، هویـت، خـدا، طبیعـت، ذهـن و … را هـم 
اضافـه کـرد و بدیـن ترتیـب می توانیـم دنیـای دیگـری را 

ترسیم کنیم که فرهنگ کامال متفاوتی دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: فضـای وب، فرهنـگ و کاربر با 
هـم برهمکنـش دارنـد و به یکدیگـر تقوم می بخشـند؛ لذا 
هـم قبـل از ایـن که بـا وب سـروکار داشـته باشـیم، نیاز به 
یـک سـری تغییـرات بنیـادی در ذهـن و انگاره هـای خـود 
داریـم و هـم وقتـی بـا ایـن تغییـرات سـراغ فضـای وب 
می رویـم در حیـن این تعامـالت تغییراتـی در ذهن ما رخ 
 بنیـادی اسـت. خیلی 

ً
می دهـد کـه اتفاقـا تغییراتـی کامال

تغییـرات  دچـار  در وب  هـم  اصطالحـات  و  مفاهیـم  از 
در  کـه  “می دانـم”  واژه  حتـی  می شـوند.  بنیـادی 
معرفت شناسـی معادل “معرفت” اسـت و بـا اصطالحاتی 

مثـل “می پنـدارم”، “ظـن دارم” و … متفـاوت اسـت در 
فضـای جدیـد و ارتباطـی کـه بیـن وب، فرهنـگ، ذهـن و 

کاربر شکل می گیرد، دستخوش تغییر شود.
دکتـر صلواتـی تصریح کرد: گلدمـن در همین خصوص 
بـرای بحـث “می دانم” چهار معنـای “باور”، “بـاور نهادی”، 
“بـاور صادق” و “باور صادق موجه” را فهرسـت کرده اسـت. 
وی بعـد از طـرح ایـن بحـث در کتابـش اشـاره می کنـد کـه 
معانـی اول و دوم “می دانـم”، معنـای سسـتی از معرفـت و 
معانـی سـوم و چهـارم، معنـای درسـت و عمیـق “می دانم” 
هسـتند. در واقـع بـا ایـن دسـته بندی نشـان می دهـد کـه در 
فضـای مجـازی، فرهنـگ یـا آموزش بـه صـورت انضمامی 
 این امـکان را می یابند که از آن معنای سـوم و چهارم 

ً
تدریجـا

بـه معنای اول و یکم کوچ کنند و این خودش یک دگردیسـی 
در مفهـوم معرفـت اسـت. علی القاعـده وقتی بنیـادی ترین 
مفاهیـم در ایـن حـوزه دسـتخوش تغییـر می شـوند، فرهنگ 

هم دستخوش تغییرات بنیادینی می شود.
دکتـر صلواتـی در ادامه در خصوص تحولـی که در پرتو 
ارتبـاط تنگاتنـگ بیـن ذهـن، فرهنـگ و مسـائل در فضای 
 ارتبـاط وثیقی با 

ً
وب رخ می دهـد، گفـت: فرهنـگ قاعدتـا

ذهـن دارد و ذهنیـت مـا قبـل از فرهنـگ و بعـد از فرهنـگ 
دسـتخوش تغییراتـی می شـود. در واقـع فرهنگ مسـبوق به 
یـک سـری تغییـرات ذهنی و سـوار بـر ذهنیت هایـی درباره 
عالـم، سـالمت، امنیـت، سیاسـت و … اسـت که مـا را به 
سـوی فرهنگـی خـاص رهنمـون می شـود. یکـی از عوامل 
مؤثـر در تفاوت هـای فرهنگی بـه ذهنیت ما برمی گـردد. از 
طـرف دیگـر، ذهنیت مـردم می توانـد در پرتـو بصیرت ها و 
رویکردهـای جدیـد، تغییـرات فرهنگی پیدا کنـد و به جای 
ایـن کـه سیاسـت و اقتصـاد، مبنـای کار باشـند، فرهنـگ 
اسـت که هسـته مرکـزی ذهن را پـر می کند و آنجاسـت که 
از سـاختارهای  بیـش  فرهنگـی مواجهیـم کـه  بـا مسـئله 

اقتصادی و سیاسی و … اهمیت دارند.
وی بـا بیـان این که بسـط این مسـئله را می تـوان در آثار 
دکتـر نعمـت اللـه فاضلـی، مـردم شـناس برجسـته هم پی 
گرفت، خاطرنشـان کـرد: علی القاعده همیـن بصیرت ها و 
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رویکردهـا می توانـد فرهنـگ را از حاشـیه به مرکز بیـاورد و 
بالعکـس، ذهنیت مردم یـا حاکمیت می توانـد فرهنگ را از 
حالـت شهرنشـینی به روستانشـینی – یعنی حاشـیه – سـوق 
دهـد. اگـر مـا بـا شـناخت غلـط مسـئله بـه جـای کلیـت 
محصـوالت  و  فرهنگـی  امـور  و  مشـکالت  بـه  فرهنـگ 
فرهنگـی حصر نظـر کنیم، حاکمیـت می تواند به سـادگی، 
فرهنـگ را بـه حاشـیه ببـرد و بـه جـای آن سیاسـت، امـر 

اجتماعی، اقتصاد و … را بنشاند.
دکتـر صلواتـی تصریـح کـرد: فرهنگ هـا هسـتند کـه 
ذهنیت هـا را شـکل می دهنـد و از طرف دیگـر، ذهنیت ها 
 مردمانی 

ً
هـم فرهنـگ را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد مثـال

زندگـی  دیگـر  بحران هـای  و  قحطـی  و  جنـگ  در  کـه 
دربـاره  ایماژهایشـان  و  تلقی هـا  و  انگاره هـا  کرده انـد، 
 
ً
سرنوشـت، انسـان، طبیعـت، رفـاه و … ایماژهایـی کامال

متفـاوت اسـت. در واقع، فرهنگ آنها کشـتزاری اسـت که 
پیـدا  رویـش  خاصـی  پلتفرم هـای  بـا  ذهن هـا  آن  در 
می کننـد. امـا این، تمـام ماجرا نیسـت. از آنجـا که ذهن، 
منفعـل نیسـت، ذهـن سـرخورده می توانـد انتخـاب کتـد 
کـه ایـن فرهنـگ زمینـه را حفـظ کنـد و تنهـا متأثـر از این 
داده هـا و سـاختارها به حیات خـود ادامه دهد یـا می تواند 
مسـیر دیگـری را پیـش بگیـرد کـه ایـن اسـت کـه بـا آن 
حالـت فعال و سرشـاری کـه دارد بر فرهنگ تاثیـر بگذارد 

و آن را از حاشیه نشینی نجات دهد.
وی خاطرنشـان کـرد: کالرک و محققانی دیگر دغدغه 
ایـن را داشـتند کـه ببیننـد تعامالتی که بـا رایانـه داریم چه 
تغییراتـی را در ذهـن مـا ایجـاد می کننـد. کالرک از مفهوم 
سـایبورگ کمـک گرفت. او مثـال گربه سـایبورگ را مطرح 
کـرد کـه تراشـه ای در بـدن آن نصب شـده تا محـل هایی 
را کـه مـی رود قابـل ردیابی باشـد و اگـر هم گم شـد قابل 
پیـدا کـردن باشـد و تصریح کرد کـه همه انسـانی هایی که 
بـا وب سـروکار دارند بدون ایـن که تراشـه ای در آن ها کار 

گذاشته شده باشد، تبدیل به سایبورگ شده اند.
دکتـر صلواتـی بـا بیـان این کـه ایـن دگرگونـی عمیق، 
می کنـد،  ایجـاد  مـا  در  را  بنیادینـی  شـناختی  تحـوالت 

گفـت: کالرک معتقـد اسـت بـا پیوسـتن بـه وب، ذهن ما 
امتـداد و در عیـن حال تغییر یافته اسـت و وقتـی در چنین 
بسـتری وارد فرهنـگ می شـویم، هرگونـه تغییـری در ذهن 
باعـث تغییـر در فرهنگ می شـود. حضـور در اینترنت هم 
 یک حضور سـاده نیسـت؛ بلکـه در کنار همـه اینها 

ً
صرفـا

فکـر و تحلیـل و نظریه پـردازی می کنیـم یعنـی بـا فضایی 
پیچیـده مواجهیـم که هم اثربخش اسـت و هم بـا ذهن ما 
برهـم کنـش دارد. فضـای مجـازی، امکانـات و افق هـای 
جدیـدی را پیـش روی مـا بـاز می کنـد کـه قابـل صرفنظر 
نیسـت و در عیـن حـال تهدیدهایی هـم دارد کـه از جمبه 
آنهـا “فقدان حضـور تنانه” اسـت. تجربه زیسـته ای که در 
 بسـیار متفـاوت با 

ً
یـک نشسـت الکترونیکـی داریـم طبعا

شـرکت در یـک جلسـه حضـوری اسـت کـه در محیطـی 
را تجربـه  آن  تمـام حواسـمان  از  اسـتفاده  بـا  و  فیزیکـی 
می کنیـم. صـرف نظـر از آن، ایـن تلقی هم وجـود دارد که 
بـا توجه بـه دیجیتـال شـدن ذهن مـا، سـالن های همایش 
و کالس هـای درس هـم در واقـع دیجیتـال هسـتند. البتـه 
امکانـات و پلتفرمهایـی برای شـبیه سـازی هسـت که آنها 

هم هیچ وقت تجربه های زیسته پیشادیجیتال را ندارند.
وی بـا بیان ایـن که می تـوان با یک سـری واکاوی های 
پدیدارشناسـانه برخـی دردهـا و مسـائل ناشـی از فقـدان 
حضـور تنانـه را تسـکین داد اظهـار داشـت: سـاختارهای 
بیگانه کننـده، تکنوپول و تفکر گشـتلی سـبب می شـود که 
رویکردی نهیلیسـتیک را در وب شـاهد باشیم. تجربه های 
به عنـوان کمتریـن مسـئول فرهنگـی در  زیسـته مـن هـم 
دانشـگاه نشـان می دهـد آن معناداری و معنابخشـی که در 
فضـای  و  کرونـا  از  قبـل  فرهنگـی  زیسـته  تجربه هـای 
دیجیتال وجود داشـته در دوره فعلی احسـاس نمی شـود و 
حتـی بـه نظـر می رسـد برخـی سـاختارها و رویکردهـا، 
بیگانه کننـده هسـتند. همچنیـن یـک سـاختار گشـتلی و 
فـارغ از معنا حاکم شـده اسـت. وقتی زندگـی، معناداری 
لحظـه ای خـود را از دسـت می دهـد، فرهنـگ هم سـرش 
بـی کاله می مانـد و در غیاب زندگـی اثربخـش، معنادار و 

معنابخش، رمقی برای آن نمی ماند.
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ششمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری:
هستی اجتماعی ایرانیان، حلقه 

مفقوده علوم اجتماعی امروز

در ششـمین نشسـت گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری 

مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی کـه به صورت 

برخط )آنالین( برگزار شـد، محمدرضـا کالهی، عضو 

هیئت علمی مؤسسـه بـا موضوع »زمینـه زدودگی علوم 

اجتماعـی در ایـران« و سـیاوش قلی پـور، عضو هیئت 

علمی دانشـگاه رازی کرمانشاه با موضوع »پروبلماتیک 

علوم اجتماعی در ایران« سخنرانی کردند.

دکتـر سـیاوش قلی پـور در ابتـدای سـخنانش بـا 

طـرح ایـن پرسـش کـه آیـا علـوم اجتماعـی در ایـران 

ارتباطـی بـا هسـتی اجتماعـی ایرانیان داشـته یـا نه به 

بررسـی چنـد جریـان و حلقه فکـری علـوم اجتماعی 

در  و گفـت:  پرداخـت  دانشـگاه  و خـارج  داخـل  در 

در  پوزیتیویسـمی   ۸۰ اوایـل  و   ۷۰ و   ۶۰ دهه هـای 

ایـران مسـلط بـود کـه توجهـی بـه هسـتی اجتماعـی 

شـبیه  بیشـتر  پوزیتیویسـم  ایـن  نداشـت.  ایرانیـان 

چـون  فرانسـوی  تـا  بـود  آمریکایـی  پوزیتیویسـم 

پوزیتویسـم فرانسـوی توجـه خاصـی به تاریخ داشـت 

ولی این پوزیتیویسم توجهی به تاریخ نداشت.

وی خاطرنشـان کرد: پوزیتیویسـم ایرانـی مبتنی بر 

تـا حـدودی عبارتـی  بـود کـه  انتزاعـی  تجربه گرایـی 

متناقض نماسـت. بـه هـر حـال پدیده هـای اجتماعـی 

مسـتقر در زمـان و فضـا و مـکان هسـتند و هـر پدیده 

و  یافتـه  ادامـه  حـال  در  دارد،  گذشـته ای  اجتماعـی 

ولـی  کنـد  پیـدا  ادامـه  هـم  آینـده  در  اسـت  ممکـن 

پوزیتیویسـم ایرانـی کمتر مسـائل را به لحـاظ تاریخی 

بررسی می کرد.

دکتـر قلـی پـور نمونـه  بـارزی از ایـن رویکـرد را 

بحث هـای مطـرح بـا عنـوان خودکشـی در ایـالم در 

گفـت:  و  کـرد  عنـوان   ۸۰ و   ۷۰ دهه هـای 

خودکشـی هایی بـا همـان منطـق خودکشـی هایی کـه 

در ایـن دوره در ایـالم مـورد توجـه قـرار گرفتـه بود در 

شـهرهای لرسـتان و کرمانشـاه و حتـی کمـی دورتـر 
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سـرپل ذهـاب هـم اتفـاق می افتـاد و خـاص ایـالم نبود و 

 مربـوط به ایـالت و طوایف و بافـت فرهنگی بود 
ً
احتمـاال

لـذا ایـن کـه از بـاال حـدود و ثغـوری بـرای آن هـا در نظر 

گرفتـه شـود که اشـتباه بود نشـان می دهد پوزیتیویسـت ها 

توجهی به پدیده اجتماعی و مسأله شناسی آن نداشتند.

وی در عیـن حـال اذعان کـرد که پوزیتیویسـت ها علی 

رغـم این ایراد اساسـی به یک فرمالیسـم در روش  به خوبی 

پرداختـه بودنـد، آثار خوبـی تألیف و ترجمه کردنـد و در به 

کارگیـری تکنیک هـای آمـاری و انتخـاب نمونه هـا – البته از 

جامعـه آماری ای که درسـت انتخاب نشـده بـود  حرفه ای و 

دقیـق بودند با این حال، پوزیتیویسـم را بـه روش تقلیل داده 

بودنـد، از الزامات فلسـفی و معرفتـی و … آن غافل بودند و 

پارادایم علمی مشخصی هم نداشتند.

کرمانشـاه  رازی  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 

خاطرنشـان کـرد: برخـی از اسـتادان دانشـگاه تهـران از 

جملـه مرحـوم دکتـر قانعـی راد این را گوشـزد کـرده بودند 

از  و  نـدارد  مشـخصی  پارادایـم  پوزیتیویسـم  ایـن  کـه 

آشـفتگی ای رنـج می بـرد کـه می تـوان از پوزیتیویسـم آن 

دوره بـه تعبیـری به عنـوان شـبه پوزیتیویسـم یاد کـرد. این 

پوزیتیویسـم بـه طور کلی ارجـاع کمی به واقعیت داشـت 

و از لحـاظ سیاسـی هـم محافظـه کار بـود. وقتـی ایـن 

پوزیتیویسـم به بن بسـت رسـید، در خارج از دانشـگاه سه 

حلقـه سـعی کردنـد کمک کننـد یکـی »حلقه کیـان« بود 

کـه دو فعالیـت مهـم علمـی و سیاسـی انجام داد و بیشـتر 

کیـد داشـت.  روی جنبـه معرفت شناسـی و هرمنوتیـک تأ

آثـار فاخـری توسـط ایـن حلقـه تألیـف و ترجمـه شـد و 

توانسـت فلسـفه علوم اجتماعـی را در ایـران رواج دهد اما 

روابـط و مناسـبات واقعـی اجتماعـی را برنمی تابیـد و بـه 

هستی اجتماعی ایرانیان توجهی نداشت.

دکتـر قلـی پـور بـا بیـان ایـن کـه بـه نظـر می رسـد این 

جریـان فکـری هنـوز در دانشـگاه شـهید بهشـتی و برخـی 

شهرسـتان ها دنبال می شـود، گفـت: به مـوازات این حلقه، 

 شـامل 
ً
»حلقـه ارغنـون« هـم شـکل گرفته بـود کـه عمدتا

اسـتادان  از  معـدودی  و  دانشـگاه  از  خـارج  پژوهشـگران 

دانشـگاه بـود کـه آثـار خـوب و ترجمه هـای دقیقـی بـه جا 

گذاشـته اند. همچنین مجلـه ارغنون را بـا محوریت مکتب 

فرانکفـورت، نقـد ادبـی و… منتشـر کردنـد و بـه بازخوانی 

آرای فالسـفه کمـک کردنـد. بـا ایـن حـال، کار میدانـی را 

 نادیده گرفتند. شاید بخاطر اینکه به آن نبودند.
ً
کامال

کیـد کـرد: ایـن حلقـه از ایـن  ایـن جامعـه شـناس تأ

روشـنفکران  گرفـت،  نادیـده  را  میدانـی  کار  کـه  جهـت 

پرگـوی بـرج عاج نشـینی را تربیـت کردند که بـه جای کار 

میدانـی و پژوهش، بیشـتر ترجمه می کردند و سـخنرانانی 

بودند که بنیان تحقیقاتی قوی نداشتند.

دکتـر قلی پـور در ادامـه به حلقه ایرانشـهری ها اشـاره 

کـرد و گفـت: »حلقـه ایرانشـهری ها« خـارج از دانشـگاه 

شـکل گرفـت که دنبالـه جریان باسـتان گرایی بودنـد که از 

چهـره  دارد.  ادامـه  تاکنـون  و  کـرد  ظهـور  قاجـار  دوره 

شـاخص آنهـا دکتـر سـید جـواد طباطبایی اسـت کـه این 

حلقـه هـم آثـار خوبـی ترجمـه و تألیـف کرده اند امـا آنها 

هـم، اکنـون ایران را نادیـده گرفتند و از گذشـته طالیی و با 

شـکوه ایـران کـه عصـر خـرد و وفـور و همبسـتگی بـود – 

 دوره هخامنشیان  تجلیل کردند.
ً
عمدتا

دکتـر قلـی پـور با بیـان این کـه تعلیـق اکنـون، ویژگی 

برجسـته ایـن حلقـه هـم بـود، اظهـار داشـت: ایـن حلقه 

توجهـی بـه نابرابـری اجتماعـی، اسـتیصال و فقـر مـردم 

و  از شـکوه  امـروز  گرفتـن جامعـه  نادیـده  بـا  و  نداشـته 

حـرف  دور  بسـیار  گذشـته های  در  ملتـی  یکپارچگـی 

می زند که ارتباط بسیار کمی با اکنون ما دارد.

کیـد کـرد: ایـن سـه حلقـه بـه همـراه جریـان  وی تأ

حاکـم پوزیتیویسـم بـر ایران به جـای این که دربـاره مردم 

امـروز صحبـت کننـد، توجـه کمتـری بـه جامعـه فعلـی 

ایرانـی داشـتند و همـه هم کمـاکان به حیات فکـری خود 

در ایران ادامه می دهند.
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دکتـر قلی پور گفـت: در اوایل دهه ۸۰ که پوزیتیویسـم 

بـه بن بسـت رسـید و توجهـی بـه تنـوع روش هـا نداشـت، 

شـرایط پـس از جنگ را داشـتیم کـه مصرف گرایـی و تغییر 

سـبک زندگـی در جامعـه رواج پیـدا کرد و ضـرورت توجه 

بـه امـر فرهنگـی اجتناب ناپذیر شـده بود. دانشـگاهیان هم 

از طریـق حلقـه ارغنـون بـا نظریـه پـردازان حـوزه فرهنـگ 

ماننـد اسـتوارت هال، ویلیامز و … آشـنا شـده بودنـد و امر 

فرهنگـی بـا اقبـال عمومی مواجه شـده بـود. به ایـن ترتیب 

رشـته مطالعـات فرهنگی در دانشـگاه ها شـکل گرفـت. از 

سـوی دیگر در حـوزه زبان شناسـی هم مطالعـات گفتمانی 

مورد توجه قرار گرفت.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه رازی کرمانشـاه تصریح 

کرد: تسـلط مطالعات فرهنگـی بر دانشـگاه ها، پیامدهای 

 بسـیاری از نظریه پـردازان فرهنگـی را 
ً
مثبتـی داشـت مثـال

بـه مـا معرفی کرد و روش هـای جدید مثـل تحلیل گفتمان 

و نشانه شناسـی و … در فضـای علـوم اجتماعـی ممکـن 

شـد. همچنین اجازه داد شـد کـه موضوعاتی مانند سـبک 

در فضـای  و …  زنـی، مصـرف  پرسـه  زندگـی، خریـد، 

کادمیـک مـورد پژوهـش قـرار بگیـرد و رشـته هایی مثـل  آ

یـا مطالعـات فرهنگـی و رسـانه در  مطالعـات فرهنگـی 

ایـن حـال،  بـا  راه انـدازی شـود.  دانشـگاه های مختلـف 

بررسـی  بـرای  تـالش  رغـم  علـی  فرهنگـی  مطالعـات 

موضوعـات مرتبط بـا جامعه ایرانی، همانند پوزیتیویسـم، 

سیاسـی،  زمینه هـای  از  فـارغ  و  زدا  زمینـه  و  انتزاعـی 

اقتصادی و اجتماعی بود.

حـوزه  در   
ً
مثـال کـه  کـرد  خاطرنشـان  قلی پـور  دکتـر 

مصـرف بـا ایـن کـه در دنیـا تأکیـد زیـادی بـر نابرابری هـا 

اسـت در ایـران بـه مسـائلی مثـل شـیوه تولیـد کاالهـای 

مصـرف و نابرابـری در دسترسـی بـه ایـن کاالهـا پرداختـه 

نشـده و مصرف به طبقه متوسـط تقلیل یافته و در مطالعات 

سـبک زندگـی و نـوع پوشـش و … هـم هرگز به ریشـه های 

تفـاوت سـبک زندگـی و پوشـش پرداخته نشـده اسـت. در 

مجمـوع ایـن پژوهش ها امـر اجتماعی را به امـر فرهنگی یا 

زبانی تقلیل داده و در سطح باقی مانده اند.

وی تصریـح کـرد: در حوزه هایـی مثل توانایـی خرید و 

نابرابـری و عدالـت اجتماعی هم جامعه به متـن تقلیل داده 

شـده و پدیده هـای اجتماعـی بـه جـای ایـن کـه در جامعه 

بررسـی شـوند در ایـن متـون بررسـی می شـوند. ایـن کـه 

گروه هـای حاشـیه ای، شـرایط زنان یـا میزان برخـورداری را 

کـه  براسـاس شـخصیت هایی  و  رمـان  یـا  فیلـم  یـک  در 

نماینـده بخش هـای مختلـف جامعه هسـتند بررسـی کنیم 

کار چنـدان سـخنی نیسـت. در مطالعـات گفتمانـی هـم 

تخصیـص نادیـده گرفتـه شـد و طـرد بـه طـرد فرهنگـی در 

 در بین کافه نشـینان 
ً
کالن شـهر تهـران تقلیل داده شـد  مثـال

تهـران یـا اتومبیـل سـواران میـدان محسـنی – و چنـدان بـه 

گروه هایی مثل حاشیه نشینان توجه نشد.

وی بـا بیـان این که ایـن نحله هـا همچنـان بی توجه به 

مناسـبات واقعـی در جامعـه ایـران در دانشـگاه ها فعـال 

هسـتند و فصل مشـترک همه آن هـا نادیده گرفتـن الزامات 

پارادایمـی در توجـه بـه زمینه هـای اجتماعـی، سیاسـی و 

اقتصـادی پدیده هـا و تعلیـق اکنـون و همچنیـن حضـور 

پررنـگ روشـنفکران پرگـو و برج عاج نشـین اسـت اظهار 

داشـت: البتـه معـدود اسـاتیدی هم هسـتند کـه برخالف 

ایـن جریـان حرکـت می کننـد امـا وقـت زیـادی از آنها به 

تدریس می گذرد تا به پژوهش.

دکتـر قلـی پـور خاطرنشـان کـرد: در سـال های اخیـر 

 می بینیـم که دکتـر اباذری تـالش دارد امـر اقتصادی 
ً
مثـال

یـا اقتصاد سیاسـی را در مطالعات علـوم اجتماعی پررنگ 

کند اما نتیجه این تالش ها همچنان مشخص نیست.

کیـد کـرد کـه علـوم اجتماعـی به  وی در عیـن حـال تأ

نسـبت سـایر رشـته ها در ایـران، وجـه انتقـادی و پویایـی 

 در حالی که تاریـخ و جغرافیا در وجه 
ً
بیشـتری دارد؛ مثـال

پوزیتیویسـتی مانـده و اقتصـاد و روانشناسـی امـروز ما به 

سـمت اقتصادسـنجی و آمـار رفتـه ولـی علـوم اجتماعـی 
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سال هاسـت کـه تـالش دارد وضعیتـش را بهبود دهـد و با 

اینکـه هنـوز بـه اکنـون ایرانیـان توجهی نـدارد ولی سـعی 

می کند خودش را نقد کند.

کید کـرد: این کـه نحله هـای فکری  دکتـر قلـی پـور تأ

مختلـف در علـوم اجتماعی ایران توجه کمی به مناسـبات 

واقعـی دارند بـه دانشـگاه و نهادهـای اجتماعی امـروز ما 

برمی گـردد کـه توجهـی بـه وضعیـت کنونـی ندارنـد و بـا 

ایـن کـه نظـام ارتقـا و پـاداش در دانشـگاه های مـا باعـث 

شـده کـه همـه تـالش  کننـد وضعیـت خودشـان را بهبـود 

دهنـد امـا همچنـان توجه بـه جامعـه ایرانی و مناسـبات و 

شرایط آن حلقه مفقوده مطالعات این حوزه است.

علمـی  هیئـت  عضـو  کالهـی،  محمدرضـا  دکتـر 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی هم در سـخنرانی 

خـود بـا عنـوان »زمینه زدودگی علـوم اجتماعـی در ایران« 

علـوم  چیسـتی  از  نظـرش  مـورد  معنـای  توضیـح  از  س 

نقـد دوگانـه ی  بـه  و مفهـوم »زمینه زدوذگـی«  اجتماعـی 

»سـنتی مدرن« پرداخـت و ایـن دوگانـه را ساده سـازانه و 

شـیءواره دانسـت و بـه تفصیـل شـرح داد کـه چه گونـه 

سـیطره ی ایـن دوگانه بـر علوم انسـانی و اجتماعـی امروز 

ایـران، مانعـی اسـت در برابـر پرداختن به وضـع موجود و 

صورت بندی نظری آن.

کید کرد که  او در عیـن حـال پیش از آغاز سـخن اش تأ

نقدهایـی از ایـن دسـت که بـر علـوم انسـانی و اجتماعی 

امـروز ایـران می شـود، نـه بـه دلیـل ضعـف و انفعـال و 

سسـتی ایـن علـوم، که نشـانه ی قـوت و پویایی آن اسـت. 

مشروح سخنان ایشان چنین است:

سـیطره ی دوگانـه ی سـنت مدرنیته و زمینه دودگی 
علوم اجتماعی در ایران

مقدمه: در مخالفت با »روایت افول«
مدعـای اصلـی مـن آن اسـت کـه شـکل هایی از مواجهه با 

علـوم اجتماعـی، موجـب زمینه زدودگی علـم اجتماعی در 

ایـران شـده اسـت؛ یعنـی علـم اجتماعـی را از زمینه هـای 

اجتماعـی و تاریخـی جامعـه ی ایـران گسسـته و بـه امـری 

نامربـوط بـه جامعـه ی ایرانـی تبدیـل کـرده اسـت. پیش از 

ورود بـه بحـث الزم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن نقدهـا بـه 

معنـای بی اهمیـت بودن یـا ناالزم بـودن علـوم اجتماعی یا 

حتـی ضعـف علـوم اجتماعی نیسـت. ایـن نقدها خـود با 

ابـزار علوم اجتماعی انجام می شـود و نشـانه ی قوت گرفتن 

علـوم اجتماعـی اسـت. نقد، بـه معنـای بازاندیشـی مکرر 

اسـت و فراینـدی بی انتهـا، بی پایـان و همیشـگی اسـت. 

وجـود نقد نشـانه ی زنده بـودن و پویـا بودن حوزه ای اسـت 

کـه نقـد می شـود. نگاهـی بـه تاریخ علـم اجتماعی نشـان 

می دهـد کـه عرصه ی ایـن علم هیـچ گاه از نقد و نـزاع میان 

نحله هـای فکـری و مکاتـب نظـری مختلـف خالـی نبوده 

علـم  گسـترش  و  تحـول  و  پویایـی  آن،  از  فراتـر  اسـت. 

 از خـالل نقـد ممکـن می شـود. بـدون 
ً
اجتماعـی اصـوال

نقد، پویایی و تحولی هم درکار نخواهد بود.

بـا ایـن مقدمـه وارد بحث اصلی می شـوم. بـه نظر من 

بـرای  اسـتعدادی  ایـران  امـروز  اجتماعـی  علـوم  در 

علـم  کـه  عواملـی  از  یکـی  دارد.  وجـود  زمینه زدودگـی 

می کنـد، سـیطره ی  زمینـه ی خـود جـدا  از  را  اجتماعـی 

سـنگین دوگانـه ی »سـنت مدرنیته« اسـت. چه کسـانی که 

دل بسـته ی چیـزی بـه نـام سـنت هسـتند و چـه آنـان کـه 

شـیفته ی مدرنیته انـد، هر دو به یـک اندازه جامعـه ی ایران 

را درون این دوگانه سازی تحلیل می کنند.

در یـک تعریـف اولیـه یعنـی علم تحلیـل روابـط میان 

نیروهـا و گروه هـای اجتماعـی. مفاهیـم علـم اجتماعـی 

برخـالف مفاهیـم علـوم طبیعـی، مصادیـق عـام و جهـان 

شـمول ندارنـد. در علـم طبیعـی، مفاهیمـی ماننـد اتـم، 

ملکـول، نیـرو، جـرم، آنتروپـی، دمـا و غیـره، از امـوری 

حکایـت می کننـد که بـه زمـان و مـکان وابسـتگی ندارند. 

اتـم و ملکـول و جرم و غیره، از ابتدای هسـتی تـا انتهای آن 

در همه جـا یک مصـداق واحد دارد. امـا در علوم اجتماعی 

نـه مفاهیـم ثابت اسـت و نه خـود موضوع علـم اجتماعی. 
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هـرد و زمان منـد و متغیرنـد. مفاهیمی از قبیل طبقـه، دین، 

سکوالریسـم، خانـواده، درآمـد، تولیـد، و حتـا مفاهیمـی 

ماننـد »انسـان«، »فـرد«، »جامعـه«، فرهنـگ و باالخـره 

نـه  و  نـه خودشـان  مدرنیتـه،  و  مفهـوم سـنت  دو  همیـن 

مصداق شـان ثابـت، بی زمـان و بی مـکان نیسـت و دائم در 

 در علـم اجتماعـی 
ً
حـال شـدن و تحـول اسـت. اصـوال

نمی تـوان مصـداق را از مفهـوم جدا کـرد. ایـن دو، در پیوند 

بـا هـم موجودیـت می یابنـد. و بـه ایـن معنـا زمان منـدی و 

امـر  و  اجتماعـی  مفهـوم  ماهیـت  از  تاریخیـت، بخشـی 

از  را  و »شـدن«  نمی تـوان زمان منـدی  اسـت.  اجتماعـی 

ماهیت امر انسانی و اجتماعی حذف کرد.

امـروز نگـرش اشـتباهی بـه تاریـخ وجـود دارد که در 

 – ایرانیان دوهزار سـال پیش برگرفته 
ً
آن، خصلتـی از – مثـال

می شـود و بـا چیـزی مشـابه آن در میـان ایرانیـان امـروز 

برابـر گرفتـه می شـود و از آن نتیجـه گرفتـه می شـود که ما 

خصلـت  آن  واجـد  امـروز،  تـا  پیـش  سـال  دوهـزار  از 

بوده ایـم؛ و نـام ایـن کار را مطالعات تاریخـی می گذارند. 

ایـن کار، در واقـع تاریخ زدایـی از تاریـخ اسـت. آن چـه 

ثبـات یـک خصلـت پنداشـته می شـود، در واقـع چیـزی 

نیسـت جـز تحمیـل ذهنیتـی امروزیـن بـر وضعیتـی در 

گذشـته. نتیجـه ی این کار حـذف زمان منـدی و تاریخیِت 

در  بنیادینـی  خطـای  نتیجـه  در  و  اسـت  اجتماعـی  امـر 

شناخت ماهیت امر اجتماعی.

امـر اجتماعـی بـه همـان معنـا کـه زمان منـد اسـت، 

مکان منـد هـم هسـت. بـا تغییـر زمـان و مـکان، ماهیـت 

امـر اجتماعـی تغییـر می کنـد و در نتیجـه مفاهیـم الزم 

بـرای توضیـح آن عـوض می شـود. برگرفتـن مفهومـی کـه 

بـرای توضیـح یـک وضعیـِت »تاریخـی« معیـن پـرورده 

شده، و شـابلون وار، انداختِن آن روی وضعیت »تاریخِی« 

دیگـر، در واقع شـیءواره کـردن مفاهیم اجتماعی اسـت. 

علـم اجتماعـِی زمینـه زدوده یعنـی علمـی کـه زمانیـت و 

مکانیـت )یعنـی »تاریخیت« یـا همان »زمینه منـدی«( را 

از مفاهیـم حـذف می کنـد و مفاهیـم را چونـان امـوری 

ازلی ابدی به کار می برد.

امـوری  بـه  مفاهیـم،  گویـا  زمینـه زدوده،  نگـرش  در 

زمینـه ی  هـر  از  خـارج  کـه  می دهنـد  ارجـاع 

تاریخی اجتماعـی )یـا خـارج از هـر زمان  مـکان معینی( 

موجـود اسـت. گویا مفاهیم بـه اموری بیـرون زمان  مکان 

واقعیت هـای  گویـی  نـگاه،  ایـن  در  می دهنـد.  ارجـاع 

اجتماعـی، مصداق هـای ناقـص یا درحال کامل شـدنی از 

امـر  امـا  هسـتند.  »درسـت«  و  »اصلـی«  مفهـوم  آن 

اجتماعـی هیـچ »نمونـه ی اعـال« یـا »نمونـه ی مثالـی« 

نـدارد کـه بیـرون زمـان  مـکان واقـع باشـد و بتـوان امـور 

»واقعـی« و انضمامـی را مصداق هایـی از آن نمونه ی اعال 

دانسـت. امـر اجتماعـی، همـان امـر زمینه منـد اسـت و 

مفاهیـم، در نسـبت با همین زمینه هسـتند کـه اعتبار خود 

را می یابنـد نـه در نسـبت بـا چیـزی فرازمانـی  فرامکانـی. 

 – در ایـران هنـوز 
ً
بسـیار می شـنویم کـه می گوینـد – مثـال

دانشـگاه نداریـم، هنـوز قانون نداریـم، هنوز بروکرارسـی 

نداریـم، و فراتـر از این هـا، هنـوز جامعه نداریـم. غافل از 

آن کـه اصطالحاتـی از قبیـل »قانـون«،  »بوروکراسـی«، 

»دانشـگاه«، »جامعـه« و هـزاران مفهوم اجتماعـی دیگر، 

و  واقعـی  زمینـه ی  همیـن  بـا  درگیـری  از  بتوانـد  بایـد 

انضمامـی حاصـل شـده باشـد و بایـد بتواند نسـبت میان 

نیروهـا و گروه هـای اجتماعـِی زمینـه ی مـورد نظـرش را 

شـرح دهـد. ایـن گـزاره کـه »در ایـران جامعـه نداریـم« 

معنـای اش در واقع آن اسـت کـه مفهوم »جامعـه« در این 

گـزاره، بـرای توضیـح وضعیت ایـران امروز پـرورش نیافته 

اسـت. گویـا ابتـدا مفهومی بـه نـام »جامعـه« را در جای 

دیگـری )کـه معلـوم نیسـت کجا( سـاخت هایم و سـپس 

متوجـه شـده ایم کـه امـر اجتماعـی ای کـه قرار اسـت این 

 در ایـران وجـود نـدارد! 
ً
مفهـوم آن را توضیـح دهـد اصـال

 نبایـد بـه کار گرفتـه 
ً
پـس بایـد گفـت آن مفهـوم اصـوال

 مفهوم 
ً
می شـد )و بـه عبـارت درسـت تر، آن مفهـوم اصـال
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نیسـت(. در ایـن نـگاه، طـرح پرسـش های واقعـی از این 

قبیـل که وضعیت موجود مورِد بررسـی چیسـت؛ نتیجه ی 

درهم کنـش کـدام نیروهای اجتماعی اسـت؛ مبتـال به چه 

فرارفـت؟  آن  از  می تـوان  چه گونـه  و  اسـت؛  مشـکالتی 

ناممکـن می شـود؛ چـرا کـه بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه 

 وجود ندارد!
ً
وضعیتی که قرار بود بررسی شود اصال

مفاهیمـی  و »مدرنیتـه« مهم تریـن  مفاهیـم »سـنت« 

هسـتند کـه از ایـراد فـوق رنـج می برنـد. این مفاهیـم چنان 

 گویـا نمونه های اعالیـی از چیزی 
ً
بـه کار می رونـد کـه اوال

بـه نـام »سـنت« و چیزی به نـام »مدرنیتـه« وجـود دارد که 

گویـا در یـک جهـان مثالـی خـارج از زمـان  مکان زیسـت 

می کننـد. سـپس ایـن مفاهیـم ماننـد شـابلون بـر وضعیت 

کـه  می شـود  گرفتـه  نتیجـه  و  می شـود  انداختـه  موجـود 

وضعیـت موجـود درون آن شـابلون ها جـا نمی شـود. در 

چنین کاری هیچ نشانی از تحلیل اجتماعی وجود ندارد.

نگاهـی کـه مفاهیـم خـود را پیش فـرض می گیـرد و از 

یـک جهان مثالـِی  توهمـی وام می گیرد، به آن جا می رسـد 

کـه واقعیـت را سـرزنش کند. وقتی کـه واقعیـت موجود با 

آن مفاهیـم پیشـینی سـازگار نمی شـود، حکـم می دهد که 

واقعیـت، خطاسـت! امـا واقعیـت نمی توانـد خطا باشـد، 

این مفهوم ما است که نارساست.

کیـد کنـم کـه این نـگاه، عـالوه بـر آن که  همین جـا تأ

فهـم وضـع موجود را ناممکـن می کند، اشـکال اصلی اش 

آن اسـت کـه »نقد« وضع موجـود را نیز ناممکـن می کند. 

اما بـرای فهـم و نقد چاره ای جز »مفهوم سـازی« نیسـت. 

بـه  انضمامـی  وضعیـت  برکشـیدن  یعنـی  مفهوم سـازی 

اندیشـیدن ممکـن  آن  از طریـق  انتـزاع، کـه  از  سـطحی 

وضعیـت  بحـث،  مـورد  شـیءواره ی  نـگاه  امـا  شـود. 

انضمامـی را به سـطح مفاهیـم انتزاعی برنمی کشـد. بلکه 

مفاهیـم خـود را از جایـی خـارج از وضعیـت انضمامـی 

برمی گیـرد. نتیجـه آن کـه هرآن چـه می گوید، بـا وضعیت 

موجـود بیگانـه اسـت. نتیجـه، بـازی بی پایانی بـا مفاهیم 

اسـت کـه بیـش از آن کـه بـه کار فهم/ نقـد بیاید، مناسـِب 

مفاهیـم  دعواهـا،  ایـن  در  اسـت.  جناحـی  دعواهـای 

شـیءواره اند کـه بـا هـم نـزاع می کننـد بی آن کـه بتواننـد 

تغییری در وضعیت ایجاد کنند.

بـه دو سـاحِت زمانـی  مکانـِی  ایـن نـگاه جهـان  در 

گویـی  می شـود.  تفکیـک  متفـاوت  بنیـاد  از  ذات پنـداِر 

سـنت، جوهـری دارد کـه در کل جهانی که سـنتی خوانده 

می شـود مشـترک اسـت و مدرنیته جوهری دارد که همه ی 

 مدرن پنداشـته شده در آن مشـترک اند. تفاوت های 
ِ

جوامع

درونـی جهـان سـنت و تفاوت هـای درونـی جهـان مدرن 

نادیـده گرفتـه می شـود. نکتـه ی مهـم آن اسـت کـه هـم 

ایـن  در  مدرنیتـه  طـرف داران  هـم  و  سـنت  هـوادارن 

اسـت  متفـاوت  کـه  چیـزی  مشـترک اند.  پیش فرض هـا 

ایـن دو  از  نهایـی دربـاره ی هـر یـک  قضـاوت اخالقـی 

سـاحت اسـت. یکی سـنت را اصیل و مطلـوب می داند و 

دیگـری مدرنیتـه را. بـه این ترتیـب، امر سـنتی روی دیگر 

سکه ی امر مدرن است.

بومی گرایی و زمینه مندی
آن چـه مـن در این جـا »زمینه منـدی«  می خوانم، بـا آن چه 

دارد.  بنیادیـن  تفاوتـی  کـه »بومی گرایـی« خوانـده شـده 

واژه ی  کـه  ایـن  بـه محـض  کـه  اسـت  آن  مهـم  نکتـه ی 

»بومـی« را بـه کار می بریـم، دوگانـه ای سـاخته می شـود 

کـه یـک سـویش »امـر بومـی« اسـت و سـوی دیگـرش 

پرسـش  امـا  جهان شـمول«.  »امـر  یـا  »امرغیربومـی« 

اصلـی آن اسـت کـه »امـر جهان شـمول« کجا اسـت؟ آیا 

بـا چیزی خـارج از زمان  مکان مواجهیـم؟ در این صورت 

بـا   
ً
اصـوال اسـت  مـکان  و  زمـان  از  خـارج  کـه  چیـزی 

زمان منـدی و مکان منـدی امـر بومی برخـوردی نمی یابد. 

پـس ایـن دو را نمی تـوان مقابـل هـم قـرار داد. بـه ایـن 

ترتیب بومی گرایی از معنا تهی می شود.

امـا گویـا بومی گرایـان به طـور ضمنی امر بومـی را در 

واقـع در برابـر »امـر غربـی« قـرار می دهند. به ایـن ترتیب 
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امـر جهان شـمول بـا امـر غربـی یکی می شـود. گویـا امر 

غربـی جهان شـمول اسـت اما امـر غیرغربی بومی اسـت. 

یـا  اروپامـداری  دچـار  بومی گرایـی  آن کـه  نتیجـه 

غرب مداری می شود و در همان زمین بازی می کند.

»بومی گرایـی«  از  متعادل تـری  خوانـش  می تـوان 

امـر  برابـر  در  نـه  بومـی  امـر  آن  اسـاس  بـر  کـه  داشـت 

جهان شـمول کـه در برابـر امـر بومـِی دیگـری کـه »از آِن 

مـا« نیسـت قـرار می گیـرد؛ یعنـی دربرابـر امر غربـی. در 

ایـن خوانـش، هرچیـز غربـی، بـا زیسـت خـاص غربیان 

سـازگاری دارد و گرچـه ممکـن اسـت برای آن ها مناسـب 

باشـد، امـا از آن جـا کـه بـا زیسـت خـاص مـا سـازگار 

نیسـت، بـرای ما مطلـوب نیسـت. در این جا هم بـاز با دو 

سـاحت »خودمـان« و »خودشـان« مواجهیـم کـه انـگار 

بالـذات بـا هـم متفاوت انـد. بـاز بـه همـان بـازی سـنتی  

مدرن می رسیم که مورد نقد بود.

بـرای رهایـی از دوگانه ی بومی گرایـی  غرب مداری، باید 

میـان دو معنـا از »امـر یونیورسـال« تفکیـک قائـل شـد. 

آن چـه  ناموجـه.  یونیورسالیسـم  و  موجـه  یونیورسالیسـم 

می توان به نحوی موجه یونیورسـال و جهان شـمول دانسـت 

کـه در طـول زمـان و در عرض مکان ثابت اسـت،  »ماهیت 

بشـرِی بشـر« اسـت. انسـان امـروز بـه لحـاظ ویژگی های 

بیولوژیـک همان انسـان ده هزار سـال پیش اسـت و انسـان 

آسیایی به این معنا با انسان اروپایی تفاوتی ندارد.

نگرش هـای ذات پنـدار کـه در شـکل حـاد خـود میان 

سـنت و مدرنیتـه، و میـان شـرق و غـرب تفـاوت ذاتـی 

قائل انـد چـاره ای ندارنـد جـز آن که ایـن یونیورسالیسـم را 

انـکار کنند. آن ها انسـاِن »بومـِی«  هزاران سـال پیش را در 

می پندارنـد.  متفـاوت  امـروزی  انسـان  از  ماهیـت خـود 

 فروید میان رشـد فرد انسـانی و رشـد نوع 
ً
)چنـان کـه مثال

انسـان تناظـری می دیـد و انسـان های ادوار پیشـین تاریخ 

را معـادل کودکـِی انسـان های امروزی می دانسـت(. آن ها 

همچنیـن بشـر شـرقی و بشـر غربـی را در ماهیـت خـود 

متفـاوت می داننـد. )گاه شـرقیان امـروزی را در ماهیـت 

انسـانی خـود بـا غربیـان ادوار گذشـته یکـی می گیرنـد(. 

کـه  اسـت  ناموجهـی  خاص گرایـی  همـان  ایـن، 

یونیورسالیسِم موجه را نقض می کند.

ایـن خاص گرایـی، کـه مولـد نژادگرایی هایـی بـود کـه 

دهه هـای  از  آفریـد،  فراوانـی  خشـونت های  و  تبعیض هـا 

آغازیـن قـرن بیسـتم بـه بعـد چنیـن نگاهی بـه تدریـج کنار 

گذاشـته شـد. امـروز انسـان، از زمـان پیدایش اش بـر کره ی 

زمیـن در همـه ی زمان ها و همـه ی مکان ها و در تمـام نژادها 

انسـان اسـت. ماهیـت بشـری همه ی افراد بشـر بـا هم یکی 

اسـت و تفاوتـی میـان آن هـا نیسـت. ایـن یونیورسالیسـم 

موجهی است که راه را بر بومی اندیشی می بندد.

ایـن یونیورسالیسـم موجـه بعد دیگـری هـم دارد و آن 

یونیورسـال بـودن منطـق مناسـبات اجتماعـی و انسـانی 

همه جـا  و  هـم واره  بشـر  بشـری  ماهیـت  اگـر  اسـت. 

یک سـان اسـت، مناسـبات بشـری هم هم واره و همه جا از 

منطـق یک سـانی تبعیـت می کنـد. ایـن هم نکته ای اسـت 

و  مدرنیتـه  سـنت   جدایـی  بـه  معتقـد  دوگانه گرایـاِن  کـه 

جدایـی شـرق  غـرب، آن را نمی پذیرنـد. بـه عنـوان مثـال 

اسـت  معتقـد  مشـهور،  شرق شـناس  لوییـس،   برنـارد 

مناسـبات اجتماعـی در جوامـع اسـالمی را نمی تـوان بـا 

همـان منطقـی تحلیـل کرد که جوامـع غربی را. بـه نظر او 

اسـت  اقتصادسیاسـی حاکـم  منطـق  غربـی  بـر جوامـع 

درحالـی کـه جوامـع اسـالمی بـر اسـاس »ایمـان دینی« 

رفتـار می کننـد و بایـد بـر همیـن اسـاس تحلیـل شـوند. 

نکتـه ی جالـب آن کـه در ایـن عقیـده، بومی اندیشـان و 

هـم  آن هـا  هم نظرنـد.  لوییـس  برنـارد  بـا  سـنت خواهان 

معتقدنـد کـه مردمان مسـلمان از اثر شـهوت پـول و مقام 

بری انـد و مناسـبات آن هـا را تنهـا ایمـان دینـی اسـت کـه 

پیـش می برد. از همین رو هر دو دسـته )هم شرق شناسـان 

یـا  داعـش  مثـل  رخ دادهایـی  بومی اندیشـان(  هـم  و 

انقالب هـای عربـی را بـر اسـاس عقایـد دینـِی مردمـان 
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تحلیـل می کننـد. صادق جالل العظـم در مقالـه ی خود با 

شـرح  شرق شناسـی وارونه«  و  »شرق شناسـی  عنـوان 

می دهـد کـه ایـن نـگاه چه گونـه متغیرهـای مهمـی مثـل 

نادیـده  را  قـدرت  روابـط  و  سیاسـی  نزاع هـای  و  نفـت، 

می گذارد و تحلیل اش عقیم می ماند.

یونیورسالیسـم موجـه یعنـی ایـن کـه منطق مناسـبات 

اجتماعـی هـم در طـول تاریـخ و هـم در گسـتره جغرافیـا 

ثابـت اسـت. انسـان آسـیایی را می تـوان با همـان منطقی 

تحلیل کرد که انسان اروپایی تحلیل می شود.

یونیورسالیسـم موجـه وجـه سـومی هـم دارد؛ ایـن که 

ماهیت زمان مند بشـر و مناسـبات بشـری هـم در همه جا 

ثابـت اسـت یعنی مناسـبات اجتماعی در همـه جا به یک 

دیـدگاه،  ایـن  برابـر  در  اسـت.  زمان منـد  انـدازه 

دوگانه انـگاران، بـه عنـوان مثـال، جهـان سـنت را جهـان 

ثبـات و سـکون و جهـان مـدرن را جهـان تغییـر و تحـول 

می انگارنـد. ایـن، یکـی از بنیان هـای ناممکـن کننـده ی 

تحلیـل اجتماعـی اسـت. نتیجـه ی همین نگاه اسـت که – 

چنـان کـه در ابتـدای این گفتـار گفتـم – کسـانی صفتی را 

در میـان ایرانیـان دوهـزار سـال پیش سـراغ می گیرنـد و با 

و  می کننـد  یکـی  امـروزی  ایرانیـان  میـان  در  صفتـی 

کشـف  را  ایرانیـان  در  ذاتـی  خصلتـی  کـه  می پندارنـد 

کرده انـد کـه گویـا هرگـز تغییـر نمی کنـد. قائـل بـودن بـه 

در  مـا  غلتیـدن  در  از  مانـع  موجـه«  »یونیورسالیسـم 

اروپامداری و بومی گرایی می شود.

امـا یونیورسالیسـم ناموجـه عبـارت اسـت از حـذف 

بی مـکان  و  بی زمـان  اجتماعـی؛  امـر  از  مـکان  و  زمـان 

کـردن امـر اجتماعی؛ تبدیـل امر اجتماعی بـه یک »نمونه 

وضعیت هـای  گویـی  کـه  مثالـی«  »نمونـه ی  یـا  اعـال« 

انضمامی، مصادیق ناقصی از آن هستند.

دوگانه انـگاری، هم از نـوع مدرنیسـتی آن و هم از نوع 

بومی گرایانـه اش، ناشـی از معکـوس کـردن ایـن دو نـوع 

یونیورسالیسـم اسـت. از پذیرش این دو نوع یونیورسالیسم 

و تمایـز گـذاردن میان آن ها، بـه »زمینه مندی« می رسـیم. 

اگـر از ایـن دو نـوع یونیورسالیسـم با هـم خلط شـوند،  یا 

جابه جـا گرفته شـوند، نمی تـوان هیچ مناسـبات اجتماعی 

اینجایـی  اکنونـی را بـه درسـتی تحلیـل و نقـد کـرد. ایـن 

از  بیـرون  شـاخصی  دائـم  تـا  می شـود  موجـب  خطـا 

مناسـبات اجتماعـی در نظـر آوریم و بـر مبنـای آن به این 

نتیجـه برسـیم کـه مـا جامعـه نداریم؛ بـه عبـارت دیگر به 

ایـن نتیجـه برسـیم کـه مـا »واقعیـت اجتماعـی« نداریم! 

امـا مناسـبات اجتماعـی بیرونی نـدارد و هیـچ مفهومی را 

نمی تـوان از جایـی جـز درون همیـن مناسـبات اجتماعی 

شکل داد.

کید اسـت که ایـن نظرات، به  و در انتهـا بـاز الزم بـه تأ

خـوِد  کـه  نیسـت؛  افـول  روایـت  در  افتـادن  در  معنـای 

برآمـدن ایـن نقدهـا نشـانه پویایـی علـوم اجتماعـی در 

ایران امروز است.
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هفتمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری:
علم و نهادهای اجتماعی؛ شرایط 

امکان آموزش عالی

هفتمیـن نشسـت گـروه مطالعـات علم و فناوری مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی، پیش از ظهر دوشـنبه ۱۵ 

دی ماه برگزار شد.

بـه گزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعی در این نشسـت که به صـورت برخط )آنالین( 

برگـزار شـد، دکتـر جلیـل کریمـی، عضـو هیئـت علمـی 

دانشـگاه رازی کرمانشـاه با عنوان »شـرایط امکان آموزش 

عالـی« و دکتـر محمـد فرهـادی، عضـو هیئـت علمـی 

نهادهـای  و  »علـم  عنـوان  بـا  کرمانشـاه  رازی  دانشـگاه 

اجتماعی« سخنرانی کردند.

دکتـر کریمـی در ابتدای سـخنان خـود با بیـان این که 

نوع نگرش و شـیوه سـاماندهی علم در کشـور ما ارگانیک 

نیسـت و لـذا در جامعـه علم بـاوری وجود نـدارد، اظهار 

 ابزاری 
ً
داشـت: نـگاه جامعـه ما بـه علـم، نگاهـی کامـال

اسـت و بـه علم حتـی به عنـوان حرفه نگاه نمی شـود بلکه 

آن را ابـزاری بـرای پیشـرفت می بیننـد؛ در چنیـن فضایـی 

هـم  دانشـگاهی  تحصیـالت  و  دانشـگاه  بـه  نـگاه  تبعـا 

نگاهی ابزاری اسـت. در سـطح کالن هم ایده مشـخصی 

در زمینـه آمـوزش عالـی وجـود نـدارد و می بینیـم کـه هر 

چند سـال یکبـار، رویکـرد به دانشـگاه کال تغییـر می کند 

کید می شـود   در دوره ای بر نقش آموزشـی دانشـگاه تأ
ً
مثال

و چنـد سـال بعـد بـر پژوهـش محـوری دانشـگاه ها و در 

سـال های اخیـر هم که بحـث دانشـگاه کارآفریـن و نقش 

دانشـگاه در  تجاری سـازی و تولیـد ثـروت مطـرح اسـت 

یعنـی بـدون تأملـی جـدی، سیاسـت های آمـوزش عالی 

ما دائما در حال تغییر است. 

وی بـا اشـاره بـه جو مهندسـی زدگـی و پزشـکی زدگی 

در جامعـه کـه نـه فقط دانشـگاه ها کـه آموزش و پـرورش را 

هـم بـه سـمت ایـن قبیـل ایـن رشـته ها سـوق داده، اظهـار 

داشـت: اگر ایـن وضعیـت را در کنار نگرش هـای جامعه و 

سیاسـت های کالن تحلیل کنیم در نهایـت آنچه در آموزش 

عالـی مـا در سـطح کالن وجـود دارد،  فقـدان اسـتقالل 
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کادمیـک، تمرکزگرایـی شـدید در همـه تصمیمـات و نگاه  آ

ابـزاری بـه علم اسـت. وقتی از سـطح کالن آمـوزش عالی 

کشـور پاییـن می آییـم در سـطوح میانـی یعنـی دانشـگاه ها 

هـم وجود همیـن مشـکالت باعث شـده که دانشـگاه های 

مـا فاقـد هـر نـوع سـوژگی و فاعلیـت باشـند. البتـه شـاید 

صحبت هـای مـن نوعـی کلی گویی تعبیر شـود ولـی وقتی 

وضعیـت آموزش عالی کشـور، روال کار و سـاختار امور را 

می بینیـد همـه معایبـی کـه در سـطح کالن وجـود دارد در 

سـطوح میانـی هـم هسـت. البتـه قبـول دارم کـه کارهـای 

خوبـی هم شـده و نقاط مثبتی وجـود دارد ولی بـه هر حال 

در ایـن بحـث قصـد داریـم نگاهـی آسـیب شناسـانه بـه 

دانشگاه داشته باشیم.

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه در عین 

حـال بـا اشـاره بـه اظهـارات  اخیر وزیـر علوم کـه طی آن 

بـر »نقش بیشـتر تصمیـم گیری هـای محلـی در مدیریت 

کید شـده گفـت: ایـن مطلب را  آمـوزش عالـی کشـور« تأ

بـه فـال نیـک می گیـرم ولـی هـم خیلـی دیـر اسـت و هم 

معلـوم نیسـت کـه تـا چه حـد ایـده محکمـی پشـت این 

 آنچـه مورد نظر اسـت، خالف 
ً
صحبت ها باشـد و اساسـا

آنچـه بـه عنـوان آسـیب می شناسـم هسـت یـا نـه! البتـه 

مسـئوالن هـم بـه هـر حـال بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که 

ایـن همـه تمرکزگرایـی افراطـی در آموزش عالی نـه تنها به 

نفـع آمـوزش عالـی نیسـت کـه آسـیب های زیـادی نیز به 

دنبـال دارد. در سـطح خـرد، وقتی به سـوژه های انضمامی 

نـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای   
ً
خصوصـا عالـی  آمـوزش 

اسـتقالل  فقـدان  تمرکزگرایـی،  در  افـراط  آن  می کنیـم 

کادمیـک و نگاه ابـزاری اینجا هم خود را نشـان می دهد.  آ

عضـو هیـأت علمـی یا بـه دلیـل عدم ثبـات سیاسـت ها، 

دچـار انفعـال اجبـاری شـده یعنـی با تـن دادن به شـرایط 

موجـود هـر بـار در مسـیری که برایش مشـخص می شـود 

حرکـت می کنـد و هـر وقـت تغییـر جهتـی داده شـد بـه 

مسـیر جدیـد مـی رود یـا بـا این اسـتدالل کـه شـرایط در 

گاهانـه یـا انزواگزینی پیشـه  حـد امتنـاع اسـت، انفعـال آ

کـرده اسـت، وضعیتـی کـه بـرای آن نظریـه پـردازی هـم 

می شـود! ایـن حالـت دپـرس گونـه بـرای عضـو هیـأت 

علمـی را می تـوان در کالس هـا و سـخنرانی ها و ... دیـد و 

بازخورد آن در فضای دانشجویی هم محسوس است. 

وی تصریـح کرد: به رغم سـابقه طوالنـی جامعه ایرانی 

در آمـوزش عالـی کـه بـه دوره جنـدی شـاپور برمی گـردد، 

 وارداتی بوده 
ً
شـکل جدید آمـوزش عالی در کشـور، کامـال

و تجربـه ای برخاسـته از زمینـه اجتماعـی نیسـت، بنابراین 

مثـل کل مدرنیتـه با آن هـم برخـوردی غیردیالکتیک شـده 

اسـت. ایـن کـه بخواهیـم بـه ایـن پدیـده وارداتـی نـگاه 

انتخابـی داشـته ایم، هـم غیرممکن اسـت و هـم پیامدهای 

جـدی دارد کـه بخشـی از آنهـا را در آسـیب های ایـن حوزه 

نیـز می بینیم. چنین نگاه گزینشـی ای در مـورد فناوری های 

می گوینـد،   
ً
مثـال می شـود  مطـرح  زیـاد  هـم  جدیـد 

تکنولوژی هـای جدیـد را وارد می کنیـم و بخش های خوب 

آن را می گیریـم و قسـمت های بـدش را نمی گیریـم! ایـن 

نـگاه غیردیالکتیکـی و ابـزاری کـه تحت عنـوان علم بومی 

 تبدیـل به نوعی سـطحی نگری، 
ً
هـم مطرح می شـود نهایتا

ریـاکاری، کمی گرایی و نگاه تک سـاحتی و ابـزاری به علم 

می شود. 

دکتـر کریمـی تصریـح کرد: مـا دانشـگاه را بـه معنای 

بـه عنـوان یـک جهـان نپذیرفته ایـم و اهـداف  جامعـه و 

همیـن  آن  نتیجـه  کـه  کرده ایـم  طلـب  آن  از  بیرونـی 

کمی گرایـی و توجـه افراطـی بـه رتبه بندی هـای کمـی بین 

المللـی اسـت، یعنی دانشـگاه به معنـی یونیورسـیته هنوز 

در کشـور مـا شـکل نگرفته اسـت. البته بخش هایـی از آن 

خـوب کار می کنـد ولـی وقتـی بـه کلیـت آن می نگریـم، 

ایـن نگاه گزینشـی کـه به آمـوزش عالـی داشـته ایم باعث 

شـده کـه حتـی شـک کنیـم کـه شـرایط امـکان آمـوزش 

 وجـود داشـته باشـد. وضعیتـی که 
ً
عالـی در کشـور واقعـا

حتـی می توانـد مـا را نگـران آینـده هـم بکنـد. االن همین 
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صحبتهـا مثـل اظهارنظـر اخیر وزیـر علوم نشـان می دهد 

گاهی  کـه دانشـگاه بـه تدریـج در حـال رسـیدن به خـود آ

اسـت و دریافتـه کـه بایـد پوسـت انـدازی کنـد. البتـه  راه 

حـل هـم در خـود مشـکل اسـت. مسـأله مـا بـا  کنـار 

گذاشـتن صـورت مسـأله یا بـا تقلیـد و شـتاب زدگی حل 

 نسـل جدید مـا از درون همین آزمون 
ً
نمی شـود و احتماال

و خطاهایـی کـه می کند به نتیجـه مطلوب خواهد رسـید. 

حتـی ممکـن اسـت، سیاسـت های کالن این حـوزه هم تا 

حـدی شـرایط امـکان را تسـهیل کنـد امـا بـاز هـم ایـن 

نگرانـی مطرح اسـت که نکنـد از آن طرف بـام بیفتیم مثل 

تغییـر سیاسـتی کـه در دهـه ۱۳۸۰ برای شـیفت کـردن از 

رشـد کمـی آمـوزش عالـی بـه مقالـه نویسـی داشـتیم و 

کیـد افراطـی کـه در سـال های اخیـر بـه کارآفرینـی و  تأ

تجاری سازی داریم. 

وی خاطرنشـان کـرد: شـکل گیری این سیاسـت ها در 

آمـوزش عالـی دنیـا از سـر ضـرورت بـوده ولـی مـا بدون 

توجـه بـه الزامـات آنهـا، صرفا با نـگاه به بیـرون و تقلید از 

دیگـران، آن ها را در دسـتور کار قرار داده ایـم. نگاه افراطی 

بـه ایـن سیاسـت ها باعـث شـده کـه برخـی دوسـتان فکر 

 در دانشـگاه های فـالن کشـور پیشـرفته، 
ً
کننـد کـه مثـال

بحـث کارآفرینـی هیـچ وقـت مطـرح نبـوده و بـه تازگـی 

مطـرح شـده در حالـی کـه چنیـن چیـزی نیسـت. ایـن 

تصـور کـه دانشـگاه های دنیـا تـا چنـد دهـه پیـش فقـط 

آموزشـی بوده انـد و چنـد دهـه قبل، پژوهشـی شـده اند و 

حـاال پژوهـش را کنـار می گذارنـد کـه کارآفریـن شـوند 

 غلط اسـت. دانشـگاه ها از بدو ایجاد، هم آموزشـی 
ً
کامال

بـوده، هم پژوهشـی و هـم کارآفریـن و مرتبط بـا صنعت. 

گذشـته  در  پیشـرفته  کشـورهای  در  دانشـگاه ها  اگـر 

پژوهشـی نبودنـد یـا توجهـی به صنعـت و تجاری سـازی 

پیشـرفت های  و  اختراعـات  همـه  ایـن  پـس  نداشـتند 

اسـت؟ شـده  حاصـل  چگونـه  تکنولوژیـک  و   صنعتـی 

دکتـر کریمی افـزود: بحث نسـل های مختلف دانشـگاه و 

گاه  دانشـگاه ها،  در  تجاری سـازی  بـه  توجـه  ضـرورت 

بازنمایـی  دانشـگاه ها  و  طـوری در سـایت وزارت علـوم 

می شـود که گویـی کارآفرینی و ثـروت زایی در دانشـگاه، 

وحـی منـزل اسـت و دانشـگاه ها و همـه اعضـای هیئـت 

علمـی در همـه رشـته ها بایـد بـه دنبـال آن باشـند. البتـه 

 با 
ً
بگذریـم از مبناهـای گفتمانـی ایـن ایده هـا کـه اساسـا

بخـش عمـده ای از ایده های رسـمی جامعه مـا همخوانی 

نـدارد! ضمـن ایـن کـه تـن دادن بـه گفتمانـی کـه سـایر 

زمینه هایـش وجـود نـدارد ممکـن اسـت، مـا را از لحـاظ 

شـرایطی  مجموعـه  این هـا  بکنـد.  هـم  فقیرتـر  علمـی، 

هسـتند که امکان شـکل گرفتن آموزش عالی در کشـور را 

همـه،  ایـن  بـا  اسـت.  کـرده  مواجـه  دشـواری هایی  بـا 

تجربـه ای از آمـوزش عالـی در کشـور مـا وجـود دارد کـه 

می توانیم درباره ابعاد مختلف آن صحبت کنیم.    

در ادامـه، دکتـر فرهادی، یکی دیگـر از اعضای هیئت 

 متفـاوت بـه 
ً
علمـی دانشـگاه رازی بـا رویکـردی کامـال

بحـث آمـوزش عالی و دانشـگاه به مثابه نهـادی اجتماعی 

پرداخـت و گفـت: ادعـای اصلی من این اسـت کـه علم، 

نهـادی اجتماعی اسـت؛ بنابرایـن تمام اوصـاف نهادهای 

اجتماعـی بـه نهاد علـم هم قابـل تعمیم اسـت. این حکم 

چنـد داللـت مهـم دارد اول ایـن کـه ابعاد و اوصـاف علم 

در هـر جامعـه ای برازنـده سـایر نهادهای آن مثـل فرهنگ 

و سیاسـت و اقتصـاد و ... اسـت. بدیـن معنـا کـه امـکان 

ایـن کـه در جامعه ای کـه از لحاظ سیاسـی بدوی اسـت، 

علـم توسـعه یافتـه داشـته باشـیم، وجـود نـدارد. داللـت 

 
ً
دیگـر ایـن حکم این اسـت کـه علم بـه مثابه نهاد، اساسـا

از اراده هـای فردی چه سیاسـتمدار، چه دانشـمند و چه ... 

تعییـن  فـردی هیـچ کـدام  اراده هـای  و  پیـروی نمی کنـد 

کننـده نقطـه شـروع علـم در یک جامعـه نیسـت. در واقع 

ایـن مناسـبات نهادی اسـت کـه علـم را شـکل می دهد و 

علـم بـه مثابـه یـک واقعیـت اجتماعـی اقتضـا می کند که 

کنیـم. تحلیـل  همجـوار  اجتماعـی  واقعیتهـای  بـا  را   آن 
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یـا  فرااجتماعـی  تحلیلهـای  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 

بـه دسـت  نهـاد علـم  از  فرواجتماعـی، تصویـر کاملـی 

نمی دهـد، اظهـار داشـت: اگر بپذیریـم که علم یـک نهاد 

اسـت، ایـن را هـم بایـد بپذیریـم کـه علـم یـک واقعیـت 

تاریخـی دارد؛ یعنـی تابـع مناسـبات تاریخـی، اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسـی اسـت کـه آن را در بر گرفته و مسـتقل 

از جامعـه خـودش نیسـت. داللـت دیگـر علـم بـه مثابـه 

نهاد، این اسـت کـه نهاد برای پاسـخ به نیاز زندگی اسـت 

و بنیـادی تریـن نیـاز انسـان پاسـخگویی به زندگـی مادی 

خـود اسـت؛ بنابرایـن علم هـم در خدمـت این نهـاد قرار 

می گیـرد. علـم همیشـه هـم سـطح مناسـبات تولیـدی در 

یـک جامعه اسـت یعنی ایـده تأمیـن زندگی مادی، سـایر 

وجـوه زندگـی اجتماعـی از جمله علـم را تعییـن می کند؛ 

لـذا هـر چـه زندگی مـادی پیشـرفت کند علم هـم همپای 

آن توسعه پیدا می کند.

دکتـر فرهـادی کـه معتقـد اسـت نمی تـوان علـم را از 

مناسـبات اقتصـادی مسـتقل کـرد و لـذا بایـد علـم را در 

نسـبت بـا مناسـبات اقتصـادی و نهـاد اقتصـادی دیـد در 

ایـن زمینـه گفـت:  بیـان شـواهد تجربـی و تاریخـی در 

مناسـبات اقتصـادی و علـم در پاسـخ به نیازهـای تولیدی 

 سـطح نیازهـای دوره 
ً
اسـت کـه بـه وجـود می آیـد. مثـال

دوره  تولیـد  در  و  بـود  گاوآهـن  و  خیـش  فئودالیتـه، 

سـرمایه گذاری اقتضـا می کرد که ماشـین و تکنولوژی های 

پیشـرفته بـه وجـود آیـد. نکتـه ای کـه از اینجـا بـر می آید 

ایـن اسـت که علم پیامد رشـد اقتصادی اسـت نـه این که 

رشـد اقتصـادی پیامـد علـم باشـد. مناسـبات اقتصـادی 

پیشـرفته، هـم نیـاز و هـم انگیـزه و هم سـرمایه مـورد نیاز 

بـرای علـم را فراهـم می کننـد لـذا عامـل رشـد و توسـعه 

علم در خارج از این نهاد است. 

وی خاطرنشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس، دیدگاه هایـی 

یـا  داد«  آزادی عمـل  دانشـگاه  بـه  »بایـد  کـه  ایـن  مثـل 

»دانشـگاه بایـد اسـتقالل داشـته باشـد«، ناشـی از عـدم 

توجـه بـه ایـن رابطـه بنیـادی بیـن مناسـبات اقتصـادی و 

کـه  ایـن  اسـت.  دانشـگاه  بـا  سیاسـی  و  اجتماعـی 

بشناسـند،  رسـمیت  بـه  را  دانشـگاه  سیاسـتمداران 

امکان پذیـر نیسـت مگـر ایـن کـه مناسـبات سـامانه های 

سیاسی تغییر کند.

دکتـر فرهـادی بـا بیان ایـن که علم هـر جامعـه، برازنده 

مناسـبات اقتصادی آن اسـت، اظهار داشـت: علـم در واقع 

پیـش از ایـن کـه از جنـس کشـف باشـد از جنـس اختـراع 

اسـت یعنـی در پاسـخ بـه نیازهـا شـکل گرفتـه اسـت. در 

 درآمد سـرانه 
ً
تاریـخ هم شـواهد ایـن ادعـا را می بینیم. مثال

اروپا از سـال ۱۱۰۰ میالدی شـروع به افزایـش کرد یعنی از 

زمینـه  در  تجـاری  سـرمایه گذاری  مناسـبات  کـه  زمانـی 

انباشـت سـود در ونیـز شـروع شـد. شـهر ونیـز در آن زمان 

گلـوگاه صـادرات و واردات اروپـا بود و از همیـن جا بود که 

تحوالت در اروپا شـروع شـد، فالسـفه بزرگ مطرح شـدند 

و یـک قـرن بعـد رنسـانس آغـاز شـد. در سـال ۱۷۵۰ هـم 

انقـالب صنعتی در انگلسـتان به نتیجه رسـید یعنی در پس 

این انقالب، ۵۰۰ سال تجربه تاریخی نهفته بود.

مقـارن بـا همین تحـوالت اقتصـادی یعنـی در ۱۶۸۸ 

انقـالب شـکوهند )بـدون خونریزی( انگلسـتان بـه وقوع 

پیوسـت و از ۱۸۵۰ اروپـا، رشـدی انفجـاری را در درآمد 

سرانه تجربه کرد. 

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه رازی کرمانشـاه در ادامه 

بـه تجربـه چین اشـاره کـرد و گفـت: چیـن تا اواخـر قرن 

سـیزدهم میالدی توانسـته بـود بسـیاری از تکنولوژی های 

روز دنیـا مثـل بـاروت و کاغـذ و قطـب نما را ابـداع کند و 

تجـارت هـم یکی از عرصه هـای پررونق در آن کشـور بود 

از  تـرس  دلیـل  بـه  مینـگ  در سـال ۱۳۶۸ خانـدان  امـا 

تضعیـف امپراتـوری خـود، مجوز تجـارت را باطـل کرد. 

 
ً
از سـال ۱۴۳۶ سـاخت کشـتی و دریانـوردی هـم کامـال

ممنـوع شـد که ایـن ممنوعیت تـا ۱۵۷۶ ادامه داشـت. در 

سـال ۱۶۶۱ مقـارن با پویـش تحوالت علمـی و اقتصادی 
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سـاحلی  مناطـق  سـاکنان  بـه  چیـن  امپراتـور  اروپـا،  در 

دسـتور داد کـه تـا ۱۷ مایـل از سـاحل عقـب بنشـینند و 

بدیـن ترتیـب هرگونـه منفـذ احتمالی بـرای تجارت بسـته 

شـد. در ایـن دوره، مناسـبات نوآورانه و تولیـد علم هم در 

 رو به افول رفته بود.
ً
چین تقریبا

وی افـزود: بررسـی تاریـخ ژاپن هم تجربه مشـابهی را 

از لحـاظ تقـارن توسـعه علـم با توسـعه و رونـق اقتصادی 

نشـان می دهـد. ژاپـن در ۱۸۶۹ مناسـبات فئودالـی را لغو 

و اصالحـات اقتصـادی را آغـاز کرد. برنامـه مالیات منظم 

از  را  ژاپـن  گام  بـه  گام  خودبسـنده  تولیـدی  مناسـبات  و 

و  تجـارت  تولیـد،  زمینـه  و  کـرد  دور  کهـن  سـنت های 

مصرف بیشتر را فراهم کرد.

دکتـر فرهادی کـه معتقد اسـت، نیازهـای برانگیزاننده 

و  می آیـد  بـر  اقتصـادی  مناسـبات  از  دانشـگاه  و  علـم 

مناسـبات اقتصـادی هـم، تابـع انگیزه های فـردی افراد در 

دسـتیابی به سـود اسـت، اظهار داشت: در کشـورهایی که 

ایـن پویش هـای اقتصادی از پایین شـروع نشـده و دولت، 

 تمام سیاسـت های 
ً
گلوگاه اقتصادی را در دسـت دارد طبعا

مناسـبات  همـه  و  علـم  و  دانشـگاه  و  عالـی  آمـوزش 

اجتماعـی را توسـط دولـت تعییـن می شـود. در کشـوری 

مثـل ایـران، ایـن گلـوگاه از طریـق رانـت نفـت در اختیار 

دولـت قـرار گرفتـه و لـذا دولـت اسـت کـه بـرای مصرف 

درآمدهـای نفتـی تصمیـم می گیـرد. در چنیـن شـرایطی، 

مناسـبات حاکـم بـر دانشـگاه های مـا چندان هـم تعجب 

برانگیز نیست.

وی گفت: یـک مثال انضمامی خوب، جامعه شناسـی 

در ایـران اسـت. علـم جامعه شناسـی زمانی به ایـران وارد 

شـد کـه دانشـگاه در انحصـار طبقه متوسـط برخـوردار از 

رانـت بـود؛ بنابراین جامعه شناسـی هـم در انحصار همین 

طبقـه متوسـط اسـت، حتـی معرفـت جامعه شـناختی مـا 

هـم موکـول بـه همیـن وضعیـت اسـت. بـه همیـن دلیـل 

اسـت که جامعه شناسـی مـا توفیـق چندانی در شناسـایی 

روندهـای کالن اجتماعـی نداشـته و چـون بـا موضوعات 

نتوانسـته  و  نداشـته  کاری  ایرانی هـا  مـا  زندگـی  واقعـی 

گرهـی از مشـکالت مردم را بـاز کند، هیچ توسـعه ای هم 

در خودش اتفاق نیفتاده است.

دکتـر جبـار رحمانـی، عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و مدیـر گـروه مطالعـات 

در  را  سـخنرانان  نظـر  نشسـت،  دبیـر  و  فنـاوری  و  علـم 

خصـوص مسـئولیت کنش گـران علـم در سـطح خـرد در 

و  ناامیدی هـا  همـه  بـا  دانشـگاه  کنونـی  دوگانـه  شـرایط 

شـد.  جویـا  دارد  وجـود  نهـاد  ایـن  از  کـه   انتظاراتـی 

دکتـر کریمـی بـا بیـان ایـن کـه از بیـن سـطوح سـه گانـه 

تـوان  مجمـوع  در  عالـی  آمـوزش  خـرد  و  میانـی  کالن، 

سـطوح کالن و سـاختاری برای پیشـبرد پروسـه اجتماعی 

بیشـتر اسـت و در سـطح پاییـن یـا خـرد می تـوان انتظـار 

داشـت کـه کار کیفـی انجام شـود، اظهـار داشـت: با این 

سـرمایه  کـه  می بینـد  وقتـی  مـا  دانشـگاه  اسـتاد  حـال، 

فرهنگـی  و کیفیـت کارش هیـچ تأثیر و ارزشـی در ارتقای 

او و حتـی در نظـر مخاطبانـش نـدارد و در مقابـل اگـر 

چنـدان  نـه  مجلـه ای  در  کیفیـت  بـی  هرچنـد  مقالـه ای 

ارزشـمند چـاپ کـرده باشـد، مایـه ارتقـا و افتخار اسـت 

 انگیـزه ای هـم بـرای کار کیفـی نخواهد داشـت. در 
ً
طبعـا

شـرایطی کـه مـالک انتصـاب مدیـران آمـوزش عالـی و 

گرایش هـای  کـه  مدیریتـی  صالحیتهـای  نـه  دانشـگاه ها 

 درک مدیران دانشـگاهی 
ً
مبتنـی بر سیاسـت اسـت، طبعـا

 
ً
از ایـده دانشـگاه و فرایندهـا و سـاختارهای آن هـم  کامال

عملیاتـی اسـت یعنـی درک فلسـفی از دانشـگاه ندارنـد. 

دانشـگاه یـک فضـای اجتماعـی بـا ویژگی هـای پیچیده و 

چنـد الیه اسـت و تقلیـل دادن آن به پژوهـش و کارآفرینی 

درک  از  نشـان  شـاهدیم،  اخیـر  دهـه  دو  یکـی،  در  کـه 

نامناسب مدیران از دانشگاه دارد. 

وی در عیـن حـال خاطرنشـان کرد که در سـال های اخیر 

بـه نظـر می رسـد تأمالتـی در ایـن زمینه توسـط مدیـران این 
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حـوزه آغـاز شـده و حتـی دانشـگاهیانی هـم کـه نگـرش 

پوزیتیویسـتی و مبتنـی بـر علم طبیعـی دارند بـه اهمیت این 

مباحـث پی برده انـد ولـی هنـوز اتفـاق قابـل توجهـی در این 

زمینـه نیفتـاده و بیـم آن مـی رود کـه بـا تـداوم شـرایط فعلی، 

انفعـال و روزمرگی و انزوای فزاینده در سـطح اعضای هیئت 

علمی هم ادامه داشته باشد.

دکتـر فرهادی هم در پاسـخ بـه یکی از شـرکت  کنندگان 

در ایـن نشسـت آنالیـن کـه پرسـید آیـا نهادهـای پژوهشـی 

مؤسسـات  و  بنیادهـا  و  اجرایـی  نهادهـای  بـه  وابسـته 

اقتصـادی و نظامی مانع توسـعه علم هسـتند یا پیشـران آن 

گفـت: هر جا کـه منابع مـادی انباشـته می شـود، احتمال 

ایـن کـه علـم و پژوهـش را شـکل بدهـد و هدایـت کنـد 

قبیـل  ایـن  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  ولـی  دارد  وجـود 

فعالیت هـا هـم بـه جای توجـه بـه نیازهای مـردم معطوف 

بـه منافـع صاحبـان منابـع اسـت کـه می خواهنـد بـرای 

توجیـه خودشـان هم پژوهش هایی را دسـت و پـا کنند.  از 

طـرف دیگـر از آنجا کـه نه تنهـا پژوهش که حتـی فراغتی 

بـرای نقد ایـن قبیل تحقیقـات وجود نـدارد، کمک زیادی 

اگرچـه در سـطح کالن،  نمی کننـد  تولیـد علـم  بـه  هـم 

توسـعه ای محـدود مثـل آنچـه در دوره شـوروی سـابق و 

چین دوره مائو اتفاق افتاد دور از ذهن نیست.

کید  عضـو هیئـت علمی دانشـگاه رازی کرمانشـاه با تأ

بـر ایـن که هیـچ راهـکاری در سـطح خـرد و فـردی برای 

تغییـر مناسـبات موجـود در فضـای علمـی و دانشـگاهی 

وجـود ندارد، اظهار داشـت: بـه عنوان یک جامعه شـناس 

فکـر نمی کنـم کـه هیـچ یـک از همـکاران هـم بـه ایـن 

 گزینـه قائـل باشـند کـه  فـرد می توانـد منشـأ تغییر باشـد. 

ماشـین  دسـتگاه  نخسـتین  اختـراع  رابطـه  ایـن  در  وی 

بافندگی در سـال ۱۵۸۰ را مثال زد و گفت: اولین دسـتگاه 

ماشـین بافندگـی کـه توسـط مخترعـی انگلیسـی سـاخته 

شـده بـود بـه ملکه الیزابـت اول تقدیم شـد کـه وی با بیان 

ایـن کـه اگـر قـرار باشـد  همـه کاله هـای انگلیس توسـط   

ایـن دسـتگاه ها بافته شـود، رعایا بیـکار می شـوند از قبول 

آن خـودداری کـرد! ایـن قبیـل تجربه هـا نشـان می دهد که 

حتـی نبـوغ فـردی هـم بـرای پـا گرفتن یـک تحـول تاریخ 

ساز کافی نیست.

نیسـتد  کـم  کـرد:  تصریـح  پایـان  در  فرهـادی  دکتـر 

دانشـگاهیانی کـه بـدون هیـچ چشمداشـت مالـی همـه 

زندگی شـان را در  ابعـاد مختلـف، وقـف دانشـگاه و کار 

کـم حاصـل علمـی کـرده انـد. اگـر دانشـگاه هـم حقیقتا 

می خواهـد کاری بـرای تغییـر این شـرایط بکند این اسـت 

می دهـد  رخ  بنیـادی  زمینه هـای  در  کـه  را  تغییراتـی  کـه 

رصـد و تحلیـل کـرده و جهت آنها را مشـخص کنـد. تنها 

در ایـن صورت اسـت که دانشـگاه می تواند به بازاندیشـی 

خود بپردازد. 
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هشتمین  نشست گروه علم و فناوری:
نامینالیسم و امر جمعی؛ پیامدهای 

نامینالیسم برای علوم اجتماعی

در هشـتمین نشسـت تخصصـی گـروه مطالعـات علـم و 

فنـاوری مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، دکتـر 

فرهـاد بیانـی، عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه   بـه تبییـن 

پیامدهای نامینالیسم در علوم اجتماعی پرداخت.

بیانـی در ابتـدای ایـن نشسـت بـا اشـاره به ایـن که در 

خـود  و  نـدارد  وجـود  نامینالیسـم  از  مشـترکی  فهـم 

نامینالیسـم، هـم مفهـوم بغرنجی اسـت که حتـی تعریف 

و ترجمـه دقیقـی از آن در فضـای معرفتـی کشـور نداریم، 

اظهـار داشـت: ایـن مکتب دسـت کـم دو مبنای شـناخته 

شـده تاریخـی دارد کـه اولـی مبنـای الهیاتـی – کالمـی و 

دیگـری مبنـای فلسـفی اسـت و مـن می کوشـم تـا سـویه 

اجتماعی آن را آشکار کنم.

مبنای اولیه نامینالیسـم که  کالمی و الهیاتی بود در سـال 

۱۲۷۷ میـالدی شـکل گرفـت؛ زمانـی کـه اسـقف اعظـم 

کلیسـای پاریـس بـا موافقـت پـاپ جـان بیسـت و یکـم، 

اعالمیـه معـروف خـود را در بیش از ۱۰۰ بند منتشـر کرد که 

بند بیست و هشتم آن بعدها مبنای نامینالیسم شد.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن اعالمیـه که انگیـزه کالمی 

کویناس،  داشـت، سـه سـال پـس از درگذشـت تومـاس آ

اندیشـمند سرشـناس  مسـیحی منتشر شـد که از معتقدان 

غربـی  متکلمـان  بیـن  در  و  بـود  ماهیـت  اصالـت  بـه 

جایگاهـی معـادل ابن سـینا یـا امـام فخـر رازی در جهان 

کـه   شـد  منتشـر  شـرایطی  در  اعالمیـه  داشـت.  اسـالم 

مشـرب ارسـطویی و اسـتدالل های برآمده از آن همچنان 

بـر الهیـات مسـیحی سـیطره داشـت. ایـن بیانیـه بـه ویژه 

بنـد ۲۸ آن کـه معـادل قاعـده الواحد در جهان اسـالم بود 

بـه هیچ وجـه به مـذاق متکلمانی که می خواسـتند دسـت 

خدا را کامال باز بگذارند  خوش نمی آمد.

بیانـی تصریح کرد: براسـاس قاعده فلسـفی الواحد )از 

واحـد جـز واحد صـادر نمی شـود( چـون خداونـد متعال 

واحـد اسـت، نمـی توانـد بیـش از یک جهـان خلـق کند. 

مخالفـان بنـد ۲۸ بیانیـه معتقـد بودنـد چنین قاعـده ای که 

خـدا را در قیـد و بنـد ماهیـات، مقتضیـات، ضروریـات و 

کلیـات قـرار می دهـد صحیح نیسـت و با رد قاعـده الواحد 

کوشـیدند نشـان دهنـد خداونـد می تواند بـی نهایت جهان 

خلـق کند و دلیلی نـدارد که خـدا را در باکس های اصالت، 

ماهیت و ضروریات محصور کنیم.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

در  مسـئله  ایـن  اهمیـت  کـرد:  خاطرنشـان  اجتماعـی 

آنجاسـت که فالسـفه قـرون وسـطی می گفتند تنهـا جایی 

کـه اراده خداونـد کار نمـی کنـد در بـاب ماهیات اسـت. 

ابـن سـینا جملـه معروفـی  نیـز  حتـی در جهـان اسـالم 

داشـت که “خداونـد، زردآلـو را زردآلو نکرده اسـت بلکه 

فقـط آن را موجـود کرد اسـت”. یعنی خداونـد در ماهیت 



38  |  خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399

سلسلهنشستهایگروههایعلمیمؤسسه

زردآلـو دسـت نمی بـرد و با منطـق خداوند نمی سـازد که 

زردآلویـی خلـق کنـد کـه ماهیـت زردآلـو نداشـته باشـد 

بلکـه خـدا تنها موجـود کننـده زردآلـو بـوده و تصرفی در 

 اراده خـدا در ماهیات و 
ً
ماهیـت آن نـدارد.  یعنـی، اساسـا

ضروریـات کار نمـی کند. ایـن عقیده به مـذاق متکلمانی 

که مشرب اصالت ماهیت نداشتند خوش نمی آمد.

بیانـی بـا اشـاره بـه ایـن که در فلسـفه اسـالم هـم رگه 

هایـی از ایـن تفکرات نامینالیسـتی – البته، نه بـا این عنوان 

– وجـود دارد اظهـار داشـت: بـه عنـوان مثـال، ابوالنجیب 

سـهروردی در کتـاب “کشـف فضائـح یونانـی و وشـف 

نصائـح ایمانـی”، مهمتریـن فضیحتـی را که فلسـفه یونان 

بـه بـار آورده همیـن قاعـده الواحـد، یعنی محصـور کردن 

 با 
ً
اراده خـدا میدانـد. کمـا ایـن کـه کالم اشـعری، اساسـا

ایـن قاعـده مشـکل داشـت. برداشـتن قاعـده الواحـد در 

عمـل به معنـای مخالفـت با رئالیسـم، اصالـت ماهیت و 

مفهوم گرایـی اسـت؛ لـذا، اهمیـت ایـن بیانیه آنچنـان بود 

کـه پیـر دووم – فیلسـوف و مـروخ علـم – می گویـد ایـن 

 آغـاز علـم جدیـد در غرب بود چـون اصوال 
ً
بیانیـه اساسـا

تجربه گرایـی محصـول همیـن نامینالیسـم اسـت. وقتـی 

می گوییـم کاری بـه ماهیـت نداریـم و ضروریـات را پیش 

فـرض نگرفتـه ایـم یعنـی نیاز بـه شـناخت مـداوم داریم و 

مبنای تجربه گرایی غرب هم همین نامینالیسم است.

ایـن مبنـای  بیانـی در عیـن حـال تصریـح کـرد کـه 

نامینالیسـتی در نهایـت بـه نتایجـی رسـید کـه  نـه تنهـا 

منظـور پیـروان اولیه اش محقق نشـد که حتی بسـیار با آن 

متضاد بود.

بیـان ایـن کـه ماتریالیسـم و سکوالریسـم از  بـا  وی 

ثمرات نامینالیسـم  هسـتند، اظهار داشـت: نامینالیست ها 

می خواسـتند بـا برداشـتن قاعـده الواحـد، دسـت خـدا را 

بـاز کـرده و اراده خداونـد را بسـیار متکثـر و متعالـی کنند 

ولـی دقیقـا برعکـس شـد. می گویـد خـدا می توانـد در 

همـه چیـز دخـل و تصـرف کنـد چـون دیگـر ضـرورت، 

مـا  اشـاعره  حتـی  نـدارد.  وجـود  ماهیتـی  و  مقتضیـات 

می گفتنـد خداونـد می توانـد در ماهیات هم دسـت ببرد و 

در فلسـفه غـرب دکارت پـا را از ایـن هـم فراتـر بـرده و 

می گفـت خـدا می توانـد تناقض هـم خلق کند مثـال دایره 

ای بـه وجـود آورد کـه شـعاع های نابرابـر داشـته باشـد یـا 

مثلثـی کـه مجموع زوایـای داخلی آن بیـش از ۱۸۰ درجه 

کـه  بـود  خدایـی  همـه  نامینالیسـم  ذیـل  یعنـی  باشـد. 

هـر  ماهیـات،  و  همـه ضروریـات  از  فـارغ  می توانسـت 

کاری انجام دهد.

امـا نامینالیسـم چگونـه بـه سکوالریسـم ختـم شـد؟ 

بیانـی در ایـن زمینه بـه هانس بلومنبـرگ و کتاب معروفش 

»مشـروعیت دوران مـدرن«  ارجـاع داد کـه در آن آمـده 

اسـت: در تاریـخ غـرب، خداوند چنـان فربه شـد و گفتند 

در همـه چیـز می توانـد دخـل و تصـرف کنـد کـه یـک 

واکنـش روانشـناختی در انسـان بعـد از رنسـانس ایجـاد 

شـد. انسـانی کـه احسـاس می کـرد کامـال هیـچ و پـوچ 

می شـود، بـرای ایـن کـه خـودش رشـته کار را در دسـت 

بگیـرد، دسـت اندرکار خلق سکوالریسـم شـد. انسـان با 

خلـق نهادهـای سـکوالر )سکوالریزیشـن( کوشـید خود 

کنترل امور را در دست بگیرد.

مسـئله دیگـری هم کـه مزید علت شـد، قضیه شـرور 

بـود. وقتـی در اروپـا قضیـه شـر بـه میـان می آمـد مثـال 

زلزلـه مرگبـاری رخ مـی داد کـه نمونـه متاخـرش، زلزلـه 

لیسـبون با ۲۵ هزار کشـته اسـت یا هولناک تر از آن واقعه 

ای مثـل هولوکاسـت؛ مومنـان می گفتند خدا کـه می تواند 

هـر کاری انجـام دهـد تا جایـی کـه می تواند آتشـی خلق 

کنـد کـه نمـی سـوزاند چـرا در چنیـن وقایـع هولناکـی 

انسان ها را تنها می گذارد؟

ایـن  بلومنبـرگ،  قـول  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  بیانـی 

اتفاقـات انسـان را بـه ایـن گزینـه رسـاند که یـا خدایی در 

ایـن جهان نیسـت یـا اگر هسـت چنـدان کاری بـه کار ما 

نـدارد؛ پـس انسـان خـودش باید دسـت بـه کار می شـد. 
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سکوالریزیشـن بـه همیـن معنـا بود کـه اگـر خداوند نمی 

خواهـد مـا را در برابـر زلزلـه حفـظ کنـد خـود مـا بایـد 

دسـتگاه هایـی را بسـازیم کـه از مـا حفاظـت کنـد و اگـر  

از بیماری هـا حفـظ کنـد و  خدایـی کـه می توانـد مـا را 

بایـد  مـا  نمـی کنـد خـود  بیمـاران را شـفا دهـد، کاری 

نهادهـای سـالمت و درمـان را ایجـاد کنیـم.  ایـن تلقـی 

باعـث شـد خدایی کـه قرار بـود در وسـط ماجرا باشـد به 

حاشیه رانده شود.

وی بـا بیـان ایـن کـه نامینالیسـم پدیده عجیبی اسـت 

ابتـدا خـودش یـا  کـه پیامدهـای آن همـه جـا بـا آنچـه 

اظهـار  اسـت،  متفـاوت  انـد  بـوده  مدعـی  طرفدارانـش 

داشـت: در سـطح فلسـفی نیـز نامینالیسـم بـه جاهایـی 

رسید که معتقدان اولیه، فکرش را هم نمی کردند.

مارکـس، کتابـی دارد بـه نـام »خانـواده مقـدس« کـه 

اسـت کـه  نامینالیسـت  فیلسـوفان  از  دربـاره خانـواده ای 

مـورد نقـد و ارزیابی گزنـده مارکس قـرار می گیرند و او در 

کمال هوشـمندی از دیدگاه این فیلسـوفان، ماتریالیسـم را 

اسـتنتاج می کنـد! مارکـس هوشـمندانه پرسـید آیـا مـاده 

می توانـد فکـر کنـد یـا نـه؟ روشـن اسـت کـه پاسـخ این 

مـا  پـس  اسـت،  منفـی  ارسـطویی،  مشـرب  از  سـؤال 

انسـان ها کـه فکـر می کنیـم، بعد غیرمـادی هـم داریم که 

همان روح است.

کـه  می گوینـد  نامینالیسـتها  اگـر  می گویـد  مارکـس 

 مـاده هـم بـه هیـچ 
ً
ماهیاتـی وجـود نـدارد پـس اساسـا

ضرورتـی محـدود نمـی شـود و خـدا می توانـد اراده کنـد 

کـه مـاده هم فکر کنـد. پس مـاده ای که خـودش می تواند 

ایـن  بـا  مارکـس  نـدارد.  روح  بـه  حاجتـی  کنـد،  فکـر 

اسـتداالل و بهـره بـردن از دیـدگاه نامینالیسـتی در بـاب 

ماهیت، ماتریالیسم خود را استنتاج می کند.

نامینالیسم در علوم اجتماعی
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

در علـوم  را  نامینالیسـم  وقتـی  اجتماعـی تصریـح کـرد: 

ایـن مکتـب  ایـم، قاعدتـا  انسـانی و اجتماعـی پذیرفتـه 

پیامدهایـی دارد کـه چنـدان بـرای امـر جمعـی خوشـایند 

نیسـت. البته نمـی گویم نامینالیسـم را باید کنار گذاشـت 

بلکه می گویم باید این پیامدها را هم در نظر گرفت.

وی خاطرنشـان کـرد: مارتیـن هایدگـر – کـه در فضـای 

علوم انسـانی کشـور بسـیار از فلسـفه آن اسـتفاده می شود – 

در اثـر معروفـش با عنوان »هسـتی و زمان« می نویسـد، ما 

انسـانها وقتی می خواهیم خودمان را  بشناسـیم ناچاریم در 

نسـبت با دیگر انسـان ها و دیگر اشـیا  بشناسـیم. گزاره دوم 

ایـن که مـا از همـان ابزارهایی برای شـناخت خود اسـتفاده 

می کنیـم کـه برای شـناخت سـایر پدیده هـا بهـره می بریم و 

طبعـا ابـزار مشـترک، کارآمـد نبـوده و نمـی توانـد نتیجـه 

مطلـوب بدهد.  گـزاره بعدی این اسـت که حیـات معنادار 

تمـام حوادث، موجودات و پدیده ها از دل نظام معنابخشـی 

مـا انسـانها می گـذرد. یعنی من وقتـی من در اتاقی نشسـته 

ام و در خانـه کنـاری یـک واقعیـت اجتماعـی رخ می دهد، 

چون  من از آن مطلع نیسـتم پس بـرای من وجود اجتماعی 

نـدارد؛ یعنـی آنچه بـرای من واقعیـت اجتماعی اسـت تنها 

مـن  آگاهـی  و  معنابخشـی  نظـام  از  کـه  اسـت  مـواردی 

می گـذرد.  ایـن یعنـی اهمیـت دادن بیش از حد به کنشـگر 

در خلـق و فهـم جهـان اجتماعـی. بیانی در توضیح بیشـتر 

گفـت:  اهمیـت دادن بیش از انـدازه به کنشـگری فرد یعنی 

 
ً
نه تنها این سـوژه اسـت که باید ابژه را بشناسـد بلکه اساسـا

سـوژه اسـت که ابژه را واجد شناسایی )شـناختنی( می کند. 

گاه نباشـد و اگر ابـژه در آن  یعنـی اگـر سـوژه به وجود ابـژه آ

 
ً
زمینـه قـرار نگیرد و نسـبتی بـا جهـان او برقرار نکند اساسـا

برایش وجود خارجی هم ندارد!

وی در ادامـه در مقایسـه نامینالیسـم  بـا دو رویکـرد 

دیگـر یعنـی رئالیسـم و مفهوم گرایـی کـه می تواننـد بخش 

داشـت:  اظهـار  دهنـد،  پوشـش  را  مکاتـب  از  زیـادی 

رئالیسـم می گویـد کلیـات، واقعیاتـی هسـتند کـه فراتر از 

گاهـی و معنا بخشـی کنشـگر وجـود دارند یعنی  ذهـن و آ
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نظـر  از  هسـتند.  کنشـگر  ذهـن  معنابخشـی  از  فراتـر 

رئالیسـم، کلیات، مسـتقل از ذهن کنشگر هسـتند و وقتی 

مـن یـک ماهیـت را بـه تعـداد زیـادی از پدیده هـا نسـبت 

می دهـم، همـه آن پدیده هـا در آن ماهیـت مشـترک انـد و 

مـن مـدرک می توانـم آن را درک کنـم؛ مثـال وقتـی مـن به 

چنـد پدیـده مختلـف می گویـم سـفید، از نظر رئالیسـم، 

ماهیتـی بـه اسـم سـفیدی وجـود دارد کـه در همـه آنهـا 

مشترک است.

مفهوم گرایـی می گویـد آن مجموعـه چیزهـای سـفید 

تنهـا بـه ایـن دلیـل به عنـوان سـفید شـناخته می شـوند که 

در چیـزی بـه نـام سـفیدی مشـابه انـد و منبع آن سـفیدی 

تنهـا انتزاع ذهنی ماسـت نـه ماهیت متعیـن و الزاما چیزی 

نیسـت که فراتر از آنها وجود داشـته باشـد. اما نامینالیسـم 

معتقـد اسـت وقتـی چنـد چیز سـفید داریـم صرفا بـه این 

دلیـل بـه همـه آنهـا سـفید می گوییـم چـون آنها مـواردی 

هسـتند کـه قابلیت اطـالق یک لفـظ عام )مثال سـفیدی( 

را دارنـد کـه تحـت ایـن لفظ عـام از آنهـا یاد کنیـم؛ یعنی 

بـه  چیـزی جـز اسـامی و برچسـب هایـی  نیسـتند کـه 

مجموعه ای از پدیده ها یا اشیا می دهیم.

بیانـی بـا گریـزی بـه دوره ای تقریبـا نزدیکتـر تصریـح 

کـرد:   پوپـر در کتاب “جامعه باز و دشـمنان آن” در فصل 

“جامعه شناسـی معرفـت” می گویـد  بایـد بـه نامینالیسـم 

روش شـناختی روی بیاوریـم تـا علـوم انسـانی هـم مثـل 

علـوم تجربـی پیشـرفت کنـد. او همچنیـن ایـن تفـاوت 

قائـل  رئالیسـم  و  نامینالیسـم  میـان  را  معرفـت شـناختی 

اسـت  که در نامینالیسـم اصطالحا از چپ به راسـت و در 

رئالیسـم از راسـت بـه چـپ حرکـت می کنیـم یعنـی در 

نامینالیسـم دنبـال ایـن نیسـتیم کـه فـالن پدیده چیسـت، 

بلکـه می گوییـم فـالن پدیـده بـا ایـن ویژگی هـا و رفتارها 

وجـود دارد و بـه پدیده ای که چنین ویژگی هـا و رفتارهایی 

دارد مثال عدالت، دموکراسی یا … می گوییم.

امـا در رئالیسـم اتفاقـا می خواهیـم ببینیـم کـه عدالت 

و  مختصـات  و  مقتضیـات  فهمیدیـدم  وقتـی  و  چیسـت 

اسـاس آن چیسـت، بعـد می گوییـم عدالـت پدیـده ای 

اسـت که واجـد چنیـن مقتضیـات، ضروریـات و ماهیت 

اسـت. در واقـع ایـن مقتضیـات، ضروریـات و ماهیـت 

همان مولفه های صورتبندی ساختمان عدالت اند.

وی خاطرنشـان کـرد: این نامینالیسـم روش شـناختی 

در برابـر ماهیت گرایـی روشـی قـرار می گیـرد؛ امـا کار بـه 

اینجـا هم ختم نمی شـود. اتفاقا نوع دیگری از نامینالیسـم 

مقابـل  در  کـه  اجتماعـی”  “نامینالیسـم  نـام  بـه  هسـت 

اسـت.  نگـری«  »کل  و  اجتماعـی«   »ماهیت گرایـی 

سـمت  بـه  بایـد  کـه  اسـت  ایـن  پوپـر  حـرف  خالصـه 

»روش شناسـی فردگـرا« یا به تعبیـر وبـر »فردگرایی روش 

شـناختی« برویـم.  وبـر بـا مطـرح کـردن فردگرایی روش 

شـناختی، عمال مسـیر را برای »نامینالیسـم اجتماعی« باز 

می کنـد. در فردگرایـی روش شـناختی، وبـر می گویـد از 

طریـق درون نگـری همدالنـه اسـت کـه  بـه فهـم آنچه او 

کنش عقالنی و انگیزشی می گوید، نایل می شویم.

وی افـزود: تعریـف وبـر از علـوم اجتماعـی، “علـم 

فهـم تفسـیری کنش اجتماعی اسـت که واجـد انگیزه ها و 

در  وبـر  تعبیـر  بـه  یعنـی  می باشـد.”  خاصـی  معانـی 

فردگرایـی روش شـناختی کـه بـه عقیـده او اسـاس علـوم 

اجتماعی اسـت، بایـد دنبـال انگیزه ها و دالیـل و علت ها 

بـه کنش هـا  یعنـی معانـی ای کـه مـِن کنشـگر  باشـیم. 

می دهـم. به عبارت دیگر، شـناخت ذهنیت و معنابخشـی 

ای کـه خـود کنشـگر به کنـش خود الصـاق می کنـد برای 

فهم اجتماعی کافی است. 

بیانـی بـا بیـان ایـن که دسـت کـم پنـج مولفـه اصلی 

بـرای نامینالیسـم در بحث هـای اجتماعـی قائـل اسـت، 

نامینالیسـم،  فـرض  پیـش  کـه  ایـن  اول  داشـت:  اظهـار 

“داوطلبانـه بـودن” کنش هـای اجتماعـی اسـت کـه پایـه 

نظریه هـای انتخـاب عقالنـی هـم هسـت، دوم ایـن کـه 

“تحلیـل سـطح خـرد” دارنـد، سـه، “ضـد پوزیتیویسـم” 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    41

گروهمطالعاتعلموفناوری

هسـتند، چهار، اتکا بـه روایت های خرد و پنـج، “رویکرد 

 یک رویکرد روانشـناختی 
ً
ایدئوگرافیـک” دارنـد که اساسـا

بـوده کـه تأکیدش بـر تجربیات شـخصی اسـت. می توان 

گفـت هـر جـا کـه ایـن مولفه هـای پنـج گانـه را می بینیم، 

ردپایی از نامینالیسم وجود دارد.

البتـه تناقضـات شـدیدی هـم در آثـار بـزرگان علـوم 

اجتماعـی وجـود دارد کـه بـا چیزی که اشـاره کـردم نمی 

خوانـد مثـال خـود وبـر در برخـی کتابهـای اصلـی اش 

نامینالیسـتی  اقتصـاد و جامعـه( واجـد رویکـرد  )ماننـد 

نیسـت و اتفاقـا دنبـال تحلیل نقش پدیده هـای فرافردی در 

جامعـه مـی رود. یـا در کارهای فوکـو، باز امـر فرافردی که 

از انسـان ها منفـک شـده، تعّیـن وجـودی یافتـه و بـر مـا 

طرحواره هـای  یـا  اسـت.  کیـد  تأ مـورد  می گـذارد  تاثیـر 

تفصیلـی گافمـن نشـان می دهـد کنشـگرهای مختلـف به 

سـبب داشـتن چهارچوب های تفسـیری متفـاوت، از یک 

موقعیت مشابه فهم های مختلف دارند.

وی در توجیـه ایـن قبیـل تناقض هـا کـه در آثـار برخی 

بـزرگان علـوم اجتماعـی برداشـت می کنیـم گفـت: علت 

ایـن مسـئله ایـن اسـت که مـا در مواجهه بـا این آثار، سـه 

سـاحت هستی شناسـی و معرفت شناسـی و روش شناسـی 

را تفکیک نمی کنیم.

همـه آنچـه بیـان شـد یـک زنجیـره ناقـص اسـت کـه  

حلقه وصل آن، این سـه گزاره اسـت؛ اوال، معرفت شناسی 

بـر هستی شناسـی مقـدم اسـت. یعنـی فهـم مـا نـه تنهـا 

بـرای شـناخت جهـان اجتماعـی پیرامـون واجـد اهمیت 

اسـت بلکـه در صـورت بندی این جهـان نیز موثر اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر، جهـان پیرامـون قائـم بـه ذات نیسـت 

بلکـه محصـول معرفـت ما اسـت. دوما آشـکار اسـت که 

مبنای معرفت شناسـی، روش شناسـی اسـت. و سـوم، که 

نتیجه آن دو دیگر اسـت، وقتی نامینالیسـم روش شـناختی 

داریـم کـه مبنای معرفت شناسـی اسـت و معرفت شناسـی 

هـم مقـدم بر هستی شناسـی اسـت پس خـود به خـود آن 

هستی شناسـی  بـه  را  مـا  شـناختی  روش  نامینالیسـم 

نامینالیسـتی هـم می رسـاند. یعنـی از یک سـو، هـر آنچه 

مـِن کنشـگر نتوانـم بفهمـم و معنایـی بـه آن دهـم وجـود 

بیـرون  جهـان  از  آنچـه  هـر  دیگـر،  سـوی  از  و  نـدارد، 

می خواهیـم بشناسـیم بایـد بـه کنشـگر مراجعه شـود. لذا 

در بیشـتر تحقیقـات تجربی علوم اجتماعی ایـران  متاثر از 

و  مطالعـه  از  بیـش  محققـان  نامینالیسـتی   روش شناسـی 

بررسـی نقـش متغیرهای فرافـردی در تحـوالت اجتماعی 

بـه گفتگـو، مصاحبـه، تحلیل اثر هنـری، متن و هـر آنچه 

برآمده از کنشگر باشد می پردازند.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی تصریـح کـرد: در مباحـث روش شناسـی، فهـم 

جهـان اجتماعـی صرفـا بـا فهم کنشـگر ممکن نیسـت لذا 

متغیرهـای فرافـردی را هـم اضافـه کردنـد. مثـال در روش 

گرنـدد تئـوری بـرای پـر کـردن خـالء عوامـل فرافـردی در 

تحلیل هـای اجتماعـی، فراینـد ماتریـس وضعیتـی، اضافه 

ماتریـس  ایـن  ام  دیـده  البتـه در کارهایـی کـه مـن  شـد. 

وضعیتـی یـا نیسـت یا بـا مراجعـه بـه همیـن مصاحبه ها و 

شـونده  پرسـش  مصاحبـه/  دیدگاه هـای  و  پرسـش ها 

صورتبندی می شـود. یعنی همان روش شناسی نامینالیستی 

ما را به معرفت شناسـی نامینالیسـتی می رسـاند پس طبیعتا 

هستی شناسی ما هم نامینالیستی خواهد بود. 

بیانـی تصریح کـرد: در باب واقعیت، براسـاس این دو 

معیـار ذهنی/متعیـن )Ideal/Actual( و ممکن/محتمـل 

)Real/Possible(، چهـار نـوع واقعیـت قابل تشـخیص 

اسـت. نـوع اول، واقعیـت انتزاعی )Abstract( اسـت که 

در ذهـن وجـود دارد ولـی می توانـد مـا بـه ازای خارجـی 

هـم داشـته باشـد مثال نفـر اول کنکـور ۱۴۰۰ االن چیزی 

ذهنی است ولی می تواند مابه ازا هم پیدا کند.

دوم واقعیـت مـادی )Material( که هـم وجود دارد و 

هـم در حقیقـت متعیـن اسـت. مثل تمـام اشـیایی که دور 

و بر ما است.
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نـوع دیگر، واقعیـت محتمل )Probable( اسـت یعنی 

واقعیتـی کـه در حـال حاضـر وجـود نـدارد امـا اگرموجود 

شـود، واقعـی و خـارج از ذهن اسـت، مثل احتمـال بارش 

بـرف در فـردا و چهـارم، واقعیـت مجـازی )Virtual( کـه 

نوعـی از واقعیـت اسـت که هم ذهنی اسـت و هـم واقعی. 

ماننـد خاطـرات، رؤیـا و یا قصـد و نیت. واقعیـت مجازی 

نوعـی از واقعیت اسـت که هم جنبهی ذهنـی و هم جنبهی 

عینـی و واقعـی دارد، یعنـی بخشـی از آن ذهنـی اسـت و 

جنبـه ای دیگـر از آن عینـی اسـت ماننـد زبـان التیـن. ایـن 

آواهـای  و  معانـی  ماننـد  انتزاعـی  جنبه هـای  هـم  پدیـده 

مختلـف زبانـی دارد و هـم وجـود عینـی آن نیـز مشـهود 

اسـت. واقعیت مجـازی، ذهنی  واقعی اسـت بـه این معنی 

قابل لمـس و  کـه نمی تـوان آن را جـزو پدیده هـای عینـی 

تجربـه در نظـر گرفـت و جنبـه ی ذهنـی دارد امـا چنیـن 

به گونـه ای  و  دارد  وجـود  اجتماعـی  جهـان  در  واقعیتـی 

یـک  اجتماعـی  اذهـان کنشـگران  میـان  در  بین االذهانـی 

تلقـی یا فضای ذهنی مشـترک و قابل درک عمومـی در مورد 

اجتماعـی،  گـروه  هویـت،  جنسـیت،  دارد.  وجـود  آن 

ازاین دسـت  مـواردی  و  اجتماعـی  سـرمایه  دموکراسـی، 

همگـی نمونه هایـی از واقعیـت مجـازی هسـتند. برندهـا 

)ماننـد آدیـداس، مک دونالـد و غیره( نیز جزو همین دسـته 

از واقعیت هـا هسـتند کـه هم یک تصـور ذهنـی و ایدئال از 

آن هـا وجـود دارد و هم می تواند برای آن هـا نمونه و مصداق 

عینی یافت و آن ها واجد وجودی عینی نیز هستند.

این گونـه پدیده هـا را نمی تـوان به صـورت تجربـی و با 

در  و  کـرد  درک  مسـتقیم  تجربـه  یـا  حـواس  از  اسـتفاده 

چهارچـوب حـواس و فهـم مـادی قـرار داد امـا می تـوان 

طریـق  از  و  دارنـد  وجـود  کـه  کـرد  حاصـل  اطمینـان 

فراکردهـای ذهنـی و بین االذهانـی بـودن میـان انسـان ها 

می تـوان وجـود آن هـا را مسـلم فـرض کـرد. بـرای نمونـه 

جنـس یـک واقعیـت مـادی اسـت. یعنـی به واسـطه درک 

قابل دسـترس و فهـم  از طریـق تجـارب مـادی  و  مـادی 

اسـت امـا جنسـیت مجموعـه ای از نگرش هـا، تمایالت، 

فراینـد  طریـق  از  تنهـا  کـه  اسـت  هنجارهـا  و  ارزش هـا 

بین االذهانـی  پدیـده  یـک  به عنـوان  و  ذهنـی  شـناخت 

می توان وجود آن را فرض کرد.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: تقریبا تمـام پدیده های 

ذیـل  دموکراسـی  و  و عدالـت  مثـل جنسـیت  اجتماعـی 

واقعیـت مجـازی تعریف می شـوند امـا براسـاس ذهنیتی 

 مـا وجود آنهـا را یا انکار 
ً
کـه نامینالیسـم به ما داده اساسـا

و  اجتماعـی  جهـان  تحلیـل  در  چیـز  همـه  یـا  می کنیـم 

پدیده هـای آن بـر مـدار کنشـگر می چرخـد. ایـن یکی از 

پیامدهـای معرفت شـناختی نامینالیسـم بـرای امر جمعی 

و علوم اجتماعی می تواند باشد.
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نهمین   نشست گروه علم و فناوری:
تحلیل اجتماعی زیست بوم استارتاپی 

کشور

در نهمین نشسـت گـروه مطالعات علم و فناوری مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، پـس از سـخنرانی دکتر 

ابـاذر اشـتری، عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات 

فرهنگـی و اجتماعـی در تحلیـل اجتماعـی زیسـت بـوم 

آموختـه  دانـش  سـپهری،  کتایـون  کشـور،  اسـتارتاپی 

حـوزه  در  اسـتارتاپ ها  آینـده  دربـاره  اجرایـی  مدیریـت 

آموزش و سـید ابوالفضل میرقاسـمی، رئیـس هیئت مدیره 

کانـون تکـرا دربـاره نقـش اسـتارتاپ ها در توانمندسـازی 

روستائیان و عشایر سخنرانی کردند.

دکتـر اشـتری مهرجـردی با بیـان این که طبـق گزارش 

آنکتـاد از ابتـدای دهـه ۱۳۷۰ شـاهد سـه مـوج توسـعه 

سیاسـت های علـم، فنـاوری و نـوآوری در ایـران بوده ایم، 

اظهـار داشـت: مـوج اول، توسـعه آمـوزش عالـی و مـوج 

دوم، توسـعه پژوهـش و فنـاوری بود. موج سـوم هم مبتنی 

بنیـان و توسـعه نـوآوری بـود کـه بـا  بـر اقتصـاد دانـش 

تأسـیس مجموعه هایـی مثـل معاونـت علمـی و فنـاوری 

ریاسـت جمهـوری و ۱۶ سـتاد توسـعه فنـاوری وابسـته، 

صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، مراکـز رشـد و پارکهـای 

علم و فناوری و … تقویت شد.

مفهـوم  از  کـه  مختلفـی  تعاریـف  بـه  اشـاره  بـا  وی 

اسـتارتاپ ارائه شـده گفت: براسـاس یکـی از این تعاریف، 

اسـتارتاپ یـک نهـاد انسـانی اسـت کـه بـرای ارائـه یـک 

محصـول یـا خدمـت جدیـد در شـرایطی کـه ابهـام باالیی 

وجـود دارد بـه وجـود می آید؛ یعنی اسـتارتاپ یـک مرحله 

همیشـگی بـرای کسـب و کارها نیسـت و اکثر آنهـا پس از 

گذشـت چنـد سـال بـه انـدازه ای رشـد می کنـد کـه دیگـر 

نمی تـوان آن هـا را اسـتارتاپ نامیـد. در واقـع، اسـتارتاپ 

پاسـخی بـه محدودیت هـای بازار کار رسـمی یا خـروج از 

انـزوای حـوزه خصوصی تلقی می شـود و بهتریـن انتخاب 

بـرای ایجاد تـوازن بین نقش های سـنتی و نقش هـای مدرن 

اسـت که نیازهای نادیده انگاشـته شـده نظام رسـمی کسب 

و کار را پوشش می دهد.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی بـا اشـاره به وضعیـت اسـتارتاپ های ایـران که 

برمبنـای گـزارش الکامـپ در آذرمـاه ۱۳۹۸ تنهـا ۳٫۵ 

درصـد آنهـا به مرحلـه بلـوغ رسـیده اند و تنهـا ۱۷ درصد 

آنها بیش از دو سـال عمر دارند، اظهار داشـت: بسـترهای 

فرهنگـی،  اجتماعـی–  اقتصـادی،  سیاسـی،  حقوقـی– 

فناورانـه و آمـوزش دانشـگاهی در موفقیـت یـا شکسـت 

اسـتارتاپ ها نقـش دارنـد کـه در اغلـب ایـن حوزه هـا در 

کشور با مشکالت و چالش های جدی مواجه هستیم.

اشـتری خاطرنشـان کـرد: نگاهی بـه اکوسیسـتم های 

موفـق اسـتارت آپـی در کشـورهایی مانند آمریـکا، کانادا، 

هنـد و حتـی کشـور همسـایه مـا ترکیـه نشـان می دهد که 
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دولـت بـه جـای ورود مسـتقیم بـه ایـن حـوزه بایـد تنهـا 

زیرسـاخت های فنی و حقوقی را برای شـرکتهای اسـتارت 

آپـی فراهـم کنـد و اجـازه دهـد کـه جریـان اسـتارتاپی به 

صـورت خـودکار شـکل بگیـرد. در ایـن کشـورها، دولت 

تـالش نمی کنـد در چرخـه پرورش اسـتارت آپهـا حضور 

 فرق دارد 
ً
مسـتقیم داشـته باشـد اما در ایران شـرایط کامال

و همیـن دخالت هـای دولـت و همچنین نسـل اولی بودن 

دانشـگاه ها و غفلـت آنهـا از پژوهـش، رواج صنعت کپی 

و مونتـاژ و نظام فرهنگی– اجتماعی نامناسـب باعث شـده 

که استارتاپ ها در ایران، فالوآپ یا فیک آپ باشند.

مدیـر  سـپهری،  کتایـون  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 

شـتابدهنده منـش به اسـتارتاپ های حوزه آمـوزش و آینده 

آنها در ایران پرداخت.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت بحـث کارآفرینـی بـه عنوان 

محـوری  نقـش  و  اقتصـاد  محـرک  موتورهـای  از  یکـی 

کارآفرینان در توسـعه و پیشـرفت کشـور گفـت: باید توجه 

داشـت کـه هر کسـب و کاری که تحـت اینترنـت فعالیت 

می کنـد یـا از سـرمایه گـذاران خطرپذیـر جذب سـرمایه 

می کنـد یـا در مراکـز رشـد یـا شـتابدهنده یـا پارک هـای 

علـم و فنـاوری مسـتقر اسـت، اسـتارتاپ نیسـت؛ بلکـه 

اسـتارتاپ، یـک سـازمان موقت اسـت که با هـدف یافتن 

یـک مـدل کسـب و کار مقیـاس پذیـر و تکرارپذیـر بـه 

وجود آمده است.

سـپهری بـا بیـان ایـن کـه از هـر ۱۰۰ ایـده نویـی کـه 

ارائـه می شـود تنهـا یـک یـا دو ایـده ارزش تجـاری کردن 

دارد، گفت:

اشـتباهات  منابـع معتبـر جهانـی،  بررسـی  براسـاس 

مربوط به بازار و بازاریابی، اشـکال در هسـته کسـب و کار 

و  مالـی  مسـائل  قانونـی،  و  مدیریتـی  مسـائل  ایـده،  و 

سـرمایه گذاری و مشـکالت تیم و منابع انسـانی به ترتیب 

بیشترین نقش را در شکست استارتاپ ها دارند.

وی در ادامـه ضمـن معرفـی چنـد اسـتارتاپ حـوزه 

آمـوزش در ایـران کـه در حوزه هایـی مثل آمـوزش آنالین، 

ارائـه خدمـات آموزشـی، تولید پادکسـت های آموزشـی و 

برنامه ریـزی درسـی فعالیـت دارنـد، اظهار داشـت: یکی 

اسـتارتاپ  دنیـا،  آموزشـی  اسـتارتاپ های  موفق تریـن  از 

مطالـب  عمیـق  یادگیـری  براسـاس  کـه  اسـت   kahoot

همـراه با بـازی عمـل می کنـد. این اسـتارتاپ نـروژی که 

بـا ترتیـب دادن مسـابقه بین کاربـران و یا دانـش آموزان در 

سـر کالس درس، رقابـت ایجـاد می کند و بـه نت فلیکس 

آموزشـی معـروف اسـت، بـا میلیون هـا کاربـر از سراسـر 

دنیـا بـه کـودکان خدمـات آموزشـی ویدیویـی تحت وب 

ارائـه می دهـد. یکـی از اسـتارتاپ های ایرانـی موفـق هـم 

آرانیـک اسـت که ضمـن معرفـی و عرضـه صنایع دسـتی 

مهجـور و رو به فراموشـی روسـتایی وعشـایری بـه عرضه 

جامـع دست سـاخته های هنرمندان شـهری نیـز توجه دارد 

و بـه نوعـی بنیانگـذار پایـگاه تخصصـی معرفـی و فروش 

صنایع دستی اصیل ایرانی است.

سـپهری افـزود: به زی هم یـک اسـتارتاپ ایرانی موفق 

در حـوزه عرضـه خدمـات مکمـل درمـان شـامل آموزش 

خـود مراقبتـی، ارتباط بـا پزشـک و پایش مسـتمر بیماران 

اسـت کـه به ویـژه در دوره شـیوع کرونا، توانسـته خدمات 

بسـیار خوبـی را بـه بیمـاران و کادر درمـان ارائـه دهـد. 

بـه زی کـه خدمـات آمـوزش، پشـتیبانی و پایـش بیمـاران 

مبتـال بـه کرونـا را بـه طـور رایـگان ارائـه می کنـد با رشـد 

۳۸ درصـدی در دوران شـیوع کرونا طی ایـن دوره بیش از 

۳۴۲ هزار نوبت پایش بیماران را انجام داده است.

هیئـت  رئیـس  میرقاسـمی،  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 

مدیـره کانون توسـعه کارآفرینی روسـتایی اندیشـه پویا هم 

با اشـاره به ضرورت توجه به جوامع روسـتایی و عشـایری 

گفـت: توانمنـد سـازی در تعریـف عمومـی یـک فرآینـد 

چنـد جانبـه اجتماعـی اسـت کـه به مـردم کمـک می کند 

تـا کنتـرل زندگـی خودشـان را در دسـت بگیرنـد. بانـک 

جهانـی، توانمندسـازی در راسـتای مبـارزه با فقر را بسـط 
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دارایی هـا و توانمندی هـای مردمـان فقیـر تعریـف می کند 

تـا حدی کـه قادر شـوند با حضـور در نهادهای پاسـخگو 

و مسـئولیت پذیـر در زندگـی خود و مذاکـره و چانه زنی با 

 مسـئولیت 
ً
آنهـا، ضمن تآثیر گـذاری بر ایـن نهادها، نهایتا

اداره و کنترل آنها را به دست بگیرند.

صندوق هـای  و  اسـتارتاپ ها  نقـش  تبییـن  در  وی 

و  روسـتایی  مناطـق  توانمندسـازی  در  ـرد 
ُ

خ اعتبـارات 

عشـایری بـه معرفی دو نمونـه از اسـتارتاپهای موفق ایرانی 

در حـوزه توسـعه مناطـق روسـتایی و عشـایری پرداخت و 

گفت: »نومدتورز«، یک اسـتارتاپ گردشـگری اسـت که 

با هدف کمک به حفظ خرده فرهنگهای

در معرض فراموشـی ایـران، برای گردشـگران خارجی 

تورهـای عشـایری برگـزار می کنـد. ایـن اسـتارتاپ تـا بـه 

حـال چندیـن تـور عشـایری در منطقـه بختیـاری برگـزار 

کـرده اسـت. نومـد تـورز به دنبـال این اسـت که بـا ایجاد 

بـه حفـظ سـبک  بتوانـد  بـرای عشـایر  معیشـت مکمـل 

زندگـی عشـایری کمـک کنـد و باعـث شـود کـه نـه تنهـا 

گردشگر تجربه واقعی زندگی

کوچ نشـینی را کسـب کند بلکه از مشـارکت در حفظ 

یک فرهنگ کهن لذت ببرد.

میرقاسـمی تصریـح کـرد: اسـتارتاپ »کشـمون« هم 

یـک راه نزدیـک بـرای رسـیدن بـه محصـوالت بـا کیفیت 

اسـت و تـالش دارد بـرای کشـاورزانی کـه بـا روش اصیل 

حیـات  و  آب  و  خـاک  دوسـتدار  و  می کننـد  کشـاورزی 

وحـش هسـتند، دسترسـی بهتـری بـه بـازار ایجـاد کنـد. 

آشـنا  نزدیـک  از  بـا کشـاورزان  اسـتارتاپ  ایـن  اعضـای 

می شـوند و بـر کارشـان نظـارت میدانـی دارنـد. بعـد هم 

کیفیـت  کنتـرل  گـروه  توسـط  تولیدشـده،  محصـوالت 

کشـمون بررسـی می شـوند و حتـی اگـر الزم باشـد بـرای 

بـه  محصـول  کیفـی  ویژگی هـای  و  خلـوص  بررسـی 

اسـتاندارد  سـازمان  توسـط  شـده  تأییـد  آزمایشـگاه های 

فرستاده می شوند.

بسـیج  »رویکـرد  طـرح  معرفـی  بـه  ادامـه  در  وی 

ـرد محلی( 
ُ

ـرد« )صندوق های خ
ُ

اجتماعـی و اعتبـارات خ

پرداخت و گفـت: روسـتاییان و تولیدکنندگان محصوالت 

کشـاورزی و دامـی برای تأمین سـرمایه و اعتبـار مورد نیاز 

خـود در توسـعه محصـول به روشـهای مختلفـی از جمله 

اسـتفاده از پـس انداز شـخصی و یا دریافت تسـهیالت از 

رد 
ُ

منابـع مالـی و اعتباری عمـل می کننـد. صندوق های خ

محلـی از جملـه منابـع تأمیـن سـرمایه و اعتبار مـورد نیاز 

تولیدکننـدگان روسـتایی هسـتند کـه نیازی به تأمیـن وثیقه 

بانکـی معتبـر نـدارد و در چند دهـه اخیر، راه انـدازی آنها 

بـا ایجـاد و  ایـن صندوق هـا  مـورد توجـه قـرار گرفتـه و 

ـرد و 
ُ

گسـترش فعالیتهـای درآمـدزا )کسـب وکارهـای خ

کوچـک(، پیشـرفت در سـطح جامعـه محلـی را تسـهیل 

می کننـد. زادگاه ایـن برنامـه در کشـورهای جنـوب شـرق 

آسـیا، بنـگالدش و هند بـوده که بـه تدریج در بسـیاری از 

کشـورهای در حال توسـعه و صنعتی گسـترش یافته است 

و در کشـور مـا نیـز طـی دو دهه اخیر، به تناسـب شـرایط 

 
ً
اقتصـادی و اجتماعـی ایـران، بومی سـازی شـده و نسـبتا

موفق بوده است.

ماهیـت صندوق هـای  کـرد:  میرقاسـمی خاطرنشـان 

رد محلی، صندوق توسـعه ای اسـت که عـالوه بر تأمین 
ُ

خ

منابـع مالـی، سـایر خدمـات توانمندسـازی اجتماعـی را 

نیـز ارایـه می کنـد. رویکـرد بسـیج اجتماعـی و اعتبـارات 

یـا  افزایـی  تـوان  سـازی،  ظرفیـت  دنبـال  بـه  ـرد 
ُ

خ

توانمندسـازی اسـت که ابعاد مختلفـی دارد. ابتدایی ترین 

شـکل آن، توانمندسـازی روانشـناختی اسـت یعنی ایجاد 

انگیـزه بـرای اعضـای جامعه محلی تـا توانایی هـای خود 

را شناسایی کنند و به خود باور داشته باشند.

افزایـش  راهکارهایـی جهـت  ارائـه  بـه  ادامـه  در  وی 

موفقیـت اسـتارتاپ های روسـتایی پرداخـت و گفـت: بها 

دادن بـه نوآوری هـا و حمایـت از نوآوری هـای روسـتایی، 

لـزوم افزایـش انگیـزه کاری نیروهـای دولتـی جهـت ارایه 
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و  کاربردی تـر  و  موثرتـر  ترویجـی  و  آموزشـی  خدمـات 

همچنیـن تسـهیل فرآینـد ثبـت شـرکتها، اخـذ مجوزهـا، 

اعطای تسـهیالت بانکی و …، تأسـیس مراکز شـتابدهنده 

خـاص مناطـق روسـتایی و عشـایری در مرکـز بخش ها و 

یا دهسـتان ها، طراحی رویدادهای اسـتارتاپ روسـتایی و 

اجتماعـی،  اقتصـادی   شـرائط  بـا  متناسـب  عشـایری 

فرهنگـی و محیطـی مناطـق روسـتایی و عشـایری، فراهم 

کـردن بسـتر اینترنتی مناسـب و پرسـرعت جهـت بهره مند 

شـدن روسـتائیان و عشـایر از امکانـات فضـای مجازی و 

رسانه های اجتماعی و فراهم شدن امکان شرکت در

دوره هـای آموزشـی مجـازی آنالیـن و اصـالح نظـام 

آموزشـی جهـت تقویـت قـدرت خالقیـت و نـوآوری در 

شـدن  کاربردی تـر  و  دانشـجویان  و  آمـوزان  دانـش  بیـن 

دوره هـای آموزشـی و همچنیـن توجه بیشـتر بـه تحقیقات 

مشـارکتی و کاربـردی از اقداماتـی هسـتند کـه احتمـال 

موفقیـت اسـتارتاپ های روسـتایی و عشـایری را افزایـش 

می دهند.

میرقاسـمی در پایـان ابـراز امیـدواری کرد که بـا عزم و 

نهادهـای  مؤثـر  همـکاری  و  هماهنگـی  و  ملـی  وفـاق 

ذیربط، هرچه سـریعتر، مسـائل مبتالبه روسـتاها و جوامع 

عشـایری سـر و سـامان داده شـده و ضمـن کنتـرل رونـد 

مهاجرت بی رویه روسـتائیان به شـهرها، شـاهد پیشـرفت 

و خدماتـی  تولیـدی  نقـش  رونـق  و  روسـتاها  آبادانـی  و 

روستاها و جوامع عشایری باشیم.
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دهمین    نشست گروه علم و فناوری:
واکاوی ابعاد فلسفی و اجتماعی 

رئالیسم انتقادی

در پنجـاه و یکمین نشسـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعـی و دهمیـن نشسـت تخصصـی گـروه مطالعات 

علـم و فناوری مؤسسـه بـه دنبـال مباحث مطرح شـده در 

سـخنرانی چنـدی قبـل دکتـر بیانـی پیرامـون »پیامدهـای 

نامینالیـزم در علـوم اجتماعی ایـران«، رئالیسـم انتقادی و 

تأثیـرات آن بـر علـوم اجتماعـی از دیدگاه هـای فلسـفی و 

جامعه شناختی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

دکتر رضا ماحوزی، دانشـیار فلسـفه مؤسسـه مطالعات 

فرهنگـی و اجتماعـی در سـخنرانی خـود در این نشسـت با 

عنوان »رئالیسـم انتقادی از فلسـفه تا جامعه شناسـی« اظهار 

 از پایان قـرن هجدهم تا نیمه دوم قرن بیسـتم 
ً
داشـت: تقریبـا

 در پـروژه 
ً
مباحثاتـی مطـرح بـود مبنـی بـر ایـن کـه اساسـا

شـناخت جهـان خـارج  از جمله جهـان اجتماعـی ما  فضل 

ایـن  معرفت شناسـی؟  یـا  اسـت  بـا هستی شناسـی  تقـدم 

موضـوع سـابقه ای جـدی دارد . از ایـن میـان، میراثـی کـه 

 از فلسـفه کانت به بعد گذاشـته 
ً
ایده آلیسـم آلمانی خصوصا

شـد بـه نحـوی اولویـت را بـه معرفت شناسـی داده اسـت. 

حتـی کارهایـی کـه هگل بـرای برداشـتن شـکاف معرفت و 

هسـتی و نزدیکـی ایـن دو حـوزه انجـام داد هـم از یک منظر 

معرفت شناسـانه انجـام شـد. ایـن ادامة همـان پـروژه کانتی 

اسـت که به تأسـیس علـم نویـن انسـانی )Science( یعنی 

علمـی کـه کلیـت و ضـرورت داشـته باشـد و بـرای اذهـان 

عاقله ای که در اقصی نقاط جهان هستند، منجر شد.

را در  بنیـادی  وی خاطرنشـان کـرد: کانـت پرسشـی 

پیشـگفتار نقـد عقـل محـض مطـرح کـرده اسـت مبنی بر 

اینکـه چـه شـرایط و زمینه هایـی بایـد باشـد تـا معرفـت 

علمی میسـر شـود؟ کانـت معرفـت علمی را دسـته بندی 

گانـه  سـه  نقدهـای  دسـته بندی،  آن  براسـاس  و  می کنـد 

 ،)Science( خود را به سـه حوزه علم در معنـای امروزین

عقـل عملـی کـه بـه اخـالق می پـردازد و انشـقاقات آن 

همچـون سیاسـت، حقـوق، تاریـخ و تعلیـم و تربیـت و 

 قلمـرو بی قلمرو زیبایی شناسـی )سـاحتی متمایز از 
ً
نهایتـا

علـم و اخـالق کـه در میانـة آن دو به سـر می برد امـا برای 

خـود قلمـرو مسـتقلی نـدارد( مطـرح می کند. آن پرسـش 

بنیادیـن کانـت یعنـی »چـه زمینه هـا و شـرط هایی بایـد 

باشـد تـا معرفت علمـی امکان پذیر شـود« او را به سـمت 

را  محـض(  )عقـل  معرفـت  کـه  ذهنـی  زمینه هـای 

امکان پذیـر می کنـد سـوق داد و ذیـل آن سـه حـوزه علم، 

اخالق و زیبایی شناسی تبیین گردید.

دکتـر ماحـوزی تصریح کرد: بعـد از کانـت و میراثی که 

در نوکانتی هـا مطرح شـد، این زمینـه کانتی ادامه پیـدا کرد و 

همچنـان معرفـت مقـدم بـر وجـود انگاشـته می شـد و این 

انگاره پیکره نظام های فکری و فلسفی را مشخص می کرد.
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در ابتـدای قرن بیسـتم، جریان هایـی را داریم که علیه این 

رویـه تثبیت شـده اعتراضاتی را صورت بنـدی کردند مبنی بر 

ایـن کـه چرا معرفت باید مقدم باشـد؟ فرامـوش نکنیم که در 

سـنت غربی از زمان سـقراط و حتی قبـل از او تا خود کانت، 

یـک رویـه ای بـود مبنی بر این کـه ذهن ما شناسـنده واقعیت 

اسـت یعنی واقعیتی مسـتقل از ذهـن ما وجـود دارد که ذهن 

تـا جایی که بشـود سـعی می کند تصویری مطابـق واقع برای 

خـود حاضـر آورد. این رویـه را کانت تحت عنـوان »انقالب 

کپرنیکـی در عرصـه شـناخت« برعکس کرد، یعنـی به جای 

ایـن کـه مثل همیشـه ذهـن دنبالـه روی عالـم خارج باشـد، 

عالـم خارج دنباله رو و برسـاخته ذهن معرفی شـد. اینجا بود 

کـه ذهـن یعنـی عقل محـض و شـقوق آن، تقـدم خـود را بر 

هسـتی )جهـان خارج( در سـه نـوع حکم تألیفی پیشـینی به 

نمایـش گذاشـت؛ یعنـی حکم تألیفی پیشـینی معطـوف به 

شـناخت عالـم، حکـم تألیفـی معطـوف بـه رفتارهـای مـا 

)اخـالق( و حکم تألیفی معطوف بـه ذوق و ذائقه لذت برندة 

ما در احکام زیبایی شناسی.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن کار کـه کانـت در تاریـخ 

هسـتی  بـر  معرفت شناسـی  )تقـدم  داد  انجـام  فلسـفه 

شناسـی( در قـرن بیسـتم مـورد اعتـراض چندیـن جریـان 

ضـد  جریان هـای  آنهـا  از  گروهـی  کـه  گرفـت  قـرار 

 نمونـه ای از آن را در حیات 
ً
ایده آلیسـتی ای بودنـد که مثـال

دوم راسـل شـاهدیم  می دانیـد کـه راسـل قبل از ایـن که به 

سـمت جریان هـای علمـی بیایـد یـک ایده آلیسـت بـود و 

بعـد از چرخشـش سـعی کرد عالـم خارج را اثبـات کند و 

نشـان دهـد ایـن عالـم خـارج در قالـب نوعـی رئالیسـم 

بـه ذهـن مـا  بازنمـودی می توانـد تصویرهـای مختلفـی 

بدهـد؛ بنابرایـن پرسـپکتیو مـا در ارتبـاط بـا عالـم خارج 

می توانـد صورت هـای مسـتقلی را به دسـت بیـاورد و اگر 

تصویرهـای  می توانیـم  کنیـم  عـوض  را  منظرهایمـان 

مختلفـی بـه دسـت بیاوریـم. پـس عالـم خـارج و اشـیاء 

مـورد شـناخت ما نیـازی به ما ندارنـد و ما بر حسـب این 

صـورت  می توانیـم  گرفته ایـم  قـرار  منظـر  کـدام  در  کـه 

جهان خارج را به دست بیاوریم.

دکتـر ماحـوزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه دیـدگاه راسـل 

بعدهـا بـا نوعـی منطق ریاضـی نزد فرگـه و بعد در رسـاله 

پژوهش هـای فلسـفی و منطقـی ویتگنشـتاین اول همـراه 

می شـود و جریانـی از پوزیتیویسـم و همبسـته آن یعنـی 

پوزیتیویسـم منطقـی را شـکل می دهـد، اظهـار داشـت: 

ضـد  جریـان  می کـرد  ادعـا  کـه  دیگـر  جریـان  یـک 

متافیزیکـی اسـت ولـی شـالوده فکـری خـود را بـر نوعی 

تاریخی نگـری بنیان گذاشـته بـود، جریان هایدگـری بود. 

ایـن جریـان فرضـش بر ایـن بـود که وجـودی مسـتقل از 

درکـی کـه مـا از وجود و موجـودات داریم، وجـود دارد که 

در برهه هـای متعـدد تاریخـی جلـوه می کنـد و جلوه های 

می دهـد؛  شـکل  را  زمانـه  گفتمانـی  پارادایم هـای  آن، 

بنابرایـن آنچـه کـه برسـازنده تفکر اسـت، وجودی اسـت 

کـه مقـدم بر معرفت ماسـت و معرفـت مـا بازنمایاننده آن 

متعـدد  دوره هـای  در  کـه   اسـت  آشکارشـده ای  فانـوس 

تاریخی آشکار می شود.

معاون پژوهشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 )Naturalism( تصریح کـرد: جریان سـوم، طبیعت گرایـی

انسـان ها  از  مسـتقل  طبیعتـی  اسـت  معتقـد  کـه  اسـت 

وجـود دارد کـه قوانین آن مسـتقل از من شناسـنده اسـت. 

یـک بـار دیگر بـه یـاد بیاورید در کانـت فرض بـر این بود 

کـه مفاهیـم دوازده گانه ذهنـی صورت هایی از اشـیاء را به 

هـم مرتبـط می کنـد و در نتیجـه اتصـال ایـن پدیدارهـا، 

رابطه هـای بیـن اشـیاء در ذهـن انسـان سـاخته می شـود. 

یعنـی ایـن معرفت  ماسـت کـه ارتبـاط بین اعیـان طبیعی 

ناتورالیسـِم موردنظـر رئالیسـم  را مشـخص می کنـد. در 

انتقـادی فرض بر این اسـت که طبیعتی مسـتقل از انسـان 

و  اعیـان  خـود  بیـن  ـی 
ّ
عل رابطه هایـی  و  دارد  وجـود 

هسـتنده ها و موجـودات در ایـن عالـم وجـود دارد که این 

رابطه هـا بـر ذهـن و معرفـت مـا اثـر می گذارنـد و مـا بـا 
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را  قوانیـن  ایـن  می خواهیـم  تأثیرگـذاری،  ایـن  بـه  علـم 

بشناسیم.

دکتـر ماحـوزی خاطرنشـان کـرد: بـه طـور مشـخص 

طبیعت گرایـی  امـکان  می خواهـد  وقتـی  باسـکار  روی 

خـود را مطـرح کند، پرسـش کانتی را کـه در ابتدای بحث 

مطـرح کـردم مـورد توجـه قـرار می دهـد مبنی بـر اینکـه 

تحـت چـه شـرایطی می توانیـم معرفتی صحیح نسـبت به 

عالـم طبیعت داشـته باشـیم؟ به عبـارت دیگـر زمینه هایی 

کـه علـم مـن را نسـبت بـه طبیعـت امـکان پذیـر می کند 

کدام هاسـت؟ باسـکار در تشـریح رئالیسـم انتقـادی خود 

دو تذکـر می دهـد؛ تذکـر اول ایـن که مـا دو نـوع طبیعت 

داریـم کـه یکی بشـری اسـت و دیگـری غیربشـری. یعنی 

در ابتـدا متذکـر می شـود کـه پاسـخ مـا بـه ایـن پرسـش 

بنیـادی مبنی بـر ایـن کـه کـدام زمینه هـا چنیـن علمـی را 

علـوم  و  )طبیعـی(  دقیقـه  علـوم  بـرای  می کنـد،  ممکـن 

اجتماعی، متفاوت است.

تحـت  باسـکار  روی  کـه  تذکـر  ایـن  وی،  به عقیـده 

عنـوان دو وضعیـت الزم و غیـرالزم )متعـدی( از آن یـاد 

کـرده اسـت بـه وی ایـن اجـازه را می دهـد تـا رئالیسـم 

انتقـادی خـود را متفـاوت از دو رویکرد دیگر رئالیسـتی و 

ضدرئالیسـتی مطـرح کنـد. در اینجـا فـرض بر این اسـت 

کـه عرصـه ای بـه نام عرصـه اجتماعـی، مسـتقل از عرصه 

طبیعـت غیربشـری وجـود دارد. سـئوال ایـن اسـت کـه 

چطـور می توانیـم ایـن عرصـه را بشناسـیم؟ پاسـخی کـه 

پوزیتیویسـم و پوزیتیویسـم منطقـی متأثـر از تبیین هـای 

دکارتـی  هیومـی می دهنـد، ایـن اسـت کـه عالـم خارجی 

مسـتقل از ذهـن انسـان وجـود دارد ولـی شـناخت آن بـر 

بـر  کـه  ریاضـی  منطـق  الگـوی  اسـاس  بـر  گزاره هایـی 

کیـد  تفکیـک موضـوع از محمـول در یـک مـدل اتمـی تأ

دارد، مبتنـی اسـت؛ گویـی متناظر با جمله هـای مولکولی 

مـا، اتم هایـی )اعیانـی مسـتقل( در دنیـای خـارج وجـود 

دارنـد کـه دو اتـم گـزاره ای مـا بـا آن اتم های عالـم خارج 

رابطـه انطباقـِی یـک بـه یـک و متناظـر برقـرار می کنند. به 

معنـای دیگـر پوزیتیویسـم منطقـی از نظر روی باسـکار و 

پوزیتیویسـمی کـه در علوم اجتماعی پوزیتیویسـتی مطرح 

اسـت، همچنـان در ادامه سـنت تقـدم معرفت شناسـی بر 

هستی شناسـی حرکـت می کنـد زیرا فـرض را بر ایـن دارد 

کـه ذهنـی وجـود دارد کـه شناسـنده عالـم خارج اسـت و 

اگـر بتوانـد گزاره هـای خـود را ساده سـازی کنـد، می تواند 

متناظـر آن گزاره هـا را در عالـم خـارج پیدا کنـد. بر همین 

اسـاس گزاره هایـی کـه مطابق شـان پیـدا نمی شـود مثـل 

گزاره هـای دینـی یـا اخالقـی یـا زیبایی شناسـی، علمـی 

خوانده نمی شوند.

ماحـوزی تصریـح کـرد: از نظـر روی باسـکار اگـر به 

ایـن موضـوع التفـات داشـته باشـیم، پـی خواهیم بـرد که 

بـا  متفـاوت  امـری  دلیـل  چنـد  بـه  اجتماعـی  واقعیـت 

واقعیـت فیزیکـی اسـت؛ اول ایـن کـه خـود واقعیت سـه 

کـه  )تجربـی(  مشـاهده پذیر  الیـه  یـک  دارد.  الیـه 

پوزیتیویسـم همیـن الیـه را تنهـا الیـة واقعیـت خارجـی 

بـا  الیـه  ایـن  یـک  بـه  یـک  تناظـر  از  و  داده  تشـخیص 

گزار هـای سـادة اتمـی سـخن گفتـه اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه یـک الیـه از واقعیت، الیة قابل مشـاهده اسـت 

بنیادی تـر  یـک الیـه  دارد؛  وجـود  هـم  دیگـر  دو الیـة  و 

از آن کـه  بنیادی تـر  بـاز هـم  )فاکچـوال( و یـک سـطح 

در  اسـت.  واقعـی  معنـای  بـه  رئـال  یـا  سـوپرفاکچوال 

خصـوص سـاخت های اجتماعـی، بایـد ایـن را در نظـر 

داشـت کـه حرکـت از الیه سـوم بـه الیـه دوم و از الیه دوم 

به الیه اول یعنی رفتارهای قابل مشاهده است.

به عقیده روی باسـکار، چـون پوزیتیویسـم این تفاوت 

الیـه ای را در نظـر نمی گیـرد، تحلیل اجتماعـی ای که ارایه 

بعـد  و  می مانـد  رفتارگرایـی محـدود  در سـطح  می کنـد 

چـون تقـدم را به گزاره هـای معرفتـی خود می دهـد انتظار 

دارد آنچـه را تحـت عنوان روش در علـوم اجتماعی مطرح 

می کنـد به مثابـه علـم جامعه شناسـی یعنـی بنیانـی بـرای 
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تأسـیس مفاهیـم و علـم جامعه شناسـی بنـا کنـد. از نظـر 

 تعدد 
ً
روی باسـکار خطـای ایـن قضیـه آن اسـت کـه  اوال

الیه هـا را در نظـر نمی گیـرد و در ثانـی ایـن را هـم در نظر 

نمی گیـرد کـه الیه سـوم اسـت کـه اصلی ترین الیه اسـت 

 ایـن را هـم در 
ً
و بـر الیه هـای دیگـر اثـر می گـذارد و ثالثـا

نظـر نمی گیـرد که بنـا به تأثیـر و ارتبـاط میان الیه هـا، این 

واقعیـت اسـت کـه سـنخ معرفت مـا را می سـازد نـه آنکه 

معرفـت امری مسـتقل از واقعیت باشـد و کار محقق علوم 

 برقـراری رابطـه ای سـاده و اتمـی میـان 
ً
اجتماعـی، صرفـا

واژگان زبانـی بـا رفتارهـای بیرونـی باشـد. بـه ایـن معنا، 

را  ذهنـی  سـاخت های  کـه  کانتـی  رویکـرد  برخـالف 

برسـازندة تصویـر مـا از عالـم واقـع و شـناخت جهـان 

فیزیکـی می دانـد، بـرای روی باسـکار، ایـن سـاخت های 

واقعـی و رئال اسـت که برسـازندة معرفت اسـت. به دیگر 

سـخن، معرفـت مـا از عالـم خـارج و بـه طریـق اولـی از 

واقعیـت اجتماعـی، امری برسـاخته و برسـاختة اجتماعی 

است و قوامی فی نفسه در ذهن ندارد.

کیـد  وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه دیگـری کـه مـورد تأ

روی باسـکار اسـت آن اسـت که هرمونتیک سعی می کند 

بـا کنـار زدن روش پوزیتیویسـتی، مدعـی ارائـه فهمـی از 

معنـای کنش هـای اجتماعـی و تحلیـل آن هـا در فراینـد 

تفسـیر باشـد. بنابراین دغدغـه هرمنوتیک، سـازگاری بین 

معنـای کنش هـای اجتماعی و تفسـیر آن ها اسـت. از نظر 

باسـکار، ایـن رویکـرد هـم در حد ذهـن باقـی می ماند و 

راهی به بیرون از ذهن نمی یابد.

امـا یـک مقولـه اساسـی کـه در دعـوای بیـن وبـر و 

دورکیم نادیده گرفته شـده اسـت، مسـأله قصدیت اسـت. 

می دانیـم کـه دورکیم افراد را سـازندة جامعـه و وبر جامعه 

بـا  مـا  باسـکار،  به عقیـده  می دانسـت.  افـراد  سـازندة  را 

دوگانـه ای مواجه هسـتیم که هـر دو ذی عاملیت هسـتند و 

نمی تـوان یکـی را بـه نفع دیگـری محدود کـرد. بدین معنا 

کـه هرچنـد در سـاحت اجتماعـی واقعیتـی به نـام جامعه 

داریـم کـه در سـه الیـه تغذیه می شـود اما موجـود دیگری 

بـه نـام فـرد یـا سـوژه کنشـگر فعـال هـم داریـم کـه بـر 

سـاخت اجتماعـی ای کـه در آن قـرار دارد اثـر می گـذارد. 

ایـن کـه سـوژه )فـرد بشـری( در کـدام سـاخت اجتماعی 

گاهانه  قـرار گرفته اسـت به اختیار خود او نیسـت و لـذا ناآ

بـا این سـاخت های اجتماعی کار می کند و خواسـت های 

گاهانه )عاقالنه(  این سـاخت اجتماعی را در عملکـردی آ

بـرآورده می کند امـا همین سـاخت های اجتماعـی، که از 

 از الیه سـوم تغذیه 
ً
قضـا از دو الیـه دیگـر خـود خصوصـا

می کننـد، نمـود بیرونی خـود را در رفتارهای همین سـوژه 

کنشـگر می بیننـد و ایـن سـوژة کنشـگر هـم در مـواردی 

و  کار  آن هـا  درون  کـه  اجتماعـی ای  سـاخت های  روی 

سـوژه  بنابرایـن  می دهـد؛  تغییـر  را  می کنـد  فعالیـت 

برقـرار  اجتماعـی  سـاخت های  بـا  ارتباطـی  کنشـگر، 

می کنـد کـه در برخـی مـوارد می توانـد آن سـاخت های 

بایـد  نـه  بنابرایـن  دهـد؛  تغییـر  حـدی  تـا  را  اجتماعـی 

اجتماعـی  سـاخت های  ایـن  کـه  گفـت  وبـر  همچـون 

هسـتند که سـوژه را مشـخص می کننـد و نه بایـد همچون 

دورکیـم مدعی شـد کـه این افراد هسـتند که سـاخت های 

اجتماعـی را مشـخص می کننـد. این هـا دو رابطة مسـتمر 

در یـک الیـه تجربـی و آشـکار و رابطـه ای ناآشـکار بـا 

الیه های زیرین اجتماعی دارند.

دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه از نظـر روی باسـکار، 

پوزیتیویسـم این مسـأله را نادیـده می گیـرد و هرمنوتیک هم 

 واقعیت از دسـتش در مـی رود، تصریح کـرد: اگر 
ً
کـه اساسـا

مـا بخواهیم حرف های باسـکار را از بحث فلسـفه علمی در 

بـه  بـر معرفـت  تقـدم هسـتی  تبییـن  و  پوزیتیویسـم  نقـد 

بحث هـای علـوم اجتماعـی بکشـانیم مبنی براینکـه سـوژه 

بشـری متأخـر اسـت بـر واقعیـت اجتماعـی ، کـه خـود این 

واقعیـت بیرونـی اجتماعـی هـم متأثـر اسـت از الیه هـای 

دیگـری کـه به چشـم مـا نمی آینـد، آنـگاه می توانیـم از گونه 

دیگری از علم اجتماعی سـخن بگوییم و آن پرسـش بنیادین 
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مبنی بـر اینکـه کـدام زمینه هـا و شـرط ها، علـم اجتماعی را 

امکان پذیر می سـازد، پاسـخ دهیم و بگوییـم علم اجتماعی 

نتیجـة سـاخت های رئالی اسـت که هرچند مسـتقل از ذهن 

انسـان قـوام دارنـد امـا در ارتبـاط بـا سـوژه بشـری می توانند 

نمایش هـای بیرونـی رفتارهای افراد را تحـت تأثیر قرار دهند. 

در نتیجـه علـم اجتماعی در ارتباط بین سـوژه و این نهادهای 

اجتماعی و الیه های زیرین اسـت کـه می تواند تحلیلی هایی 

متفاوت از تحلیل های علوم طبیعی ارائه دهد.

وی خاطرنشـان کرد: به عقیده باسـکار علـم اجتماعی 

در یـک سیسـتم بـاز عمل می کنـد در حالی کـه علم بودن 

علـوم طبیعـی در یـک سیسـتم بسـته رخ می دهـد. ایـن 

التفـات  مـورد  باسـکار  نظـر  از  کـه  اسـت  موضوعـی 

پوزیتیویسـت ها نبـوده چـون از نظـر آن هـا همـان نسـخه 

سیسـتم بسـته علوم طبیعـی را می تـوان به علـوم اجتماعی 

هم تسـری داد در حالـی که واقعیت اجتماعـی متفاوت از 

واقعیـت غیراجتماعـی اسـت، چون در واقعیـت اجتماعی 

با نهادها و سـاختارها و سـوژه بشـری سـروکار داریم نه با 

گروه هـای  و  افـراد  علـم  اجتماعـی  علـم  لـذا  ماشـین. 

کوچـک نیسـت  این هـا موضـوع روانشناسـی اسـت  بلکه 

بـزرگ )Big Relations( اسـت و  بـه رابطه هـای  علـم 

علـم بـه ایـن روابـط بـزرگ و پیچیـده اسـت کـه تشـکیل 

دهنـدة بنیـان علـم اجتماعی اسـت و این رابطـه بزرگ هم 

و  متعـدد هسـتی  میـان سـاحت های  ارتبـاط  در جریـان 

سوژه بشری شکل می گیرد.

عضـو  بیانـی،  فرهـاد  دکتـر  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 

هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی 

پیرامـون »رئالیسـم انتقـادی و احیـای امـر اجتماعـی« به 

ایـراد سـخن پرداخـت. ایـن جامعـه شـناس بـا اشـاره بـه 

سـخنرانی خـود در نشسـت هفتم گـروه مطالعـات علم و 

علـوم  در  نامینالیـزم  »پیامدهـای  موضـوع  بـا  فنـاوری 

اجتماعـی ایـران« کـه در آن یکـی از نتایـج نامینالیـزم را 

 حـذف و بی اعتبـاری امـر اجتماعـی و 
ً
انـزوا و احتمـاال

فربـه کـردن امـر فردی عنـوان کرده بـود، رئالیسـم انتقادی 

را بـه عنـوان مکتبـی فکری کـه امـر اجتماعی را بـه میدان 

کنش گـری بـاز می گرداند، پیشـنهاد کـرده بـود در توضیح 

 تـا پیش از دهـه ۱۹۵۰ 
ً
ایـن بحـث اظهار داشـت: اساسـا

یـا ۱۹۶۰ ایـن گونـه مباحـث در علـوم اجتماعـی چنـدان 

ممکـن  نبـود و تصور بر این بـود چنین مباحثـی در حیطه 

کار فالسـفه اسـت نه جامعه شناسـان! تا بعدهـا در همین 

رئالیسـم انتقـادی برخـی متفکـران در مخالفـت بـا ایـن 

دیـدگاه اعـالم کردنـد کـه از دوره بـه اصطالح »اسـتادی« 

نـام »شـاگردی/  بـه  )Master discipline( وارد دوره ای 

خدمتگـذاری« )under labourer( شـده ایم کـه در ایـن 

دوره، خـود اصحاب علوم اجتماعی هسـتند کـه می توانند 

مطالعـه  بـرای  آن  از  کـه  ابـزاری  پاالیـش  و  واکاوی  بـه 

واقعیت اجتماعی استفاده می کنند، بپردازند.

در واقـع پیـش از ایـن، ابزاری که برای شـناخت جهان 

اجتماعـی الزم بـود بـه جامعه شناسـان  داده می شـد و اگر 

پاالیشـی هم الزم بود توسـط فالسـفه علم انجام می شـد. 

ولـی از دهـه ۱۹۵۰ بـه ایـن طرف، ایـن قضیه تغییـر کرده 

و  بررسـی  بـه  کـه  هسـتند  جامعه شناسـان  خـود  ایـن  و 

و معرفت شناسـی  بعـد روش شناسـی  ابـزار   ایـن  واکاوی 

تفکر اجتماعی  می پردازند.

وی بـا بیـان این کـه چگونگی کمـک رئالیسـم انتقادی 

بـه امـر اجتماعـی، بحـث هسـتی شناسـانه اسـت اظهـار 

داشـت: بـر  مبنای ایـن دو معیار که آیا واقعیت ذهنی اسـت 

یـا متعیـن و آیا واقعی اسـت یا ممکـن، چهار نـوع واقعیت 

 ربطـی بـه 
ً
داریـم. یکـی »واقعیـت مجـازی« – کـه اساسـا

فضـای مجـازی نـدارد  و برآینـد ذهنـی  واقعی اسـت یعنی 

واقعیتـی اسـت کـه در ذهـن محقـق می شـود ولـی چـون 

برونداد واقعی دارد و اثرگذار اسـت، واقعی اسـت مثل رؤیا 

یـا مفاهیمی نظیر جنسـیت، کاپیتالیسـم، دموکراسـی و … 

کـه در ذهـن مـا هسـتند یعنی قابـل تجربه حسـی نیسـتند 

ولـی می تواننـد تأثیـر بگذارنـد و ما را بـه حرکـت در آورند. 
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دوم، »واقعیـت انتزاعـی« کـه ذهنـی و ممکـن اسـت یعنی 

ممکـن اسـت زمانـی به وقـوع بپیونـدد ولی در ذهن اسـت 

مثـل قهرمـان جـام جهانی قطـر یا نفـر اول کنکـور ۱۴۰۱. 

سـوم، »واقعیـت مادی« که  متعین و واقعی اسـت یعنی هم 

امـکان بـروز پیـدا کـرده و هـم واقعـی اسـت و باالخـره، 

»واقعیـت محتمـل« کـه متعیـن اسـت ولـی هنـوز ممکن 

نشـده مثـل احتمـال وقـوع بـاران در فـردا کـه هنـوز ممکن 

نشده ولی اگر ممکن شود یک امر عینی است نه ذهنی.

بـا  انتقـادی  رئالیسـم  تفـاوت  بیـان  در  بیانـی  دکتـر 

رئالیسـم ابـزاری و خـام گفـت: در »رئالیسـم ابـزاری«، 

پیـش فـرض مـا ایـن اسـت کـه تئوری هایـی کـه خلـق 

در  و  هسـتند  جهـان  شـناخت  بـرای  ابـزاری  می کنیـم، 

»رئالیسـم خـام«، پـا را از ایـن هـم فراتـر می گذاریـم و 

می گوییـم وقتـی بـه شـناخت جهـان بیـرون می پردازیـم، 

 عیـن واقعیـت اسـت. 
ً
هـر آنچـه را کـه می شناسـیم دقیقـا

به عبـارت دیگـر، ادعـای معرفت شناسـانه خیلـی افراطی 

و ثقیـل آن این اسـت که شـناخت من از واقعیـت، با خود 

کامـل  مطابقـت  یعنـی  دارد.  تـام  مطابقـت  واقعیـت 

هستی شناسـی و معرفـت شناسـی. ایـن در حالـی اسـت 

کـه رویکرد رئالیسـم انتقـادی با ایـن نحله های رئالیسـتی 

متمایز اسـت. رئالیسـم انتقـادی به لحاظ هستی شناسـی، 

رئالیسـتی اسـت و از لحـاظ معرفـت شناسـی، تفسـیری  

هرمونتیـک اسـت. بـه لحاظ هسـتی شناسـی، رئالیسـتی 

گاهـی بشـر را  اسـت یعنـی جهانـی مسـتقل از ذهـن و آ

پیـش فـرض می گیـرد امـا بـه لحـاظ معرفـت شناسـانه، 

رئالیسـم  برخـالف  یعنـی  اسـت  هرمنوتیـک  تفسـیری 

ابـزاری و خـام معتقـد اسـت فراینـدی کـه ما توسـط آن به 

تمـام  شـامل  کـه  می پردازیـم،  پدیـده  یـک  شـناخت 

تئوری هـا، فرضیه هـا و ابزارهـای اندازه گیـری، مفروضات 

 یک برساخت اجتماعی است.
ً
و … است، کامال

خیلـی  تفکیـک  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

هوشـمندانه ای اسـت. زیـرا از یک سـو برای جهـان بیرون 

ذهـن، اعتبـار قائلیـم  برخـالف ایده آلیسـت ها کـه آنقـدر 

جهـان بیـرون را انـکار کرده اند کـه در توضیـح پدیده های 

اقتصـادی،  سـاختارهای  بـورس،  سـازمان  مثـل  مهمـی 

نظامـی از نیازهـا و … ناتواننـد  از سـوی دیگـر، از لحـاظ 

معرفت شناسـی چنیـن تصـور نمی کنیـم که تئـوری ای که 

خلـق شـده، دیگـر خلـق شـده و امـر ثابـت و الیتغیـری 

اسـت کـه منفـک از سـاخت اجتماعـی و فرهنگی اسـت 

 پویـا و متأثر از مبنـای فرهنگی و 
ً
بلکـه آن تئـوری را کامال

معرفت شناسـی  دلیـل  همیـن  بـه  می دانیـم.  اجتماعـی 

دارد.  اجتماعـی  برسـاخت  و  سـویه  انتقـادی  رئالیسـم 

رئالیسـم انتقـادی با فلسـفه کانتی هم تمایزهایـی دارد. در 

فلسـفه کانتی معتقد اسـت برای شـناخت ابـژه نمی توانید 

بی واسـطه پیـش برویـد، بلکه بایـد با صـورت و تصویری 

از آن کـه در ذهنتـان شـکل گرفته، مواجهه داشـته باشـید، 

در حالـی کـه رئالیسـم انتقـادی می گویـد می تـوان جهان 

 شناخت.
ً
بیرونی را بی واسطه و مستقیما

وی دربـاره تفـاوت و تمایـز رئالیسـم انتقـادی بـا دو 

نحلـه پوزیتیویسـم و تفسـیرگرایی گفت: رئالیسـم انتقادی 

از ایـن طـرف بـا پوزیتیویسـم همراستاسـت کـه جهـان 

بیـرون ذهـن را قبول دارد ولی از طـرف دیگر با آن مخالف 

 هستی شناسـی را معادل معرفت شناسـی 
ً
اسـت چـون اوال

 تئوری هـا را هـم ابـزار شـناخت واقعیت 
ً
نمی دانـد و ثانیـا

نمی دانـد بلکـه آنهـا را برسـاخت اجتماعـی می دانـد. در 

مقایسـه بـا تفسـیرگرایی هـم بر خـالف آن، معتقد نیسـت 

کـه هـر آنچه هسـت، برسـاخته ذهن یـا کنش اسـت بلکه 

معتقـد اسـت آنهـا اسـتقالل و تعینـی وجـودی از خالقان 

اجتماعـی خـود دارنـد. خالصـه اینکـه رئالیسـم انتقادی 

جهـان اجتماعـی بیـرون از ذهـن را معتبـر می دانـد امـا 

می گوید معرفت شناسـی ما معرفت شناسـی تفسـیرگرایانه 

اسـت و تمـام تئوری هـا و پارادایم هـا و مفروضـات علمی 

روی  اینجـا  لـذا  هسـتند.  اجتماعـی  برسـاخت   
ً
کامـال

باسـکار هم پوزیتیویسـم و هـم تفسـیرگرایی را به »مغالطه 
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آن هـا  کـه  معنـی  ایـن  بـه  می کنـد  متهـم  معرفتـی« 

هستی شناسی را به معرفت شناسی تقلیل می دهند.

دکتـر بیانـی بـا بیان ایـن که پوزیتیویسـت ها شـناخت 

آن  از  و  می دانسـتند  واقعیـت  بـا  مطابـق   
ً
کامـال را  خـود 

طـرف تفسـیرگرایی متأثـر از کانـت می گفتنـد کـه سـوژه 

 شـناخت مـا از ابـژه، حیات 
ً
آنقـدر مهم اسـت که اساسـا

ابـژه را ممکـن می کنـد، اظهـار داشـت: بـر ایـن اسـاس 

گاهـی اجتماعی را به  باسـکار پیشـنهادی دارد که فراینـد آ

 )Transitive( »دو بخـش تقسـیم می کنـد؛ »بعـد الزم

کـه بیـرون از ذهن اندیشـمند وجـود دارد و »بعد متعدی« 

)Intransitive( کـه فراینـدی اسـت کـه از طریـق آن بـه 

شـناخت آن پدیـده نایـل می شـویم کـه همـان سـاخت 

اجتماعـی تمـام ابـزار، روش هـا، تئوری هـا و مدل هایـی 

اسـت که از طریـق آن ها به شـناخت پدیده می رسـیم. لذا 

بـا ایـن تقسـیم بندی، ایـده خـود را کامل می کنـد که طبق 

بـه  متکـی  کـه  لحـاظ می کنـد  را  بیـرون  آن هـم جهـان 

شـناخت مـا نیسـت )بعـد الزم( و هـم ابـزاری کـه از آن 

برای شناخت استفاده می کنیم )بعد متعدی(.

دکتـر بیانـی در مقایسـه رئالیسـم انتقـادی و خردگرایـی 

انتقـادی کارل پوپـر چنیـن می گویـد: پوپـر معتقـد اسـت 

جهان اجتماعی بسـیار پیچیده اسـت و همواره امکان تحول 

و  اجتماعـی  جهـان  عـالوه،  بـه  دارد.  وجـود  آن  تغییـر  و 

واقعیت های درون آن همیشـه پـای در فرهنگ دارند و همین 

فرهنگـی بودن آنها و متأثر بودن شـان از الزامات و خصائص 

فرهنگـی سـبب می شـود تا حجابی میـان واقعیـت و فهم ما 

نسـبت به آن ایجاد شـود و در نتیجه امکان شناخت واقعیت 

اجتماعـی بیـرون از ذهـن ما به صـورت کامل وجـود دارد و 

آنچـه کـه ممکن اسـت، تنهـا نزدیک شـدن به ایـن واقعیت 

اسـت. هـر نظریـه ابطـال پذیـری باید سـعی کند نسـبت به 

نظریات پیشـین از خود ما بیشـتر به شـناخت معتبر نزدیک 

کنـد. از همیـن روی، پوپـر بـه واقع گرایـی محتـاط معتقـد 

اسـت کـه بـر طبـق آن، واقعیتـی خـارج و مسـتقل از ذهـن 

کنشـگر وجـود دارد امـا بـه علت حجابـی که فرهنـگ میان 

کنشـگر و واقعیـت اجتماعی ایجاد می کند امکان شـناخت 

کامـل ایـن واقعیت وجود نـدارد و همواره شـناخت ما دارای 

نقـص می باشـد و فقـط تئوری هـای مختلف به سـهم خود 

کنشـگر را بـه واقعیـت نزدیک تر می کننـد اما امکان دسـت 

یابـی کامل او به واقعیـت را ممکن نمی کنـد. واقعیت گرایان 

محتـاط معتقدنـد واقعیـت بیرونـی وجـود دارد ولـی هیـچ 

وقـت نمی توانیـم بـه شـناخت کاملـی از آن برسـیم چـون 

فرهنگ حجابی اسـت بیـن من و آنچه می خواهم بشناسـم. 

بـر قضـا  و دسـت  نیسـت  باسـکار می گویـد چنیـن  امـا 

امکانـش را داریـم. وی برای پالـودن این حجـاب فرهنگی، 

نقـد مـداوم یافته هـا را پیشـنهاد می کنـد کـه باعث می شـود 

رفتـه رفتـه یافته هـای ما پیرایش شـده و از حجـاب فرهنگ و 

سـوگیری های مـا کاسـته شـود و برسـیم بـه نقطه شـناخت 

واقعیت.

وی بـا بیـان ایـن کـه رئالیسـم انتقـادی چهـار اصـول 

موضوعـه مهـم دارد گفـت: رئالیسـم انتقـادی نمی خواهـد 

هستی شناسی را به معرفت شناسـی تقلیل بدهد. تئوری  های 

مـا محدودیت هایی هـم در تبیین ابعـاد دارند چـون واقعیت 

اجتماعـی در سیسـتم بـاز وجـود دارد؛ لـذا مکانیسـم های 

متعـدد علـی وجود دارند که هیـچ گاه همه آنها بـرای ما قابل 

پیش بینـی نیسـتند. از ایـن مدعـا بـه ایده ای می رسـد بـه نام 

»واقع گرایـی غیرواصف« که براسـاس آن هیچ کدام از تئوری 

 منطبـق با واقعیـت بیرونـی نیسـتند و در واقع هر 
ً
 هـا، کامـال

تئـوری کـه خلـق می شـود در قیـاس بـا تئوری هـای قبلـی، 

فقـط یـک گام بـه واقعیـت نزدیکتر اسـت. به عبـارت دیگر، 

ایـن طـور نیسـت کـه یـک تئـوری بتوانـد بـه تنهایـی همـه 

واقعیـت را توضیـح دهـد لـذا تئوری هـای بـزرگ نـه تنها در 

رئالیسـم انتقـادی امکان ندارد بلکـه با احتیاط بـا آن برخورد 

می شـود و ایـن کـه رئالیسـم انتقـادی بیـش از هـر رئالیسـم 

دیگـری بـر بعـد متعـدی معرفـت تأکیـد دارد کـه همـان 

برسـاخته های فـردی و اجتماعـی اسـت. ماهیـت واقعیـت 
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اجتماعـی از دیـدگاه رئالیسـم انتقـادی شـامل الیـه تجربـی 

 عمـوم تحقیقات 
ً
)مشـاهده پذیر(، الیـه رویـدادی  که تقریبا

اجتماعـی بـه آن محـدود می شـوند  و الیـه واقعـی اسـت که 

الیـه اصلـی اسـت کـه روی باسـکار آن را آن مکانیسـم علی 

 تحقیق اجتماعی باید به آن برسد.
ً
می داند که اتفاقا

بیـان دو مثـال پرداخـت و  بیانـی در ادامـه بـه  دکتـر 

گفـت: روی باسـکار خـودش مثالـی دارد کـه می گویـد 

 نیوتن( زیر درخت نشسـته 
ً
فـرض کنید دانشـمندی )مثـال

و سـیبی بـر سـر او می افتـد! شـما ایـن واقعـه را می بینید و 

تحلیـل می کنیـد یعنی در سـطح دوم )رویدادی( هسـتید. 

امـا مکانیسـم علـی آن مشـاهده، جاذبـه اسـت؛ لـذا اگر 

بخواهیـم مشـاهده را بـه خوبـی تحلیـل کنیـم، بایـد بـه 

شناخت آن مکانیسم علی )جاذبه( نایل شویم.

علـوم  در  فرضیـه ای  کنیـد  فـرض  اجتماعـی  مثـال  در 

اجتماعـی وجـود دارد مبنـی بـر ایـن کـه اعتمـاد اجتماعـی 

باعـث افزایـش سـرمایه اجتماعـی می شـود. ایـن فرضیه ای 

اسـت کـه داده برایـش جمـع می کنیـم و اگر جهـت مثبت و 

منفـی رابطـه را توضیـح دهیـم براسـاس شـواهدی که جمع 

می کنیـم فکـر می کنیـم بـه تحلیلـی رسـیده ایم در حالی که 

 یک مکانیسـم علی بایـد اینجا وجود 
ً
به عقیده باسـکار اتفاقا

داشـته باشـد کـه چـرا اعتمـاد اجتماعی بـه افزایش سـرمایه 

اجتماعـی منجـر می شـود و برعکس، اعتمـاد باعث کاهش 

سـرمایه اجتماعی نمی شـود؟ آن مکانیسـم علی که از طریق 

آن اعتمـاد اجتماعـی بـه افزایـش سـرمایه اجتماعـی منجـر 

 آن چیزی اسـت که 
ً
می شـود، چیسـت؟ می گوید این دقیقـا

علـوم اجتماعـی از آن غافـل اسـت. در همیـن ارتبـاط، در 

رئالیسـم انتقادی، اندرو سـیر، به بازبینی روش شناسـی علوم 

اجتماعـی می پـردازد چـون می گویـد چالـش اصلـی علوم 

اجتماعـی همین جاسـت و بـه همین خاطر اسـت که به الیه 

واقعی و مکانیسم علی نایل نمی شویم.

وی خاطرنشـان کـرد: جامعه یک »سیسـتم باز« اسـت 

یعنـی همـواره در واقعیتـی کـه خلـق می شـود n مکانیسـم 

علـی نقـش دارنـد که با هـر تئـوری و پژوهش فقـط چند تا 

از آنهـا را می توانیـم بشناسـیم و کنتـرل کنیـم. ایـن ماهیت 

واقعیـت اجتماعـی و جامعه اسـت که فهم را آنقدر سـخت 

 ایـن مکانیسـم های علی متعدد هسـتند که 
ً
می کنـد و دقیقـا

جامعـه را از یـک نظام بسـته  مثل همـان نظامی کـه در یک 

آزمایشـگاه تحـت کنترل وجـود دارد  به یک نظـام باز تبدیل 

می کننـد. در جامعـه هر قـدر متغیر هایی را که می شناسـید 

تحـت کنتـرل درآوریـد بـاز هـم متغیرهـا و مکانیسـم های 

ناشـناخته و غیرقابـل کنترلـی هسـتند کـه تأثیـر خـود را بر 

واقعیت مورد بررسی ما می گذارند.

مهـم  مفهـوم  کـرد:  تصریـح  بیانـی  دکتـر 

دیگـر،Emergence یـا پیدایـش یـا ظهور اسـت که همان 

فراینـد خلـق واقعیـت اجتماعـی اسـت. از دیـد رئالیسـم 

انتقـادی، ظهـور یـا پیدایش چیسـت؟ برای مثال سـنگی را 

داخـل یـک حـوض بندازید، آن سـنگ موج هایی را شـکل 

می دهـد، از برخورد دو موج، موج سـومی ایجاد می شـود، 

آن مـوج جدیـد یک واقعیت جدید اسـت. گفتیـم که از دید 

رئالیسـم انتقـادی، واقعیت چنـد الیـه دارد، از برخورد چند 

الیـه، الیـه ای جدیـد ایجـاد می شـود کـه ایـن الیـه جدیـد 

همـان واقعیت اجتماعی جدید اسـت. ایـن واقعیت جدید 

 بـه الیـه زیریـن خـود کـه از آن متولد 
ً
سـه ویژگـی دارد اوال

شـده بـه شـدت متکی اسـت، دوم ایـن که چیـزی که خلق 

شـد دیگر به الیه ای که از آن خلق شـده قابل تقلیل نیسـت 

چنـد  محصـول  واقعیـت  ایـن  کـه  اسـت  درسـت  یعنـی 

واقعیـت دیگری ولی تعیـن وجودی دارد و سـوم این که این 

واقعیـت )الیه( جدید نسـبت بـه الیه های قبلی خود بسـیار 

پیچیده تـر اسـت چـون هـم ویژگی هـای آنهـا را دارد و هـم 

 جامعه شناسـی از 
ً
ویژگی سـنتز شـده خود را داراسـت. مثال

 بـه فلسـفه کـه از دل آن 
ً
الیـه فلسـفه بیـرون آمـده لـذا اوال

 اینک که بـه وجود آمـده قابل 
ً
بیـرون آمـده اتـکا دارد، ثانیـا

 از آن هم پیچیده تر اسـت چون 
ً
تقلیـل بـه آن نیسـت و ثالثـا

هم مختصات فلسفه را دارد و هم ویژگی های خودش را.
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گروهمطالعاتعلموفناوری

ایـن جامعـه شـناس گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم بـا 

بیان این که رئالیسـم انتقادی فقط در سـطح هستی شناسـی 

و معرفت شناسـی نمانـده بلکـه روش شناسـی را هـم بـرای 

شـناخت امـر اجتماعـی پیشـنهاد می کنـد، اظهار داشـت: 

مـاگارت آرچـر از مهمتریـن مفسـران اجتماعـی رئالیسـم 

انتقـادی معتقـد اسـت و از دیـد او جامعـه دو بخـش دارد: 

مورفواستسـیس  و    )Morphogenesis( مورفوژنسـیس 

)Morphostasis(. منظـور از مورفواستسـیس آن بخـش 

ایسـتای جامعه اسـت که امـکان ثبات را بـه جامعه می دهد 

امـا مورفوژنسـیس آن بخـش پویـا و داینامیـک جامعـه را 

شـامل می شـود. مورفوژنسـیس که خیلی در کارهای آرچر 

پررنگ اسـت دو قلمـرو دارد: قلمرو فرهنگی )انـواع باورها 

و شـناخت های فرهنگی و اصناف معرفـت جدید( و قلمرو 

فرهنگـی  اجتماعی )تعامـالت و کنش ها(. او معتقد اسـت 

باورهـا و اصنـاف معرفت جدید امـکان صورت های جدید 

کنـش را فراهـم می کنـد و کنش هـای جدیـد نیـز باورهـای 

جدیـد خلق می کنند و ایـن »چرخه مورفوژنسـیس« همان 

مکانیسم پویایی جامعه است.

دکتـر بیانـی خاطرنشـان کـرد: در زمـان اول، یـک حوزه 

فرهنگـی دارید و یک حوزه سـاختاری )فرهنگی  اجتماعی(. 

در حـوزه فرهنگـی باورهایـی داریـد کـه کنش هـای جدیـد 

ایجـاد می کننـد. در زمـان دوم آن کنـش جدیـد، باورهـای 

جدیـد خلـق می کنـد و پویایـی جامعه بـا این چرخـه »باور 

جدید – کنش جدید و برعکس« ادامه می یابد.

آرچـر بـرای آنکـه تمایز خـود را با تفسـیرگرایی نشـان 

دهـد »روابط گفتمانـی« و »روابط غیرگفتمانـی« را از هم 

گاهی   وابسـته بـه آ
ً
جـدا می کنـد. روابـط گفتمانـی کامـال

اسـت مثل تعامـالت ما در نهادی مثـل ازدواج. در ازدواج 

 کنش های ما 
ً
گاه نباشـیم عمـال اگـر نسـبت بـه آن پدیـده آ

در آن چارچـوب نمی گنجـد امـا روابـط غیرگفتمانـی این 

طـور نیسـت. در این نوع روابـط حتی اگر شـما به ماهیت 

گاهـی نباشـید آن روابـط اثـر خـود را می گذارند.  روابـط آ

یعنـی روابـط غیرگفتمانـی بـه تعامالتـی اشـاره دارد کـه 

گاهی ما   وجـود و عملکردشـان هیچـگاه نیازمنـد آ
ً
اساسـا

نیسـت. مثل  مکانیسـم سـلطه ای که بین کارگـر و کارفرما 

اسـت. چـه کارگر نسـبت بـه کاپیتالیسـم و ارزش افزوده و 

گاهـی داشـته باشـد چـه نداشـته باشـد، تحت  پرولتاریـا آ

سـلطه کارفرماسـت. آن سـلطه، منفک از ایـن دو طرف و 

گاهـی و معنابخشـی و تفسـیر آنهـا اسـت و از آنها  نظـام آ

تعیین وجودی یافته و دارد اثر خود را می گذارد.

علـوم  در  کتـاب »روش  در  سـیر  انـدرو  زبـان  از  وی 

اجتماعـی« تصریـح کرد: سـوژه ای کـه مـی رود واقعیت را 

می شناسـد، فهمـی کـه از واقعیـت پیـدا می کند بـر ذهنش 

اثـر می گـذارد و زمانـی که می خواهـد دوبـاره آن واقعیت را 

 بدسـت آورده بـر او تأثیر 
ً
بازتولیـد کنـد، آگاهی ای کـه قبال

متأثـر  را  او  توسـط  واقعیـت  بازتولیـد  شـیوه  و  می گـذارد 

 شـبیه همـان چیزی اسـت کـه گیدنز 
ً
می کنـد. ایـن تقریبـا

هـم بـه آن اشـاره می کنـد، یعنـی »بازاندیشـی«. در دنیـای 

مـدرن وقتـی بـه شـناختی از پدیده هـا نایـل می شـویم، در 

کنش هـای بعدی مـا و در بازتولید آن واقعیـت مؤثر خواهد 

 از داروهـا، روابط زناشـویی، 
ً
بـود. هـر شـناختی کـه مثـال

تحصیـالت و آمـوزش عالـی داریم در کنش هـای بعدی ما 

در بازتولیـد آن واقعیـت مؤثـر می افتـد. یعنـی واقعیـت از 

طریـق آن آگاهـی بـر کنشـگر اثر می گـذارد و کنشـگر طی 

قـرار  آگاهـی  آن  تأثیـر  تحـت  واقعیـت  آن  دوبـاره  خلـق 

اثـر امـر )واقعیـت( اجتماعـی بـر  می گیـرد. ایـن همـان 

کنشـگر و مؤثـر بـودن در فراینـد بازتولیـد واقعیـت )امـر( 

اجتماعـی اسـت. بنابرایـن، علـوم اجتماعـی می توانـد از 

طریـق بهره بردن از خوانش رئالیسـم انتقـادی از پدیده های 

اجتماعـی، بـه احیای مجـدد امـر )واقعیـت( اجتماعی در 

صورتبنـدی رویدادهـای اجتماعـی امیـدوار باشـد و از این 

طریـق، امـر اجتماعی و نقـش آن در تحلیل هـای اجتماعی 

جایگاه دوباره ای می یابد
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سلسلهنشستهایگروههایعلمیمؤسسه

سومین  نشست گروه مطالعات زنان:
زنان در آموزش عالی با نگاهی به 

دانشگاه کردستان
 

سـومین نشسـت ملی گـروه مطالعات زنان مؤسسـه 

بـا عنـوان »زنـان در آمـوزش عالـی )بـا نگاهـی بـه 

دانشـگاه کردسـتان(«، روز سه شـنبه ۱۶ دی مـاه بـا 

همـکاری دفتـر مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنان و 

خانواده و دانشگاه کردستان برگزار شد.

در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور رئیـس دانشـگاه 

کردسـتان دکتـر رحمـت صادقـی برگـزار شـد، دکتـر 

فائـزه رحمانـی، مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و 

خانواده و دانشـیار مهندسی هسـته ای دانشگاه خواجه 

نصیرالدیـن طوسـی، دکتـر شـرافت کریمی، مشـاور 

رئیـس دانشـگاه کردسـتان در امـور زنـان و خانـواده، 

دکتر روجیار پیرمحمدیانی، اسـتادیار گروه مهندسـی 

کامپیوتـر دانشـکده مهندسـی و دکتـر امید قـادرزاده، 

دانشـیار گروه جامعه شناسـی دانشـکده علوم انسـانی 

و اجتماعی دانشگاه کردستان سخنرانی کردند.

رحمانـی طی سـخنانی کوتاه در ابتدای جلسـه، 

در  زنـان  نشسـت های  برگـزاری سلسـله  از  هـدف 

آمـوزش عالی را بررسـی مسـائل و مشـکالت زنان 

دانشـگاهی و برنامه هـای دانشـگاه ها در ایـن زمینـه 

عنـوان کرد و گفت: قاعدتا بخشـی از مشـکالت در 

تمامـی دانشـگاه ها عمومیـت دارد ولـی در تالشـیم 

بـا اختصـاص هـر یـک از ایـن نشسـت ها بـه یـک 

دانشـگاه، تاثیـر مسـائل فرهنگـی و مشـکالتی کـه 

هـم  را  اسـت  مناطـق  برخـی  خـاص  احتمـاال 

شناسـایی کنیـم تـا در نهایت به تصویری روشـن از 

مسائل زنان دانشگاهی از دیدگاه خودشان برسیم.

ایـن  نتایـج  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  وی 

و  مدیـران  گاهـی  آ افزایـش  بـه  بتوانـد  نشسـت ها 

رفـع  بـرای  اجرایـی  راهکارهـای  بـه  دسـتیابی 

مشـکالت زنان دانشـگاهی از طریق اصالح قوانین 

و … منجـر شـود. رحمانـی تصریـح کـرد: تـالش 

داریـم مشـارکت زنان را در دانشـگاه ها بـا محوریت 

خانـواده افزایـش دهیـم و امیـدوارم ایـن جلسـات 

گاهی و شـناخت شـرایط موجود  کمـک کنـد تا بـا آ

با گام هایی اسـتوارتر در مسـیر عدالت جنسـیتی در 

نظام آموزش عالی کشور حرکت کنیم.
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گروهمطالعاتزنان

در ادامـه ایـن نشسـت، دکتر خدیجـه کشـاورز، مدیر 

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  زنـان  مطالعـات  گـروه 

اجتماعـی و دبیـر نشسـت بـا اشـاره بـه  ضـرورت فهـم و 

تبیین مسـائل دانشـگاهی در ایـن نشسـت ها، توضیح  داد 

کـه از ایـن بـه بعـد در ایـن نشسـت ها تـالش می شـود از 

محققـان حـوزه زنـان  و دانشـگاه نیـز دعـوت شـود تـا بـه 

ارائـه پژوهش هـای خـود در این حـوزه  بپردازند و بخشـی 

از فرصـت نشسـت بـه ارائه نتایـج تحقیقات پژوهشـگران 

در حـوزه مطالعـات زنـان دانشـگاهی خواهد گذشـت. او 

از حاضـران اجـازه خواسـت تـا نتایـج پژوهـش خـود بـا 

عنـوان تجربۀ حرفه ای اسـتاد –پژوهشـگران زن  در آموزش 

عالی ایران را ارائه دهد.

وی بـا اشـاره بـه طـرح مباحثـی مثـل »زنانـه شـدن 

دانشـگاه هـا« در سـال های اخیـر کـه پدیـده ای جهانـی 

کیـد کرد که حضـور بیشـتر دختران دانشـجو در  اسـت، تأ

دانشـگاه ها بـه معنـای حضـور بیشـتر زنـان در مناصـب 

دانشـگاهی نیسـت و با اطالع رسـانی مناسـب نباید اجازه 

داد تـا نابرابری هـای جنسـیتی موجـود زیـر سـایه چنیـن 

اصطالحاتی کم رنگ شود.

دکتـر کشـاورز با بیـان این کـه در ایران هم بـه موازات 

تحـوالت جهانـی سـال به سـال بر تعـداد اعضـای هیئت 

علمـی زن دانشـگاه ها افزوده شـده اسـت، اظهار داشـت: 

براسـاس آمـار مؤسسـه پژوهـش و برنامـه ریـزی آمـوزش 

عالـی در سـال ۹۱، تنهـا هشـت درصـد اعضـای هیئـت 

علمـی دانشـگاه های دولتـی بـا درجـه اسـتادی از زنـان 

بوده انـد کـه این سـهم در سـال ۹۶ به بیشـتر از ۱۲ درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. سـهم دانشـیاران زن هـم بـه بیش از 

۱۸ درصـد و سـهم اسـتادیاران زن بـه حـدود ۳۰ درصـد 

رسـیده که نشـان می دهد اراده ای برای تسـهیل ورود زنان 

بـه آمـوزش عالـی وجـود دارد ولـی شـکاف جنسـینتی در 

آموزش عالی ما همچنان عمیق است.

وی در توضیـح طـرح تحقیقاتـی خـود درباره مسـائل 

اسـتاد  پژوهشـگران زن گفـت: در ایـن تحقیـق کـه طـی 

مصاحبـه بـا ۱۰ نفر از اعضـای هیئت علمی زن دانشـگاه 

خلیـج فـارس بوشـهر و هشـت نفـر از اعضـای هیئـت 

کرده ایـم  تـالش   ، شـده  انجـام  تهـران  دانشـگاه  علمـی 

مسـائل و مشـکالت زنان دانشـگالهی و راه  حل های آنها، 

تاثیـرات نظـام جنسـیتی موجـود بـر زنـان عضـو هیئـت 

علمـی و همچنیـن چگونگـی مصالحـه بیـن کار خانـه و 

مسئولیت های حرفه ای توسط آنها را بررسی کنیم.

مطالعـات  مؤسسـه  زنـان  مطالعـات  گـروه  مدیـر 

فرهنگـی و اجتماعـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مسـائل زنـان 

در  زیـادی  مطالعـات  موضـوع  تاکنـون  دانشـگاهی 

کشـورهای مختلـف قـرار گرفته اظهـار داشـت: در کتاب 

زنـان در جهان دانشـگاه؛ مطالعات تطبیقی که توسـط وی 

و عطیـه اصغـرزاده از زبان فرانسـه به فارسـی ترجمه شـده 

اسـت،  به کار پژوهشـی یک محقق سوئیسـی در دانشگاه 

لـوزان اشـاره  شـده اسـت  کـه سـه رویکـرد مختلـف در 

موقعیـت  فهـم  بـرای  را  کالن  و  میانـی  خـرد،  سـطوح 

فرودسـت  زنـان دانشـگاهی طبقه بنـدی می کنـد.  به نظر 

نیکـی لوفـور رویکرد سـطح خرد، خـود زنان دانشـگاهی 

را بـه دلیـل جهتگیری هـا و رفتارهـای غلـط حرفـه ای مثال 

عـدم  در  آمـوزش  مقابـل  در  پژوهـش  بـه  کمتـر  توجـه 

پیشـرفت حرفـه ای آنهـا در محیط های دانشـگاهی مقصر 

می دانـد و در سـطح کالن، هنجارهـای زنانـه مردانـه در 

سـطح جامعـه را هم در این مسـئله مؤثر می دانـد و معتقد 

اسـت اختصـاص دادن زنـان بـه کارهـای خانـه و مراقبتی 

باعـث شـده ایـن تصـور در عمـوم شـکل بگیـرد کـه زنان 

و  کار  مصالحـه  در  بـودن  گرفتـار  دلیـل  بـه  دانشـگاهی 

زندگـی چنـدان در محـل کار خـود در دسـترس نیسـتند و 

لذا پیشرفت شغلی کمتری پیدا می کنند.

خانـم دکتـر کشـاورز خاطرنشـان کـرد: لوفـور معتقـد 

اسـت ایـن مسـئله )مشـغله بیشـتر زنـان دانشـگاهی( تـا 

حـدی درسـت اسـت ولی ایـن که دائمـا تصویری همیشـه 
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گرفتـار از زنـان ارائه دهیم، کلیشـه های جنسـیتی را تقویت 

می کنـد. وی اتفاقـا نظام جنسـیتی را نیز در ایـن زمینه موثر 

در  کـه  می کنـد  اشـاره  مسـئله  ایـن  بـه  مثـال  می دانـد 

دانشـگاه های فرانسـه ۸۰ درصـد اسـتاد – پژوهشـگران زن، 

مـادر هسـتند ولـی در آلمـان، اغلب آنهـا بچه دار نیسـتند. 

وی علـت ایـن مسـئله را سـاختارهای قوی نگهـداری بچه 

در دانشـگاه های فرانسـه در مقایسـه با آلمـان می داند و این 

کـه در جامعـه آلمانـی هنـوز نـان آوری زنـان چنـدان مهـم 

نیسـت. لوفـور در سـطح میانـی، حضـور کمتـر زنـان در 

مـدارج بـاالی مدیریتـی را بـه روش هـای کاری جنسـیتی 

دانشـگاه ها نسـبت می دهـد و معتقـد اسـت بـا بـاز کـردن 

شایسـته  دانشـگاه ها،  ارتقـای  و  اسـتخدام  سـیاه  جعبـه 

سـاالری دانشـگاه ها زیـر سـؤال مـی رود و از سکسیسـم 

مدرن در آموزش عالی حرف می زند.

مطالعـات  مؤسسـه  زنـان  مطالعـات  گـروه  مدیـر 

فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیان ایـن که براسـاس تحقیقاتش 

هـر سـه ایـن رویکردهـا می توانـد توجیـه گـر حضـور کم 

اظهـار  باشـد،  ایرانـی  دانشـگاه های  در  زنـان  تـر  رنـگ 

داشـت: در عیـن حـال بایـد تـالش کنیـم کـه بـر خـود 

می توانـد  طـور  چـه  کـه  شـویم  متمرکـز  هـم  دانشـگاه 

شایسته ساالرانه تر عمل کند.

وی در ادامـه بـه پژوهش خود در زمینه مسـائل اسـتاد 

– پژوهشـگران زن در دانشـگاه های تهـران و خلیـج فـارس 

برگشـت و گفـت: اسـتاد پژوهشـگرانی که در ایـن مطالعه 

بـا آنهـا مصاحبـه شـده همـه جـذب شـده بودنـد ولـی 

و  داشـتند  جـذب  دشـواری های  از  زیـادی  روایتهـای 

می گفتنـد ایـن شـرایط در سـال های اخیر که تعـداد دانش 

آموختـگان دکتـری و متقاضیـان جـذب در هیئـت علمـی 

بیشـتر شـده بـه مراتب سـخت تر هم شـده اسـت. صرف 

نظـر از مشـکل تغییـر مـداوم آییـن نامه هـا و تصمیمـات، 

معیارهـای فراتـر از شایسـته سـاالری در جلسـات جذب 

مثـل حاکمیـت روابـط بـر ضوابـط هـم باعـث شـده کـه 

بخشـی از ایـن زنـان در جلسـات جـذب خـود احسـاس 

تبعیـض کـرده باشـند. حتـی برخـی می گفتنـد جلسـات 

 فرمالیتـه بـوده و دانشـگاه ها از قبل فـردی را 
َ
جـذب عمـال

که می خواستند جذب کرده بودند!

دکتـر کشـاورز خاطرنشـان کـرد: در بیـن زنـان عضـو 

هیئـت علمـی که با آنهـا مصاحبه کـردم، افرادی با سـطح 

در  می گفتنـد  کـه  بودنـد  هـم  بـاال  خیلـی  علمـی 

دانشـگاه های دیگـر در چنین جلسـات فرمالیتـه ای – که به 

نوعـی نشـان از مهندسـی معکـوس دانشـگاه ها در جذب 

عضـو هیئـت علمـی دارد – شـرکت کـرده بودنـد! یکـی از 

آنهـا که دوره دکتـری و پسـادکتری را در دانشـگاه کالگری 

گذرانـده و مقـاالت بسـیار خوبـی در معتبرتریـن مجالت 

علمـی دنیـا داشـت تعریـف می کـرد کـه او را با ایـن بهانه 

رد  اسـت  دانشـکده  سـطح  از  باالتـر  تخصـص اش  کـه 

کرده انـد در حالـی که معتقد اسـت اعضـای هیئت علمی 

 مایـل نبوده انـد همـکاری بـا چنیـن 
ً
آن دانشـکده اساسـا

سطح علمی را جذب کنند.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی تصریـح کـرد: برخـی از مصاحبه شـوندگان از 

تبعیـض جنسـیتی و معیارهـای دوگانـه ای می گفتنـد کـه 

مانـع جـذب زنـان در هیئت علمی دانشـگاه ها می شـود تا 

جایـی کـه رفتـاری که در یـک زن متقاضی جـذب، تقبیح 

می شـود در داوطلـب مرد، نیک شـمرده می شـود. یکی از 

زنـان عضـو هیئـت علمـی تعریـف می کـرد زمانـی که در 

یـک جلسـه جـذب حضـور داشـته، همـکاران مـردش، 

خانمـی را بـه دلیل آنچـه اعتماد بـه نفس زیـادی او عنوان 

کرده انـد، رد کرده انـد! در حالـی کـه در مـورد متقاضـی 

مرد چنین رویکردی نداشته اند.

وی افـزود: مسـئله دیگری کـه گاه در جلسـات جذب 

دیـده می شـود، رد کـردن ترجیحـی داوطلبان زن بـه دلیل 

ازدواج و بچـه دار شـدن آنهـا در آینده! و این کلیشـه اسـت 

کـه زنـی کـه متاهـل یـا مـادر شـده نمی توانـد بـه وظایف 
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خـود بـه عنوان عضـو هیئـت علمی بـه خوبی عمـل کند! 

مسـئله دیگـری کـه زنـان عضـو هیئـت علمـی از آن گلـه 

داشـتند وجـود البی های مردانه در برخی دانشکده هاسـت 

کـه هـر کـس می خواهـد جـذب شـود بایـد منتسـب بـه 

یکـی از ایـن البی ها باشـد و البته انتسـاب به یـک البی به 

معنی کارشکنی البی دیگر در مقابل جذب اوست!

دکتـر کشـاورز بـا وام گرفتـن اصطـالح »نهـاد حریص 

دانشـگاه« گفـت: دانشـگاه نهـادی اسـت کـه کار بسـیار 

می طلبـد و گویـی انتظـار دارد عضـو هیئـت علمـی، تمام 

زندگـی شـخصی اش را فـدا کنـد. فشـار کار خصوصـا در 

سـالهای اول به حدی اسـت کـه گاه اعضـای هیئت علمی  

کـه متاهـل یا مادر نیسـتند هم ممکن اسـت این فشـارها را 

غیـر منصفانـه ارزیابـی کنند. مشـکل دیگر کـه جهانی هم 

هسـت، سـلطه پژوهـش بر آمـوزش اسـت. یعنـی در روند 

ارتقـا توجهـی بـه تـالش آموزشـی فـرد و اهتمامـی کـه در 

تربیـت دانشـجوها داشـته ندارنـد و تأکیـد صرفا بـر تعداد 

مقـاالت و طرح هـای پژوهشـی اسـت کـه عضـو هیئـت 

علمی از خارج دانشـگاه گرفته باشـد که این رویکرد فشـار 

شدیدی به اعضای هیئت علمی جدید می آورد.

وی افـزود: مسـئله دیگـر، سـلطه نگاه کمی در بررسـی 

پرونـده ارتقاء اسـت. اعضـای این کمیته ها طـوری کارنامه 

حرفـه ای فـرد را ارزیابـی می کننـد کـه انـگار با یـک ربات 

سـروکار دارنـد و فقـط تعـداد کتـاب و مقالـه برایشـان مهم 

اسـت بـی آنکـه توجهـی بـه کیفیـت کارها داشـته باشـند. 

اعضـای  بـودن  طـرف  بـی  غیـر  شـائبه  دیگـر،  مسـئله 

کمیته هـای بررسـی اسـت کـه صـرف نظـر از درسـت یـا 

غلـط بـودن آن، ایـن نگرانـی همـواره در دانشـگاه های ما و 

سـایر کشـورها وجـود داشـته اسـت. استادپژوهشـگران در 

بـدو جذب بایـد دو سـال فرصـت مطالعاتی یا پسـادکتری 

موضـوع  ایـن  کـه   باشـند  گذرانـده  کشـور  از  خـارج  در 

تبعیـض  اسـت.  مشـکل  بسـیار  مـادران  بـرای  خصوصـا 

جنسـیتی در دوران کار هـم همـراه زنـان اسـت و اعضـای 

هیئـت علمی زن در برخی دانشـگاه ها از این کـه حق اوالد 

ندارند یا تعداد فرزندانشان در حکم نمی آید گالیه مندند.

بـه گفتـه وی، مسـأله دیگـر در تخصیـص اعتبـارات 

بـه گفتـه اعضـای هیئـت  محـدود پژوهشـی اسـت کـه 

علمـی زن، بسـیاری از اوقـات بودجه گیرنـده همکار مرد 

و مجـری، خانـم عضـو هیئـت علمـی اسـت تـا جایی که 

ارزیابـی  جلسـات  در  فنـی  دانشـکده های  برخـی  در 

 زنـان مـورد خطـاب قـرار نمـی گیرنـد و 
ً
طرح هـا، اساسـا

همکاران مرد آنها در جلسه طرف صحبت هستند.

هیئـت  زنـان عضـو  کـه  دیگـری  مسـئله  افـزود:  وی 

علمـی از آن گلـه دارنـد این اسـت که برخـالف همکاران 

مـرد کـه بـرای فعالیـت در شـرکت های دانـش بنیـان خود 

دانشـگاه  خـارج  در  را  زیایـد  سـاعت های  راحتـی  بـه 

هیئـت  اعضـای  بـرای  خصوصـی  اشـتغال  می گذراننـد 

علمـی زن ناپسـند شـمرده شـده و عـدم حضـور آنهـا در 

دانشگاه بیشتر به چشم می آید!

دکتر کشـاورز افـزود: مهمتریـن دغدغه ای کـه مادران 

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ها در دوره مرخصـی زایمان 

دارنـد، نگرانـی از مشـکالتی اسـت کـه ممکـن اسـت در 

ارتقـاء یـا تغییـر وضعیت آنهـا پیش بیایـد. به ایـن مادران 

گفتـه می شـود چـون امتیـاز آموزشـی کافـی ندارنـد بایـد 

کار پژوهشـی بیشـتری بکنند در حالی کـه تمرکز و فراغت 

الزم بـرای فعالیت پژوهشـی اگر بیشـتر از آموزش نباشـد 

کمتـر نیسـت. انتظـار منطقی ای کـه وجود دارد این اسـت 

کـه در ارزیابـی عملکـرد اعضـای هیئـت علمـی بـه ایـن 

مسـئله توجه شـود و در ارزیابی پرونده، زمان در دسـترس 

فرد مبنا قرار بگیرد.

وی خاطرنشـان کـرد: مشـکل دیگـری کـه همـکاران 

خانـم بـا آن مواجهنـد، تأثیـر پررنـگ گروه هـای مردانـه و 

جلسـات و مـراودات خـارج دانشـگاه همـکاران مـرد در 

گروه هـای آموزشـی اسـت که چـون زنـان در ایـن گروه ها 

و  اطالعـات  کسـب  دایـره  از  عمـال  ندارنـد  حضـور 
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دانشـکده  یـا  آموزشـی  گـروه  درون  تصمیم گیری هـای 

بیـرون می ماننـد و عمـال فرصـت   کمتـری بـرای جـذب 

پروژه و … و نهایتا ارتقا دارند.

دکتـر کشـاورز تصریح کـرد: در مصاحبه هایـی که در 

زمینـه راهکارهـای کاهـش مشـکالت زنـان دانشـگاهی 

داشـتم، همـکاران زن، اکثـرا راهکارهـای فـردی را ترجیح 

راهکارهـای  اثربخشـی  بـه  اعتقـاد چندانـی  و  می دادنـد 

جمعـی نداشـتند کـه امیـدوارم بـا حضـور مشـاوران امور 

زنان و خانواده در دانشـگاه ها شـاهد سـاماندهی و ترغیب 

همـکاران زن بـه تالش هـای گروهی و ثمربخشـی بیشـتر 

این قبیل کوشش ها باشیم.

وی بـا بیـان اینکـه دانشـگاه، نهـادی جـدا از جامعـه 

نیسـت و طبعـا هـر چـه نابرابـری جنسـیتی در جامعـه ای 

بیشـتر باشـد، بی عدالتی هـا در محیط های دانشـگاهی هم 

بیشـتر خواهـد بـود، اظهار داشـت: اگـر پسـتهای مدیریتی 

اغلـب  ببینیـم  را  واگـذار شـده  دانشـگاهی  زنـان  بـه  کـه 

مسـئولیت های اداری و آموزشـی که تأثیر چندانی در ارتقاء 

نـدارد بـه زنـان محول می شـود، لذا بهتر اسـت هم تقسـیم 

کار بهتـری بیـن همـکاران زن و مرد در دانشـگاه ها باشـد و 

هم امتیاز این قبیل مسئولیت ها در ارتقاء افزایش یابد..

خانـم کشـاورز بـا بیـان ایـن کـه بـا توجـه بـه شـکاف 

جنسـیتی عمیقـی کـه از گذشـته به ما رسـیده، حتی شـاید 

تبعیـض مثبـت نسـبت بـه زنـان در برخـی زمینه هـا الزم 

باشـد، اظهار داشـت: تجربه موفق آموزش عالی کشورهای 

دیگـر از جمله فرانسـه نشـان می دهـد، حضور بیشـتر زنان 

در کمیسـیون های جـذب و ارتقـاء کـه در حـال حاضـر در 

رفـع  در  می توانـد  اسـت  کمرنـگ  بسـیار  مـا   کشـور 

نابرابری هـای موجود بسـیار موثر باشـد. همچنین بازنگری 

در برخـی آیین نامه هـا که صراحـت و شـمول گرایی کافی را 

ندارنـد و سـوگیری های جنسـیتی محسوسـی در آنها وجود 

دارد در رفـع نابرابری هـای جنسـیتی علیـه زنان دانشـگاهی 

موثر اسـت. البته در مواردی شـاید اعضای این کمیسیون ها 

خودشـان از سـوگیری جنسـیتی خود آگاهی نداشـته باشند 

کـه اطالع رسـانی و آموزش اعضـای کمیسـیون ها می تواند 

به رفع این مشکل کمک کند.

دانشـگاه  رئیـس  مشـاور  کریمـی،  شـرافت  دکتـر 

از  تشـکر  بـا  هـم  خانـواده  و  زنـان  امـور  در  کردسـتان 

حمایت هـای رئیس دانشـگاه از زنان دانشـگاهی و حضور 

در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: آمـوزش عالی ایـران طی 

هشـت دهه ای که از شـکل گیری آن می گذرد دستاوردهای 

بسـیار خوبـی داشـته امـا تـا رسـیدن بـه شـرایط مطلوب، 

راهـی طوالنـی را در پیـش داریم. این کـه بخواهیم خود را 

بـا گذشـته مثـال ۱۰ سـال قبل مقایسـه کنیـم کار درسـتی 

نیسـت چـون خیلـی اتفاقـات جبـر محیـط و اقتضائـات 

عصر بوده و باید خود را با نرم دنیا بسنجیم.

وی بـا بیـان اینکـه دانشـگاه کردسـتان از جوان تریـن 

دانشـگاه های کشـور اسـت کـه در دوره ای نسـبتا کوتـاه 

رشـد قابـل توجهـی در عرصه هـای مختلـف آموزشـی و 

پژوهشـی داشته اسـت، اظهار داشـت: قطعا همکاران زن 

دانشـگاه هـم در رسـیدن دانشـگاه کردسـتان بـه موقعیـت 

کنونـی کـه در مقایسـه بـا برخـی دانشـگاه های منطقـه و 

دانشـگاه های مشـابه از لحـاظ علمـی و قدمـت فعالیـت، 

جایگاه برتری دارد نقش مؤثری ایفا کرده اند.

دانشـگاه کردسـتان  دکتـر کریمـی خاطرنشـان کـرد: 

دارای ۳۵۱ نفـر عضـو هیئـت علمـی اسـت کـه ۲۷ نفـر 

)۷.۷ درصـد( آنهـا زن هسـتند کـه ۱۶ نفـر آنها رسـمی یا 

رسـمی آزمایشـی و ۱۱ نفـر پیمانـی هسـتند. خوشـبختانه 

رونـد جـذب همـکاران زن خصوصـا در سـه سـال  اخیر، 

کید دانشـگاه بر این اسـت  رشـد قابـل توجهـی داشـته و تأ

کـه بـا توجه بـه افزایـش فزاینـده تعـداد دانشـجویان دختر 

در جـذب اعضـای هیئـت علمی جدیـد در شـرایط برابر، 

اولویت را به خانم ها بدهد.

ایـن عضو هیئت علمی دانشـگاه کردسـتان در عین حال 

بیـان کـرد کـه سـهم ۷.۷ درصـدی زنان عضـو هیئت علمی 
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دانشـگاه در مقایسـه با سـهم ۴۰ درصـدی زنـان در آموزش 

عالـی دنیـا و حتـی سـهم زنـان از اعضـای هیئـت علمـی 

دانشگاه های کشور )۱۵.۸ درصد( بسیار کمتر است.

و  زنـان  امـور  در  کردسـتان  دانشـگاه  رئیـس  مشـاور 

خانـواده تصریـح کـرد: درصد اعضـای هیئـت علمی زن 

انگلسـتان ۴۵،  و  مالـزی  آمریـکا ۴۶،  دانشـگاه های  در 

آلمـان ۳۹ و ترکیـه ۳۵ درصـد اسـت کـه نشـان می دهـد 

آمـوزش عالـی مـا در ایـن زمینـه فاصلـه قابـل توجهـی با 

دانشـگاه های جهـان دارد و البتـه بـا توجه به سـهم حدودا 

۵۰ درصـدی زنـان و دختـران دانشـجو در آمـوزش عالـی 

کشـور انتظـار مـی رود کـه الاقل نیمـی از اعضـای هیئت 

علمی دانشگاه  ها هم زنان باشند.

دکتـر کریمـی تصریـح کـرد: سـهم زنـان از اعضـای 

هیئـت علمـی دارای مرتبـه اسـتادی هـم در دانشـگاه های 

ایران نسبت به  دانشگاه های دنیا بسیار پایین تر است.

وی بـا بیـان این کـه دو نفـر از مدیران میانـی و ۱۲ نفر 

از مدیـران پایـه دانشـگاه  هـم از اعضای هیئـت علمی زن 

هسـتند، اظهـار داشـت: حـدود ۴۰ درصد همـکاران غیر 

عضـو هیئـت علمـی )۱۰۴ نفـر( هـم از خانم هـا هسـتند 

نفرشـان   ۱۱ و  پیمانـی  نفـر   ۵۷ رسـمی،  نفـر   ۳۶ کـه 

قراردادی هستند.

نسـبت  لحـاظ  از  کـرد:  خاطرنشـان  کریمـی  دکتـر 

درصـد   ۵۳.۸۸ دانشـجویی،  جمعیـت  جنسـیتی 

دانشـجویان  درصـد   ۵۶.۶۱( دانشـگاه  دانشـجویان 

کارشناسـی  دانشـجویان  درصـد   ۴۷.۲۵ کارشناسـی، 

ارشـد و ۵۳.۱۳ درصد دانشـجویان دکتری( دختر هسـتند 

فارغ التحصیـالن  کل  درصـد   ۴۵ حـدود  کـه  حالـی  در 

تشـکیل  دختـران  را  گذشـته  سـال های  در  دانشـگاه 

می دادنـد. ایـن آمـار نشـان می دهـد از لحـاظ اسـتقبال 

زنـان از آموزش عالـی در بدنه دانشـگاه و جامعه وضعیت 

خوبـی داریـم ولـی در خـود آمـوزش عالـی کار زیـادی 

پیش رو داریم.

کیـد بـر ایـن کـه تبعیـض مثبـت و اعطـای  وی بـا تأ

امتیـازات خـاص بـه زنـان دانشـگاهی را در درازمـدت به 

رفـع  صـورت  در  داشـت:  اظهـار  می دانـد  آنهـا  زیـان 

آنهـا  زنـان  علیـه  جنسـیتی  تبعیض هـای  و  نابرابری هـا 

می تواننـد جایگاه شایسـته خـود را در نظام آمـوزش عالی 

کشور پیدا کنند.

و  زنـان  امـور  در  کردسـتان  دانشـگاه  رئیـس  مشـاور 

خانـواده در پایـان بـا بیان این کـه جایگاه و شـرح وظایف 

مشـخص  چنـدان  دانشـگاه ها  در  زنـان  امـور  مشـاوران 

نیسـت گزارشـی از اقدامـات دانشـگاه کردسـتان در ایـن 

حوزه ارایه داد.

در ادامـه، دکتـر قـادرزاده، دانشـیار گـروه جامعه شناسـی 

دانشـگاه کردسـتان هـم در سـخنان خود بـه جایگاه زنـان در 

میـدان دانشـگاه و جامعه پرداخت و گفت: نرخ باسـوادی در 

اسـتان کردسـتان حدود ۷۷ درصـد )۱۰.۷ درصد پایین تر از 

میانگیـن کشـوری( و میـزان بیـکاری زنـان )۲۸ درصـد( دو 

برابـر مـردان اسـت. نـرخ بیـکاری زنان باسـواد شـهری ۳.۵ 

برابـر زنـان بی سـواد اسـت و ۴۸ درصـد بیکاران زن شـهری 

تحصیالت عالی دارند که نشـان دهنده موانع و دشـواری های 

جـدی بـرای تبدیـل  پذیری سـرمایه فرهنگی زنان به سـرمایه 

اقتصـادی اسـت. وی در خصـوص مشـارکت اجتماعـی و 

مدنـی زنان کردسـتان تصریح کرد: مشـارکت زنان اسـتان در 

نهادهـای مدنـی رو به افزایش اسـت کـه بیشـتر در نهادهای 

خیریـه و مذهبـی و زیسـت محیطـی و حمایـت از بیمـاران 

خاص و انجمن اولیا و مربیان فعالیت دارند.

دکتـر قـادرزاده خاطرنشـان کـرد: در حـوزه مشـارکت 

اجتماعـی زنـان شـاهد یـک مـکان زدایـی از زنانگـی و 

بـه  از عرصـه محـدود خانـواده  تدریجـی  گـذار  امـکان 

کـه  ایـن  بـر  عـالوه  دانشـگاه  هسـتیم.  عمومـی  عرصـه 

عرصـه ای بـرای آزادی هـای مثبـت اسـت بـه مثابـه عرصه 

آزادی منفی و نجات از قیدوبندهای فرهنگی و مشـکالت 

مالی عمل می کند.
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بـه گفتـه وی، نخسـتین نکته ای کـه برای دانشـجویان 

دختـر وجـود دارد، کم رنـگ بـودن سـوژگی و اختـالل در 

شناسـایی و پررنگ تـر از همـه ذهنیـت ابهام فرداسـت که 

گرچـه در پسـرها هـم وجـود دارد ولـی در دختران بسـیار 

پررنگ تر است.

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه کردسـتان خاطرنشـان 

معنایـی  نظـام  در  خـود  پژوهش هـای  طـی  آنچـه  کـرد: 

دانشـجویان درک کردم، فاصله گرفتن دختـران از نقش های 

سنتی و تمایل بیشتر به مشارکت در جامعه است.

وی افـزود: اولیـن مسـأله  در میـدان آمـوزش عالـی، 

تلقـی کـردن دانشـجویان در میـدان دانشـگاه و  همگـن 

غیـاب درکـی جامـع از نیازها و سـالیق و بازنمایـی اندک 

میـدان جامعـه،  و در  برنامه هـا  و  جنسـیت در راهبردهـا 

آشـنازدایی از امـر آشـنا )تداعی زن با منـزل( و چانه زنی  و 

اهتمـام بـرای تبدیـل پذیـری تحصیـالت زنان به سـرمایه 

میانجـی  بـه  سـازی  توانمنـد  و  اجتماعـی  اقتصـادی 

تمهیدات ساختاری است.

دکتـر پیرمحمدیانـی هـم در ابتـدای سـخنان خـود با 

بیـان ایـن کـه دسـتیابی بـه برابـری جنسـیتی در جامعـه و 

دانشـگاه  بـا حرکـت جمعی زنـان و مردان محقق می شـود 

همـراه  حرکـت  ایـن  بـا  کـه  مردانـی  تعـداد  چـه  هـر  و 

می شـوند بیشـتر باشـد امید بـه تعالـی و رفع موانع بیشـتر 

نشسـت هایی  چنیـن  برگـزاری  داشـت:  اظهـار  می شـود 

جـدا از طرح مشـکالت و دردهای مشـترک، فرصتی برای 

همفکری و یافتن درمانی برای آنهاست.

وی با اشـاره به سـهم ۶۰ درصدی زنـان از تحصیالت 

عالیـه و سـهم ۳۰ درصـدی آنهـا از بـازار کار و سـهم ۱۰ 

درصـدی آنهـا از سـمت های مدیریتـی گفت: ایـن تفاوت 

فاحـش، فراتـر از بحث هـای جنسـیتی نشـان می دهـد که 

آورده ای داشته ایم که نتوانسته  ایم از آن استفاده کنیم
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چهارمین  نشست گروه مطالعات زنان:
زنان در آموزش عالی با نگاهی به 

دانشگاه کاشان

چهارمیـن نشسـت ملـی گـروه مطالعـات زنـان و سـی و 
هفتمین نشسـت تخصصی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی بـا عنـوان »زنـان در آمـوزش عالی« بـا نگاهی 
بـه دانشـگاه کاشـان در همـکاری بـا دفتـر مشـاور وزیـر 

علوم در امور زنان و خانواده برگزار شد.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر فائـزه رحمانـی، 
امـور زنـان و خانـواده و دانشـیار  مشـاور وزیـر علـوم در 
مهندسـی هسـته ای دانشـگاه خواجـه نصیرالدین طوسـی و 
به میزبانی دکتر خدیجه کشـاورز، اسـتادیار جامعه شناسـی 
و مدیـر گـروه مطالعات زنان مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی برگـزار شـد، دکتـر سـمیه فریدونـی، اسـتادیار 
گـروه مطالعات مدیریـت آموزش عالی مؤسسـه پژوهش و 
برنامه ریـزی آمـوزش عالی، دکتر نرگس نیکخـواه قمصری، 
اسـتادیار جامعه شناسـی و مدیـر گـروه مطالعـات خانـواده 
دانشـگاه کاشـان، دکتـر هـدی قاسـمیه، دانشـیار علـوم و 
مهندسـی آبخیـزداری و معـاون آموزشـی دانشـکده منابـع 
طبیعـی و علـوم زمین دانشـگاه کاشـان، دکتر زهـرا صادقی 
آرانـی، اسـتادیار مدیریت و مشـاور رئیس دانشـگاه کاشـان 
در امـور زنـان و خانـواده و دکتـر صدیقـه کیانـی، اسـتادیار 

جغرافیا و اکوتوریسم این دانشگاه سخنرانی کردند.
دکتـر رحمانـی طـی سـخنانی در ابتدای این نشسـت 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن نشسـت ها در راسـتای تحقـق 
اهـداف مشـاوران زنـان و خانـواده روسـای دانشـگاه ها، 
مسئله شناسـی زنـان در آمـوزش عالـی و کمـک بـه تـوان 
افزایـی زنـان دانشـگاهی برگـزار می شـود، اظهار داشـت: 
طیفـی از زنـان عضـو هیئـت علمـی بـر پیگیـری مسـائل 
رفاهـی و ضـرورت حمایـت از زنـان شـاغل بـا توجـه بـه 
کیـد دارنـد و در مقابـل  مسـئولیتهای آنهـا در خانـواده تأ
گـروه دیگـری از همـکاران  زن ما با اشـاره به ایـن که زنان 

عضـو هیئـت علمی بـا علـم بـه مشـکالت و چالش های 
موجـود ایـن مسـئولیت را عهـده دار شـده انـد، مطالبـه  
اعطـای امتیـازات ویـژه  را غیرموجـه و باعـث تضعیـف 
موقعیـت زنـان دانشـگاهی می دانند. بـه نظر میرسـد الزم 
اسـت بـا مسئله شناسـی دقیـق در سـطح وزارت علوم، هر 
دو رویکـرد تعدیـل شـوند که برگـزاری این نشسـتها هم به 

همین منظور صورت می گیرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در این جلسـه پیـش از طرح 
نظـرات و دغدغه هـای زنـان عضـو هیئت علمی دانشـگاه 
و  زنـان  از متخصصـان حـوزه مطالعـات  کاشـان، یکـی 
آمـوزش عالـی دیدگاه هـای کارشناسـی خـود را در ایـن 
کـه طـرح  کـرد  امیـدواری  ابـراز  میکنـد،  مطـرح  زمینـه 
آتـی  نشسـت های  طـی  کارشناسـان  تخصصـی  نظـرات 
بتوانـد فضـای گفتگـو در این حوزه را از طـرح راه حل های 
مقطعـی بـرای مشـکالت مبتالبـه زنـان دانشـگاهی، بـه 

سمت مسئله شناسی دقیق و موثر ببرد.
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دکتـر کشـاورز، دبیـر نشسـت در تاییـد سـخنان دکتـر 
و  تحقیقـات  ارائـه  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار  رحمانـی، 
دیدگاه هـای تئوریـک در حـوزه زنـان دانشـگاهی بتوانـد بـه 
غنـای ایـن نشسـت ها بیفزایـد و در فراینـد این نشسـت ها ما 
به سـوی فهمی دقیق تر و عینی تر از مسـائل زنان در آموزش 

عالی و به ویژه مسائل زنان دانشگاهی حرکت کنیم.
و  پژوهـش  مؤسسـه  اسـتادیار   فریدونـی،  دکتـر 
برنامه ریـزی آمـوزش عالی هـم در ابتدای سـخنان خود با 
تقدیـر از برگـزاری نشسـت های ملـی زنـان  در آمـوزش 
عالـی کـه نقطـه تمرکـز خـود را از مرکـز بـه دانشـگاه های 
سراسـر کشـور بـرده و فرصـت طـرح نظـرات و مسـائل 
طیف هـای مختلـف زنان دانشـگاهی را فراهم کرده اسـت 
زنـان  مسـائل  بررسـی  در  کـه  ای  نکتـه  داشـت:  اظهـار 
دانشـگاهی بـا آن مواجهیم این اسـت کـه در اکثر جمع ها 
و گـروه هایـی که مثال در شـبکه های اجتماعـی برای طرح 
دلیـل  بـه  همـکاران  می شـود،  تشـکیل  مسـائل  ایـن 
دشـواری های مختلفـی کـه بـا آن ها دسـت به گریبـان اند 
و بـه ناچـار بـر رفـع آنهـا تمرکـز دارنـد، اغلـب بـه جـای 

طرح مسائل به ارائه راهبردهای حل مسئله می پردازند.
وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه دیگـری کـه وجـود دارد و 
اغلـب  اوقـات در صحبت هـا پررنگ می شـود این اسـت 
کـه چه طـور می توانیم دانشـگاه را نسـبت به ایـن  که زنان 
دانشـگاهی در مـواردی خواهان برابری با همـکاران مرد و 

گاه خواهان نابرابری با آنها هستند توجیه کنیم.
فریدونـی تصریـح کـرد: زنان عضـو هیئـت علمی در 
مـواردی مثـل بحـث حقـوق و مزایـای شـغلی مثـل حـق 
مسـکن و حـق اوالد و تصدی پسـتهای مدیریتـی خواهان 
و  مـادری  همسـری،  نقـش  کـه  مـواردی  در  و  برابـری 
دوره  در   

ً
خصوصـا  – می شـود  پررنـگ  آنهـا  خانوادگـی 

بـارداری و نگهـداری از کـودک  کـه مسـئولیتهای متفاوت 
درک  خواهـان   – اسـت  مطـرح  مـردان  بـه  نسـبت  آنهـا 
تفاوت هـا و نـگاه نابرابر سـازمان نسـبت به خود هسـتند. 
برابـری  مواقعـی  در  کـه  گروهـی  بـا  مواجهـه   

ً
مسـلما

می خواهـد و در مـواردی نابرابـری بـرای مدیـران بسـیار 
دشـوار اسـت و بایـد تـالش کرد بـا طـرح دقیق و شـفاف 
سـازی مسـئله به درک گفتمانـی متقابل و حـل این چالش 

مدیریتی در سازمان کمک کرد.
عضـو هیئـت علمی مؤسسـه پژوهـش و برنامـه ریزی 
آمـوزش عالـی خاطرنشـان کـرد: بـرای رسـیدن بـه درکی 
منظـر  سـه  از  حداقـل  می تـوان  زمینـه  ایـن  در  مشـترک 
توسـعه، عدالت آموزشـی و خانواده به مسـئله نـگاه کرد و 
البتـه بایـد قبـل از آن در مـورد مفاهیم مختلـف مطرح در 

این حوزه هم به اشتراک نظر برسیم.
وی بـه عنـوان مثـال، توجـه بـه تفـاوت مفاهیمـی مثل 
حـوزه  در  کـه  را   )gender(جنسـیت و   )sex( جنـس 
مطالعـات زنان مطرح هسـتند در رسـیدن به فهم مشـترک 
کید قـرار داد و گفت:  و رفع سـوء برداشـتهای رایج مورد تأ
مفهـوم »جنس« به تفاوت هـای بیولوژیک موجـود در بین 
جانـداران مذکـر و مونث بر می گردد و مفهوم »جنسـیت« 
بـه بازنمایی هـای برآمـده از فرهنـگ و اجتمـاع. برخالف 
جنـس کـه ماهیـت ثابتـی دارد، هویـت زن بـودن و مـرد 
بـودن برآمـده از هنجارهـا و مناسـبات زنانـه – مردانـه در 
یـک جامعـه اسـت و از جایـی به جـای دیگـر  و زمانی به 

زمان دیگر قابل تغییر است.
بـا این حال هنجارهای جنسـیتی، چنـان از کودکی در 
زندگـی روزمـره مـا نهادینـه می شـوند کـه تصـور می کنیم 
برآمـده از بیولـوژی هسـتند. مثـال گاه بـرای کلیشـه های 
جنسـیتی مثـل دخترانـه دانسـتن رنـگ صورتـی و پسـرانه 
دانسـتن رنـگ آبـی یـا ایـن کـه گریـه کـردن مخصـوص 
توجیهـات  کننـد!  گریـه  نبایـد  مردهـا  و  خانم هاسـت 

بیولوژیک هم سر هم می کنند.
فریدونی خاطرنشـان کرد که این کلیشـه های جنسـیتی 
منحصـر بـه زنـان نیسـت و نقش هـا و مطالب غلطـی را به 
مـردان هـم تحمیـل می کننـد، مثـال ایـن کلیشـه کـه نقش 
بیـن   کـه  تفاوتـی  اسـت.  مـردان  بـه  منحصـر  نـان آوری 
کلیشـه های جنسـیتی زنانـه و مردانـه وجود دارد این اسـت 
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 نقش هایـی را بـه مـردان نسـبت می دهـد کـه 
ً
کـه معمـوال

بیشـتر بـه نهاد قـدرت بـر می گـردد و نقش هایی را بـه زنان 
 نقش های مراقبتی هستند.

ً
نسبت می دهد که عمدتا

 سـازمان ها هـم از این قبیل 
ً
وی بـا بیـان این کـه طبیعتا

کلیشـه ها و باورهـا کـه روی دیگـر سـکه جنسـیت اسـت 
مبـری نیسـتند، اظهـار داشـت: بـرای ایـن کـه بتوانیـم در 
زمینـه اصالح کلیشـه های جنسـیتی در سـازمان بـه تفاهم 
برسـیم بایـد توجـه داشـته باشـیم که مـردان هم مثـل زنان 
بـه نوعـی گرفتـار ایـن کلیشـه ها و هنجارهـای جنسـیتی 
شـده اند، یعنـی خانـواده، جامعه، رسـانه ها و … سـاختار 
کـه تصـور  داده انـد  را طـوری شـکل  مـا  مـردان  فکـری 
می کننـد مـرد، نقش رهبـری در سلسـله مراتـب خانواده و 
سـازمان دارد. بازنمایـی ایـن کلیشـه ها در سـازمان ایـن 
اسـت که در شـرایط یکسـان، مردان شانس بیشـتری برای 
بیـالن  و  دارنـد  در پسـت های مدیریتـی  انتخـاب شـدن 
از  و کمتـر  دیـده می شـود  زنـان  از  بیشـتر  مدیریتی شـان 
زنـان زیـر ذره بیـن نظارتی قـرار دارنـد. البتـه بازنمایی این 
کلیشـه ها را در زنانـی هم کـه در سـازمان ها کار می کنند، 
می بینیـم تـا جایـی کـه یکـی از دشـواری هایـی کـه در 
مقابلـه بـا کلیشـه های جنسـیتی داریـم در زمینـه ایجـاد 

تحول در نگرش زنان است.
عضـو هیئـت علمی مؤسسـه پژوهـش و برنامـه ریزی 
آمـوزش عالی خاطرنشـان کـرد: این هنجارهای جنسـیتی 
در کنـار تـالش زنان بـرای موفقیت قرار می گیـرد و الگوی 
کمال گرایـی از زنـان موفـق شـکل می گیرد که یـک زن هم 
برایـش  خانـواده  در  کـه  را  جنسـیتی ای  نقش هـای  بایـد 
تعریـف شـده به نحو احسـن انجـام دهد و هـم وظایفی را 
کـه در سـازمان بـر عهـده دارد؛ نتیجـه ایـن تلقی، شـکل 
گرفتـن همـان تصویری اسـت که یک زن به چند دسـت و 
چنـد پـا نیـاز دارد! البته منظـور از این حرفها بـه هیچ وجه 
زیـر سـؤال بردن اهمیـت خانواده بـه عنـوان مهمترین رکن 
سـالمت جامعـه نیسـت؛ بلکـه می خواهیـم زنانـه شـدن 
ایـن نقـش را زیرسـؤال ببریم تـا مردان هـم به انـدازه زنان 

باشـند کـه  بـه خانـواده اهمیـت بدهنـد و توجـه داشـته 
اهمیـت دادن بـه خانواده و وقت گذاشـتن بـرای آن، صرفا 

وظیفه زن نیست.
وی خاطرنشـان کـرد: کلیشـه های غلط جنسـیتی چنان 
وارد  وقتـی  کـه  گذاشـته  تاثیـر  زنـان  برخـی  نگـرش  بـر 
محیط هایـی مثـل دانشـکده های فنـی مهندسـی می شـوند 
 فضایـی مردانه پیـدا کرده انـد، گویی آنجـا را حق 

ً
کـه اکثـرا

خـود نمی داننـد و تصـور می کنند باید با تالشـی مضاعف 
بقیـه را نسـبت بـه پذیرفتن خود مجـاب کننـد! در حالی که 
یـک مرد هیـچ وقـت در چنیـن فضاهایی چنین احساسـی 
و  ترسـناک  ایده آل هـای  بـا تحمیـل چنیـن   

ً
واقعـا نـدارد. 

فرسـاینده ای بـه دخترانمـان چه بر سـر آنهـا می آوریم؟ این 
کـه از همـان ابتـدا این تصـور را در آنهـا ایجـاد می کنیم که 
جامعـه از آنهـا انتظـار دارد هـم کار خانه را بـه بهترین نحو 
ممکـن انجام دهنـد و هم در بیرون از خانـه در محیط هایی 
بـا اسـتانداردهای مردانـه بهتـر از مـردان کار کننـد تـا مورد 

هجمه قضاوتها و سرزنش ها قرار نگیرند!
کید کـرد: اگر جایـی، اسـتانداردها مردانه  فریدونـی تأ
نوشـته شـده بایـد بـه جـای هماهنـگ کـردن خـود بـا آن 
اسـتانداردهای جنسـیتی، تـالش کنیـم کـه آنهـا را تغییـر 
بدهیـم و اسـتانداردها را نـه مردانـه یـا زنانـه کـه انسـانی 
کنیـم!  متأسـفانه برخـی زنـان دانشـگاهی تصـور می کنند 
وقتـی تصمیـم گرفته انـد که عضـو هیئت علمی دانشـگاه 
شـوند، بایـد شـرایط موجود از جـذب تا ترفیـع و … را که 
همـه با اسـتانداردهای مردانه نوشـته شـده انـد، بپذیرند و 
خـود را بـا آنهـا هماهنگ کنند تـا جایی که حتـی اعتراض 
همـکاران زنشـان را به ایـن شـرایط وارد نمی داننـد!!  برای 
رفـع چالش هـا و نابرابری هـای جنسـیتی در نظـام آموزش 
عالـی، ابتدا خـود زنـان باید باور کننـد کـه می توانند طور 
دیگـری زندگـی کننـد و جامعه موظف اسـت کـه از آن ها 

حمایت کند.
عالـی  آمـوزش  مدیریـت  مطالعـات  گـروه  اسـتادیار 
مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالی بـا بیان این 
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گاه کـردن جامعـه، نیازمند به گفتمان سـازی اسـت و  کـه آ
آمـوزش عالـی یکـی از جاهایی اسـت که کمـک زیادی به 
ایـن فراینـد می کنـد، اظهـار داشـت: دانشـگاه های مـا بـا 
وجـود همـه مسـائل و انتقاداتـی کـه بـه آن ها وارد اسـت، 
زمینه سـاز تحوالت بطئـی بزرگی در جامعـه ایرانی بوده اند 
کـه اغلـب از آنهـا غافل بوده ایـم. نمونه جالبی کـه از نقش 
آمـوزش عالـی در تحـوالت اجتماعـی بـه خاطـر دارم بـه 
سـال ۹۲ و دیدارم با رییس شـورای شـهر سـرباز در استان 
بـرای  سـرباز  شـهر  برمی گـردد.  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
عزیـزان اهـل تسـنن موقعیتـی مثل قم بـرای شـیعیان دارد. 
در آن سـال، دختری جوان )سـامیه بلوچ زهـی( با حمایت 
رای  شـش  مجمـوع  از  رای  شـش  اخـذ  و  شـهر  مولـوی 
اعضـای شـورای شـهر بـه عنـوان شـهردار انتخـاب شـده 
بـود. وقتـی از رییـس شـورای شـهر پرسـیدم کـه چـه طور 
التحصیـل  فـارغ  و  را کـه مجـرد  ایـن خانـم جـوان  شـد 
کارشناسـی ارشـد یکـی از دانشـگاه های تهـران هـم بـود 
کید بر  بـرای شـهرداری این شـهر انتخـاب کرده انـد، بـا تأ
توجـه اعضـای شـورا بـر شایسته سـاالری و معیارهایـی از 
ایـن دسـت، در خـالل صحبتهایش گفت: »مـن، دو دختر 
دارم و می خواهـم وقتـی بـزرگ شـدند بگویم مـن این کار 
از دسـتم برآمـد کـه بـرای شـما انجـام بدهـم.« ایـن نکته 
 در صحبتهایـی که با 

ً
بـرای مـن خیلـی جالب بـود و اتفاقـا

بـودم،  ایـن شهرسـتان هـم کـرده  آمـوزان  دختـر  دانـش 
بعضـی دختران گفته بودند دوسـت دارند در آینده شـهردار 
 
ً
شـوند یعنـی انتخـاب یک خانـم به عنـوان شـهردار ظاهرا
سـاختار ذهنـی دختـران شـهر را هم تغییـر داده بـود. وقتی 
از رییـس شـورای شـهر پرسـیدم »چـه طـور شـد کـه فکر 
کردیـد بایـد این پاسـخگویی را در برابر دخترهایتان داشـته 
باشـید؟« گفـت: »چـون مـن دانشـگاه رفتـه ام!« همیـن 
پاسـخ کوتـاه بـه مـن نشـان داد کـه دانشـگاه چـه مفهـوم 
اجتماعـی بزرگی در کشـور ما شـده و چه تحـول  بزرگی را 
رقم زده که ممکن اسـت در خالل مسـائل جدی دانشـگاه 

مثل کیفیت و … از نظر دور مانده باشد.

بـه  آموزشـی  بـه بحـث عدالـت  ادامـه  در  فریدونـی 
عنـوان یکـی از سـه منظـری کـه می تـوان بـرای تفاهـم در 
قـرار داد  بـا سـازمان ها مدنظـر  برابـری جنسـیتی  زمینـۀ 
اشـاره کـرد و گفـت:  آنچـه به عنـوان عدالت آموزشـی در 
 به معنـای توزیع برابـر منابع 

ً
کشـور مطرح می شـود غالبـا

آموزشـی اسـت. در حالـی کـه چنیـن تعریفـی کـه حتـی 
فرصـت برابـر هـم تلقـی نمی شـود، حتـی کمتـر از کـف 

عدالت آموزشی است.
در واقـع یکـی از آسـیب های حـوزه آمـوزش عالـی و 
کل آمـوزش مـا همیـن دریافـت غلـط از مفهـوم عدالـت 
آموزشـی اسـت. عدالـت مفهومی بسـیار گسـترده اسـت 
کـه می توانیـم سـاعتها دربـاره آن و مفاهیمـی کـه در خود 
مسـتتر دارد صحبـت کنیم، امـا نباید این نکتـه را فراموش 
کـرد کـه »برابـری در میـان نابرابرهـا، توزیـع بـی عدالتـی 
اسـت«. مثال سـاده اش این اسـت که شـما وارد کالسـی 
می شـوید کـه پنـج دانـش آمـوز دارد. شـما بـه ازای هـر 
دانـش آمـوز پنج سـیب دارید کـه اگـر بخواهید آنهـا را به 
صـورت برابـر بیـن آنهـا تقسـیم کنیـد بایـد بـه هـر دانش 
آموز پنج سـیب بدهید، اما مسـئله اینجاسـت کـه یکی از 
ایـن بچه هـا هیـچ سـیبی نـدا،رد در حالـی که یکـی دیگر 
۲۰ سـیب دارد و دیگـران هـر کـدام تعـدادی دیگـر. وقتی 
)پنـج عـدد( سـیب  تعـداد مسـاوی  بـه  بـه همـه،  شـما 
می دهیـد، یـک دانـش آموز پنـج سـیب خواهد داشـت و 
یکـی ۲۵ سـیب و دیگران تعدادی دیگـر. از لحاظ مفاهیم 
اقتصـادی دانش آمـوزی که در ابتدا هیچ سـیبی نداشـته و 
صاحـب پنـج سـیب شـده، تـازه بـه دهـک اول رسـیده و 
دانـش آمـوزی کـه ۲۵ سـیب پیـدا کـرده بـه دهـک ۱۰ 
رسـیده یعنـی ۹ دهـک با هـم فرق دارنـد! این مثال نشـان 
می دهـد کـه توزیـع برابـر ممکـن اسـت بـه هیچ وجـه به 

تحقق عدالت منجر نشود.
 وی خاطرنشـان کـرد:  عدالـت آموزشـی بـر عدالـت 
معرفت شناسـی  تعاریـف  از  برآمـده  عدالـت  و  توزیعـی 
تمرکـز دارد کـه معیـار آن، گروه های به حاشـیه رانده شـده 
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اجتماعـی مثـل زنان، اقلیت هـای قومی، مذهبـی، نژادی، 
زبانـی، رنگـی و … هسـتند. از منظـر جامعـه شناسـی، 
اقلیـت به لحاظ تعداد نیسـت، بلکه از لحـاظ ویژگی های 
تعریـف  قـدرت  منابـع  بـه  دسترسـی  و  جامعه شناسـی 
بـر  ایـن  بـه  آموزشـی  عدالـت  مفهـوم  پـس  می شـود. 
می گـردد کـه بـرای گروه هـای بـه حاشـیه رانده شـده مثل 
زنـان چـه کـرده ایـم؟ عدالـت توزیعـی بـه معنـای توزیع 
منصفانـه – و نـه، برابـر  منابع اسـت کـه مسـتلزم  مجموعه 
ای اقدامـات مثبـت یا هنجـاری برای گروه های به حاشـیه 
 بـه شـدت نابرابر 

ً
رانـده شـده اجتماعـی اسـت کـه اتفاقـا

تحقـق  بـرای  می شـود.  برابـری  بـه  منتهـی  ولـی  اسـت 
برابـری و عدالـت جنسـیتی در سـازمان ها هـم  نیـاز بـه 

چنین اقدامات مثبتی داریم.
فریدونـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه دانـش، اصلـی تریـن 
منبـع قـدرت در عصـر اقتصـاد دانـش بنیان اسـت، اظهار 
داشـت: در عدالـت برآمـده از تعاریف معرفت شناسـانه، 
ایـن کـه دانـش چـه کسـی، توسـط چـه کسـی و بـه چـه 
کسـی انتقـال داده می شـود و چـه کسـی بـرای همـه اینها 
تصمیـم می گیـرد، اهمیـت دارد کـه ایـن مفهوم بسـیار تن 
بـه مفاهیـم اسـتعماری ه می زنـد کـه براسـاس آن، دانـش 
بسـته بنـدی می شـود و تنهـا مقـداری از آن کـه صـالح 
دانسـته می شـود در دسـترس افراد قرار می گیـرد. بازنمایی 
ایـن مفهـوم را در محدودیـت دسترسـی زنـان بـه برخـی 
رشـته ها و مراتـب علمـی می بینیم کـه یکـی از زمینه هایی 

است که نیاز به تفاهم با سازمان داریم.
در ادامـه، دکتـر صادقی آرانی، مشـاور رئیس دانشـگاه 
توصیفـی  بررسـی  بـه  و خانـواده  زنـان  امـور  در  کاشـان 

وضعیت زنان در دانشگاه کاشان پرداخت.
وی با بیان این که دانشـگاه کاشـان در سـال جاری در 
نظـام رتبـه  بیـن دانشـگاه های کشـور در رتبـه هفتـم در 
بنـدی ISC ، رتبـه دوم در نظـام رتبـه بندی گریـن متریک 
و رتبـه اول دانشـگاه های جامع کشـور در نظـام رتبه بندی 
اظهـار  دارد،  قـرار  پژوهـش(  کیفیـت  لحـاظ  )از  الیـدن 

داشـت: ایـن دانشـگاه همچنیـن مشـارکت و تـالش قابل 
توجهی برای قرارگیری در طرح ملی ۵ ۲۰۰ دارد.

 صادقـی آرانـی در خصـوص سـهم زنـان از اعضـای 
هیئت علمی دانشـگاه کاشـان هـم گفت: در سـال ۹۹ در 
کنـار ۲۶۵ همـکار عضـو هیئت علمـی مـرد، ۴۱ همکار 
زن داشـته ایـم کـه ایـن سـهم ۱۳ درصـدی زنـان اگرچـه 
نسـبت بـه متوسـط ملـی )۱۵ درصـد ( و متوسـط جهانی 
)۴۰ درصـد( پاییـن تر اسـت ولی خوشـبختانه طی هفت 
سـال اخیـر از مجموع ۴۱ نفـر عضو هیئـت علمی جذب 
 ۴۰ 

ً
شـده ۱۸ نفـر خانم هـا بوده اند که این نسـبت حـدودا

درصـدی در جـذب خانم هـا کـه بـا آمـار جهانـی برابری 
می کنـد نشـان دهنـده توجـه فزاینـده دانشـگاه بـه جـذب 

اعضای هیئت علمی زن است.
وی در عیـن حـال از نابرابـری در ارتقـای رتبـه علمـی 
زنـان و مـردان عضـو هیئـت علمی دانشـگاه ابراز تاسـف 
کـرد و گفـت: طی هفت سـال اخیر کمتـر از ۱۰ درصد از 
اعضـای هیئـت علمی زن دانشـگاه توانسـته انـد ارتقا پیدا 
کننـد و بقیـه مربـی یـا اسـتادیار باقی مانـده انـد. در حال 
حاضـر از بیـن ۸۵ دانشـیار دانشـگاه تنهـا چهـار نفـر از 
خانم هـا هسـتند و هر ۲۷ عضـو هیئت علمی دانشـگاه با 
مرتبـه اسـتادی هـم  مرد هسـتند کـه  صرف نظـر از جوان 
بـودن اعضـای هیئت علمـی زن موانع دیگری هم سـر راه 
مـورد  در  البتـه  دارد.  وجـود  دانشـگاه  در  آنهـا  ارتقـای 
بـه  اسـت  بهتـر  کمـی  وضعیـت  اسـتخدامی،  وضعیـت 
طـوری کـه ۲۳ نفر از اعضـای هیئت علمی زن دانشـگاه، 
اسـتخدام رسـمی و ۱۸ نفـر پیمانـی هسـتند و طـی هفت 
 رو به رشـد در ایـن زمینه طی 

ً
سـال گذشـته رونـدی کامال

شده است.
دانشـگاه  مدیریـت  دانشـکده  علمـی  هیئـت  عضـو 
کاشـان خاطرنشـان کـرد: در مقابـل ۲۳۹ کارمنـد مـرد 
دانشـگاه، ۱۰۱ نفـر کارمنـد زن هـم در دانشـگاه فعالیـت 
دارنـد بـا این حـال سـهم خانم هـا از پسـت های مدیریتی 
دانشـگاه تنهـا یـک نفـر اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
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حـدود چهـار هـزار و ۷۸۴ نفر از دانشـجویان دانشـگاه را 
دختـران و سـه هـزار و ۸۴۴ نفـر آنهـا را پسـرها تشـکیل 
می دهنـد و طـی دوره هفـت سـاله ۱۳۹۳ تـا ۹۹ تعـداد 
درصـد،   ۸ کارشناسـی،  مقطـع  در  دختـر  دانشـجویان 
کارشناسـی ارشـد ۱۴ درصـد و دکتـری ۸۷ درصـد رشـد 

داشته اند.
سـخنران بعدی نشسـت زنـان در آموزش عالـی، دکتر 
هدی قاسـمیه، دانشـیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشـکده 
منابـع طبیعـی و علـوم زمیـن دانشـگاه کاشـان بـود که در 
سـخنرانی خـود از دانشـگاه بـه عنـوان فرصـت و در عیـن 
حـال تهدیـدی بـرای دختـران یـاد کـرد و گفت: دانشـگاه 
بـرای دانشـجویان دختر بـه ویـژه دانشـجویان خوابگاهی 
گاهـی و دانـش در زمینـه  فرصتـی بـرای افزایـش سـطح آ
رشـته تخصصـی مـورد عالقـه اسـت و در عین حـال باید 
بـه لـزوم آموزش هـای اختصاصی مثـل یادگیـری تفاهم و 
تحمـل نظـر مخالـف، مهارت هـای زندگـی ماننـد خانـه 
داری و آشـنا کـردن آنهـا بـا همـه نقش های زندگی شـامل 
نقش هـای فردی، خانوادگـی و اجتماعـی و … توجه کرد. 
بدیهـی اسـت کـه دانشـجویان صرفا بـرای گرفتـن مدرک 
بـه دانشـگاه نمی آینـد و باید به دانشـگاه به عنـوان فرصتی 
بـرای آمـاده کـردن دختران و پسـران بـرای زندگی اسـتفاده 
کـرد و در کنـار تربیـت علمـی باید بـه تربیـت اخالقی نیز 
توجـه کـرد. وی بـا بیان این که شـادابی دانشـجویان دختر 
بـه عنوان همسـران و مـادران آینده، عاملی برای شـادکامی 
خانـواده و نشـاط اجتماعـی اسـت بـر ضـرورت ایجـاد 
فضـای تفریـح، نشـاط و شـادی سـالم، افزایـش امکانات 
و  روانـی  امنیـت  وافزایـش  ورزشـی  رفاهـی، سـالن های 
کاهـش فشـار روانـی، افسـردگی و نگرانـی دانشـجویان 
کیـد کرد و گفـت: اگر فضـای جامعه بـه گونه ای  دختـر تأ
کننـد،  نشـاط  و  خودبـاوری  احسـاس  زنـان  کـه  نباشـد 
جامعـه به موفقیت دسـت نمی یابـد و آینده نظـام خانواده 

و اجتماع به وضعیت بدی دچار می شود.
قاسـمیه در پایـان بـا اشـاره بـه ضـرورت اسـتفاده از 

پتانسـیل زنـان توانمنـد جامعـه، توجه به چند نقشـی بودن 
زنـان )نقـش فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی( و توجـه بـه 
نقـش زنان در سـاختار جامعـه، توجه به حـس خودباوری 
در دانشـجویان دختـر، توجه بـه ویژگی مسـئولیت پذیری 
خانـم هـا، آموزش هـای اختصاصـی هم بـه دانشـجویان 
دختـر و هـم به دانشـجویان پسـر، بازنگـری در نقش های 
خانوادگـی و همراهـی و همـکاری زنـان و مـردان و  ارائـه 
دروسـی بـرای دانشـجویان دختـر و پسـر بـرای همکاری 

کید قرار داد. درست و تعادل نقشی را مورد تأ
دکتر نیکخـواه قمصری، مدیر گـروه مطالعات خانواده 
برخـی  بـه  خـود  سـخنرانی  در  هـم  کاشـان  دانشـگاه 
چالش هـای زنـان عضـو هیئـت علمـی در نظـام آمـوزش 
عالـی کشـور پرداخـت و ایـن مسـائل را در سـه سـطح 
دسترسـی به دانشـگاه، مشـارکت در جامعه علمـی و ارتقا 

مورد بررسی قرار داد.
وی گفـت: در سـطح دسترسـی بـه دانشـگاه، شـکاف 
عمیـق میان تعـداد دختران دانشـجو در مقاطـع مختلف و 
جـذب آنهـا بـه عنـوان  عضـو هیئـت علمـی در دانشـگاه 
سیاسـت های  غلبـه  کـه  شـکافی  اسـت.  برانگیـز  تامـل 
میـان  انطبـاق  عـدم  سـاالری،  شایسـته  بـر  جنسـیتی 
سیاسـت های  بـا  جامعـه  در  تغییـر  عمومـی  روندهـای 
حاکـم بر دانشـگاه و بـی توجهی به ظرفیت نیـروی جوان، 
خـالق و متخصـص زنـان دانـش آموختـه دانشـگاه ها را 

نشان می دهد.
این اسـتادیار جامعه شناسـی دانشـگاه کاشـان با بیان این 
کـه زنـان دانشـگاهی از لحـاظ سـطح مشـارکت در جامعـه 
علمـی هـم وضعیتـی حاشـیه ای را تجربـه می کننـد، اظهار 
داشـت: متاثر از تداوم فرهنگ سـنتی مرد سـاالر در دانشگاه، 
زنان یا برای تصدی پسـتهای اجرایی و مدیریتی و کمیته های 
تخصصـی دعـوت نمـی شـوند یـا در همـان حضور بسـیار 
انـدک صـدای آنهـا شـنیده نمی شـود یـا انتظـار مـی رود که  
بیشـتر تابـع و تایید کننـده نظر آقایان باشـند تا ایـن که نظری 

مستقل و حتی متفاوت داشته باشند!
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از طـرف دیگـر، همـان تعـداد محـدود در گروه هـای 
علمـی مختلـف پراکنـده هسـتند و در بهتریـن حالـت هر 
گـروه حداکثـر یـک یـا دو عضو هیئـت علمی در مقایسـه 

با عضویت حداکثری آقایان دارد.
و  امکانـات  بـودن  محـدود  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تسـهیالت مختـص زنـان از جملـه مکان هـای عمومـی 
مثـل چـای خـوری، غذاخـوری و فضاهـای ورزشـی کـه 
بسـتری برای تشـکیل شـبکه روابط غیر رسـمی محسـوب 
بـا  سـازمانی  انتظـارات  هماهنگـی  عـدم  می شـود، 
نقش هـای مضاعـف آنها در خانـواده و محـل کار در پرتو 
قوانیـن و آییـن نامه هـای مردانـه، محدودیت دسترسـی به 
اعتبـارات پژوهشـی حاصـل از ارتبـاط با صنعـت متاثر از 
نـگاه جنسـیتی حاکـم بـر جامعـه بـه طـور عـام و مراکـز 
صنعتـی بـه طـور خـاص در نهایـت باعـث پاییـن آمـدن 
دادن  نشـان  بـرای  زنـان  تجربـه  و  خودبـاوری  و  انگیـزه 
توانمنـدی و ظرفیـت چندبعدی شـخصیت فـردی و حرفه 
ای آن هـا می شـود. دسـت کشـیدن از تـالش بـرای فائـق 
آمدن بر فشـار ناشـی از انتظارات نقشـی متعـدد و گاه رها 
کـردن نقش هـای خانوادگـی به نفـع نقش هـای حرفه ای و 
تبدیـل نشـدن بـه الگـوی نقشـی برای دختـران دانشـجو و 
القـای تدریجـی حس بـی انگیزگـی و ناامیدی بـه آنها در 
راسـتای ایفـای مسـئولیتهای اجتماعی در کنـار نقش های 
سـنتی از دیگـر تبعـات پاییـن بودن سـطح مشـارکت زنان 

در جامعه علمی است.
نیکخـواه قمصـری تصریـح کـرد: همـه عواملـی کـه 
مشـارکت علمی زنـان را تحـت تاثیر جدی قـرار می دهند 

در سطح ارتقا، اثر مضاعف دارند.
زنانـی که بـا تعـارض نقش هـای مضاعـف خانوادگی 
و حرفـه ای روبـه رو هسـتند، امـکان جـذب اعتبـارات 
ندارنـد،  را  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای  بـرای  صنعـت 
امـکان اسـتفاده از ظرفیـت شـبکه های روابط غیر رسـمی 
را ندارنـد، متاثـر از تداوم فرهنگ مردسـاالر توانمندیشـان 
دیـده نمی شـود، در کمیته هـای منتخـب ارتقـا یـا دیگـر 

موقعیتهـای تصمیم گیـری حضـوری ندارند و در شـرایطی 
نابرابـر مطابـق فرهنـگ مردانـه حاکـم بـر آییـن نامه هـا و 
مقـررات ارزیابـی می شـوند، طبیعی اسـت که در مقایسـه 
بـا همکاران مـرد خود در زمینـه ارتقا هم بـا محدودیتهای 

بسیار بیشتری روبه رو هستند.
ایـن جامعه شـناس در پایـان راهکارهایـی را بـرای رفع 
چالش هـای فـراروی زنـان عضـو هیئـت علمـی پیشـنهاد 
کـرد کـه از جملـه آنهـا، بازنگـری در شـرایط اسـتخدام، 
الـزام  و  سـطح  باالتریـن  در  زنـان  ارتقـای  و  فعالیـت 
دانشـگاهها بـه اجـرای آن، برنامـه ریـزی هدفمنـد بـرای 
تغییـر نگـرش مدیـران نسـبت بـه زنـان و توانمندی هـای 
آنهـا، اختصـاص امکانـات و فضاهـای اختصاصـی برای 
زنـان، ایجـاد فرصتهـای برابر جهت دسترسـی زنـان برای 
اسـتفاده از اعتبـارات پژوهشـی بخش صنعـت، دعوت از 
گیـری،  تصمیـم  جلسـات  در  عضویـت  جهـت  زنـان 
کمیته هـای منتخـب نظـارت و ارزیابـی و در نهایـت تهیه 
پیوسـتهای زنانـه بـرای سیاسـت ها و مصوبات آموزشـی، 

پژوهشی و فرهنگی دانشگاه بود.
سـخنران پایانی این نشسـت هم دکتر کیانی، اسـتادیار 
جغرافیـا و اکوتوریسـم دانشـگاه کاشـان بـود کـه در ادامه 
مباحـث مطـرح شـده در نشسـت بـه واکاوی چالش های 

زنان عضو هیئت علمی و راهکارهای رفع آنها پرداخت.
وی بـا بیـان ایـن کـه افزایش حضـور زنـان در آموزش 
عالـی مقدمـه ای بـر توانمندسـازی آنهـا به عنـوان یکی از 
اظهـار  اسـت،  جانبـه  همـه  توسـعه  اصلـی  راهبردهـای 
داشـت: تجربـه دهه هـای اخیر کشـورهای درحال توسـعه 
بیانگـر آن اسـت کـه افزایـش سـرمایه گذاری در نیـروی 
انسـانی بـه ویژه در حوزه آمـوزش زنان، زمینه هـای الزم را 
بـرای دسـتیابی به رشـد اقتصادی باالتـر و رفـاه اجتماعی 
بیشـتر و از بین بردن شـکاف های جنسـیتی مهیـا می کند؛ 
در اغلـب کشـورها بـا پیشـی گرفتـن زنـان از مـردان در 
بحـث ورود به سـطح آمـوزش عالـی مواجهیم؛ بـه عنوان 
مثـال، در ایـاالت متحـده آمریـکا و انگلسـتان، در سـال 
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۲۰۰۷ ،سـهم زنـان از کل دانشـجویان ۵۷ درصـد بـود و 
در همین سـال، در اسـترالیا و فرانسـه، زنان ۵۵ درصد کل 

دانشجویان را تشکیل می دادند.
و  مصرفـی  رویکردهـای  تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  کیانـی 
سـرمایه گذاری در شـکل گیری تقاضـا در آمـوزش عالـی 
گفـت: از ُبعـد مصرفـی بـودن، انگیـزه و تمایـل افـراد در 
و  مطلوبیـت  بـه  دسـتیابی  تحصیـالت،  از  بهره گیـری 
جایـگاه باالتـر اجتماعی اسـت و از ُبعد سـرمایه گذاری، 
بـا  عالـی،  آمـوزش  بـه خصـوص  و  پـرورش  و  آمـوزش 
گسـترش نظریه سـرمایه انسانی، کاالیی سـرمایه ای تلقی 
شـده اسـت. در این نظریـه، تحصیالت و هر نـوع مهارت 
و آمـوزش، قابلیـت و ظرفیتـی در فرد ایجـاد می کند که به 

کسب درآمد بیشتر در آینده برای وی منجر می شود.
وی در عیـن حـال، مهـم تریـن انگیـزه دختـران را از 
کـه  کـرد  خالصـه  عبـارت  ایـن  در  دانشـگاه  بـه  ورود 

»دانشگاه تنها انتخاب دختران« است!«
ظاهـر  ابـزاری  نقـش  در  دانشـگاه  کیانـی،  بـاور  بـه 
می شـود کـه دختـران بـه واسـطه آن می تواننـد نخسـتین 
فضـای ممکن برای حضـور اجتماعی را تجربـه کنند و در 

این فرایند برای خود هویتی جدید بیافرینند.
ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه کاشـان در تبییـن 
تغییـرات هویتی، نگرشـی و ذهنیتی ناشـی از حضـور زنان 
در آمـوزش عالـی بـه انگیزش هـای جدیدی که زنـان آنها را 
در بسـتر دانشـگاه تجربـه و در هویت مطلوبشـان بازنمایی 
می کننـد اشـاره کـرد و گفـت: زندگـی زنانـی کـه همزمـان 
چهـار نقش همسـری، مـادری، دانشـجویی و شـغلی را بر 
عهـده دارنـد نشـان می دهـد ایـن دسـته از زنـان، از ابتـدا 
زندگـِی درآمیختـه بـا سـنت داشـته انـد کـه بـر مبنـای آن 
زن  از  روایـت  تریـن  قـوی  مـادری،  و  همسـری  هویـت 
در  از حضـور  پـس  امـا  اسـت  بـوده  آرمانـی  و  مطلـوب 
دانشـگاه، همزمـان بـا تغییرات فـردی و تالش بـرای تحقق 
خویشـتن، وارد مسـیری از قبـل اندیشـیده و دیکتـه شـده 
اجتماعی شـده اند که شـاید بتواند تضمینی برای رسـمیت 

یافتـن خـود وجـود در مواجهـه بـا کنش هـای منفعـل زنانه 
پیـش از ورودشـان بـه دانشـگاه باشـد. مهـم تریـن ذهنیت 
ایـن گـروه می توانـد پیـدا کـردن راه حلـی بـرای مواجهـه 

تعادل گرایانه در بستر خانواده و جامعه باشد.
وی بـا اشـاره بـه مقالـه ای از خدیجـه کشـاورز تحت 
عنـوان »نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه خانـواده، زنـان و 
جنسـیت در ایـران« خاطرنشـان کـرد: نقـش دانشـگاه در 
تحـوالت ذهنیتـی دختـران دانشـجو نشـان می دهـد کـه 
جنسـیت همچنـان بـر نگرش هـای دانشـجویان درزمینـه 
خانواده و مسـائل زنـان، تأثیری تعیین کننـده دارد. ذهنیت 
دانشـجویان دربـاره مسـائل مرتبـط بـا جنسـیت، زنـان و 
خانـواده، در برخـی حوزه هـا با تغییـر و در برخـی دیگر با 
مقاومـت روبـه رو اسـت؛ دانشـجویان، آنجـا کـه تغییر را 
کـه  زمانـی  و  می پذیرنـد  را  آن  می بیننـد،  نفـع خـود  بـه 
مخالـف منافعشـان ارزیابـی می کننـد، آن را رد می کننـد؛ 
یعنـی در مقـوالت مرتبـط بـا جنسـیت، نوعـی تغییـر و 

سازش همزمان دیده می شود.
کیانـی بـا اشـاره بـه یافته هـای پژوهـش دکتـر خدیجـه 
کشـاورز، عضو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی خاطرنشـان کرد: فضای هنجـاری و آموزش های 
دانشـگاهی در ایـران آمادگـی الزم را در زنـان و مـردان در 
جهـت یـک زندگـی مبتنـی بـر ارزش هـای برابرخواهانـه، 

یعنی برابری در حقوق و مسئولیت ها فراهم نمی کند.
وی در ادامـه بـا اشـاره به اختالفات بین نسـلی ناشـی از 
تحصیـالت دختـران گفـت: افزایـش توانمنـدی، آگاهـی و 
دانـش زنان، تغییر در هویت فـردی و اجتماعی و دگرگونی در 
نگرش هـا و گرایـش هـا، ازجملـه تغییـرات فـردی ناشـی از 
ورود زنـان بـه آمـوزش عالـی اسـت. وجـه دوم موضـوع این 
اسـت کـه تفـاوت تحصیـالت دختـران دارای تحصیـالت 
عالـی بـا مادرانشـان که از این سـطح از تحصیـالت بی بهره 
انـد، موجـب ایجـاد فاصلـه ای بیـن نسـلی می شـود. ایـن 
فاصلـه نسـلی بین دختـران و مادرانشـان را می تـوان در تقابل 
نقش هـای سـنتی و مـدرن، نسـبت دادن نقـش سـنتی یـا 
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نقش هـای جدید بـه هویت خـود )تعابیر متنـوع از زن و مرد 
ایـده آال، ازدواج زود هنـگام و…( مشـاهده کـرد. افـزون بـر 
ایـن، در مطالعات، شـواهدی از بروز تفاوت های ملموس در 
حیطـه تعریف نقش، هویـت پذیری، انگیزه فعالیـت و کار، 
معیارهـای همسـرگزینی، انتظـار از نقش هـای زناشـویی و 
مسـئولیت پذیـری در میـان دو نسـل متوالی زنان جـوان دیده 

می شود.
و  دانشـگاه  در  دختـران  حضـور  کیانـی،  گفتـه  بـه 
تعییـن کننـده  تحصیـالت تکمیلـی را می تـوان معیـاری 
در  نسـلی  بیـن  تفاوت هـای  شناسـایی  و  تبییـن  بـرای 
خصـوص هویت یابـی و آرمان گرایی در دختـران و مادران 
و تفـاوت دو نسـل تلقـی کـرد. مـادران بـه عنـوان نسـل 
پیشـین، ایـده آل هایـی بـرای زندگـی خـود داشـته انـد و 
تنـوع  بـا  را  هایشـان  ایـده آل  دیگـر،  نسـلی  در  دختـران 
بیشـتری بـرای خـود پرورانـده انـد؛ بنابرایـن، امکان هـا و 
انتخاب هـای متفاوتـی پیـش روی دختـران در مقایسـه بـا 

مادرانشان قرار گرفته است.
وی خاطرنشـان کـرد: بررسـی رابطـه میان میـزان دین 
آن  بیانگـر  بـا مقاطـع تحصیلـی هـم  دانشـجویان  داری 
اسـت کـه بـا افزایـش میـزان تحصیـالت، از میـزان دیـن 
داری  دیـن  هرچنـد  می شـود  کاسـته  دانشـجویان  داری 
دانشـجویان دختر در مقایسـه با دانشـجویان پسر از میزان 

باالتری برخوردار است.
عضو هیئت علمی دانشـگاه کاشـان در ادامه بـا بیان این 
کـه آموزش عالی عالوه بر بعد فـردی بر متغیرهای اجتماعی 
زندگی زنان از قبیل مشـارکت اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی 
نیـز موثر اسـت اظهار داشـت: تحصیـل در مقاطـع آموزش 
عالـی، تأثیراتـی چشـمگیر بـر آگاهـی نسـبت بـه حقـوق 
شـهروندی و مشـارکت بر جای گذاشـته اسـت اما نکته قابل 
تأمل آن اسـت که ایـن آگاهی و ارتقای دانـش افزایی حاصل 
از حضـور در آمـوزش عالـی، بـرای زنـان دانـش آموختـه 
بایسـتی  مطالباتـی را در پـی خواهـد داشـت کـه جامعـه 
زمینه هـای تحققشـان را فراهـم کنـد. دسترسـی نداشـتن به 

منابـع، فرصت ها و بسـترهای سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی 
در جامعـه، موانـع اصلـی تحقـق شـهروندی در میـان زنـان 
 بـا ارائـه بخشـی از آن در حقـوق اجتماعـی 

ً
اسـت و صرفـا

)آموزش( به این گروه، مشارکتشان محقق نخواهد شد.
بـه گفتـه کیانـی، تنهـا در حـوزه مشـارکت های مدنی، 
عضویـت و فعالیـت در نهادها، گروه ها و انجمن هاسـت 
کـه رابطه مسـتقیمی بـا تحصیالت به دسـت آمده اسـت؛ 
مجـرای  از  اسـت  توانسـته  فقـط  عالـی  آمـوزش  یعنـی 
افزایـش مشـارکت اجتماعی زنـان، چهره منفعالنـه آنها را 
تـا انـدازه ای تغییـر دهـد. ورود و رشـد زنـان بـه حـوزه 
آمـوزش، حداقـل از نظر کّمی افزایشـی چشـمگیر داشـته 
اسـت و ایـن موضـوع نکته ای مثبـت درزمینه دسـتیابی به 
جامعـه ای برابر از لحاظ جنسـیتی اسـت اما فراهم شـدن 
ایـن فرصت ها در آمـوزش، بـه معنای ایجـاد فرصت های 
برابـر بـرای زنـان جامعـه در جهـت تحقـق تمـام ابعـاد 

شهروندی نبوده است.
وی در خصـوص تاثیـرات گسـترش حضـور زنـان در 
دانشـگاه ها بـر میزان مشـارکت اقتصادی آنهـا گفت: حضور 
دامـن گسـتر زنـان در آمـوزش عالـی، از عوامل تأثیرگـذار بر 
افزایـش شـاخص توسـعه انسـانی در ایـران بـوده اسـت، اما 
مشـارکت آنهـا در بـازار کار در ایـن سـال ها رشـد چندانـی 
نیافته اسـت. مشـارکت ناچیز و ضعیف زنان، ناشی از فقدان 
توانمنـدی آنهـا نیسـت، بلکـه پژوهش هـا حاکـی از نبـود 
فرصت هـای شـغلی بـرای آنهـا، سیاسـت گذاری های بـی 
توجـه بـه جنسـیت، بـی توجهـی بـه نیـاز بـازار و… اسـت. 
کیانـی تصریـح کرد: یکی از ایـن حوزه ها فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات اسـت که به شـدت رو به رشـد اسـت و قابلیت 
ایجـاد مشـاغل زیـادی را بـرای زنـان در دهه هـای آتـی دارد. 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات از مجموعه رشـته های گروه 
فنـی و مهندسـی اسـت کـه زنـان در آمـوزش عالی سـهمی 
ایـن در حالـی اسـت کـه تجـارب  و  آن دارنـد  ناچیـز در 
کشـورهای مختلف نشـان می دهد که با حضور بیشـتر زنان 
زنـان  از چالش هـای  ای  ایـن عرصـه، طیـف گسـترده  در 
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ازجمله سالمت، مشـارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی و 
حتی خشـونت علیه زنان  رفع می شـود و توانمندسـازی زنان 

روستایی امکان پذیر می شود.
عضـو هیئت علمی دانشـگاه کاشـان خاطرنشـان کرد: 
مهاجـرت، ُبعد دیگری از افزایش ورود به سـطوح آموزش 
افزایـش تعـداد زنـان و  بـا  عالـی دانشـگاهی اسـت کـه 
مواجهـه شـان بـا نابرابری های موجـود در مقوله اشـتغال، 
شـاهد افزایـش آن نیـز هسـتیم. بررسـی ها حاکـی از آن 
از  بـاال  تحصیـالت  دارای  زنـان  مهاجـرت  کـه  اسـت 
کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه در مقایسـه بـا مهاجـرت 
نسـبی  زیـان  می توانـد  بـاال،  تحصیـالت  دارای  مـردان 
باالیـی را سـبب شـود. عـالوه بر شـکاف میان دانشـگاه و 
اشـتغال کـه عاملـی مهـم در ایجـاد اشـتیاق میـان زنـان 
اسـت،  مهاجـرت  بـرای  عالـی  آمـوزش  کـرده  تحصیـل 
تبعیـض  و  نابرابـری  احسـاس  ماننـد  فرهنگـی  عوامـل 
جنسـیتی نیـز می توانـد ازجملـه مشـوق ها بـرای ترغیـب 

آنها به مهاجرت باشد.
کید بـر این که فرصـت دادن به زنان  وی در ادامـه بـا تأ
در مدیریت هـای آمـوزش عالی نـه یک لطف، کـه برآمده 
از نیـاز اسـت، اظهـار داشـت: از دیگـر چالش هـای زنان 
دوره  نشـدن  لحـاظ  دانشـگاه ها،  علمـی  هیـأت  عضـو 
زایمـان زنـان در آییـن نامه ها اسـت. حساسـیت مضاعف 
دربـاره عملکـرد زنـان در پسـت های مدیریتـی، تبعیـض 
منفـی نسـبت بـه زنـان در مـواردی مثـل جـذب اعضـای 
اغلـب  در  زنـان  تعـداد  بـودن  کمتـر  و  علمـی  هیـأت 
سـازمان ها و شـخصیت گـروه گریز و ناسـازگاری گروهی 

از دیگر موانع ارتقای زنان دانشگاهی است.

سـازمانی  درون  شـبکه های  از  زنـان  کـه  آنجـا  از 
اطالعـات،  از  لـذا  انـد؛  خـارج  خـود  مـرد  همـکاران 
فرصت هـا و پـاداش هایـی کـه در گـروه برای مـردان پیش 
می آیـد، محـروم انـد. از دیگـر چالش هـای سـر راه زنان، 
ایـن دیـدگاه غلـط اجتماعـی اسـت کـه می گوینـد زنـان 
بـرای درآمـد اضافـه خانـواده کار می کننـد و نیـاز بـه ارتقا 
و  هسـتند  احساسـاتی  حـد  از  بیـش  زنـان  یـا  ندارنـد، 
مالحظـات خانوادگـی را بـر مالحظـات شـغلی ترجیـح 
نقـش  کـه چـون  گفتـه می شـود  زنـان  بـه  یـا  می دهنـد، 
اصلـی شـما در خانواده اسـت، ما بـا ندادن مسـؤولیت به 

شما کمک می کنیم که این نقش را بهتر ایفا کنید!
کیانـی در پایـان با بیان ایـن که موانع ناملمـوس و غیر 
قابـل دیـد مانـع از ارتقـای شـغلی و حتـی ورود زنـان بـه 
اسـت،  شـده  کلیـدی  مدیریتـی  حوزه هـای  برخـی 
بـه  دسترسـی  در  شـفافیت  ایجـاد  کـرد:  خاطرنشـان 
اطالعـات، تخصیـص امکانـات رفاهـی مثـل مهدکودک 
افزایـش طـول  بـرای کاهـش دغدغه هـای زنـان شـاغل، 
دوره هـای پیمانـی و رسـمی – آزمایشـی زنان عضـو هیأت 
علمـی بـه دلیـل مرخصـی زایمـان و سـایر مشـکالتی که 
زنـان بـه دلیـل نقـش مـادری و شـرایط خـاص خانوادگی 
دارنـد، در نظـر گرفتـن وزنـی بـرای ایجـاد ظرفیت هـای 
قانونـی بـرای بـه کار گرفتن زنـان در جایگاه هیـأت علمی 
و پسـت های مدیریتـی و ترغیـب صنعـت بـه اسـتفاده از 
زنـان در پروژه هـا از راهکارهـای ارتقـای جایـگاه زنان در 

کادمیک است موقعیت های آ
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پنجمین   نشست گروه مطالعات زنان:
زنان در آموزش عالی با نگاهی به 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مؤسسـه  زنـان  مطالعـات  گـروه  ملـی  نشسـت  پنجمیـن 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با عنـوان »زنان در آموزش 

عالـی بـا نگاهـی بـه دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان« در 

همـکاری بـا دفتـر مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و 

خانواده و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

دکتر افسـانه مرزیه، دانشـیار روانشناسی تربیتی دانشکده 

علـوم تربیتـی و روانشناسـی و مشـاور امـور بانوان دانشـگاه 

سیسـتان و بلوچسـتان هم در سـخنرانی خود به بیان گزارشی 

در خصـوص وضعیـت کنونـی دانشـگاه در حـوزه زنـان و 

اقداماتی که در این حوزه انجام شده پرداخت.

وی گفـت: از بیـن ۳۸۰ نفـر هیئت علمی دانشـگاه ۸۵ 

نفـر )۲۲٫۳۷ درصـد( از خانم هـا هسـتند کـه ۱۲ نفـر آنها 

دانشـیار هسـتند. ۴۳ درصد کارکنـان دانشـگاه )۲۴۱ نفر( و 

۳۵٫۹ درصد مدیران دانشگاه را هم زنان تشکیل می دهند.

دانشـجوی  نفـر   ۶۹۷ و  هـزار  هفـت  مجمـوع  از 

کارشناسـی دانشـگاه، چهـار هـزار و ۲۸۹ نفـر )۵۵٫۷۲ 

درصد( دختر هسـتند و ۵۲ درصد دانشـجویان کارشناسی 

ارشـد و ۴۳ درصـد دانشـجویان دکتری دانشـگاه را دختران 

تشـکیل می دهنـد در واقـع دختـران  ۵۰٫۷۴ درصـد کل 

تحصیـالت  مقاطـع  در  دانشـگاه  دانشـجویی  جمعیـت 

تکمیلی را به خود اختصاص داده اند.

مشـاور رئیس دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان در امور 

زنـان و خانـواده با اشـاره بـه رویکـرد مشـارکتی حاکم در 

خـرد  از  اسـتفاده  راسـتای  در  گفـت:  دانشـگاه  ایـن  در 

جمعی، تشـکیل کمیته بانـوان را در دسـتور کار قرار دادیم 

کـه ایـن کمیتـه بـا نظـر مسـاعد رییـس و هیـات رئیسـه 

دانشـگاه زیرنظر مسـتقیم رییس دانشـگاه تشـکیل شد. در 

ایـن کمیته ۹ نفره که ریاسـت آن را مشـاور زنـان و خانواده 

رییـس دانشـگاه برعهده دارد، سـه عضو هیئـت علمی زن 

دانشـگاه بـه پیشـنهاد مشـاور، یـک  نماینـده زن از دفتـر 

دو  دانشـگاه،  در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد 

از دختـران  بیـن کارکنـان زن و یـک نماینـده  از  نماینـده 

دانشـجوی تحصیـالت تکمیلی و یک نماینده از همسـران 

اعضای هیئت علمی سـاکن در مجتمع مسـکونی اسـاتید 

حضور دارند.

وی خاطرنشـان کـرد: کمیتـه در تالش اسـت عالوه بر 

تعامـل حداکثـری و فعالیـت در داخـل دانشـگاه بـا سـایر 

نهادهـای مرتبـط در سـطح شـهر هـم ارتبـاط و تعامـل 

داشته باشد.

برگـزاری مراسـم و برنامه هـای مختلـف در مناسـبتهایی 

مثـل روز زن، روز دختر، روز جهانی مقابله با خشـونت علیه 

زنان و برگزاری جلسـات مشـورتی با سرپرستان خوابگاه های 

دختـران و نیازسـنجی دربـاره کارگاه های آموزشـی مـورد نیاز 

زنان دانشگاهی از جمله فعالیتهای کمیته است.
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دکتـر فرانـک حسـین زاده سـلجوقی، دانشـیار ریاضی 

کاربـردی و رئیـس مجتمـع آموزشـی دانشـگاه سیسـتان و 

بلوچسـتان هم در سـخنرانی خـود با موضـوع کارآفرینی و 

عدالـت اجتماعـی در حوزه زنان با اشـاره به سـهم بسـیار 

کـم زنـان از اعضـای هیئـت علمی بـا درجه دانشـیاری و 

اسـتادی در کشـور گفـت: برای رفـع این مشـکل باید کار 

بیشـتری روی زمینه هـای پژوهشـی انجـام داد کـه با دقت 

نظـری کـه خانم هـا در کارها دارنـد حضور بیشـتر آنها در 

عرصـه پژوهشـی مطمئنـا بـرکات فراوانی هم برای کشـور 

خواهد داشت.

بـه گفتـه وی مشـکالت موجـود در اخـذ طرح هـای 

بـه  واگـذاری طرح هـا  تبعیض هایـی کـه در  و  پژوهشـی 

زنـان وجـود دارد از موانـع عمده ارتقای زنـان عضو هیئت 

علمـی اسـت که با توسـعه شـرکتهای دانش بنیـان و مراکز 

رشـد کـه زمینـه خوبـی بـرای فعالیـت تحقیقاتـی بانـوان 

است می توان این موانع را تا حد زیادی برطرف کرد.

حسـین زاده سـلجوقی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ۲۲٫۷ 

درصـد زنـان ایرانـی، تحصیل کـرده هسـتند از بـاال بودن 

آمـار بیـکاری در زنـان ابراز تاسـف کرد و گفـت: بیکاری 

در زنـان سـه، چهـار برابـر بیشـتر از مردان اسـت کـه باید 

تـالش کـرد زنـان را از گرایش صـرف به مشـاغل دولتی به 

کارآفرینی سوق داد.

رئیس مجتمع آموزشـی دانشگاه سیسـتان و بلوچستان 

بـا اشـاره بـه این که این دانشـگاه از سـال ها پیش بـا ایجاد 

مدارسـی نسـبت به جـذب دانش آموزان مسـتعد در جهت 

عدالـت آموزشـی اقـدام کرده کـه تاثیـر مثبتـی در افزایش 

سـطح تحصیـالت در منطقـه داشـته گفـت: بـا توجـه بـه 

محرومیت هـای تاریخـی در ایـن اسـتان همچنـان بایـد 

ایـن نقـش را گسـترش داد تـا شـاهد کاهـش مشـکالت و 

کمبودهای شدیدی که در این حوزه وجود دارد باشیم.

زاده سـلجوقی تصریـح کـرد: مشـکل عـدم  حسـین 

ورود بـه مدرسـه یا تـرک تحصیل دانش آمـوزان به آموزش 

و پـرورش بر می گـردد. پراکندگی بـاالی جمعیت، فاصله 

زیـاد مـدارس، کمبود فضای اسـتاندارد آموزشـی و کمبود 

پنـج هزار کالس درس در سـطح اسـتان از عوامل موثر در 

ایـن زمینـه اسـت  کـه نـرخ بـاالی موالیـد در اسـتان ایـن 

مشـکل را در آینده تشـدید می کند. مشـکل بعدی، کمبود 

معلم خصوصا معلم زن به ویژه در روستاهاست.

وی خاطرنشـان کـرد: کـودکان بازمانـده از تحصیـل 

زیـادی داریـم کـه علت آن فقـر مالـی و ناتوانـی در تامین 

نیازهـای اولیـه اسـت. دوری مـدارس، نبود آینده شـغلی، 

و  والدیـن  سـوادی  بـی  و  سـوادی  کـم  زودرس،  ازدواج 

تعصبـات محلـی  از مـواردی اسـت کـه در تـرک تحصیل 

کید مـن بر دانشـگاه  دانـش آمـوزان دختـر مؤثـر اسـت. تأ

اجتماعـی و جامعه محور اسـت کـه زنـان می توانند نقش 

زیادی در عدالت آموزشی داشته باشند.

رئیس مجتمع آموزشـی دانشگاه سیسـتان و بلوچستان 

تصریـح کرد: یکـی از روش هـای مؤثر بـرای جلوگیری از 

آمـوزش  و  کارآفرینـی  تقویـت  افـراد،  تحصیـل  تـرک 

روش هـای کارآفرینی اسـت. زنان هیئت علمـی می توانند 

بـا توجـه به خالقیـت و نوآوری کـه در اختیار دیگـران قرار 

بـه  آموزشـی  کمـک  و  آموزشـی  خدمـات  و  می دهنـد 

معیشـت خانواده هـا کمـک کننـد. بدیهـی اسـت وقتـی 

مشـکالت بانـوان منطقـه را رفع کنیـم بر بخـش عمده ای 

از مشکالت زنان پژوهشگر هم موثر خواهد بود.

وی در پایـان خاطرنشـان کرد که یکـی از راهکارهای 

مؤثـر در ایـن زمینـه، جلـب حمایـت خیـران اسـت کـه 

می تواننـد بـا دیـد کارآفـر ینـی بـه رفـع پایدار مشـکالت 

کمک کنند.

امیرحمـزه  دکتـر  نشسـت،  ایـن  بعـدی  سـخنران 

سـاالرزایی، اسـتاد فقه و مبانی حقوق اسـالمی دانشـکده 

الهیات و معارف اسـالمی دانشـگاه سیسـتان و بلوچستان 

بـود کـه بـه بحـث تعـادل حقوقـی زنـان در دانشـگاه بـا 

محوریت مادر پرداخت.
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کیـد بـر ایـن کـه بایـد مراقـب بـود کـه زن به  وی بـا تأ

عنـوان سـلول بنیـادی خانـواده حقـوق اساسـی خـود را 

داشـته باشـد اظهـار داشـت: الگـوی پیشـرفت مـوزون، 

پایـدار و فراگیـر مبتنـی بـر وجود مادری اسـت کـه توامان 

جامعـه مدنـی و خانـواده را مدیریـت می کند. بـا این حال 

علـی رغـم این کـه نقش زنـان در خانـواده بیـش از مردان 

البتـه  نمی کننـد.  دریافـت  چندانـی  مزایـای  اسـت 

خوشـبختانه در کشـور ظرفیتهای قانونی خیلـی خوبی در 

ایـن حـوزه داریـم و اگـر دانشـگاه ها بتواننـد بسـترهایی را 

و  دانشـگاه ها  در  حرفـه ای  فـوق  زنـان  کـه  کننـد  فراهـم 

مجلـس حضـور پیـدا کننـد و خودشـان از نـگاه دنیـای 

زنانگـی خـود در قانونگـذاری مشـارکت داشـته باشـند، 

هـم  زنـان  حقـوق  بـا  قوانیـن  بیشـتر  همخوانـی  شـاهد 

خواهیم بود.

مولـف کتـاب »حقـوق و شـکوه زن در نظـام حقوقـی 

اسالم« تصریح کرد:

حقوقـی کـه در نظـام حقوقی اسـالم بـرای زنـان پیش 

بینـی شـده بسـیار پیشـرفته تـر از نظام هـای مدنـی امروز 

است ولی متأسفانه کمتر عملی شده است.

 وی گفـت: پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه یـک مرکـز 

فرابخشـی بـا محوریـت تعالی حقـوق خانـواده در وزارت 

علـوم و بـه تبع آن دانشـگاه ها خصوصا دانشـگاه سیسـتان 

و بلوچسـتان ایجاد شـود. ایـده ایجاد این مرکز فرابخشـی 

را سالهاسـت کـه گفتـه ام و خیلـی هـم در کنفرانس هـا 

استقبال می شود ولی در عمل محقق نشده است.

به گفته سـاالرزایی ایـن مرکز می تواند به سـازمان های 

دیگـر بـرای دفـاع از حقـوق زنـان ایـده بدهـد و پیگیـری 

کنـد کـه در برنامـه ریزی هـای دانشـگاه ها اولویـت اول را 

به خانم ها بدهند تا به خانواده ها لطمه نخورد.

وی بـا بیـان ایـن کـه در بسـیاری از سـازمانهای دیگر 

مراکـز رفاهـی بـا امکانات بسـیار ویژه در شـمال و جنوب 

و شـرق و غـرب کشـور وجـود دارنـد ولی اعضـای هیئت 

بهره منـد  امکاناتـی  از چنیـن  علمـی خصوصـا خانم هـا 

نیسـتند، گفت: در جلسـه ای به معاون اول رییس جمهور 

پیشـنهاد کـردم که بخشـنامه کنـد زمانی که که یـک بانوی 

دانشـگاهی به هـر یـک از مراکز رفاهـی و مهمانسـراهای 

سـازمان های دیگـر که توسـعه خود را مدیون دانشـگاهیان 

هسـتند، مراجعـه می کننـد امکان اسـتفاده از ایـن مراکز را 

داشته باشند که متأسفانه چنین بخشنامه ای صادر نشد.

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان 

فـوق  مشـاوره  مرکـز  یـک  کـه  کـرد  پیشـنهاد  همچنیـن 

تخصصـی بـا متخصصـان فـوق حرفـه ای از بانـوان در 

دانشـگاه ها ایجـاد شـود کـه در تمـام حوزه هـا از جمله در 

داشـته  فعالیـت  مهندسـی  فنـی  تخصصـی  حوزه هـای 

باشند.

سرپرسـت  زنـان  تنهـا  مالـی،  حـوزه  در  افـزود:  وی 

خانـوار هسـتند که حـق عائله منـدی دریافـت می کنند که 

درخواسـت مـا این اسـت کـه حق عائلـه مندی را بـه تمام 

علمـی  هیئـت  عضـو  زنـان  بـه  الاقـل  یـا  شـاغل  زنـان 

پرداخـت کننـد تـا بتوانند سـاعات تدریسشـان را کم کنند 

و کمتر سراغ کارهای پژوهشی میدانی سخت بروند.

موظفـی  سـاعات  کاهـش  پیشـنهاد  بـا  سـاالرزایی 

اعضـای هیئـت علمـی زن گفـت: بایـد فرمولـی تعریـف 

شـود کـه اگـر زن عضـو هیئـت علمـی، مجرد اسـت یک 

ضریـب تاثیـر و اگـر متاهـل اسـت، ضریب تاثیـری دیگر 

داشـته باشـد و ضریـب تاثیر خاصـی برای مـادران در نظر 

گرفته شود که براساس تعداد فرزندان تغییر کند.

وی با اشـاره به مشـکالت بانـوان کارمنـد، گفت: این 

گـروه خصوصـا نیروهـای خدماتـی بیشـترین کار را دارند 

ولـی کمتریـن مزایـا را دریافـت می کننـد کـه باید سـختی 

شـغل و حمایتهـای مالـی دوره ای بـرای آنها لحاظ شـود. 

برگـزاری سـالی حداقل یک دورهمـی درون سـازمانی که 

همـه بتواننـد در آن شـرکت داشـته باشـند هـم در تقویـت 

روحیه کارکنان زن مؤثر است.
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دکتـر رحمانـی، مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و 

خانـواده در پاسـخ بـه برخـی پیشـنهادهای مطـرح شـده 

گفـت: چـرا همیشـه دنبـال ایجـاد سـاختارهای فرابخشـی 

جدید هستیم و چرا ساختارهای موجود را اصالح نکنیم؟

در حال حاضر، درخواسـت طرح »دانشـگاه دوستدار 

فکـر  کـه  می کنیـم  دنبـال  علـوم  وزارت  در  را  خانـواده« 

می کنـم خیلـی از مواردی کـه دنبال آن هسـتید در آن دیده 

شـدن  آمـاده  از  پـس  طـرح  ایـن  اسـت.  شـده 

دسـتورالعمل های مربوطـه خدمـت متخصصان هـم ارائه 

می شود تا پیشنهادها و نظرات آنها در آن لحاظ شود.

وی بـا بیـان ایـن کـه تسـهیالتی مثـل کاهش سـاعات 

موظفـی اعضـای هیئـت علمـی زن نـه تنهـا کمکـی بـه 

بهبـود شـرایط آنها نمی کند کـه در نهایت تبعـات منفی ای 

نیـز در پـی خواهـد داشـت، گفـت: زنـی که عضـو هیئت 

علمـی می شـود بـه هـر حـال شـرایطی را پذیرفتـه اسـت. 

اگـر مرتـب دنبـال ایـن باشـیم کـه امتیازاتـی را بـرای زنان 

بگیریـم ممکـن اسـت نتیجـه عکـس داشـته باشـد. اگـر 

زنـان عضـو هیئـت علمی به جـای ۱۰ واحـد موظفی، ۳، 

۴ واحـد موظفـی برعهده بگیرند،  کمبود سـاعات موظفی 

انهـا بـار مضاعفـی بـر دوش همـکاران مـرد انهـا نخواهد 

بـود؟  بـه هـر حـال اگر مـادر خانـواده نباید خسـته باشـد 

پـدر هـم نبایـد خسـته باشـد.  از طـرف دیگـر اگـر زنـان 

باشـند طبیعـی  تعـداد سـاعات موظفـی کمتـری داشـته 

اسـت کـه دانشـگاه ها وقتـی بیـن دو گزینه زن و مـرد برای 

جـذب هیئـت علمی قـرار می گیرنـد، جذب همـکار مرد 

را ترجیـح بدهنـد لـذا هر چه در ایـن زمینه ها بـه نفع زنان 

تبعیض قائل نشویم در نهایت به نفع آنها است.

رحمانـی خاطرنشـان کرد: در مورد بحـث مراکز رفاهی 

هـم فکـر نمی کنم ایـن مسـائل چنـدان مردانه زنانه داشـته 

باشـد. بحـث عائلـه منـدی و حضانـت اصـال در حـوزه 

اختیـارات وزارت علـوم نیسـت و قانونگـذاران بایـد ایـن 

مسـئله را بررسـی کننـد. در خصـوص بحث مرکز مشـاوره 

فـوق تخصصـی با حضـور زنـان هم متوجه نشـدم کـه این 

مرکز چه تفاوتی با مراکز مشاوره موجود دارد.

سـاالرزایی هـم در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه دانشـگاه، 

ویترین پیشـرفت کشـور و و رسـالت دانشـگاه، فریاد ملی 

منطقـی اسـت، اظهـار داشـت: وجـود مرکـز فرابخشـی 

یعنـی مرکـزی کـه بتوانـد ایـده بدهـد. درسـت اسـت که 

دانشـگاهیان نمـی توانند قانـون تصویب کنند ولـی این به 

معنـای ایـن نیسـت کـه رفـع مشـکالت موجـود در حوزه 

کار ما نیسـت چون دانشـگاهیان هسـتند که بایـد خوراک 

قانون گذاری را تامین کنند.

علـوم  اسـتادیار  سروسـتانی،  اسـدی  خدیجـه  دکتـر 

دانشـگاه  اجتماعـی  نـوآوری  مرکـز  مدیـر  و  اجتماعـی 

سیسـتان و بلوچسـتان هـم در سـخنرانی خـود با بیـان این 

کـه ایـن دانشـگاه از معـدود دانشـگاهی هایـی اسـت کـه 

خیلـی بـه زنـان اهمیـت می دهـد و بـه هیئـت علمی های 

جـوان میـدان می دهـد، اظهـار داشـت: وقتی همیشـه در 

مطالعـات بـر نقـش خانـواده بـه عنـوان اسـاس جامعـه 

کیـد می کنیم کشـورهایی هسـتند کـه می تواننـد الگوی  تأ

کید می شـود کـه زنان  مـا باشـند، مثـال در آلمـان خیلی تأ

در رشـته های علـوم پایـه فعـال تـر شـوند و در ایـن راسـتا 

بایـد  می گذارنـد.  خاصـی  فلوشـیپهای  و  برنامه هـا 

مناسـبت هایی مثـل روز جهانـی زنان و دختـران در علم را 

تبدیـل بـه فرصتی کنیم که سـاختارهای موجـود را اصالح 

کنیم و فلوشیپ هایی را به زنان بدهیم.

وی بـا اشـاره بـه مسـائل و مشـکالت مضاعفـی کـه 

گریبانگیـر زنان و دختران در اسـتان و دانشـگاه سیسـتان و 

بلوچسـتان اسـت، اظهـار داشـت:  بایـد الاقـل یکـی، دو 

سـال در این اسـتان زندگی کنید تا با مسـائل و مشـکالت 

موجـود آشـنا شـوید. خـود مـن چهار، پنـج سـال پیش با 

انگیـزه زیادی به اسـتان آمـدم ولی تحت تاثیـر محرومیتها 

انگیـزه مـن کاسـته شـده  از  اسـتان  امکانـات  و ضعـف 

اسـت. بسـیاری از تسـهیالت و امکاناتی که در شـهرهای 
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بـزرگ هسـت اینجـا نیسـت؛  لـذا اعضـای هیئـت علمی 

بـه  نسـبت  را  بیشـتری  سـختی های  خـود  نوبـه  بـه  هـم 

همکاران خود در شهرهای دیگر متحمل می شوند.

اسـدی بـا بیان این کـه هیچ تفکیکی بیـن کار حرفه ای 

و زندگـی زنـان عضـو هیئـت علمی وجـود نـدارد، اظهار 

داشـت: مسـئولیت های شـغلی اعضـای هیئـت علمی به 

تنهایـی تاثیـرات روانی و جسـمی زیادی بر آنهـا دارد؛ لذا 

پیشـنهاد می کنیـم پژوهشـی در سـطح کشـور در زمینـه 

سـالمت روانـی و فیزیکـی زنـان و مـردان عضـو هیئـت 

ایـن طـرح می توانـد منبـع  نتایـج  انجـام شـود.   علمـی 

مطالعاتـی خوبـی بـرای محققـان باشـد. البتـه می تـوان 

مطالعـات طولـی هـم انجـام داد و در یـک دوره ۱۰، ۲۰  

سـاله سـالمت روانـی و جسـمی افـراد و تاثیری کـه روی 

خانواده های آنها داشته را بررسی کرد.

وی با اشـاره به سـهم بسـیار پاییـن تر زنـان از اعضای 

هیئـت علمـی دارای درجـه دانشـیاری و اسـتادی گفـت: 

علـت ایـن مسـئله، ضعیـف تـر یـا کـم کارتـر بـودن زنان 

نیسـت و بایـد مشـکالت و موانعـی کـه در مسـیر ارتقای 

زنان دانشگاهی وجود دارد را شناسایی و رفع کرد.

اگـر  کـه  اسـت   درسـت  کـرد:  خاطرنشـان  اسـدی 

امتیـازات خاصـی بـرای زنان عضـو هیئت علمـی در نظر 

گرفتـه شـود ممکـن اسـت در نهایـت به ضـرر آنها باشـد 

ولـی بـه هر حـال با توجـه بـه مسـئولیت زنـان در خانواده 

می تـوان کارهایـی انجـام داد مثـال در شـرایط فعلـی کـه 

بـرای  برگـزار می شـوند،  بـه صـورت مجـازی  کالس هـا 

خانم ها خیلی سـخت اسـت کـه در سـاعت ۶ و ۷ بعد از 

ظهر کالس داشته باشند.

بـه نظـر مـن در همـه دنیـا کاری می کننـد کـه تعادلی 

بیـن کار و خانـواده باشـد. ایـن کـه مثـال دوره آموزشـی 

راهکارهـای بهبـود ارتبـاط در خانـواده را سـاعت ۹ تا ۱۲ 

صبـح روز جمعـه برگـزار  می کنند نـه تنها کمکی بـه بهبود 

ارتباط در خانواده نمی کند بلکه تاثیر عکس دارد.

وی افـزود: زنـان عضـو هیئـت علمی بـا عالقمندی و 

پذیرفتـن مشـکالت ایـن مسـئولیت را قبـول کرده انـد ولی 

نبایـد اجـازه داد عـدم تفکیـک کار و زندگی انگیـزه آنها را 

تحـت تاثیـر قـرار دهـد. چـه اشـکالی دارد که بـرای  زنان 

عضـو هیئـت علمـی هـم مثل زنـان کارمنـد حق شـیر در 

نظر بگیرند؟

شبکه سـازی و ایجـاد ارتبـاط بیـن خانم هـای هیئـت 

علمـی کشـور از سراسـر کشـور هـم می توانـد در حـوزه 

پژوهش و سایر بخش ها بسیار کمک کننده باشد.

اسـدی بـا بیـان ایـن کـه صـرف شـرکت در جلسـات 

بهبـود  بـه  مقالـه کمکـی  ارائـه  و  مختلـف  دسـتگاه های 

وضعیـت زنـان اسـتان نمی کند بر ضـرورت فراهم سـازی 

زمینـه ایفای نقش بیشـتر زنان دانشـگاهی بر شـرایط زنان 

کیـد کـرد و گفـت: اگـر بنـدی در آیین  خـارج دانشـگاه تأ

نامه هـا باشـد کـه بـه صـورت رسـمی بـرای فعالیتهـای 

آفرینـی  نقـش  بـه  کمـک  در  علمـی  هیئـت  اعضـای 

شـود  گرفتـه  نظـر  در  امتیـازی  هـم  دانشـگاه  اجتماعـی 

میتوانیم قدم های بهتری برای استان برداریم.

دکتـر رحمانـی هـم بـا تاییـد صحبتهـای دکتر اسـدی 

مبنـی بـر تفـاوت مسـائل زنـان دانشـگاهی در اسـتانهای 

مختلـف گفـت: در ایـن سلسـله نشسـت ها هم هـدف ما 

ایـن بـوده کـه دغدغه هـا و چالش هـا و مشـکالت زنـان 

دانشـگاهی را بـا توجـه به زیسـت بومی کـه در آن فعالیت 

دارنـد شناسـایی کنیـم. البتـه مطلبـی کـه در مـورد دادن 

سـاعت شـیر به مادران عضـو هیئت علمی مطرح شـد در 

قانـون لحـاظ شـده اسـت. اصـوال یکـی از مشـکالتی که 

در زمینـه حقـوق زنـان دانشـگاهی داریـم ایـن اسـت کـه 

خـود مـا چنـدان از حقـوق و قوانیـن اطـالع نداریـم لـذا 

تجمیـع قوانینـی کـه مختـص زنان عضـو هیئـت علمی  و 

دختران دانشجو است را در دستور کار داریم.

کید بـر این که مصالحـه کار و  دکتـر کشـاورز هـم با تأ

زندگـی زنـان عضـو هیئـت علمـی، همچنـان یک مسـئله 



78  |  خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399

سلسلهنشستهایگروههایعلمیمؤسسه

جهانـی و نیازمنـد تـالش مسـتمر اسـت، اظهار داشـت: 

کتـاب »زنـان در جهان دانشـگاهی« که از فرانسـه ترجمه 

کـرده ام نشـان می دهـد کـه چـه قـدر مسـئله تعـادل کار و 

زندگـی در کشـورهای پیشـرفته مطـرح اسـت و چگونـه 

تـالش می کننـد که ایـن مصالحـه را ایجاد کننـد. در گروه 

مطالعـات زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی 

زنـان  مشـکالت  دربـاره  متعـددی  پژوهش هـای  هـم  

دانشـگاهی اجرا کرده و در دسـت اجرا داریـم که امیدوارم 

بتوانیـم  رحمانـی  دکتـر  حمایـت  و  پژوهش هـا  ایـن  بـا 

اقداماتی را سامان دهیم.

دکتـر مهـری رجایی، اسـتادیار نرم افزار دانشـکده برق 

و کامپیوتـر و رئیـس مرکـز آموزش هـای مجازی دانشـگاه 

سیسـتان و بلوچسـتان هـم در سـخنان خـود بـا محوریت 

تقویت امید و نشاط اجتماعی بانوان دانشگاه گفت:

توجـه صـرف به آمـوزش و پژوهش در دانشـگاه باعث 

شـده کـه روحیه نشـاط و شـادکامی در دانشـگاه ها بسـیار 

کمرنـگ شـود در حالی که یکی از رسـالت های دانشـگاه 

تربیـت اینده سـازان جامعـه اسـت. یکـی از عوامـل مهـم 

موفقیـت، نشـاط اجتماعـی و رضایـت از زندگـی اسـت. 

حفـظ روحیه با نشـاط در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با 

توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی و کمبـود امکانـات بسـیار 

سخت تر است.

وی بـا بیـان ایـن که با توجه بـه محیط بسـته خانوادگی 

در ایـن اسـتان و محدودیتهـای سـخت تـر بـرای دختران، 

زمینه های افسـردگی در آنها بیشـتر اسـت، اظهار داشـت: 

برنامه هـای  و  خوابگاه هـا  در  نشـاط  بـا  فضایـی  ایجـاد 

تفریحـی و ورزشـی خـاص دانشـجویان دختـر، برگـزاری 

دوره هـای مهارت های زندگـی، دوره های تشـکیل خانواده 

و فرزندپـروری، برگزاری دوره هایی برای آشـنایی با حقوق 

زنـان و آمـوزش راه هـای دفـاع از حقـوق خویـش جهـت 

جلوگیـری از آسـیب روحـی و عاطفـی، کمـک گرفتـن از 

دانشـجویان مقیـم در کارهـای دانشـجویی در دانشـگاه و 

حتـی دورکاری جهـت افزایـش حـس ارزشـمند بـودن و 

تقویـت امیـد و نشـاط در دانشـجویان دختر مؤثر اسـت. 

دوره هـای  برگـزاری  هـم  اسـاتید  و  کارمنـدان  زمینـه  در 

و  زنـان  حقـوق  بـا  آشـنایی  جهـت  بانـوان  خـاص 

بـا  خانـم  کارمنـدان  بـرای  ارزش گـذاری  فرزندپـروری، 

کارهایـی حتـی کوچـک امـا کـم هزینـه، معیـار انتخـاب 

مدیـران براسـاس حرفـه و تخصص نـه جنسـیت و اهدای 

هدیـه – حتـی ارسـال یـک گل – بـه ازای تولـد فرزنـد در 

تقویت امید و نشاط اجتماعی این گروه موثر است.

نامـه  آییـن  در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  پایـان  در  رجایـی 

اسـتخدامی اعضـای هیئـت علمـی برخـالف آییـن نامـه 

اسـتخدامی اعضـای غیـر هیئـت علمـی، تمایـزی بـرای 

کاهـش  عـدم  از  اسـت  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  خانم هـا 

موظفـی در دوران شـیردهی و داشـتن کـودکان زیـر شـش 

سـال، عـدم پرداخت حق مهد کـودک و مادرانـه در مقابل 

حـق مسـکن و اوالد بـرای مـردان و یکسـان بودن شـرایط 

ترفیـع در دوران مرخصـی زایمـان با همکاران مـرد و ملزم 

کـردن مـادران عضـو هیئـت علمـی بـه پایـان بـردن کار 

آموزشـی تـا آخـر تـرم حتـی در دوران مرخصـی و دنبـال 

کـردن کارهای پژوهشـی بـرای ترفیـع انتقاد کـرد و گفت: 

در اولویـت قرار دادن واگذاری مسـکن بـرای بانوان مجرد 

زاهـدان  مقیـم  خانواده شـان  کـه  علمـی  هیئـت  عضـو 

نیسـتند، اولویـت دادن بـه خانم هـا بـرای انتخـاب زمـان 

کالس هـا و ملزم کـردن مهد کـودک مجتمع کوی اسـاتید 

بـه پذیـرش کـودکان تـا پایـان سـاعت کالسـی نـه وقـت 

اداری از مـواردی اسـت کـه می تواند در کاهـش دغدغه ها 

دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو  زنـان  نشـاط  ارتقـای  و 

سیستان و بلوچستان کمک کند
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ششمین  نشست گروه مطالعات زنان:
زنان در آموزش عالی با نگاهی به 

دانشگاه بیرجند

مؤسسـه  زنـان  مطالعـات  گـروه  ملـی  نشسـت  ششـمین 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی بـا عنوان »زنـان در آموزش 

عالـی بـا نگاهی به دانشـگاه بیرجنـد« در همـکاری با دفتر 

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزار شد.

در ابتـدای این نشسـت که سـه شـنبه ۱۹ بهمـن ماه به 

میزبانـی دکتر خدیجه کشـاورز، اسـتادیار جامعه شناسـی 

و مدیـر گـروه مطالعـات زنان مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعـی برگـزار شـد،  دکتـر فائـزه رحمانـی، مشـاور 

وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانواده و دانشـیار مهندسـی 

هسـته ای دانشـگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص 

علـت انتخـاب دانشـگاه بیرجنـد بـرای گفت وگـو بـا زنان 

از  بیرجنـد  دانشـگاه  گفـت:  علمـی  هیئـت  عضـو 

دانشـگاههای نـه چنـدان بـزرگ و در عیـن حـال رو بـه 

توسـعه کشـور اسـت که به دلیل شـرایط جغرافیایی، نقش 

ویژه ای در توسعه فرهنگی جنوب شرق کشور دارد.

وی بـا اشـاره به پنـج دوره قبلی برگزاری این سلسـله ها 

گاهـی از نظـرات زنان عضو هیئت علمی دانشـگاه های  و آ

از  زندگـی  و  کار  مصالحـه  گفـت:   کشـور  مختلـف 

در  علمـی  هیئـت  زنـان عضـو  دغدغه هـای  اصلی تریـن 

کشـور و حتـی در سـطح دنیاسـت کـه الزم اسـت بـه آن 

پرداخته شود.

گـروه  اسـتادیار  دباغـی،  حمیـده  دکتـر  ادامـه،  در 

ارائـه  بـه  طباطبائـی  عالمـه  دانشـگاه  زنـان  مطالعـات 

یافته هـای تحقیـق خـود در زمینـه وضعیـت زنـان عضـو 

هیئـت علمی و مشـکالت آنهـا  پرداخت و گفـت: در این 

تحقیـق کـه در قالب مصاحبه نیمه عمیق نیمه سـاختارمند 

علمـی  هیئـت  عضـو  زنـان  از  تـن   ۲۶ بـا  شـده  انجـام 

دانشـگاه های عالمـه طباطبائی و تهران و چند پژوهشـگاه 

و  مزایـا  علمـی،  هیئـت  عضـو  شـغل  ماهیـت  دربـاره 

خصوصـا  شـاغل  زنـان  بـرای  حرفـه  ایـن  مشـکالت 

تعارضاتـی کـه بیـن کار و زندگی خانوادگـی ایجاد می کند 

و اسـتراتژی های مصالحـه بیـن کار و زندگـی خانوادگـی 

مصاحبه شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: طبق آمار سـال ۹۴ نسـبت زنان 

عضـو هیئـت علمـی زن بـه کل اعضـای هیئـت علمـی 

۱۵٫۲۳ درصـد و نسـبت زنـان دارای مرتبـه اسـتاد تمامی 

۵٫۷ درصـد اسـت که نشـان می دهد زنان با سـختی های 

بسیار و خیلی کم به استادی می رسند.

دباغـی در خصـوص مشـخصات گـروه مورد بررسـی 

گفـت:  از جمعیـت مـورد بررسـی ۳۶ درصـد در گـروه 

سـنی ۳۰ تـا ۳۹ سـال، ۴۸ درصـد در گـروه سـنی ۴۰ تا 

۴۹ سال و بقیه در گروه سنی ۵۰ تا ۵۹ سال بودند.

در ابتـدای کار قـرار بـود فقـط بـا خانم هـای متاهـل 

دارای فرزنـد مصاحبـه کنـم ولـی بعـدا متوجـه شـدم کـه 
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 مجـرد بـودن و فرزنـد نداشـتن در برخـی اعضـای 
ً
اساسـا

هیئـت علمـی امری خودخواسـته بـرای مصالحـه بین کار 

و زندگی است.

براسـاس ۱۶ درصد زنان مورد بررسـی مجرد، هشـت 

درصـد متاهـل و بـدون فرزنـد،  ۲۰ درصـد دارای یـک 

فرزنـد، ۵۲ درصـد دارای دو فرزنـد و چهـار درصد دارای 

بیش از دو فرزند بودند.

عضـو هیئـت علمـی گـروه مطالعـات زنـان دانشـگاه 

عالمـه طباطبائـی خاطرنشـان کـرد: از منظـر زنـان عضو 

هیئـت علمی، پویایی شـغل، بـه روز بـودن و برخورداری 

از جایـگاه اجتماعـی، مدیریت زمان و شـناوری زمان کار 

مزایـای شـغل هیئـت  از مهمتریـن  آن  انعطاف پذیـری  و 

زمـان  عـدم  و  زمانـی  فشـار  زیـاد،  اسـترس  و  علمـی 

بـرای  نبـود روز مضاعـف  و  محـوری، وظیفـه محـوری 

زنـان، سـختی شـغل،  تنیدگـی آن بـا زندگـی و ماهیـت 

مهاجم این شـغل بـه عرصه زندگی و نگاه مردسـاالرانه ای 

کـه در این شـغل حاکم اسـت از مشـکالت عضـو هیئت 

علمی بودن است.

وی بـا بیـان ایـن کـه در صـورت همسـویی انتظارات 

نقشـی در حـوزه خانـواده و کار با حل  تعارضـات در کار، 

اگـر  ولـی  می شـود  حـل  هـم  خانـواده  در  تعارضـات 

انتظـارات نقشـی متقاوت باشـند، بار نقشـی افـزون پیش 

می آیـد، اظهـار داشـت: یکـی از مهمتریـن تعـارض هـا، 

تعـارض بـا همسـر اسـت. البتـه در مـواردی کـه همسـر 

خـودش عضـو هیئـت علمی اسـت تعـارض کمتر اسـت 

البتـه نمـی توانـم نتیجه کلی بگیـرم ولی در میـدان تحقیق 

من این طور بود.

همسـران زنـان عضـو هیئت علمـی – چه عضـو هیئت 

علمـی باشـند و چه نباشـند – معموال از کوتاهی همسـران 

در انجـام امـور خانـه گلـه ندارنـد و سـعی می کننـد بـا 

ترفندهایـی آن را حـل کننـد ولی وقتی وظیفـه نگهداری از 

خودشـان  کـه  همسـرانی  حتـی  می شـود  مطـرح  فرزنـد 

هیئت علمی هستند کال کار را به مادر واگذار می کنند.

دباغـی بـا اشـاره به تعـارض با خـود به عنوان مشـکل 

دیگـری کـه زنـان عضـو هیئـت علمـی بـا آن مواجهنـد، 

گفـت: یکـی از ویژگی هـای تعـارض با خود جایی اسـت 

کـه زنـان بیـن اولویتهـا سـرگردان می شـوند مثـال زنی که 

دوسـت دارد در محـل کارش آراسـته باشـد و آرایش بکند 

ولـی بـه دلیـل کدهـای پوششـی کـه بـرای زنـان تعریـف 

شـده ایـن امـکان را نـدارد. یکـی از تعارض هـای مهـم 

دیگـر، تعـارض بـا فرزند اسـت. خسـتگی مفـرط مانع از 

مادرانگـی شـاداب در کنـار فرزنـد می شـود. بحـث دیگر 

هـم مـادری کنترلگر اسـت کـه زنـان عضو هیئـت علمی 

به دلیل شغلشان پیدا می کنند.

وی افـزود: تعـارض کار بـا وظایـف خویشـاوندی و 

عـذاب وجـدان بابـت این کـه نکند بـرای خانـواده خود و 

همسـرش کـم می گـذارد از دیگـر مشـکالت زنـان عضو 

هیئت علمی است.

دباغـی بـا بیان ایـن که در انتخـاب بیـن کار و زندگی، 

کسـانی کـه فقـط یـک گزینـه را انتخـاب می کننـد و بـه 

گزینـه دیگـر اهمیـت چندانـی نمی دهنـد معمـوال هزینـه 

اجتماعـی زیـادی  می پردازنـد، اظهار داشـت: گروهی از 

زنـان فقـط کار را انتخـاب می کننـد و نگاه آنها بـه خانواده 

مینـی مالیسـتی )حداقلـی(  اسـت، دسـته دیگـر کسـانی 

هسـتند که بـه تعبیر بر گرفتـه از نظریه دورکیم، خودکشـی 

دیگرخواهانـه می کننـد یعنـی کامـال از زندگی و سـالمت 

خـود می گذارنـد و بـه خیـال خـود بـه نوعـی فـداکاری 

مقـدس برای خانـواده دسـت می زنند. خانـم عضو هیئت 

علمـی کـه تمـام و کمـال، خانـواده را انتخـاب می کنـد، 

دچـار ترس از داغ ننگ می شـود و می ترسـد دیگـران او را 

متهـم بـه کـم کاری کننـد و حتـی بـه او می گوینـد »شـما 

کـه وقت نداشـتی بـه کار هیئت علمی برسـی، چـرا جای 

فـرد دیگـری را تنـگ کـردی؟ « در مقابـل کسـانی هم که 

خانـواده را بـه حداقـل می رسـانند، اگرچه دانشـگاه آنها را 
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بـا آغـوش بـاز می پذیـرد ولی بـه عنوان زنـی که مـادری – 

انتخابـی کـه از قبـل جامعـه بـرای زن کـرده – را فرامـوش 

می کند هزینه اجتماعی زیادی می پردازد.

وی خاطرنشـان کـرد: تیـپ دیگـر زنـان عضـو هیئـت 

علمـی، گـروه  بهره منـد از »سـرمایه داری حمایتگـری« 

هسـتند یعنـی افـرادی کـه هـم اعضـای خانـواده و هـم 

همـکاران از او حمایـت می کننـد. تیـپ دیگـر گـروه بـه 

همیشـه  شـخص  یعنـی  هسـتند  خودتعلیـق  اصطـالح  

بخشـی از خـود را نادیـده بگیـرد کـه برخـی از خانم ها از 

ایـن اسـتراتژی اسـتفاده می کننـد. تحلیـل مـن این اسـت 

کـه دو تیپـی کـه در دو سـرحد انتخـاب خـود را کـرده اند 

هزینـه اجتماعـی را داده انـد ولـی دو تیپـی کـه در بین این 

دو هسـتند از انتخـاب کـردن طفـره رفتـه انـد چـون نمـی 

خواهنـد برچسـب بخورنـد. گـروه خودتعلیـق، زیگزاگی 

عمـل می کننـد یعنـی موقـع فرزنـدآوری کار را کـم رنـگ 

می کننـد و وقتـی کـه می خواهنـد ترفیـع بگیرنـد وظیفـه 

خانوادگی را کم رنگ می کنند.

عضـو هیئـت علمـی گـروه مطالعـات زنـان دانشـگاه 

عالمـه طباطبائـی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه شـغل هیئت 

علمـی در نظـام آمـوزش عالی مـا، تعریفی مردانـه و حتی 

جوانانـه دارد و زنانگی و مادری دیده نشـده اسـت در ارائه 

راهکارهـای پیشـنهادهای خـود برای حل مشـکالت زنان 

عضـو هیئـت علمـی خطـاب بـه دکتـر رحمانـی گفـت: 

معتقـد بـه تبعیـض یـک طرفـه بـه نفع زنـان عضـو هیئت 

علمـی که باعث می شـود نقدهایی به ما وارد شـود نیسـتم 

می کنـم.  پیشـنهاد  را  شـرایط  براسـاس  مصالحـه  بلکـه 

راهـکاری کـه خیلـی می توانـد بـه نومـادران کمـک کند، 

دورکاری اسـت کـه در شـرایط کرونـا اجبـارا آن را تجربـه 

کردیم.

وی بـا اشـاره به شـباهت بارداری بـا دوره سـربازی از 

لحـاظ  تجربـه دلهـره آوری که فرد پشـت سـر می گـذارد، 

گفـت: در حـال حاضر بـه ازای خدمت سـربازی یک پایه 

می شـود  داده  علمـی  هیئـت  عضـو  آقایـان  بـه  علمـی 

نمی گویـم بـه ازای هـر فرزنـد یـک پایـه علمی داده شـود 

چـون فرزنـدآوری هم مثـل سـربازی، کار علمی نیسـت. 

فقـط درخواسـت دارم ارفاقـی در جمع بنـدی امتیازات به 

مـادران عضـو هیئت علمـی بشـود و در بعضی حـوزه ها، 

امتیازها را در تعلیق بگذارید.

در ادامـه ایـن نشسـت برخـط )آنالیـن(، دکتـر همـا 

مالکـی، اسـتادیار مهندسـی نسـاجی گروه فرش دانشـگاه 

بیرجند و مشـاور رئیس دانشـگاه در امور بانـوان و خانواده 

بـه ارائـه گزارشـی در خصـوص وضعیـت زنـان در ایـن 

دانشـگاه و ارائـه دیدگاه های خود در زمینه حل مشـکالت 

زنـان عضـو هیئـت علمـی پرداخـت و گفـت: دانشـگاه 

بیرجنـد دارای ۵۶ نفـر عضـو هیئـت علمـی زن اسـت که 

مرتبـه  در  نفـر  تمامـی،۱۱  اسـتاد  مرتبـه  در  نفـر  پنـج 

دانشـیاری، ۳۳ نفـر در مرتبـه اسـتادیار و هفـت نفـر در 

ایـن  دختـر  دانشـجویان  بیـن  از  هسـتند.  مربـی  مرتبـه 

مقطـع  در  دختـر  دانشـجویان  درصـد   ۷۴ دانشـگاه 

کارشناسـی، ۲۲ درصـد در مقطـع کارشناسـی ارشـد و 

چهار درصد در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

بـه جـز  تمـام دانشـکده ها  وی خاطرنشـان کـرد: در 

دانشـکده مهندسـی تعداد دانشـجویان دختر بیشـتر است 

و حتـی در برخی دانشـکده ها مثل هنر تعداد دانشـجویان 

دختر غالب است.

دکتـر مالکـی در ادامـه بـا ارائـه گزارشـی از فعالیتهای 

حـوزه زنـان در معاونت هـای مختلـف دانشـگاه بـه بیـان 

شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی زنـان در بیرجنـد پرداخت و 

گفـت: شـهر بیرجنـد دارای زیربنـای فرهنگی و آموزشـی 

خوبـی اسـت و از لحـاظ تاریخی هـم دومین مدرسـه در 

ایـران – بعـد از مدرسـه دارالفنـون – در ایـن شـهر تاسـیس 

بـرای  بیرجنـد  شـوکتیه  مدرسـه  مسـئوالن  اسـت.  شـده 

تشـویق خانواده هـا بـه فرسـتادن دخترانشـان بـه مدرسـه  

اعـالم کـرده بودند کـه دانش آمـوزان دختر را پـس از پایان 
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تحصیـل در ایـن مدرسـه اسـتخدام می کننـد و خانواده ها 

هـم بـه صـورت خودجـوش دختـران خـود را بـه مدرسـه 

مـورد  در  کـه  تابوهایـی  از  خیلـی  لـذا  می فرسـتادند؛ 

تحصیـل دختـران در مناطـق دیگـر وجـود دارد از خیلـی 

وقت پیش در این شهر شکسته شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن زیربنـای قـوی آموزشـی و 

فرهنگـی باعـث شـده خانواده هـای بیرجنـدی نـه فقط در 

برابـر آمـوزش فرزندان دختر خـود مانعی ایجـاد نکنند که 

در  فرزندانشـان  روی  سـرمایه گذاری  بیشـترین  برعکـس 

مـی رود  انتظـار  اسـاس  ایـن  بـر  باشـد.  آمـوزش  حـوزه 

دانشـگاه بیرجنـد بـا توجـه بـه زیرسـاخت های موجـود به 

دانشـگاه های  جـزو  و  برسـد  خـود  شایسـته  جایـگاه 

برخوردار باشد. 

در ادامـه، دکتـر مرضیـه ثاقب جـو، اسـتاد فیزیولـوژی 

ورزشـی دانشـکده تربیـت بدنی و علوم ورزشـی دانشـگاه 

بیرجنـد هـم گفـت:  گاهـی مسـاوی در نظر گرفتـن نوعی 

بـی عدالتـی اسـت. در تدویـن آیین نامه هـا و قوانیـن زنان 

چـه قـدر نقـش دارنـد؟ آیـا درسـت اسـت کـه قانـون را 

مـردان بـدون توجـه بـه دنیـای زنـان بـرای هـر دو جنـس 

بنویسند؟

افـزود: متأسـفانه در حـال حاضـر تناسـبی بیـن  وی 

پسـت های  و  دانشـگاه ها  علمـی  هیئـت  در  زنـان  سـهم 

مدیریتـی وجود نـدارد. در حالـی که زنانی که پسـت های 

اگـر  و  دارنـد  را  پذیرفته انـد شایسـتگی الزم  را  مدیریتـی 

مشـکلی هسـت بـه مسـائل فرهنگی بـر می گردد. بـه نظر 

مـن الزم اسـت دوره هایی برای آشـنایی زنان با حقوقشـان 

برگـزار شـود و در کنـار آن برابـری حقـوق زن و مـرد را از 

کودکی به دختران و پسران آموزش دهیم.

ثاقب جـو با ابراز تاسـف از این که  مسـئله فرزند آوری 

نشـده  دیـده  آیین نامه هـا  در  علمـی  هیئـت  عضـو  زنـان 

بسـیار  ظرافـت  بـا  بایـد  داشـت:  اظهـار  اسـت، 

درخواسـت های خـود را مطـرح کنیـم تـا تصور نشـود در 

کمتـر،  عملکـرد  بـا  و  دادیـم  قـرار  ضعیفتـری  جایـگاه 

مطالبه هـای برابـر داریـم. در هـر حـال، امتیـازات بایـد 

براسـاس شایسـتگی های افـراد داده شـود. در مـورد مدت 

زمـان بـارداری هـم می شـود مشـابه دوره سـربازی آقایان 

عمـل کـرد. در بحث ارتقا اگـر نمی شـود دوره فرزند آوری 

را در بنـد پژوهـش گنجانـد ولـی مثـال  در بنـد فرهنگی یا 

گرفـت  نظـر  در  را  زنـان  بـارداری  می تـوان  اجتماعـی 

خصوصـا ایـن کـه مقـام معظـم رهبـری بـر فرزنـدآوری 

کیـد دارنـد و باید طوری باشـد که زنان بـدون نگرانی از  تأ

ارتقای شغلی بتوانند فرزندآوری کنند.

وی در ادامـه به مشـکالت ویژه همسـران عضو هیئت 

علمـی پرداخـت و گفـت: گاهـی می بینیـم کـه بـه زن و 

شـوهری کـه هـر دو عضـو هیـت علمـی هسـتند و کار 

پژوهشـی مشـترکی دارنـد بـه دیـد منفـی نـگاه می شـود و 

ایـن شـائبه مطرح می شـود که یکـی از همسـران کار کرده 

و نـام دیگـری را هـم در مقالـه آورده اسـت. در حالـی که 

چنیـن مطالبـی دور از شـان اعضای هیئت علمی اسـت و 

در آییـن نامه هـا هـم ممنوعیتی در ایـن زمینه وجـود ندارد 

بـا این حـال در جلسـات ارتقاء دیـده ام که به ایـن گروه از 

اعضـای هیئـت علمـی توصیـه می شـود کـه بـرای ارتقای 

مرتبـه بعـدی بهتـر اسـت ایـن قبیـل پژوهش ها را نداشـته 

کیداتـی اسـت کـه در مـورد  باشـند کـه در تعـارض بـا تأ

 در شـرایطی که زمینه پژوهشـی 
ً
خانواده می شـود و اساسـا

مشـترک اسـت نبایـد ایـن مـوارد مانـع اعطـای امتیـازات 

پژوهشگران شود.

ثاقب جـو تصریـح کـرد: در بحـث اسـتخدام هـم بـه 

عنـوان عضو هیئـت علمی مـواردی را دیده ام کـه با وجود 

امتیـاز برابـر بیـن دو داوطلـب زن و مـرد بـا این اسـتدالل 

کـه مـرد نـان آور خانواده اسـت حـق داوطلـب زن پایمال 

شـده و اگـر زن و شـوهری بـرای اسـتخدام مراجعـه کننـد 

دانشگاه ها اکراه دارند و اولویت را هم به مرد می دهند.

در ادامـه، دکتر عاطفه آجری آیسـک، اسـتادیار حقوق 
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دانشـگاه  انسـانی  و علـوم  ادبیـات  دانشـکده  خصوصـی 

بیرجنـد هم بـه بیان برخـی دغدغه های بانوان دانشـگاهی 

درباره مسـائل شـغلی و حقـوق آنها پرداخـت و گفت: در 

جنسـیتی  تبعیـض  عـدم  بـر  بین المللـی  و  ملـی  قوانیـن 

کیـد  شـغلی و حـق بهره منـدی زنـان از امنیـت شـغلی تأ

شـده اسـت.  با توجـه به ایـن که مرخصـی زایمـان باعث 

اختـالل در فعالیـت پژوهشـی و  رونـد ترفیـع پایـه زنـان 

هیئـت  اعضـای  شـغلی  امنیـت  مسـئله  ایـن  می شـود، 

علمـی پیمانـی را کـه تمدیـد قراردادشـان منوط به کسـب 

پایـه و ارتقـای آن هاسـت تهدیـد می کنـد. موضـوع دیگر 

اختـالف نظـری اسـت کـه در بحـث پرداخـت حقـوق و 

مزایـای دوره مرخصـی زایمـان بیـن دانشـگاه ها و صندوق 

تامیـن اجتماعی وجود دارد. یکی از مشـکالت مشـموالن 

بیمـه تامیـن اجتماعـی کـه عمدتـا پیمانـی هسـتند ایـن 

کیـد دارد کـه طبق  اسـت کـه صنـدوق تامیـن اجتماعی تأ

قانـون، حقوق و مزایـای مرخصی زایمـان کارکنان زن باید 

توسـط سـازمان متبوعشـان پرداخـت شـود که بـا توجه به 

خـودداری برخـی دانشـگاه ها از آن مشـکالتی بـرای زنان 

دانشـگاهی در برخـی دانشـگاه ها ایجـاد شـده اسـت بـه 

زن  علمـی  هیئـت  اعضـای  برخـی   
ً
اساسـا کـه  طـوری 

برجیـح می دهنـد بـرای مواجـه نشـدن بـا این مشـکالت 

 از مرخصی زایمان استفاده نکنند.
ً
اساسا

کیـد بـر ایـن کـه در دانشـگاه بیرجنـد ایـن  وی بـا تأ

مشـکل وجـود ندارد دربـاره علت بروز ایـن ناهماهنگی و 

مشـکل گفـت: طبـق رای وحـدت رویـه ای کـه در ایـن 

زمینـه در دیـوان عدالـت اداری داریم دسـتگاه های دولتی 

ملزم هسـتند حقوق و مزایای شـاغالنی را کـه از مرخصی 

زایمان اسـتفاده می کننـد پرداخت کننـد و تامین اجتماعی 

چنیـن تکلیفـی نـدارد. با ایـن حال دانشـگاه ها بـه قوانینی 

اسـتناد می کننـد کـه براسـاس آن دانشـگاه ها از قوانینی که 

دسـتگاه های دولتـی را ملـزم بـه پرداخت حقـوق و مزایای 

دوره مرخصی زایمان کرده مستثنی کرده است.

اسـتادیار حقـوق خصوصی دانشـکده ادبیـات و علوم 

انسـانی دانشـگاه بیرجند خاطرنشـان کرد: موضـوع دیگر، 

اختصـاص حـق عائلـه منـدی بـه بانـوان شـاغل اسـت. 

طبـق بنـد ۴ مـاده ۶۸ قانـون مدیریت خدمات کشـوری، 

کارمنـدان زنـی کـه دارای همسـر نیسـتند یـا همسرشـان 

تنهایـی  بـه  افتـاده کلـی اسـت و خـود  از کار  و  معلـول 

متکفـل هزینـه فرزنـدان اسـت از مزایـای کمـک هزینـه 

عائله منـدی بهره منـد می شـوند. بـه نظـر می رسـد این بند 

بعضـی  در  و  می شـود  شـامل  هـم  را  مجـرد  خانم هـای 

دسـتگاه ها مثـل آمـوزش و پـرورش هـم حـق عائله مندی 

بـه کارمنـدان زن مجـرد تعلـق می گرفـت تـا ایـن کـه در 

سـال ۹۶  دیـوان عدالـت اداری رای بـر ایـن داد کـه مـراد 

مقنـن از زنـان فاقد همسـر کسـانی اسـت که قبال همسـر 

داشـته انـد و بعـد به دلیل طالق یا فوت همسـر خـود را از 

دسـت داده انـد لـذا پرداخـت حـق عائله منـدی بـه زنـان 

مجـرد قطـع شـد و تنها بـه زنانی کـه قبـال ازدواج کرده اند 

قانـون   از  ایـن حـال چـون دانشـگاه ها  بـا  تعلـق گرفـت 

مدیریـت خدمـات کشـوری مسـتثنی هسـتند بهتر اسـت 

در  زنـان  از  ایـن گـروه  بـه  عائله منـدی  اختصـاص حـق 

هیات امنای دانشگاه ها تصویب شود.

وی خاطرنشـان کرد: درسـت اسـت که رفـع برخی از 

ایـن دغدغه هـا قانونـا در صالحیـت وزارت علـوم نیسـت 

گاهـی حقوقـی  ولـی طـرح ایـن موضوعـات و افزایـش آ

زنـان، باعـث مطالبه گـری شـده و قانون گـذاران را مجبـور 

به تغییر قانون می کند.

سـخنران پایانـی ایـن نشسـت هم دکتـر سـیده عاطفه 

حسـینی، دانشیار بیماری شناسـی گیاهی – ویروس شناسی 

گـروه آموزشـی گیـاه پزشـکی دانشـگاه بیرجنـد بـود که با 

طـرح ایـن سـؤال کـه چـرا زنـان دانشـگاهی، اثربخشـی 

کافـی در جامعـه ندارنـد، گفـت:  چهار فاکتـور اثرگذاری 

تربیـت، وضعیـت  و  تعلیـم  بـه  انسـان، دسـتیابی کافـی 

و  ازدواج  اشـتغال،  در  قانونـی  شـاخص های  سـالمتی، 
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حقـوق اجتماعی و تعـداد زنان در قدرت اسـت.  در مورد 

فاکتـور اول بایـد گفـت علـی رغـم افزایـش دسترسـی بـه 

هنـوز  دختـر،  دانشـجویان  زیـاد  تعـداد  و  دانشـگاه ها 

ضریـب جنسـیتی در بسـیاری رشـته ها در کنکـور اعمـال 

می شـود بـه طـوری کـه تـا ۵۰ درصـد ظرفیـت بعضـی 

رشـته ها توسـط پسـران پـر نشـود ۵۰ درصد دیگـر را نمی 

برخـی  کمتـر  سـرمایه گذاری  دیگـر،  مسـئله  گیرنـد، 

خانواده ها روی دختران است.

وی گفـت: از لحـاظ فاکتـور سـالمت هـم متأسـفانه 

نـرخ مشـکالت روانـی مثـل افسـردگی در زنـان باالسـت 

کـه یکـی از دالیـل آن مسـئولیتهای زیاد زنان اسـت و این 

تلقـی  خانـواده  در  آخـر  اولویـت  را  خـود  زن  یـک  کـه 

می کنـد و اگـر جایی بـه خـودش اهمیت می دهـد عذاب 

حقـوق  لحـاظ  از  دیگـر  طـرف  از  می گیـرد.  وجـدان 

اجتماعـی زنان هم مشـکالت زیـادی داریم بـه طوری که 

یـک زن عضـو هیئت علمـی هم بـدون اذن همسـر اجازه 

خـروج از کشـور و حتـی اشـتغال را نـدارد. نکتـه دیگـر 

عـدم حضـور زنـان در رونـد قانـون گـذاری، تعـداد کـم 

و  زن  نماینـدگان  پاییـن  اثرگـذاری  و  مجلـس  در  زنـان 

استخدام های گزینشی براساس جنسیت است.

حسـینی خاطرنشـان کـرد: بـه عنـوان زنـان شـاغل در 

آمـوزش عالی باید آمـوزش و پرورش را نسـبت به اهمیت 

فرهنگ سـازی توجیـه کنیم بـه طوری که پسـرها از کودکی 

به جایگاه و ارزش و منزلت زنان واقف شوند.

کمـک بـه افزایـش توانمندی های زنـان و اعزام بیشـتر 

در  زنـان  بیشـتر  ورود  و  مطالعاتـی  فرصتهـای  بـه  آنهـا 

راه انـدازی گفتمان های بین سـازمانی و رفع مشـکالت در 

حوزه هـای مختلـف و بالخـره تقویت روحیه ارزشـمندی 

زنـان  اثربخشـی  افزایـش  در  زنـان  در  خودبـاوری  و 

دانشگاهی مؤثر است.
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نخستین نشست گروه مطالعات آینده نگر:
هوش مصنوعی و آینده 

برنامه های آموزشی دانشگاهی

آینده نگـر  مطالعـات  گـروه  نشسـت  نخسـتین  در 

مقولـه  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه 

برنامه هـای  آینـده  آن در  تاثیـر  و  هـوش مصنوعـی 

آموزشی دانشگاهی بررسی شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مؤسسـه مطالعات 

فرهنگـی و اجتماعـی در چهلمین نشسـت مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگی و اجتماعی و نخسـتین نشسـت 

مطالعـات  گـروه  نشسـت های  جدیـد  سـری  از 

دکتـر هدیـه سـاجدی، عضـو  آینده نگـر مؤسسـه، 

هیئـت علمی پردیس علوم دانشـگاه تهـران با عنوان 

آموزشـی  برنامه هـای  آینـده  و  مصنوعـی  »هـوش 

و  جهانـی  تجـارب  بـر  مـروری  دانشـگاهی: 

آموزه های آن« سخنرانی کرد.

وی در تعریـف هـوش مصنوعـی گفـت: هدف 

ماشـین های  تولیـد  مصنوعـی  هـوش  دانـش 

هوشـمندی اسـت کـه بتواننـد هماننـد انسـان عمل 

از  ایـن حـوزه در برگیرنـده گسـتره وسـیعی  کننـد. 

مفاهیـم مرتبـط بـا علـوم کامپیوتـر اسـت کـه از آن 

جملـه می تـوان بـه ادراک، منطـق و یادگیری اشـاره 

کـرد. هـوش مصنوعـی در حـال تبدیـل شـدن بـه 

یکـی از روندهـای اصلی شـکل دهنـده تحوالت و 

کارکردهای علمی و فناوری است.

سـاجدی بـا بیـان ایـن کـه سیسـتم های هـوش 

مصنوعـی می تواننـد بـا دریافت و خوانـدن داده ها، 

یـاد گرفتـه و آموخته هـای خـود را بـرای رسـیدن بـه 

داشـت:  اظهـار  ببندنـد،  کار  بـه  خاصـی  اهـداف 

کشـورهای پیشـتاز در این حـوزه در تالشـند خود را 

بـرای رویارویـی بـا تغییـرات آینـده آمـاده کننـد بـه 

طـوری کـه کشـور امـارات در سـال ۲۰۱۷ اقـدام به 

تاسیس وزارت هوش مصنوعی کرده است.

تهـران،  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 

تصمیم گیـری دقیق تـر، مدیریـت کارآمـد، سـاخت 

محصـوالت بهتـر، تجزیـه و تحلیـل و پیـش بینـی 

آینـده، تصمیم گیری های محاسـبه شـده داده محور 

و خـودکار کـردن فرآیندهـا را از مزایای سیسـتم های 

هوش مصنوعی عنوان کرد.

بکارگیـری  تقاضـای  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دارای  و  مصنوعـی  هـوش  دانـش  بـا  متخصصـان 

چشـم اندازهای بین رشـته ای گفت: طبـق پیش بینی 

ای کـه در سـال ۲۰۱۸ شـده تا سـال ۲۰۲۲ شـاهد 

ایجـاد ۵۸ میلیـون شـغل در حـوزه هـوش مصنوعی 

هسـتیم کـه در زمینه هایـی مثـل کمک بـه پیش بینی 

و  منتظـره  غیـر  بـرای چالش هـای  ریـزی  برنامـه  و 

تولیـد سـریعتر، بهتـر، قـوی تر، ایمـن تـر و پایدارتر 

محصوالت فعال خواهند شد.
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اگرچـه اصول اخالقی اسـتفاده از چنین فنـاوری هنوز 

مورد بحث و بررسـی اسـت، اما بسـیاری از موسسـات و 

سـازمانها در سراسـر جهـان در حـال توسـعه ایـن فناوری 

بخـش  در  زیـادی  تغییـرات  کـه  طـوری  بـه  هسـتند 

تاکسـیرانی، فـروش کتـاب و صنعـت خرده فروشـی و … 

بـروز کـرده و پیـش بینی می شـود کـه تحول قابـل توجهی 

نیز در بخش آموزش عالی در سال های آتی بروز کند.

سـاجدی بـا اشـاره بـه درخواسـت های فزاینـده بـرای 

همـگام سـازی آمـوزش عالـی بـا رونـد صنعـت، افزایش 

در  رشـته ای  بیـن  رشـته های  در  تحصیـل  برنامه هـای 

دانشـگاه های سراسـر جهـان و اعطـای مـدرک بین رشـته 

ای بـا ترکیب دو یا چند رشـته دانشـگاهی در یک برنامه را 

کـه براسـاس نیازهـای صنعت تعریـف شـده از زمینه های 

در  عالـی  آمـوزش  در  مصنوعـی  هـوش  بخشـی  تحـول 

سال های آتی عنوان کرد.

زمینـه  در  تجـارب جهانـی  برخـی  بـه  ادامـه  در  وی 

آموزشـی  برنامه هـای  در  مصنوعـی  هـوش  جایـگاه 

دانشگاهی

در  ملـون  کارنگـی  دانشـگاه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 

آمریـکا، در سـال ۲۰۱۸ با ایجـاد دوره کارشناسـی هوش 

مصنوعی پیشـگام آموزش این رشـته از مقطع کارشناسـی 

شـد. این دوره بین رشـته ای شـامل دروسـی از چند رشته 

اسـت که با همـکاری دانشـکده علـوم کامپیوتر، مؤسسـه 

تعامـل انسـان – کامپیوتـر، مؤسسـه تحقیقـات نرم افـزار، 

مؤسسـه تکنولوژی هـای زبان، دانشـکده یادگیری ماشـین 

و مؤسسـه رباتیـک این دانشـگاه ارائه می شـوند. پس از آن 

در سـپتامبر ۲۰۲۱ دانشـگاه های منچسـتر و ادینبـورگ هم 

چنین دوره هایی را راه اندازی کردند.

سـاجدی در ادامـه بـه دوره هـای کارشناسـی ارشـد و 

دکتـری هـوش مصنوعی در دانشـگاه پیتزبورگ و دانشـگاه 

فنـاوری جورجیا اشـاره کـرد و گفـت: دانشـگاه پیتزبورگ 

دارای رشـته سیسـتم های هوشـمند اسـت و در دانشـگاه 

فنـاوری جورجیـا هـم رشـته های متنوعـی مثـل دکتـری 

یادگیـری ماشـین، رباتیـک و علـوم کامپیوتر و کارشناسـی 

ارشد تعامل انسان – کامپیوتر ارائه می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: دانشـگاه علـوم و فنـاوری هنگ 

کنـگ، دوره ای بیـن رشـته ای پیشـنهاد می کنـد کـه هـر 

دانشـجو می توانـد دروسـی را کـه می گذراند از رشـته های 

مختلف انتخاب کند.

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران دربـاره تجـارب 

ملـی در حوزه آموزش دانشـگاهی هـوش مصنوعی گفت: 

در حالـی که تا دو، سـه سـال پیش فـارغ التحصیل دکتری 

فناوری اطالعات در کشـور نداشـتیم ولـی در حال حاضر 

ایـن رشـته کامـال در کنار رشـته هایی مثـل علـوم کامپیوتر 

جـا افتـاده و گرایش هـای نزدیک بـه هـوش مصنوعی مثل 

گرایـش علـوم داده در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته های 

آمـار و ریاضـی و گرایش داده کاوی در  مقطع کارشناسـی 

مختلـف  دانشـگاه های  در  کامپیوتـر  علـوم  رشـته  ارشـد 

کشور راه اندازی شده اند. 

عضـو هیئـت علمـی بخـش علـوم کامپیوتـر دانشـگاه 

تهـران بـا اشـاره بـه جایـگاه ویـژه ایـن دانشـگاه در ارائـه 

برنامه هـای درسـی و رشـته های جدید که معمـوال وزارت 

علـوم از تجربه آن در توسـعه رشـته ها در دیگر دانشـگاه ها 

ایـن  جملـه  از  داشـت:  اظهـار  می کنـد،  اسـتفاده  نیـز 

دانشـجویان  آن  اسـت کـه طـی  طرح هـا، دوره »کهـاد« 

می تواننـد عـالوه بـر رشـته اصلی خـود که بـرای تحصیل 

در آن در دانشـگاه پذیـرش شـده اند تـا ۲۰ واحـد )حدود 

شـش، هفـت درس( در رشـته ای دیگـر بـه عنـوان رشـته 

همزمـان  تحصیـل  کننـد.  تحصیـل  )فرعـی(  ماینـر 

مثـال  رشـته  دو  در  ویـژه(  شـرایط  )دارای  دانشـجویان 

تحصیـل در پزشـکی و علـوم کامپیوتـر، ایجاد رشـته های 

جدیـد مثـل دکتـری بیوتکنولـوژی و فعالیتهـای بین رشـته 

ای مثـال مشـاوره اسـاتید علـوم کامپیوتـر بـه دانشـجویان 

تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده های عمـران، کشـاورزی، 
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زمین شناسـی و … در رونـد تحقیقـات پایان نامـه و نفـوذ 

تدریجـی دروس هـوش مصنوعـی، داده کاوی و یادگیـری 

ماشـین  به سـایر رشـته ها و دانشـکده ها )غیر از رشته های 

علوم و مهندسی کامپیوتر( است.

وی بـا بیـان ایـن کـه پیـش بینـی می شـود کـه هـوش 

مصنوعـی تاثیـر عمیقی بر آموزش های دانشـگاهی داشـته 

باشـد، اظهـار داشـت: از جمله تغییـرات مـورد انتظار در 

بخـش آموزش، یادگیری شـخصی سـازی شـده اسـت. با 

توجـه بـه این که افـراد مختلـف، اسـتعدادها، مهارت ها و 

جهـت گیری هـای مختلفی بـرای یادگیری دارنـد وقتی در 

معـرض محتـوا و محیـط یادگیری یکسـان قـرار می گیرند 

ممکـن اسـت برخی خسـته شـوند و در مقابـل، بعضی از 

گرفتـن  پیـش  لـذا  بماننـد  عقـب  خـود  همکالسـی های 

رویـه واحـد منطقـی نیسـت. در اینجـا می تـوان بـا گرفتن 

یـک کوئیز توسـط هوش مصنوعـی نقاط ضعـف فراگیران 

را شناسـایی کـرد و پیـش نیازهـای الزم را به آنهـا ارائه داد. 

مثـال در چیـن دبیرسـتانی اسـت کـه از کودکـی یادگیـری 

شـخصی سـازی شـده را شـروع می گنـد به طـوری که هر 

خـود  خـاص  کامپیوتـر  پشـت  کالس  در  آمـوز  دانـش 

می نشـیند و دروس و سـرفصل های آموزشـی هـر دانـش 

آمـوز منحصـر بـه خـود اوسـت. بیـل گیتـس هـم بودجه 

سـنگینی بـرای آمـوزش شـخصی سـازی شـده تخصیص 

داده است.

سـاجدی تصریـح کـرد: هـوش مصنوعـی، فراتـر از 

کالس امـکان روش هـای ترکیبی یادگیـری مانند تعامالت 

رو در رو و آنالیـن را فراهـم می کنـد و همچنین با اسـتفاده 

را  از مفاهیـم درسـی  بسـیاری  از شـبیه سـازی می تـوان 

خیلی بهتر به دانش آموزان یاد داد.

و  اسـاتید  از  پشـتیبانی  خـودکار،  دهـی  نمـره  وی، 

دانشـجویان، تشـخیص نقـاط ضعـف در کالس، سـاده 

سـازی فرایندهـای دانشـگاه، صرفـه جویـی در هزینـه و 

ارتقای سـطح خدمـات را از کارکردهای هـوش مصنوعی 

در دانشـگاه ها عنـوان و خاطرنشـان کـرد: به عنـوان مثال، 

دانشـگاه Deakin در اسـترالیا بـه صورت شـبانه روزی از 

سـرویس ابرکامپیوتر واتسـون شـرکت  IBM برای مشاوره 

دانشجویی آنالین استفاده می کند.

سـاجدی در پایـان بـا بیـان این کـه به کارگیـری هوش 

مصنوعـی امـکان تجربه آموزش فـردی را در کنار یادگیری 

سیسـتم های  کـرد:  تصریـح  می کنـد،  فراهـم  مشـارکتی 

هـوش مصنوعـی همچنین افقی تـازه به روی دانشـجویان 

بـا نیازهـای ویـژه می گشـایند. هـوش مصنوعـی بـه طـور 

ایـن امـکان  امـا  کلـی جایگزیـن مدرسـان نمـی شـود، 

وجـود دارد که نحـوه آموزش آنهـا و یادگیری دانشـجویان 

را تغییر دهد.
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دومین نشست گروه مطالعات آینده نگر:
 تعمیق آینده پژوهی با استفاده از 

علوم اعصاب و روانشناسی

آینده نگـر مؤسسـه  در دومیـن نشسـت گـروه مطالعـات   
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، »تعمیـق آینده پژوهـی با 

استفاده از علوم اعصاب و روانشناسی« بررسی شد.

دکتـری  دانش آموختـه  تـرک،  کشـاورز  محسـن  دکتـر 
ایـن  تهـران طـی سـخنان خـود در  دانشـگاه  آینده پژوهـی 
نشسـت که چهارشـنبه ۱۵ بهمن ماه سـال جاری برگزار شـد 
و  اعصـاب  علـوم  و  آینده پژوهشـی  متقابـل  تأثیـرات  بـه 
روانشناسـی بر یکدیگر پرداخت. وی در تبیین فضایی که در 
آینده پژوهـی به آن پرداخته می شـود، گفت: بخشـی از آینده، 
چیزهایـی اسـت کـه می دانیـم و می دانیـم کـه می دانیم مثل 
قوانیـن علمـی. بخش دیگر چیزهایی اسـت کـه نمی دانیم و 
می دانیـم کـه نمی دانیـم؛ لـذا درباره آنهـا خیلی بـا احتیاط و 
دسـت بـه عصـا حرکـت می کنیـم. بخـش سـوم کـه بخش 
و  نمی دانیـم  کـه  هسـتند  چیزهایـی  اسـت،  آینـده  عمـده 
نمی دانیـم کـه نمی دانیم. لذا در آینده پژوهشـی با کالفی سـر 
در گـم و پیچیـده مواجهیم که بسـیاری از چیزهـا را درباره آن 
نمی دانیـم. آگاهـی و فهم از این مسـأله باعث می شـود که از 
این سرکشـی و فضای شـعاری کـه »می توانیم آینـده را کنترل 
و مدیریـت کنیـم« خـارج  شـویم و بـا رویکـردی منطقـی 
بررسـی  کنیم که چـه کارهایـی را می توانیـم در چنین فضای 

مه آلودی و متالطمی انجام دهیم.

دکتـر کشـاورز بـا نقـل قولـی از مارسـل پروسـت کـه 
می گوید »سـفر واقعی کشف این اسـت که نه در جستجوی 
سـرزمین های جدیـد، بلکـه در دیـدن بـا چشـم های جدید 
اسـت« اظهار داشـت: هر چه بتوانیـم آینـده  را از دیدگاه های 
مختلـف ببینیـم، شـناخت بهتـری نسـبت بـه آینـده پیـدا 
می کنیـم. وی بـا طـرح ایـن سـؤال کـه آینـده پژوهـی چـه 
زمینه هایـی را در علـوم اعصـاب و روان شناسـی بـه روی مـا 
می گشـاید؟ گفـت: در آینـده پژوهـی بـا مفاهیـم مختلفـی 

مواجهیـم کـه باید بـه تفـاوت آنها توجه داشـته باشـیم. اولی 
مفهـوم Forecasting یـا پیش نگـری اسـت کـه بیشـتر بـه 
الگوهـای کیفـی توجـه دارد و موضوعاتـی مثـل آب و هـوا 
می پـردازد. در نوروسـاینس )علـوم اعصـاب( هـم چنیـن 
الگوهایـی را داریـم کـه در پیش بینی هـای علمـی از آنهـا 
یعنـی   Anticipationبعـدی مفهـوم  می کنیـم.  اسـتفاده 
پیش نگـری آینـده بـا محوریت اقدام اسـت. در نوروسـاینس 
را  نورون هـا  ارتباطـات  کـه  داریـم  رویکـردی  چنیـن  هـم 
 Images of the( می بینیم. دکتر کشـاورز، تصویـر از آینـده
future( و آینده هـای بدیـل )Alternative Futures( را از 
آینده  نگـری عنـوان کـرد کـه در  دیگـر مفاهیـم مطـرح در 

نوروساینس و روان شناسی هم مورد توجه است.

وی با بیان این که نوروساینس و روانشناسی هم آورده هایی 
و  مهـم  زمینه هـای مشـترک  و  دارنـد،  پژوهـی  آینـده  بـرای 
نقش آفرینی را در شـکلدهی آینده دارنـد و در این امتداد اظهار 
داشـت: آینـده پژوهی بـه عنوان یـک تکنولـوژی اجتماعی در 

این که به سمت کدام آینده می رویم نقش ایفا می کند
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سومین  نشست گروه مطالعات آینده نگر:
پیشرفت های هوش مصنوعی و آینده 

منابع انسانی در بخش تحقیق و توسعه

در سـومین نشسـت گـروه مطالعـات آینده نگـر مؤسسـه 

هـوش  »پیشـرفت های  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات 

و  تحقیـق  بخـش  در  انسـانی  منابـع  آینـده  و  مصنوعـی 

توسـعه« با سـخنرانی دکتر عبدالحسـین وهابی، اسـتادیار 

و  بـرق  مهندسـی  دانشـکده  رباتیـک  و  ماشـین  هـوش 

کامپیوتر دانشگاه تهران بررسی شد.

دکتـر وهابـی در سـخنرانی خـود بـا اشـاره بـه ایـن که 

پـس از انقـالب صنعتـی ایـن نگرانـی مطـرح اسـت که با 

می شـود،  چـه  کار  نیـروی  سرنوشـت  ماشـین ها،  آمـدن 

اظهار داشـت: انسـان همیشـه راه خود را پیدا کرده اسـت. 

بعـد از انقـالب صنعتـی، از یـک طرف آدمیان خوشـحال 

بودنـد کـه کارهـا آسـان تـر شـده و از یـک طـرف نگـران 

بودنـد کـه شـغلی نباشـد ولی بـه سـرعت مشـاغل جدید 

جـای شـغل های دشـوار قبلـی را گرفتنـد. ایـن رونـد در 

 در دهـه ۱۹۴۰ و 
ً
دهه هـای گذشـته نیـز ادامه داشـته مثـال

عنـوان  بـه  افـرادی  مختلـف  دپارتمان هـای  در   ۱۹۵۰

»کامپیوتـر« )محاسـبه گر( کار می کردنـد کـه وظیفه شـان 

انجـام محاسـبات زمان بر و سـخت مورد نیاز دانشـمندان 

بـود. بـا آمـدن ماشـین های محاسـباتی اولیه این شـغل به 

مـرور از بیـن رفـت و شـغل پرزحمت جدیدی ایجاد شـد 

کـه ارائـه مسـائل در قالـب سـوراخ هایی روی پانـچ به این 

ماشین های محاسبه گر بود.

دکتـر وهابـی تصریـح کـرد: ایـن ماشـین ها هـم بـه 

تدریـج جـای خـود را بـه افزارهـای پیشـرفته محاسـباتی 

دادنـد بـه طـوری کـه امـروزه محاسـباتی کـه تا چنـد دهه 

قبـل بـا زحمـت زیـاد و در زمانـی بسـیار طوالنی توسـط 

کامپیوترهـای انسـانی یـا ماشـین های محاسـبه گـر انجام 

می شدند با سهولت و سرعت باال انجام می شود.

ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران با اشـاره به 

تنهـا  تـا سـال ها تصـور می شـد کـه ماشـین ها  ایـن کـه 

محاسـبات پیچیـده را انجـام می دهند و اموری کـه نیاز به 

تحلیـل یـا خالقیت دارد در انحصار انسـان باقـی می ماند 

اظهـار داشـت: بـا پیشـرفت های صـورت گرفتـه در زمینه 

هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـین، روز به روز بـر دامنه 

در  ماشـین ها  و  می شـود  افـزوده  ماشـین ها  فعالیـت 

بسـیاری کـه از حـوزه هایی کـه تصور می شـد در انحصار 

انسـان می مانـد بـه تدریـج جایگزین مـا می شـوند. با این 

حـال، تجربـه تاریخی نشـان می دهـد که به جـز اقلیتی از 

افـراد کـه توانایـی انطبـاق با شـرایط جدیـد را ندارنـد اکثر 

افراد در مشاغل جدید مشغول به کار می شوند.

وی در عیـن حـال بـا اشـاره بـه ایـن کـه نسـل جدیـد 

تمایـل چندانـی بـه حفظ کـردن مطالبی که به سـهولت در 

اصـول  یادگیـری  و  اسـت  دسترسـی  قابـل  اینترنـت 

محاسـباتی کـه توسـط کامپیوترهـا انجام می شـود ندارند، 
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 تحت کنتـرل ما 
ً
اظهـار داشـت: امـروزه ماشـین ها کامـال

هسـتند ولـی معلـوم نیسـت تـا چند نسـل دیگـر بـا تغییر 

 
ً
رویکردهـای یادگیـری افـراد بتوانیـم همانند امـروز کامال

بر ماشین ها غلبه کنیم.

دکتـر وهابـی تصریـح کـرد: یک جنبـه دیگر داسـتان، 

گسـترش قـدرت شـرکت هایی مثـل فیـس بـوک و گـوگل 

کادمی می شـوند و  اسـت که بـه تدریـج بزرگترین رقیـب آ

 در دانشـگاه ها انجـام 
ً
کارهـای هـوش مصنوعـی کـه قبـال

ایـن  در  رقابتـی  فضایـی  در  حاضـر  حـال  در  می شـد 

شـرکت ها انجـام می شـود و نیروهـای انسـانی کیفـی هم 

بیـش از دانشـگاه مایل بـه کار در آنها هسـتند. این نگرانی 

وجـود دارد کـه در آینـده ای نه چنـدان دور، این شـرکت ها 

 بـر جهان سـیطره پیدا 
ً
چنـان گسـترش پیدا کننـد که کامال

کنند.
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پنجمین  نشست گروه مطالعات آینده نگر:
روند تطور واگرایانه علم و فناوری در 

جهان
 

در پنجمیـن نشسـت گـروه مطالعـات آینده نگـر مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی، اسـتاد مهندسـی فناوری 

اطالعـات دانشـگاه تربیت مـدرس به بررسـی روند تطور 

واگرایانه علم و فناوری در جهان پرداخت.

دکتـر غالمعلـی منتظـر در ابتـدای این نشسـت با بیان 

ایـن که بررسـی روند تاریخـی تحوالت علـم و فناوری از 

گذشـته های دور  تاکنـون می توانـد در برنامه ریـزی آینـده 

بـه ما کمک کنـد، اظهار داشـت: ظرف ۱۵ سـال اخیر در 

ایـران بحـث رشـته های میان رشـته ای را زیاد می شـنویم و 

در اسـناد ملـی هـم بسـیار پررنـگ اسـت و هـر روز دامنه 

بیشـتری می یابـد دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری 

هـم خیلـی مایـل انـد در ایـن حوزه هـا کار کننـد چـون 

شـنیده انـد کـه حـوزه خیلـی مهمـی اسـت. سـؤالی کـه 

میان رشـته ای  اصـال  کـه  اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح 

چیسـت؟ اصال رشـته چیسـت و چگونه پدید آمـده و چرا 

االن بحـث بیـن رشـته ای هـا مهـم شـده، نـه ۲۰۰ سـال 

پیش؟ چه طور به این همه تنوع رشته رسیدیم. 

وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن بحـث ابتـدا بـا رویکـرد 

تاریخـی به علـم و سـیر واگرایانه آن در هزاران سـال گذشـته 

می پردازیـم و دالیـل شـکل گیری مهندسـی و گرایش هـای 

مختلف آن و پیدایش رشـته های دانشـگاهی و شـاخه شاخه 

شـدن آن را بررسـی می کنیم و در ادامه بـا رویکردی تحلیلی 

بـه انقـالب صنعتـی و نظـام کارخانـه ای، حرفه ای گـری و 

ناحرفه ای گری و تفکر تحلیلی و نظام مند می پردازیم.

منتظـر در ادامـه در بیـان تعریفـی از علـم گفـت: علم 

برسـاختی اسـت کـه بـه نیازهـای معرفتـی انسـان پاسـخ 

می دهـد و همـواره در قالـب گـزاره هایـی کـه گمانه زنانـه 

دربـاره واقعیـت سـاخته شـده، عرضـه می شـود. هـدف 

نهایـی هـمۀ تکاپوهـای معرفتـی، دسـتیابی بـه تصویـری 

حقیقی از واقعیت است. 

عنـوان  بـه  ابتـدا  در  علـم  کـرد:  خاطرنشـان  منتظـر 

مجموعه ای یکتا و در قالب فلسـفه در نظر گرفته می شـد؛ 

امـا بـه تدریـج با توسـعۀ گسـتره آن، کسـب علـم در همۀ 

حوزه هـا ناممکـن و بنابرایـن ضـرورت تقسـیم بندی علوم 

 واژه فیلسـوف بـه 
ً
مطـرح شـد و جالـب اسـت کـه اساسـا

ایـن  در  اسـت.  دانـش  و  حکمـت  دوسـتدار  معنـای 

تقسـیم بندی، علـوم بـه تدریـج و یـک بـه یـک از فلسـفه 

جدا شد.

میـالد،  قبـل  سـوم  سـده  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

از  اقلیـدس و ارشـمیدس  ریاضیـات و مکانیـک توسـط 

طـول  سـال   ۱۹۰۰ حـدود  بعـد  شـدند.  جـدا  فلسـفه 

کپرنیـک  کارهـای  بـا  شـانزدهم  سـده  در  کـه  می کشـد 

بعـد  سـال  صـد  و  شـود  جـدا  فلسـفه  از  ستاره شناسـی 

سـده  در  شـود.  جـدا  فلسـفه  از  گالیلـه  توسـط  فیزیـک 
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هجدهـم میـالدی شـیمی توسـط الوازیـه و در نیمـه اول 

سـده نوزدهم، زیست شناسـی توسـط بیشـا و کلـود برنارد 

از فلسـفه جـدا شـدند. حتـی جامعه شناسـی هـم علمـی 

اسـت که توسـط اگوسـت کنت در نیمه دوم سـده نوزدهم 

از فلسفه جدا می شود.

منتظـر تصریـح کـرد: در ایـران هـم از پیـش از انقالب 

علمـی در اروپـا، علـم تـا حـدودی رشـد و پیشـرفت کرده 

بود. دانشـگاه جندی شـاپور در ایران به مدت ۵۰۰ سـال از 

سـده  سـوم قبـل از اسـالم تـا سـده دوم هجـری )سـوم تـا 

هشـتم میالدی( دانشـمندانی را در علوم پزشکی، ریاضات 

و ستاره شناسـی گـرد هـم جمـع کـرده بـود. پـس از ظهـور 

اسـالم و نفـوذ آن بـه ایران هـم، دوران طالیی علـم در ایران 

از سـده اول هجـری )سـده هفتم میـالدی( آغاز شـد که تا 

سده هفتم هجری )سده سیزدهم میالدی( ادامه یافت. 

وی خاطرنشـان کرد: در این دوره، بـزرگان نام آوری در 

عرصـه علـم در ایـران ظهـور کردنـد از جمله در قـرن دوم 

هجـری )هشـتم میالدی(، سـیبویه کـه در زبان شناسـی و 

و  فلسـفه  ستاره شناسـی،  ریاضیـات،  در  کـه  خوارزمـی  

)نهـم  هجـری  سـوم  سـده  در  بـود.  سـرآمده  جغرافیـا 

فارابـی کـه در ریاضیـات، پزشـکی، جامعـه  میـالدی(، 

شناسـی، فلسـفه، منطق و موسـیقی و زکریـای رازی که در 

پزشکی، شیمی و فلسفه سرآمد بود ظهور کردند.

در قـرن چهـارم هجـری )سـده دهـم میـالدی( هـم 

ستاره شناسـی،  ریاضیـات،  در   بیرونـی  ابوریحـان 

پزشـکی،  در  در  سـینا  ابـن  تاریـخ،  و  انسان شناسـی 

ریاضیات، سـتاره شناسی، فیزیک، شـیمی، روان شناسی، 

ابوالوفـا  و  منطـق  و  فلسـفه  زمین شناسـی،  جغرافیـا، 

بوزجانی در ریاضیات و ستاره شناسی ظهور کردند.

هجری)یازدهـم  پنجـم  سـده  کـرد:  تصریـح  منتظـر 

میـالدی(، خیـام در ریاضیـات، فلسـفه و ستاره شناسـی و 

در  جمشـید  غیاث الدیـن  هجـری،  هشـتم  سـده  در 

ریاضیات و ستاره شناسی ظهور کرد. 

وی بـا بیـان ایـن کـه مهمتریـن دلیـل جـدا شـدن علوم 

مختلـف از فلسـفه کـه از سـه قـرن پیـش از میـالد مسـیح 

آغـاز شـده، نیـازی بـوده کـه بـه تدریـج جامعـه پیـدا کرده 

اسـت، گفـت: با گذشـت زمان از وقتی مسـئله مسـاحی و 

اندازه گیـری زمین ها و احـداث سـاختمان و ... موضوعیت 

پیـدا می کنـد، ریاضیـات جـدا می شـود و وقتـی بشـر مثال 

می خواهـد گاری بزرگتـر و راحت تـری را بسـازد به طراحی 

ای جدیـد )علـم مکانیـک( نیـاز دارد. ایـن اسـت کـه بـه 

تدریـج علوم مختلف شـکل می گیـرد؛ اما در مـورد این که 

آیـا علـم مقـدم بـوده بـر فنـاوری یـا فنـاوری بر علـم مقدم 

بـوده اسـت؛ بایـد توجـه داشـت کـه برخـالف علم کـه به 

دنبـال  بـه  فنـاوری  می دهـد،  پاسـخ  معرفتـی  نیازهـای 

پاسـخگویی بـه نیازهـای غیرمعرفتـی انسـان مثل سـاخت 

کفـش و خـودرو و ... یا کمک به تکاپوهای معرفتی انسـان   

هـر چنـد خـود هیـچ گاه معرفت بـه شـمار نمی آیـد   مانند 

عینـک، کتـاب و تلسـکوپ را برعهده داشـته اسـت. البته با 

این تعریف شـمول فناوری بسـیار گسـترده می شـود و بیمه 

و مدرسه و دانشگاه و ... را در بر می گیرد.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تربیـت مـدرس تصریح 

کـرد: برخالف این کـه گفته می شـود، فنـاوری کاربرد علم 

اسـت با بررسـی تاریـخ متوجه می شـویم که اتفاقـا فناوری 

مقـدم بـر علـم بـوده اسـت؛ مثـال ۱۰ میلیـون سـال قبـل  

نخسـتین ابزارهـا از سـنگ و چـوب و شـاخ و اسـتخوان 

سـاخته شـد در حالـی کـه علـم مرتبط بـا آن که مهندسـی 

مکانیک اسـت وجود نداشـت یـا ۲۵ تا ۵۰ هزار سـال قبل 

اولیـن لباس ها که از اعقاب علم مهندسـی  نسـاجی اسـت 

سـاخته شـدند یـا ۱۰ هـزار سـال قبـل نخسـتین قایق هـا 

ساخته شـدند در حالی که هشـت هزار بعد تازه ارشمیدس 

بـه مکانیـک پشـت آن پـی بـرد. همچنیـن در حالـی که در 

سـال ۱۰۰۰ میالدی نخسـتین عینک ها سـاخته شدند علم 

اپتیک  تازه ۵۰۰ سال قبل شکل گرفت.

وی بـا اشـاره بـه زمـان شـکل گیری برخـی دیگـر از 
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سـیر  تبییـن  در  بشـر  بـزرگ  اختراعـات  و  ابداعـات 

سـال  از  گفـت:  فناوری هـا  شـکل گیری  زمان شناسـانه 

پنجـاه قبـل از میـالد کـه چـرخ آب عمـودی ابـداع شـد 

حدود ۵۰۰، ۶۰۰ سـال طول کشـید تا نخسـتین بتن )در 

سـال ۳۹۵ میالدی( و نخسـتین آسـیاب بادی )سال ۶۰۰ 

میـالدی( سـاخته شـدند. بـاز تا سـال ۱۰۰۰ میـالدی که 

مهمـی  ابـداع  هیـچ  تقریبـا  بـود،  عینـک  اختـراع  زمـان 

تـا حـدود سـال های  هـم  آن  از  بعـد  و  گرفـت  صـورت 

۱۶۰۰ و۱۷۰۰ میـالدی کـه میکروسـکوپ و فشارسـنج و 

صـورت  چندانـی  اختراعـات  شـد،  سـاخته  موتوربخـار 

کـه  بـود  میـالدی  هجدهـم  سـده  از  واقـع  در  نگرفـت. 

انفجار فناوری ها و اختراعات شکل گرفت. 

ژنراتـور  و  منتظـر خاطرنشـان کـرد: نخسـتین موتـور 

الکتریکـی  در ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ میالدی، داروی بیهوشـی در 

و  تلفـن  و  موتـور درون سـوز در ۱۸۶۰  میـالدی،   ۱۸۴۱

دسـتگاه ضبط صـدا در دهه ۱۸۷۰ میالدی سـاخته شـدند  

در حالـی که شـاید مبدعان این اختراعـات، اطالع چندانی 

دربـاره مبنـای علمـی کار خـود نداشـتند. مثـال ادیسـون 

زمانـی کـه دسـتگاه ضبـط صـدا را می سـاخت از تئـوری 

پشـت آن که سـال ها بعد کشـف شـد آگاهی نداشـت. وی 

بـا بیـان این کـه از قـرن نوزدهـم میـالدی، تعـداد ابداعات 

فناورانه با شدت بیشتری افزایش یافت اظهار داشت:

ابـداع جـارو برقـی، ماشـین لبـاس شـویی و خـودرو 

مقـرون بـه صرفه همگـی در دهـه ۱۹۰۰ میـالدی صورت 

در سـال  موتـوری  هواپیمـای  نخسـتین  گرفـت. سـاخت 

۱۹۰۳، تلویزیـون در دهـه ۱۹۲۰، روش موج نگاری مغزی 

در ۱۹۲۴ میـالدی، نخسـتین خانه خورشـیدی در ۱۹۳۰، 

نخسـتین هلیکوپتر در ۱۹۳۹ میالدی، راکتور هسـته ای در 

نخسـتین   ،۱۹۴۳ در  دیالیـز  ماشـین  نخسـتین   ،۱۹۴۲

ترانزیسـتور در ۱۹۴۷، ماکروویـو در دهه ۱۹۵۰، نخسـتین 

قلب مکانیکـی در ۱۹۵۲، پرتاب نخسـتین ماهواره فضایی 

 ۱۹۵۹ در  رایانـه  نخسـتین  طراحـی  توسـعه  و   ۱۹۵۷ در 

صـورت گرفـت کـه ایـن سـیر پرشـتاب کـه هـر سـال بـر 

سرعت آن افزوده می شود همچنان ادامه دارد.

کـرد:  خاطرنشـان  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  اسـتاد 

بررسـی تاریـخ فنـاوری نشـان ازسـیر واگرایانه فنـاوری از 

دو منظـر مختلـف دارد. یکـی تعـدد رویدادهـای فناورانه 

کـه در طـول تاریـخ بـه شـدت افزایـش می یابـد و دیگـر 

موضوعـات  حـول  کـه  فناورانـه  رویدادهـای  تنـوع 

گسـترده تری شـکل می گیـرد. ایـن تنـوع باعـث می شـود 

کـه تخصص هـای مختلفـی الزم باشـد یعنـی کسـی کـه 

عینک می سـازد نمی تواند المپ بسـازد و از این جاسـت 

 
ً
کـه موضوعـی مطـرح می شـود بـه نـام مهندسـی. اساسـا

واژه علـوم مهندسـی، اولیـن بـار  از نیمه دوم قـرن نوزدهم 

در انگلسـتان رواج یافـت. مهندسـی هـر چنـد بـه حـوزه 

فـراخ فنـاوری تعلـق دارد امـا بـا دیگـر فناوری هـا مثـل 

حسابداری، مدیریت هتل و اداره شهر تفاوت دارد. 

وی بـا تعریـف مهندسـی بـه عنـوان کاربـرد اقتصادی 

تعامـل علـم،  دربـاره  بـرای حـل مسـائل جامعـه  علـوم 

فنـاوری و مهندسـی گفـت: مسـائل و نیازهـای جامعـه و 

طبیعـت بـه علم و فناوری عرضه می شـود و علـم نظریه ها 

و فنـاوری ابزارهـای الزم بـرای پاسـخ بـه آن نیازهـا را در 

و  تـا محصـوالت الزم  می دهـد  قـرار  مهندسـی  اختیـار 

منافع مورد نظر از طبیعت را در اختیار جامعه دهد. 

منتظر درباره تاریخ مهندسـی گفت: دوره اول مهندسی، 

دوره پیـش از انقـالب علمـی یعنی از پیش از میالد مسـیح 

مهندسـی عمـران،  کـه  اسـت   اواخـر سـده هفدهـم  تـا 

معمـاری و مهندسـی مکانیـک بـه شـیوه آزمـون و خطـا 

اسـتفاده می شـدند. دوره دوم، دوران انقـالب صنعتـی اول 

اسـت که از اوایل سـده هجدهم تا اواسـط سـده نوزدهم را 

شـامل می شـود. در این دوره، مهندسی نسـاجی، مهندسی 

عمران  و مهندسـی مکانیک به شـیوه علمـی و مدرن وجود 

داشـتند. دوره سـوم مهندسـی همزمـان بـا دوران انقـالب 

صنعتـی دوم یعنی از اواسـط سـده نوزدهم تا اواسـط سـده 
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بیسـتم بود که مهندسـی شـیمی، مهندسـی برق، خـودرو، 

دوران  بالخـره  و  یافتنـد  توسـعه  صنایـع  و  هواپیماسـازی 

چهارم مهندسـی که دوران انقالب اطالعاتی اواسـط سـده 

بیسـتم تاکنون بـود و طی آن مهندسـی الکترونیـک، رایانه، 

مخابرات و هوافضا شکل گرفتند.

وی در ادامـه بـه تاریخ پیدایش رشـته های دانشـگاهی 

رشـته های  پیدایـش  ایـده  کـرد:  و خاطرنشـان  پرداخـت 

متعدد دانشـگاهی از اواخر سـده هجدهم میالدی توسـط 

کانـت مطـرح شـد. او ایـن موضـوع را کـه فلسـفه، مـادر 

همـه علـوم یـا درختـی اسـت کـه علـوم مختلف شـاخ و 

بـرگ آن محسـوب می شـوند را نپذیرفت و به جـای آن این 

موضـوع را مطـرح کرد که هر شـاخه علم بایـد دارای نظام 

سـده  اواخـر  از  ترتیـب  بدیـن  باشـد؛  مسـتقلی  علمـی 

هجدهـم و اوایـل سـده نوزدهـم، شـاخه های جدیـد علم 

رشـته های  کـه  ترتیـب  همـان  بـه  یافتنـد.  نمـو  و  رشـد 

دانشـگاهی شـکل گرفتند به تدریج ضرورت شـکل گیری 

گرایش های جدید در هر رشته هم آشکار شد. 

منتظـر بـه رویکرد تاریخـی – تحلیلـی در واگرایی علم 

رویدادهـای  مهم تریـن  گفـت:  و  پرداخـت  فنـاوری  و 

تاثیرگـذار بر واگرایـی علم و فناوری، یکـی وقوع »انقالب 

صنعتـی« و پیامـد آن یعنـی نظـام کارخانـه ای، دوم مفهوم 

حرفه ای گـری و پیامـد آن یعنـی تقسـیم کار و سـوم مفهوم 

پدیده هـای  یعنـی تجزیـه  آن  پیامـد  و  »تفکـر تحلیلـی« 

برای درک و شناخت آنها است. 

انقـالب صنعتـی عبارتـی اسـت که بـرای نخسـتین بار 

بـرای توصیـف توسـعه اقتصـادی انگلسـتان در سـال های 

۱۷۶۰ تـا ۱۸۴۰ میـالدی اسـتفاده شـد. مهمتریـن ویژگی 

انقـالب صنعتـی، تغییـر فراینـد از اقتصـاد کشـاورزی بـه 

تولید ماشـینی و صنعتی اسـت. اسـتفاده از مواد اولیه جدید 

بـه ویژه آهـن و فـوالد، اسـتفاده از منابع انـرژی جدید مثل 

ذغـال سـنگ و موتـور بخـار و بـرق و نفـت و ...، ابـداع 

ماشـین های جدیـد مانند جرثقیـل دوار و ماشـین بافندگی، 

سـازمان دهی کار در کارخانـه کـه بـه افزایش تقسـیم کار و 

و  نقـل  و  حمـل  توسـعه  می انجامیـد،  تخصص گرایـی 

ارتباطـات و افزایـش کاربـرد علـم در صنعـت از تغییـرات 

فناورانه ای است که در انقالب صنعتی رخ داد.

اسـتاد دانشـگاه تربیت مدرس خاطرنشـان کرد: عامل 

دیگـری کـه در واگرایی علم و فنـاوری مؤثر بـود، رویکرد 

سـده  از  پـس  کـه  بـود  کاری  تقسـیم  و  گـری  حرفـه ای 

موجـب  تدریـج  بـه  و  شـد  غالـب  میـالدی  هجدهـم 

آن شـد.  و واگرایـی  فنـاوری  و  شاخه شـاخه شـدن علـم 

رویکـردی کـه البته در اندیشـه متفکران جهان اسـالم مثل 

ابـن سـینا و خواجـه نصیرالدین طوسـی هم وجود داشـت 

کیـد داشـتند کـه انسـان بـه تنهایی نمـی توانـد همه یا  و تأ

بخـش عمده نیازهـای خود را بـدون کمک دیگـران تامین 

کنـد و هـر کـس بایـد کار معین و تولید مشـخصی داشـته 

هجدهـم  سـده  در  اسـمیت  آدام  هـم  غـرب  باشـد.در 

میـالدی و امیـل دورکیـم در سـده نوزدهـم میـالدی بـر 

کید داشتند.  ضرورت قسیم کار و حرفه ای گری تأ

 وی تصریـح کـرد: از اواسـط سـده بیسـتم میـالدی، 

رویکـرد کامال متفاوتـی ظهور کرد کـه »واحرفه ای گری« 

بـود یعنـی بایـد بـه سـمت یـک رویکـرد همگـرا برویم و 

ایـن رونـد واگـرا را بـه رونـدی همگـرا تغییـر داد. آخرین 

عامـل مؤثـر در واگرایـی علـوم و فنـاوری، تفکـر تحلیلی 

بـود. براسـاس ایـن رویکرد که ریشـه در نظریات فالسـفه 

یونـان و برخـی کشـورهای شـرقی دارد و تـا اوایـل سـده 

بـه  پدیده هـا  ایـن دیـدگاه  بـود. در  تفکـر غالـب  بیسـتم 

تـا  می شـود  تـالش  سـپس  و  می شـود  تقسـیم  اجزایـش 

رفتـار هـر جـزء آن بـه صـورت مجـزا شناسـایی شـود. 

سـرانجام درک حاصـل از ایـن اجـزاء تجمیـع می َشـود تا 

درکی از کل موضوع حاصل شود.

 منتظـر خاطرنشـان کـرد: در مقابـل از زمـان جنـگ 

جهانـی دوم بـه بعد »تفکـر نظام مند« هم ظهور کـرد که در 

ایـن دیـدگاه برخالف تفکـر تحلیلی به کل پدیده نگریسـته 
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می شـود. توجـه بـه کل یـا »کل گرایـی« بـه جـای توجـه به 

اجـزای یـک پدیـده، ویژگـی اصلی تفکـر نظام مند اسـت.  

ایـن دیـدگاه بـا پرداختـن بـه جوانب یـک مفهـوم در یک یا 

مفهـوم  آن  پیچیدگی هـای  وضـوح  موجـب  رشـته،  چنـد 

می شـود. نـگاه واحرفه گرایـی و تفکـر نظام منـد کـه از قبـل 

بـود ولی نمود و ظهورش از اواسـط قرن بیسـتم بـود از دهه 

۱۹۸۰ اتفـاق جدیـدی را رقـم زد کـه امـروز تحـت عنـوان 

همگرایی یا نوظهور بودن از آن یاد می کنیم. 

وی، شـکل گیری دانشـکده هایی مثـل دانشـکده علوم 

و فنـون نویـن   کـه ایـن تلقی غلـط را هـم ایجـاد می کنند 

فنـون کهنـه  و  دانشـکده هـا، علـوم  بقیـه  در  کـه گویـی 

تدریـس می شـود و در ایـن دانشـکده علوم و فنـون جدید!   

نمودهایـی از ایـن رویکـرد همگـرا  عنـوان کـرد و گفـت: 

مشـابه همیـن اتفـاق را بـاز در پنـج، شـش سـال اخیر در 

شـکل گیری دانشـکده  میان رشـته ای در دانشـگاه های مهم 

شـاهدیم کـه رشـته هایی مثـل بیگ دیتـا و جرائم سـایبری 

در ایـن دانشـکده تدریـس می شـوند. همچنـان کـه ایجاد 

دانشـکده های علـوم و فنـون نوین ناشـی از یک نیـاز بود، 

ایجـاد  بـه  کـه  شـده  ایجـاد  تـازه  نیـازی  هـم  بـار  ایـن 

دانشـکده های میان رشـته ای منجـر شـده امـا ایـن بـار هم 

پاسـخی کـه بـه ایـن نیـاز جدیـد می دهیـم پاسـخ دقیقی 

نیسـت. مثال با تاسـیس رشـته مدیریت فنـاوری اطالعات 

در دانشـکده میان رشـته ای دیگـر نمـی تـوان رشـته هایـی 

مثـل فنـاوری اطالعـات و علـوم داده را در دانشـکده های 

تکه تکه گذشته جا بدهید.

ایـن اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس خاطرنشـان کرد: 

در همیـن دانشـگاه تعـداد دانشـکده ها از هفت دانشـکده 

بـه ۲۰ دانشـکده تبدیـل شـده یعنـی تقریبـا هـر یـک از 

رشـته های مهـم مهندسـی یا علـوم انسـانی، خودشـان به 

یـک دانشـکده مسـتقل تبدیل شـده اند که منبعـث از دیده 

رونـد  در  اسـت  سـال  هـزار  دو  کـه  بـوده  ای  واگرایانـه 

تحـوالت علـم و فنـاوری داشـته ایم و برآمـده از دیـدگاه 

انقـالب صنعتـی و تولیـد کارخانه ای اسـت؛ در حالی که 

امـروز در رونـدی کامال متفاوت شـاهد سـیری همگرایانه 

در ایـن حـوزه هسـتیم. اینجاسـت کـه نقـش ما بـه عنوان 

 ... و  تکنوکـرات   علـم،  روشـنفکر  جامعـه،  متخصـص 

روشـن می شـود. وظیفـه ماسـت کـه اتفاقـی را کـه در این 

حوزه در حال وقوع است را شناسایی و تبیین کنیم.

سـمت  بـه  دنیـا  کـه  زمانـی  در  کـرد:  تصریـح  وی 

همـکاری و همگرایـی مـی رود؛ متأسـفانه، آمـوزش عالی 

مـا متاثـر از تفکـرات ۲۵۰ سـال قبـل همچنان به سـمت 

تفکیـک و تکـه تکه کـردن دانشـکده ها و حتی دانشـگاه ها 

پزشـکی،  علـوم  خـاص  دانشـگاه های  ایجـاد  مثـل 

کشـاورزی، مهندسـی و ... مـی رود تـا جایی کـه می بینیم 

)وزارت  دیگـری  وزارتخانـه  بـه  پزشـکی  آمـوزش  حتـی 

بهداشـت( منتقـل شـده اسـت. این طـرز تلقـی مربوط به 

کـه  اسـت. سال هاسـت  فنـاوری   و  علـم  واگرایـی  دوره 

آمـوزش عالـی دنیا به سـرعت به سـمت همگرایی می رود 

رقـم  رویکـردی  در چنیـن  نیـز  فنـاوری  و  علـم  آینـده  و 

خواهـد خـورد. در این شـرایط توجه به مقولـه همگرایی و 

و  نهـادی  و  علمـی  مناسـبات  بـر  آن  تاثیـرات  بررسـی 

اقتصادی کشور کامال ضروری است.
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چهارمین همایش ساالنه انجمن 
علمی مطالعات صلح ایران برگزار شد

چهارمیـن همایـش سـاالنه انجمن علمـی مطالعات 

صلـح ایران با مشـارکت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعی برگزار شد

رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی بـا بیان این 

کـه علـوم انسـانی در معنـای عـام، منظومـه گسـترده ای از 

برمی گیـرد،  در  را  معرفتـی  مختلـف  حوزه هـای  و  علـوم 

کیـد کرد: در مقـام سیاسـتگذاری و ترسـیم انتظارات از  تأ

علـوم بایـد به تفاوت علوم انسـانی بـا دیگر حوزه هـا و این 

کـه بخشـی از علوم انسـانی، کاربرد و بخـش قابل توجهی 

هم کارکرد دارند توجه کرد.

 دکتـر حسـین میرزائـی که در وبینـار »الگوهـای نوین 

در ارتبـاط پژوهش هـای علوم انسـانی با نیازهـای جامعه« 

مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  همـت  بـه  کـه 

فرهنگـی و با مشـارکت معاونت پژوهـش و فناوری وزارت 

عتـف و دفتـر ارتباط بـا صنعت و جامعه سـخن می گفت، 

خاطرنشـان کـرد: از الهیـات و تاریـخ و ادبیـات کـه بـه 

عنـوان انسـانیات شـناخته می شـدند تـا جامعه شناسـی و 

سه
ؤس
رم
خبا

ا

اقتصـاد و مدیریـت وحقـوق که بـه عنوان علـوم اجتماعی 

از آنهـا یـاد می شـود، همگـی امـروز ذیـل علـوم انسـانی 

حـوزه  کشـورمان،  در  آن  بـر  می شـوند.عالوه  شـناخته 

معرفتـی دیگری بـه نام علوم انسـانی – اجتماعی اسـالمی 

هـم داریـم که به عنـوان یک امکان شـناخته می شـود و در 

مراکزی تالشهایی در آن خصوص صورت میگیرد.

عـالوه بـر آن حـوزه هنـر را نیـز داریـم کـه نزدیکتریـن 

حـوزه معرفتـی بـه آن، حـوزه علـوم انسـانی اسـت کـه بـه 

دالیـل عدیـده از جملـه تعـداد کمتـری کـه در آن حـوزه 

فعال انـد، حتـی بـا کم توجهـی به مراتب بیشـتری نسـبت 

به علوم انسانی هم مواجه است.

از  دیگـر  برخـی  حتـی  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 

علـم  پسـوند  جـای  بـه  کـه  هـم  معرفتـی  حوزه هـای 

شـناخته   )Studies( مطالعـات  پسـوند  بـا   )Science(

می شـوند و وجـه انتقـادی بارزتـری دارنـد جـزو خانـواده 

بـزرگ علوم انسـانی هسـتند، اظهـار داشـت: در مقام نظر 

و آییـن نامه هـا وقتـی از علوم انسـانی حـرف می زنیم باید 

بـه وسـعت و تنوع خـاص این حوزه توجه داشـته باشـیم و 

بـا دیـدی جامـع بـا آنچـه در مـورد سـایر علـوم داریـم به 

علـوم انسـانی نـگاه کنیـم. در ایـن کـه همـه علـوم بایـد 
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اثربخشـی داشـته باشـند تردیـدی نیسـت امـا در منظومـه ای از 

علـوم و معـارف کـه بـه عنـوان علـوم انسـانی می شناسـیم، 

بخشـی وجه کاربـردی و بخش قابل توجهـی، کارکردهای 

خاص خود را دارند.

رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی با بیان 

ایـن کـه در حوزه آمـوزش و پژوهـش – در رشـته ها و علوم 

مختلـف – بایـد بیـش از آنکـه بـه مسـئله اشـتغال توجـه 

کنیـم بـه فکـر ارتقـای کیفیـت باشـیم چـرا کـه از ثمرات 

کیفیـت اشـتغال خواهد بود، اظهار داشـت: هـر چند نگاه 

مبتنـی بـر تجـاری سـازی بـه علـوم و دانشـگاه – کـه در 

سـال های اخیـر رواج یافتـه – در برخـی حوزه هـا امـکان 

پذیر اسـت تردیدی نیسـت کـه نمی توانیم از یـک ادیب و 

شـاعر چنیـن انتظـاری داشـته باشـیم و همـه را بـا معیار و 

عالـی،  آمـوزش  مقولـه  در  بسـنجیم.  نبایـد  واحـد  متـر 

در  ای  برجسـته  اسـاتید  زمانـی  کـه  هسـت  یادمـان 

دانشـگاه ها بودنـد کـه در رشـته خـود سـرآمد و شـاخص 

بودنـد و اگـر امـروز هـم به بحـث کیفیـت توجـه کنیم در 

حوزه هـای مختلـف – از جملـه در رشـته هایی کـه زمینـه 

خوبـی بـرای اشـتغال و کارآفرینـی دارنـد – موفقیت هـای 

زیادی خواهیم داشت.

میرزائـی بـا اشـاره بـه وجـه انتقـادی علـوم اجتماعـی 

گفـت: بـا وجـود ضـرورت برقـراری ارتباطـی وثیـق بیـن 

نبایـد  صنعـت،  و  جامعـه  و  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم 

عنـوان  بـه  انسـانی  علـوم  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار 

توجیه کننـده وضـع موجـود عمـل کننـد و در پروژه هـای 

بـزرگ صنعتـی، صرفـا وقتـی به مشـکلی بـر می خوریم به 

سـراغ علـوم انسـانی برویـم. بلکـه الزم اسـت از همـان 

ابتـدا و فـاز صفـر پـروژه، متخصصـان این حـوزه هم پای 

کار باشـند و چـه بسـا در همـان فـاز صفر جمـع بندی ما 

عدم انجام آن پروژه باشد.

وی بـا اشـاره بـه رویکردهـای متفاوتـی کـه از ابتدای 

شـکل گیری دانشـگاه تـا امـروز نسـبت بـه آمـوزش عالی 

وجـود داشـته اظهار داشـت: در رویکـرد تازه به دانشـگاه، 

ایـن  بـا  کـه  اسـت  مطـرح  اجتماعـی  مسـئولیت  بحـث 

رویکـرد – البتـه نـه بـا ایـده دانشـگاه شـرکتی – موافقـم و 

تردیـدی نیسـت کـه علـوم انسـانی مـا هـم بایـد نقـش و 

کارویژه ای نسـبت به جامعه داشـته باشـند و البته دانشگاه 

جامعـه محـور نمـی توانـد دانشـگاه مقالـه محور باشـد؛ 

بنابرایـن الزم اسـت کـه بیـش از پیـش بـه مقولـه کیفیـت 

آمـوزش عالـی و ارتبـاط نهـادی بیـن دانشـگاه و جامعـه 

توجه داشته باشیم.

میرزائی خاطرنشـان کرد: شـرایط امروز مـا، محصول 

سیاسـتگذاری صورت گرفته در دهه گذشـته اسـت و دهه 

آینـده هم محصـول سیاسـتگذاری امروز مـا خواهد بود و 

بـه همیـن دلیـل الزم اسـت کـه بـه مباحثـی مثـل ارتبـاط 

نهـادی بین بدنـه دانشـگاه وجامعه و صنعـت توجه جدی 

داشته باشیم.

وی گفـت: طـرح مقولـه ارتبـاط پژوهش هـای علـوم 

انسـانی بـا نیازهـای جامعـه و فتـح بابـی کـه خصوصا در 

دهـه اخیـر در زمینـه حضـور علـوم انسـانی در جامعـه 

ایجـاد شـده را بـه فـال نیـک می گیـرم و مطمئنـم کـه در 

حـوزه علـوم انسـانی گام هـای بلندتـری در جهـت رفـع 

مشکالت و کاهش آالم جامعه برخواهیم داشت.

میرزائـی در پایـان تصریـح کرد: بـرای محققـان علوم 

انسـانی مـا هـم، نوشـتن مقاالتـی کـه در مجـالت معتبر 

خـارج کشـور چـاپ شـوند، آسـان اسـت ولـی مشـکل 

اینجاسـت کـه بایـد در جاهایـی، پاسـخگوی تـک تـک 

باشـند! در چنیـن  مطالـب عنـوان شـده در مقالـه خـود 

شـرایطی معلـوم اسـت کـه تعـداد مقـاالت علوم انسـانی 

نسـبت بـه شـیمی و سـایر رشـته های علـوم پایـه و … کـه 

مقـاالت در آنهـا چنیـن چالش هایـی ندارنـد و مالحظات 

محیطـی مـا را ندارند کمتـر می شـود.بنابراین اصـال نباید 

چنین مقایسه هایی داشته باشیم
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امضای تفاهم نامه همکاری بین 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
دانشگاه تهران

 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، 

تحقیقـات و فنـاوری با امضـای تفاهم نامه ای بـا کتابخانه 

مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران متعهـد شـد عالوه 

بـر اهـدای نسـخه چاپـی آثـار خـود بـه کتابخانه بـه روال 

گذشـته، نسـخه پـی دی اف کتاب هـا را هم برای اسـتفاده 

اعضا در اختیار کتابخانه قرار  دهد

مطالعـات  مؤسسـه  رئیـس  میرزائـی،  حسـین  دکتـر   

فرهنگی و اجتماعی دوشـنبه ششـم بهمن مـاه با حضور در 

محـل کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران ضمـن بازدیـد از 

کتابخانـه و مرکـز اسـناد دانشـگاه و دیـدار بـا دکتـر رسـول 

جعفریـان، رییـس کتابخانـه تفاهـم نامـه ای را بـه منظـور 

گسـترش همکاری های علمی پژوهشـی و انتقال تجربیات 

فـی مابیـن کتابخانـه مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران و 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امضا کرد.

ایـن تفاهم نامه در راسـتای بهره گیری متقابـل از منابع، 

ظرفیت هـا و فرصت هـای علمـی، پژوهشـی طرفیـن در 

حـوزه کتابخانه دیجیتـال خصوصـا در دوران کرونا منعقد 

شـده اسـت. براسـاس این تفاهم نامه، مؤسسـه ضمن این 

کـه مطابـق گذشـته یک نسـخه چاپـی از آثـار خـود را در 

اف  دی  پـی  نسـخه  می دهـد،  قـرار  کتابخانـه  اختیـار 

کتاب هـای منتشـر شـده را هـم بـه کتابخانه اهـدا می کند 

تـا صرفـا به صـورت فقـط خواندنـی در دسـترس اعضای 

رسـمی قـرار گیـرد. کتابخانه و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران 

هـم متقابـال امـکان عضویت و اسـتفاده اعضای مؤسسـه 

از این کتابخانه را فراهم می کند.

دکتـر میرزائـی در این دیـدار ضمن تقدیـر از تالش ها و 

خدمـات مانـدگار دکتر جعفریـان و همکارانش در توسـعه 

کتابخانـه و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران، جایـگاه علمی و 

فرهنگـی دکتـر جعفریـان بـه عنـوان اسـتاد، پژوهشـگر و 

مولف برجسـته تاریـخ و تجارب طوالنی وی در تاسـیس و 

مدیریـت برخی از بزرگترین کتابخانه های کشـور را ظرفیت 

ارزشـمند  مجموعـه  توسـعه  بـرای  مناسـب  زمینـه ای  و 

کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران عنوان کرد.

در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  رئیـس مؤسسـه مطالعـات 

ادامـه بـا اشـاره به این کـه این مؤسسـه در کنـار فعالیتهای 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  حـوزه  در  پژوهشـی 

فضـای  و  ارتباطـات  و  فنـاوری  و  علـم  عالـی،  آمـوزش 

مجـازی در حـوزه نشـر کتـب تخصصـی ایـن حـوزه نیـز 

فعالیـت دارد از انتشـار بیـش از ۴۰۰ عنوان کتاب شـامل 

۲۳۵ عنـوان کتـاب تألیفـی و ۱۳۶ عنوان اثـر ترجمه ای به 

عنوان بخشـی از دستاوردهای مؤسسـه در حوزه انتشارات 

یـاد کـرد که بر اسـاس تفاهـم نامـه حاضر نسـخه پی دی 

اف ایـن آثـار جهـت مطالعـه اعضـای کتابخانـه مرکـزی 

اهدا خواهد شد
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در نشست مسئولیت های متقابل دانشگاه و 
جامعه تأکید شد

 دانشگاه باید با منطق دانشگاه اداره 
شود نه منطق تحمیلی از نهادهای 

قدرت
 

و  دانشـگاه  متقابـل  »مسـئولیت های  علمـی  نشسـت 

جامعـه« به همت امـور فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه پیام 

نـور بوشـهر و بـا سـخنرانی دکتر نعمـت الله موسـی پور، 

اسـتاد برنامه ریزی درسـی دانشـگاه فرهنگیـان و دکتر رضا 

ماحـوزی، دانشـیار فلسـفه مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعی برگزار شد.

دکتـر موسـی پـور کـه در سـخنرانی خـود بـا توجـه به 

گسـتردگی مفهـوم جامعـه بـه جـای مسـئولیتهای متقابـل 

دانشـگاه و جامعـه بـه مسـئولیت های متقابـل دانشـگاه و 

نهـاد خیـر  بـه عنـوان بخشـی از جامعـه  پرداخـت اظهـار 

داشـت: ماهیـت نهـاد خیـر کـه خدمـت بـدون توقـع بـه 

نهـاد همـواره  ایـن  باعـث شـده  اسـت  و خلقـت  خلـق 

بـه  نیـاز  بشـر همیشـه  گویـی  باشـد.  داشـته  محبوبیـت 

بـه  خدمـت  و  دگردوسـتی  جهـت  در  گاهانـه  آ تالشـی 

دیگـری داشـته اسـت. در اینجا وقتـی بحث نیکـوکاری را 

پیگیـری می کنیـم خیـر متوجـه خلق بـوده ولـی در دنیای 

امـروز گسـتره فعالیت هـای خیر از خلـق هم فراتـر رفته و 

به خلقت رسیده است.

وی بـا بیـان این که خیـر در مفهومی گسـترده هر گونه 

خدمـت و دسـتگیری از دیگـران تـا وقـف و … را شـامل 

می شـود بـه تبییـن این مسـئله پرداخت که در طـول حدود 

۱۰۰ سـالی کـه از ایجـاد مراکـز آمـوزش عالـی در ایـران 

می گـذرد، عرصـه خیر و دانشـگاه بـا توجه بـه کارکردهای 

متفاوتـی کـه دارنـد در قبـال یکدیگـر چـه کـرده و چـه 

دریافت کرده اند.

دکتر موسـی پور به تآسـیس دانشـگاه کرمـان به همت 

بـه  پـور و همسرشـان در دهـه ۱۳۵۰  مهنـدس افضلـی 

عنـوان بزرگتریـن نمونـه  اقدامـات خیـر در قبـال دانشـگاه 

 تمام دانشـگاه های 
ً
اشـاره کرد و گفـت: عالوه بر این تقریبا

بهره منـد  خیـر  نهـاد  کمک هـای  از  نحـوی  بـه  کشـور 

 بعـد از انقـالب کـه بنیادهـای خیریـه 
ً
شـده اند خصوصـا

حامیان در دانشگاه ها توسعه پیدا کردند.
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وی گفـت: ارتباط دانشـگاه و خیریه ها بـه این صورت 

بـوده که دانشـگاه همـواره خـود را بـه مثابه فقیری دانسـته 

کـه بایـد کمک بگیـرد و خیریـه را هم نهادی دیـده که باید 

خدمـت کنـد ولـی با ایـن کمک هـا نـه دانشـگاه ثروتمند 

شده و نه خیریه راضی شده است.

در  فرهنگیـان  دانشـگاه  درسـی  برنامه ریـزی  اسـتاد 

خصـوص نوع نـگاه نهـاد خیر بـه دانشـگاه ها گفـت: غیر 

از زمان دانشـگاه کرمـان که مربوط به دوره پهلوی اسـت، 

دانشـگاه همـواره سـعی کـرده بـی تعادلـی خـود را نشـان 

رسـیدن خـود  تعـادل  بـه  بـرای  نهـاد خیریـه  از  و  دهـد 

اسـتمداد کنـد، یک بـار فریـاد زده که خوابگاه نـدارد، یک 

بـار فریـاد زده کـه آزمایشـگاه نـدارد و االن هـم خیلـی 

آمـوزش  زیرسـاخت  کـه  می زننـد  فریـاد  دانشـگاه ها 

الکترونیـک را ندارنـد. برای نهـاد خیر هم فرقـی ندارد که 

نیـاز دانشـگاه چـه بـوده و فقـط کافـی اسـت کـه مطمئـن 

 نیـاز دارد آن وقت به کمک دانشـگاه 
ً
شـود دانشـگاه واقعـا

فقیـر دارد  نگاهـی کـه  بـا همـان  می آیـد. دانشـگاه هـم 

انتظـار دارد کـه نهـاد خیـر فقـط خیـر برسـاند و بـرود و 

 خیـران هم 
ً
کاری به دانشـگاه نداشـته باشـد؛ البتـه عموما

عالقـه ای بـه آشـکار کـردن خـود ندارنـد و پـی ایـن کـه 

ولـی  نمی رونـد  شـده  چـه  کرده انـد  کـه  کمکـی  ببیننـد 

روشـن اسـت کـه ایـن نمـی توانـد بهتریـن شـکل ارتباط 

نهاد خیر و دانشگاه باشد.

دکتـر موسـی پـور تصریـح کـرد: ارتبـاط مبتنـی بـر 

مشـارکت دانشـگاه و نهـاد خیـر بـا یکدیگـر بـه معنـای 

زمینـه  در  دانشـگاه  تصمیمـات  در  خیریـه  دادن  شـرکت 

کمک هـای پرداختی اسـت کـه الزمه آن وجود دانشـگاه و 

خیریـه بـه عنـوان دو نهـاد مسـتقل اسـت. یکـی از موانـع 

شـکل گیری ارتبـاط مبتنـی بر مشـارکت بیـن ایـن دو نهاد 

هـم مسـتقل نبـودن دانشـگاه اسـت کـه در یـک واقـع بـه 

عنـوان یک نهاد اداری و تشـکل سـازمانی از یک سـاختار 

اجرایـی، تنهـا اسـتقالل دارد که به فرمـوده حاکمیت عمل 

کنـد! دومین مشـکل هم به تشـکل های خیریـه برمی گردد 

که بسـیار فردسـاالر هسـتند و نتیجه این شـخص ساالری 

در اداره نهاد خیر تشتت عمل است.

 
ً
وی گفـت: خیریه ها سـه نقص اساسـی دارند کـه اتفاقا

در حـوزه دانشـگاه اسـت. اولیـن نقـص در امـور خیریه در 

ایـران نقص دانشـی اسـت کـه دانشـگاه ها موظـف بوده اند 

کـه آن را فراهـم کنند. یـک خیر از کـدام دانشـگاه می تواند 

دانـش مربوط به امـر خیر را دریافت کند؟ هیچ دانشـگاهی 

فراتـر از نیازهـای خـود را نمی بینـد و هیـچ مدلـی بـرای 

حکمرانی امور خیر طراحی نکرده اند.

دکتـر موسـی پـور با طـرح این سـؤال که تاکنـون چند 

امـور  آسـیب های  و  مسـائل  دربـاره  کاربـردی  پژوهـش 

خیریـه در دانشـگاه های مـا کـه همگـی مدعـی پژوهـش 

کاربـردی و حـل مشـکالت هسـتند، انجام شـده اسـت؟ 

گفـت: پژوهـش تقاضامحـور فقط این نیسـت کـه طرحی 

بـه دانشـگاه سـفارش داده شـود بلکـه گاه دانشـگاه اسـت 

کـه بایـد نیازهـای موجـود را نشـان دهد تـا برای رفـع آنها 

سـرمایه گذاری شـود. در کشـورهایی بـا ایـن همـه بالیای 

سـازماندهی  خصـوص  در  قـدر  چـه  تاکنـون  طبیعـی 

حمایـت و کمـک در بحران هـا و انتقـال تجـارب جهانـی 

کار شـده اسـت؟ ایـن کـه فقـط از ضعـف سـاختارهای 

مدیریت بحران در کشور انتقاد کنیم که خدمت نیست.

وی بـا بیـان ایـن کـه وقتـی بحـث خیریه هـا را مطـرح 

می کنـد از اقتصـاد بخـش سـوم – کـه نزدیک به یک سـوم 

اقتصاد کشـور را شـامل می شـود  صحبـت می کند، گفت: 

درسـت اسـت کـه ۱۵ هـزار خیریه ثبت شـده در کشـور، 

در  شـده  ثبـت  خیریـه  هـزار   ۱۵۰ بـا  مقایسـه  در   
ً
مثـال

انگلسـتان، تعـداد زیـادی نیسـت ولـی بـرای همیـن ۱۵ 

هزار خیریه چه قدر کار کرده ایم؟

فرهنگیـان  دانشـگاه  درسـی  برنامه ریـزی  اسـتاد 

خاطرنشـان کـرد: دومیـن مشـکل خیریه هـا، نقـص دانایی 

امـور خیر اسـت یعنی افـرادی که در خیریه هـا کار می کنند 
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چـه قـدر دانایـی دارنـد؟ جای سـؤال اسـت که دانشـگاه ها 

بـرای تربیـت نیـروی انسـانی مورد نیـاز چند هـزار خیریه و 

هـزاران موقوفـه فعـال کـه یـک سـوم اقتصـاد کشـور را در 

اختیـار دارد نسـبت به ایجاد یک رشـته آموزشـی هـم اقدام 

نکرده انـد در حالـی کـه حـدود ۹۱۷ رشـته )۱۶ درصد کل 

رشـته های دانشـگاهی( هسـتند که نـام اصلی یا فـردی آنها 

مدیریـت اسـت ولـی دریـغ از یـک رشـته کـه بـه مدیریت 

خیریه هـا بپـردازد! علـت این مسـأله هـم این اسـت که این 

حـوزه، امر ملت اسـت نه امر دولت. از دانشـگاه شـیراز که 

آمریکایی هـا پایـه گـذار آن بودنـد تـا دانشـگاه رشـت کـه 

توسـط آلمانی هـا پایه گـذاری شـد همـه دانشـگاه های مـا 

گرفتار دولت زدگی هستند.

وی بـا بیـان این که نوع نگاه نسـبت به خیران در کشـور 

مـا بدیـن صـورت اسـت کـه افـراد ثروتمنـدی هسـتند که 

می خواهنـد بـا صرف بخشـی از ثروت خـود، یا ثروتشـان 

را حـالل کننـد یـا دنبال منفعت دیگری هسـتند یـا چون در 

آسـتانه مـرگ هسـتند بـه فکر کار خیـر افتـاده  اند کـه در آن 

عمـل  در  گفـت:  کننـد،  اسـتفاده  آن  ثمـرات  از  دنیـا 

دانشـگاه های مـا هـم مثل فقیـران خیابانی عمـل می کنند و 

در مواقـع لـزوم از خیـران شـریف حمایـت نمی کننـد تـا 

جایـی کـه برخی خیـران ترجیـح می دهند که سـرمایه خود 

را در کشـورهای همسـایه صـرف کننـد! در شـرایطی کـه 

تندخویـی و اتهام زنـی علیه خیران هم زیاد اسـت دانشـگاه 

بـرای دفـاع از آنهـا چـه کـرده و کـی می خواهـد ایـن کار را 

بکنـد؟ دانشـگاهی می توانـد بـه خیریـه خیـر برسـاند کـه 

خودش مستقل باشد نه این که فرمانبر باال باشد.

دکتـر موسـی پـور بـا اذعـان بـه ایـن کـه گاه برخـی 

دانشـگاه ها بـه نظـر خیـران توجـه می کنند اظهار داشـت: 

تسـلیم از سـر نیاز دانشـگاه در برابـر نظر خیران با تسـلیم 

از سر مشارکت فرق دارد.

کیـد بـر این کـه تجمیع امـر خیـر می تواند به  وی بـا تأ

مراتـب مؤثرتراز کمک های پراکنده باشـد، اظهار داشـت: 

اگـر دانشـگاه ها در ایـن ۸۰، ۹۰ سـال کاری در زمینه امر 

بسـیار  و خیـران  نگـرش جامعـه  خیـر می کردنـد شـاید 

متفـاوت بـا امـروز بـود. البتـه دگرگـون کـردن نگرش هـا، 

کار زمـان بـر و پرهزینه ای اسـت و اگـر دانشـگاه بخواهد 

زمینـه را بـرای آمـوزش و پژوهـش و تغییـر نگـرش بـه امر 

 نیاز به کار بلندمدت دارد.
ً
خیر فراهم کند قاعدتا

دکتـر موسـی پـور سـخنان خـود را بـا ایـن جملـه و 

شـعری از پرویـن اعتصامـی به پایـان برد کـه در حالی که 

دانشـگاهیان ایـن نگـرش را دارند کـه خیریه هـا کمکی به 

دانشـگاه نمی کننـد. بـه تعبیـر پروین، شـمع دانشـگاه اگر 

می سـوزد پروانـه خیریـه هـم کنـارش می سـوزد در حالی 

که هیچ خیری از دانشگاه ندیده است!

در ادامـه ایـن نشسـت، دکتـر ماحـوزی، عضـو هیئت 

علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـه بیـان 

کید  مسـئولیت های جامعه در قبال دانشـگاه پرداخـت و تأ

در  بتوانـد  کـه  دانشـگاه مسـتقل  بـه  بـرای رسـیدن  کـرد 

خدمـت جامعـه باشـد، جامعه نیـز باید به مسـئولیت های 

خود در قبال دانشگاه عمل کند.

از اسـتقالل دانشـگاه،  ایـن کـه منظـور  بیـان  بـا  وی 

اسـت،  نهـاد  ایـن  مدیریتـی  و  هویتـی  مالـی،  اسـتقالل 

اظهـار داشـت: تجربه های قبلی نشـان داده که هر تالشـی 

و  بیـرون شکسـت خـورده  از  دانشـگاه  بـه  بـرای کمـک 

 زانـوی تسـلیم به زمیـن زده اسـت. باید به 
ً
دانشـگاه نهایتـا

جـای نهـاد دولـت، دیـن و اقتصاد کـه دنبال تسـلط منطق 

بـرای  دیگـری  گزینـه  دنبـال  هسـتند  دانشـگاه  بـر  خـود 

دهـد  اجـازه  کـه  باشـیم  دانشـگاه  بـه  بیرونـی  خدمـت 

کادمیسـین ها عمـل کند تا  دانشـگاه براسـاس منطق ویژه آ

بعد سـراغ ایـن بیاید که چگونه مسـئولیت های خـود را در 

قبال جامعه انجام دهد.

دکتر ماحـوزی تصریح کرد: با احتسـاب دارالمعلمین 

۱۰۰ سـال و بـا مبنـا قرار دادن دانشـگاه تهـران، حدود ۹۰ 

سـال از شـکل گیری آمـوزش عالـی در ایـران می گـذرد و 
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مختلـف  گفتمان هـای  ذیـل  دانشـگاه  مـدت  ایـن  طـی 

ناسیونالیسـم، مدرنیتـه، ایده توسـعه، ارزش هـای انقالبی 

و ایـده حامـی الگـوی اسـالمی – ایرانـی پیشـرفت عمـل 

کـرده کـه بـر اسـاس آن هـا از طریـق نهادهایـی در خارج 

دانشـگاه بـرای دانشـگاه آییـن نامـه و مقـررات نوشـته اند. 

جالـب اسـت کـه ایـن نهادهـای قـدرت بیرونـی کـه دور 

دانشـگاه هـم دیـوار کشـیده اند مدعـی هسـتند کـه ایـن 

دیوارهـا محافـظ دانشـگاه هسـتند در حالـی کـه در ورای 

ایـن دیـوار خـود این نهادها هسـتند کـه اسـتقالل و آزادی 

عمل دانشگاه را سلب کرده اند.

وی خاطرنشـان کـرد: در چنیـن فضایـی، دانشـگاهی 

کـه بایـد بـه عنـوان مغـز متفکـر جامعـه، اهدافـی چـون 

تحقـق صلـح و رفاه بشـریت را دنبال کند تاکنون نتوانسـته 

در کشـور مـا ایـن انتظـارات را عملـی کنـد چـون همواره 

دیگـری  پژوهشـی  آموزشـی  و  رفتـاری  منطـق  براسـاس 

عمـل کـرده اسـت و نهادهـای بیرونـی اجـازه نداده اند که 

می شـود  منجـر  اهدافـی  چنیـن  بـه  کـه  خـود  منطـق  از 

پیروی کند.

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  فلسـفه  دانشـیار 

اجتماعـی بـا بیـان ایـن کـه از بـدو تأسـیس دانشـگاه در 

ایـران، دولت عهـده دار تمام امور دانشـگاه بـوده، تصریح 

کـرد: در کشـورهایی مثـل آلمـان و فرانسـه هـم تأسـیس 

دانشـگاه بـا دولـت بـوده امـا چگونـه اسـت کـه در آنجـا 

دانشـگاه بـه گونـه ای دیگـر عمـل می کنـد و در ایـران بـه 

گونـه ای دیگـر؟ دانشـگاه در آلمـان ایجـاد شـد تـا رؤیای 

آلمانی هـا کـه عقالنیـت و اعتبـار بـود را محقـق کنـد و 

دولـت آمـد کـه دانشـگاه را از هر هجـوم بیرونی کـه مانع 

اسـتقالل آن اسـت حفـظ کنـد تـا در مقابل، دانشـگاه هم 

خیـر درازمـدت قـدرت را تعریـف و تأمین کند. دانشـگاه 

آلمانـی هـم براسـاس ایـده وحـدت علـوم )حقیقـت در 

بسیط ترین شکل ممکن( این امر را دنبال می کند.

دکتـر ماحـوزی خاطرنشـان کـرد: در کشـوری مثـل 

آلمـان، دانشـگاه براسـاس توافـق انجـام شـده، براسـاس 

منطـق خـاص خـود عمـل می کنـد و دولت هم اسـتقالل 

آن را تضمیـن کـرده اسـت ولـی در ایـران دوره قاجـار و 

دیـوان  نیازهـای  رفـع  بـرای  ابتـدا  از  دانشـگاه  پهلـوی، 

سـاالری حاکـم تأسـیس شـده و لـذا همواره دولت اسـت 

کـه محتـوای ارائه شـده در دانشـگاه را هم تعییـن می کند. 

البتـه ملـت هـم همین دیـدگاه را داشـتند و چون سـعادت 

کشـور را در تحقـق اصالحـات دولتـی کـه از اواخـر دوره 

احمدشـاه آغـاز شـده بـود می دیدنـد از دانشـگاه انتظـار 

داشـتند کـه خواسـته های دولـت را پیگیری کند امـا اتفاق 

خیلـی بزرگـی کـه داشـت می افتـاد ایـن کـه نـه در تالش 

دولـت و نـه حمایـت مـردم از دولت هیـچ گاه این سـؤال 

مطـرح نشـد کـه دانشـگاه بایـد ذیـل منطـق خـاص خود 

عمـل کنـد یـا ذیـل منطـق پادگانـی یا اقتصـادی یـا منطق 

نهادهای دینی؟

بیـرون  رفتـاری  منطـق  کـه  شـرایطی  در  گفـت:  وی 

دانشـگاه را به داخل دانشـگاه آورده ایم و دانشـگاه براساس 

منطـق دیگـری عمـل می کنـد، طبیعـی اسـت کـه یـک 

دیگـری نظـارت کننده هم بر دانشـگاه حکومـت کند و به 

محـض ایـن که دانشـگاه بـه اقتضـای ماهیت دانشـگاهی 

خـود بـا آن نهاد قـدرت همراهـی نکند، مـورد غضب قرار 

می گیـرد کـه سـرکوب ها و تعرض هایـی که از پهلـوی اول 

بدین سو به دانشگاه شده، گواه آن است.

از چنیـن دانشـگاهی کـه حتی قـدرت عمل براسـاس 

منطـق ویـژه دانـش و دانشـگاه را نـدارد چگونـه می توانیم 

انتظار داشـته باشـیم که بتوانـد چون خورشـیدی به دولت 

و ملت و … خیر و برکت برساند.

کیـد بـر ایـن کـه بـه هیـچ وجـه  دکتـر ماحـوزی بـا تأ

بـازار و  و  اقتصـاد  و  از دولـت  بریـده  دنبـال دانشـگاهی 

جامعـه و … نیسـت و دانشـگاه هـم بایـد مثـل هـر نهـاد 

دیگـر بـا نهادهـای مختلف دیگـر در تعامل باشـد، اظهار 

داشـت: وقتـی نهاد قدرت سیاسـی، دین، اقتصـاد، نظامی 
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گـری و … هـر یـک از منطق رفتـاری خاص خـود پیروی 

می کننـد، چـرا دانشـگاه بایـد به جـای منطق خـاص خود 

براسـاس منطـق دیگـری عمـل کنـد؟ چـرا همـه نهادهای 

بیرونـی بـه دنبـال ارتباطی تسـلط جویانـه و تحمیل منطق 

خود بر دانشگاهیان هستند؟

وی بـا اشـاره بـه تعبیر »دریـدا« درباره دانشـگاه تحت 

سـلطه نهادهـای اقتصـادی کـه از آن بـه عنـوان »آمـوزش 

کـه  دانشـگاهی  گفـت:  می کنـد،  یـاد  انـگل وار«  عالـی 

 
ً
مطمئنـا می کنـد،  رفتـار  »دیگـری«  منطـق  براسـاس 

نمی توانـد بـا نهادهـای بیرونـی خـود نیـز ارتباط مناسـبی 

داشـته باشـد و اسـتقالل دانشـگاه در نهایـت بـه نفع همه 

نهادهای بیرونی است.

دکتـر ماحـوزی، جامعـه را نیـز نهـادی دیگـر در کنار 

نهـاد دانشـگاه، دیـن، اقتصاد، دولـت و … عنـوان کرد که 

بایـد براسـاس منطق خـود که گفـت و گو برای رسـیدن به 

توافقـی بـه نفـع اکثریـت اسـت عمـل کنـد نه سـلطه یک 

جریان یا یک گروه خاص.

مؤلـف کتـاب »حامیـان علـم و فنـاوری در جهـان و 

بنیادهـای  و  خیریه هـا  کـه  نقشـی  بـه  اشـاره  بـا  ایـران« 

حامیـان دانشـگاه می تواننـد در عرصه هـای مختلـف مثل 

گسـترش ارتباطـات بین المللـی دانشـگاه ها بـا همتایـان 

خارجـی ایفـا کننـد یـاد و خاطـره مرحـوم افضلـی پـور، 

مؤسـس دانشـگاه کرمان به عنـوان بزرگتریـن واقف عرصه 

آمـوزش عالـی در دوران معاصـر را گرامـی داشـت و بـا 

تقدیـر از خیـران دانشـگاهی گفـت: ارتباط مؤثـر و مبتنی 

بـر مشـارکت دانشـگاه بـا خیریه هـا بـه ایـن معناسـت که 

خیـران در هیأت امنای دانشـگاه عضویت داشـته و بتوانند 

ارتباطـی  چنیـن  کننـد.  مشـارکت  گیری هـا  تصمیـم  در 

ارتبـاط  و  نگرفتـه  شـکل  اخیـر  سـال   ۴۰ در  متأسـفانه 

خیریه هـا بـا دانشـگاه هماننـد خیری اسـت که بـه گدایی 

کمک می کند و از کنارش می گذرد!

را  سیاسـت نامه ای  زودی  بـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 

خیریه هـای  زمینـه  در  شـده  انجـام  پژوهـش  براسـاس 

آمـوزش عالـی منتشـر می کنـد گفـت: تجربـه نشـان داده 

دانشـگاه ها زمانـی بـه سـراغ خیریه هـا رفته انـد کـه دچـار 

تنگدسـتی و کمبـود بودجـه شـده اند و غیـر از چنـد اتفاق 

مبـارک در سـال های اخیـر در دانشـگاه هایی مثـل صنعتی 

در  خیـران  از  نتوانسـته اند  فردوسـی  و  تهـران  شـریف، 

تصمیم گیری هـا دربـاره دانشـگاه و رشـته ها و … کمـک 

اسـتقالل  عـدم  هـم  مشـکل  ایـن  ریشـه  بگیرنـد. 

دانشگاه هاست.

فـرو کاسـتن مسـئولیت  از  انتقـاد  بـا  دکتـر ماحـوزی 

دانشـگاه در قبـال جامعـه بـه اقدامـات و برنامه هایـی که در 

ارتبـاط اعضـای هیئـت علمـی  بـه عنـوان  حـال حاضـر 

اظهـار  می شـود  اجـرا  جامعـه  و  صنعـت  بـا  دانشـگاه ها 

داشـت: ارتبـاط دانشـگاه بـا جامعـه را نمی تـوان بـا چنیـن 

برنامه هـای فرمایشـی محقـق کرد بلکـه باید جامعـه در دل 

دانشـگاه حضور داشـته باشـد. جامعه ای که بـا منطق خود 

بـه دانشـگاه بیاید و در عیـن حال دنبال تحمیـل منطق خود 

بـه دانشـگاه نباشـد، جامعه مدنی ای اسـت کـه می تواند بر 

اسـاس منفعتـی دو سـویه بـا دانشـگاه همـکاری کنـد و 

می تواند استقالل دانشگاه را تضمین کند.

وی در پایـان بـا بیان این کـه خیرانی کـه می خواهند در 

حـوزه آمـوزش عالـی کار کننـد بایـد بـا منطـق دانـش و 

آمـوزش عالـی آشـنایی داشـته باشـند و بـر اسـاس منطـق 

کادمی وارد بازی دانشـگاه شـوند اظهار داشـت: استقالل  آ

دانشـگاه و حاکمیـت منطـق خـاص آمـوزش عالی بـر این 

حوزه می تواند به سود دانشگاه و جامعه باشد
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در نشست »تعامل علم و قدرت در زمینۀ فرهنگی 
و اجتماعی ایران« مطرح شد:

سرمایه های اجتماعی علم در ایران 
در حال فرسایش است

صاحبنظـران شـرکت کننـده در نشسـت »تعامـل علـم و 

قـدرت در زمینـۀ فرهنگی و اجتماعی ایران« بـا ابراز نگرانی 

از افزایـش مداخلـه نهـاد سیاسـت و قـدرت در دانشـگاه و 

تاثیـرات مخـرب آن بـر ایفای نقش موثـر نهاد علـم در رفع 

نیازهای جامعه بر ضرورت به رسـمیت شـناختن اسـتقالل 

کادمیـک و آزادی علمی دانشـگاه ها و نقش آن در رسـیدن  آ

به توسعه دانش بنیان کشور تأکید کردند.

زمینـۀ  در  قـدرت  و  علـم  »تعامـل  علمـی  نشسـت 

فرهنگـی و اجتماعـی ایـران« بـه مناسـبت سـالروز ارائـه 

الیحه اسـتقالل دانشـگاه ها توسـط انجمن جامعه شناسـی 

و مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و بـا حضـور 

مقصـود  دکتـر  تاریـخ،  پژوهشـگر  ترکمـان،  محمـد 

فراسـتخواه، اسـتاد برنامـه ریزی توسـعه آمـوزش عالی در 

دکتـر  عالـی،  آمـوزش  برنامه ریـزی  و  پژوهـش  مؤسسـه 

عالمـه   دانشـگاه  ارتباطـات  اسـتاد  خانیکـی،  هـادی 

دانشـیار  سـراج زاده،  سیدحسـین  دکتـر  و  طباطبایـی 

جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

سـخنران اول ایـن نشسـت کـه عصـر چهارشـنبه ۱۵ 

بهمـن مـاه برگزار شـد، محمد ترکمـان، پژوهشـگر تاریخ 

اسـتقالل  شـدن  قانونـی  »سـیر  بـه  خـود  سـخنرانی  در 

دانشگاه« پرداخت.

دوره  پیرامـون  رسـمی  قرائـت  برخـالف  گفـت:  وی 

قاجـار کـه همـه چیـز را خیلـی سـیاه و بی بـر و بار نشـان 

می دهـد، دکتـر عیسـی صدیـق معتقـد بـود کـه بیشـترین 

نهضـت فکری ایران به واسـطه سـومین گروه دانشـجویان 

اعزامـی بـه اروپـا بوده کـه در عهـد ناصری )سـال ۱۲۷۵ 

هجـری قمـری( بـه سرپرسـتی حسـن علی خان گروسـی 

امیرنظـام اعـزام شـدند. بعـد از دارالفنـون، مـدارس عالیه 

مختلفـی در دوره قاجـار در کشـور ایجـاد شـدند کـه پایه 

گـذار مراحـل بعـدی بودنـد از جملـه آنهـا مدرسـه علوم 

سیاسـی بود که در ۱۲۷۷ هجری شمسـی تأسـیس شـد و 
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بعـد از آن ایجـاد شـد. دکتر ترکمـان افـزود: در آن دوره که 

هنـوز حکومـت متمرکـز نظامـی وجود نداشـت، مدرسـه 

توسـط  شمسـی   ۱۲۹۸ سـال  در  کـه  بـود  حقـوق 

نصرت الدولـه فیروز تأسـیس شـده بـود از اسـتقاللی ویژه 

برخـوردار بـود؛ البتـه بـا ادغـام ایـن مـدارس در قالـب 

مدرسـه عالـی حقـوق و علـوم سیاسـی در سـال ۱۳۰۵ 

تدیـن، این مدرسـه ضمیمـه وزارت معارف شـد تا زیرنظر 

دولت باشـد. یکی دیگـر از این مدارس، مدرسـه فالحت 

زمـان  در   )۱۲۷۸( قمـری   ۱۳۱۸ در  کـه  بـود  مظفـری 

مظفرالدیـن ایجاد شـد و بعد از یک دوره فـارغ التحصیلی 

 به اسـم 
ً
فعالیتـش متوقـف شـد و در سـال ۱۲۹۶ مجـددا

مدرسـه عالـی فالحـت بازگشـایی شـد. در اواخـر دوره 

مظفـری، همچنیـن مدرسـه صنعتی ایـران و آلمان شـکل 

گرفـت کـه تـا جنـگ جهانـی اول بـه فعالیـت ادامـه داد و 

 برپا شـد که مرحـوم دکتر 
ً
 در ۱۳۰۳ شمسـی مجـددا

ً
بعـدا

را  آن  ریاسـت  ذکاء الدولـه  غفـاری  الدیـن  سـهام  امیـر 

دارالمعلمیـن   ۱۲۹۸ سـال  در  فاصلـه  ایـن  در  داشـت. 

توسـط مرحـوم ابوالحسـن فروغـی افتتاح شـد که تا سـال 

 بـه دارالمعلمیـن عالـی، 
ً
۱۳۰۷ فعالیـت داشـت و بعـدا

دارالمعلمـان، دارالمعلمیـن مرکـزی و نهایتـا دانشسـرای 

عالی تغییر نام داد.

وی بـا اشـاره بـه پایه گـذاری دانشـگاه تهـران در بهمن 

قانـون  در  داشـت:  اظهـار  معـارف  وزارت  ذیـل   ۱۳۱۳

کید شـده  تاسـیس دانشـگاه تهران بـر اسـتقالل مالی آن تأ

بـود ولـی در عمـل مثل بسـیاری قوانیـن دیگر اجرا نشـد. 

مرحـوم دکتـر سیاسـی در خاطراتش می نویسـد دانشـگاه 

تهـران از روز تاسـیس تـا سـال ۱۳۲۱ کـه مسـئول وزارت 

شـمار  بـه  وزارتخانـه  ایـن  ادارات  جـزو  شـدم  فرهنـگ 

می رفت و دانشـگاه های آن مثل دبیرسـتان ها سروکارشـان 

بـا وزرات فرهنـگ بـود بـه طـوری که وزیـر همانطـور که 

می کـرد،  تعییـن  را  دبسـتان ها  و  دبیرسـتان ها  رؤسـای 

رؤسـای دانشـگاه را هـم به دلخـواه عزل و نصـب می کرد. 

 بـی مسـمایی بـود و 
ً
شـورای دانشـگاه هـم اسـم کامـال

اعضای شـورا دسـتورات وزیر را مورد تحسـین و تصویب 

قرار می دادند.

ترکمـان در ادامـه بخشـی از خاطـرات علـی اصغـر 

حکمـت، وزیـر فرهنـگ و رییـس دانشـگاه تهـران را نقـل 

کـرد که در سـال ۱۳۱۷ به مناسـبتی مورد غضب رضاشـاه 

قرار گرفت و از سـمت خود برکنار شـد. وی در خاطراتش 

بـه وضوح از وحشـتی کـه غضـب اعلی حضرت داشـت 

سـخن گفته بـود. در خاطرات فروغی هم کـه در آن دوران 

ترسـی  چنیـن  بـود  شـده  مواجـه  مشـابهی  وضعیـت  بـا 

مشهود است.

بـه گفته ترکمان وقتـی چنین ترسـی را در امثال حکمت 

و فروغـی می بینیـم، این که وضعیت اسـاتید دانشـگاه ها در 

 قابل تصور است.
ً
آن روزگار چگونه بوده کامال

ایـن پژوهشـگر تاریـخ در ایـن ارتبـاط بـه وضعیـت 

دکتـر امیـر سـهام الدیـن غفـاری ذکاءالدولـه، از اسـاتید 

وقـت دانشـکده حقـوق و ادبیـات دانشـگاه تهـران اشـاره 

کـرد کـه تحصیـالت حقـوق و اقتصـاد خـود را در آلمـان 

گذرانـده بـود و بعـد از بازگشـت مدتـی معلـم جغرافیـای 

احمـد شـاه بـود و در سـال ۱۲۹۷ سـفارت ایـران را در 

در  ایرانـی  اولیـن  عنـوان  بـه  و  کـرده  تاسـیس  سـوییس 

کنفرانـس جامعـه ملل نطـق بسـیار مهمی ایراد کـرده بود. 

ذکاء الدوله در سـال ۱۳۰۳ ریاسـت مدرسـه صنعتی ایران 

و آلمـان را عهـده دار شـده بـود و از بدو تاسـیس دانشـگاه 

تهران در این دانشگاه تدریس می کرد.

محسـن   ۱۳۱۸ سـال  در  داشـت:  اظهـار  ترکمـان 

جهانسـوز از شـاگردان امیـر سـهام الدین غفاری دسـتگیر 

شـد و در منـزل او نطقـی از مرحـوم مصـدق در مجلس را 

پیـدا کردنـد کـه در آن از راه آهـن شـمالی جنوبـی انتقـاد 

شـده بود. متعاقـب آن حدود ۸۷ نفر از جملـه ذکاء الدوله 

را دسـتگیر کردنـد و تحـت شـکنجه شـدید قـرار دادنـد. 

ذکاء الدولـه قبـل از جنـگ جهانـی اول بـا همـکاری دکتر 



106  |  خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399

اخبارمؤسسه

مصـدق نخسـتین مجلـه علمی خصوصـی ایـران را به نام 

مجلـه علمـی منتشـر می کردند که اولیـن مقالـه آن درباره 

خدمات میکادو برای ترقی ژاپن بود.

وی خاطرنشـان کرد: در گزارشـی که سرپاس مختاری 

)رئیـس شـهربانی( بـه وزارت جنـگ داده بـود بـا ذکر این 

کـه کار ذکاء الدولـه مسـتوجب کیفر شـدید اسـت، عنوان 

کـرده بـود یـک نفر اسـتاد دانشـکده مجـاز نیسـت غیر از 

تدریـس بـا دانشـجویان مذاکـرات سیاسـی نمـوده و علیه 

مصالـح کشـور تبلیـغ کنـد. امیـر سـهام الدین غفـاری بـا 

وجـود این کـه حتـی دادگاه نظامی صحرائی حکـم برائت 

وی را داده بود تا مهر ۱۳۲۰ در زندان ماند.

ترکمـان نمونـه دیگـری دربـاره دخالـت حکومـت و 

قـدرت اسـتبدادی در دانشـگاه را انتصـاب افـراد ناالیق به 

اسـتادی دانشـگاه براسـاس روابـط سیاسـی عنـوان کـرد و 

گفـت: دکتـر خطیبـی در کتـاب خاطراتش با عنـوان »رنج 

رایـگان« بـا اشـاره به انتصـاب تدین به اسـتادی دانشـکده 

ادبیات از سـوی حکمت می نویسـد: تدین بیشـتر سیاسی 

نداشـت،  را  تدریـس  شایسـتگی  چـون  و  عالـم  تـا  بـود 

حرکاتـی از خـود نشـان مـی داد مثـال یـک بـار در کالس 

 گفـت »ایـن حافـظ هـم کـه آنقـدر تعریفـش را می کنند، 

شـعرهایش غلط اسـت! در بیـت »دوش دیـدم که مالئک 

در میخانـه زدنـد/گل آدم بسرشـتند و بـه پیمانـه زدند« دو 

کلمـه »زدنـد« بـدون اختـالف در معنـی بـه عنـوان قافیـه 

آورده شـده اسـت!«یکی از دانشـجویان در جـواب گفت: 

»اسـتاد زدنـد، ردیف اسـت، نه قافیـه!« تدیـن گفت حاال 

از حافظ دفاع نکن« و او را سر جایش نشاند!

ایـن قبیل خاطـرات که از سـوی افراد دیگـری هم نقل 

اسـتبدادی  قـدرت  طـور  چـه  کـه  می دهـد  نشـان  شـده 

افرادی را وارد دانشگاه می کند.

وی افـزود: بعـد از دیکتاتـوری رضـا خـان، مرحـوم 

بـا شـاه و قـوام صحبـت  دکتـر سیاسـی در سـال ۱۳۲۱ 

می کنـد کـه زمینـه اسـتقالل دانشـگاه را فراهـم کنـد ولی 

موفـق  نداشـت،  مالـی  اسـتقالل  تهـران  دانشـگاه  چـون 

چهاردهـم  مجلـس  در  هـم  مصـدق  دکتـر  نمی شـود. 

پیشـنهاد اسـتقالل مالـی دانشـگاه را می دهد کـه تصویب 

می شـود ولی بـه خاطر مخالفـت وزرا اجرا نمی شـود. در 

نهایـت در سـال ۳۱ مرحـوم مصـدق از الیحـه اختیـارات 

نخسـت وزیر اسـتفاده و قانون اسـتقالل مالی دانشـگاه را 

تصویب می کند.

ترکمـان خاطرنشـان کرد: در پـی تصویب ایـن قانون، 

مرحـوم سیاسـی و شـورای دانشـگاه و جمعـی از اسـاتید 

برجسـته بـرای قدردانی به منـزل مرحوم مصـدق می روند 

کـه وی بـا اسـتقبالی گـرم از آنهـا می گویـد »مـن کاری 

نکـردم! امیـدوارم بـا یـک الیحـه دیگـر بتوانم دانشـگاه را 

مقتدرتـر کنـم.« امـا کمی بعد بـا وقوع کودتـای ۲۸ مرداد 

ورق بـه سـرعت برمی گـردد. اولیـن درگیری دکتر سیاسـی 

بـا زاهدی سـر ماجـرای ۱۶ آذر اسـت که دکتر سیاسـی به 

دخالـت و ورود نیروهـای نظامـی بـه دانشـگاه اعتـراض 

و  بـه نخسـت وزیـری  اعتـراض  بـرای  داشـت. سیاسـی 

هیئـت دولـت مـی رود که سـپهبد هدایـت بـه او می گوید 

دانشـگاه عضـو  و  قطـع شـود  بایـد  بـدن  فاسـد  »عضـو 

فاسدی است که باید قطع شود«!

وی افـزود: بعـد از ایـن واقعـه، مسـئله اخـراج مرحوم 

مهنـدس بـازرگان و دیگـر اسـتادان امضاکننـده اعالمیـه 

علیـه کنسرسـیوم می رسـد که دکتر سیاسـی از اجـرای این 

حکـم اسـتنکاف می کنـد. در نهایت بـا بـازرگان صحبت 

می کنـد کـه بـه گونـه ای مسـئله را حـل و فصـل کننـد. 

بـه شـاه داده  از طریـق زاهـدی  نامـه ای می نویسـند کـه 

می شـود. شـاه این نامـه را پـرت می کند و بـا عصبانیت بر 

کیـد می کند.  دسـتور خـود مبنی بـر اخراج این اسـتادان تأ

بـا مقاومـت مرحـوم سیاسـی، او را بـا انتصـاب بـه عنوان 

سـناتور از دانشـگاه برکنـار می کننـد و در نهایت دانشـگاه 

 زیرمجموعـه وزرات فرهنـگ می شـود تـا 
ً
تهـران مجـددا

بتوانند توسط جعفری اساتید را بیرون کنند.
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ترکمـان بـا بیـان ایـن کـه روایت هـای دیگـری نیـز از 

چنیـن دخالت هـای سیاسـی در امور دانشـگاه از جمله در 

خاطـرات مرحـوم دکتـر مجتهـدی از دوره ریاسـت وی بر 

دانشـگاه شـیراز نقـل شـده اسـت گفـت: مرحـوم دکتـر 

مجتهـدی در زمـان ریاسـت دانشـگاه شـیراز در حـدود 

اسـتاد  یـک  برکنـاری  بـه  تصمیـم   ۴۰ و   ۳۹ سـال های 

وزیـر   – درخشـش  موافقـت  و حتـی  می گیـرد  انگلیسـی 

وقـت فرهنـگ – را هـم جلـب می کنـد ولـی وقتـی بـرای 

کسـب اجـازه با درخشـش به نزد نخسـت وزیـر می روند، 

علی امینی با این تصمیم مخالفت می کند!

ترکمـان در پایـان سـخنان خـود یـاد و خاطـره مرحوم 

دکتـر سـیروس سـهامی، اولیـن رییس دانشـگاه فردوسـی 

 در پـی ابتال به 
ً
مشـهد پـس از پیروزی انقـالب را که اخیرا

کرونـا درگذشـت گرامـی داشـت و گفت: مرحوم سـهامی 

دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و  ادبیـات  دانشـکده  اسـاتید  از 

فردوسـی مشـهد بود که در ۱۳۵۰ به همراه دکتر شـریعتی 

در جوانی بازنشسته شد.

فراسـتخواه،  مقصـود  دکتـر  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 

اسـتاد برنامـه ریـزی توسـعه آمـوزش عالـی در مؤسسـه 

پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی هـم در سـخنرانی 

خـود بـه آنچـه »پارادوکس قـدرت علـم در ایـران امروز« 

خواند، پرداخت.

ایـران،  در  »علـم  کـه  تناقض نمـا  ایـن  طـرح  بـا  وی 

قـدرت دارد ولـی قدرت نـدارد« اظهار داشـت: بـا رجوع 

نماهـای  تناقـض  و  پارادوکس هـا  برخـی  شـواهدی،  بـه 

قـدرت علـم در ایـران امـروز مثـل پارادوکـس جمعیتـی، 

پارادایمـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و … مـرور و 

دسـته بنـدی کرده ام. وبر و بسـیاری دیگر قـدرت را امکان 

کنتـرل شـرایط و تأثیر بـر محیط تعریـف کرده انـد؛ بر این 

اسـاس آیا علـم در ایران قـدرت دارد و می توانـد بر محیط 

سیاسـی و اجتماعـی و جامعـه ایران تاثیر بگـذارد؟ به یک 

معنا بله و به یک معنا خیر!

فراسـتخواه در توضیـح پارادوکـس جمعیتی قـدرت علم 

در ایـران ابـراز عقیـده کـرد: بـه لحـاظ انباشـتی ۱۴ میلیـون 

تحصیـل کـرده در ایـران داریـم که اگر هـر کدام جرقـه ای از 

دانش را روشـن کننـد، چراغ علم در ایران روشـن می شـود و 

در پرتـو آن بـه راحتـی دیـده می شـود کـه مثال سیاسـت های 

بین المللی کشـور در این سـالها دچار خطاهـای جدی بوده 

و بـی دلیـل، ایـران را درگیـر قدرتهـای بـزرگ جهانی کـرده و 

زیان هـا و مخاطـرات بزرگـی متوجـه جامعـه نگـون بخـت 

ایـران کـرده اسـت! این را نه فقط دانشـجوی علوم سیاسـی یا 

حقـوق یـا علـوم اجتماعی که هر عقل سـلیم علمـی متوجه 

می شـود! بـا توجـه بـه ۱۴ میلیـون تحصیـل کـرده ای کـه در 

کشـور داریـم، علم به واسـطه چگالی جمعیتی بـاال، قدرت 

دارد ولـی ایـن چـه قدرتـی اسـت کـه نمـی توانـد رفتارهای 

سیاسـتگذاری در ایـران را کنتـرل کند؟ نصـف آموزش عالی 

رفتارهـای  تواننـد  نمـی  امـا  اسـت  انسـانی  علـوم  ایـران، 

سیاسـت گذاری را در ایـران کنتـرل کننـد؛ چون علم نیسـت 

کـه در کشـور ما مرجعیت دارد بلکه سیاسـت های یک طرفه 

ایدئولوژیک حکومت است که حرف اول را می زند.

وی خاطرنشـان کرد: دکتر رنانـی به عنوان یک اقتصاددان 

می گویـد سـالها در امـور مربـوط بـه حوزه هـای تخصصـی 

خـود، بـی واسـطه و با واسـطه به سیاسـتمداران پیـام داده که 

 ارز چهار هزار تومانی این زیانها را دارد یا سیاسـت های 
ً
مثـال

بورسـی یا حذف یارانه از بنزیـن چنین تاثیرات محتملی دارد 

و هیـچ کس تحویلش نگرفته اسـت! اینجا متوجه می شـویم 

که پارادوکسی در قدرت علم وجود دارد.

اسـتاد مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالی 

تصریـح کـرد: »وبـر«، مشـروعیت را یکـی از پایه هـای 

بیـدار  عمومـی  وجـدان  در  هـم  علـم  می دانـد.  قـدرت 

جامعه، واجد مشـروعیت است. از بسـیاری از شهروندان 

کـه بپرسـید حقانیـت علـم در زمینه هایی مثل اظهـار نظر 

دربـاره چگونگـی اداره کشـور و … را قبـول دارنـد پس راز 

ایـن که علـم در بخش سیاسـتگذاری  در ایـران کمتر مورد 
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توجـه قـرار گرفته چیسـت؟ متأسـفانه علم در کشـور ما یا 

علـم ملتـزم اسـت یـا مغلـوب یـا معطـل یـا معطـوف بـه 

مطلوب یا محلل!

وی خاطرنشـان کـرد: علـم ملتـزم یعنـی علمـی که در 

حـد منشـی و کارشـناس و ابزار دسـت کار می کنـد. علمی 

که کارشناسـی در بخشی از دیوان سـاالری اداری و بازویی 

قـوی و کاری اسـت نـه ذهنـی نهاد و چشـمی باریـک بین! 

علـم محلـل هم علـم توجیه گـر و محافظه کاری اسـت که 

نمـی توانـد صـدای خـود را از صـدای قـدرت باالتـر ببرد. 

علـم مغلوب، علمی اسـت کـه در دسـتگاه دولتی، تصمیم 

سـازی کرده و پـروژه اجرا می کند ولی متـن نهایی تصویب 

شـده سیاسـت، چیـز دیگـری از آب در می آید! خـود من تا 

برنامـه ششـم در بعضـی کمیته ها بـودم چیزهایـی را مطرح 

می کردیـم ولـی آخـر کـه برنامـه توسـعه از هفـت خـان در 

میآمـد، واقعـا شـیر بـی یـال و دم و اشـکمی بود کـه همان 

هم اجرا نمی شد!

فراسـتخواه خاطرنشـان کرد: علم مسکوت، علمی است 

کـه مجبـور می شـود خـودش را پشـت مفاهیـم و گزاره های 

علمی تخصصـی پنهان کند و در نتیجه علـم اهلی و مخفی 

و سـوژه سـر به زیری اسـت که سرکشی سـر زدن و بررسی را 

نـدارد! علـم معطـل هـم کـه نـام آن از تعبیـر زیبـای قرآنـی 

»چاه هـای معطلـه« گرفتـه ام دیگر وانفسـا اسـت. علمی که 

خشـک  سـرزمینی  در  کـه  هایـی  چشـمه  و  چاه هـا  مثـل 

بالاسـتفاده می مانند با این چگالی جمعیتی باال در قفسـه ها 

و آرشـیوها یـا ذهـن اندیشـمندان انباشـته شـده و معـذور و 

معـزول اسـت و نهایتـاأ علـم مطـرود کـه یـادآور وضعیـت 

ناگـوار محققانی اسـت کـه چـوب ورود به مسـائل جامعه و 

پرداختن به دردهای اجتماعی را می خورند.

اسـتاد مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریزی آمـوزش عالی با 

بیـان ایـن کـه در چنین شـرایطی نه فقـط کل نظـام معرفتی 

مـا کـه حتـی عمـل علمـی مخـدوش شـده اسـت، اظهار 

داشـت: براسـاس مطالعات انجام شـده، عالمان مـا گرفتار 

حـس بی قدرتـی شـده اند کـه باعث شـده زبان علمـی آنها 

پوپولیسـتی و سیاسـی شـود در حالی که نباید علم این قدر 

زبـان سیاسـی داشـته باشـد. ایـن ناشـی از نداشـتن حـس 

خوداثربخشـی محققـان ماسـت. ایـن کـه یـک دانشـمند 

احسـاس کنـد کـه علـت ماجراسـت نـه مفعـول قضایـا. 

مسـتعمره  قلمـرو  علـم،  کـه  اینجاسـت  دیگـر  مشـکل 

حکومـت شـده اسـت یعنـی سیاسـت مرتـب قلمروزایـی 

 فرماسـیون 
ً
کـرده و از علـم قلمروزدایـی می کنـد و اساسـا

قدرتی که علم را به وجود آورده بود از بین رفته است.

فراسـتخواه در تبییـن پارادوکـس دیگـر قـدرت علم در 

ایـران کـه پارادوکس فرهنگی اسـت، گفت: در کشـور این 

همـه از علـم تعریـف می شـود، علـم آمـوزی در آسـمان 

می درخشـد و یـک فضیلت اسـت ولی در زمین بـه عنوان 

یک نهاد و حرفه بسیار نحیف است.

همکارانـش  و  راد  قانعـی  دکتـر  کـه  پیمایشـی  طبـق 

انجـام داده انـد بخـش عمـده ای از کسـانی کـه واکنـش 

مثبتـی بـه علـم دارنـد، خودشـان از لحاظ سـطح دانش و 

معلومـات عمومـی در مرتبـه بسـیار پایینـی قـرار دارند که 

یـک پارادوکـس جـدی اسـت. از طـرف دیگـر علم گرایی 

مـا بـا تقدیرگرایـی دچـار ابهاماتی شـده بـه طـوری که در 

گرایـش  تقدیر گرایـی  بـه  درصـد   ۸۰ تـا   ۷۰ پیمایش هـا 

دارنـد و تنهـا حـدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هسـتند کـه گرایش 

مؤثری به علم دارند.

پارادوکـس اجتماعـی قـدرت علـم در  تبییـن  وی در 

جامعـه  یـک  ایـران  طـرف،  یـک  از  گفـت:  هـم  ایـران 

دانشـگاهی شـده اسـت و از طرف دیگـر بـا مقاله گرایی و 

رزومه سـازی ایـن جماعـت، سـرمایه های اجتماعی علم 

در  کـه  چیـزی  اسـت.  فرسـایش  حـال  در  ایـران  در 

پیمایش هـای قبلـی جامعـه ایـران نشـان داده بـود اعتمـاد 

بـاال بـه علم و دانشـگاه بود ولی در سـالهای اخیر شـواهد 

نگـران کننـده ای وجـود دارد کـه از اعتمـاد عمومـی بـه 

نهادهـای علمـی و انجمنهـای علمی و مقـاالت علمی به 
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سمت بی اعتمادی اجتماعی به علم حرکت می کنیم.

دکتـر هـادی خانیکـی هـم کـه »انجمن هـای علمـی، 

اسـتقالل  و  کادمیـک  آ آزادی  مفهـوم  مدنـی،  نهادهـای 

علمـی« را موضـوع سـخنرانی خود قـرار داده بود با اشـاره 

فرسـایش  کاهـش  بـرای  فراسـتخواه  دکتـر  کـه  ایـن  بـه 

قـدرت  بـردن  بـاال  بـر  علـم  اجتماعـی  سـرمایه های 

دانشـمندان و تبدیـل حـس بـی قدرتـی اهل علـم به حس 

کیـد داشـت اظهـار داشـت: بایـد در کنـار  اثربخشـی تأ

و  منفـرد  دانشـمندان  اثربخشـی  و  قدرتمنـدی  احسـاس 

متشـخص به ضـرورت توانمند شـدن انجمن هـای علمی 

و نهادهـای مدنـی بـرای فائـق آمـدن مسـئله اختـالل در 

کادمیـک و اسـتقالل دانشـگاه ها و نهادهای علمی  آزادی آ

هـم بیندیشـیم. بـر ایـن اسـاس در امتـداد مسـئله آزادی 

کادمیـک و اسـتقالل دانشـگاه ها کـه به صـورت متعارف  آ

در نهـاد دانشـگاه دنبـال کردیم بـه مقوله سـومی از لحاظ 

 بعـد از 
ً
تاریخـی در ایـران اشـاره می کنـم کـه خصوصـا

انقالب مطرح شـد و آن مفهوم توسـعه علمی اسـت یعنی 

کادمیک و اسـتقالل علمـی را دو پایه مهم  اگـر مـا آزادی آ

در نهـاد دانشـگاه می دانیـم پایـه سـوم آن، مفهـوم توسـعه 

علمی است که در مباحث توسعه در ایران مطرح شد.

کید  وی خاطرنشـان کرد: در دولت مرحوم هاشـمی تأ

بـر توسـعه اقتصـادی بـود و دولـت اصالحـات بـا شـعار 

اولویـت توسـعه سیاسـی و جامعه مدنـی وارد نظام قدرت 

شـد؛ از دل برنامـه اصالحـات، جنبـه دیگـری از توسـعه 

مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه توسـعه علمـی بود. توسـعه 

علمـی که به عنـوان یکـی از برنامه های اصلـی دولت دوم 

اصالحـات توسـط دکتـر معیـن پیگیـری می شـد، نسـبت 

آزادی  پایـه  دو  بـر  و  داشـت  توسـعه سیاسـی  بـا  وثیقـی 

کادمیـک و اسـتقالل نهاد دانشـگاه مبتنی بـود یعنی نظام  آ

دانشگاهی را در تحوالت مدنی تاثیر گذار می دید.

خانیکـی در بیـان ارتبـاط بیـن توسـعه علمی و توسـعه 

سیاسـی بـه مطالعـه ای اشـاره کـرد که مرحـوم دکتـر مجید 

تهرانیـان در آسـتانه انقالب در پاییز ۵۷ منتشـر کرد. در این 

تحقیـق، مسـئله دانشـگاه در ایـران کـه بـه عنـوان »بحـران 

دانشـگاه« برشـمرده شـده در ۹ زمینـه احصـا شـده اسـت 

ولـی قسـمتی کـه به بحث مـن مربوط اسـت این اسـت که 

عالیتـر  مصالـح  بـر  روز  سیاسـی  مصلحـت  »تحمیـل 

دانشـگاه ها توسـط دولـت هـا، هرگونـه چـاره اندیشـی و 

برنامه ریـزی در دانشـگاه ها را مختـل بلکـه محـال کـرده 

اسـت. انتصاب روسای دانشـگاه ها و دانشـکده ها براساس 

روابـط سیاسـی بـدون توجـه به صالحیـت علمـی و اداری 

آنهـا تغییـرات پـی در پـی و غیرموجـه، هتـک حرمـت از 

اسـتاد و دانشـجو به وسـیله سـلب اسـتقالل از دانشـگاه ها 

صحنه دانشـگاه ها را دچار تشـنج سیاسـی کرده اسـت. بی 

جهـت نیسـت کـه مدیریت سیاسـی دانشـگاه ها نیـز غالباأ 

دسـت به افـراط و تفریط زده، در یک دوره سیاسـت تحمیل 

زمـان،  از  دیگـری  دوره  در  و  گرفتـه  پیـش  در  را  سـکوت 

سیاسـت تحمیـل مشـارکت سیاسـی را«. بـر اسـاس ایـن 

تحلیـل، مصلحـت سیاسـی روز کـه بـه زور دانشـگاه را 

سیاسـی یـا غیرسیاسـی می کند باعث سـکوت دانشـمندان 

یـا همـان علـم مسـکوت شـده کـه نتیجـه این وضعیـت به 

لحـاظ نهـادی، ایجـاد مثلثـی از اتحـاد دانشـجوی تنبـل، 

اسـتاد بـی سـواد و مدیر ناالیـق – که دنبـال نفع مشـترک در 

سیاسـت سـکوت هسـتند  در برابر مثلث دانشجوی هشیار، 

گاه و مدیریـت دلسـوز اسـت کـه تحقـق دانشـگاه  اسـتاد آ

فعال را دنبال می کنند.

اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه عالمـه  طباطبایـی بـا بیـان 

بـرای سـاختمان  کادمیـک، شـالوده ای  آزادی آ ایـن کـه 

بیـن  آزاد  ارتبـاط  در  علـم   
ً
اساسـا و  اسـت  دانشـگاه 

فرهیختـگان سـاخته می شـود اظهـار داشـت: ایـن آزادی 

آفرینـی  نقـش  بـدون  و  دسـتوری  و  آمرانـه  کادمیـک  آ

کادمیـک کـه انجمن هـای  نهادهـای ایجادکننـده آزادی آ

علمـی و تخصصی و حرفه ای هسـتند، محقق نمی شـود. 

ممکن اسـت گمان شـود آزادی و اسـتقالل دانشگاهی – یا 
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بـه تعبیـر درسـت تر خوداتکایـی دانشـگاهی  یعنـی آنها را 

تافتـه جدا بافته دیدن و پاسـخگو نبـودن در برابر نظام های 

حاکـم. با ایـن حال تجربـه جهانی نشـان داده خوداتکایی 

یافتـه  توسـعه  نظام هـای  خـاص  مفهومـی  دانشـگاهی، 

غربـی یا لیبـرال نیسـت و در اوج قدرت شـوروی و نیز در 

کید بـر آزادی  تجربـه چیـن و روسـیه امروز هـم می توان تأ

و اسـتقالل دانشـگاه را در نقد دانشگاهیان بر سیاست های 

رسـمی حاکم بر دانشـگاه های این کشـورها دیـد. اتحادیه 

کید دارد. بین المللی دانشگاه ها هم بر این مسئله تأ

وی با اشـاره به این که آتونومی )خوداتکایی( دانشـگاه ها 

کادمیـک، اداری  تشـکیالتی و  در سـه سـطح خوداتکایـی آ

مالـی محقـق می شـود، اظهار داشـت: در سـیر اعطـای این 

آتونومـی در ایـران هـم همیـن سـیر طـی شـده یعنـی ابتـدا 

کادمیک مثـل اعطای مـدارک تحصیلی،  دانشـگاه در امـور آ

آییـن نامـه هـا، فرایند جـذب دانشـجو و جذب و اسـتخدام 

اعضـای هیئـت علمـی و اعطـای نشـان ها و … مسـتقل 

می شـود که برجسـته ترین وجه آن، اسـتقالل دانشـگاه ها در 

انتخاب رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها است.

سـطح دوم خوداتکایی، خوداتکایی تشـکیالتی اسـت 

کـه به شـورای دانشـگاه و سـازمان دانشـگاه برمی گردد که 

۱۵ بهمـن هـم بـه همیـن عنـوان جشـن گرفتـه می شـد. 

اسـتاد احمـد بیرشـک در مقاله ای کـه در سـال ۱۳۳۲ در 

یـک  مثابـه  بـه  را  دانشـگاه  منتشـر شـده،  مجلـه سـخن 

»جمهوری کوچک« در نظر می گیرد.

آتونومی سـوم هـم آتونومـی بودجه ای  مالی اسـت که 

چگونـه دانشـگاه از بروکراسـی اداری رهـا شـود کـه بـه 

قانـون هیئـت امنای دانشـگاه بر می گـردد که نتایـج مثبتی 

در سال های اخیر داشته است.

خانیکـی بـا بیـان این که سـیر دسـتیابی دانشـگاه های 

 
ً
ایـران بـه خوداتکایی در سـال های بعـد از انقـالب، عمدا

بـه صـورت معکـوس طـی شـده یعنـی ابتـدا خوداتکایی 

مالی – اداری و سـپس خوداتکایی تشـکیالتی و در نهایت 

آتونومـی علمـی دنبال شـده اظهار داشـت: مسـئله امروز 

مـا همـان اسـتقالل علمـی یعنـی مسـتقل شـدن علـم از 

مداخـالت بی مـورد و تحمیـل دیدگاه های امنیتی اسـت. 

 امنیـت محیـط دانشـگاه ها بـا امنیـت بـه معنـای 
ً
اساسـا

متعـارف آن متفـاوت اسـت. اینجاسـت کـه اگـر نگاهـی 

مدنـی داشـته باشـیم و بپذیریـم کـه انجمن هـای علمـی، 

هـم می تواننـد نگرانـی مسـئوالن سیاسـی را از حـد و مرز 

کادمیـک و اسـتقالل علمـی کـم کننـد و هم  آزادی هـای آ

توانمنـدی الزام شناسـی و مسئله شناسـی نهـاد دانشـگاه را 

تقویـت کنند شـاید بتوان به چشـم اندازی در میانه رسـید 

کادمیـک را بـدون  و مسـئله صیانـت از اسـتقالل و آزادی آ

نگرانیهاش پیش برد.

کیـد بـر ضـرورت آزادی عمـل و  وی در پایـان بـا تأ

میـدان دار شـدن انجمن های علمـی و نهادهـای مدنی در 

امـر  ایـن  الزمـه  کـرد:  تصریـح  کادمیـک  آ حوزه هـای 

از اعضـای هیئـت  اعـم  مشـارکت فعال تـر دانشـگاهیان 

علمی و دانشجویان و کارکنان آن در این نهادها است.

سـخنران پایانـی ایـن نشسـت هـم دکتر سـید حسـین 

سـراج زاده، عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی بود 

کـه در سـخنرانی خود به »مـرور انتقادی مناسـبات نهادی 

دانش و سیاست در ایران« پرداخت.

وی بـا بیـان ایـن کـه ارتباط علـم و سیاسـت یـا رابطه 

کادمـی و حکومت همـواره پروبلماتیـک و مجادله  نهـاد آ

آمیـز بوده اسـت اظهـار داشـت: فرایند مدرن شـدن که در 

فراینـد  نوعـی  بـا  تدریـج  بـه  شـد  آغـاز  غـرب  جهـان 

تمایزیابـی نهـادی در همـه عرصه هـا همـراه بـود. یکی از 

نهـادی،  تفکیـک  یـا  تمایزیابـی  بـارز  بسـیار  مصادیـق 

تفکیـک قـوای سـه گانـه در درون قدرت حاکم اسـت. در 

کنـار ایـن تمایزیابـی مهم در نهـاد سیاسـت، تفکیک های 

دیگـری هـم رخ داده کـه تمایزیابی دین و دولت، رسـانه و 

دولـت، ورزش و دولت، … و دولت و دانشـگاه اسـت. به 

نظـر می رسـد ایـن تمایزیابـی یـک ضـرورت کاربـردی 
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نوعـی  کـه  قبلـی  تجربه هـای  بـر  مبتنـی  زیـرا  اسـت 

یکپارچگـی و ادغـام و بـه تعبیـر دورکیمـی، همبسـتگی 

مکانیکـی را دنبـال می کردنـد بـا توجـه بـه شـرایط جامعه 

جدیـد مطـرح شـده تا جامعـه و تمـام اجـزای آن از جمله 

نهاد حکومت را قدرتمندتر کند.

وی بـا بیـان شـواهدی بـر مدعـای خـود بـه آغـاز روند 

تمایزیابـی در نهادهـای سیاسـی و دیگر مؤسسـات ایران از 

دوره انقـالب مشـروطه اشـاره کرد و گفت: همچنـان که در 

نهادهـای  اشـاره شـد، معـدود  ترکمـان  اسـتاد  سـخنرانی 

آمـوزش عالی کـه در اواخـر دوره قاجار شـکل گرفته بودند 

از نوعـی آتونومی و تمایز از نهاد سیاسـت برخـوردار بودند 

کـه مبتنـی بـر نـگاه انقـالب مشـروطه بـود امـا ایـن وضع 

تـداوم پیـدا نکـرد و دانشـگاه به عنـوان یک مؤسسـه تمدنی 

جدیـد که قـرار بود علـم نوین در آن تولید و منتشـر شـود و 

بـرای ایفـای این نقـش، نیازمنـد نوعـی خوداتکایـی بود به 

دلیـل اسـتبداد فـردی پهلـوی اول و دوم – بـه اسـتثنای دوره 

 نتوانسـت این تمایـز را حفظ 
ً
کوتـاه مرحـوم مصـدق – عمال

کنـد. سـیطره حکومـت و دولـت بـر دانشـگاه تـا پیـش از 

 ادامه داشـت که نمونـه آن اخراج ۱۲ اسـتاد 
ً
انقـالب کامـال

دانشـگاه تهـران بـا دسـتور مسـتقیم شـاه بـه دلیـل انتشـار 

بیانـه ای در انتقـاد از قرارداد کنسرسـیوم اسـت کـه با وجود 

اسـتنکاف مرحوم سیاسـی – رئیس وقت دانشگاه – از اجرای 

آن اجـرا شـد. ایـن مداخـالت البتـه عرصه هایی را هـم باز 

 تحت کنتـرل حکومت و 
ً
می گذاشـت ولی دانشـگاه اصوال

اراده  از  ناشـی   
ً
عمدتـا مشـکل  ایـن  البتـه  و  بـود  قـدرت 

اسـتبدادی شـخص شـاه بود چـون رویکرد مدرن شـدن که 

در بدنـه بوروکراتیـک ایران بود بـا آن مخالف بود و همچنان 

کـه دکتر خانیکـی توضیح دادند افـرادی مثل دکتـر تهرانیان 

بـا ایـن کـه نقـش مشـاوره ای در حکومـت داشـتند بـا آن 

مخالفت می کردند.

وی خاطرنشـان کـرد: بعـد از انقـالب، تسـلط نهـاد 

سیاسـت بـر نهـاد علـم و دانشـگاه بـا صـورت و زمینـه 

دیگـری ادامـه یافـت. حکومـت و دولـت برآمـده از یـک 

انقـالب بـزرگ مردمـی بود کـه اسـاس آن ایدئولـوژی ای 

بـود کـه بـه شـدت منتقـد جهـان مـدرن و غـرب اسـت و 

مبتنـی بـر ایـن رویکـرد، همـه نهادهای پیشـین بـه عنوان 

نهادهـای وابسـته بـه حکومـت پادشـاهی و غـرب دیـده 

می شـدند. بـا این رویکـرد، رویـداد انقـالب فرهنگی رخ 

داد کـه خـود مبتنـی بر نقـد افراطـی از جهان غـرب بود و 

غارتگـر  نظـام  خدمـت  در  و  بـورژوارزی  علـم  را  علـم 

سـرمایه داری می دانسـت و معتقـد بـود علـم غربـی برای 

 در علوم 
ً
مسـائل جامعه ایران مناسـب نیسـت و خصوصـا

انسـانی و اجتماعـی دنبـال یک علـم اسـالمی جدید بود. 

و  رهبـران  از  کـه  انقـالب  دوره  شـعارهای  در  البتـه 

ایدئولوگ هـای انقـالب می شـنیدیم ایـن حرف هـا نبـود و 

کادمیـک بـه رسـمیت شـناخته می شـد  تـا حـدی آزادی آ

ولـی با ایـن رویکـرد رادیـکال که قرار بـود همـه نهادهای 

وابسـته را تغییـر دهـد و حتـی علـم را براسـاس اهـداف 

انقـالب تغییـر بدهیـم بـه تعطیلی چهارسـاله دانشـگاه ها 

در رشـته های علـوم انسـانی و اجتماعی رسـیدیم و این که 

نیـاز نظـام و  نیروهـای متخصـص مـورد  بایـد  دانشـگاه 

وفـادار بـه ایـن حاکمیـت انقالبـی را تربیـت کنـد و ایـن 

دیدگاه هـا چـون برآمـده از یک انقـالب بـزرگ مردمی بود 

یک پایگاه قوی اجتماعی و فرهنگی هم داشت.

سـراج زاده تصریـح کرد: ایـن رویکرد خواهـان این بود 

کـه عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی و حتـی جامعـه پذیری 

داخـل دانشـگاه در راسـتای نیازهـا و ارزش هـای انقـالب 

باشـد و در ایـن راسـتا نهادهـای علمـی هـم بایـد توسـط 

حکومـت اداره شـوند لذا وقتی آیین نامه دانشـگاه ها نوشـته 

می شـد طوری بود کـه اداره دانشـگاه ها و انتصاب رؤسـای 

دانشـگاه ها توسـط وزارت علـوم و بـا تاییـد شـورای عالـی 

انقـالب فرهنگـی باشـد و خـود دانشـگاهیان هیـچ نقشـی 

نداشـتند. نظـام گزینـش دانشـجو نیز طـوری طراحی شـد 

کـه افراد بـا برخی مبناهای فکری – عقیدتی وارد نشـوند. در 
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گزینـش اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه هـم معیارهـای 

عقیدتـی  سیاسـی بر شایسـتگی های علمـی و حتی اخالق 

حرفه ای مقدم داشته شد.

رئیـس انجمن جامعه شناسـی ایران خاطرنشـان کـرد: از 

آنجـا که حکومـت برآمده از یـک انقالب بـزرگ مردمی بود 

ایـن رویکرد تا سـالها پشـتوانه فرهنگی و اجتماعی داشـت؛ 

لـذا اقتـدار الزم وجـود داشـت ولـی هر چـه جلوتـر می آییم 

مباحـث مربـوط به اسـالمی کـردن دانشـگاه ها یا خـود این 

اقتـدار مبتنـی بر آن رویکـرد، جای خود را به قدرت سیاسـی 

می دهـد تـا جایـی کـه در دوره ریاسـت جمهـوری احمدی 

نژاد، آیین نامه اداره دانشـگاه ها بازبینی شـد. آییـن نامه ای که 

در سـال ۶۰ نوشته شـده بود حداقل دو جایگاه انتخابی برای 

اعضـای هیئـت علمی دانشـگاه گذاشـته بود یکـی انتخاب 

مدیـران گروه هـا بود و دیگـری هیئت ممیزه های دانشـگاه که 

باالتریـن رکـن هدایت علمی دانشـگاه هاسـت. وی تصریح 

کـرد: در آیین نامـه جدیـد، قـدرت نهادهـای ایدئولوژیـک و 

هدایت گـر تقویـت شـد و حتی بـرای ارتقای اسـاتید مـاده ۱ 

فرهنگـی به عنوان یـک اصل وتویی تعریف شـد که هر کس 

از آن امتیـاز نیـاورد ارتقـا پیـدا نمی کنـد. گزینـش اعضـای 

 از گروه هـا منفـک شـد و در اختیـار 
ً
هیئـت علمـی هـم کال

کمیته جذب دانشگاه قرار گرفت.

مجموعـه ایـن فرایندهـا نشـان می دهـد کـه آن اقتـدار 

سیاسـی  فرهنگـی کـه پشـتیبان سیاسـت های دهـه ۶۰ در 

هدایـت دانشـگاه در خدمـت نظام سیاسـی مسـتقر بود به 

تدریـج جـای خـود را به قدرت سیاسـی می دهـد تا جایی 

کـه امروز شـاهد رویدادهایـی هر چند محـدود و در عین 

حـال بسـیار نگـران کننده هسـتیم کـه ورود مسـتقیم نهاد 

 در صالحیـت آن 
ً
سیاسـت بـه مـواردی اسـت کـه اصـال

نیست و باید نهاد علمی در آن حرف بزند.

نگـران  افـزود:  ایـران  جامعه شناسـی  انجمـن  رئیـس 

بـه  قضایـی  و  امنیتـی  دسـتگاه های  ورود  آن  از  کننده تـر 

اسـتادان و حتـی محتـوای  بازنشسـتگی  و  ارتقـای مرتبـه 

پژوهش هـای علوم اجتماعی و علوم انسـانی اسـت که چرا 

 تحقیـق شـده یـا چنیـن نتیجـه ای 
ً
در فـالن موضـوع اصـال

گرفتـه شـده و تبدیـل کردن آن بـه یک موضـوع مجرمانه که 

می توانـد تحـت پیگیـرد قانونـی قـرار بگیـرد. ایـن مسـائل 

نشـان می دهد که سـیطره نهاد سیاسـت بر دانشـگاه نه تنها 

کـم نشـده، بلکـه تقویت شـده  بـا وجـود فـراز و فرودهایی 

کـه شـاید در دوره وزارت دکتـر معیـن بـود و تـالش شـد 

کادمیـک خـود را پیـدا کند  و  دانشـگاه تـا حـدی اتونومـی آ

 بـا تغییراتی کـه در دوره احمدی نـژاد در آیین نامه 
ً
خصوصـا

دانشگاه ها داده شد این سیطره روزافزون شد.

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه خوارزمی با تأکیـد بر این 

کـه در ایـن شـرایط نـه تنهـا دانشـگاهیان و پژوهشـگران، 

احسـاس بی قدرتـی کـرده و دچار نوعـی ریاکاری می شـوند 

کـه جنبه شـخصی قضیـه اسـت بلکـه در نهایت بـرای نهاد 

علم هـم که باید به عنوان یک نهاد توانمند پویا، پاسـخگوی 

نیازهـای جامعـه و حتـی حکومـت باشـد زیانبـار اسـت و 

باعث می شود جامعه با یک دانشگاه ناتوان روبه رو شود.

هالـه  دکتـر  درگذشـت  از  تأسـف  ابـراز  بـا  سـراج زاده 

الجـوردی، عضـو سـابق هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران در 

ایـن  انگیـز  بـه مـرگ غـم  منتهـی  رونـد  اخیـر،  روز هـای 

جامعه شـناس را ناشـی از همیـن نـوع مداخـالت و عـدم 

خوداتکایـی نهاد دانشـگاه عنوان کرد که باعث شـد او و افراد 

بسیار ممتازی نظیر وی از دانشگاه کنار گذاشته شوند.

رئیـس انجمـن جامعه شناسـی ایـران بـا اذعان بـه این 

 رویدادهایـی دیگـر هـم در مـرگ الجـوردی 
ً
کـه احتمـاال

بـه  الجـوردی  اگـر  داشـت:  اظهـار  بوده انـد،  مؤثـر 

بسـا  چـه  مـی داد  ادامـه  خـود  کادمیـک  آ فعالیت هـای 

جامعـه  بـا  خـود  پیونـد  و  بازیابـد  را  خـود  می توانسـت 

علمـی را حفـظ کنـد و ایـن وضـع اسـف بـار کـه نوعـی 

مـرگ تدریجـی بـود، پیش نمی آمد؛ شـاید در مـورد خانم 

الجـوردی شـرایط ویـژه و اسـتثنایی  ای وجود داشـته که به 

ایـن وضعیـت انجامیـده ولـی مهاجرتهایی کـه دارد اتفاق 
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می افتـد و بیـرون مانـدن افراد شایسـته و توانمنـد علمی از 

نظـام دانشـگاهی همه ناشـی از یـک رویکـرد معطوف به 

نهـاد سیاسـی اسـت کـه دانشـگاه را در کنتـرل تـام و تمام 

قـدرت  نهـاد  نیازهـای  کننـده  تأمیـن  و  قـدرت  نهـاد 

نهـاد  اسـتقالل  و  نهـادی  تفکیـک  بـه  لـذا  و  می خواهـد 

دانشـگاه به عنـوان یک ضـرورت کارکردی بـرای عملکرد 

مؤثر دانشگاه در جهان امروز بی توجه است.

کیـد بـر ضرورت ایـن تفکیـک نهادی  سـراج زاده بـا تأ

بلندمـدت  مصلحـت  حتـی  و  جامعـه  منفعـت  بـرای 

گفـت:  کارکـردی  ضـرورت  یـک  عنـوان  بـه  حکومـت 

متصدیـان حکومـت بایـد بفهمنـد کـه قـدرت جامعـه به 

قـدرت یـک نهـاد توانمنـد علمـی اسـت. امـروز توسـعه 

و  اسـت  دانـش محـور  و  بنیـان  دانـش  توسـعه  جوامـع، 

توسـعه دانـش بنیـان بـدون یـک دانشـگاه بانشـاط، پویا و 

خود کنترل امکان پذیر نیست.

وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه ایـن رویکـرد یعنـی بـه 

رسـمیت نشـناختن نهـاد علـم بـه علـوم انسـانی بسـیار 

بسـیار بیشـتر از علـوم پایه صدمـه می زند، اظهار داشـت: 

بـرای فـرا رفتن از این شـرایط الزم اسـت رویکـرد علم در 

خدمـت حکومـت و دولـت بـه رویکـرد علـم در خدمت 

ایـن  بـه  هـم  حکومـت  نهـاد  و  شـود  تبدیـل  جامعـه 

گاهـی برسـد کـه ایـن رویکـرد در طوالنـی مدت به  خودآ

نفـع خـود حکومـت هـم هسـت. از رویکـرد هابرماسـی 

گاهـی  اسـتفاده می کنـم و امیـدوارم روزی بـه ایـن خودآ

برسـیم کـه دانشـگاه، نـه در اسـتعمار نظام سیاسـی که در 

جایگاهـی بیـن نظام به عنـوان نهاد کنترل کننـده در جامعه 

و زیسـت جهـان بـه عنـوان بخـش پویـا و تحـول سـاز در 

و  پویاتـر  جامعـه ای  و  دانشـگاه  تـا  بگیـرد  قـرار  جامعـه 

بانشاط تر و حکومتی توانمندتر و پویاتر داشته باشیم

دومین سمپوزیوم مطالعات میان رشته ای 
در علوم پزشکی برگزار می شود

 

دومیـن سـمپوزیوم )مجـازی( مطالعات میان رشـته ای در 

بـا   ۱۴۰۰ مـاه  اردیبهشـت   ۳۰ و   ۲۹ پزشـکی،  علـوم 

همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی 

درمانـی زنجان و مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی 

برگزار می شود.

 دکتـر پرویـز قزلبـاش، رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 

زنجـان و رئیـس سـمپوزیوم در نشسـت مشـترکی کـه بـه 

صورت آنالین با حضور رئیس و معاون پژوهشـی مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگی و اجتماعی و معاون آموزشـی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی زنجـان و دبیـر همایـش برگـزار شـد، اظهار 

داشـت: دانشـگاه علوم پزشـکی زنجان با توجه بـه عهده دار 

بـودن مأموریت اجـرای کالن پروژه »ارائه الگوی گسـترش 

دانش هـای میان رشـته ای« در قالـب طرح تحـول و نوآوری 

در آمـوزش علـوم پزشـکی در نظـر دارد بـا هدف گسـترش 

شـبکه کشوری اندیشـمندان حیطه میان رشـته ای، شناسایی 

اسـتادان و گروه هـای فعال و همگرایی کشـوری در راسـتای 

ارائـه یـک الگـوی شایسـته بـرای توسـعه متـوازن و پایـدار 

پزشـکی،  علـوم  میان رشـته ای  بخـش  در  کشـور  علمـی 

در  میان رشـته ای  مطالعـات  کشـوری  سـمپوزیوم  دومیـن 

علوم پزشکی را به صورت برخط )آنالین( برگزار کند.
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وی خاطرنشـان کرد: نخسـتین دوره این سـمپوزیوم که 

بهمـن ماه سـال گذشـته با اسـتقبال خـوب اندیشـمندان و 

صاحبنظـران ایـن حـوزه در تهران برگزار شـد نشـان داد که 

وجـود چنیـن الگویـی بـرای توسـعه نظام منـد دانش های 

میان رشـته ای در دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور تا چه 

حـد اهمیـت دارد و عزم مـا را در رسـیدن بـه همزبانی در 

ایـن حـوزه و ارائه و پیگیـری مدلی مشـخص در این زمینه 

بـه عنوان گفتمـان غالب در سـطح دانشـگاه، کالن منطقه 

 در سـطح کشـوری و بین المللـی 
ً
شـش آمایشـی و نهایتـا

جزم تر کرد.

دکتـر قزلبـاش بـا اشـاره بـه اهمیـت فرهنگ سـازی، 

زمینـه  در  منسـجم  سیاسـت گذاری  و  ساختارسـازی 

گسـترش دانش هـای میان رشـته ای گفـت: بر این اسـاس، 

سـمپوزیوم اول بـر ارزیابی سیاسـت ها و راهبردهای کالن 

بیـن المللـی منطقـه ای و ملـی آموزش هـای بین رشـته ای 

توسـعه  الگوهـای  تطبیقـی  مطالعـه  پزشـکی،  علـوم  در 

میان رشـته ای و تجـارب جهانـی، تحلیـل تجـارب ملـی 

مطالعات میان رشـته ای بـا رویکرد آینده پژوهـی، ارزیابی 

و  میان رشـته ای  دانش هـای  توسـعه  مختلـف  مدل هـای 

برنامه هـای آموزشـی میان رشـته ای متمرکـز بود کـه پس از 

دو روز بحـث و تبـادل نظـر صاحبنظران این حـوزه، جمع 

بنـدی و نتایـج بحث هـا در قالـب گـزارش سیاسـتی بـه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.

وی افـزود: همـکاری با مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعـی که بـا نگاهی تخصصـی و فراتـر از حیطه علوم 

پزشـکی بـه مطالعـات میان رشـته ای توجـه دارد فرصـت 

خوبـی بـرای ما بـود که بـا همـکاری یکدیگر و بـا قدرت 

بیشـتر در این مسـیر حرکت کنیم و امیدوارم در سـمپوزیوم 

دوم بتوانیـم بـا نگاهی اجرایـی و کاربردی تر بـه این حوزه، 

محصوالت کارآمدتری را ارائه کنیم.

مطالعـات  مؤسسـه  رئیـس  میرزائـی،  حسـین  دکتـر 

فرهنگـی و اجتماعـی هـم بـا ابـراز خرسـندی از تـداوم 

سـمپوزیوم مطالعـات میان رشـته ای در علـوم پزشـکی که 

نشـان از دوراندیشـی و عزم جدی دانشـگاه علوم پزشـکی 

زنجان و مجموعه وزارت بهداشـت و درمان برای رسـیدن 

بـه الگـوی گسـترش دانش هـای میان رشـته ای در سـطح 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور دارد، اظهار داشـت: 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی به عنـوان فوکال 

میان رشـته ای  پوینـت وزارت علـوم در حـوزه مطالعـات 

ضمـن ایجـاد دبیرخانـه طرح هـای میان رشـته ای و تدوین 

حـدود ۲۱۹ رشـته بیـن رشـته ای، از سـال ۸۷ نسـبت بـه 

انتشـار ۴۷ شـماره فصلنامـه علمـی – پژوهشـی مطالعات 

میان رشـته ای در علـوم انسـانی اقـدام کرده و عـالوه بر این 

آثـار متعـددی را در قالـب تألیـف و ترجمـه در ایـن حوزه 

منتشر کرده است.

 در نیم 
ً
وی تصریـح کـرد: بـه دالیل عدیـده، خصوصـا

کـه  اشـکاالتی  و  کار  کلیـت  از  غفلـت  اخیـر،  قـرن 

در  کـه  شـد  باعـث  بـود  کـرده  ایجـاد  تخصص گرایـی 

حوزه هـای مختلـف علمـی به میان رشـته ای ها توجه شـود 

تـا جایـی کـه امـروز از علـوم همگرایی صحبت می شـود 

کـه از NBIC فراتـر رفتـه و علـوم اجتماعـی را هـم در بـر 

.)NBICS( گرفته است

دکتـر میرزائـی بـا بیـان ایـن کـه سـمپوزیوم مطالعات 

میان رشـته ای می توانـد محملـی بـرای فعالیت مسـتمر در 

ایـن حـوزه باشـد و در کنـار سـمپوزیوم بایـد نسـبت بـه 

و  میان رشـته ای  مطالعـات  درخشـان  آثـار  ترجمـه 

سیاسـتگذاری ها و آثار سیاسـتی در این حوزه اقدام شـود، 

عقـب  ایـن حـوزه خیلـی  در  کـه  بپذیریـم  بایـد  گفـت: 

هسـتیم و امیـدوارم بـا تشـکیل دبیرخانه دائمـی مطالعات 

میان رشـته ای، فرصتـی بـرای غنی سـازی این حـوزه فراهم 

 
ً
شـده و چـه بسـا کارگروه هایـی تشـکیل شـود تا مشـخصا

معلوم شود که چه باید کرد.

دکتـر مهـدی قائمی، معـاون آموزشـی دانشـگاه علوم 

پزشـکی زنجـان و مسـئول دبیرخانـه کالن  منطقـه ششـم 
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کشـوری وزارت بهداشـت و درمـان هـم در سـخنان خود 

بـه مرور رونـد اجرای کالن پـروژه »ارائه الگوی گسـترش 

دانش هـای میان رشـته ای« پرداخـت و گفت: طـرح تحول 

و  دانشـگاه ها  در  تحـول  بـا هـدف  پزشـکی  آمـوزش  در 

تربیـت نیـروی انسـانی بـه دانشـگاه های علـوم پزشـکی 

ابـالغ شـد. در همیـن راسـتا، مأموریت هـای ویـژه ای بـه 

مأموریـت  کـه  منطقه هـا محـول شـد  از کالن  یـک  هـر 

تدویـن الگـوی دانـش میان رشـته ای به کالن منطقه شـش 

و دانشـگاه مـا محـول شـد و کارگروه هایـی را در دانشـگاه 

تشـکیل دادیـم تـا مسـیر آینـده دانشـگاه را در ایـن راسـتا 

مشخص کنیم.

از  اسـتفاده  بـرای  ادامـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

دیدگاه هـای صاحبنظـران و پیشـگیری از مـوازی کاری هـا 

پیشـنهاد برگـزاری یـک سـمپوزیوم کشـوری را دادیـم کـه 

نتایـج خوبـی داشـت. همچنین برای بررسـی همـه جانبه 

ایـن مسـأله از همـه ابعـاد از مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

اجتماعـی دعـوت کردیـم کـه در برگـزاری ایـن همایـش 

مشارکت داشته باشد.

دکتـر قائمـی بـا اشـاره بـه برگـزاری دومیـن دوره ایـن 

سـمپوزیوم در اردیبهشـت ماه سـال آینده اظهار داشت: در 

ایـن سـمپوزیوم تـالش می کنیـم بـا جمع بنـدی مباحـث 

ارائـه شـده، الگـوی گسـترش دانش هـای میان رشـته ای را 

نهایـی کنیـم و بعـد از آن آموزش هـای دانشـگاهیمان را 

براساس این الگو پیش ببریم.

پیشـرفت  پایه هـای  از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

کشـورها همیـن دانش هـای بیـن رشـته ای اسـت و بـرای 

ایـن کـه چنـدان از کشـورهای پیشـرفته عقب نمانیـم باید 

این مسیر را پیش بگیریم.

دکتـر قائمـی با بیـان این کـه راه انـدازی رشـته های بین 

براسـاس  و  غیرسیسـتماتیک  اغلـب  کشـور،  در  رشـته ای 

تجـارب و سـالیق شـخصی صـورت می گیرد، نیازسـنجی 

در داخـل کشـور، اسـتفاده از تجربیـات کشـورهای دیگر و 

آینـده نگری را سـه رکن توسـعه اصولی میان رشـته ای عنوان 

و ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـکاری دانشـگاه علـوم 

پزشـکی زنجان و مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی 

علـوم  در  میان رشـته ای  مطالعـات  سـمپوزیوم  قالـب  در 

پزشکی بتوان این مأموریت را هر چه بهتر پیش برد.

دکتـر رضـا ماحـوزی، معـاون پژوهشـی و آموزشـی 

اظهـار  هـم  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه 

فرصـت  میان رشـته ای  مطالعـات  سـمپوزیوم  داشـت: 

خوبـی اسـت که تجربـه چهار دهه گذشـته که بـه تعبیری 

چهـار دهه جدایی وزارت بهداشـت و درمـان از مجموعه 

وزارت علتـف بـوده اسـت را مـرور کـرده و ببینیـم چـه 

گام هایـی بایـد در ایـن مسـیر برداریـم تـا فراینـد توسـعه 

علمی در کشور تسریع شود.

وی بـا اشـاره به همکاری مؤسسـه مطالعـات فرهنگی 

و اجتماعـی در برگـزاری ایـن سـمپوزیوم، اظهار داشـت: 

پاندمـی اخیر نشـان داد کـه مهـار بحران هایـی اینچنین با 

اتـکای صرف بـه علم یا علومـی خاص و بدون مشـارکت 

مختلـف  رشـته های  از  فنـاوری  و  علـم  کنشـگران  همـه 

در  مشـترک  همـکاری  ایـن  امیـدوارم  نیسـت.  میسـر 

درازمـدت بـرای نظام علـم و فنـاوری، تکه هـای دورافتاده 

دانـش و فنـاوری را در کشـور بـه هـم متصـل کنـد و برای 

کشور مایه خیر و برکت باشد.

دکتـر حسـینی مقـدم، عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم بـا بیـان محورهـای 

سـمپوزیوم مطالعـات میان رشـته ای در علـوم پزشـکی که 

در  میان رشـته ای ها  توسـعه  بـرای  ملـی  اجمـاع  شـامل 

مؤسسـات علـم و فنـاوری کشـور، فرهنـگ سـازی بـرای 

توسـعه میان رشـته ای ها در علـوم پزشـکی، آینده اندیشـی 

بـرای هدایـت کارکردهـای دانشـگاه های علوم پزشـکی به 

در  خصوصـی  بخـش  نقـش  و  میان رشـته ای ها  سـوی 

اظهـار  اسـت،  پزشـکی  علـوم  در  میان رشـته ای  توسـعه 

داشـت: از نقـاط عطـف سـمپوزیوم دوم، توجـه بـه بخش 
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 بایـد دیـد بخـش خصوصـی از 
ً
خصوصـی اسـت؛ مثـال

تلفیـق داروسـازی و فنـاوری نانـو چـه انتظاراتـی دارد. در 

کنـار آن بایـد به تحـوالت جهانی و مطالعـات آینده نگرانه 

در این حوزه هم توجه کرد.

دکتـر مهـرداد حمیـدی، عضـو هیئـت علمی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی زنجـان و دبیر دومیـن سـمپوزیوم مطالعات 

میان رشـته ای در علوم پزشـکی هم اظهار داشت: مهمترین 

دستاورد دوره اول سمپوزیوم، ایجاد شبکه ای از متخصصان 

و طـرح جدی موضـوع برای خود مـا بود. بـا مطالبی که در 

این سـمپوزیوم ارائه شـد مشـخص شـد که تجربه کشور در 

زمینـه راه انـدازی میان رشـته ای ها اغلـب چنـدان نظام منـد 

راه انـدازی  در  دانشـگاه ها  مـواردی  در  و  اسـت  نبـوده 

میان رشـته ای ها مسـابقه می گذاشـتند! خوشـبختانه وزارت 

بهداشـت هم بـه خوبی ضـرورت وجود مدل واقـع بینانه و 

و  نیازهـا  براسـاس  میان رشـته  ای ها  ایـن  توسـعه  الگـوی 

واقعیت های امروز را دریافته است.

وی بـا بیـان ایـن کـه میان رشـته ای، خلـق یـک رشـته 

جدیـد نیسـت بلکـه خلـق یـک زمین بـازی جدید اسـت 

کـه ممکـن اسـت در قالب یـک کالن پـروژه یا یـک گروه 

تحقیقاتی موقت دنبال شـود اظهار داشـت: میان رشـتگی 

را نـه یک هـدف که بایـد یک وسـیله ببینیم که راهگشـای 

نیازهـای متعـدد و متنـوع زیسـت اجتماعـی ما اسـت. در 

بـه  نظریه هـا  شـناختن  از  داریـم  تـالش  دوم  سـمپوزیوم 

حتـی  و  شـویم  نزدیـک  اجرایـی  و  عملـی  زمینه هـای 

عملـی  ابعـاد  زمینـه  در  نشسـت هایی  االمـکان 

میان رشته ای ها داشته باشیم.

دومیـن  خروجـی  کـه  ایـن  بیـان  بـا  حمیـدی  دکتـر 

سـمپوزیوم مطالعـات میان رشـته ای در علـوم پزشـکی بـه 

عنـوان دومین گزارش سیاسـتی به وزارت بهداشـت عرضه 

خواهـد شـد و سـعی می شـود ایـن سـمپوزیوم سـاالنه به 

عنـوان یـک رویـداد واقعـی و منتـج بـه نتیجـه در فضـای 

کـه  افقـی  داشـت:  اظهـار  شـود  معرفـی  کشـور  علمـی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان از برگـزاری ایـن سـری 

مطالعـات  انسـتیتو  تأسـیس  می بینـد،  سـمپوزیوم ها 

دانش هـای میان رشـته ای در علـوم پزشـکی بـا همـکاری 

مؤسسـه در دانشـگاه اسـت و یکـی از بندهـای توافق نامه 

اولیـه بـا مؤسسـه هـم ایجـاد همیـن انسـتیتو بـوده کـه به 

عنـوان موطـن ایـن سـمپوزیوم بـرای پیگیـری دغدغه های 

آن فعالیت کند.

و  محققـان  مطالـب  ارسـال  فرصـت  پایـان  در  وی 

عالقه منـدان بـه موضوع سـمپوزیوم را ۲۸ اسـفندماه سـال 

جاری اعالم داشت.

ایـن  بـه  مربـوط  اطالعـات  می تواننـد  عالقه منـدان 

سـمپوزیوم و جزئیـات محورهای پیشـنهادی را در سـامانه 

همایش بـه آدرس www.idsymp.ir ،سـامانه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی زنجـان بـه آدرس www.zums.ac.ir و 

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  سـامانه  در  همچنیـن 

بـه آدرس /سمپوزیوم مطالعات میان رشـته ای ۲/ اجتماعـی 

http://iscs.ac.ir  مشاهده کنند.
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انتقال تجارب و گسترش همکاری های 
علمی و پژوهشی مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با 

آکادمی علوم افغانستان
 

کادمی علوم افغانسـتان و هیئت همراه در نشسـتی  رئیـس آ

بـا رئیس و مدیران مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی 

زمینه هـای همکاری هـای علمـی و تحقیقاتـی مشـترک و 

و  عالی؛علـم  آمـوزش  حـوزه  در  ایـران  تجـارب  انتقـال 

فناوری به افغانستان را بررسی کردند.

جمهـوری  سـفیر  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در 

و  علمـی  همکاری هـای  معـاون  و  افغانسـتان  اسـالمی 

علمـی  همکاری هـای  مرکـز  تخصصـی  سـازمان های 

حسـین  دکتـر  شـد،  برگـزار  علـوم  وزارت   بین المللـی 

میرزائـی، رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی 

کادمی علوم افغانسـتان  بـا خیر مقـدم و تشـکر از رئیـس آ

و هیـأت همـراه برای پذیرش دعوت مؤسسـه و شـرکت در 

کیـد بـر قرابـت فرهنگـی، زبانی و  ایـن نشسـت ضمـن تأ

دینـی بـا کشـور افغانسـتان، گسـترش روابط بیـن نخبگان 

دو کشـور را زمینه سـاز توسـعه همکاری های سـازنده بین 

نقـش  بـر  و  دانسـت  افغانسـتان  و  ایـران  کشـور  دو 

همکاری هـای علمی و پژوهشـی بین مراکـز تحقیقاتی دو 

مؤسسـه  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان  نمـود.  کیـد  تأ کشـور 

فکـر  اتـاق  مثابـه  بـه  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات 

فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  زمینه هـای  در  پژوهـش  عهـده دار 

آمـوزش عالـی و تحلیـل و نظریه پـردازی دربـاره آمـوزش 

کیـد کـرد ایـن مؤسسـه بـه عنـوان  عالـی ایـران اسـت تأ

برنـدی معتبـر در مطالعات تخصصی آمـوزش عالی؛علم 

و فنـاوری آمادگـی دارد از تمـام ظرفیـت  خود بـرای انتقال 

تجربیـات و همکاری های مشـترک و تاسـیس مؤسسـه ای 

مشـابه خود با اسـتفاده از ظرفیتهـای نخبگان افغانسـتانی 

کادمی علوم افغانستان همکاری کند. با آ

 وی بـا اشـاره بـه تحـوالت عمیـق صـورت گرفتـه در 

اخیـر  ایـران طـی سـال های  در  دانشـجو  پذیـرش  رونـد 

اظهار داشـت: با توسـعه پرشـتابی که در زمینـه راه اندازی 

و  گرفتـه  ایـران صـورت  در  دانشـجو  و جـذب  دانشـگاه 
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کیفـی  توسـعه  بـه سـمت  کمـی  توسـعه  از  کـه  حرکتـی 

؛  گرفتـه  صـورت  اخیـر  سـال های  در  عالـی  آمـوزش 

تجربه هـای ارزشـمندی را بـرای ما بـه وجود آورده اسـت 

کـه میتـوان از آن تجارب برای پیشـگیری مشـکالت پیش 

رو در آموزش عالی افغانستان بهره برد.

علـوم  کادمـی  آ رئیـس  شـکیب،  عبدالظاهـر  دکتـر   

افغانسـتان هـم بـا تشـکر از دعـوت مؤسسـه مطالعـات 

کادمـی علـوم افغانسـتان،  فرهنگـی و اجتماعـی گفـت: آ

عالی تریـن مرجـع علمـی  تحقیقـی در کشـور افغانسـتان 

راسـتای  در  آن  تحقیقـی  علمـی   فعالیت هـای  و  بـوده 

اقتصـادی  و  فرهنگـی  امـور  توسـعه  و  علـوم  گسـترش 

کادمی در سـال ۱۳۵۷ از  افغانسـتان متمرکز اسـت. ایـن آ

ادغـام مراکز علمـی فرهنگی ای بـه وجود آمـده که قدمت 

برخـی از آنهـا مثـل »بشـتو مرکه« )مرکـه د پشـتو( – اولین 

مرکـز علمـی و اکادمیک افغانسـتان – انجمـن ادبی کابل و 

انجمـن ادبـی قندهار )پشـتو ادبی انجمن( بـه حدود ۱۰۰ 

سال پیش برمی گردد.

 
ً
کادمی علوم افغانسـتان مسـتقیما وی با اشـاره این که آ

داشـت:  اظهـار  دارد  فعالیـت  جمهـور  رئیـس  زیرنظـر 

کادمـی علـوم افغانسـتان در سـه بخـش تحقیقـات علوم  آ

اسـالمی، علـوم طبیعـی و علـوم انسـانی فعالیـت دارد که 

۱۴ مرکـز تحقیقاتـی ذیـل ایـن بخش هـا فعالیـت دارنـد. 

ایـن مراکـز در مجمـوع شـامل ۴۴ انسـتیتو و بیـش از ۸۰ 

دپارتمان هستند.

علـوم  کادمـی  آ کـرد:  خاطرنشـان  شـکیب  دکتـر 

دارای  کتـاب  جلـد  ده هـا  انتشـار  بـر  عـالوه  افغانسـتان 

 بـا قدمـت نـود سـاله مثـل مجلـه کابـل، 
ً
مجالتـی بعضـا

مجلـه آریانـا و مجلـه خراسـان )در حـوزه زبـان و ادبیات 

فارسی( است.

کادمـی   در ادامـه، محمـد حامـد مصلـح، معـاون آ

تجربیـات  انتقـال  از  اسـتقبال  بـا  هـم  افغانسـتان  علـوم 

آن کشـور  بـه  آمـوزش عالـی  ایـران در حـوزه  ارزشـمند 

جنـگ،  سـال   ۴۰ از  بیـش  متأسـفانه  داشـت:  اظهـار 

 ویـران 
ً
زیربناهـای علمـی و فرهنگـی افغانسـتان را کامـال

کادمی علوم  کـرده و باعـث فرار مغزها شـده اسـت. لـذا آ

افغانسـتان نیـز بـا وجـود قدمت ۱۰۰ سـاله نیازمنـد توجه 

بیشـتر بـه رشـد کیفی خود اسـت. بعـد از سـال ۲۰۰۱ با 

کادمـی روندی رو به رشـد  کمـک کشـورهای مختلـف، آ

را طـی می کنـد و ترجیـح می دهیـم از تجارب مفیـد ایران 

کـه بیشـترین اشـتراکات زبانی و فرهنگـی بـا آن را داریم، 

بیش از پیش بهره مند شویم.

وی خاطرنشـان کرد: یکی از مشـکالت جـدی ما این 

اسـت کـه بـا وجـود کمک هایـی کـه دریافـت می کنیـم، 

دانـش آموختـگان افغانسـتانی کـه از ایـران یـا کشـورهای 

دیگـر بـاز می گردنـد زمینه اشـتغال چندانی در افغانسـتان 

 
ً
خصوصـا دیگـر  کشـورهای  بـه  ناچـار  بـه  و  ندارنـد 

کشـورهای غربـی مهاجـرت می کننـد. ایـن مسـأله باعث 

شـده کـه بسـیاری از دانشـمندان افغانسـتان دارای مـدرک 

کارشناسـی باشـند. البتـه از سـال ۲۰۰۱ بـه ایـن طـرف 

درصـد بزرگـی از آنهـا در ایـران و هنـد و کشـورهای دیگر 

تـا مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری تحصیـل کردند ولی 

همچنـان تعـداد زیادی دانشـمند بـا درجه کارشناسـی در 

کادمی علوم فعالیت دارند. آ
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دکتـر مصلـح تصریح کـرد: درخواسـت ما این اسـت 

کادمی علوم افغانسـتان  کـه بورس های تحصیلـی ای را به آ

اعطـا کنیـد تـا دانشـمندانی کـه هنـوز امـکان تحصیالت 

تکمیلـی را پیـدا نکرده انـد در دانشـگاه های ایـران ادامـه 

البتـه سـن برخـی از ایـن متقاضیـان،  تحصیـل بدهنـد. 

ایـران  دانشـگاه های  مدنظـر  سـنی  معیارهـای  از  باالتـر 

کادمی  اسـت کـه امیدواریـم در بورس هـای اعطایـی بـه آ

مالحظات سنی وجود نداشته باشد.

کادمی علوم افغانسـتان  دکتـر عابد از اعضـای هیئت آ

هم پیشـنهاد کـرد به منظور اشـتراک نظر و انتقـال تجارب 

مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی در حـوزه آموزش 

کنفرانس هـای  افغانسـتان،  علـوم  کادمـی  آ بـه  عالـی 

تخصصی مشترکی برگزار شود.

دکتـر نظامـی یکـی دیگـر از اعضـای این هیئـت هم با 

اشـاره بـه تاریـخ و فرهنـگ و داشـته های مشـترک ایـران و 

افغانسـتان که پیوندی جدانشـدنی بین دو ملـت برقرار کرده 

اسـت، اظهار داشـت: امیـدوارم جمهـوری اسـالمی ایران 

عالوه بـر اعطـای بورس هـای تحصیلـی و همکاری هـای 

بـی دریـغ بـا دانشـگاه های مـا کـه از دیـد ملـت و دولـت 

افغانسـتان به دور نیست در زمینه گسـترش ارتباط نهادهای 

کادمـی علـوم افغانسـتان نیـز  علمـی و فرهنگـی ایـران بـا آ

گام هـای سـریعتری بـردارد که امیـدوارم این سـفر به جبران 

ایـن کمبودها کمـک کند. وی با اشـاره به انتشـار ۱۲ مجله 

کادمی علوم افغانستان خاطرنشـان کرد: امیدواریم  توسـط آ

عالوه بـر اسـتفاده از تجربیات شـما در زمینـه تحقیقات در 

نشـریات  انـدرکاران  دسـت  تخصصـی  آمـوزش  حـوزه 

کادمی نیز از کمک های مؤسسه بهره مند شویم. آ

عبدالغفور لیوال، سـفیر جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

مطالعـات  مؤسسـه  میزبانـی  از  تشـکر  بـا  هـم  ایـران  در 

علـوم  کادمـی  آ داشـت:  اظهـار  اجتماعـی  و  فرهنگـی 

کادمیک  افغانسـتان بـا وجود جایـگاه و خدمات علمـی و آ

کادمی هـای  وسـیع در افغانسـتان و ارتباطـات وسـیع بـا آ

علـوم دنیـا، بـرای نهادهـای علمـی ایـران چنـدان شـناخته 

شـده نیسـت که امیدوارم این سـفر مقدمه ای برای گسترش 

کادمی با نهادهای علمی ایران باشد. همکاری های آ

تمـدن  و  فرهنـگ  اتـاق  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 

افغانسـتان بـه زودی در سـفارتخانه ایـن کشـور در تهـران 

کادمـی  راه انـدازی می شـود از آن بـه عنـوان شـعبه ای از آ

علـوم افغانسـتان در ایـران یـاد و بـر تـالش همـه جانبـه 

و  روابـط  ارتقـای  بـه  کمـک  بـرای  افغانسـتان  سـفارت 

نهادهـای  بـا  افغانسـتان  علـوم  کادمـی  آ همکاری هـای 

کید کرد. علمی پژوهشی ایران تأ

و  علمـی  همکاری هـای  معـاون  علیـزاده،  دکتـر   

همکاری هـای  مرکـز  تخصصـی  سـازمان های 

بـه  مقـدم  خیـر  بـا  هـم  علـوم  وزارت  علمی بین المللـی 

هیئـت افغانسـتانی اظهـار داشـت: در جلسـات مختلفی 

کـه با همکاران افغانسـتانی داشـته ایم بارهـا آمادگی کامل 

وزارت علـوم بـرای انتقـال دانش، پژوهش و فنـاوری به آن 

کشـور را اعالم داشـته ایم و خرسـندیم که در زمینـه انتقال 

دانـش، نسـل اول مربیـان دانشـگاه های افغانسـتان کـه بـا 

مـدرک کارشناسـی بـرای ادامـه تحصیـل بـه ایـران آمـده 

بودنـد بـا اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد بـه کشورشـان 

امـکان  هـم  فنـاوری  و  پژوهـش  زمینـه  در  بازگشـته اند. 

هرگونه همکاری با افغانستان را داریم.

وی خاطرنشـان کرد: در زمینه همکاری های آموزشـی 

در حوزه هـای مهارتـی و فنـی – حرفه ای هم دسـتورالعمل 

ملـی به دانشـگاه  فنـی– حرفه ای و دانشـگاه جامـع علمی– 

کاربـردی ابالغ شـده اسـت. انتقـال تجارب بـه همکاران 

افغانسـتانی در زمینـه ارزشـیابی مـدارک فارغ التحصیـالن 

خارجـی در افغانسـتان هـم از دیگـر زمینه هـای همکاری 

اسـت کـه تا مرحلـه اجرا پیـش رفته ایم و برای غنی سـازی 

نیـاز  مـورد  علمـی  تجهیـزات  تأمیـن  و  علمـی  منابـع 

دانشـگاه های افغانسـتان و آمـوزش مدیـران و متخصصان 

آموزش عالی آن کشور هم آمادگی داریم.
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دفتـر  مدیـر  تیشـه یار  ماندانـا  دکتـر  خانـم  همچنیـن   

همکاری هـای بیـن المللی دانشـگاه عالمه طباطبایـی که در 

برگـزاری این نشسـت و تقویت همکاری نخبگانی دو کشـور 

ایـران و افغانسـتان تالش هـای ارزنـده ای انجـام داده انـد بـا 

پیشـنهاد تأسـیس نشـریه ای مشـترک در حـوزه آمـوزش عالی 

ایـران و افغانسـتان و هم چنین اسـتفاده از ظرفیـت وبینارهای 

آنالین در دوران کرونا در معرفی نشسـت های مشترک مؤسسه 

مطالعـات فرهنگی و اجتماعی ؛دانشـگاه عالمـه طباطبایی و 

کادمـی علـوم افغانسـتان در حـوزه آمـوزش عالـی، علـم و  آ

فنـاوری بـر گسـترش همکاری هـای پژوهشـی بین سـه نهاد 

تأکیـد کـرد. همچنیـن دکتـر آرمیـن امیـر رئیس پژوهشـکده 

فرهنگ و ارتباطات دانشـگاه عالمه طباطبایی نیز ضمن تأکید 

بـر اهمیـت تعامـالت علمـی دو کشـور از شـکل گیری مرکز 

مطالعات افغانستان شناسـی در دانشـگاه عالمه طباطبایی و از 

کادمـی علوم افغانسـتان و مؤسسـه  آمادگـی کار مشـترک بـا آ

جهت سـنجش ارزشـها و نگرشـهای مردم افغانسـتان و سایر 

پژوهش های فرهنگی مورد توافق خبر داد.

مؤسسـه  پژوهشـی  معـاون  ماحـوزی،  رضـا  دکتـر   

کـه  ایـن  بیـان  بـا  اجتماعـی هـم  و  فرهنگـی  مطالعـات 

افغانسـتان بـا وجـود همـه اشـتراکات، همچنان کشـوری 

کمتر شـناخته شـده برای اسـتادان و محققان ایرانی اسـت 

ابراز امیدواری کرد با گسـترش ارتباطـات و همکاری های 

مشـترک علمـی تحقیقاتـی زمینـه آشـنایی و پیونـد هر چه 

کادمیک دو ملت ایران و افغانستان فراهم شود. بیشتر آ

در  آمـوزش عالـی  بـاالی  بـه ظرفیـت  اشـاره  بـا  وی 

گسـترش صلح و رفاه پیشـنهاد کرد که همکاری  مشـترکی 

در راسـتای بهره گیـری از »دیپلماسـی آمـوزش عالـی« در 

تحقـق صلـح در سـطح ملـی و منطقـه ای بیـن مؤسسـه و 

کادمـی علـوم افغانسـتان شـکل بگیـرد و در ایـن راسـتا  آ

تبـادالت  و  پژوهش هـا  کنفرانس هـا،  نشسـت ها، 

کادمیکی تعریف و اجرایی شود. آ

دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه جـای اتحادیـه ای از 

دانشـگاه های منتخب کشـورهای فارسـی زبـان در منطقه 

خالی اسـت پیشـنهاد کـرد در گام نخسـت اتحادیـه ای از 

دانشـگاه های منتخـب ایران و افغانسـتان تشـکیل شـود تا 

دانشـگاه ها،  فرهنگـی  و  علمـی  همکاری هـای  رونـد 

استادان و محققان دو کشور تسهیل شود.

وی بـا اشـاره بـه اهـدای مجموعـه ای از کتاب هـای 

کادمی  مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی بـه هیأت آ

علـوم افغانسـتان در ایـن نشسـت اظهار داشـت: امیدوارم 

و  کتـب  مسـتمر  تبـادل  زمینـه  کادمـی  آ مسـاعدت  بـا 

کادمیـک و بهره منـدی محققـان دو کشـور از  نشـریات آ

انتشارات علمی یگدیگر فراهم شود.

 دکتـر سـعیده سـعیدی، عضـو هیئـت علمـی و مدیـر 

میز پژوهشـی »مطالعات مهاجرت، جنسـیت و آموزشـی 

هـم  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  عالـی« 

از  یکـی  المللـی  بیـن  مهاجرت هـای  داشـت:  اظهـار 

و  ایـران  کشـور  دو  هـر  در  جـدی  مباحـث  مهمتریـن 

افغانسـتان است و مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

بـا توجـه بـه اهمیـت این موضـوع بـه ویـژه در بسـتر نهاد 

آمـوزش عالی برنامه پژوهشـی منسـجمی را تدوین نموده 
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اسـت کـه بـه ابعـاد مختلـف موضـوع می پـردازد. در این 

مطالعـه جـذب و وضعیـت دانشـجویان غیـر ایرانـی بـه 

عنـوان یکـی از مهمتریـن ابعاد بین المللی سـازی آموزش 

قالـب  در  و  داشـته  قـرار  مؤسسـه  کار  دسـتور  در  عالـی 

چندیـن طـرح پژوهشـی وضعیـت اتبـاع افغانسـتانی بـه 

آمـوزش در  نهـاد  ایرانـی  بازیگـر غیـر  بزرگتریـن  عنـوان 

جمهـوری اسـالمی ایـران در دو نهـاد آمـوزش و پـرورش 

)از مقطـع پیـش دبسـتانی، ابتدایـی و متوسـطه( و نهـاد 

آمـوزش عالـی )در هـر سـه مقطـع تحصیلـی و همچنین 

بعـد از فـارغ التحصیلـی( مـورد مداقـه قـرار گرفته اسـت 

کـه بی شـک شـناخت دقیق تـر از وضعیـت این گـروه، به 

سیاستگذاری جامع تر کمک خواهد نمود.

وی خاطرنشـان کـرد: متأسـفانه ایمـاژی کـه از اتبـاع 

افغانسـتانی سـاکن ایران در میان ذهنیت جامعه ایران شـکل 

بسـته اسـت به عنوان طبقه ای فرودسـت و عمدتا کم سـواد 

و بـی مهارت، کلیشـه ای و ناقص اسـت و تحقیقات جدید 

نشـان می دهد که نسـل دوم و سـوم مهاجران افغانستانی در 

ایـران از سـرمایه فرهنگـی و اجتماعـی باالیـی برخـوردار 

اسـت که نـه تنها در عرصـه فضای مجازی کنشـگری فعال 

اسـت بلکـه در بازگشـت بـه کشـور افغانسـتان بـه قـدرت 

سیاسـی هـم دسترسـی مناسـبی دارد. اگرچـه مهاجـران در 

ایـران چالش هـای مختلفـی را تجربـه می کننـد امـا تجربه 

مهاجـرت بـه ایـران در بعـد آموزشـی بـه ویـژه بـرای زنـان 

افغانسـتانی دسـتاورد خوبـی محسـوب می شـود چراکـه 

طبـق سرشـماری سـال ۱۳۹۵ نـرخ باسـوادی زنـان به ۶۲ 

درصد افزایش یافته است.

کید اسـناد باالدسـتی به  دکتـر سـعیدی بـا اشـاره بـه تأ

بازگشـت پایـدار مهاجـران بـه کشـور افغانسـتان، یکی از 

مهمتریـن دالیل عـدم تمایل فارغ التحصیالن افغانسـتانی 

دانشـگاه های ایران به بازگشـت را تصویر بسـیار مغشـوش 

بـر نقـش بسـیار مهـم مراکـز  ایشـان  از وطـن می دانـد. 

تحقیقاتـی نـه تنهـا در ایـران بلکـه در داخل افغانسـتان در 

کنشـگری بیشـتر در بازنمایی های رسـانه ای از افغانسـتان 

کیـد و بـر تولیـد محتـوای مناسـب در راسـتای تقویـت  تأ

سـوم  و  دوم  نسـل  میـان  در  ملیتـی  گاهـی  خودآ فراینـد 

کید کرد. مهاجران افغانستانی ساکن ایران تأ

 
ً
کادمـی علوم افغانسـتان مطمئنا وی خاطرنشـان کـرد: آ

یکـی از بهترین نهادهایی اسـت کـه می توانـد پیوند خوبی 

بـا مهاجـران سـاکن ایـران برقرار کنـد و همچنان کـه در بند 

کادمـی بر صیانت از فرهنگ افغانسـتان  ۶ مأموریت هـای آ

تأکید شـده خوب اسـت کـه در زمینه جامعـه مهاجران هم 

به این مسـأله توجه شـود. در پایان ایشـان بـا تأکید بر نقش 

پیشـران های  عنـوان  بـه  کشـور  دو  دانشـگاهیان  محـوری 

توسـعه در منطقـه از آمادگی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

کادمی  اجتماعـی وزارت علـوم در گسـترش تعامـالت بـا آ

علـوم افغانسـتان در قالـب برگـزاری دوره هـای آموزشـی و 

مدرسـه تابسـتانی در حوزه های مختلف علـوم اجتماعی به 

ویژه برگزاری کارگاه های روش شناسی تأکید نمود.

 دکتر جبار رحمانی، مدیر انتشـارات مؤسسه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی هم با اشـاره به مشـکالت و هزینه های 

سـنگین ارسـال پسـتی کتاب به افغانسـتان پیشـنهاد کرد با 

معرفـی چاپخانه هـای معتمـد در کابـل و تهـران، زمینـه ای 

فراهـم شـود که بـه جای ارسـال کتـاب، فایل هـای مربوطه 

کتاب هـای دو طـرف ارسـال و در کشـور مقصـد چـاپ 

شـود. وی همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه با وجـود اشـتراکات 

فرهنگـی و تاریخـی فـراوان و ضـرورت کار مطالعاتـی بـر 

بـرای  امکانـی  کمتـر  تاکنـون  همسـایه،  کشـورهای  روی 

حضور محققان ایرانی در افغانسـتان و کسـب تجربه زیسته 

و مـراوده نزدیـک بـا مـردم افغانسـتان فراهـم شـده ابـراز 

کادمی علوم افغانسـتان،  امیـدواری کـرد که بـا مسـاعدت آ

سفر پژوهشگران ایرانی به آن کشور، تسهیل شود.

دکتـر میرزائـی، رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی در پایـان این نشسـت بـا تأکید بـر آمادگی کامل 

مؤسسـه برای انتقـال تجارب آمـوزش عالی ایران به کشـور 
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دوسـت و برادر افغانستان اظهار داشـت: مؤسسه مطالعات 

فرهنگـی و اجتماعـی میتوانـد پلـی باشـد کـه تجربه هـای 

موسسـات پژوهشـی دیگر ایـران از جمله مؤسسـه پژوهش 

و برنامـه ریـزی آمـوزش عالی؛مرکـز تحقیقـات سیاسـت 

علمـی و مؤسسـه مطالعـات جامـع و تخصصـی جمعیت 

کادمی علوم افغانستان قرار دهد. ایران را در اختیار آ

دکتـر میرزائـی بـا بیـان ایـن کـه بسـیاری از محققـان 

ایرانی امکان سـفر به افغانسـتان و آشـنایی مسـتقیم با این 

کشـور را پیـدا نکرده انـد پیشـنهاد کـرد کـه بـا مسـاعدت 

کادمـی علـوم افغانسـتان زمینـه سـفر محققـان ایرانی در  آ

قالـب فرصت هـای مطالعاتـی کوتـاه مدت یا میـان مدت 

به افغانستان فراهم شود. 

علـوم  کادمـی  آ اعضـای  و  رئیـس  اسـت،  گفتنـی   

افغانسـتان پیش از آغاز نشسـت از نمایشـگاه دسـتاوردها 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  انتشـارات  و 

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری کـه در محل نشسـت 

در سـالن صـدف و بـا میزبانـی هتـل همـا و در راسـتای 

مسـئولیت اجتماعـی هما برپا شـده بـود؛ بازدیـد کردند و 

و  فعالیت هـا  خصـوص  در  جامعـی  گـزارش  آن  طـی 

اقدامات مؤسسـه و دبیرخانه جشـنواره بیـن المللی فارابی 

کـه تـا کنـون از دو تـن از نخبـگان افغانسـتانی تقدیر کرده 

است توسط دکتر میرزائی ارائه شد.

کادمی علـوم افغانسـتان و  الزم بـه ذکـر اسـت رییـس آ

هیـات همـراه بـه دعـوت معاونت علمـی و فنـاوری رییس 

جمهـور و دانشـگاه عالمـه طباطبایی بـه ایران سـفر کرده و 

در زمـان حضـور خـود بـا قائـم مقـام وزیـر علـوم در امور 

بین الملـل ؛ رییـس دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و برخـی 

مقامات دیگر کشـور دیدار داشـته و از دسـتاوردهای علمی 

و فناوری جمهوری اسالمی ایران بازدید به عمل آوردند

برگزاری جلسات مجازی دفاع از 
رساله دکتری در مؤسسه

جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای نریمـان یوسـفی 

دانشـجوی دکتری پژوهش محور رشـته جامعه شناسی 

فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا 

بـر  مؤثـر  عوامـل  جامعه شـناختی  »بررسـی  عنـوان 

مشـارکت اقتصـادی زنـان « بـه  جهت رعایت شـرایط 

بیمـاری کرونـا  در تاریـخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، به صـورت 

مجـازی برگـزار شـد. ایـن رسـاله بـه راهنمایـی دکتـر 

غالمرضـا غفـاری و دکتـر فرشـاد مؤمنـی و مشـاوره  

دکتـر معصومه قآراخانی و داوری دکتـر کرم حبیب پور 

گتابـی، دکتر سـعیده امینـی، دکتر لیـال فالحتی و دکتر 

خدیجـه کشـاورز در جلسـه مذکـور مـورد دفـاع قرار 

گرفت و توانست حائز نمره ۱۹ و رتبه عالی شود.

جلسـه دفاع از رسـاله دکتری آقای امید محمدزاده 

دانشـجوی دکتری پژوهش محور رشـته جامعه شناسی 

فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا 

جامعه پذیـری  فرآینـد  تطبیقـی  »بررسـی  عنـوان 

ایـالم  دانشـگاه های  در  دانشـجویان  دانشـگاهی 

)مورد پژوهشـی: دانشـگاه ایـالم، دانشـگاه پیام نـور و 

دانشـگاه آزاد اسـالمی(« بـه  جهـت رعایـت شـرایط 

بیمـاری کرونـا  در تاریـخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸، به صـورت 

مجـازی برگـزار شـد. ایـن رسـاله بـه راهنمایـی دکتـر 

سـیدهادی مرجائـی و دکتر ابوعلی ودادهیر و مشـاوره 

محمـود  دکتـر  داوری  و  کالهـی  محمدرضـا  دکتـر 

قاضـی طباطبایـی، دکتـر فـاروق امیـن مظفـری، دکتر 

در  بیدگلـی  آمنـه صدیقیـان  دکتـر  و  جبـار رحمانـی 

جلسـه مذکـور مـورد دفـاع قـرار گرفـت و توانسـت 

حائز نمره ۱۸ و رتبه بسیار خوب شود.
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دکتر میرزائی در نشست نقد کتاب »علوم انسانی 
و مسئله تأثیر اجتماعی«:

غفلت از مفهوم پردازی واقعیت های 
تاریخی و جاری ما، امکان نظریه پردازی 

را در علوم اجتماعی ایران به حداقل 
رسانده است

 

نشسـت آنالیـن نقـد کتـاب »علـوم انسـانی و مسـئله تأثیر 

اجتماعی« نوشـته دکتر مقصود فراسـتخواه، اسـتاد مؤسسه 

پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

در ایـن نشسـت کـه ۲۸بهمـن مـاه توسـط مؤسسـه 

مشـارکت  بـا  و  عالـی  آمـوزش  برنامه ریـزی  و  پژوهـش 

مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و جمعیت توسـعه 

علمـی ایـران برگزار شـد، کتـاب »علوم انسـانی و مسـئله 

تأثیـر اجتماعـی« بـا حضـور نویسـنده و همچنیـن دکتـر 

حسـین میرزائـی، رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی و دکتر سـید حسـین سـراج زاده، رئیـس انجمن 

جامعه شناسی ایران مورد نقد و بررسی گرفت.

 
ً
دکتـر فراسـتخواه در ابتـدای این نشسـت گفـت: واقعا

توفیقـی اسـت کـه فـردی بتوانـد مطالعاتـی بکنـد و ایـن 

فرصـت را پیدا کند کـه نتیجه مطالعـه اش از حوزه محدود 

خصوصـی خـارج شـود و بـه حـوزه عمومی، جهـان زبان 

اجتماعـی، جهـان میـان ذهنـی و بـه تعبیـری جهان سـوم 

معرفـت وارد شـود. جهانـی کـه جهـان نقـد و گفـت و 

گوهاسـت. نورافکنـی کـه از جهان فـراخ بیـن االذهانی به 

و  کمی هـا  و  کاسـتی ها  محدودیت هـا،  می افتـد،  کتـاب 

ناراستی های اثر را رؤیت پذیر می کند.

وی خاطرنشـان کـرد: معنـا در غیـاب مؤلـف اسـت. 

مؤلـف بـا نوشـتن کتـاب بـه پایـان می رسـد و خوانندگان 

کتـاب  بـه  می توانـد  کتـاب  خوانـدن  می شـوند.  آغـاز 

مشـروعیت بدهـد کـه حضـور داشـته باشـد و بـه جریان 

معرفت کمک کند.

 فراسـتخواه گفـت: مسـأله ایـن کتـاب ایـن اسـت که 

علـوم انسـانی چگونه انسـانی می شـود و علـوم اجتماعی 

چگونـه اجتماعـی. در ایـن سـیاه مشـق نشـان داده ام کـه 

گفتمانـی  انسـانی،  علـوم  اجتماعـی  اثربخشـی  مسـأله 

جهانـی اسـت و مـا هم بـا ذهـن ایرانـی درگیر ایـن مقوله 

هستیم.

مؤلف کتاب »علوم انسـانی و مسـئله  تأثیر اجتماعی« 

تصریـح کـرد: ایـن اثـر در ۱۱ فصـل تدویـن شـده کـه در 

فصـل اول بـا عنـوان »رشـد علـم در ایـران فریبنـده شـده 

اسـت« به وضعیت ماشـین تولیـد مقاله و رشـد علمی در 

 وضعیـت علـوم انسـانی و اجتماعـی کـه 
ً
ایـران خصوصـا

بسـیار بحث برانگیـز شـده، پرداختـه شـده اسـت. در این 

فصـل، ضمـن نشـان دادن برخـی اعـداد و ارقـام و ….که 

جنبه هـای فریبنـده رشـد علمـی در ایـران هسـتند، نشـان 

داده ام کـه چگونه کمیـت گرایی، صورت گرایی، مناسـک 

گرایـی، دولـت گرایـی، عرضه گرایـی، رفتارگرایـی، وظیفه 

گرایـی، مکتـب گرایـی، رسـمیت گرایی و بـرج عاج گرایی 

در عرصـه علـم مسـأله سـاز هسـتند. در ادامـه بـه ایـن 

مسـأله جهانـی پرداختـه ام کـه چـه طـور بایـد تحقیقـات 

علمـی در فراسـوی محیط دانشـگاهی و علمـی اثرگذار یا 
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دگرگون کننـده بـوده یـا منفعتـی در جهـت بهبـود زندگی و 

شرایط جامعه داشته باشند.

دکتـر فراسـتخواه خاطـر نشـان کـرد: در ایـن فصـل بـا 

بررسـی شـاخص ها و شـواهدی بـه ارزیابـی ایـن مسـأله 

پرداختـه ام کـه علم تا چـه حد در رفـاه اجتماعی انسـان ها و 

فراتـر از آن، رفـاه حیوانـات و جانداران دیگر مؤثـر بوده و چه 

نقشـی در ارتقـای کیفیـت زندگـی و بهبود وضـع اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم داشته است.

وی افـزود: در فصـل دوم بـه تعریـف علـوم انسـانی 

پرداختـه ام. یکـی تعریفی کـه در تقسـیم بندی های جهانی 

آمـده و بیـش از چهار دهه اسـت کـه در مؤسسـه پژوهش 

و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی هم دنبال می شـود و تعریفی 

دیگـر کـه عنصـر تفکـری و معرفتی علـوم انسـانی و روح 

کنشـگری پشـت آن اسـت کـه باعث می شـود عالـم علوم 

انسـانی، کنشـگر فکـری و معناسـاز و نقـادی باشـد کـه 

می خواهد زندگی انسان ها را مسأله مند کند.

دکتـر فراسـتخواه تصریـح کرد: در این فصـل همچنین 

خاسـتگاه ایـن علوم و شـرایط عینـی و ذهنی امـکان علوم 

انسـانی و اثرگـذاری اجتماعـی آن را تبییـن کـرده و نشـان 

داده ام کـه علـوم انسـانی در کشـور مـا بخشـی از طـرح 

اجتماعـی، طرح تجـدد و طـرح تغییر و رهایی ایـران بوده 

اسـت. همچنیـن از امثـال فروغی هـا در داراالنطباعـات 

 به وجـود آمدند، 
ً
کادمیکی کـه بعدا ناصـری تا نهادهـای آ

ایـن مسـأله را بررسـی کـرده ام کـه ایـن آموزشـگران علوم 

انسانی چه تمناها و تقالهایی در ایران داشتند.

وی خاطـر نشـان کـرد: در فصل سـوم، مقـاالت علوم 

انسـانی را مـرور کـرده  و توضیـح داده ام کـه طـی هشـت 

نسـل از علوم انسـانی در ایران از اختر )دوره مشـروطه( تا 

بخـارا چـه مقـاالت اصیلی در علوم انسـانی بـوده که معنا 

داشـتند، گفتمان سـاز و افق گشـا، جریان سـاز و پرسـش 

برانگیز بودند.

دکتر فراسـتخواه تصریـح کرد: در این فصـل، مقاالتی 

از ۱۰۰ سـال پیـش را مطـرح کـرده ام کـه برای خـودم هم 

بسـیار عجیـب بـوده کـه چگونـه ایـن چنیـن زنـده و تـازه 

 مقالـه  ای از دکتـر بیـژن مربـوط بـه سـال 
ً
هسـتند. مثـال

۱۳۰۴ را می خوانیـم کـه انـگار همین دیروز چاپ شـده و 

مسـأله امـروز ماسـت! ایـن قبیـل مقـاالت نشـان دهنـده 

پیشـگام بـودن متفکـران علـوم انسـانی مـا و گفتمان هـای 

زنـده و گرمـی اسـت کـه در علـوم انسـانی جریان داشـته 

علـوم  تبـار  و  اصالـت  همچنیـن  فصـل  ایـن  در  اسـت. 

انسانی در ایران را توضیح داده  ام.

وی خاطرنشـان کـرد: در فصـل چهارم کتاب تشـریح 

کـه  بـوده  ایـران  در  قدرتـی  فرماسـیون  چـه  کـه  کـرده ام 

پیدایـش علـوم انسـانی را ممکـن کـرده و بـا اسـتنداد بـه 

فوکـو توضیـح داده ام کـه چـه طـور شـد کـه علوم انسـانی 

یـک کنـش کالمی و معرفت جدی شـد. ایـن کنش جدی 

در معرفـت سـنتی نبـوده بلکـه در علـوم انسـانی جدیـد 

اسـت کـه پیام هـای زنـده ای بـرای جامعـه دارد. در ادامه، 

ایجـاب  قـدرت  فرماسـیون  تغییـر  کـه  داده ام  توضیـح 

می کنـد کـه معرفت هـای دیگـری مطـرح شـوند و بدیـن 

 به حاشیه می رود.
ً
ترتیب، علوم انسانی عمال

دکتـر فراسـتخواه تصریـح کـرد: در فصـل پنجـم ایـن را 

مطـرح کرده ام که علم در ایران بیشـتر در آسـمان اسـت تا در 

زمیـن و جـاری در مناسـبات روزمره ما و این کـه چرا بیداری 

علمی در جامعه ما، هنوز یک برنامه ناتمام است.

وی خاطرنشـان کـرد: در فصل ششـم کتـاب، عالمان 

اثرگـذار در علوم انسـانی ایـران را که در دو مسـیر متفاوت 

فعالیـت داشـته اند معرفی کـرده ام. یک مسـیر، جهتگیری 

انتقـادی – روشـنفکری معطـوف بـه تغییـر و رهایی اسـت 

کـه توسـط اندیشـمندانی چـون مرحـوم شـریعتی، آریـان 

پـور، ناصـر پاکدامـن و همـا ناطـق دنبـال شـده و مسـیر 

دیگـر، تحقیقـات تخصصی برکنار از مناقشـات اجتماعی 

و معطـوف بـه فرهنـگ و زبـان فارسـی و دانـش و معرفت 

تمدنی اسـت که شـادروان دکتر شـایگان، دکتـر خانلری، 
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دکتـر نصر، تهرانیـان، صادق کیـا و فره وشـی از چهره های 

شاخص آن هستند.

بـه گفتـه مؤلف، فصـل هفتـم کتاب بـه علوم انسـانی 

سـاکت و مقفـل و فصل هشـتم بـا عنـوان »بومی گرایی در 

علـوم انسـانی؛ گفتمانـی صحیـح و غلط انـداز« بـه ایـن 

مسـأله می پـردازد کـه بومی گرایـی در علـوم انسـانی که به 

لحـاظ صورت قضیـه صحیح اسـت، چه طـور در جامعه 

ایـران غلـط انداز شـده و این مسـأله از فخرالدین شـادمان 

تا نراقی مرور شده است.

دکتـر فراسـتخواه در ادامه با اشـاره به فصـل ۱۱ کتاب با 

عنـوان »اثربخشـی تحقیقـات علـوم انسـانی و اصحـاب 

علـوم  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  از  انسـانی«  علـوم 

انسـانی خواسـت در صورتی که فرصـت مطالعه کل کتاب 

را ندارند، حداقل به فصل آخر کتاب سری بزنند.

مدل هـای  فصـل،  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

مختلفـی را کـه در دنیـا وجـود دارد تا علوم انسـانی عالوه 

بـر خلـق دانش در حد دانشـگاه و مجالت علمـی، بتوانند 

و  عمومـی  پروفایل هـای  علمـی،  مکانیسـم های  بـا 

اجتماعی داشـته باشـند، مطرح شـده اسـت. براساس این 

پیشـرفته،  جوامـع  در  کـه  سازوکارهاسـت  و  مدل هـا 

حوزه هایـی مثـل تاریـخ، جمعیت شناسـی و حتی فلسـفه 

– بـه عنـوان یک علـم محض  بـرای جامعه ضـروری تلقی 

 یـک فیلسـوف می توانـد از منظـر همین 
ً
می شـوند و مثـال

علم با جدی ترین مسائل جامعه خود مواجه شود.

دکتـر فراسـتخواه در پایـان تصریح کـرد: در این فصل 

نشـان داده شـده کـه محققـان علـوم انسـانی مـا چـه طور 

می تواننـد به جـای رزومه های علمی و اسـطوره شـمارش 

و  پروفایل هـا  کـرده،  پیـدا  غلبـه  مـا  بـر  کـه  مقـاالت 

رزومه های اجتماعی داشته باشند.

جامعه شناسـی  دانشـیار  میرزائـی،  حسـین  دکتـر 

دانشـگاه تهـران و رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی هـم بـا تبریـک بـه دکتـر فراسـتخواه و جامعـه 

علـوم انسـانی بابـت انتشـار ایـن اثر ارزشـمند گفـت: در 

ایـن کتاب هـم مثل همـه آثار اسـتاد، اندیشـه ورزی موج 

می زند و سرشـار از مفاهیمی اسـت که گمشـده تحقیقات 

علوم انسـانی ماسـت؛ لـذا هر کس ایـن کتـاب را مطالعه 

می کنـد، سـیاحتی بینشـی  دانشـی به دسـت مـی آورد و به 

مفاهیمـی کـه حاصـل بیـش از دو دهـه تأمـالت اسـتاد 

فراسـتخواه در ایـن حـوزه اسـت مجهـز می شـود. از ایـن 

لحاظ، متن بسـیار فکورانه ای اسـت و صالبت قلم اسـتاد 

 مشهود است.
ً
در این کتاب کامال

 وی تصریـح کـرد: نکته دیگـر این که دکتر فراسـتخواه 

در بخش هایـی از اثـر کـه با آمـار و ارقـام سـروکار دارند، 

دسـته بندی و صورتبنـدی جدیـدی از گزارش هـا و آمار در 

قالـب جـداول جدیـد ارائـه کرده اند کـه کار بدیعی اسـت 

کـه از دکتـر فراسـتخواه هم جـز ایـن انتظار نمـی رود ولی 

بـه هـر حـال اسـتاد فراسـتخواه اندیشـمندی هسـتند کـه 

و  معروفنـد  تئوریـک  و  نظریه پـردازی  سـطح  در   
ً
عمدتـا

روش هایشـان هـم روش کیفـی اسـت و بـا همیـن متـد و 

شـیوه کار هـم از آمـار و ارقـام اسـتفاده می کننـد و سـعی 

دارنـد آن روح و جـان کالم را از دل اعـداد و ارقـام بیـرون 

آورند؛ لذا دیدن این جداول و داده ها مالل آور نیست.

دانشـیار دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران با 

در  فراسـتخواه  پردازی هـای دکتـر  ایـن کـه مفهـوم  بیـان 

می کنـد،  فراهـم  نظریه پـردازی  بـرای  را  زمینـه  کتـاب، 

 بخشـی 
ً
خاطرنشـان کـرد: در فرازهایی از کتاب، خصوصا

کـه بـه برآمـدن علـوم انسـانی در غـرب و اتفاقـات ۲۰۰ 

کـه  شـده  کیـد  تأ می پـردازد،  غـرب  در  اخیـر  سـال 

 رویارویی مفهوم سـازانه 
ً
»تئوری هـای اجتماعی، معمـوال

و نظریه پردازانـه غربی هـا بـا بحران هایشـان اسـت«. ایـن 

 کاری کـه دورکیـم، 
ً
جـزو جمـالت اساسـی اسـت. واقعـا

مارکـس و وبـر و … کردنـد چیـزی غیـر ایـن نیسـت و به 

کالسـیک های  بـه  هـم  هنـوز  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 

جامعه شناسـی نیـاز داریـم؛ البتـه نـه از بـاب خوانـدن و 
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آموختـن بلکه برای پرداختـن به چنین شـیوه نظریه پردازی 

که در آموزش علوم اجتماعی ما به جد مغفول است.

 حافظـان و 
ً
دکتـر میرزائـی تصریـح کـرد: مـا معمـوال

نظریه هـای   
ً
صرفـا یعنـی  هسـتیم  نظریه هـا  معلمـان 

اندیشـمندان خارجـی را درس می دهیم کـه هیچ گرهی از 

مشـکالت کشـور بـاز نمی کنـد. ایـن کتـاب در سـاحتی 

و  مفهوم سـازانه  رویارویـی  عرصـه  کـه  می گیـرد  قـرار 

ایـن  از  و  اسـت  خودمـان  بحران هـای  بـا  نظریه پردازانـه 

حیث بسیار آموزنده و روح بخش است.

 بخشـی از یک 
ً
وی با بیان این که علوم انسـانی، اساسـا

طـرح اجتماعی کالن اسـت اظهار داشـت: اگر می خواهیم 

خروجـی  و  اجتماعـی  تأثیـر  کشـور،  در  مباحـث  ایـن 

مشـخص و مناسـبی داشته باشـد و اگر می خواهیم خدمتی 

بـه جامعـه بکنیـم، چـاره ای جـز ایـن نداریـم کـه آمـوزش 

علـوم انسـانی مـا از دانـش ورزی و حالـت دانشـی به وجه 

بینشـی و اندیشـه ورزانه اش سـوق پیـدا کنـد کـه اگـر ایـن 

اتفـاق نیفتـد هیـچ تحولـی در علوم انسـانی و به تبـع آن در 

اثربخشی اجتماعی آن رخ نمی دهد.

دکتـر میرزائـی تصریـح کـرد: از ویژگی هـای جالـب 

کتـاب، عناوین روشـنگر و اغلب مدعیانـه فصول مختلف 

آن اسـت کـه مواجهـه فعالـی بـا کتـاب ایجـاد می کنـد. 

اسـتفاده از آمـار و اطالعـات جدیـد )۲۰۱۸( و تبیین ۱۰ 

گرایـش آسـیب زا بـه عنـوان موانـع اثربخشـی اجتماعـی 

علـوم انسـانی که بـه تنهایـی از اساسـی ترین مباحث قابل 

طـرح در نقـد علـوم انسـانی اسـت از دیگـر نـکات قابـل 

توجه در این اثر است.

رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی با بیان 

این که این کتاب

حضـور  و  اسـت  ارزشـمند  و  فاخـر  بسـیار  اثـری 

 در سـطر سـطر اثـر و ایده ورزی هـای آن 
ً
نویسـنده کامـال

وجـود دارد، نـکات و انتقاداتی را نیـز در خصوص این اثر 

مطرح کرد.

وی گفـت: بـه دلیل مفهوم سـازی های زیادی کـه در اثر 

صـورت گرفتـه و ایده های سرشـاری کـه در آن پمپاژ شـده 

بـه نظـر می رسـد کـه برخـی مطالـب در جـای خـود قـرار 

 دکتر فراسـتخواه در فصـول اول و دوم کتاب 
ً
نگرفته انـد مثال

بارهـا از عبـارت »از اختـر تـا بخـارا« صحبـت می کنـد و 

بزنـد  حـرف  انسـانی  علـوم  از  می خواهـد  وقتـی  گویـی 

معیـارش از اختـر تـا بخـارا اسـت امـا تـا فصـل سـوم کـه 

چنیـن عنوانـی دارد درباره ایـن عبارت توضیحـی نمی دهد 

یعنـی در فصـول اول و دوم ارجـاع بـه چیـزی داده می شـود 

که تازه در فصل سوم به آن پرداخته شده است.

دکتـر میرزائـی تصریـح کـرد: فصـل اول و آخـر ایـن 

 یک جنـس و ماهیت و سـایر فصـول جنس 
ً
کتـاب تقریبـا

دیگـری دارنـد. لـذا شـاید بتـوان فصـل اول را بـه اواخـر 

کتـاب منتقـل کـرد بـا آن روح و ایـده کلـی کـه ایشـان در 

ایـن کتـاب درنظـر داشـته اند. مضـاف بـر اینکـه وی بـه 

دانشـگاه هـم پرداخته انـد و معلوم اسـت کار علم سـنجی 

اسـت و ایـن دو فصـل ارتبـاط ارگانیک تـری در سـاحت 

فکری و اندیشه ای و روشنفکری با هم دارند.

دکتـر میرزائـی بـا تفکیک علوم انسـانی به دو سـاحت 

اندیشه ورزی و رسمی گفت:

و  فکـری  سـاحت  در   
ً
عمدتـا کتـاب  ایـن  فربهـی 

روشـنفکری علوم انسـانی اسـت برای همین اسـت که در 

آن اغلـب به چهره هایی مثل شـادمان، شـایگان، شـریعتی 

و آل احمـد توجه شـده اسـت. اختـر تا بخـارا هم مجالت 

روشـنفکرانه ای منظـور هسـتند کـه مقـاالت گفتمان سـاز 

اندیشـه ورزان ایرانـی در حـوزه عمومـی علـم و سـاحت 

از علـوم  منظـور  منتشـر کرده انـد؛  را  دانشـگاهی  بیـرون 

انسـانی در ایـن کتاب علوم انسـانی دانشـگاهی نیسـت و 

بـا ایـن کـه در برخـی فصـول بـه نوعـی اشـاراتی بـه ایـن 

مقوالت شـده ولی سـاحت اندیشـه ای دیگر در آن بسـیار 

فربه تر است.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران خاطرنشـان کرد: 
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دکتـر فراسـتخواه در ایـن کتـاب نشـان می دهـد کـه بـن 

علـوم  عمومـی  سـاحت  شـکل گیری  اصلـی  مایه هـای 

انسـانی مـا در سـده اخیـر چگونـه شـکل گرفتـه و از ایـن 

حیث بسیار جای تأمل دارد.

دکتـر سـراج زاده، رئیـس انجمـن جامعه شناسـی ایران 

فراسـتخواه،  دکتـر  کتـاب جدیـد  کـه  ایـن  بیـان  بـا  هـم 

موضوعـات جالـب و ایده هـای جدیـدی را مطـرح کـرده 

کـه خواننـده را بـا عالقـه درگیر می کنـد اظهار داشـت: در 

ایـن کتـاب یک مسـأله بسـیار بااهمیـت یعنی اثربخشـی 

 علـوم انسـانی و اجتماعـی در ایـران بـه 
ً
علـم خصوصـا

اسـت،  گرفتـه  قـرار  علت یابـی  و  واکاوی  مـورد  خوبـی 

ایـران و  انسـانی در  اجتماعـی علـوم  تأثیـر  مسـأله مندی 

مشـکالت و موانـع پیـش روی آن و همچنیـن راهکارهـای 

رفع آنها نیز تبیین شده است.

اثـر  ایـن  در  فراسـتخواه  دکتـر  کـرد:  تصریـح  وی   

درخشـان بر تأثیـر اجتماعی علوم انسـانی متمرکز شـده و 

 اثربخشـی ایـن علـوم را 
ً
بـه خوبـی نشـان داده کـه اساسـا

 متفـاوت بـا الگوهـای رایـج و 
ً
بایـد بـا دیدگاهـی کامـال

غالـب کـه به دلیل سـیطره علوم پایـه و فنی – مهندسـی در 

کشور به این علوم هم تسری یافته اند، دید.

مسـأله  واقـع  در  کـرد:  خاطرنشـان  سـراج زاده  دکتـر 

اصلـی این اسـت که علـوم انسـانی را باید بخشـی از یک 

طـرح اجتماعـی ببینیـم و شـکل گیری و اثربخشـی آن و 

زمینـه  یـک  در  هـم  را  آن  روی  پیـش  موانـع  همچنیـن 

اجتماعـی ببینیـم. کتـاب در ارائـه ایـن الگـوی تـازه موفق 

اثربخـش   
ً
کامـال را  آن  می تـوان  جهـت  ایـن  از  و  بـوده 

ارزیابـی کـرد البتـه اگـر موانعی که خـود دکتر فراسـتخواه 

هـم بـه آنهـا اشـاره کرده اند اجـازه دهنـد که ایـن بحث به 

خوبـی در نظـام مدیریتـی کشـور و توسـط اهالـی علـوم 

و  ریـزان  برنامـه  و  مدیـران  و  اجتماعـی  و  انسـانی 

سیاستگذاران علم در ایران فهمیده شود.

وی در مـروری بـر فصـول مختلـف کتـاب گفـت: در 

فصـل اول از رشـد علـم در ایران بـا عنوان فریبنده یاد شـده 

 ناشـی از 
ً
و توضیـح داده شـده کـه ایـن فریبندگـی احتمـاال

اسـتفاده از همـان الگویـی اسـت کـه کمتـر بـه اثربخشـی 

اجتماعـی مقاالت، توجـه دارد. فصل اول بـا توجه به تبیین 

مسـأله و موانع اثربخشـی علوم انسـانی در کشـور، شـروع 

خوبـی بـرای طـرح مسـأله اسـت، اگرچـه می توانسـت از 

انسـجام بیشـتری هم برخوردار باشـد. یکی از نقدهایی که 

می تـوان بـه ایـن اثـر وارد کـرد ایـن اسـت کـه علـی رغـم 

ایده هـای درخشـان و خـط فکـری مشـخص و مسـتندات 

مهـم ارائه شـده  چـه به لحاظ آمـاری و چه شـواهد تاریخی  

که از ویژگی های درخشـان کتاب اسـت، فصـل اول کتاب، 

فاقـد انسـجام کافی اسـت که این مشـکل در فصـول دیگر 

هم تا حدی دیده می شود.

دکتر سـراج زاده خاطرنشـان کرد: در فصل اول نویسنده 

به روشـنی نشـان می دهد کـه علوم انسـانی در مغرب زمین 

بـا یک مسـأله مندی ذهن متفکران و فیلسـوفان برای پاسـخ 

دادن بـه چگونگـی مواجهـه بـا مسـائل و مشـکالت دنیای 

مـدرن شـکل گرفتـه و در ادامـه ایـن بحـث در زمینـه ایران 

 در کشـور مـا هـم از دوران 
ً
دنبـال می شـود و ایـن کـه اتفاقا

از آن، دیـوان سـاالران مصلـح و  قبـل  مشـروطه و حتـی 

روشـنفکران حـوزه عمومـی و در ادامـه دانشـگاهیانی کـه 

درگیـر علـوم انسـانی شـدند، ایـن علـوم را در یـک زمینـه 

اجتماعـی و به عنوان بخشـی از یک طـرح بزرگ اجتماعی، 

مطـرح کردنـد. در ادامـه در فصـل سـوم مقـاالت علـوم 

انسـانی از اختـر تـا بخـارا مطرح می شـود و نویسـنده بارها 

تأکیـد می کنـد کـه مقـاالت اصیـل را بایـد در ایـن قبیـل 

مجـالت روشـنفکری دیـد کـه بـه خوبـی نشـان می دهـد 

رویکـرد غالب این کتـاب، اهمیت دادن بـه علوم اجتماعی 

به عنوان یک طرح اجتماعی است.

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمی تصریـح کرد: 

بـه اعتقاد نویسـنده در شـکل گیری علـوم انسـانی در ایران، 

مسـأله اصلـی، مواجهـه ایـران بـا دنیـای مـدرن بـوده کـه 
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زمینه سـاز گفـت و گوی نظـری و انتقـادی و رهایی بخش با 

جهـان سـنتی و حتـی صورت هایـی از مدرن شـدن جامعه 

ایـران بـوده و در ادامـه همـان بحث علوم انسـانی بـه عنوان 

 توصیـه می کنـم غیـر از فصل آخر 
ً
طـرح اجتماعـی، اتفاقـا

کتـاب که دکتر فراسـتخواه بر آن تأکید کردنـد، این فصل از 

 خوانده شـود. مطالعـه این فصـل در این 
ً
کتـاب هـم حتمـا

بـاب کـه علـوم اجتماعـی در ایـران بخشـی از یـک طـرح 

بـزرگ اجتماعـی بـوده، بینـش و بصیـرت خوبـی بـه مـا 

می دهـد و بـاز در ادامه همین فصل نشـان داده می شـود که 

چـرا علـوم انسـانی جدیـد بـه جـای معرفت هـای سـنتی، 

جدی شـده اند و توضیح داده می شـود کـه چگونه تحوالت 

و  گفتمان هـا  و  قـدرت  فرماسـیون  معادلـه  اجتماعـی، 

اسـطوره های تـازه ای را خلـق کـرد و مسـأله های جدیدی را 

پیش روی روشنفکران قرار داد.

دکتـر سـراج زاده خاطرنشـان کـرد: در واقـع علی رغم 

انسـداد سیاسـی که در دوره پهلوی در جامعـه ایران وجود 

داشـته در مجمـوع، فرماسـیون و صورتبنـدی قـدرت بـه 

صورتـی بـوده کـه ایجاب می کـرده علـوم اجتماعی رشـد 

کنـد و این رشـد هـم تا حد زیـادی اتفاق افتاده اسـت. در 

ایـن فصـل، همچنیـن اشـاره خیلـی کوتاهی هم شـده که 

بعـد از انقـالب، هژمونیـک شـدن اسـطوره های برآمده از 

انقـالب و صورتبنـدی جدیـد قـدرت، علـوم انسـانی را با 

مشـکل مواجـه کرده اسـت. در واقـع بحران علوم انسـانی 

و اجتماعـی و بـه میـزان زیادی ناکامـی آنهـا در اثرگذاری 

اجتماعـی ناشـی از همیـن وضعیـت اسـت. بـه نظـر من 

ایـن قسـمت از بحـث اگـر چـه کوتـاه اسـت ولـی حاوی 

ایـده درخشـانی اسـت و نمی دانـم که چـرا در کتـاب این 

موضوع به میزان الزم بسط پیدا نکرده است.

وی تصریـح کـرد: در فصـل پنجـم بـا عنـوان »علـم در 

ایران؛ در آسـمان و کمتر در روی زمین« توضیح داده می شود 

کـه علـم بـه صـورت اجتماعـی سـاخته می شـود و بعـد بـه 

علـوم  می دهـد  نشـان  کـه  می کننـد  اشـاره  پیمایش هایـی 

انسـانی نتوانسـته اند آن طـور کـه بایـد و شـاید در فرهنـگ 

علمی، سـبک زندگـی علمی و فرهنگ عمومـی جامعه نفوذ 

کـرده و نوعـی بیـداری علمـی و سـبک زندگـی علمـی را در 

سـطح دانشـگاه و فرهنـگ عمومـی جامعـه ایجـاد کننـد. 

جمع بنـدی ایـن فصـل ایـن اسـت کـه بـا یـک وضعیـت 

متناقـض نما مواجه هسـتیم یعنـی در فرهنگ متداول بسـیار 

علـم را می سـتاییم و حتـی گاه تقدیس می کنیـم ولی وقتی به 

روی زمیـن می رسـیم، آن طـور کـه بایـد و شـاید علـم مورد 

اسـتفاده قرار نمی گیرد و اگر چه رشـد کمی خیلـی باالیی در 

علـوم انسـانی داشـته ایم ولـی گویـی ایـن علـوم بـه زیسـت 

فردی و اجتماعی ما وارد نشده است.

دکتـر سـراج زاده خاطرنشـان کـرد کـه ایـن شـرایط در 

حالـی اسـت کـه انباشـت خوبـی در سـرمایه گذاری در 

 ۵۰ درصد دانشـجویان 
ً
علوم انسـانی کشـور داریـم مثـال

کشـور در رشـته های علـوم انسـانی تحصیـل می کننـد اما 

در کیفیت و برابری موضوع مشکل داریم.

بـه گفتـه وی در فصـل ششـم کتـاب، عالمـان اثرگذار 

دو  فراسـتخواه،  دکتـر  و  شـده اند  معرفـی  انسـانی  علـوم 

مسـیر برای علوم انسـانی کشـور ترسـیم کرده است. یکی 

مسـیر علـوم انسـانی انتقـادی و رهایـی بخـش کـه درگیـر 

تضادهای اجتماعی اسـت و بیشـتر در دانشـگاه ها جریان 

داشـته و امـروز هم تا حـدی جریان دارد و دیگری، مسـیر 

از رخدادهـای  برکنـار  کـه گویـی  تحقیقـات تخصصـی 

اجتماعـی در حـال جریـان در جامعـه بـوده و بیشـتر در 

مؤسسات تحقیقاتی وجود دارد.

دکتـر فراسـتخواه بـرای ایـن تقسـیم بندی و دو مسـیری 

کـه ترسـیم کـرده – و البتـه قابـل مناقشـه و گفـت و گـو هم 

هسـت – مرحوم شـریعتی و شادروان شـایگان را به عنوان دو 

نمونـه معرفـی کرده اسـت. شـایگان بـه عنوان کسـی که در 

درگیـر  را  خـودش  و  می کـرد  کار  تحقیقاتـی  مؤسسـات 

تحقیقـات ارتباطـی و تفصیلـی کـرده بـود، تـالش داشـت 

مفهوم سـازی هایی صـورت دهـد کـه علـم اجتماعـی را در 
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ارتبـاط با زندگی اجتماعی ایرانیان معنی دار کند و شـریعتی 

هم مسیر انتقادی و رهایی بخش را در پیش گرفته بود.

رئیـس انجمن جامعه شناسـی ایـران خاطرنشـان کرد: 

بـه نظـر می رسـد دکتـر فراسـتخواه در بیـن دو مسـیری که 

بـرای علـوم انسـانی در نظـر گرفتـه و بسـیار هـم متأثـر از 

و  ارتباطـی  علـوم  تفکیـک  بـر  مبنـی  هابرمـاس  مـدل 

تفصیلـی و علـوم انتقـادی و رهایـی بخـش اسـت و وقتی 

عالمـان اثرگـذار علوم انسـانی در ایـران را معرفی می کند، 

کیـدش بر روی بخـش ارتباطی و تفصیلی اسـت  بیشـتر تأ

که شـایگان تـا حدی نماینده آن اسـت و بخـش رهابخش 

علـوم  امـا  می کنـد.  مطـرح  آن  نماینـده  را  شـریعتی  کـه 

اجتماعـی، مسـیر سـومی هـم دارد کـه جایـگاه ابـزاری – 

دکتـر  نظـر  از  گویـی  ولـی  اسـت  علـوم  ایـن  کاربـردی 

فراسـتخواه نمونـه ای بـرای ایـن گـروه وجـود نـدارد و یـا 

 موضوعیتی برای طرح آن ندیده اند.
ً
اساسا

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه خوارزمی با بیـان این که 

یکـی از نقدهایـی کـه می تـوان بـه کلیـت ایـن کتـاب وارد 

کـرد، همیـن تمرکـز آن بـر ایـن دو بخـش اسـت، اظهـار 

داشـت: بـه رغـم اهمیت ایـن دو نـوع ارتباطی – تفسـیری و 

 موانع بازدارنده اثربخشـی 
ً
انتقـادی – رهایـی بخش که اتفاقا

علـوم انسـانی هم بر همیـن زمینه ها اثرگذارنـد، نباید از این 

موضـوع غفلـت کنیـم کـه آن بخـش تخصصـی – ابـزاری 

علـوم انسـانی هـم همیشـه مـوادی را بـرای ایـن دو بخـش 

دیگـر فراهـم کرده اسـت. خود دکتر فراسـتخواه هـم در این 

کتـاب بـه خوبـی از آمـار و اعـداد و داده هـای پیمایشـی 

 در 
ً
اسـتفاده می کننـد تـا بحث خـود را پیـش ببرند و اصـوال

را  بخـش  ایـن  نمی توانیـم  انسـانی،  علـوم  جامـع  طـرح 

به عنـوان بخـش مهمـی از علـوم انسـانی، نادیـده بگیریـم، 

چون بخشـی از اثربخش تریـن فعالیت های علوم انسـانی، 

 مسـتلزم وجـود عالمانی اسـت کـه داده هـای کمی و 
ً
اتفاقـا

کیفـی دربـاره جامعـه، حیـات اجتماعـی امـر اجتماعـی و 

حـوزه علـوم انسـانی را تولیـد کننـد و این بخـش هم بخش 

قابـل توجهـی از عملکـرد دانشـگاه ها در ایـران و جهـان 

است که نباید به چشم تحقیر و تخفیف به آن نگاه کرد.

دکتـر سـراج زاده در خصوص فصل هفتـم کتاب که آن 

را یکـی از بهتریـن فصـول خـوب کتاب توصیـف کرد هم 

گفـت: در ایـن فصـل از علـوم انسـانی مقفـل و سـاکت 

صحبـت می شـود و این کـه تأثیـر اجتماعی علوم انسـانی 

بیشـتر جـدال بیـن ارزش هـای ابـزاری و انتقادی اسـت و 

ارزش هـای  غلبـه  را  ایـران  در  انسـانی  علـوم  مشـکل 

معرفتـی   ارزش هـای  بـر  اداری  و  بنگاهـی  کاربـردی، 

ارتباطـی معنابخـش می داند و شـاید به همین دلیل اسـت 

 آن بخـش کاربـردی یـا ابزاری 
ً
کـه در نـگاه ایشـان اصـوال

علـوم انسـانی مورد توجـه قـرار نگرفته چون فکـر می کنند 

مسـأله ای نیسـت کـه باید بـه آن بپردازیم امـا در عین حال 

غلبـه ایـن ارزش هـا بـر آن ارزش هـا را مشـکل اساسـی 

علـوم انسـانی می داند و مثـال تاریخی مؤسسـه تحقیقات 

روایـت  بـر  مبتنـی   – تهـران  دانشـگاه  اجتماعـی  علـوم 

شـادروان نراقـی – را مطـرح می کنـد که چطـور پروژه های 

و  بـوده  ایـران  جامعـه  مسـائل  بـه  ناظـر  کـه  تحقیقاتـی 

بـا  مـی داده  جامعـه  وضعیـت  دربـاره  را  هشـدارهایی 

ممانعـت جـدی نظـام سیاسـی رو بـه رو می شـده و ایـن 

قبیـل تولیـدات علمـی مرتبط بـا مسـائل جامعه مثـل فرار 

مغزهـا در کتابخانه هـا گذاشـته می شـده و یـا از محققـان 

خواسـته شـده کـه در ایـن حوزه هـا حـرف نزنند. بـه نظرم 

می دهـد  نشـان  و  اسـت  بخـش  الهـام  بخش هـا  ایـن 

وضعیـت پرداختـن بـه موضوعـات مرتبـط بـا جامعـه در 

ارتبـاط بـا نهادهـای قـدرت در ایـران چگونـه بـوده کـه 

همچنان هم می تواند موضوعیت داشته باشد.

چارچـوب  در  هشـتم  فصـل  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

همیـن بحـث فصل مهمی اسـت کـه موضـوع بومی گرایی 

در علـوم انسـانی را بـه عنـوان گفتمانی صحیـح و در عین 

حـال غلط انـداز مطـرح می کنـد و از شـادمان تـا نراقـی، 

پنـج جریـان نظـری را در موضـوع بومی گرایـی توضیـح 
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بـه  جریان هـا  ایـن  از  یکـی  روی  گویـا  البتـه  می دهنـد. 

کید دارنـد که نراقی  عنـوان صورت درسـت بومی گرایـی تأ

ایـن جریـان  بوده انـد.  آن  نماینـده  تـا حـدی شـادمان  و 

متـن  در  را  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم  داشـتند  تـالش 

فرهنگـی بفهمنـد و پیـش ببرنـد و البتـه می دانیـم کـه این 

جریـان فکـری توسـط یونسـکو از اوایل دهـه ۷۰ میالدی 

شـکل گرفتـه بـود و مرحـوم نراقی هـم به عنوان بخشـی از 

کید روی علوم انسـانی  این پـروژه جهانی یونسـکو برای تأ

بومـی، ایـن مفاهیم را در ایـران مطرح کـرده و پیش برده و 

 مفاهیـم درسـتی هـم اسـت. بـا ایـن حـال دکتـر 
ً
انصافـا

فراسـتخواه اشـاره می کننـد که خـود این موضـوع آن موقع 

 به عنوان مانـع و مشـکلی داخلی 
ً
غلـط انـداز شـد و عمـال

در برابر نظام علم در ایران قرار گرفت.

کـرد:  تأکیـد  ایـران  جامعه شناسـی  انجمـن  رئیـس 

درفصـل ۹ کتاب با عنوان »علوم انسـانی مهم انـد؛ اما …« 

دکتـر فراسـتخواه در ایـن فصـل توضیـح می دهـد کـه چـرا 

علـوم انسـانی بـرای ایـران مهـم هسـتند و چـرا در فراینـد 

توسـعه ایـران نقـش تعییـن کننـده ای دارنـد. البتـه وقتی از 

علـل غفلت سیسـتماتیک نسـبت به علوم انسـانی صحبت 

می کنـد بـه غلبـه رویکردهـای بروکراتیـک، تکنوکراتیـک، 

نئولیبرالـی، مهندسـی کمیـت گـرا و منفعـت گـرا اشـاره 

رویکردهـای  جـای  اینجـا،  در  مـن  نظـر  بـه  می کننـد. 

 عامـل بسـیار مهمـی هم هسـتند، 
ً
ایدئولوژیـک کـه اتفاقـا

 خالـی اسـت؛ کمـا ایـن که خودشـان هـم در بحث 
ً
کامـال

غلط اندازی بومی گرایی اشاره ای به آن کرده اند.

دکتـر سـراج زاده خاطرنشـان کـرد: در واقـع اگـر علوم 

انسـانی بروکراتیـک، تکنوکراتیـک، کمیـت  گـرا و منفعت 

گرا و …شـدند، شـاید یکـی از زمینه های اصلـی آن، غلبه 

رویکردهـای ایدئولوژیـک بـوده کـه عرصـه را بـرای علوم 

انسـانی انتقادی و تفصیلـی و ارتباطی تنگ کـرده و انتظار 

داشـته علـوم انسـانی و اجتماعـی در چارچوب هایـی کـه 

گاه  موضعـی  و  کننـد  مفهوم سـازی  می کنـد،  تعییـن 

کـه  اتخـاذ می کنـد  انسـانی  بـه علـوم  نسـبت  خصمانـه  

موضوعیـت  ایـران  جامعـه  بـرای  انسـانی  علـوم   
ً
اساسـا

نـدارد. ایـن رویکـرد غالـب کـه سـازوکارهای بروکراتیک 

 در فرایندهـای اداری دانشـگاه ها جا خوش 
ً
آن هـم کامـال

کـرده تاکنـون زمینه سـاز غلبـه رویکردهـای بروکراتیـک و 

تکنوکراتیک و منفعت گرا شده است.

وی افـزود: نمی دانـم ذکـر نکـردن ایـن جنبـه توسـط 

دکتـر فراسـتخواه را بایـد بـه همـان علـوم انسـانی مقفل و 

سـاکت تعبیـر کـرد یـا علـت دیگـری داشـته اسـت! امـا 

بحـث در خصـوص این کـه چگونـه باید از ایـن وضعیت 

عبـور کنیـم از نـکات درخشـان ایـن کتـاب اسـت کـه در 

دکتـر  اسـت.  شـده  دنبـال  بعـدی  فصـل  و  فصـل  ایـن 

کیـد دارنـد کـه علـی رغـم همه  فراسـتخواه بـه درسـتی تأ

مشـکالت سـاختاری و علت هـای نهادی که وجـود دارد، 

علـوم انسـانی بـرای رهایـی باید بیـش از پیش بـه موضوع 

عاملیـت توجـه کنـد و در ایـن فصـل و در فصـل بعدی بر 

کیـد می کننـد کـه چگونـه این  کنگشـران علـوم انسـانی تأ

جـرم بحرانـی کـه بـرای علـوم انسـانی و اجتماعـی ایجاد 

شـده، ظرفیـت خلق شـرایطی تـازه را دارد و نمی تـوان این 

و  سیاسـی  کنترل هـای  بـا  راحتـی  بـه  را  بحرانـی  جـرم 

کید بـر این  بروکراتیـک مهـار کـرد. دکتـر فراسـتخواه بـا تأ

کـه ایـن جـرم بحرانـی خـود ظرفیـت تحـول دارد، نقـش 

عاملیـت را بسـیار تعییـن کننـده می داننـد و بـا الهـام از 

جـز  نداریـم  راهـی  کـه  می دهنـد  توضیـح  وبـر  نظریـه 

کنشـگری خالقانـه در سـطح خـرد و میانـی تـا بتوانیـم از 

ایـن شـرایط عبور کنیـم و حتی در آن جنبه های سـاختاری 

هم تغییراتی به وجود آوریم.

عنـوان  بـا  کتـاب  آخـر  فصـل  افـزود:  زاده  دکتـر سـراج 

»اثربخشـی تحقیقات علوم انسـانی و اصحاب علوم انسانی« 

هـم قرابـت بسـیاری بـا فصـل اول دارد و در عیـن حـال روح 

بخش هـای دیگـر کتـاب را هـم دارد یعنـی بـه خواننـدگان و 

کنشـگران دانشـگاهی که روی کنـش خالقانـه و عاملیت آنها 
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راهکارهـای  و  معیارهـا  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  کیـد  تأ

اثربخشی اجتماعی و فرهنگی در علوم انسانی چیست.

وی در عیـن حـال در نقـد دیگـری بـر این اثـر تصریح 

کـرد: بـه نظـر مـن یکـی از مشـکالت کتـاب این اسـت از 

ابتـدا بـرای ما روشـن نیسـت که کتـاب چگونه تولید شـده 

اسـت. در مقدمه ناشـر ذکر شـده کـه این کتاب بخشـی از 

طـرح جامـع »اعتال و سـاماندهی علوم انسـانی معطوف به 

پیشـرفت کشـور« اسـت کـه پژوهشـگاه علـوم انسـانی و 

مطالعـات فرهنگـی دنبـال می کنـد و در ادامه دربـاره طرح 

توضیـح داده شـده امـا هیـچ اشـاره ای نشـده که ایـن کتاب 

چگونـه در چارچوب طرح اعتال تعریف شـده اسـت. خود 

دکتـر فراسـتخواه هم بـه عنوان نویسـنده پیشـگفتاری دارند 

برخـی  و  قبلـی  تأمـالت  براسـاس  می گوینـد  فقـط  کـه 

مصاحبه هـا روی موضـوع تأثیـر اجتماعی علـوم اجتماعی 

تمرکـز شـده و کتـاب خـود را بر این مبنا نوشـته  امـا درواقع 

 ایـده  کتـاب چگونه 
ً
هیـچ اطالعـی نمی گیریـم کـه اساسـا

شـکل گرفتـه، پرسـش های اولیـه چـه بوده انـد، چگونـه در 

شـده،  پـروژه  یـک  یـه  تبدیـل  اعتـال  طـرح  چارچـوب 

کـرده  اشـاره  پیشـگفتار  در  نویسـنده  کـه  مصاحبه هایـی 

چگونـه انجـام و دسـته.بندی شـده اند و آیـا اینهـا بـه عنوان 

یـک پـروژه تعریف و فصل بندی ها براسـاس آن بـوده یا این 

 مقـاالت کتـاب قبـال توسـط دکتـر فراسـتخواه 
ً
کـه اساسـا

نوشـته شـده بـوده و پس از تکمیـل و تغییراتـی در قالب این 

کتـاب ارائه شـده اند. این مطلـب از این جهت اسـت که به 

نظـر می رسـد هر یـک از فصـول کتاب بـه عنـوان مقاله ای 

جداگانـه و بـی نیـاز از بقیـه کتاب قابـل خواندن اسـت هر 

چنـد حلقـه پیونـدی هـم دارنـد و توصیـه می کنـم هر کس 

اهل علوم انسـانی اسـت، مجموعـه آن ها را بخوانـد. به هر 

حـال توصیـه می کنـم کـه در تجدیـد چـاپ کتاب روشـن 

شود که اثر چگونه تولید شده و چه مسأله مندی دارد.

دکتـر سـراج   زاده افـزود: در مـواردی کـه لیسـت هایی 

 در فصـل اول که ۱۰ مانع برای اثربخشـی 
ً
ارائـه شـده مثال

علـوم انسـانی ذکر شـده هیچ دسـته بندی ای که مشـخص 

کنـد از بیـن آنهـا کدام مهمتر اسـت ارایه نشـده اسـت که 

بهتـر بـود لیسـت ها دسـته بنـدی مرتب تـری داشـتند. از 

لحـاظ صـورت کار هـم در جاهایـی برخـی نمودارهـای 

 کپی پیسـت شـده در حالی کـه مخاطب 
ً
انگلیسـی کامـال

فارسـی انتظـار دارد جدول هـا به فارسـی باشـند. از طرف 

دیگـر از فصـل یـک بـه بعد دیگـر جدول هـا عنـوان بندی 

ندارنـد کـه بهتـر بـود بـه شـکل آراسـته تری کـه بـه فهـم 

مطلب هم بهتر کمک کند، ارایه می شدند.

دکتـر سـراج زاده در پایان بـه همه اهالی علوم انسـانی 

و اجتماعـی کـه بـه ایـن علـوم در حـد یـک حرفـه بـرای 

بـه  و  نمی کننـد  نـگاه  زندکـی  گـذران  و  کار  و  کسـب 

اثربخشـی نقـش خـود و رشـته خـود اهمیـت می دهنـد 

 کتـاب اسـتاد فراسـتخواه را بخوانند 
ً
توصیـه کرد کـه حتما

و از آن در کار حرفه ای خود الهام بگیرند.

نشسـت  ناقـدان  از  تشـکر  بـا  هـم  فراسـتخواه  دکتـر 

نقدهـای مطـرح  و  اسـاتید جامعه شناسـی  تأییـد  گفـت: 

شـده کـه در واقع ادامـه این کتاب اسـت، مایـه قوت قلب 

مـن اسـت و افق هـای جدیدی را بـر من گشـودند. در تک 

تـک ایـن نقدهـای مسـئوالنه تأمـل خواهم کـرد. ارزش و 

شرف علم و فضیلت گفت و گو هم همین است.

علـت  کـه  اسـت  درسـت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

 در بیـرون اسـت ولی چرا 
ً
مشـکالت و مسـائل مـا عمدتـا

بایـد نقـش قربانـی را بـر عهـده بگیریـم و گرفتـار چنیـن 

ایـن  بـه  باشـیم؟ در کتـاب تفصیـال  وضعیـت ترومایـی 

مسـأله پرداختـه ام کـه ایـن ارجـاع بـه بیـرون نبایـد باعث 

شـود کـه به خودمان و امـکان تداوممـان و تأثیر گذاری ای 

کـه می توانیـم در جامعـه و غلبـه بـر مخاطـرات موجـود 

داشته باشیم بی توجهی کنیم.

پژوهشـی  معـاون  منیعـی  دکتـر رضـا  اسـت  گفتنـی 

مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی، دبیـری 

این نشست مجازی را برعهده داشتند.
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نشست نقد مقاله »خوانش تحلیلی – 
انتقادی از ملی گرایی ایرانی و 

اخالقیات آکادمیک همبسته آن در 
آغازین دهه های قرن اخیر« در 

مجمع فالسفه ایران

در ایـن نشسـت کـه روز یکشـنبه پنجـم بهمـن مـاه در محل 

مجمـع برگـزار شـد، مقالـه »خوانـش تحلیلـی – انتقـادی از 

کادمیـک همبسـته آن در  ملـی گرایـی ایرانـی و اخالقیـات آ

آغازیـن دهه هـای قـرن اخیـر« نوشـته دکتـر رضـا ماحوزی، 

دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا حضور 

از  جمعـی  و  صمیـم   رضـا  و  مـرادی  علیرضـا  دکتـر 

صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

ماحـوزی که معتقد اسـت نظام  آموزشـی مـا در دهه های 

نخسـت قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن اخیـر شمسـی، متأثـر از 

گفتمـان ملی گرایانـه اروپایـی- آسـیایی و همچنین مسـائل و 

مشـکالت داخلی، مسـیر و روش خود را از شـیوه های سـنتی 

به شـیوه های جدید تغییـر داده و درنهایـت گفتمان ملی گرایی 

را بـر صـدر نشـانده اسـت در مقالـه خـود کوشـیده اسـت، 

آمـوزش  نظـام  معرفت شناسـانه  و  وجودشناسـانه  تغییـرات 

بـه وضـع  را کـه  ایـران در دهه هـای ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰  عالـی 

کادمیـک و رابطـة آن ها با  اخالقیـات جدیـدی بـرای مراکـز آ

جامعه منجر شده، بررسی کند.

در ایـن راسـتا در مقالـه خود ابتـدا به مفهـوم ملی گرایی و 

بازتـاب آن در سـنت آموزشـی آلمـان به عنـوان نمونـه ای از 

ملی گرایـی مـدرن اروپایـی پرداختـه و بـه کمـک آن، فضای 

حاکـم بـر ملی گرایـی ایرانـی و اخالقیـات ارزش مدارانـه و 

کادمیـک حاکـم بر روابـط دانشـگاه و جامعه در ایـران دورة  آ

پهلوِی اول را تبیین کرده است.  

بـه بـاور وی، ایـن ایدئولـوژی بـه رغـم امتیازات فـراوان، 

درنهایـت راه را بـر تعـدد و تکثر و نقـد و دیگرپذیری بسـته و 

و  فرهنگـی  تقابل هـای  از  جدیـدی  دوره  وارد  را  کشـور 

اجتماعی کرده است.

دکتر علیرضـا مرادی، جامعه شـناس و عضو هیئت علمی 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی کـه به عنـوان ناقد در 

ایـن نشسـت حضـور داشـت در نقـد دیـدگاه مطـرح شـده در 

مقالـه ماحوزی گفت: جریان ناسیونالیسـم در ایـران آن زمان، 

محدود به ناسیونالیسـم رسـمی مرتبط با حکومـت نبوده بلکه 

اشـکال دیگـری از ملی گرایـی نیـز از طـرف چـپ هـا و لیبرال 

دموکرات هـا - بـا قدرتـی البتـه کمتـر از جریـان ملی گرایـی 

رسمی - در فضای عمومی ایران فعالیت داشته اند.

دکتـر رضا صمیم، عضـو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات 

فرهنگـی و مطالعـات هـم در این نشسـت گفـت: در آن مقطع 

دو جریـان در سـطح دانشـگاه تهـران فعالیـت مـی کـرد کـه 

جریـان اول مرتبط با ناسیوناسیونالیسـم دیوان سـاالر و دیگری 

جریانی بود که از طریق بدنه دانشجویی فعالیت می کرد. 

الگـوی  بـر  مبتنـی  کامـال  اول  جریـان  وی،  گفتـه  بـه 

پدرسـاالری سـنتی ایرانـی بـود و جایـی بـرای نقد نمـی دید 

ولی جریان دوم متقاوت با فضای اول بر نقد تاکید داشت.
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 برگزاری دومین همایش ملی »از 

مدارس نوین تا دانشگاه در ایران ـ از 
شهریور 1320 تا بهمن 1341« 

دومیـن همایـش ملـی »از مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در 

از  کشـور  عالـی  آمـوزش  تحـوالت  بررسـی  بـا  ایـران« 

شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۴۱ برگزار شد.

در ایـن همایـش برخط )آنالین( که روز سـه شـنبه ۱۲ 

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  همـت  بـه  اسـفندماه 

اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری برگزار شـد، 

۱۲ مقاله در قالب سخنرانی ارائه شد.

دکتـر حسـین میرزائـی، رئیس مؤسسـه طی سـخنانی 

سلسـله  داشـت:  اظهـار  همایـش  افتتاحیـه  مراسـم  در 

ایـران«  تـا دانشـگاه در  نویـن  نشسـت های »از مـدارس 

ایـران( ذیـل میـز تخصصـی  نویـن در  آمـوزش  )تاریـخ 

»فلسـفه دانشـگاه« دکتـر رضـا ماحـوزی، دانشـیار گـروه 

برگـزار می شـود. نخسـتین  فرهنگـی مؤسسـه  مطالعـات 

دوره ایـن سلسـله همایش هـای چهارگانـه کـه اسـفندماه 

 بـه چرایـی و چگونگـی پیدایـی 
ً
۹۷ برگـزار شـد عمدتـا

آموزش نوین در کشـور از دوره قاجار و تأسـیس دارالفنون 

)سـال ۱۲۳۰( تـا تأسـیس دانشـگاه تهـران و دوره آغازین 

هفـت سـاله آن )شـهریور ۱۳۲۰( اختصاص داشـت و در 

همایـش دوم، تحـوالت آمـوزش عالی کشـور از شـهریور 

۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۴۱ بررسی می شود.

وی بـا بیـان این کـه مباحث همایش دوم عـالوه بر میز 

از  دیگـر  تعـدادی  بـرای  دانشـگاه«  »فلسـفه  تخصصـی 

میزهـای تخصصـی مؤسسـه نیـز قابـل اسـتفاده اسـت، 

خاطرنشـان کرد: ذیل برنامه  پنج سـاله پژوهشـی مؤسسـه 

کـه از مهـر مـاه ۹۹ آغاز شـده، ۲۵ میز تخصصی توسـط 

اعضـای هیئـت علمـی مؤسسـه ایجـاد شـده کـه آمادگی 

حـوزه  در  مناسـب  ایده هـای  ارائـه  صـورت  در  داریـم 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی آمـوزش عالـی، علـم و 

فنـاوری توسـط اعضـای هیئت علمی دانشـگاه ها و سـایر 

مؤسسـات پژوهشـی کشـور تا ۲۵ میز تخصصـی دیگر را 

هم در مؤسسه ایجاد کنیم.

دکتـر میرزائـی در پایـان بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه 

میزهـای  سـایر  توسـط  مشـابه  همایش هـای  برگـزاری 

تخصصـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ابراز 

در  بتوانـد  شـده  ارائـه  پژوهش هـای  کـه  کـرد  امیـدواری 

سیاسـتگذاری های مربوطـه در وزارت علـوم بـه کار گرفتـه 

شده و گامی در بهبود اوضاع و کاهش آالم جامعه باشد.

دکتـر رضـا ماحـوزی، معـاون پژوهشـی و آموزشـی 

مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی و دبیـر علمی این 

همایـش هـم اظهـار داشـت: ایـن همایـش بـه تحـوالت 

حـوزه دانشـگاه از شـهریور ۱۳۲۰ تـا بهمـن مـاه ۱۳۴۱ 

)همـه پرسـی اصالحات اقتصـادی و اجتماعی موسـوم به 

انقالب سـفید( و شناسـایی و تحلیل ایده هـا و دیدگاه های 

نظـری حاکـم بـر ایـن دوره می پـردازد. طـی آن ۲۱ سـال، 
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تحـوالت بزرگـی در تمـام شـئون جامعـه ایرانـی از جمله 

می توانـد  آنهـا  بازخوانـی  کـه  داد  رخ  آمـوزش  حـوزه 

درس های بزرگی برای ما داشته باشد.

وی بـا بیـان ایـن کـه پنـج میـز تخصصـی مؤسسـه بـه 

صـورت مسـتقیم و چنـد میـز تخصصـی دیگر بـه صورت 

غیرمسـتقیم از مطالـب ارائه شـده در این همایـش بهره مند 

خواهند شـد، خاطرنشـان کرد: در حالـی پنجمین دهه پس 

از پیـروزی انقـالب اسـالمی را طـی می کنیم که با مسـائل 

و پرسـش ها و تلخـی و شـیرینی های مختلفـی در حـوزه 

آمـوزش جدید مواجه هسـتیم، بـرای فهم دانشـگاه فعلی و 

واکاوی و ریشـه یابی موضوعـات و مسـائل آن بایـد آغـاز 

تحـوالت آموزشـی روی داده در ۱۷۰ سـال اخیـر )از زمان 

تأسـیس دارالفنـون تاکنـون( را بـا دقـت بکاویم تـا ببینیم از 

کجـا آغـاز کردیـم و چـرا و چگونـه بـه اینجا رسـیدیم. چرا 

کـه بسـیاری از محققـان و اندیشـمندان، همچنـان ریشـه 

مشـکالت موجـود را تـا دارالفنـون عقـب می برنـد و دالیل 

ضعـف آموزش عالـی و عمومـی را در آن دوران ریشـه یابی 

نظریـه  گرفتـار  مـا  می گوینـد،  برخـی  چنانکـه  می کننـد 

بودیـم، برخـی می گوینـد گرفتـار روش بودیـم، گروهـی 

می گویند، تکنیـک زده بودیم و گروهی از اسـاس دارالفنون 

را نهاد بوروکراتیک می دانند تا علمی.

دکتـر ماحـوزی تصریـح کـرد: هـدف از برگـزاری این 

مجموعـه همایش ها هم بررسـی تاریخی  جامعه شـناختی 

سـیر پیدایـی آمـوزش عالـی و بازخوانـی سیاسـات ها و 

تصمیمـات اتخـاذ شـده و آثـار و تبعـات برآمـده از آنها و 

کنشـگران  تجربیـات  و  گذشـتگان  میـراث  از  بهره گیـری 

موقعیت هایـی  در  عالـی  آمـوزش  حـوزه  دور  سـال های 

است که با آن مواجه می شویم.

دبیـر علمـی دومین همایـش ملی »از مـدارس نوین تا 

دانشـگاه در ایـران« بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از نقدهای 

بنیـادی کـه در سـطح وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت 

علـوم مطـرح می شـود، این اسـت که مـا هیچ گاه فلسـفه 

آمـوزش یـا دانشـگاه نداشـته ایم، گفـت: در ایـن همایش 

در یـک زمین مشـخص بررسـی می کنیـم که آیـا برکنار از 

ایـن کـه یـک متـن فلسـفی منقـح دربـاره فلسـفه آموزش 

نوین و دانشـگاه نداشـته ایم، آیـا هرگـز در تصمیم گیری ها 

و البـه الی کتاب هـا، ایـن انگیـزه و موضوع به زبـان آورده 

شده و اگر نه، چرا و اگر بله، کجا؟

دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه در دوره بعـدی ایـن 

فاصلـه  در  کشـور  عالـی  آمـوزش  تحـوالت  همایـش، 

ابـراز  بررسـی خواهـد شـد  تـا ۱۳۵۸  سـال های ۱۳۴۲ 

امیـدواری کـرد کـه گفـت و گو هـا و مباحث مطرح شـده 

در ایـن سلسـله نشسـت ها بتواند بـه بازشناسـی وضعیت 

کنونـی و نسـبتی کـه بـا حـال و گذشـته خودمـان و جهان 

پیرامون مـان دارد کمـک کند تا بـا نگاهی بازتـر و جامع تر 

بـرای آینده نظـام آموزشـی مان برنامه ریزی کنیم. مشـروح 

سخنرانی ها از این قرار است:

پنـل اول؛ دکتـر غالمرضـا غفاری؛ آمـوزش در آینه 
سه برنامه عمرانی )1327 1346(

سـخنران اول نشسـت  صبـح دومین همایـش ملی »از 

مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در ایـران«، دکتـر غالمرضـا 

علـوم،  وزیـر  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معـاون  غفـاری، 

دانشـگاه  جامعه شناسـی  اسـتاد  و  فنـاوری  و  تحقیقـات 

تهـران بـود که در سـخنرانی خود بـه بازخوانـی برنامه های 

اول، دوم و سوم عمرانی کشور از بعد آموزش پرداخت.

وی گفـت: در برنامـه اول عمرانـی کشـور که در سـال 

۱۳۲۷ بـه تصویـب مجلـس شـورای ملـی رسـید و یـک 

برنامه هفت سـاله بود بر توسـعه کشـاورزی و مجموعه ای 

 ردی از 
ً
کیـد شـده بـود و تقریبـا از طرح هـای عمرانـی تأ

حـوزه فرهنـگ و آمـوزش در برنامـه نمی بینیـم. البتـه در 

شـرایطی کـه درصـد باالیـی از جامعـه سـواد اولیـه هـم 

نداشتند، طبیعی است که این طور باشد.

دکتـر غفـاری افـزود: در قانـون برنامه هفت سـاله دوم 
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عمرانـی کشـور – مصـوب ۸ اسـفند مـاه ۱۳۳۴  بـاز هـم 

کیـد بـر بهبـود اقتصـاد و کشـاورزی و صنایـع بـود و در  تأ

سـطح پایینـی به ارتقای فرهنگ توجه شـده بـود. در فصل 

چهـارم ایـن قانـون ذیـل امـور اجتماعـی، اعتباراتـی بـه 

 صـرف تهیه 
ً
فرهنـگ اختصـاص داده شـده بود کـه عمدتا

کتـاب و تجهیزات، اعـزام دانشـجویان و معلمان به خارج 

و بـا سـواد کـردن کارگـران و دوره هـای تعلیم کوتـاه مدت 

برای کارگران و کارمندان شود.

کـه  سـوم  عمرانـی  برنامـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

نخسـتین برنامه پنج سـاله عمرانی کشـور و مربـوط به بازه 

۱۳۴۱ تـا ۱۳۴۶ بود، سـهم حوزه فرهنگ بیشـتر شـده بود 

 از ایـن برنامـه شـاهد توجـه بـه حـوزه آمـوزش 
ً
و عمـال

می شـویم. در ایـن برنامـه اعتبـارات فصـل فرهنـگ که در 

برنامـه قبلـی ۱۴ درصـد بـود بـه ۱۷ درصـد افزایـش یافته 

بـود و بی سـوادی به عنـوان یکـی از موانع رشـد اقتصادی 

کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته بود.

دکتـر غفاری در تحلیل سـه برنامه اول عمرانی کشـور 

گفـت: چیـزی که در ایـن برنامه ها مشـهود اسـت، فاصله 

زیـاد بیـن نظریـه و واقعیـت و حتی بیـن سیاسـتگذاری و 

اقداماتـی اسـت کـه انجـام می شـود و اگـر بخواهیـم بـه 

صـورت مشـخص مطـرح کنیـم هـم از لحـاظ انسـجام 

نظری و سیاسـتی دچار مشـکل بـود و هـم بدقوارگی ای را 

هـم در عمـل می بینیم. ایـن در حالی اسـت که متأسـفانه 

تـا بـه امـروز هـم بـه لحـاظ انسـجام نظـری و انسـجام 

برنامه ای و سیاستی دچار آشفتگی هستیم.

دکتـر مقصـود فراسـتخواه؛ تحلیل نهادی دانشـگاه در 
ایران )1320 1340(

دکتـر مقصـود فراسـتخواه، اسـتاد مؤسسـه پژوهـش و 

آمـوزش عالـی هـم در سـخنرانی خـود در  برنامه ریـزی 

تحلیـل نهـادی دانشـگاه در ایـران گفـت: در دهـه ۱۳۲۰ 

بالـغ بـر ۱۵ دولـت )۱۹ دولت تا سـال ۱۳۳۲( در کشـور 

جـا بـه جـا شـدند و طـی دو دهـه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خـرده 

نظـام سیاسـی بر سـایر خـرده نظام هـا سـایه انداختـه بود 

کـه ویژگـی ایـن خرده نظـام هـم، ناپایـداری امر سیاسـی 

بـود. در واقـع امر سیاسـت مغلوب امر سیاسـی شـده بود 

و چهره هایـی کـه می خواسـتند بـا پالیسـی در کشـور کار 

کننـد نتوانسـتند کاری پیـش ببرنـد و زیر علم امر سیاسـی 

رفتند که تجربه ای بسیار تراژیک و دراماتیک است.

وی خاطرنشـان کـرد: جامعـه ایـران در فاصلـه ۱۳۲۰ 

تـا ۱۳۳۲ در تـب و تـاب دموکراسـی می سـوزد امـا راه بـه 

پوسـت »امـر  زیـر  نمی بـرد ولـی در عیـن حـال  جایـی 

مدنـی« که نمی توانسـت کاری کنـد جریانـی از پویایی و 

 تعـداد مطبوعـات در این 
ً
دینامیسـم وجـود داشـت؛ مثـال

فاصلـه بـا رشـد ۱۰۰ درصدی از هـزار و چند صـد عنوان 

بـه دو هـزار و چنـد صـد عنـوان نشـریه در سـال ۱۳۳۲ 

رسـیده بـود و بعـد از ۲۸ مـرداد دوبـاره بـه همـان تعـداد 

قبل از ۱۳۲۰ برگشـت. زیرپوسـت دانشـگاه هم خبرهایی 

بود مثل تشـکیل مؤسسـه مطالعـات و تحقیقات اجتماعی 

دانشگاه تهران در ۱۳۷۷.

دکتـر فراسـتخواه تصریـح کرد: عـالوه بر ایـن جریانی 

از فرهیختگـی و دانشـوری شـامل چهره هایـی مثل رشـید 

یاسـمی، دکتر محمد معین، احسـان یارشـاطر، حکمت و 

… در همـان دو دهـه شـروع شـد. جریـان دیگـر از فکـر 

ملـی بـود کـه در آن چهره هایی مثـل دکتر شـایگان و دکتر 

هـم  دینـی  نواندیشـی  مهـم  جریـان  می بینیـم.  صدیقـی 

فعالیـت داشـت و نیز جریان کنشـگران مرزی مثـل الهیار 

صالـح، رضازاده شـفق و سیاسـی کـه تقـال می کردند بین 

دولت و ملت، گفت و گویی برقرار کنند.

کادمیک هـم تنها چیزی  وی خاطرنشـان کـرد: از امـر آ

کـه در پایـان ایـن دوره باقی مانـد یک تکثیر کمـی در تعداد 

دانشـجویان )۲۲ هـزار دانشـجو( بـود کـه خیلـی هـم قوز 

درآورده بود: قوز علوم انسانی، قوز مردانه و قوز تهران!
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دکتـر حسـین میرزائی؛ آل احمد و دانشـگاه؛ فراسـوی 
بیم و امید

مطالعـات  مؤسسـه  رئیـس  میرزائـی،  حسـین  دکتـر 

فرهنگـی و اجتماعـی هـم در سـخنان خـود بـه زندگـی 

پرفـراز و نشـیب جـالل آل احمـد و حضـور منقطـع او در 

رغـم  بـه  جـالل  گفـت:  و  پرداخـت  دانشـگاه  حـوزه 

کنـاره  قـدرت  از  همـواره  سیاسـی  مسـتمر  فعالیت هـای 

می گرفـت حتـی در دوره دولـت دکتـر مصـدق کـه تالش 

زیادی در حمایت از آن داشت.

وی خاطرنشـان کـرد: آل احمـد در هر دانشـگاهی که 

درس داد بعـد از چنـد مـاه اخراج شـد به طوری که شـاید 

طوالنی تریـن دوره فعالیـت او در دانشـگاه حدود دو سـال 

بـود. بـا وجود منقطع بـودن حضور او در دانشـگاه، جالل 

آل احمـد همـواره در حیـات اجتماعـی دانشـگاه حضـور 

داشته و دارد.

اسـتقالل  سیاسـی،  علی اکبـر  السـتی؛  کیـوان  دکتـر 
دانشگاه و پدیدۀ استقالِل وابسته به فرد

مرکـز  علمـی  هیئـت  عضـو  السـتی،  کیـوان  دکتـر 

تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور هـم در مقالـه خـود به 

دوره ۱۲ سـاله ریاسـت مرحـوم دکتر سیاسـی بر دانشـگاه 

تهران پرداخت.

معنـای  بـه  دانشـگاه  اسـتقالل  بیـن  تمایـز  بـا  وی 

سیاسـتگذاری درون دانشـگاهی و اسـتقالل دانشـگاه بـه 

معنـای تمرکززدایی خاطرنشـان کرد که مفهوم اسـتقالل در 

زمـان ریاسـت دکتـر سیاسـی در معنـای اول یعنـی وجـود 

سیاسـت گذاری درون دانشـگاهی بـه کار گرفتـه می شـد. 

وی اسـتدالل کرد که فروپاشـی اسـتقالل دانشـگاه در سال 

۱۳۳۳ از ایـن جهـت بـود که مقوم اسـتقالل ایجاد شـده تا 

آن سـال، وجـود نوعی سیاسـتگذاری برون دانشـگاهی بود 

که با اصل استقالل دانشگاه در تضاد قرار داشت.

کشـاکش  در  نویـن  آمـوزش  ماحـوزی؛  رضـا  دکتـر 
ایدئولوژی های دهه  20 و 30 ایران

پژوهشـی  معـاون  و  دانشـیار  ماحـوزی،  رضـا  دکتـر 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی هم در سـخنرانی 

خـود با بررسـی اندیشـه های چپ، لیبـرال، ملـی گرایانه، 

مذهبی و توسـعه گرا در دو عرصه اجتماعی و آموزشـی در 

۲۱ سـال نخسـت سـلطنت محمدرضـا پهلـوی، اظهـار 

داشـت: در ایـن دوره نیـز همچـون پیـش از آن، آمـوزش 

نویـن در هـر دو سـطح عمومـی و عالـی، تابـع و فرعی از 

تحـوالت اجتماعـی و سیاسـی در ایـران بـود و لـذا حتـی 

دانشـگاه هـم نتوانسـت به مثابـه نهـادی مسـتقل از نهـاد 

دولت ایفای نقش کند.

به گفتـه وی، در این میان مراکز آموزشـی عمومی )ابتدایی 

و دبیرسـتان( و آموزش عالی )دانشـگاه تهران، کالج فنی آبادان 

و چند دفتر موسـوم به دانشـگاه از قبیل دانشـگاه مشهد، شیراز، 

اصفهـان، آذرآبـادگان و جنـدی شـاپور(، همگـی نهادهایـی 

وابسـته بودند و تالش های دکتر علی اکبر سیاسـی در دانشـگاه 

تهـران هم نتوانسـت این وابسـتگی را برعکس کنـد. کالج فنی 

آبـادان هم بطور کلی، علیرغم داشـتن اسـتانداردهای مناسـب 

علمی و مهارتی، در عمل وابسـته بـه وزارت نفت و تحت تأثیر 

جریان هـای چـپ و ملی گـرا بـود. بنابرایـن در هـر دو نهـاد، 

بسـیاری از کنش گران دانشـگاهی اصرار داشـتند که دانشگاه را 

ادامـه جریان های سیاسـی و اجتماعی بیرون دانشـگاه ببینند و 

لذا مدیریت و فکر دکتر سیاسی را برنمی تافتند.

بـه گفتـه وی، بزرگتریـن مشـکل پیـش روی دانشـگاه 

فقـر  سیاسـی،  شـخص  و  دانشـگاه  شـورای  و  تهـران 

نظریه پـردازی دربـاره اسـتقالل دانشـگاه بـود و ایشـان و 

اداری  معنـای  در   
ً
صرفـا را  اسـتقالل  دانشـگاه،  شـورای 

سیاسـی  و  مالـی  و  اداری  سـاختار  بعـد  سـه  در  کلمـه، 

می دیدنـد و لـذا توجهـی بـه رابطـه اسـتقالل دانشـگاه و 

کارویـژه دانشـگاه و رشـد و توسـعه علم و حقیقـت و غیره 

نداشـتند. ایـن تبعـی بـودن در سـال های بعـد از برکنـاری 

دکتـر سیاسـی از ریاسـت دانشـگاه تهـران، در سـال های 

بعـد از کودتـای سـال ۳۲ و دهه هـای بعـد خـود را در دو 
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شـکل دیگـر یعنی وابسـتگی بـه نهـاد اقتصاد و نهـاد دین 

نشـان داد و بدیـن ترتیـب، فرصـت طالیـی نظریه پـردازی 

دریای دانشگاه و لوازم آن از دست رفت.

بـه گفتـه دکتـر ماحـوزی، بـا توجـه بـه حیـات تبعـی 

نهادهـای آمـوزش عمومـی و آموزش عالـی در بـازه زمانی 

بیسـت و یـک سـاله موردنظـر ایـن همایش می تـوان گفت 

ایـن نهادهـا بطور کلی تحت سـه گفتمان عمومـی فعالیت 

می کردنـد، نخسـت گفتمـان دموکراسـی خواه از شـهریور 

۱۳۲۰ تـا ۱۳۲۵ کـه به ایده اسـتقالل دانشـگاه منجر شـد. 

دوم از ۱۳۲۵ تـا کودتـای ۱۳۳۲ موسـوم بـه گفتمـان تقابل 

دولـت و دربـار و سـوم گفتمـان دربارمحور که بـه نام ملت 

ولـی به رسـم دربـار سیاسـت هایی تنظیـم و اجرا می شـد. 

گفتمـان اخیـر، مرحله پیشـاانقالب سـفید اسـت و دومین 

برنامه توسعه به صورت جدی تر مطرح می شود.

دکتـر حسـین مصباحیـان؛ اسـتقالل دانشـگاه از چهار 
سـوار زمانـه؟ تأملـی بـر رویدادهـای شـهریور 1320تـا 

دی1321
آخریـن سـخنران پنـل اول دومیـن همایـش ملـی »از 

مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در ایـران« هـم دکتـر حسـین 

مصباحیـان، عضـو هیئـت علمـی گـروه فلسـفه دانشـگاه 

تهـران بود که در سـخنرانی خود با مروری بـر رویدادهای 

شـهریور ۱۳۲۰ تا دی ماه ۱۳۲۱ تجربه اسـتقالل دانشگاه 

بـا وقایـع  تهـران را بـه صـورت پروبلماتیـک در ارتبـاط 

بیرون دانشگاه بررسی کرد.

وی در توضیـح عنـوان مقالـه خـود گفـت: در کتـاب 

مکاشـفٔه یوحنـا کـه آخرین کتـاب از کتب »عهـد جدید« 

مسـیحیان اسـت از نشـانه های ظهـور آخرالزمـان، تاخت 

و تـاز چهـار سـوارکار بـر سرنوشـت انسـان عنـوان شـده 

اسـت. سـوارکاری که بر اسـب سـفید نشسـته، بیماری ها 

جنگ هـای  سـرخ،  اسـب  سـوار  و  می دهـد  شـیوع  را 

خانمانسـوز را. سـوارکاری هـم که بر اسـب سـیاه نشسـته 

مـروج بـی رحم قحطـی و بدبختی اسـت و باالخره سـوار 

اسـب رنـگ پردیـده کـه مـرگ و نیسـتی انسـان را پیـش 

چشـمش قـرار می دهـد. از شـهریور ۱۳۲۰ تـا دی مـاه 

۱۳۲۱ وقایـع زیـادی در کشـور رخ داد و گویـی هـر چهار 

سوار کار آخرالزمان بر ایران هم تاخته اند.

دکتـر مصباحیـان بـا اشـاره بـه اتفاقـات مهمـی چـون 

تأسـیس حزب تـوده، حزب ایـران و حزب عدالت در سـال 

۱۳۲۰ و حزب همرهان سوسیالیسـت در ۱۳۲۱ خاطرنشان 

کـرد: در چنیـن فضایی کـه نسـیم آزادی وزیـدن گرفته بود، 

دکتر سیاسـی بحث اسـتقالل دانشـگاه را مطرح کرد و شـاه 

هم در موقعیتی نبود که با آن مخالفت کند.

عضـو هیئـت علمی گـروه فلسـفه دانشـگاه تهـران در 

هـم  دانشـگاه  فلسـفه  بحـث  بـه  خـود  سـخنرانی  ادامـه 

پرداخـت و دیدگاه های یاسـپرس و گادامـر در این زمینه را 

مورد بررسـی قـرار داد. بـه عقیده وی، علیرغـم حضور آن 

چهار سـوارکار، موضوع اسـتقالل دانشـگاه در بی ارتباطی 

محـض بـا آن ها پیش کشـیده شـد. عـدم ارتباط دانشـگاه 

دربـاب  فلسـفی  تأمـل  عـدم  و  حاکمیـت  و  دولـت  بـا 

دانشـگاه و حقیقت هم سـبب شـد تا در نهایـت این طرح 

در عمل موفق نباشـد و پس از برکناری ایشـان از ریاسـت 

دانشگاه تهران، همان حداقل هم از دست برود.

دانشـگاه  در  جدیـد  فلسـفه  آمـوزش  دوم؛  پنـل 
ایرانـی در کشـاکش چهـار گفتمـاِن مـوازی)1340  

)1320
دکتـر مالک شـجاعی جشـوقانی، عضو هیئـت علمی 

پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی در نخستین 

سـخنرانی پنـل بعـد از ظهـر همایـش بـه آغـاز آمـوزش 

ایـران  دانشـگاه های  در  )غربـی(  جدیـد  فلسـفه  عالـی 

تاریـخ  کادمیـک–  آ گفتمـان  ارتبـاط  ایـن  در  و  پرداخـت 

فلسـفه محـور، گفتمـان سـنت گرایانـه– تطبیقـی، گفتمان 

تجربـی– تحلیلـی و گفتمـان فلسـفه قـاره ای را بـه عنـوان 

چهـار گفتمان مـوازی در دوره ۱۳۴۰ ۱۳۲۰ مورد بررسـی 
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قرار داد.

وی تجربـه دارالمعلمین تا تأسـیس دانشـگاه تهران را 

دوره تأسـیس و تثبیـت رشـته فلسـفه در آمـوزش عالـی 

عنـوان کـرد و گفـت: بـا ورود دکتـر یحیـی مهـدوی بـه 

سـنت   ،۱۳۲۰ سـال  در  تهـران  دانشـگاه  فلسـفه  گـروه 

تاریـخ  کادمیـک–  آ گفتمـان  بـا  غـرب  فلسـفه  آموزشـی 

ایـن  از  قـوی  رگه هایـی  کـه  شـد  آغـاز  محـور  فلسـفه 

گفتمـان تـا سـال های ۱۳۸۰ هـم ادامه داشـت. بـا ورود 

سـوی  و  سـمت   ۱۳۳۷ در  نصـر  حسـین  سـید  دکتـر 

آمـوزش فلسـفه غـرب بـه مباحـث تطبیقـی و توجـه بـه 

بـا  مواجهـه  در  اسـالمی  ایرانـی–  سـنت  ظرفیت هـای 

توشـیهیکو  پیوسـتن  بـا  و  شـد  معطـوف  غـرب  فلسـفه 

بـا  مـوازی  خـط  نصـر،  بـه  کربـن  هانـری  و  ایزوتسـو 

گفتمان اکادمیک– تاریخ فلسـفه محور شکل گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات 

فرهنگـی خاطرنشـان کـرد: منوچهـر بزرگمهـر هـر چنـد در 

محور سیاسـت های آموزشـی گروه فلسـفه نقـش آفرین نبود 

امـا بـه پی ریـزی زمینـه برای بسـط گفتمـان تجربـه گرایانه– 

تحلیلـی اقدام کـرد. با ورود سـید احمد فردید، هـم توجه به 

گفتمان فلسـفی سنت فلسـفه قاره ای با محوریت هایدگر در 

آموزش فلسفه جدی شد.

آزادیخواهانـی  ایـران؛  در   30 دهـه  دانشـگاهیان 
شکست خورده یا حقیقت جویانی ناکام

در ادامـه، دکتـر فیـروزه اصغـری، عضـو هیئـت علمی 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در مقالـه خود با 

مـروری بـر خاطـرات مهـرداد بهـار– فرزند ملک الشـعرای 

بهـار – به تأثیرات سیاسـی و نقش دانشـگاهیان در جریانات 

و حرکت های سیاسی در دهه ۱۳۳۰ و بعد از آن پرداخت.

وی در با اشـاره به زندگی پرمشـقت و امیدهای تحقق 

نیافتـه بهـار و آزادیخواهـان هـم نسـلش ابـراز عقیـده کرد 

کـه جامعـه همچنان کـه تاکنـون دیده ایم به دانشـگاه اقبال 

بهره منـد  دانشـگاه  منفعـت  از  جامعـه  کـرد.  نخواهـد 

می شـود امـا هر جا کـه صـدای دانشـگاه نیازمند گـذر از 

آن  بـه  جامعـه  باشـد،  فـردی  منفعت هـای  و  خواسـته ها 

پشـت خواهـد کـرد زیرا صـدای واقعـی دانشـگاه، صدای 

از  مسـتلزم  کـه  اسـت  آزادی خواهـی  و  حقیقت جویـی 

خودگذشتگی است.

دکتـر اصغری خاطرنشـان کـرد: امروز بـه همین دلیل 

دانشـگاه بـه علـت متأثر شـدن از جامعه بیـش از هر زمان 

دیگـر بـه عالمـان واقعـی پشـت کـرده تا صـدای آنهـا در 

کادمیـک  خـود دانشـگاه هـم بـه دلیـل نفـوذ افـکار غیرآ

شنیده نشود.

در  اجتماعـی  علـوم  و  دانشـگاه  ایرانـی،  مارکسیسـم 
دهه1320

دکتـر علیرضـا مـرادی، یکـی دیگـر از اعضـای هیئـت 

علمی مؤسسـه هـم در سـخنرانی خود بـه نقـش و تأثیرات 

حـزب توده در گسـترش علـوم اجتماعی چپ گـرا در ایران 

دهـه ۱۳۲۰ پرداخت. بـه گفته وی طی سـال های ۱۳۲۰ تا 

۱۳۳۲ بـا ایـن کـه بـرای جامعه شناسـی در دانشـگاه اتفاق 

چنـدان مهمـی نیافتاد اما حزب توده و روشـنفکران وابسـته 

یـا هـواداران آن علـی رغـم تشـتت مباحـث، ضعف هـای 

نظـری، عـدم توافق و عدم تبعیت از روش های دانشـگاهی، 

علـوم  بعـدی  مسـیر  کـه  دادنـد  انجـام  مهمـی  اقدامـات 

اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند.

دکتـر مرادی خاطرنشـان کرد: بـا همـه انتقاداتی که بر 

حـزب توده وارد شـده امـا تالش های این حـزب در حیطه 

 اسـتمرار نوعـی از 
ً
علـوم اجتماعـی بـه اسـتقرار و متعاقبـا

علـوم اجتماعـی انجامید کـه مخالف تفکیـک عرصه علم 

و دانشگاه از سیاست و حیات اجتماعی است.

در  منقـول  و  معقـول  دانشـکده  دربـاره  بحثـی 
سیاست های  دینی عصر پهلوی دوم از 1321تا1346

دکتـر رضـا صمیـم هـم در سـخنرانی خود به بررسـی 

عملکـرد دانشـکده معقـول و منقـول دانشـگاه تهـران در 

سـال های ۱۳۲۱ تـا ۱۳۴۶ پرداخـت و کوشـید نقـش – به 
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زعم وی– بی بدیل این دانشـکده در پیشـبرد سیاسـت های 

بـا  ارتبـاط  در  را  دوم  پهلـوی  عصـر  در  متفـاوت  دینـی 

حاکمیت نشان دهد.

بـه گفتـه این عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعات 

فرهنگـی و اجتماعی در همه دوره ۲۳ سـاله ریاسـت بدیع 

از  کـه  منقـول  و  معقـول  دانشـکده  بـر  فروزانفـر  الزمـان 

و  مذهبـی  سیاسـت های  تمـام  شـد،  آغـاز   ۱۳۲۳

آموزش هـای عمومـی ای کـه بـه میانجی نهادهـای دولتی 

تدویـن یـا ارائه می شـد، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم متأثر از 

فعالیت هـای ایـن دانشـکده بود. ایـن نقش را البتـه پس از 

پایـان ریاسـت فروزانفر بر این دانشـکده در سـال ۱۳۴۶، 

دانشـکده ادبیاتـی برعهـده گرفـت کـه بیشـتر اسـتادانش 

فارغ التحصیالن همان دانشکده معقول و منقول بودند.

دکتـر صمیـم خاطرنشـان کرد: بـا تغییر سیاسـت های 

فرهنگـی و دینـی عصر پهلـوی از میانه دهـه ۱۳۴۰ و افول 

نقـش نهادهـای مذهبی مثل دانشـکده معقـول و منقول در 

تدویـن و اجـرای ایـن سیاسـت ها، در نهایـت ایـن نهادها 

بـه مرکـز تولیـد اندیشـه های ضـد حکومت مسـتقر تبدیل 

شـدند تـا جایی که تدوین گـران سیاسـت های مبارزاتی در 

سـال های منتهـی بـه فروپاشـی حکومت پهلـوی از جمله 

شـهید مطهـری، شـهید مفتـح، شـهید بهشـتی و شـهید 

دانشـکده  دانـش  آموختـگان  و  اسـتادان  همگـی  باهنـر، 

الهیـات بودنـد کـه در سـال های بعد منشـی ضدحکومتی 

را در پیش گرفته بود.

گفتار  نوشتار دانشگاه ایرانی
دکتـر مهـدی خضریان هـم در سـخنرانی خـود در این 

نشسـت بـه سـنجش ایـن ادعـا پرداخـت کـه پژوهش های 

 بافتی 
ً
صـورت گرفته دربـاره نهاد دانشـکاه در ایـران، عمدتا

از زبـان را بـرای معنادهـی به ایـن نهاد بـه کار می برند که بر 

روی گفتـار زنـده و حاضـر تأکیـد دارد؛ گفتـاری کـه افـق 

نوشـتاری مفاهیم و امتزاج نشـانه شناسـانه آنها را بر اسـاس 

تحلیل های دریدا می توان بازخوانی کرد.

وی در سـخنرانی خـود به تحلیل نوشـتارهای محققان 

دانش پـژوه ایرانـی پرداخـت و آن هـا را بـر اسـاس دوگانـه 

گفتار نوشتار دریدایی تحلیل کرد.

تأسـیس مـدارس مذهبـی و ترویـج آموزه های شـرعی 
در مدارس به روایت اسناد )1340 1320(

رحیـم روح بخش، پژوهشـگر اسـناد تاریخـی آموزش 

و پـرورش هـم در سـخنرانی پایانـی دومیـن همایش ملی 

از مـدارس نویـن تا دانشـگاه در ایران بـه تکاپوهای رجال 

مذهبـی عرصـه آموزش و فرهنـگ در بهره بـرداری آموزش 

تاسـیس مـدارس مذهبـی در  و رونـد  از مـدارس  دینـی 

از ظرفیت هـای  بهره بـرداری  بـرای  قالـب مـدارس ملـی 

آموزشـی آن مـدارس برای تربیـت دین مدارانه تـر فرزندان 

خانواده های مذهبی پرداخت.

وی بـا بیـان این که تأسـیس مدارس مذهبـی از حدود 

اوایـل دهـه ۱۳۲۰ مـورد توجـه رجـال دیـن دار و معتقـد 

قـرار گرفـت بـه نقـش ویـژه شـیخ عباسـعلی اسـالمی در 

تاسـیس شـبکه ای از مدارس مذهبی در گسـتره جغرافیایی 

منتقدیـن  از  کـه  اسـالمی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کشـور 

جامعـه  سـال ۱۳۲۲  در  بـود  دولتـی  مـدارس  وضعیـت 

کـه طـی ۳۴ سـال  تأسـیس کـرد  را  اسـالمی  تعلیمـات 

فعالیت بالغ بر ۱۸۰ مدرسـه را با ۵۰ هـزار فارغ التحصیل 

کـه  مـدارس  ایـن  از  الگوبگیـری  بـا  می گرفـت.  بـر  در 

آمـوزش دین اسـالم به عنـوان جوهره تربیـت در آنها رواج 

داشـت ده هـا بلکه صدها مدرسـه مذهبـی در اقصی نقاط 

کشور تأسیس و به فعالیت پرداختند.
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نشست نقد و بررسی تازه ترین اثر 
دکتر علی پایا با عنوان »علم، جامعه، 

توسعه، مقاالتی در باب ترویج علم در 
حیطه عمومی«

 نشسـت رونمایـی و نقـد کتـاب »علـم، جامعـه، توسـعه، 

مقاالتـی در بـاب ترویج علم در حیطـه عمومی« با حضور 

دکتـر علـی پایـا، مؤلـف کتـاب و دکتـر هـادی خانیکـی و 

دکتر حسین میرزائی به عنوان ناقد برگزار شد.

 ایـن کتـاب که توسـط مرکز تحقیقات سیاسـت علمی 

کشـور منتشـر شـده مشـتمل بـر ۱۲ مقالـه از دکتـر پایـا 

اسـت کـه هـر یـک عهـده دار تبییـن یکـی از ابعـاد متنوع 

ترویـج علم در حیطه عمومی اسـت. از بیـن این مقاالت، 

کادمیک و یـا عامه خوان  پنـج مقالـه پیشـتر در نشـریات آ

منتشـر شـده اسـت امـا تحریر کنونـی آن مقـاالت همگی 

بـا ویرایـش و پیرایـش و اضافاتـی کـه بـه منظـور بـه روز 

کـردن اطالعـات منـدرج در آنهـا صـورت گرفتـه، همـراه 

است.

 هفـت مقالـه دیگر بـرای نخسـتین بار به زبان فارسـی 

به خوانندگان ارائه شده است.

 دکتـر علـی پایـا، اسـتاد کالج اسـالمی لندن )وابسـته 

بـه دانشـگاه میدلسـکس( و عضو وابسـته مرکـز تحقیقات 

سیاسـت علمی کشـور در ابتدای این نشسـت با اشـاره به 

رونـد شـکل گیری اندیشـه ترویـج علـم گفـت: اندیشـه 

ترویـج علـم ایـن طـور نبـود کـه ناگهـان در دهـه ۱۹۸۰ 

کادمیـک راه یابـد بلکـه حتـی از  بـروز کنـد و بـه حـوزه آ

صدهـا سـال پیـش چنین ایـده ای از سـوی برخـی مطرح 

می شـد. پیـش از آن مقطـع ایـن بحـث بـه طور جـدی در 

کشـورهای پیشـرفته مـورد توجه قرار داشـت تا ایـن که در 

دهـه ۱۹۸۰ زمـان ظهـور آن فـرا رسـید و ناگهـان فراگیـر 

شـد. در آن زمـان، هـم دانشـمندان، هـم سیاسـتمداران و 

کیـد می کردند  هـم رسـانه ها بـه شـدت بـر ایـن مسـئله تأ

کـه پیشـرفت های علمی، شـکاف عمیقی را بین پیشـتازان 

حوزه هـای معرفتـی و حوزه عمومی )همـه غیرمتخصصان 

در هـر حـوزه تخصصـی دیگـر( ایجاد کـرده و بایـد زمینه 

ای فراهم شود که علم در دسترس عموم قرار گیرد.

ایـن  بیسـتم  قـرن  ابتـدای  در   وی خاطرنشـان کـرد: 

همـه  حـالل  می توانـد  علـم  کـه  داشـت  وجـود  تصـور 

مشـکالت باشـد ولـی در نیمـه دوم قـرن، اتفاقاتـی مثـل 

شـیوع جنون گاوی در انگلسـتان و ناتوانی علم در برابر آن 

باعـث شـد، اعتبـار و وجهـه علـم و عالمان در نظـر عامه 

به شـدت خدشـه دار شـود. این وقایع باعث شـد، عالمان 

بـه ناچـار از بـرج عـاج خـود پاییـن بیاینـد و متواضعانـه 

نسـبت بـه ناتوانی هـای خود بیاندیشـند و صادقانـه آن را با 

مردم هم در میان بگذارند.

 پایـا تصریح کـرد: برای ترویج علـم در حیطه عمومی، 

علمـی  »سـوادآموزی  مثـل  مختلفـی  عبـارات  و  اسـامی 
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جامعـه«، »انتقـال معرفت علمـی به جامعه«، »مسـئولیت 

پذیـر بـودن علـم در برابر جامعـه«، »درگیر کـردن جامعه با 

علـم«، »حضـور علـم در جامعـه« و … پیشـنهاد شـده که 

هـر کدام جنبه هـای خاص سیاسـتگذارانه ای همراه داشـته 

و تغییـر آنها، نشـانه تحول معرفتی در اندیشـه عالقمندان به 

ترویـج علـم بـوده اسـت. مثـال تعبیـر سـوادآموزی علمی 

زمانـی مطرح شـد کـه دانشـمندان فکر می کردنـد باید مثل 

معلمـی سـختگیر از بـاال به پایین بـه جامعـه درس بدهند! 

بعـد از مدتـی از رهگـذر تجربه هـای ناکام مشـخص شـد 

کـه ایـن روش کارایـی چندانـی نـدارد و ایـن بحـث مطرح 

شـد که دانشـمندان بـه چه زبانـی صحبت کنند کـه جامعه 

بهتر بفهمد.

 وی خاطرنشـان کـرد: مسـئولیت پذیـری علـم در برابر 

جامعـه هـم زمانی مطرح شـد که بحـران هایی پیـش آمد و 

جامعـه خواسـتار پاسـخگویی علـم شـد و بالخـره بحـث 

بـا علـم، وقتـی برجسـته شـد کـه  درگیـر کـردن جامعـه 

دانشـمندان فهمیدنـد اگـر حیطه عمومـی خـود در تعاملی 

مناسـب بـا جامعـه علمی باشـد، کاسـتی های علـم را بهتر 

می توانـد بفهمـد و تبعاتـش را هـم بهتـر تحمـل می کنـد. 

تازه تریـن اصطالحـی هم که بـرای این مفهوم مطرح شـده، 

»گفت و گوی مستمر جامعه علمی با عموم« است.

مقـاالت  معرفـی  در  لنـدن  اسـالمی  کالـج  اسـتاد   

تشـکیل  را  آن  مختلـف  فصـول  کـه  کتـاب  دوازدگانـه 

بـه  کتـاب  نخسـت  فصـل  در  کـرد:  تصریـح  می دهنـد، 

تاریخچـه ترویـج علـم در حیطـه عمومـی و در مقاله دوم 

بـه ارزیابی فلسـفی ترویـج علـم در جامعه پرداخته شـده 

اسـت. مقالـه سـوم بـه ترویـج علـم در حیطـه عمومـی و 

مبارزه با شـیادی و شـارالتان بـازی به نام علـم می پردازد. 

مثـل  کسـانی کـه این روزهـا به اسـم طب سـنتی، اموری 

را مطـرح می کننـد کـه حتـی صـدای مراجـع تقلیـد را هم 

در آورده چـه برسـد بـه متخصصـان پزشـکی. در فصـل 

ترویـج علـم در  بـرای  چهـارم هـم، نخسـتین تالش هـا 

حیطه عمومی در ایران مرور شده است.

 وی خاطرنشـان کـرد: در مقالـه پنجـم کتـاب، ترویج 

علـم در عصـر شـبکه ها و رسـانه های اجتماعـی بررسـی 

شـده و در مقاله ششـم، اسـتداللی تازه در دفـاع از ترویج 

علـم در حیطـه عمومـی ارائه شـده اسـت. در مقالـه هفتم 

نیـز به دو شـیوه نامتعـارف ترویـج علم در حیطـه عمومی 

مفهـوم  بـه  نیـز  مقالـه هشـتم  در  اسـت.  پرداختـه شـده 

شـهروند دانشـمند و ظرفیـت هایی کامال جدید این پیشـه 

نه چندان جدید مورد توجه قرار گرفته است.

 »شـناخت بهینـه علـم بـا کـدام رهیافـت بهتـر میسـر 

اسـت؟« هـم عنـوان مقالـه نهـم ایـن کتـاب اسـت و در 

مقالـه دهـم نیـز ضـرورت آمـوزش علـم آمـار بـه حیطـه 

عمومـی تبیین شـده اسـت. در فصل یازدهم نیز نخسـتین 

زن مؤلـف کتاب هـای درسـی عامـه فهـم در حـوزه علـوم 

معرفـی شـده اسـت. فصـل نهایی کتـاب هم بـه مصاحبه 

ای بـا نویسـنده در خصـوص ترویـج علـم و فناوری هـای 

نوین اختصاص دارد.

 پایـا در ادامـه به رابطـه میان نهاد علم و مردمسـاالری و 

ارتبـاط هـردوی آنهـا بـا ترویـج علـم در حیطـه عمومـی 

پرداخـت و گفـت: بحـث رابطه نهـاد علم )همـه نهادهایی 

و  می رونـد(  کار  بـه  علمـی  معرفـت  بسـط  بـرای  کـه 

کـه  اسـت  موضوعاتـی  از  )دموکراسـی(  مردمسـاالری 

اندیشـمندان بسـیاری بـه آن پرداختـه انـد. برخـی متفکران 

کـه مدافـع ارتباطـی هـم افـزا بین نهـاد علـم و دموکراسـی 

هسـتند، اشـتراکات زیـادی را بیـن ایـن دو نهـاد می بیننـد؛ 

مثـال می گوینـد هم علم و هم مردمسـاالری بـه عقالنیت و 

شـفافیت متکی بـوده و بـه چالش هـای نقادانه بـاور دارند، 

هـر دو با نوعی شـکاکیت معتدل همراه اند و خـود را دانای 

کل نمی داننـد، هـر دو گـوش شـنوا بـرای نظـرات دیگـران 

دارنـد و به عدم قطعیت در امور معتقدند، از شـیوه سـعی و 

بهبـود کارکـرد خـود کمـک  بـرای  زنـی  یـا گمانـه  خطـا 

می گیرنـد و بـه عینیـت معتقـد انـد. ایـن گـروه از متفکران 
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معتقدنـد کـه دموکراسـی، بهترین نظـام حکومتگـری برای 

رشـد علم اسـت و علم بـه بهترین نحو می توانـد به تحکیم 

پایه های مردمساالری کمک کند.

 وی خاطرنشـان کـرد: مخالفـان ایـن نظریـه معتقدند 

کـه رشـد علـم بـا تکیـه بـر تخصـص نخبـگان بـه مراتب 

بهتـر صـورت می گیرد و دموکراسـی و مردمسـاالری هم با 

اتـکا بـه نخبگان سیاسـی به نحـو بهینـه و کـم هزینه تری 

بـه اداره امـور توفیـق می یابـد. از طـرف دیگـر بـا توجـه 

پیچیدگی هـای علـم و فناوری و تحرکات پیچیده دشـمنان 

نظام هـای حکومتـی کـه گاه تواناتریـن خبـرگان سیاسـی 

هـم در رمزگشـایی از آنهـا ناتواننـد، انتظـار ایـن که حیطه 

عمومـی و عامـه بتواننـد در ایـن امـور تخصصی و بسـیار 

پیچیـده، رای و نظـری کارسـاز ارائـه کننـد، بیشـتر یـک 

خوش بینی غیرواقع بینانه است.

 پایـا بـا اشـاره به اسـتدالل دیگـر مخالفان ایـن نظریه 

کـه تجربـه چیـن را مثـال می زننـد و معتقد اند آن کشـور، 

بـه رغـم عـدم اعتقـاد بـه دموکراسـی بـه رشـد علمـی و 

فنـاوری باالیـی رسـیده اسـت، اظهار داشـت: سـؤالی که 

آرای  بیـن  می تـوان  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  مطـرح می شـود 

نهـاد علـم و  بیـن  نزدیـک  ارتبـاط  مدافعـان و مخالفـان 

دموکراسـی، داوری منصفانـه و مقـرون به صرفـه ای انجام 

داد؟ در نـگاه اول شـاید نقدهـای مخالفـان ارتباط نزدیک 

ایـن دو نهـاد چنـان قدرتمنـد بـه نظـر برسـد کـه جـای 

چندانـی بـرای پاسـخگویی مدافعـان باقـی نگـذارد ولـی 

تامـل بیشـتر در جنبه هـای مختلف مسـئله نشـان می دهد 

کـه موضوع مـورد مناقشـه پیچیدگی هـای زیـادی دارد که 

غفلـت از آنهـا می توانـد ما را به اشـتباه بنـدازد؛ مثال حتی 

بـه  علـم  ترویـج  کمـک  زمینـه  در  موافقـان  نظـر  اگـر 

توانمندسـازی نظام هـای مردمسـاالر را نادرسـت بدانیـم 

ولـی ایـن امـر بـه معنـای نفـی اهمیـت ترویـج علـم در 

حیطـه عمومـی نیسـت. از طرف دیگـر باید توجه داشـت 

کـه حکومـت متخصصـان علمـی و فنـاوری در جامعـه 

علمـی و حکومـت نخبـگان سیاسـی در راس هـرم قدرت  

در پشـت درهـای بسـته بـه بهانـه توانایی هـای تخصصـی 

آنهـا و جلوگیـری از ورود بقیـه به عنـوان غیرمتخصص در 

اتخـاذ  فراینـد  انحصـار  و  الیگارشـی  نوعـی  بـه  نهایـت 

تصمیمـات در دسـت اقلیت حاکـم و محروم کـردن عامه 

از حق مداخله در سرنوشتشان منجر می شود.

 
ً
 اسـتاد کالج اسـالمی لنـدن خاطرنشـان کرد: اساسـا

این اسـتدالل کـه قلمروهای علمی از چنـان پیچیدگی ای 

برخـوردار هسـتند کـه حتـی متخصصـان هم بـه زحمت 

نهایتـا  شـوند،  مواجـه  آن  دشـواری های  بـا  می تواننـد 

می تواند این نکته را به کرسـی بنشـاند کـه غیرمتخصصان 

نمـی تواننـد در پیش بردن مرزهـای معرفت به متخصصان 

کمـک کننـد، امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه حکومتگـری 

برخـالف فناوری هـای پیشـرفته مثـل نانوفنـاوری، علـوم 

شـناختی، فنـاوری اطالعات و زیسـت فنـاوری، آن چنان 

پیچیـده و دور از دسـترس عقـل عرفـی و خـرد جمعـی 

نیست  که حیطه عمومی نتواند در آن مشارکت کند.

 از طـرف دیگـر، تعریـف جدیـد ترویج علـم در حیطه 

عمومـی که جنبـه گفت و گـوی مسـتمر بیـن متخصصان و 

عامـه در آن برجسـته شـده، ناظر بـه همه جنبه هایی اسـت 

کـه یافته های علمی قرار اسـت در زندگی و سرنوشـت عامه 

نقـش ایفـا کنـد و در این قلمرو اسـت که حیطـه عمومی به 

مراتـب بهتـر از متخصصـان کـه احیانـا در حصـار تنـگ 

تخصص خود محدودند، اظهار نظر می کند.

 پایـا بـا رد اسـتدالل مخالفـان ارتبـاط نزدیـک نهـاد 

اسـتناد  چیـن  پیشـرفت های  بـه  کـه  دموکراسـی  و  علـم 

می کننـد، گفـت: آنچـه معجـزه تکنولوژیـک و علمـی و 

صنعتـی چیـن بـه شـمار می آیـد در واقـع در سـایه ارائه و 

انتقـال بسـیاری از یافته هـای پیشـرفته علمی و فنـاوری از 

جانـب کشـورهای پیشـرفته و تبدیـل چیـن بـه کارگاهـی 

عظیـم برای تولید محصـوالت و برندهای تجـاری نام آور 

ایـن کشـورها میسـر شـده اسـت. از طـرف دیگـر تجربـه 
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کشـورهایی مثـل آلمـان نـازی و شـوروی نشـان می دهـد 

بـه  مقاطعـی  در  ولـو  خودکامـه  یـا  توتالیتـر  نظام هـای 

پیشـرفت های چشـمگیر علمـی و فناوری هم برسـند ولی 

ایـن پیشـرفت ها مقطعـی اسـت و دیـر یـا زود در برابـر 

تهدیدات داخلی و بیرونی آسیب پذیر می شوند.

 وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه دیگـری که اعتبار اسـتناد 

بـه تجربـه چیـن در مخالفـت بـا ارتبـاط نزدیک بیـن نهاد 

علـم و دموکراسـی را زیـر سـؤال می بـرد، این اسـت که  با 

کید رهبـران چین بـر تحمیل نظم یـک جامعه  توجـه بـه تأ

و  مـردم  سیاسـی  مشـارکت  از  جلوگیـری  و  بسـته 

افزون طلبی هـای فرامـرزی ایـن کشـور، همچنـان کـه در 

سانسـور شـدید اخبار انتشـار ویـروس کرونا و سرنوشـت 

مسـلمانان مظلـوم آن کشـور شـاهدیم، هـر نـوع اشـاره به 

موقعیـت خـاص آن کشـور از حیـث پیشـرفتهای علمی و 

فناوری با تردیدهای فراوانی همراه است.

پایـا در ادامـه بـا طرح این پرسـش که آیا می تـوان نقض 

موضـع  قـوت  نشـان دهنده  را  مخالفـان  اسـتدالل های 

موافقـان رابطـه هـم افزا بیـن نهاد علـم و نهـاد حکومتگری 

مردمسـاالر دانسـت، گفـت: رابطـه میان نهـاد علـم و نهاد 

حکومتگـری، رابطـه ای پیچیده اسـت و در جهـان جدید و 

بـا ظهـور علـم جدیـد بـه تدریـج نظام هـای حکومتگـری 

تـازه ای پـا بـه عرصـه گذاشـته انـد. در میـان ایـن نظام هـا، 

حکومتگری مردم سـاالرانه در قیاس بـا رقبا از ظرفیت های 

بیشـتری برای مواجهه با شـرایط ناخواسـته، پاسـخگویی به 

چالـش ها، ایجاد اصالحـات از درون، تکیه به توانایی های 

عامه و ابتکارات آنها برخوردار است.

نظـام  داده،  نشـان  تجربـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی   

هـا،  کاسـتی  همـه  رغـم  علـی  مردمسـاالر  دموکراسـی 

همچنـان بهتریـن مـدل بـرای اداره جوامع اسـت و در بین 

مدل هـای مختلـف آن، آنهـا کـه بـه مشـارکت حداکثـری 

قانـون  پذیـری، شـفافیت و حکومـت  عامـه، مسـئولیت 

می رسـد  نظـر  بـه  ترنـد.  موفـق  می کننـد،  توجـه  بیشـتر 

تجربه هـای زیسـته الاقـل در صد سـال اخیر ایـن گمانه را 

کـه هر دو نهـاد علم و مردمسـاالری از رهگـذر مراقبت ها 

تـر  مـوزون  بـه رشـدی  می تواننـد  مردمـی  پایش هـای  و 

امیـدوار باشـند، هر چند کـه واقع بینانه احتمـال ناکامی را 

نیـز از نظـر دور نمـی دارد. مطالبـی کـه عنـوان شـد موئد 

و  علـم  نهـاد  رابطـه هم افـزای  موافقـان  نظـرات  درسـتی 

حکومتگـری مردمسـاالر اسـت  بـا ایـن همـه، قضـاوت 

نظـام  بهتریـن  دموکراسـی  کـه  ایـن  مـورد  در  نهایـی 

حکومتگـری بـرای رشـد علـم اسـت و علـم بـه بهتریـن 

نحـو می توانـد بـه تحکیـم پایه هـای مردمسـاالری کمک 

کند را به مخاطبان محترم وا می گذارم.

 پـس از خیر مقـدم دکتر مـژگان خوشـنام، عضو هیئت 

علمـی مرکز تحقیقات سیاسـت علمی کشـورکه دبیری این 

نشسـت را برعهـده داشـت ، دکتـر هـادی خانیکی، اسـتاد 

دانشـگاه عالمـه طباطبائی ضمن ارزشـمند شـمردن کتاب 

»علـم، جامعـه، توسـعه، مقاالتـی در بـاب ترویـج علم در 

حیطـه عمومـی« گفـت: در ایـران، زمانـی کـه از توسـعه 

صحبت می شـود این مسـئله در ذهن برجسـته می شـود که 

در چـه زمینـه هایی توافق داریـم و در چـه زمینه هایی تمایز 

داریـم؟ دکتـر پایا هم در فصـل چهارم این کتـاب در بحث 

دموکراسـی و علـم، همیـن اشـتراکات و تمایـزات را بیـان 

کـرده اند. اشـتراکی کـه در بحث توسـعه وجـود دارد وجود 

نوعـی شـکاف در بیـن گذشـته درخشـان مـا و وضعیـت 

امـروز وجـود دارد و تمایزی که مطرح می شـود، این اسـت 

که چطور می توان این شکاف را پر کرد.

 وی بـا اشـاره به اختـالف نظرهایی که در بحث توسـعه 

وجـود دارد و تقابـل دیـدگاه هایـی کـه ناظـر بـه زمینه های 

بومـی اسـت  و دیـدگاه هایـی کـه بر کم کـردن فاصلـه ما با 

جهـان در مدل های مختلف نوسـازی تأکیـد دارند، گفت: 

در میـان ایـن منازعـات، بحثـی حداقـل کـه در سـال های 

اخیـر در ایـران مطـرح شـده و مـورد توجـه  هم قـرار گرفته 

بحث »توسـعه علمـی به عنوان رمـز بقا« اسـت. دیدگاهی 
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کـه توسـعه علمـی را مقدمـه و الزمـه سـایر ابعـاد توسـعه 

معرفـی می کنـد. در ایـن رویکـرد بـه توسـعه، مقولـه ای 

برجسـته می شـود کـه موضـوع محـوری ایـن کتـاب هـم 

هسـت یعنـی مقولـه ترویـج علـم و حاکـم کـردن نگـرش 

علمی به جای خرافه و  طالعات جعلی و شبه علم.

 خانیکـی بـا بیـان این کـه زاویـه ورود کتـاب به بحث 

ترویـج علـم، زاویـه ای مکانیکـی نیسـت بلکـه اهمیـت 

این بحث در بسـتری از توسـعه مطرح شـده اسـت، اظهار 

داشـت: روایتـی کـه دکتـر پایـا از ترویـج علـم دارد، مبدا 

پرداختـن  دارد.  هـم  علـم  ارتباطـات  حـوزه  در  ورودی 

نویسـنده بـه این مسـائل، کامال مسـئله محور اسـت مثال 

از همـان مقدمـه مفصـل کتـاب دربـاره بحـران پاندمـی 

کرونـا کـه سـعی کـرده انـد بـه زبـان علمـی هـم بـه آن 

بپردازنـد، نیـاز بـه علـم و فنـاوری را مطـرح می کننـد کـه 

درون بحـث ترویـج علم هم هسـت. البته فکـر می کنم با 

توجـه بـه اهمیـت مباحـث، می شـد، فصلـی مسـتقل یـا 

بخـش هایـی از مقدمه را به تبیین نسـبت بیـن ترویج علم 

ارتباطـات خصوصـا  و توسـعه و نسـبت ترویـج علـم و 

ارتباطات علم اختصاص داد.

 وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه چارچـوب ترویج 

علـم و براسـاس آنچـه دکتـر پایـا در کتـاب مطـرح کـرده 

می توانیـم بـه پدیـده خرافـه، شـایعه و شـبه علـم از منظـر 

هـم  بـاور  اخـالق  و  شناسـانه  روان  و  شناسـانه  جامعـه 

بپردازیـم. در تکمیـل بحث هـای مطرح شـده دراین کتاب 

می تـوان از منظـر اخالقـی و مشـخصا اخـالق بـاور، از 

منظـر اجتماعی و به طـور خاص، جامعه شناسـی خرافه و 

نابـاوری به علـم و از منظـر مطالعات فرهنگی بـا رویکرد 

توجـه بـه خرافـه در زندگـی مـدرن، بحـث ترویـج علم را 

مورد بحث و بررسی قرار دارد.

 دکتر حسـین میرزائی، دانشـیار جامعه شناسـی دانشگاه 

تهـران و دیگـر ناقـد شـرکت کننده در ایـن نشسـت هـم بـا 

تشـکر از دکتـر پایـا بـه دلیـل ارائـه ایـن اثـر ارزشـمند و 

خدمـات برجسـته ای کـه طـی سـال های متمادی داشـته و 

تقدیـر از مرکز تحقیقات سیاسـت علمی کشـور به واسـطه 

تحقیقـات و انتشـارات متعـدد در حوزه ترویـج علم گفت: 

ایـن کتـاب، مشـحون از داده هـا و روایت هـای مختلـف 

خصوصـا در حـوزه تاریخ علم و لذا بسـیار آموزنده اسـت. 

دکتـر پایـا در ایـن اثر، وجه دیگـری از خود را بـه عنوان یک 

مـورخ علـم نشـان داده اند که بسـیار جالب توجه اسـت اما 

بـا توجـه به وجه اندیشـمندانه و فیلسـوفانه بسـیار برجسـته 

ایشـان در ایـن حوزه، خوب اسـت کـه در چاپ های بعدی 

کتـاب، ایـن جنبـه را کـه  ذیـل مـورخ علـم بـودن ایشـان 

محصور شده، نمایان تر کنند.

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  رئیـس 

همچنیـن پیشـنهاد کرد کـه برخـی مباحث مهـم و جالب 

توجـه مطرح شـده در کتـاب مثل رابطـه نهاد علـم و مردم 

قالـب  نهـاد علـم و حکومتگـری در  یـا رابطـه  سـاالری 

فصول جداگانه با تفصیل بیشتر ارائه شوند.

 میرزائـی افـزود: نکته ای کـه در کتاب دیده می شـود، 

فربهـی برخی فصـول و نحیـف بودگی برخی دیگر اسـت 

کـه هر چنـد به اقتضـای کار بـوده ولی در برخـی مباحث 

مثـل ترویـج علـم در عصر شـبکه ها که موضـوع جدیدی 

محسـوب می شـود با توجه بـه داده ها و اطالعات وسـیعی 

کـه دکتـر پایـا در ایـن حوزه هـا دارنـد قطعـا بسـط ایـن 

فصول در ارتقای اثر مؤثر خواهد بود.

نکتـه دیگـر ایـن که دکتـر پایا به عنـوان یک فیلسـوف از 

نـگاه جامعه شـناختی بـه علم در ایـن کتاب غافل نشـده اند 

کـه با توجه به اهمیت شـاکله جامعه شناسـی مسـئله ترویج 

علـم پیشـنهاد می کنـم کتـاب »پیمایـش علـم و جامعـه« 

نوشـته مرحـوم دکتـر قانعـی راد را کـه می توانـد در برخـی 

فصول، پیوندهایی با کار دکتر پایا داشته باشد ببینند.

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  رئیـس   

تصریـح کـرد: نکتـه دیگـر توجـه دکتر پایـا به زنان اسـت 

کـه در چنـد فصـل دیـده می شـود کـه ایـن پر رنـگ کردن 
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نقـش زنـان در ترویـج علـم بسـیار بـاارزش اسـت.  البته 

نویسـنده متواضعانـه در برخـی بخش های کتـاب تعابیری 

را بـه کار بـرده که ضرورتـی ندارد مثال در مـورد فصل اول 

کار را شـتابزده توصیـف کرده اند در حالی که اتفاقا بسـیار 

عمیـق و پژوهشـی اسـت و به کار بـردن ایـن تعبیر ممکن 

اسـت از سـوی برخـی خواننـدگان حمـل بر این شـود که 

واقعا شتابزده است.

 همچنیـن شـاید بهتـر بـود کـه فصـل دوم کتـاب  کـه 

دربـاب چیسـتی ترویج علم اسـت به عنـوان فصل اول در 

نظـر گرفتـه میشـد چـرا که بـه نوعی مطالـب پایـه ای مثل 

مفهوم شناسی، چیستی و چگونگی ترویج علم است.

Public Understanding of Science نکتـه دیگـر 

ایـن اسـت کـه )فهـم عمومـی از علـم( در سراسـر کتاب 

معـادل ترویـج علـم گرفتـه شـده اسـت و بـر مبنـای آن 

مفهـوم سـازی کرده انـد کـه بـه نظـر میرسـد دلیـل معادل 

گرفتن این دو عبارت نیاز به توضیح دارد..

 میرزائـی اضافـه کـرد: مطلـب دیگـر ایـن اسـت کـه 

تـا  اثبات گرایـی  از  داده  رخ  علـم  تاریـخ  در  تحولـی 

ابطال گرایـی و نسـبی گرایی بـوده اسـت امـا چگونـه اسـت 

کـه همچنـان علـم را در جامعـه  خـود پدیـده ای اثباتـی 

می بینیـم؟ حتـی در جامعه علمـی از جمله در حـوزه علوم 

انسـانی هـم بدیـن صورت اسـت که اگـر فرضیه هـای یک 

پژوهـش اثبـات شـوند فکر می کنیم کار درسـتی شـده ولی 

اگـر فرضیه هـا رد شـود فکـر می کنیـم کاری نشـده اسـت! 

فکـر می کنـم پرداختـن شـما بـه ایـن موضـوع بتوانـد در 

رسیدن به درک عمومی از علم به خوانندگان کمک کند

دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی بـا ارائه 

از  گروهـی  بـرای  دانشـگاهی«  »خرمگـس  تعبیـر 

دانشـگاهیان که نظم موجود دانشـگاه را به چالش کشـیده 

و بدیلـی منسـجم عرضـه می کننـد، از آن هـا کـه در نـگاه 

تلقـی  دانشـگاهی  فعالیت هـای  مزاحمـان  نخسـت، 

می شـوند به عنـوان بخشـی از فراینـد خالق توسـعه دانش 

و پیـش برنده هویت و اسـتقالل دانشـگاه یاد کـرد که نهاد 

دانـش عالـی و دانشـگاه در قبـال تأمین اقتصـادی، جانی، 

شأنی و اجتماعی آن ها مسئول است.

عنـوان  بـا  خـود  مقالـه  ارائـه  در  ماحـوزی  رضـا  دکتـر 

»خرمگس هـای دانشـگاهی، اسـتقالل دانشـگاه و مسـئولیت 

دانشـگاه در قبـال آن هـا« در پنجمیـن همایـش ملـی دوسـاالنه 

»پژوهـش اجتماعی و فرهنگـی در جامعه ایران« که چهارشـنبه 

ششـم اسـفندماه برگزار شـد خاطرنشـان کـرد: مـن »خرمگس 

وام  اجتماعـی«  »خرمگس هـای  مفهـوم  از  را  دانشـگاهی« 

گرفتـه ام. در علـوم اجتماعـی، خرمگس های اجتماعـی افرادی 

»خرمگس های دانشگاهی«، الزمه 
سرزندگی و استقالل نهاد دانش عالی
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هسـتند کـه نظریـات غالـب اجتماعی را بـه چالش می کشـد و 

پرسـش هایی برانگیزاننده و آزاردهنده مطرح می کند. سـقراط در 

آپولـوژی، خـود را در مقابـل انـواع اتهامـات دادگاه، خرمگسـی 

می دانسـت کـه هنـرش بـه جنبـش آوردن اذهـان خفته اسـت؛ 

جنبـش آوردنـی کـه با تأسـی از هنر مامایـی مادر و پیکرتراشـی 

پـدر، جوانـان و افـراد مسـتعد را ترغیـب می کنـد تـا در وهلـه 

نخسـت بـه نادانـی خـود پی ببرنـد و بداننـد کـه آنچـه برایشـان 

 حقیقـت نیسـت و در گام بعـد 
ً
بدیهـی و مسـلم اسـت، لزومـا

تالش کنند معرفت های حقیقی را در نتیجه گفتگوهای مسـتمر 

بـا دیگـران و بهره گیـری مشـارکت جویانـه از تـوان جوینـدگان 

دانـش و حقیقـت و تأمالت دقیق بـر مفاهیم و نظریه هـا، آنها را 

در درون خویـش و در سـاحتی بیـن االذهانی بیابند و اسـتخراج 

کننـد؛ درسـت همان گونـه که مامـا نـوزاد را از بطن مـادر بیرون 

می کشـد. براسـاس این نقش بسـیار مهم بود که سـقراط خود را 

نـه شایسـته محاکمـه و حـذف، بلکـه شایسـته پـاداش و ارج 

می دانسـت و تذکـر مـی داد که اگر من را بکشـید معلوم نیسـت 

که فرد دیگری بیابید که شما را از خواب نادانی بیدار کند.

وی بـا اشـاره بـه تعبیـری کـه کارل یاسـپرس در کتاب 

»ایـده دانشـگاه« ارائـه می دهـد و براسـاس آن دانشـگاه به 

مثابـه یک سـاختار مدرن خـود را در خدمـت تثبیت وضع 

رسـمیت  بـه  را  انقـالب  و  دانسـته  موجـود  دانـش  و 

نمی شناسـد و از همیـن رو افـرادی را اسـتخدام می کند که 

وضعیـت موجـود را اسـتحکام بدهنـد و با افـرادی که این 

سـاختارها را بـه چالـش می کشـند کنـار نمی آیـد، اظهـار 

داشـت: علم برای رشـد هم بـه لحظات انقـالب نیاز دارد 

و هـم بـه زمان هایـی بـرای اسـتراحت و تثبیـت. لـذا در 

نهادهـای علمـی بـا دو نـوع دانشـمند سـر و کار داریـم؛ 

دانشـمندان عادی که علم را قوام می بخشـند و دانشـمندان 

خـالق کـه علم را متحـول می کننـد. این دو وجـه، درواقع 

و  پوپـر  ابطال گرایـی  رویکـرد  از  فراتـر  سـومی  رویکـرد 

پارادایم هـای علمـی در میانـه انقالب های علمـی توماس 

کوهـن اسـت. علـم بـرای پیشـرفت، هـم بـه ابطال هـای 

مسـتمر نیـاز دارد و هـم بـه تثبیت هایـی ذیـل پارادایم های 

علمی.

طبق گفته یاسـپرس، دانشـگاه بیشـتر به دانشـمندان معمولی 

نیـاز دارد تـا دانشـمندان انقالبـی و خـالق کـه می تـوان از آن ها به 

عنـوان »خرمگس  دانشـگاهی« تعبیر کرد. دانشـمندان انقالبی به 

دلیـل مقاومت نهاد آمـوزش عالی و دانشـگاه در مقابل تحوالت و 

 مدیریت و سیسـتم و نظم 
ً
انقالب هـای نظـری و بنیادیـن، بعضـا

موجـود را بـه رسـمیت نمی شناسـند و حتـی رفتارهایی خـارج از 

قاعـده به نمایـش می گذارند. آن ها تند و انتقادی سـخن می گویند 

و می نویسـند و نظم موجود را چه بسـا به سخره بگیرند. با اینحال، 

اصـرار دانشـگاه بـرای حفـظ وضـع موجـود، سـبب می شـود تـا 

دانشـمندان انقالبی که شورشـی خوانده می شـوند، طرد شوند و از 

سیسـتم کنـار گذاشـته شـوند. ایـن گـروه از دانشـمندان توسـط 

آیین نامه هایـی کـه از خارج به دانشـگاه تحمیل می شـود و یا حتی 

بـه دلیل نگاهـی غالـب در خود دانشـگاه که متوجه تثبیـت دانش 

است و نه تغییر آن، پس زده شوند.

خرمگس هـای  کـه  ایـن  بیـان  بـا  ماحـوزی  دکتـر 

دانشـگاهی با آییـن نامه های دانشـگاه مثل آیین نامـه ارتقا و 

جـذب و حضـور و غیـاب و کالس داری و تحقیـق و غیـره 

کنـار نمی آیند و دانشـگاه در مقابل سـعی دارد با همین آیین 

نامه هـا، آنهـا را کنتـرل و حتـی اگـر شـد، حاشـیه نشـین یا 

اخـراج کند، گفت: دانشـگاه عالوه بر آموزش به سـرزندگی 

هـم نیـاز دارد و سـرزندگی چیـزی اسـت که قابـل آموزش 

نیسـت. در دانشـگاه آنچـه روح و جـان دانشـگاه اسـت، 

پژوهش هـا و ایده هایی انـد کـه جـان دارنـد و بـه دانشـگاه 

خرمگس هـای  قبـال  در  دانشـگاه  و  می دهنـد  جـان 

دانشـگاهی که منشـاء ایده های خالقانه هسـتند مسـئولیت 

دارد و بایـد بـا سـعه صـدر ایـن گونـه شـخصیت ها را هـم 

حفظ کند و با مقرراتی متفاوت با آن ها برخورد کند.

دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، از 

سـوی دیگـر بـا اشـاره بـه نظـام پاترونـاژ دانشـگاهی کـه 

ماکـس وبـر در ارتبـاط بـا مفهـوم »قفـس آهنـی« مطـرح 
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کـرده گفـت: نوعـی دخالـت از بـاال در انتصـاب افـرادی 

کادمیـک،  کادمیـک بـرای پسـت های آ فاقـد صالحیـت آ

 از دانشـگاه کـه از بیرون 
ً
کـه صالحیـت خـود را نـه لزومـا

قبیـل  ایـن  بـا ورود  باعـث می شـود  دانشـگاه گرفته انـد، 

افـراد در پسـتهای دانشـگاهی و سـلب اختیار از اسـتادان 

دانشـگاه و گروه هـای علمـی، جریانـی ایجـاد شـود کـه 

برخـی را بـه حاشـیه می بـرد و برخـی را به صدر می کشـد 

و به زوال شـخصیت انسـانی در دانشـگاه منجر می شـود. 

نتیجه مسـتقیم انتصـاب تهی مایگان در پسـت های باالی 

دانشـگاهی، حـذف خرمگس هـای دانشـگاهی اسـت که 

بـه  را  آن  و  می گیـرد  دانشـگاه  از  را  تحـول  و  سـرزندگی 

نهـادی تبدیـل می کند کـه یکسـره در خدمـت تثبیت نظم 

تحمیل شده از بیرون و یا نظم علمی موجود است.

دکتـر ماحـوزی بـا بیـان این که تمایزبخشـی سـاخت و 

فعالیـت دانشـگاه بـر اسـاس منطقـی ویـژه از نهـاد جامعه، 

کمـک  مرهـون  زیـادی  حـد  تـا  دیـن  و  بـازار  دولـت، 

مطالعـات  مؤسسـه  جامعه شناسـی  اسـتادیار  عقیـده  بـه 

فرهنگـی و اجتماعـی، تسـلط نامینالیـزم در فضـای علـوم 

اجتماعـی ایـران باعـث شـده علـوم اجتماعی کـه مطالعه 

و  منـزوی شـود  دارد،  برایـش محوریـت  اجتماعـی  امـر 

علـوم حامی گفتمان فردمحور مثل روانشناسـی، مشـاوره، 

شـاخه های مختلـف علـوم تربیتـی و مکاتـب اجتماعـی 

فردگرا رونق روزافزون پیدا کند.

فرهـاد بیانـی در ارائـه مقاله خود بـا عنـوان »نامینالیزم 

و مـرگ امـر اجتماعی؛ مطالعـه جامعه شـناختی زوال امر 

اجتماعـی در ایـران« در پنجمیـن همایش ملی دو سـاالنه 

»پژوهـش اجتماعـی و فرهنگـی در جامعـه ایـران« اظهار 

داشـت: اندیشـه اجتماعی که برآمده از بنیان های فلسـفی 

جهـان  بـاب  در  اندیشـیدن  و  مشـاهده  شـیوه  اسـت، 

خرمگس هـا اسـت، تأکیـد کـرد: چـه در سـاخت درونی و 

چـه در سـاخت مـرزی دانشـگاه، بـه وجـود خرمگس های 

دانشـگاهی نیـاز داریـم تا به دانشـگاه سـرزندگی ببخشـند. 

اگـر رابطـه ای مناسـب بیـن اسـتادان عـادی و خرمگس هـا 

وجـود داشـته باشـد، ایـن رابطـه سـودمند متقابـل کمـک 

می کنـد تا دانشـگاه منطق ویژه خود را متمایـز از قدرت های 

کادمیـک پیدا کنـد. منطق ویژه ای کـه متفاوت  بیرونـی غیرآ

بـا منطق بـازار، جامعه، دولـت و دین اسـت و از رابطه رفت 

و برگشـتی بیـن اسـتادان عـادی و خرمگس هـا ذیـل قوانینی 

کـه دانشـگاه جـان دار  کـه هـم بـه تحول علـم می اندیشـد و 

هـم بـه تثبیـت و توسـعه آن  بنحـو داخلـی و ذیـل سـازمان 

درونـی دانشـگاه وضـع می کند، ایجاد می شـود. بـا توجه به 

نقـش مؤثـر این مزاحمان نیـک اندیش در تقویت دانشـگاه، 

نهـاد دانـش عالی و دانشـگاه هـم در قبال تأمیـن اقتصادی، 

جانـی، شـأنی و اجتماعـی آ ن هـا مسـئولیت دارد کـه ایفای 

آن، نیازمند درک پیشرفته ای از مدیریت دانشگاهی است

اصحاب علوم اجتماعی چگونه خود 
را از عرصه سیاست گذاری ها حذف 

کردند؟
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اجتماعـی را از انگاره هـای فلسـفی مختلـف می گیـرد و 

هر کـدام از ایـن انگاره ها سـبب صورتبنـدی رویکردهای 

بـر  کیـد  تأ اسـت.  اجتماعـی شـده  تحلیـل  در  متفاوتـی 

کنشـگر انسـانی، اتخـاذ رویکـرد نظـری فردمحـور، بـی 

اصالـت کـردن و بـی اثر کـردن امـر اجتماعـی، همه چیز 

را محصـول کنشـهای کنشـگران فـردی تلقـی کـردن، بـی 

اعتبـار کردن ماهیـت سـاختارها، نهادهـا و نظام ها و همه 

چیـز را نتیجـه مجموعـه ای منفـرد از کنش هـا دیـدن، بـی 

توجهی به تعین وجودی پدیده های اجتماعی

و آنهـا را تنهـا اسـامی توافقـی بـرای مجموعـه ای از 

کنش هـا دیـدن از پیامدهـای تسـلط انگاره فلسـفی اسـت 

را صورت بنـدی  اجتماعـی  نظـری  دیدگاه هـای  ایـن  کـه 

کرده، یعنی انگاره فلسفی – الهیاتی »نامینالیزم«.

واسـطه  بـه  »نامینالیـزم«  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

رویکردهـای نظـری اجتماعی ماننـد دیدگاه تفسـیرگرایی، 

مکتـب روش شناسـی مـردم نـگار، مکتـب کنـش متقابل 

نمادیـن و البتـه مقابلـه بـا پوزیتیویسـم و منـزوی کردن آن 

بـه انـگاره فکـری مسـلط در فضای علـوم اجتماعـی ایران 

بـدل شـده اسـت. اگـر چـه ایـن رویکـرد سـبب گشـودن 

چشـم اندازهای تـازه ای نیـز در فهـم جامعـه و پدیده هـای 

اجتماعـی شـده امـا اگر یـک نتیجـه ناخواسـته داشـته که 

بـی اعتبار کردن امـر اجتماعی و در نتیجه انـزوای علومی 

اسـت که امـر اجتماعـی را در کانـون توجه خود داشـتند، 

یعنـی علـوم اجتماعـی. در مقابـل، محـور قـرار دادن فرد، 

و  تغییـر  صورتبنـدی،  در  فـردی  کنش هـای  و  انتخـاب 

بازتولیـد جهـان اجتماعی سـبب شـده تااصنافـی از دانش 

ماننـد روانشناسـی، مشـاوره، علـوم تربیتـی، روانشناسـی 

چنیـن  کـه  اجتماعـی  علـوم  از  مکاتبـی  و  اجتماعـی 

رویکـردی را پـی می گرفتنـد در میدان معرفـت اجتماعی، 

پررنگ تر از علوم اجتماعی ظاهر شوند.

دکتـر بیانـی دربـاره نتایج ایـن وضعیت گفـت: در پی 

ایـن رویکـرد اسـت کـه علـوم اجتماعـی بـه تدریـج از 

میـدان معرفـت ورزی اجتماعـی ایـران بیرون رانده شـده و 

یافتنـد کـه در مطالعـه  اجـازه  نـه  ایـن علـوم،  اصحـاب 

جامعـه و گره گشـایی از آن سـهمی داشـته باشـند و نه این 

اجـازه را یافتنـد کـه دانـش اجتماعـی را بـه حـوزه عمومی 

بکشـانند و از ایـن طریـق بتوانند بسـط یدی بـرای ارتقای 

معرفـت اجتماعـی جامعـه داشـته باشـند. آنهـا جایی هم 

در سیاسـتگذاری ها ندارنـد و جـای خود را در بیشـتر این 

مـوارد بـه روانشناسـان، مشـاوران حقوقـی و خانوادگـی، 

روزنامه نگاران و غیره داده اند.

رسـمی  رسـانه های  فضـای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

کشـور کـه میتوانـد امکانـی توانمنـد بـرای تعامـل میـان 

اصحـاب معرفـت اجتماعـی و حـوزه عمومـی و افـکار 

زیـان  بـه  و  فردمحـور  بـه سـود گفتمـان  باشـد  عمومـی 

عالمـان اجتماعـی مصـادره شـده و در مقابـل، همـواره 

بـه  پاسـخ  در  اجتماعـی  علـوم  ناکارآمـدی  از  سـخن 

پرسـش های جامعه مـی رود. تسـلط نامینالیزم یـک نتیجه 

البتـه بـرای اصحـاب  نامیمـون سیاسـی هـم داشـته کـه 

قـدرت چنـدان هـم مـالل آور نبـوده بلکـه شـعف انگیـز 

اسـت؛ وقتـی امـر اجتماعـی، بـی اصالـت و بـی اعتبار و 

بـی اثـر شـود و همـه چیـز دسـتاورد کنشـگر فـردی تلقی 

شـود، در این صـورت، هر جـا نامالیمت، کژی، مسـأله، 

چالـش و حتـی بحرانـی وجـود دارد، سـاختار، سیسـتم و 

نهادهـا دامنشـان پـاک می مانـد و آنچـه و آنکه بایـد تنبیه، 

تحزیر، تربیت و یا حذف شود، کنشگر منفرد است.

دکتر بیانـی تصریح کرد:ایـن پیامد نامبـارک نامینالیزم 

سـبب شـده تا ایـن تلقـی صورت بندی شـود که چـاره هر 

مشـکلی را بایـد در مواجهـه بـا فـرد جسـتجو کـرد. چـه 

راهـی بهتـر از ایـن کـه چـون ماهیـت و در نتیجـه آثـاری 

بـرای سـاختار و سیسـتم قائل نیسـتیم؛ بنابرایـن نمیتوان و 

نبایـد آن را مـورد نقـد و ارزیابـی قـرار داد کـه هـر چـه 

هست، از کنشگر فردی است!

وی بـا بیـان این کـه بخش قابـل توجهـی از پیامدها را 
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باید در تسـلط انـگاره نامینالیزم در فضـای علوم اجتماعی 

جسـتجو کـرد، اظهـار داشـت: ایـن تسـلط کـه بـه طـور 

چشـمگیری حاصـل تـالش بخـش کثیـری از اصحـاب 

علـوم اجتماعـی در رواج برخـی رویکردهـای نظـری در 

حـذف  سـبب  داده  رخ  دانشـگاهها  و  دانشـجویان  بیـن 

تدریجـی امـر اجتماعـی در تحلیل های اجتماعی شـده و 

ایـن تلقـی را بـه وجـود آورده کـه سـوژه و کنشـگر فردی، 

نقـش محوری در صـورت بندی و تحول جهـان اجتماعی 

بنابرایـن بـرای پاسـخ بـه مسـائل و  و رویدادهـا را دارد، 

چالش هـای بـه وجـود آمـده باید کنشـگر فـردی را لحاظ 

کرد و اوست که باید جوابگوی شرایط موجود باشد، نه

سـاختار، سیسـتم و یا هر چهارچوب اجتماعی؛ بنابراین 

علـوم اجتماعـی که مطالعه امـر اجتماعی برایـش محوریت 

دارد، منـزوی می شـود و علـوم حامـی گفتمـان فردمحـور 

)روانشناسـی، مشـاوره، شـاخه های مختلف علـوم تربیتی و 

مکاتب اجتماعی فردگرا( رونق روزافزون می یابند.

در سخنرانی عضو هیئت علمی مؤسسه بررسی شد: 
چالش  پایداری نظارت در دانشگاه 

سایبری ایرانی

دکتـر حامـد طاهـری کیـا، عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در مقالـه خـود بـا عنوان 

»دوگانـه کنترل/نظـارت در وضعیـت دیجیتـال: مطالعه ای 

ایرانـی« کـه  پایـداری نظـارت در دانشـگاه سـایبری  بـر 

ششـم اسـفندماه در پنجمیـن همایـش ملـی دو سـاالنه 

»پژوهـش اجتماعـی و فرهنگـی در جامعـه ایـران« ارائـه 

شـد، اظهار داشـت: »میشـل فوکو« در آثاری کـه پیرامون 

چگونگـی شـکل گیری جامعـه مـدرن دارد مـا را متوجـه 

سـازوبرگ های یـک نظـام تنومند و عظیم می کنـد که آن را 

جامعـه  می کنـد.  تبییـن  نظارتـی«  »جامعـه  مفهـوم  در 

نظارتـی شـیوه ای از حکومتمندی اسـت کـه در آن فضاها 

بسـته و تبدیـل بـه میـدان دیـداری می شـوند و زیـر نظـر 

چشـمی سراسـربین، فراتـر از سـوژه های درگیـر بـه فضـا 

قـرار دارنـد. فضاهـای جامعـه نظارتـی مبتنـی بـر مهـار 

موقعیت هـای خـالف نظم و هدایت آنها به بیمارسـتان ها، 

تیمارستان ها و زندان هاست.

بـر  مبتنـی  نظارتـی  فضاهـای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

فضـا  در  بـودن  حالت هـای  در  کـه  شـده اند  بنـا  نظمـی 

تعریـف شـده و جایـگاه آنهـا مشـخص اسـت، بنابرایـن 

قانونـی  انتظارهـای  و  الگوهـا  از  جـدا  حالتـی  هرگونـه 

شناسـایی و از ادامـه آنهـا جلوگیـری می شـود. بـه بیـان 

دیگـر، فضاهـای نظارتـی درگیـری عمیقـی بـا حالت های 

احتمالـی نقـض قانـون و به چالـش کشـیدن مرزهای نظم 

دارنـد و بـا پیـش بینـی آنهـا در پـی جلوگیـری از عملیاتی 

شدنشـان هسـتند.از سـوی دیگـر، جامعه نظارتـی متعلق 

بـه مناسـبات ارتباطـی اسـت کـه در آن تولیـد و چرخـش 

اطالعـات بنا شـده بـر رسـانه های قدیمی ماننـد روزنامه، 

رادیو و تلویزیون در اختیار سامانه های قدرت است.
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بـه گفته طاهـری کیـا، رسـانه های قدیم شـکل متصلب 

دارنـد و در حـدود مـکان و زمـان مشـخص صلب شـده اند 

 به خانه رسـید تا تلویزیـون را روشـن کرد، 
ً
یعنـی باید حتمـا

رادیـو را نمی تـوان همینطور حمل کـرد و به هر گوشـه ای برد 

یـا روزنامـه را بایـد به دکه ای رسـید و خریـداری کـرد یا باید 

منتظر صبح روز بعد شـد تا نسـخه ای از آن توسـط پسـتچی 

بـه دسـت برسـد امـا در جامعـه پسـادیجیتال کـه بایـد آن را 

برهـه ای از ظهور رسـانه های جدیـد در نظر گرفت، وضعیت 

تـازه ای از فضـا و زمـان بـه وجـود آمد کـه بیش از هـر چیز، 

جامعـه  در  زمـان  و  فضـا  اسـت.  سـیالیت  ویژگـی  دارای 

پسـادیجیتال براسـاس وسـعتی از تولید و چرخش اطالعات 

است که نظام جدیدی از سرمایه داری را شکل داده است.

وی خاطرنشـان کرد: تولید و چرخش سریع اطالعات 

یعنـی همگام شـدن جامعـه اطالعاتـی با تغییـرات پی در 

پـی ای اسـت کـه نتیجـه آن، تولیـد فضـا و زمـان موقتـی 

اسـت. فضـا و زمـان موقتـی، دیگـر در محـدوده مـکان 

جغرافیایـی نیسـت و مـکان هـر آنجایـی تعریف می شـود 

کـه می تـوان اطالعاتـی را تولیـد و سـپس مخابـره کـرد. 

مکان هـا بـه جریانـی از اطالعـات متصـل شـده اند که از 

اطالعـات،  چرخـش  و  می آیـد  بیـرون  اطالعـات  آنهـا 

مکان هایـی را بـا قابلیـت حرکـت پدیـده آورده اسـت. از 

از  جریانـی  بـر  پسـادیجیتال  جامعـه  ماهیـت  رو،  ایـن 

شـیوه های  دیگـر  کـه  اسـت  اسـتوار  سـیالیت  و  حرکـت 

نظارتی جامعه پیشادیجیتال را بر نمی تابد.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی تصریح کرد: جامعه پسـادیجیتال بایـد کنترل گر 

را  موقتـی  جریان هـای  و  باشـد  زمـان  و  فضـا  سـیالیت 

از  »جلوگیـری«  جـای  بـه  و  کنـد  »پیشـبینی«  می توانـد 

قـدرت  می کنـد.  پیشـگیری  را  آنهـا  شدنشـان،  عملیاتـی 

پیشـگیری بـه جـای قـدرت جلوگیـری قـرار گرفته اسـت و 

پیشـگیری ها از وقـوع پدیـده جلوگیـری نمی کننـد؛ بلکـه 

وقـوع را کنتـرل می کننـد. بر این اسـاس، رسـانه های جدید 

که متکی بر تکنولوژی دیجیتال، هوش مصنوعی،

ماهـواره و حس گرها هسـتند، »فرهنگ متحـرک« را به 

وجـود آورده انـد کـه بـرای دسترسـی بـه اطالعـات، دیگر 

تلفن هـای  ماننـد  هوشـمند،  ابـزاری  اسـت  کافـی  فقـط 

همراه هوشمند را در جیب داشته باشیم

تـا آنـگاه به فضـا و زمان سـیال ارتباطات وارد شـویم. 

ایـران،  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  رخـداد  بـا  نتیجـه  در 

دانشـگاه ایرانـی که حتـی در دوران پسـادیجیتال به شـکل 

فضـا و زمان بسـته و محدود به مکانـی در جغرافیا تعریف 

شـده اسـت و دانشـجویان فقط با ضرورت حضـور در آن 

و در چارچـوب دیوارهـای کالس درس در مـکاِن صلـب 

یادگیـری قـرار می گرفتنـد، بـه طـور ناگهانـی بـه فضـا و 

زمان وضعیت پسادیجیتال پرتاب شده است.

طاهـری کیـا با بیـان این کـه در این پرتاب شـدگی، دیگر 

نظارت های سـنتی بر رفتار فرهنگی و علمی دانشـجویان در 

فضـای مصلوب دانشـگاه و کالس درس امکان پذیر نیسـت 

و هر دانشـجو از مکانی غیرمشـخص و حتی در حال حرکت 

در کالس شـبکه ای درس شـرکت می کنـد، اظهـار داشـت: 

»کالس شـبکه ای« یعنی کالسـی که در شـبکه ای از پیوندها 

با واسـطه گری رسـانه های دیجیتالی تشکیل شـده است. در 

کالس هـای شـبکه ای فضـا و زمان سـیال اسـت، زیـرا زمان 

فقـط دیگـر آن زمـان تکینـه و منحصـر بـه فـرد حضـور در 

چارچـوب مـکان مصلـوب کالس درس نیسـت، بلکـه هر 

دانشـجو در زمانی متفاوت وارد زمان کالس درس شـبکه ای 

می شـود. زمـان متفـاوت، اشـاره بـه تکثـری از ویژگی هـای 

متفاوتـی دارد که هر دانشـجو از فضاهایی متفاوت به شـبکه 

حالـت  بـر  نمی تـوان  دیگـر  شـبکه،  در  می کنـد.  ورود 

دانشـجویان نظارت داشـت و فقط می توان آنچه را می تواند، 

رخ بدهد کنترل کرد.

وی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه »دانشـگاه ایرانـی که از 

فرهنـگ نظارتـی بـه فرهنـگ کنترلـی پرتاب شـده اسـت، 

چقـدر توانایـی و ظرفیت عملیاتـی کردن فرهنـگ کنترلی 
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را دارد؟« گفـت: بـرای پاسـخ بـه این پرسـش بایـد منتظر 

پژوهش هـای متفاوتـی در رابطه با »دانشـگاه سـایبری« از 

نـوع ایرانـی مانـد و در ایـن مقاله کوشـش شـده، نظریه ای 

دانشـگاه  در  کنترلگـری«  »فرهنـگ  بـا  رویارویـی  بـرای 

سـایبری مطـرح کنیـم. فهـم ماهیـت فرهنگ کنترلـی نیاز 

بـه ابزار و مفاهیـم نظری دارد تا بتوانـد چگونگی وضعیت 

را تبییـن کنـد و اطالعاتی را که از چگونگـی کنترل کالس 

درس شـبکه ای بیـرون می آیـد در یـک سـپهر نظـری بـه 

سـوی عملیاتـی کـردن شـیوه های کنترلگـری کالس هـای 

پـس  ببـرد.  پیـش  سـایبری  دانشـگاه  در  شـبکه ای  درس 

شـیوه های کنترلگـری باید بر فهـم هستی شناسـی ماهیت 

فرهنگ کنترلی در وضعیت پسادیجیتال استوار شود.

طاهری کیا خاطرنشـان کرد: نتیجه این بررسی، شناسایی 

ماهیت دانشگاه ایرانی در فرهنگ نظارتی در عصر پسادیجیتال 

اسـت که گذار از دانشگاه نظارتی به دانشگاه کنترلی را پیچیده 

و سخت کرده است، زیرا فرهنگ،

پسـادیجیتال،  جهـان  در  ایـران  اقتصـاد  و  سیاسـت 

همچنـان در وضعیـت تاریخ پیشـادیجیتال به سـر می برد؛ 

بنابرایـن، رخـدادی ماننـد شـیوع ویـروس کرونـا مـا را به 

ظرفیت هـای وضعیت پسـادیجیتال در حـذف ارتباط های 

آنالوگـی مبتنـی بـر فضاهـای بسـته، زمان هـای واحـد و 

مکان های مصلوب جغرافیایی آشنا کرده است.

کیـد بـر ضـرورت طـرح ماهیـت  وی در پایـان بـا تأ

دانشـگاه سـایبری به عنـوان یکـی از مهمتریـن رویکردها 

فرهنـگ  بـه  دادن  سـامان  بـرای  برنامه هایـی  ایجـاد  در 

دانشـگاه سـایبری ایرانـی گفـت: چالـش تـداوم پایـداری 

جامعـه  مناسـبات  کـردن  پیـاده  ناپایـداری  و  نظـارت 

پسـادیجیتالی در ایـران تبدیـل به مسـأله ای امنیتی شـده و 

بـه تعویـق افتاده اسـت و لذا به نظر می رسـد کـه عملیاتی 

شدن دانشگاه کنترلی یکی از مهم ترین ابعاد آن است

نـزاع  مشـروع،  وضعیـت  در  می گویـد:  ماحـوزی  رضـا 

دانشـکد ه ها بایـد در شـرایط امن و بدون دخالـت نهادهای 

بیرونـی انجـام گیـرد. هـر دو طـرف نـزاع بایـد بپذیرند که 

گفتگویـی عقالنـی بـا هـم دارند. بـه عقیـده کانـت، برای 

این کـه ایـن گفتگوهـا در بیابـان گـم و گـور نشـود و از بین 

نـرود، بایـد طرحـی از آینـده عقالنـی و مطلـوب وجـود 

داشته باشد.

عصـر  فیلسـوف  موثرتریـن  اگـر  را  کانـت  ایمانوئـل 

روشـنگری ندانیم حداقـل یکی از موثرترین این فیلسـوفان 

اسـت. تقریبـا شـاید همه آثـار مهم کانـت به زبان فارسـی 

ترجمـه شـده امـا برخـی از آثـار کانـت دیرتـر ترجمـه و 

منتشـر شـده اسـت. یکـی عناویـن »نـزاع دانشـکده ها«ی 

کانـت اسـت. او در ایـن اثـر در پـی طرحـی بـرای ایجـاد 

گفت وگو با رضا ماحوزی درباره کتاب »نزاع 
دانشکده ها«/ بخش دوم

نزاع دانشکد ه ها باید بدون دخالت 
نهادهای بیرونی انجام گیرد/ طرحی که 

کانت برای دانشگاه می ریزد 
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دانشـگاه اسـت. در عیـن حـال معتقد اسـت که دانشـکده 

فلسـفه کـه حتـی جـزء دانشـکده های برتـر آن زمـان هـم 

نیسـت، باید مدیریـت دانشـگاه را برعهده بگیرد تـا بتواند 

آن را براسـاس خـرد دانشـگاه بـه جلـو ببـرد و به دنبـال آن 

دانشـگاهیان جامعـه را براسـاس عقالنیـت به پیـش ببرند. 

امـا آیـا واقعـا آن چیـزی که در ایـده کانت بـود در واقعیت 

هـم محقـق شـد؟ تـا چه انـدازه ایـن طـرح اجرایی شـد؟ 

ایـن  دنبـال  بـه  دانشـکده ها«  »نـزاع  کتـاب  در  کانـت 

دانشـگاه و جامعـه اسـت. کتـاب مذکور امسـال به همت 

رضـا ماحـوزی عضـو هیئـت علمـس موسسـه مطالعات 

فرهنگـی و اجتماعـی ترجمـه و انتشـارات این موسسـه آن 

را منتشـر کـرده اسـت. دربـاره ایده »نـزاع دانشـکده ها« با 

وی گفت وگویـی انجـام داده ایم کـه در ادامـه می توانید آن 

را بخوانید.

 ابتـدا می خواهـم بـا ایـن پرسـش کلـی کـه در مقدمه 

کتـاب بـه آن اشـاره کرده ایـد کـه دانشـگاه از نظـر کانـت 

 نـگاه 
ً
چگونـه جایـی اسـت، بحـث را آغـاز کنیـم. اساسـا

کانت به دانشگاه چیست؟

مثابـه  بـه  داریـم  دانشـگاه  از  امـروزه  مـا  کـه  درکـی 

نظـام  یـک  دارد،  متعـدد  دانشـکده های  کـه  سـازمانی 

مدیریتـی بـر ایـن مجموعه دانشـکده ها و مراکز پژوهشـی 

و  و مسـتقیم  دانشـگاه هسـتند  بـه  متعـددی کـه متصـل 

اداره  دانشـگاه ها  کالن  مدیریـت  نظـر  زیـر  غیرمسـتقیم 

می شـوند، ایـن درک تا حـد بسـیار زیادی مرهـون نگاهی 

اسـت کـه متأثـر از نـزاع دانشـکده های کانت ایجاد شـده 

اسـت. بـه ایـن معنا کـه تا قبـل از قـرن ۱۹، هم برحسـب 

قـرون  در  »دانشـگاه ها  عنـوان  بـا  مؤسسـه  کـه  کتابـی 

وسـطی« منتشـر کـرد و هـم حتـی بـر حسـب مجموعـه 

کارهایـی کـه بـا عنـوان تاریـخ دانشـگاه در اروپـا منتشـر 

شـده اسـت، و از همه مهمتر، گزارشـی که خـود کانت در 

کتـاب نـزاع دانشـکده ها ارائه کرده اسـت، چنیـن درکی از 

دانشـگاه وجـود نداشـت. ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه تـا 

قبـل از قـرن نوزدهـم، واحـدی بـه نام دانشـگاه نداشـتیم. 

دانشـکده ها را داشـتیم، امـا هویـت دانشـگاه را نداشـتیم. 

دانشـکده هایی داشـتیم کـه هـر کـدام با حـوزه دانشـی که 

 دانشـکده 
ً
در آن فعالیـت می کردنـد ارتبـاط داشـتند. مثـال

الهیـات بـه شـدت وابسـته بـه کلیسـا بـود تـا حـدی کـه 

می تـوان گفـت چیزی به نـام دانشـکده مسـتقل الهیات یا 

دانشـکده ای برای دانشـگاه وجود نداشـت، یعنـی در واقع 

 
ً
دانشـکده الهیـات بخـش آموزشـی کلیسـا بـود، یـا مثـال

دانشـکده حقـوق وجود داشـت، امـا این دانشـکده بخش 

علمـی دسـتگاه دیوانـی نظـام قـدرت سیاسـی ای بـود که 

حتـی  یـا  می کـرد  برطـرف  را  نظـام  آن  خواسـته های 

تربیـت  آن  کار  امـا  داشـت،  وجـود  دانشـکده  پزشـکی 

تمایالتـی  هـم  آن هـا  کـه  بـود  جامعـه ای  بـرای  پزشـک 

معطوف به اهداف دیکته شده دینی و سیاسی داشتند.

بنابرایـن هـر یـک از ایـن سـه دانشـکده، کار خـود را 

انجـام می دادنـد بدون اینکـه ارتباطی بین آنها وجود داشـته 

باشـد. حتـی ایـن سـه دانشـکده، ارتباطـی بـا دانشـکده 

مفلوکـی چون فلسـفه هـم نداشـتند. البته باید بررسـی کرد 

کـه آیـا دانشـکده فلسـفه ادامـه دانشـکده ای اسـت کـه در 

ابتـدای قـرن سـیزدهم تحـت عنـوان دانشـکده صناعـت 

معـروف بود؟ یا اینکه آن دانشـکده کنار گذاشـته شـده و در 

طـول قرن های بعد دانشـکده فلسـفه بـه وجود آمده اسـت. 

در هـر صـورت دانشـکده صناعت اولیـه عهـده دار آموزش 

منطـق و برخـی از روش هـای اسـتداللی بـود، بـرای اینکه 

دانشـجویان بـا صنایـع جملـه  بنـدی، اسـتفاده از صرف و 

دانشـکده های  وارد  بتواننـد  تـا  و غیـره مجهـز کنـد  نحـو 

الهیات و حقوق شـوند و از عهدة خوانش و تفسـیر درسـت 

و دقیق الهیاتی و حقوقی متن مقدس برآیند.

در هـر صـورت حرفـم ایـن اسـت که تـا قبـل از طرح 

کانت برای دیدن دانشـگاهی منسـجم و مسـتقل، واحدی 

بـه نام دانشـگاه نداشـتیم کـه از اسـتقالل الزم برخـوردار 

بـه طـور  و  باشـد  آن دسـت خـودش  و مدیریـت  باشـد 
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خـاص، توسـط یکـی از آن چهـار دانشـکده که عهـده دار 

پیش بینـی آینـده اسـت و بر اسـاس عقالنیـت کار خودش 

را پیـش می بـرد و نـه بـر اسـاس خدمت گذاری، شـیوه ای 

را بـرای فعالیـت آتـی دانشـگاه پیشـنهاد دهد. هـر چه که 

گاه  و  بـود  وابسـتگی  نوزدهـم،  قـرن  از  قبـل  تـا  بـود، 

فشـارهایی از بیـرون کـه انـدک جرقه هایی برای اسـتقالل 

را نیز خاموش می کرد.

کانـت در طرح خویش، خواسـتار دانشـگاهی مسـتقل 

بود؛ رکن اول این دانشـگاه اسـتقالل از نهاد دین و سیاسـت 

اسـت. رکـن دوم این دانشـگاه آن بود که مدیریت آن دسـت 

یکی از دانشـکده هایی که بـا عقل و آینده سـروکار دارد قرار 

گیـرد. رکـن سـوم آن اسـت کـه تمامـی دانشـکده ها بـا هم 

کادمیک داشـته باشـند. به این معنا کـه با همدیگر  ارتبـاط آ

گفتگوهای سـخت داشـته باشـند تا حدی که این گفتگوها 

بـه نـزاع تنـه بزنـد. امـا ایـن جدال هـا و نزاع هـا بایـد در 

مرزهـای درون دانشـگاه باقـی بمانـد تـا عامـه مـردم کـه از 

نـزاع  ایـن  سـاختاری  فراینـد  و  تخصصـی  حرف هـای 

بی خبرنـد، تحریـک نشـوند و فعالیـت مسـتمر نزاع گونـة 

ایـن  معنـا کشـاندن  ایـن  بـه  نکننـد.  تعطیـل  را  دانشـگاه 

بحث هـا از دیوارهای درون دانشـگاه به بیرون دانشـگاه و به 

سـمت شـهر ممکـن اسـت بـرای کنشـگران دانشـگاهی 

ایجـاد زحمـت کنـد و امنیـت جسـمی، جانـی و مالـی و 

هویتی آن ها را به خطر بیاندازد.

منطـق  کـه  می شـود  ناشـی  آنجـا  از  موضـوع  ایـن 

فعالیت هـای درون دانشـگاهی متفـاوت از منطـق فعالیت 

 نبض آن در دسـت 
ً
در جامعـة سـنتی ای اسـت کـه عمدتـا

ایـن  بـه همیـن خاطـر،  دارد.  قـرار  دولـت  و  دیـن  نهـاد 

انجـام  دانشـکده ها  درون  بایـد  تخصصـی  بحث هـای 

شـود. چرا کـه بازخوانـی و صحبت هـای انتقـادی و تند و 

تیـز دربـارة مبانـی دینـی در دانشـکده الهیات، و یـا مبانی 

حقوقـی در دانشـکده حقوق، و مبانی طبیعی در دانشـکده 

فرقه هـای  و  گروه هـا  گـردن  رگ  اسـت  ممکـن  پزشـکی 

متعـدد اجتماعـی ای که خـود را متعهد به حفـظ کیان این 

باورهـا می داننـد تحریـک کـرده و آن هـا را بـه اقدام هایـی 

خشـن سـوق دهـد. چـه بسـا در ایـن بازخوانی هـا بخش 

قابـل توجهـی از ایـن مبانی کنار گذاشـته شـود و آن چه تا 

حـاال تحـت عنوان اصول مسـلم لحـاظ می شـد بی اعتبار 

شـود. یا امـوری بشرسـاخته ای کـه در طول تاریخ کسـب 

هویـت کـرد ه  و اعتبـار خـود را از بنیـان عقالنـی الزمی به 

جایـگاه  بـرای حفـظ  اسـت  ممکـن  نیاورده انـد،  دسـت 

تاریخـی خود به احساسـات عواِم بیرون دانشـگاه متوسـل 

شود و کار را بر دانشگاه و دانشگاهیان سخت کند.

مرزهـای  درون  در  بایـد  مواجهـات  ایـن  بنابرایـن، 

دانشـگاه باقـی بمانـد و همـه دانشـکده ها همدیگـر را بـر 

اسـاس طـرح آینده نگرانـه ای کـه دانشـکده فلسـفه آن را 

پیشـنهاد می دهـد، در عیـن نزاع هـای مشـروع، دوسـت 

بدارنـد. ایـن نـزاع در عیـن دوسـتی، راه رسـیدن بـه یـک 

جامعـه عقالنی، آزاد و معنوی اسـت کـه عقالنیت، آزادی 

و معنویـت آن بـر اسـاس اصـول فکـر بشـر سـاخته شـده 

اسـتقالل  و  بایـد خودگردانـی  دانشـگاه  بنابرایـن  اسـت. 

)اتونومی( داشته باشد نه دیگرگردانی و دیگرآیینی.

دانشـکده ها  باشـد  موردنظـر  هدفـی  چنیـن  اگـر 

مدیریـت و نظارت دانشـِی دانشـکده فلسـفه را برمی تابند 

و قبـول می کننـد کـه دانشـکده های دیگـر بـه ویـژه خـود 

دانشـکده فلسـفه بیایـد و آن ها را نقـد کنـد و از طریق این 

نقـد تدریجـی و انباشـتی، پلـه بـه پلـه علـم رشـد کنـد. 

مدرسـین، دانشـجویان، پژوهش ها و غیره رشـد کنند و به 

درس  دانشـکده ها  ایـن  در  کـه  دانشـجویانی  آن  تبـع 

جامعـه  وارد  فارغ التحصیلـی  از  بعـد  و  می خواننـد 

برعهـده می گیرنـد هـم  را  و مدیریـت جامعـه  می شـوند 

رشـد کننـد. این گونـه اسـت کـه جامعـه هـم بـه سـمت 

استقالل و عقالنیت و معنویت و آزادی پیش می رود.

کانـت  کـه  آورده ایـد  کتـاب  بـر  خـود  مقدمـه  در   

می گویـد »حکومـت بایـد اسـتقالل را بـه دانشـگاه اعطـا 
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کنـد«، پرسـش ایـن اسـت کـه وقتـی اسـتقالل دانشـگاه 

نوعـی  ایـن،  خـود  آیـا  شـود،  اعطـا  حکومـت  توسـط 

وابسـتگی را کـه ما نیـز همینک گرفتـار آن هسـتیم- یعنی 

دولتی شـدن یـا سـیطره ایدئولوژی بر دانشـگاه- بـه دنبال 

خصـوص  در  گفته هایتـان  در  کـه  دیگـر  بحـث  نـدارد؟ 

مدیریـت دانشـگاه توسـط دانشـکده فلسـفه بیان شـد هم 

مشـمول همیـن پرسـش اسـت؛ آیـا خـود ایـن مدیریـت، 

گرفتـار نوعـی وابسـتگی و عـدم اسـتقالل دانشـگاه و بـه 

حاشیه رفتن دانشکده های دیگر نمی شود؟

بـه نظرم پاسـخ هر دو پرسـش فـوق درباره اسـتقالل و 

چگونگـی اعطـای ایـن اسـتقالل را باید در متـن تمدنی و 

قـرن  ابتـدای  و حتـی  قـرن هجدهـم  انتهـای  اجتماعـی 

اخیـر  زمانـه  بـه  را  آن  و سـپس  دهیـم  توضیـح  نوزدهـم 

بیاوریـم تـا بدانیـم کـه آیـا مـا هـم دچـار چنیـن بحرانـی 

هستیم یا خیر؟

کانـت ایـن بحـث را زمانـی ارائـه می دهـد کـه هنـوز 

چیـزی به نـام دانشـگاه وجـود نـدارد. یعنی همانطـور که 

گفتـه شـد، دانشـکده ها وجـود داشـت، امـا دانشـگاه بـه 

و  بیایـد  کـه  مسـتقلی  و  منسـجم  واحـدی  یـک  معنـای 

همچـون چتـری منسـجم ایـن دانشـکده ها را زیـر سـایه 

وجـود  آلمـان  در  تنهـا  نـه  نـدارد.  وجـود  بگیـرد  خـود 

نداشـت، بلکه در کشـورهای دیگر هم وجود نداشـت. در 

فرانسـه و انگلسـتان هـم وجـود نداشـت. کانـت می گوید 

 طرحـی بـرای آینـده 
ً
دانشـگاه بـرای اینکـه بتوانـد اساسـا

ارائـه دهـد، ابتـدا بایـد از قالـب خدمتگـزار خارج شـود. 

ارتبـاط دانشـکده ها بـا جامعه باید بر اسـاس یـک تصمیم 

درونـی انجـام گیرد. ایـن حرف ها در شـرایطی گفته شـده 

اسـت کـه حتـی آییـن نامه هـا )نظام نامه هـای( علمـی و 

رفتـاری و فعالیتی دانشـکده ها هم توسـط مراکـز بیرون از 

نهـاد علـم تنظیـم و نوشـته می شـد. یعنـی کلیسـا بـود که 

مشـخص می کـرد دانشـکده الهیـات چـه بخوانـد و چـه 

نخوانـد و چـه آموزه هایی را چگونه تشـریح و تفسـیر کند. 

همیـن وضعیـت در مورد دانشـکده های حقوق و پزشـکی 

پیشـینی  نحـو  بـه  شـرایط،  درایـن  می کـرد.  صـدق  هـم 

مراجـع قـدرت بیرونـی هسـتند که نحـوه فراینـد ورودی و 

خروجـی ایـن دانشـکده ها را مشـخص می کننـد. توجـه 

کنیـد کـه اسـتقالل دانشـگاهی تـا چـه انـدازه ناموجـود و 

آسیب پذیر است.

حـال بنا به تحلیـل کانـت، از بین این چهار دانشـکده، 

دانشـکده فلسـفه چـون مصـرف خاصـی بـرای  نهادهـای 

قـدرت بیرونـی نـدارد و بـرای آن هـا دانشـکده ای فرعـی و 

حاشـیه ای منظـور می شـود، می توانـد از فرصـت فرعـی و 

حاشـیه ای لحاظ شـدن اسـتفاده کنـد و معادلـه را برعکس 

کنـد. به این معنا، همین دانشـکده ای کـه کمترین خاصیت 

را بـرای دولـت و کلیسـا و جامعـه دارد، بیایـد و بـر اسـاس 

طرحـی عقالنـی و منسـجم، مدیریـت دانشـگاه را برعهده 

گیـرد. بدیـن طریـق، قدم بـه قدم به سـمت این که دانشـگاه 

 دانشـکده، گام برداریـم. یعنی اگر 
ً
داشـته باشـیم و نه صرفـا

ارتبـاط  بـا دسـتگاه دولـت  دانشـکده حقـوق می خواهـد 

داشـته باشـد یـا دانشـکده الهیـات می خواهد با دسـتگاه یا 

 بر 
ً
نهـاد دیـن ارتباط داشـته باشـد، ایـن ارتبـاط باید کامـال

اسـاس تصمیمـی کـه در دانشـگاه گرفته می شـود و نه حتی 

در دانشـکده، برقـرار شـود. بـه ایـن معنـا، یـک سـطح بـه 

مجموعـه نهـاد تصمیم گیـری در دانشـگاه یا آمـوزش عالی 

اضافـه می شـود و آن، سـطح دانشـگاه اسـت. دانشـگاه در 

از  متشـکل  اسـت  منسـجم  و  متحـد  کل  یـک  جـا  ایـن 

 
ِ

گفتگـوی اسـتادان و دانشـکده ها با همدیگر ذیـل یک طرح

عقالنی و اخالقی معطوف به آینده.

نکتـه ای که دربـاره اعطای اسـتقالل به دانشـگاه مطرح 

 بعد از کانت در 
ً
بوده و هسـت، پارادوکسـی اسـت که تقریبا

رسـاله های فیشـته و شـالیرماخر و هومبولـت بـروز کـرد. 

کانـت در ایـن رسـاله خواسـتار آن بـود که دولـت فرمان دو 

اجـازه را صـادر کنـد و فرامیـن خـود را تضمیـن کنـد: یکی 

اسـتقالل دانشـگاه و دیگری، اعطـای مدیریت دانشـگاه به 
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دانشـکده فلسـفه. در نـگاه نخسـت بـه نظـر می رسـد کـه 

مشـکلی وجـود نـدارد، یعنی دولـت اسـتقالل را می دهد و 

مدیریـت دانشـگاه را هـم بـه دانشـکده فلسـفه تفویـض 

می کنـد تـا از ایـن بـه بعد دانشـگاه کار خـود را پیـش ببرد. 

امـا واقعیـت تاریخی خالف این را نشـان داده اسـت. یعنی 

دولـت تا آنجـا ایـن آزادی را تضمین می کند کـه به ضررش 

نباشـد. مگـر اینکـه همان طـور که کانـت گفته و خواسـته، 

دولتی روشـنگر که آقایی و سـروری نهاد دانشـگاه و خرد و 

قالنیت را به رسـمیت می شناسـد، بر سـر کار باشـد. یعنی 

ایـن دولـت بایـد آنقـدر روشـنگر باشـد کـه اگـر گاهـی از 

نتیجـه گفتگوهـای درون دانشـگاه متوجـه آسـیبی شـد و یا 

احسـاس کـرد بـه وی آسـیب می رسـد، آن فشـار را تحمل 

کنـد. چـرا کـه روی تمامـی ایـن پژوهش هـا، گفتگوهـا و 

نقدهایـی کـه در قالـب نـزاع دانشـکده ها انجـام می شـود، 

 در درازمـدت 
ً
معطـوف بـه آینـده عقالنـی اسـت و مسـلما

فایـده ایـن عقالنیـت بـه دولـت و جامعـه و نهـاد دیـن هم 

می رسـد. بنابرایـن دولت باید روشـنگر باشـد و نقدهـا را با 

همین نـگاه برتابد و تحمـل کند. اما این خواسـته مطلوب، 

یـک وضعیت ایـده آل یا نیمـه ایده آل اسـت. در عالـم واقع 

کـه این گونه نیسـت. چنانچه ایده دانشـگاه مسـتقل آلمانی 

در ابتـدای قرن بیسـتم دچار چالش هایی سـخت شـد و در 

عمـل، دانشـگاه به یکـی از پایگاه های سیاسـی حزب نازی 

تبدیـل شـد و جـاِم طرح دانشـگاه مسـتقل، پر از ترک شـد. 

این موضوع هنوز هم ادامه دارد.

حـال به سـراغ دانشـکده فلسـفه بیاییـم و ببینیـم آیا این 

موضـوع درباره دانشـکده فلسـفه هم مطرح اسـت یـا نه. از 

نظر کانت دانشـکده فلسـفه عهده دار روشـنگری است. هر 

چیزی که به انسـان مربوط باشـد شامل شـناخت، اخالق، 

زیبایـی یعنـی سـه حـوزه ای کـه پیرامـون مـا وجـود دارد و 

از  همگـی  دارنـد،  زیرشـاخه هایی  سـه،  ایـن  از  هرکـدام 

موضوعـات و روشـنگری اسـت. از نـگاه کانت هـر یک از 

ایـن سـه حوزه بایـد از معبـر انسـان بازخوانـی و بازتعریف 

شـوند. به عقیده وی، احـکام و قضایای این سـه حوزه یعنی 

معرفـت، اخـالق و لـذت و ادراک زیباشـناختی، بایـد از 

خـود آدمی صادر شـود و نـه از منابعی بیرون انسـان، مانند 

آداب و رسـوم فرهنگی کـه در جامعه وجـود دارد، توصیه ها 

و گزاره هـای دینـی، و یـا اسـطوره های تاریخـی برانگیزاننده 

اقـوام و همچنیـن احـکام حکومتـی کـه اعتبـار خـود را از 

اسلحه کسب می کند.

از نظـر کانـت دانشـکده فلسـفه عهـده دار تبییـن مبانـی 

نظری و فلسـفی بازخوانی و بازتعریف این سـه حوزه اسـت. 

یعنـی به ما نشـان می دهـد که در علوم طبیعـی و تجربی و در 

علـوم رفتـاری مانند اخـالق و سیاسـت و حقـوق و دیانت و 

همین طـور در حـوزه زیباشناسـی ایـن ما هسـتیم که تصمیم 

می گیریـم و حکـم صـادر می کنیـم نـه اینکـه تابـع نظـر و 

قضاوت و اراده دیگرِی فرهنگی و اجتماعی و الهیاتی باشـیم. 

ما آن ها را از منظر انسان پی می گیریم.

دانشـکده  بـرای  ایـده آل  ایـن  اگـر  کانـت،  به عقیـده 

 دانشـکده فلسـفه می توانـد 
ً
فلسـفه مطـرح باشـد، قاعدتـا

ایـن ایـده آل را بـه درون دانشـکده های دیگـر هم بکشـد. 

درواقـع بزرگتریـن مأموریـت دانشـکده فلسـفه این اسـت 

کـه دانشـکده های دیگـر را متقاعـد کنـد کـه امـوری کـه 

جایـگاه  اسـاس  بـر  را  می دهنـد  آمـوزش  آن هـا  دربـاره 

ویـژه ای کـه انسـان دارد مالحظه کننـد. یعنـی بپذیرید که 

مـا آدمیـان اصولی پیشـینی و ذهنـی داریم که براسـاس آن 

اصـول می توانیـم امـور پیـش رویمـان را ببینیـم. نظـر بـه 

تخصصـی بـودن دانش هـا و علوم عالـی، الزم اسـت این 

بررسـی ها و بازبینی هـا درون دانشـگاه انجـام گیـرد. حال 

اگـر ایـن امـور الهیاتی باشـند بایـد آن هـا را در دانشـکده 

الهیـات بررسـی کـرد، اگر امـور مذکور حقوقی باشـند در 

دانشـکده حقـوق و اگـر مربـوط بـه تـن انسـان و رابطه تن 

باشـد در دانشـکده پزشـکی  پیرامـون  بـا محیـط  انسـان 

بررسی می شود.
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اگـر از ایـن جهـت نگاه شـود، می بینیـد پتانسـیلی در 

دانشـکده فلسـفه وجـود دارد کـه می تواند نقـش رهبری را 

برعهـده بگیـرد. امـا در واقعیـت همـواره چنیـن نیسـت. 

یعنـی چنیـن نیسـت کـه دانشـکده های فلسـفه هم تـا این 

حـد روشـنگر و آینده نگر باشـند. به عنوان مثال، دانشـکده 

آن  در  کانـت  خـود  کـه  کونیگسـبرگ  دانشـگاه  فلسـفه 

تدریـس می کـرد، در عمـل چنیـن نبـود و بـه شـدت ایـن 

دانشـکده ذیل فشـارهای دولت و کلیسـا به خودسانسوری 

و یـا حتـی خدمـت بـه نهادهای قـدرت مشـغول بـود. ما 

جریان هـای فلسـفی بسـیاری داشـته ایم که در آنها فلسـفه 

خـود را کنیـزک الهیـات معرفـی کـرده اسـت. بنابراین در 

بسـیاری از مـوارد، دانشـکده فلسـفه بـه نحـو مسـتقیم یـا 

غیـر مسـتقیم بـا دانشـکده الهیـات مرتبط بـوده و بـه نهاد 

دین یا کلیسا خدمت می کرده است. 

کانـت مدعـی اسـت دانشـکده فلسـفه بـا ایجـاد یک 

فضـای گفتگویـی و انتقادی، باید بین دانشـکده ها خطوط 

ارتباطـی برقـرار کنـد. امـا اگـر دانشـکده فلسـفه، خـود 

دانشـکده ای فروبسـته باشـد، چگونـه می تواند ایـن کار را 

انجـام دهـد؟ اگـر دانشـکده های فروبسـته دیگـر کـه بـه 

بـر  را  کار  نمی دهنـد  نشـان  سـبز  چـراغ  گفتگـو  و  نقـد 

دانشـکده فلسـفه سـخت کنند، ایـن ارتباط چگونـه انجام 

دانشـکده  ایـام،  آن  در  کـه  نکنیـم  فرامـوش  می گیـرد؟ 

فلسـفه، یـک دانشـگاه مـادون و شـاید کـم ارج و بی اعتبار 

حساب می شد.

کانت در رسـاله صلـح پایدار و در رسـاله معنای تاریخ 

جهان وطنـی از ایـده ای در آینـده حـرف می زنـد. مانند ایده 

جامعـه یـا ایـده فـرد کـه در آینـده بـه دسـت می آیـد. او 

وضعیـت فـرد و جامعـه فعلـی را در مقایسـه بـا آن ایـده در 

آینـده در نظـر می گیـرد و می گوید راهـی که بشـر از ابتدا تا 

کنـون طـی کرده، در نسـبت با راهـی که همچنـان باید طی 

کنـد، بسـیار کوتـاه اسـت. یعنـی تمام مسـیری که بشـر در 

ایـن چنـد هـزار سـال طـی کـرده، حداقـل ۲۵۰۰ سـال به 

روایـت تاریـخ ثبـت شـده عقالنیـت و علـم و فلسـفه، در 

مقایسـه بـا راهـی کـه از این بـه بعد بایـد طی شـود، بخش 

اندکـی اسـت از یـک کل. جنـس بحـث کانـت در رسـاله 

نزاع دانشـکده ها هم همین گونه اسـت. یعنـی یک وضعیت 

مطلـوب را در آینـده تصـور می کنـد کـه بایـد بر اسـاس آن 

فعلی مـان  وضعیـت  بـرای  مطلـوب،  وضعیـت 

سیاسـت گذاری کنیـم. یعنـی نخسـت وضعیـت مطلـوِب 

مبتنی بـر ایـده دانشـگاه را ترسـیم کنیـم و سـپس، دربـاره 

گام هایـی کـه باید برداریم و یا برداشـته ایم سـخن بگوییم و 

قضـاوت کنیـم. یعنـی وضعیتـی را فـرض کنیـم کـه یـک 

دولـت روشـنگر وجود دارد و این دولت روشـنگر اسـتقالل 

دانشـگاه را بـه رسـمیت می شناسـد و بـه دانشـکده فلسـفه 

مجـال مدیریت دانشـگاه را می دهد و دانشـکده فلسـفه هم 

ارتباطـی  خـط  دارد،  عهـده  بـر  کـه  مأموریتـی  بـه  بنـا 

دانشکده ها را در قالب نزاعی مشروع برقرار می کند.

بایـد توجه داشـت که وقتی دانشـکده فلسـفه مدیریت 

دانشـگاه و درواقـع، مدیریـت عقالنی دانشـگاه را بر عهده 

گیـرد دسـت هرگونه دخالـت نهادهای دیگـر را از نزاع بین 

گاهانه  دانشـکده ها کوتـاه می کند. اگـر این کار را نکنـد و آ

گاهانه اجـازه دهد نهادهـای دین و سیاسـت در نزاع  یـا ناآ

دانشـکده ها دخالـت کننـد، در این شـرایط نـزاع از حالت 

مشـروع خارج شـده و به نزاعی نامشـروع تبدیل می شـود. 

و  الهیـات  دانشـکده  کـه  موقعـی  اگـر  مثـال،  به عنـوان 

دانشـکده فلسـفه دربـاره یکـی از نحله هـای دینـی بحـث 

را  دانشـکده ها  ایـن  از  بیـرون یکـی  از  می کننـد، دسـتی 

سـرکوب کنـد و قضیه را به نفـع جریان مخالـف تمام کند 

از  برخـی  برکنـاری  یـا  دسـتگیری  بـه  کار  نهایـت،  در  و 

اسـتادان مخالـف منجر شـود و یـا به نحو غیرمسـتقیم، از 

طریـق اعطای پاداش هـای مادی و غیرمـادی، یک جریان 

مـورد حمایـت قـرار گیـرد و جریان دیگـر به حاشـیه رانده 

شـود، در ایـن صورت، ایـن جدال، جدالـی نابرابر خواهد 

بود و با نزاعی نامشروع در دانشگاه روبرو خواهیم بود.
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در وضعیـت مشـروع، نزاع باید در شـرایط امـن و بدون 

دخالـت نهادهـای بیرونـی انجـام گیـرد. هر دو طـرف نزاع 

بایـد بپذیرنـد که گفتگویـی عقالنی بـا هم دارنـد. عالوه بر 

ایـن، بـه عقیـده کانـت، بـرای این که ایـن گفتگوهـا در یک 

بیابـان گـم و گـور نشـود و از بین نـرود و بی حاصل نشـود، 

بایـد طرحـی از آینـده عقالنـی و مطلـوب وجـود داشـته 

باشـد؛ وضعیتـی عقالنـی کـه کانـت در کتـاب نقـد عقـل 

عملـی آن را متصـور شـده اسـت. یعنـی وضعیتـی کـه در 

سـطح فردی و اجتماعـی، عقالنیت آدمی توسـط تمایالت 

طبیعـی پیرامـون مـورد تأیید قرار گیـرد و بیـن آن ةا تعارضی 

نباشـد. کانـت ایـن وضعیـت را خیر اعـال نام نهاده اسـت. 

خیـر اعـال در سـطح فـردی، موقعیتی اسـت که سـعادت و 

فضیلـت با هـم هماهنگ باشـند. در سـطح اجتماعی هم، 

وضعیتـی اسـت کـه انسـان های عاقـل در کنـار هم دیگـر 

تصمیـم بگیرنـد و با هم جامعـه ملی و جهانی را بسـازند و 

به رشـد اسـتعدادهای یکدیگـر کمک کنند و سـاخت های 

اجتماعـی و طبیعـی را متناسـب بـا برنامه هـا و طرح هـای 

آینده نگرانـه عقـل عملـی تغییـر دهنـد تـا چنیـن نباشـد که 

عقـال تصمیـم بگیرنـد امـا سـاخت های اجتماعـی ماننـد 

مشـت آهنینـی آن هـا را حـذف کنـد. ماننـد وضعیتـی کـه 

برخوردهـای  شـاهد  و  می بینیـم  پیرامون مـان  مـا  امـروزه 

و  دانشـگاه  قبـال  در  سـلیقه  ای  رفتارهـای  یـا  و  حذفـی 

دانشـگاهیان هسـتیم. در هـر صـورت، نهادهـای قـدرت 

بیرونـی اعـم از سیاسـی و دینـی و اجتماعـی و اقتصـادی 

نباید ضد عقالنیت و دانشگاه عمل کنند.

بـرای کانت، در شـرایط فعلی طرح دانشـگاه مسـتقل، 

شـود.  عرضـه  فلسـفه  دانشـکده  توسـط  بایـد    
ً
ضرورتـا

 معطوف بـه آینده 
ِ

دانشـکده فلسـفه اگـر بخواهد ایـن طرح

را در جامعـه پیـاده کنـد، و اگـر قـرار اسـت جامعـه را بـه 

اگـر  و  کنـد،  آزادی هدایـت  و  رفـاه  و  سـمت عقالنیـت 

بخواهـد وضعیت خیر اعال را در سـطح فردی و اجتماعی 

محقـق کند، بـه مدیریت نهـاد دانش عالی یعنی دانشـگاه 

نیـاز دارد. امـا بـرای اینکـه ایـن دانشـکده ذی طـرح بتواند 

تضمیـن  بـه  سـازد،  محقـق  واقعیـت  در  را  خـود  طـرح 

اسـتقالل دانشـگاه نیـاز دارد. بـرای کانت در آن ایـام و در 

بایـد  ایـن گام آغازیـن  فقـدان جامعـه مدنـی قدرتمنـد، 

توسـط دولـت و حاکمیـت انجـام گیـرد زیـرا تنهـا دولت 

اسـت کـه می تواند دسـت دیگر قدرت هـای بیرونـی را از 

نهـاد آمـوزش عالـی کوتـاه کنـد و صبورانـه منتظـر فوایـد 

و  دولـت  کار،  ایـن  بـرای  بنشـیند.  مسـتقل  دانشـگاه 

فرقـه ای  و  دینـی  گرایـش  مـروج  خـود  نبایـد  حاکمیـت 

خاصی باشد.

بعـد از این اسـتقالل و تضمین آن اسـت که دانشـکده 

گفتگوهـای  انداختـن  راه  طریـق  از  می توانـد  فلسـفه 

طریـق  از  یعنـی  دانشـکده ها،  اسـتادان  بیـن  تخصصـی 

خطـوط  عمیـق،  و  زنـده  علمـِی  نشسـت های  برگـزاری 

ارتباطـی بین اسـتادان و دانشـکده ها را با هوشـمندی تمام 

در مسـیر رشـد دانـش و خـرد و مطلوب های آتـی هدایت 

کنـد و افـراد و جامعـه را در مسـیر خیـر اعـالی فـردی و 

اجتماعـی قـرار دهـد. در این صورت اسـت که دانشـکده 

فلسـفه می توانـد نقـش تاریخـی خـود را ایفا  کند؛ تقشـی 

کـه شـاید هیـچ گاه پیـش از این مجـال خودگویـی و بروز 

نداشـته و هیـچ گاه تـا ایـن حـد بـرای خـود مسـئولیتی را 

تعریـف نکـرده بـود. دیدیـم کـه در فراخـوان بایمـه چنـد 

سـال پـس از مرگ کانت و ۱۲ سـال بعد از نگارش رسـاله 

چنیـن  تحقـق  بـرای  برلیـن  دانشـگاه  دانشـکده ها،  نـزاع 

آرمان هایـی تأسـیس  شـد و رؤسـای آن از بیـن فیلسـوفان 

انتخـاب شـد تـا رؤیای آلمـاِن متحـد و مقتـدر و خردمند 

جامه تحقق یابد.

ایـن گونـه بود کـه بـرای دومین بـار در غـرب، طرحی 

بـرای اسـتقالل نهـاد دانش عالی مسـتقل پیش نهاده شـد. 

کادمـی وی پیش  طـرح نخسـت که توسـط افالطون و در آ

کشـیده شـد نـه اینقـدر انسـجام و گسـتردگی داشـت و نه 

دوامـی نهـادی داشـت چـرا کـه بیـش از آنکـه بر ایـده ای 
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ابتنـا  بنیان گـذارش  شـخص  بـر  باشـد  اسـتوار  منسـجم 

اجتماعـی  رهبـری  داعیه هـای  عالوه برایـن،  داشـت. 

کادمـی هم به انـدازه ایده دانشـگاه کانتی نبـود. افالطون  آ

جامعـة  بحـران  از  عبـور  بـرای  سـقراط،  قتـل  از  بعـد 

ـش، درس هـای فلسـفه و علـوم عالـی را از میـدان 
ُ
ِخردک

کادمـی بـرد و در آن بـا سـختگیری های متعدد،  شـهر بـه آ

را  ناحقیقـت  از  حقیقـت  تشـخیص  و  تفکیـک  ضوابـط 

معرفـی کـرد تـا صرف تشـویق ها و خشـم های تـودة مردم 

دربـارة امـور علمـی، مـالک درسـتی و نادرسـتی آموزه ها 

قـرار نگیـرد. بـرای افالطـون، حقیقـت اقتضائـات خاص 

کادمـی  ملتـزم بـود کـه آنها را بشناسـند و  خـود را دارد و آ

کادمی عرضـه کند. ایـن الگـوی افالطونی  بـر اصحـاب آ

بـه نحـوی در ایده دانشـگاه کانتی تکـرار می شـود منتها با 

 متفـاوت. چراکـه در این جـا بـا 
ً
شـکل و شـمایلی کامـال

دولت مدرن و اومانیسم روشنگرانه سروکار داریم.

 ادامه دارد....

منتشرشـده در خبرگـزاری  ایبنا مورخ سـه شـنبه ۲۱ بهمن 

۱۳۹۹

گفت وگو با رضا ماحوزی درباره کتاب »نزاع 
دانشکده ها«/ بخش دوم

ایرانیان به منطق مستقل دانشگاه فکر 
نکردند/ انتقاد از بازخوانی دانشگاه 

ایرانی ذیل ایدئولوژی ها و 
شبه ایدئولوژی های بیرون از دانشگاه

رضـا ماحوزی معتقد اسـت: مـا ایرانیان در ایـن ۹ دهه به 

مسـئولیت  از  نکرده ایـم.  فکـر  دانشـگاه  مسـتقل  منطـق 

مسـئولیت  از  کرده ایـم،  صحبـت  دانشـگاه  اجتماعـی 

دانشـگاه در قبـاِل ناسیونالیسـم دولتـی و عمومـی، نهـاد 

سیاسـی اقتصادگـرا در برنامه هـای توسـعه، نهـاد سیاسـی 

انقالبـی، نهـاد سیاسـی دینـی و غیـره صحبـت کرده ایـم، 

امـا از این کـه دانشـگاه بایـد چگونه باشـد تا علـم و دانش 

را بر اسـاس منطقی خودخواسـته توسـعه دهد و بر اسـاس 

منطقـی درونـی بـا نهادهـای بیرونی رتباط داشـته باشـد، 

سخن نگفته ایم یا کم گفته ایم.

نکردنـد/  فکـر  دانشـگاه  مسـتقل  منطـق  بـه  ایرانیـان 

انتقـاد از بازخوانـی دانشـگاه ایرانـی ذیـل ایدئولوژی هـا و 

شبه ایدئولوژی های بیرون از دانشگاه

عصـر  فیلسـوف  موثرتریـن  اگـر  را  کانـت  ایمانوئـل 

روشـنگری ندانیـم حداقـل یکـی از موثرترین این فیلسـوفان 

اسـت. تقریبـا شـاید همه آثـار مهـم کانت بـه زبان فارسـی 

ترجمـه شـده اما برخـی از آثار کانـت دیرتر ترجمه و منتشـر 

شـده اسـت. یکـی عناویـن »نـزاع دانشـکده ها«ی کانـت 

اسـت. او در ایـن اثـر در پـی طرحـی بـرای ایجـاد دانشـگاه 

اسـت. در عیـن حـال معتقد اسـت که دانشـکده فلسـفه که 

حتـی جـزء دانشـکده های برتـر آن زمـان هـم نیسـت، بایـد 

مدیریـت دانشـگاه را برعهـده بگیـرد تـا بتواند آن را براسـاس 

خـرد دانشـگاه به جلو ببـرد و به دنبال آن دانشـگاهیان جامعه 

را براسـاس عقالنیت به پیش ببرند. اما آیـا واقعا آن چیزی که 

در ایـده کانـت بود در واقعیت هم محقق شـد؟ تا چـه اندازه 

ایـن طـرح اجرایـی شـد؟ ماحـوزی در بخـش نخسـت این 

گفت وگـو بیان می کند کـه چگونه در وضعیت مشـروع، نزاع 

دانشـکد ه ها بایـد در شـرایط امـن و بـدون دخالـت نهادهای 

بیرونـی انجـام گیـرد. هـر دو طـرف نـزاع بایـد بپذیرنـد کـه 

گفتگویـی عقالنـی بـا هـم دارنـد. بـه عقیـده کانـت، بـرای 

این کـه ایـن گفتگوهـا در بیابـان گـم و گـور نشـود و از بیـن 

نـرود، باید طرحـی از آینـده عقالنی و مطلوب وجود داشـته 

باشد. بخش دوم این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
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کانـت در جایـی از کتـاب می گوید طبـق رویه جاری، 

بـا  ناجـور  وصلتـی  مواظب انـد  برتـر  دانشـکده های 

دانشـکده های مـادون برقـرار نکننـد. ابتـدا بفرماییـد 

 قبـل از کانت بـوده تا 
ً
ایـن برتـری و مادونـی کـه ظاهرا

اندیشـه افالطـون و تقسـیمات  از  برگرفتـه  چـه حـد 

افالطونی در شهر است؟

افالطـون دو تیـپ از شـهر را مطـرح کرده اسـت؛ یکی 

شـهر ایـده آل و دیگـری شـهر واقعـی. جمهـوری متعهد به 

توصیـف شـهر ایده آل اسـت، شـهری بـه قول افالطـون در 

آسـمان اسـت یـا در کالم و نظـر. در جمهـوری افالطون به 

صراحـت بیـش از  چهـار یـا پنـج بـار تأکیـد می کنـد کـه 

چنین شـهری قـرار نیسـت روی زمین محقق شـود. چرا که 

ایـن، طرحـی از یـک شـهر ایـده آل اسـت نـه واقعیـت؛ 

درسـت همان گونـه کـه بقیـه موجـودات ایـده ای در عالـم 

ایده هـا دارند. بـه این معنا، موضـوع این شـهر، ایده آل های 

شـهری در طبقـه شـاهی و طبقـه قبـل از آن، یعنـی طبقـه 

پاسـداران اسـت و نـه طبقه پیشـه وران و صنعتگـران و حتی 

بردگان. مسـئله افالطون در این شـهر، ِخرد اسـت و بازتاب 

ایـن خـرد در طبقـه حاکـم. او بـه دنبـال تعریـف عدالـت 

اسـت و عدالـت را در شـکل آرمانـی اش، قابـل ارجـاع بـه 

خـرد می داند. از همین رو اسـت که بـرای وی، اوج عدالت 

و اوج خـرد در یـک نقطـه بـه هم می رسـند. اگر ایـن نکته، 

نظـم  از  الگویـی  به مثابـه  جمهـوری  بـودن  ایـده  یعنـی 

اجتماعـی و سیاسـی فرامـوش نشـود، آنـگاه می توانیم تمام 

حرف هـای سـخت و عجیـب و غریبـی کـه در جمهـوری 

بیـان شـده را بشـنویم و تحمـل کنیـم. حتـی زمانـی کـه از 

زندگـی مشـارکتی زنـان و مـردان و عـدم اجـازه آن هـا برای 

از  بسـیاری  انـواع  حـذف  و  خـود  فرزنـدان  شناسـایی 

صحبـت  هنـری  قالب هـای  و  داسـتان ها  و  موسـیقی ها 

می کنـد. بـرای فهـم ایـن موضـوع بایـد آنچـه افالطـون در 

رسـاله فایـدروس بیان داشـته را مبنـا قرار دهیـم؛ آنجا که از 

و  شـریف ترین  و  گفتـه  سـخن  آدمـی  نفـس  پـاره  سـه 

ارجمندترین پاره وجود آدمی را نفسـی دانسـته اسـت که در 

حیـات پیشـین خـود سـوار بـر ارابـه  ای از جنـس خـرد در 

آسـمان ها سـیاحت کـرده و ایده هـا و گرمـی و روشـنایی 

آن ها را از نزدیک مشاهده و تجربه کرده است.

کـه  مباحثـی  تمـام  کـه  بدانیـم  و  باشـد  چنیـن  اگـر 

 معطـوف بـه 
ً
افالطـون در جمهـوری عرضـه کـرده صرفـا

همیـن طـرح عالـی و متعالـی نفس یعنـی روح  اسـت، و 

ایـن را هـم در نظر داشـته باشـیم که آدمـی دو پـاره دیگر، 

یعنـی اراده و میـل هـم دارد کـه بـه خواسـته های تـن وی 

مربـوط می شـود، آنـگاه می توانیـم در مقابـل تمایزهـای 

طبقاتـی مطـرح در جمهـوری، از انعطاف ها و مـراوردات 

آثـاری  در  کـه  اجتماعـی  از کنش هـای  متفاوتـی  نـوع  و 

چون مرد سیاسی و قوانین مطرح شده، سخن بگوییم.

در وضعیـت واقعـی انسـان ها دو بعد دیگر هـم دارند؛ 

یعنـی بعـد اراده و بعـد مربـوط بـه امیـال و خواهش هـای 

شـخصی. بـر ایـن اسـاس، افالطـون در مقابـل آن تـک 

معرفـی  را  چندگانـه ای  واقعـِی  شـهرهای  ایـده آل،  شـهر 

 خردمند نیسـتند امـا می توانند 
ً
می کنـد کـه انسـان ها لزوما

بـر اسـاس روگرفـت و سـایه تعدیـل شـده ای از خـرد کـه 

مـا شـکل می گیـرد، عمـل  بـا تجربیـات عملـی   
ً
کامـال

در  گفتـه  پیـش  بـا سـختگیری های  مـا  اینجـا  در  کننـد. 

جمهـوری روبـرو نیسـتیم. بنابرایـن مـا دو الگـو از نظـم 

اجتماعـی داریـم، یکـی ایـده آل کـه در کتـاب جمهـوری 

عرضه شـده و دیگـری تجربی و واقعی که در مرد سیاسـی 

و قوانین مطرح شده و اشکال چندگانه ای دارد.

حـال ببینیـم آیا کانت بر اسـاس سـاختار برتـری نفس 

از  برخـی  برتـری  عـدم  یـا  برتـری  دیگـر،  پـاره  دو  بـر 

دانشـکده ها بـر دانشـکده های دیگـر را مطرح کرده اسـت 

یـا خیـر؟ از نظر کانت تاکنـون یعنی تا زمانـه خود کانت، 

شـاخص برتر بـودن و برتر نبـودن دانشـکده ها را نهادهای 

قـدرت بیـرون دانشـگاه تعییـن می کردنـد. بدیـن معنـا که 

دسـتگاه قدرت سیاسـی یا دولت و کلیسـا و حتی جامعه، 
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ایـن  منفعـت  و  سـود  از  حـد  چـه  تـا  اینکـه  حسـب 

دانشـکده ها برخـوردار می شـدند، نشـان لیاقـت و برتـری 

را بـه آن دانشـکده ها اعطـا می کردنـد. تنهـا دانشـکده ای 

کـه بـه ایـن نهادهـای قـدرت سـود نمی رسـاند دانشـکده 

فلسـفه اسـت. بنـا بـه ایـن شـاخص، دانشـکده فلسـفه، 

دانشـکده ای اسـت مـادون. یعنـی در وضعیتـی کـه ِخـرد 

متنزل تریـن جایـگاه اجتماعـی را دارد و یا هنـوز به جایگاه 

درخـوری دسـت نیافتـه اسـت، اگـر دانشـکده فلسـفه را 

مسـاوی بـا خرد بدانیـم، آنگاه نبایـد انتظار داشـت که این 

دانشکده در ردیف دانشکده های برتر قرار گیرد.

بـا ایـن همه، کانت خواسـتار آن اسـت که ایـن معادله 

بـر عکس شـود، یعنی دانشـکده ای که وابسـتگی نـدارد و 

و  کارکـرد  هیـچ  واجـد  بیرونـی  قـدرت  مراکـز  نظـر  از 

خاصیتـی نیسـت، بیایـد و در پارلمـان دانش نقـش جناح 

 کار چپ هـا نقـادی وضعیـت 
ً
چـپ را ایفـا کنـد. اساسـا

موجـود و محافظه کاری هـای نظـام حاکـم اسـت. کانـت 

خواهـان ایـن اسـت کـه دانشـکده فلسـفه چنین نقشـی را 

پارلمان دانش ایفا کند.

جایـگاه  اسـت  الزم  نقشـی،  چنیـن  بـه  نیـل  بـرای 

دانشـکده فلسـفه از وضعیـت مـادون بـه برتـر ارتقـا یابد. 

ایـن طـرح بـا آنچـه افالطـون در جمهـوری بیـان داشـته 

اندکـی نزدیکـی دارد. یعنی به وضعیت ایده آلی بیندیشـیم 

کـه در آن بـر اسـاس طرحی اجرایـی، بخواهیم به سـمت 

بـه  توجـه  بـا عطـف  عقالنیـت عمومـی حرکـت کنیـم. 

تمامـی تفاوت هایـی کـه بیـن افالطـون و کانـت وجـود 

دارد، می تـوان گفـت کانت همچـون افالطون کـه ایده ای 

بـرای  را  ایـده ای  شـد،  متصـور  مطلـوب  شـهر  بـرای  را 

دانشـگاه مطلـوب متصور شـده اسـت کـه در آن ایـن نهاد 

ِخـرِد  و همچـون  کـرده  نمایندگـی  را  متمرکـز عقالنیـت 

متصل به جامعه پیرامونی خود نور و گرما می بخشد.

به عقیـده کانـت، بـرای اینکـه بـه آن وضعیـت عقالنی 

کمـال یافته برسـیم، باید جایـگاه خرد و واالیـی و برتری آن 

فیلسـوف-  افالطـون کـه  تثبیـت شـود. شـبیه جمهـورِی 

به عنـوان نماینـده خـرد- بـر آن حکمروایـی می کنـد، در 

دانشـگاه کانتی هم دانشـکده فلسـفه که نماد خـرد و دانش 

و عقالنیـت اسـت و بـه آینده نظـر دارد، مدیریـت می کند و 

بـر صدر می نشـیند تـا دانشـگاه به مثابـه اتاق فکـر جامعه، 

عقالنیت و خرد را توسعه داده و عمومیت ببخشد.

 
ً
 بـا اینحـال کانـت بدیـن نکتـه توجـه دارد کـه اساسـا

 
ً
فراینـد تولیـد و توسـعه دانـش و عقالنیـت فراینـدی کامال

تدریجـی، انباشـتی و آرام اسـت و چیزی به نـام انقالب و 

جهـش در این عرصه نداریـم. بدین ترتیب، دانشـمندان و 

اسـتادان دانشـکده ها بـا همدیگـر گفتگـو می کننـد و طی 

دهه هـا و سـده ها و هزاره هـا آرام آرام عقالنیت را گسـترش 

می دهنـد. چشـم انداز پایانـی و غایـی عقالنیـت به مثابـه 

 تـالش ورزیده 
ً
یـک دورنمـا، به ما کمـک می کند تـا دائما

کانـت هشـدار  کـه  آنجـا  نکشـیم.  از کوشـش  و دسـت 

می دهـد تمـام راهی کـه در هزاره هـای قبل طـی کرده ایم، 

در مقابـل راهـی کـه از ایـن بـه بعد بایـد طی کنیم بسـیار 

انـدک به حسـاب می آیـد، بدیـن معنا اسـت نبایـد به نحو 

ایدئولوژیـک، نیـل به آزادی و کمال را دسـت یافت و یا در 

بـه همیـن  معـرض دسـت یابی نزدیـک متصـور شـویم. 

متفکـری  کانـت  مـن،  بـاور  بـه  کـه  اسـت  سـبب 

ایدئولوژیـک، هـم  در وضعیـت  اسـت.  پیشـاایدئولوژی 

پایـان و هـم زمـان نیـل بـه آن بـرای مـا مشـخص اسـت. 

بـرای کانـت چنین مـرزی وجـود نـدارد، به همیـن خاطر 

راه عقالنیـت و آزادی و انسـانیت یـک راه باز اسـت و تمام 

هزاره هایـی کـه تاکنـون آمده ایم در نسـبت با راهـی که در 

آینده باید طی کنیم، اندکی بیش محسوب نمی شود.

 اگـر ایـن طـرح کانت را بـه امروزمـان تسـری دهیم و 

بـرای مثـال دانشـکده ها را دیسـیپلین های موجـود در 

 آن چیزی کـه در آن زمـان بوده، 
ً
یـم نه الزامـا نظـر بگیر

اکنون ما کجای نزاع دانشکده ها هستیم؟

زمانـه مـا بـا زمانـه کانـت بسـیار تفـاوت دارد. پس از 
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آنکـه کانـت ایده خـود را طرح کـرد و پیرامـون آن مباحث 

زبـان  غیرآلمانـی  و  زبـان  آلمانـی  جامعـه  در  متعـددی 

مطرح شـد، چنـد دوره گفتمـان اجتماعی کالن طی شـده 

و کـم و بیـش پیشـنهادهایی بـرای مدیریت بهتـر جامعه و 

و  قـوت  نقـاط  و  انسـانیت تجربـه شـده  و  توسـعه خـرد 

گفتمـان   
ً
مثـال اسـت.  شـده  معلـوم  هرکـدام  ضعـف 

ناسیونالیسـم، سوسیالیسـم، لیبرالیسـم آزمون خود را پس 

مالحظـات  و  تجربه هـا  ایـن  همـه  علیرغـم  داده انـد. 

گفتمان هـا  ایـن  از  یـک  هـر  بـه  نسـبت  کـه  انتقـادی ای 

در  کانـت  ادعـای  مـورد  مسـئله  داشـت،  روا  می شـود 

مجموعـه آثـارش و خاصه در نـزاع دانشـکده ها، همچنان 

مطـرح اسـت. ما هنوز هـم به الگـوی پایـدار و ماندگاری 

و  دولت هـا  نیافته ایـم.  دسـت  دانشـگاه  اسـتقالل  بـرای 

نهادهـای اقتصـادی و نهادهـای دینی هم در ایـن موضوع 

کارنامـه قابـل قبولـی از خود بـه یـادگار نگذاشـته اند. لذا 

الگـوی کانتـی برای اعطای اسـتقالل از جانـب دولت هم 

نتوانسـت در طـول زمـان به مثابـه راه حلـی پایـدار و بادوام 

موردنظـر قـرار گیـرد. شـاید راه حـل آتـی، جامعـه مدنـی 

و  ایدئولوژی هـا  از  یـک  هـر  باشـد.  قدرتمنـد 

قاطبـه  ذهـن  سـال   ۲۰۰ ایـن  در  کـه  شـبه ایدئولوژی ها 

ملت هـای جهـان را بـه خـود اختصـاص داده انـد، حتـی 

دعـاوی لیبـرال و نولیبرالـی کـه دانـش را از چالـه دولت و 

دیـن بـه چاله دیگری از سـنخ اقتصـاد و بـازار آزاد انداخته 

اسـت، نتوانسـته اند علیرغـم ادعـا، اسـتقالل دانشـگاه را 

تضمیـن کننـد. آن هـا در عمـل، دانشـگاه را خدمتگـزار 

جذابیت هـای  از  کنـار  بـر  دانشـگاه  خواسـته اند.  خـود 

نهادهـای بیرونـی، نیازمنـد میدان بـازی مسـتقل خویش 

اسـت. بـا این توضیح، هنوز هم مسـئله زمانه ما اسـتقالل 

دانشـگاه اسـت و رسـاله کانـت از ایـن نظـر، هنـوز هـم 

دربردارنده نکاتی بسیار نغز و عمیق است.

 نکتـه دیگـری کـه در نـزاع دانشـکده ها آمـده و هنـوز 

هـم در زمانـه مـا هـم مطـرح اسـت آن اسـت کـه بنـا بـه 

میـزان و شـدت نـزاع مشـروع موجـود در یـک دانشـگاه، 

می توان از زنده بودن و مشـروعیت و مقبولیت آن دانشـگاه 

و  دانشـکده ها  شـاخص،  ایـن  بـه  بنـا  گفـت.  سـخن 

گروه هـای علمی در یـک فضای گفتمانی درون دانشـگاه، 

بـا یکدیگـر نزاع ورزیـده و با هم جـدال و نـزاع می کنند تا 

دانـش و علـوم شـفافیت و صراحـت بیشـتری پیـدا کنـد و 

قـدم به قـدم به سـمت آینـده حرکت کنـد. بازی دانشـگاه 

در میدان هـای دیگـری همچـون میدان سیاسـت یـا میدان 

اقتصـاد یـا میدان دیـن یـا میـدان ایدئولوژی هـای بزرگ و 

 
ً
نیمـه بـزرگ کـه دانشـگاه ها را احاطـه می کننـد، اساسـا

اجـازه نمی دهـد که دانشـگاه بـر اسـاس اقتضـای بنیادین 

خـود عمل کنـد و تزاعی مشـروع درون دانشـکده ها و بین 

دانشـکده ها، مبنای توسـعه علـم و فناوری قـرار گیرد. این 

نکته بسـیار مهـم دیگری اسـت کـه بازخوانی رسـاله نزاع 

دانشـکده ها را در زمانـه مـا ضـرورت می بخشـد. بـه ویژه 

مـا ایرانیـان کـه در ایـن نه دهـه به منطق مسـتقل دانشـگاه 

فکـر نکرده ایـم. از مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه صحبت 

ناسیونالیسـم  قبـاِل  در  دانشـگاه  مسـئولیت  از  کرده ایـم، 

دولتـی و عمومـی، نهاد سیاسـی اقتصادگـرا در برنامه های 

توسـعه، نهـاد سیاسـی انقالبی، نهاد سیاسـی دینـی و غیره 

صحبـت کرده ایـم، امـا از این کـه دانشـگاه بایـد چگونـه 

باشـد تـا علـم و دانـش را بـر اسـاس منطقی خودخواسـته 

توسـعه دهـد و بـر اسـاس منطقـی درونـی بـا نهادهـای 

یـا کـم  باشـد، سـخن نگفته ایـم  ارتبـاط داشـته  بیرونـی 

گفته ایـم. مـا بـه سـبک فیلسـوفان، دربـاره ایـن موضـوع 

تأمـل فلسـفی نکرده ایـم. به ایـن معنا، هرچند بـه عملکرد 

مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه در قابـل دولـت و اقتصاد و 

 
ً
جامعـه در تمـام ایـن نه دهه جـز دو دهه اخیر، نمره نسـبتا

قابـل قبولی می دهـم، اما در خصـوص تأمل دربـاره اینکه 

دانشـگاه می توانـد بـرای خـودش میـدان نظـری و عملـی 

مسـتقلی را تعریـف کنـد و میـدان خـود را بیابـد، چنـدان 

نمـره مثبتـی نمی دهـم. از ایـن نظـر ضـرورت دارد کـه ما 
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چندبـاره و از منظرهـای مختلـف رسـاله نزاع دانشـکده ها 

را بخوانیم و مباحث آن را مورد تأمل قرار دهیم.

 

و نکته پایانی...

بیاییم همچون کانت بین دو سـطح ایـده آل )مطلوب( 

وضعیـت  و  کنیـم  تفکیـک  ایـران  در  دانشـگاه  واقعـی  و 

موجـود را بـر اسـاس وضعیـت مطلـوب مـورد تأمـل قرار 

دهیـم. بخش قابـل توجهـی از نقدهای رایج در کشـور ما 

بـه دانشـگاه ایرانی در یکی از این دو سـاحت دسـته بندی 

وضـع  رابطـه  سـازمان یافته  به گونـه ای  بی آنکـه  می شـود 

شـک  بـدون  شـود.  ترسـیم  مطلـوب  وضـع  و  موجـود 

دانشـگاه در ایـران معاصـر از زمینـه اجتماعی مشـخصی 

برخاسـته و از همیـن زمینـه اجتماعـی متأثـر بوده اسـت. 

اینکـه ما خواسـتار وضعیت اجتماعی و فکـری و فرهنگی 

متفاوتـی در بسـتر عقالنیـت جهانـی باشـیم و به نحـوی 

ایـن مطلـوب عقالنـِی جهان شـمول از دانشـگاه برآمـده 

را  ایرانـی  دانشـگاه  طـرح،  همـان  اسـاس  بـر  و  باشـد 

بازطراحـی کـرده باشـیم، نقطـه مغفـول دانشـگاه ایرانـی 

 ذیـل 
ً
اسـت. دانشـگاه ایرانـی در ایـن نـود سـال عمدتـا

دانشـگاه  از  بیـرون  شـبه ایدئولوژی های  و  ایدئولوژی هـا 

بازخوانی شـده اسـت. میدان بـازی و فعالیت دانشـگاه از 

بیـرون تعریـف شـده و همـواره دانشـگاه به مثابـه نهـادی 

خدمتگـذار طلـب شـده اسـت. در همیـن قـواره، ارتقـاء 

آیین نامه هایـی  و  تعریـف شـده  دانشـگاه  کیفـی  و  کّمـی 

بـرای جذب، ارتقاء فعالیت و کنش کنشـگران دانشـگاهی 

اعـم از اسـتاد و دانشـجو در کارکنان تعریف و ابالغ شـده 

اسـت. بـه ایـن معنـا مـا دانشـگاه را در ایـن نـه دهـه برای 

اهـداف مشـخص بیرونـی خواسـته ایم و بـرای اینکـه بـا 

برسـیم،  بیرونی مـان  خواسـته های  بـه  بیشـتری  سـرعت 

اسـتانداردهایی را هـم بـرای دانشـگاه منظـور کرده ایم. اما 

ایـن اسـتانداردها بـرای دانشـگاه از آن جهت که دانشـگاه 

اسـت، منظـور نشـده بلکـه بـرای این بوده اسـت کـه ما با 

قدرت و سـرعت بیشـتری به اهـداف نهادهـای بیرونی که 

از قضا صاحبان قدرت هم هستند دست یابیم.

مـوازات  بـه  می بایسـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

کارهایـی کـه بـرای دانشـگاه خدمتگـذار کردیـم، بـرای 

دانشـگاه بـه ماهو دانشـگاه هـم می کردیـم. ایـن اتفاق در 

کشـور ما نیفتـاده اسـت. باید به دانشـگاه مسـتقل و لوازم 

از طـرف  کـه  درازی  بـه دسـت های  بایـد  بیندیشـیم.  آن 

می شـود  دراز  دانشـگاه  سـمت  بـه  قـدرت  نهادهـای 

بیندیشـیم. باید به میدان و منطق ویژه دانشـگاه بیندیشـیم. 

طرحـی کـه کانـت ارائه می کنـد بر اسـاس واقعیـت زمانه 

دسـت هایی  شـاهد  کـه  واقعیتـی  اسـت؛  او  خـود 

مداخله گرانـه از جانـب کلیسـا، دولت و جامعه اسـت. ما 

نیندیشـیده ایم.  کافـی  انـدازه  بـه  بـاب  ایـن  در  ایـران  در 

بـردن  بـاال  بـه  معطـوف  مـا  دانشگاه پژوهشـی  عمـده 

اسـتانداردهای کّمـی و کیفـی دانشـگاه خدمتگـزار بـوده 

اسـت و لـذا درباره اینکـه خود دانشـگاه چگونـه می تواند 

بـر اسـاس یـک الگـوی متفـاوت بـا حوزه هـای بیـرون از 

خـود کار کند کمتـر اندیشـیده ایم. در زماه ما، اندیشـیدن 

 محدود به 
ً
بـه این موضـوع، برخالف زمانـه کانت، لزومـا

اجتماعـی،  علـوم  انسـانی،  علـوم  و  نمی شـود  فلسـفه 

روانشناسی، اقتصاد و غیره را هم به یاری می طلبد.
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درباره نزاع دانشکده های کانت در گفت وگو با 
رضا ماحوزی مترجم این اثر

کانت از دولت می خواهد استقالل 
دانشگاه را تضمین کند

منتشرشده در روزنامه فرهیختگان

کانـت از دولـت می خواهـد اسـتقالل دانشـگاه را تضمین 

کند و خویشـتن داری پیشـه گیـرد و منتظر نتایـج زودبازده 

نباشـد و صبـر کند تا در درازمدت دانشـگاه قـدرت وی را 

به شیوه ای عقالنی تامین کند.

»نـزاع  کتـاب  روزنامه نـگار:  امامـی،  سیدحسـین 

دانشـکده ها« ی کانـت بـا ترجمـه رضـا ماحـوزی عضـو 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  موسسـه  هیات علمـی 

وزارت علـوم و بـه همت آن موسسـه منتشـر شـده اسـت. 

رتبـه  و  »جایـگاه  می نویسـد:  اثـر  ایـن  در  کانـت 

پارلمـان  راسـت  جنـاح  )به عنـوان  برتـر  دانشـکده های 

دانـش( حمایـت از احـکام قانونـی حکومـت اسـت؛ اما 

وقتـی پای حقیقت در میان باشـد، بایـد در نظام حکومت 

آزاد، یـک حـزب مخالـف )جنـاح چـپ( هـم باشـد کـه 

و  ارزیابـی  بـدون  زیـرا  اسـت،  فلسـفه  دانشـکده  ویـژه 

انتقـادات شـدید این دانشـکده بنا بـه میل و استعدادشـان 

)مثـال از طریق تریبون هـای عمومی( حکومـت نمی تواند 

بـه نحـو کامـل دربـاره نفـع و یا ضـرر خـود مطلع شـود. 

بدین شـیوه می توان امید داشـت کـه آرزوی دیرین، روزی 

تحقق یابد )و دانشـکده فروتر، برتر شـود(، اما درحقیقت 

نه در قدرت، بلکه در مشـاوره دادن بـه قدرت )حکومت(، 

زیـرا اگـر حکومـت، آزادی دانشـکده فلسـفه را تضمیـن 

کنـد و بصیـرت خـود را از قبـل ایـن آزادی افزایـش دهد، 

به شـیوه بهتـری بـرای به دسـت آوردن غایـات خـود روی 

آورده اسـت تـا اینکـه بـه اقتـدار مطلـق روی آورد.« در 

گفت وگو با رضا ماحوزی به بررسی این اثر پرداختیم.

کانـت آثـار مهـم و نام آشـنایی دارد. اهمیـت ایـن اثـر در 

میان آن آثار تا چه حد است؟

»نـزاع دانشـکده ها« اولین طرح فلسـفی منسـجم برای 

سـاماندهی دانشـگاه بـر اسـاس نظریـه ای فلسـفی اسـت؛ 

طرحـی کـه بـر اسـاس آن آغـاز دوره جدیـدی از فرهنگ و 

تمـدن توسـط متفکـران آلمانـی اعالم شـده اسـت. از آنجا 

کـه مقوله آمـوزش عمومـی و آمـوزش عالی بیشـتر از آنکه 

یـک نظریه باشـد، یـک فعالیت تجربـی و به تعبیـر دقیق تر 

یـک فن اسـت - آن گونه کـه کانت مدعی اسـت- لذا کانت 

در ایـن اثـر تـالش دارد نشـان دهـد چگونه مباحـث اصلی 

در  می توانـد  عملـی  عقـل  نقـد  خصوصـا  وی  نقـد  سـه 

واقعیـت، زمین مناسـب خـود را بیابد و روی ایـن زمین کار 

کنـد. بـه ایـن معنـا، اگـر محتـوای سـه نقـد اصلـی کانت 

آیـد،  به حسـاب  اندیشـه کانـت  به مثابـه مغـز و محتـوای 

بیرونـی نظـام فکـری  کتـاب »نـزاع دانشـکده ها« پوسـته 

اوسـت و نمی تـوان آن محتـوا را بـدون ایـن پوسـته، و ایـن 

پوسته را بدون آن محتوا فهم و درک کرد.

درمـورد تاثیـر و اهمیـت ایـن اثـر، چـه در زمـان حیـات 

کانـت و چـه تاثیرش بر فیلسـوفان پـس از وی چه می توان 

گفت؟

این پرسشـی اسـت تاریخی و الزم اسـت برای پاسـخ به آن 

بـه داده هـای تاریخـی آن ایـام رجـوع کـرد. کانت خـود در 

مقدمـه این کتـاب دربـاره ضـرورت اصالحـات اجتماعی 
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گسـترده ای سـخن می گویـد کـه پرداختـن به آنهـا مقتضی 

اصالحاتی دینی در دانشـکده الهیـات و اصالحات حقوقی 

در دانشـکده حقوق اسـت؛ دو دانشـکده ای کـه به ترتیب با 

کلیسـا و دولـت مرتبـط هسـتند و بنابرایـن تـا حـد بسـیار 

زیـادی مرام نامـه خـود را از این دو قدرت بیرونـی )بیرون از 

نظـام دانـش( دریافـت می کننـد. به عقیـده کانـت، ایـن دو 

دانشـکده چون متخصصان و کارمندانـی را تربیت می کنند 

کـه بعـد از فارغ التحصیلـی نبض هـای جامعه را در دسـت 

می گیرنـد لـذا هرگونـه اصالحـی معطـوف به جامعـه، باید 

نخسـت از ایـن دو دانشـکده آغـاز شـود. البتـه کانـت از 

دانشـکده سـوم دیگـری هـم حـرف می زنـد کـه از ایـن دو 

دانشـکده آزادتر و به اصطـالح، طبیعی تر اسـت و طبیعی تر 

قدرت هـای  از  را  خـود  مرام نامـه  چراکـه  می کنـد؛  عمـل 

بیرونی نمی گیرد بلکه از طبیعت می گیرد.

ایـن اصـالح در چارچـوب دانشـگاه، به عقیـده کانت، 

برعهـده دانشـکده فلسـفه اسـت؛ دانشـکده ای کـه بـرای 

کلیسـا و دولـت هیـچ کاربـردی نـدارد و لـذا اساسـا مـورد 

توجـه مراکـز قدرت بیرونی قـرار نمی گیرد. همین آسـودگی 

به عقیـده کانـت، فرصت مناسـبی را برای دانشـکده فلسـفه 

فراهـم آورده اسـت تـا آزادانـه و براسـاس طرحـی از عقـل 

بیندیشـد و کار خـود را جلـو ببـرد. به   گفته وی، در دانشـگاه 

مطلـوب آینده، همین دانشـکده اسـت که بایـد نقش جناح 

چـپ پارلمـان دانـش را ایفـا کنـد و دانشـکده های دیگـر را 

یـاری کنـد تا بیـش از پیـش مستقل شـده و بر اسـاس طرح 

خرد و طبیعت عمل کنند.

ایـن ادعـا بـر فیلسـوفان عصـر کانـت به خصـوص در 

ایامـی کـه سـرزمین پـروس )آلمـان( بـه اشـغال سـربازان 

ناپلئـون درآمـد، اثـری بسـیار زیـاد نهاد؛ تـا آن حـد که در 

فراخوان بایمه اشـخاصی چون فیشـته و شلینگ و هومبولت 

و اندکـی بعد، هـگل این رسـاله را بارها بازخوانـی کردند و 

در ارائـه طـرح تاسـیس دانشـگاه نویـن برلیـن کـه هـم بـه 

پژوهـش اهمیت می داد و هم به ریاسـت دانشـکده فلسـفه 

بـر دانشـگاه و هم به وحـدت آموزش و پژوهـش قائل بود و 

هـم بـرای وحـدت علوم و وحـدت علوم و فنـون و جامعه و 

سیاسـت و تمـدن ارزشـی تـام و تمام قائـل بود، این رسـاله 

پیـش روی آنهـا قـرار داشـت. ایـن تالش هـا در طـول زمان 

الگـوی دانشـگاه آلمانـی را تثبیـت کـرد و امـروزه مـا ایـن 

الگـوی دانشـگاهی را به عنـوان »دانشـگاه ایـده وار« یـا ذیل 

»ایده دانشگاه« می شناسیم.

چـرا ایـن کتـاب این همه دیر بـه زبـان انگلیسـی و همچنین 

بسیار دیرهنگام در ایران ترجمه و منتشر شد؟

ایـن کتـاب بـرای آلمان هـا -همان گونـه کـه گفته شـد- 

دنیـای  در  آن  عالو ه بـر  بـود.  شناخته شـده  کامـال  اثـری 

فرانسـوی زبان هـم این کتاب اثری شناخته شـده بود. مسـاله 

ایـن بـود کـه الگوی دانشـگاه آلمانـی کـه در قـرن نوزدهم و 

همچـون  مولفه هایـی  بـا  بیسـتم  قـرن  ابتـدای  دهه هـای 

»وحـدت علـوم« و »نقش فلسـفه در نظام دانـش« و »تاکید 

بـر پژوهش هـای بنیـادی و کاربـردی معطـوف بـه توسـعه 

بسـیار  می شـد،  شـناخته  درون دانشـگاهی«  علمـی 

شناخته شـده بـود و متفکـران بسـیاری درباره آن سـخن گفته 

بودند چه بسـا شناسـایی ریشـه های این الگو برای متفکران و 

سیاسـتگذاران آموزشـی کشـورهای دیگـر چنـدان جذابیت 

نداشـت. به نظـر می رسـد جذابیـت فعلـی دانشـگاه آغازین 

آلمانـی در ابتدای قـرن نوزدهم و بازخوانی نقش رسـاله نزاع 

دانشـکده های کانـت در ایـن الگـو در نیم قرن اخیر ناشـی از 

نقدهایی باشـد که به فقدان اسـتقالل دانشـگاه آمریکایی روا 

داشـته شده باشـد. به این شـکل که چه بسـا از طرح دانشگاه 

مسـتقل و خردمنـد کانتـی بتوان بـار دیگر موضوع اسـتقالل 

دانشـگاه از انـواع قدرت هـا -حتی قدرت های اقتصـادی- را 

در سطح دغدغه ای محوری مطرح کرد.

دغدغـه  کـه  اسـت  آن  حقیقـت  هـم  ایـران  درمـورد 

ایرانیان در سـده اخیـر عمدتا دیوانی بوده و حتی دانشـگاه 

مـدرن هـم بیشـتر از آنکـه بـر اسـاس اندیشـه ای بنیادیـن 

تاسـیس شـده باشـد بر اسـاس طرحـی از دسـتگاه و نهاد 
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خـود  از  بیـرون  نیازهـای  تامیـن  بـرای  مـدرن  آموزشـی 

تاسـیس شـده اسـت و نه برای نیل به اسـتقالل دانشگاهی 

ذیـل ایـده ای نظـری. به ایـن معنـا، طبیعی اسـت که طرح 

کانت چندان مورد اقبال ایرانیان نبود.

در مقدمه تـان بـر ایـن کتاب درمـورد اینکه ایـن کتاب  یک 

اثر سیاسـی اسـت، اشـاره ای داشـته اید. چرا ایـن کتاب را 

یک کتاب سیاسی گفته اند؟

درواقـع ایـن خـود کانـت اسـت کـه اصـرار دارد ایـن 

کتـاب را بـا نگاه سیاسـی بخوانیـم و یا از آن انتظار سیاسـی 

داشـته باشـیم. کانت آمـوزش را اعـم از آمـوزش عمومی و 

آمـوزش عالـی مجـرای نیـل بـه روشـنگری و اصالحـات 

خردمندانـه روی زمیـن می دانسـت، از همیـن رو آن را یـک 

کـه  می دانسـت  تجربـی  فنـی  بلکـه  نمی دانسـت  نظریـه 

به مـدد انباشـت تجربه هـای تاریخـی می تواند گام بـه گام ما 

را به سـمت ایـده جامعـه عقالنی یـا همان ملکـوت غایات 

هدایـت کنـد. ایـن دعـاوی مسـلما نهادهـای قـدرت را به 

واکنـش تحریـک می کنـد. دقیقـا به همیـن دلیل اسـت که 

دانشـگاه بـرای اینکـه بتوانـد طـرح خـود را اجـرا کنـد باید 

مسـتقل باشد. دانشـگاه باید مسـتقل باشـد چون بر اساس 

علـم و خـرد، قـدرت را از دسـت نهادهـای قـدرت بیرونی 

می گیـرد و به آنهـا قدرت هایـی جایگزین اعطـا می کند. از 

همیـن رو اسـت کـه کانـت از دولـت می خواهـد اسـتقالل 

دانشـگاه را تضمیـن کنـد و خویشـتن داری پیشـه گیـرد و 

منتظـر نتایـج زودبـازده نباشـد و صبر کنـد تـا در درازمدت 

دانشـگاه قـدرت وی را به شـیوه ای عقالنـی تامیـن کند. این 

قـدرت در وضعیـت آتی مبتنی بر خـرد بشـری و توافق های 

جمعـی و شـهروندی جهانـی و آزادی های مدنـی و حقوق 

پیشـرفته اجتماعـی اسـت. به این معنـا کلیت طـرح کانت 

در ایـن رسـاله بـا دیگـر آثـار وی در رسـائلی چـون »صلح 

پایـدار« و »رشـد عقـل« و »دین در محـدوده عقل صرف« 

و حتـی »بنیادهـای مابعدالطبیعـه اخـالق« و »نقـد عقـل 

عملی« سازگاری و هماهنگی دارد.

تقسـیم بندی  و  علـوم  تقسـیم بندی  در  کانـت  معیـار 

دانشکده ها چیست؟

معیار کالسـیک در تقسـیم بندی دانشـکده ها و علوم و 

کـه  اسـت  اهمیتـی  میـزان  فارغ التحصیـالن،  و  اسـتادان 

از  می دارنـد.  معطـوف  دانشـکده ها  بـه  دولـت  و  کلیسـا 

و  و حقـوق  الهیـات  دانشـکده های  کـه  اسـت  همیـن رو 

فلسـفه  دانشـکده  و  برترنـد  دانشـکده هایی  پزشـکی، 

دانشـکده ای اسـت مـادون. کانـت می خواهد این نسـبت 

را برعکـس کنـد بـه ایـن نحـو کـه ایـن دانشـکده ها را بـه 

اسـتقالل از نهادهـای قـدرت بیرونـی دعـوت کند تـا آنها 

برتـری خـود را نـه از منبعـی بیرونی بلکه از مسـاهمتی که 

در پیشـبرد عقـل و علـم و حقیقـت و آزادی و انسـانیت 

دارنـد به دسـت آورنـد. برای این کار، دانشـکده فلسـفه که 

خـردی روشـن تر و بیدارتـر و تیزتـر از سـایر دانشـکده ها 

نزاعـی  و  گفت وگـو  بـه  را  دانشـکده ها  دیگـر  بایـد  دارد 

مشـروع درون مرزهـای دانشـگاه دعوت کند و نـزاع آنها را 

مدیریـت کنـد و یافته هـای علمی و پژوهشـی را در مسـیر 

پیشـرفت علـوم و درخـت دانـش قـرار دهـد. اگـر چنیـن 

شـود، دانشـکده فلسـفه به دانشـکده ای برتر ارتقـا می یابد 

و سه دانشکده دیگر، مادون می شوند.

چقـدر  جهـان  مختلـف  کشـورهای  در  کانتـی  دانشـگاه 

اثرگذار بود؟

دانشـگاه کانتی در قرن بیسـت ویکم طرحـی قدرتمند 

و پـر از محتـوا را پیـش روی اندیشـمندانی کـه مایلند پس 

از مالحظـات ملی گرایانـه و ایدئولوژیـک و نولیبـرال بـه 

دانشـگاه بیندیشـند قـرار می دهـد. بـرای مـا انسـان های 

ایـده  از کانـت، اگرچـه ممکـن اسـت  ۲۰۰ سـال پـس 

دانشـگاه بـه انـدازه انسـان های آن دوران معتبـر نباشـد اما 

طـرح کانتـی در خود دعاوی فرهنگی و اجتماعی بیشـتری 

را دربـردارد. کانـت انسـان ها را آزاد و عاقـل می خواسـت. 

شـهروندی  و  جهانـی  گفت وگوهـای  دربـاره  کانـت 

و  زیبایـی  بـرای  کانـت  می گفـت.  سـخن  بین المللـی 
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ادراکات زیباشـناختی ارزشـی بسـیار قائـل بـود. او دین و 

معنویـت را عقالنـی می خواسـت و برای رشـد خرد فردی 

و عمومـی ارزشـی بی نهایـت قائل بـود و پرداختـن به آن و 

شـکوفا کردن آن را موهبتـی طبیعی و خدادادی می دانسـت 

دنیایشـان  سـازنده  را  انسـان ها  اسـاس  همیـن  بـر  و 

می دانسـت. بـه این معنـا دنیـای فرهنگی و تمدنـی کانت 

و  بیسـتم  قـرن  ایدئولـوژی زده  دنیـای  از  آزادتـر  بسـیار 

اسـت  خواسـته هایی  اینهـا  همـه  اسـت.  بیسـت ویکم 

فراتاریخـی و عمیـق و لـذا می توانـد همواره پیـش روی ما 

باشـد و از ایـن جهـت اسـت که کانـت و رسـاله اخیر وی 

می تواند مورد توجه نسل ما و نسل های آینده باشد.

نشست تخصصی نقد و معرفی 
»نظامنامه اخالق آموزش« برگزار شد

 

اخـالق  »نظامنامـه  معرفـی  و  نقـد  تخصصـی  نشسـت 

آمـوزش« بـا حضور دکتر سـید حسـن اسـالمی اردکانی، 

دکتـر  و مذاهـب،  ادیـان  دانشـگاه  عضـو هیئـت علمـی 

حسـین میرزائـی، رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

پژوهشـی  معـاون  ماحـوزی،  رضـا  دکتـر  و  اجتماعـی 

مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی به عنـوان ناقدان و 

اخـالق  نظامنامـه  تدویـن  دبیـر  تقـی زاده،  دکتـر سـعیده 

آمـوزش و دکتـر امیـر کشـاورزیان، نایـب رئیـس انجمـن 

علمـی اخالق کاربـردی ایران و از دسـت اندرکاران تدوین 

نظامنامه برگزار شـد. سـند ملـی نظامنامه اخـالق آموزش 

کـه توسـط معاونـت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و 

اخـالق  علمـی  انجمـن  علمـی  مشـاوره  بـا  و  فنـاوری 

کاربـردی ایران تدوین شـده اسـت، ۲۵ بهمن ماه امسـال 

در مراسـمی با حضـور وزیر علوم و معاونـان وی رونمایی 

و سپس به مراکز آموزش عالی ابالغ شد.
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مسـئولیت پذیری  کـه  آمـوزش  اخـالق  نظامنامـه 

اخالقـی در حوزه آموزش را حاصل سـه مؤلفه حساسـیت 

نسـبت به حقـوق همـه صاحبان حـق، شـناخت تفصیلی 

می دانـد،  حقـوق  بـه  نظام منـد  پایبنـدی  و  آنـان  حقـوق 

اصـول اخالقـی و خـط مشـی های مرتبـط بـا آن هـا را در 

سـطح ملـی بیـان می کنـد. در ایـن سـند، مسـئولیت ها و 

تعهـدات اخالقی در سـطوح سـازمانی، گروهـی، فردی و 

فرایندهـا و نظام هـای حرفـه ای بـر پایـه اصـول اخالقـی 

و  نقدپذیـری  یکپارچگـی،  و  »انسـجام  گانـه  دوازده 

پاسـخگویی، مشـارکت طلبی، اقتدار همـراه با صمیمیت، 

حقیقـت،  بـه  وفـاداری  عدالـت،  و  انصـاف  شـفافیت، 

احتـرام بـه اسـتقالل و کرامـت ذاتـی انسـان ها، رازداری و 

حفـظ حریـم خصوصـی، قدردانـی، کیفیت و پایـداری« 

بیـان شـده اسـت. دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی 

می تواننـد براسـاس ایـن الگـو شـیوه نامه اجرایـی خـود را 

ایـن  بـرای نظامنامـه اخـالق آمـوزش تدویـن کننـد. در 

نظامنامـه کـه ۵۶ صفحـه دارد، چهـار بخـش اصلـی بـه 

آمـوزش،  اخالقـی  اصـول  شـامل  کـه  می خـورد  چشـم 

مسـئولیت های اخالقی سـازمانی، عهدنامه هـای اخالقی 

ایـن  از  کـدام  هـر  حرفـه ای.  نظام هـای  و  فرآیندهـا  و 

محورهایـی  دارای  اخالقـی(  اصـول  از  )غیـر  بخش هـا 

اسـت کـه در کل ۱۴ محـور نظامنامـه اخـالق آمـوزش را 

شکل می دهند.

در ابتـدای این نشسـت، دکتـر امیر کشـاورزیان، نایب 

رییـس انجمـن علمـی اخـالق کاربـردی ایـران بـا بیـان 

اینکـه بـه زعم نگارنـدگان، متـن رونمایـی شـده نظامنامه 

اخـالق آمـوزش در واقـع پیش نویـس نهایـی آن اسـت که 

در مرحلـه ای از طراحـی بـه نقد و بررسـی دانشـگاهیان و 

جامعـه علمـی گذاشـته شـده تـا بـه نظامنامـه قابـل ارائـه 

تبدیـل شـود، اظهـار داشـت: یکـی از نگاه هایـی کـه بـه 

می شـود،  آموزشـی  سیاسـت های  اجـرای  و  طراحـی 

نگاهـی اسـت از “پنجـره سیاسـت”؛ یعنـی ایـن نـگاه که 

چگونـه ماجرایی بـه رویکرد سیاسـتگذاری وارد می شـود 

و سیاسـتی از آن اسـتخراج می شـود. در این نـگاه، جریان 

سیاسـت سـه قسـمت خاص دارد که بـا هم بـودن آن ها به 

بـاز شـدن پنجـره سیاسـت منجـر می شـود. یکـی اینکـه 

مسـئله ای وجود داشـته باشـد که خطـر یا معضلـی ایجاد 

رویکـرد  و  مشـکل  بررسـی  دیگـری،  و  باشـد  کـرده 

شـکل  علمـی  فضـای  یـک  در  کـه  سیاسـتگذاری ای 

می گیـرد. البتـه صرف وجـود ایـن دو، موجبات باز شـدن 

پنجـره سیاسـتی را فراهـم نمی کنـد بلکـه ضلع سـومی به 

نـام “سیاسـت” هـم الزم اسـت کـه در ادبیـات مرتبـط بـا 

ایـن حوزه بـه معنای همراهـی حکمرانان عالـم به موضوع 

و صاحبـان حـق این موضـوع و ایجـاد فرصـت اظهارنظر 

برای آن ها است.

در مـورد نظامنامـه اخـالق آمـوزش تـا حد زیـادی به 

مقـاالت  اینکـه  بوده ایـم؛  واقـف  علـوم  وزارت  رویکـرد 

زیـادی در این باره نوشـته شـده و مشـکل شناسـایی شـده 

اسـت و سیاسـت هایی هـم ابـراز یـا اعمـال شـده اسـت. 

ولـی ضلـع سـوم کمتر دیـده می شـد. اتفاق خوبـی که در 

چنـد سـال اخیـر افتـاد ایـن بـود کـه همـت و عزمـی در 

سـطح حکمرانـی اتفـاق افتـاد کـه زمینه بـاز شـدن پنجره 

سـوم را فراهـم کـرد. همراهـی و دغدغه بسـیار ارزشـمند 

ایـن ماجـرا  تیـم همراهشـان در  دکتـر خاکـی صدیـق و 

باعـث شـد کـه نظامنامـه اخـالق به عنـوان یـک سـند و 

مانیفیسـت راهگشـای مسـیر اخالقی سـازی آمـوزش در 

کشور شود.

در مسـیر ایـن ماجرا شـاهد همراهی خیـل عظیمی از 

کارشناسـان و صاحبـان حـق در رونـد تدویـن نظامنامـه 

بودیـم به گونه ای که حدود هـزار و ۸۳۵ نفر در کارگاه های 

مشـارکت جویانه ایـن نظامنامـه شـرکت کردنـد کـه ایـن 

حـوزه  در  کـه  عزمـی  و  خواسـت  کنـار  در  همراهـی 

سیاسـتگذاری وزارت علـوم بود بـه طراحی ایـن نظامنامه 

منجـر شـد؛ نظامنامـه ای کـه اگرچه تدویـن آن بـه معنای 
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حـل مسـئله نیسـت ولـی قـدم بزرگـی به سـمت رفـع این 

مشکل محسوب می شود.

و  مشـکل  ایجـاد  علیرغـم  می شـود  چگونـه  اینکـه 

شناسـایی آن، پنجره سیاسـت برای آن باز نشـده اسـت، تا 

حـدی شـبیه پاندمـی کرونا اسـت که هم مشـکل عظیمی 

اسـت و هـم تیم هـای علمـی ای داریم کـه می داننـد برای 

مقابلـه بـا این بیمـاری بایـد قرنطینه هـا و محدودیت هایی 

بـه طـور جـدی رعایـت شـود ولـی بـه دلیـل نبـود عنصر 

سـوم، پنجـره سیاسـت به روی آن بـاز نشـده و این معضل 

بزرگ همچنان الینحل باقی مانده است.

نظامنامـه اخـالق آمـوزش بـا یـک طراحـی مفهومـی 

اولیـه و نقشـه راه آغاز شـد و بـا مطالعه تطبیقـی با رویکرد 

 
ً
میـراث فرهنگـی و تجربـه جهانـی ادامـه یافـت. متعاقبـا

قریـب ۵۰ کارگاه مشـارکت گرایانه برگـزار شـد و پـس از 

تحلیـل محتـوا، کارگروه هایـی تشـکیل و ایـن تحلیل ها با 

بررسـی  اخالقـی  ارزیابی هـای  و  کیفـی  و  کّمـی  نـگاه 

شـدند. در ادامـه پیش نویس هـای اولیـه، ثانویـه و باالخره 

نهایـی تهیـه شـد که تـا تبدیل شـدن به سـند نیاز بـه نقد و 

بررسی دارد و البته سند هم باید ساالنه بازبینی شود.

دکتـر تقـی زاده  نیز گفت: یکی از مزایـای این نظامنامه 

نسـبت بـه سـایر سـندها ایـن اسـت کـه بـه جـای اینکـه 

مـواردی از بـاال تعییـن و به افـراد ابالغ شـود، دغدغه های 

اخـالق آمـوزش از دل خـود جامعـه اسـتخراج شـده و در 

نهایـت این سـند بـه عنوان یک سـند مـادر شـکل گرفته و 

ستون های اخالق آموزش در متن آن بنا نهاده شده اند.

در شـش فـازی که بـرای تدویـن نظامنامه طـی کردیم 

۱۰ هـزار و ۱۱۴ نفـر سـاعت مشـارکت داشـتند کـه پنـج 

هـزار و ۷۰۵ نفـر سـاعت، اسـتادان، هـزار و ۶۲۷ نفـر 

سـاعت کارشناسـان و هزار و ۸۱۲ نفر ساعت دانشجویان 

همـه  مشـارکت  به معنـای  کـه  داشـتند  مشـارکت  آن  در 

گروه ها و اغلب دانشگاه ها در تدوین آن است.

الگـوی نظامنامـه در فـاز دوم زده شـد و در این مرحله 

بعـد کـه مرحلـه  ۱۳ محـور شناسـایی شـد. در مرحلـه 

کارگاه هـا بـود بـه ۱۷ محـور افزایـش یافـت تـا اطالعـات 

دقیق تر و ریزتری داشـته باشـیم. در این راسـتا کارگاه هایی 

براسـاس ایـن محورهـای هفده گانـه برگـزار شـد کـه بـه 

پیش نویـس اولیـه نظامنامه منجر شـد. در ادامـه، پنل های 

تخصصـی بـا حضور نماینـدگان دانشـگاه ها در ۱۳ محور 

از آن پیش نویـس دوم در ۱۴ محـور  برگـزار شـد و بعـد 

اسـتخراج شـد. بعـد از نقد و بررسـی ایـن پیش نویس در 

شـورای معاونـان بـا نظر دکتـر خاکی صدیـق، پیش نویس 

سـوم اسـتخراج و نظامنامـه رونمایی شـد و از دانشـگاه ها 

بازخورد آن خواسته شد.

ایـن نظامنامـه مشـتمل بـر سـه بخـش و ۱۴ محـور 

اسـت کـه بـر درگاه وزارت علـوم نهـاده شـده اسـت. در 

بخـش فرآیندهـا و نظام هـای حرفـه ای، اخـالق آمـوزش 

الکترونیکـی، اخـالق ارزشـیابی تحصیلـی و اخـالق در 

اسـت.  شـده  برجسـته  رسـاله ها  و  پایان نامه هـا  هدایـت 

سـبک نـگارش مـا هـم سـبک غالـب و محبوب نـگارش 

مبتنـی بـر اعتقاد بـه مفید و مختصـر بودن اسـت. اگر هم 

از دیـد بعضـی بزرگـواران  ابهاماتـی در نظامنامـه وجـود 

دارد بایـد توجه داشـت کـه این فقط یـک نظامنامه تدوینی 

بـا سـبک نگارشـی خـاص خـود مبتنـی بـر خـط مشـی 

اسـت و براسـاس ابالغ وزیر علوم از دانشـگاه ها خواسـته 

شـده کـه طی شـش مـاه، شـیوه نامه هـای اجرایـی خاص 

خـود را تدویـن کننـد کـه ایـن امـر باعـث برطرف شـدن 

ابهامات می شود.

در ادامه، دکتر اسـالمی اردکانی، مدرس و پژوهشـگر 

اخـالق هـم بـا بیـان اینکـه تربیـت و آمـوزش در طـول 

تاریـخ همواره همـراه هم بوده انـد و افراد آمـوزش دیده اند 

پـرورش  آن هـا  در  منش هایـی  و  بداننـد  را  تـا چیزهایـی 

یابـد، اظهار داشـت: این سـند بخش هـای مختلفـی دارد 

کـه صحبت هـای مـن فقـط ناظـر بـه اصـول دوازدگانـه 

اخـالق آموزش در این سـند اسـت. نسـبت به ایـن اصول 
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اخالقـی چنـد اشـکال اساسـی دارم کـه برخـی اشـکال 

مبنایـی اسـت کـه چنـدان بـر آن هـا پافشـاری نمی کنـم. 

یکـی از ایـن اشـکاالت ایـن اسـت که این سـند براسـاس 

دیـدگاه کدگذارانـه و کنش محورانـه یـا مبتنـی بـر کدهای 

بـه  را  اخـالق  نـگاه،  ایـن  کـه  شـده  نوشـته  اخالقـی 

مجموعه ای از کدها و قواعد تقلیل داده است.

در کل سـند اخالق آمـوزش، مجموعـه ای از قواعد را 

ارائـه داده اسـت کـه چنیـن نگاهی نـه در طول تاریـخ و نه 

در سـنت های اسـالمی مـا ریشـه  نـدارد و بـا دیدگاه هـای 

مـدرن و اخیـر هـم سـازگاری نـدارد. ایـن دیـدگاه کـه در 

مقطعـی مـورد توجه بـوده، قدیمـی و البته غلط یـا حداقل 

ناکارآمد است.

در کتـاب اخـالق عمـل آمـوزش عالـی کـه در سـال 

۲۰۰۴ منتشـر شـده آمده اسـت: “در جهان پیچیده امروز 

کدهـای  اسـاس  بـر  عالـی  آمـوزش  در  نمی تـوان  دیگـر 

رفتـاری عمـل کـرد.” بـر ایـن اسـاس، گزینـه بهتـر ایـن 

اسـت کـه به سـمت اخـالق فضیلـت برویـم همـان طور 

کـه در سـنت اسـالمی مـا و یونان بـود و در دهـه ۱۹۶۰ و 

 احیا شد.
ً
۱۹۷۰میالدی مجددا

ایـن سـند بـر اسـاس اخـالق فضیلـت نوشـته نشـده 

اسـت و روی ایـن موضـوع هم چنـدان پافشـاری نمی کنم 

امـا با قبول اینکه این سـند براسـاس کدهای اصلی نوشـته 

شـده، اشـکال اصلـی مـن ایـن اسـت کـه ایـن کدهـای 

اخالقی درسـت نوشـته نشـده و اصـول دوازده گانه اخالق 

آمـوزش کـه آمـده سـه اشـکال اساسـی دارد؛ یکـی اینکه 

برخـی از مـوارد جـزو اصـول اخـالق آموزشـی نیسـت. 

 کیفیـت و پایـداری یعنی چـی؟ در پیوسـت پایداری 
ً
مثـال

معـادل Stability ذکر شـده ولی آیـا Stability فضیلت 

اخالقـی اسـت؟ با بررسـی کتـب معتبـر اخـالق آموزش 

 کتـاب “اخـالق در آمـوزش عالـی در دانشـگاه ها” 
ً
مثـال

نوشـته “اسـتیون کان” و دیگـر آثـار و کتاب هـا، اثـری از 

ایـن واژه نمی بینیـم و مشـخص نیسـت کـه چـرا چنیـن 

مفهومـی بـه عنـوان یکـی از اصـول اخـالق آمـوزش در 

نظامنامه آمده است.

در  شـده  ذکـر  دوازده گانـه  اصـول  از  دیگـر  یکـی 

نظامنامـه، »شـفافیت« اسـت. این اصل در پیوسـت سـند 

معـادل Transparency به معنـای گـردش آزاد اطالعات 

آمـده کـه به طور مشـخص با اخـالق آموزش کـه مبتنی بر 

اسـتاد و دانشـجو اسـت ارتباط مسـتقیمی نـدارد. این واژه 

 در هیـچ یـک از منابـع معتبر اخـالق آموزش 
ً
هـم مطلقـا

ذکـر نشـده اسـت. “انسـجام و یکپارچگـی” هـم کـه در 

پیوسـت سـند هـر دو معـادل Integrity ذکر شـده اسـت 

نیز جزو اصول اساسی اخالق آموزش نیستند.

عـالوه بـر این موارد که نمی تـوان آن هـا را از زمره اصول 

اخـالق آمـوزش تلقـی کـرد، برخـی اصـول مطـرح شـده 

دیگر هم هسـتند که بسـیار کلـی و مبهم اند؛ مثـل “انصاف 

و عدالـت” کـه خـاص اسـتاد و دانشـجو نیسـت و در مورد 

همـه می توانـد بـه کار رود و بهتـر بـود کـه بـه جـای آن هـا 

الاقـل از اصطـالح برابرسـازی فرصـت آموزشـی اسـتفاده 

می شـد. “احتـرام بـه کرامـت ذاتـی انسـان” ها هـم ناظر به 

 در اخـالق آموزش بحث سـر این 
ً
آمـوزش نیسـت. اساسـا

نیسـت کـه بـه انسـان ها احتـرام بگذاریـم یا نـه و بایـد این 

اصل الاقـل به مجموعه خاصـی مثل یادگیرنـدگان محدود 

می شـد. در اصـل “احتـرام بـه اسـتقالل” هـم، اسـتقالل 

معـادل Autonomy گرفته شـده که غلط اسـت و بهتر بود 

از اصطـالح “خودآیینـی” مرحوم عنایت اسـتفاده می شـد. 

 اینکـه معلـم بایـد اسـتقالل را در نظـر بگیـرد به چه 
ً
اساسـا

معناسـت؟ یعنـی دانشـجو هـر طور خواسـت طبـق نظر او 

رفتـار کنیـم؟ هر وقت خواسـت از او امتحـان نگیریم یا هر 

مبحثـی را که خواسـت تدریـس کنیم؟ اسـتقالل بدین معنا 

 ضد آمـوزش و تقلیل دهنده رابطه اسـتاد و دانشـجو 
ً
اساسـا

بـه رابطـه فروشـنده و مشـتری اسـت.Autonomy هر جا 

واقـع  در  و  بی معنـا  آمـوزش،  عرصـه  در  باشـد  درسـت 

ضدآمـوزش اسـت. چنیـن اسـتقاللی کـه به معنـی کاالیی 
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 مغایر با 
ً
شـدن علـم و مورد نقـد ماکـس وبر اسـت اساسـا

اخالق و استقالل واقعی دانشگاه هاست.

اشـکال دیگـر وارد بـر این اصـول دوازده گانه این اسـت 

 مشـخص نیسـت ایـن اصـول از کجـا فراهـم 
ً
کـه اصـوال

آمده انـد. بـرای رسـیدن به این اصول، سـه مسـیر را می توان 

متصـور بـود؛ یکـی اینکـه بـه شـکل پیشـینی، خودمـان 

اصل هایـی را مطـرح کنیـم. دوم اینکه در جامعـه بگردیم و 

ببینیم چه مسـائلی در ارتبـاط با اخالق آمـوزش وجود دارد 

و براسـاس آن هـا اصولـی را بیابیم و سـومین راه هم مراجعه 

بـه ادبیـات و پیشـینه اخـالق آمـوزش در کتاب هـا و منابـع 

فرهنـگ اسـالمی و اروپایـی اسـت. تـا قبـل از توضیحات 

دکتر تقی زاده  فکر می کردم از شـیوه پیشـینی اسـتفاده شـده 

ولی طبق صحبت های ایشـان متوجه شـدم که از شـیوه دوم 

اسـتفاده شـده اسـت که البته بعید می دانـم از دل دومین راه 

 خـود من به عنـوان مدرس 
ً
بتـوان به ایـن اصول رسـید. مثال

ایـن حـوزه هیـچ وقـت عبـارت Transparency را به کار 

 مسـئله مـا نیسـت. بـا گریـز بـه یـک 
ً
نبـرده ام چـون اصـال

بحـث کلی تر که بررسـی ادبیـات اخالق آمـوزش از دیدگاه 

منابـع قدیمی اسـت می توان گفـت، در آثاری مثـل “تذکره 

السـامع و المتعلـم” و “أدب الطلـب” کـه ادبیـات ناظـر به 

اخـالق آموزشـی اسـت هـم ایـن اصـول نیامـده و در عین 

حـال منش هـای اخالقـی متعـددی در این کتاب هـا مطرح 

شـده کـه جا داشـت در ایـن سـند بیایـد. طوری کـه همین 

االن می توانـم ۱۰ اصـل را پیشـنهاد کنـم کـه جـای اصـول 

موجود بنشینند.

یکـی از اصول اخـالق که جـای آن در نظامنامه خالی 

اسـت، »دقـت« اسـت. بنیـان علـم ورزی بر دقت اسـتوار 

اسـت و دانشـور، متعلـم و دانـش آمـوز بایـد دقت داشـته 

باشـند. چیـزی کـه متأسـفانه در فرهنـگ علمـی مـا مورد 

غفلـت قـرار گرفته اسـت. دقت ورزی یک فضیلت اسـت. 

فضیلـت دیگـر کـه جـزو اصـول اخالقـی آموزش اسـت، 

»سختکوشـی« و »جدیـت« اسـت کـه بنیـاد علـم بـر آن 

اسـتوار اسـت. از کودکی به ما یاد داده اند که سـخت کوش 

باشـیم ولـی این اصـل در فضـای علمی ما کم رنگ شـده 

اسـت. مثالـی بزنـم. کتابـی بـه نـام “بـه سـوی دانشـگاه 

فضیلت منـد” منتشـر شـده که بخشـی از یک پـروژه کالن 

اسـت. این کتاب ۱۸۰ صفحه ای که توسـط یک نویسـنده 

خارجـی نوشـته شـده و ۹ فصـل دارد توسـط ۱۰ اسـتاد 

دانشـگاه ترجمـه شـده ولـی باز هـم دارای خطاهـای قابل 

توجـه اسـت که نشـان دهنـده فقـدان سختکوشـی و دقت 

کار  بنیـاد  بـودن«  غمخـوار  و  داشـتن  »شـفقت  اسـت. 

معلمـی اسـت. در سـنت اسـالمی معلـم بایـد غمخـوار 

دانش آمـوز باشـد. شـفقت و تیمـارداری و دغدغه داشـتن 

یکی از بنیان های اساسی اخالق آموزش است.

دکتـر میرزائـی، رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی 

اجتماعـی هـم با تشـکر از معاونت آموزشـی وزارت علوم 

 شـخص دکتـر خاکـی صدیـق کـه بـه واسـطه 
ً
خصوصـا

دغدغه مندی نسـبت به اخـالق آموزش، تدویـن نظامنامه 

آمـوزش را کـه فی نفسـه فضیلـت اسـت سـامان داده انـد 

اظهـار داشـت: یـک ایـراد مـن بـه کار مربـوط بـه بحـث 

شـکلی و بروکراتیـک کار اسـت. در ۲۷ بهمن ماه امسـال 

رؤسـای  بـه  نامـه ای  در  صدیـق  خاکـی  دکتـر  آقـای 

آن هـا  بـرای  را  نظامنامـه  پژوهشـی  مرکـز  و  دانشـگاه ها 

ارسـال کردند و از رؤسـای دانشـگاه ها خواسـته شد در راه 

ترویـج آن و رعایـت سـند اهتمـام بورزنـد و ازآنهـا بـرای 

ارائـه بازخـورد دعوت بعمـل آمد. البتـه برخالف صحبت 

عبـارت   
ً
اساسـا نظامنامـه  در  جلسـه  ایـن  در  دوسـتان 

پیش نویـس ذکـر نشـده و اگـر بـه واقـع پیش نویـس بـود 

نبایـد مقدمـه وزیـر علـوم بـر آن نوشـته می شـد. درج این 

مقدمه به معنای قطعی بودن نظامنامه و ابالغ آن است.

طـی هماهنگی هایـی که بـا دکتر خاکی صدیـق انجام 

شـده بـود قـرار بـود نظامنامـه در این نشسـت مـورد نقد و 

بررسـی قـرار گیـرد و بایـد زمـان کافـی اختصـاص داده 

می شـد. بـا ایـن حـال روز گذشـته وزیـر علـوم در نامه ای 
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بـه رؤسـای دانشـگاه ها بـا اشـاره بـه نامـه ۲۷ بهمن مـاه، 

خواهـان تدویـن شـیوه نامه اجرایـی نظامنامه ظرف شـش 

مـاه شـد کـه نشـان می دهـد نظامنامـه ارسـالی در اواخـر 

بهمـن مـاه پیش نویـس نیسـت و به نظـر می رسـد تعجیل 

صـورت گرفتـه اسـت و بـا وجـود اطـالع از این نشسـت 

نامه دوم اگر بعدا ارسال می شد بهتر بود.

امـا در بحـث محتوایـی، ضمـن تأییـد کامـل نظـرات 

دکتـر اسـالمی نکتـه اولی کـه خیلی بـه چشـم می آید این 

اسـت کـه در عنـوان نظامنامـه و متـن آن بـه جـای عبارت 

بـه  ناظـر  کـه  عالـی«  آمـوزش  اخـالق  »نظامنامـه 

دانشگاه هاسـت از عنـوان کلی »اخالق آموزش« اسـتفاده 

تنهـا عهـده دار  شـده اسـت در حالـی کـه وزارت علـوم 

اخالق در آموزش عالی است.

خـود عبـارت نظامنامـه هم تـا حـدودی گمـراه کننده 

اسـت. اخـالق برخـالف امـور نظامنامـه ای و سـامانه ای 

بعـد نرم افـزاری دارد و امور نظامنامه ای و سـامانه ای، بعد 

ایـن  امـر اخالقـی اسـت. در  از  فراتـر  دیگـری دارد کـه 

خصوص باید تکلیف خود را معلوم کنیم.

نکتـه دیگـر اینکـه محتوای متن نشـان می دهـد که امر 

وزارتـی اسـت نـه معاونتـی. یعنی محتـوای ایـن نظامنامه 

طـوری اسـت کـه ابعـاد و ملزومـات آن، شـأنی فراتـر از 

معاونـت آموزشـی دارد و لـذا از ایـن حیـث محـل تامـل 

اسـت. البتـه می تـوان گفـت چـون نظامنامـه در معاونـت 

آموزشـی تهیـه شـده اسـت، توسـط وزیـر ابـالغ شـده و 

بـرای آن وجـه وزارتـی دیده شـده اسـت. بـا این حـال، به 

ایـن نکته هیچ اشـاره مسـتقیمی نشـده و معلوم نیسـت که 

آیـا معاونت هـای دیگـر در آن مشـارکت جـدی داشـته اند 

یا خیر چونکه در متن تعهداتی نیز متوجه آنها است.

نکتـه دیگـر اینکه اصـول اخالق آمـوزش همانطـور که از 

اسـم آن پیداسـت باید به مواردی انگشت شـمار محدود شود 

 زیاد اسـت. از طرف دیگر معلوم نیسـت که 
ً
و ۱۲ اصـل واقعـا

آیـا ایـن اصـول ترتبـی بر هـم دارنـد یا نـه، یعنـی وفـاداری به 

حقیقـت خیلی مهم تـر از اقتـداِر همراه با صمیمیت اسـت یا 

خیـر؟ و دیگر اینکه این نظامنامه ناظر به کجاسـت؟ بخشـی 

از آن الجـرم ناظـر بـه خود فضای آمورشـی اسـت و بخشـی 

مربـوط بـه فضایـی کـه آمـوزش در خدمـت آن اسـت مثـل 

مسئولیت اجتماعی آموزش.

حـوزه  در  مانیفیسـتی  می خواهـد  کـه  نظامنامـه ای 

اخـالق آمـوزش باشـد نبایـد بـه انـدازه یک کتـاب حدود 

۵۰ صفحه ای باشـد. وجه شـعاری و همـه چیزخواهی در 

ایـن نظامنامـه بـه نظرم پررنگ اسـت و مشـخص نیسـت 

عهدنامه هایـی کـه در آن آمـده بایـد امضا شـود یـا توصیه 

گـردد. اگـر توصیـه اسـت بهتر بـود توصیـه نامه یـا اصول 

 در بخـش اخالق آموزش 
ً
راهنمـا نامگذاری می شـد. مثال

الکترونیکـی، به ارتقـای مهارت های فناورانه اشـاره شـده 

اسـت. آیـا ایـن وظیفـه معاونـت آموزشـی وزارت علـوم 

کـه  و  چـه  بـرای  مـا  کـه  کنیـم  مشـخص  بایـد  اسـت؟ 

می نویسیم و در چه ساحتی هستیم.

از زحمـات دوسـتان کـه در فکـر اصـالح امـور بوده و 

هسـتند تشـکر می کنـم بـا ایـن همـه، زحمتی که کشـیده 

ظرفیت هـای خوبـی را می توانـد فراهـم کند ولی در شـیوه 

بیشـتری  دقـت  بایـد  ابالغـش  و  اعـالم  و  تدویـن  و  کار 

صورت گیرد.

بـا  هـم  پژوهشـی مؤسسـه  معـاون  ماحـوزی،  دکتـر 

تقدیـر از تالش هـای معاونـت آموزشـی وزارت علـوم و 

انجمـن اخالق کاربردی و اسـتادان و محققـان همکار در 

سـند  ایـن  مـن  نظـر  بـه  گفـت:  نظامنامـه  ایـن  تدویـن 

خصیصـه ایرانـی بودن خـود را به نمایش نمی گـذارد و لذا 

بـه مـا ایرانیـان کـه از مناطق مختلـف جغرافیایـی، قومی، 

دینـی، زبانـی و … هسـتیم، نشـان نمی دهد کـه متعلق به 

جامعـه ایـران و نهـاد آمـوزش در ایـران اسـت. البتـه خود 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی مـا هـم بسـیار متنـوع 

هسـتند و در ایـن سـند معلوم نیسـت که آیا ایـن تنوع ها در 

نظـر گرفته شـده اسـت یـا نـه. در این سـند معلوم نیسـت 
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کـه آیـا تفاوت آمـوزش در دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی و 

مراکـز فنـی و حرفـه ای و هنـری و علمی و کاربـردی دیده 

شـده اسـت و تفاوت زمیـن و زمینه عملکرد آن هـا در نظر 

گرفته شده است یا خیر.

بایـد ایـن را هـم در نظـر داشـت کـه بـا بـروز پاندمی 

کرونـا بخـش زیـادی از آمـوزش، معطـوف به آمـوزش در 

محیـط الکترونیکـی شـده اسـت و دیگـر کالس درس بـه 

سـبک قدیـم وجود نـدارد. ایـن انتقال و کوچ گسـترده فضا 

و میـدان کنشـگری بسـیار وسـیع و متفاوتـی را پیش روی 

قواعـد  از  نمی تـوان  راحتـی  بـه  لـذا  و  اسـت  آورده  مـا 

اخالقـی عرصـه پیشـین بـرای عرصـه جدیـد هـم خـرج 

کـرد. بـه ایـن معنـا، گسـتره اخـالق در آمـوزش عالـی ما 

وسـیع تر از کالس هـای حضـوری در دانشـگاه اسـت. بـا 

در  جدیـدی  عرصـه  کرونـا  پاندمـی  گسـترش  و  شـیوع 

آمـوزش کشـور بـاز شـد. مؤسسـه مـا هـم ۲۰ نشسـت 

تخصصـی دربـاره آمـوزش الکترونیکـی برگـزار کـرد کـه 

حداقـل شـش نشسـت آن در هماهنگی با دفتـر آقای دکتر 

خاکـی صدیـق انجـام گرفت. تعجـب می کنم کـه آیا برای 

کـه  نبـوده  سـؤال  آموزشـی  معاونـت  در  دوسـتان  خـود 

و  سـایبری  فضـای  در  آمـوزش  اخالقیـات  و  آمـوزش 

حضـوری چـه تفاوت هایـی دارنـد و آیـا نظـام اخالقی به 

تفـاوت ارتباطـات چهره بـه چهـره و الکترونیکـی توجهی 

در  بازنگـری  موضـوع،  ایـن  بـه  نظـر  بـا  خیـر؟  یـا  دارد 

نظامنامه موجود از این منظر امری است ضروری.

همچنین معلوم نیسـت مـواردی همچـون حفظ اموال 

یـا  دانشـجویان،  یـا حفـظ سـالمت جسـمی  دانشـگاه، 

بـا حـوزه  دانشـگاه  ارتبـاط  یـا  تربیـت شـهروند مسـئول 

علمیـه، کمک بـه برندینگ دانشـگاه ها و حمایت از رشـد 

گروه هـای  سیاسـت های  تنظیـم  و  دانشـگاه ها  اخالقـی 

علمـی بـا برنامه هـای کالن دانشـگاه ها و ده هـا موضـوع 

دیگـر چه ارتباط مسـتقیمی با آمـوزش در معنای مصطلح 

کلمـه و معاونـت آموزشـی دارد. این عام دیـدن اخالق در 

از عنـوان  را گیـج می کنـد کـه چـرا  نظامنامـه مخاطـب 

آموزش در این سند استفاده شده است.

نحـوه ابـالغ نظامنامه هـم گیج کننـده اسـت. اینکه با 

وجـود هماهنگـی بـا دفتر معـاون آموزشـی وزیـر مبنی بر 

برگـزاری ایـن نشسـت به نیت بحـث و گفتگو دربـاره آن و 

دوسـتان  اذعـان  و  آن  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  شناسـایی 

مبنی بـر  سـند  کننـدگان  تدویـن  و  مربوطـه  معاونـت 

بـه  نامـه ای  در  علـوم  محتـرم  وزیـر  آن،  پیش نویـس 

کیـد  تأ نظامنامـه  سـریع  شـدن  اجرایـی  بـر  دانشـگاه ها 

بیـن  گویـا  کـه  ایجـاد می کنـد  را  ایـن تصـور  می کننـد، 

ایـن  در خصـوص  وزارتخانـه هـم  و  آموزشـی  معاونـت 

نظامنامـه اختالف نظـر وجـود دارد و یـا الاقـل قولی واحد 

 اگر این سـند بـه تمامه 
ً
در ایـن بـاره وجـود نـدارد. قاعدتـا

مربـوط بـه حـوزه معاونت آموزشـی اسـت، ایـن معاونت 

ایـن  بـه  توجـه  بـا  آن  ابـالغ  زمـان  دربـاره  می توانسـت 

صحبت هـا و هماهنگـی بـا دفتر معاونت محترم آموزشـی 

برای برگزاری این نشست، تصمیم بگیرد.

سـؤال دیگـر این اسـت کـه آیا ایـن نظامنامه قـرار بوده 

بر اسـاس درکـی از الگوی دانشـگاه خودبنیـان و خودآیین 

تنظیـم شـود یـا بـر اسـاس درکـی از دانشـگاه متعهـد بـه 

جامعـه؟ حتـی اگـر ایـن مبانـی نظـری و یـا حتـی مبانـی 

نظـری رقیـب، در نظامنامـه مـورد توجـه قـرار می گرفتند، 

 مـورد بازبینـی قـرار 
ً
کـه نگرفتـه اسـت، الزم بـود مجـددا

می گرفـت. در دانشـگاه های آینـده کـه نگاهـی جـدی بـه 

و  نوظهـور  فناوری هـای  و  چهـارم  صنعتـی  انقـالب 

بیگ دیتاهـا و هـوش مصنوعـی و اینترنـت اشـیاء و غیـره 

اخـالق  بـه  مـا  کالسـیک  نـگاه  آیـا  می شـود،  انداختـه 

آمـوزش می توانـد از دوام الزم برخـوردار باشـد؟ آیـا در 

دنیـای آینـده این نگاه کالسـیک که یـک نظامنامـه کلی را 

بریده از مناسـبات واقعی اجتماعـی و اقتصادی و فرهنگی 

خواهـد  جایگاهـی  کنیـم،  ابـالغ  و  تنظیـم  بین الملـل  و 

داشـت؟ بـه نظـر می رسـد بایـد اجـازه دهیـم نظامنامـه 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    173

اخبارمؤسسه

و  دانشـگاهی  مطالعـات  اسـاس  بـر  آمـوزش  اخـالق 

پسادانشـگاهی از یـک سـو و تحـوالت دنیـای فنـاوری از 

سـوی دیگـر تنظیم شـود؛ راهی که مسـتلزم جدیـد گرفتن 

واحدهـای بسـیار کوچـک علمـی در مراکـز آموزشـی و 

فنـاوری در دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها و نهادهـای علم و 

فنـاوری مرتبـط بـا بدنـه صنعـت و جامعـه می باشـد. این 

موضـوع از آن جهـت ضـروری اسـت کـه یـک بخـش از 

آمـوزش معطـوف بـه محیـط خـارج دانشـگاه اسـت کـه 

عرصـه  آن  محصـوالت  از  هـم  دانشـگاه ها  خـود  البتـه 

استفاده می کنند.

بـا نظـر بـه همـه ایـن توضیحـات از دفتـر معاونـت 

آموزشـی وزارت علـوم درخواسـت می کنیـم از مجموعـه 

وزارتـی بخواهنـد که اجـازه دهند ایـن نظامنامه در سـطح 

دانشـگاه ها و اعضـای هیئت علمی بچرخـد و دیدگاه های 

متعـدد شناسـایی و جمع آوری شـود. بـه رغم اینکـه گفته 

شـد ایـن نظامنامـه قبـل از نهایی شـدن و در حیـن تدوین 

بـه همـه دانشـگاه ها ارائـه شـده اسـت، در مقـام معـاون 

پژوهشـی این مؤسسـه اعالم می کنم کـه در این خصوص 

نامـه ای و یـا پیشـنهادی را دریافـت نکـرده ام و در جریـان 

تدوین آن قرار نداشتم.

در مؤسسـه مـا تـا کنـون شـش کتـاب دربـاره اخـالق 

آمـوزش عالـی منتشـر شـده و ادبیـات اخـالق پژوهش و 

اخـالق دانشـجویی و اخـالق آمـوزش در ایـن مؤسسـه 

تفکیـک شـده و در جریـان چندین طـرح پژوهشـی و نقد 

آثار منتشـر شـده بیرونی توسـط مؤسسـه و وجود یک میز 

تخصصـی در اخـالق دانشـگاه، و فعالیـت گـروه اخـالق 

جشـنواره بین المللـی فارابـی در مؤسسـه، زمینـه مناسـبی 

آمـده اسـت و  فراهـم  ایـن حـوزه  ادبیـات  توسـعه  بـرای 

شایسـته بـود حداقـل مراکـز اصلـی متولـی ادبیـات ایـن 

حـوزه هـم بـه همـکاری دعـوت می شـدند. تقاضـای من 

ایـن اسـت کـه ایـن امـکان فراهـم شـود کـه بـه غیـر از 

دوسـتان مـن در انجمـن اخـالق کاربـردی، بقیـه اعضای 

هیئـت علمـی و ذی نفعـان دیگـر نظامنامه هـم بتوانند در 

ایـن پـروژه بـزرگ مشـارکت کنند و اجـازه دهیم هـر کدام 

و  فعالیـت  حـوزه  تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  معاونت هـا  از 

مأموریت هـای خـود نظامنامـه اخالقی جداگانه ای داشـته 

کادمیک   به حـوزه آمـوزش آ
ً
باشـند و ایـن نظامنامـه صرفا

دانشگاهی محدود بماند.

اگـر می خواهیـم بـه آینـده مراکـز آمـوزش عالـی در 

 دنبال اسـتقالل دانشـگاه 
ً
ایـران کمـک کنیـم و اگـر حقیقتا

هسـتیم اجـازه دهیـم از بطن گروه هـای علمی دانشـگاه ها 

براسـاس موقعیت هایـی کـه خـود گروه هـای علمـی و نـه 

افـرادی بیرون از آنجا در آن هسـتند و مسـائل و اخالقیات 

خـاص کار و فعالیـت خـود را می شناسـند و می دانند، و با 

نیـم نگاهـی کـه همـه دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی بـه 

شـیوه اسـتاندارد عمـل در حـوزه آمـوزش عالی در سـطح 

جهانـی و ملـی دارنـد بـه اخالقیـات آموزشـی متعـدد و 

متنوعـی برسـیم. بایـد صداهـای جزئـی را بشـنویم و از 

سرجمع آن ها بهره مند شویم.

دکتـر کشـاورزیان در پاسـخ بـه انتقادات مطرح شـده 

گفـت: در نقـدی از منظـر بوروکراتیک بـر موضوعیت کار 

مطرح شـد خـود را در جایـگاه پاسـخگویی نمی دانم ولی 

در  می دانـم.  محفـوظ  خـود  بـرای  را  نقـد  جایـگاه 

پیش نویسـی که انجمـن در اختیار وزارت علوم گذاشـت، 

 همـه نقدهایی که دوسـتان مطـرح کردنـد موردنظر 
ً
اتفاقـا

بـود. از دیـد نویسـندگان نظامنامـه هـم اخـالق در حـوزه 

آمـوزش عالـی اخـالق تجویزی و دسـتورالعملی نیسـت. 

ابالغیـه کـردن اخـالق و ابـالغ آن از بـاال به پایین نـه تنها 

بـه  می توانـد  بلکـه  نمی انجامـد  شـدن  اخالقـی  بـه 

 
ً
اتفاقـا بینجامـد.  اخالق سـتیزی  حتـی  و  اخالق گریـزی 

پیشـنهاد مـا ایـن بـود کـه آیکونـی بـا عنـوان پیش نویـس 

نظامنامـه اخـالق آمـوزش روی سـایت وزارت علـوم قرار 

بگیـرد و همـه افـراد حتـی بـه صـورت ناشـناس بتوانند به 

مـدت سـه مـاه نظـرات خـود را دربـاره پیش نویـس تهیـه 
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شده اعالم کنند که در تهیه متن نهایی استفاده شود.

دربـاره نقدهای مطرح شـده توسـط دکتر اسـالمی هم 

رویکـرد   
ً
صرفـا آمـوزش،  بـه  مـا  نـگاه  در  گفـت،  بایـد 

سـازمانی آن مدنظـر نبـوده بلکـه نـگاه سـازمانی در میان 

بوده اسـت تـا سیاسـتگذاری را بر اسـاس ارتباط کالسـی 

اسـتاد و دانشـجو و فرایند فارغ التحصیلـی و گرفتن مدرک 

را انجـام دهـد. ایـن نـگاه کـه هـم فضیلـت را می پذیرد و 

هـم دیـدگاه خـاص کانتـی را دارد بـر تنظیم ایـن نظامنامه 

حاکـم بـود و بـر همیـن اسـاس متدولوژی آن مشـخص و 

صاحبـان حـق شناسـایی شـدند. برخـی از ایـن صاحبان 

دانشـگاه  خـارج  در  علمیـه  حوزه هـای  جملـه  از  حـق 

فقـط  هـم  دانشـگاه  در  حـق  صاحبـان  دارنـد.  حضـور 

بقیـه  و  نیسـتند  دانشـجوها  و  علمـی  هیئـت  اعضـای 

ساختارها هم دیده شده است.

دکتـر اسـالمی هـم در پاسـخ بـه مطلـب مطرح شـده 

مبنـی بـر اینکه بـه زعـم وی مـواد دوازده گانـه  نظامنامه از 

زمـره اصـول اخالقی نیسـتند گفـت: نگفتم کـه این اصول 

را اخالقـی نمی دانـم بلکـه گفتم وقتـی از اصـول اخالقی 

آمـوزش سـخن می گوییـم، باید سـراغ چهار تا پنـج مورد 

از بنیادی تریـن اصـول برویـم نـه دوازده مـورد. در این بین 

 شـفافیت چنیـن ویژگـی ای نـدارد ولـی تواضـع 
ً
مطمئنـا

علمـی از مهمتریـن اصولـی اسـت که در کتـب اخالق ما 

 خیلی از مشـکالت مـا هم از 
ً
کیـد شـده و اتفاقـا بـر آن تأ

نبـود فرهنـگ نقدپذیـری بـه خاطـر تکبر اسـت. اگـر قرار 

باشـد ۱۲ اصـل بـرای اخالق آمـوزش ارائه شـود می توانم 

۱۲ مـورد دیگـر را هـم مـن اضافه کنـم مثـل کمال جویی، 

گشودگی فکری و شرح صدر.

دکتـر تقـی زاده  هم در پاسـخ بـه انتقادات مطرح شـده 

دربـاره ابـالغ شـتابزده نظامنامـه گفـت: اینکـه گفتـه شـد 

اگـر ایـن نظامنامـه مربـوط بـه معاونـت آموزشـی وزارت 

علـوم اسـت چـرا توسـط وزیـر ابـالغ شـده بایـد توجـه 

داشـت کـه در هـر سـازمانی چنیـن نظامنامه هایی توسـط 

باالتریـن مقـام تنفیـذ می شـود و البتـه بـه ایـن مفهـوم هم 

نیسـت که این اسـت و غیر از این نیسـت! از هر دانشـگاه 

خواسـته شـده که شـیوه نامه خاص خـود را بر اسـاس این 

سـند و بر اسـاس شـرایط خـود تدویـن کنند و نظـارت ما 

هم بیشـتر بـه عنوان نظـر مشـورتی و توصیه ای اسـت. در 

مـورد سـرعت ابـالغ نظامنامه بایـد توجه داشـت که زمان 

چندانـی تـا انتخابات و تغییـر دولت نمانده و ایـن نگرانی 

وجـود داشـت که با تغییـر دولت نظامنامـه اخالق آموزش 

و تمـام تالش هـای صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه دچـار 

سرنوشـتی نامشـخص شـود. اصـول دوازدهگانـه مطـرح 

شـده هـم براسـاس ترتیـب مشـخصی کـه بـا توجـه بـه 

نظـرات خانـواده بـزرگ آمـوزش عالـی بـه دسـت آمـده 

مرتـب شـده اند و ایـن نکتـه در مـورد تمـام مـوارد مطـرح 

شـده در نظامنامـه صدق می کنـد. این نظامنامـه همانطور 

کـه در بخـش معرفی کوتاه آن بیان شـده اسـت بـا در نظر 

گرفتن منابع وحیانی و سـایر اسـناد باالدسـتی و …منطبق 

با نظام جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است.

ارزشـمند خانـواده  نظـرات  دریافـت  منتظـر  همـواره 

بـزرگ آمـوزش عالی هسـتیم و از طریق ارتباط مسـتقیم با 

معاونـت آموزشـی وزارت علـوم یـا درگاه اینترنتـی وزارت 

آمـوزش  اخـالق  نظامنامـه  صفحـه  بـه  ورود  و  علـوم 

می توانید نظردهی داشته باشید
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دکتر ماحوزی در وبینار مدیریت آموزش عالی 
مطرح کرد: 

بنا به تجربه پارادایم های پیشین 
آموزش عالی در ایران، باید به سمت 

الگوی دیگری از رابطه دانشگاه و 
جامعه برویم

تخصصـی  وبینارهـای  سلسـله  از  وبینـار  ششـمین  در 

مدیریـت آموزش عالی که به همت دانشـکده روانشناسـی 

و علـوم تربیتی دانشـگاه تهران برگزار شـد، دکتر ماحوزی، 

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  علمـی  هیئـت  عضـو 

اجتماعـی در خصـوص پارادایم هـای آموزشـی عالـی در 

ایران سخنرانی کرد.

سلسـله وبینارهـای تخصصی مدیریت آمـوزش عالی 

در راسـتای پاسـخ به این پرسـش اساسـی برگزار می شـود 

کـه »آمـوزش عالـی ایـران بـه کجـا بایـد بـرود؟« دکتـر 

ماحـوزی در سـخنرانی خـود در ششـمین وبینـار ازایـن 

سلسـله وبینارهـا بـه مـروری بـر رونـد تحـوالت آموزش 

عالـی ایـران از نخسـتین سـالهای قـرن ۱۳۰۰ پرداخت و 

گفتمان هـا و پارادایم هـای مختلفـی را که طـی حدود یک 

صد سـال اخیـر در حوزه تعلیمـات عالیه در کشـور ظهور 

کرده تبیین کرد.

وی با اشـاره به اقتراح )پرسـش عمومـی( تعلیم ابتدایی 

یـا تعلیـم عالیـه کـه در سـال های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ در مجله 

آینده انجام شـده بود و جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران 

برجسـته ایران در آن شـرکت کرده بودند، اظهار داشـت: در 

آن زمـان، ایـران یکـی از پرالتهـاب ترین سـالهای تحوالت 

اجتماعـی سیاسـی خـود را می گذراند و نخبـگان ایرانی در 

دوراهـی انتخـاب جمهوری به مثابـه راه دموکراسـی و یا تن 

دادن بـه مخاطـرات یـک سیسـتم متمرکـز نظامـی  اداری 

)حکومـت رضـا شـاه( بودنـد کـه می توانسـت همچـون 

شمشـیری دولبـه عمـل کنـد. ایجاد سیسـتم دیوانسـاالری 

گسـترده و توزیـع شـده کـه توسـط قاطبه مـردم یـا نخبگان 

نخبـگان  برخـی  نظـر  از  کـه  بـود  راهـکاری  شـود،  اداره 

مسـتبدانه  تسـلط  از  دوم،  راه  انتخـاب  بـا  می توانسـت 

جامعـه  کنـد.  جلوگیـری  مصلحانـه  نظامـی  حکومـت 

روشـنفکری و سیاسـتگذار ایرانـی بـا انتخـاب راه دوم، بـه 

آمـوزش نویـن به عنـوان الزمـه ضـروری دیـوان سـاالری 

جدیـد و توزیـع قدرت نیـاز داشـت و اقتراح تعلیـم ابتدایی 

یا عالیه هم در راستای همین اندیشه مطرح شد.

وی خاطرنشـان کـرد: ۷۰ درصـد پاسـخ دهنـدگان به 

ایـن اقتـراح اولویت را بـه تعلیمات ابتدایـی عمومی و ۲۵ 

درصـد آنهـا اولویـت را بـه تعلیمـات عالیـه دادنـد و پنـج 

درصـد بقیـه هم بر توجـه توأمان بـه تعلیم ابتدایـی و عالیه 

مدیـر  فروغـی،  ابوالحسـن خـان  میـرزا  داشـتند.  کیـد  تأ

دارالمعلمیـن و برادر محمدعلی فروغی، دو یادداشـت در 

 طـرح این پرسـش را 
ً
ایـن اقتـراح دارد کـه در آنهـا، اساسـا

گمـراه کننـده و حتـی شـرق شناسـانه می دانـد و معتقـد 

فریبـی  عالیـه،  یـا  ابتدایـی  تعلیـم  سـؤال  طـرح  اسـت 

اسـتعماری و تلقیـن ایـن تصـور غلـط به جامعه اسـت که 

گویـی هیـچ گذشـته ای در حـوزه علـم و آمـوزش در ایران 

وجـود نداشـته و حـاال کـه تـازه می خواهیـم شـروع کنیم 
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بایـد تصمیـم بگیریم کـه از تعلیـم ابتدایی شـروع کنیم یا 

تعلیـم عالیـه. فروغـی معتقد بود کـه نبایـد در غوغای این 

گفتمـان از میـراث گذشـته خـود غافـل شـویم بلکـه باید 

سـتارگان درخشـان آمـوزش عالـی ایـران نظیر ابن سـینا و 

ابوریحـان و فارابـی و فردوسـی و خواجـه نظام الملـک و 

خواجـه نصیرالدین طوسـی و غیـره را به مثابـه فانوس های 

راهنمـا بـه زمـان حـال بیاوریـم و تعلیـم ابتدایـی و عالیـه 

خـود را بـا ترکیـب میـراث گذشـته و دانـش جدیـد طوری 

تنظیـم کنیـم کـه مردانـی را در قـد و قـواره سـهروردی، 

خوارزمی، فردوسی و … تربیت کنیم.

دکتـر ماحـوزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مجموعـه ای از 

مقـاالت و یادداشـتهای مهمـی کـه در پاسـخ به ایـن اقتراح 

در نشـریه آینده منتشـر شـده بـوده در قالب کتابی بـا عنوان 

اقتـراح تعلیـم ابتدایـی یـا تعلیـم عالیـه توسـط انتشـارات 

در  و  منتشـر  اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه 

دسـترس عالقمنـدان قـرار گرفتـه اسـت اظهـار داشـت: به 

بـاور فروغـی تلفیـق میـراث گذشـته و علوم جدید، حسـن 

دوگانـه ای دارد؛ بدیـن نحو کـه اول میراث علمی پیشـینیان 

خـود را احیـا و اسـتفاده کنیـم و دوم آن که قابلیـت گفتگو با 

جهـان غـرب را که مدعی در اختیار داشـتن علـم و آموزش 

نوین اسـت پیـدا کنیم. گفتمـان فروغی که در نقـد رویکرد 

افرادی چون دکتر حسـن مشـرف نفیسـی و سید حسن تقی 

کـه  چـرا  شـد  رانـده  حاشـیه  بـه  زود  خیلـی  بـود  زاده 

می خواسـتند هـر چـه زودتر نظـام دیـوان سـاالری نوین را 

مستقر کنند که نیازمند تأمین کادرهای الزم بود.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی خاطرنشـان کرد: در میانه جنگ هـای اول و دوم 

جهانـی، تحـوالت مهمـی مثل فروپاشـی عثمانـی و موج 

حرکت هـای ناسیونالیسـتی در سـطح بین المللـی جریـان 

در  تدریـج  بـه  هـم  گفتمـان چـپ  آن  کنـار  در  داشـت. 

سـال های ۱۳۰۳ تـا ۱۳۲۰ در ایـران شـعباتی برقـرار کرده 

بـود هرچنـد این جریـان به انـدازه جریان نخبگانـی همراه 

بـا دسـتگاه حکومت کـه به ناسیونالیسـم و مدرنیتـه ایرانی 

می اندیشـید، قـدرت نداشـتند. تقـی زاده در آن مقطع طی 

سـخنرانی هایش ایـن ایـده را مطـرح می کـرد کـه می تـوان 

بـا ترکیب ناسیونالیسـم و دموکراسـی از فرصت فروپاشـی 

عثمانـی و درگیری انگلسـتان و دیگر تحـوالت بین المللی 

برای داشـتن یـک ایـران یکپارچه اسـتفاده کـرد. مجموعه 

ایـن بحث هـا بود کـه باعث شـد نخبـگان ایرانی در سـال 

پذیـرش  منافـع  کـه  برسـند  جمع بنـدی  ایـن  بـه   ۱۳۰۴

مخاطـرات یک سیسـتم نظامی مصلحانه بـر مضررات آن 

سیسـتم  کـه  بودنـد  هـم  امیـدوار  البتـه  و  می چربـد 

دیوانسـاالری و وجـود مجلـس شـورای ملـی، بـا ایجـاد 

جلـوی  دولت هـا،  رفتـار  کنتـرل  و  قـدرت  تکثـر  نوعـی 

استبداد نظامی شاه را بگیرد.

وی خاطرنشـان کرد: علقه شـدیدی بین شـخص شـاه 

و ارتـش وجـود داشـت و رضا شـاه به درسـتی میدانسـت 

کـه اقتـدار پهلـوی از طریـق ارتـش و قـوای نظامـی تأمین 

خواهـد شـد ایـن بـود کـه نسـبت بـه تقویـت ارتـش بـا 

پیشـرفته  تجهیـزات  ارتـش، خریـد  دانشـکده  راه انـدازی 

گذرانـدن  بـرای  نظامیـان  از  گروه هایـی  اعـزام  و  نظامـی 

دوره هـای آموزشـی در خـارج کشـور اقـدام کـرد. بدیـن 

ترتیـب در حالـی که نخبـگان امیدوار بودند با به رسـمیت 

شـناخته شـدن گفتمانـی چنـد وجهـی براسـاس دسـتگاه 

دیوانسـاالری جدیـد، قدرتی متکثر سـر کار بیایـد، ارتش 

 بـه عنـوان قـوی تریـن نهـاد در خدمـت شـاه قـرار 
ً
عمـال

گرفـت. بـه هر حـال در فاصلـه سـال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۳ 

توسـعه  مـوازات  بـه  تاسـغیس شـد  تهـران  دانشـگاه  کـه 

دیوان سـاالری دولتـی، آمـوزش ابتدایـی گسـترش یافت و 

بـرای تعلیمـات عالیه هم هر سـاله دانشـجویانی به خارج 

کشور اعزام شدند.

دکتـر ماحوزی با اشـاره به سـخنان رضا شـاه در جمع 

دانشـجویان اعزامـی بـه فرانسـه در سـال ۱۳۰۷ مبنـی بـر 

ایـن که »شـما را از کشـوری پادشـاهی به یـک جمهوری 
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میفرسـتیم تا حس وطن خواهی فرانسـوی ها را فـرا بگیرید 

و بـه کشـورتان خدمـت کنیـد.« گفت: رضا شـاه کـه پنج 

سـال پیـش از آن در منازعـات خـود بـا سـید ضیـاء داعیه 

تشـکیل جمهوری داشـت صراحتـا در جمع دانشـجویان 

کیـد کـرد کـه انتظـار او از دانشـجویان درس گرفتـن از  تأ

روحیـه ناسیونالیسـتی فرانسوی هاسـت نـه جمهوریت آن 

کشـور. همیـن نگرانـی رضـا شـاه از ایـن که دانشـجویان 

اعزامـی بـه اروپـا چـه رهـاوردی از اندیشـه های سیاسـی 

غـرب بـه ایـران می آورنـد شـاید یکـی از دالیلـی بـود که 

زمینـه تأسـیس دانشـگاه تهـران در ۱۳۱۳ را فراهـم کـرد؛ 

 در یکـی از سـخنرانی های خـود گفته بود 
ً
رضـا شـاه بعـدا

»مـا بـا چـه شـوقی، فرزندانمـان را به خـارج فرسـتادیم و 

االن بـا بلشویسـم در چمـدان هایشـان برمی گردنـد« در 

 از طـرف نماینـدگان دولـت در 
ً
واقـع حکومـت خصوصـا

کشـورهای اروپایـی دریافتـه بود کـه دانشـجویان اعزامی 

یـاد  را  اسـتبدادی  ضـد  اندیشـه های  چیـز  هـر  از  بیـش 

می گیرنـد و دریافتـه بـود که ادامه ایـن روند به ضـرر نظام 

 ایـن که هر سـاله هزینـه هنگفتی 
ً
سـلطنتی اسـت؛ مضافا

صرف اعزام دانشجو می شد.

وی خاطرنشـان کـرد: صـرف نظـر از انگیـزه بـاالی 

حکومـت بـرای کنترل دانشـجویان، آغاز گفتمـان مدرنیته 

ایرانـی کـه متأثر از رویکـرد جدید لـژ فراماسـونری مبتنی 

بـر سـه پایه سـنت ایرانـی، اسـالمی و علوم و فنـون جدید 

بـود ایجـاب می کـرد کـه تربیـت نیروهـای مـورد نیـاز بر 

مبنای این سـه اصل صورت گیرد. تأسـیس دانشـکده های 

دانشـگاه تهران قبل از تاسـغیس رسمی دانشـگاه، فعالیت 

 بـه دانشـگاه معقول و 
ً
مدرسـه عالـی سپهسـاالر کـه بعـدا

منقـول دانشـگاه تهـران تبدیـل شـد، ارتقـای دارالمعلمین 

ابتدایـی بـه دارالمعلمین عالـی و بعد دانشسـرای عالی که 

 زیرنظر دانشـگاه تهـران قـرار گرفت در راسـتای ایده 
ً
بعـدا

پی ریـزی مدرنیتـه ایرانـی بـود. بـا بازگشـت سـهمیه ۳۵ 

درصـدی دانشـجویان رشـته های تعلیـم و تربیـت هـم که 

بـا هـدف تربیت معلم بـه خارج اعزام شـده بودنـد، زمینه 

پیگیری این برنامه را در سطح مدارس فراهم کرد.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی تصریـح کـرد: در دوره ای که بحـث هایی مثل 

حجـاب زنـان و تعلیم زنـان در جامعه مطرح بـود دولت با 

تأسـیس مؤسسـه وعـظ و خطابـه و اقدامات مشـابه تالش 

داشـت سـه پایـه ایرانیـت، اسـالمیت و علمـی و فنـاوری 

مدرنیـه ایرانـی را بـه نحـوی متـوازن تقویـت کنـد یعنـی 

مـدارس  آموختـگان  دانـش  نمی خواسـت  کـه  همچنـان 

مذهبـی با ایرانیـت و مدرنیته بیگانه باشـند و حـوزه ای بی 

نداشـت  قصـد  نمی خواسـت،  جدیـد  علـم  از  بهـره 

دانشـگاهی بی بهـره از علـوم دینـی و ضدمذهـب ایجـاد 

کنـد. در سـال ۱۳۱۷ سـازمان پـرورش افکار بـا مدیریت 

متیـن دفتری تأسـیس شـد کـه از طریـق راه انـدازی رادیو، 

تدوین کتب درسـی، توسـعه موسـیقی و هنرهای مختلف 

و مطبوعـات درصـدد ایجاد نظام فرهنگـی جدید و ترویج 

گفتمـان مدرنیتـه ایرانی در کشـور بود. ایده ای که از سـال 

۱۳۱۸ بـا نخسـت وزیـری متیـن دفتـری بـا قوت تمـام در 

سراسر کشور اجرایی شد.

دکتـر ماحـوزی با اشـاره به تحـوالت شـهریور ۱۳۲۰ 

کـه بـه برکناری رضا شـاه و سـر کار آمدن محمدرضا شـاه 

توسـط قدرتهـای خارجـی منجر شـد، گفت: بـا روی کار 

آمـدن شـاه جـوان بـا پارادایـم شـیفتی در کشـور مواجـه 

شـدیم که وزن دموکراسـی را افزایش داد. دوره چهار سـال 

و نیـم نخسـت حکومت محمدرضا شـاه که هنـوز قدرت 

چندانـی نیافتـه بـود، دوره تـالش قاطبه نخبگان در مسـیر 

 این که تجربـه دو دهه 
ً
دموکراسـی خواهـی بود؛ خصوصـا

گذشـته بـه آنهـا نشـان داده بـود که نیـروی نظامـی حامی 

دربـار می توانـد هر مقاومتـی را در برابر دیکتاتوری شـاه را 

در هـم بشـکند و نهادهایی کـه تصور می کردنـد می توانند 

قـدرت را مهـار کننـد تـوان کمتریـن مقاومتـی نخواهنـد 

داشـت. دیگـر اینکـه ایـن نتیجـه حاصـل آمـده بـود کـه 
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سـاختار حکومتـی کـه بـر پایه اسـتبداد فـردی قـوام گرفته 

اراده قدرتهـای خارجـی هـم بـه شـدت  باشـد در برابـر 

متزلـزل خواهـد بود. تجربه دوره رضاشـاه باعث شـده بود 

کـه نخبـگان ایـن بـار بـه شـدت بـه سـمت دموکراسـی 

برونـد. اقبـال عمومـی جامعـه بـه احـزاب و مطبوعـات و 

متعاقـب آن دانشـگاه تهـران به احزاب سیاسـی و تشـکیل 

انجمن های دانشجویی در همین راستا قابل فهم است.

در همیـن فضـا هـم بود کـه در ۱۵ اسـفند ۱۳۲۱ دکتر 

اسـتقالل  بیانیـه  تهـران  دانشـگاه  وقـت  رئیـس  سیاسـی، 

دانشـگاه را تثبیـت و اعـالم کـرد. نقطـه سـخت کار دکتـر 

سیاسـی از سـال ۱۳۲۵ بـه بعـد بـود چراکـه دربار بـه این 

نتیجـه رسـید کـه آزادی هـای بعـد از شـهریور ۱۳۲۰ در 

گفتمـان  لـذا  و  شـده  منجـر  سـلطنت  زیـان  بـه  نهایـت 

دموکراسـی خواهـی را عقـب زد و بـه دشـمن دموکراسـی 

تبدیـل شـد. تـرور شـاه در سـال ۱۳۲۷ هـم در واقـع تیـر 

خالصی بود که به عمر این گفتمان پایان داد.

عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و 

اجتماعـی بـا بیان این کـه در این دوره، دربـار در جبهه ای 

دیگـر بـا دولـت درگیر بـود اظهـار داشـت: در دوره قوام و 

مصـدق نـزاع دولـت و دربـار چنـان بـاال گرفـت کـه در 

نتیجـه ایـن نزاع هـا حتـی خانـواده شـاه از کشـور رانـده 

شـدند و قـدرت دربـار چنـان مهار شـد کـه وزارت دربار 

در حـد یـک وزارتخانـه مشـورتی تقلیـل یافـت. کودتـای 

۲۸ مـرداد ۱۳۳۲ درواقـع تالشـی برای برگردانـدن قدرت 

بـود. شـدت تحـوالت سیاسـی در سـال های  بـه دربـار 

 هیـچ گفتمـان 
ً
۱۳۲۰ تـا ۱۳۳۲ بـه حـدی بـود کـه عمـال

دانشـی ای در کشـور مجال بـروز پیدا نکـرد. حتی دغدغه 

دکتـر سیاسـی  رئیس دانشـگاه تهـران  هم در حد اسـتقالل 

اداری، مالـی و سیاسـی دانشـگاه بود و هر چـه جلو رفت، 

بـه مـوازات کم رنـگ شـدن رویـه دموکراسـی خواهی در 

سطح جامعه، جنبه سیاسی آن بیشتر شد.

دکتـر سیاسـی در این دوره در مواجهـه با چهره هایی نظیر 

مهنـدس بازرگان و آل احمد دائما تأکید داشـت که دانشـگاه 

جای سیاسیون و میدان سیاسـت بازی استادان و دانشجویان 

نیسـت و آن هـا در داخـل دانشـگاه نبایـد بـه عنـوان عضـو 

احـزاب سیاسـی عمـل کننـد. در ایـن شـرایط جریان هـای 

سیاسـی خارج دانشـگاه هم تالش داشـتند فضای دانشگاه  را 

 دکتر فریدون کشـاورز از 
ً
بـه نفع خـود در اختیار بگیرند. مثال

سـران حـزب توده کـه در سـال ۱۳۲۵ تنها به مـدت ۷۵ روز 

وزیـر فرهنـگ کابینه قـوام بـود در دوره کوتاه مسـئولیت خود 

تـالش زیـادی بـرای تأثیرگـذاری بـر دانشـگاه به نفـع حزب 

تـوده داشـت. در مقابـل، مرحوم دکتر سیاسـی مانند سـپری 

جلوی مداخـالت بیرونی از طرف همه جریانات سیاسـی و 

حکومـت ایسـتاده بـود و طبیعـی اسـت کـه در ایـن شـرایط 

فراهـم  امـکان شـکل گیری هیـچ گفتمانـی  جدلـی اداری، 

نشود.

وی خاطرنشـان کـرد: از ۱۳۳۲ تـا بهمـن ۱۳۴۲ کـه 

برنامـه اصالحات اقتصـادی – اجتماعی موسـوم به انقالب 

شـاه و ملـت اعالم شـد تیم های مطالعاتـی مختلفی جهت 

پیاده سـازی برنامه هـای توسـعه مبتنی بر گفتمـان آمریکایی 

که بعد از جنگ جهانی دوم از سـوی آمریکا و سـازمان های 

بین المللـی نظیـر سـازمان ملـل متحـد و اقمـار آن دنبـال 

می شـد بـه ایـران آمدند. هـدف ایـن برنامه ها پایـان دادن به 

اجـرای  و  قومـی  و  زبانـی  ایدئولوژیـک،  جدال هـای 

و  آزادتـر  آینـده  بـه  رسـیدن  بـرای  توسـعه  برنامه هـای 

خوشبخت تر برای تمام بشریت اعالم شده بود.

 
ً
 از سـال ۱۳۳۲ که قـدرت را کامال

ً
شـاه هم خصوصـا

در اختیـار گرفـت سـعی داشـت خـود را بـا ایـن جریـان 

جهانـی همـراه کنـد و کودتـای ۲۸ مـرداد در واقـع پایـان 

تمـام موانعی بـود که می توانسـت جلو اجرای پیاده سـازی 

این الگوی آمریکایی توسعه در ایران را بگیرد.

کـه  چیـزی  مصـدق،  مثـل  وزیـری  نخسـت  بـرای 

اهمیـت داشـت ملی شـدن صنعت نفـت بود ولو بـه زیان 

شـاه باشـد امـا شـاه جـوان آینـده خـود را در افقـی دیگـر 
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می دیـد کـه از طریـق پیوسـتن بـه مـوج جهانـی ای کـه به 

رهبـری آمریـکا دنبـال می شـد تأمیـن می شـد. طبیعی بود 

کـه همراه شـدن با ایـن روند جدیـد نیازمنـد گفتمانی تازه 

بـود کـه از اوایـل دهـه ۱۳۴۰ در قالب بندهایـی از اصول 

انقـالب شـاه و مـردم )انقالب سـفید( دنبال شـد و به ۲۰ 

سـال بی گفتمانـی آمـوزش در ایـران پایـان داد. در همیـن 

راسـتا بود که از سـال ۱۳۳۸ مطالعات الزم برای تأسـیس 

یـک دانشـگاه آمریکایـی با نـام دانشـگاه پهلوی آغاز شـد 

 کار خـود را آغـاز 
ً
و در سـال ۱۳۴۱ ایـن دانشـگاه رسـما

کـرد. گفتمـان تـازه کـه تـا انقـالب اسـالمی ۱۳۵۷ ادامه 

داشت، گفتمانی لیبرال – اقتصادی بود.

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  پژوهشـی  معـاون 

اجتماعـی در خصـوص تحوالتـی کـه طـی ایـن دوره در 

داشـت:  اظهـار  داد،  رخ  کشـور  عالـی  آمـوزش  حـوزه 

انقـالب علمی و آموزشـی از بندهای انقالب شـاه و مردم 

بـود کـه اقدامـات مختلفـی در راسـتای آن انجـام شـد. 

اعـالم رسـمی پذیـرش الگـوی آمریکایـی در سـال ۴۲ 

توسـط شـاه کـه بـر اسـاس آن وزارت آموزش و پـرورش و 

اندکـی بعـد وزارت علـوم برنامه هایـی را اجـرا کردنـد و 

طـرح »از مدرسـه تـا دانشـگاه« را دنبـال کردنـد، همگـی 

ذیـل همین ایده انجام شـد. تأسـیس مؤسسـه تحقیقات و 

و  دانشـگاه ها  توسـعه  آموزشـی،  و  علمـی  برنامه ریـزی 

الگوگیـری  و  دنیـا  بـزرگ  کالج هـای  نظـر  زیـر  کالج هـا 

جهـان،  معتبـر  دانشـگاه های  از  دانشـگاه ها  از  بسـیاری 

 دانشـگاه پهلوی از دانشـگاه پنسـیلوانیا و دانشگاه ابن 
ً
مثال

سـینا زیر نظـر دانشـگاه مونپلیه فرانسـه، دانشـگاه صنعتی 

آریامهـر و دانشـگاه صنعتـی آریامهـر اصفهـان )بـا مـدل 

دانشـگاه ام آی تـی( و غیره– از جمله اقدامات انجام شـده 

در راسـتای تحول آموزش عالی در کشـور بـود. برنامه های 

آموزشـی ایـران در ایـران بر مبنـای پـرورش خالقیت های 

و  اقتصـادی  کارآفرینـی  تیمـی،  فعالیت هـای  فـردی، 

دموکراسـی طراحـی شـده بود که دیری نگذشـت بـه دلیل 

دخالت هـای دربـار که تالش داشـتند در کنار دموکراسـی 

و آزادی خواهـی و حقـوق مدنـی، اطاعـت از سـلطنت را 

دانشـگاه های  مشـی  برخـالف  یـا  و  دهنـد  تعلیـم  هـم 

دچـار  کننـد،  دخالـت  دانشـگاه ها  امـور  در  آمریکایـی 

ناسـازگاری گفتمانـی شـد؛ ناسـازگاری ای کـه بـا تجمیـع 

تعارضات ناشـی از سـرکوب سیاسـی  اجتماعی سـرانجام 

به انقالب ۵۷ منجر شد.

دکتـر ماحـوزی کـه سـرکوب خاندان هـای ریشـه دار 

و   ۱۳۵۰ دهـه  اواخـر  تـا   ۱۳۲۰ سـال های  طـی  ایرانـی 

پتانسـیل انتقام گیـری ایـن خاندان هـا و اعقـاب آنهـا را از 

 ۵۷ انقـالب  بـروز  در  شـده  دیـده  کمتـر  مؤثـر  عوامـل 

می دانـد، خاطرنشـان کـرد: در کنـار این عامل و مسـائلی 

مثـل نابرابـری و شـکاف عمیـق بیـن چنـد شـهر بـزرگ 

کشـور با دیگـر شـهرهای عقب افتاده و مناطق حاشـیه ای، 

انتظـار  همچنیـن  و  کالج هـا  و  دانشـگاه ها  شـکاف 

در  فرزندانشـان  اسـتخدام  بـرای  دولـت  از  خانواده هـا 

مشـاغل دولتی پس از اخـذ مدرک که مغایر بـا برنامه های 

کارآفرینـی طراحی شـده بـود و نمودهای آن از چند سـال 

دیـده  کار  جویـای  تحصیل کـردگان  اعتـراض  در  قبـل 

می شـد در کنـار عوامل دیگـر، جریان اجتماعـی معترض 

عظیمـی را شـکل داد کـه در نهایـت بـه سـرنگونی رژیـم 

سلطنتی منجر شد.

وی تصریـح کـرد: در دهه ۱۳۵۰ و در آسـتانه انقالب 

اسـالمی، گفتمـان ابوالحسـن فروغـی مبنی بـر ایـن که ما 

از خودمـان چیزهایـی داریـم کـه می توانیـم عرضـه کنیم، 

تحـت عنوان گفتمان »بازگشـت به خویشـتن« احیا شـد؛ 

ایـده ای کـه در قالـب سـه گفتمـان بازگشـت به خویشـتن 

پتانسـیل  بـا  اسـالمی خویـش توسـط مرحـوم شـریعتی 

ترکیـب فرهنـگ بومـی بـا تکنولـوژی غربـی، بازگشـت به 

خویشـتن ایرانـی قبـل از اسـالم و بازگشـت به خویشـتنی 

کـه بـر مبنـای ایـده ای سـنت گرایانه در دیـدگاه متفکرانـی 

چـون گنـون، شـوان و دکتـر سـید حسـین نصـر مخالـف 
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بـود.  مدرنیتـه  و  سـنت  بیـن  آشـتی ای  و  تلفیـق  هرگونـه 

در  مطـرح  مختلـف  گفتمان هـای  ترکیـب  بـا  همچنیـن 

جریـان انقـالب مثل گفتمـان چپ، لیبـرال، مذهبی، ملی 

و … جریانـی شـکل گرفـت که ادعـای ارائـه گفتمانی تازه 

را داشـت. گفتمانـی کـه از یک سـو غرب سـتیز و خواهان 

بازگشـت بـه خویشـتن بـود و از سـوی دیگر با پاکسـازی 

احـزاب و جریان هـای فکری دیگـر، دانشـگاه را در اختیار 

نهادهـا و تشـکل ها و انجمن هـای اسـالمی قـرار داد. این 

گفتمـان اسـالمی بومـی ضـد غربـی کـه در سـه سـطح 

تـالش  شـده  ایجـاد  کارمنـدان  و  دانشـجویان  اسـتادان، 

داشـت افـرادی را براسـاس همین گفتمـان در دانشـگاه ها 

تربیت کند.

ایـن گفتمـان بـه نحـوی از ایـده محـوری ابوالحسـن 

اندیشـه های  از  ملهـم  اعتراضـی  چاشـنی ای  بـا  فروغـی 

هرچنـد  می کـرد؛  تغذیـه  شـریعتی  و  احمـد  آل  جـالل 

برخالف خواسـت فروغی، بجـای گفتگو بـا دنیای جدید 

غرب، ستیز با غرب را وجهه همت خود قرار داد.

کادمیک  بـه گفتـه وی، ایـن رویه که بـه نوعی عزلـت آ

در ایران منجر شـده اسـت، خـود را به صورت مشـکالت 

در  علمـی  افـت  بحـران  اسـت؛  داده  نشـان  متعـددی 

و  آموزشـی  سـورفتارهای  بحـران  درس،  کالس هـای 

پژوهشـی، بحـران ارتبـاط بـا جامعـه و دولـت و صنعت و 

بازار و غیره.

اما چـه باید کـرد. بنا بـه مطالعات پسادانشـگاهی، از 

بیـن چهـار عرصـه دولـت، بـازار، نهـاد دیـن و جامعـه، 

دانشـگاه های منتخـب آینـده ایـران می بایسـت بـا رعایت 

کادمیـک و یافتـن منطقـی ویـژه فعالیت  اصـل اسـتقالل آ

خـود، بیـش از هـر عرصـه ای بـا جامعـه ارتباطـی متقابل 

برقـرار کننـد تـا هـم از حمایت هـای مالـی و مدیریتـی و 

نظارتـی جامعـه بهره منـد شـوند و هـم با قدرت بخشـیدن 

بـه جامعـه، از تولی گـری دولت کـم کننـد و خروجی ها و 

محصـوالت دانشـگاه را در جـای مناسـب مصـرف کنند. 

ایـن موضوع مقتضـی تصمیم گیری درون خود دانشـگاه ها 

محصـوالت  از  دانشـگاه ها  هوشـمندانه  بکارگیـری  و 

خـود  در  نخسـت  وهلـه  در  فنـاوری  و  علـم  پیشـرفته 

و  پژوهشـی  مراکـز  و  علمـی  گروه هـای  و  دانشـکده ها 

قطب های علمی و پارک های علم و فناوری است

دکتر خدیجه کشاورز پژوهشگر 
برتر سال 13۹۸ مؤسسه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی

 دکتـر حسـین میرزایـی رئیـس مؤسسـه در جلسـه 
آنالیـن اعضای هیئت علمی، دکتر خدیجه کشـاورز 
را به لحاظ کسـب بیشـترین امتیاز پژوهشی اعضای 
هیئـت علمـی در سـال ۱۳۹۸ بـه عنـوان پژوهشـگر 

برتر مؤسسه در این سال معرفی کرد.

دکتـر خدیجـه کشـاورز صاحـب آثـاری چون 
میـدان  در  زنـان  »علـم ورزی  ناتمـام«،  »رؤیـای 
جهـان  در  »زنـان  کتـاب  ترجمـه  و  دانشـگاه« 

دانشگاهی« است
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دکتر سعیده سعیدی

 ،)۱۳۹۹( فالحتـی  لیـال  و  سـعیدی  سـعیده   

دانشـجویان  چالش هـای  جنسـیتی  تحلیـل 

افغانسـتانی در ورود بـه نظـام آمـوزش عالـی ایـران، 

دوره ۱۱، شماره ۲.

تمنـای  بازخوانـی   ،)۲۰۲۱( سـعیدی  سـعیده 

مهاجـرت از دریچـه جنسـیت: فربـه شـدن آمـوزش 

منیات 
ُ
عالـی ایـران در بوتـه نقـد، )قـراءه نسـویه فـی ا

الهجـره لدی النسـاء المتخصصـات: تضخم التعلیم 

العالـی فی إیران علـی محک النقد(، مجله دراسـات 

العلوم االنسـانیه )دانشـگاه تربیت مدرس(، دوره ۲۷، 

شماره۴،  زمستان.

دکتر خدیجه کشاورز

نشسـت زنـان در آمـوزش عالـی بـا نگاهـی بـه 

دانشـگاه کردسـتان، ۱۶ دی مـاه، مؤسسـه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی )دبیر نشست(

نشسـت زنـان در آمـوزش عالـی بـا نگاهـی بـه 

دانشـگاه کاشـان، ۳۰ دی مـاه، مؤسسـه مطالعـات 

فرهنگی و اجتماعی )دبیر نشست(

نشسـت زنـان در آمـوزش عالـی بـا نگاهـی بـه 

دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان، ۵ اسـفند، مؤسسه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی )دبیر نشست(

زنـان در آمـوزش عالـی بـا نگاهـی بـه دانشـگاه 

بیرجنـد، ۱۹ اسـفند، مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعی )دبیر نشست(

مقالـه »ذهنیت دانشـجویان دانشـگاه های تهران 

نسـبت بـه خانـواده؛ مطالعـه ای کیفـی«، پنجمیـن 

همایـش ملـی »پژوهـش اجتماعـی و فرهنگـی در 

جامعه ایران«، ۶ و ۷ اسفند ۹۹

دکتر فیروزه اصغری

سـخنرانی بـا عنـوان »نقـش اعتمـاد در ارتبـاط 

شـهروندان در بحـران کرونـا«، همایـش اخـالق و 

فرهنگ شهرنشینی، ۲۹ بهمن ۹۹

دکتر مهدی اسدی

نقـد  و  عرضـه  ترویجـی  کرسـی  شـانزدهمین 

دیـدگاه علمـی »عوامـل موثـر بـر تربیـت سیاسـی 

دانشجویان«، 

امنیـت ملـی دانشـگاه و پژوهشـگاه  دانشـکده 

عالـی دفـاع ملـی، ١۶ دی مـاه ۱۳۹۹      ، دانشـگاه و 

پژوهشـگاه عالـی دفـاع ملـی و تحقیقـات راهبردی 

)مدیر جلسه(

دکتر رضا ماحوزی

انتشـار ترجمه کتـاب »نزاع دانشـکده ها« تألیف 

ایمانوئل کانت

نظریـه  و  آمـوزش  »فرهنـگ«،  کتـاب  ترجمـه 

مارتـا  هانـا  تألیـف  کانـت،  اندیشـه  در  اجتماعـی 

گنزالس

برگـزاری دومیـن همایش ملی »از مـدارس نوین 

تـا دانشـگاه در ایـران«ـ  از شـهریور ۱۳۲۰ تـا بهمن 

۱۳۴۱

دکتر محمدرضا کالهی:

محمـدزاده، امیـد؛ مرجایی، سـیدهادی؛ ودادهیر، 

»جامعه پذیـری  محمدرضـا  کالهـی،  و  ابوعلـی 

دانشـگاهی«  بیـن  تطبیقـی  بررسـی  دانشـگاهی: 

آمـوزش عالـی  برنامه ریـزی در  و  فصل نامـه پژوهـش 

)زمستان ۱۳۹۹(

کالهـی، محمدرضا »بازاندیشـی و ازخودبیگانگی 
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در تحصیالت دانشـگاهی« مجله مطالعات جامعه شـناختی، 

زمستان ۱۳۹۹

نوجوانـی در کشـاکش بـازی و برنامـه در روزنامـه ایـران، 

ویژه نامه ایران جمعه، صفحه ی پرسه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۹ 

»علوم انسـانی و روایـت افول در ایـران« در گفت وگوی 

خبرگزاری کتاب ایران، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

دکتر حامد طاهری کیا

مقالـه بـا عنـوان »بـروز احساسـات مردانـه در جریـان 

انقـالب ۵۷ بـا مطالعـۀ عکس هـای مسـتند انقـالب« در 

فصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی

پذیـرش مقاله با عنوان »پروژۀ تطهیر فرهنگ شـنیداری 

ایـران« در فصلنامـه  و میـدان موسـیقی در دهـۀ شـصت 

فرهنگ و ارتباطات

چـاپ کتـاب »مطالعـات فرهنگـی، میـدان کوانتـوم، 

روش پساکیفی« توسط نشر لوگوس

جلسـۀ سـخنرانی بـا عنـوان هندسـه پیوسـتار مـرگ و 

دانشگاه ایران به هندسه فضا در وضعیت دیجیتال

پذیـرش و ارائـۀ مقالـه در پنجمیـن همایـش ملـی دو 

ساالنه پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

دکتر سید ابوالحسن ریاضی

تألیف کتاب »تهران و تجربه حکمرانی خوب«

فعالیتهایاعضایهیئتعلمی
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کتاب سال و جایزه فارابی مکمل 
یکدیگر هستند

در  فرهنگـی  و  نشسـت »نقـش جشـنواره های علمـی 

سلسـله  از  کتـاب«  حـوزه  کیفـی  سـطح  ارتقـای 

نشسـت های تخصصـی نخسـتین نمایشـگاه مجـازی 

کتـاب تهـران بـا حضـور محمدعلـی مهـدوی راد، دبیر 

علمـی جایـزه کتـاب سـال جمهوری اسـالمی ایـران و 

حسـین میرزایـی، رئیـس دبیرخانه جشـنواره بین المللی 

نشسـت  ایـن  ابتـدای  در  شـد.  برگـزار  فارابـی 

محمدعلـی  دکتـر  المسـلمین  و  حجت االسـالم 

مهـدوی راد، دبیر برگـزاری جایزه کتاب سـال جمهوری 

اسـالمی ایـران در رابطـه با فلسـفه وجودی ایـن جوایز، 

ابعـاد و جوانـب آن گفـت: در رابطـه با ایـن رویدادها به 

لحـاظ نظـری و تحلیـل اجتماعـی، فرهنگـی و فکـری 

نکاتـی وجـود دارد کـه الزم اسـت بـه آن ها توجه شـود. 

در خصوص جوایز کتاب سـال در کشـورهای اسـالمی 

کـه روی آن هـا مطالعـه داشـته ام بایـد بگویـم در همـه 

کشـورهای اسـالمی جایزه کتاب سـال برگزار می شـود. 

در این برگزاری ها، آسـیب ها، مشـکالت و کاستی هایی 

به چشم می خورد که الزم است به آن ها بپردازیم.

 ایـن اسـتاد دانشـگاه بیـان کـرد: اینکه کتاب سـال و 

سـایر جوایـز با یکدیگر همپوشـانی دارنـد و چگونه باید 

برگـزار شـوند، موضوعاتی اسـت که بایـد در جای دیگر 

بـه آن هـا پرداختـه شـود؛ امـا گمـان نمی کنم شـخصی 

اهـل علـم و دانش باشـد و در چرایـی برگـزاری این گونه 

جوایز شـک کنـد. چراکه، توجـه به فرهنگ نشـان دهنده 

آن اسـت کـه جامعـه زنده اسـت و برنامه ریـزان فرهنگی 

جامعـه به دانـش اهمیت می دهنـد.  وی با اشـاره به این 

کـه نخسـتین کارکـرد ایـن جایـزه اطالع رسـانی اسـت 

اظهـار کـرد: بـه این معنـا که اگـر بناسـت جامعه علمی 

از آنچـه کـه تولیـد می شـود مطلـع شـود، بایـد چنیـن 

جوایـزی برگزار شـود. محققان نمی تواننـد از همه آثاری 

کـه در حـوزه تخصصی آن ها به وجود آمده، آگاه شـوند. 

ضمـن اینکه، همه آثـار ارزش مطالعه و بررسـی ندارند. 

از ایـن رو، نخسـتین کار ایـن جایـزه ارزیابـی و بررسـی 

آثـار و معرفـی آن بـه عنـوان منبعـی قابل مطالعه اسـت. 

بنابرایـن، جامعـه علمی باید با هم تعامل داشـته باشـند 

که جایزه کتاب سال این امر را محقق می کند.

 مهـدوی راد افـزود: نکتـه بعـدی مقولـه دیده شـدن 

اسـت. روشـن اسـت که محقق، مولف و پژوهشـگری 

کـه کار علمـی را آغـاز کرده چنـدان جنبه مـادی برایش 

اهمیـت نـدارد بلکـه پشـتوانه علمی و فرهنگـی آن مهم 

اسـت. بنابرایـن، اگـر جایـزه کتاب سـال بـه جایگاهی 

برسـد کـه بـه آثـار برگزیـده توسـط هیـات داوران ایـن 

جایـزه اهمیـت داده شـود، محقق و مولف بـا این جایزه 

دیده می شوند که قطعا برای آن ها ارزشمند است.

 ایـن اسـتاد دانشـگاه تهـران توجه بـه مخاطـب را از 

دیگـر کارکردهـای این جایزه دانسـت و تصریـح کرد: در 

این جوایز مشـخص می شـود که برگزارکنندگان مخاطب 

را مد نظر قرار داده و سـنجش کتاب ها را متناسـب با نیاز 

آن هـا انجـام داده اند. به ایـن معنا که مولفان برای کسـب 

را رعایـت کننـد کـه  اسـتانداردهایی  بایـد  امتیـاز الزم 

متناسب با نیاز مخاطبان در نظر گرفته شده است.

جایـزه کتـاب سـال، رویدادی اسـت کـه هیچ 

رویداد مشابهی به گرد پای آن نمی رسد
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در ادامه این نشسـت حسـین میرزایی رئیـس دبیرخانه 

جشـنواره بیـن المللـی  فارابـی بـا بیـان اینکه کـه دولت و 

مجموعـه دسـتگاه های فرهنگـی و علمی کشـور  تقدیر از 

آثـار برگزیده در  قالب جشـنواره های ملـی و بین المللی را 

وظیفـه خـود می داننـد گفـت: موضـوع اصلی اسـتمراری 

اسـت کـه در برگـزاری جشـنواره ها و جایزه ها وجـود دارد 

کـه نشـان دهنده جدیـت و ضـرورت ایـن امـر اسـت. در 

بـا تعـدد دانشـگاه ها در کشـور آمـاری می گویـد  رابطـه 

حـدود دو هـزار و ۷۰۰ دانشـگاه وجـود دارد کـه این آمار 

جعلـی اسـت. چراکـه، حـدود ۱۲۰ دانشـگاه در کشـور 

وجـود دارد، بقیـه مراکـز دانشـگاه نیسـتند و عمـده مراکز 

آمـوزش عالـی هسـتند. دربـاره جشـنواره های علمـی هم 

ماجـرا همیـن اسـت. یعنی جشـنواره ملـی  و بیـن المللی 

کـه به صـورت رسـمی مصوب شـده اسـت جایـزه کتاب 

سـال جمهوری اسـالمی ایـران، جشـنواره های خوارزمی، 

فارابی، رازی و جایزه ادبی جالل آل احمد است.

 وی تأکیـد کـرد: بنابرایـن، کل آن چیـزی کـه مصوبـه 

هیـات وزیـران و شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی اسـت به 

تعـداد انگشـتان دسـت اسـت. ضمـن اینکـه جشـنواره های 

فصلـی و دوره ای هـم قابـل تقدیرند، امـا نباید آنهـا را ملی و 

بیـن المللـی تقلی کـرد. هیـچ رویداد مشـابهی به گـرد پای 

جایزه کتاب سـال نمی رسـد و سـایر جشـنواره ها نیـز در تراز 

بین المللی و ملی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

 رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی وزارت 

علـوم، تحقیقات و فنـاوری افزود: ایـن رویکردها در چند 

ایـن  دسـت اندکاران  مجموعـه  و  دولـت  در  اخیـر  سـال 

جوایـز جـای گرفتـه اسـت. در حالی کـه فی نفسـه هریک 

ماموریـت خـاص خودشـان را دارند و تا کنـون آیین نامه ها 

و خروجی هـای متفاوتـی هـم داشـته اند. بـه عنـوان مثـال 

جشـنواره فارابـی بـه عنـوان جشـنواره ای که ریاسـت آن را 

وزیـر علوم برعهـده دارد به بررسـی طرح هـای تحقیقاتی، 

کتاب پژوهشـی، رسـاله دکتـری و پایـان نامه کارشناسـی 

ارشـد می پـردازد؛ امـا جایـزه کتـاب سـال  فقط بـه کتاب 

پرداختـه و بـه نمایندگـی از فعالیت هـای وسـیع و فاخری 

کـه در کشـور انجـام می شـود از یـک اثـر تقدیـر می کند. 

البتـه در مراحـل نیمـه نهایـی آثار فاخـر معرفی می شـوند 

ولو اینکه برگزیده نشوند.

میرزایـی عنـوان کـرد: قـرار نیسـت این گونـه رویدادهـا 

آنقـدر کثـرت پیـدا کنند که از شـمارش خـارج شـوند؛ البته 

این صحبت مربوط به بخش رسـمی اسـت وگرنه، در بخش 

مدنـی تعدد این جوایز هیچ اشـکالی ندارد و نباید نسـبت به 

آن حساسـیتی وجود داشـته باشـد. چون ادعای کثـرت، این 

واهمـه کاذب را بـه وجود مـی آورد که تعدد وجـود دارد و باید 

همـه رویدادهـا را یک کاسـه کنیـم؛ در حالی کـه اکنون هم 

گالیه هایـی وجـود دارد کـه چـرا اثـر فاخـر فـالن نویسـنده 

برگزیـده نشـده اسـت. در هرحـال، جایزه کتاب سـال جایزه 

جامـع ملـی و جوایز سـه گانه دیگر هـم در حـوزه پژوهش و 

تحقیـق در رشـته های مختلـف فعالیـت می کننـد؛ بنابرایـن 

وضـع موجـود بـا رعایـت شـرط برقـراری تعامـل و عـدم 

همپوشانی وضع بهینه ای است.

اسالمی  جوامع  در  یان ها  جر درباره  عکس العمل 

وجود ندارد.

 مهـدوی راد در ادامـه بـا بیـان اینکـه دانـش هیـچ گاه به 

بلـوغ نمی رسـد در رابطـه با مشـکالت مربوط بـه این حوزه 

گفـت: اشـکال عامـی کـه در جامعـه مـا وجـود دارد و در 

تصمیم گیری هـای کالن هـم بـه چشـم می خـورد بی توجه 

بـه آمـار اسـت. اگر شـرایطی باشـد کـه نمونه ها و اعـداد و 

ارقام را بررسـی و باهم مقایسـه کنیم قطعـا نتایج حیرت آور 

خواهـد بـود.  وی افـزود: عکس العمل دربـاره جریان ها در 

جوامـع اسـالمی وجـود نـدارد. یعنـی پیرامـون کتاب هایی 

که منتشـر می شـود، نقد و بررسـی نشـده و مقاله ای تدوین 

نمـی شـود. با همـه این چالش هـا، در جایزه کتاب سـال به 

وضـوح این اثرگذاری قابل مشـاهده اسـت؛ البته همان طور 

کـه اشـاره کـردم آمـاری در ایـن راسـتا وجـود نـدارد. امـا 
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همیـن کـه شـخصیت بزرگـی تمـاس می گیـرد و از آثـار 

می کنـد،  سـؤال  و  گالیـه  داوری هـا  نحـوه  و  برگزیـده 

نشـان دهنده آن اسـت کـه رویـداد مـورد توجـه قـرار گرفته 

اسـت. البتـه در ایـن دوره در نظر داریم آمـاری ارائه دهیم از 

اینکه در ۶ سال گذشته چه کرده ایم.

 دبیـر علمـی جایـزه کتـاب سـال عنـوان کـرد: معضل 

دیگـر این اسـت کـه بعـد از اتمـام این رویـداد جریـان را 

رهـا می کنیـم و تشـکیالت دائمـی و مسـتمری در اختیـار 

نداریـم. رسـانه ملـی و صداوسـیما هـم توجهـی بـه آثـار 

برگزیـده و نقد و بررسـی آن هـا ندارنـد. در صورتی که اگر 

نقـد علمـی دربـاره ایـن جشـنواره ها صـورت گیـرد قطعـا 

اثـر کیفـی آن ارتقـا پیـدا می کنـد، البتـه معتقدم بـا همین 

شرایط موجود هم این رویداد بی تاثیر نیست.

کارکـرد اصلـی جشـنواره ها رصـد و دیده بانـی آثار 

است

 در ادامـه، رئیس دبیرخانه جشـنواره بین المللـی فارابی با 

بیـان اینکـه وقتـی این جوایـز اعتبار و شـان خـود را به لحاظ 

مـادی و معنوی داشـته باشـند، قطعـا اثرگذارند، اظهـار کرد: 

ارتقـای کیفی یعنـی مولف می دانـد باید اثر بـا کیفیت خلق 

کنـد تـا اجازه حضـور در رویدادهای این چنینـی را پیدا کند. 

ایـن  رسـالت  و  مسـئولیت  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا 

جشـنواره ها، کیفی سـازی آثـار نیسـت، بلکـه ایـن موضـوع 

بخشـی از کارکردهـای پنهان آن اسـت. کارکـرد اصلی چنین 

رویدادهایـی رصـد آثـار اسـت، بـه ایـن معنا که در سیسـتم 

علمی و فرهنگی کشور وظیفه دیده بانی را برعهده داریم.

برخـی  در  گاهـی  اینکـه  بیـان  بـا  میرزایـی،   حسـین 

حوزه هـا آثـاری کـه قابل برگزیده شـدن باشـند وجـود ندارد 

زنـگ خطری اسـت کـه نبایـد نادیـده گرفتـه شـود، گفت: 

انتظـار از این گونـه جشـنواره ها ارتقـاء کیفیـت آثـار علمی 

نیسـت، بلکـه بایـد فرآینـدی تـدارک دید کـه آثـار برگزیده 

رهـا نشـوند و بین مولـف و دسـتگاه های مرتبط بـا موضوع 

اثـر ارتبـاط برقـرار شـود. وقتـی مـا اثـر را معرفـی می کنیم 

بایـد دیگرانـی آن را ادامـه دهنـد، هنگامـی کـه ایـن ماجـر 

اسـتمرار نمی یابـد مشـکالتی بـه وجـود می آیـد. خالصـه 

کالم اینکـه، ایـن کشـور مهد تمدن و فرهنگ بـوده و همه با 

هـم باید در هر شـرایطی که هسـتیم برای اعتـالی آن تالش 

کنیـم. در این میـان هر دسـتگاهی که به ایـن موضوع توجه 

کند احترام به علم و عالم را ملی کرده است.

ایران شناس گرجستانی برگزیده 
یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی 

تجلیل شد
مراسـم تجلیـل و اهـدای لوح تقدیـر، تندیـس و جوایز 

یازدهمیـن دوره جشـنواره بین المللی فارابـی ویژه تحقیقات 

بـرادزه،  گریگـول  دکتـر  بـه  اسـالمی  و  انسـانی  علـوم 

ایران شـناس برجسـته گرجـی در محـل سـفارت جمهوری 

اسالمی در تفلیس برگزار شد.

بـا توجـه بـه ایـن کـه بـه دلیـل پاندمـی کرونـا امـکان 

حضـور برگزیـدگان بخـش بین الملـل یازدهمین جشـنواره 
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فارابی در مراسـم اختتامیه جشـنواره وجود نداشـت، مراسم 

اعطـای جایزه به دکتـر گریگول برادزه، برگزیده گرجسـتانی 

جشـنواره روز سـه شـنبه ۲۶ اسـفندماه مهرماه با سـخنرانی 

سـفیر جمهوری اسـالمی ایـران و رئیس دبیرخانه جشـنواره 

بین المللـی فارابی در محل سـفارتخانه جمهوری اسـالمی 

ایران در تفلیس برگزار شد.

 در ایـن مراسـم کـه با حضـور آنالین )برخـط( جمعی 

از ایران شناسـان برجسـته گرجسـتان و حمیـد مصطفـوی، 

رایـزن فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایـران برگزار شـد، اکبر 

قاسـمی علـی آبـادی، سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران در 

گرجسـتان طـی سـخنانی بـا تقدیـر از خدمـات برجسـته 

ایران شناسـان گرجی بـه فرهنگ ایرانی و تأکید بر گسـترش 

تعامل و ارتباط اندیشـمندان و فرهیختگان دو کشـور اظهار 

داشـت: به منظور گسـترش و تعمیق ارتباط با ایران شناسـان 

حضـور  بـا  نشسـت هایی  مـاه  سـه  هـر  گرجسـتانی، 

جمهـوری  سـفارت  میزبانـی  بـه  محتـرم  ایران شناسـان 

اسالمی ایران در تفلیس برگزار خواهد شد.

وی بـا تجلیـل از جایگاه علمـی و خدمات دکتـر برادزه 

ایـن  گسـترده  پژوهش هـای  و  ایران شناسـی  حـوزه  در 

اندیشـمند گرجـی در زمینـه تاریـخ و فرهنگ ایـران پس از 

چارچـوب  در  کـه  خرسـندم  بسـیار  گفـت:  اسـالم 

و  فرهیختـه  شـخصیت  ایـن  از  تقدیـر  و  سپاسـگذاری 

اندیشـمند و خدمات بسـیار شـایان توجه و ارزشمند ایشان 

توفیـق میزبانـی ایشـان در سـفارت جمهـوری اسـالمی را 

پیـدا کردیـم و امیـدوارم بتوانیـم از وجـود ایـن شـخصیت 

ارزشمند در مجامع و مناظر مختلف استفاده کنیم.

جشـنواره  دبیرخانـه  رئیـس  میرزائـی،  حسـین  دکتـر   

بین المللـی فارابـی هم که به صـورت برخط در این مراسـم 

حضـور یافتـه بود بـا ابراز تأسـف از این که بـه دلیل پاندمی 

کرونـا، امـکان میزبانی و دیـدار حضوری با دکتر بـرادزه در 

ایـران فراهم نشـده اسـت، اظهار داشـت: می دانیـم که بین 

موضـوع شـناخت و شناسـنده، تعلـق خاطـر و رابطـه ای 

عاطفی شـکل می گیـرد و می دانیـم که اغلب ایران شناسـان 

عـالوه بر ایـن که ایران شـناس هسـتند، ایران را هم دوسـت 

دارنـد و بـه فرهنگ و تمـدن ایران تعلـق خاطر دارنـد. دکتر 

بـرادزه کـه به دلیـل جمیع آثـار و خدمات ارزشمندشـان در 

بین المللـی  جشـنواره  دوره  یازدهمیـن  بین الملـل  بخـش 

فارابـی برگزیـده شـده اند از حـدود نیـم قرن پیـش در حوزه 

ایران شناسـی، صاحب کرسـی هسـتند و در زمینـه تاریخ و 

جغرافیای ایران و اسـناد زبان فارسـی در دانشـگاه تفلیس و 

دانشگاه های دیگر مشغول به تدریس هستند.

 وی بـا اشـاره بـه زمینه هـای تحقیقاتی این ایران شـناس 

برجسـته کـه فرهنـگ و تاریـخ دوره اسـالمی ایـران، تاریخ 

روابـط ایـران و گرجسـتان، تاریـخ ادبیـات فارسـی و هنـر 

شناسـی،  سـکه  اسـالمی،  هنـر  و  فرهنـگ  اسـالمی، 

کتیبه شناسـی و بررسـی متـون و اسـناد تاریخـی فارسـی 

اسـت، اظهـار داشـت: نام و یـاد دکتر بـرادزه به عنـوان یک 

ایران شـناس برجسـته همـواره در ایـران بـوده و هسـت. بـاز 

هم از این که نتوانسـتیم در تهران در خدمت ایشـان باشـیم 

عذرخواهـی می کنـم و همچنین فرصت این کـه در تفلیس 

خدمـت ایشـان برسـم را هـم نیافتـم خسـرانی بـرای مـن 

است.

دکتـر میرزائـی بـا تشـکر از سـفیر جمهـوری اسـالمی 

ایـران در گرجسـتان و همـکاران ایشـان کـه زمینـه برگزاری 

این مراسـم و اعطـای جوایز جشـنواره فارابی به دکتـر برادزه 

را فراهـم کـرده انـد بـرای وی و تمامی ایران شناسـان آرزوی 

سـالمتی کرد و در پایان درگذشـت همسـر دکتر برادزه را نیز 

به وی تسلیت گفت.

وی گفـت: بـه قـول ایرانی ها پشـت هـر مـرد موفق یک 

زن باگذشـت و ایثارگـر اسـت و قطعـا موفقیت هـای دکتـر 

بـرادزه هـم مرهـون حمایت های عاطفی و شـرایطی اسـت 

کـه همسـر ایشـان برایشـان فراهـم کرده انـد. لـذا نـام و یاد 

همسـر ایشـان را هـم در ایـن مراسـم گرامـی می داریـم و 

قدردان نقششان در این حوزه هستیم.
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در ادامـه این مراسـم، لـوح تقدیر جشـنواره بین المللی 

فارابـی کـه بـه امضـای رئیـس جمهـوری اسـالمی ایـران 

رسـیده، لـوح تقدیر دفتـر منطقه  ای آیسسـکو و کمیسـیون 

ملـی یونسـکو، تندیـس و دیگـر هدایـای جشـنواره توسـط 

سفیر جمهوری اسالمی ایران به دکتر برادزه اعطا شد.

دکتـر گریگول برادزه هم با تشـکر از مسـئوالن سـفارت 

جمهـوری اسـالمی ایـران اظهار داشـت: از لطـف و توجه 

همـه شـما یـک دنیـا سپاسـگذارم. دریافـت لـوح تقدیـر 

رئیس جمهور و کسـب جایـزه بین المللی فارابـی برای این 

بنـده باعـث افتخـاری بـزرگ اسـت. مـن ۷۸ سـال دارم و 

حـدود ۶۰ سـال در رشـته ایران شناسـی فعالیـت علمـی 

پژوهشـی دارم و تاریـخ و فرهنـگ ایـران دوران اسـالمی و 

روابط ایران و گرجستان را مورد مطالعه قرار می  دهم.

گفتگو با برگزیده بخش جوان جشنواره فارابی:
رونق بازار مباحث فلسفی و قوت 

فلسفه در عرصه آکادمی را می توان 
نشانه ای از قرار گرفتن جامعه در 

مسیر تعالی اجتماعی و بالندگی تلقی 
کرد.

بیـش از یک دهه اسـت که »جشـنواره بین المللـی فارابی، 

هـدف  بـا  اسـالمی«  و  انسـانی  علـوم  تحقیقـات  ویـژه 

حـوزه  در  نظریه پـردازی  انسـانی،  علـوم  اعتبـار  تقویـت 

علـوم انسـانی، نقـد گفتمـان غالـب بـر دانـش و پژوهش 

علـوم انسـانی، تمهید شـرایط بـرای عرضه تولیـدات علوم 

انسـانی کشـور در عرصـه بین المللـی، هـر سـاله به عنوان 

یکـی از رویدادهـای مهـم علـوم انسـانی برگـزار  شـده و 

پژوهشگران برتر این حوزه معرفی و تقدیر می شوند.

از آنجـا کـه آشـنایی بیشـتر بـا برگزیـدگان و مفاخـر 

علـوم انسـانی می تواند به عنـوان پشـتوانه ای قدرتمند برای 

و  انسـانی  علـوم  توسـعه  و  تحـول  سـازوکارهای  تعییـن 

تحلیل حال و آینده علوم انسـانی در کشـور مورد اسـتفاده 

بـا  گفتگـو  بـه  اقـدام  جشـنواره  دبیرخانـه  گیـرد،  قـرار 

پژوهشگران برگزیده جشنواره نموده است.

در اولیـن گفتگـو از سلسـله گفتگوهای سـال جاری، با 

آقـای دکتـر مصطفی زالـی برگزیـده دوم بخش جـوان گروه 

ایـران  مـن  بـرای  ایران شناسـی  کـرد:  وی خاطرنشـان 

دوسـتی اسـت. همـواره دوسـتدار فرهنـگ و تمـدن بـزرگ 

اسـالمی و دوسـت ملـت شـریف ایـران بـوده، هسـتم و 

خواهـم بـود. مـن عضـو کوچکـی از مکتـب ایران شناسـی 

گرجسـتان هسـتم و ایـن جایـزه نیـز بـه ایـن مکتب شـهیر 

تعلق دارد و اسـتادانی که شـاگرد آنها بـوده و خواهم بود. در 

پایـان بـا تبریک عید نوروز، سـالمت و تندرسـتی و شـادی 

و توفیقات روزافزون همگان را از خداوند خواهانم.

انسـتیتو  تـازه  کتـاب  از  جلـد  یـک  پایـان  در  بـرادزه 

شرق شناسـی گرجسـتان را که به مناسـبت شـصتمین سـال 

تاسـیس انسـتیتو منتشـر شـده به سـفیر جمهوری اسالمی 

ایران اهدا کرد



188  |  خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان  1399

اخبارجشنوارهبینالمللفارابی

فلسـفه، منطـق و کالم یازدهمیـن جشـنواره بیـن  المللـی 

فارابـی )بـا رسـاله دکتـری  اش با عنـوان "ضـرورت و امکان 

تبیین امر مطلق در فلسفه هگل"(، به گفتگو نشستیم.

 مصطفـی زالـی در سـال ۱۳۶۴ در کـرج به دنیـا آمد. 

وی مدرک کارشناسـی خود را در رشـته مهندسی کامپیوتر 

و کارشناسـی ارشـد خود را در دو رشـته مهندسی کامپیوتر 

و فلسـفه از دانشـگاه تهـران اخـذ کـرد. موضـوع پایان نامه 

وی در رشـته مهندسـی کامپیوتـر، »کاربـرد منطق ریاضی 

»متافیزیـک  فلسـفه،  رشـته  در  و  کامپیوتـر«  علـوم  در 

موجهـات در فلسـفه تحلیلـی معاصـر« بود. وی در سـال 

۱۳۹۵ از رسـاله دکتـری خـود در دانشـگاه تهـران دفـاع 

کـرد. دکتـر زالـی هـم اکنـون عضـو هیئـت علمـی گـروه 

فلسـفه دانشـگاه تهران اسـت. زمینه اصلـی مطالعات وی 

متافیزیـک )بـا تمرکـز بـر ابن سـینا، ارسـطو و هـگل( و 

فلسفه سیاسی )با تمرکز بر نظریه عدالت( است.

در ایـن گفتگـو ضمن مـروری بر سـابقه تحصیالت و 

حوزه  هـای علمـی و پژوهشـی مـورد عالقـه ایشـان، بـه 

اندیشـه  و  فلسـفه  اهمیـت  و  جایـگاه  قبیـل  از  مباحثـی 

فلسـفی، نظریـه عدالـت و اهمیـت عدالـت اجتماعـی و 

وضعیـت آمـوزش و پژوهـش فلسـفه در ایـران پرداختیـم 

)گفتگو از علی میرزائی و  فاطمه محمد(.

شـما از حوزه غیرعلوم انسـانی )حوزه فنی مهندسـی( 

بـه رشـته فلسـفه آمدیـد. چه شـد که بـه این وادی کشـیده 

شدید و آن حوزه را رها کردید؟

   برای پاسـخ به این سـؤال شـاید بد نباشـد کـه کمی به 

عقب تـر برگـردم و مقـداری از زندگـی خـود پیـش از دوران 

ورود بـه دانشـگاه بگویـم. مـن در یـک خانـواده مذهبـی 

متولـد شـدم و همچنـان نیز فردی مذهبی هسـتم. از سـوی 

دیگـر پـدر و مادرم همـواره در زندگی توجه خاصـی به افراد 

فقیر داشتند و در راه دستگیری از ایشان همواره می کوشیدند 

بـه رغم آنکـه در آن دوران خـود نیز از تمکـن مالی چندانی 

برخـوردار نبودنـد.  ایـن زمینـه خانوادگـی در شـکل گیری 

دغدغه هـای مـن از حیـث ایجابـی تأثیـر پایـداری داشـته 

اسـت. بـه همیـن جهـت بسـیاری از مسـائلی که تـا امروز 

نیـز بـا آن درگیـری نظـری دارم بـه پس زمینـه خانوادگـی و 

اجتماعـی مـن بازمی گـردد؛ از نسـبت میـان عقـل و دین تا 

توجه به مسـأله عدالـت اجتماعی و نابرابری. عـالوه بر این 

 از اواسـط دوره ابتدایـی، به قدری 
ً
از همـان کودکـی، تقریبا

را  مطهـری  شـهید  کتاب هـای  می  رسـید،  سـوادم  کـه 

می  خوانـدم؛ ابتدا از کتاب هایی مانند داسـتان راسـتان و در 

ادامـه حماسـه حسـینی و ... . در دوره راهنمایـی هـم کم و 

بـر کتاب هـای  ایـن کتابهـا را می  خوانـدم . عـالوه  بیـش 

شـهید مطهـری، یکی دیگـر از چیزهایـی که بـر روی ذهن 

من اثر گذاشـت منازعـات دوره اصالحات بود. بـه یاد دارم 

کـه در آن دوران )حـدود سـالهای ۷۶( بحث مشـروعیت و 

 مباحث میان 
ً
مقبولیـت داغ بـود. در این دوران نیز مشـخصا

آقـای مصبـاح و جریـان اصالحات و مسـائل مطـرح در آن 

ذهـن مـرا به خود مشـغول کرد. ایـن منازعـات در ذهن من 

از جهـت شـکل  گیری دغدغـه نسـبت بـه مسـائلی اثرگذار 

بـود کـه بعدهـا فهمیـدم از آنهـا تعبیر به فلسـفه سیاسـی و 

نظریـه سیاسـی می  شـود. سـومین منشـأ اثرگذار بـر من نیز 

آشـنایی تصادفـی بـا چند کتـاب  از شـهید آوینی بـود )آینه 

جـادو، توسـعه و مبـادی تمـدن غـرب و ...( کـه منجـر بـه 

آشـنایی با مسـائلی شـد که شـاید بتوان با کمی مسامحه از 

آن تعبیـر به مسـأله مدرنیته کـرد. پس اولین منشـأ، مواجهه 

بـا مسـئله معرفـت دینـی با تقریـر شـهید مطهـری، دومی، 

آشـنایی با مسـئله فلسـفه سیاسـی )نظام مشـروع سیاسی( 

بـود و سـومی، مواجهه با مسـئله  ای بـه نام مدرنیتـه )حدود 

سـال ۸۰  ۸۱( بـود. البتـه جـا دارد بـه عنوان یک مبـدأ مؤثر 

دیگـر هـم که کمـی بعدتـر بـر ذهنیتـم اثرگـذار بود اشـاره 

کنم؛ در فاصله سـال های ۸۵ تـا ۸۸ کتاب های عبدالکریم 

سـروش را نیز می  خوانـدم و کتابهای ایشـان از جهت توجه 

بـه فقـه و اصـول و فراگزاره های ناظـر به آن بـرای من خیلی 

اثرگـذار بود. پیـش از آن گرچه با افکار عبدالکریم سـروش 
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آشـنا بـوده و رجوعـی پراکنـده بـه آثارش داشـتم ولـی تا آن 

مقطـع هیچـگاه توجـه جـدی بـدان نکـرده بـودم. جالـب 

ایـن  همـه  از  می  بینـم  می  کنـم  فکـر  کـه  اکنـون  اسـت 

مبدأهایـی کـه در من اثرگذار بـوده، امروزه فاصلـه گرفته  ام؛ 

یعنـی نـه درکـی کـه از مدرنیتـه دارم آن درکـی اسـت کـه از 

کتاب هـای شـهید آوینـی گرفتم و نـه درکم از نظام سیاسـی 

اسـالم درک اسـتاد مصباح اسـت و نه آن نگاه دکتر سـروش 

را بـه فقـه و اصـول دارم. ولـی همـه اینها زمینه شـکل  گیری 

عالقـه  ام بودنـد کـه بسـیاری از آنهـا نیـز تا بـه امـروز تداوم 

به  خصـوص کتاب هـای شـهید  و  اینهـا  دارنـد. مجموعـه 

آوینـی کـه مطالعـه آنهـا مصـادف با سـال سـوم دبیرسـتان 

بـود، مـن را مقـداری نسـبت به تحصیـل در رشـته ریاضی 

مـردد کـرده بـود. منتهـا مـن در کـرج بـودم و آنجـا درس 

خوانـدم و امـروز هـم کـه ۱۷ سـال از آن روزگار می  گـذرد، 

یعنـی ۱۷ دوره بعـد از آن زمـان کنکـور برگزار شـده، خیلی 

ایـن جـو تغییر نکـرده اسـت؛ یعنـی در شهرسـتان ها خیلی 

بـرای رشـته علوم انسـانی، یک افـق تحصیلی وجـود ندارد. 

نه مدرسـه شـما را تشـویق می  کنـد و نـه خودتـان می  توانید 

ایـن افـق را خیلی حس کنید که چـه اهمیتـی دارد و به آن به 

عنـوان یک مقوله جدی بیندیشـید.  به همیـن جهت به رغم 

عالئـق و دغدغه هـای فراوانـی کـه داشـتم هیچگاه بـه علوم 

انسـانی به عنوان رشـته ای دانشـگاهی و انتخابی جدی فکر 

ادامـه  بـه  نسـبت  جـدی  تردیدهایـی  گرچـه  نمی کـردم، 

تحصیل در رشته ریاضی نیز در من شکل گرفته بود.

بـه هـر حـال مـن در سـال تحصیلـی ۸۱ ۸۲ در فضای 

کنکـور قـرار گرفتـم و بـه رغـم تردیدهایـی کـه داشـتم در 

کنکـور ریاضی شـرکت کردم و رتبه  بدی هم نیـاوردم و وارد 

رشـته مهندسـی کامپیوتـر در دانشـکده فنی دانشـگاه تهران 

شـدم. بعـد از ورود بـه دانشـگاه و مـراوده بـا دانشـجویان 

 رشـته فلسـفه، کـم  کـم بـه این 
ً
سـایر رشـته ها و خصوصـا

نتیجـه رسـیدم کـه می تـوان چنیـن رشـته  هایی را بـه عنوان 

کادمیک جـدی گرفت و احسـاس می کردم در  یـک زمینـه آ

آنهـا موفق تـر خواهـم بـود و حتی مدتـی نیز به دنبـال تغییر 

رشـته بودم. ولـی دانشـکده فنی جـو خیلی سـختگیرانه  ای 

داشـت. ایـن فضـای سـفت و سـخت دانشـکده فنـی دو 

حالـت دارد: یا شـما را در حاشـیه قرار می  دهـد و یا در متن 

خـود نگـه مـی  دارد و درس می  خوانید. من هـم در متن قرار 

گرفتـم و در تحصیـل موفـق بـودم و دیگر قضیه تغییر رشـته 

در مقطـع لیسـانس را بـا آنکـه تا ترم سـوم خیلی بـه آن فکر 

می  کـردم، جـدی نگرفتـم. البتـه شـاید یکـی از دالیلی هم 

کـه باعث شـد این مسـئله خیلی جدی نشـود، ایـن بود که 

بنـا به رسـم و سـنت معمـول دانشـکده فنی ، این دانشـکده 

سـاالنه به نفرات اول تا سـوم هر رشـته در هر ورودی جایزه 

می  دهـد و اسـامی آنها را نیز در تابلـوی اعالنات در معرض 

دیـد عمـوم قـرار می دهـد؛ من هـم در همـان سـال اول این 

جایـزه را دریافت کردم و نفر سـوم ورودی دوره خودم شـدم 

)از بیـن حدود ۹۰ دانشـجوی ورودی رشـته کامپیوتر سـال 

۸۲(. در عیـن حـال قابـل انـکار نیسـت کـه بـه این رشـته 

عالقـه هـم داشـتم و همچنـان نیـز بـه ایـن مباحـث عالقه 

بـا  بکنـم،  رشـته  انتخـاب  می  خواسـتم  کـه  زمانـی  دارم. 

خیلی  هـا مشـورت کـردم و دیدم چـون به ریاضیـات عالقه 

دارم یا باید ریاضی بخوانم یا در رشـته  های فنی و مهندسـی 

وارد شـوم که برایم بهترین رشـته »مهندسـی کامپیوتر« بود. 

هنـوز هـم فکـر می  کنم بـا همـه خامی هایی که یـک جوان 

بـرای انتخـاب رشـته در ۱۸ سـالگی دارد، بـا آن فضـا و 

مجموعه بضاعت ها انتخاب درسـتی داشـتم. در نهایت در 

سـال ۸۵ و همزمـان بـا آخریـن سـال دوران کارشناسـی 

 به ادامه تحصیل در رشـته فلسـفه این بـار در مقطع 
ً
مجـددا

کارشناسـی ارشـد فکـر می کـردم. ایـن در حالـی بـود کـه 

می  توانسـتم بـدون کنکـور وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد 

رشـته مهندسـی کامپیوتر بشـوم. جالب اسـت که آن سـال 

آنکـه می توانسـتم در رشـته  بـه رغـم  کنکـور هـم دادم و 

نرم افـزار در هر دانشـگاهی پذیرفته شـوم )در کنکور ارشـد 

رتبه ۲۱ رشـته مهندسی نرم افزار را بدسـت آوردم(، انتخاب 
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 می  خواسـتم 
ً
رشـته نکـردم بـه ایـن نیـت کـه دیگـر حتمـا

فلسـفه بخوانـم، اما تابسـتان سـال ۸۶ به دالیلـی گوناگون 

)کـه شـرح آن مجالـی دیگـر می طلبـد( مـردد شـدم و در 

نهایـت بـا اسـتفاده از سـهمیه اسـتعداد درخشـان و بـدون 

کنکـور، وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد مهندسـی کامپیوتر 

)سـال ۸۶( شـدم. دوران کارشناسی ارشـد فرصت مناسبی 

بـرای تأمـل و انتخاب مسـیر آینده بـود و در نهایت در سـال 

۸۷ برای شـرکت در کنکور کارشناسـی ارشـد فلسفه جدی 

مقطـع  وارد  یـک  رتبـه  کسـب  بـا   ۸۸ سـال  در  و  شـدم 

کارشناسـی ارشد فلسـفه شـدم. گردش علمی من از همین 

جا شکل گرفت.

امـا همچنـان فکـر می  کنـم کـه اثرگذارتریـن تجربـه 

زندگـی مـن همیـن چند سـال تحصیـل در دانشـکده فنی 

بـود، چون دارای چنـد ویژگی مهم بود که ما در دانشـکده 

ادبیـات بـا آنهـا مواجه نیسـتیم: یکـی اینکه بچه  هـا خیلی 

بـه لحـاظ انتقادی جـدی بودنـد و جدی بحـث می  کردند 

و اسـاتید هـم در تدریسشـان خیلـی جـدی بودنـد. ایـن 

همچنـان  بـود  حاکـم  آنجـا  در  کـه  انضباطـی  و  نظـم 

اثرگذارتریـن تجربـه زندگی من بشـمار مـی  رود. یعنی اگر 

دارد  گـردش  مبـدأ  یـک  مـن  زندگـی  بگویـم  بخواهـم 

می  توانـم بگویـم همـان ۱۸ سـالگی مـن اسـت کـه وارد 

تجربـه  لحـاظ  بـه  خیلـی  چـون  شـدم،  فنـی  دانشـکده 

بـه خاطـر همیـن  بـوده و  اثرگـذار  شـخصیتی روی مـن 

جدیـت، آن فضا یک فرصت بازاندیشـی انتقـادی بر روی 

همـه آن چیـزی کـه تـا آن روز بدسـت آورده بـودم برایـم 

فراهـم آورد؛ جـدای از آنکـه انضباط ذهنـی و رفتار علمی 

من نیز همچنان وامدار همان فضاست.

یـک نکتـه کـه بـرای خـودم هـم جالـب توجـه اسـت 

اینکـه تا اواخر دوران دبیرسـتان دو دغدغه متفاوت داشـتم 

کـه اولـی بـر دومـی غلبـه داشـت: دغدغه هـای سیاسـی 

اجتماعـی و دغدغه هـای درسـی؛ در واقع بیشـتر بـه دنبال 

را هـم  بـودم و درس  پیگیـری مسـائل سیاسـی اجتماعی 

کنـارش می خوانـدم؛ همـواره در درس موفـق بـودم ولـی 

تالشـم در درس از حد موفقیت در سـطح دروس مدرسـه 

فراتـر نمی رفـت؛ در آن دوره هیچـگاه مانند بسـیاری دیگر 

کـه از همـان کودکـی رویـای دانشـمند شـدن را دارنـد، 

نبـودم. شـاید همیـن دغدغـه دوگانـه باعـث شـد بـه رغم 

عالیـق سیاسـی اجتماعی کـه داشـتم در نهایـت بـه دنبال 

رشـته ریاضـی بـروم و ایـن تصور را کـه می توان میـان این 

دو سـاحت جمع کرد نداشـتم. از سـال سـوم دبیرسـتان به 

دنبـال تشـویق های یکـی از معلم هـای ریاضی دبیرسـتان 

او می دانـم   بسـیار وامـدار  را  آقاصفـری کـه خـود   آقـای 

توجـه بسـیار جدی تـری بـه درس پیـدا کـردم کـه مسـبب 

موفقیت هـای علمـی  و  دانشـگاه خـوب  یـک  در  قبولـی 

بعـدی شـد. االن هم کـه فلسـفه می خوانم بایـد بگویم به 

نوعـی میـان ایـن دو دغدغـه جمـع کـرده ام؛ یعنـی همان 

مسـائل سیاسـی اجتماعی را که بـه تدریج در ذهنم شـکل 

گرفته بود در ساحت نظری دنبال می کنم.

و  تاریخـی  بـه سـیر  بـه  نوعـی  قبـل  در سـؤال  شـما 

فنـی  حـوزه  در  تحصیـل  کردیـد.  اشـاره  تبارشناسـی   تان 

چقدر توانسـت به شـما کمـک بکند؟ چه تأثیـری بر روی 

نگرش های فلسفی شما داشت؟

  بنـده در همـان بخـش اول اشـاره  هایی بـه ایـن مطلـب 

داشـتم. تأثیراتش هم شـکلی و هم محتوایی بـود؛ البته وقتی 

میـان شـکل و محتـوا تفکیـک قائـل می شـوم منظـورم ایـن 

نیسـت کـه دسـته ای از عوامـل تأثیر شـکل و دسـته ای دیگر 

تأثیـر محتوایـی دارنـد. بلکـه پـاره ای از ایـن عوامل بـه رغم 

آنکـه ممکن اسـت در نظر نخسـت شـکلی به نظر برسـند، 

محتـوا را نیـز متعیـن می کننـد؛ بـه طـور خـاص انضبـاط 

پژوهـش حاکـم بـر دانشـکده فنـی را می توانم امری شـکلی 

تلقـی کنـم که محتـوا را نیز متعیـن می کند. یعنی وقتـی وارد 

حـوزه فلسـفه شـدم، دیگـر دنبـال ایـن نبـودم که یک سـری 

محفوظـات را دنبـال کنـم، بلکـه بیشـتر دنبـال این بـودم که 

بتوانـم مواجهـه ای انتقادی اسـتداللی با متون داشـته باشـم و 
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خودم نیز در بسـط اندیشـه فلسـفی مساهمت داشـته باشم. 

جا دارد اینجا به یک خاطره اشـاره کنم: اسـتادی در دانشکده 

فنی داشـتم کـه خیلی به ایشـان مدیونـم، به نام دکتـر رامتین 

خسـروی. زمانـی کـه مـردد بـودم بـدون کنکـور وارد مقطع 

ارشـد دانشـکده فنی بشـوم، ایشـان تـازه هیئت علمی شـده 

بود. رفتم و از ایشـان پرسـیدم من مانده  ام که در مقطع ارشـد 

فنی بخوانم یا به سـراغ فلسـفه بروم. ایشـان بـا لحنی صریح 

بـه مـن گفتند حاال که یک ارشـد بـدون آزمـون و بی زحمت 

پیـش رویـت هسـت، بخوان، امـا من بـا وضعیتی کـه در تو 

می  بینم، آدمی نیسـتی که کار مهندسـی بکنی، درنهایت هم 

بـه سـمت کارهایـی چـون روزنامه نـگاری خواهـی رفـت. 

ایشـان در ادامـه صحبـت جالبـی کردنـد و گفتنـد اگـر در 

دانشـکده فنـی درس بخوانـی، انضبـاط پژوهـش را بدسـت 

مـی  آوری. شـاید بتوانم بگویم مهمترین چیزی که دانشـکده 

فنـی بـرای مـن داشـت و من همچنـان معتقـدم مـا در علوم 

انسـانی در ایـن بخش در ایران ضعـف داریم، همین انضباط 

پژوهـش بـود. ذیـل همیـن انضبـاط پژوهـش یکی دیگـر از 

چیزهایـی که در دانشـکده فنـی بر من تأثیرگذار بـود، این بود 

کـه مـا از همان تـرم اول کارشناسـی مجبور شـدیم متن  های 

انگلیسـی بخوانیم. اینها همه مسـائل شکلی هسـتند ولی به 

محتـوا جهت می  دهند. یعنی از همین طریق مسـأله مواجهه 

بـا آخریـن دسـتاوردها و پیگیـری پژوهش هـا در سـطحی 

جهانی برایم نهادینه شد.

در مقطـع کارشناسـی ارشـد و تحصیـالت تکمیلی در 

هـر جـای دنیا می  بینید که اسـتاد ذیـل حـوزه پژوهش مورد 

نظـر یـک برنامـه را ارائـه می  دهـد، یـک مسـأله را طـرح 

می  کنـد و یـک سـری متـون ناظـر بـر آن مسـأله را معرفـی 

می  کنـد تـا کم  کـم یـک مسـئله بـا عمـق بیشـتر در ذهـن 

دانشـجو شـکل بگیـرد، حـال آنکـه مـا در مقطـع ارشـد و 

دکتـرا چنـان درس هـا را ارائـه می  دهیـم و کار می  کنیـم کـه 

باعـث می  شـود پایان  نامه  هـای مـا پایان  نامه  هـای سـترونی 

باشـد؛ چراکـه دانشـجو سـه تـرم در مقطـع ارشـد و دکتـرا 

درس می  خوانـد و در نهایـت هیـچ ایـده  ای بـرای پژوهـش 

بدسـت نمی  آورد. یکـی از مهمترین تأثیرات دانشـکده فنی 

بـرای مـن کسـب انضبـاط پژوهـش بود. ایـن به معنـای آن 

نیسـت کـه تـا امـروز مسـاهمتی جـدی در حـوزه تفکـر 

اندیشـه فلسـفی داشـته ام، ولـی ایـده  آل مـرا از کار علمـی 

شـکل داده اسـت. البته تحصیل در دانشـکده فنی در مقطع 

ارشـد و دکتـرا حاصلـی دیگـر نیـز برایـم داشـت؛ حـوزه 

پژوهـش من در دانشـکده فنـی، منطق ریاضـی و کاربرد آن 

در علـوم کامپیوتـر بـود کـه از این حیـث به نوعی بـا برخی 

از مباحـث فلسـفی در پیونـد وثیق اسـت؛ گرچـه اکنون در 

این حوزه پژوهشی جدی انجام نمی دهم.

از نظـر نگرش تـان بـه فضـای جامعه و کشـور و... چه 

تأثیری بر روی شما داشت؟

  فکـر می  کنـم تأثیـرش ایـن بـود که همـان بازاندیشـی 

انتقـادی را برایـم بـه ارمغـان آورد؛ یعنی اینکه دنیـا را خیلی 

صفـر و یـک و سـیاه و سـفید نبینـم. من نسـبت بـه همه آن 

چیزهایـی کـه خوانـدم و همـه آن چهـار مبدأیی کـه بدانها 

اشـاره کـردم، اکنـون یـک بازاندیشـی انتقـادی دارم. یعنـی 

می  گویـم تـا اینجـا با فـالن شـخص همراهـم و از اینجا به 

 مـن در گـروه فلسـفه دانشـگاه تهـران به 
ً
بعـد نیسـتم؛ مثـال

عنـوان فـردی غیرهایدگـری شـناخته می  شـوم، حـال آنکـه 

یـک دوره  آن را می  خوانـدم ولـی اکنون برایم جدی نیسـت. 

 دیگـر بـه آن شـکل برایـم جدی 
ً
یـا مسـئله مدرنیتـه اصـال

نیسـت. آن دوگانه سـنت و مدرنیته و آن دوگانه امر بشـری و 

مقالـه  ی  در  مـن  نـدارم.  قبـول  معنـا  آن  بـه  را  الهـی  امـر 

روزنامـه  ای تحـت عنـوان »از عقـل عرفی تا عقل قدسـی« 

کـه هنـوز هـم مانیفسـت فکـری مـن اسـت، سـعی کـردم 

توضیـح بدهـم مـا نبایـد بیـن امـر مقـدس و سـکوالر یک 

دوگانـه قائـل بشـویم کـه یـک طـرف امـر مقـدس باشـد و 

باشـد.  آشـتی ناپذیر  اینهـا  و  سـکوالر  امـر  دیگـر  طـرف 

همچنیـن یکی از چیزهایی کـه با ورود به دانشـکده فنی در 

ذهـن من به لحـاظ محتوایی جدی تر شـد، توجه به مسـئله 



192  |  خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان  1399

اخبارجشنوارهبینالمللفارابی

نابرابـری طبقاتـی بـود. اشـاره کـردم که پیشـتر نیـز همواره 

مسـأله فقـر در ذهن من جـدی بود ولـی ورود به دانشـکده 

فنـی مـرا بـه سـطح دیگـری از نابرابـری طبقاتی آشـنا کرد. 

زمانـی کـه بنـده وارد دانشـکده فنـی دانشـگاه تهران شـدم، 

اولیـن چیـزی کـه توجهـم را جلـب کـرد مسـئله نابرابـری 

آموزشـی بـود. مـن از کـرج آمده بـودم و تمـام دوازده سـال 

تحصیلـم را در مـدارس دولتـی گذرانـده بودم، آمـدم دیدم 

۶۰ درصـد از همکالسـی  های مـن در دانشـگاه از مدارس 

سـمپاد هسـتند که باألخره مدارس ویژه محسـوب می شوند 

و ۳۰% از مـدارس غیرانتفاعـی برجسـته تهران هسـتند و ده 

درصـد از مـدارس دولتی. این مسـئله نابرابری آموزشـی از 

همـان زمـان خیلـی در ذهـن من برجسـته شـد و تـا اکنون 

هـم در ذهـن مـن جـدی اسـت. اکنـون یکـی از حوزه  های 

کاری مـن کـه بیشـتر هـم بـر روی آن دارم کار می  کنـم، 

 دارم در ایـن زمینـه 
ً
مسـئله عدالـت توزیعـی اسـت. اخیـرا

و  می  کنـم  ترجمـه  کتاب  هایـی  می  نویسـم،  مقاله  هایـی 

تدریـس هـم داشـته  ام. شـاید اولیـن بـار هـم باشـد کـه در 

ایـران درسـی بـا ایـن عنـوان ارائـه شـده اسـت. البتـه اینکه 

می  گویـم اولیـن بـار در ایـران، ایـن خیلـی افتخار نیسـت، 

بلکـه نشـان می  دهـد که مـا چقـدر تنبـل بوده  ایـم و در این 

حـوزه بعـد از چهـل پنجـاه سـال کار نکرده  ایـم. چـون در 

۱۹۷۰.م کتـاب رالـز )نظریـه عدالت( نوشـته شـد. البته در 

جهـان نیز بـه طور کلی بعـد از بحران مالـی ۲۰۰۹ آمریکا 

 نقد سـرمایه داری رونق 
ً
توجه به مسـئله نابرابری و مشـخصا

خاصـی در میان اهل فلسـفه و حتی اقتصاد یافته اسـت. در 

آن زمان )اوایل دوران کارشناسـی( شـنیده بودم فیلسـوفی به 

ایـن رو  از  و  اسـت  کـرده  صحبـت  عدالـت  از  رالـز  نـام 

عالقه مند شـدم که دربـاره آن مطالعه کنم. البتـه در آن زمان 

هنـوز جرأت نداشـتم به سـراغ متن  های انگلیسـی فلسـفی 

بـروم. ولـی بـا عالقه  ای کـه به رالـز پیدا کـردم سـراغ منابع 

فارسـی پیرامـون اندیشـه رالـز رفتـم. در آن زمـان تنهـا یک 

تک  نـگاری در مـورد رالـز از آقـای احمـد واعظـی منتشـر 

شـده بـود، مـن آن را کامل خوانـدم. نمی  دانم اگـر اکنون آن 

کتـاب را دوبـاره بخوانـم چه تصوری نسـبت بـه آن خواهم 

داشـت. هیـچ حضـور ذهـن دقیقی نسـبت به محتـوای آن 

نـدارم. شـناخت آن روزهـای مـن از رالـز و مسـائل ذیـل 

نظریـه عدالـت نیـز بسـیاری بـدوی و خـام بـود. یکـی از 

ویژگی  هـای کار علمـی ایـن اسـت که شـما یک چیـزی را 

می  خوانـی و فکـر می  کنـی فهمیـدی، ولـی وقتی چنـد بار 

دیگـر کـه می  خوانـی هـر بـار یـک چیـز جدیـد بـه دسـت 

مـی  آوری. ولـی توجـه به عدالت بـه عنوان مسـأله ای نظری 

و آن فضای نابرابری که در دانشـکده فنی مشـاهده کردم، از 

جهـت سیاسـی  اجتماعـی، در ذهـن مـن اثرگـذار بـود و 

همچنـان هـم یکـی از درونمایه  هـا و دغدغه  هـای ثابـت 

فکری من، همین مسأله عدالت است.

بـا همین ذهنیتـی که فرمودید، به نظر شـما فلسـفه در 

جامعه کنونی ما به چه کار می  آید؟

  ایـن پرسـش را می تـوان بـه این صـورت بیان کـرد که 

یـا یـک  پیونـد اسـت  انسـانی در  بـا حیـات  آیـا فلسـفه 

اشـتغال صـرف تجملـی و انتزاعـی اسـت و در صورتی که 

شـق اول دوگانـه فـوق را برگزینیـم این پیوند بـه چه نحوی 

اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن مسـأله ابتـدا طبـق همـان 

تقسـیم بندی مشـهور مباحـث فلسـفی را بـه دو سـاحت 

نظـری و عملـی تقسـیم می کنم. چـرا که بنابـر دریافتی که 

دارم پاسـخ این پرسـش در این دو سـاحت متفاوت است؛ 

 آنکـه در سـاحت عملـی می توانیم از اسـتلزامات 
ً
اجمـاال

مسـتقیم مباحث فلسـفه عملـی بر زندگی سـخن بگوییم؛ 

ولـی در سـاحت فلسـفه نظـری آنچه برایم مسـلم اسـت، 

نوعی همبسـتگی میـان حکمت نظری و جهـان اجتماعی 

اسـت. پس درخصوص فلسـفه عملی، بحث های فلسـفه 

سیاسـی و فلسـفه اخـالق و از ایـن قبیـل می تـوان گفـت 

تأثیر آنها مشـخص اسـت؛ یعنی روشـن اسـت که آنها در 

زندگـی سیاسـی اجتماعی مـا به چه کار می  آینـد و تقویت 

آنهـا می  توانـد تصـور مـا را نسـبت بـه یک سـری مسـائل 
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 مـا هنـوز نسـبت بـه مسـئله عدالـت، 
ً
دقیـق کنـد؛ مثـال

نسـبت بـه مسـئله سـرمایه و ... حتـی تصویـر روشـنی از 

محـل نـزاع نداریـم. در واقـع آن بخش  هایی از فلسـفه که 

ناظـر بـه فلسـفه عملـی اسـت، کمـک می  کنـد بـه تدقیق 

محـل نـزاع. و حتـی فراتـر از آن می تواند اسـتلزاماتی قوی 

بـرای عرصـه عمـل داشـته باشـد. بـرای مثـال در سـطح 

جهانـی هـم اکنون مسـئله نابرابـری هم از جهت فلسـفی 

و هـم از جهـت اقتصـادی خیلـی مـورد توجـه اسـت. از 

نظـر فلسـفی از سـال ۱۹۷۰ بـه بعـد، بعـد از کتـاب رالز 

مـورد توجـه قرار گرفتـه و از جهـت اقتصـادی از ۲۰۱۱ به 

بعـد اقتصاددان  هـا بـه مسـئله نابرابـری نـه بـه عنـوان یک 

معضـل اخالقـی بلکه به عنـوان یک معضـل اقتصادی در 

کید کنـم که این  مقابـل رشـد اقتصـادی می  نگرنـد. باید تأ

تأثیـر دوسـویه اسـت؛ یعنی از سـویی بحران هـای زندگی 

فلسـفه  در سـاحت  پرسـش هایی  بـه شـکل گیری  منجـر 

فلسـفه  کاوش هـای  دیگـر  سـوی  از  و  می شـود  عملـی 

عملی می تواند راهگشای مسائل انضمامی باشد.

امـا آن بخش  هایـی کـه مربوط به فلسـفه نظری اسـت 

پرسـش سـخت تر و در نتیجه ارائه پاسـخی اقنـاع آور به آن 

بـه خـود اسـت؛  نیـز گرفتـار صعوبت هـای مخصـوص 

می توانـم بـه مشـهورات اکتفا کنـم و بگویم فلسـفه نظری 

بنیاد فلسـفه عملی اسـت؛ ولـی این قول مشـهور در تبیین 

نحـوه ایـن ابتنـاء بـا چالش هایـی جـدی مواجـه می شـود 

کـه خـودم نیـز پاسـخی قطعی بـه آنها نـدارم. پـس از این 

نحـوه پاسـخ صـرف نظـر می کنـم. چیـزی کـه بـه نظـرم 

می  آیـد این اسـت که اگـر یک جامعـه  ای بخواهـد هویت 

خـاص خـود را پیـدا کنـد، توسـعه اجتماعـی و توسـعه 

 بـا توسـعه فرهنگی و 
ً
سیاسـی پیـدا کنـد، این مسـئله غالبا

ارتقـاء تفکـر کـه مـا از آن بـه ارتقـاء علـوم انسـانی تعبیـر 

می  کنیـم و بـه طـور خاص بـا ارتقاء تفکر فلسـفی نسـبت 

مسـتقیمی دارد؛ یعنـی یـک همبسـتگی مثبتـی دارد و مـا 

اگـر دیدیم بـازار مباحـث فلسـفی در جامعه  ای گرم شـد، 

 در مسـیر توسـعه اجتماعـی 
ً
یعنـی ایـن جامعـه احتمـاال

قـرار دارد و در یـک مسـیر بالنـده  ای گام برمـی  دارد. اگـر 

 آن جامعه 
ً
دیدیـم در ایـن زمینه افولـی پدید آمـد احتمـاال

از آن طرف هم دارد افول می  کند.

البتـه از ایـن حیث میان فلسـفه نظری و عملـی تفاوتی 

نیسـت؛ یعنـی میـان توسـعه اجتماعـی و پویایـی مباحث 

فلسـفی اعـم از نظری و عملی همبسـتگی وجـود دارد. در 

اینجـا اشـاره بـه اتفاقی کـه اخیـرا برایـم رخ داد می تواند به 

توضیـح بهتر مسـأله کمک کند. طی پرسـش و پاسـخی با 

یکـی از شـاگردان رالـز به نـام توماس پوگه داشـتم، ایشـان 

مسـئله  »ایـن  گفـت:  و  زد  مـن  بـه  جالبـی  حـرف 

تأسـف  برانگیزی اسـت که در دنیای فلسـفه بعـد از رالز در 

آمریـکا هیـچ متفکـر بزرگـی نیامـده و تمـام افـرادی کـه 

آمده  انـد اگـر هـم اهمیتـی داشـتند از جهـت پرداختـن بـه 

جزئیـات و نوشـتن شـروح بـوده اسـت. جامعـه امـروز ما 

کادمیک  متأسـفانه به طـور کلی فلسـفه را به یک اشـتغال آ

تبدیـل کـرده اسـت«. ایـن در واقـع یـک معضـل جهانـی 

کنـار  را  اساسـی  اش  نزاع  هـای  جامعـه  وقتـی  کـه  اسـت 

می  گـذارد و درگیـر روزمره  گی  هایـش می  شـود، آن وقـت 

کادمیـک  فلسـفه هـم تبدیـل بـه یـک اشـتغال الکچـری آ

می  شـود. وقتـی منازعـات یـک مقـدار جـدی می  شـود به 

کادمیـک بـودن  بحران هـای خـودش توجـه می  کنـد و از آ

درمی  آیـد و به یک مسـئله زنـده اجتماعی تبدیل می  شـود. 

اکنـون در ایـران نیـز شـاهدیم کـه تـا حـدی آن منازعـات 

جـدی ای کـه اول دهه ۶۰ یـا ۷۰ مطرح بـود دارد به محاق 

مـی  رود. البتـه پیش  بینـی  ام ایـن اسـت کـه خـوِد نابرابـری 

طبقاتـی و مسـائلی از ایـن دسـت هـم در جهـان و هـم در 

 بـه یـک مسـئله اجتماعـی و 
ً
ایـران دارد خـودش مجـددا

بحـران تبدیـل می   شـود و از ایـن جهـت بـه نظـرم علـوم 

 بـا زندگـی روزمره ما 
ً
اجتماعـی و فلسـفه سیاسـی مجـددا

پیونـد برقـرار می  کنـد. اما بـرای آنکـه ادعای خـود را ناظر 

به هر دو سـاحت فلسـفه عملـی و نظری بدانـم تأکید دارم 
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اینهـا  بگویـم  و  کـرده  اسـتفاده  تعبیـر همبسـتگی  از  کـه 

هم رونـد بـا همدیگر جلـو می  رونـد و تأثیر و تأثـر بر روی 

زندگـی  در  انسـانی  علـوم  نقـش  نظـرم  بـه  دارنـد.  هـم 

اجتماعـی وقتی برجسـته می  شـود که یک نـوع بحران پدید 

گاهـی بـه بحران شـکل بگیـرد. آن  بیایـد و یـک نـوع خودآ

و  جامعه  شـناس  ها  فیلسـوف  ها،  کـه  اسـت  وقـت 

اندیشـمندان علـوم سیاسـی سـعی می  کنند به آن پاسـخی 

بدهنـد. تـا زمانی کـه جامعه در همین مسـیر همـوار خود 

حرکـت  کنـد، این گونـه مسـائل هم بـه یکی از اشـتغاالت 

کادمیک تبدیل می  شود. بی  مصرف آ

البتـه در پاسـخ به این پرسـش تـا اینجا فـرض را بر این 

قـرار دادیـم کـه در صـورت وجـود پیونـد میـان حکمـت و 

زندگـی، ایـن پیونـد باید از سـنخ نوعـی اسـتلزامات عملی 

باشـد؛ ولـی جـا دارد به یـک پاسـخ قدمایی که نزد ارسـطو 

انسـان  بـرای  حکمـت  کنـم؛  اشـاره  می شـود  دیـده  نیـز 

زمینه سـاز حیات عقالنی و واالترین مرتبه سـعادت اسـت؛ 

ولـی بـه نظـر نمی رسـد در دوران معاصـر وقتـی از نسـبت 

فلسفه و زندگی می پرسیم این پاسخ مد نظر باشد.

در سـوابق علمـی  شـما و مباحثـی کـه اکنـون بـه آن 

اشـاره کردیـد یکـی از حوزه  هایی کـه به طور جـدی به آن 

می  اندیشـید و در آن حـوزه فعالیـت و تدریـس می  کنیـد، 

مسـئله »عدالـت« اسـت و در کارنامـه کاری شـما مـوارد 

دیگـری هـم از جملـه پایان  نامه  تـان اسـت کـه در آن بـه 

هـگل و ارسـطو پرداخته  ایـد. بـه  طـور کلـی حـوزه عالقه 

شـما در فلسـفه چـه حوزه  ای اسـت و نحله فکری شـما به 

کدام جریان فکری نزدیک است؟

  اینکـه مـن تا چـه حـدی بـر روی حوزه  هـای مختلف 

کار کـرده  ام، مقـدار زیادیش بـه امور عارضـی و تصادفات 

 فـرض کنید اگـر در ۱۹۷۰ 
ً
جهـان بیرون برمی  گـردد؛ مثال

 اشـتغال اصلی من فلسـفه 
ً
دانشـجو هـاروارد بـودم، قاعدتا

سیاسـی بـود. علـت اینکـه در ایـران فلسـفه سیاسـی کار 

نکـرده  ام این اسـت که قبل از من در گروه فلسـفه دانشـگاه 

تهـران هیچ کس فلسـفه سیاسـی را جدی نمی  گرفته اسـت 

و متافیزیـک قله رفیعی داشـت و فلسـفه سیاسـی امری در 

حضیـض بـود. پایان  نامـه کارشناسـی ارشـدم را بـر ایـن 

اسـاس انتخاب کـردم که در آن زمان بـه متافیزیک تحلیلی 

عالقـه داشـتم و البتـه اکنـون هـم دارم. در میـان مباحـث 

 منطـق 
ً
متافیزیـک تحلیلـی دیـدم بـا توجـه بـه اینکـه قبـال

ریاضـی هـم کار کـرده  ام و پایان  نامـه کارشناسـی ارشـد 

کامپیوتـرم هـم مرتبط با منطـق ریاضی بوده، شـاید بهترین 

بحثـی کـه بتوانـم دربـاره  اش کار کنـم ضـرورت و امـکان 

مسـئله  کـه  ارشـدم  پایان  نامـه  انتخـاب  یعنـی  باشـد. 

 بـر 
ً
جهان  هـای ممکـن و متافیزیـک موجهـات بـود کامـال

منتهـا  بـود.  روزم  آن  توانمندی هـای  و  عالیـق  اسـاس 

 بسـتر مناسـبی برای 
ً
دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران اصال

پیگیـری فلسـفه تحلیلی نیسـت. بگذریـم از اینکـه اکنون 

پژوهشـگاه  تحلیلـی  فلسـفه  پژوهشـکده  یـا  دپارتمـان 

دانش هـای بنیـادی خودش یک جریـان ایجاد کـرده اما در 

آن زمـان اکثـر ایـن افراد هنـوز خودشـان دانشـجو بودند و 

هنـوز فارغ التحصیلـی نداشـتند. مسـئله مدرنیته و فلسـفه 

سیاسـی هـم در ذهن مـن بـود و بعـد از دفـاع از پایان  نامه 

ارشـد تصمیـم گرفتـم آنهـا را دنبـال کنـم. علـت اینکـه به 

سـراغ هگل رفتـم همین بـود. من تحـت عنوان پیشـگفتار 

در رسـاله  دکتـری یـک متـن دو صفحه  ای نوشـتم کـه آنجا 

در واقع سـیر فکری خـودم را بازگو کـرده  ام. در آنجا گفته  ام 

 چه شـد کـه به سـراغ هـگل رفتـم و چه شـد که 
ً
کـه اصـال

ایـن رسـاله بـه این شـکل درآمـد. در آنجا گفته  ام کـه دیدم 

هگل فیلسـوفی اسـت که تحت عنوان »فیلسـوف مدرنیته« 

شـناخته می شـود و مشـهوراتی در مـورد او وجـود دارد. به 

طـور خاص تصـور می کـردم می توانـم در تفسـیر هگل از 

از نسـبت میـان دیـن و مدرنیتـه  بـه دریافتـی  مسـیحیت 

برسـم. پـس اولیـن چیـزی کـه در هـگل توجـه مـن را بـه 

خـودش جلـب کـرد ایـن بـود کـه تصـور می  کـردم هـگل 

فیلسـوفی اسـت که یک تصویـری از خدای مسـیحی ارائه 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    195

اخبارجشنوارهبینالمللفارابی

کـرده اسـت. منتهـا ایـن رهیافـت بیشـتر یـک پژوهش در 

حـوزه الهیات و فلسـفه دین بود. شـاید اگـر از همان اول به 

سـراغ درسـگفتارهای فلسـفه دین هگل می  رفتـم، از همان 

جـا یـک موضـوع رسـاله درمی  آمـد، ولـی مـن در منطق و 

پدیدارشناسـی دنبال اینها می  گشـتم و آنجا ورود به مسـئله 

یـک تضمنـات  اسـت  اسـت. هرچنـد ممکـن  متفـاوت 

 مسئله را 
ً
الهیاتی هم داشـته باشـد؛ متوجه شـدم که اساسـا

نبایـد بـه سـمت نسـبت میـان عقـل و دیـن سـوق بدهـم، 

بلکـه اینهـا را بایـد بـر خود امـر مطلق نـزد هگل بـه عنوان 

مسأله ای از اسـاس متافیزیکی مستقل از تضمنات الهیاتی 

 هـگل چـه تصـوری از امر 
ً
آن متمرکـز شـوم؛ اینکـه اصـال

مطلـق دارد؟ کـه در ایـن پرسـش البته نسـبت آن بـا خدای 

 عالقه من 
ً
ادیان یک نسـبت ثانوی اسـت. این شـد کـه کال

رفـت به سـمت فلسـفه نظـری هگل و تفسـیری کـه وی از 

امـر مطلـق ارائـه می کنـد البتـه بـا خوانشـی متافیزیکـی. 

و  نظـری هـگل کـردم  فلسـفه  از  تفسـیری کـه  منتهـا در 

نسـبتش با امـر مطلق یک چیـزی که توجهـم را جلب کرد 

 وقتـی می  خواهد تصـورش را از 
ً
ایـن بود که هـگل معموال

امـر مطلق توضیـح بدهد مدام به ارسـطو ارجـاع می  دهد. 

ایـن شـد کـه خیلی جـدی مجبور شـدم به خاطـر هگل به 

سـراغ ارسـطو بروم. در واقـع آنجایی ذهنم شـکل گرفت و 

هویت پژوهشـی  ام با رسـاله دکتری  ام سـاخته می شود، که 

بـا یـک دغدغـه الهیاتی وارد فلسـفه هگل شـدم و دیدم نه، 

ایـن مسـئله را نبایـد بـه عنوان یـک دغدغـه الهیاتـی دنبال 

کنـم، بلکـه باید سـراغ مسـائل متافیزیکی بروم. در فلسـفه 

نظـری هگل نیز دیـدم که بایـد پیوندش را با ارسـطو بیابم. 

ایـن شـد کـه هـگل و بـه دنبـال آن ارسـطو تبدیـل بـه دو 

مسـئله اصلـی ذهنی من شـد. مقاالتـی نیز که تا بـه امروز 

منتشـر کردم یـا در حـوزه متافیزیـک تحلیلی اسـت، یا در 

حوزه هگل و کانت و ارسـطو و یا در حوزه فلسـفه اسـالمی 

 مطالعه کـرده  ام. پس اگر 
ً
کـه این سـومی را همواره مسـتقال

بخواهـم در خصـوص حـوزه کاری  ام سـخن بگویـم بایـد 

اشـاره کنـم کـه یکـی همـان مسـئله متافیزیـک و فلسـفه 

نظـری اسـت کـه آن را از یکسـو در هـگل و ارسـطو و از 

سـوی دیگر در فلسـفه اسـالمی دنبـال می کنم. یـک حوزه 

مسـتقل هـم عالقـه شـخصی خـودم هسـت و آن را دنبـال 

می  کنـم، حوزه فلسـفه سیاسـی با محوریت مباحثی اسـت 

که حول کتاب نظریه عدالت رالز شکل گرفته است.

 صحبت از پایان  نامه و رسـاله شـما شـد. اشـاره کردید 

که چطور شـد کـه این موضـوع را انتخاب کردیـد، خودتان 

امـروز نـه بـه عنـوان دانشـجویی کـه بـه دنبـال تحقیـق و 

پژوهـش و دفـاع از رسـاله  اش اسـت بلکـه بـه عنـوان یـک 

مخاطب این رساله ، آن را چگونه ارزیابی می  کنید؟

  از آن روزی کـه رسـاله را نوشـتم تـا بـه امـروز همـه 

پیشـنهاد می  کننـد کـه آن را چاپ و منتشـر کـن، منتها من 

هنـوز دارم بـر روی آن مطالعـه و کار می  کنـم. واقعیتـش 

مـن بـرای ایـن رسـاله خیلـی زحمـت کشـیدم. بـه خاطر 

ایـن رسـاله رفتـم زبـان آلمانـی یـاد گرفتـم، چنانکـه اگـر 

 مفصل 
ً
ارجاعـات آن را مالحظـه کنیـد، ارجاعاتـی نسـبتا

بـه منابع ثانوی آلمانـی دارد. یعنی جدا از تمـام آن فقراتی 

کـه از هـگل نقل کـرده  ام و خودم آنهـا را با آلمانـی تطبیق 

داده و از آلمانـی ترجمـه کـرده  ام، از منابـع ثانـوی آلمانی 

هـم کـه ترجمـه نشـده اسـتفاده کـرده  ام. منتهـا وقتـی این 

رسـاله تمـام شـد، حقیقتش این اسـت کـه در آخر رسـاله 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه بخـش زیـادی از ایـن مـدت 

صـرف درک دقیـق جغرافیـای تفسـیری هـگل و محل نزاع 

مفسـران شـد. پس از این آشنایی با مفسـران و جریان های 

تفسـیری، بـا برخـی از آنهـا مکاتبـه کـردم و ... امـا امروز 

کـه به رسـاله نـگاه می  کنـم می  بینم کـه این یک کوششـی 

 وقـت زیـادی بـرای آن صـرف کـردم ولـی 
ً
بـود کـه واقعـا

بـرای اینکـه بـه یـک اثـر منسـجم و متقـن تبدیـل شـود 

همچنـان بایـد بـر روی آن کار کنـم. من در این چند سـال 

در دانشـگاه تهـران درسـی را تحـت عنـوان »متافیزیـک 

عمومـی در غـرب« ارائـه کـردم و هـر بـار به نوعی سـعی 
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کـردم سـیر ایـن درس را بـه سـمتی ببـرم کـه بـا مسـئله 

می  خواهـم  باشـد.  گـره خـورده  آن  و سـؤاالت  رسـاله  ام 

بگویـم مـن همچنان دارم به مسـئله رسـاله فکـر می  کنم و 

برایـم همـواره مسـئله زنده  ای اسـت. با دوسـتان خـود در 

مـورد آن بحـث می  کنـم و در واقـع می  خواهـم بـه شـما 

بگویـم کـه رسـاله من تمام شـده نیسـت و همـواره در این 

چند سـال مشـغول بازنویسـی آن بوده  و هسـتم و می  توانم 

بگویـم جدی  تریـن پـروژه  ای کـه در دسـت دارم، همیـن 

بازنویسـی رسـاله  ام اسـت. ایـن رسـاله کوششـی جـدی 

اسـت که بـه زعـم خـودم همچنـان بـرای انتشـار نیازمند 

اصـالح و تکمیـل اسـت؛ البتـه پایـه اولیـه خوبـی اسـت 

بـرای اینکـه تکمیـل گـردد. برای همیـن هم نـه آن را زمین 

ایـده  حاضـر  حـال  در  کـردم.  منتشـرش  نـه  و  گذاشـتم 

نظـرم  بـه  چراکـه  دارم؛  را  رسـاله  فصل  هـای  بازنویسـی 

تکمیـل  و  تدقیـق  بـه  نیازمنـد  آن  اسـتدالل های  پـاره ای 

کادمی  اسـت. البتـه این مسـأله نیز تا حـدی به وضعیـت آ

علـوم انسـانی در ایـران بازمی گردد؛ مـا بایـد تصورمان را 

نسـبت بـه آمـوزش علـوم انسـانی عوض کنیـم. مـا اگر به 

دنبـال تحولی در علوم انسـانی هسـتیم باید شـیوه آموزش 

علـوم انسـانی را در سـه مقطـع کارشناسـی، کارشناسـی 

و  دکتـری  رسـاله  های  دهیـم.  تغییـر  دکتـری  و  ارشـد 

نـگارش  بـه  بسـاطتی  یـک  در  مـا  ارشـد  پایان  نامه  هـای 

درمی  آیـد. چـون دانشـجو از درس  هـای دوره ارشـد الهام 

دارم  رالـز  مـورد  در  کـه  دارم  ادعـا  اگـر  مـن  نمی  گیـرد. 

تحقیـق می  کنـم، بایـد توانمنـدی ایـن را داشـته باشـم که 

اگـر دانشـجویی آمـد و در ایـن خصـوص خواسـت کار 

کنـد، بتوانم یک سـری منابـع مرتبط و موضوعـات مرتبط 

بـا ایـن حـوزه را بـه او معرفی کنـم. اینها را بایـد در دروس  

تحصیـالت تکمیلـی بـا موضـوع  محـور کـردن دروس به 

دانشـجویان منتقـل کرد. وقتی ایـن اتفاق نمی  افتـد، ما در 

رسـاله دکتـری اگـر خیلـی خوش  اقبـال باشـیم بـا ادبیات 

جهانـی یـک بحـث آشـنا می شـویم و البتـه کمتـر پیـش 

می آیـد که خودمان مسـاهمتی جدی به آن داشـته باشـیم. 

در واقـع علـوم انسـانی ما از ایـن جهت نیاز بـه یک تحول 

جـدی دارد. تصـور فعلـی از تحـول علـوم انسـانی در حد 

بازنگـری عناویـن دروس اسـت. در حالی که مـن معتقدم 

 تصورمان را نسـبت 
ً
ایـن تحـول کافی نیسـت و باید اصـال

بـه مسـئله عوض کنیـم. ما اگـر بخواهیم یک پیشـرفتی در 

ایـن حـوزه داشـته باشـیم، باید یـک مقـدار تعارفـات را با 

خودمـان کنـار بگذاریـم. اینهـا را از ایـن جهـت گفتم که 

وقتـی به رسـاله  ام نـگاه می  کنـم یک حـس دوگانـه توأمان 

دارم؛ از یـک طـرف برایـش خیلـی زحمت کشـیده  ام و از 

طـرف دیگـر می  بینـم اگر ایـن پیش  شـرط  ها مهیا بـود، آن 

چیـزی کـه آخـر کار بـه آن می  رسـیدم از ایـن چیـزی کـه 

اکنـون محقق اسـت محصل  تر بـود و من همچنـان از این 

شـکل نهایـی رضایتی که بخواهـم آن را منتشـر کنم ندارم 

و به همین جهت دارم بر روی آن کار می  کنم.

هـر کـدام از مـا از افـکار و آراء و خط مشـی و سـبک 

زندگـی صاحبنظران و اندیشـمندان و دیدگاه  هایشـان تأثیر 

پذیرفته  ایـم و بـه مـا جهـت دادنـد. شـما اکنـون بـا کـدام 

یـک از ایـن اندیشـمندان و صاحبنظران در ارتباط هسـتید 

و کدامیـک از ایـن اندیشـمندان یا دیدگاه  هایشـان در سـیر 

فکری شما تأثیرگذار بوده است؟

  مـن یـک خصلـت فـردی دارم و آن اینکـه نسـبت بـه 

پیـش  کـم  یعنـی خیلـی  دارم؛  تفکـرات حالـت سـردی 

می  آیـد که نسـبت بـه افراد و افکارشـان هیجان  زده بشـوم. 

بـه همیـن خاطـر اگـر از مـن بپرسـید چه کسـی بـر روی 

شـما خیلـی اثرگـذار بـوده اسـت؟ می گویـم هیـچ کس. 

اگـر بپرسـید کتاب هـای چـه کسـانی را می  خوانیـد و از 

بحـث  در  ببـرم:  نـام  می  توانـم  می  کنیـد؟  اسـتفاده  آنهـا 

عدالـت اجتماعـی، رالـز و ادبیـات موضوعـی کـه شـکل 

داده در ذهـن مـن همـواره اثرگـذار بـوده اسـت و همچنان 

آن را مطالعـه می  کنـم. در حوزه متافیزیک، ارسـطو خیلی 

در ذهنـم اثرگـذار بـوده اسـت. مـن از متافیزیـک تحلیلی 
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معاصـر شـروع کـردم، به سـراغ هـگل رفتـم و به ارسـطو 

برگشـتم؛ گرچه از نظر انتخاب شـخصی، فلسـفه سیاسی 

را بـه عنـوان تمرکـز ترجیـح می دهـم، ولـی اگـر اکنـون 

بخواهـم به  جـای فلسـفه سیاسـی یـک مسـئله را در حوزه 

فلسفه نظری انتخاب کنم ارسطو را برمی  گزینم.

در عیـن حـال منازعـات معاصر فلسـفی در ایـران نیز 

تـا حـدی برایم جدی اسـت. به طـور خاص اندیشـمندان 

معاصـری چـون اسـتاد مطهری، جـوادی آملـی و مصباح 

یـزدی برایم جدی هسـتند. در کنـار اینهـا کتاب  های آقای 

انتقـادی بـه فلسـفه اسـالمی  فیاضـی را کـه دارای نـگاه 

اسـت و آثـار آقـای یزدان پناه را بـه جهت نـگاه نظام مندی 

که به مسـائل فلسـفی دارنـد زیـاد می  خوانم و آثار ایشـان 

برایم قابل توجه است.

منازعـات غیرفلسـفی کـه دارای تضمنـات  از  برخـی 

 کـه دارم بر 
ً
اجتماعـی اسـت ذهنم را مشـغول می کند. اخیرا

روی مسـئله عدالـت اجتماعـی مطالعه می  کنـم، توجهم به 

یکی از این مسـائل جلب شـده اسـت؛ در فلسـفه سیاسـی 

منازعـه ای مشـهور تحـت عنـوان منازعـه نوزیـک بـا رالـز 

شـکل می گیـرد؛ منازعه ای کالسـیک کـه البتـه همچنان به 

صـور مختلفـی توسـط فیلسـوفان مختلـف در حـال تکرار 

اسـت؛ ولی اصلش این اسـت کـه رالز معتقد اسـت دولت 

بـه عنوان یک رکن مشـخص باید موضوع قـرارداد اجتماعی 

باشـد و بـرای تحقق عدالت مداخله کنـد. نوزیک می گوید 

 چیـزی بـه نـام قـرارداد اجتماعـی صریـح نداریـم. 
ً
اساسـا

خـود افـراد بـا هـم قـرارداد می بندند و چیـزی به نـام دولت 

شـکل می  گیـرد. رالـز در درس گفتار هفتم کتاب لیبرالیسـم 

سیاسـی می  گویـد کـه ایـن چیـزی کـه نوزیـک می  گویـد 

دولـت خصوصـی اسـت. دولـت خصوصـی یعنـی همان 

روابـط فردیـی کـه منجـر بـه تشـکیل دولت شـود. مشـابه 

همیـن منازعـه در فضـای پـس از انقـالب ایران نیز شـکل 

گرفتـه اسـت. امـام خمینـی )ره( نیـز در دهه ۶۰ با شـورای 

نگهبـان نزاعی دارد بر سـِر زمین شـهری و قانـون کار که در 

نهایـت نشـان می  دهد فقهـای سـنتی دارند همه چیـز را در 

قالـب قراردادهای بین فـردی می  بینند و امـام )ره( می  گوید 

نـه، دولـت مقدم بر همه اینهاسـت کـه در نهایـت منجر به 

طـرح مفهـوم والیـت مطلقـه می شـود و منظـور این اسـت 

کـه حکومـت و شـئون حکومتی بـر روابط بین فـردی تقدم 

دارد. بـه همیـن خاطر امـام خمینـی )ره( و نوآوری  هایی که 

در فقـه دارنـد نیـز در ذهن مـن خیلـی اثرگذار بوده اسـت. 

 اشـاره کردم که بـه مباحث دکتر سـروش در مـورد فقه 
ً
قبـال

خیلـی توجه داشـتم و در من اثرگذار بوده اسـت؛ تا پیش از 

جـدی  را  اسـالمی  فلسـفه  تنهـا  خودمـان  سـنت  از  آن 

می گرفتـم ولـی تحـت تأثیـر آن مباحـث فقـه و مباحـث 

فقهـی برای من برجسـته شـد. گرچه ایشـان بیشـتر نگرش 

انتقـادی به فقـه دارد و در پـی محدود کردن آن اسـت؛ ولی 

نگـرش مـن در خصـوص فقه کمابیـش نگـرش ایجابی که 

باألخـره بیاییـم عنصـری به نـام حکومت را در نظـر بگیریم 

و از مقاصـد آن احـکام اجتماعـی را مشـخص کنیـم. بـه 

همیـن خاطـر هـم برخـالف گذشـته اکنـون بـا جدیـت 

بیشـتری در زمینه فقـه و اصول فقه مطالعـه می کنم و تصور 

می کنـم یکـی از مهم تریـن چالش هـا در بحـث عدالـت 

اجتماعـی، توجیـه فقهـی مداخله دولـت در مسـیر تحدید 

ثروت به منظور کاهش نابرابری است.

کید کنـم اینکه می  گویـم از رالز  البتـه بایـد در انتهـا تأ

یـا ارسـطو یـا شـخص دیگـری متأثـرم نـه اینکه رالـزی یا 

ارسـطویی باشـم، بلکـه آن مسـئله  هایی کـه آنهـا مطـرح 

کرد ه انـد و منازعاتـی که ذیل مسـائلش مطرح شـده و رد و 

اثبات  هایـی کـه همچنـان مطـرح می  شـود و کتاب  هایـی 

کـه در این حوزه نوشـته شـده و می  شـود را دنبـال می  کنم. 

 رالزی هسـتم یا 
ً
اثرپذیـری بـه ایـن معنـا کـه بگویـم مثـال

صدرایـی هسـتم یـا ... مـن اینطور نیسـتم. افـرادی هم که 

در ابتـدای مصاحبـه بـه ایشـان اشـاره کـردم نیـز در ذهـن 

از جهـت مبـدأ  آنهـا  تأثیـرات  و  تأثیراتـی داشـته  اند  مـن 

شکل  گیری یک سری مسائل بوده است.
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شـما عـالوه بـر تدریـس و تحقیـق در بـاب تکمیـل 

رسـاله دکتـری خود، چـه کارهای دیگری در دسـت انجام 

داریـد؟ یـا چه مقاصـد کوتاه  مـدت و بلندمدتـی دارید؟ و 

در طی سال های آینده قصد انجام چه کارهایی دارید؟

  تـا کار تکمیـل رسـاله  ام بـه پایـان نرسـد مـن آدمـی 

نیسـتم کـه بتوانم پـروژه بزرگ دیگـری را در سـطح تألیف 

شـروع کنـم. تـالش می  کنم امـا به نتیجـه نمی   رسـم. البته 

در حـال انجـام تعـدادی ترجمـه در راسـتای همین بحث 

عدالـت اجتماعـی و مباحـث ناظـر بـه فلسـفه سیاسـی و 

 بـازار آزاد هسـتم. یکـی از آنهـا تمـام شـده کـه 
ً
مشـخصا

امیـدوارم زودتر بـه ویرایش و چـاپ برسـد. چندین مقاله 

هـم در همیـن حـوزه عدالـت اجتماعـی در دسـت انجام 

دارم کـه در یکـی از آنهـا می  خواهم نسـبت رالـز و نوزیک 

و محـل نـزاع آنهـا را توضیح بدهم. مقالـه  ای دارم در مورد 

بازخوانـی انتقـادی انتقـاد جامعه  گراها به رالز می  نویسـم. 

آن  در  کـه  هسـتم  مقالـه  ای  نوشـتن  حـال  در  همچنیـن 

توضیـح بدهـم کـه آیـا انتقادهایـی کـه هـگل بـه قـرارداد 

اجتماعـی می  کنـد را رالـز می  توانـد پاسـخ بدهد یـا نه. به 

نـگارش کتابـی هـم دارم فکر می  کنم که شـاید اسـمش را 

بتـوان »مبانـی انسان  شـناختی مفهـوم عدالـت اجتماعی« 

گذاشـت و در آن می  خواهـم در ایـن مـورد بحـث کنم که 

از  بـا چـه دریافتـی  از عدالـت اجتماعـی  سـخن گفتـن 

سرشـت بشـر در پیونـد اسـت؛ یعنـی اگـر مـا بخواهیم از 

جامعـه عـادل صحبـت کنیـم باید چـه دریافتـی از حیات 

اجتماعی انسـان داشـته باشـیم. یکسـری کار هـم از قدیم 

در حـوزه فلسـفه اسـالمی انجـام داده  ام که همچنـان دارم 

آنهـا را ادامـه می  دهم. مـن اعتقاد دارم که اگـر ما بخواهیم 

علـوم انسـانی را بیـن  المللی کنیـم، یکـی از بهترین نقاط 

شـروعی که داریم فلسـفه اسـالمی اسـت. مـن چند وقت 

 British Journal of پیـش داشـتم مجلـه  ای را بـه نـام

History of philosophy نـگاه می  کـردم دیـدم کـه در 

سـه یـا چهـار شـماره آخـرش سـه  مقالـه دربـاره فلسـفه 

اسـالمی چـاپ شـده بـود و یـا مجلـه ارگـو را دیـدم کـه 

مدعـی اسـت مقاالتـی را چـاپ می  کنـد کـه دارای ایـده 

نویـی باشـند، آن هـم در مورد ابن  سـینا مقاله چـاپ کرده 

بـود. حتی سـردبیر مجلـه Mind نیـز به یکی از دوسـتانم 

گفتـه بـود مـا از چـاپ مقالـه در حـوزه فلسـفه اسـالمی 

اسـتقبال می  کنیـم ولی تاکنـون مقالـه قابل قبولـی برایمان 

نیامـده اسـت. یکـی از کارهایـی کـه در دانشـگاه دنبـال 

بچه  هـای  می  کنـم  تـالش  کـه  اسـت  ایـن  می  کنـم، 

عالقه  منـد را کـه وارد مقطع تحصیالت تکمیلی می شـوند 

بـه این سـمت سـوق بدهم کـه مقـاالت یـا پایان  نامه  های 

باکیفیتـی در حـوزه فلسـفه اسـالمی بنویسـند بـه گونه ای 

کـه نتایـج آن در عرصـه بیـن  المللـی قابل انتشـار باشـد. 

بنابرایـن اگـر بخواهم کارهایم را احصـاء کنم، در دو حوزه 

اسـت: یکی در حـوزه متافیزیک که شـامل تکمیل رسـاله 

دکتـری  ام در حـوزه فلسـفه نظری هـگل و نیز مسـائلی در 

و  عدالـت  حـوزه  همـان  در  دیگـری  و  اسـالمی  فلسـفه 

فلسفه سیاسی است.

سـیر تفکر شـما در زندگی علمی و پژوهشـی  تان نشـان  

دهنـده یـک پویایـی اسـت از حـوزه فنی بـه حوزه فلسـفه. 

اگـر بخواهیـد ایـن پویایـی را در دانشـجوهای امـروز زنده 

کنید، به دور از مدرک  گرایی، آن را در گرو چه می  بینید؟

  ایـن مسـأله ابعـاد گوناگونـی دارد کـه اشـاره دقیـق به 

آنهـا نیازمنـد تأمـل دقیـق و آمادگـی ذهنی اسـت. ولی از 

یـک جهت گمـان می  کنم بـه مقـدار زیـادی در جامعه ما 

مـدرک دارد بـی  ارزش می شـود یـا حداقـل حس مـن این 

اسـت. فکـر می کنـم مدرک گرایـی بـه آن معنـای قدیمش 

دیگـر وجود ندارد. چون شـما وقتی بیسـت سـال پیش در 

 یـک موقعیـت کاری خوبی 
ً
ایـران دکتـرا می  گرفتیـد حتما

داشـتید یـا هیئت علمی می  شـدید یـا ... اما اکنـون چنین 

خاطـر  همیـن  بـه  داریـم.  بیـکار  دکتـر  کلـی  و  نیسـت 

 در مقطـع تحصیـالت تکمیلـی کمتر مشـاهده 
ً
خصوصـا

 بـه انگیزه کسـب مـدرک وارد شـده 
ً
می کنـم کسـی صرفـا
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باشـد. اما همچنان ممکن اسـت از وضعیت دانشـجویان 

رضایـت نداشـته باشـیم. ایـن عـدم رضایت در نسـبت با 

امری است که از آن به جهت دوم بحث تعبیر می کنم.

از ایـن جهـت دوم اگـر بخواهیم جدیـت در پژوهش و 

کار علمـی را در دانشـجویان زنـده کنیـم، بـه نظـرم ایـن 

تدریـس  کار  در  مـا  جدیـت  بـه  مقـدار  یـک  جدیـت 

برمی گـردد؛ یعنـی اگـر در کالس  هایم که نقطـه تماس من 

بـا دانشـجوهایم اسـت بتوانـم یـک مسـئله جـدی را بـه 

 آنها نیـز در آن موضوع جدیت 
ً
بچه  هـا درس بدهـم، طبیعتا

پیـدا می  کننـد. ایـن را خـودم هـم تجربـه کـرده  ام. مـن از 

زمانـی که وارد گروه فلسـفه شـدم به خاطر اینکـه در حوزه 

فلسـفه اسـالمی هـم مطالعـه داشـتم به من پیشـنهاد شـد 

فلسـفه اسـالمی هـم تدریـس کنـم. از آن روزی کـه ایـن 

درس را بـه مـن دادنـد مـن بـا یـک سـختگیری شـروع بـه 

ارائـه این درس کردم و به دانشـجویان کتـاب نهایه  الحکمه 

و نـه یـک متن فارسـی معرفـی کـردم. آن هم به این شـکل 

جاهایـی  یـک  بلکـه  بخوانیـم  متـن  روی  از  نـه  کـه 

اسـتدالل  های آن را بازسـازی کنیـم و انتقادهایـی مطـرح 

کنیـم و پاسـخ دهیـم. بـه ایـن منظور آنهـا بایـد کتاب های 

مکمـل می  خواندنـد. خیلـی برام جالـب اسـت، اکنون که 

 سـه سـال از اولیـن تدریـس فلسـفه اسـالمی مـن 
ً
تقریبـا

می  گـذرد، می  بینـم عـده  ای از بچه  هـا هنـوز می  آینـد با من 

صحبـت می  کننـد و می  گوینـد مـا بـا ایـن درس متوجـه 

یـک حـوزه  می  توانـد خـود  فلسـفی  قلمـرو  ایـن  شـدیم 

پژوهـش جـدی باشـد. حتـی عـده  ای هـم می  گوینـد مـا 

 بر روی این حـوزه کار کنیم. پـس اگر ما 
ً
می  خواهیـم بعـدا

در تدریـس جدیـت داشـته باشـیم ایـن جدیـت خـود بـه 

را وارد  آنهـا  و  نیـز منتقـل می  شـود  بـه دانشـجوها  خـود 

فعالیـت در یک حـوزه پژوهشـی می  کند؛ بـه خصوص در 

دوره کارشناسـی کـه دوره هویـت  سـازی اسـت. در مقطع 

کارشناسـی ارشـد نیـز اگـر درس هـا بـه همین شـکل ارائه 

بشـود، دانشـجویان بـه خوبی یـاد می  گیرند کـه چطور در 

پایان  نامه  هـا و رساالتشـان موضـوع را پیگیـری کننـد. مـن 

مختلـف  مقاطـع  در  مـا  دانشـجویان  موفقیـت  معتقـدم 

تحصیلـی بیـش از آنچـه کـه بـه جدیت فـردی آنهـا و بنیه 

تحصیلی شـان برگـردد، بـه این گونـه امـور برمی  گـردد. من 

افـراد اسـتثنایی  نیسـتم. عـده  ای  قائـل  بـه هـوش  خیلـی 

هسـتند، حـاال یـا از این طـرف یـا از آن طرف. ولـی عموم 

مـردم در ایـن وسـط قـرار دارنـد و به نظـرم موفقیتشـان در 

علـم و تحصیـل و هـر کاری بـه محیـط برمی  گـردد. اینکه 

دانشـجویان مـدرک  گرا می شـوند یا نـه، پایان  نامه   هایشـان 

تـا  می  گذرنـد،  آنهـا سرسـری  از  یـا  می گیرنـد  را جـدی 

حـدی بـه انضبـاط محیطـی آنهـا برمی  گـردد. تحـول در 

علـوم انسـانی به تحول انضبـاط آموزش و پژوهش وابسـته 

اسـت. اگـر متحول بشـود، شـخصیت علمی دانشـجو نیز 

در سـنین ۱۸ تـا ۲۴ سـالگی کـه تأثیرپذیریـش از محیـط 

زیاد است، شکل خواهد گرفت.

از جهـت سـوم بایـد توجه کنیـم به طور کلـی مقداری 

جـو جامعـه دارد عوض می  شـود و جو جهان نیـز در حال 

تغییـر اسـت، ایـن هـم خیلـی دسـت مـا نیسـت. مـن به 

یـادم دارم وقتـی کـه به دانشـگاه آمـده بودیم خیلـی به این 

اکنـون  امـا  برویـم،  کار  سـر  کـه  نمی  کردیـم  فکـر 

دانشـجویانی را می  بینـم کـه در سـال اول دانشـگاه کنـار 

تحصیلشـان یـک کاسـبی هـم دارنـد و ایـن مسـئله فنی و 

غیرفنـی نـدارد. از یـک جهاتـی خوب اسـت که افراد سـر 

کار برونـد و درآمـد داشـته باشـند ولـی به دنبـال این روند 

جهانـی کـه همه دنبـال این هسـتند پـول دربیاورنـد، همه 

اینهـا در آینـده می  توانـد بحـران  زا باشـد. اینکـه کـی ایـن 

بحـران خـودش را نشـان بدهـد نمی  دانم. ولـی این چیزی 

نیسـت که دسـت مـن یـا گـروه خاصی یـا سیاسـتگذاران 

آمـوزش عالـی باشـد. ایـن در واقـع یـک مسـئله جهانـی 

بـرای  کـه  تبـی  ایـن  مثـال  طـور  بـه  اکنـون  اسـت. 

اسـتارت  آپ  ها در ایران هسـت و ۹۵% آنها هم ورشکست 

می شـوند، بیشـتر تبـی رسـیدن بـه ثـروت در کوتاه مـدت 
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اسـت؛ یعنی اگر مـا کار مهندسـی هم بکنیـم، باید کاری 

کنیـم کـه مـا را در مـدت کوتـاه ثروتمنـد کنـد. ایـن یـک 

مسـئله جهانـی و یـک معضـل اسـت. اکنون در کشـور ما 

۶۴۰ هـزار نفـر می  خواهنـد کنکـور تجربـی بدهند، ۱۸۰ 

هـزار نفـر کنکور ریاضـی و ۱۴۰ هزار نفر کنکور انسـانی. 

در حالـی کـه در سـال ۱۳۸۲ کـه مـن کنکـور دادم ایـن 

 در هـر سـه رشـته ۵۰۰ هـزار بـود. فکـر 
ً
نسـبت تقریبـا

می  کنیـد ایـن ولعـی کـه امـروزه بـرای رشـته پزشـکی و 

دندانپزشـکی و داروسـازی شـکل گرفتـه، برای چیسـت؟ 

بـرای آن اسـت کـه دیگر افـراد حتـی نمی  گوینـد که درس 

بخوانیـم تـا یک تخصصـی بدسـت آوریم، بلکه بـه دنبال 

ایـن هسـتند کـه در رشـته  ای کـه پولسـازی آن حداکثر در 

کمترین زمان است تحصیل نمایند.

همسـو بـا ایـن معضل )تـب جهانـی توجه بـه دانش به 

عنـوان صرف ابـزار مولد ثروت( مسـأله حادتـری نیز وجود 

دارد کـه شـاید بتـوان آن را جهت چهارم دانسـت؛ در جهان 

کنونـی سـرعت رشـد درآمـد حاصـل از ثروت از سـرعت 

درآمد حاصل از کار پیشـی گرفته اسـت. توماس پیِکتی در 

کتابش با عنوان »سـرمایه در قرن بیسـت و یکم« با شـواهد 

دقیـق و یـک مطالعه بلندمـدت این ادعـا را ثابـت می کند. 

 
ً
یعنی سـود سـرمایه خیلی بیشـتر از سـود کار اسـت و مثال

اگـر شـما یـک پولـی در یـک جـا بگذارید و یـا ارثیـه  ای به 

شـما برسـد، یک نفـر هم صفر کیلومتـر برود در بـازار کار، 

شـما همیشـه از او جلوتـر هسـتید. سـپس می  گویـد ایـن 

بنیادهـای یـک جامعه فضیلـت  محور دموکـرات را به خطر 

می  انـدازد. پیکتـی البتـه در مقـام بیـان راه حـل از وضـع 

مالیـات جهانـی بر ثروت سـخن می گوید. این تب کسـب 

نمی  توانیـد  راه تخصـص  از   شـما 
ً
اصـال اینکـه  و  ثـروت 

کسـب ثـروت کنیـد و باید بـه دنبـال سـرمایه برویـد و اگر 

سـرمایه نداشـتید بـه دنبـال بـازار سـرمایه برویـد و ... همه 

تبعـات اخالقـی  ای دارد که هم در جهان و هم در کشـور ما 

به تدریج خودش را نشان می  دهد.

مـن فکـر می  کنـم اگـر مـا بـا همیـن وضعیـت جلـو 

در  تحصیـالت  در  بی  میلـی  آینـده  سـال   ۵ در  برویـم، 

مسـئله  خیلـی  ایـن  و  می  شـود  بیشـتر  دانشـجویان مان 

جـدی  ای اسـت کـه باید از حاال بـه فکر آن بـود و چاره  ای 

اندیشـید. ممکـن اسـت بگوییـد چـه کار می  شـود برایش 

کـرد؟ اولیـن کار این اسـت کـه این بحـران را به رسـمیت 

 این مسـئله را به عنـوان بحران 
ً
بشناسـیم. چراکـه ما اساسـا

بـه رسـمیت نمی  شناسـیم و می  گوییـم خیلـی هـم خوب 

اسـت کـه تعداد زیـادی می  خواهنـد پزشـکی بخوانند! در 

مـردم  از درد  تـا  بشـوند  پزشـک  آنهـا می  خواهنـد  واقـع 

کاسـبی کننـد. ایـن می  توانـد بدتریـن فاجعـه اخالقـی در 

جامعـه باشـد. متأسـفانه این رونـد اجتماعی کـه در ایران 

و جهـان کـم و بیـش وجـود دارد ایـن اسـت کـه میـل بـه 

کسـب ثـروت از روش هـای کوتـاه  مـدت در حـال رواج 

یافتـن اسـت و ایـن نیـاز بـه یـک عـزم جهانـی دارد. باید 

نخبـگان اجتماعـی وارد بشـوند، ایـن را بـه عنـوان یـک 

بحـران تماتایـز )مقولـه بنـدی( کننـد و دولت ها هـم برای 

می توانـد  مالیـات  وضـع  باشـند.  داشـته  تمهیداتـی  آن 

سـازوکارهای تنظیمی ایـن معضل را تا حـد زیادی تعدیل 

نمایـد. مـن خیلـی به نقـش دولت  هـا در ایـن زمینـه باور 

دارم؛ دولت  هـا می  تواننـد بـا سیاسـت های تنظیمی خیلی 

از معضـالت را حـل کننـد. بنابرایـن اگـر بخواهـم سـؤال 

شـما را در یـک جملـه پاسـخ بدهم، تـا حدی بـه جدیت 

مـا بسـتگی دارد، ولـی تـا حـد زیـادی هـم مسـئله بحران 

جهانـی اسـت و بـرای آن بایـد یـک تدبیر اساسـی تری در 

سطح سیاست گذاری کالن اندیشید.

از تحـول در آمـوزش و پژوهـش و بحـران  صحبـت 

جهانـی کردیـد. آیا آمـوزش و پژوهـش علمـی در ایران به 

خصـوص در حیطه فلسـفه هم  راسـتا با این تحـول جهانی 

پیـش مـی  رود؟ یا به طور معکـوس در ایران جریـان دارد؟ 

خصـوص  ایـن  در  نظرتـان  تندتـر؟  یـا  کندتـر  رونـد  بـا 

چیست؟
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  این مسأله را از دو جهت قابل تحلیل می دانم.

از جهـت اول نسـبت آمـوزش و پژوهـش فلسـفی در 

ایـران با جهان اسـت؛ آمـوزش و پژوهش فلسـفی در ایران 

تـا سـال ها نسـبتی بـا جهـان نداشـت و در یـک وضعیت 

بسـته قـرار داشـت، ولـی امـروز خواسـته یـا ناخواسـته به 

دلیـل گسـترش دسترسـی ها بـه منابـع الکترونیـک و نیـز 

گسـترش ارتباطـات از طریق فضـای مجازی، آشـنایی ما 

بـا وضعیـت آمـوزش و پژوهش در جهـان ارتقـا یافته و از 

ایـن رو مسـاهمت در تولیـد جهانـی علـم در حـوزه علوم 

انسانی نیز گرچه به کندی در حال شکل گیری است.

تحـول  »ایـن«  بـه  ناظـر   
ً
مشـخصا شـما  سـؤال  امـا 

جهانـی بـود:  آیا تحـوالت در حوزه کسـب و کار و فرهنگ 

کسـب ثـروت بـر دانشـگاه در سـطح جهانی و در سـطح 

ایـران اثرگـذار اسـت؟  بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش الزم 

بـر  ایـن تحـول جهانـی  تأثیـر  پیرامـون   
ً
اسـت مشـخصا

دانشـگاه بگویـم. بحثـی در مورد دانشـگاه وجـود دارد که 

می  گوینـد دانشـگاه در تاریخ نسـل های متعددی را پشـت 

سـر گذاشـته اسـت. البتـه نمی خواهـم تعریـف دقیقی از 

 اینکه دانشـگاه های 
ً
ایـن تطور داشـته باشـم، ولی اجمـاال

یعنـی  هسـتند؛  کارآفریـن  دانشـگاه  های  آخـر  نسـل 

 بـه کسـب 
ً
دانشـگاه  هایی کـه بایـد ایده  هایشـان مسـتقیما

حداقلـی  تعریـف  یـک  در  یـا  شـود  منجـر  ثـروت 

دانشـگاه هایی در تولیـد ثـروت مسـاهمت داشـته باشـند. 

بـه گونـه ای که حتی بخشـی از هزینـه کار علمی در برخی 

 از صنعت تأمین شـود. در جهان و 
ً
زمینه هـا بایـد مسـتقیما

 معنـی  دار اسـت؛ 
ً
در رشـته  های فنـی ایـن مسـئله کامـال

دانشـجوی  اگـر بخواهـد  فنـی  اسـتاد رشـته  یـک  چـون 

دکتـری بگیـرد، بایـد هزینه  هایـش را تأمیـن کنـد و بـرای 

تأمیـن هزینـه بایـد بـا صنعـت ارتبـاط داشـته باشـد. البته 

ایـن را هـم بگویـم کـه وقتـی از این مـدل پژوهـش حرف 

آمریکایـی سـخن می گوییـم؛  از یـک رؤیـای  می  زنیـم، 

یعنـی همـه این چیزهایـی که داریـم می  گوییـم در آمریکا 

وجـود دارد و در بقیـه کشـورهای جهان یـک کاریکاتوری 

از آن وجـود دارد. مـن خـودم البتـه تجربـه  ای مسـتقیم از 

تحصیـل در خـارج از کشـور نـدارم، امـا دوسـتانی که در 

جاهـای مختلـف دارم چنیـن می گویند. اینکـه می  گوییم 

»دانشـگاه کارآفریـن« بـه خاطـر قـدرت اقتصادی اسـت 

کـه در آنجـا وجـود دارد، آمریـکا صنایـع نظامـی بزرگـی 

دارد و بخـش بزرگـی از تحقیقـات حـوزه فنـی را هـم بـه 

نرم  افـزاری  صنعـت  البتـه  و  می  سـپارند  نظامـی  صنایـع 

ارتبـاط  اینهـا  همـه  وجـود  بـا  و  دارنـد  نیـز  پیشـرفته  ای 

دانشـگاه و صنعـت در آنجـا با هـم معنی دارد. حـال آنکه 

متأسـفانه در ایـران اینهـا به این شـکل که نیسـت؛ یعنی ما 

نـه آن صنعـت قـوی را داریـم و نـه تنهـا ایـران بلکـه اکثـر 

کشـورهای اروپایـی نیـز چنـان بنیه قـوی  ای ندارنـد. البته 

اروپـا شـاید یک فرقی با ما داشـته باشـد و آن اینکه شـاید 

آنهـا بتواننـد از آن شـرکت  های بـزرگ پـروژه بگیرنـد و بـا 

آنهـا همـکاری کننـد، منتها در ایـران کاریکاتور می  شـود. 

یعنـی در آنجـا هم این مسـأله در سـطح رشـته های فنی و 

مهندسـی و پزشـکی امکان پذیـر اسـت و ایـن خطـر در 

آنجـا هـم وجـود دارد که با تـداوم این وضعیـت حوزه های 

محض علوم انسانی اهمیت خود را از دست می دهند.

منتهـا در ایران این مسـأله شـکل کاریکاتـوری به خود 

نبـود  بـه دلیـل  یعنـی خودگردانـی دانشـگاه ها  می گیـرد؛ 

صنعـت قـوی و ارتبـاط قـوی با آن بـه فـروش صندلی های 

دانشـگاه منجـر می شـود. مـن از دوره دانشـجویی تاکنـون 

یکـی از چیزهایـی کـه خیلـی برایـش فریـاد زدم و مطالبـه 

کـردم مسـئله توسـعه آموزش خصوصـی در بخـش دولتی 

دانشـگاه های  صندلی  هـای  بیاینـد  یعنـی  اسـت؛  بـوده 

دولتـی را بـا یـک قیمـت باالیـی بفروشـند. این مسـئله در 

سـال ۸۴ کـه مـا در دانشـکده فنـی بودیـم، تحـت عنـوان 

دوره  هـای ۲+۲ راه افتـاد که دوره  هایی بود کـه هزینه  اش آن 

زمـان حـدود ۶۰ میلیـون درمی  آمـد و هنـوز پردیس  ها هم 

نبودنـد. مـا تجمـع و اعتـراض کردیـم و در پاسـخ گفتنـد 
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طبـق قانـون برنامه چهارم توسـعه دانشـگاه  ها بایـد تا %۳۰ 

خودگـردان شـوند. بعـد پردیس هـای خودگـردان را بـا آن 

هزینه  هـای سـنگین راه انداختنـد و در ایـن بیـن افـرادی 

مجـاز می شـوند و درس می خواننـد کـه توانمند نیسـتند و 

اینجاسـت کـه اتفاقـات دیگری شـکل می  گیرد. متأسـفانه 

مـا شـاهد مسـئله کاالیـی شـدن دانش هسـتیم کـه این در 

همـه جهـان هـم هسـت ولـی متأسـفانه در ایـران بیشـتر 

شـکل کاریکاتور بـه خود می  گیرد. در خیلی از کشـورهای 

جهـان ماننـد انگلیـس کـه معـروف اسـت پـول می دهی و 

مـدرک می  گیـری چنیـن وضعـی حاکم اسـت و متأسـفانه 

بسـیاری از مسـؤالن مـا در فاصلـه مسـئولیت  های خود به 

راحتـی از آنجا مـدارک گرفته  انـد. در هر صورت با مسـئله 

کاالیـی  شـدن آموزش، علـم دارد اهمیت خود را از دسـت 

می  دهـد و بـه نظـر من ایـن یک بحـران جهانی اسـت و در 

وضعیـت  در  اسـت.  گوناگونـی  ابعـاد  دارای  هـم  ایـران 

ایـده  آل، هویت رشـته هایی چون فلسـفه به طـور مضاعف 

در خطـر جـدی قـرار می گیـرد چـون در مقابل رشـته هایی 

بـا فایده مسـتقیم عملی، اهمیـت خود را از دسـت خواهد 

داد. در وضعیـت نابسـامان داخلـی مـا نیز، هویـت تمامی 

رشـته ها در خطـر قـرار می گیـرد چرا کـه خودگردانـی نه از 

و  مـدرک  فـروش  بـا  کـه  صنعـت  بـا  ارتبـاط  مسـیر 

خصوصی سازی آموزش عالی همراه می شود.

 بـه عنـوان نکته پایانـی در حـوزه کاری خودتان، حوزه 

فلسـفه و آمـوزش و پژوهـش فلسـفی اگـر صحبتـی دارید 

بفرمایید.

کید کنم کـه تحول در علوم انسـانی    بـار دیگـر بایـد تأ

نیازمنـد عزمـی جـدی و تحـول نـگاه ما بـه علوم انسـانی 

اسـت. در صورتی کـه مـا از داخـل نـگاه خـود را تغییـر 

ندهیـم در برابـر مـوج مسـائل علـوم انسـانی برآمـده از 

جهـان غـرب وادار بـه اتخـاذ موضعـی منفعالنـه خواهیم 

شـد؛ الجـرم باید با تحول نـگاه خود و ارتقاء اسـتانداردها 

و تحول در شـیوه آموزش و پژوهش مسائل و دستاوردهای 

خـود در سـطحی جهانی عرضـه نماییـم. و اال در آینده ای 

کادمـی غربی  نـه چنـدان دور بـه تولیـد علـم در حاشـیه آ

خواهیم پرداخت.

در آخـر صحبتـم می  خواهـم از پـدر، مـادر، خواهـر و 

همسـرم و نیز اسـاتیدی که در طول دوران تحصیل و حیات 

علمـی خود وامدار ایشـان هسـتم تشـکر نمایم. اسـاتیدی 

که در دبیرسـتان و دانشـکده فنی و دانشـکده ادبیات داشـتم 

و بـه من کمک کردند تا به اینجا برسـم و هیچگاه لطفشـان 

 از آقـای آقاصفـری )معلـم 
ً
را فرامـوش نمی  کنـم. مشـخصا

ریاضـی دوران دبیرسـتان( و آقـای دکتـر خسـروی )اسـتاد 

بـر  سرنوشت سازشـان  تأثیـر  جهـت  بـه  فنـی(  دانشـکده 

زندگـی مـن و از آقایان دکتر سـید حمیـد طالـب زاده، دکتر 

حسـین غفاری و دکتر سیدمحمدرضا بهشـتی اساتید گروه 

فلسـفه دانشـگاه تهـران سپاسـگزارم. از شـما هـم تشـکر 

می  کنـم هـم بابت تمامـی زحماتتـان در جشـنواره فارابی و 

هـم بابـت این فرصت گفتگویـی که فراهـم آوردید. حقیقتا 

هـم سـؤاالتتان سـؤاالت پیش  برنـده  ای بود. سـؤاالت شـما 

سـؤاالت دقیقـی بود که ذهن مـن را به تکاپـو وادار کرد و در 

آخـر صحبت هایـم بـرای خـودم هـم جالـب اسـت کـه 

بعضـی از مطالبـی را که بیان کـردم در ناخودآگاهم بود و به 

آنهـا توجـه صریحی نداشـتم. در هـر صـورت از اینکه این 

فرصت را برایم فراهم کردید از شـما و همه دسـت  اندرکاران 

و  می  کنـم  قدردانـی  و  تشـکر  فارابـی  جشـنواره  محتـرم 

 آثار ما در حـوزه علوم انسـانی روز به روز 
ً
امیـدوارم کـه اوال

پربارتـر شـده و پژوهش هـای مـا در حـوزه علوم انسـانی به 

 
ً
ثانیـا و  بینجامـد  انسـان ها  اخـروی  و  دنیـوی  سـعادت 

جشـنواره فارابـی نیز در آینـده همچنان مانند امـروز با دقت 

به ارزیابی آثار منتشره در حوزه علوم انسانی ادامه دهد.

از اینکـه وقـت ارزشـمندتان را در اختیار مـا قرار دادید 

و از گفتگو با شما بهره  مند شدیم  بسیار سپاسگزاریم.
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پاندمی، مردم و روایت
معرفی از: میترا زرینی

کتـاب "پاندمی، مردم و روایت" نوشـته مـارک دیویس 
و َدوینـا لوهم، ترجمه اسـماعیل یزدان پور در تابسـتان 
۱۳۹۹ در ۴۴۶ صفحـه و به قیمـت ۶۴۰۰۰ تومان به 
و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  انتشـارات  همـت 
اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری به چاپ 

و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
ایـن کتـاب، گزارشـی پژوهشـی اسـت کـه دربارۀ 
ابعـاد و واکنش هـای اجتماعـی و مدیریتی بـه پاندمی 
آنفوالنـزای خوکی سـال ۲۰۰۹ )ویـروس N۱H۱( در 
اسـترالیا و اسـکاتلند و بـا حمایـت شـورای پژوهشـی 
اسـترالیا و دانشـگاه کلدانیـان اسـکاتلند انجام شـده و 
پاندمـی  شـیوع  نخسـت  روزهـای  در  آن  انتشـار 
انتشـارات  توسـط  مـارس ۲۰۲۰  مـاه  در  کوویـد ۱۹ 

کسفورد صورت گرفته است. دانشگاه آ
ترجمـه ایـن کتـاب به رغـم همۀ تالشـی کـه برای 
بـرای  آشـنا  و  مناسـب  معادل هـای  از  اسـتفاده 
اصطالحات و واژگان داشـته، یـک واژۀ اصلی و آن هم 
به صـورت مسـتقیم و معادل یابی نشـده  را  »پانِدمـی« 
ابتـدای  بـرده اسـت، واژه ای کـه در  بـه کار  در متـن 
نیـز نشسـته اسـت و بعیـد نیسـت در  عنـوان کتـاب 
بـرای  کـه  باشـد  واژه ای  تنهـا  شـفاهی،  ارجاع هـای 
اشـاره بـه این کتـاب اسـتفاده شـود.  پانِدمـی، واژه ای 
مرکـب بـا ریشـه های یونانی اسـت: »پان« پیشـوندی 
مثـل  می رسـاند،  را  »همـه«  معنـای  کـه  اسـت 
»پان ایرانـی«، »پان آسـیایی« و غیـره؛ و »ِدمـی« همان 
ریشـۀ مشـهوری اسـت که در واژه های »دموکراسـی« 
و »دموگرافـی« بـه »مـردم« یـا »جامعـه« اشـاره دارد؛ 
بـرای  پیشنهادشـده  معادل هـای  همـۀ  به این ترتیـب، 
»بیمـاری  و  دنیاگیـر«  »بیمـاری  همچـون  پاندمـی، 
عالم گیـر« قابل اسـتفاده اند امـا این اسـتفاده تـا جایی 
مناسـب اسـت که فقط در بسـتر گفتارهای پزشـکی و 

برای ارجاع به یک بیماری عالم گیر بحث شود.
مناسـب  معـادل  بحـث  کتـاب،  ایـن  ترجمـه  در 
پاندمـی همچنان گشـوده باقی گذاشـته شـده اسـت و 
ایـن ترجمـه، اسـتفاده از همـان واژۀ رایـج در ادبیـات 

بین المللی را پیشنهاد می کند.
»پاندمـی« به عنـوان واژه ای کـه در زبانـی منسـوخ 
امـروز  زنـدۀ  زبان هـای  از  هیچ یـک  در  دارد،  ریشـه 
راحـت  و  خـوش  اروپایـی،  زبان هـای  حتـی  دنیـا، 
ننشسـته و مثـل همیـن تصویـری کـه در زبان فارسـی 
سـاخته، یـک زامبـی یـا گـورزاد تمام عیـار اسـت کـه 
و  برمی انگیـزد  »مـردم«  در  را  هـراس  و  بیگانگـی 
درنهایـت، همـه را بـرای شـنیدن »روایـت«  یکدیگر و 
یافتـن راه چـاره گرد هم می آورد. مسـئله ای کـه دربارۀ 
زبان فارسـی و در کنـاِر یافتن یا سـاختن معادل مطرح 
به کارگیـری  و  بسـیج  سـاختن،  فعال سـازی،  اسـت، 
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فضـای  و  سـاختار  به عنـوان  زبانـی  ظرفیت هـای  همـۀ 
اگرچـه  اسـت.  بحـران  دربـارۀ  گفت وگـو  و  اندیشـیدن 
معادل یابـی بـرای واژگان، گام مهمـی در این راه اسـت اما 
و  بومـی  عرصه هـای  در  جـاری  الگوهـای  شناسـایی 
ظرفیت هـای تاریخـی و سـاختاری در زبـان و فرهنـگ، 

نباید بر زمین بماند.  
کتـاب »پاندمـی، مـردم، و روایـت«، اثـری جدید در 
میانـۀ مسـئلۀ کرونـا اسـت. ایـن کتاب بـه روایت مـردم و 

فهم آنها از پاندمی و ابعاد پیچیده آن می پردازد.
نویسـندگان اثـر، مـارک دیویـس و دوینـا لوهم تالش 
دارنـد کـه بـا صورت بنـدی و تدویـن دوبـارۀ مطالعـات و 
پژوهش هـای خویـش در حـوزۀ علـوم انسـانی، بـه کمک 
علـوم زیسـتی و پزشـکی برونـد تـا حـل مسـئله ای حاد و 

پیچیده در صورت یک بیماری فراگیر میسرتر شود. 
می خـورد،  چشـم  بـه  گـزارش  ایـن  در  کـه  روایتـی 
میـراث فهمـی تاریخمنـد بـرای بازیابـی نقـش بینش های 
مردمـی و ابعـاد فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی 
در کنشـگری های علمی اسـت. این جریـان تفکر، اگرچه 
گاه بـه خطـا هـم رفتـه و در جایـی نیـز خود بـه یک تالش 
جـدا و بـدون توجـه بـه واقعیت هـای جـاری بـدل شـده 
اسـت امـا در جاهایـی دیگـر مثـل میـدان انجـام همیـن 
پژوهـش، توانسـته اسـت میـان آزمایشـگاه های علمـی و 
میدان هـای اجتماعـی و حوزه هـای دیگـری کـه بـا این دو 
حاکمیتـی،  و  مدنـی  نهادهـای  دارنـد  نظیـر  ارتبـاط 
رسـانه های مختلـف، و عرصه هـای کار و فعالیـت  میدانی 

برای بحث و گفت وگو ایجاد کند.
اهمیت این میدان مشـترک در آن اسـت که دانشمندان 
علـوم طبیعـی در کنـار سیاسـت گذاران و مدیـران اجرایـی 
دولتی، اندیشـمندان علـوم اجتماعی و انسـانی، هنرمندان 
و اهالـی فرهنـگ، صنعتگـران، کارآفرینـان و نیز اصحاب 
رسـانه حضور دارنـد، و در عمل فضایی سـاخته می شـود 
کـه در آن تجربـۀ مواجهۀ انسـان ها بـا یک بیمـاری فراگیر 
و پیچیـده از جنـس آنفوالنزاهـای پاندمـی و نظایـر آن بـه 

بیـان می رسـد و بـه روایـت درمی آیـد. در همیـن تجربـۀ 
کوتـاه و درعین حـال دردنـاک و فشـرده ای کـه جامعـه و 
جهـان مـا در پاندمـی جدیـد کوویـد ۱۹ بـه دسـت آورده 
 معلوم شـد که نـگاه و اقدام صرف پزشـکی 

ً
اسـت، نهایتـا

و درمانـی، بـرای مواجهـه بـا پاندمـی کافی نیسـت و همۀ 
کنشـگران جامعـه در هـر جایـی کـه هسـتند بایـد بـرای 
همـکاری وارد ایـن میدان شـوند و نقش اصلی خـود را بر 
و  تکرارناشـدنی  و  یگانـه  کـه  نقشـی  گیرنـد،  عهـده 

غیرقابل واگذاری به دیگران است.
درواقع، مردم در شـرایط فرهنگی، اقتصادی و زیسـتی 
متفاوتـی بـا بیمـاری مواجـه می شـوند و بـرای رهایـی از 
بیمـاری نیـز بایـد بـه ایـن عوامـل توجه داشـت. مـردم در 
دنیایـی زندگـی می کنند که ممکن اسـت به صـورت فردی 
یـا جمعـی در برابـر درمـان مقاومـت نشـان دهنـد و یـا 
توصیه هـای پزشـکان را بـا ظـن خـود تفسـیر و یـا اجـرا 
کننـد. مـردم حتـی ممکـن اسـت همـۀ توصیه هـای نظـام 
سـالمت عمومـی را کنـار بگذارنـد و شـیوه های کهـن و 
مرسـوم پیشـگیری و درمان را پیگیری کنند. نظام پزشـکی 
هـر جامعه ای که در این کتاب هم نسـبت بـه رویکردهای 
اسـت،  شـده  داده  هشـدار  آن  در  جـاری  فردگرایانـۀ 
جامعـه  واکنش هـای  و  نظرهـا  بـه  نسـبت  نمی توانـد 

بی توجه باشد. 
محـور  به عنـوان  را  روایـت  پژوهشـی،  گـزارش  ایـن 
فـرض  اقدام هـا  و  ادراک هـا  همـۀ  مشـترک  و  بنیادیـن 
می گیـرد. از ایـن منظـر، روایـت، از حرف زدن سـاده فراتر 
مـی رود و بـه اقدامـی مهـم و بنیادیـن بـرای مواجهـه بـا 
مسـئله بدل می شـود. گام نخسـت بـرای هر درک درسـت 
و اقـدام سـنجیده ایـن اسـت که همـه بایـد دربـارۀ تجربۀ 
مواجهـه و نـوع اقدام خـود در برابر پاندمـی صحبت کنند. 
یـک  داسـتان گویی،  و  تجربـه،  روایـت  سـخن گفتن، 
روشـن  را  فضاهایـی  بلکـه  نیسـت،  سـخن پراکنی سـاده 
پزشـکی  اندازه گیـری  ابزارهـای  بـا  کـه  می کنـد 
بـا  را  جامعـه ای  براین مبنـا  و  نیسـت  قابل شناسـایی 
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صورت بنـدی اجتماعـی جدیـدی دوبـاره شـکل می دهد. 
براین مبنـا، حتـی جامعـه نیـز سـاختاری ثابت نـدارد و به 
فراخـور مسـائلی که بـا آنها روبه روسـت و مسـیرهایی که 
در پیـش دارد، روایت هایـی جدیـد می سـازد و خـود را در 

پرتو آن، بازسازی و بازآرایی می کند.
از منظـر ارتباطـی، ایـن گزارش پژوهشـی، از رسـانه ها 
می خواهـد کـه از چارچوب هـای سـنتی روابـط عمومـی 
پزشـکی خارج شـوند و به مسـیرهای پیچیدۀ انتقال پیام در 
جامعـه و نیـز مقاومت افـراد خاص و نهادهـای مختلف در 
برابـر پیـام، و پیچیدگی هـا و تغییـر و تحول ها در خـود پیام 
توجـه داشـته باشـند. مهم ترین نکتـۀ نهفته در پیـام پاندمی 
بـه  را  آن  مختلـف  موقعیت هـای  در  افـراد  کـه  اسـت  آن 
کـه  آنهایـی  می کننـد.  دریافـت  متفـاوت  صورت هـای 
دور  راه  از  رخـدادی  به مثابـه  را  پاندمـی  پیـام  سـالم اند، 
می بیننـد و آنهایـی کـه گرفتار می شـوند، به فراخور شـرایط 
ادراکاتـی  متفاوتشـان  زیسـتی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
و  یکدسـت  پیـام  در  اسـت  ممکـن  کـه  دارنـد  متفـاوت 
استانداردشـدۀ پاندمـی لحـاظ نشـده باشـند. در خصوص 
آنفوالنـزای خوکـی سـال ۲۰۰۹  آن طـور کـه ایـن کتـاب 
گـزارش می کند  رسـانه ها فقط با پیـام هشـدارآمیز روزهای 
نخسـت تعریف شـده اند، درحالی که ذات متغیر و اپیزودی 
بیمـاری باعـث شـده بـود کـه پیـام تغییـر کنـد و رسـانه ها 
بـه همیـن  برسـانند.  را  پیام هـای جدیـد  بودنـد  نتوانسـته 
سـبب، در داسـتان کلـی آن پاندمـی، ایـن، رسـانه ها بودند 
کـه به عنـوان »چوپـان دروغ گـو« و »ضدقهرمـان« معرفـی 
شـدند. ایـن گـزارش حتـی اعالم خطـر می کنـد کـه اگـر 
پاندمـی دیگـری شـایع شـود، رسـانه ها ممکـن اسـت در 

همان حد نیز مورد اعتماد جامعه قرار نگیرند.
ایـن گـزارش، بـر ضـرورت تفکیک صـدای رسـانه از 
روایـت  در  چنان کـه  می کنـد.  کیـد  تأ هـم  متخصصـان 
اعـالم رسـانه ای پاندمـی، در روزهـای نخسـت، نزدیکی 
رسـانه بـه متخصصان به چشـم می آیـد اما بعد و بـا تغییر 
جدیـد  مسـیر  وارد  نتوانسـت  رسـانه  متخصصـان،  نظـر 

شـود. در ایـن فراینـد، ازجملـه نقدهایـی که ایـن کتاب به 
رسـانه وارد می کنـد، نبـوِد توجه بـه روایت هـای مردمی و 
از  روایتـی  هیـچ  وقتـی  بـود.  بیمـاری  بـه  غیرپزشـکی 
بسـترهای اجتماعی منتشـر نمی شـود، وقتی کـه گزارش ها 
بـه اطالعیه هـای مسـئوالن سـازمان بهداشـت جهانـی و 
کارشناسـان نظـام بهداشـتی محـدود می شـود، شـرایطی 
خطرنـاک بـه وجـود می آید کـه می توانـد فرایند درمـان را 
محـدود و یا مختـل کند. نهاد سـالمت عمومی همان طور 
کـه اطالعـات و عالئـم زیسـتی افـراد را پیگیـری می کند، 
بایـد نسـبت بـه شـیوه و نـوع خوانـش پیام هـای خـود در 
گاهـی داشـته باشـد. کار رسـانه، رسـاندن  جامعـه هـم آ
صداهـای میـدان بـه یکدیگـر و مدیریت گفت وگـوی آزاد 
اجتماعـی پیرامـون بحـران اسـت کـه البتـه بایـد در ایـن 
مهـم، از دیگـر نهادهای اجتماعـی و به خصوص نهادهای 

تخصصی و علمی کمک بگیرد.
گـزارش عالوه بـر آنچه در خصـوص رسـانه می گوید، 
دربـارۀ نهـاد علـم و دانشـگاه نیز مسـائلی را در عمل نشـان 
علمـی  نهادهـای  و  دانشـگاه  اعتبـار،  ایـن  بـه  می دهـد. 
به خصـوص حوزه هـای علـوم انسـانی و اجتماعـی در میانۀ 
بحران هایـی از نـوع پاندمی بایـد با آمادگـی و فاعلیت مؤثر 
وارد شـوند. در میدانـی از روایت هـای مختلف، بخشـی از 
کار علمـی، یعنـی ترجمـۀ مسـائل بـه زبـان عمـوم و ایجاد 
به این ترتیـب،  میـدان؛  مختلـف  صداهـای  میـان  ارتبـاط 
دانشـگاه به صـورت تخصصـی می توانـد و بایـد بـه کمـک 
رسـانه بشـتابد تا صداهای علمـی و عمومی بـه هم نزدیک 
شـوند. جامعـه در شـرایط پاندمی بـا بحرانی مواجه اسـت 
کـه نهادهایش و ازجمله دانشـگاه را به کمـک فرامی خواند. 
دانشـگاه باید فراتر از سـاختارهای رسـمی و اداری و با تمام 
وجـود وارد ایـن میدان شـود، ظرفیت های تاریخـی و نهفتۀ 
خـود را بازسـازی نماید و سـهم وجـودی خـود را برای حل 
ایـن بحـران و کاهش درد جامعـه ایفا کند. در هـر حال، در 
شـرایط بحـران، همـۀ نهادهـا بایـد عـالوه بـر نقش هـای 
سـنتی، رسـالت هایی جدید را هم بر عهده گیرند، دانشـگاه 
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نیـز بایـد به عنـوان نهـاد واسـط علـم، فرهنـگ، جامعـه، و 
اجـرا، بـه ایفای نقش هـای جدید بپـردازد. درواقع، شـرایط 
بحرانـی، فرصت هایـی تـازه  بـرای خودآگاهـی و حرکـت 
دانشـگاه بـه وجـود مـی آورد که بایـد به موقـع بـه کار گرفته 
همـۀ  به رغـم  پاندمـی،  جنـس  از  بحران هایـی  و  شـوند 
تهدیدهـا، می تواننـد بـرای میـدان داری مؤثرتـر دانشـگاه، 

چنین میدان فرصت آفرینی نیز باشند.
یافته هـای  همـۀ  بـر  عـالوه  پژوهشـی،  گـزارش  ایـن 
کاربـردی کـه بـرای موقعیت هـای بحرانی ازجملـه پاندمی 
کرونا می تواند داشـته باشـد، نمونه ای معتبر از پژوهش های 
کیفـی بـا رویکرد تحلیـل روایی نیز هسـت. پژوهشـگرانی 
در شـهرهای مختلـف اسـترالیا و اسـکاتلند بـا افـرادی کـه 
به نوعـی بـا پاندمـی آنفوالنـزای خوکـی سـال ۲۰۰۹ درگیر 
بوده انـد مصاحبـه کرده انـد و متن هـای به دسـت آمده را در 
کتـاب،  به این ترتیـب،  کرده انـد؛  تحلیـل  روایـت  قالـب 
نمونـه ای قابل مطالعـه از پژوهش هـای تفسـیری و کیفی به 
بـه  مشـابه،  مـواردی  در  می توانـد  کـه  می آیـد  شـمار 
و  انسـانی  علـوم  حوزه هـای  دانشـجویان  و  پژوهشـگران 
اجتماعـی کمـک کنـد تا بـا نقـل نظـر شـرکت کنندگان در 
گزارش هـای  بحـث،  متمرکـز  گروه هـای  و  مصاحبه هـا 
روایـی و خواندنـی پژوهشـی عرضـه کننـد. روایت هـای 
رسـانه های  از  پـر  اجتماعـی  موقعیت هـای  در  پاندمـی 

مختلف، یکی از مهم ترین موضوعات این کتاب است.
یکـی از موضوعات اصلـی این کتـاب، چرخش روایی 
اینکـه  اسـت؛  عمومـی  سیاسـت گذاری  و  ارتباطـات  در 
چطـور از فرهنگ عمومـی وام گرفته و در ارتبـاط با پاندمی 
آنفوالنـزای سـال ۲۰۰۹ و دیگر پاندمی ها همچـون ابوال و 

زیکا چه پیامدهایی برای افراد و عموم مردم دارد. 
اهـداف و رویکـرد،  بیشـتر  بـرای شـرح  ایـن کتـاب 
داسـتان کامـرون را دربـارۀ تصوراتـش پیرامـون آلودگی به 

آنفوالنزای خوکی در سال ۲۰۰۹ معرفی کرده است.
از  یکـی  بـه  خـودش،  ابتـالی  از  کامـرون  داسـتان 
ایـن کتـاب شـکل می دهـد: ظهـور  موضوعـات اصلـی 

پاندمـی در ابتـدا به مثابه رخـدادی دور و رسـانه ای و بعد، 
گاهی کـه پاندمـی به یک  بـرای برخـی، رسـیدن بـه ایـن آ

»واقعیت« ملموس و شخصی تبدیل شده است.
متـون مصاحبـه و گـروه متمرکـزی کـه در ایـن کتـاب 
ارائـه شـده، بیشـتر شـبیه متونـی اسـت کـه سـرزده وارد 
گفتمـان  اجتماعی می شـوند، هیچ شـروع یا پایان رسـمی 
هـم  خودشـان  یـا  گفتمان انـد  در  انقطاعـی  ندارنـد، 

منقطع اند، یا هردو، و همیشه در حال ساخت اند.
ایـن کتاب به بررسـی معناهایـی از پاندمـی می پردازد 
کـه مردم بـه تجربۀ خودشـان از بیمـاری نسـبت می دهند 
و نقش هایـی را مطالعـه می کنـد که دیگـر افـراد، نهادها و 
بسـترهای اجتماعـی همچـون خانـواده و محیـط کار، در 

این صحنه بر عهده می گیرند.
کتـاب بـه یـک رخـداد پاندمـی خـاص می پـردازد و 
نگاهـی  در  امـا  می دهـد  ارائـه  آن  از  عمقـی  تحلیلـی 
وسـیع تر، در راه رسـیدن بـه نظریـه ای پیرامـون پاندمی ها، 
مـردم، و نقـش روایـت در شـناخت موقعیت هـای مراقبت 

بهداشتی گام برمی دارد.
همانطـور کـه پیشـتر گفتـه شـد این کتـاب به بررسـی 
گزاره هـای تولیدشـده پیرامـون پاندمـی و به طـور خاص به 
تحلیل گزارش مردم سـاکن اسـکاتلند و اسـترالیا در سـال 
۲۰۰۹ می پـردازد. هـر جـا کـه الزم باشـد، به پاسـخ های 
اجتماعـی سـایر حوزه هـای جغرافیایـی جهـان و بـه دیگر 
بیماری هـای عمومـی ازجملـه ایـدز، ابـوال و زیـکا نیـز 

اشاره خواهیم کرد؛
در طـول کتـاب، از نقل قول های زیادی اسـتفاده شـده 
اسـت، چراکـه ایـن نقل قول هـا مخاطـب را بـا رفتارهـای 
داسـتان گویی ایجادشـده در طول مصاحبه هـا و گروه های 

بحث متمرکز بیشتر درگیر می کند.
کتـاب روی گسـتره  ای از گزاره هـای مختلـف فرهنـگ 
پاندمـی و رسـانش های روایـی آن کار می کنـد، ویژگی های 
بـا  ارتبـاط  در  را  پاندمـی  عمومـی  زندگـی  داستانی شـدۀ 
کـه  روایت هایـی  می کنـد،  بررسـی  تجربـه  روایت هـای 
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کسـانی سـاخت هاند کـه پاندمـی سـال ۲۰۰۹ را تجربـه 
اهمیـت  بـه  بیشـتری  جزئیـات  بـا  دو  فصـل  کرده انـد. 
روبه رشـد رویکـرد روایـی بـه ارتباطـات سـالمت پیرامون 
تهدیدهـای پاندمـی می پـردازد و مبانـی این چرخـش را از 
زیست  سیاسـی  گزارش هـای  در  و  روایـت  نظریـۀ  زاویـۀ 
بیماری هـای عفونـی نشـان می دهـد. یکـی از موضوعـات 
در  افسـانه ای  پنهـان  جریان هـای  حضـور  اساسـی، 
روایت هـای پاندمـی و اهمیت آن بـرای افرادی اسـت که با 
ایـن پاندمـی درگیـر بوده انـد. در این رابطه، داسـتان سـارا را 
معرفـی می کنـد کـه چطـور براثـِر مراجعه بـه داسـتان های 
پاندمی منتشرشـده در رسـانه ها، به این شـناخت رسـید که 

شاید خودش در معرض ویروس قرار دارد.
فصل سـه شـعار اصلی فعالیت هـای ارتباطـی پیرامون 
پاندمـی سـال ۲۰۰۹ را بررسـی می کند: »هشـیار باش اما 
نتـرس«. یکـی از چالش هـای اصلـی ارتباطـات پاندمـی 
سـال ۲۰۰۹، توصیه به مردم سراسـر جهان بـرای آماده باش 
در برابـر فاجعه در حوزۀ سـالمت بود، کاری کـه باید بدون 
برانگیختـن هـراس و تضعیـف اثرگـذاری مدیریـت انجـام 
می شـد. همان طـور کـه افراد حاضـر در این پژوهش اشـاره 
کردنـد، اطمینـان دادن به عمـوم مردم که نباید زیاد بترسـند، 
باعـث تضعیف حـس اضطـراری و به مخاطره افتادن زندگی 
افـراِد »درمعرض خطـر« می شـد؛ ازایـن رو، ایـن فصـل بـه 
و  توسـط مشـارکت کنندگان  پیـام  پذیـرش  بررسـی شـیوۀ 

کنارآمدن با معانی متناقض آن می پردازد. 
در فصل چهار، شـیوۀ اجـرای فاصله گـذاری اجتماعی 
به مثابه روشـی برای کاهش خطر را توسـط شـرکت کنندگان 
در پژوهش بررسـی می کند. به معانی بسـیار قدیمی شـیوع 
و ارتبـاط آن بـا فاصلـه می پـردازد و به خصوص ایـن مفهوم 
کـه خطـر همیشـه در جایـی دیگـر و از شـخصی دیگـر 
برمی خیـزد. در فصـل پنـج بـه ایـن می پـردازد کـه چطـور 
بیمـاری  از  نجـات  راه  به عنـوان  شـخصی  ایمنـی 
غیرقابل اجتناب تعریف می شـود، و نیز یکـی از دارایی های 
شـخصی قابل اکتسـاب و توسـعه بوده اسـت. در این فصل 

بحـث شـده کـه چطـور آنچـه »ایمنـی انتخابـی« نامیـده 
شـده، در مرحلۀ بعـدی، خود به مانعی اساسـی در راه نظام 
سـالمت عمومـی بـرای واکسیناسـیون همگانـی، به منظور 
ایجاد »ایمنی گله ای« در انگلسـتان و کانادا تبدیل شـد. در 
فصـل شـش گزارش هـای افـرادی را بررسـی می کنـد کـه 
به جهـت آسـیب پذیری هایی کـه در سـالمت داشـتند و بـه 
بـا بیمـاری  بایـد طـوری  بـا بـارداری،  خاطـر هم زمانـی 
کـودک  و  خودشـان  از  بتواننـد  کـه  می کردنـد  برخـورد 
ویژگی هـای  از  یکـی  کننـد.  محافظـت  به دنیا نیامده شـان 
این فصل، تمرکز بر دیده نشـدن اسـت، یعنی موقعیت هایی 

از خطر که به چشم اکثریت »سالم« نمی آمد. 
فصـل هفت بـه بررسـی این یافتـۀ اصلی می پـردازد که 
ازنظـر افراد، رسـانه های خبـری باعـث داغ و جنجالی کردن 
فصـل،  ایـن  بودنـد.  شـده   ۲۰۰۹ سـال  پاندمـی  پدیـدۀ 
از  شک آلودشـان  درک  از  را  افـراد  توصیـف  چگونگـی 
رسـانه ها تشـریح می کنـد و اینکـه چطـور هویت هـای در 
معـرض خطـر پاندمـی، با احتیـاط مسـیرهای جدیـدی را 
بـرای خـود سـاختند و انتخـاب کردنـد کـه در چارچـوب 
ایـن  بـه  هشـتم  فصـل  می دهـد.  قـرار  اقنـاع«  »روایـت 
می پـردازد کـه افـراد حاضـر در پژوهش، پیرامـون مالیمت 
نهایـی پاندمی سـال ۲۰۰۹ چه نظری داشـتند و چطور این 
موقعیت به عنوان هشـداری کاذب تفسـیر شـد کـه خودش 
پیامدهـای مهمی را بـرای اثرگذاری بر اعتمـاد مردم به علم 
مثـل  جهانـی  گسـتردۀ  مسـائل  پیرامـون  سیاسـت های  و 
و  قـوی  ویروس هـای  جمعیـت،  واکسیناسـیون  پاندمـی، 

امنیت سالمت در پی دارد.
بـه  دوبـاره  نگاهـی  نهایـی،  فصـل  در  نهایـت  در  و 
موضوعـات کتـاب دارد و در پرتـو حاصـل از چشـم انداز 
»نظـام روایـی سـالمت عمومـی«، به تأمـل پیرامـون آنها 
می پـردازد. یـک نکتۀ کلیدی ایـن فصل، توجه بـه واکنش 
و بازتـاب انتقـادی مسـتتر در روایت های اقناعی اسـت که 
مـردم می سـازند و بـرای توصیـف نـوع درگیـری خـود بـا 

ظهور خطر پاندمی در زیست جهانشان به کار می برند.
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مطالعات مصرف فرهنگی: تحلیلی از 
زیست فرهنگی دانشجویی

معرفی از: میترا زرینی

کتـاب مطالعـات مصـرف فرهنگـی: تحلیلـی از زیسـت 

در  رضایـی  محمـد  "تألیـف  دانشـجویی  فرهنگـی 

بهـار۱۳۹۹ بـه قیمت ۳۴۰۰۰ تومـان، در ۲۵۴ صفحه از 

سـوی مجموعـه انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 

اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه چاپ و 

در اختیار عالقه مندان این حوزه قرار گرفت.

مطالعـات فرهنگـی دانشـی اسـت کـه خـود را پایبنـد 

بهبـود زندگی  هـای مـردم در جهانـی می  دانـد کـه پیوسـته 

در حـال دگرگونی اسـت. یکـی از ابزارهای چنین دانشـی، 

خلـق مفاهیمـی نوپدیـد اسـت کـه تـوان درک و فهمـی 

چه بسـا  می  دهـد.  دسـت  بـه  را  جامعـه  از  راهگشـاتر 

مطالعـات فرهنگی نیز بـدون پویایی مفهومـی، به مردابی 

از مفاهیـم به اصطـالح کلیشـه  ای و کالسـیک می  مانـد که 

از زندگی روزمره مردم دور می  شود.

 ایـن کتاب با مفهـوم مصرف فرهنگـی، آن هم در میان 

گـروه خاصـی از جامعه یعنی دانشـجویان آغاز می شـود. 

تثبیت  شـدۀ  مقـوالت  از  هیچ  یـک  در  گـروه  ایـن  ازقضـا 

گـروه  هـر  از  بیـش  افزون برایـن،  نمی  گنجـد.  اجتماعـی 

و  جریان  هـا  هم زمـان  معـرض  در  دیگـر،  اجتماعـی 

دارد.  قـرار  محلـی   و  ملـی  فراملـی،  فرهنگـی  فضاهـای 

تحلیـل رفتارهـای مصرفی آنها نشـان می  دهد  که چه بسـا 

بایـد در پـی رویکردهایـی دیگـر بـود؛ کاری کـه در فصل 

پایانی این نوشتار به آن پرداخته شده است.

ایـن کتـاب در پنـج فصـل تدویـن شـده اسـت و بـا 

بخـش نتیجه  گیـری پایـان می  یابـد. فصـل نخسـت در پی 

در  دانشـجویان  زیسـت  چگونگـی  از  توصیفـی  ارائـۀ 

اجتماعـات دوسـتی و در جامعـه اسـت؛ ازایـن رو، برخی 

رفتارهـای سـبکی آنها موضـوع تحلیـل قرار گرفته اسـت. 

ایـن، مفهومـی اسـت کـه به جـای سـبک زندگـی برگزیده 

شـد، چـون بـاور بر این اسـت که کاربسـت مفهوم سـبک 

زندگـی در تحلیل جامعۀ دانشـجویی یا چه بسـا در جامعه 

به مثابـه کل راهگشـا نیسـت. بـا تکیـه بـر ایـن مفهـوم و 

داده  هـای تحقیقـات داخلـی و بین  المللـی کوشـش شـده 

و  دانشـجویی  زیسـت  دربـاره  ابهامـات  برخـی  اسـت 

افزون برایـن،  شـود.  روشـن  مصرفی شـان  فرصت  هـای 

نیـز  جمعـی  فعالیت  هـای  در  دانشـجویان  مشـارکت 

موضـوع توجـه اسـت. بـا تکیه بـر ایـن تحلیل  هـا می  توان 

گفـت الگویی قابل   شناسـایی از مصرف دانشـجویی دیده 

از  می  تـوان  قابل   تمیـز،  سـبکی  نبـود  به رغـم  نمی  شـود. 

وجـود تمـی برجسـته در رفتارهـای دانشـجویان سـخن 

گفـت که نشـانۀ نوعی میل به سـوی مصارف خوشباشـانه 

مشـارکت  های  ماننـد  جدی  تـر  فعالیت  هایـی  برابـر  در 

سیاسی و اجتماعی است. 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    209

معرفیکتابهایمؤسسه

فصـل دوم کتـاب بـه دنبـال توصیـف کّمـی و کیفـی 

افزون برایـن،  اسـت.  دانشـجویان  فرهنگـی  ترجیحـات 

کوشـش شـد تا بـا تکیـه بـر داده  هـای برآمـده از تحقیقی 

میدانـی نشـان داده شـود کـه از میـان متغیرهـای گوناگون 

اجتماعـی، کدام یـک از آنهـا سـهمی در تغییـرات مصرف 

فرهنگـی و هویـت دانشـجویان دارد. بـه هنـگام سـاختن 

شـاخص هویـت و چگونگی تأثیر متغیـر مصرف فرهنگی 

بـر آن، بـه برخـی مجـادالت مفهومـی و احتیاط  های الزم 

به ویـژه  هویـت،  و  مصـرف  مفهـوم  از  اسـتفاده  بـرای 

شـده  توجـه  هویـت  سـنجش  در  روشـی  دشـواری  های 

اسـت. ایـده روشـی مقـوم ایـن فصـل را بایـد در توصیف 

تجربـی عمیـق دیـد کـه بـا اسـتفاده از داده  هـای کّمـی و 

کیفی انجام می  شود. 

تمرکـز اصلـی در فصـل سـوم بـر چگونگی یـا تحلیل 

کیفـی مصرف دانشـجویی اسـت؛ ازاین رو، بـر کاالهایی 

و  سـینما  فیلـم،  تلویزیـون،  کتـاب،  مطبوعـات،  ماننـد 

کیـد  موسـیقی و محبوبیـت آنهـا در میـان دانشـجویان تأ

شـده اسـت. در پـی تحلیـل کیفـی مصـرف دانشـجویان 

برخـی یافته  هـای قابل   توجـه بـه دسـت آمـده اسـت؛ برای 

نمونـه، در میـان دانشـجویان، اقبـال اندکی بـه مطبوعات 

وجـود دارد که چه بسـا نتیجـۀ رقابت رسـانه  هایی همچون 

اینترنـت با خصلت  هـای ویژه اش مانند دسترسـی آسـان، 

سـرعت بـاالی انتقـال اطالعـات، فراگیـری عـام، تنـوع 

مطالـب قابل   ارائـه و هزینه  هـای انـدک باشـد. البتـه ایـن 

بی    اعتنایـی بـه رسـانه  های چاپی، خـاص جامعـه جوان و 

دانشـجویی ایران نیسـت. با رجوع به داده  هـای بین  المللی 

بـا  نشـان داده شـده اسـت کـه گویـا رسـانه  های چاپـی 

آینـده ای مبهـم در دیگـر کشـورها روبه  روینـد. خوانـدن 

کتـاب از دیگـر رفتارهای موردتحلیل در این فصل اسـت. 

میـان  در  غیردرسـی  کتاب  هـای  کـه  اسـت  روشـن 

دانشـجویان کاالیـی محبـوب نیسـت اما در میان کسـانی 

در  مهـم  عنصـری  می  رونـد  شـمار  بـه  کتاب  خـوان  کـه 

عمیـق  بسـیار  تأثیـر  به واقـع،  اسـت.  هویتشـان  تکویـن 

میـان  به رغـم گسـترش محـدودش در  فرهنگـی  کاالیـی 

کتاب  خوانـی  رفتـار  دقیـق  مطالعـه  بـا  را  دانشـجویان 

دانشـجویان می  تـوان دیـد. چنان کـه در ایـن فصـل آمـده 

اسـت، دانشـجویان بـا کتاب نوعـی حرکت علیـه واقعیت 

در  افزون برایـن،  می  دهنـد.  سـازمان  را  روزمـره  زیسـت 

دانشـجویان  میـان  در  تلویزیـون  تماشـاگری  بررسـی 

می  تـوان رد یکـی از تعارضـات در جامعه ایرانـی را دید که 

متمرکـز بر مقایسـه میان تولید فرهنگـی داخلی و کاالهای 

فرهنگی خارجی اسـت. پنداشت دانشـجویان در مواجهه 

بـا تلویزیون و برنامه  هایش در نسـبت بـا دیگری تلویزیون 

دوگانـۀ  تحلیـل  ُحسـن  می  گیـرد.  شـکل  ماهـواره  یعنـی 

تولیـد  فقدان  هـای  کـه  اسـت  ایـن  ماهـواره  و  تلویزیـون 

فرهنگـی داخلـی را آشـکار می  کنـد. باوجود ایـن، نبایـد 

دسـت بـه تحلیل  هایی شـتاب زده زد: به رغم موازنـه نابرابر 

میـان تلویزیـون و برنامه  هـای ماهـواره، تلویزیـون نقشـی 

در  کارکـرد  ایـن  دارد.  گفتارسـاز  کاالیـی  به عنـوان  مهـم 

فصـل سـه در پیوند با جایگاه آن در خانواده بررسـی شـده 

اسـت. در مـورد فیلـم نکتۀ مهم این اسـت کـه گویا دالیل 

مصرفـش بـا چگونگـی تماشـاکردنش، دو امـر مرتبط اما 

مسـتقل از یکدیگـر اسـت، چـون مصرف  کنندگانـی که به 

میانجـی ایـن کاالی فرهنگـی هویتشـان را صورت  بنـدی 

سـخن  فیلم  هـا  از  متفـاوت  طریقـۀ  دو  بـه  می  کننـد، 

می  راننـد؛ آنهـا هنگامی کـه از فیلم    هـا حـرف می  زننـد، یا 

از فیلـم به  عنـوان کاالیـی مسـتقل یـاد می  کننـد کـه آنها را 

در راسـتای اهدافشـان راهبـری می  کنـد و یـا از چگونگـی 

تماشـاکردن حـرف می  زننـد. امـا نکتـۀ مهم این اسـت که 

آنهـا کاالیـی را مصرف می کننـد، هویتی را برمی  سـازند یا 

سـازوکار تعریـف از خـود را پیوسـته بـا ارجـاع بـه فراینـد 

تماشـاگری فیلـم بـرای خـود تکـرار می  کننـد. در ادامـۀ 

فصـل، این هویـت برسـاختی، از رهگذر بررسـی دو آیتم 

فیلـم و تماشـاکردنش پـی   گرفتـه شـده اسـت. در پایـان، 
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نشـان  دانشـجویان  میـان  در  موسـیقی  مصـرف  الگـوی 

می  دهـد کـه موسـیقی سـنتی ایـران در مقایسـه بـا دیگـر 

انـواع موسـیقی، بـرای دانشـجویان از مطلوبیت بیشـتری 

برخوردار اسـت. پـس ازآن، موسـیقی عامه  پسـند ایرانی و 

در اولویت سـوم موسـیقی تلفیقی پاپ و سـنتی و موسیقی 

دارد.  دانشـجویان  میـان  در  را  طرفـدار  بیشـترین  ملـل 

و  بلـوز  جـاز،  عربـی،  موسـیقی  های  دراین میـان 

لس  آنجلسـی اقبـال کمتـری دارند. در کل به نظر می   رسـد 

که موسـیقی بومی و محلـی از طرفداران بیشـتری در میان 

دانشجویان برخوردار است.

فصـل چهارم با چیسـتی دیجیتالی   شـدن جهـان امروز 

آغاز شـده اسـت. در این مسـیر بـه مفاهیمی ماننـد هومو 

کانکتوس اشـاره شـده کـه از پیدایش نوع تازه از انسـان در 

جهـان امـروز پـرده برمـی  دارد کـه بـه نظـر در شـبکه  های 

ارتباطـی فنـی هویتـش را تعریـف می  کند؛ ازایـن رو، مهم 

اسـت بدانیـم کـه مصـرف دیجیتالـی چگونـه الگوهـای 

رفتـاری پیشـین را در مواجهـه با رسـانه  های مهمـی مانند 

تلویزیـون نیـز دگرگـون می  کنـد. بـا توجـه به اهمیـت این 

شـکل تـازۀ ارتباطـی، تحلیـل نسـبت جوانـان دانشـجو با 

آنهـا مهـم اسـت. داده  هـای کیفـی حاکـی از آن اسـت که 

بسـیاری از دانشـجویان اینترنـت را به دلیـل رایگان  بودنش 

محبـوب می  داننـد، همچنیـن ازآن رو کـه برای اسـتفاده از 

آن بـه صرف زمـان و انرژی نیاز نیسـت. اینترنت همچنین 

بـه دلیـل آسـان  کردن راه  های دسترسـی بـه کاالهـا خود را 

در میـان جوانان و دانشـجویان جا کرده اسـت، به  صورتی 

کـه می  تـوان بـا یـک کلیـک بـه هـر آنچـه در شـبکه    های 

اجتماعـی موجـود اسـت دسـت یافـت. ایـن را می  تـوان 

بـروز شـکل تـازۀ مصـرف کلیکـی خوانـد کـه در حـوزۀ 

سیاسـت، سـوژۀ فعـال و شناسـای اجتماعـی را از بسـتر 

اتـم  یـک  هیبـت  بـه  و  نـد 
َ
می  ک اجتماعـی اش  حیـات 

برمی  سـازد. اتم  هـا کنـار یکدیگـر و بـه میانجی شـبکه  ای 

چنیـن  می شـوند.  کشـیده  ریسـمان  بـه  اینترنـت  چـون 

 در مواجهه با شـبکه  های 
ً
پیداسـت که دانشـجویان عمومـا

مجـازی، همـان رفتـاری را پـی می  گیرنـد کـه در واقعیت 

اجتماعـی در گروه  هـای دوستی شـان برمی  گزیننـد. آنهـا، 

یـا از اینترنت در راسـتای بیناسوژگی شـان سـود می  جویند 

بـه  را  فرهنگی شـان  و سـرمایه  های  گاهـی  آ راه  ایـن  از  و 

  اشـتراک می  گذارنـد و یـا از هرگونـه ارتبـاط جمعـی )در 

فضـای واقعی و مجـازی( دوری می  گزینند و فردیتشـان را 

بـا  مخالفـت  در  اگـر  نیسـت  بیـراه  می  داننـد.  مرجـح 

رویکردهـای باورمنـد بـه دوجهانی شـدن یـا رویکردهای 

قائـل بـه دوگانگـی دو فضـای آفالیـن و آنالیـن اسـتدالل 

کـرد کـه فضـای مجـازی، امتـداد فضـای واقعـی در میان 

دانشجویان است.

فصـل پنجـم، گزارشـی از نظریه  هـای متأخـر مصرف 

فرهنگـی اسـت. بـا این فصل سـفری آغـاز می  شـود تا در 

طـول آن برخی سـرنخ  های مفهومـی الزم بـرای گزینش و 

پیشـنهاد رویکردی راهگشـاتر در تحلیـل مصرف فرهنگی 

در ایـران بـه طور عام و مصـارف جوامع کوچکتـری مانند 

دانشـجویان به دسـت آید. باوجود این، باید آن را خوانشی 

نظریه  هـای  از  فاصله  گیـری  پـی  در  متفـاوت خوانـد کـه 

و  ازیک سـو  دولت  پایـه  بیشـتر  و  ایدئولوژیـک  ارشـادی  

لیبـرال،  رویکردهـای  فرهنگـی،  پوپولیسـم  نظریه  هـای 

غیرانتقـادی و طرفدار جهانی  شـدن از سـوی دیگر اسـت. 

منظـور از نظریه  هـای ارشـادی، آن دسـته از کوشـش  های 

مهندسـانه در حـوزۀ فرهنـگ اسـت کـه همیشـه مطلـوب 

دولت  هـای ایدئولوژیـک بـوده اسـت. ازقضا در ایـران نیز 

چنیـن رویکـردی موضـوع توجـه بـوده اسـت و نهادهایی 

گوناگـون همچـون سـازوبرگ  های آن ایجـاد شـدند. وجه 

بـارز همـۀ رویکردهـای دولت  پایـه و ارشـادی را بایـد در 

هـراس همیشگی شـان از تکنولوژی و مفروضـۀ پنهان آنها 

مبنـی بـر جبرگرایی فنـی دانسـت. درمقابـل، رویکردهای 

در  شـوربختانه  کـه  فرهنگـی  مصـرف  بـه  پوپولیسـتی 

بخش  هایـی از مطالعـات فرهنگی نیز غالب شـده اسـت، 
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ما را از شـرایط واقعـی و نابرابر قدرت در فضای رسـانه  ای 

از  خوانـش  می  کنـد.  دور  معاصـر  دنیـای  در  موجـود 

نظریه  هـای موجـود کـه در ایـن فصـل ارائـه شـده اسـت 

راهـی را در برابر هردوی این دو دسـته رویکردها پیشـنهاد 

می  کنـد؛ بـه ایـن معنـا که بایـد در پـی محورهایـی بود که 

بـا تکیـه بـر آنهـا بتـوان امکان  هـای مصرفـی گوناگـون در 

کـرد.  اداره  پذیـر  مهم تـر  آن  از  و  توضیح  پذیـر  را  ایـران 

درنتیجـه، بـه ایـن نکتـۀ مهـم پرداختـه شـده کـه عرصـۀ 

فرهنـگ، مصـداق بارز بدبینـی نظری امـا خوش  بینی اراده 

اسـت که روزگاری گرامشـی در تحلیل فضای سیاسـی آن 

را بـه کار بسـته بود؛ ازایـن رو، راه مقابله بـا فرهنگ بیگانه، 

ایسـتادگی در برابـر فناوری  هـای ارتباطـی و اطالعاتـی از 

رهگـذر دو راهـکار اصلـی در سیاسـت فرهنگـی یعنـی 

اعمـال ممیـزی و فیلترکـردن نیسـت. نظریه  هایـی ماننـد 

و  فرهنگـی  تخصیـص  میان  فرهنگـی،  مصـرف 

تـا  انـد  شـده  واکاوی  فصـل  ایـن  در  میان  محلی  گرایـی 

امکان  های مفهومی تازه  ای گشوده شود.

در بخـش پایانـی هم کوشـش شـده اسـت کـه رویکرد 

نظـری مطلـوب مطالعـات مصـرف فرهنگـی بـه معنـای 

ایـران  در  عـام  معنـای  بـه  فرهنگـی  مطالعـات  و  خـاص 

پیشـنهاد شـود؛ ازایـن رو، با تمرکز بـر خوِد مفهـوم فرهنگی 

کوشش شـده اسـت میان دو مفهوم مصرف کاالِی فرهنگی 

ازیک سـو و مصـرف فرهنگـِی کاال مـرز کشـیده شـود. این 

مطالعـۀ  ایـدۀ  بنیان  هـای  در  می  دهـد  اجـازه  مرزکشـی 

فرهنگـی اندیشـیده شـود و بـه این پرسـش مهم پاسـخ داده 

شـود کـه موضـوع مطالعـات فرهنگـی در عمل چـه چیزی 

اسـت و چگونـه می  توان بـا بیانی سـاده این پیکـره از دانش 

فرهنـگ موضـوع  کـه  کـرد  دانش  هایـی جـدا  دیگـر  از  را 

همیشـگی  بوده اسـت. این، پرسشـی اسـت که پیوسـته در 

میـان عالقه منـدان و دانشـجویان مطالعـات فرهنگـی مایۀ 

آشـفتگی اسـت. در پرتـو چنیـن توضیحی می  تـوان منظور 

از مصـرف  وقتـی  را درک کـرد،  ایـن حـوزه  پژوهشـگران 

فرهنگـی مـواد مخـدر یـا محـرک ازیک سـو و مؤلفه  هـای 

فرهنگـی فاخـری ماننـد رفتن به تئاتر از سـوی دیگر سـخن 

می  گوینـد. بـه نظر می  رسـد راز ایـن کار را بایـد در جدایی 

میـان مفهوم ارجمند فرهنگ ازیک سـو و »امـر فرهنگی« از 

سـوی دیگر جسـت کـه در ایـن فصل بـه آن پرداخته شـده 

اسـت. پایۀ اصلـی این رویکـرد، در مـدل چرخش فرهنگ 

دوگـی و همکارانـش اسـت. باوجود ایـن، کاربسـت ایـن 

مـدل در ایـران نیازمنـد برخی مالحظات اسـت کـه آن هم 

در ایـن فصـل به آن پرداخته شـده اسـت. به طـور خالصه، 

چنین اسـتدالل شـده اسـت کـه برنامـۀ عمل بـرای تحقیق 

دربـارۀ مصـرف فرهنگـی در ایـران از چنـد مرحلـۀ مهـم 

تشـکیل می  شـود. نخسـت، تحلیلـی عمیـق از مناسـبات 

پیچیـده و شـرایطی الزم اسـت که ابژۀ فرهنگـی در دل آن به 

نحـوی اجتماعی سـاخته می  شـود. دوم، باید به سـراغ خود 

فراینـد مصـرف کاالی موردنظـر در نـزد مصرف  کنندگانش 

رفـت. در ایـن مرحلـه، هـدف اصلـی، یافتـن مهارت  هـا، 

دانش  هـا، معانـی و احساسـاتی اسـت کـه بـه کار مصـرف 

می  آینـد و در فراینـد مصـرف تولیـد می شـوند. رویکردها و 

بررسـی  را  ترجیحـات مصرفـی  تکویـن  کـه  نظریه  هایـی 

می  کننـد در این مرحله کارگشـایند. افزون برایـن، در تدارک 

کلـی  مالحظـات  بـه  راهگشـا،  نظـری  چارچـوب 

روش  شـناختی نیـز در این فصل توجه شـده اسـت؛ به طور 

خالصـه، شـاید فروتنانه بتوان همـۀ این تأمـالت را ذیل نام 

»تحلیـل هم  آینـد کردارهـای مصرفـی« قـرار داد که سـویۀ 

نظـری و روشـی خاص خـود را دارد. به نظر می  رسـد چنین 

تحلیلـی، در ادبیـات مطالعات فرهنگی چنـدان مورد توجه 

نبـوده اسـت. درواقـع، به هـر میـزان مطالعـات فرهنگی به 

تحلیل  هـای متنـی و پسـامدرن گرایش پیدا کـرد، از تحلیل 

هم  آینـد پدیده  هـا بازمانـد. بیراه نیسـت اگر ایـدۀ هم  آیندی 

را مبنـای معرفت  شـناختی و روش  شـناختی مناسـب بـرای 

کار مطالعات فرهنگی تلقی کرد. 
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آموزش عالی در ایران: حال و آینده      
معرفی از: مینا عظیمی

 
»آمـوزش عالـی در ایـران: حال و آینده« کتابی اسـت به 
کوشـش دکتـر محمـد یمنـی دوزی سـرخابی عضـو هیئت 
علمی دانشـگاه شـهید بهشتی که انتشـارات این مؤسسه در 
زمسـتان ۱۳۹۸ در ۴۶۵ صفحـه و ۶۰۰۰۰  تومـان آن  را 
منتشـر کرده و در اختیار جامعه دانشـگاهی و عالقمندان به 
مطالعـات دانشـجویی قـرار گرفته اسـت. چاپ ایـن اثر در 
راسـتای اهـداف و مأموریت های گروه پژوهشـی مطالعات  
آینده نگـر مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی به رشـته 

تحریر درآمده است.
محقـق در ایـن کتـاب بـا جمـع آوری ۱۳ مقالـه و طرح 
چهـار پرسـش اصلی ضمن تشـریح آموزش عالـی در حال 
و آینـده بـر لـزوم  اندیشـیدن بیشـتر بـر روی آینـده آموزش 
عالـی تأکید می کند. بررسـی وضعیت حال آمـوزش عالی 

کشـور از آنجـا اهمیـت پیـدا می کنـد کـه بـر اسـاس آن 
می بایسـت نظراتـی راجـع بـه آینـدۀ آمـوزش عالـی کشـور 
ارائـه داد. لـذا نگاهی ژرف تـر به  حال و آینـده نظام آموزش 
عالی کشـور امری ضروری اسـت. از ایـن رو کتاب حاضر 

نیز با این رویکرد نگاشته شده است.
محمـد یمنـی در مقالـه اول کتـاب باعنـوان »پداگوژِی 
دانشـگاهی و پیچیدگـِی موقعیت های یادگیـری در آموزش 
عالـی ایـران«  بـا طـرح پرسـش هایی اساسـی کـه رفتـار 
دانشـجو چـرا و چگونـه در دانشـگاه دچـار تغییـر و تحـول 
می شـود؟ چـرا و چگونـه او پیشـرفت می کند یـا دچار افت 
می شـود؟ بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه دانـش و تجربـۀ 
پداگـوژی دانشـگاهی در ایـران و جهـان بـه لحـاظ اینکـه 
بیش تر مسـئله  زا هسـتند تا مسـئله  گشـا می توانند با نگاهی 
و  رشـته گرایی ها  از  دوری  بـا  و  جامع نگـر 
عالـی  آمـوزش  در حـوزۀ  افراطـی  تخصص محوری هـای 

مورد بررسی قرار گیرند. 
مقالـه دوم بـه نـگارش جعفر توفیقـی داریانی بـا عنوان 
»توسـعۀ علم و فناوری: گذشـته، حـال و راهبردهـای پیِش 
رو« بـه دنبـال ارائـۀ تحلیلی جامع  از مسـیری اسـت که در 
توسـعۀ علم و فنـاوری در نظام آموزش عالی کشـور پیموده 
شـده اسـت و بـه اجمـال نگاهـی به دسـتاوردهای حاصـل 
شـده دارد؛ در نهایت نگاهی اجمالـی و تصویری از آینده و 
راهـی کـه پیـِش رو داریـم ارائـه می دهـد تـا از ایـن طریـق 
بتـوان بـا تالش هـا و کوشـش های همـۀ پژوهشـگران، در 
واحدهـای تحقیـق و توسـعۀ صنعـت بـه چشـم اندازهای 

رفیع تری در جامعۀ جهانی دست پیدا نمود.
رهبـری  و  مدیریـت  مختلـف  »نظریه هـای  مقالـه 
دانشـگاه«، بـه نـگارش محمدحسـن پرداختچـی و فاطمه 
نصراللهی نیـا در سـه بخِش تهیه و تنظیم شـده اسـت. ابتدا 
نکاتـی دربـارۀ مدیریـت و رهبـری مطـرح شـده اسـت. در 
بخـش دوم نظریه هـا و دیدگاه های معاصـر در زمینۀ رهبری 
مطـرح شـده کـه بـا توجـه بـه مفروضـات و بـا توجـه بـه 
ویژگی هـای نظـام آمـوزش عالـی و بـر اسـاس تجربیـات 
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جهانـی، بـه نظـر می رسـد بـرای ادارۀ امـور دانشـگاه ها و 
مراکـز آمـوزش عالـی مناسـب تر اسـت. در بخـش سـوم 
تجربیـات مدیریتـی، مبتنـی بـر مطالـب بخـش اول و دوم  
به طـور خالصـه ارائـه شـده اسـت. ایشـان معتقدنـد کـه 
مدیریـت و رهبـری حاکـم در مراکـز علمـی و دانشـگاه ها 
بایسـتی درخـور شـأن تخصصـی و جایـگاه اعضـاء هیئت 
علمـی ایـن مراکز باشـد تـا زمینۀ شـکوفایی، رشـد و تعهد 

سازمانی آن ها را هرچه بیش تر فراهم آورد.
حسـین ابراهیم آبـادی در مقالـه » تحلیلـی بـر روندهـا، 
تحـوالت و آیندۀ دانشـگاه در ایران، با تأکید بر دانشـگاه های 
سـطح یـک« با مـرور تحوالت نظـام آمـوزش عالی ایـران و 
نیـز تحـوالت ناشـی از رونـد دیجیتالـی شـدن در سـطوح 
جهانـی و ملـی، آینـدۀ دانشـگاه های ایـران را بـا محوریـت 
دانشـگاه های برتـر کشـور بررسـی می کند. ایشـان  به اجمال 
روند تحول در سـه زمینـۀ کمیت، فنـاوری و فرهنگ به عنوان 
پایه ای تریـن روندهـای تأثیرگـذار بـر دانشـگاه در طـول سـه 
دهـۀ گذشـته را معرفـی می کند تـا از ایـن طریق بتـوان راهی 
بـرای توصیف و تحلیل حال و آینده و پیشـنهاد سـناریوهایی 
گشـودن  و  ایـران  در  دانشـگاه  روی  پیـِش  افق هـای  بـرای 

پنجره هایی تازه برای دانشگاه های سطح یک فراهم شود.
  »تأملـی در بـاب کیفیت آموزش و پژوهش در دانشـگاه 
ایرانـی: حـال و آینـده« دیگـر مقالـه ایـن کتـاب اسـت کـه 
مقصود فراسـتخواه آن را نگاشـته اسـت. هدف از این نوشتار 
تأملـی اسـت دربـارۀ برخی نشـانه های مسـئله  مندِی کیفیت 
آمـوزش و پژوهـش در وضع جاری دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی و پژوهشـی، تا بتـوان افقی برای آینده گشـود. 
در ادامـه نیـز به بیـان موانع تاریخـی و سیاسـی و اقتصادی و 
بـه  و  می پـردازد.  دانشـگاه  کیفیـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی 

مهم ترین عوامل مؤثر بر بی کیفیتی اشاره دارد.
غالمرضـا گرایی نـژاد در مقالـه ای بـا عنـوان »نگاهـی به 
وضعیـت تأمیـن مالـی کالن آمـوزش عالـی ایـران در پرتـو 
مبانـی نظـری و تجربـی« بـه موضـوع تأمیـن مالـی آموزش 
عالـی در چارچـوب کالن می پـردازد و  ضمـن مـروری بـر 

اصلی تریـن مبانـی نظـری و رویکردهـای موجود و با  اشـاره 
بـه وضعیت حـال حاضر تأمین مالی آموزش عالـی در ایران، 
رویکـرد تأمیـن مالـی مبتنی بر تقویـت وام های دانشـجویی 
پیشـنهاد شـده است.ایشـان وضعیت تأمیـن مالـِی کالن در 
آمـوزش عالـی ایـران را بـر اسـاس مبانـِی نظـری و تجربـی 
بررسـی می کنـد و بـا تأکیـد بـر اهمیـت تنوع بخشـِی منابع 
درآمـدِی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، تغییـر در 
تخصیـص منابـع عمومـی و توجه هرچـه بیش تر بـه کاربرد 

وام های دانشجویی را ضروری می  داند.
و  پیرامـون  محیـط  بـا  دانشـگاه  تعامـل  »نظریه هـای 
وضعیت دانشـگاه های ایران« مقاله دیگری اسـت که توسـط 
رضـا مهدی نـگارش شـده اسـت. در این مقاله تالش شـده 
اسـت که با روش مرور اسـنادی، نظریه های تعامل دانشـگاه 
با محیط پیرامون شناسـایی و معرفی شـده و با اسـتناد به این 
نظریه هـا وضعیـت تعامـل دانشـگاه های ایـران بـا محیـط 
انتهـا  در  شـود.  تحلیـل  آینده نگـر  رویکـرد  بـا  پیرامـون 
بـا  ایـران  تعامـل دانشـگاه های  بـرای توسـعۀ  راهکارهایـی 

محیط های پیرامون و خلق آیندۀ مطلوب ارائه می کند. 
نسـرین نورشـاهی و مقصـود فراسـتخواه در مقاله ای با 
عنوان » مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه در ایـران« ضمن نقد 
ایـن مطلب که تقلیل مبحث مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه 
از  ناشـی  اجتماعـی شـرکت ها،  بـر مسـئولیت  ذیلـی  بـه 
بی توجهـی بـه حـوزۀ مطالعـات علـم و دانشـگاه پژوهی، 
تاریـخ دانشـگاه و فلسـفۀ وجـودی آن است،بررسـی ایـن 
مقولـه را بـه لحاظ اینکـه در یکی دو دهۀ اخیـر، به گفتمانی 
جهانی تبدیل شـده اسـت بسـیار حائـز اهمیـت می دانند و  
بـا تأمـل در دوتایـِی »حق و تکلیـف«، به عنوان نشـانه ای از 
تحـوالت سـاختارِی جامعـۀ ایـران در دهه های گذشـته، بر 
مسـئولیت اجتماعِی دانشـگاه در پاسـخ به نیازها و مسـائل 
جامعـۀ محلـی، ملـی و بشـری تأکیـد داشـته و مسـئولیت 

اجتماعِی دانشگاه را در ایران بررسی می کنند. 
مقاله »تنـوع درآمد و پایـداری در دانشـگاه ها« نگارش 
اباصلـت خراسـانی اسـت. ایشـان بـا بررسـِی روش هـای 
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به سـوی  حرکـت  ضـرورت  دانشـگاه ها،  مالـِی  تأمیـن 
پایـداری در دانشـگاه را مطرح نموده و هشـت اصـل زیر را 
مهم تریـن راهکارهـای حرکـت به سـمت دانشـگاه پایـدار 
می دانـد.  ۱(بازطراحـِی نظامـات جبـران خدمـات اعضای 
هیئت علمی؛ ۲( خصوصی سـازِی توسـعۀ سـرمایه گذارِی 
خصوصـی در آمـوزش عالـی؛ ۳( خیریه هـا و کمک هـای 
مالـی؛ ۴( بازتعریـف نقش دفاتر ارتباط بـا صنعت و تعامل 
بـا صنعـت؛ ۵( پذیرش الگـوی دورگـۀ عمومی–خصوصی 
مشـارکت   )۶ عالـی؛  آمـوزش  کالن  سیسـتم  سـطح  در 
وام هـای  قالـب  در  مالـی  منابـع  تأمیـن  در  متقاضیـان 
علمـی– اسـتارت آپ های  راه انـدازِی   )۷ دانشـجویی؛ 
کاربـردی؛ ۸( استانداردسـازی و ارزیابِی کیفِی رشـته ها، از 
طریـق مشـارکت و مسـئولیت پذیری در سـطح دانشـکده، 

گروه و اعضای هیئت علمی.  
مقالـه » نقـش سیاسـت های بخـش عرضـه و تقاضا بر 
شـکل گیری مـدل تجاری سـازی تحقیقـات در چارچـوب 
نظام ملـِی نوآوری« بـه نگارش حجت الله حاجی حسـینی 
و مهـدی محمـدی به منظـور بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بر 
فراینـد تجاری سـازی و ارائۀ یـک مدل بومِی تجاری سـازی 
تدویـن شـده اسـت. در ابتـدا بـه تعییـن نقـش دولـت و 
نهادهـای سیاسـت گذار در فرایند تجاری سـازی می پردازد. 
دولـت از طریق سیاسـت های تشـویق و تحریـک عرضه و 
نهادهـای  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  همچنیـن  و  تقاضـا 
واسـطه ای در فراینـد تجاری سـازی، نقـش خـود را ایفـاء 
می کنـد. سـپس تأثیـر عوامـل عرضـه و تقاضـا و همچنین 
نهادهـای واسـطه ای در شـکل گیرِی الگـوی کالن و بومـِی 
تجاری سـازی در سـطح ملـی بررسـی می شـود. در انتها با 
توجـه بـه مباحـث مطرح شـده در ادبیـات پژوهشـِی ایـن 
فراینـد  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  تـا  شـده  سـعی  موضـوع، 

تجاری سازِی تحقیقات در سطح ملی را تبیین شود.
میتـرا اسـماعیلی در مقالـه » ارتباط دانشـگاه و صنعت 
دولتـی  دانشـگاه های  و وضعیـت  نهادهـا، مکانیزم هـا  بـا 
کشـور در در چارچـوب نظـام ملـی نوآوری« معتقد اسـت 

پژوهش هـای انجام شـده در خصـوص بررسـی وضعیـت 
ارتبـاط دانشـگاه های کشـور با صنعـت در چارچـوب نظام 
ملـی نـوآوری، نشـان می دهـد کـه از وضعیـت مناسـبی 
برخـوردار نیسـتند. از ایـن رو بررسـی و شـناخت نهادهـا و 
تعامـالت آنهـا و تبیین عناصر و مفاهیم نظـام ملی نوآوری، 
همچنین بهره گیری از تجارب کشـورهای پیشـرو در ارتباط 
مؤثـر دانشـگاه و صنعـت، در تحلیـل قابلیت هـا و نحـوۀ 

عملکرد آنها کمک شایانی می کند.
محمـد یمنـی و احمـد محجوبیـان در مقالـه » تصویر 
دانشـگاه در نیمـۀ اول قـرن ۲۱ « کـه در چهـار بخـش و بـا 
تحلیـل ۶۰ مقالـۀ چاپ شـده در نشـریات معتبـر در حوزۀ 
آمـوزش عالـی، نـگارش شـده بـه بررسـی آینـدۀ آمـوزش 
عالـی و ارائـه تصویـر قابل تصـور از دانشـگاه ها در قـرن 
بحـث  بـه  نخسـت  بخـش  در  می پردازنـد.  بیسـت ویکم 
دربـارۀ روش آینـده کاوِی آمـوزش عالـی پرداخته می شـود. 
بخـش بعـدی مشـتمل بر نظـرات محققیـن حـوزۀ آموزش 
عالـی در ترسـیم ابعـاد مختلـف دانشـگاه آینـده اسـت. در 
بخـش سـوم چشـم اندازهایی کلـی از دانشـگاه آینـده ارائـه 
، بخـش چهـارم به بحثـی در زمینۀ نسـبت 

ً
می شـود. نهایتـا

آموزش عالی ایران با دانشـگاه قرن بیسـت ویکم اختصاص 
دارد. چنیـن تأملـی، بـا پدیـد آوردن تصویـری از وضعیـت 
آتـِی آموزش عالی، می تواند در فهم بیشـتر سیسـتم آموزش 

عالی و هدایت مدبرانۀ آن کمک کند.
مقالـه آخـر ایـن کتـاب بـا عنـوان »سیاسـت گذاری و 
در   ایـران« سـعی  در  آمـوزش عالـی  توسـعۀ  برنامه ریـزی 
بررسـی رویکـرد تاریخـی به تحـوالت برنامه ریزی توسـعه 
در ایـران و توجـه بـه برنامه ریـزی توسـعۀ آمـوزش عالـی 
داشـت. متأسـفانه به دلیل فوت اسـتاد ارجمند جناب آقای 

دکتر عیسی ثمری، تکمیل نگردید. 
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انجمن های علمی دانشجویی؛ 
کارکردها و آسیب ها

معرفی از: سمیه اسمعلی زاده

علمـی  »انجمن هـای  مقـاالت  مجموعـه   کتـاب 

تـالش  حاصـل  آسـیب ها«،  و  کارکردهـا  دانشـجویی؛ 

مطالعـه  بـه  کـه  اسـت  صاحب نظرانـی  و  محققـان 

کشـور  دانشـگاه های  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای 

پرداخته انـد. بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از تحـوالت و 

دگرگونی هـای اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی 

در اصـل نشـأت گرفته از تحـوالت سـازنده و مثبتی اسـت 

که دانشـگاه در بطن جامعه به وجود آورده اسـت، بررسـی 

دانشـگاه ها،  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  وضعیـت 

کارکردهـا و آسـیب های آن به عنـوان نهـادی کـه عهـده دار 

پویایی و شـکوفایی اسـتعداد ها و پدیدآورنـدۀ روح علمی 

دانشـجویان و درنهایـت، توسـعۀ علـم کـه همان رسـالت 

ایـن  به نظر می رسـد.  ضـروری  امـری  اسـت  دانشـگاه 

اسـت  توانسـته  به دقـت  هفت گانـه،  مقـاالت  مجموعـه 

علمـی  انجمن هـای  آسـیب های  و  کارکردهـا  تأثیـر 

دهـد.  نشـان  مطالعه شـده  نمونه هـای  در  را  دانشـجویی 

پیشـنهادات و راهکارهـای ارائه شـده در تک تـک مقاالت، 

از امـکان اسـتفاده و کاربری در نهادهایی سیاسـت گذار و 

اجتماعـی وزارت  و  فرهنگـی  متولـی همچـون معاونـت 

علـوم، معاونـت فرهنگـی وزارت بهداشـت، معاونت های 

کشـور  مختلـف  دانشـگاه های  اجتماعـی  و  فرهنگـی 

برخوردارند.

فرمـی  حسـین زاده  مهـدی  کوشـش  بـه  کتـاب  ایـن 

و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  علمـی  هیئـت  )عضـو 

اجتماعی( تهیه و در زمسـتان سـال ۱۳۹۸ در ۲۰۰ نسخه 

از سـوی انتشـارات مؤسسـه به چاپ رسـیده است. کتاب 

در ۳۷۳ صفحـه به رشـته تحریـر درآمـده و در قطع رقعی 

و با قیمت ۴۸۰۰۰ تومان روانه بازار شده است. 

محسـن نیازی و الهام شـفائی  مقدم در مقاله نخسـت 

ایـن کتاب بـا عنوان »بررسـی کارکـرد انجمن هـای علمی 

کید بـر تأثیر کارکـرد ارتباطی انجمن های  دانشـجویی با تأ

علمـی دانشـجویی بر میزان انـرژی عاطفی دانشـجویان« 

بـه بررسـی رابطـۀ بیـن تعامـالت علمـی در سـه حـوزه 

تعامـالت  و  آموزشـی  تعامـالت  اجتماعـی،  تعامـالت 

دانشـجویان بـا اسـتادان، بـا میزان انـرژی عاطفـی آنها در 

جامعـۀ آمـاری مورد بررسـی کـه دانشـجویان تحصیالت 

مطالعـۀ  کاشـان هسـتند می پردازنـد.  دانشـگاه  تکمیلـی 

آنهـا از نـوع پیمایـش اجتماعی بـوده و داده  هـای پژوهش 

بـا اسـتفاده از تکنیک پرسشـنامه جمع  آوری شـده اسـت. 

نتایـج حاصـل از این بررسـی رابطه معنـا دار بین تعامالت 

اجتماعـی  تعامـالت  و  آموزشـی  تعامـالت  اجتماعـی، 

دانشـجویان را تأییـد می کنـد. بر این اسـاس، نویسـندگان 

در  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  معتقدنـد  مقالـه 
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دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور از اهمیتی 

گسـترش  بـا  کـه  به گونـه ای  برخوردارنـد.  به سـزایی 

زمینه  هـای تعامـالت اجتماعـی دانشـجویان، تعامـالت 

بـا  دانشـجویان  تعامـالت  نیـز  و  دانشـجویان  آموزشـی 

ارتباطـات  و  تعامـالت  تقویـت  و  تعمیـق  در  اسـتادان، 

علمـی دانشـجویان مؤثـر و از ایـن طریـق بـر هم افزایـی 

انـرژی عاطفـی دانشـجویان اثربخش انـد. همچنیـن، بـه 

علمـی  انجمن هـای  مقالـه،  ایـن  نگارنـدگان  بـاور 

انجـام  بـرای  دانشـجویان  جمع کـردن  بـا  دانشـجویی، 

فعالیت هـای مشـترک علمـی و تخصصـی ماننـد انتشـار 

نشـریات علمـی و برگـزاری سـمینارهای تخصصـی )بـر 

و  تعمیـق  شـکل گیری،  در  جمعـی(،  خـرد  محـور 

بـه  مربـوط  شـخصیتی  الگوهـای  نهادینه کـردن 

توسـعه یافتگی شـخصیتی و اجتماعـی کمـک می کننـد. 

دانشـجو در پرتـو ایـن فعالیت های جمعـی تخصصی، در 

بـه  خاص  گرایـی  مرحلـۀ  از  شـخصیتی  ارتقـای  جهـت 

به جـای  کـه  می  آمـوزد  و  داده می شـود  عام  گرایـی سـوق 

بـرای  را  منافـع  بیشـترین  فـردی،  و  خصوصـی  مسـائل 

بیشـترین بخش جامعـه بیافرینـد. فعالیت فـرد در انجمن 

علمی دانشـجویی و تالش دسـته جمعی بـرای خالقیت و 

تولیـد علمـی، فـرد را از دایرۀ محـدود و محصـور نیازها و 

کمـک  فـرد  بـه  و  می بـرد  فراتـر  شـخصی  دغدغه هـای 

می کنـد تـا پیرامـون عالیق و نیازهای مشـترک بیاندیشـد و 

در ایـن مسـیر تالش کنـد. ازاین جهـت، انجمـن علمی با 

رشـد  و  عمومـی  عالیـق  بـه  افـراد  پایبنـدی  و  گسـترش 

دانشـجو،  بیـن  و خـأ  فاصلـه  دانشـجویان،  شـخصیتی 

دانشـگاه و جامعـه را کاهش می دهد و به افزایش انسـجام 

اجتماعی می  انجامد.

در مقالـه دوم، بـا عنـوان »آسیب شناسـی انجمن هـای 

و  اراک  دانشـگاه  مطالعاتـی  نمونـۀ  دانشـجویی؛  علمـی 

دانشـگاه صنعتـی اراک« مریم یارمحمد توسـکی با اذعان 

به عنـوان  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  اینکـه  بـه 

از  علمـی،  اجتماعـات  شـکل دهندۀ  پیش ران هـای 

کارکردهای مهـم علمی  تکنولوژیـک، فرهنگی  اجتماعی، 

اقتصـادی و زیسـت بومی برخوردارند به بررسـی و تحلیل 

دو  در  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  موجـود  وضـع 

دانشـگاه دولتـی، دانشـگاه صنعتی اراک و دانشـگاه اراک، 

فراینـد  و  مطالعاتـی  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  می پـردازد. 

جمـع آوری اطالعـات کـه در قالـب مصاحبـه و مشـاهده 

صـورت گرفته اسـت، نویسـنده رضایت دانشـجویان را از 

شـرایط فعالیـت انجمنـی  علمـی، رونـد آن، امکانـات و 

تسـهیالت الزم و اولیـه، حمایت هـای علمـی  انگیزشـی 

و... روبه کاهـش ارزیابی می کنـد و درنهایت، راهکارهایی 

بـرای برون رفـت از وضعیـت آسـیب زای فعلـی بـا عنایت 

ایـران  در  علـم  جامعه شناسـی  حـوزۀ  صاحب نظـران  بـه 

ارائه می کند.

اسـدالله بابایی فـرد و هـادی رازقـی مله در مقالۀ سـوم 

مشـکالت  و  موانـع  »بررسـی  عنـوان  بـا  کتـاب  ایـن 

بـا  کاشـان«  دانشـگاه  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای 

هـدف بررسـی موانـع و مشـکالت انجمن هـای علمـی 

ایـن  بـه  بـرای دسـتیابی  و  دانشـگاه کاشـان  دانشـجویی 

هـدف، از روش کیفـی و راهبرد پژوهشـی نظریـۀ زمینه ای 

عواملـی  مطالعـه، مجموعـه  ایـن  در  می کننـد.  اسـتفاده 

اداری،  موانـع  مالـی،  موانـع  فیزیکـی،  موانـع  همچـون 

نداشـتن هـدف و انگیـزه در میان اعضـای انجمن، ضعف 

قوانیـن و سیسـتم بوروکراتیـک، موانع و مشـکالت مرتبط 

و  اسـتادان  معنـوی  عدم حمایـت  انجمـن،  اعضـای  بـا 

مسـئوالن و مدیـران دانشـگاه به عنـوان موانع و مشـکالت 

انجمن های علمی دانشـجویی دانشـگاه کاشـان شناسایی 

شـده اسـت که این عوامـل به چهـار مفهـوم کلی  تر تحت 

عنـوان عوامـل سـاختاری و نهـادی، عوامـل اقتصـادی، 

تبدیـل  دانشـجویی  و  فـردی  عوامـل  و  فرهنگـی  عوامـل 

شـده  اند کـه عوامـل سـاختاری و نهـادی سـایر عوامـل را 

تحـت تأثیر خـود قرار داده اند. نتیجه بررسـی نویسـندگان 
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و مشـکالت  موانـع  کـه  اسـت  آن  از  مقالـه حاکـی  ایـن 

انجمن های علمی دانشـجویی، بسـیار بیـش از آنچه تصور 

اسـت.  بیشـتر  آنهـا  عملکـرد  مشـوق های  از  می شـود، 

به گونـه ای کـه ایـن موانـع، مشـکالت و محدودیت هـا، در 

سال های اخیر بسیار بیشتر از گذشته شده است.

مقالـۀ چهـارم بـا عنـوان »نقـش فعالیت هـای انجمن 

و  اجتماعـی  سـرمایۀ  افزایـش  در  دانشـجویی  علمـی 

فرهنگی دانشـجویان دانشـگاه کاشـان« حاصل پژوهش و 

بررسـی محمد گنجـی، محمدجواد سـامانی نژاد و مهدی 

حسـین زاده ِفِرمـی اسـت. نویسـندگان مقاله با اسـتفاده از 

روش پژوهـش پیمایـش مقطعـی و تکنیـک پرسشـنامه به 

بررسـی نقش فعالیت های انجمن های علمی دانشـجویی 

دانشـجویان  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سـرمایۀ  افزایـش  در 

دانشـگاه کاشـان می پردازند. نتایج بررسـی آنهـا حاکی از 

ایـن اسـت کـه بیـن میـزان آشـنایی بـا انجمـن علمـی، 

گاهـی از وظایـف، نحـوۀ فعالیـت و رضایـت از انجمـن  آ

گاهـی،  )آ آن  ابعـاد  و  اجتماعـی  سـرمایۀ  بـا  علمـی 

مشـارکت، انسـجام اجتماعـی، روابط اجتماعـی و اعتماد 

آن  ابعـاد  و  فرهنگـی  سـرمایۀ  و  ازیک سـو  اجتماعـی( 

)انطبـاق فرهنگی، سـرمایۀ فرهنگی تجسـم یافته، سـرمایۀ 

فرهنگـی نهادینه شـده( از سـوی دیگـر رابطـۀ معنـا داری 

وجـود دارد. بـه بـاور نگارنـدگان این مقاله، میـزان حضور 

عملـی  انجمـن  برنامه هـای  در  دانشـجویان  مشـارکت  و 

انجمن هـای  بـا  دانشـجویان  آشـناکردن  و  پاییـن  بسـیار 

انجمن هـای  بنابرایـن،  اسـت.  ضـروری  امـری  علمـی 

بـرای  علمـی  متنـوع  برنامه هـای  بکوشـند  بایـد  علمـی 

جـذب دانشـجویان و ارتقـای سـرمایه های اجتماعـی و 

فرهنگـی آنهـا داشـته باشـند. در پایـان مقاله، متناسـب با 

توسـعۀ  و  تثبیـت  بـرای  پیشـنهادهایی  تحقیـق،  نتایـج 

انجمن هـای علمـی در سـه بخـش توسـعه انجمن هـای 

سـرمایه  توسـعه  و  فرهنگـی  سـرمایه  توسـعه  علمـی، 

اجتماعی ارائه می شود.

 نـادر صنعتـی شـرقی نویسـنده مقالـۀ پنجـم ایـن 

کتـاب بـا عنـوان »آسیب شناسـی اجتماعـی انجمن هـای 

علمی دانشـجویی؛ بررسـی چرایی و چگونگی مشـارکت 

دانشـگاه  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  در  فعـال 

فردوسـی مشـهد« هـدف از نگارش ایـن مقاله را بررسـی 

در  دانشـجویان  فعـال  مشـارکت  چگونگـی  و  چرایـی 

انجمن هـای علمـی دانشـجویی عنـوان می کنـد و بـرای 

از روش کیفـی و  بـا اسـتفاده  ایـن هـدف،  بـه  دسـتیابی 

راهبـرد ترکیبـی، بـا چند نفـر از اعضای فعـال انجمن های 

علمـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد مصاحبـۀ فـردی انجـام 

می دهـد. نویسـنده، مطابـق یافته  هـای پژوهـش، چرایی و 

و  فنـی  رشـته  های  در  دانشـجویان  مشـارکت  چگونگـی 

مهندسـی را بـا مشـارکت آنها در رشـته  های علوم انسـانی 

ایـن  در  افـراد  کـه  به گونـه ای  می دانـد.  متفـاوت  بسـیار 

پژوهش در رشـته  های فنـی، با انگیزه      های بـرون  زاد )ورود 

بـه بـازار کار و یـا خروج از کشـور( وارد دانشـگاه شـده و 

سـپس در گردونـه  ای از روابط مثبـت و اعتمادآمیز اداری و 

علـوم  در رشـته  های  گرفته انـد، درحالی کـه  قـرار  علمـی 

انسـانی، افراد بـا انگیزه  های درون زاد )کسـب مهارت های 

فـردی(، فعالیت شـان را آغـاز کـرده ولـی بالفاصلـه با جو 

نامناسـب اداری و علمی دانشـکده روبرو شـده اند. برخی 

از اعضـای فعـال، بـرای غلبه بر این مشـکالت و تشـویق 

سـایر دانشـجویان بـه همـکاری و همیـاری بـا انجمـن، 

راه  حل  هایـی کارآمـدی ماننـد اجـرای برنامه هـای مهیـج 

)مناظـره  ای، چالش  برانگیـز و یـا سـرگرم  کننده( و تعامـل 

اعتمادبرانگیـز بـا مسـئولین و اسـتادان را بـه کار بسـته اند. 

آنچـه  تفاوت  هـا،  ایـن  کنـار  در  اسـت  معتقـد  نویسـنده 

مشـهود اسـت، نظام نامناسـب تشـویق و ترغیب از سوی 

وزارت علـوم اسـت. در پایـان، صنعتی شـرقی با اسـتفاده 

از داده  هـای میدانـی پژوهـش، راهکارهایـی بـرای بهبـود 

نظام تشویق و ترغیب وزارت علوم پیشنهاد می کند.

اردشـیر منصـوری نویسـنده مقالـۀ ششـم بـا عنـوان 
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و  رسـالت ها  دانشـجویی؛  علمـی  »انجمن هـای 

»انجمن هـای  اجمالـی  معرفـی  از  پـس  کارکردهـا«، 

علمـی« در معنـای کالن و بسـیط بـه بررسـی و تحلیـل 

علمـی  »انجمن هـای  کارکردهـای  و  ظرفیت هـا 

و  نقـش  ترسـیم  بـرای  ایشـان،  دانشـجویی« می پـردازد. 

رسـالت های انجمن هـای علمی دانشـجویی در دانشـگاه 

ایرانـی کـه وظیفۀ اصلی این نوشـتار اسـت، ابتـدا مروری 

اجمالـی بـر پیشـینۀ تاریخِی تکویـن انجمن هـای علمی، 

انـواع دانشـگاه و نسـبت انجمن های علمی با دانشـگاه در 

بـر  تمرکـز  بـا  سـپس  و  داده  انجـام  جهانـی  مقیـاس 

انجمن هـای علمـی دانشـجویی، رسـالت و کارکـرد ایـن 

وی،  می کنـد.  تشـریح  را  دانشـگاهی  علمـی   نهادهـای 

فرهنـگ  بـه  گاهـی  خودآ علمـی؛  هویـت  تکویـن 

دانشـگاهی، تعلق خاطـر بـه آن و تمریـن بـرای فعالیت در 

از  گاهـی  آ کادمیـک؛  آ اخـالق  و  ارزش هـا  چهارچـوب 

گفتمان هـای علمـی موجـود و تـالش بـرای بسـط آن از 

طریـق ترویـج یا حتـی نقـد گفتمان هـای رایـج؛ فراگیری 

کادمیـک، دانـش  زمینـه ای و تعمیـق بینـش  مهارت هـای آ

علمـی بـه شـیوه های غیررسـمی و پنهـان؛ و در نهایـت، 

گـورای دانشـگاهی مـدرن، بـرای  ایفـای نقـش به مثابـۀ آ

پیونـد مناسـب و کارآمـد بـا جامعـه و کاربسـت دانش در 

کارکـرد  و  رسـالت  را  جامعـه  نیازهـای  رفـع  مسـیر 

اعتقـاد  بـه  می دانـد.  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای 

نویسـنده، ایـن رسـالت ها هنگامی بـه نتیجه می رسـند که 

بـه  نیـل  بـرای  وی  باشـد.  فراهـم  الزم  زیرسـاخت های 

و  تأسـیس  شـیوه های  در  بازاندیشـی  و  تأمـل  مقصـود، 

پشـتیبانی ملـی از فعالیـت انجمن های علمی دانشـجویی 

را ضـروری می دانـد. بازاندیشـی ای کـه می تواند از سـوی 

و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  ماننـد  مسـئول  دسـتگاه های 

 بدیـن مهـم 
ً
فنـاوری انجـام شـود و یـا دانشـگاه ها رأسـا

اهتمـام ورزنـد. منصـوری در ایـن مقالـه، بـا اشـاره به دو 

مفهـوم دانشـگاه نـوع یک و دانشـگاه نوع دو و نیـز مفاهیم 

کادمـی،  آ بـا  مقایسـه  در  گورایـی،  آ علمـی  اجتمـاع 

می کوشـد تـا نسـبت انجمن های علمـی با انواع دانشـگاه 

گورایـی انجمن هـای علمی دانشـجویی را  و نیـز کارکـرد آ

کیـد نگارنـدۀ مقالـه بـر ایـن اسـت کـه  ترسـیم کنـد. تأ

پیشـرفت علمـی بـر نوعـی بسـتر و زمینـۀ فرهنـِگ علمی 

اسـتوار اسـت کـه در پیونـد آزاد اهـل علـم و فعالیـت در 

و  می شـود  تعییـن  فراآموزشـی  اجتماعـات  قالـب 

انجمن هـای علمـی بسترسـاز ایـن اجتماعـات  هسـتند. 

از  کشـورها،  سـایر  یافته هـای  بـر  مـروری  نویسـنده، 

تـا  انگلسـتان  و  آمریـکا  ماننـد  توسـعه یافته  کشـورهای 

جمهـوری  ماننـد  درحال توسـعه  و  همسـایه  کشـورهای 

آذربایجـان دارد و در پایان، پیشـنهاداتی مانند توجه بیشـتر 

دانشـجویی؛  علمـی  انجمن هـای  راهبـری  شـیوۀ  بـه 

اعضـای  بـرای  فشـرده  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 

و  اصـول  نقادانـه،  تفکـر  دوره هـای  قالـب  در  انجمن هـا 

روش های مطالعـه و تحقیق، نگارش دانشـگاهی، اخالق 

کادمیـک و اخـالق علمـی، مهارت هـای کار گروهـی و  آ

تیمـی، مهارت هـای رهبـری و سرپرسـتی؛ و در نهایـت، 

تخصیـص بودجۀ مشـخص و معقول، در عیـن اجتناب از 

کیـد بـر وجـه غیرانتفاعـی و داوطلبانـۀ  پول محـوری و تأ

عضویـت در ایـن انجمن هـا را بـرای ایفـای نقـش هرچـه 

بهتـر انجمن هـای علمی دانشـگاه های ایرانی در پیشـرفت 

روندهای علمی ارائه می دهد.

مهـدی حسـین زاده فرمی نویسـنده مقالۀ هفتـم و آِخر 

اجتماعـی  کارکردهـای  »مطالعـۀ  عنـوان  بـا  کتـاب  ایـن 

توانمندسـازی  بـرای  دانشـجویی؛  علمـی  انجمن هـای 

اجتماعـی دانشـجویان«، اجتماعـات دانشـجویی را یکی 

»انجمن هـای  و  دانشـگاه  مؤلفه هـای  بنیادی تریـن  از 

علمی دانشـجویی« را از مهم ترین اجتماعات دانشـجویی 

تمریـن  چگونگـی  را  مقالـه  ایـن  هـدف  وی،  می دانـد. 

فعالیت هـای  قالـب  در  اجتماعـی  توانمندسـازی 

انجمن هـای علمـی دانشـجویی بیـان می کنـد. بـه اعتقاد 
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نویسـنده، توانمندسـازی دانشـجویان در امـر اجتماعـی 

یکـی از کارکردهـای مهـم ایـن انجمن ها اسـت. چـرا که 

دانشـجو در انجمن هـای علمی، تمرین زندگـی اجتماعی 

می کنـد و تجربـه ای موفـق را بـرای مواجه شـدن بـا امـر 

اجتماعـی از سـر می گذراند. حسـین زاده فرمـی، به منظور 

توانمندسـازی اجتماعـی گروه هـای دانشـجویی بـه طـور 

عـام و انجمن هـای علمـی دانشـجویی به طـور خاص، به 

دو رویکـرد اساسـی اشـاره می کنـد. در رویکـرد نخسـت 

کـه عبـارت اسـت از برنامه  ریـزی تمرکزگرایانـه و از باال به 

دانشـگاه ها،  فرهنگـی  و  آموزشـی  مسـئولین  پاییـن، 

براسـاس  را  توانمندسـاز  فعالیت هـای  و  برنامه  هـا 

نیازسـنجی  های انجام شـده، بـرای دانشـجویان طراحـی و 

گروهـی،  کار  آمـوزش  نویسـنده،  می کننـد.  اجـرا 

کارآفرینـی،  و  شـغل  یابی  بـه  معطـوف  آموزش  هـای 

برنامه  هـای هویت یابـی، فعالیت های علمی و پژوهشـی، 

فعالیت هـای  سـرگرمی،  و  فراغـت  اوقـات  فعالیت هـای 

خیریـه و عام  المنفعـه و آمـوزش مهارت هـای زندگـی را 

فعالیت هـای توانمندسـاز اجتماعـی می دانـد. بـه اعتقـاد 

وی، در رویکرد دوم توانمندسـازی اجتماعی دانشـجویان 

از طریـق فعالیت هـای دانشـجویی کـه عبـارت اسـت از 

اجتماعـات  اجتماع محـور،  توانمندسـازی  رویکـرد 

طریـق  از  و  می شـوند  تشـکیل  دانشـجویی  کوچـک 

فرایندهـای مشـارکتی و گروهـی، فعالیت هـای موردنیـاز 

رویکـرد،  ایـن  در  می  گـردد.  ارائـه  هـدف  گروه  هـای 

نهادهـای مسـئول در بخـش عمومـی، تنهـا در قالـب یک 

تسـهیلگر ظاهر می شـوند و می  توانند در راسـتای تشـکیل 

اجتماعـات کوچـک دانشـجویی بـه ترویـج و حمایت از 

تشـکیل اجتماعـات، گروه  ها، مشـارکت، کار گروهی و... 

بپردازنـد. به بیان نویسـنده، این تسـهیلگران پـس از ایجاد 

اجتماعـات دانشـجویی می  توانند روش های نیازسـنجی و 

آنهـا  تـا  بـه دانشـجویان آمـوزش بدهنـد  برنامه  ریـزی را 

کننـد.  برنامه  ریـزی  و  فعالیـت  خـود،  بـرای  بتواننـد 

حسـین زاده فرمـی، وظیفـۀ بخـش دولتـی، را حمایـت و 

پشـتیبانی قانونـی و مالـی از ایـن اجتماعـات می دانـد و 

معتقـد اسـت در ایـن رویکـرد، دیگـر برنامه  ریـزی از باال 

بـه پایین وجـود نـدارد، بلکه برنامـه در سـطح اجتماعات 

دانشـجویی طراحـی و جهـت جلـب حمایـت از اجـرا به 

مقامـات رسـمی اعـالم می شـود و مقامات رسـمی نیز در 

حمایت  هـای  طریـق  از  به ویـژه  برنامه  هـا،  ایـن  اجـرای 

حرفـه  ای به تسـهیلگری می  پردازنـد. در بخشـی از مقاله، 

اجتماعـی  کارکردهـای  آسیب شناسـی  بررسـی  بـا  وی 

علمـی  انجمن هـای  به ویـژه  دانشـجویی  گروه هـای 

دانشـجویی، بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه کمی  گرایی در 

کـه  اسـت  اشـکاالتی  دارای  عالـی  آمـوزش  حـوزة 

کارکردهـای اجتماعی دانشـگاه را نیز در کنـار کارکردهای 

علمـی   آن یعنی کارکردهای آموزشـی و پژوهشـی ضعیف 

کـرده اسـت. حسـین زاده فرمـی معتقد اسـت دانشـگاه به 

دانشـجوی مـا زندگـی اجتماعـی یـاد نمی  دهـد تـا از این 

طریـق، امـکان کار گروهـی در مجموعـة علمـی را یـاد 

بگیرد. 
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حامیان علم و فناوری در جهان و 
ایران 

معرفی از: سمیه اسمعلی زاده

کتــاب »حامیان علم و فنـاوری در جهان و ایـران«، تألیف 

دکتـر رضـا ماحـوزی )عضــو هیئـت علمــی مؤسســه 

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعــی( بـا هـدف اسـتفاده از 

تجربیـات جهانـی توسـعه بنیادهـای حامی علـم و فناوری 

کشـور  فنـاوری  و  پژوهشـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  در 

نگارش شده است. ایــن کتــاب در زمسـتان ۱۳۹۸ توسط 

مؤسســه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و مرکـز نشـر 

دانشگاهی به چاپ رسیده است. کتــاب در ۲۲۰ صفحــه 

بــه رشــته تحریردرآمــده و در قطــع رقعــی و بـا قیمـت 

۳۰۰۰۰ تومـان روانـه بازار شـده است.

بنیادهـا یـا همـان خیریه هـای حامـی علـم و فنـاوری 

سـازمان های غیردولتـی و مردمـی ای هسـتند کـه به شـکل 

خودجـوش و متناسـب بـا اولویت هـای خّیران و مسـئوالن 

مراکـز آمـوزش عالـی تأمیـن بخشـی یـا تمـام هزینه هـای 

جـاری مراکـز علـم و فنـاوری را برعهـده می گیرنـد. دربارۀ 

تاریـخ بنیادهـای مذکـور در ایـران، جهـان اسـالم و حتـی 

 منبع و مأخذ 
ً
غـرب )قبـل از قرن شـانزدهم میالدی( تقریبـا

مسـتقلی وجـود نـدارد. ایـن اثـر کـه اولیـن بـار در کشـور 

منتشـر شـده اسـت، سـیر تحول بنیادها یا همان خیریه های 

حامـی علم و فنـاوری در جهـان و ایران را بررسـی می کند. 

ایـن کتاب می توانـد مدخلی بـرای مطالعات آتـی در زمینۀ 

توسـعة بنیادهـای حامـی علـم و فنـاوری در دانشـگاه ها و 

مؤسسـات پژوهشـی باشـد. موضـوع مهمـی کـه در دنیای 

جدیـد متأسـفانه به رغم اهتمام نسـبی بدان، منابـع و مآخذ 

آن در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی ما نایاب  است.

در فصـل نخسـت بـا عنـوان »بنیادهـای حامـی علم و 

غیـر  بخـش »کشـورهای  دو  در  کـه  در جهـان«  فنـاوری 

اسـالمی« و »کشـورهای اسـالمی« تنظیـم شـده اسـت. 

نویسـنده ابتـدا تاریخچه  مختصـری از وضعیـت بنیادهای 

مردمـی )خیریه هـا( آمریـکا، انگلیـس، فرانسـه و چیـن و 

سـپس کشـورهای اسـالمی ماننـد ترکیـه، کویـت، مصـر، 

لبنـان و مالـزی بیـان می کنـد. البتـه نویسـنده قصـد نـدارد 

منشـأ بنیادها را شناسـایی کند بلکه آنها را در راسـتای هدف 

فنـاوری،  بنیادهـای حامـی علـم و  خـود، یعنـی معرفـی 

بررسـی می کنـد. وی همچنیـن، متناسـب بـا تاریـخ اخیر 

بنیادهـای حامـی علـم و فنـاوری، تجربیـات جهانـی را در 

ایـن خصـوص شناسـایی و معرفـی می کنـد؛ تجربیاتی که 

فهمـی از کارکـرد بنیادهـای حامـی بـه دسـت می دهـد. به 

خیریـه  بنیاد هـای  غربـی  کشـورهای  در  ماحـوزی،  بیـان 

آموزشـی نقـش مؤثـری در ترویـج و تسـهیل آمـوزش در 

مـدارج آمـوزش عالـی ایفـا می کننـد؛ به طـوری کـه اکثـر 

 ازطریـق بودجـه دولتی یا 
ً
دانشـگاه های دولتـی دنیـا صرفـا



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    221

معرفیکتابهایمؤسسه

عمومـی تأمیـن مالـی نمی شـوند و میـزان قابـل توجهـی از 

کمک هـای خیریـه بـه امـور آموزشـی اختصـاص می یابد. 

نویسـنده معتقد اسـت بنیادهای حامی مدرن در کشورهای 

مـا  تاریخـی  ماننـد سـنت  آمریـکای شـمالی  و  اروپایـی 

کمک هـا را بـا حفـظ نّیـت خّیریـن بـه محل هـای معّیـن 

هدایـت می کننـد و بـا توجـه بـه ماهیـت آمـوزش عالـی و 

بـه  کمک هـا  مراقب انـد  علمـی  اسـتانداردهای  شـناخت 

نتایج غیرعلمی منجر نشـود و گسـتره وسـیعی از جغرافیای 

محلـی را دربرگیـرد. در این رویه، میـدان محلی کمک های 

خّیریـن و حامیـان علـم و فنـاوری در سـه سـطح محلـی، 

ملـی و بین المللـی جامعه منجر به رشـد علم نیز می شـود. 

بدیـن معنـا کـه در همـان حـال کـه طبـق خواسـتۀ خّیرین 

کمک هـا به منظـور رفـع مشـکالت هزینه می شـود، تالش 

دانشـمندان بـر اسـاس دانـش بین المللـی و بـرای یافتـن 

می ا نجامـد.  فنـاوری  و  علـم  رشـد  بـه  تـازه  راه حل هـای 

بسـیاری از بنیادهـای خیریـۀ بین المللـی هـدف خـود را از 

مرزهـای محلـی و ملـی به جغرافیـای بین المللی گسـترش 

داده انـد. آنهـا در بهره مندسـازی حداکثـری مناطـق محلِی 

تعریف شـدۀ خود نوع دوسـتی را فراتر از مرزهـای قراردادی 

تعریـف کرده انـد و بسـیاری از مردمـان نیازمنـد جهـان را 

ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  کـه  الگویـی  می کننـد؛  حمایـت  

مرزناپذیـری علـم شایسـتۀ توجـه در عرصۀ علـم و فناوری 

اسـت و میـان اندیشـه ها، زبان هـا، ملت ها، ادیان، شـهرها 

و کشورها صلح برقرار می کند.

در فصـل دوم بـا عنـوان »ریشـه های کهـن آمـوزش و 

ایـران«  در  فنـاوری  و  علـم  حامـی  بنیادهـای  و  پـرورش 

ریشـه های کهن آمـوزش و پـرورش، بنیادهـای حامی علم 

و فنـاوری ایران از زمان هخامنشـی تا جمهوری اسـالمی و 

اشـکال مختلف کارهای خیر در تاریخ ایران بیان می شـود. 

در ابتـدا، نویسـنده بـا بررسـی آمـوزش و پـرورش در ایران 

باسـتان، نحـوه به وجـود آمـدن خـط و توسـعۀ آمـوزش در 

ارتبـاط  سـپس،  و  می دهـد  شـرح  را  باسـتان  ایـران 

آموزشـگاه های رسـمی بـا خیریه های علـم و فنـاوری را در 

آموزشـی،  نهادهـای  اهـداف  می کنـد.  بررسـی  زمـان  آن 

نقـش مذهـب و اخـالق و گسـترش آن در آمـوزش ایـران 

باسـتان، مباحثـی اسـت کـه ماحـوزی در ایـن فصـل به آن 

و  وقـف  مطالبـی درخصـوص  ادامـه،  در  می پـردازد. وی 

خیریـه در ایـران قدیم و ارتبـاط آن با کار خیر آموزشـی بیان 

دوران  در  آموزشـی  مراکـز  شـکل گیری  نحـوه  و  می کنـد 

نخسـتین اسـالمی و ریشـه های تاریخـی مدرسـه در ایـران 

کتـاب  واقـع، فصـل دوم  در  بررسـی می کنـد.  را  باسـتان 

شـواهدی از کارهـای خیـر سلسـله های حاکـم بر ایـران را 

نشـان می دهـد که قابـل تعمیم به حـوزۀ خیریه هـای علم و 

فنـاوری اسـت. نگارنـده کتـاب، در ایـن بخـش نیـز ادعـا 

نـدارد کـه چیـزی را از مقولـۀ تاریـخ خیریه هـای علـم و 

فنـاوری بـه  صـورت جامـع و کامـل ثبـت و ضبـط کـرده 

اسـت. بـا ایـن حـال، وی مدعـی اسـت همین چنـد نمونۀ 

مختصـر از مـدارس و کتابخانه هـای ایران و خـارج از ایران 

بـا جسـت وجوی طاقـت فرسـا در منابـع بـه دسـت آمده و 

گویـای سـابقۀ وجـود انواعی از خیریـۀ مرتبط بـا آموزش و 

پژوهش در سّنت ایرانی ـ اسالمی است. 

در فصـل سـوم بـا عنـوان »وزارت علـوم، تحقیقـات و 

فنـاوری و حامیـان جدیـد علـم و فنـاوری وزارت علـوم، 

تحقیقـات و فناوری و برنامه های سـتاد خّیریـن«، ماحوزی 

و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  خّیریـن  سـتاد  فعالیت هـای 

بنیادهـای  فعالیت هـای  و  اخیـر  پانـزده سـال  در  فنـاوری 

دانشـگاهی متعـدد در سراسـر کشـور را بررسـی کـرده و 

راهبردهـای آتـی سـتاد خّیریـن وزارت علـوم، تحقیقـات و 

مراکـز  بـا  همیـاری  فرهنـگ  روبه رشـد  رونـد  و  فنـاوری 

شـرح  فصـل  همیـن  در  نیـز  را  ایـران  در  عالـی  آمـوزش 

می دهـد. وی، هـدف از راه انـدازی سـتاد خّیریـن وزارت 

علـوم، تحقیقات و فنـاوری از سـال ۱۳۸۳ را »بهره گیری از 

آمـوزش  مراکـز  نیازهـای  رفـع  در  مردمـی  مشـارکت های 

عالـی، سـامان دهی خّیران آمـوزش عالی و علـم و فناوری، 
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تسـهیل ثبت بنیادهـای خّیرین آموزش عالی در دانشـگاه ها 

در  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  و  پژوهشـی  مؤسسـات  و 

هماهنگـی بـا وزارت کشـور، برنامه ریـزی برای اسـتفاده از 

ظرفیـت خّیرین بـرای کارآفرینـی، فرهنگ سـازی و هدایت 

بخشـی از ذهنیـت خّیـران بـه سـمت خیریه هـای علـم و 

فنـاوری و غیـره« می دانـد. سـتادی کـه در سـال های اخیـر 

به صـورت شـبکه ای بـا راه انـدازی بنیادهای علـم و فناوری 

در دانشـگاه ها و معرفـی خّیـران دانشـگاه ها در قالب هایـی 

و  دوره ای  ضیافت هـای  سـمینارها،  و  نشسـت ها  چـون 

سـفرهای اسـتانی توجهات فرهنگی و اجتماعی بیشـتری را 

اسـت.  کـرده  معطـوف  فنـاوری  و  علـم  خیریه هـای  بـه 

نویسـنده معتقـد اسـت سـتاد خّیریـن وزارت علـوم وظیفه 

وزارتخانـه،  سـتادی  بخش هـای  هماهنگ سـازی 

برنامه ریـزی و زمینه سـازی بـرای رفـع مشـکالت حامیـان 

آمـوزش عالـی، تشـویق و ترغیـب نیکـوکاران بـه تقویت و 

در  سیاسـت گذاری  آمـوزش،  زیرسـاخت های  گسـترش 

امـور مربـوط بـه خّیریـن و واقفیـن در وزارتخانـه و ایجـاد 

حلقـۀ ارتباطـی بـا بنیـاد خّیرین آمـوزش عالـی و بنیادهای 

خّیریـن دانشـگاه ها، مراکـز پژوهشـی و پارک هـای علـم و 

فناوری را به عهده دارد.

بـا عنـوان  پایانـی کتـاب حاضـر  در فصـل چهـارم و 

»راهبردهـای توسـعة بنیادهـای حامـی علـم و فنـاوری«، 

اقتضائـات و  بـا تجربیـات جهانـی و  نویسـنده متناسـب 

توسـعۀ  بـرای  عملیاتـی  راهکارهایـی  داخلـی  امکانـات 

فعالیت هـای نیک خواهانـة افـراد، سـازمان ها و بنیادهـا و 

شـرکت ها و مراکـز اقتصـادی و تجـاری پیشـنهاد می دهد. 

وی، موضـوع نهادهای خیریه در آمـوزش عالی و تحقیقات 

پیشـرفته را نه تنها راه حلی برای کاسـتن فشـارهای اقتصادی 

بلکـه راهبـردی بـرای اسـتقالل مؤسسـات آمـوزش عالی و 

سـازوکاری برای پیش برد علم و فناوری طبق اسـتانداردهای 

کادمیـک و بین المللـی می دانـد. بـه بیـان ایشـان، ایـران  آ

امـروز مـا از چنین بینشـی کم بهره اسـت و کاهـش فعالیت 

دوران  در  دانشـگاهی  خیریـۀ  بنیادهـای  کیفـی  و  کّمـی 

از  خـاص  نوعـی  گویـای  دولت هـا  اقتصـادی  گشـودگی 

بینـش مدیریتـی بـه فعالیـت  و جایـگاه بنیادهـای حامـی 

دانشـگاه ها به مثابـۀ راه حـل عبـور از بحـران اسـت. بـه نظر 

نویسـنده، بنیادهـای حامی دانشـگاه ها و مراکز تحقیقاتی و 

مؤسسـات جدیـد آموزشـی در بسـیاری از کشـورهای دنیا 

مناسـبات ویژه ای میـان دانشـگاه و جامعه برقـرار کرده اند؛ 

مناسـباتی که نـه تنها بر توقع یـک طرف از دیگـری بلکه بر 

نسـبت متقابـل هر دو مبتنی اسـت. ایـن راهبـرد زمینۀ الزم 

بـرای محلـی عمل کـردن دانشـگاه ها را فراهم آورده اسـت. 

ایشـان، همچنیـن وضعیـت کنونـی بسـیاری از خیریه های 

عمومـی ایران را برخالف سـّنت خیریه های گذشـته، مبتنی 

بـر اندیشـۀ موقعیت زدایـی می داند. بدین نحو کـه نهادهای 

مـدرن، چـون کمیتـۀ امـداد، برخـالف رویـۀ پیشـین میان 

خّیـر و محـل مصـرف کمک هـا فاصلـۀ زمانـی و مکانـی 

محـل  نمی دانـد  خّیـر  کـه  به گونـه ای  کرده انـد.  ایجـاد 

کمک هـای او کجاسـت. ایـن موضـوع در کنار ایجـاد توقع 

در اذهـان جامعـه که رفع همۀ مشـکالت وظیفـۀ دولت و با 

تکیـه بـر درآمدهای نفتی اسـت سـبب شـده اسـت انگیزۀ 

اجتماعـی،  مشـکالت  رفـع  در  مردمـی  مشـارکت های 

ازجملـه دانشـگاه داری، کم شـود و بنیادهـای حامی علم و 

فناوری و شـهروندان جامعـه درصد ناچیـزی از هزینه های 

مراکز دانشگاهی و پژوهشی را پرداخت  کنند. 

در پایـان، نویسـنده امیدوار اسـت در نتیجۀ این مطالعۀ 

مقدماتی راه های بیشـتری برای توسـعة فرهنـگ یاری مراکز 

آموزش عالی گشـوده شـود، چراکه این موضوع از یک سـو 

از  و  دانشگاه هاسـت  اسـتقالل  بنیـادی  مقولـة  پیش شـرط 

اجتماعـی  مسـئولیت  الگـوی  اصلی تریـن  دیگـر  سـوی 

دانشـگاه را در قالب تعهد دوسـویة دانشـگاه و جامعه نشان 

می دهـد؛ راه هایـی کـه آینـدة کشـور عزیزمـان، ایـران، را 

تضمیـن و دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی و پژوهشـی را از 

سلطۀ مراکز قدرت بیرونی آزاد می کند.
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جایگاه زنان در آموزش عالی ایران
معرفی از: اشرف امینی

کتـــاب »جایـگاه زنـان در آمـوزش عالـی ایـران« تألیـف 
و رئیـس  قانعـی راد« جامعه شـناس  »مرحـوم محمدامیـن 
اسـبق انجمـن جامعه شناسـی ایـران و بـه کوشـش جبـار 
رحمانی »عضـو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی 
و اجتماعی« در سـال  ۱۳۹۸ در ۳۱۸ صفحـه با شـمارگان 
۱۰۰۰ نسـخه بــه قیمت ۴۴۰۰۰ تومـان به همت مؤسسه 
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم بــه چــاپ 
رســید و منتشـر شـد. در کتاب حاضر، نگارنده به بحث و 
بررسـی نقش زنان در آموزش عالی کشـور پرداخته اسـت. 
رونـد حضـور زنـان در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی 
ایـران، ناموزونی هـای مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی، 
جنسـیت و فضـای مفهومـی دانشـگاه در دانـش آمـوزان، 
بـه  دختـران  ورود  افزایـش  فرهنگـی  عوامـل  بـه  نگاهـی 

کلیـت  مسـئله  و  پسافمینیسـتی  اندیشـه های  دانشـگاه ها، 
انسـان، گفتارهایـی در خصوص زنانگی و دانش و دانشـگاه 

موضوعات موردبحث در این کتاب هستند.
کتـاب حاضـر دارای ۶ فصل اسـت. عناوین فصول این 
اثـر عبارتنـد از: فصل اول: روند حضور زنان در دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی ایـران، فصـل دوم: ناموزونی هـای 
مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی فصل سـوم: جنسـیت و 
فضـای مفهومـی دانشـگاه در دانش آمـوزان فصـل چهارم: 
بـه  دختـران  ورود  افزایـش  فرهنگـی  عوامـل  بـه  نگاهـی 
و  پسافمینیسـتی  اندیشـه های  پنجـم:  فصـل  دانشـگاه ها 
مسـئله کلیت انسـان فصل ششـم: گفتارهایـی درخصوص 

زنانگی و دانش و دانشگاه
در فصـل اول کتـاب بـا عنـوان »رونـد حضور زنـان در 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی ایـران« نویسـنده بیـان 
می کنـد زنـان که بـه دالیـل فرهنگـی و اجتماعـی، دیرتر از 
مـردان در عرصه هـای دانشـگاهی ظاهـر شـدند، اکنـون 
نشـان  عالـی  آمـوزش  در  را  فزاینـده ای  مشـارکت  رونـد 
می دهنـد که نه تنهـا از ویژگی کّمـی برخوردار اسـت، بلکه 
برخـی از شـاخص های کیفیت را نیز به همـراه دارد. افزایش 
مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی و بـه طور خـاص فزونی 
میـزان پذیرفته شـدگان و دانشـجویان زن، یکـی از تحوالت 
اساسـی در حـوزۀ آمـوزش عالـی ایـران در سـال های اخیر 
اسـت. این تحـول را می تـوان به مثابه نشـانگر برخـی دیگر 
از دگرگونی هـای اجتماعی این سـال ها تلقی کرد. گسـترش 
طـرح مسـائل زنـان در رسـانه ها، افزایـش توجه بـه آموزش 
زنـان و مشـارکت یافتن آنهـا در عرصه های گوناگـون زندگی 
اجتماعـی، پـاره ای دیگـر از ایـن تحـوالت موازی انـد. از 
سـوی دیگـر بـه نظـر می رسـد کـه برخـی از مشـکالت و 
موانـع، انگیزش پسـران بـه تحصیـل دانشـگاهی را کاهش 
داده اسـت؛ ازجملـه گفتـه می شـود کـه جـذب مـردان بـه 
خدمـت سـربازی و بـازار کار، میـدان ورود بـه دانشـگاه را 
بـرای زنان گسـترش داده اسـت. زنـان با وجـود ممانعت ها 
و محدودیت هـای آشـکار و پنهـان اجتماعـی، بـا تالشـی 
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بـه  ورود  عرصـۀ  در  توانسـته اند  مـردان  از  بیشـتر  شـاید 
دانشـگاه ها موفقیت هـای زیـادی به دسـت آورنـد. در حال 
حاضـر، هنـوز فاصلـۀ قابل توجهـی در مشـارکت کّمـی و 
کیفـی زنـان و مـردان وجـود دارد کـه برخـی آن را بـا مقولۀ 
موانـع  عامـل  بـا  دیگـر  برخـی  و  جنسـیتی  تفاوت هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی و تازگی حضـور زنـان در عرصه های 
آموزشـی و دانشـگاهی تبییـن می کننـد و امیدوارنـد کـه بـا 
آینـده ای  در  فاصله هـا  این گونـه  موجـود،  رونـد  ادامـۀ 
زنـان  افزایـش  یابنـد.  کاهـش  بیش ازپیـش  دور  نه چنـدان 
تحصیل کرده می تواند شـاخصی برای پیشـرفت محسـوب 
شـود و فرصتی برای سرعت بخشـیدن به روند توسـعه و نیز 
رویارویـی با چالش هـا و پیامدهای تغییر و تحول ناشـی از 
مـدارس،  در  زنـان  آورد. حضـور  فراهـم  توسـعه  و  رشـد 
دانشـگاه ها و مراکـز مختلـف آموزشـی بـه آنهـا فرصـت 
می دهـد تـا بخشـی از مهارت های زندگـی را فراگیرنـد و از 
همـه مهم تر تجربۀ حضـور در عرصه های عملـی نهادهای 
اجتماعـی مدرن را به دسـت آورند. در جوامع توسـعه نیافته 
یـا درحال توسـعه همچـون ایـران )کـه بـا فقر سـرمایه های 
انسـانی و پدیـدۀ فـرار مغزهـا مواجـه اسـت( زنـان حتـی 

می توانند نیروی شتاب دهندۀ توسعه محسوب شوند. 
ایـن مسـاعی زنان  چه بخشـی کـه منشـأ آن کارکردهای 
گاه برنامه ها و اقدامات دولت هاسـت  آگاهانـه و یـا ناخـودآ
و چه بخشـی کـه محصول حرکت های خودجـوش و مدنی 
زنان اسـت  فرصتـی مغتنم برای پیشـبرد برنامه  های توسـعۀ 
دولـت فراهـم مـی آورد و نقشـی مؤثـر در کنتـرل پیامدهای 
بی ثبات کننـدۀ ناشـی از توسـعه، به ویـژه پیامدهای موسـوم 
به شـوك های فرهنگی توسـعه ایفا می کند، زیـرا هنگامی که 
در  را  توسـعه  برنامه هـای  جهان سـومی  دولت هـای 
کشـورهای خـود به اجـرا درآورند، دچار بی ثباتی می شـوند 
و چـون نیمـی از جمعیت کشـور را زنان تشـکیل می دهند، 
می تـوان از مشـارکت زنـان تحصیل کـرده، در تصمیم گیری 
و سیاست سـازی دربـارۀ مسـائل مختلـف مربـوط بـه ایـن 

بخش از جمعیت استفاده کرد. 

عنـوان  بـا  کتـاب  ایـن  دوم  فصـل  در  نویسـنده 
»ناموزونی هـای مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی« یادآور 
می شـود مشـارکت زنان در آموزش عالی بـا ناموزونی هایی 
همـراه اسـت؛ به عبارتـی، افزایـش کّمـی بـا ارتقـای کیفـی 
 همراه نبوده اسـت. هدف این فصل، بررسـی ناموزونی های 
مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی، بـا توجه بـه جدیدترین 
آمارهـای موجود و همچنین توجه به برخی از شـاخص  های 
جدیـد و دیگـر قلمروهای مشـارکت زنان در آمـوزش عالی 
اسـت کـه پیش ازاین مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت. برای 
توضیـح ناموزونی مشـارکت زنان در آمـوزش عالی می توان 
از نظریـۀ »سـقف شیشـه ای« اسـتفاده کـرد. ایـن نظریـه 
نخسـتین بار بـرای تبییـن ناموزونی های مشـارکت زنـان در 
سـطوح مدیریتی به کار رفت. سـقف شیشـه ای، نماد انواع 
موانعـی اسـت که مانع پیشـرفت افراد و ارتقای شغلی شـان 
می شـود. ایـن اصطـالح بیانگـر نگرش هـا و تعصب هـای 
منفـی اسـت کـه مانـع مشـارکت کیفـی و کّمـی زنـان و 
اقلیت هاسـت. ایـن نظریـه توضیـح می دهـد که »زنـان در 
محیـط خانـواده و کار بـا مسـائل و مشـکالتی روبروینـد؛ 
حیطـۀ  در  واقعـی  ولـی  غیر قابل رؤیـت  محدودیت هـای 
عمومـی  زندگی و شـاید حـوزۀ خصوصی خانـواده که زنان 

با آنها دست وپنجه نرم می کنند«.
یافته هـای تحقیق، ناموزونی مشـارکت زنـان در آموزش 
عالـی را نشـان می دهـد. بـا وجـود حضـور بیـش از ۵۰ 
در  زنـان  مشـارکت  دانشـگاه ها،  در  دختـران  درصـدی 
عرصه هـای گوناگـون آموزش عالـی ناموزون اسـت. تالش 
زنـان در کسـب مدارج عالی تحصیلـی و افزایـش روزافزون 
آنهـا در دانشـگاه ها بـا شـاخص های کیفـی دانشـگاهی و 
ازجملـه بـا حضورشـان در سـطوح عالـی مدیریتـی، میزان 
تولیـد دانـش و دریافـت جوایـز علمـی  همخوانـی نـدارد. 
از  حکایـت  دانشـگاه ها،  در  دختـران  حضـور  افزایـش 
انگیزه هـای فـردی و اجتماعـی آنهـا بـرای کسـب دانـش و 
مـدارج تحصیلـی دارد اما نظـام آموزش عالی هنـوز خود را 
بـرای سـازگاری با این حضور گسـترده آماده نکرده اسـت. با 
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کاربـرد نظریـۀ سـقف شیشـه ای تا حـدی می تـوان این عدم 
تـوازن را توضیـح داد. برمبنای ایـن نظریه، پـاره ای از عوامل 
نقـش  ازجملـه  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  پنهـان  و  پیـدا 
سـاختارهای ضمنی قـدرت را می توان ازجملـه موانع عمدۀ 

عدم توازن مشارکت زنان در آموزش عالی محسوب کرد. 
جایـگاه زنـان و پیشـرفت های علمـی  و شغلی شـان در 
آمـوزش عالـی ناشـی از انگیزه های فـردی و عوامل مرتبط با 
بافـت سـازمان و یـا در مقیـاس گسـترده تر، نظـام اجتماعی 
آمـوزش عالی و ازجمله عوامل سـاختاری ضمنـی، پنهان و 
غیررسـمی  در ایـن قلمـرو اسـت. بـر مبنـای نظریۀ سـقف 
شیشـه ای می تـوان گفـت کـه عوامـل فـردی و بیـش از آن 
تکویـن  در  به طورکلـی  محیطـی  و  فرهنگـی  عوامـل 
ناموزونی هـای مشـارکت زنـان در آمـوزش عالـی و بـه طور 
خـاص در عـدم ارتقای زنـان به ویـژه در سـطوح مدیریتی و 

علمی  مؤثر بوده اند.
بنابرایـن، بـرای تغییـردادن ایـن وضعیـت می بایـد بـه 
بسـت؛  امیـد  دگرگونی هـای سـاختاری  و  زنـان  عاملیـت 
ازایـن رو، راهکارهـای دوجانبـۀ مبتنـی بر عاملیـت فردی و 
دگرگونـی سـاختاری و ازجملـه مـوارد زیـر می تواننـد بـه 
کاهـش ناموزونی هـای مشـارکت زنـان در آمـوزش عالی و  
شکسـتن این سـقف نامرئـی کمـك کنند: تقویـت حضور 
فعـال زنـان در عرصه هـای تصمیم گیـری و تصمیم سـازی 
و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  عالـی،  آمـوزش  نظـام  در 
توانمندی هـای زنان تحصیل کـرده در عرصه هـای گوناگون 
علمی، حضـور زنان دانشـگاهی در کمیته هـای مصاحبه و 
تکمیلـی،  تحصیـالت  دوره هـای  دانشـجویان  انتخـاب 
بازبینـی ضوابـط گزینـش و ارتقـای اعضـای هیئت هـای 
احتمالـی  معیارهـای  خنثی سـازی  علمـی  به منظـور 
جنسـیتی، اختصاص جوایز علمی  در قلمروهای مطالعاتی 
موردعالقـۀ زنـان، اسـتفاده بیشـتر از توانایی هـای زنـان در 

مدیریت مراکز آموزش عالی و ...
فصـل سـوم ایـن کتـاب بـا عنـوان »جنسـیت و فضـای 
مفهومـی دانشـگاه در دانش آمـوزان« »مطالعـه ای در بیـن 

دانش آمـوزان شـهرهای تهـران،  قـم، کاشـان و قائـم شـهر« 
پژوهشـی از نوع اکتشـافی اسـت و در آن سـعی شـده است 
خودشـان  نـگاه  از  دانشـگاه،  از  دانش آمـوزان  تصـورات 
توصیف شـود؛ به عبارت دیگـر، هدف اصلی ایـن پژوهش، 
ارائـۀ تصویری روشـن از دانشـگاه در نظـر داوطلبـان آن، به 
تفکیک جنسـیت اسـت؛ بنابراین، بـا اسـتفاده از توصیف و 
سـنجش نگرش دانش آموزان دختر و پسـر، سـعی می شـود 
عوامـل محـرک آنهـا در تـالش بـرای موفقیـت در کنکـور و 
همچنیـن برخـی از عوامـل اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی 
مؤثـر بـر اهمیت دانشـگاه بـرای داوطلبانش بررسـی شـود، 
چراکـه بـه نظـر می رسـد که دختـران و پسـران بـا انگیزه ها و 
دالیلـی متفاوت برای ورود به دانشـگاه تـالش می کنند. این 
تفـاوت می  توانـد در تفاوت نگرش آنها به دانشـگاه منعکس 
شـود؛ به عبارت دیگـر، توصیـف تصویـر دانشـگاه در نظـر 
تـاا  دختـران و پسـران و بررسـی تفاوت هایشـان می توانـد 
باشـد.  انگیزه هایشـان  تفاوت هـای  نشـان دهندۀ  نـدازه ای 
یافته هـای ایـن پژوهـش با بررسـی تصـور دانشـگاه از نگاه 
داوطلبانـش )و نـه بـا ارائـۀ دالیل عینـی( حاکی از آن اسـت 
کـه درک دانش آمـوزان و به خصـوص دختـران از دانشـگاه 
 اظهـاری و فرهنگـی اسـت تـا ابـزاری و اقتصـادی. 

ً
عمدتـا

تصـور فرهنگـی از دانشـگاه فقـط بـه معنـای خـود عبارت 
فرهنـگ و گرایش بـه آن در داوطلبـان برای ورود به دانشـگاه 
نیسـت، بلکـه به  عنـوان مفهومـی کلی تـر و در مقایسـه بـا 
گرایـش اقتصـادی و ابزاری بیان می شـود؛ بنابرایـن، دختران 
در مقایسـه با پسران در انتخاب هایشـان، دانشگاه را بیشتر با 
گرایـش معنـوی مـالزم می داننـد. همچنیـن بررسـی عامل 
گرایـش اقتصـادی نشـان می دهد که بـرای دختران دانشـگاه 
محـل کسـب سـود و اقتصـاد نیسـت، بلکـه آن را بیشـتر 
به  صـورت هزینـه می بینند. ایـن نتایج با شـواهد عینی مبنی 
دانشـگاهی  تحصیـالت  هزینـۀ  و  سـود  تعـادل  عـدم  بـر 
بدین  ترتیـب،  دارد.  بـرای دختـران همخوانـی  به خصـوص 
نظریـۀ توسـعۀ انسـانی کـه معتقـد اسـت کـه دانشـگاه و 
تحصیـالت عالـی در سـطح فـردی آن، راهی بـرای افزایش 
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سـرمایۀ شـخصی اسـت و بـازده حاصـل از آن، تأمین کنندۀ 
هزینه هـای انجام شـده بـرای آن اسـت، بـا توجـه به شـواهد 
موجـود در جامعه مبنی بر بیکاری وسـیع تحصیل  کرده های 
دانشـگاه و گرایش هـای فرهنگی و معنوی آنها بـرای ورود به 
دانشـگاه، در جامعـۀ کنونـی ما رد می  شـود. از سـوی دیگر، 
نتایـج یافته هـا نشـان می  دهـد کـه دختـران بـرای ورود بـه 
دانشـگاه و داشـتن تحصیالت عالی، نوعـی حرکت جدی و 
نیت  منـد را آغـاز کرده  انـد. زنـان بـا اینکـه دانشـگاه را بـا 
گرایش هـای معنوی و اظهـاری همراه می بینند ولی شـغل و 
زندگـی شـغلی و اجتماعی را به خانـواده و زندگی خانوادگی 
ترجیح داده اند. همچنین بیش از پسـران دانشـگاه را سیاسی 
می داننـد. نتایـج پژوهش حاضـر در کل بیانگر آن اسـت که 
پسـران و دختـران، دانشـگاه را بـا دو نـگاه یا معرفـت زنانه و 
مردانـه درک می کننـد کـه یکـی بـا انسـان، علـوم انسـانی، 
معرفـت، معنویـت، هنـر، فرهنـگ، گرایش هـای اظهاری و 
دیگری با غیرانسـان، علوم فنی و مهندسـی، ثـروت، قدرت، 
علـم، صنعـت و گرایش های ابـزاری همراه انـد. درواقع، این 
دو نوع معرفت و تفاوتشـان، فراتـر از دو جنس و تفاوت های 
آنهاسـت ولـی یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه 
ایـن دو فرهنـگ در درک دو جنس از دانشـگاه نمود پیدا کرده 
اسـت. دختران، دانشـگاه را بیشتر از پسـران معنوی، هنری، 
انسـانی، اظهاری و فرهنگی تصور می کنند؛ بنابراین، شـاید 
بتـوان ادعـا کرد که زنـان بـرای ورود به آموزش عالـی با نگاه 
زنانـه و بـرای کسـب معرفـت زنانه و مـردان با نـگاه مردانه و 

برای کسب معرفت مردانه تالش می کنند.
در فصـل چهارم این کتـاب با عنوان »نگاهـی به عوامل 
ایـن  بـه  دانشـگاه ها«  بـه  افزایـش ورود دختـران  فرهنگـی 
موضوع اشـاره می شـود که بـرای تبیین و توضیـح پدیده های 
مرتبـط با دانشـگاه به طور عـام و پدیدۀ فزونـی ورود دختران 
بـه دانشـگاه بـه طـور خـاص، از دو دسـته عوامـل می تـوان 
اسـتفاده کـرد؛ عوامـل مرتبـط بـه نظـام اجتماعـی و عوامل 
مرتبـط به زیسـت جهان. در این مقاله نقـش عوامل مرتبط با 
زیسـت جهان و به ویـژه عوامـل مرتبـط بـا حـوزۀ خصوصی 

)خانـواده( مـورد بررسـی قـرار می گیرند. ایـن توجه خاص، 
بـه معنای نادیده گرفتن نقـش عوامل اقتصادی و سیاسـی در 
ورود دختـران بـه دانشـگاه نیسـت، ولـی تـالش می شـود 
جنبـه ای مغفـول از ایـن فرایند  کـه البته همۀ قضیه را شـامل 

نمی شود  تجزیه وتحلیل شود. 
دربـارۀ ورود دختـران به دانشـگاه ها تمایز بیـن عوامل و 
پیامدها از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. براسـاس فرضیۀ 
ایـن مقالـه، عوامل مرتبـط با زیسـت جهان بیشـتر در تبیین 
ورود دختـران بـه دانشـگا ه ها کاربـرد دارد، درحالی کـه این 
فراینـد پیامدهـای سیاسـی و اقتصادی نیـز دارد کـه به طور 
جداگانـه قابـل بررسـی و ارزیابـی اسـت. ایـن مقالـه بـا 
پذیـرش پیچیـده و چندالیـه ای  بـودن پدیـدۀ فزونـی ورود 
دختـران بـه آموزش عالی، در برشـی تحلیلی، بر بخشـی از 
عوامـل ایـن پدیـده تأکیـد می کند و می کوشـد با اسـتناد به 
برخـی زمینه هـای مفهومـی و پـاره ای مطالعـات تجربـی، 
در  آزمـون  بـرای  را  تحلیلـی  فرضیـات  از  مجموعـه ای 

پژوهشی روشمندتر ارائه دهد. 
پژوهشـگران اغلـب بـرآوردی انـدك از نقـش عوامـل 
زیسـت جهان در ورود دختـران بـه دانشـگاه ها دارند و هرگاه 
بـه ایـن دسـته از عوامل توجه می کننـد، آن را چنـدان جدی 
در  عالـی،  آمـوزش  پژوهشـگران  از  یکـی  نمی گیرنـد. 
نوشـتاری کـه با عالمت تعجـب به پایان می رسـد می گوید 
»چنیـن گفتاری وجود دارد که دختران به تشـویق پدرانشـان 
و بـرای ازدواج بـه دانشـگاه روی می آورنـد و رقابت بر سـر 
ورود بـه دانشـگاه، رقابـت بـر سـر جایگاهی پدرسـاالرانه 
اسـت!« براسـاس فرضیۀ کلـی این نوشـتار، دالیـل افزایش 
ورود دختـران به دانشـگاه را ازیک سـو بایـد در کاهش نقش 
اقتصادی و سیاسـی دانشگاه ها و از سـوی دیگر، در افزایش 
اهمیت فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه ها در رابطه با زندگی 
دختران ایرانی جسـتجو کـرد؛ به عبارت دیگـر، کاهش تأثیر 
دانشـگاه ها در نظـام اجتماعـی، موجـب کاهـش انگیـزۀ 
پسـران و از سـوی دیگـر، عوامـل مرتبـط بـا زیسـت جهان 
موجـب افزایـش انگیزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی دختران 
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برای ورود به دانشگاه ها شده است. 
بخـش دوم ایـن مقاله، برخی از اطالعات آمـاری را برای 
ارزیابـی بهتـر روند افزایش دختران دانشـجو و جایگاه آنها در 
مقاطـع مختلـف تحصیلـی و نیـز سهمشـان در گروه هـای 
شـش گانۀ آموزشـی را ارائه می کند. بخش سـوم بـا نگاهی به 
گفتمان هـای اقتصـادی و سیاسـی و بـا تأکیـد بـر نظریـات 
اقتصـادی، کارایی آنها را در تبیین گسـترش آمـوزش عالی در 
ایـران به طورکلـی و نیـز در تبییـن افزایـش ورود دختـران بـه 
دانشـگاه ها به طـور خاص مـورد تردید قـرار می دهد. بخش 
چهـارم بـا فراتحلیل برخـی مطالعات تجربی در مـورد رابطۀ 
بیـن تحصیـالت،  خانـواده و ازدواج،  امـکان اندیشـیدن بـه 
مقولـۀ فزونی ورود دختران به دانشـگاه ها را برحسـِب عوامل 
مرتبـط با انگیزه های خودبیانگری، هم وابسـتگی و خانوادگی 
فراهـم می کنـد. بخش پنجـم مقاله امـکان فهـم انگیزه های 
مزبـور را در پرتـِو نظریـۀ مصـرف فرهنگـی فراهم مـی آورد. 
نظریـۀ مصـرف فرهنگـی به ویـژه در ارتبـاط بـا انگیزه هـای 
خانوادگـی، دیدگاه جایگزین این مقالـه در برابر گفتمان های 
اقتصادی و سیاسـی اسـت. آخریـن بخش مقاله به شـیوه ای 
تحلیلـی دیـدگاه خاص ایـن نوشـتار را به بحث می گـذارد و 
براسـاس مقدمـات فراهم شـده در بخش هـای قبلـی، برخی 

نتیجه  گیری ها را ارائه می دهد. 
این نوشـتار با رویکـردی انتقادی دیدگاه وبلـن را دربارۀ 
انگیـزۀ ورود زنـان بـه آمـوزش عالـی مـورد اسـتفاده قـرار 
 در 

ً
می دهـد. وبلـن مصـرف فرهنگـی دورۀ مـدرن را صرفـا

رابطـه بـا بازنمایـی ثـروت و توانایی هـای مالـی گروه هـای 
اشـراف یـا اشراف منشـی تحلیـل می کند کـه فاقـد جایگاه 
تولیـدی در نظـام اقتصـاد صنعتی انـد. بـه نظـر مـا مصرف 
فرهنگـی، به عنـوان یك مقولۀ مسـتقل فرهنگی و نـه بازتاب 
صـرف جایـگاه اقتصـادی افـراد اهمیـت دارد. وبلـن گاه به 
سـمت بازشناسـی این اهمیت فرهنگی نیـز حرکت می کند 
معنـوی  و  زیبایی شـناختی  جنبه هـای  بـر  مـواردی  در  و 
رفتارهـای مصرفـی نیـز تأکیـد دارد؛ بـرای مثـال، او رواج 
رفتارهـای مصرفـی و نمایشـی را حتـی در بیـن بینواتریـن 

الیه هـای اجتماعـی مشـاهده می کنـد و نتیجـه می گیرد که 
هیـچ طبقه یا جامعـه ای وجود نـدارد که آن چنـان در مقابل 
نیازهـای مـادی بیچـاره شـود کـه لـذت تأمیـن نیـاز عالـی 
معنـوی را بـه کل فرامـوش کنـد. وبلـن نشـان می دهـد کـه 
در  حتـی  چگونـه  فرهنگـی  مصـرف  رفتارهـای 

خیرخواهانه ترین و انسانی ترین رفتارها نیز نفوذ می کنند. 
»اندیشـه های  عنـوان  بـا  کتـاب  پنجـم  فصـل  در 
پسافمینیسـتی و مسئلۀ کلیت انسـان« اینگونه گفته می شود 
که فمینیسـم در سـیر تحـول خود به ویژه در دویسـت سـال 
بـا  متناسـب  و  کـرده  طـی  را  متفـاوت  دوره هایـی  اخیـر، 
دگرگونی شـرایط تاریخی، فرهنگی و سیاسی، رویکردهایی 
متفاوت را اتخاذ کرده اسـت. فمینیسـم به ویـژه در نیمۀ دوم 
قـرن بیسـتم متأثـر از بنیادهای فکـری مدرنیسـم و با هدف 
هویت بخشـی بـه زنان در مقابـل نظام مردسـاالری به تولید 
دانـش رهایی بخـش پرداخـت. فمینیسـم مـدرن  متأثـر از 
نظـام سـرمایه داری، بـه خلق فمینیسـم لیبرال، تحـت تأثیر 
نظـام سوسیالیسـم، بـه تولیـد فمینیسـم مارکسیسـتی و بـا 
پیش رفتـن بـه سـمت افراط گرایـی، بـه فمینیسـم رادیـکال 
معرفت شناسـی،  گرایش هـا  ایـن  از  هریـك  شـد؛  منجـر 
سیاسـت و اهـداف منحصربه فرد خود را داشـتند )بیسـلی، 
۱۳۸۵؛ آبـوت و واالس، ۱۳۷۸؛ فریدمـن، ۱۳۸۳(. ایـن 
جنبـش اجتماعی سـپس تحت تأثیر مبانی معرفت شناسـی 
پسامدرنیسـم بـا تأثیرپذیـری از مکتـب پساسـاختارگرایی 
فرانسـوی، مـرگ و افـول سـوژۀ روشـنگری را اعالم  کـرد. با 
حفـظ درون مایه هـای اصلـی خـود دربـارۀ دفـاع از حقوق 
زنـان، تحـت تأثیـر جریـان پسامدرنیسـم، از حیـث بینش 
 ,Zalewaski( معرفتی و روش سیاسـتی تغییـر جهـت داد
۲۰۰۰(. به این ترتیب، فمینیسـم پسـامدرن  بـا نقد اصالت 
در  تردیـد  و  معرفتـی  شـالوده های  شکسـتن  و  ذات  
سـاختارهای اجتماعـی مسـتقر، پایگاه های متبلـور جامعۀ 
مـدرن غربـی از جملـه برتـری جنـس مذکـر، نژاد سـفید و 

روابط ناهمجنس گرا را به چالش کشید.
اندیشـه های فمینیسـتی، از اوایـل دهـۀ ۱۹۸۰ میالدی، 
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ازیک سـو با ایجاد موج سـوم فمینیسـم دچـار دگرگونی های 
معرفت شـناختی و سیاسـتی شـد و از سـوی دیگـر، توسـط 
برخـی گرایش هـای محافظه کارانـه و یا ضدفمینیسـتی مورد 
انتقـاد قـرار گرفـت و حتـی به وسـیلۀ آنهـا کنـار نهاده شـد. 
انتقـاد از جریـان فمینیسـتی، بـه تأکیـدش بـر  مهم تریـن 
رهایی بخشـی زنـان بازمی گردیـد، مقوله ای کـه درعین حال 
نقطـۀ  ضعـف و قـوت آن اسـت. رویکردهـای فمینیسـتی با 
جنسـیتی،  عدالـت  و  پدرسـاالری  زنـان،  مسـئلۀ  طـرح 
دیدگاه هایـی جدیـد را بـرای فهـم پیچیدگی هـای جوامـع 
بشـری و هژمونی هـای معرفت شـناختی و اجتماعـی مردانه 
ایجـاد کردند و چشـم اندازهایی جدید را برای طرح مسـائل 
تازه در شـاخه های گوناگون علوم انسـانی فراهـم آوردند، اما 
از سـوی دیگر و به ویژه در جریان های رادیکال تر فمینیسـتی، 
تصاویـر و مفاهیـم دوگانـۀ جدیـدی آفریـده شـدند کـه بـه 
سـرکوبگر  پدرسـاالرِی  دوقطبـی  مقـوالت  انـدازۀ  همـان 
بودنـد. بدین ترتیـب، توجـه بـه مسـئلۀ زنـان که نقطـۀ قوت 
انگیزه هـای  می شـود،  محسـوب  فمینیسـتی  دیدگاه هـای 

تازه ای را برای انتقاد از دانش و کردار فمینیستی فراهم کرد.
کـه  اسـت  ایـن  حاضـر  مطالعـۀ  اصلـی  سـؤاالت 
»دیدگاه هـای معرفت شـناختی و سیاسـی فمینیسـم مدرن 
برسـاختن  و  درک  بـا  ناسـازگاری هایی  چـه  پسـامدرن  و 
جدیدتـر  »گرایش هـای  و  دارنـد؟«  انسـانی  کلیـت 
فمینیسـتی چگونـه به بازاندیشـی در مفهوم کلیت انسـانی 
رهایی بخشـی  چگونـه  بازاندیشـی ها  ایـن  و  می پردازنـد 
سـوژۀ انسـانی زن/ مرد را ممکن می سـازد؟«. این نوشـتار 
رویکـردی  سـؤاالت،  ایـن  بـه  پاسـخگویی  بـرای 
جامعه شـناختی و معرفت شـناختی را برگزیـده اسـت تـا با 
کاوش در مبانی معرفت شـناختی و مبادی جامعه شـناختی 
را  آنهـا  دسـتاوردهای  فمینیسـتی،  متفـاوت  گرایش هـای 
بـرای رهایـی زنـان و به ویـژه درك مسـئلۀ کلیـت انسـانی 

به عنوان یك سوژۀ متکثر و دوگانه ارزیابی کند. 
براسـاس فرضیـۀ تحلیلـی ایـن مقالـه، اهداف سیاسـی 
فمینیسـم مـدرن، معطـوف بـه رهایی بخشـی عام و انسـانی 

نیسـت. ایـن جنبـش مدنـی گاه به گونـه ای رفتـار می کند که 
معرفت هـا و منزلت هـا به عنـوان درون مایه هـای فرهنگـی و 
اجتماعی، قربانی اهداف موجود در نظام سیاسـی می شوند. 
بـه مستعمره شـدن  فمینیسـم می توانـد  در چنیـن حالتـی، 
زیسـت جهان به وسـیلۀ نظـام اجتماعـی بینجامد. فمینیسـم 
مـدرن هرچنـد هـدف رهایـی زنـان را مطرح می کنـد ولی به 
 قـادر به وصول 

ً
دلیـل نادیده گرفتن مقولۀ کلیت انسـانی عمال

بـه آن نبـوده اسـت. فمینیسـم پسـامدرن نیـز هرچنـد به نقد 
مبانـی معرفت شـناختی فمینیسـم مـدرن می پـردازد ولـی با 
بـر  نمی توانـد  نه تنهـا  هستی شـناختی  تکثـر  از  دفـاع 
محدودیت های معرفت شـناختی فمینیسـم مدرن غلبه کند، 
بلکه کلیت انسـانی را به گونه ای التیام ناپذیر متکثر می سـازد. 
پسافمینسـیم، در معنایـی خـاص، بـا حفـظ دسـتاوردهای 
بـا  می کوشـد  زنـان،  موقعیـت  از  دفـاع  بـرای  فمینیسـتی 
زمینه هـای  خـود،  خـاص  معرفت شـناختی  دریافت هـای 
شـناختی الزم را بـرای برسـاختن کلیـت انسـانی و پیونـد دو 
نیمـۀ بشـر و سـاختن جامعـه ای مبتنـی بر عدالت جنسـیتی 
فراهـم آورد. ارزیابـی ایـن فرضیـه مسـتلزم روشن سـاختن 
تعریـف مفهوم پسافمینیسـم اسـت. بـا توجه به ابهـام و عدم 
توافـق در ارائـۀ تعریفی یکسـان از این مفهوم، بخـش زیادی 
از ایـن مقالـه به توضیـح داللت های چندگانـۀ این اصطالح 
می پـردازد. از پسا فمینیسـم می تـوان دو روایـت متضـاد بـه 
 مقولـه ای غیرفمینیسـتی و حتی 

ً
دسـت داد کـه یکـی اساسـا

ضدفمینیسـتی اسـت و دیگری برعکس، بیانگر مرحلۀ بلوغ 
دیدگاه فمینیستی و درعین حال، فراتر  رفتن از محدودیت های 
اولیـۀ آن اسـت. براسـاس فرضیۀ مقالۀ حاضر، پسا فمینیسـم 
کـه  اسـت  فمینیسـتی  رویکـردی  اخیـرش  داللـت  در 
محدودیت هـای  بـر  می شـود  قـادر  درعین حـال 
آیـد و تصویـری  فائـق  معرفت شـناختی و سیاسـتی خـود 

انسانی تر از تفاوت های جنسیتی ترسیم کند. 
موضوع نوشـتار حاضر، بررسـی ارتباط میان فمینیسم به 
 عنـوان یـك جنبـش رهایی بخـش بـا مقولـۀ کلیـت انسـانی 
اسـت. در مقالـۀ حاضـر بـرای نشـان دادن ایـن ارتبـاط، بـه 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    229

معرفیکتابهایمؤسسه

تحلیل هـای نظـری و معرفت شـناختی انگاره های فمینیسـم 
مـدرن، فمینیسـم پسـامدرن و پسا فمینیسـم پرداختـه شـد. 
اندیشـۀ مـدرن، بـر تقابل هـای دوتایـی همچـون فرهنـگ/ 
طبیعـت، عقل/ عاطفـه، عمومـی/ خصوصی، مـرد/ زن و... 
مبتنی اسـت کـه در آن نوعـی کدگذاری پایگانی و جنسـیتی 
پنهـان وجـود دارد. بـر اسـاس این نظـام کدگذاری، مـردان، 
هم ردیـف بـا فعالیت هـای فرهنگـی و عقالنـی، شایسـتگی 
حضـور در عرصـۀ عمومـی را پیـدا می کننـد و در گفتمـان 
سیاسـت  می یابنـد.  برتـر  پایگانـی  مـدرن  برساخته شـدۀ 
فمینیسـتی، خواهـان برهـم زدن چنیـن معادلـه ای اسـت اما 
می کوشـد تا از یک سـو بـا انـکار خصوصیات سـنتی زنان و 
از سـوی دیگر، با اتخـاذ راهبرد زن محـوری، خصائل مردانه 
را بـه زنان منسـوب کند و قطب بنـدی پایگانی را بـه نفع زنان 
تغییـر دهـد. فمینیسـم رادیکال بـه  منظور تحقق ایـن هدف، 
هـر نـوع سـازش بـا مـردان را ناروایـی بـه جامعۀ زنـان تلقی 
می کنـد، به گونـه ای کـه برخی از ایـن فمینیسـت ها، خانواده 
را عرصۀ مسـخرۀ تولیـد روابط زنـان با دشمنانشـان می دانند 
ارزیابـی می کننـد.  ناپسـند  پدیـده ای  به عنـوان  را  ازدواج  و 
این گونـه گفتمان های فمینیسـتی، بـا تولید مفاهیـم تقابلی و 
دوقطبی سـازی، هم زمـان پادگفتمـان خـود را می سـازند و 

دانشی متعارض با اهداف خود را تقویت می کنند.
در  »گفتارهایـی  عنـوان  بـا  کتـاب  ایـن  فصـل ششـم 
و  فمینیسـم  دانشـگاه:  و  دانـش  و  زنانگـی  خصـوص 
تکنوکراسـی« بر آن اسـت که کنشـگری زنـان تحصیل کرده 
خـود را در دو سـطح خرد و کالن یا خانواده و جامعه نشـان 
خواهـد داد و در هر دو سـطح پیامدهایـی دموکراتیك به بار 
خواهـد آورد. زنـان تحصیل کرده به عنوان همسـران شـاغل 
یـا خانـه دار، در سـطح خـرد بـا رویه هـای مردسـاالرانه به 
تعـارض برمی خیزنـد و از دانش خـود به  عنوان یـك وزنۀ با 
اهمیت در این تعارضات سـود خواهند جسـت. در سـطح 
کالن نیـز زنـان تحصیل کـرده بـا تمایـالت تکنوکراسـی و 
بوروکراسـی مبـارزه می کنند. مـازادی از زنـان تحصیل کرده 
بـا مـدارك علـوم  انسـانی، بـه تعـارض بـا دولـت مردانـه و 

متشـکل از مهندسـان برخواهنـد خاسـت و تعـارض بیـن 
روشـنفکری و تکنوکراسـی گاه به صـورت تقابل بین جنبش 

زنان و تکنوبوروکرات ها افزایش خواهد یافت. 
بـا افزایـش اشـتغال زنـان در بخـش عمومـی، در بدنـۀ 
دولـت دو بخـش راسـت و چـپ تشـکیل خواهـد شـد. 
وزارتخانه هـای آموزشـی، فرهنگـی و درمانـی به تعـارض با 
و  اقتصـادی  وزارتخانه هـای  و  سیاسـت گذار  سـازمان های 
صنعتی برمی خیزند. همپوشـانی بین شکاف های جنسیتی، 
تحصیلـی و درآمـدی، ایـن دو دسـته از وزارتخانه هـا را در 
مقابـل یکدیگر قرار خواهد داد. در وزارتخانه های آموزشـی و 
فرهنگـی بدنـۀ زنانه با رشـته های تحصیلی علوم  انسـانی و با 
سـطح حقوق و دسـتمزد پایین تـر به مثابه دولت حاشـیه ای و 
درعین حـال معتـرض در مقابـل وزارتخانه هـای صنعتـی و 
تکنولوژیـك بـا بدنـۀ مردانـه و مهندسـی و دارای درآمدهای 
باالتـر قـرار خواهنـد گرفت. علوم  انسـانی از پذیرش نقشـی 
منفعل، زیردسـت و زنانـه در مقابل نقش های فعـال و مردانۀ 
رشـته های مهندسـی و اقتصـاد خـودداری خواهـد کـرد و 
آشکار شـدن این تعارضـات در دوره هـای انتخاباتی مختلف 
 برخـی بی ثباتی ها را در زمینۀ اسـتمرار سـامان امور 

ً
احتمـاال

دولتی به بار خواهد آورد. 
بـا افزایـش نقـش زنـان تحصیل کـرده در حـوزۀ علـوم  
تأثیـر  تحـت  بیش ازپیـش  روشـنفکری  جنبـش  انسـانی، 
فعـاالن زن قـرار خواهـد گرفـت. نقش زنـان در تولیـد آثار 
 ایده هـای 

ً
فرهنگـی و فکـری افزایـش می یابـد و احتمـاال

جدیـدی از سـوی آنهـا مطـرح خواهد شـد. ایـن ایده های 
جدید ممکن اسـت سـاختار عمـل یا پرکتیس روشـنفکری 
نقـش سیاسـت  بـا کاهـش  و  قـرار دهـد  تأثیـر  را تحـت 
 پرتحرك تـر امـا بـا 

ً
رهایی بخـش، فضـای فکـری احتمـاال

آرامـش بیشـتر و خشـونت کمتـر دچـار دگرگونـی شـود. 
طریـق  از  تاحـدی  سیاسـی  رقابت هـای  در  خشـونت 
شـکل گیری سیاسـت زندگی در مقابل تکنوکراسـی کاهش 

خواهد یافت. 
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کرونا و جامعه ایرانی
معرفی از: وجیهه جوادی نیا

کتـاب »کرونـا و جامعـه ایرانـی« تألیـف تقـی آزاد ارمکی 
توسـط انتشـارات مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی 
در ۲۴۶ صفحـه و بـا شـمارگان ۴۰۰ نسـخه بـه قیمت ۴۰ 

هزار تومان منتشر شد. 
نویسـنده در مقدمـه هدف از تألیف ایـن کتاب را چنین 
بـا  طوالنـی  و  مکـرر  »گفت وگوهـای  می کنـد:  بیـان 
و  طـرف  یـک  از  دانشـگاهی ام  همـکاران  و  دانشـجویان 
آشـنایان و دوسـتان از طریق تلفن و دیگر وسـایل ارتباطی و 
مـرا  بین المللـی،  و  ملـی  همچنیـن مشـاهدۀ رسـانه های 
تشـویق نمـود تا بخشـی از زندگـی و تجربۀ زیسـتۀ خود را 

دربارۀ این موضوع به نگارش درآورم.
ازطرف دیگـر، کم حوصله گـی در مطالعـات جـدی در 
ایـن زمینـه و نبـود منابع و کتب جامعه شناسـی، مـرا در برابر 

ایـن سـؤال جدی قـرار داد که نقش و سـهم جامعه شناسـی و 
جامعه شناسان معطوف به »زیست در زمانۀ کرونا«چیست؟ 
بنابرایـن، در بخـش اّول کتـاب بـه ظهـور کرونـا و چگونگی 

مواجهۀ جامعۀ ایرانی با این پدیده پرداختم.«
در ادامـه می نویسـد: »در ادامـۀ بحـث احسـاس کردم 
فرصـت کافـی بـرای پاسـخ به سـؤال مهمـی که هـر لحظه 
افـراد و گروه هـای اجتماعـی متعدد در ایـران از یک طرف و 
رسـانه های  و  خارجـی  دولت هـای  از  اعـم  ایـران  رقبـای 
فارسـی زبان ازطرف دیگـر مبنـی بـر »ادامۀ روند فرسایشـی 
سـرمایۀ اجتماعـی در ایـران حتـی در شـرایط کرونایـی« 
مطـرح می کنند، اختصاص داده نشـده اسـت. بدین لحاظ، 
بخـش دوم کتـاب به ایـن بحث اختصـاص داده شـد. بهتر 
دیـدم تـا بـا تمرکز بـر یکـی از نظریه هـای مهم پرطرفـدار و 
ایرانـی«  آسـیایی   اسـتبداد  »نظریـۀ  تحت عنـوان  مانـدگار 

بحث را دنبال کنم.
در ایـن بخـش نگاهی بـه نظریۀ اسـتبداد ایرانـی کرده و 
بـا ارجـاع بـه مسـیر حـوادث اجتماعـی در دوران معاصر، 
شـرایط  در  به طورخـاص  را  دولـت  و  مـردم  عمـل  نحـوۀ 

کرونایی و بعد از آن بازگو می کنم.«
در ادامـه می نویسـد: »بخـش سـوم کتـاب بـه بحـث 
پیرامـون کرونـا و تغییـرات سـاختاری در ایـران اختصـاص 
زندگـی  سـبک  و  خانـواده  نهـاد  دیـن،  نهـاد  شـد.  داده 
تحت تأثیـر پدیـدۀ کرونـا دچـار تغییـر و تحوالتـی خواهند 
شـد کـه در ایـن بخـش مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت. در 
بخـش پایانی نیز سـعی کـردم بعضـی از ابعاد زیسـت آتی 
مـردم ایرانـی یعنـی آینـدۀ جامعـه و زندگی مـردم ایـران در 

شرایط بعد کرونایی را مورد بحث و بررسی قرار دهم.« 
بـه طـرح مسـئله  کـه  قسـمتی  در  ادامـه  در  نویسـنده 
اختصـاص داده اسـت نوشـته اسـت: »کرونـا برای مـردم و 
نظام سیاسـی شـبیه شـرایط جنگـی ظهور کـرد و در مسـیر 
اثرگـذاری اش باقـی مانـده اسـت. البتـه به دلیل نـوع حضور 
نامـوزون کرونـا در ایـران، بـا واکنش هـای متفـاوت روبه رو 
هسـتیم. پذیـرش کرونـا و تعهـد بـه رعایـت پروتکل هـای 



خبرنامه شماره دوازدهم    |    زمستان 1399    |    231

معرفیکتابهایمؤسسه

نظـام پزشـکی و درمانی کشـور و جهـان در نزد همـۀ افراد و 
گروه هـای اجتماعـی یکسـان نیسـت و همچنین اثـرات این 
جریـان بـر زیسـت اجتماعی مان نیز یکسـان نیسـت. آنچه 
کـه می تـوان در یک نگاه کلـی و خوش بینانه بازگـو کرد، این 
اسـت کـه کرونا مسـیر حرکـت جامعـۀ ایرانی را به سـاحت 
ارتجاعـی آن نمی کشـاند، بلکـه برعکـس مسـیر نوشـدن و 
تغییـرات پنهـان فراگیر البته خونیـن و دردآوری را بـرای ایران 

فراهم می کند.«
مـدرن  جهـان  کـه  پیام هایـی  درخشـان ترین  از  یکـی 
براسـاس آن برپا شـد، جمع شـدن همه در شـهرها و مراکز و 
تبدیـل بازارهـای بـزرگ بـرای مصـرف زیـاد بود کـه مارکس 
سـرداده  بـود. البتـه مارکـس بـه جـای پراکندگـی اجتماعـی 
تمرکـز را منطـق جهـان مدرنـی می دانسـت کـه بنیان هـای 
سـرمایه داری را شـکل داده اسـت ولـی یکبـاره در شـرایط 
بحرانـی قرار شـد کـه همه از هم جـدا شـویم و از هم فاصله 
بگیریـم. خلوت گزینـی، جدایی گزینی، فاصلـۀ اجتماعی و 
غیـره موجب شـد تا انسـان اجتماعی به انسـان غریبـه و جدا 
افتـاده ای تبدیـل شـود. این اسـت که می شـود گفـت یکباره 
جهـان هزاران بـار تغییـر موقعیـت داد و مـا با ظهـور »جهان 
وارونـه« روبـه رو شـدیم. جهانـی کـه می خواهـد مسـیری 
معکـوس را طـی کنـد. می خواهـد بـرای مانـدن نـه بـرای 
پیشـرفت، افـراد را از هـم جـدا کنـد، سـازمان ها را از کار 
اصلی شـان بـازدارد، و دولت هـا را از توسـعه گرایی بـه تهیـۀ 
حداقل هـای الزم بـرای زیسـت اجتماعی وادار سـازد. اسـم 
ایـن وضعیـت را ترومـا گذاشـته اند و من اسـم این جهـان را 

»جهان وارونه« می گذارم.«
وی  در ادامـه ادعـا می کنـد: »مدعـی ام کـه ایـن پدیده 
بعـد از پایانـش دورۀ جدیدی در تاریخ بشـر رقم خواهد زد 
و چـه بسـا در ایـن دوره حداقـل یـک اتفـاق بـزرگ بیفتد و 
آن هـم جابه جایـی دولت های مقتـدر یا به تعبیر والرشـتاین 
جایگزینـی دولتی درحاشـیه یا نیمه حاشـیه به جـای دولتی 
در مرکـز. به عبارتـی، سـرمایه داری یکبـار دیگر معلـق زده و 

از جایی به جایی دیگر رخت خواهد بست.

تکلیـف  تعییـن  بـه  تـا  نـدارم  قصـد  نوشـتار  ایـن  در 
جدیـد  جریـان  کـه  نقشـی  بلکـه  بپـردازم.  سـرمایه داری 
اجتماعـی جهانـی بـر سرنوشـت جهـان ایرانـی دارد، مورد 
توجـه قـرار می گیـرد. ایـن سـؤال جـای طـرح دارد کـه »آیا 
جریـان کرونـا موجب سـقوط و نابودی ایران خواهد شـد یا 
زمینه سـاز پوسـت اندازی بنیادین جهـان ایرانـی و درنهایت 
منشـأ ظهـور سـاحت جدیـدی از حیـات ایرانـی خواهـد 
شـد؟« به نظرمی آیـد، جریـان کرونایـی به طـور بنیادیـن در 
سرنوشـت جهان ایرانـی اثرگذار خواهد بـود و صورت های 
خـورد.  خواهـد  رقـم  ایرانیـان  بـرای  اجتماعـی  جدیـد 
بدین لحاظ، الزم اسـت ضمـن اینکه ابعاد و مشـخصات و 
رونـد ظهـور و سـقوط ایـن پدیده به صـورت جریانـی مورد 
شناسـایی قـرار می گیـرد، با نگاهی بـه آیندۀ وضعیـت ایران 

بعد از کرونا هم مورد توجه قرارگیرد.
وی در فصـل اول می نویسـد: »کرونـا در اینجـا از یـک 
ویـروس حتـی مهـم بـه جریانـی اجتماعی بـا ابعـاد متعدد 
تبدیـل شـده اسـت. مـا در ایـن فصل بـا بهره گیری از سـنت 
فکـری دورکیمـی )البته بدون اینکـه وقت و زمانی بـرای بیان 
ابعاد این سـنت بگذاریم( در جامعه شناسـی، تالش داریم تا 
مجـوزی علمی برای ورود جامعه شناسـی و جامعه شناسـان 
در بحـث کرونا در ایران و جهان ایجاد کنیم. جامعه شناسـی 
در صورتـی می تواند بـه کرونا بپردازد کـه آن را به صورت یک 
پدیـدۀ اجتماعـی بپذیـرد کـه درحال تبدیل شـدن بـه جریان 
اجتماعـی اثرگـذار و مانـدگار اسـت. درنتیجـه، ضمـن بیان 
ابعـاد و مشـخصات آن، آثـار و نتایـج اجتماعـی و آینده های 

متعدد محتمل آن را نیز مورد واکاوی قرار دهد.«
در فصـل دوم دربـاره اثرگـذاری کرونـا بـر زندگی افـراد و 
گروه هـا می نویسـد: »جریـان کرونـا نیـز از نظـر صفـات و 
و  بیرونی بـودن  فراگیـر،  )عـام،  عمـده اش  مشـخصات 
اجباری بـودن( بـر زندگی همۀ افـراد اثرگذار اسـت. همۀ افراد 
و گروه هـا و سـاختارهای اجتماعـی را درگیرکـرده اسـت. اگر 
کسـی در ایـن جهان زیسـت می کند و بـا دیگران رابطـه دارد، 
 در معـرض بیمـاری و اثـرات آن قرار می گیـرد. منظورم 

ً
قطعـا
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 از بیمـاران کرونایـی خواهد بـود، بلکه 
ً
این نیسـت که حتمـا

نتایج ناخواسته کرونا بر زندگی او اثرگذار خواهد بود.«
در ادامـه نیـز می نویسـد: »کرونـا بـدون شـک اثـرات 
عمـده ای بـر سـاختار طبقاتی ایران گذاشـته اسـت. به دلیل 
اینکـه در مرحلۀ اّول به سـالمت و در مرحلۀ دوم به اقتصاد، 
امـور مالـی و پولی جامعـۀ ایرانی حمله ور شـده اسـت. در 
مرحلۀ سـوم نیز عرصه هـای اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی 
را بـه چالـش کشـیده اسـت. هر طبقـۀ اجتماعـی خاص به 
شـکلی متفـاوت در جریـان اثرپذیـری از کرونا قـرار گرفته 
اسـت. طبقـۀ پاییـن جامعـه در این مسـیر دچـار تنگناهای 
اقتصـادی و اجتماعـی شـده درحالی کـه طبقـۀ متوسـط از 
اثرگـذاری فرهنگـی و اجتماعـی اش دورشـده و طبقۀ باالی 
جامعـه )اعـم از بخش اقتصـادی، سیاسـی و نظامی( دچار 
ضعـف مالـی، اقتصـادی و درنهایـت ضعـف در اثرگذاری 
بـر سـاختار اجتماعی ایران شـده اسـت. بـا این نـگاه طبقۀ 
متوسـط از میانـداری اش دورشـده و طبقـۀ بـاالی جامعه از 
تولیـد و سـاماندهی کلـی جامعـه و طبقـۀ پاییـن از کار و 

تالش وامانده است.«
در ادامـه ایـن فصـل بـه نقـش و تاثیـری کـه نیروهـای 
اجتماعـی ماننـد دولتمـردان، روحانیـون، زنـان و ... در اثر 

کرونا خواهند داشت می پردازد. 
مولـف در نتیجه گیری فصل سـوم  می نویسـد: »در این 
فصـل بحـث را با وضعیت مـردم در شـرایط کرونایی و بعد 
از آن بـا طـرح نظریـۀ »جامعۀ منحـط« که جامعـۀ ایرانی را 
به لحـاظ تاریخـی، فرهنگـی و سـرزمینی منحـط می داند، 
شـروع کردیم. در آغاز جایگاه سیاسـی و اجتماعی مدعیان 
و نظریـه را مـورد بررسـی قـرار دادیم. براسـاس مـدارک این 
نظریـه را نظـام اسـتعماری انگلیـس بـرای سـلطه بـر نظام 
مالـی  منابـع  تصاحـب  و  ایـران  اجتماعـی  و  سیاسـی 
)به طورمشـخص نفـت( طـرح کـرده اسـت. شـارحان این 
نظریه سـیاحان، سیاسـتمداران و روشـنفکران در طول بیش 
از یـک قـرن در ایـران و جهان هسـتند. با نقـادی این نظریه 
باتوجه بـه شـواهد تاریخـی، اجتماعـی و فرهنگـی عناصـر 

اصلـی آن بی معنـا عنـوان شـدند. زیـرا ایـران نه سـرزمینی 
متـروک بوده اسـت و نه مردمـان آن بی فرهنـگ و بی تاریخ. 
شـواهد تجربـی و منابـع مکتـوب نشـان دهندۀ مهم بـودن 
ایـران به لحـاظ منابـع، نظـام کشـاورزی و تجاری اسـت و 
درعین حـال مـردم ایـران از دورۀ کالسـیک تاکنـون نقـش 
عمـده ای در سـاماندهی فرهنـگ جهانی، منطقـه ای و ملی 
داشـته اند. در دورۀ جدیـد نیـز ایرانیـان بـا ارجـاع بـه منابع 
و  فرهنگـی  در سـاختن فضاهـای  تاریخی شـان  فرهنگـی 

اجتماعی جهانی نقش عمده ای دارند. 
کرونـا بـار دیگـر به همۀ مـردم ایـران و جهان نشـان داد 
کـه مـردم ایـران بـرای مدیریت ایـن بیماری نقـش عمده ای 
داشـته و دارنـد. نحـوۀ برخـورد مـردم ایـران نشـان از وجود 
فرهنـگ و تاریـخ مؤثـر در برخورد با شـرایط بحرانـی دارد. 
ایـن شـرایط فرصت خوبـی بـرای انتقام گیـری از یکدیگر و 
تخریـب سـرمایه های موجود بـود و اگر فرهنـگ همیاری و 
انسان دوسـتی ایرانیـان نبـود، شـرایط کرونایی می توانسـت 
منشـأ بهم ریختگـی و بی سـازمانی اجتماعـی شـود. جنگ 
کرونـا علیـه انسـان ها به بـروز ضعف هـای متعـدد در ایران 
و زیسـت مـردم ایـران نیز کمک کـرد. بحـران کرونا قوت ها 
و ضعف هـای اجتماعـی و فرهنگی ایران را نشـان می دهد؛ 

بداخالقی، میل به جمع شدن، جدایی گزینی و غیره.«
تغییـرات  بـه  کـه  بخشـی  یعنـی  دوم  بخـش  در  وی 
اجتماعـی ناشـی از کرونـا در جامعـه ایرانـی می پـردازد بر 
نقـش کرونـا بـر نهـاد خانـواده اشـاره می کنـد و در مقدمـه 
کتـاف  چهـارم  فصـل  یعنـی  بخـش  ایـن  فصلـی  اولیـن 
می نویسـد: »کرونـا در ایـران ضربـۀ مهلکـی به خانـواده و 
به نفس افتـادن آن در فراینـد  از  مناسـبات درونـی آن پـس 
مدرنیتـه واردآورد. خانـواده بیش از یک صد سـال اسـت که 
به اشـکال گوناگـون در معرض تهاجمات بیرونـی و درونی 
اسـت. همه بـا این تصور بـه مداخله گری در خانـواده اقدام 
کرده اند که خانواده را از سـاختار بسـتۀ گسـترده به سـاختار 
محـدود و بـاز هسـته ای تبدیـل کننـد ولـی به دلیـل ورود و 

خروج های ناشیانه بیشتر بر آن زخم وارد کرده اند.«
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تنهـا یـک  آزاد در فصـل ششـم می نویسـد: » کرونـا 
حادثـۀ موقتـی و زودگذر بـرای ایران و جهان نیسـت. کرونا 
آمده اسـت تا در مورد بسـیاری از امور ایـران تعیین تکلیف 
کنـد. آمـده اسـت تـا تکلیـف دولـت ناکارآمـد، دینـداری 
خودمـدار، فردگرایـی غیراجتماعی، خانـوادۀ دچار چالش، 
اقتصـاد وابسـته بـه نظـام سـرمایه داری و سیاسـت در خود 

فرو رفته را معلوم کند.«
در ادامـه همیـن فصل می نویسـد: » کرونا یکبـار دیگر 
اهمیـت نهادهای اجتماعی چـون خانواده، دیـن و دولت را 
روشـن تر کـرده اسـت. در جریـان کرونا دیده شـد کـه نهاد 
دیـن اّولیـن نهـادی بـود کـه بـا سـالمت همراهـی کـرد و 
سیاسـت های جدیـد دینی را اعـالم کرد. در همیـن جایگاه 
اسـت که نهاد سیاسـت به طـور همگرایانه وارد عمل شـد و 
فرماندهـی را بـه »سـتاد کرونا« واگـذار کرد و دیگـران را از 
مداخله گـری در ایـن زمینـه خـارج کـرد. دولـت در ایـن 
مرحلـه بـه میـدان آمـد و جهـت کسـب اعتبـار اجتماعـی 
عمـل کـرد. مردم ایـران در ایـن زمینه اجـازۀ کافی بـه بازی 
دولـت و عناصـر آن داده انـد. درنهایـت، خانـواده نهـادی 
اسـت کـه بنیادیـن بودنـش را یکبـار دیگر بـه ما نشـان داد. 
جایـی کـه اکثر مـردم به آن پنـاه بـرده و در آن مأمن گزیدند. 
خانـوادۀ ایرانـی در مقایسـه بـا خانـواده در دیگـر کشـورها 
)به دلیـل رشـد فردگرایی در جهـان غـرب و جداگزینی قبل 
از کرونـا از خانـواده( بـا همگرایی اجتماعـی و فرهنگی که 
داشـت، حامـی اعضـای اصلـی اش شـد و در ایـن مسـیر 
تـالش کـرد تـا نسـل اّول )سـالمندان( را از طـرق گوناگون 
موردحمایـت قـرار دهـد. خانـوادۀ ایرانـی در این مسـیر در 
تاریخـی  نقـش  بنیادیـن عمـل کـرده و  بازسـازی  جهـت 

ازدست رفته اش را بازی می کند.«
نویسـنده در فصـل نهـم آورده اسـت: » اّولیـن حوزه ای 
کـه به لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی تحت تأثیـر قرارگرفتـه ، 
سـبک زندگـی مـردم ایران اسـت. سـبک زندگی مـردم اعم 
از شـیوۀ سـخن، اندیشـه، فراغت، گفت وگـو و تنظیم رابطه 
بـا یکدیگـر اسـت. کرونـا تا حـدود زیـادی هریـک از این 

عناصر و حوزه ها را دچار تغییرات عمده کرده است. « 
آزاد در فصلـی کـه بـه اثـرات کرونـا بـر آینـدۀ دیـن و 
اینکـه  به دلیـل  »کرونـا  می نویسـد:  می پـردازد  دینـداری 
حادثـه ای کوتاه مدت و حاشـیه ای در ایـران نبوده و بر کلیت 
حیـات اجتماعـی اثرگـذار شده اسـت، در کل دینـداری و 

آینده اش تغییرات عمده ای ایجاد خواهد کرد.«
ایـران  در  دولـت   « می نویسـد:  دوازدهـم  فصـل  در 
سـاختار جدیدی یافته اسـت کـه نشـان دهندۀ چندین نکته 
و اصل اسـت. اّول اینکه دولت در ایران از مرحلۀ فروپاشـی 
عبـور کرده و به ثبات سـاختاری رسـیده اسـت. اگـر قبل از 
کرونـا، سـیل و زلزله یـا حرکت های اعتراضـی در منطقه ای 
می توانسـت نشـانه ای از فروپاشی قلمداد شـود، ماندگاری 
و اثرگـذاری کرونـا در سـطح کالن به اسـتقرار دولت کمک 
کـرد. دوم اینکه دولت ایران مسـیرهای متعـددی را می تواند 
طـی کنـد؛ از دولـت نمایندگـی بـه دولت سـلطه گرا. سـوم 
اینکـه دولـت بـا اتـکا بـه نظـام کارشناسـی مسـیر توسـعه 

بوروکراسی کارآ را طی می کند.«
در فصـل چهاردهـم یعنـی جایی کـه نظام سیاسـی در 
می دهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  کرونـا  از  بعـد  در  ایـران 
می نویسـد: » به نظرمی آیـد دولـت در ایـران در شـرایط بعد 
کرونایـی دچـار دگردیسـی های بنیادین می شـود و با ترکیب 
نیروهـای جدیـدش شـرایط روبـه رو شـدن بـا چالش هـای 
آوارگان،  و  مهاجـران  زندانیـان،  اقلیت هـا،  چـون  مهمـی 
ضـرورت سـامان بهداشـت و درمـان و ظهـور معنایـی از 
زندگـی را به سـختی پیـدا خواهـد کـرد. در ایـن موقعیـت 
اسـت کـه نظـام سیاسـی ناتـوان از رویایـی بـا چالش های 
اشاره شـده، راهـی به جـز فروریختـن نخواهد داشـت. اگر 
و  پرماجـرا  اجتماعـی  نظـام  بـا  همراهـی  سیاسـی  نظـام 
سـاختار  و  شـمایل  و  شـکل  باشـد،  داشـته  مناقشه سـاز 

جدیدی خواهند داشت.« 



مراکـز  دانشـگاه،  شـده  افتتـاح  هـای  پـروژه 
آموزشـی و پژوهشـی وابسـته بـه وزارت علوم 

در دولت دوازدهم 
مؤلف: محمدتقی نظرپور و همکاران

مدیریت سبز 
مؤلف: محمدتقی نظرپور و همکاران

جامعه پذیـری علمی در میدان دانشـگاه ایرانی 
مؤلف: آرش حیدری 

نظام حقوقی و ضوابط حاکم بر اموال 
دانشگاه ها

مؤلف:  اسماعیل عباسی 

بناهای تاریخی و میراثی
تألیف: محمدتقی نظرپور و همکاران

طراحی خوابگاه های دانشجویی در 
دانشگاه های دولتی شهر تهران 

در سه دهه گذشته )1390-1360(
مؤلف: محمدتقی نظرپور 

مجموعه گزارش های سیاستی و پژوهشی
مشتمل بر 29 گزارش 

مؤلف: جمعی از نویسندگان
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سیاسـت ها و راهبردهـای نظـام آمـوزش عالـی 
کشور در مقابله با همه گیری کرونا

مؤلف: مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

دانشگاه پایدار
مؤلـف: جیمـز مارتیـن، جیمز ای. سـاملر و 

همکاران
مترجم: جبار رحمانی و سینا باستانی 

مجموعه گزارش های 

سیاستی و پژوهشی 
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مجموعه مقاالت ساماندهی آموزش عالی
به کوشش: غالمرضا ذاکرصالحی

برنامه سازندگی علم و آموزش:  اکبر اعتماد
به کوشش: محمدحسین یزدانیان راد 

و پیمان صالحی

مجموعه مقاالت اخالق در علوم و فناوری
و  علـوم  در  اخـالق  ایرانـی  انجمـن  به کوشـش: 

فناوری 

یادداشت های پراکندۀ یک دیوانه زاد
مؤلف:  مرتضی کتبی

آینده پژوهی  آموزش عالی و دانشگاه 
در ایران: مبانی و سناوریوها )2جلد(

مؤلف:  مقصود فراستخواه

آداب دانشمندی: راهنمای رفتار مسئوالنه
 در پژوهش

مؤلف: کمیته علم، مهندسی و سیاست عمومی
مترجم: مهدی کفائی و حسین نصراللهی

علم، مرز بی انتها
مؤلف: استیو السون

مترجم: آریا متین

راهنمای سبز در دانشگاه ها
هـای  دانشـگاه  المللـی  بیـن  اتحـاد  مؤلـف: 

)IARU( "تحقیقاتی
مترجم: روح الله طاهرخانی
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