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سخن مدیر مسئول
دانشــگاه و نهــاد علــم ازجملــه مهتریــن ارکان
هــر جامعــه اســت و بررســی وضعیــت و فــراز
و فرودهایــی جامعــه در ســاحتهای مختلــف
اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ازجملــه وظایــف
اصلــی دانشــگاه اســت .دانشــگاه و نهــاد دانــش
هــم ســوژه شــناخت و هــم ابــژه شــناخت اســت و
ضــرورت تأمــل در بــاب دانشــگاه امــری ضــروری
اســت.
بنابرایــن بایــد دربــاره خــود آمــوزش عالــی ،بیشــتر
بدانیــم؛ دربــاره تاریــخ و روندهــای جهانــی آن و
دربــاره وضعیــت داخلــی و ضعــف هــا و قــوت
هــای موجــود آن .بــه دیگــر ســخن ،بایــد ایــن بــار
بــا چشــمانی بــاز و گشــوده و بــر اســاس فهمــی
مبتنــی بــر سرشــت و کارکــرد آمــوزش عالــی و
نقــش آن در پیشــبرد جامعــه و تعالــی انســان ،نوعــی
از آمــوزش عالــی را برگزیــد کــه گــرهای از کار
فروبســته را بگشــاید .در ایــن راه ،بهــره گرفتــن از
تجربــه هــای پیشــین و شناســایی وضعیــت موجــود،
اســاس و بنیــاد کار اســت.
ایــن حرکــت نــه اقدامــی بــرای تأســیس بلکــه
اندیشــه ای بــرای اصــاح وضــع موجــود اســت.
از همیــن رو اســت کــه شناســایی کارکردهــای
دانشــگاه و اســتانداردهای جهانــی در کنــار
بازخوانــی تاریــخ دانشــگاه در ایــران و شناســایی
دقیــق وضعیــت موجــود ،چنانچــه اینــک در دســتور
کار مراکــز پژوهشــی حــوزه آمــوزش عالــی قــرار
گرفتــه اســت نیازمنــد حمایــت بیشــتر اســت.
بــر همیــن اســاس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
بــه عنــوان اتــاق فکــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و همچنیــن معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
ایــن وزارت و بــا هــدف ترویــج ادبیــات موجــود
و فعالیــت هایــی کــه در ایــن پژوهشــکده انجــام
گرفتــه و یــا در دســت انجــام اســت ،اقــدام بــه
انتشــار خبرنامــه الکترونیکــی نمــوده اســت تــا بــه
قــدر خــود در ایــن جنبــش مبــارک ســهمی ایفــا
کــرده باشــد.
امیــد اســت ترویــج ادبیــات مــورد نیــاز آمــوزش
عالــی ایــران و جهــان بــه همــه کســانی کــه پیشــه
آمــوزش عالــی را بــرای خــود برگزیــده انــد ،کمــک
درخــوری بــرای شناســایی جایــگاه شــغلی خــود در
وهلــه نخســت و جایــگاه تاریخــی آمــوزش بطــور
کلــی و آمــوزش عالــی بطــور خــاص در وهلــه بعــد
داشــته باشــد.

یادداشت
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به یاد قانعیراد
یراد بــه واقــع از
دکتــر ســید محمــد امیــن قانعــ 
معــدود جامعهشناســانی بــود کــه هــم در حــوزه
عمومــی کشــور حضــور داشــت و هــم در وجه علمی
یــک آ کادمســین و محقــق و پژوهشــگر برجســته
و برگزیــد ه بــود .از جملــه خصلتهــای اساســی
یراد آزادگــی و حریتــی بــود کــه
مرحــوم دکتــر قانع ـ 
او را بهعنــوان یــک چهــره متمایــز قــرارداده بــود و
یراد یــک منتقــد
باعــت تمایــز او شــده بــود .قانعــ 
اجتماعــی بــود .منتقــدی کــه در زمــان مــورد نیــاز و
وقتــی کــه معمــوال افــراد کمتــر ســخن میگفتنــد
و بــه یــک معنــا عرصــه بــر جامعــه و جامعهشناســی
تنــگ میشــد بــه انتقــاد صریــح میپرداخــت .نقــد
و صراحــت او در بیــان و هشــدارهای اگاهیدهنــده
و اصالحگرانــه باعــث میشــد کــه یــک احســاس
یراد یــک مصلــح بــود
حیاتــی بــه وجــود بیایــد .قانعـ 
و بــه همیــن خاطــر دائــم و همزمــان هــم بــه ســاختار
توجــه داشــت و هــم بــه حــوزه عمومــی .و همیشــه
بــه تناســب و تعــادل میــان وجــود یــک ســاختاری کــه
بتوانــد ارتقاءبخــش باشــد و توســعه را در جامعــه رقــم
بزنــد و از طرفــی هــم اجتماعبنیــاد و جامعهمحــور
باشــد و بتوانــد دغدغههــای عدالتطلبانــه و
عدالتمحورانــه را مدنظــر داشــته باشــد مــورد توجــه
ق ـرار م ـیداد .بــه همیــن خاطــر در سیاس ـتگذاری
نقشــی اساســی همیشــه ایفــا میکــرد و همیشــه بــه
دنبــال ایــن بــود کــه در ســاختار ،اعــم از آنچــه در
حــوزه نظــام آمــوزش عالــی و فنــاوری بــود و تــا نظــام
اجتماعــی اثرگــذار و سیاس ـتگذارانه و سیاستســاز
حضــور داشــته باشــد.
در تصمیمســازیهای مختلفــی میشــد ردپــای او
یراد از مجموعــه افــرادی بــود کــه بــا
را دیــد .قانعــ 
حضــور خــود در انجمــن جامعــه شناســی ای ـران چــه
در کســوت عضویــت هیــات مدیــره و بعدهــا در دو
دوره ریاســت انجمــن جامعهشناســی ای ـران توانســت
گامهــای بلنــدی را در ارتقــای ایــن نهــاد بــردارد .بــه
واقــع انجمــن جامعهشناســی ای ـران از زمــان تاســیس،
کــه آقــای دکتــر غالمعبــاس توســلی اولیــن رئیــس
انجمــن بودنــد و بعــد مرحــوم دکتــر محمــد عبداللهی
جزاده و
و آقــای دکتــر معیدفــر و آقــای دکتــر ســرا 
یراد ریاســت ایــن مجموعــه را
آقــای دکتــر قانعــ 
بــه عهــده داشــتند ،یکــی از مهتریــن و پویاتریــن و
اثرگذارتریــن انجمنهــای علمــی کشــور و باعــث
افتخــار جامعــه علمــی کشــور همیشــه بــوده و در
یراد ایــن ویژگــی و
دوران حضــور آقــای دکتــر قانع ـ 
برجســتگی چشــمگیر بــود و انجمــن جامعهشناســی
ایــران بهعنــوان انجمــن برگزیــده و برتــر بیــن

انجمنهــای علمــی کشــور انتخــاب شــد .بــه یادمــی
آورم زمانــی کــه در کمیســیون انجمنهــای علمــی
کشــور بحــث و بررســی راجــع بــه انتخــاب انجمــن
علمــی برتــر بــود انجمــن جامعهشناســی ایـران در بیــن
تمامــی انجمنهــا حتــی در بیــن انجمنهــای فنــی و
مهندســی و حوزهــای دیگــر نیــز از آنهــا گوی ســبقت
را ربــوده و بــه همیــن خاطــر توانســت بهعنـوان انجمن
علمــی برتــر و برگزیــده توســط وزارت علــوم در هفتــه
پژوهــش معرفــی شــود و نیــز بعدهــا نیــز در جشــنواره
بینالمللــی فارابــی ایــن اتفــاق افتــاد.
یراد را مانــدگار کــرد ایــن
بــه نظــرم آنچــه کــه قانع ـ 
بــود کــه همیشــه از جامعــه و از جامعهشناســی دفــاع
کــرد و ایــن ازجملــه رســالتهایی اســت کــه یــک
یراد از
جامعهشــناس میتوانــد داشــته باشــد و قانعــ 
ایــن امتیــار برخــوردار بــود کــه بــا صــدای بلنــد و رســا
از جامعــه و جامعهشناســی دفــاع کند .ایشــان همیشــه
از مجموعــه کســانی کــه در حــوزه مطالعــات آموزش
عالــی و علــم و فنــاوری بودنــد حمایــت ویــژهای
میکردنــد .خاطــرم هســت کــه در ایــن چنــد ســالی
کــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در
حــوزه آمــوزش عالــی و علــم و فنــاوری متمرکــز
شــد حمایتهــای ویــژهای را در جاهــای مختلــف از
فعالیتهــا و کارهــای پژوهشــکده انجــام میدانــد.
یراد بســیار
واقعــا ب ـرای مــا فقــدان آقــای دکتــر قانع ـ 
ســخت و دردنــاک اســت ،بــه خاطــر اینکــه ایشــان
عــاوه بــر اســتاد حــوزه جامعهشناســی ،انســان
فاضــل و عالــم و متعهــدی بــوده و همیشــه حامــی
مجموعــه پژوهشــکده و فعالیتهــای آن بودنــد و
همچنیــن عضــو هیــت امنــای ایــن مجموعــه نیــز
بودنــد و از ایــن حیــث نقــش ارزشــمندی داشــتند و
ســالیان ســال عضــو شــورای پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بودنــد
و نقــش آفرینیهــای اثربخــش و اثرگــذاری را در

جهتگیریهــا و جهتیابیهــا داشــتند و شــجاعانه
از کارهایــی کــه صــورت میگرفــت حمایــت و دفــاع
میکردنــد .ایدههــای بســیار جدیــدی داشــتند و
یراد امــری
دغدغــه داشــتند و دغدغهمنــد بــودن قانعـ 
اســت کســی نمیتوانــد آن را انــکار نمایــد و همیشــه
ایــن دغدغــه و دغدغهمنــدی همـراه ایشــان بــود .پویــا
و خــاق و آدمــی بــود بــا ایدهــای بســیار و فـراوان .بــه
خاطــر نمـیآورم نشســتی را کــه در کنــار ایشــان بوده
باشــم و از آن نشســت ایدههــای نــو و خالقان ـهای را
نگرفتــه باشــم و بــه همیــن خاطــر بــه نظــر میآیــد که
در ایــن حــوزه ضایــع فقــدان ایشــان بگون ـهای اســت
کــه ســالیان ســال طــول خواهــد کشــید تــا ترمیــم آن
را بتوانیــم ببینیــم.
یراد در نبــودش بیشــتر شــناخته و جــای خالی او
قانعـ 
در فقدانــش بیشــتر حــس خواهــد شــد .اف ـراد وقتــی
کــه هســتند و حتــی وقتــی کــه اثرگذارنــد ممکــن
اســت کمتــر مــورد توجــه قــرار بگیرنــد و نقــش و
یراد در
قــدر آنهــا کمتــر شــناخته شــود .فقــدان قانعـ 
حــوزه جامعهشناســی ایــن قــدر ســنگین خواهــد بــود
کــه نــام و یــادش و مانــدگاری او و اثربخشــی او را
بیشــتر نمایــان خواهــد کــرد.
یراد بــه مثابــه یــک فــرد نــگاه نمیکنــم
مــن بــه قانعـ 
بلکــه بــه ایشــان بهمثابــه یــک ســنت میت ـوان نــگاه
کــرد .ســنتی کــه جامعهشناســی بــه آن نیــاز دارد و این
یراد و بلکــه فراتــر از حرکــت
راه میتوانــد ماننــد قانعـ 
او در ایــن کشــور بــه وجــود بیایــد و رقــم بخــورد و
بــه اصــاح جامعــه و ارتقــا و پیشــرفت عادالنه کشــور
ختــم شــود و در آن حــوزه اثرگــذار باشــد.
حسین میرزایی
رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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نشست نقد و بررسی کتاب

«نخبگان دانش :مشارکت یا مهاجرت»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «نخبــگان
دانــش :مشــارکت یــا مهاجــرت» در خانــه
اندیشــمندان علــوم انســانی بــا حضــور محمــد
امیــن قانعــی راد ،غالمرضــا ذاکــر صالحــی محمــد
علــی زلفــی گل برگــزار شــد.

محمدامیــن قانعــی راد ابتــدا بــا اشــاره بــه اینکــه در
زمینــه مهاجــرت نخبــگان دانــش اطالعــات خوبــی
نداریــم گفــت :بســیار متاســفم کــه اطالعــات و
دادههــای مشــخصی در ایــن حــوزه نداریــم .هرچنــد
شــاید ایــن اطالعــات وجــود داشــته باشــد ،امــا بــرای
پژوهشــگران قابــل در دســترس نیســت .امتیــاز ایــن
کتــاب در داده و اطالعــات نیســت بلکــه در ایــن کتــاب
ســعیام بررســی مفهومــی و نظــری ایــن مســئله بــوده و
تــاش بــرای رســیدن بــه یــک چارچــوب تبیینــی کــه
بتوانــد ایــن پدیــده را توضیــح دهــد .راه دیگــر مــن بــرای
دسترســی بــه اطالعــات و داده ایــن بــود کــه بــه ســراغ
دانشــگاهها بــروم و اینکــه عالقــه دانشــجویان چیســت.
نخبه کســی اســت که بماند و شرایط را تغییر دهد

وی در معرفــی کتــاب نخبــگان دانــش گفــت :بــرای
معرفــی ایــن کتــاب بایــد بــه آخریــن مقالــه کتــاب کــه
در ســال  ۹۵انجــام شــده اســت ارجــاع بدهــم ،در ایــن
مقالــه توضیــح داده شــده کــه هســته اصلــی ایــن مقالــه
کار مفهومــی اســت .آن هــم ایــن اســت کــه از نظریــه
ســرمایه اجتماعــی شــروع کــردهام ،بــه ایــن معنــا کــه
آمــوزش یــک نــوع ســرمایهگذاری اســت .کــه درواقــع
بایــد بــازده اقتصــادی داشــته باشــد و ارزش افــزودهای
بــرای دانــش آموختــگان دانشــگاهی دارد کــه روی
رشــد اقتصــادی هــم تاثیــر میگــذارد .یعنــی دوتــا

ارزش دارد یکــی ارزش افــزودهای اســت کــه بــرای
دانــش آموختــه دارد و دیگــری ارزشــی کــه روی توســعه
اقتصــادی کشــور دارد.
وی ادامــه داد :بنابرایــن براســاس دیدگاههــای جدیــد
مــا بایــد پدیــده مهاجــرت نخبــگان را یــک چرخــش
نخبــگان ببینیــم .یعنــی اینکــه برخــی از نخبــگان
میرونــد یــا برمیگردنــد یــا ایــن کــه بــه صــورت
اثراتشــان برکشــور برمیگردنــد .هرچنــد برخــی از اینهــا
بــرای کشــورما صــادق نیســت .در کشــور مــا افــرادی
کــه میرونــد دیگــر برنمیگردنــد .مــن گفتــه بــودم کــه
همــه جــای دنیــا مهاجــرت نخبــگان و چرخــش نخبگان
وجــود دارد ،امــا در ایــران گریــز اجتماعــی رخ میدهــد.
بیــش از اینکــه پایههــای اقتصــادی داشــته باشــد بایــد
پایههــای دیگــر آن را جســتجو کــرد .هرچنــد برخــی
میگوینــد کــه پایــه اصلــی مهاجــرت اقتصــادی اســت،
امــا از نــگاه مــن عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
دارد و علــت اقتصــادی بخشــی از ایــن مجموعــه عوامــل
اســت.
ایــن جامعــه شــناس ادامــه داد :البتــه گفتـهام کــه نقــش
عوامــل اقتصــادی در مهاجــرت در ایــران ضعیفتریــن
عامــل اســت .مــن معتقــدم کــه اگــر بتواننــد مشــارکت
نخبــگان را تأمیــن کننــد ،نخبــگان در کشــور میماننــد.
همانطــور کــه از اســم کتــاب پیداســت مــا دو راه بیشــتر
نداریــم یــا اینکــه نخبــگان را از هرجهــت تامیــن کنیــم،
یعنــی بایــد مشــارکت سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
آنهــا را در همــه زمنیههــا تامیــن کنیــم ،نــه فقــط
مشــارکت اقتصــادی آنهــا را تامیــن کنیــم .درصورتیکــه
نــگاه دولــت یــک نــگاه ســرمایه اجتماعــی اســت .مــن
در ایــن کتــاب بــه جــای ســرمایه اقتصــادی ســرمایه
چندگانــه را مطــرح کــردهام.

قانعــیراد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
ان ـواع مهاجــرت اشــاره کــرد و گفــت :مهاجــرت تنهــا
ایــن نیســت کــه از کشــور برونــد بلکــه ممکــن اســت
مهاجــرت فکــری ،ســازمانی ،شــغلی ،مهاجــرت بــه
منــزل ،داخلــی ،عاطفــی و مجــازی ،پنهــان و… باشــد.
انــواع مهاجــرت هســت کــه مثــا فــردی از کشــور
نمــیرود ولــی در دانشــگاه در پشــت میــزکار خــود
نشســته و تولیــد دانــش نــدارد .ایــن هــم یــک نــوع
مهاجــرت اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه تأکیــد کــرد :از نظــر مــن
نخبــه کســی اســت کــه بمانــد و شــرایط را تغییــر دهــد.
نخبــه مشــارکت آفریــن اســت ،یعنــی شــرایط اجتماعــی
هرچنــد کــه اجــازه مشــارکت بــه او نمیدهنــد ولــی او
بــرای خــود شــرایطی میآفرینــد کــه مشــارکت کنــد.
بــرای خــودش مشــارکت ایجــاد میکنــد .م ـیرود رأی
میدهــد و فــردا از رأی خــود دفــاع میکنــد.
قانعــی راد گفــت :اینکــه میگوینــد مهاجــرت
کننــدگان آدمهــای باس ـوادی هســتند مــن میگویــم بــا
س ـواد هســتند ولــی هوشــمند نیســتند .مــن هوشــمندی
را در ایــن کتــاب چندگانــه تعریــف کــردهام از جملــه
هوشــمندی اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی .امــا برخــی
تنهــا هوشــمندی علمــی را دیدهانــد و میگوینــد کــه
دانشــجویان باســواد شــریف میرونــد .بســیاری از
دانشــجویان باسـواد شــریف فاقــد هوشــمندی سیاســی-
اجتماعــی هســتند .شــما برویــد بــا آنهــا صحبــت کنید.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت محمدعلــی زلفــی
گل ،اســتاد شــیمی و رئیــس اســبق دانشــگاه بوعلــی
همــدان صحبتهــای خــود را دربــاره کتــاب بــه ســه
دســته ،ســاختار ،مفاهیــم و نــگارش بیــان کــرد و
گفــت :ســاختار ایــن کتــاب بســیار عالــی اســت یعنــی
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فیزیــک خیلــی خوبــی دارد .عن ـوان بســیار خوبــی هــم
دارد.
وی در ادامــه گفــت :ای کاش وزیــر علــوم ،وزیــر
بهداشــت و دیگــر مســئوالن ایــن کتــاب را میخواندنــد
کــه فکــر میکنــم در تصمیمهایشــان بســیار تاثیرگــذار
بــود .مثــا در جایــی کــه انــواع مهاجــرت را بیــان
میکنــد بســیار عالــی مفهومســازی شــده اســت .یــا
در جایــی کــه روشــنفکران را دســته بنــدی میکنــد
بســیار میتوانــد آموزنــده باشــد .یــا در جایــی بــه ان ـواع
ســرمایهها اشــاره میکنــد کــه در آنجــا بــه ســرمایه
نمادیــن اشــاره میکنــد کــه زیــاد بــاز نمیکنــد یعنــی
نخبــگان ســرمایههای نمادیــن هســتند .نخبــگان ماننــد
کاتالیــزور در شــیمی هســتند .امیــدوارم کــه در ویرایــش
بعــدی ایــن ســرمایه نمادیــن بیشــتر توضیــح داده شــود.
وی اشــاره کــرد :بزرگتریــن ایــرادی کــه ایــن کتــاب
دارد هرچنــد کــه در ایــن جلســه توضیــح داده شــد ،ایــن
اســت کــه ایــن کتــاب مجموعــه مقــاالت اســت و ایــن
نخبــگان ســرمایههای نمادیــن جامعــه هســتند

بــه آقــای دکتــر قانعــی راد برنمیگــردد چــرا کــه شــیوه
انتشــار ایــن انتشــارات اســت .یعنــی مقاالتــی پیوســته
هســتند کــه بــه نظــر میرســد اگــر وقتــی بــه کتــاب
تبدیــل میشــوند بهتــر اســت واژه مقالــه و ارجــاع بــه
آن کمتــر شــود .درواقــع بــه ایــن صــورت شــأن کتــاب
پائیــن میآیــد.
ً
زلفــی گل افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه مقــاالت قبــا
نوشــته شــدهاند ،اگــر بازنگــری میشــدند بســیار
زیباتــر میشــدند .مثــا در ایــن کتــاب از تئــوریای
کــه مــن دربــاره مهاجــرت نخبــگان و ژنهــا دادهام
اصــا اســتفاده نشــده ،مــن معتقــدم مهاجــرت نخبــگان
فقــط مهاجــرت افــراد نیســت ،بلکــه یــک ذخیــره ژنــی
اســت کــه اتفــاق میافتــد و معمــوال ژنهــای هوشــمند
از کشــور خــارج میشــوند کــه در نتیجــه ایــن ذخیــره
ژنهــای هوشــمند در کشــور کــم میشــود.
وی گفــت :شــک نکنیــد کــه وقتــی نخبــگان و فــارغ
التحصیــان شــریف از کشــور خــارج میشــوند ،بعــد
از چنــد قــرن ذخیــره ژنهــای هوشــمند مــا کاهــش
پیــدا میکنــد .جوامعــی کــه ایــن نخبــگان بــه
آنهــا مهاجــرت میکننــد بــه مــرور درصــد ژنهــای
هوشمدشــان افزایــش پیــدا میکنــد و آن جوامــع جوامــع
نخبــه میشــوند .امــا در اینجــا درصــد ایــن ژنهــا در
جوامــع مــا کــم میشــوند و مــا جوامــع پخمــه تبدیــل
میشــویم.
وی در ادامــه بــه نــگارش بســیار ســلیس و روان کتــاب
اشــاره کــرد و گفــت :کتــاب بســیار نــگارش ســلیس و
روانــی دارد و هیــچ غلــط امالیــی نــدارد .امــا در بحــث
مفاهیــم و مطالــب یــک نــگاه سیاســی خاصــی بــر
کتــاب غالــب اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه در نقــد کتــاب «نخبــگان دانــش:
مشــارکت یــا مهاجــرت؟» نیــز اظهــار کــرد :در مطالــب
مختلــف شــما بــا تأییــد ســایق فکــری خــاص در

جامعــه و بــا منکــوب کــردن ســایق فکــری دیگــر
مســائل را تحلیــل کردهایــد و ایــن باعــث میشــود کــه
یــک بخشــی از مخاطبــان را از دســت بدهیــد و اثــر
بخشــی مطالــب شــما کــم شــود.
وی یــادآور شــد :در یکــی از فصــل هــا بســیار خــوب
راهــکار ارائــه داده شــده اســت ،امــا در دیگــر فصــول
ایــن مســئله نیســت .یعنــی گفتــه شــده اســت کــه
اگــر ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد میتــوان مهاجــرت
را کــم کــرد .ای کاش در تمــام فصــول ایــن رویــه
ادامــه داده میشــد کــه سیاســتگذارن میتوانســتند
مجــری تفکــرات دانشــمندانی ماننــد شــما باشــند .یعنــی
سیاســتگذاران بایــد عملــه فکــر دانشــمندان باشــند.
قانعــیراد نمونــه یــک نخبــه مشــارکتجو اســت

همچنیــن غالمرضــا ذاکــر صالحــی ،عضــو هیــأت
علمــی موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی
بــا بیــان اینکــه آمارهــای متفاوتــی از مهاجــرت در ایــران

اعــام میشــود و متأســفانه هیــچ آمــار دقیقــی در ایــن
زمینــه نیســت ،گفــت :عن ـوان کتــاب خیلــی جــذاب
اســت .ضمــن اینکــه در متــن از واژه فــرار مغرهــا
اســتفاده شــده ،امــا شــاید بــرای تلطیــف واژه مهاجــرت
بــه کار گرفتــه شــده اســت .چــرا کــه فــرار یــک جنبــه
منفــی و تــکان دهنــده دارد و درواقــع فــرار یــک
واکنــش و مهاجــرت یــک کنــش اســت .یعنــی در
عنـوان کتــاب جنبــه کنــش ایــن پدیــده دیــده شــده امــا
فــرار هــم یــک واقعیــت اســت کــه وجــود دارد .هرچنــد
کــه مهاجــرت ماننــد گذشــته میتوانــد مانــع مشــارکت
نباشــد و درواقــع در تقابــل بــا همدیگــر نباشــند.
وی در ادامــه افــزود :آنچــه کــه کار دکتــر قانعــی راد
را موجــه میکنــد ،ایــن اســت کــه بحــث مهاجــرت
نخبــگان ازقبــل از انقــاب وجــود داشــته و بنابرایــن
یــک بحــث جــدی اســت ،دالیلــی کــه از قبــل
ازانقــاب یعنــی ســال  ۱۳۴۸وجــود داشــته بــا دالیلــی
کــه االن هســت تقریبــا یکــی هســتند .مســئله دوم اینکــه
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نخبــگان دانــش وجــود دارنــد امــا آنچــه کــه مــا بــا آن
مشــکل داریــم نخبهگرایــی اســت .یعنــی تئــوری عامــی
بــه عنــوان نخبهگرایــی وجــود دارد .حتــی االن کــه
نظامهــای اجتماعــی دانــش آمــده بــاز هــم یــک نــوع
نخبگــی بــرای تولیــد دانــش وجــود دارد.
وی افــزود :مــا در ســند تمهیــد شــرایط حفــظ و
نگهداشــت نخبــگان تالشــمان ایــن بــوده کــه بــه ســمت
ایجــاد فضــای مناســب بــرای مشــارکت نخبــگان برویــم.
یعنــی خواســتهایم بــرای مشــارکت ظرفیــت ســازی
کنیــم .امــا نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه چــه چیــزی کار
دکتــر قانعـیراد را ســخت میکنــد .در ایــن زمینــه بایــد
پژوهشــی ملــی انجــام میشــده کــه متاســفانه نشــده و
دربــاره مهاجــرت نخبــگان ایــن مســائل مطــرح میشــد
کــه چــه کســانی میرونــد و بــرای چــه میرونــد.
یعنــی بایــد ایــن کار انجــام بشــود تــا دســت مــا بــرای
تحلیــل پــر بشــود.
ذاکــر صالحــی گفــت :در تعریفــی کــه از نخبــه شــده
اســت همــه افــرادی کــه میرونــد نخبــه نیســتند .بلکــه

خیلــی از آنهــا افــرادی هســتند کــه بــرای تحصیــل
میرونــد .نخبــگان اگــر احســاس کننــد کــه منزلــت
اجتماعیشــان بــه خطــر افتــاده مهاجــرت میکننــد
و نــه اینکــه صرفــا بــرای مســائل اقتصــادی مهاجــرت
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه مولــف کتــاب گفــت :مولــف نثــری
فــارغ از جهتگیریهــای حزبــی و جناحــی دارد و
خــود ایشــان نمونــه یــک نخبــه مشــارکتجو اســت.
ایشــان اســیر ادبیــات و پیشــینه تحقیــق نمیشــود
و کارهایــش از نــوآوری برخــوردار هســت .یــک
نقطــه قــوت دیگــر کار اســتفاده بــه جــا و هوشــمندانه
نویســنده از مفاهیــم نظــری اســت .یــا در جایــی کــه
از ســرمایههای چندگانــه یــاد میکنــد ایشــان بحــث
مهاجــرت نخبــگان را بــا کمــک ایــن مفاهیــم بیــان
میکنــد ،از ابتــکارات جالــب ایشــان اســت کــه
نشــان داده اســت ایــن ســرمایههای چندگانــه چگونــه
میتواننــد مبادلــه شــوند.
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معرفی و نقد کتاب
یراد وقتــی پایــان نامه دکتــریاش
ذاکــر صالحــی افــزود :قانعـ 
را مینویســد یــک جامعهشــناس علــم برونگــرا ماننــد
مرتــون اســت ،یعنــی در آنجــا هــم ایشــان بــه دنبــال بحــث
نخبــگان اســت .امــا درکارهــای بعــدی ایشــان بــه محیط علم
ً
هــم توجــه کردهانــد ،یعنــی بعــدا درونگ ـرا میش ـوند .آیــا
یراد
میت ـوان گفــت مــا یــک قانعــی راد یــک و یــک قانع ـ 
ً
دو و اخیـرا هــم بــا توجــه بــه اینکــه گریــز اجتماعــی را مطــرح

میکننــد ،قانعــی راد ســه را شــاهدیم؟ هرچنــد این ســیر تطور
الزمــه کار علمــی اســت .بــه هرحــال ایــن بحــث نخبهگرایی
کــه در ابتــدا از پارهتــو ،از ایتالیــا شــروع و بــا باتومــور هنــدی و
میشــلز آلمانی و ســی رایت میلز آمریکایی و االن در خدمت
قانعــی راد ایرانــی هســتیم .ایــن ســیر همـراه بــا چالــش هــا و
نقدهــای جــدی بــوده اســت.
وی ادامــه داد :بــر اســاس گزارشــی کــه اداره مهاجــرت

«نخبــگان دانــش ما طی تاریــخ از نخبگان سیاسـیمان جــدا بودهاند .یعنی
گروهــی همـواره سیاســت میورزیدنــد و گروهــی دانـشورزی میکردنــد
و نهتنهــا از هــم جــدا بودنــد ،حتــی همـواره در برابــر یکدیگــر قـرار داشــتند
ْ
ـگان دانــش مــردان سیاســت را غاصــب
و یکدیگــر را قبــول نداشــتند .نخبـ ِ
میدانســتند و سیاسـتمداران نخبــگان را افـرادی میدانســتند کــه در عالــم
خیــال ســیر میکننــد .لــذا در طــول تاریــخ درک مــا از دانش درکــی انتزاعی
بــوده اســت .ایــن وضعیــت باعــث شــده اســت کــه امــروز نیــز دانــش در
ســطح بمانــد ،بــه مهارت تبدیــل نشــود و با دنیــای واقعــی پیوند نخــورد .در
ایـران گاه رونــدی بهســوی نزدیکســازی دانــش و سیاســت اتفــاق میافتــد
ولــی بهدلیــل حــرکات سینوســی در جامعــه و سیاســت ایرانــی ایــن پیونــد
اســتمرار نمییابــد .هرچنــد برخــی از اعضای دولت دانشــگاهی هســتند اما
تصمیمگیریهایشــان بــر مبنــای ایدئولــوژی اســت نــه دانــش».
«بیعالقگــی بــه ای ـران بهدلیــل رویههــای آموزشــی اســت و بخشــی هــم

آمریــکا ارائــه داده اســت ،چگالــی کیفیــت مهاجــرت ایرانیان
بــه آمریــکا بســیار باالســت و طبــق آنچــه کــه اعــام شــده
حــدود  ۶۰درصــد ایرانیــان مهاجــر بــه آمریــکا تحصیــات
عالیــه دارنــد.
عالقــه منــدان میتواننــد متــن کامل این نشســت را در ســایت
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
مطالعــه کنند.

بهدلیــل تاثیــر سیاسـتهایی اســت کــه موجــب شــدهاند جوانــان بهنحــوی
از شـرایط اجتماعیشــان فاصله بگیرند و آرمانهایشــان را در شـرایط و مکان
موجــود جس ـتوجو نکننــد بلکــه در یــک نامکان/المــکان بهدنبــال آن
هســتند .حــال ایــن المکان/نامــکان گاهــی غــرب اســت و گاهــی یــک
اتوپیــای ذهنــی از ایرانــی کــه قـرار اســت در آینــدهای نامعلــوم ایجــاد شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه دانــش مناســب بایــد فــرد را بــا مکانــی کــه بــه آن
ِ
تعلــق دارد پیونــد دهــد و درعینحــال اجــازه فراتـ ر رفتن از شـرایط موجــود را
هــم بــه او بدهــد .ایــن یعنی یــک جهانگرایی مثبــت و ســازنده .گاهگاهی
هــم کــه میلــی بـرای فراتررفتــن بــه وجــود میآیــد ،در انتخابــات بــروز پیــدا
میکنــد و اغلــب هــم ایــن میــل پــس از انتخابــات پــس زده میشــود .ایــن
واپسزدگــی جایــی بـرای تحقــق آرمانهــای جوانــان باقــی نمیگــذارد ،در
نتیجــه آنــان هــم به فکــر «جایــی دیگــر» میافتند تــا در آنجــا بــه آرمانهای
خود تحقق ببخشــند».
نشست نقد و بررسی کتاب

«علوم انسانی و اجتماعی در ایران»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «علــوم انســانی
و اجتماعــی در ایــران» نوشــته نعمتاللــه فاضلــی
عصــر شــنبه (یکــم اردیبهشــت) بــا حضــور
محمدامیــن قانعــی راد ،افشــین داورپنــاه و
مولــف اثــر از ســوی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا همــکاری
خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی در ســالن
خیــام ایــن موسســه برگــزار شــد.

فاضلــی در ابتــدای ایــن نشســت توضیحاتــی دربــاره
«وضعیــت علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران» ارائــه
کــرد و گفــت :ایــن کتــاب شــامل مجموعــه مقــاالت
مــن در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی از ســال ۱۳۸۸
بــه بعــد اســت و در امتــداد برنامــه پژوهشـیای قــرار دارد
کــه در حــوزه دانشــگاه و علــوم انســانی از ســال  ۷۸و
حتــی قبلتــر شــروع کــردهام.
وی ادامــه داد :نخســتین کار مفصلــم دربــاره ایــن حــوزه
بــه نــگارش رســاله دکتــرا باعنــوان «ابعــاد سیاســی
فرهنــگ در ایــران» برمیگــردد کــه بــه تازگــی در

قالــب کتــاب مســتقل منتشــر شــده اســت .همچنیــن در
ســال  ۸۷چــاپ نخســت کتــاب «فرهنــگ و دانشــگاه»
را در دســت داشــتم کــه ایــن کتــاب نیــز رویکــرد
مسئلهشناســی علــوم انســانی و اجتماعــی را دنبــال
میکنــد و هدفــش فهــم موقعیــت مســئلهمند نهــاد
دانشــگاه در ایــران اســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی همچنیــن بــا اشــاره بــه کتــاب
دیگــری باعنــوان «انسانشناســی در ایــران معاصــر»
عنـوان کــرد :پــس از چــاپ ایــن اثــر ،کتــاب «وضعیــت
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علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران» را منتشــر کــردم
کــه مشــتمل بــر  ۷فصــل اســت و تالشــی بــرای پاســخ
بــه ایــن پرســش اســت کــه مســئله مــا در آمــوزش عالــی
دانشــگاه چیســت؟
وی بــا اشــاره بــه احســاس نوعــی وضعیــت دوگانــه
در علــوم اجتماعــی و انســانی در ایــران افــزود :ایــن
احســاس دوگانــه آنجــا نشــأت میگیــرد کــه چگونــه
افــراد علیرغــم احســاس عالقــه بــه رشــتههای علــوم
انســانی در کشــور بــا موانــع و چالشهایــی در ایــن
حــوزه مواجــه میشــوند .بههرحــال تالشــم در ایــن
فصــل بــر ایــن بــوده کــه روایــت اتواتنوگرافی(خــود
مردمنــگاری) از علــوم اجتماعــی بــا تکیــه بــر تجربــه
خــود بیــان کنــم.
فاضلــی بــا اشــاره بــه فصــل دوم اثــر و طــرح
چشــماندازی از دانشــگاه در ایــن بخــش بیــان کــرد:
در ایــن فصــل مفهــوم فرهنــگ دانشــگاهی شــرح داده
شــده و فهرســتی ارائــه میشــود کــه دربــاره وضعیــت
علــوم انســانی در کشــور چــه بایــد کــرد .در فصلهــای
ســوم تــا ششــم رشــتههای علــوم انســانی در ایــران،
چالشهــای علــوم انســانی ،چالشهــای فرهنگــی و
تحلیلــی از وضعیــت دولــت و حکومــت سیاســی ارائــه
شــده و در نهایــت تــاش میشــود کــه راهبردهایــی
بــرای بهبــود وضعیــت علــوم انســانی بیــان شــود.
ایــن اســتاد مطالعــات فرهنگــی بــا تاکیــد بــر ارزیابــی
ایــن اثــر بــا توجــه بــه زمینـهای کــه کتــاب در آن شــکل
گرفتــه گفــت :مــن ایــن کتــاب را در فضــای سیاســی
و اجتماعــی پــس از ســال  ۸۸نــگارش کــردم و همــان
طــور کــه میدانیــد علــوم انســانی در آن زمــان بــه
محکمــه کشــیده شــده بــود .شــرایط اســاتیدی ماننــد مــا
نیــز در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه مخاطــره افتــاده
بــود و بنابرایــن کتــاب در فضــای پرالتهــاب آن روزهــا
نوشــته شــده اســت.
داورپنــاه عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده فرهنــگ و

هنــر نیــز در بخــش دیگــری از ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه آشــنایی خــود بــا نــوع نــگاه و فهــم فاضلــی و ســپهر
اندیش ـهای وی گفــت :فاضلــی طــی ســالهای اخیــر از
اســاتید فعــال در حــوزه علــوم انســانی بــوده و نــگارش
کتابهــا و مقــاالت بســیار در ایــن حــوزه نشــاندهنده
دغدغــه او در حــوزه علــوم انســانی اســت.
وی ادامــه داد :عنــوان کتــاب بســیار گســترده اســت
و حاکــی از اظهــار نظــر کل ـی نویســنده دربــاره علــوم
اجتماعــی و علــوم انســانی در ایــران اســت .از ســوی
دیگــر کلیبــودن عن ـوان ایــن تصــور را ایجــاد میکنــد
کــه مقــوالت مرتبــط بــا ایــن حــوزه در کتــاب بررســی
شــدند امــا بــا مشــاهده بخشهــای دیگــر کتــاب تاکیــد
بــر وجــه آمــوزش عالــی و اجتماعــی مشــخص میشــود
و کمتــر بــه وضعیــت علــوم اجتماعــی و انســانی در
خــارج از آ کادمــی پرداختــه میشــود.
معــاون پژوهشــی و فرهنگــی موسســه خانهکتــاب

شماره نخست | صفحه  | 7بهار ۱۳۹۷

بــا تاکیــد بــر تالشهــای صورتگرفتــه در حــوزه
علــوم انســانی و اجتماعــی در خــارج از آ کادمــی
طــی ســالهای اخیــر افــزود :ایــن فعالیتهــا بــه
گون ـهای بــوده کــه گاهــی افــرادی کــه فارغالتحصیــل
رشــتههای علــوم انســانی نبودهانــد توانســتهاند در ایــن
حــوزه کتابهــا و فعالیتهــای تاثیرگذارتــری داشــته
باشــند ایــن در حالــی اســت کــه حــوزه آموزشــی در
دانشــگاهها نتوانســته منجــر بــه تولیــد تفکــر و اندیشــه
شــده و افــراد مولــد اندیشــه تربیــت کنــد .همچنیــن
پژوهشــکدهها و نهادهــای پژوهشــی خــارج از آ کادمــی
نیــز بــه همیــن صــورت گاهــی فعالتــر از آ کادمــی
بود هانــد.
آیا میتوان فاضلی انسانشناس و فعال مطالعات
فرهنگی را در کتاب دید؟

ایــن پژوهشــگر حــوزه انسانشناســی در بخــش دیگــری
از ســخنانش بــا بیــان اینکــه تعییــن برخــی شــاخصها
و مقــوالت در کتــاب میتوانســت بــه روشــنتر شــدن
وضعیــت علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران کمــک
کنــد عنــوان کــرد :در کتــاب میتوانســت مقوالتــی
دربــاره مقــاالت علمــی و پژوهشــی و شــرایط در ایــن
حــوزه اشــاره شــود چــرا کــه ایــن مقــاالت میتوانــد
یکــی از ســرمایههایی باشــد کــه نشــان دهــد ایــران در
چــه جایگاهــی قــرار گرفتــه اســت.
معــاون پژوهشــی و فرهنگــی موسســه خانهکتــاب
در ادامــه بــا بیــان اینکــه اگــر فصــل مرتبــط بــا
اتواتنوگرافی(خــود مردمنــگاری) را از کتــاب حــذف
کنیــم هیــچ اتفاقــی در ایــن اثــر نمیافتــد ،ادامــه داد:
ایــن موضــوع نشــاندهنده عــدم انســجام در مقــاالت
کتــاب اســت و ایــن پرســش بــرای مخاطــب طــرح
میشــود کــه آیــا میتــوان فاضلــی انسانشــناس و
فعــال در حــوزه مطالعــات فرهنگــی را در ایــن کتــاب
دیــد؟ بنابرایــن بینــش جامعهشناســی و مردمنگارانــه در
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قانعــی راد در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتفاده مولــف از
نظریــه رویکــرد فرهنگــی و روش اتواتنوگرافی(خــود
مردمنــگاری) در کتــاب بیــان کــرد :در روش خودمــردم

بخشهــای متعــدد ایــن کتــاب بــه چشــم نمیخــورد.
وی افــزود :همچنیــن دربــاره کلیــات و تبییــن موضــوع
در علــوم انســانی و اجتماعــی در هــر فصــل مســائلی
ارائــه میشــود ،ولــی در نهایــت تبییــن و تحلیــل
مشــخصی از وضعیــت علــوم انســانی ارائــه نشــده اســت.
اگرچــه در بخشهایــی از کتــاب نــگاه انسانشناســی
و جامعهشناســی مشــاهده میشــود .امــا چنــدان مرتبــط
بــا کلیــت کتــاب نیســت و بهطــور مثــال اگــر یــک
صاحبنظــر در علــوم سیاســی هــم حضــور داشــت
میتوانســت چنیــن ســخنانی را دربــاره وضعیــت علــوم
انســانی در ایــران طــرح کنــد.
قانعــیراد نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــ ه اســتفاده
روش بوردیویــی در اثــر عنـوان کــرد :بوردیــو در کتــاب
«علــم علــم و تاملپذیــری» بــه بینــش جامعهشناســی
اشــاره میکنــد .در کتــاب «وضعیــت علــوم انســانی و
اجتماعــی در ایــران» دکتــر فاضلــی هــم «انسانشناســی
انسانشناســی» بــه کار گرفتــه شــده امــا بــه بوردیــو
ارجــاع داده نمیشــود.

نــگاری مهمتریــن عنصــر بیــان تجربــه زیســته فــرد در
زمینــه فرهنگـی اســت کــه او در آن قــرار داشــته اســت و
فاضلــی در ایــن کتــاب خودمــردم نــگاری کــرده اســت.
رئیــس ســابق انجمــن جامعهشناســی ایــران در ادامــه
بــه کتــاب «بینــش جامعهشــناختی» نوشــته ســی
رایــت میلــز اشــاره کــرد و گفــت :در کتــاب «بینــش
جامعهشــناختی» ارتبــاط بیــن فــرد و تاریــخ در بســتر
جامعــه بررســی میشــود و در کتــاب دکتــر فاضلــی
هــم ارتبــاط فــرد و تاریــخ در بســتر فرهنــگ مــورد توجــه
قــرار میگیــرد و از ایــن منظــر ایــن دو کار شــبیه بــه

ادعــای نویســنده در کتــاب علــوم انســانی و اجتماعــی در ایران
تألیــف نعمتاللــه فاضلــی ،ایــن اســت کــه جســتار حاضــر
ً
بــر پایــه رویکــردی کامــا دیگرگــون و بــر اســاس روش خــود
مردمنــگاری بیانشــده اســت و تالشــی بـرای پــر کــردن خــأ
روششــناختی و غنــا بخشــیدن بــه تحلیلهــا و نقدهــای نظــام
آموزشــی در کشــور اســت.
کتاب تأکید بر «مســئله مندی» و تعمیق بر اســاس ســویههای
فرهنگــی دارد .ادعــای فاضلــی بر این اســت که نــگاه از دریچه
فرهنــگ بهمثابــه کل زیســت شــیوه انســانی درواقــع خــأ
جامعنگــری کــه در بســیاری از تحلیلهــای معطــوف بهنظــام
آموزشــی بــوده را پرکــرده اســت .بــر ایــن اســاس تأکیــد کتاب
حاضــر تأکید بر مســئله مندی نظــام آموزشــی از منظر فرهنگ

بهمثابــه رویکــرد کل گراســت .آنچــه در ایــن کتــاب رخ نمون
کــرده اســت توضیــح نهــاد دانشــگاه در ای ـران از چش ـمانداز
فرهنگــی بــر پایه تجربــه زیســته نگارنده اســت.
کتــاب از هفــت فصــل مســئله علــوم انســانی و اجتماعــی در
ایـران ،فرهنــگ دانشــگاهی؛ چالشهــا و مســائل ،رشــتههای
دانشــگاهی علوم انســانی و اجتماعی؛ کارکردها ،کژ کارکردها
و تحــوالت آن در ایـران ،چالشهــا و آســیبهای علوم انســانی
و اجتماعــی در ایـران ،چالشهــای فرهنگــی و آموزشــی علــوم
انســانی و اجتماعــی در ایـران ،نقــش دولــت در توســعه علــوم
ً
انســانی و اجتماعــی در ایـران و نهایتــا فصــل هفتــم ،ایدههــا یــا
راهبردهایــی ب ـرای سیاس ـتگذاری علمــی ب ـرای رفــع موانــع
توســعه علوم انســانی و اجتماعی در ایران تشکیلشــده اســت.

مســئله فرهنگــی در علــوم اجتماعــی ایــران در
کتــاب گمشــده و بیشــتر راهبردهــا و چالشهــای
مدیریتــی دیــده میشــود
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یکدیگــر اســت.
بــه گفتــه وی ،در کتــاب «وضعیــت علــوم انســانی و
اجتماعــی در ایــران» اگرچــه نظریــه اصلــی مولــف
نظریــه فرهنگــی اســت و فصــل نخســتین بــا رویکــرد
فرهنگــی آغــاز میشــود ،امــا در انتهــای کتــاب بــا
توجــه بــه طــرح چالشهــا ،تحــوالت و راهبردهــا مــا
رویکــرد دیگــری را از نویســنده شــاهد هســتیم .در
حالــی کــه انتظــار مــن ایــن اســت کــه بتوانــم مســئله
علــوم اجتماعــی و پروبلماتیــک فرهنگــی دانشــگاه را در
ایــن کتــاب بهصــورت پیوســتهای مشــاهده کنــم.
قانعــیراد بــا تاکیــد بــر اســتفاده از اصطالحــات
مدیریتــی در اغلــب نامگــذاری کتابهــا عن ـوان کــرد:
بایــد تــاش کنیــم از بیــان اصطالحــات مدیریتــی
در ادبیــات انسانشناســی و جامعهشناســی فاصلــه
بگیریــم چراکــه تــاش مــا بایــد ایــن باشــد کــه زبــان
علمــی خودمــان را مبتنــی بــر بینــش جامعهشناســی و
انسانشناســی قــرار دهیــم .بنابرایــن فاضلــی در ایــن
کتــاب بهصــورت سیســتمی تنهــا بــه مســئله فرهنگــی
نپرداختــه و شــیوههای دیگــری را هــم مطــرح کــرده کــه
باعــث میشــود کتــاب از عــدم انســجام رنــج بــرده و
ارزش کار انسانشناســی وی را کاهــش دهــد.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه مســئله فرهنگــی مــا
چیســت؟ گفــت :بــا توجــه بــه رویکــرد فرهنگــی کــه
فاضلــی در ابتــدای کتــاب در نظــر دارد بایــد تــاش
بــر ایــن باشــد کــه مســئله فرهنگــی در علــوم اجتماعــی
ایــران بررســی شــود ،امــا طــی عنــوان کتــاب ایــن
موضــوع در اثــر گمشــده اســت و بیشــتر راهبردهــا و
چالشهــای مدیریتــی دیــده میشــود .گویــی کــه
اگــر چالشهــای مدیریتــی حــل نشــود وضعیــت
علــوم انســانی بــه همیــن منــوال خواهــد بــود .ایــن در
حالــی اســت کــه مــا معتقدیــم بحــران در علــوم انســانی
بهدلیــل همــان احســاس دوگانــه نســبت بــه ایــن رشــته
اســت کــه حــل نشــده اســت.
عالقــه منــدان میتواننــد متــن کامــل ایــن نشســت را
در ســایت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم مطالعــه کننــد.
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معرفی و نقد کتاب
نشست نقد و بررسی کتاب

«ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «ارزیابــی
انتقــادی نهــاد علــم در ایــران» بــا حضــور عمــاد
افــروغ مؤلــف کتــاب ،مهــدی گلشــنی عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتی شــریف ،اســماعیل
خلیلــی پژوهشــگر اجتماعــی و جبــار رحمانــی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی عصــر  26فروردیــن در
ســالن کنفرانــس خبرگــزاری ایکنــا برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت جبــار رحمانــی گزارشــی از
کلیــات کتــاب بیــان کــرد :پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،برنامــهای را
شــروع کــرد کــه بــزرگان علــوم انســانی چــه گفتــاری
در مــورد علــم دارنــد و پیــرو ایــن ایــده بــا بســیاری
از اســاتید تمــاس گرفتیــم تــا نوشــتار خــود را بــه مــا
بدهنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :نکتــه ضمنــی این کتاب
ایــن اســت کــه در مقــام سیاســتگذاری ،ایدههــا
دیــده نمیشــوند و از ایــن مســئله گالیــه دارنــد
کــه در موضــع سیاســتگذاری بدیهیــات انجــام
نمیشــود و بــه همیــن دلیــل بــاب ایــن کتابهــا
توگویــی
از ایــن جهــت بــاز شــد کــه فضــای گف 
در جامعــه مــا نســبت بــه مســئله علــم بــاز شــود و
فضایــی فراهــم شــود تــا ایدههــای خالقانــه مطــرح و
امیدواریــم ایــن گفتوگوهــا در توســعه مثبــت ایــن
ایدههــا و دیدگاههــا فراهــم شــود و در نهایــت شــاهد

رفــع دغدغههــا در مــورد نهــاد علــم باشــیم.
در ادامــه ایــن نشســت نوبــت بــه افــروغ ،نویســنده
کتــاب رســید تــا پیرامــون آن توضیحاتــی را ارائــه
کنــد ،وی در ابتــدای صحبتهــای خــود بیــان کــرد:
اگــر گـزاره رئالیســتی انتقــادی کــه رابطــه بیــن ایــده
و واقعیــت اســت را بپذیریــم ،بخشــی از واقعیتهــای
خــوب یــا تلــخ جامعــه مــا معلــول ایدههــای آن اســت
و خــوب اســت کــه ایدههــا چــاپ شــود ،ایــن کــه
بگوییــم علــوم انســانی خنثــی اســت گ ـزاف اســت
و اگــر جامعــه مــا آســیبی دارد متوجــه علــوم انســانی
و ایدههــای آن اســت ،چــون بخشــی از واقعیــت را
ایدههــا تشــکیل میدهنــد.
امروز علم با جامعه بیگانه است

افــروغ بیــان کــرد :آنچــه کــه میخواهــم در ایــن
کتــاب بگویــم ایــن اســت کــه مــن کــم آســیب
ندیــدهام و کــم هزینــه نــدادهام ،البتــه اینهــا را هزینــه
نمیدانــم ،ولــی دیگـران بداننــد کــه حــرف تــازه زدن
بــدون هزینــه نیســت ،مــن احســاس رضایــت میکنــم
از ایــن کــه اینجــا هســتم و پیــش از موعــد خــود را
بازنشســته کــردهام ،ولــی همــه بداننــد کــه ایــن یــک
تصمیــم صرفــا شــخصی نیســت و ســاختاری اســت
کــه حــرف انتقــادی را بــر نمیتابنــد و حتــی ســاختار
متناســب بــا انقــاب بــزرگ اســامی خــود حــرف
نمیشــنود و عامــل ســرقت و بیانگیزگــی اســت.

وی تصریــح کــرد :امــا احســاس کــردم کــه ایــن
آســیب معلــول معرفــت شناســی اســت کــه اگــر آن
را فهــم کنیــم ،ایــن آســیبها مترتــب بــر آن اســت،
همیشــه گفتـهام کــه یــک دزد وقتــی دزدی میکنــد
منزلتــی نــدارد ،امــا دزدان دانشــگاهی مــا بــا خیــال
آســوده میرونــد و چندیــن محمولــه را میدزدنــد
و ایــن شــاخصها متولـیاش شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی اســت و او اســت کــه در برابــر ســرقت
علمــی اهــرم بازدارنــده نــدارد و مســتجمعی از
معرفتشناســان را دور خــود جمــع نکــرده و فرهنــگ
را از وزارت علــوم گرفــت و یــک نحلــه پوزیتیویســتی
را القــا کــرد .بحــث همیــن اســت ،یعنــی بحــث
معرفــت شناســی را در برابــر پوزیتیویســتی آوردهایــم
و چــون پوزیتیویســت در ایــران غالــب بــوده بــه آن
پرداختهایــم و نقــد مــن نیــز از رئالیــزم انتقــادی بــوده
اســت.
ایــن نشســت بــا ســخنرانی مهــدی گلشــنی ادامــه
یافــت ،وی در ابتــدای صحبتهــای خــود بیــان
کــرد :کتــاب را از ابتــدا تــا انتهــا مطالعــه کــردم و
در هیــچ مــوردی بــا آن اختــاف نظــر نداشــتم،
البتــه جــای بحثهایــی شــبیه رئالیســم انتقــادی
خالــی اســت بنــده نیــز روی ایــن موضــوع از دریچــه
فیزیــک بــه همیــن راه رســیدهام ،امــا آن چیــزی کــه
از کتــاب موثــر اســت و روی آن بایــد تاکیــد شــود
ناهنجاریهایــی اســت کــه در آمــوزش عالــی و در
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مــورد علــم وجــود دارد ،اینهــا مهــم اســت کــه
نوعــی آشــوب فکــری بــر علــم حاکــم اســت کــه
کتــاب بــه ذکــرش پرداختــه اســت.
نوعی آشوب فکری بر علم حاکم است

گلشــنی بیــان کــرد :محیــط مــا نــه در جهــت علــم و
و نــه در جهــت فهــم طبیعــت و فهــم آثــار صنــع الهی
و نــه کســب قــدرت بــوده اســت کــه اگــر بــود وضــع
مــا اینطــور نبــوده و یــک نــوع آشــوب فکــری در
محیــط مــا حاکــم اســت و نگاههــا بــه ســمت غــرب
اســت ،ولــی نــکات مثبــت غــرب را نگرفتهانــد ،آن
جنبههــای مثبــت غــرب را ندیدهانــد و هــر ادای
زشــتی در آنجــا بــه وجــود آمــده منتقــل شــده ،ولــی
نــکات بســیار مثبتــی در آنجــا بــه وجــود آمده کــه در
محیــط مــا بــه آنهــا توجــه نشــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بخشــی از ایــن کتــاب
گفــت :ایشــان در جایــی از کتــاب آوردهاند بیگانگی
دســت انــدرکاران نظــام آموزشــی بــا مباحــث ظریــف
و پیچیــده معرفــت شناســی و بــه عبارتــی فــرو افتــادن
در معرفــت شناســی بــی ریشــه و معرفــت ســوز
پوزیتیویســت و غفلــت آنــان از نســبت علــم و جامعــه
ســبب شــده اســت تــا تمــام تــاش دانشــگاهیان بــه
مســیر باریکــی از معرفتهــای بشــری بــه نــام معرفت
تجربــی آن هــم بــا رویکردهــای خــاص و ابــزار و
شــیوههای غالبــی هدایــت شــوند ،ببینیــد برخــی از
دانشــگاههای مــا بــر اســاس الگــوی غربــی درســت
شــدهاند ،مثــا دانشــگاه شــریف بر اســاس دانشــگاه
«امای تــی» ،بنــا شــده اســت ،ولــی دانشــگاه «امای
تــی» ،اآلن دپارتمــان فلســفه دارد و در رشــتههای
فلفســه و علــوم پایــه ،علــوم انســانی و علــوم پایــه و
علــوم انســانی و علــوم مهندســی درجــه لیســانس
فلســفه میدهــد ،ولــی مــا در دانشــگاهها مکافــات

داریــم.
توصیف زمینه و علل درماندگی علم

در ادامــه ایــن نشســت نوبــت بــه ســخنرانی اســماعیل
خلیلــی پژوهشــگر اجتماعــی رســید وی تصریــح
کــرد :اشــاره آقــای افــروغ بــه نبضــان واقعیــت جاری
از زندگــی و چرخــه دیالکتیکــی کــه طــی میشــود
و مجــددا بــه ایــن نبضــان رجــوع میکنــد اشــاره
بســیار درخــوری اســت کــه در طــول کتــاب و در
فصــول مختلــف مکــررا بیــان میشــود ،امــا در نهایت
ارجــاع داده نمیشــود کــه کجــا ایــن قلــب از نبضــان
ایســتاد ،چــه شــد کــه از نبــض ایســتاد ،مثــا عــرض
میکنــم ،آیــا روزی کــه پیــش از مشــروطه تصمیــم
گرفتیــم کــه دارالفنــون بیاوریــم ایــن قلــب را از نبضان
انداختیــم یــا خیــر ،آنچــه در بــاب دارالفنــون رخ داد
مربــوط نمیشــود و یــا ایــن کــه بگوییــم آیــا واقعیــات
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سیاســی عصــر پهلــوی اول نقطــه آغــازی اســت کــه
بایــد دنبــال آن بگردیــم و ببینیــم کجــا از نبضــان
ایســتاد و یــا ایــن کــه بایــد بــه ایــن ســمت بیاییــم و
بگوییــم کــه آنچــه اتفــاق افتــاده چیــزی اســت کــه
از  ۲۲بهمــن بــه ایــن ســو اتفــاق افتــاده اســت ،ایــن
تکلیــف روشــن نمیشــود.
خلیلــی بیــان کــرد :از همــان فصــل بررســی
راهکارهــای تاثیرگــذاری امــور پژوهــش ایــن خــا را
احســاس کــردم و تــا انتهــای کتــاب هــم کــه پیــش
رفتــم آن را نیافتــم کــه زمینههــا و علــل وضعیــت
مــورد اشــاره از کجــا ناشــی شــده اســت ،قطعــا از
آنجایــی کــه بحــث آقــای افــروغ در جامعــه شناســی
علــم اســت انتظــار داشــتم کــه بــه ایــن بحــث پرداخته
شــود ،ایــن کــه نهایتــا ایــن علــم موجــود یــا مجموعــه
معارفــی کــه مــا امــروزه علــم میدانیــم بــه درســتی
یــا بــه غلــط تصــور میکنیــم ،ایــن تصــورات از کجــا
ناشــی شــده اســت؟
وی در ادامــه افــزود :نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه هــر
امــر اجتماعــی صــرف نظــر از درســت یــا غلــط بــودن
آن ،در نهایــت کســی را بــر صــدر و کســی را بــر ذیل
مینشــاند ،باالخــره محصــول فئودالیســم ایــن اســت
کــه برخــی دارا و برخــی نــادار ،ایــن روشــن نشــده که
در ایــن وضعیــت ذینفــع کیســت تــا حــد زیــادی مــا
را داللــت میکنــد کــه گویــی کســانی بــه دانشــگاه
میرونــد کــه فاقــد آن همــت هســتند و بـرای جبـران
کســر همــت خویــش در ایــن بــازی دروغیــن درگیــر
میشــوند ،پــس میت ـوان نتیجــه گرفــت کــه جامعــه
ایــران در طــول دهههــای گذشــته ایــن گروههــا را
تربیــت کــرده از جملــه در آمــوزش و پرورشــی کــه
اشــاره کردهایــد و بــه عبــارت دیگــر ایــن آمــوزش
و پــرورش شــخصیت نــداده بــه انســانها کــه
اگــر کســی واجــد شــخصیت باشــد نــان دروغیــن
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نمیخــورد .اصــوال پــای بــه ایــن عرصــه نمیگــذارد
کمــا ایــن کــه افــروغ پــا بــه ایــن عرصــه نگذاشــت
و میتوانســت از غنائــم برخــوردار باشــد ،امــا چشــم
پوشــید ،امــا چـرا دیگران چشــم نپوشــیدند و ایــن چرا
اســت کــه در ایــن کتــاب پاســخ داده نشــده اســت.
خلیلــی بیــان کــرد :کتــاب مشــحون اســت از نقاطــی
کــه میتوانســت فراتــر از آنچــه کــه پارادایــم رئالیســم
انتقــادی و رئالیســم علمــی میگویــد و در واقــع

و حــال و آینــده فرامیخوانــد؟
خلیلــی گفــت :ایــن تشــنگی عظیــم مانــد و مــا هنــوز
تشــنه لــب ماندهایــم کــه ایــن مــا کجــا اســت؟ و در
نهایــت خــود چیســت؟ خــود ایــران کجــا اســت و
خــود مــن عمــاد افــروغ کیســتم؟ بــر ایــن بــاور هســتم
کــه شــما بــه عن ـوان مولــف نهایتــا خودتــان را بیــان
میکنیــد و فهــم خودتــان را از ایــن مســئلهای کــه
گریبانگیــر مــا اســت بیــان میکنیــد ،امــا ایــن خــود
وانهــاده شــده بــه کشــفیاتی کــه خواننــده بایــد در این
اثــر بــه عمــل آورد واگــذار شــده نــه ایــن کــه از زبــان
خــود شــما گفتــه شــده باشــد.
وی بیــان کــرد :آنچــه کــه دکتــر گلشــنی و شــما
اشــاره داشــتهاید التــزام نوعــی از فرهیختگــی در
ســاحت علــم را آشــکار میکنــد و ایــن فرهیختگــی
در زبــان رایــج کنونــی فارســی نــه تنهــا ممکن نیســت
بلکــه مــورد ســتیز اســت ،ایــن زبــان نمیتوانــد
اندیشــه بپرورانــد ،ایــن زبــان ضــد اندیشــه عمــل
میکنــد ،انتظــار میرفــت بعــد از انقــاب ،انقــاب
فرهیختگــی خویــش را ایجــاد میکــرد ،فرهیختگــی

کتــاب «ارزیابــی انتقــادی نهــاد علــم در ایــران» ناظــر بــه نقــد
رویکردهــای قالبگرایانــهّ ،
کمــی و اثباتگرایانــه حاکــم
بــر نظــام آمــوزش رســمی ماســت کــه میکوشــد متأثــر از
یــک نحلــه شناختشناســی منســوخ و مطــرود و بیتوجــه بــه
زبــان معطــوف بــه چگونگــی و ســاختن و ایجــاد کــردن و بــا
قــرار دادن چهرههــای آ کادمیــک و دانشــگاهی در چنبــرهای
محــدود و بــا تحمیــل شــاخصهایی کمــی و محتواگریــز و بــا
اهرمهــای تبلیغــی و گاه هژمونیــک در اختیــار ،کشــور را از
بــه اصطــاح عقبماندگــی علمــی نجــات دهــد.
در ایــن اثــر تــاش میشــود متأثــر از مباحــث مربــوط بهویــژه
علمشناســی فلســفی و مبانــی متافیزیکــی علــم ،فلســفه تعلیــم
و تربیــت ،جامعهشناســی علــم ،شناختشناســی رئالیســم
انتقــادی و برخــی نظریههــای اجتماعــی بــه پرســشهای
اساســی در مــورد وجــوه نرمافــزاری و آسیبشناســی

دانشــگاه و بســیاری پرسـشهای مطــرح دیگــر در ایــن زمینــه
پاســخ داده شــود.
کتــاب حــاوی دو بخــش معرفتشناســی و حــوزه نهــادی
خواهــد بــود .بخــش نخســت بــه وجــوه نرمافــزاری و
محورهــای مرتبــط و مقولههایــی ماننــد بومیســازی علــم و
معرفــت و جایــگاه انســانی ،و بخــش دوم بــه آسیبشناســی
نهــادی علــم اعــم از دانشــگاه ،حــوزه و شــورای عالــی
انقــاب فرهنــگ و برخــی محورهــای مرتبــط میپــردازد.
کتــاب «ارزیابــی انتقــادی نهــاد علــم در ایــران» از ســری
کتابهایــی اســت کــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی در راســتای اهــداف و ماموریتهــای خــود،
تــاش دارد تــا بــا پژوهــش در زمینــه آموزشعالــی و توســعه
علمــی و تحلیــل و روندشناســی وضــع موجــود ،چشـماندازها
و افقهــای پیــشروی دانشــگاه ایرانــی را ترســیم نمایــد.

کتاب التزام نوعی از فرهیختگی در ساحت علم را
آشکار میکند که امروز مورد ستیز است

محــل تقریــر معرفــت شناســی و جامعــه شناســی
معرفــت افــروغ باشــد.
وی در ادامــه افــزود :نکتــه دیگــر ایــن کــه در آنچــه
کــه مــن میگویــم در ایــن رئالیســم انتقــادی بایــد
بیــان میشــد ایــن کــه ،یــک چیزهایــی اســت و آن
ایــن کــه ایـران چیســت و ایـران کجــا اســت؟ وقتــی
در ایــن کتــاب از ضمیــر مــا اســتفاده شــده اســت،
ارجــاع بــه چــه کســی اســت و چــه کســی را از تاریخ

شماره نخست | صفحه  | 11بهار ۱۳۹۷

کــه در نســل بهــار بــود اکنــون جاگزینــی نــدارد،
از آن نســل معیــن پدیــد آمــد ،امــا بعــد از انقــاب
فرهیختــهای کــه زبــان انقــاب را نمایندگــی کنــد
و زبــان بســازد امــکان پذیــر نشــد و همچنــان زبــان
حاشــیه غالــب اســت .خیلــی خــوب اســت کــه
وقتــی ایــن اثــر را مینویســید بــه زبــان اثــر جدیتــر
پرداختــه شــود.
در ادامــه ایــن نشســت نوبــت بــه جبــار رحمانــی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی رســید کــه در ابتــدای صحبتهــای
خــود بیــان کــرد :شــما گویــا وقتــی بــه انقــاب
میرســید توضیحــی نمیدهیــد و گفتهایــد در
جمهــوری اســامی قــدرت وســیلهای ب ـرای تعالــی
اخالقــی میشــود یعنــی انقــاب ذاتــا پــاک
اســت ،ولــی همیشــه از یــک انحرافــی در انقــاب
حــرف میزنیــد کــه توســط کارگــزاران آن انجــام
شــده اســت و ســه نقطــه اســت کــه بــه آن دســت
نمیزنیــد ،انقــاب و امــام و رهبــری کــه بــه آنهــا
دســت نمیزنیــد اینهــا بــه مثابــه یــک حدیــث
قدســی بــه وســط میآینــد،
وی در ادامــه افــزود :چندیــن جــا ایــن بحــث را
مشــخص کردهایــد و هیــچ کجــا از نقــش ســاختار
حکمرانــی بعــد از انقــاب در انحـراف جامعه حرف
نمیزنیــد و مفــروض شــما ایــن اســت کــه نیســت
و هــر آنچــه انح ـراف بــوده ناشــی از کــج فهمیهــا
اســت ،و ایــن کــه پاســخ دهیــد کــه ایــن چـرا خــود
انقــاب در ایــن وضعیــت ســهیم نیســت و آیــا تئوری
بنیــان گــذاران انقــاب در آن ســهیم هســتند یــا خیــر
و تمــام نهادهــای اصلــی کــه متولــی هدایــت انقــاب
هســتند فــارغ از سیســتمهای مردمــی هســتند و چــه
اتفاقــی میافتــد کــه تشــخیص ایشــان درســت اســت،
ولــی خطــا رخ میدهــد.
عالقــه منــدان میتواننــد متــن کامــل ایــن نشســت
را در ســایت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم مطالعــه کننــد.
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مفهوم تولید و مصرف فرهنگی خاص است و
برای فضاهای خاصی بکار برده میشود

نشست نقد و بررسی کتاب

«تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «تولیــد و مصرف
فرهنگــی در دانشــگاه ایرانــی» بــا حضــور رضــا
صمیــم مؤلــف کتــاب ،نعمتاللــه فاضلــی و آرش
حیــدری در ســالن خیــام خانــه اندیشــمندان
علــوم انســانی برگــزار شــد.

ایــن جامعــه شــناس در ادامــه تصریح کرد :دانشــگاه
شــکل ایــده آلــی از مناســبات جامعــه را در ایــران
بوجــود آورده اســت کــه مهمتریــن آن بوجــود آوردن
مناســبات و روابــط میــان آدمهایــی اســت کــه بــا هــم
غریبــه انــد .دانشــگاه تنهــا جایــی اســت کــه در آن
غریبههــا پــس زده نمیشــوند و بــه عنـوان تنهــا جــای
شــکل گیــری مناســبات اجتماعی در این کتــاب مورد
بررســی قـرار گرفته اســت که بــا آن خیلــی از چیزها را
در جامعــه میتـوان توضیــح داد .مثــل اشــتیاق شــدید
بــه دانشــگاه رفتــن در ای ـران ،ارزشــمند صــرف ق ـرار
گرفتــن در مناســبات جامعــوی دانشــگاه در آن فقــط
تولیــد و مصــرف فرهنگــی شــکل میگیــرد .در ایــن
کتــاب برخــی ایــده هــای تاریخــی خــود را در رابطه با
ســازمان در ای ـران یــا دولــت در ای ـران گنجانــده و بــه
بررســی آن در جامعــه ایرانــی پرداختـهام.

کتــاب نتیجــه پژوهشهــای مقدماتــی نویســنده در قالــب
طــرح کالنــی اســت کــه در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم بــا عنـوان «تولیــد و مصــرف فرهنگــی
در دانشــگاه ایرانــی» بــه تصویــب رســیده اســت.
هــدف ایــن پژوهــش کــه کتــاب براســاس نتایــج آن
بــه نــگارش درآمــده آن بــوده کــه بتوانــد چارچوبــی
مفهومــی -روششــناختی بــرای مطالعــه تولیــد و مصــرف
فرهنگــی در دانشــگاه ایرانــی ارائــه کنــد .در فصــل آخــر
کتــاب (فصــل ششــم) بــه معرفــی همیــن چارچــوب پرداختـه
فــرض اصلــی نویســنده در ایــن کتــاب
شــده اســت .پیش ً
آن بــوده کــه اصــوال در تمــام مطالعاتــی کــه بــر روی تولیــد
و مصــرف فرهنگــی در دانشــگاه در ایــران انجــام شــده،
چارچــوب منســجم نظری-روششــناختی مــورد اســتفاده
قــرار نگرفتــه اســت.
چارچوبــی کــه در فصــل ششــم کتــاب ارائــه شــده اســت
حاصــل تلفیــق دو اســتراتژی نظــری و دو اســتراتژی
متدولوژیــک اســت .ادعــای صمیــم ایــن اســت کــه ایــن

تلفیــق توانســته اســت چارچوبــی منحصــر بــه فــرد بــرای
مطالعــه بــر روی تولیــد و مصــرف فرهنگــی در دانشــگاه
ایرانــی بــه وجــود آورد.
کتــاب شــامل شــش فصــل بههمــراه پیشــگفتاری در ابتــدا و
پــس گفتــاری در انتهاســت .در پیشــگفتار کتــاب ســعی شــده
بنیادهــا در مطالع ـهی دانشــگاه در ایــران بــه بحــث گذاشــته
شــود.
نویســنده معتقــد اســت در پیشــگفتار بیشــتر بــه دغدغههــا و
مســئله اصل ـیای پرداخت ـ ه شــده کــه وی را بــه ســمت یــک
پژوهــش تاریخی-انتقــادی بــر روی دانشــگاه ایرانــی ســوق
داده اســت .در ایــن بخــش ادعــای بزرگتــری طــرح شــده
ً
کــه لزومــا قــرار نیســت تمــام جوانــب آن در ایــن کتــاب
کاوش شــود .آن ادعــا ایــن اســت کــه مطالعــه دانشــگاه
ایرانــی بهعنــوان شــکلی منحصربهفــرد از مناســبات جمعــی
در ایــران ،ایــن فرصــت را بــه مــا میدهــد کــه تاریــخ مــدرن
شــدن ایــران را بــه نحــوی متفــاوت روایــت کنیــم.

در ابتــدای ایــن نشســت« ،رضــا صمیــم» دربــاره
کتــاب گفــت :یکــی از ضعفهــای اساســی کــه در
حــوزه تولیــد مصــرف فرهنگــی در کشــور مشــاهده
میشــود ،ســابقه تولیــد کــردن و مصــرف کــردن
فرهنگــی اســت کــه ســابقه دیرینـهای نیســت و وقتــی
از تولیــد و مصــرف بــه مثابــه کنــش حــرف میزنیــم
بایــد دیــد واقعــا بــه معنــای ایــده آل غربــی از تولیــد
و مصــرف در مناســبات بــازار حــرف مــی زنیــم یــا از
مفهــوم دیگــری صحبــت میکنیــم .بــه ایــن دلیــل در
ایــن کتــاب در خصــوص ایــن دو مفهــوم و کارکرد آن
در محتـوا و مفهــوم ایرانــی (کانتکــس) تامل کــردهام.

در ادامــه ایــن نشســت ،فاضلــی بــا بیــان اینکــه ایــن
تــاش هــا مثبــت و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
یــک نــوع اعتمــاد بــه نفــس و بالندگــی در جامعــه
دانشــگاهی مــا رخ داده ،بیــان کــرد :تالیــف ایــن گونه
آثــار نشــان از آن اســت کــه دانشــگاه هــا از مرحلــه
آمارگیــری ،تحقیقــات و آســیب شناســی عبــور کــرده
و بــه مرحلــه فهــم پذیــری نزدیــک شــده انــد.
نکتــه دوم اینکــه در مجمــوع کتــاب منســجمی اســت
و مجموعــه مقــاالت نیســت بلکــه دیــدگاه مشــخصی
را دنبــال مــی کنــد .همچنیــن دیگــر ویژگــی خــوب
کتــاب ایــن اســت کــه میخواهــد بــا زبــان خــودش
حــرف بزنــد و واژه هــای خــود را بــکار بگیــرد و بــه
نوعــی مولــف دســت و پــا زده کــه تالیــف کنــد .از
ایــن نظــر مشــکلی کــه در بســیاری از رســاله هــای
دکتــری مــی بینیــم مســئله ضعــف تالیــف اســت .این
مشــکلی اســت کــه در دانشــگاههای مــا هــم وجــود
دارد ولــی مــا متوجــه آن نیســتیم .مولــف ایــن کتــاب
تمثیــل هــا و اســتعارههایی را بــکار میگیــرد و در
کل ،متــن جانــداری ارائــه میدهــد.
فاضلــی در ادامــه بــه نقدهایــی از کتــاب «تولیــد و
مصــرف فرهنگــی در دانشــگاه ایرانــی» پرداخــت و
گفــت :یکــی از نقدهــا بــر ایــن کتــاب ایــن اســت که
عنـوان کتــاب بــا محتـوای آن جــور نیســت .عبــارت
تولیــد و مصــرف فرهنگــی یــک مفهــوم خــاص
اســت کــه ب ـرای فضاهــای خاصــی بــکار م ـیرود و
در ایــن مفهــوم متعــارف نیســت و بــکار نمــیرود.
البتــه شــاید مولــف فهــم خــود را ازایــن موضــوع بیــان
کــرده باشــد .تولیــد و مصــرف فرهنگــی در گفتمــان
علــوم اجتماعــی بــه میـزان مصــرف رســانه ،تلویزیون،
رادیــو و مصــرف نمادیــن آنهــا میگوینــد و ایشــان
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در مــورد تحــوالت ارزشــی و اجتماعــی در ایــران
بحــث میکنــد .نکتــه دوم نکتــه معرفــت شناســانه
اســت .وقتــی از تولیــد و مصــرف فرهنگــی صحبــت
میکنیــم در جامعــه شناســی بحثهــای پیمایــش هــا
مطــرح میشــود .یعنــی میخواهیــم انــدازه گیــری
کنیــم می ـزان مصــرف تولیــد در یــک جامعــه را .بــه
همیــن دلیــل وقتــی رویکــرد مــا ایــن گونــه اســت
عبــارت «تولیــد و مصــرف فرهنگــی» بــا یــک ســکته
مفهومــی مواجــه میشــود .بوردیــو هــم مفهــوم تولیــد
و مصــرف فرهنگــی را بــه ایــن معنــا بــکار نبــرده و
نمیخواســته تحــوالت تاریخــی جامعــه را در ایــن
مفهــوم نشــان دهــد.
«آرش حیــدری» بــه عنـوان ناقــد ایــن اثر در ســخنانی
بــا بیــان اینکــه نقــدی درون مانــدگار از ایــن اثــر ارائــه

کــرده اســت ،بیــان کــرد :تــا صفحــه  ۷۶یــا  ۸۶هنــوز
نمیدانیــم بــا چــه چیــزی در ایــن کتــاب مواجــه
هســتیم .مفاهیــم نظــری کــه در متــن ارائــه میشــود
یــک خوانــش نیســت بلکــه یــک متــن اســت وبــه
نظــر میرســد ایــن کار میتوانــد یــک جســتار  ۷۰تــا
 ۸۰صفحــه ای باشــد امــا بعــدا بــه  ۲۴۰صفحــه متــن
تبدیــل شــده کــه قابــل بحــث اســت.
حیــدری تصریــح کــرد :بــا ایــن نــگاه در کتــاب
میتوانیــم بــه ایــن ایــده مرکــزی برســیم کــه بســیاری
از آنچــه در ای ـران وجــود دارد ،آشــفته اســت و هنــوز
ویژگیهــای یــک نمونــه ســازمان یافتــه و مــدرن
را پیــدا نکــرده اســت .ایــن ایــده «مــا چــه نیســتیم»
بنیادیتریــن تفکــر در ایـران معاصــر اســت کــه فوکــو
بــه آن میگفــت «فقــدان تحلیــل» یعنــی پرداختــن

بــه موضوعــی کــه مــورد تامــل مــا اســت ،در اینجــا
نایســتاده اســت .مــا بــا ایــن ایده بنیادیــن در ایــن کتاب
مواجهایــم کــه دانشــگاه ایرانــی بــا مــدل بنیادیــن خــود
از ایــن حیــث متفــاوت اســت کــه مــدرن نیســت.
وی افــزود :سرتاســر ایــن کتــاب ایــده اینکــه دانشــگاه
ایرانــی آنجایــی کــه بایــد قـرار نــدارد ،مــوج مــی زد و
بــا فهــم اخالقــی از امــر مــدرن ،تحلیــل امــر مــدرن را
ناممکــن مــی ســازد .کتــاب بــا این مســئله یــک رابطه
دوســویه دارد ولــی تــاش میکنــد کــه از آن خــارج
شــود امــا دســت آخــر در ایــن غلبــه باقــی میمانــد.

نشست نقد و بررسی کتاب

ایجــاد میکنــد اشــاره کــرده اســت .همچنیــن در
همیــن بخــش بــه اینکــه ورود بــه مدرســه یــک رویداد
اســت ،اشــاره شــده کــه نکتــه دقیق و درســتی اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــا بیــان اینکــه یمنــی
از یــک ســنت فکــری تبعیــت میکنــد ،گفــت:
امــروزه دانشــگاههای مــا بیســنتاند ،یــا بــه تعبیــری
بیمدرس ـهاند ،یعنــی در واقــع از یــک ســنت فکــری
برخــوردار نیســتند .ســنت فکــری داشــتن بــرای
دانشــگاه و دانشــجو یــک ضــرورت اســت ،دکتــر
یمنــی در یــک دبســتان انتقــادی مطالعه میکننــد .در
کل کتــاب خواننــده بــا رویکــرد انتقــادی دکتــر یمنی
مواجهــه میشــود.
عضــو هیــات علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی بــا بیــان اینکــه در متــن توصیفاتــی
بــدون مســتندات آمــده اســت ،افــزود :در متــن
کتــاب ،توصیفاتــی آمــده اســت کــه مســتند نیســتند
کــه ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه بــه اســتناد

چــه روایتــی میتوانیــم ایــن را بگوئیــم؟ مثــا دربــاره
دانشــگاه مونتـرال توصیفــات بســیار مجذوبانه اســت.
یــا در جایــی دیگــر گفته شــده اســت کــه در دانشــگاه
مونتـرال عقالنیــت تــام حاکــم اســت ،درصورتــی کــه
ایــن عقالنیــت تــام بــه چــه معنــی اســت؟
فراســتخواه یــادآور شــد :کتــاب حاضــر در برگیرنــده
یــک سلســله مباحثــی اســت کــه یمنــی بــا ســنت
خــاص خــود بــه آمــوزش عالــی پرداختــه اســت کــه
ایــن مباحــث بــه شــناخت مــا از آمــوزش عالــی بســیار
کمــک میکنــد .در واقــع مــا نیازمنــد رویکــردی
انتقــادی ماننــد رویکــرد دکتــر یمنــی در جامعهمــان
ب ـرای توســعه آمــوزش عالــی هســتیم.

«از مدرسه تا دانشگاه»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «از مدرســه تــا
دانشــگاه» نوشــته محمــد یمنــی ،اســتاد دانشــگاه
شــهید بهشــتی بــا حضــور مقصــود فراســتخواه،
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی و رضــا مهــدی ،عضــو
هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم در ســالن خیــام خانــه
اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت فراســتخواه بــا اشــاره بــه
شــخصیت یمنــی و بــه ویــژه کتــاب «از مدرســه تــا
دانشــگاه» افــزود :کتــاب دارای دو بخــش اصلــی
«از مدرســه» «تــا دانشــگاه» اســت کــه نویســنده در
بخــش اول یعنــی «از مدرســه» بــه درســتی بــه ایــن
نکتــه کــه ورود بــه مدرســه عــدم تعادلــی بـرای بچههــا

دانشگاههای بی سنت
فراســتخواه در پایــان ســخنانش بــا اشــاره بــه رویکــرد
انتقــادی دکتــر یمنــی بیــان کــرد :علیرغــم رویکــرد
یمنــی در کتــاب کــه بــه خوبــی مشــهود اســت ،امــا
در قســمتی از کتــاب ب ـرای اصــاح آمــوزش عالــی
نگاهــش بــه بــاال اســت کــه فــردی یــا دســتوری از باال
بیایــد و آن را اصــاح کنــد .پرســش مــن از یمنــی این
اســت کــه آیــا الزم نیســت بــه جــای اینکــه نگاهمــان
بــه اصــاح از بــاال باشــد ،بــه پائیــن و در ســطح جامعه
بــه ایــن مســئله پرداختــه شــود؟
دیگــر ســخنران ایــن نشســت رضــا مهــدی ،عضــو
هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم بــود .وی ابتــدا بــا اشــاره بــه
اینکــه بــه اقتضــای کار و تخصصــش بیشــتر بــه بخش
دوم کتــاب یعنــی قســمت «تــا دانشــگاه» میپــردازد
عن ـوان کــرد :در کتــاب بــه نگــرش انتقــادی اشــاره
شــده اســت ،امــا هیــچ اطالعرســانی دربــاره
نگرشهــای دیگــر نشــده اســت کــه بهتــر بــود ایــن
امــر انجــام میشــد .عنــوان مقالــه دوم «زمینههــای
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بررســی کارایــی آمــوزش عالــی» اســت درحالــی کــه
مقالــه بــه زمینههــا نمیپــردازد و درواقــع بــه محتــوی
میپــردازد .یــا در جایــی دیگــر عنــوان «کارهــای
درونــی و بیرونــی» آمــده اســت ،که مشــخص نیســت
منظــور از کارهــای درونــی و بیرونــی چیســت؟
وی افــزود :دکتــر یمنــی در متــن کتــاب تفــاوت بیــن
دانشــگاه و آمــوزش عالــی را مشــخص نمیکنــد
و اینهــا در هــم آمیختهانــد .همچنیــن نقــش مقالــه
مونتــرال در ایــن کتــاب معلــوم نیســت کــه اساســا
چیســت؟
مهــدی در ادامــه گفــت :در مقالــه چهــارم این بخش،
اولویــت دادن افراطــی بــه پژوهــش در برابــر آمــوزش
بــه چشــم میخــورد و جــای ایــن مقالــه بایــد قبــل از
مقالــه مونت ـرال میبــود .همچنیــن روش رســیدن بــه
ایــن مســائل و بــه تعبیــری چالشهــا کــه در کتــاب
آمــده اســت مشــخص نیســت؟ هرچنــد میدانــم کــه
یمنــی دارای روش اســت امــا در ایــن کتــاب روش
رســیدن بــه مســائل مشــخص نشــده اســت.
وی بیــان کــرد :در کتــاب مقالــهای بــه عنــوان
چالشهــای اساســی آمــوزش عالــی نوشــته شــده
اســت کــه اساســا چالشهــای اســتاد و دانشــجو
اســت ،نــه چالشهــای نظــام کلــی آمــوزش عالــی،
معتقــدم کــه ایــن مقالــه میتوانســت اولیــن مقالــه
باشــد و کتــاب براســاس آن چیدمــان میشــد.
مهــدی بــا بیــان اینکــه در کتــاب روش رســیدن بــه
نتیجه مشــخص نشــده اســت ،یــادآور شــد :در کتاب
بیــن ســازمان و نهــاد تفــاوت قائــل نشــده اســت.
همچنیــن میــان رشــتگی برنامهریزی مشــخص نشــده
اســت کــه منظــور چیســت.
در ادامــه ایــن نشســت یمنــی نویســنده کتــاب «از

نگاهی انتقادی به عقالنیت تام دارم

مدرســه تــا دانشــگاه» بــه برخــی از پرس ـشها پاســخ
داد و گفــت :ابتــدا بایــد بــه زمــان نــگارش مقــاالت
توجــه شــود .طبیعــی اســت کــه ایــن مقــاالت در
زمانهــای گذشــته نوشــته شــدهاند و ضعفهایــی
هــم دارد .همچنیــن اینکــه فراســتخواه بــه ایــن نکتــه
کــه دانشآمــوز یــک رویــداد اســت اشــاره کــرد ،امــا
جالــب ایــن اســت کــه معلــم خــود قبــا ایــن رویــداد
را تجربــه کــرده اســت.
یمنــی افــزود :فراســتخواه ضمــن م ـواردی کــه بیــان
کردنــد در واقــع ســه چیــز را به مــا یــادآوری و تدریس
کردنــد کــه بایــد مــورد توجــه دانشــجویان باشــد.
ابتــدا ایشــان مــا را بــه شــیوه خوانــدن توجــه دادنــد،
دوم ســنت علمــی را مطــرح کردنــد کــه بســیار مهــم

ایــن کتــاب مجموعـهای از مقــاالت ّ
محمــد یمنــی در دو دهــه
گذشــته اســت ،عنـوان «از مدرســه تــا دانشــگاه» بــر کلیــت
آمــوزش و پــرورش اشــاره دارد کــه تقســیم آن بــه دورههــا یــا
مقاطــع مختلــف و نیــز بــه رشــتههای تخصصــی گسســته از
یکدیگــر بــر چنیــن کلیتــی آســیب وارد کــرده و پیچیدگــی
آن را بــا صــوری کــردن فعالیتهــای آمــوزش و پــرورش از
طریــق آشکارســازیهای کمــی ،پنهــان ســاخته اســت.
نویســنده در پیشــگفتار مینویســد :رویکــرد تاملپذیرانــه
اســت کــه بــه شــکوفایی اســتعدادهای جوانــان در بســتر
زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و
جهانــی میــدان خواهــد داد و بــه شــکلگیری و تــداوم تعــادل
پویــا در درون آنهــا و نیــز بیــن آنهــا کمــک خواهــد کــرد.
وی در تشــریح رویکــرد تاملپذیــری در تعاریــف مفاهیمــی
نظیــر دانشآمــوز ،دانشــجو ،مدرســه ،دانشــگاه ،مدیریــت،

اســت و ســوم اینکــه آمــوزه چگونــه نقــد کــردن را
بیــان کردنــد و گفتنــد کــه نقــد بــه معنــای مچگیــری
نیســت ،چیــزی کــه متاســفانه در دانشــگاههای مــا
متــدوال شــده اســت .مــن در ادامــه ســخنان ایشــان
میتوانــم بگویــم کــه دانشــگاههای مــا در بهتریــن
حالــت دانشبــان هســتند.
وی افــزود :دربــاره نکت ـهای کــه فراســتخواه دربــاره
عقالنیــت تــام فرمودنــد بایــد بگویــم مــن بــا نــگاه
انتقــادی بــه آن پرداختــهام و بــه همیــن دلیــل آن را
داخــل گیومــه گذاشــتهام و معتقــدم کــه عقالنیــت
تــام اصــا ممکــن نیســت .معتقــدم کــه عقالنیــت تام
اصــا عملــی هــم نیســت.

برنامهریــزی ،هــدف ،اســتراتژی ،پیشبینــی و… براســاس تحلیــل
عمیــق وضعیــت گذشــته و حــال سیســتمهای آموزشــی بــه
صــورت مســتمر ،مبنایــی بــرای بازتعریــف هریــک از آنهــا ارائــه
میکنــد .الزم اســت بررســی واقعیتهــای مدرســه و دانشــگاه
ً
را صرفــا براســاس منابعــی کــه بــرای زمــان و مــکان مشــخص
دیگــری نوشــته شــده اســت(که میــزان اعتبــار آنهــا نیــز مشــروط
بــه آن زمــان و مــکان میباشــد) انجــام نــداد ،بلکــه براســاس آن
واقعیتهــا ،دیدگاههــا و نظریههــای موجــود را ارزیابــی نمــود
و نظریــات جدیــدی ارائــه داد .همانطــور کــه لوتــان کــوی
مینویســد« :آنچــه از طریــق عمــل تاییــد نشــود بایــد کنــار
گذاشــته شــود ،دوبــاره ارزیابــی و مجــدد فرمولســازی شــود .بیــن
عمــل و نظــر رابطــه رفــت و برگشــت وجــود دارد؛ عمــل حــدود
صحــت نظــر را نشــان میدهــد و نظــر ،عمــل را بــه واقعیتهــا و
حقایــق نزدیــک میســازد .در نهایــت ،تطبیــق نظــر بــا عمــل ســبب
پیشــرفت و جهشهــای علمــی میشــود».

گفت و گو
در گفتوگو با محمدرضا کالهی

ارزیابــی نقــد کتــاب در حــوزه
علــوم انســانی

محمدرضــا کالهــی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری اســت .تحقیــق در حــوزه اخالقیــات و
جامعهشناســی دینــی از حوزههــای مــورد عالقــه
کالهــی اســت کــه آن را دنبــال میکنــد .بــا وی دربــاره
نقــد کتابهــا در حــوزه علــوم انســانی و مشــکالتی کــه
گریبانگیــر آثــار منتشــر شــده در ایــن حــوزه اســت،
گفتوگویــی کردهایــم کــه مشــروح آن را در ادامــه
میخوانیــد:

یکــی از مســایلی کــه در حــوزه علــوم انســانی و
ناظــر بــه رشــته شــما جامعهشناســی بــه چشــم
میخــورد ،ایــن اســت کــه گفتوگــو و نقــد کتــاب
در ایــن حــوزه شــکل نگرفتــه اســت .ارزیابــی
شــما از ایــن موضــوع و دالیــل آن چیســت؟

کمتــر در جامعــه علمــی دربــاره آثــار گفتوگــو
شــکل میگیــرد و متاســفانه متفکــران ،صاحبنظــران
و حتــی دانشــجویان آثــار یکدیگــر را نمیخواننــد
و بــه آن ارجاعــی نمیدهنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه در خــارج از کشــور زمانــی کــه قــرار اســت
یــک مقالــه علمــی و پژوهشــی در یــک مجلــه معتبر
دانشــگاهی منتشــر شــود در بخــش مقدمــه و نظریــه
بایــد حتمــا پژوهشــگر بــه ایــن مســئله بپــردازد کــه
دیگــران دربــاره تحقیــق او چــه گفتنــد .بنابرایــن
اگــر بهطــور مثــال نویســندهای دربــاره مکزیــک
کار کــرده باشــد بایــد در بخــش مقدمــه اثــر خــود
بــه تمامــی تحقیقاتــی کــه دربــاره آن موضــوع در
جامعــه مکزیــک انجــام شــده ارجــاع دهــد و
مشــخص کنــد کــه تفــاوت مقالــه یــا کتــاب او بــا
آثــار دیگــر در چیســت و او اساســا در ایــن نســبت
قــرار اســت بــه چــه نکتــه جدیــدی بپــردازد .امــا
شــما وقتــی در ایــران بــه ســراغ موضوعــی میرویــد
بــه طــور مثــال هویــت فرهنگــی اساســا مشــاهده
نمیکنیــد کــه پژوهشــگر بــه ایــن موضــوع پرداختــه
باشــد کــه ســایر دانشــگاهیان و صاحبنظــران
دربــاره هویــت فرهنگــی چــه گفتنــد بنابرایــن مــا
در تحقیقاتمــان ایــن بخــش را کنــار میگذاریــم

و مســتقیم بــه ســراغ نظریــه میرویــم در حالــی
کــه ایــن موضــوع مهمتــر اســت و فــرد بایــد جــای
خــود را در اجتمــاع علمــی مشــخص کنــد و بگوید
دربــاره چــه موضوعــی گفتوگــو میکنــد و در
آن جامعــه علمــی چــه کســانی دربــاره ایــن موضــوع
گفتوگــو کردنــد.
پــس در ایــن دع ـوای علمــی بایــد جــای محقــق و
پژوهشــگر مشــخص شــود ،از همیــن منظــر اســت
کــه بیــان مســئله در تحقیــق بــه معنــای تعییــن محــل
نــزاع اســت .اینکــه بدانیــم دع ـوای علمــی بــر ســر
چیســت و تفــاوت تحقیــق جدیــد بــا ســایر تحقیقات
پیشــین در چــه چیــزی بــوده اســت .ایــن بخشــی
اســت کــه در پژوهشهــای علمــی مــا حــذف شــده
و نیــاز بــه بازنگــری دارد .البتــه اینکــه چــرا ایــن
موضــوع اتفــاق افتــاده نیازمنــد تحلیــل دالیــل اســت
کــه خــود در پژوهشــی جداگانــه میگنجــد بــا ایــن
وجــود بایــد بگویــم وقتــی صــورت مســئله روشــن
شــود بســیاری از مســائلمان حــل خواهــد شــد.
در اغلــب کتابهــای مــا ارجاعــات بــه منابــع
خارجــی اســت چــون مــا بــه خوانــدن آثــار
یکدیگــر و نقــد آنهــا عــادت نداریــم.

بلــه ،امــروز گاهــی تحــت تاثیــر مــد روز محقــق
تنهــا بــه دنبــال ارجــاعدادن بــه منابــع خارجــی اســت
و بــه تحقیقــات و کتابهــای داخلــی اهمیتــی
نمیدهــد ایــن موضــوع تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه
شــاید هــر یــک از مــا وقتــی میخواهیــم مقال ـهای
را بررســی کنیــم بــه بخــش ارجاعــات انگلیســی
نــگاه میکنیــم و اگــر تعدادمــان کــم بــود مقالــه
را شایســته مطالعــه نمیدانیــم .در حالــی کــه وقتــی
شــما دربــاره طــاق در ایــران میخواهیــد تحقیــق
انجــام دهیــد طبیعــی اســت کــه بایــد پیشــینه
تحقیقــات و کتابهــای ایــن حــوزه را در ایــران
بررســی کنیــد و اساســا بررســی دالیــل طــاق در
خــارج از کشــور چنــدان بــه کار مــا نمیآیــد.
ایــن موضــوع باعــث شــده کــه مولفــان آثــار
یکدیگــر را نخواننــد و بــه یکدیگــر ارجــاع ندهنــد
و بــه جــای اینکــه بــا افــراد فعــال در زمینــه خــود
گفتوگــو کننــد دایمــا بــه فکــر گفتوگــوی
تخیلــی بــا متفکــران خارجــی هســتند ،چــون اساســا
گفتوگــوی واقعــی بیــن مــا و متفکــران خارجــی
در بررســی مســائل داخلــی وجــود نــدارد آنهــا
مســئله مــا را نمیخواننــد و اساســا پاســخی هــم بــه
مســئله مــا نمیتواننــد داشــته باشــند .گفتوگــو
اینجــا صرفــا یــک اقــدام فانتــزی و تخیلــی اســت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از آثــاری کــه
در ایــران تولیــد و نقــد میشــود ایزولــه و منفــک از
متــن میشــود چراکــه نمیتوانــد نســبت خــود را بــا
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واقعیــت اجتماعــی برقــرار کنــد و همیــن موضــوع
امکانناپذیــری گفتوگــو را تشــدید میکنــد.
شــما وقتــی بــا جامعــه علمــی خــود گفتوگــو
نکردیــد از زمینــه جــدا و ایزولــه میشــوید و
نمیتوانیــد بــا ســایر متفکــران گفتوگــو کنیــد.
نویســندههای دیگــری هــم کــه آثــار شــما را
میخواننــد ســعی میکننــد بهدنبــال مســائل
واقعــی باشــند امــا عمــا در عالمــی تخیلــی ســیر
میکننــد و همیــن موضــوع چرخــه را بدتــر خواهــد
کــرد .بــا همــه اینهــا حتــی در ایــن موضــوع هــم
وضعیــت مــا نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده اســت.
امــروز حــول محــور اســتادانب چــون کاتوزیــان،
آبراهامیــان و ...نقــد و بررســی صــورت میگیــرد.
در حــوزه عــام علــوم انســانی بهطــور مثــال ایــن
روزهــا گفتوگــوی شــدیدی بــر ســر نقــد و
بررســی آثــار و افــکار ســیدجواد طباطبایــی مطــرح
اســت و بنابرایــن بــا محوریــت اســتادانی چــون
ســروش و ملکیــان گفتوگــو در جریــان اســت.
امــا مشــکالتی هــم وجــود دارد کــه بــه کمیــت آثــار
برمیگــردد هرچــه کمیــت بیشــتر باشــد طبیعــی
اســت کــه ایرادهــا هــم افزایــش پیــدا میکنــد.
امــروز شــبکه عــام اعضــای هیــات علمــی بایــد
تــاش کنــد کــه در شــکلگیری گفتوگوهــای
خــود بــه یکدیگــر ارجــاع دهنــد و کمتــر گفتوگــو
بــا خــارج را مدنظــر قــرار دهنــد.
میتــوان ســنت آکادمیــک خــارج از کشــور را
مــد نظــر قــرار داد؟

همینطــور اســت! بایــد ســنت آ کادمیــک خــارج
از کشــور را الگــوی خــود قــرار بدهیــم در آنجــا
محــل نــزاع در تحقیقــات و نســبت نویســنده بــا
موضــوع اثــر مشــخص اســت .مــا نیــز اگــر بــه
ســنتهای آ کادمیــک جهانــی آشــنا شــویم
میتوانیــم روندهــا را اصــاح کنیــم اگــر بخواهیــم
اثرمــان را در حــد جهانــی معرفــی کنیــم مجبوریــم
کــه اســتانداردهای جهانــی را رعایــت کنیــم البتــه
تاکنــون تالشهایــی هــم صــورت گرفتــه و بهطــور
مثــال اجبــار دانشــگاهیان بــه رعایــت  ISIیکــی از
راهکارهــای اصــاح ایــن فراینــد اســت ،هرچنــد
کــه ایــن موضــوع نیــز آفتهایــی داشــته و بســیاری
از اســتانداردهای آن در ایــران بــه صــورت صــوری
رعایــت میشــود .در نهایــت بایــد گفــت بــاز هــم
مطابــق بــا حجــم تولیــد آثــار از هــر صــد مقالــه
اگــر  80مقالــه هــم صــوری نوشــته شــود امــا بــاز
 20مقالــه بــا کیفیــت و اســتاندارد جهانــی تولیــد
میشــود کــه حجــم آن در مقایســه بــا گذشــته
قابــل پیشبینــی نیســت.

گفت و گو
مســایل و مشــکالت ترجمــه در حــوزه
علــوم انســانی بهویــژه ناظــر بــه رشــته شــما
چیســت؟
جامعهشناســی

در ایــن حــوزه بایــد بــه مســایل تالیــف و ترجمــه در
دو بخــش مجــزا بپردازیــم؛ مشــکالت ایــن دو بــا
هــم متفــاوت اســت البتــه دربــاره مشــکالت ترجمــه
زیــاد صحبــت شــده ،امــا بــه طــور کلــی وضعیــت
ترجمــه در حــوزه علــوم انســانی بــه صــورت عــام و
در حــوزه جامعهشناســی بــه صــورت خــاص اصــا
خــوب نیســت .در جلســهای بــا اســتاد ملکیــان
بودیــم ایشــان تعبیــری دربــاره ترجمــه داشــتند و
میگفتنــد بســیاری از ایــن ترجمههــا جهــل بســیط
مــا را بــه جهــل مرکــب تبدیــل میکنــد چــون
گاهــی مــا دانشــمند و متفکــری را نمیشناســیم و
بــه ایــن موضــوع هــم اذعــان میکنیــم کــه آن را
نمیشناســیم.
امــا گاهــی یــک ترجمــه از آن میخوانیــم و از
آن چیــزی نمیفهمیــم چــون مقصــود نویســنده را
منتقــل نکــرده اســت بنابرایــن بــاز هــم آن متفکــر را
نمیشناســیم .ولــی چــون یــک اثــر از آن را خواندیم
فکــر میکنیــم آن را میشناســیم در حالــی کــه مــا
نســبت بــه آن هیــچ شــناختی نداریــم و ایــن همــان
جهــل مرکــب اســت! مترجمــان خوبــی کــه وجــود
دارنــد در حــوزه علــوم انســانی بیشــتر در حــوزه
فلســفه دیــده میشــوند در حــوزه جامعهشناســی
تعــداد ترجمههــای خــوب بســیار کــم اســت .در
ســالهای اخیــر بــه صــورت کلــی خیلــی بــاب
شــده اکنــون دانشــجویان فارغالتحصیــل دکتــری
و اعضــای هیئــت علمــی تعدادشــان بیشــتر شــده
و اینهــا بــرای ایــن کــه اثــری از خودشــان داشــته
باشــند شــروع بــه ترجمــه کردنــد.
پــس بــا گســترش بوروکراســی دانشــگاه ،ایــن
ســازمان عریــض و طویــل شــده و اعضــای هیئــت
علمــی و دانشــجوی بیشــتری گرفتــه و ایــن افــراد
نیــاز دارنــد اثــری داشــته باشــند تــا یــا توســط آن
ارتقــای علمــی پیــدا کننــد و یــا اینکــه جایــگاه
اجتماعــی ،شــهرت و  ...داشــته باشــند .ایــن
موضــوع از دو طریــق کیفیــت ترجمــه را پایین آورده
اســت؛ یعنــی خــود کیفیــت ترجمــه خــوب نیســت
و مترجــم چــون زبــان مبــدا و مقصــد را بــه خوبــی
نمیشناســد نمیتوانــد ترجمــه خوبــی داشــته
باشــد .از ســوی دیگــر آثــار مناســبی بــرای ترجمــه
ً
اصــا انتخــاب نمیشــود و آثــار دســت چنــدم
ترجمــه میشــود در حالــی کــه در خــارج از کشــور
اصــا ایــن کتابهــا بــازاری ندارنــد.

بــه نظــر میآیــد کــه ناشــران خصوصــی در علــوم
انســانی فــروش بهتــری دارنــد.

در بــازار نشــر آ گاه ،طــرح نــو ،ققنــوس و ...
بهتــر میفروشــند تــا انتشــارات دانشــگاه تهــران!
حتــی کیفیــت طراحــی جلــد و صفحــه آرایــی و
 ...ایــن ناشــران خصوصــی هــم بــه مراتــب بهتــر
از انتشــارات دانشــگاه تهــران اســت .بســیاری
از اســتادان و متفکــران مــا اکــراه دارنــد از اینکــه
اثرشــان توســط یــک ناشــر دولتــی چــاپ شــود
چــون کیفیــت چــاپ و نشــر ناشــران خصوصــی
بهتــر اســت و آثــار بهتــر دیــده میشــود .یکــی
دیگــر از مشــکالت ناشــران دولتــی مشــکل توزیــع
اســت .کتابهــا چــون توزیــع نامناســبی دارنــد
دیــده نمیشــوند پــس فقــط بحــث کیفیــت محتـوا
نیســت بلکــه بحــث بــه جریــان افتــادن آن کتــاب
در جامعــ ه علمــی ،چگونــه خواندنــش و ...هــم
مطــرح میشــود .اثــری وقتــی دیــده نشــود بــا
نوشــته نشــدنش تفاوتــی نــدارد! امــروز ممکــن
اســت تالیفهــا  10برابــر شــده امــا کیفیــت پاییــن
اســت.
شــما وقتــی میخواهیــد بــه چیــزی رونــق دهیــد
بایــد اجــازه دهیــد افــراد سخنانشــان را بیــان کننــد.
البتــه ممکــن اســت از حرفهــا فقــط چنــد
درصــدش مفیــد باشــد امــا بــه هــر حــال یــک
راه ایــن اســت کــه مــا جلــوی ســخن گفتــن را
بگیریــم و اجــازه ندهیــم کســی حــرف بزنــد کــه
در ایــن حالــت حرفهــای خــوب ممکــن اســت
در رونــد فیلترینــگ از بیــن بــرود .گاهــی برخــی
از نویســندهها ناشــناخته هســتند و بــه همیــن دلیــل
ناشــران خصوصــی حاضــر بــه چــاپ آثــار آنهــا
نیســتند در اینجــا ناشــر دولتــی میتوانــد حمایتــی از
ایــن نویســندهها داشــته باشــد.
پــس در مجموعــه نگاهتــان نســبت بــه وضعیــت
کتابهــای علــوم انســانی منفــی نیســت!

امــروز حجــم آثــاری کــه تولیــد میشــود بســیار
زیــاد اســت و درســت اســت کــه از ایــن میــان
تنهــا  20درصــد آثــار مفیــد اســت امــا بــاز هــم ایــن
تعــداد کتــاب در مقایســه بــا  80درصــد آثــار مفیــد
ســالهای پیشــین بــاز هــم بیشــتر اســت .پــس در
مجمــوع آثــار خــوب بیشــتری تولیــد میشــود30 .
پیــش مــا در علــوم اجتماعــی ،فلســفه و  ...اثــری
نداریــم ولــی اکنــون شــما ســیل عظیــم آثــار را
مشــاهده میکنیــد کــه همیــن حــاال میتــوان بــا
یــک نــگاه سردســتی از آنهــا نــام بــرد و حتــی قابل
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شــمارش نیســت .پــس همــه ابعــاد منفــی نبــوده
اســت .هــر چنــد وقتــی میخواهیــم رونقــی ایجــاد
کنیــم ریزشــی هــم داریــم و ایــن هزینــه آمــوزش
عالــی اســت .شــما هــر چقــدر دایــره را تنگتــر
کنیــد ممکــن اســت کیفیــت بهتــر شــود امــا در
نهایــت ایــن میــزان نخبهگرایــی باعــث میشــود
کــه فــرد بیشــتر از ایــن نتوانــد ســخن بگویــد .چــه
بســا ممکــن اســت فســادی هــم در اینجــا وجــود
داشــته باشــد و حلقــهای هــم ایــن را در انحصــار
خــود بگیرنــد امــا ایــن بودجههــای دولتــی کــه در
بوروکراســی دانشــگاهی توزیــع میشــود ،فضایــی
را ایجــاد کــرده کــه افــراد بتواننــد حــرف خــود را
بزننــد.
وقتــی شــما بتوانیــد بگوییــد و بنویســید در مکانیســم
گــردش آثــار در اجتمــاع علمــی ،کتابهــا غربــال
میشــود ،در واقــع فیلتــر اصلــی اینجــا رخ میدهــد
و اثــری کــه خــوب باشــد راه خــودش را پیــدا
میکنــد در مقابــل هــم آثــار ضعیــف از رده خــارج
شــده و فرامــوش میشــوند .بنابرایــن ایــن جنبــه
مثبــت نبایــد نادیــده گرفتــه شــود .نقدهــا در ایــن
بــاره بایــد مطــرح کــرد امــا اینکــه بگوییــم وضعیــت
بدتــر شــده نیازمنــد احتیــاط بیشــتری اســت چراکــه
نســبت بــه گلذشــته چهبســا وضعیــت بهتــر شــده و
شــاخصها نســبت بــه  40ســال پیــش رشــد در ایــن
زمینــه را نشــان میدهــد .امــروز اگــر دانشــجویی
بخواهــد کار تحقیقــی انجــام دهــد میتوانــد بــه
حجــم عظیمــی از مقــاالت و کتابهــا بــه زبــان
فارســی دسترســی داشــته باشــد و پــس از آن بــه
ســراغ منابــع انگلیســی بــرود ایــن در حالــی اســت
کــه در گذشــته بهطــور مثــال در حــوزه فلســفه تنهــا
منبــع مــا بــه زبــان فارســی کتــاب «ســیر حکمــت
در اروپــا» محمدعلــی فروغــی بــود .امــا امــروز
حجــم آثــار بســیار بیشــتر شــده و البتــه در ایــن میــان
آثــار بیکیفیــت هــم وجــود دارد کــه بهصــورت
طبیعــی از رده خــارج میشــود .بنابرایــن همیــن
چیــزی کــه از آثــار بــه زبــان فارســی باقــی مانــده
و قابــل ارجــاع اســت چندیــن دهبرابــر آثــاری اســت
کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت.
عالقــه منــدان میتواننــد متــن کامــل ایــن گفــت و
گــو را در ســایت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم مطالعــه کننــد.

گفت و گو
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در گفتوگو با فیروزه اصغری

بینالمللیســازی آموزشعالــی بــا سیاســت فعلــی بــه نتایــج
ناامیدکننــده دســت مییابــد
کتــاب «درآمــدی بــر بینالمللــی ســازی آمــوزش
عالــی در ایــران» ،عنــوان جدیدتریــن اثــر فیــروزه
اصغــری عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری
اســت کــه بــه تازگــی روانــه بــازار نشــر شــده اســت .او
در ایــن کتــاب بیــان میکنــد کــه اگــر بیسیاســتی و
بیبرنامگــی کــه در افزایــش کمــی دانشــگاهها بــا آن
مواجــه بودهایــم همچنــان در پذیــرش دانشــجوی
خارجــی ادامــه پیــدا کنــد در ایــن صــورت نــه تنهــا
مشــکلمان را در ســطح آمــوزش عالــی ملــی حــل
نکردهایــم بلکــه آن را بــه منطقــه و ســطح بینالملــل
هــم گســترش دادهایــم .دربــاره ایــن کتــاب بــا وی

گفتوگویــی داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد:

ضــرورت تالیــف کتــاب «درآمــدی بــر بیــن المللــی
ســازی آمــوزش عالــی در ایــران» چــه بــوده
اســت؟

هــدف اصلــی از تالیــف ایــن کتــاب ارائــه شــمایی
از بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی در ایــران بــا
تاکیــد بــر چیســتی ،چرایــی و چگونگــی آن بــوده
اســت .مطالــب کتــاب ضمــن کمــک بــه تکمیــل
ادبیاتــی کــه تاکنــون در بــاره بینالمللــی ســازی از
ســوی محققــان و نویســندگان ایرانــی تدویــن شــده،
میتوانــد پیشــینهای قابــل اتــکا بــرای محققانــی
باشــد کــه در آینــده در ایــن حــوزه ،پژوهــش
میکننــد .کمااینکــه مطالــب کتــاب بــه ویــژه
فصــل نهایــی آن بــا عنــوان بینالمللــی ســازی بــا
رویکــرد سیاســتگذاری ،توجــه تصمیــم گیــران
و برنامهریــزان را بــه نکاتــی مهــم در چگونگــی
دســتیابی بــه اجــرای موفــق برنامــه جلــب میکنــد.

لطفــا توضیحاتــی دربــاره کلیــات کتــاب بــرای
آشــنایی خواننــدگان بــا محتــوای آن ارائــه کنیــد.

در فصــل اول کتــاب ســعی کــردم بــه طــور مختصر
بــه مفاهیــم ،دالیــل ،رویکردهــا ،اســتراتژیها و
چالشهــای بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی را
براســاس دیدگاههــای صاحبنظــران اصلــی در
ایــن حــوزه بپــردازم .مفاهیمــی کــه عالقهمنــدان
حــوزه بینالمللــی ســازی کــم و بیــش بــا آن آشــنا
هســتند .البتــه تــاش کــردم مطالــب بــه گون ـهای
مطــرح شــود کــه خواننــدگان ضمــن آ گاهــی از
ســیر مفهومــی بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی
در جهــان ،بــا آثــار صاحبنظــران اصلــی و دســت

اول در ایــن حــوزه کــه بــه ترتیــب تسلســل زمانــی
تدویــن شــده ،آشــنا شــوند .عــاوه بــر آن مفاهیــم
ارائــه شــده در ایــن فصــل بــه خوانندگان بــرای درک
فصلهــای بعــدی ،بــه ویــژه فصــل ســوم کتــاب
کمــک میکنــد .چــون در فصــل ســوم کتــاب
بــه مفاهیــم ،دالیــل ،رویکردهــا و اســتراتژیهای و
چالشهــای بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی در
ایــران اشــاره کــردم .از نظــر مــن ایــن فصــل ،فصــل
بســیار بــا اهمیتــی در ادبیــات مربــوط بــه بینالمللــی
ســازی اســت و البتــه تدویــن آن هــم بیشــترین
زمــان را بــه خــود اختصــاص داد چــون در ایــن
فصــل تــاش شــده تــا بــر اســاس دادههــای موجــود
نمایــی از وضعیــت بینالمللــی ســازی آمــوزش
عالــی در ایــران ارائــه شــود .دادههــا از البــهالی
اســناد ،ســخنرانیها و گفتگوهــای صــورت
گرفتــه جم ـعآوری و بــه تفکیــک بــرای پاســخ بــه
چیســتی ،چرایــی و چگونگــی بینالمللــی ســازی
در ایــران ارائــه شــد .بنظــر میرســد ایــن بخــش
پرکننــده شــکاف ادبیاتــی اســت کــه تاکنــون بــه
صــورت منســجم و بــا شــفافیت دربــاره آن مطلبــی
منتشــر نشــده اســت
شــما بخشــی از کتــاب را دربــاره فعالیتهــای
فعلــی بینالمللــی ســازی بــه ویــژه طــی ســالهای
اخیــر اختصــاص دادیــد .میتوانیــد بیشــتر در
ایــن بــاره توضیــح دهیــد.

فصــل دوم کتــاب دارای دو بخــش بســیار مهــم
اســت؛ بخــش اول بــه نظــام آمــوزش عالــی ایــران
بــا تاکیــد بــر فعالیتهــای بینالمللــی اختصــاص
دارد .ایــن بخــش کــه در واقــع برگرفتــه از مقالــه
مــن در یــک مجموعــه مقالــه در حــال چــاپ بــه
ویراســتاری خانــم جیــن نایــت اســت ،بــه خواننــده
کمــک میکنــد تــا بــا وضعیــت فعلــی آمــوزش
عالــی ایــران آشــنا شــود .در ایــن فصــل بــه اختصار،
ضمــن اعــام آمــار دانشــجویان ایرانــی و خارجــی
در دانشــگاهها ،ملیــت دانشــجویان خارجــی،
مقطــع تحصیلــی و دیگــر اطالعــات مرتبــط،
جایــگاه دانشــگاههای ایــران در رتبــه بندیهــای
جهانــی بــا تاکیــد بــر شــاخص فعالیتهــای
بینالمللــی ارائــه شــده اســت .ایــن بخــش جایــگاه
آمــوزش عالــی ایــران در مقایســه بــا دیگــر کشــورها
و رتبــه دانشــگاههای برتــر ایرانــی در شــاخص

فعالیتهــای بیــن المللــی را نشــان میدهــد .در
واقــع ایــن بخــش در تــاش بــرای شــفاف ســاختن
پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آمــوزش عالــی
ایــران در کجــا قــرار دارد.
بخــش دوم ایــن فصــل بــه ارائــه شــمایی از نهادهــا
و ســازمان هــای درگیــر در حــوزه بینالمللــی
ســازی آمــوزش عالــی میپــردازد و خواننــده را
بــه اختصــار بــا اهــداف ،وظایــف و فعالیتهــای
آنهــا آشــنا میســازد .ایــن بخــش تــاش میکنــد
تــا اطالعــات پراکنــده از فعالیــت دســتگاههای
مختلــف را بــه صــورت یــک نمــای منســجم و
شــفاف بــه خواننــده ارائــه دهــد.
منظورتــان از رویکــرد سیاســتگذاری در
بینالمللــی ســازی چیســت؟

زمانــی کــه پژوهــش دربــاره بینالمللــی ســازی را
شــروع کــردم ،در مواجهــه بــا تجربیــات بینالمللــی
دانشــگاههای ایــران در دهههــای قبــل و آشــنایی
بــا چالشهــای فعلــی آن ،پرسشــی بــرای مــن
مطــرح شــد اینکــه فعالیتهــای بینالمللــی کنونــی
بــا فعالیتهــای قبلــی چــه تفاوتــی دارد؟ و اینکــه
چــه ویژگــی تضمیــن کننــده موفقیــت و تحقــق
بینالمللــی ســازی در دهــه حاضــر اســت؟ رفــت و
آمدهــای بیــن دانشــگاهی ،پژوهشهــای مشــترک،
تبــادل دانشــجو ،فرصتهــای مطالعاتــی اســتادان،
شــرکت در کارگاههــای آموزشــی و کنگرههــا
همــه مصادیــق همــان فعالیتهــای بینالمللــی
هســتند کــه در دهههــای قبــل نیزدانشــگاهیان بــا
آن مواجــه بودهانــد .چــه چیــزی و چــه ویژگــی
میتوانــد فعالیتهــای پراکنــده و غیــر مســتمر
بینالمللــی را تبدیــل فراینــدی هدفمنــد ،منظــم و
مســتمر کنــد؟ دغدغــه پاســخ بــه ایــن پرســش پــس
از چنــد مــاه مطالعــه ،زمانــی کــه فصــل اول و دوم
کتــاب را تدویــن کــردم مــن را بــه ســمتی ســوق
داد کــه ترجیــح دادم بــا رویکــرد سیاســتگذارانه بــه
تحلیــل دادههایــم بپــردازم .کمااینکــه ایــن رویکــرد
پاســخگوی دغدغــه دیگــر مــن دربــاره نظــام
آمــوزش عالــی ملــی نیــز بــوده اســت.
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گفت و گو
میتوانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟

تحلیــل سیاســت بینالمللــی بــا رویکــرد
سیاســتگذاری ،بدلیــل پرداختــن بــه زمینــه و شــرایط
بــه دلیــل زمینهســازی بــرای اجــرای سیاســت
میتوانــد مقدمــات الزم را بــرای بهبــود شــرایط و
وضعیــت آمــوزش عالــی در ســطح ملــی مهیــا کنــد.
مــا چطــور میتوانیــم دربــاره بینالمللیســازی
آمــوزش عالــی در ایــران حــرف بزنیــم درحالیکــه
وضعیــت آمــوزش عالــی در ســطح ملــی از وضعیت
چنــدان مطلوبــی برخــوردار نیســت .بــه همیــن
دلیــل در بخشهــای مختلــف کتــاب بــه ویــژه در
فصــل دوم کتــاب بــا ارائــه نمایــی از وضعیــت فعلی
آمــوزش عالــی بطــور غیــر مســتقیم بــر ایــن نکتــه
تاکیــد کــردم کــه بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی
در شــرایط فعلــی در صورتــی کــه ادامــه اشــتباهات
سیاســتی آمــوزش عالــی ملــی را دنبــال کنــد بــه
نتایجــی بــه مراتــب ناامیــد کننــده تــر از وضعیــت
فعلــی آمــوزش عالــی دســت خواهــد یافــت؛ یعنــی
اگــر بیسیاســتی و بیبرنامگــی کــه در افزایــش
کمــی دانشــگاهها بــا آن مواجــه بودهایــم همچنــان
در پذیــرش دانشــجوی خارجــی ادامــه پیــدا کنــد
در ایــن صــورت نــه تنهــا مشــکلمان را در ســطح
آمــوزش عالــی ملــی حــل نکردهایــم بلکــه آن را بــه
منطقــه و ســطح بینالملــل هــم گســترش دادهایــم.

دهنــد ولــی از نظــر مــن تفــاوت اصلــی ایــن کتــاب
بــا دیگــر کتابهــا در ایــن اســت کــه دربــاره
بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی در «ایــران»
نوشــته شــده اســت .مــن در ایــن کتــاب تــاش
کــردم تــا بــاب حــرف زدن دربــاره سیاســت هــای
آمــوزش عالــی کشــور خودمــان را بــاز کنــم.
بــا اســتناد بــه هــر مقــدار دادهای کــه در دســت
داشــتم .مــن در ایــن کتــاب بــه مفهــوم بینالمللــی
ســازی ،دالیــل و رویکردهــای آن را در ایــران و
بــه چالشهــای آن از البــای مســتندات جلســات
اختصاصــی و گفتگوهــا از زیــان تصمیــم گیــران و
برنامــه ریــزان اشــاره و تحلیــل خــودم را در فصــل
انتهایــی کتــاب ارائــه کــردم.

مصادیق این موضوع چیست؟

بــه عنــوان مثــال مــا انتظــار داریــم در اجــرای
سیاســت بینالمللــی ســازی ،عــاوه بــر اینکــه
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت بــه عنــوان دو
وزارتخانــه ذیــل نظــام آمــوزش عالــی ایــران ،ارتبــاط
و همــکاری تنگاتنــگ تــری بــا هــم داشــته باشــند،
دانشــگاههای غیــر دولتــی نیــز در مــواردی ماننــد
پذیــرش دانشــجوی خارجــی و یــا زدن شــعبه در
کشــورهای خارجــی طبــق سیاســتهای وزارت
علــوم کــه در حــال حاضــر متولــی اصلــی در اجرای
ایــن سیاســت اســت ،هماهنــگ و در قالــب برنامــه
عمــل کننــد .نکتــه مهــم دیگــری کــه مــن در فصل
نهایــی بــه آن اشــاره کــردم تعــدد سیاســتگذار و
تصمیــم گیــر در حــوزه آمــوزش عالــی اســت کــه
تبدیــل بــه چالــش بــزرگ در اجــرای سیاســت
هــای آمــوزش عالــی اســت .البتــه مطمئنــا اینهــا
دغدغههایــی اســت کــه سیاســتگذاران مــا بــه آن
توجــه دارنــد .امــا در فصــل نهایــی کتــاب تــاش
کــردم تــا بــه آن بــه صــورت پررنــگ تــری بپــردازم.
ایــن کتــاب چــه ویژگــی دارد کــه آن را از آثــار
مشــابه متفــاوت میســازد؟

البتــه ایــن پرســش را خواننــدگان بایــد جــواب

ممکــن اســت سیاســتگذاری آن را قبــول نکنــد و
ادعــا کنــد کــه دالیــل و رویکــرد مــا چیــزی بیشــتر
یــا کمتــر از آن چیــزی بــوده اســت کــه در ایــن
کتــاب گفتــه شــده اســت .ایــن همــان اتفاقی اســت
کــه مــا انتظــار داریــم بیفتــد .زیــرا در ایــن صــورت
بــاب گفتگــو بیشــتر در ایــن حــوزه بــاز میشــود
و میتوانیــم امیــد داشــته باشــیم کــه اجــرای ایــن
سیاســت در فضــای شــفافتر و بــا مشــارکت
گســترده تــر محققــان دانشــگاهی و تصمیــم گیــران
و برنامــه ریــزان آمــوزش عالــی شــکل بگیــرد.
آیــا در جریــان جمــع آوری دادههــای ایــن کتــاب
کــه برخــی ازآنهــا از مســتندات چــاپ نشــده
اســت ،بــا مشــکلی هــم مواجــه بودهایــد؟

برخــی از دادههــا از طریــق مکاتبــه رســمی بــا
ســازمانها دریافــت شــد .البتــه نــه بــه صــورت
کامــل .البتــه ایــن امــر جــدا از مــوارد معــدود،
نــه بدلیــل امتنــاع ســازمانها از ارائــه اطالعــات،

بلکــه بدلیــل عــدم ثبــت و دســته بنــدی اطالعــات
بــوده اســت .ایــن مشــکل همیشــگی مــا در عــدم
تمایــل بــه مســتند ســازی ضمــن از بیــن بــردن
اطالعــات بــا اهمیــت ،حــذف مــداوم بخشــی از
تاریــخ فعالیتهــا را بدنبــال دارد کــه فعالیتهــای
بینالمللــی دانشــگاهها یکــی از ایــن م ـوارد اســت.
بــه همیــن دلیــل همیشــه و در همــه مــوارد مــا بــا
اطالعاتــی مواجــه هســتیم کــه ناقــص و نیمــه کاره
ودر واقــع قابــل اســتفاده نیســت.
در تکمیــل ادبیــات ایــن حــوزه آثــار دیگــری نیــز
در دســت انتشــار داریــد؟

بلــه .دو کتــاب مجموعــه مقالــه در ایــن حــوزه بــا
عناویــن «تجربــه بینالمللــی دانشــگاهیان ایرانــی»
و «سیاســت زبانــی در بیــن المللــی ســازی آمــوزش
عالــی ایــران» در دســت انتشــار داریــم کــه حاصــل
فعالیتهــای انجــام شــده ذیــل «میــز تخصصــی
بینالمللــی ســازی» در پژوهشــکده اســت کــه
بــه ابتــکار حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در پژوهشــکده
راهانــدازی و از طریــق همــکاری بــا دانشــگاهیان از
دانشــگاههای مختلــف ایــران بــا اختصــاص بودجــه
ای بــه ســفارش مقــاالت مرتبــط در ایــن حــوزه
اقــدام شــده اســت .امیــدوار هســتیم ایــن دو کتــاب
در کنــار آثــار دیگــری کــه در ایــن حــوزه توســط
پژوهشــکده در حــال انتشــار اســت بــه غنیتــر
شــدن ادبیــات بینالمللــی ســازی در ایــران کمــک
کنــد.
و سخن پایانی؟

در جهــان امــروز ،گرایــش و اقــدام بــه بیــن المللــی
ســازی آمــوزش عالــی امــری عــادی و قابــل
تصــور اســت .امــا مهــم تــر از آن توجــه بــه ایــن
نکتــه اســت کــه بینالمللیســازی آمــوزش عالــی
بهخودیخــود ،هــدف نیســت ،بلکــه فراینــدی
هدفمنــد ،مســتمر و هماهنــگ بــه منظــور تحقــق
اهــداف تعریفشــده در برنامــه اســت .از ایــن رو
آنچــه کــه بطــور پیوســته بایــد بــه آن توجــه کنیــم،
ارتقــای نظــام آمــوزش عالــی ملــی از طریــق آموزش
عالــی بینالمللــی اســت.

گفت و گو
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در گفتوگو با ناصرالدینعلی تقویان

اشکال عمده تولیدات علمی در رشته فلسفه آموزش نگاه روانشناسیزده است

ناصرالدینعلــی تقویــان ،عضــو هیــات علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن گفتگــو نگاهــی بــه
تاریخچــه شــکلگیری ماهیــت رشــته فلســفه آمــوزش
در ایــران و تولیــدات علمــی آن داشــته اســت .مشــروح
ایــن گفتوگــو را در ادامــه میخوانیــد:

در ابتــدا بفرماییــد تاریخچــه شــکلگیری
فلســفه آمــوزش در ایــران چیســت و اساســا چــه
تبارشناســی در ایــن حــوزه میتــوان ارائــه کــرد؟

ً
بایــد ایــن سـوال را در ابتــدا مطــرح کــرد کــه اصوال
علــوم تربیتــی در ایــران چگونــه شــکل گرفــت ،بــه
کجــا رفتــه و االن چــه تبــار و مواریثــی دارد؟ رشــته
علــوم تربیتــی یکــی از عرصههایــی اســت کــه
بــه اصطــاح مــدرن شــدن جامعــه ایــران از آنجــا
شــروع شــد .تحلیلــی الزم اســت داشــته باشــم از
اینکــه ایرانیــان چگونــه بــا پدیدههــای مــدرن آشــنا
شــدند .بعــد از جنگهــای ایــران و روس کــه
ایــران در آن شکســت خــورد یــک پرســش اساســی
ذهــن نخبــگان ایــران را بــه خــود مشــغول کــرد،
اینکــه مــا چــرا شکســت خوردیــم و چــرا اساســا در
مقابــل غــرب عقــب مانــده هســتیم.
در جنگهــای ایــران و روس ســپاه ایــران  30هــزار
نفــر بــود امــا روسهــا دو هــزار نفــر و مــدام ایــران
در برابــر روســیه شکســت میخــورد و در نهایــت
دو قــرارداد بخشهایــی از ایــران جــدا شــد .ایــن
پدیــده ســیلی بــود کــه نخبــگان ایرانــی را متوجــه
ً
خودشــان کــرد و عمدتــا بــه ایــن پرســش بزرگتــر

راه بــرد کــه مــا چــرا عقــب ماندیــم در حالــی کــه
در گذشــته تاریــخ پرشــکوهی داشــتیم .بنابرایــن
پاسـخهایی کــه بــه ایــن پرســش داده شــد از ســوی
نخبــگان صــورت گرفــت کــه در ســه بخــش قابــل
تقســیم اســت؛ یکــی نخبــگان نظامــی و سیاســی
ماننــد عبــاس میــرزا کــه فرمانــده بــود و دســته دوم
و ســوم هــم روحانیــون و روشــنفکران بودنــد کــه
مراوداتــی بــا اروپاییــان داشــتند.
پاســخ نخبــگان نظامــی و سیاســی ایــن بــود کــه
مــا مجهــز بــه دانــش نظامــی نیســتیم و بــرای اینکــه
عقــب ماندگیمــان را جبــران کنیــم الزم اســت
دانــش نظامــی را وارد ایــران کنیــم .امــا پاســخ
روحانیــون ایــن بــود کــه مــا از اســام واقعــی
دور افتادیــم و عظمــت گذشــته را مدیــون اســام
هســتیم .امــا نخبــگان روشــنفکر دلیــل عقــب
ماندگــی مــا را جهــل عمومــی مــردم و اســتبداد
میدانســتند .وجــه مشــترک همــه ایــن داســتانها
امــر آمــوزش اســت یعنــی نخبــگان نظامــی بــر ایــن
برآمدنــد کــه دانــش نظامــی را در ایــران تقویــت
کننــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه میبینیــم پــادگان و
مراکــز آمــوزش نظامــی شــکل میگیــرد و همزمــان
تکنولــوژی نظامــی هــم وارد میشــود .روحانیــون
بــر اســاس پاســخی کــه دادنــد سیســتم آمــوزش
ســنتی مکتــب خانــهای را پیشــنهاد میکردنــد و
میگفتنــد مــردم مــا بایــد مســلمان باشــند و در
حوزههــای علمیــه مذهبــی دانــش بایــد بــه روال

ســابق احیــا شــود .روشــنفکران جبــران جهــل و
اســتبداد را در گســترش آمــوزش نویــن و تاســیس
عدالتخانــه دانســتهاند .انقــاب مشــروطه نیــز در
اصــل حاصــل ایــن دغدغــه روشــنفکران بــود کــه
بعدهــا طیفــی از روحانیــون بــه آن پیوســتند.
پــس عــاوه بــر آمــوزش وجــه مشــترک دیگــر
دغدغــه عظمــت ملــی بــود و همــه پرســیدند چــرا
مــا عظمــت و قــدرت نداریــم و همــه حــول ایــن
محــور شــکل گرفتنــد .مســاله آمــوزش و علــم کــه
در پــی آن ســه پاســخ آمــد بــه خــودی خــود بــرای
تربیــت و علــم نبــود بلکــه علــم بــرای قــدرت بــود.
مــا علــم میخواســتیم کــه قــوی شــویم و نظــام
سیاســی اداری مــا پیشــرفت کنــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه دارالفنــون تاســیس میشــود.
پــس امــر سیاســی بــود کــه مســاله علــم و آمــوزش
را بــرای ایرانیــان برجســته کــرد؟

بلــه در ذیــل ایــن پارادایــم امــر سیاســی و قــدرت
کشــاکشها میــان نخبــگان روشــنفکر و روحانیــون
در جریــان بــود .بخشــی از روشــنفکران بــرای ایــن
کــه جهــل و خرافــه را حــل کننــد مــدارس نویــن
را در ایــران تاســیس کردنــد کــه میت ـوان بــه میــرزا
حســن رشــدیه در تبریــز اشــاره کــرد .البتــه اکنــون
نمونههــای ایــن مــورد کــم اســت ولــی در تاریــخ
مــا بســیار بــا اهمیــت اســت کشــاکشهایی کــه
در نظــام ســنتی آمــوزش مکتبخانــهای دیــده
میشــود بســیار مهــم اســت؛ نخســتین چالــش بــا

گفت و گو
نظــام نویــن آموزشــی در مکتبخانههــا بــود و
بســیاری از مــدارس نویــن بــه تحریــک روحانیــون
تحریــم و بســته شــد .آنهــا ملــت را تحریــک
کردنــد .در همیــن راســتا رشــدیه از تبریــز فــرار کرد
و بــه مشــهد رفــت .بــه تعبیــر دیگــر آمــوزش نویــن
در ایــران در نتیجــه ایــن کشــاکشها از اصالــت
علــم و آمــوزش دور میافتــد .حــال میخواهــم
روی داســتان فلســفه آمــوزش بحــث کنــم .بخشــی
از نظــام آمــوزش مــدارس عالــی دیگــری چــون
مدرســه سیاســی یــا دانشســرای تربیــت معلــم
تاســیس میشــود و اینهــا هــم در ادامــه زمینــه
روشــنفکری بــود.
آنهــا میخواســتند ایــن مــدارس را تاســیس کننــد
تــا ایــده آمــوزش نویــن را گســترش دهنــد .در
خــال کشــاکش مــدارس و مکتــب خانههــا
و مــدارس نویــن بــه کودتــای  1299رضــا شــاه
میرســیم .تعلمیــات اجبــاری در ایــن قانــون
گنجانــده میشــود و تعــداد زیــادی مکتبخانــه
تاســیس و بــه جــای آن مدرســه ایجــاد میشــود.
همزمــان مــا یــک مجــوز اعــزام دانشــجو بــه خــارج
را داریــم و عمــده ایــن دانشــجویان در رشــتههای
فنــی و مهندســی و برخــی هــم در حقــوق هســتند
و بــاز میبینیــم انگیــزه اعــزام دانشــجو بــه خــارج
فنــی اســت و اگــر حقــوق هــم هســت بــاز هــم از
وجــه تکنیکــی و بــرای گردانــدن چــرخ بورکراســی
دولــت مطــرح میشــود .همــان دورهای کــه
دانشســرای تربیــت معلــم تاســیس شــد در اثــر
آشــنایی بــا ایدههایــی کــه در غــرب در حــوزه
روانشناســی تربیتــی بــود ،حتــی نــگاه اثباتگرایــی
بــه امــر تربیــت داشــتند و در حــوزه جامعهشناســی
افــراد بــا دورکیــم آشــنا بودنــد.
عــدهای هــم در ایــن میــان بــه روانشناســی گرایــش
پیــدا کردنــد و کســانی هــم کــه میخواســتند
اندیشــه تربیتــی را وارد کننــد از منظــر روانشناســی
ایــن کار را انجــام میدادنــد .بــه همیــن دلیــل آن
روانشناســی هــم عمدتــا روانشناســی اثباتگرایــی
و رفتارگرایانــه بــوده بنابرایــن بــه طــور کلــی علــوم
تربیتــی در ایــران زیــر نظــر دیســپیلین روانشناســی
و بــه طــور خاصتــر روانشناســی اثبــات گرایــی و
رفتارگرایانــه رفــت .اکنــون شــاخص ایــن موضــوع
بــه لحــاظ نمادیــن ایــن اســت کــه رشــتههای علــوم
تربیتــی ذیــل روانشناســی قــرار گرفــت.
پــس میتــوان گفــت ذیــل ایــن نــگاه تولیــدات
علمــی هــم بــه ایــن ســو رفــت؟

بــه دنبــال ایــن نــگاه ،درسهــا ،پژوهشهــا و
کتابهــا رنــگ و بــوی روانشناســی گرفــت و دلیــل
اینکــه چــرا روانشناســی تکنیــک زده و اثباتگرایــی
و رفتارگرایانــه مــورد اقبــال بــود بــه ایــن دلیــل بــود
کــه گرایــش بــه عظمــت ملــی اینجــا خــودش را پیدا
کــرد و گویــی در ایــن حــوزه قرابــت انتخابــی میــان
رویکردهــای روانشناســی تکنیــک زده و عظمــت
ملــی پیــدا شــده اســت .یعنــی گویــی همــه عوامــل
کنــار هــم قــرار گرفتنــد تــا علــوم تربیتــی از ماهیــت
روانشناســی اجتماعــی خــودش دور باشــد و ایــن بــه
طــور کلــی در نظــام تربیــت معلــم و علــم تربیتــی
تاثیــر گذاشــت .بیشــتر کتابهــا و پژوهشهــای
مــا فــردی و اجتماعــی اســت و بــه بعــد فلســفی و
اجتماعــی توجهــی نــدارد و حتــی جامعهشناســی
هــم اگــر وارد درسهــا شــده ،جامعهشناســی
خنثــی و اختــه شــده اســت و رویکــردی در ایــن
دانــش نــدارد.
اکنــون واحدهــای درســی علــوم تربیتــی حجــم
واحدهــای مربــوط بــه علــوم تربیتــی چندیــن برابــر
جامعهشناســی اســت و یــا فلســفه خیلــی کــم
اســت .پایاننامههــا را در رشــتههای علــوم تربیتــی
و برنامهریــزی درســی ببینیــد! اغلــب رویکــرد
کمــی و پرس ـشنامهای دارد و نــگاه کلــی و نگــر
و اجتماعــی وجــود نــدارد.
بنابرایــن ضعــف اصلــی و اساســی ایــن رشــته
روانشناســی زدگــی مبتنــی بــر تکنیــک اســت!

همیــن طــور اســت .در ایــن ســالها بــرای اینکــه
ایــن رویکــرد عقبنشــینی کنــد تالشهایــی شــده
و شــواهدی هســت ولــی خیلــی ضعیــف اســت.
بــاز هــم همیــن ســیطره نــگاه کمــی و روانشناســی
در فلســفه آمــوزش دیــده میشــود .رشــته فلســفه
آمــوزش در دپارتمانهــای علــوم تربیتــی رفــت
و آن هــم علــوم تربیتــی کــه خــودش بخشــی از
روانشناســی شــده بــود .در حالــی کــه بایــد ایــن
رابطــه برعکــس باشــد .نگاههــای فلســفه اجتمــاع
تربیــت در دانشــگاههای تهــران نادیــده گرفتــه
شــد .شــما وقتــی دروس را میبینیــد رویکــرد
اجتماعــی و فلســفه جامعهشناســی در آن وجــود
نــدارد و بــه تربیــت نــگاه اجتماعــی نمیشــود.
پــس اشــکال عمــده تولیــدات علمــی در ایــن حــوزه
نــگاه روانشناســی زده و بســیار اختــه شــدهای
میدانــم کــه بــه هیــچ درد مــا نمیخــورد و رغبــت
نمیکنیــم آنهــا را بخوانیــم .در رشــته فلســفه
آمــوزش انبوهــی پایــان نامــه و مقالــه را میبینیــد
کــه هیــچ ربطــی بــه متــن تربیتــی مــا نــدارد.
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ً
اشــکال دیگــری کــه معمــوال در تولیــدات علمــی
رشــته فلســفه آمــوزش وجــود دارد ایــن اســت کــه
بــه شــدت محافظــه کار اســت؛ یعنــی رویکــرد
انتقــادی نــدارد و ایــن چیــزی کــه مــا در اقتصــاد
سیاســی میبینیــم در ایــن رشــته نیســت .هــر چنــد
مــا اصــا تاریــخ اقتصــاد سیاســی در ایــران نداریــم.
ایــن همــه دانشــجوی فلســفه آمــوزش و علــوم تربیتی
داریــم امــا نــگاه انتقــادی ندارنــد و ایــن رشــته
بســیار مقهــور قــدرت اســت.
ترجمهها نیز از این مساله رنج میبرند؟

ترجمههــا مشــکل مضاعفــی دارنــد؛ در ایــن 15
ســاله اخیــر کســانی وارد ترجمــه شــدند کــه نــه
تنهــا شــناخت درســتی از زبــان مبــدا ندارنــد ،بلکــه
خــوب فارســی نمینویســند و نــه انتخــاب درســتی
دارنــد .ترجمههــا در ایــران در ایــن حــوزه کاربــرد
خوبــی نــدارد .در هندوســتان دانشــگاهها حتــی
رشــتههای علــوم اجتماعــی در دانشــکده آمــوزش
بــه معنــای عــام آن قــرار گرفتــه اســت یعنــی
جامعهشناســی را آمــوزش میداننــد .بــر عکــس
اینکــه آمــوزش زیــر نظــر روانشناســی شــده آن جــا
جامعــه شناســی هــم زیــر مجموعــه آمــوزش اســت.
امــا در ایــران کنکــوری شــدن زندگــی ســر در
همیــن تاریــخ دارد .ایــن تســت زنیهــا ایــن بالهــا
را ســر مــا آورده اســت .تاکیــد مــدام روی کمیــت
کار مــا را خــراب کــرده اســت .چــه معنــی دارد
در ورودی دکتــری س ـوال تســتی بدهنــد؟! زندگــی
چهــار گزین ـهای شــده و حتــی تــا پیــش دبســتانی
هــم رســیده و از قبــل برایــش مســیری را تعییــن
میکننــد کــه بــه رشــتههای مهندســی و پزشــکی
برونــد .از همــان جــا بچههــا را تحــت فشــار تســتی
بــودن میگذارنــد و ایــن بالهــا بــه ســر مــا آمــده و
نظــام آموزشــی هــم در کشــور مــا بــه معنــای تربیــت
عــام مغفــول شــده اســت.
بنابرایــن افــراد بایــد طــوری تربیــت شــوند کــه
خودشــان و جایگاهــش را در جامعــه و جهــان
بشناســند و تصویــری از خــود ارائــه دهنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه اصــا در ایــران خــودی وجــود
نــدارد .تشــکیالت روانشناســی در ایــران «خــودی»
پــرورش نــداده اســت و همــه ای ـن مشــکالت را در
رشــته فلســفه آمــوزش و علــوم تربیتــی میبینیــم.
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در گفتوگو با عباس کاظمی

کتابهــای جامعهشناســی بــرای فهــم
زندگــی مــردم نوشــته نمیشــوند

مخاطبــان اصلــی کتــاب در هــر جامعــهای
بایــد مــردم آن جامعــه باشــند .کتــاب بایــد بــه
نیازهــای زندگــی روزمــره مــردم جامعــه پاســخ
بگویــد .آیــا در جامعــه ایــران کتابهــای منتشــر
شــده بــه نیــازی پاســخ میدهــد؟ عبــاس کاظمــی
وریــچ معتقــد اســت کــه کتابهــای حــوزه
جامعهشناســی نیــازی از جامعــه ایــران را پاســخ
نمیدهنــد ،بــه همیــن بهانــه گفتوگویــی بــا وی
داشــتهایم کــه در ادامــه آمــده اســت.
کتابهــای حــوزه جامعهشناســی کــه رشــته
تخصصــی شماســت از چــه چیــزی رنــج میبرنــد؟

کتابهــای جامعهشناســی در ایــران بــه دوگونــه
هســتند یــا ترجمهانــد یــا تألیفــی هســتند .در حــوزه
ترجمــه مــا مترجــم تخصصــی جامعهشناســی
کــم داریــم .تعدادشــان انــدک اســت ،امــا افــراد
بســیاری هســتند کــه همهچیــز ترجمــه میکننــد،
برخیهــا هــم هســتند کــه بهصــورت تفننــی ترجمــه
میکننــد .بههرحــال اوضــاع ترجمــه خیلــی خــوب
نیســت .امــا وضــع تألیــف بدتــر از ترجمــه اســت.
مــا محقــق و افــرادی کــه کتابهــای اصیــل
ترجمــه یــا تألیــف کننــد نداریــم .تألیــف در ایــران
یــا حالــت گــردآوری دارد و کار تحقیقــی نیســت
یــا از دل تحقیقاتــی درآمــده کــه حــرف تــازهای
هــم نــدارد .کتابهــای تألیفــی بــا ایــن حــال،
تعدادشــان انــدک اســت و کمتــر جامعهشناســی
عالقهمنــد بــه تالیــف در حــوزه ایــران اســت.
منظــور ایــن اســت کــه تألیفــی باشــد کــه از درون
تحقیــق درآمــده باشــد؟

بلــه بــه ایــن معنــا کــه کتابــی را بخواهــد بنویســد که
بــر اســاس پژوهــش بــوده باشــد و صرفــا گــردآوری
از ســایر منابــع خارجــی نباشــد .ایــن بــا آثــار
تحقیقــی کــه بــه همــان صــورت در ایــران چــاپ
میشــوند فــرق میکنــد .برخــی از جامعهشناســان
مــا تحقیقاتــی را کــه بــرای ســازمانها انجــام
میدهنــد بــه همــان معنــا چــاپ میکننــد کــه
عمدتــا بــرای خواننــده عمومــی ســودمند نیســتند
و البتــه بــه درد مطالعــه دانشــجویان مقاطــع پاییــن
هــم نمیخــورد .بگذاریــد اینگونــه بگویــم مــا در
جامعهشناســی نویســنده پژوهشــگر کــم داریــم.

مــن ایــن را میفهمــم کــه در واقــع کتابهایــی
کــه در ایــن حــوزه یــا حتــی حوزههــای دیگــر
نوشــته میشــوند مســئلهمند نیســتند؟

مســئلهمندی موضــوع دیگــری اســت ،ممکــن
اســت کــه مسئلهشــان را یکجــوری دیگــر
تعریــف کننــد .ضعــف کتابهــای جامعهشناســی
ایــن اســت کــه ایــن کتابهــا بــر اســاس دادههــای
کافــی کــه از دل جامعــه ایــران باشــد نیســتند.
گاهــی اوقــات مســئله را تعریــف میکنیــم ،امــا
بــرای آن مســئله ش ـواهد کافــی نمیآوریــم .یعنــی
پژوهــش کافــی انجــام نمیدهیــم .بنابرایــن ممکــن
اســت کتــاب مســئلهمند باشــد ،یعنــی مســئله
را تعریــف کــرده باشــد ،امــا پژوهشــگر صرفــا
داســتانی غیرمســتند تعریــف کــرده باشــد.

چــرا در حــوزه علــوم اجتماعــی کتابهایــی کــه
بــر زندگــی مــردم جامعــه تاثیــر بگــذارد بســیار کــم
اســت؟

ارتبــاط بیــن کتابهــای علــوم اجتماعــی یــا
جامعهشناســی بــا جامعــه و مــردم بســیار کــم اســت.
مــا کمتــر کتابهایــی را مینویســیم کــه مــردم
یــا حتــی عالقهمنــدان بــه علــوم اجتماعــی آنهــا
را بخواننــد .کتابهــا بیشــتر جنبــه آ کادمیــک
دارنــد و نوشــته میشــوند کــه چنــد تــا پژوهشــگر
آنهــا را بخواننــد یــا اینکــه نوشــته میشــوند کــه
بیشــتر بــه آنهــا ارجــاع داده شــوند .ایــن کتابهــا
نوشــته نمیشــوند کــه فهــم شــوند و بــر زندگــی
مــردم تأثیــر بگذارنــد .مــا در علــوم اجتماعــی کمتــر
کتابــی ماننــد کتــاب جامعهشناســی آنتونــی گیدنــز
داریــم کــه آن را بــرای مــردم عــادی نوشــته کــه بــر
زندگــی مــردم تأثیــر بگــذارد.
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ّ
محمدامین قانعیراد
در گفتوگو با

نخبهپــروری بــه اصــاح ژنتیــک
منجــر نشــود
مهاجــرت نخبــگان یــا آنچــه طــی ســالهای
اخیــر از آن بــه «فــرار مغزهــا» یــاد میشــود ،یکــی
از مســائلی اســت کــه جامعــه ایرانــی را بــه طــور
عــام و جامعــه علمــی کشــور را بــه طــور خــاص در
دهههــای اخیــر بــا چالشهــای زیــادی روبــرو
کــرده اســت .آمارهــای زیــاد و گاه متناقضــی
از ایــن پدیــده اجتماعــی منتشــر میشــود امــا
تاکنــون هیــچ پژوهــش جامعــی در پیونــد بــا فــرار
مغزهــا انجــام نشــده اســت .محمدامین قانعــی راد
عضــو هیــات علمــی مرکز تحقیقــات سیاســت علمی
کشــور اخیـ ًـر کتابــی بــا عنــوان «نخبــگان دانــش؛
مشــارکت یــا مهاجــرت» نوشــته و در ایــن کتــاب
معتقــد اســت چرخــش نخبــگان در دنیــای امــروز
تــا حــدی امــری پذیرفتــه شــده اســت .امــا آنچــه
مهاجــرت نخبــگان ایرانــی را متمایــز مــی کنــد،
نوعــی «گریــز اجتماعــی» اســت کــه بــا ناخشــنودی
و نارضایتــی از برخــی روندهــا همــراه اســت .ایــن
کتــاب توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر شــده اســت.
اساســا دلیــل پرداختــن شــما بــه موضــوع مهاجرت
نخبــگان آن هــم بــه شــکل انتشــار کتــاب چــه بــوده
اســت؟ آیــا در ایــن رابطــه معتقــد بــه یــک بحــران
هســتید یــا مهاجــرت نخبــگان را امــری طبیعــی در
رونــد توســعه علــم مــی دانیــد؟

موضــوع تکویــن نظــام دانــش بحثــی بــوده کــه مــا
همیشــه زمینههــا و بســترهای آن را دنبــال میکردیــم
و محــدود بــه انتشــار ایــن کتــاب نیســت .اینکــه آیــا
نظــام دانــش در کشــور در حــال شــکلگیری اســت
یــا خیــر؟ اگــر در حــال شــکلگیری اســت صفــات
و ویژگیهــای آن چیســت؟
معتقــدم صــرف اینکــه دانشــگاه تاســیس شــده و
کار علمــی انجــام میشــود نبایــد مــا را قانــع کنــد؛
بایــد یــک نظــام پایــش هــم داشــته باشــیم در مــورد
اینکــه بدانیــم ویژگیهــای نظــام دانــش بــه درســتی
در حــال شــکلگیری اســت یــا خیــر ،بــا یــک
نظــام متناقــض روبــرو هســتیم .از ســویی بــا افزایــش
مقــاالت علمــی موســوم بــه مقــاالت  ISIدر مقیــاس
داخلــی و بینالمللــی مواجهیــم .روز بــه روز تعــداد
ایــن مقــاالت در حــال بیشــتر شــدن اســت و بــا ایــن
ش ـرایط بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه یــک نظــام
علمــی بــا نهادهــای ذی ربــط بــا ســاز و کارهــا و
چارچوبهــای مشــخص شــکل بگیــرد .بنابرایــن این
افزایــش مقــاالت میتوانــد یــک نشــان مثبــت باشــد،
امــا از ســوی دیگــر وقتــی بــه آمارهــای جهانــی و ملی

و تجربــه زیســته خــود رجــوع میکنیــم ،میبینیــم
موضــوع مهاجــرت و فـرار مغزهــا بــا عناویــن مختلف
از مهاجــرت نخبــگان گرفتــه تــا ف ـرار مغزهــا روز بــه
روز در حــال افزایــش اســت .برخــی خوشــبینانه بــا
ایــن پدیــده برخــورد میکننــد و اســمش را «چرخش
نخبــگان» میگذارنــد و معتقدنــد در شـرایط جهانــی
شــدن امــروزی ،نخبــگان در جهــان میچرخنــد.
از آمریــکا میرونــد بــه کانــادا ،از کانــادا میرونــد
بــه اروپــا و حتــی در خــود کشــورهای اروپایــی هــم
چرخــش نخبــگان داریــم و در کشــورهای موســوم
بــه کشــورهای شــمال ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن
اســت و چیــز عجیبــی نیســت .آنهــا بــا ایــن اســتدال
قضیــه را توجیــه میکننــد و معتقدنــد ایــران هــم
نیــروی متخصــص و ســرمایه انســانی تربیــت میکنــد
و ســرمایه انســانی مــازاد خــود را در ش ـرایط جهانــی
شــدن بــه دیگــر کشــورها میفرســتد .میگوینــد
هماننــد جریــان علــم و جریــان تکنولوژیــک ،جریان
نخبــگان هــم داریــم.
و بــه نظــر شــما رونــد مهاجــرت نخبــگان ایرانی در
ایــن چارچــوب تحلیلــی نمیگنجد؟

گمانــم ایــن اســت ،ایــن مهاجــرت نخبــگان کــه
در کشــور شــکل میگیــرد ،مهاجرتــی نیســت کــه
وابســته بــه شـرایط عــادی جهانــی شــدن باشــد و قابل
مقایســه بــا جریــان نخبــگان در اروپــا باشــد .معتقــدم
مهاجــرت نخبــگان از ای ـران نوعــی «گریــز» اســت،
امــا در اروپــا نمیشــود اســمش را گریــز گذاشــت.
شــاید بشــود گفــت یــک جابجایــی عــادی اســت
کــه ب ـرای بهبــود ش ـرایط زندگــی و تحقیــق علمــی
صــورت میگیــرد تــا فرصتهــای اقتصــادی بهتــری
بــه دســت بیاورنــد؛ ایــن جابجایــی هم ـراه بــا گریــز
اجتماعــی نیســت.
ممکــن اســت بگوینــد همــه مهاجرتهــای قشــر

ً
تحصیلکــرده لزومــا در ایــن چارچــوب قــرار
نمیگیــرد و افــرادی هســتند کــه از کشــور خــارج
میشــوند امــا ایــن حالــت ناخشــنودی و نارضایتــی را
ندارنــد و حتــی ممکن اســت بخشــی از اینها کســانی
باشــند کــه از نظــر سیاســی هــم بــا نظــام مســتقر
همدلــی کامــل داشــته باشــند ،امــا بــاز دســت بــه
ـرا
مهاجــرت میزننــد .ایــن گ ـزاره درســتی اســت زیـ ً
ایــن مـوارد شــامل جابجایــی عــادی اســت و احتمــاال
بـرای بــاال رفتــن ســطح تحصیــل و ســپس بازگشــت
بــه کشــور و خدمــت بــه جامعــه صــورت میگیــرد.
متاســفانه شـرایط یــک مطالعــه تجربــی خــوب در این
موضــوع بـرای مــا فراهــم نشــده اســت تــا ببینیــم چند
درصــد بــر اثــر گریــز دســت بــه مهاجــرت میزننــد
و چــه تعــدادی شــامل مهاجــرت عــادی میشــوند.
چنــد ســال پیــش پروپوزالــی ب ـرای ایــن مطالعــه در
ایــن موضــوع ارائــه دادم و موافقــت صــورت نگرفت.
ً
اساســا اطاالعاتــی کــه در مــورد مهاجــرت نخبــگان
بــه خــارج از کشــور داریــم اطالعــات دقیقــی نیســت
و در م ـواردی متناقــض اســت .گفتــه مــی شــود در
ســال ،حــدود  ۲۰۰ه ـزار نفــر بــا تحصیــات عالــی
از کشــور خــارج مــی شــوند کــه رقــم باالیــی اســت
و احتمــال بازگشــت آنهــا هــم در گــذر زمــان کمتــر
شــده اســت .در گذشــته درصــد بیشــتری از آنهــا بــه
کشــور بــر میگشــتند امــا امــروز کمتــر شــده اســت.
هــدف مــا در کتــاب ایــن بــود کــه ایــن موضــوع را
برجســته کنیــم .مــا نبایــد صرفــا نیــروی متخصــص
را بــه عنــوان ســرمایه انســانی تلقــی کنیــم .البتــه
نظریــه غالــب در زمینــه جابجایــی نخبــگان ایــن
اســت کــه آنهــا ســرمایه انســانی هســتند کــه بــا انجــام
ســرمایهگذاری شــخصی و دولتــی بــه موقعیتــی
رســیدهاند و حــاال بایــد ایــن ســرمایه بــه جامعــه
برگــردد و در بــازار کار عرضــه شــود و ســهم خــود را
در مناســبات اقتصــادی بــه دســت بیــاورد؛ ایــن یــک

گفت و گو
نــوع محاســبهگری اســت .در ایــن منطــق ،نخبــگان
بــا خــود فکــر میکننــد در ایــران چقــدر بــه آنهــا
حقــوق میدهنــد و اگــر جایــی حقــوق بیشــتری
بدهــد بــه آنجــا مهاجــرت میکننــد .بنابرایــن در ایــن
رویکــرد یــک بحــث اقتصــادی مطــرح اســت و از
ســالهای  ۱۹۶۰ایــن تئــوری ســرمایه اجتماعــی غالــب
اســت .از طرفــی اگــر میخواهیــم مســاله مهاجــرت
را حــل کنیــم بایــد بــه علــل و عوامــل اقتصــادی توجه
کنیــم.

مـواردی در ایــن سیاسـتهای بــه اصطــاح حمایتــی
دیــده میشــود کــه فکــر میکننــد موثــر اســت؛
ً
مثــا پرداخــت فــوق العــاده حقــوق ،افزایــش می ـزان
حــق التحقیــق بـرای نخبــگان یــا افزایــش میـزان حــق
حضــور در جلســات ،وام خریــد خودرو ،ســاعت کار
شــناور و انتصــاب بــه ســمتهای مدیریتــی کــه البتــه
موثــر اســت ،امــا بــدون در نظــر گرفتــن رویکردهــای
فرهنگــی و سیاســی بــی نتیجــه اســت و بــی نتیجــه
بــودن آن طــی ســالهای اخیــر اثبــات شــده اســت.

چــه شــواهد و قراینــی بــرای وجــود این رویکــرد در
کشــور در مواجهــه بــا نخبــگان وجــود دارد و آیــا
میتــوان اســتدالل کــرد کــه نــگاه مــا بــه نخبــگان
طــی ســالهای اخیــر یــک نــگاه ابــزاری محــدود
بــوده اســت؟

فــارغ از مســائل اقتصــادی کــه بــه نظــر شــما تنهــا
یکــی از ابعــاد نــگاه صحیــح بــه نخبــگان اســت،
موثرتریــن عامــل بــرای حفــظ نخبــگان در کشــور
چیســت؟

ایــن نــگاه ،رویکــرد غالــب را در تدویــن اســناد
مربــوط بــه سیاســتگذاری بــرای حفــظ و جــذب
نخبــگان در کشــور مــا طــی ســالهای اخیــر بــوده
اســت .اســنادی کــه در کتــاب هــم ذکــر شــده
اســت مویــد همیــن مطلــب اســت .مثــا ســند
«سیاســتها و راهکارهــای کاهــش مهاجــرت
نخبــگان» مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
یــا ســند «تمهیــل شـرایط اســتفاده بهینــه از نخبگان»،
«آئیــن نامــه جــذب و نگهــداری از نیــروی انســانی
نخبــه»« ،راهکارهــای بهبــود وضعیــت نخبــگان و
اســتعدادهای برتــر» مصــوب شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی و همچنیــن «ســند راهبــردی کشــور در
امــور نخبــگان» مصــوب شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی همــه و همــه گویــای نــگاه اقتصــادی و
ســرمایه انســانی بــه نخبــگان اســت .تمــام این ســندها
کــه بررســی شــده اســت و از نظــر مــن در داخــل
تئــوری ســرمایه انســانی قضیــه را تحلیــل میکنــد.
بنابرایــن رویکــردی کــه مــن اســمش را گذاشــتهام
رویکــرد اقتصــاد گرایانــه و شــغل گرایانــه ،بــر ایــن
مصوبــات حاکــم اســت .تمــام راهکارهــا بــرای
بهبــود وضعیــت و حفــظ و نگهــداری نیــروی نخبــه
ً
صــورت میگیــرد .نهایتــا بــه ایــن مختومــه میشــود
کــه مــا ش ـرایط شــغلی آنهــا را تقویــت کنیــم .ایــن
سیاســتها بعــد فرهنگــی و سیاســی موضــوع را در
نظــر نگرفتــه اســت .تفــاوت نــگاه مــن هــم بــا ایــن
نظریــه غالــب ایــن اســت کــه مهاجــرت نخبــگان را
نبایــد صرفــا یــک پدیــده اقتصــادی دیــد کــه فکــر
کنیــم اگــر بودجــه تصویــب کردیــم و شــغلی ایجــاد
کردیــم ،نخبــگان در کشــور میماننــد .مــا م ـواردی
داشــتیم کــه فــرد درآمــد و شــغل خوبــی هــم داشــته
امــا ســرمایه و کارخانــه و امــاک خــود را زیــر قیمت
فروختــه و دســت زن و بچــه اش را کــه غالبــا تحصیل
کــرده هــم بودنــد گرفتــه و مهاجــرت کــرده اســت.

مســاله نــگاه اقتصــادی یکــی هــم ایــن مــورد اســت
کــه دســتگاههای دولتــی حتــی تــوان همیــن
حمایتهــای اقتصــادی را هــم ندارنــد .مثــا در
یکــی از آئیــن نامــه هــا  ۱۵۰هــزار تومــان افزایــش
حقــوق بــرای نخبــگان پیــش بینــی شــده کــه بــه
نوعــی توهیــن اســت .تقلیــل دادن نخبــگان بــه
کارمنــدان حقــوق بگیــر کــه بایــد بــه رفاهشــان توجــه
کــرد نتیجــه همیــن رویکــرد اســت کــه بــه اف ـراد بــه
عن ـوان انســان اقتصــادی نــگاه میکنــد .انــگار کــه
مســاله تحصیــل کــردگان فقــط پــول و شــغل اســت،
در حالــی کــه اینهــا دغدغــه و مســائل دیگــری هــم
دارنــد و مــن ایــن را در مفهــوم «مشــارکت» خالصــه
کــردهام .چیــزی کــه نخبــگان در زمینههــای
مختلــف دنبــال آن هســتند مشــارکت اســت .البتــه
مشــارکت بــه طــور طبیعــی یــک بعــد اقتصــادی هــم
دارد .آنهــا تحصیــل کردهانــد و دوســت دارنــد در
شــغل و ســمت درخــوری کار کننــد و احســاس
کننــد در ســازمانی کــه کار میکننــد مفیــد هســتند
و ســازمان هــم ب ـرای کشــور مفیــد اســت و آنهــا در
حیــات ســازمان موثرنــد .نمیشــود مــا فــردی را
بــا درجــه علمــی بــاال اســتخدام کنیــم و در اتاقــی
محبــوس کنیــم و بخواهیــم مثــل یــک ابــزار بــا او
برخــورد کارمنــدوار داشــته باشــیم .نخبــگان دانــش
میخواهنــد در فضــای مشــارکتی کار کننــد .ایــن
بحثــی نیســت کــه فقــط دولتهــا در شــکلگیری آن
نقــش داشــته باشــند .بــه عنـوان مثــال اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه کــه بیشــتر بــا انجمنهــای علمــی
مشــارکت داشــته باشــند کمتــر دســت بــه مهاجــرت
میزننــد چــون احســاس مشــارکت اجتماعــی دارنــد.
نخبــگان صاحبــان ایــدهای هســتند کــه لزومــا ممکن
اســت علمــی نباشــد و جنبــه فرهنگــی داشــته باشــد.
ممکــن اســت فرهنــگ اجتماعــی و قومی باشــد زبان
و مذهــب و  ...باشــد یــا اینکــه باورهــای شــخصی
خودشــان باشــد .عالقــه بــه یــک ســبک خــاص
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موســیقی ،عالقــه بــه ابعــاد فرهنگــی ای ـران و حتــی
یــک کشــور دیگــر یــا فرهنگ جهانــی؛ اینهــا مباحث
فرهنگــی اســت کــه انســانها درگیــر آن هســتند .اگــر
مــن نوعــی موســیقی را دوســت دارم بایــد به رســمیت
شــناخته شــود .ب ـرای داشــتن یــک عالقــه فرهنگــی
یــا ســبک زندگــی مشــخص نبایــد تحقیــر شــوم یــا
بــه حاشــیه رانــده شــوم .عمــا در درون ســازمانها
و نهادهــا در انتخــاب مدیـران و گزینشهــای دیگــر،
افــراد در جایگاههــای مختلــف در تمــام اینهــا
حساســیتهایی روی اف ـراد وجــود دارد و ایــن یــک
ســری از نخبــگان را آزار میدهــد.
جنبــه سیاســی یــک بحــث جــدی و البتــه حداقلــی
اســت .اینکــه دانشــگاهیان و صاحبــان تخصــص
بایــد در کشــور احســاس کننــد همــان یــک رایــی
کــه دارنــد بــه حســاب میآیــد و محتــرم شــمرده
میشــود .نــه اینکــه فقــط در مواقــع انتخابــات بلکــه
پــس از انتخابــات هــم محترم شــمرده شــود .افـراد در
انتخابــات کــم و بیــش شــرکت میکننــد .امــا غالبــا
بعــد از انتخابــات بــه آنچــه انگیــزه آنهــا از حضــور
پــای صنــدوق رای بــوده نمیرســند .ایــن بــه
نحــوی محــدود کــردن مشــارکت سیاســی جامعــه و
دانشــگاهیان اســت .شــما زمینــه رایگیــری را فراهــم
کــردی امــا پــس از آن برنامههایــی را کــه دانشــگاهیان
بــرای همیــن رای دادنــد محــدود میکنــی .هــر
چهــار ســال یکبــار بــه س ـراغ مــا میآینــد و کارشــان
کــه تمــام میشــود در خــاء میمانیــم و ایــن
میشــود کــه از نظــر سیاســی اثرگــذار نیســتیم.
فقــدان ایــن اثرگــذاری ســبب میشــود افــراد بــه
چارچــوب سیاســی کــه در آن زندگــی میکننــد بــی
عالقــه شــوند.
بــا تمــام ایــن مباحــث ،ســوالی کــه مطــرح میشــود
ایــن اســت کــه بــا وجــود همــه چالشهایــی
کــه شــما ذکــر کردیــد امــا بســیاری نخبــگان تــن
بــه مهاجــرت نمیدهنــد و بــا پذیــرش همــه
محدودیتهــا در کشــور میماننــد.

ببینیــد «خانــه» همیشــه یــک مفهومــی اســت کــه
در ذهــن همــه مــا جایــگاه باالیــی دارد و چــه کســی
میفهمــد خانــه یعنــی چــه؟ کســی کــه بــی خانمــان
اســت ،کســی که خانــه دارد امــا از خانـهاش بازمانده
اســت .در نظــر بگیریــد در ســرمای زمســتان کلیــد
خانــه را گــم کردهایــد و کســی نیســت بــه شــما
پنــاه بدهــد .افـراد بیمــار و بســتری در بیمارســتان کــه
رنــج میکشــند آســایش خانــه را متوجــه میشــوند.
کشــور هــم مثــل خانــه بزرگــی اســت کــه هیچکــس
عالقــه نــدارد بــه راحتــی از آن بگــذرد .هنــوز کــه
هنــوز اســت شــعر مولــوی کــه میگویــد «کز نیســتان
تــا مــرا ببریدهانــد در نفیــرم مــرد و زن نالیدهانــد»

گفت و گو
معتبــر اســت .انســان همیشــه میــل بازگشــت بــه خانــه
دارد .اگــر بــا افـراد خــارج از کشــور کــه سالهاســت
نتوانســتهاند بــه کشــور برگردنــد یــا محدودیتــی بـرای
ورود دارنــد صحبــت کنیــد اشــک در چشمشــان
حلقــه میزنــد .حــال چــه میشــود کــه اف ـراد نخبــه
بــا ایــن عالقــه بــه کشورشــان تصمیــم بــه مهاجــرت
ً
میگیرنــد؟ البتــه صرفــا هــم مســائل اقتصــادی
نیســت .مــردم تصمیمــات اســتراتژیک میگیرنــد.
مثــا فــردی را تصــور کنیــد کــه زن و بچــه دارد و
بیــکار اســت و مــیرود ژاپــن مــرده میشــوید و
بدبختــی میکشــد نــه بــرای پــول بــه خاطــر زن
و بچــهای کــه اینجــا هســتند .بــه خاطــر مناســبات
خانوادگــی بــه خاطــر عشــق بــه فرزنــد .پــس نگوییــم
بــه خاطــر پــول رفــت خــودش را آواره کــرد .مــن
دیــدهام کارگــران افغــان را کــه در ایــران بســیار کار
میکننــد در ســختترین شــرایط وقتــی از آنهــا
س ـوال میکنیــد میگوینــد در افغانســتان زن و بچــه
دارم و بــرای آنهــا کار میکنــم .وقتــی جایــی هــم
فاکتورهــای اقتصــادی مطــرح میشــود بــاز انســان
اجتماعــی اســت و پــول را ابــزاری میبینــد بــرای
رســیدن بــه اهــداف انســانی و اجتماعــی خــودش.
گفتــه میشــود کــه هرچــه نیازهــای زیســتی و
خــورد و خــوراک آدمهــا تامیــن شــود بــاز نیازهــای
رده باالتــری بــرای آنهــا زنــده میشــود .در مــورد
نخبــگان دانــش کــه ایــن صادقتــر اســت .آنهــا نیــاز
بــه برنــد شــدن در اجتمــاع و عــزت نفــس دارنــد تــا
احســاس تعلــق اجتماعــی کننــد و احســاس کننــد در
جامعــه شــخصیت دارنــد و میتواننــد عالیــق خــود
را اب ـراز کننــد و ش ـرایط زندگــی جمعــی ب ـرای آنهــا
فراهــم شــود .ایــن کمبودهــا در جامعــه بـرای نخبگان
وجــود دارد .مــا ســرمایهگذاری وســیعی میکنیــم
امــا آنهــا را از دســت میدهیــم نــه تنهــا ضــرر
اقتصــادی و ســرمایهگذاری اســت ،بلکــه از نظــر
فرهنگــی هــم خس ـران اســت زی ـرا نخبــگان ســرمایه
فرهنگــی کشــور هــم هســتند .بــا بــودن ایــن نخبــگان
اســت کــه میتوانیــم کشــوری داشــته باشــیم و
بگوییــم از نظــر فرهنگــی ایــن کشــور ســطح مناســبی
دارد و از نظــر سیاســی هــم یــک جامعــه فعــال و
مشــارکتجو دارد .مــا ذخایــر انســانی و فرهنگــی و
سیاســی خــود را کاهــش میدهیــم.
در حــال حاضــر در کشــور نهــادی تحــت عنــوان
«بنیــاد نخبــگان» وظیفــه شناســایی و ارائــه برخــی
تســهیالت بــه افــراد تحــت پوشــش را دارد .آیــا این
ســاختار میتوانــد تــا حــدی پاســخگوی نیازهــای
نخبــگان باشــد؟

بــه طــور کل بــا سیاسـتهای نخبهپــروری مخالفــم؛
بنابرایــن بــا تشــکیل نهــادی تحــت عنــوان «بنیــاد

نخبــگان» کــه انســانها را درجهبنــدی میکنــد هــم
مخالفــم .مــن اگــر نخبــهام ،هســتم و اگــر نیســتم
نیســتم؛ جامعــه خــودش نخبگانــش را تشــخیص
میدهــد .اینکــه یــک نهــاد دولتــی بیایــد آدمهــا را
طبقــه بنــدی کنــد ،معیــار بگــذارد و بگویــد کســی
نخبــه اســت یــا نیســت ،طبیعتــا یــک ســری معیارهای
غیــر علمــی هــم دخیــل خواهــد شــد و لزومــا افـرادی
کــه شایســته برخــورداری از ایــن عنوان هســتند ممکن
اســت در عمــل بــه عنـوان نخبه شــناخته نشــوند .قبال
هــم اعــام کــردهام بــا سیاســتهای نخبهپــرور مخالــم.
حتــی در روایاتمــان داریــم کــه «بنــدگان خــدا را
طبقــه بنــدی نکــن» .آخــر ایــن سیســتم ممکن اســت
بــه یــک نــگاه نژادپرســتانه و اصــاح ژنتیــک منجــر
شــود .همیــن امــروز هــم میبینیــم اف ـرادی کــه بــه
آنهــا عنـوان نخبــه دادهایــم ممکــن اســت درگیــر یک
نــگاه خودبرتربینــی و خودبــزرگ بینــی شــوند .در
ارتبــاط بــا دیگـران بــا فاصلــه ارتبــاط برقـرار میکننــد
کــه مــا عضــو بنیــاد نخبــگان هســتیم .در کشــورهای
مختلــف دنیــا هــم ایــن ســاختار جایــی نــدارد.
در آمریــکا بنیــاد نخبــگان نداریــم در انگلســتان و
فرانســه هــم نداریــم تــا جایــی کــه میدانــم فقــط
در کوبــا چنیــن ســاختاری هســت و تــا حــدی هــم
در شــوروی ســابق وجــود داشــت .ایــن یــک نهــاد
ســاخته دولــت اســت ،حــاال نخبــگان چــه کســانی
هســتند؟  ۲یــا ســه مقالــه چــاپ کردهانــد یــا جایــی
شــاگرد اول شــدهاند ،ایــن یعنــی نخبــه؟ اگــر بــه طور
طبیعــی اجــازه دهیــم فضــای علمــی کار خــودش را
میکنــد ،ردهبنــدی خــودش را انجــام میدهــد .مــا
نمیگوییــم نظــام علــم نظــام ردهبنــدی نداشــته باشــد
بلکــه معتقدیــم ایــن ردهبنــدی بــا بخشــنامه و مقالــه
انجــام نمیشــود .گاهــی حتــی توهینآمیــز اســت
چیزهایــی کــه در آئیننامههــا مینویســند .مثــا
میخواهیــم بــه دانشــیار و اســتاد احتــرام بگذاریــم
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پــروژه آنهــا را  ۵میلیــون باالتــر تصویــب میکنیــم.
ایــن حرمــت بــه اســتاد نیســت بلکــه پولکــی کــردن
مناســبات اجتماعــی اســت و شــأن اســتاد بــا ایــن
مقولههــا نبایــد ســنجیده شــود .بنیــاد نخبــگان هــم
مســائل را کاالیــی میکنــد .اگــر جامعــه خــودش
متکفــل مســائل باشــد بلــد اســت چگونــه عمــل کند
کــه منزلتهــا بــه معنــای واقعــی شــکل بگیــرد .در
یکــی دو فصــل کتــاب همیــن کاالیــی کــردن نظــام
نخبــگان را مطــرح کــردهام .صرفــا در یــک معاملــه
مالــی میشــود مســائل نخبــگان را حــل کــرد؟ خیــر
آنهــا نیــاز بــه مســائلی دارنــد کــه در چارچــوب پــول،
امکانــات و خانــه و خــودرو نیســت .ایــن کــه نــه بــا
شــعار حــل میشــود نــه بــا پــول ،بــه ایــن دلیــل اســت
کــه نهادهــای راهبــردی و سیاســتگذاری بایــد
دقــت کننــد در سیاســتگذاری امــور نخبــگان.
جاهایــی هــم بایــد مداخلــه را بــه حداقــل کاهــش
دهنــد.
و صحبت پایانی ...

بایــد توجــه داشــته باشــیم یــک عامــل مهاجــرت
ممکــن اســت حــاد باشــد امــا عامــل اصلــی نباشــد.
ایــن در مــورد علــت اقتصــادی مهاجرت نخبــگان هم
صــادق اســت .مســائل اقتصــادی بــه دلیــل حــاد بودن
و ملمــوس بــودن گاهــی بــا مســائل اصلــی اشــتباه
گرفتــه میشــوند .یــک ایرانــی بــه ویــژه بــا درجاتــی
از فرهنــگ و دانــش و ســرمایه علمــی و تخصصــی
خواهــان ایــن اســت کــه بــه عنـوان یــک شــهروند در
جامعــه بــه رســمیت شــناخته شــده و محتــرم شــمرده
شــود .شــغل مناســب کــه جــزو بدیهیــات اســت ،امــا
ایــن نیســت کــه شــغل را فراهــم کنیــم و شــهروندی
معتبــر بــه او ندهیــم بایــد انتظــار داشــته باشــیم تحمــل
نکنــد .امــروز صحبــت از جهانونــدی هــم مطــرح
اســت .رفــت و آمدهــا و ارتباطــات ســاده شــده
اســت و چــه بســا برخــی بگوینــد میرویــم .تابوهــا
شکســته شــده اســت و مــردم ترســی از مهاجــرت و
زندگــی در کشــور غریــب ندارنــد .میزان مســافرتهای
خارجــی ایرانیــان براســاس آمــار در  ۱۰ســال اخیــر
 ۸۰درصــد افزایــش یافتــه اســت .در ایــن شــرایط
ضریــب حساســیت نخبــگان دانــش و انتظــارات آنها
هــم بیشــتر میشــود .زمانــی شــاید نخبــگان فکــر
میکردنــد جــای زیــادی ندارنــد برونــد امــا امــروز
مهاجــرت خیلــی ســاده شــده اســت .دانشــجویان مــا
بــا چندیــن دانشــگاه و کشــور مذاکــره میکننــد و
باالخــره از یکــی از آنهــا جــواب مثبــت میگیرنــد
امــا اینکــه چــرا میرونــد بــر میگــردد بــه همیــن
موضوعاتــی کــه مطــرح شــد.

اخبار پژوهشکده
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انتصاب معاونین «پژوهشی و آموزشی» و «اداری ،مالی»
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

جلســه تودیــع و معارفــه معاونیــن محتــرم
پژوهشــی و آموزشــی و اداری ،مالــی و مدیریــت
منابــع پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار شــد.

در ایــن جلســه حســین میرزایــی رئیــس ایــن
پژوهشــکده در احــکام جداگانــهای دکتــر رضــا
ماحــوزی را بــه ســمت سرپرســت معاونــت
پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده و علــی میرزایــی
را بــه ســمت سرپرســت معــاون اداری ،مالــی و
مدیریــت منابــع پژوهشــکده و دکتــر جبــار رحمانی
را بــه ســمت مشــاور رئیــس در حــوزه انتشــارات
منصــوب کــرد.
در ایــن نشســت دکتــر حســین میرزایــی بــا مــروری
بــر آنچــه در حــدود  ۲ســال گذشــته در پژوهشــکده
گذشــت گفــت :دکتــر رحمانــی در مــدت زمانــی
کــه بــه عنـوان معــاون پژوهشــی و همچنیــن مســئول
انتشــارات ایــن پژوهشــکده فعالیــت داشــت تحولــی
هــم بــه لحــاظ محتوایــی و هــم بــه لحــاظ فــرم و
قالبــی کــه یــک اثــر انتشــاراتی بایــد داشــته باشــد
ایجــاد کردنــد.
میرزایــی افــزود :دورهای کــه دکتــر رحمانــی
مســئولیت در پژوهشــکده بــه عهــده داشــته ســابقه
درخشــانی اســت و انشــاالله حــوزه انتشــارات را بــا
گامهــای بلندترادامــه دهنــد.
جبــار رحمانــی نیــز در ایــن نشســت بــا تاکیــد
بــر جایــگاه پژوهشــکده گفــت :زمانــی کــه بــه

معاونــت پژوهشــی آمــدم آقــای دکتــر نبــوی بــه من
توصیــه کــرد ،چندتــا کار جــدی را بــرای خــودت
تعریــف کــن کــه زمانــی کــه از اینجــا رفتــی آنهــا
مانــدگار باشــند .چنــد تــا کار بــرای مــا در ایــن زمان
اساســی بــود کــه یکــی از آنهــا انتشــارات ،گرنــت
و ســایت بــود .تــاش مــا ایــن بــود کــه بخشــی
از آنهــا را بــه کمــک دوســتان بــه جــای خــود
برســانیم .امیــدوارم کــه دوســتان جدیــد و بــه ویــژه
دکتــر ماحــوزی کاســتیهای مــا را برطــرف کننــد
و پژوهشــکده را ارتقــا بیشــتری ببخشــند.
رضــا ماحــوزی نیــز در بخشــی از ایــن نشســت
گفــت :تصــورم ایــن اســت کــه مــا بــر یــک کشــتی
ســوار هســتیم کــه اگــر بخشــی کار خــود را بــه
خوبــی انجــام ندهــد ،بــار بــر دوش بخشهــای
دیگــر میافتــد .بنابرایــن الزمــه بــودن در کنــار
همدیگــر بــه عن ـوان یــک خان ـواده ،ایــن بــود کــه
هــر یــک از افــراد آ گاهانــه جایــگاه خودشــان را
بازشناســی کننــد و اگــر قــرار اســت نفعــی برســد از
قبــل کلیــت بــه همــه میرســد و اگــر قــرار اســت
ضــرری هــم برســد مســلما همــه ضــرر میکننــد.
بنابرایــن اگــر فــردی در جایــی نقصــی میبینــد
آن نقــص را متوجــه خــود ببینــد و متوجــه باشــد
کــه ایــن نقــص در درازمــدت بــه زودی بــه خــود
او برخواهــد گشــت .بنابرایــن بایــد تــاش کنــد
کــه بــه مثابــه عضــوی از یــک سیســتم ایــن نقــص
شناســایی و کمــک بــه برطــرف کــردن آن کنــد.
وی افــزود :ایــن نــگاه مدیریــت پژوهشــکده اســت

و کلیــت نــگاه مدیــران پژوهشــکده در قبــل و
انشــاالله در آینــده بــر ایــن بــوده کــه ایــن سیســتم
برپــا باشــد و هرچیــزی کــه هســت بــرای ایــن
سیســتم اســت.
ماحــوزی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت:
امــا دربــاره معاونــت پژوهشــی بایــد بگویــم کــه
تمــام دغدغــه و انتظاراتــی کــه از پژوهشــکده
مــیرود ،همــواره ایــن موضــوع مطــرح بــوده کــه
چــکار کنیــم کــه پژوهشــکده بــه یــک جریــان
فکــری تبدیــل شــود .یعنــی اعضــای اینجــا بایــد
بعــد از مدتــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند و
بگوینــد کــه ایــن گــزاره نتیجــه و تفکــر مــن اســت.
علــی میرزایــی نیــز در بخشــی از ایــن نشســت بــا
ابــراز خوشــحالی از اینکــه در جمــع اســاتید و
هیئــت علمــی پژوهشــکده هســتند گفت :امیــدوارم
همــه دوســتان بــه ارتقــای فضــای پژوهشــکده بــا
مــا کمــک کننــد .چــرا کــه فضاهــای علمــی و
پژوهشــی فضاهــای خاصــی هســتند کــه امیــدوارم
بتوانیــم بــه ایــن فضــا کمــک کنیــم.
وی افــزود :جشــنواره فارابــی هــم کــه فضایــی بــرای
ارتبــاط بیشــتر بــا تمامــی اصحــاب علــوم انســانی
اســامی اســت کــه انشــاالله برنامههــای آنجــا هــم
بــه قــوت قبــل ادامــه پیــدا کنــد و از کمــک همــه
دوســتان در ایــن زمینــه هــم بهرهمنــد باشــیم.

اخبار پژوهشکده

بازدید مدیر گسترش روابط بینالملل دانشگاه پاریس ۱۳
از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
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در راســتای تفاهمنامــه امضاءشــده میــان
دانشــگاه پاریــس  ۱۳و پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،پروفســور
علــی اســمیدا ،مدیــر گســترش روابــط بینالملــل
خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و آمریــکای جنوبــی
دانشــگاه پاریــس  ،۱۳در نشســت هماندیشــی
پژوهشــکده حضــور یافــت.

ایــن جلســه در پــی حضــور و توافــق اولیــه معاونــان
ایــن دانشــگاه در پژوهشــکده و همچنیــن در
ادامــه مذاکــرات و حضــور مســئوالن پژوهشــکده
در دانشــگاه پاریــس  ۱۳انجــام شــد و در آن
چشــمانداز پیــشرو و چگونگــی تســهیل روندهــا
در مســیر تحقــق نخســتین مرحلــه تفاهمنامــه
بررســی شــد.
گفتنــی اســت  ۲۵درصــد از دانشــجویان دانشــگاه
پاریــس  ۱۳بــه عنــوان یکــی از دانشــگاههای
ســوربن ســیته پاریــس جــزو دانشــجویان بینالمللــی
بهشــمار میرونــد .تاکنــون توافقنامههــای
بســیاری بیــن ایــن دانشــگاه و ســایر دانشــگاههای
دنیــا بــه امضــا رســیده اســت.

نشست «دیپلماسی علمی-
توسعه آموزشعالی؛ فراملی
از منظر جذب دانشجوی
خارجی»
نشســت «دیپلماســی علمــی -توســعه آمــوزش
عالــی؛ فراملــی از منظــر جــذب دانشــجوی
خارجــی» بــه همــت گــروه آیندهنگــر
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم دوشــنبه  ۲۴اردیبهشــت ســاعت
 ۱۰تــا  ۱۲بــا ســخنرانی دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده
در محــل ســالن جلســات پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار شــد.

در ایــن نشســت علیــزاده گفــت :عمدتــا فــارغ
التحصیــان آمــوزش عالــی از انگلیــس هســتند .بــه
هــر حــال مــا نیازمنــد ترویــج گفتمــان بیــن المللــی
ســازی آمــوزش عالــی هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف بیــن المللــی ســازی
گفــت :مهمتریــن اهــداف بینالمللــی ســازی
آمــزش عالــی ابتــدا اینکــه نفــوذ داشــته باشــیم ،بــه
شــکوفایی اقتصــاد آمــوزش عالــی کمــک شــود.
علیــزاده افــزود :بودجــه آمــوزش عالــی کشــور
نیوزیلنــد یــک و نیــم میلیــارد دالر اســت کــه

نســبت بــه کشــور مــا بســیار بیشــتر اســت.
وی بــا اشــاره بــه رقبــای مــا در جــذب دانشــجوی
خارجــی در منطقــه گفــت :دو رقیــب مــا در جذب
دانشــجوی خارجــی ترکیــه و روســیه هســتند.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه در بیــن اســتانهای
خودمــان کردســتان رکــوردار جــذب دانشــجوی
شــهریه پــرداز اســت .همچنیــن دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران یکــی از بهتریــن دانشــگاهها در

جــذب دانشــجوی خارجــی اســت کــه حتــی
دانشــجو از امریــکا هــم دارد.
وی بــا اشــاره بــه ضعــف یادگیــری زبــان فارســی در
بیــن دانشــجویان خارجــی گفــت :ســی درصــد از
اخراجیــان دانشــجو بــه دلیــل ضعــف در یادگیــری
زبــان فارســی اســت.

اخبار پژوهشکده

شماره نخست | صفحه  | 27بهار ۱۳۹۷

اخبار کنفرانسهای اعضای هیئت علمی

نشســت هــای نقــد و بررســی کتــاب کــه
در تابســتان برگــزار خواهنــد شــد:

همایشهای پیش رو

• دکتــر جبــار رحمانــی در پنجمیــن کنفرانــس
بینالمللــی جامعــه ،فرهنــگ ،آمــوزش ( 15تــا 17
خــرداد  5/ 1397تــا  7ژوئــن  )2018در فرانســه
شــرکت و مقالــه «تحــوالت موقعیــت زنــان در
آیینهــای عــزاداری محــرم» را ارائــه کــرد.

• نشســت نقــد و بررســی کتــاب «حکایــت
دانشــگاه» اثــر حســن محدثی،یکشــنبه  ۱۰تیرمــاه بــا
حضــور عبــاس کاظمــی ،اســمعیل خلیلــی و جبــار
رحمانــی برگــزار میشــود.

• پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم در نظــر دارد بــا همــکاری موسســه
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی و مرکــز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور همایشــی را بــا
عنــوان «آموزشعالــی ،علــم و فنــاوری» در ســال
جــاری برگــزار کنــد.

• آقــای دکتــر جبــار رحمانــی در شــانزدهمین
کنفرانــس بینالمللــی انجمــن اروپایــی مطالعــات
دیــن ( 27تــا  31خــرداد 17/ 1397تــا  21ژوئــن
 )2018در ســوئیس شــرکت و مقالــه «دانشــگاه و
هویــت دینــی متکثــر در ایــران» را ارائــه کــرد.
• آقــای دکتــر حســین میرزایــی در کنفرانــس
بینالمللــی انجمــن جامعهشناســی اروپایــی؛
شــبکه پژوهشــی جامعهشناســی شــهری ( 6تــا 8
تیــر  27/ 1397تــا  29ژوئــن  )2018در مادریــد
اســپانیا شــرکت و مقالــه «بازهویتیابــی شــهروندان
تهرانــی از طریــق ســرای محلــه» را ارائــه خواهــد
کــرد.
• آقــای دکتــر عبــاس کاظمــی در دوازدهمیــن
کنفرانــس بینالمللــی تقاطعهــا در مطالعــات
فرهنگــی ( ۲۱تــا  ۲۴مــرداد  ۱۲/ 1397تــا ۱۵
آ گوســت  )2018در شــانگهای چیــن شــرکت و
مقالــه «مطالعــات فرهنگــی ایرانــی و هژمونــی طبقــه
متوســط شــهری» را ارائــه خواهــد کــرد.
• آقــای دکتــر رضــا ماحــوزی در بیســت و
چهارمیــن کنگــره جهانــی فلســفه  ۲۲( FISPتــا
 ۲۹مــرداد  ۱۳/ 1397تــا  ۲۰آ گوســت  )2018در
پکــن چیــن شــرکت و مقالــه «مالحظــه انتقــادی
در بــاب نظریــه آمــوزش نــزد کانــت و فیشــته» را
ارائــه خواهــد کــرد.
• آقــای دکتــر رضــا صمیــم در پنجمیــن کنفرانــس
بینالمللــی جامعــه ،فرهنــگ ،آمــوزش ( 20تــا
 22شــهریور 11/ 1397تــا  13ســپتامبر  )2018در
دانشــگاه وروتســاو در لهســتان شــرکت و مقالــه
«دانشــگاه و تولیــد طبقــه متوســط در یــک کشــور
درحــال گــذار»را ارائــه خواهــد کــرد.
• آقــای دکتــر رضــا ماحــوزی در چهارمیــن
کنفرانــس بینالمللــی پیشــرفت در آمــوزش و
علــوم اجتماعــی ( ۲۳تــا  ۲۵مهــر  ۱۵/ 1397تــا ۱۷
اکتبــر  )2018در اســتانبول ترکیــه شــرکت و مقالــه
«مالحظــه انتقــادی در بــاب پیشــرفت عقــل در
تاریــخ :کانــت و نقــش آمــوزش در پیشــرفت عقــل
در تاریــخ» را ارائــه خواهــد کــرد.

• نشســت نقــد و بررســی کتــاب «دانشــگاه و
چالشهــای دانشــگاه ایرانــی»  ۱۲تیرمــاه بــا
حضــور تقــی آزاد ارمکــی نویســنده ،مقصــود
فراســتخواه و ابراهیــم توفیــق برگــزار میشــود.
• نشســت نقــد و بررســی کتاب «شــاکله شناســی»
تالیــف نصراللــه حکمــت یکشــنبه  ۲۴تیرمــاه در
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم برگــزار میشــود.
•  10شــهریور مــاه نشســت نقــد و بررســی کتــاب
«دانشــگاه؛ از نردبــان تــا ســایبان» اثــر عبــاس
کاظمــی بــا حضــور اســمعیل خلیلــی برگــزار
میشــود.
• در هفتــه دوم شــهریور نشســت نقــد و بررســی
کتــاب «یــک رویــا و دو بســتر» اثــر خســرو باقــری
بــا حضــور عمــاد افــروغ برگــزار میشــود.
•  17شــهریور مــاه نشســت نقــد و بررســی کتــاب
«نظــام دانــش» اثــر ابراهیــم توفیــق بــا حضــور رضــا
صمیــم و ناصــر تقویــان برگــزار مــی شــود.
•  18شــهریور مــاه نشســت نقــد و بررســی کتــاب
«دنشــگاه نخبــه ،دانشــگاه تــوده» اثــر مرتضــی
مردیهــا بــا حضــور حمیــد جاودانــی و محمدرضــا
کالهــی برگــزار میشــود.
• در هفتــه ســوم شــهریور مــاه نشســت نقــد و
بررســی کتــاب «تبارشناســی کالس درس در ایران»
اثــر محمــد نجاتــی حســینی برگــزار میشــود.
• هفتــه پایانــی شــهریور مــاه کتابهــای «دانشــگاه،
ارتباطــات و توســعه ملــی در ایــران» و «چالــش
هــای دانشــگاه در ایــران» تالیــف هــادی خانیکــی
بــا حضــور مصطفــی معیــن ،جعفــر توفیقــی ،رضــا
فرجــی دانــا رونمایــی و نقــد و بررســی خواهنــد
شــد.
اخبــار تکمیلــی ایــن نشســت هــا در آینــده در
ســایت پژوهشــکده بارگــذاری خواهــد شــد.

• پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم در نظــر دارد همایشــی را در پاییــز
ســال جــاری بــا عنــوان «از مــدارس عالــی تــا
تکویــن دانشــگاه در ایــران » برگــزار کنــد.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
پذیــرش دانشــجوی دکتــری در رشــته جامعــه
شناســی فرهنگــی:

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ﺑﺮ
اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیــرش دانشــجوی پژوهشمحــور
در دوره تحصیلــی دکتــری» ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ، 96-97در رشــته جامعهشناســی فرهنگــی اقــدام
بــه پذیــرش داﻧﺸﺠﻮ نمــوده اســت .در ایــن زمینــه
جلســه مصاحبــه دانشــجویان معرفــی شــده از
طــرف ســازمان ســنجش در روزهــای سهشــنبه و
چهارشــنبه 8 ،و  9خردادمــاه در پژوهشــکده برگــزار
شــد.
جلســه دفــاع از رســاله دکتــری دانشــجوی
پژوهشــکده برگــزار شــد:

• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای علیرضــا
اســماعیلی کلیشــمی دانشــجوی دکتــری
پژوهشمحــور رشــته سیاســتگذاری فرهنگــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا
عنــوان «سیاســتگذاری فرهنگــی بینالمللــی
جمهــوری اســانی ایــران  »1374-1392در تاریــخ
 ۹اردیبهشــت مــاه در پژوهشــکده برگــزار شــد.
• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای مســعود
اعتصامــی دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور
رشــته علــوم سیاســی (اندیشــه سیاســی) پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنـوان «اندیشــه
سیاســی سیدحســین نصــر و نتایــج آن بــرای
آموزشعالــی» در تاریــخ  ۲۲اردیبهشــت مــاه در
پژوهشــکده برگــزار شــد.

اخبار پژوهشکده

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
منتشر کرد
فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران ،فصلنامــهای
علمــی و پژوهشــی اســت کــه در حــوزه مطالعــات
فرهنگــی و جامعهشناســی فرهنگــی فعالیــت
میکنــد .ایــن فصلنامــه بــا هــدف کمک به گســترش
شــناخت از فرهنــگ جامعــه ایرانــی و تحــوالت
آن توســط پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری انتشــار
مییابــد .بــا توجــه بــه چرخــش فرهنگــی در حــوزه
معرفتشناســی و علــوم اجتماعــی ،ایــن فصلنامــه
تــاش میکنــد در حــوزه تولیــد علــم در کشــور
خالءهــای موجــود را برطــرف کنــد .ایــن فصلنامــه
در پایــگاه بینالمللــی  DOAJنمایــه شــده اســت.

چهــل و یکمیــن شــماره فصلنامــه تحقیقــات فرهنگی
ای ـران (بهــار  )1397بــا موضــوع بازیهــای رایان ـهای
منتشــر شــد.
فهرســت موضوعــات مقالــه هــای ایــن شــماره

عبارتنــداز:
 .1بررســی مدلــی جهــت ارزیابــی کیفیــت آمــوزش
مهارتهــای مدیریــت از طریــق بازیهــای دیجیتالــی
ســبک شبیهســازی ساختوســاز و مدیریــت؛ مــورد
مطالعــه ،آمــوزش تفکــر سیســتمی بهعن ـوان یکــی از
مهارتهــای موردنیــاز مدیریــت شــهری بــا رویکــرد
اســامی ـ ایرانــی از طریــق بــازی رایانـهای سیمســیتی
 .2بررســی تأثیــر رضایــت از بــازی بــر اثربخشــی
ـجویان
درون بازیهــای دیجیتال در بین دانشـ
تبلیغـ ِ
ِ
ـات ِ
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
 .3فردگرایــی در بازیهــای تلفنهمــراه؛ یــک
تحلیــل نشانهشــناختی
 .4بررســی عوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه خریــد
بازیهــای موبایلــی از طریــق مــدل تحقــق انتظــارات
یوارســازی در
 .5شناســایی چالشــهای اجــرای باز 
آموزشهــای ســازمانی
 .6بررســی راهکارهــای توســعه آموزشهــای
فرهنگــی از طریــق بازیهــای رایان ـهای بــا تأکیــد بــر
گیمیفیکشــن
 .7فراترکیــب مطالعــات بازیهــای دیجیتــال سیاســی
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و جنگــی
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مطالعــه مقــاالت بــه
ســایت فصلنامــه ( )www.jicr.irمراجعــه نماینــد.

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،به عنوان فصلنامه
علمی ـ پژوهشـی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری آمـاده
پذيـرش مقـاالت علمـی پژوهشـی بـا رویکردهـای
فرهنگـی ایـران و بـا هـدف ارائـه و پیشـبرد
راهبردهای مناسـبی برای حل مسـائل و مشـکالت
فرهنگـی جامعـه ایرانـی اسـت.

مسائل فرهنگی ایران

.1هنجارهایفرهنگی؛.2بیثباتیفرهنگیوچندرگهایشدنفرهنگها؛
.3اینترنتوشکلگیریالیههایجدیدفرهنگی؛.4غریبشدنفرهنگ
بومیدرمیانفرهنگهایوارداتی؛.5ناهنجاریهایفرهنگی؛.6هویت
ملیوفرهنگ؛.7تأخروگمگشتگیفرهنگی؛.8تعاملوانتقالفرهنگ؛
 .9الگوهــای پویایی فرهنگ بومی؛ .10فرهنگ و اقوام؛ .11فرهنگ و
نمادهایفرهنگی(کتاب،موسیقی،سینما،مطبوعات،ماهواره،نقاشیو
)...؛ .12لغزشهای اجتماعی و فرهنگی؛ .13فرهنگ و رقابت (چشم
و همچشمی)؛ .14فرهنگ و خالء فرهنگی؛ .15فرهنگ و احساس
کهترییاعقدههایحقارت؛.16فرهنگومعارضانفرهنگی.
فرهنگ و آئینهای دینی ایران

 .1فرهنگ و مراســم مذهبی؛ .2سبک عزاداریها و فرهنگ ایران؛.3
فرهنگوآئینهایعاشورایی؛.4فرهنگوتعزیه؛.5فرهنگوموسیقی
مذهبی؛.6فرهنگوعزاداری؛.7فرهنگواعیادمذهبی؛.8فرهنگ
ومرثیهخوانی؛.9فرهنگوجریانشناسیآئینهایمذهبی؛.10فرهنگ
وآسیبشناسیمراسممذهبی؛.11فرهنگوشعائرمذهبی؛.12فرهنگ

دینی و ملی ایران؛ .13فرهنگ و مکان مراســم آئینهای دینی مذهبی؛
.14فرهنگوزمانمراسمآئینهایدینیمذهبی؛.15فرهنگوادبیات
آئینهای دینی و مذهبی؛ .16فرهنگ و عناصر رایج در آئینهای دینی و
مذهبی؛.17فرهنگوکارکردهایمراسمدینیومذهبیدرایران؛.18زنان
وآئینهایدینیومذهبیدرایران؛.19فرهنگدرتمدنایرانباستان؛.20
فرهنگدرتمدناسالم؛فرهنگدرتمدنایراناسالمی.

.3فرهنگوافزایشبهرهوری؛.4فرهنگوارتقاءسطحسواد؛.5فرهنگ
وارتقاءخدماترسانیبهشهروندان؛.6فرهنگوافزایشامیدبهزندگی؛.7
فرهنگورشدارتباطات؛.8فرهنگوتحولبراساسعناصراصلیهویت
ملیوآرمانهایاساسی؛.9توسعهوهویتفرهنگی؛.10هویتوپایداری
فرهنگی؛.11توسعهوپیامدهایفرهنگی؛.12توسعهوچالشهایفرهنگی؛
.13توسعهوتغییراتارزشیدرایران؛.14توسعهوهمزیستیفرهنگی؛.15
فرهنگوفضایمجازی؛

آموزش عالی و فرهنگ

تغییراتفرهنگی؛روندشناسیفرهنگی

 .1فرهنگ و دانشگاه ایرانی؛ .2سیاستگذاری فرهنگی در دانشگاه؛.3
فرهنگهای رســمی و غیررسمی در دانشگاه ایرانی؛ .4تحلیل فضای
فرهنگیدردانشگاهها؛.5دانشگاهفرهنگی؛.6فضایکالبدیومعماری
دانشگاهوفرهنگایراناسالمی؛.7سبکزندگیدانشجوییوتغییرات
فرهنگی؛ .8فرهنگ دانشــگاهی و تعامل آنها با فرهنگ عمومی؛.9
فرهنگعلمی؛.10اخالقعلمی؛.11دانشگاهوتولیدوبازتولیدفرهنگ؛
.12دانشگاهوارزشهایفرهنگی؛.13دانشگاهوفرهنگنخبگی؛.14
تغییرات فرهنگی و دانشگاه؛ .15دانشگاه و فرهنگ توسعه و پیشرفت؛
.16دانشگاهوکارکردهایفرهنگیواجتماعی؛.17دانشگاهوفرهنگ
صرفهجویی،مصرف،محیطزیستو...؛.18خصوصیسازیآموزش
عالی و تمایز فرهنگی؛ .19آموزش عالی برابری و نابرابری فرهنگی؛.20
بازاریشدن آموزش عالی و کاالیی شــدن علم؛ .21سرمایهگذاری در
آموزش عالی و بهرهوری فرهنگی؛ .22عرضه و تقاضای آموزش عالی و
مصرففرهنگیعلم
فرهنگ و پیشرفت ایران

.1فرهنگوفراصنعتیشدن؛.2فرهنگوخودکفاییدرنیازهایاساسی؛

و آینده فرهنگی ایران

.1مؤلفههایمؤثربرتغییراتفرهنگی؛.2روندهایتغییردرفرهنگایران؛
.3آیندهفرهنگجهانیدرایران؛.4فرهنگودوجهانیشدن(دوفضایی
شدن)؛.5فرهنگوماهواره؛.6فرهنگوارتباطاتتوریسم؛.7فرهنگو
ارزشهایمادیوفرامادی؛.8بنیانهایتغییراتفرهنگی؛.9نشانهشناسی
فرهنگــی؛ .10فناوری و الگوهای جدید فرهنگی؛ .11فرهنگ و تغییر
نگرشهایدینی

از اسـاتيد ،دانشـجويان و پژوهشـگران محتـرم
دعـوت میشـود مقـاالت خـود را به نشـانی پسـت
الکترونیکـی فصلنامـه ()info@jicr.ir
ارسال نمایند.

اخبار جشنواره فارابی
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در دانشگاه سارایوو برگزار شد:

تقدیر از محقق بوسنیایی برگزیده
جشنواره بینالمللی فارابی
از دکتــر «منیــر درکیــچ» محقــق بوســنیایی
ونویســنده کتــاب «مفهــوم چندزبانــی در
مثنــوی» اثــر برگزیــده جشــنواره بینالمللــی
فارابــی در دانشــگاه ســارایوو تقدیــر شــد.

ریاســت دانشــگاه ســارایوو بــه پــاس قدردانــی و
حمایــت از کتــاب «مفهــوم چندزبانــی در مثنــوی»
اثــر دکتــر منیــر درکیــچ کــه در ســال  1396حائــز
جایــزه جشــنواره بیــن المللــی فارابی شــد ،مراســمی
را در محــل ایــن دانشــگاه برگــزار و از مولــف ایــن
اثــر تقدیــر نمــود.
دکتــر رفعــت اشــکریلی رئیــس دانشــگاه ســارایوو
طــی ســخنانی در ایــن مراســم گفــت :ایــن جایــزه
نــه تنهــا تقدیــری از ایرانشناســان در سراســر
جهــان ،بلکــه تقدیــری از بوســنی و هرزگویــن و
دانشــگاه ســارایوو بــرای اهتمامــی اســت کــه در
طــول ســالیان طوالنــی بــه زبــان و ادبیــات فارســی
نشــان داده اســت.
وی در ادامــه افــزود :جایــزه جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــه مــا نشــان میدهــد کــه راه «قــدرت
نــرم» کــه علــم و فرهنــگ مبنــای آن را تشــکیل
میدهنــد ،تنهــا راه معرفــی کشــور بوســنی بــه
عنــوان یــک کشــور کوچــک در عرصــه جهانــی
اســت و لــذا از آقــای دکتــر منیــر درکیــچ بــرای
معرفــی کشــورمان در مجامــع علمــی بیــن المللــی
تشــکر میکنــم.
محمــود حیــدری ســفیر کشــورمان نیــز در دیــدار
بــا رئیــس دانشــگاه ســارایوو دربــاره ایــن کتــاب
گفــت :در دوره ای کــه برخــی عناصــر ضــد
دیــن چهــره ای افراطــی و غیرواقعــی از اســام

را بــه نمایــش گذاشــتهاند و خشــونت را ترویــج
میکننــد ،بیــان گفتمــان هــای معنــوی و عرفانــی
فرصتــی بــرای ارائــه اســام رحمانــی اســت و لــذا
معرفــی مشــاهیری چــون مولــوی ،حافــظ ،شــمس و
دیگــر ادیبانــی کــه معــرف اســام عرفانــی و فلســفی
هســتند گامــی در جهــت مقابلــه بــا اســام ســتیزی
در غــرب اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژهای
داشــت.
حیــدری افــزود :بیــان عرفانــی و معنــوی شــعرای
فارســی زبــان قومــی و فرقــه ای نیســت بلکه ســرمایه
ای جهانــی اســت کــه بایــد هرچــه بیشــتر بــا دیگران
بــه اشــتراک بگذاریــم و از ایــن طریــق معنویــت
و ارزش هــای مشــترک الهــی و انســانی را تقویــت
کنیــم.
وی تاکیــد کــرد :مولــوی و حافــظ و دیگــر شــعرای
برجســته فارســی زبــان ،امــروز عالقمنــدان بســیاری
میــان ادیــان مختــل دارنــد و از نقــش برجســتهای
در همزیســتی مســالمتآمیز در جهــان امــروز
برخوردارنــد ،زیــرا بیــان آنهــا قومــی و فرقــهای
نیســت بلکــه ســرمایهای جهانــی اســت کــه بایــد

تمدید مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره بینالمللی فارابی

دکتــر حســین میرزایــی بــا اعــام خبــر تمدیــد
ارســال آثــار بــه دبیرخانــه دهمیــن دوره جشــنواره
بینالمللــی فارابــی گفــت :دبیرخانــه دهمیــن دوره
جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــه دلیــل تماسهــای
عالقهمنــدان بــه ویــژه مراکــز علمــی و ناشــران بــه
ثبــت و ارســال آثــار ،یــک مــاه زمــان ثبــت اثــر در
ســامانه را تمدیــد کــرده اســت و ایــن مــدت قابــل
تمدیــد مجــدد نیســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :تداخــل زمــان دریافــت آثار
بــا تعطیــات نــوروزی باعــث شــد تــا عالقهمنــدان

بــه موقــع بــرای ثبــت آثــار اقــدام نکننــد و اکنــون
بــا تماسهــای آنهــا دبیرخانــه تصمیــم بــه تمدیــد
زمــان ثبــت نــام تــا پایــان خــرداد مــاه گرفتــه اســت.
تمامــی پژوهشـــگران حــوزه علـــوم انســـانی و
اســـامی تــا پایــان روز پنــج شــنبه 31خــرداد مــاه
 1397فرصــت دارنــد ،آثار خود را شــامل گـــزارش
نهایــی پژوهــش ،پایاننامــه و کتــاب کــه در ســه
ســال گذشــته (از ابتــدای فروردیــن  1394تــا پایــان
اســفند  )1396انجــام شــده اســت ،در ســایت ایــن
جشــنواره ثبــت کننــد.

هرچــه بیشــتر بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــم و از
ایــن طریــق معنویــت و ارزشهــای مشــترک الهــی و
انســانی را تقویــت کنیــم.
نرمیــن هوچیــچ ،معــاون بیــن الملــل موسســه علمــی
پژوهشــی ابــن ســینا نیــز در ایــن مراســم گزارشــی از
اقدامــات موسســه ابــن ســینا در حمایــت و چــاپ
ایــن اثــر ارائــه و گفــت :بعــد از موفقیــت کتــاب
«انســان در آیینــه تصــوف» در دوره ســوم جشــنواره
بینالمللــی فاربــی ،کتــاب حاضــر دومیــن اثــر ایــن
موسســه اســت کــه موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه
بینالمللــی شــده اســت.
کتــاب «مفهــوم چنــد زبانــی در مثنــوی» در اصــل
بخــش عمــدهای از پایــان نامــه دکتــرای دکتــر
منیــر درکیــچ در دانشــگاه ســارایوو بــوده کــه بــا
همــکاری مشــترک دانشــکده فلســفه دانشــگاه
ســارایوو و موسســه علمــی و پژوهشــی ابــن ســینا
ســارایوو منتشــر و در ســال  1396از ســوی دبیرخانــه
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی بــه عن ـوان پژوهــش
برتــر ســال انتخــاب شــده اســت.

اخبار جشنواره فارابی
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در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد:

نشست «جشنواره فارابی و تعامالت
دانشگاهی در حوزه بینالملل»
نشســت «جشــنواره فارابــی و تعامــات
دانشــگاهی در حــوزه بینالملــل» عصــر دوشــنبه
 ۱۷اردیبهشــت مــاه بــا حضــور دکتــر عبدالوحیــد
علیــزاده مدیــرکل امــور دانشــجویان وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فــنآوری ،حســین میرزایــی
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی ،دکتــر عبداالمیــر نبــوی دبیــر علمــی
جشــنواره فارابــی و احمــد شــاکری در ســرای
ملــل مصــای امامخمینــی(ره) برگــزار شــد.

میرزایــی در ایــن نشســت دربــاره ضــرورت حمایــت از
آثــار دانشــگاهی در عرصــه بینالمللــی توضیحاتــی
ارائــه کــرد و گفــت :اگــر مــا ارتباطــات بینالملــل را
بــه مفهــوم ارتباطــات ملتهــا در نظــر بگیریــم ،ســطح
عملیاتــی کار لزومــا ارتباطــات بیــن الــدول نخواهــد بــود
ً
و منطقــا بایــد ایــن مســئله را در ســطوح دیگــر دنبــال
کــرد .همیشــه ایــن ابهــام بــرای مــن بــوده کــه در
ارتباطــات بینالملــل منظــور ارتبــاط بیــن دولتهاســت
یــا در یــک فراینــد مدنــی و اجتماعــی و در ســطوح
دیگــری بــه دنبــال ارتبــاط بیــن ملتهــا هســتیم .اگــر
در ایــن ســطوح بــه دنبــال ایــن امــر باشــیم دانشــگاه
جــزء مجموعههایــی اســت کــه الجــرم بیــش از اینکــه
بــه دولتهــا نزدیــک باشــد بــه ملتهــا نزدیــک اســت.
بــه تعبیــری عصــاره فرهیختگــی و اندیشــگی جامعــه و
جوامــع مختلــف اســت.
میرزایــی در ادامــه گفــت :بحــث تعامــل بینالملــل
یــک ضــرورت اســت و حوزههــای علمــی در ایــن امــر
نقــش جــدی دارنــد کــه جشــنواره فارابــی هــم در همیــن
راستاســت کــه مــا بتوانیــم از ظرفیتهــای فرهنگــی
خودمــان در بهتــر شناســاندن ظرفیتهــا بــه جامعــه
جهانــی اســتفاده کنیــم.
میرزایــی افــزود :چنانچــه مــا در ایــن حــوزه آثــار
اســتاندارد نداشــته باشــیم در عرصــه بینالملــل
جایگاهــی پیــدا نمیکنیــم و اگــر در آثــار ایرانشناســی
و اسالمشناســی بــرای مطالعــه بــه دیگــران رجــوع کنیــم
معلــوم میشــود کــه مــا ایــن حــوزه را بــه شــوخی
گرفتهایــم .بایــد توازنــی در عرصــه ایرانشناســی،
اسالمشناســی و غربشناســی داشــته باشــیم و اساســا
بــرای اینکــه دیالوگــی بیــن طرفیــن برقــرار شــود بایــد
محصولــی بــرای عرضــه وجــود داشــته باشــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
در ادامــه ســخنانش دربــاره رونــد رشــد علمــی ایــران
در عرصــه جهانــی توضیــح داد :اکنــون وضعیــت مــا
آســتانهای اســت و در پیــچ تاریخــی قــرار داریــم و بــه
تناســب سیاســتگذاریهای در ایــن حــوزه وضعیتمــان
ســامان خواهــد یافــت .البتــه مــن معتقــدم سیاس ـتهای
موجــود بــرای رشــد علمــی در عرصــه مقــاالت بــا

اســتاندارد  ISIبــه ذات خــود ایــرادی نــدارد امــا مهــم
ایــن اســت کــه در عرصــه جهانــی بــه چــه میــزان بــه ایــن
مقــاالت ارجــاع داده میشــود .ولــی وجــه کاربــردی
بــودن علــوم مهمتــر از  ISIو صــرف تولیــد مقالــه اســت.
رئیــس دبیرخانــه جشــنواره فارابــی در بخــش پایانــی
ســخنانش اعــام آمادگــی کــرد تــا از میــان برگزیــدگان
نهمیــن جشــنواره فارابــی براســاس تصمیــم کمیتــهای
کــه تشــکیل خواهــد شــد یــک کتــاب را بــرای عرضــه
در عرصــه بینالمللــی ترجمــه کــرده و بــه آن گرنــت
ترجمــه اختصــاص دهــد.
علیــزاده نیــز در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر فراهــم
آوردن زیرســاختهای انســانی و فیزیکــی بــرای
بینالمللیســازی آمــوزش عالــی ایــران گفــت :بایــد
اقدامــات درســتی را بــرای عرضــه محصــوالت بــرای
عرصــه بینالمللــی تدویــن کنیــم .مــا نیــز آمادگــی
داریــم تــا بخشــی از اعطــای بورســیه بــه متقاضیــان ایــن
حــوزه را منــوط بــه فعالیــت آنهــا در بخــش ترجمــه آثــار
بینالمللــی کنیــم .مــا ســال گذشــته بــه دانشــگاهها
اعــام کردیــم تــا ابــزار خودشــان را بــرای ارائــه در
بــازار جهانــی بــه همــراه بیاورنــد امــا متاســفانه مشــاهده
کردیــم کــه دانشــگاهها ابزارشــان کــه کتــاب بــود را
نتوانســتند ارائــه کننــد.
وی افــزود :مــا از دانشــگاهها خواســتهایم کــه بــه
اســباب بینالمللــی مســلط شــوند و ایــن تســلط نیــز
در گــرو ارائــه محصــوالت در فضــای مجــازی بــه
زبــان بینالمللــی و حضــور در نمایشــگاههای کتــاب
خارجــی بــا زبــان بینالمللــی اســت .مــا در نمایشــگاه
فرانکفــورت مشــاهده کردیــم کــه چگونــه عربســتان
توانســت تمــام کتابهــای دانشــگاهیاش را بــه زبــان
بینالمللــی ارائــه کــرده و در ایــن نمایشــگاه جــوالن
دهــد .مــا نیــز اگــر بخواهیــم در ایــن حــوزه حضــور
داشــته باشــیم بایــد صبــور باشــیم و تــاش کنیــم تــا
درآمــد حاصــل از جــذب دانشــجوهای خارجــی را
در اقتصــاد خــود فعــال کنیــم ایــن مســیر نیــز میســر

نمیشــود مگــر اینکــه بــه زبــان بینالمللــی کتــاب
ارائــه کنیــم.
علیــزاده در پایــان گفــت :مســیر مــا طوالنــی امــا ســخت
اســت بــا ایــن وجــود مــا پتانســیلهای بینالمللــی شــدن
را داریــم و ســرمایه اصلــی مــا در ایــن راه نیــروی انســانی
مســلط اســت کــه اگــر در قالــب بســتههای تشــویقی
جــذب شــود آمــوزش عالــی میتوانــد از مســیر نشــر
دانشــگاهی در فضــای بینالمللــی حضــور داشــته
باشــد.
نبــوی نیــز در بخــش دیگــری از ایــن نشســت بــه مراحــل
ورود نشــر دانشــگاهی بــه عرصــه بینالمللــی اشــاره کــرد
و گفــت :بــرای حضــور در عرصــه بینالمللــی بایــد
بــه زبــان انگلیســی ،فرانســه ،آلمانــی و … آثــار خــود
را ارائــه کنیــم ایــن درحالــی اســت کــه عمــده ناشــران
دانشــگاهی محصــوالت خــود را بــرای مخاطبــان داخلــی
تولیــد میکننــد و شــناختی از مخاطبــان خارجــی و
بازارهــای بینالمللــی ندارنــد.
وی افــزود :مــا حتــی دربــاره خلیــج فــارس کــه دربــاره
آن دعــاوی حقوقــی داریــم نتوانســتهایم کتابهــای
کافــی بــه زبــان معتبــر بینالمللــی تولیــد کنیــم .آخریــن
دســتاوردهای مــا در آمــوزش عالــی نیــز نتوانســته حضــور
موثــری در عرصههــای جهانــی داشــته باشــد .چراکــه
دانشــگاهها و ناشــران آن عالقــه چندانــی بــرای حضــور
در عرصــه بینالمللــی ندارنــد .بخشــی از ایــن موضــوع
بــه دلیــل موانعــی اســت کــه در اســناد باالدســتی نســبت
بــه بینالمللــی شــدن آمــوزش عالــی وجــود دارد .بــا
ایــن وجــود بایــد تــاش کــرد کــه ایــن موانــع را مرتفــع
کنیــم.
عالقــه منــدان میتواننــد متــن کامــل ایــن نشســت را در
ســایت جشــنواره بینالمللــی فارابــی مطالعــه کننــد.
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