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افزایش کارایی و اثربخشی پژوهشها در حوزه زنان و خانواده ضروری است
تحقیقات و پژوهشهای علمی و تخصصی در حوزه زنان زمینهساز توسعه در این حوزه
تخصیــص و اعطــاء وجــوه حمایتــی از «برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور»
بــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه ،راه برون رفت از مشکالت
ماكروسفالی آموزش در دانشگاههای ايران
همایش «اخالق علم و آموزش عالی» پنجم دیماه برگزار میشود
بینش میانرشتهای در مطالعات آموزشعالی
همگرایی فناوریها و آیندۀ تحوالت دانشگاهی در ایران
تحوالت مفهومی و روشی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی حوزه علم ،آموزش عالی و فناوری ایران
پدیدارشناسی مسئولیت به مثابه امر میان در جهت نقد میانرشتهای
اخبار اعضای هیئت علمی
اخبار همایشهای پیش رو
اخبار واحدآموزش پژوهشکده
چهل و دومین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
همایش «از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران» برگزار می شود
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تازه های نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
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دانشگاه؛ متعهد به مسئولیت اجتماعی یا به آموزش و پژوهش؟

رضــا ماحــوزی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم بــه مناســبت آغــاز ســال
تحصیلــی دانشــگاهها یادداشــتی بــا عنــوان
دانشــگاه؛ متعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی یــا
بــه آمــوزش و پژوهــش؟ نوشــته اســت کــه در
ادامــه از نظــر شــما مــی گــذرد:

دانشــگاه هشــتاد و شــاید نــود ســاله ایــران مــا آن قدر
تاری ـخدار شــده اســت کــه بتوانیــم بــه پشــتوانه ایــن
تاریــخ دربــاره گذشــته و حــال و آینــده آن ســخن
بگوییــم و دربــارة نقــش آن برهههــای متعــدد تــارخ
معاصــر آن داوری کنیــم .آری دانشــگاه در ایــران
بــه فرمــوده دکتــر فراســتخواه سرگذشــت و سـوانحی
داشــته اســت؛ شــیرین و تلــخ .بــه راســتی کــه
تاریــخ ایــران معاصــر را نمیتــوان بــدون خوانــدن
تاریــخ دانشــگاه در ایــران مطالعــه کــرد .تاریــخ ایــن
بهنحــو غیرقابــل انــکاری بــه هــم بســته و پیوســته
اســت .حدیــث مفصــل ایــن موضــوع مجالــی دیگــر
میطلبــد.
امــا چــه شــد کــه بــه اینجــا رســیدیم؟ دانشــگاه
امروزیــن مــا ترکیبــی از دوگانــه متناقــض اعتــراف
بــه ضعــف و ســرنگونی و تــاش بــرای گــذر ایــن

وضعیــت ناخوشــایند و بغرنــج اســت و هــم درگیــر
ضعــف و ســرنگونی ناشــی از نابســامانیهای
متعــدد .در ایــن دوگانــه متناقــض کــه از ســوی بــا
نوعــی از بلــوغ برخاســته از خودانتقــادی روبــرو
هســتیم و از ســوی دیگــر بــا بحرانــی بــزرگ ،مــا
پژوهشــگران حــوزه دانشــگاه نقشــی دوســویه ایفــا
میکنیــم؛ هــم از آینــده دانشــگاه میگوییــم و
هــم از مــرگ آن .مــا از آینــدهای متفــاوت از آنچــه
امــروزه بــه احتضــار افتــاده اســت میگوییــم .آری
دانشــگاههای امــروز مــا در حــال جــان کندنانــد.
عمــدة آنهــا نــه رمقــی بــرای تولیــد علــم دارنــد و
نــه میتواننــد در پیشــرفت دانــش جهانــی مشــارکت
چندانــی داشــته باشــند و نــه حتــی میتواننــد
فارغالتحصیالنــی متناســب بــا اســتانداردهای
جهانــی دانــش و دانشــگاه تربیــت کننــد و نــه ….
بهراســتی چــه شــد کــه بــه اینجــا رســیدیم؟ از میــان
علــل متفاوتــی کــه بــرای ضعــف دانشــگاههای
ایــران برشــمردهاند از جملــه از دســت رفتــن
اســتقالل دانشــگاهها و دخالــت نهادهــای بیرونــی
در ســاختار ســازمانی دانشــگاه ،قطــع تعامــات
علمــی بینالمللــی و درنتیجــه عقــب مانــدن از قافلــه
جهانــی علــم و رســوب دانشهــای موجــود در
قالــب جزوههــای درســی ،فقــدان آییننامههــای
مشــخص علمــی در حــوزه آمــوزش و پژوهــش،

تــودهای شــدن دانشــگاه و اســتفاده ابــزاری از
دانشــگاه بهمثابــه مکانــی بــرای بــه تأخیــر انداختــن
هیجانهــای جوانــی و بیــکاری و غیــره ،میتــوان
بــه ناهمســویی دو کارکــرد متمایــز دانشــگاه یعنــی
تعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی و تعهــد بــه آمــووزش
و پژوهــش نیــز یــاد کــرد.
بارزتریــن الگــوی دانشــگاههای اجتماعــی متعلــق
بــه آمریکاییهــا اســت .ایــن الگــو درواقــع
واکنشــی بــه الگــوی آموزشمحــور انگلیســی
و پژوهشمحــور آلمانــی بــود؛ الگوهایــی کــه
بــه ترتیــب بــر انتقــال دانــش بــه دانشــجویان و
پیشبــردن علــم از مجــرای شــعار علــم بــرای
علــم و حقیقــت بــرای حقیقــت تأکیــد داشــتند.
امــا اگــر اســتادان دانشــگاه و دروس دانشــگاهی و
پژوهشهــای پیشــرفته دانشــگاهی معطــوف بــه حــل
مشــکالت اجتماعــی و تقاضاهــای عمومــی بیرونــی
باشــد و اســتادان و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
در قالبهایــی چــون مشــاور و عضــو هیئــت امنــا
و مدیــر ادارات و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی
بــه حــوزه عمومــی ســرویس دهنــد ،و عمــده وقــت
خــود را بیــرون از دانشــگاه بگذراننــد و یــا علیرغــم
حضــور در دفتــر کار خــود ،بــه مدیریــت حــوزه
عمومــی اشــتغال داشــته باشــند ،آنــگاه وضعیــت
آمــوزش و پژوهــش چگونــه خواهــد بــود؟

یادداشت
واقعیــت آن اســت کــه بخشــی از نابســامانیهای
دانشــگاه امــروز ایــران ناشــی از اختــاط
کارکردهــای دانشــگاه در ایــران اســت؛ مــا از
یکســو تشــنه آمــار و نمایــش قــدرت علمــی خــود
در عرصــه جهانــی هســتیم و لــذا بــه تعــداد مقــاالت
و انتشــارات خــود میبالیــم و از ســوی دیگــر از
دانشــگاههایمان شــهروندانی مســئول و حســاس
نســبت بــه جامعــه میخواهیــم و از دیگــر ســو ،از
عــدم ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه گالیــه میکنیــم
و بــا شــعار کشــاندن دانشــگاه بــه خیابــان ،اســتادان
و دانشــجویان و پژوهشهــا را بــه ســمت حــوزه
عمومــی کــه متشــکل از جامعــه ،نظــام قــدرت،
اقتصــاد و تجــارت اســت ســوق میدهیــم .امــا بــا
همــه ایــن کارهــا و انتظــارات چندگانــهای کــه از
دانشــگاه داریــم ،درواقــع خیابــان را بــه دانشــگاه
آوردهایــم .زیــرا از ایــن دانشــگاه چندمنظــورة
هیــچکاره ،نــه دانشــجویان آنچنــان کــه بایــد
اســتادان خــود را لمــس میکننــد و میبیینــد
و میتواننــد بــا او رابطــهای آ کادمیــک برقــرار
ســازند و نــه پژوهشهــای اســتادان و دانشــجویان
از جدیــت الزم برخــوردار میشــوند .از همیــنرو
اســت کــه بــه تــن نیمــه جــان و در حــال احتضــار
دانشــگاه خــون جدیــدی تزریــق نمیشــود .امــا
وضــع خدمــات اجتماعــی دانشــگاه هــم چنــدان
بهتــر از وضــع آمــوزش و پژوهــش نیســت زیــرا
اســتادان و دانشــجویان عقــب افتــاده از قافلــة علــم
و آمــوزش ،بتدریــج گرفتــار ضعــف فهــم شــده و
ً
در نتیجــه خدماتــی ناقــص ارائــه میدهنــد .اساســا
یکــی از اســتانداردهای دانشــگاههای اجتماعــی
و تحقــق مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ،کیفیــت
بــاالی آمــوزش و پژوهــش و آزادی بســیار زیــاد
ً
قاعدتــا دانشــگاهی کــه فاقــد

آ کادمیــک اســت.
اســتانداردهای اولیــه باشــد ،مشــاور مناســبی بــرای
حــوزه عمومــی و جامعــه هــم نخواهــد بــود .از
همیــنرو اســت کــه بایــد بهصــورت جــدی در
مــورد اســتانداردهای دانشــگاه و کارکردهــای
آن اندیشــید و هــر دانشــگاهی را بــه کارکــرد و
مأموریتــی واداشــت و یــا در صــورت تشــخیص
هیــأت امنــا ،مبنیبــر اشــتغال بــه چنــد کارکــرد،
ســطوح متعــددی را درون دانشــگاه مزبــور تعریــف
کــرد تــا مبــادا در نتیجــه اختــاط کارکردهــا،
محصوالتــی پــوک و نــارس تولیــد شــود.
ایــن ناهمســویی در تعهــد را میتــوان در تحلیــل
محققــان حــوزه دانشــگاه نیــز مشــاهده کــرد .واقــع
آن اســت کــه کارکردهــای دانشــگاه متعــدد اســت
ً
و هــر دانشــگاهی میتوانــد نهایتــا ذیــل یــک ایــده
عمــل کنــد؛ دانشــگاهها یــا بایــد آمــوزش محــور

باشــند و یــا بــه نیــت تقویــت آمــوزش ،بخــش
ویــژه تحصیــات تکمیلــی داشــته باشــند تــا نتایــج
یافتههــای خــود را آمــوزش دهنــد و یــا بــه همیــن
منظــور بــه پژوهشــگاهها و پژوهشــکدهها متصــل
باشــند و یــا خدمــات اجتماعــی دهنــد .آمــوزش
خــود مشــغلهای تمــام وقــت اســت؛ چنانکــه پژوهش
و خدمــات اجتماعــی .لــذا نمیتــوان ایــن تمــام
وقتــی را بــه وقتهــای کوچــک و ناقــص تقســیم
کــرد و از دانشــگاههای چندمنظــوره ،کارکردهایــی
تــام و تمــام انتظــار داشــت؛ مگــر آنکــه چنــان کــه
گفتــه شــد ،ایــن کارکردهــا و انتظارات را در ســطوح
متعــدی تعریــف کــرد بدیــن نحــو کــه هــر بخــش و
یــا چنــد فــرد از یــک بخــش ،تنهــا عهــدهدار یــک
مســئولیت باشــند.
بــرای ایــن کار بــه امــری بنیادیتــر یعنــی آزادی
دانشــگاه نیــاز داریــم تــا دانشــگاهها حســب
تشــخیص هیــأت امنــای خــود ،سیاســت درونــی و
کارکــرد خــود را تعییــن کننــد .مدیریــت متمرکــز
تمامــی دانشــگاههای ایــران توســط یــک وزارتخانــه
و یــا نهادهــای کنتــرل کننــدة بیرونــی ،خــود یکــی
از موانــع داشــتن دانشــگاههای بــا کیفیــت اســت.
اینکــه کــدام یــک از دانشــگاههای مــا کدامیــن
سیاســت را پیــش گیرنــد و از کدامیــن الگو اســتفاده
کننــد ،و یــا حتــی نــوع ســرویس دانشــگاهی کــه
تعهــد اجتماعــی را بهمثابــه کارکــرد خــود برگزیــده
اســت ،چــه باشــد ،موضوعــی اســت کــه اختیــار
آن نبایــد جــز برعهــده هیئتهــای امنــای محلــی و
البتــه صاحــب دانــش و اقتــدار باشــد.
البتــه ایــن اســتقالل مطلــوب بهمعنــای کنــار نهــادن
خدمــات اجتماعــی دانشــگاهها نیســت زیــرا در
هــر صــورت دانشــگاهها -حتــی در الگوهــای
کالســیک و ســنتی -آموزشهــا و پژوهشهــای
خــود را متناســب بــا نیازهــا و مطالبــات جامعــه
انتخــاب کــرده و بــه حــوزه عمومــی ســرویس
دادهانــد.
بــا اینحــال هرچنــد مــا بــه هــر ســه الگــو نیازمندیــم
و نمیتوانیــم خــود را از آنهــا بینیــاز بدانیــم امــا
تجربــه جهانــی و داخلــی نشــان داده اســت ایــن ســه
الگــو را نمیتــوان در یــک دانشــگاه و یــا کالــج
واحــد بــا یکدیگــر جمــع کــرد .اســتادی کــه هــم
مدعــی داشــتن کالسهــای آموزشــی فوقالعــاده
اســت و هــم از رهبــری پژوهشهــای عمیــق ذیــل
یــک برنامــه پژوهشــی منســجم و مســتمر ســخن
میگویــد و هــم بــه ارتبــاط بــا نهادهــای بیــرون از
دانشــگاه شــهره اســت ،درواقــع بـ ه مصــداق قاعــده
«النــادر کالمعــدوم» ،پدیــدهای قابــل مطالعــه
اســت .یــک دانشــگاه میتوانــد بــه تبعیــت از
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الگــوی دانشــگاههای نســل متأخــر آمریکایــی،
دانشــگاهی چنــد منظــوره باشــد بــه ایــن معنــا
کــه بــه تمامــی موضوعــات و مســائل اجتماعــی
حساســیت نشــان دهــد و فعاالنــه در آنهــا مشــارکت
داشــته باشــد ،امــا بــرای حفــظ حیــات آ کادمیــک
خــود بایــد ســطوح متعــددی را در آن در عیــن ارتباط
بــا همدیگــر متمایــز ســازد تــا کارکردهــای آنهــا
بهدرســتی انجــام گیــرد .بــه ایــن معنــا ،اســتادی
کــه بایــد متولــی برنامــه پژوهشــی منســجم و پیوســته
باشــد نبایــد بــه اشــتغاالت دیگــر مشــغول باشــد.
ایــن درواقــع از آنرو ضــروری اســت کــه نظــام
علــم بــرای پویایــی خــود بــه ســطوح متعــددی چــون
پژوهشهــای بنیــادی و کاربــردی ،آموزشهــای
متنــوع ،ارتباطهــای متکثــر بــا جامعــه و شــرکتها
و صنایــع و سیاســتگذاریهای آ کادمیــک نیــاز
ً
دارد .مســلما تمامــی ایــن خواســتهها را نمیتــوان
از یــک گــروه علمــی واحــد و یــا دانشــکدهای
واحــد و یــا حتــی دانشــگاهی واحــد مطالبــه کــرد.
جذابیتهایــی کــه در هــر یــک از ایــن موضوعــات
وجــود دارد ،بــر اســتقبال ّ
کمــی و کیفــی اســتادان
و دانشــجویان از ایــن موضوعــات اثــر مینهــد
و بــه تبــع بــر میــزان فعالیــت بخشهــای دیگــر
اثــر میگــذارد .بهعنــوان مثــال ممکــن اســت
تمایــل بــه پژوهشهــای مشــاورهای ،عــدم اقبــال
بــه پژوهشهــای بنیادیــن را در پــی داشــته باشــد.
حتــی ممکــن اســت اقبــال بســیار زیــاد اســتادان
و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه خدمــات
مشــاورهای ،نــه تنهــا بــه خوشــنامی دســته خاصــی
از رشــتههای دانشــگاهی منجــر شــود بلکــه بــه
نقــش دانشــگاهها در رهبــری جامعــه نیــز آســیب
زده و آنهــا را بــه شــرکتها و بنگاههایــی مشــاوره
دهنــده تقلیــل دهــد.
مخلــص کالم آنکــه هــم آمــوزش و پژوهــش
وظایفــی ســنگین و طاقتفرســا هســتند و هــم
تعهــد اجتماعــی و مســئولیتهای سیاســی نیازمنــد
دقــت و گذاشــتن وقــت کافــی اســت و جمــع ایــن
ســه بــا یکدیگــر در یــک گــروه علمــی و یــا یــک
دانشــکده ،نــه ممکــن اســت و نــه عقالنــی .گــروه
و دانشــکده و دانشــگاهی کــه مدعــی بــر عهــده
گرفتــن هــر ایــن ســه مســئولیت اســت ،بــه احتمــال
زیــاد نخواهــد توانســت از عهــده تعهــد و ادعــای
خــود برآیــد؛ چنانکــه وضعیــت دانشــگاههای
امــروز ایــران گویــای ایــن ناتوانــی اســت.

معرفی و نقد کتاب
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کتــاب «دربــاره نظــام دانــش»
نقــد و بررســی شــد
نشســت نقدوبررســی کتاب«دربــاره نظــام
دانــش» تالیــف دکتــر ابراهیــم توفیــق پنجــم آبــان
مــاه در دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تربیت
مــدرس بــا حضــور دکتــر نعمتاللــه فاضلــی،
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی ،دکتــر رضــا صمیــم ،عضــو
هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی و دکتــر ناصرالدیــن علــی تقویــان ،دبیــر
نشســت برگــزار شــد.

تقویــان در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
ســه رویکــرد دربــاره نظــام دانــش گفــت:
مــا در اینجــا ســه رویکــرد داریــم؛ رویکــرد
نخســت پسااســتعماری و پدیدارشناســانه
اســت کــه نویســنده کتــاب آن را نمایندگــی
میکنــد .رویکــرد دوم ،تاریخــی -انتقــادی یــا
پدیدارشناســانه اســت کــه دکتــر صمیــم یکــی از
منتقــدان آن را نمایندگــی خواهــد کــرد و رویکــرد
ســوم تاریــخ فرهنگــی اســت کــه بــه لحــاظ
روششناســی اختالفاتــی بــا رویکردهــای قبلــی
دارد و دکتــر نعمــت اللــه فاضلــی ایــن رویکــرد
را دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کتــاب و رســاله دکتــری
توفیــق دو پرســش مطــرح کــرد؛ نخســت اینکــه
رگــه اصلــی پیونــد دهنــده مقــاالت ایــن کتــاب
رویکــرد پسااســتعماری اســت .پرســش ایــن اســت
کــه ایــن رویکــرد چــه مشــخصات و ویژگیهایــی
دارد؟ دوم اینکــه تصــور مؤلــف از زمــان چیســت؟
بــه ویــژه در مقالــه اول کــه از اصطــاح «تعلیــق
زمــان حــال» اســتفاده شــده و در ادامــه بیــان
شــده اســت کــه مــا تاریــخ زمــان حــال و علــوم
اجتماعــی نداریــم ،از نویســنده محتــرم کتــاب
میخواهیــم بحــث را بــا پاســخ بــه ایــن دو پرســش
آغــاز کنــد.
دکتــر ابراهیــم توفیــق دربــاره اثــر خــود توضیحاتــی
را ارائــه کــرد و گفــت :البتــه رســاله دکتــری مــن
تالشــی در بــاب دولــت اســت کــه نســبت زیــادی
بــا ایــن کار نــدارد ،چــون قرائــت مدرنــی از تاریــخ
ایــران اســت کــه بــا یــک نــگاه اجمالــی تاریخــی
قــرن نوزدهــم را بــر میگیــرد یعنــی از کودتــای
مــرداد  ۱۳۳۲تــا انقــاب اســامی را بررســی
میکنــد .منتقــد نگاههایــی هســتم کــه معتقدنــد
در ایــران دولــت مــدرن تجربــه شــده اســت و

تــاش کــردم نشــان دهــم دولــت مــدرن چیســت
و تحــوالت ایــران بعــد از کودتــای  ۲۸مــرداد را
نشــان بدهــم .در آنجــا یــک بحــث تاریخــی
اســت کــه بــه یــک معنــا معتقــدم در ایــران دولــت
مــدرن نداریــم و در آنجــا گفتــم آنچــه در ایــران
داریــم فهــم نادرســتی از تاریــخ اســت .ربــط آن
کار بــه ایــن کار کــه در واقــع مجموعــه مقــاالت
اســت ،ایــن میتوانــد باشــد کــه در اینجــا تمرکــزم
بــر نظــام دانــش اســت و منظــورم فقــط دانشــگاه
نیســت و در واقــع بــه ایــن معناســت کــه مــن
نتوانســتم آن کار را تمــام کنــم.
وی افــزود :مــا یــک نظــم دانــش داریــم کــه
انســان را در وضعیــت بغرنــج میگــذارد و یــک
کالف ســردرگم اســت کــه نمیتــوان آن را بــاز
کــرد و انــگار وظیفــه علــوم اجتماعــی نیــز ایــن
نیســت کــه آن را بــاز کنــد .بلکــه فقــط میتوانــد
آن را بازگــو کنــد .در واقــع رابطــهاش بــا زمــان
هــم در اینجاســت .یعنــی مــا در وضعیتــی قــرار
داریــم کــه نــه آن اســت و نــه ایــن! و علــوم
اجتماعــی فقــط میتوانــد بگویــد ایــن وضعیــت
گــذار اســت .در واقــع نمیتوانــد از درون ایــن
وضعیــت گــزارش بدهــد .مــن اســم ایــن پیامــد را
«تعلیــق زمــان حــال» میگــذارم؛ کــه در نتیجــه
آن ،چیــزی کــه روبــروی مــا اتفــاق میافتــد و
قواعــد آن موضوعیــت پیــدا میکنــد .در رســاله
دکتــری بــه دنبــال بیــان همیــن قاعدهمندیهــا
بــودم.
دکتــر صمیــم ،عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در بخــش
دیگــری از ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه
پیوســتگی مقــاالت نشــانه تعصــب مولــف بــر
بنیادهــای نظــری و فکــری اوســت ،گفــت ســه
مقالــه ایــن کتــاب اصلیتریــن بخشهــای ایــن

اثــر هســتند کــه مولــف تــاش دارد دیــدگاه
اصلــیاش را بیــان کنــد .توفیــق پــروژهاش را در
کالبدهایــی دیگــر بــه ویــژه در کالس درس دنبــال
میکنــد .او جــزو کســانی اســت کــه هــر جایــی
درس باشــد از آن بــرای گفتوگــو کــردن دربــاره
پــروژهاش اســتفاده میکنــد.
ایــن پژوهشــگر پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه توفیــق ســعی
میکنــد از تبارشناســی اســتفاده کنــد افــزود :او
وقتــی مــا را بــرای حــل بحــران خودمــان بــه تاریــخ
دعــوت میکنــد بــه نوعــی مــا را بــه تبارشناســی
هــم فــرا میخوانــد .در پــروژه او گسســت بســیار
مهــم اســت و بــه نظــر میرســد کــه تبارشناســی
بتوانــد بــرای رهایــی از ایــن گسســتها مــا را
یــاری رســاند .نکتــه مهــم در اندیشــه ایشــان
محــوری کــردن زمــان حــال و اکنــون اســت.
ســوال ایــن اســت کــه آیــا مــا امــکان پرداختــن
واقعــی بــه زمــان حــال را داریــم .چراکــه تلقــی مــا
در پارادایــم تبارشناســانه عمــا زمــان حــال را از
آن ویژگــی انعطــاف پذیــر دور میکنــد .تأ کیــد
تبارشناســانه مــا را بــه گذشــته غیــر واقعــی ســوق
میدهــد امــا گذشــته گذشــته واقعــی اســت.
بــه گفتــه دکتــر صمیــم ،مــا میتوانیــم یــک
پارادایــم در برابــر نــگاه تبارشناســانه قــرار دهیــم و
آن پارادایــم پدیدارشناســانه اســت در ایــن پارادایــم
برخــاف پارادایــم تبارشناســانه گسســت وجــود
نــدارد .توفیــق اشــاره میکنــد جامعهشناســی مــا
تاریخــی نیســت و تاریــخ مــا هــم جامعهشناســانه
نیســت مــن میخواهــم بگویــم کــه نــه تاریــخ
و نــه جامعهشناســی مــا هیــچ کــدام زمانمنــد
نیســتند .چراکــه ایــن دو هیــچ گاه متوجــه آن
نشــدهاند کــه زمــان را بایــد درک کــرد .در
پارادایــم پدیدارشناســانه آن چیــزی کــه محــور

معرفی و نقد کتاب
اســت زیســت جهــان مشــترک ماســت.
در ادامــه دکتــر فاضلــی ،عضــو هیــات علمــی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
بــا اشــاره بــه فصــل اول کتــاب «دربــاره نظــام
دانــش» گفــت :در ایــن فصــل دکتــر توفیــق
تــاش میکنــد مســاله علــوم اجتماعــی در ایــران
را توضیــح دهــد .از نظــر وی درعلــوم اجتماعــی
ایــران پارادایــم مدرنیزاســیون غالــب اســت.
کار توفیــق یــک نظــرورزی اســت و ایــن کار
سلسلهپرس ـشهایی از شــرایط اکنــون اســت و بــه
همیــن ترتیــب مقصــود خــود را از علــوم اجتماعــی
بیــان میکنــدو دکتــر توفیــق علــوم اجتماعــی
ایــران در موقعیــت امتنــاع قــرار گرفتــه اســت و
آن را ناشــی از تجربــه مدرنیتــه ایرانــی میدانــد؛
تجربـهای کــه مــا در دوره معاصــر خــود با آن ســرو
کار داشــتهایم .توفیــق معتقــد اســت ،بــا مباحــث
روششناســی نمیتوانیــم از پــس ایــن توضیــح بــر
بیایــم .از دیــدگاه ایشــان علــوم اجتماعــی موظــف
اســت بتوانــد موقعیــت مــا را از فردیــت ســاختاری
خــود بیــان کنــد و علیرغــم همــه تالشهایــی کــه
در صــد ســال گذشــته انجــام شــده ،ایــن علــم
نتوانســته چنیــن امکانــی را فراهــم کنــد تــا ایــن
موقعیــت خــاص را توضیــح دهــد .بــه همیــن دلیل
توفیــق ،روایتهــای موجــود را بــه نقــد میکشــد
و میگویــد ،بایــد بتوانیــم آنچــه کــه باعــث شــده
تــا مــا نتوانیــم موقعیــت خــود را ســنجش ،فهــم
و نقــد کنیــم را بیابیــم .توفیــق تــاش میکنــد
تــا روایتــی از جامعــه ایــران ارائــه کنــد و لــذا از
تیپهــای جامعــه صنعتــی ،جامعــه شــورایی
و جامعــه پسااســتعماری ســخن میگویــد.
توفیــق مــا را در تیــپ جامعهاســتعماری ارزیابــی
کــرده و تاکیــد میکنــد کــه ایــن موقعیــت نیمــه
مســتعمرهای بایــد خــوب فهمیــده شــود .از نظــر
توفیــق گفتمانــی کــه در انقــاب مشــروطه شــکل
گرفــت ،چیــزی جــز روایــت شرقشناســانه
خودمــان و نســبتمان بــا غــرب نیســت.
در واقــع توفیــق انقــاب اســامی را هــم نوعــی
شرقشناســی وارونــه میدانــد کــه میخواهــد در
برابــر صورتبنــدی گفتمانــی مشــروطه مقاومــت
کنــد و ایــن دو رویــداد (انقــاب اســامی و
انقــاب مشــروطه) را مشــابه و مشــترک میدانــد
و ریشــه همــه ایــن مــوارد را در موقعیــت نیمــه
مســتعمره بــودن و مدرنیتــه میدانــد.
ایــن اســتاد جامعهشناســی ادامــه داد :توفیــق،
نظریــه مدرنیزاســیون را گفتمانــی میدانــد کــه
علــوم اجتماعــی ایــران درون ایــن گفتمــان شــکل
گرفتــه و بــه همیــن دلیــل تمــام توضیحــات و

تبیینهــا و… در علــوم اجتماعــی ریشــه در همیــن
نظریــه نوســازی و گفتمــان آن دارد.
وی در ادامــه در تبییــن نــگاه توفیــق گفــت:
نقدهــای توفیــق بــه تاریــخ علــوم اجتماعــی ایــران
مبتنــی بــر ایــن اســت کــه مــا در چارچــوب نظریــه
مدرنیزاســیون در علــوم اجتماعــی توانایــی اینکــه
بتوانیــم خــاص بودگــی تجربــه خــود را از دوران
مــدرن ارائــه کنیــم ،نداریــم .ایشــان البتــه بدیلــی
را ارائــه میدهــد کــه هــم بتوانــد موقعیــت مــا را
فهمپذیــر کنــد و هــم راهــی را بــاز کنــد کــه
تجربــه ایــران در دوران معاصــر را آشــناییزدایی
کنــد و روایتهــای غایــب را توضیــح دهــد.
فاضلــی در بیــان انتقــادات خــود بــه دیــدگاه
توفیــق گفــت :نقــد دکتــر توفیــق ایــن اســت کــه
در روایــت مدرنیزاســیون ،مــا ایــن تـوان را نداریــم
کــه جامعــه را بفهمیــم بــه دلیــل آنکــه آن روایــت
ذاتانگارانــه اســت و غــرب ایــن روایــت را طــی
تجربــه تاریخــی خــودش شــکل داده اســت؛
بنابرایــن آنهــا نمیتواننــد تجــارب متفــاوت مــا
را توضیــح دهنــد .یعنــی تجربــه مدرنیتــه در
کشــورهایی مثــل مــا تجربــه فضــای ســوم اســت
و روایــت مدرنیزاســیون قــادر نیســت اینهــا را
توضیــح دهــد .بــه همیــن خاطــر علــوم اجتماعــی
ایرانــی ،مــا را در موقعیــت تعلیــق قــرار میدهــد.
از اینــرو دکتــر توفیــق بــر ایــن بــاور اســت کــه
وظیفــه مــا تأمــل دربــاره چگونگــی شــکلگیری
نظــام آ گاهــی و علــم در کشــور خودمــان اســت.
بنــا بــه موقعیتهــای تاریخ ـیای کــه باعــث شــد
مــا در تلــه گفتمــان دوران گــذار بیافتیــم ،بایــد
رســالت خودمــان را بــر تامــل کــردن دربــاره ایــن
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گفتمانهــا قــرار دهیــم تــا بدیــن طریــق شــیوه
اندیشــیدن ممکــن شــود.
فاضلــی در بیــان مالحظــات خــود نســبت بــه
دیــدگاه توفیــق گفــت :توفیــق دادههای مشــخصی
بــرای نقــد علــوم اجتماعــی ایــران نیــاورده اســت.
ایشــان حتــی بــه گفتمانهایــی کــه بــه همیــن
موضــوع توجــه نشــان دادهانــد ،ارجــاع نمیدهــد.
او هیچگونــه ردپایــی نمیدهــد کــه بتوانیــم
بپرســیم چــه قیدهــا ،چــه واقعیــت و چه اندیشـهای
مــورد بحــث اســت ،تــا مــا بتوانیــم ادعــای او را
راســتی آزمایــی کنیــم .بــه همیــن ترتیــب بتوانیــم
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه چقــدر بحــث توفیــق
از تجربــه مدرنیتــه ایرانــی و فهــم نیمــه اســتعماری
از موقعیــت ایــران میتوانــد مبنــای تحلیــل قــرار
گیــرد و بــه همیــن ترتیــب علــوم اجتماعــی را نیمــه
اســتعماری بفهمیــم!؟
وی ادامــه داد :تردیــد دارم کــه علــوم اجتماعــی
ایــران نتوانســته باشــد موقعیــت خــود را فهمپذیــر
کنــد .در همیــن رابطــه برخــی شــاخصها را
مثــال میزنــم .روایتــی کــه خــود مــن از تجربــه
تجــدد دارم ،روایتــی اســت کــه اتفاقــا مســاله تغییــر
در ایــران معاصــر را توضیــح میدهــد .از مفهــوم
ترکیبهــای تــازه اســتفاده کــردهام .در آنجــا
تــاش کــردهام ماهیــت چنــد رگــه بــودن جامعــه
ایــران را توضیــح دهــم و نشــان دهــم چیــزی کــه
در تجربــه واقعــی زندگــی روســتایی ایــران اســت،
نــه مدرنیزاســیون و نــه غربــی شــدن و نــه بازتولیــد
ســنت اســت.
بــه همیــن دلیــل تــاش کــردهام از دادههــای
مختلــف تاریخــی و تجربــی اســتفاده کنم تا نشــان
دهــم ،تجربــه ایرانــی از مدرنیتــه چگونــه تجربـهای
چنــد رگــه اســت .امــا وقتــی روایــت آقــای توفیــق
را میخوانــم کــه میگویــد علــوم اجتماعــی مــا
بــا موقعیــت امتنــاع روبــرو هســت ،ایــن پرســش
برایــم پیــش میآیــد کــه آیــا موقعیــت مــن هیــچ
روایتــی را از تجربــه مدرنیتــه ایــران آشــناییزدایی
نمیکنــد و ایــن کارهــا هــم در امتــداد ایــده
مدرنیزاســیون قــرار میگیرنــد!؟
ایــن جامعهشــناس ادامــه داد :نقــد مــن ایــن
اســت کــه توفیــق بــر منبــای پارادایــم نظــری
خــودش قضاوتهایــی دارد در حالــی کــه
معتقــد اســت نبایــد ایــن گونــه باشــد .ایشــان
میگویــد مــا نبایــد نظریــات از پیــش طراحــی
شــده را بــه صــورت شــابلونهایی بــرای تحلیــل
موقعیتهــای تاریخــی بــکار بگیریــم .آنچــه
توفیــق در ایــن فصــل توضیــح میدهنــد نوعــی
شــابلون از پیــش آمــده شــده اســت چــرا کــه

معرفی و نقد کتاب
هیــچ تهعــدی نــدارد تــا بــه ش ـواهد میــدان مــورد
مطالعــهاش رجــوع کنــد و چــون فاقــد مبنــای
تجربــی اســت فقــط از دســتگاه مفهومــی از پیــش
طراحــی شــده اســتفاده میکنــد و بحــث امتنــاع
علــوم اجتماعــی را پیــش میکشــد .لــذا فقــط در
چارچــوب مفاهیــم انتزاعــی ایــن دســتگاه نظــری
و تئــوری معنــا دارد و نســبتی بــا واقعیــات تجربــی
جامعــه مــا نــدارد .اگــر بــه شــواهد تجربــی
رجــوع کنیــم خواهیــم دیــد چگونــه ایــن مفاهیــم
نمیتواننــد گویــا باشــند.
وی ادامــه داد :تــاش توفیــق بــه مــا کمــک
میکنــد تــا کلیــت و لحظــه اکنــون را
ببینیــم و نگاهــی تاریخی-ســاختاری داشــته
باشــیم .فکــر میکنــم ایــن نــگاه بیــش از
حــد ســاختارگرایانه اســت .اگرچــه ایشــان
در بحثهــای پسااســتعماری میخواهــد از
مفاهیــم پساســاختارگرایان کمــک بگیــرد و
ســاختارگرا نیســت و عاملیتهــا ،مقاومتهــا و
ســوژهگیها را کشــف کنــد .تصــور میکنــم
روایــت ایشــان مــا را دربرابــر جبــر ســاختاری قــرار
میدهــد؛ در انتهــای کار مــن بــه دنبــال نســخه
رهایــی بخــش بــودم کــه اگــر علــوم اجتماعــی
ایــران بخواهــد بــه آن توســل بجویــد از آن اســتفاده
کنــد ،چگونــه چیــزی بایــد باشــد.
دکتــر فاضلــی خطــاب بــه دکتــر توفیــق و در نقــد
وی یــادآور شــد :براســاس همیــن تفکــر کــه
معتقدیــد هیــچ روایــت رهایــی بخشــی در علــوم
اجتماعــی ایــران وجــود نــدارد ،در برابــر نوعــی
تقدیرگرایــی قــرار میگیریــد کــه کار شــما را
هــم بیهــوده میکنــد .اگــر فکــر میکنیــد در
موقعیــت جبرتاریخــی قــرار گرفتهایــم و غیــر
از ایــن نمیتوانســته اتفــاق بیافتــد ،اگــر بــه
ایــن مســأله بــاور داریــم چــرا امــروز مــا تجــارب
گذشــته خــود را نقــد میکنیــم؟! شــما بایــد بــه
چیــزی بــاور داشــته باشــد کــه امــکان بــرون شــدن
از موقعیــت امتنــاع را ممکــن کنــد .امــا اگــر شــما
تصــور میکنیــد آ گاهــی مــا از موقعیــت امتنــاع
کافیســت ،بایــد دیــد چقــدر ایــن روایــت ناامیــد
کننــده اســت.
وی در ادامــه گفــت :ایــن روایــت آلمانــی از
مدرنیتــه ،روایــت تباهــی و یــأس اســت .از این نظر
مدرنیتــه سرنوشــت تباهــی اســت کــه اتفــاق افتــاده
اســت و در روانشناســی هــم ایــن خوانــش تکــرار
میشــود .هیــچ جایــی بــرای خالقیــت ،عاملیــت
و امیــد بــرای انســان نمیبینــد .در حقیقــت
افتــادن توفیــق در تلــه نظریــات و نگاههــای از
ً
پیــش آمــاده شــده اســت .از اینــرو عمــا باعــث

شــده ایــن کتــاب هیــچ روشــنگری جدیــدی ارائــه
ندهــد.
توفیــق در ادامــه بــا اشــاره بــه نظــرات صمیــم
گفــت :درســت اســت کــه مــن بــه تبارشناســی
دعــوت میکنــم امــا رویکــردم بــه نظریــه نیســت
و آن چیــزی کــه برایــم تعییــن کننــده اســت آن
چیــزی اســت کــه بتــوان مصــرح کــرد .مــن در
مواجه ـهام بــه یــک چیــز توجــه دارم و آن اینکــه
چگونــه یــک جامعهشناســی بتوانــد زمانمنــد
شــود چــون ایــن جامعهشناســی نمیتوانــد
زمانمنــد شــود .از ســوی دیگــر تطبیــق قابــل
صرفنظــر نیســت چــون یکــی از ســختترین
چیزهــا در علــوم اجتماعــی اســت و مــن خــودم را
در ســنت انتقــادی میفهمــم.
بــه گفتــه وی ،دعـوای اصلــی ســنت انتقــادی ایــن
اســت کــه نــه بــر اســاس ایــن همانــی بلکــه بــر
اســاس تفــاوت بتـوان فکــر کــرد .مــن نقــد شــما را
معرفتشناســانه میدانــم در صورتــی کــه زمینــی
کــه مــن در آن حرکــت میکنــم یــک زمیــن
هستیشناســانه اســت .هــر پدیــدهای شــأنیتی
دارد تاریــخ هــم بــر همیــن من ـوال اســت .وقتــی
دربــاره ایــران بحــث میکنــم بــه پیشــینه تاریخــی
آن میپــردازم و در نهایــت میگویــم هیــچ
کــدام تکــرار دیگــری نیســتند کــه مــن اســم آن را
مدرنیتــه میگــذارم.
وی تأ کیــد کــرد :بحــث مــن دربــاره نظمــی
اســت کــه چیزهایــی را ممکــن یــا ناممکــن
میکنــد .طباطبایــی از گذشــته مــا چیــزی نشــان
میدهــد کــه میتوانســته بــه مدرنیزاســیون برســد
در صورتــی کــه مــن ایــن گونــه نمیبینــم.
دکتــر توفیق،نویســنده کتــاب «دربــاره نظــام
دانــش» درپاســخ بــه نقطــه نظــرات فاضلــی
گفت:روایــت مــن نــه آلمانــی اســت،نه مکتــب
فرانفکــورت بــرای مــن جــذاب اســت و نــه
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ارجاعــات آلمانــی دارم .چیــزی کــه در ســنت
آلمانــی بــرای مــن جــذاب اســت،جرات
نــگاه کــردن در فاجعــه اســت؛ اینکــه قبــا
از ایــن کــه از ناامیــدی بترســید،جرأت داشــته
باشــیدتابگوییدازچه چیــزی میترســید! مــن
ترجیــح میدهــم در فاجعــه نــگاه کنــم تــا بــی
دلیــل امیدرهاییبخشــی بدهــم .کارعلــم رهایــی
بخشــی نیســت.
نویســنده ایــن کتــاب در ادامــه پاســخ بــه نقــد
دکتــر فاضلــی مبنــی بــر نادیــده گرفتــن برخــی
شـواهد در تحلیــل خــود ،گفــت :در ایــن مقــاالت
میخواهــم توضیــح بدهــم چــرا ایــن اتفاقــات
افتــاده اســت ،بــه همیــن دلیــل نیــازی نیســت از
افــرادی کــه در ایــن مســیر نیســتند صحبــت کنــم.
مــن میگویــم نظــم ایــن دانــش اینگونــه اســت
کــه همــه چیــز را از رویکــرد مدرنیتــه میبینــد.
مهــم روابــط بیــن نظــام دانــش اســت .مــن کســی
را رد نمیکنــم .ســخنم دربــاره نظمــی اســت
کــه چیزهایــی را ممکــن و در عــوض چیزهایــی را
ناممکــن میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه پژوهــش خــود دربــاره دارالفنــون
گفــت :در ایــن کار مــا بــا صحنـهای روبرو شــدیم
کــه در آن چندیــن گرایــش وجــود داشــت امــا این
گرایشــات همزیســت بودنــد .کســی مثــل ملکــم
خــان نگاهــی کامــا عملگرایانــه دربــاره عقــب
ماندگــی دارد .بــه همیــن ترتیــب گرایــش دیگــری
وجــود دارد کــه علــم را مجموع ـهای از دانشهــا
میدانــد در کنــار ســایر دانشهــا و تــاش
ً
میکنــد دانــش اقشــار دور و بعضــا روســتایی را
در کنــار علــم دانشــگاهی قــرار دهــد .مــن دربــاره
نظــم دانــش حــرف میزنــم.
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کتاب«دانشگاه؛ از نردبان تا سایبان»
تالیف عباس کاظمی در بوته نقد و بررسی

نشســت نقــد و بررســی کتاب «دانشــگاه؛
از نردبــان تــا ســایبان» تألیــف دکتــر
عبــاس کاظمــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده ،بــا حضــور تقــی آزاد
ارمکــی ،اســماعیل خلیلــی و محمدرضــا
کالهــی در ســالن دکتــر قانعــیراد
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،برگــزار شــد.
عبــاس کاظمــی در ابتــدای ایــن نشســت دربــاره
چارچــوب و ســاختار کتــاب گفــت :ایــن کتــاب
از دانشــگاه شــروع میشــود و در نهایــت بــه
مطالعــات فرهنگــی ختــم میشــود و در ایــن بــاره
بحــث میکنــد کــه در طــول ســالیان گذشــته
چطــور دانشــگاه متحــول شــده اســت .کتــاب
میگویــد چطــور دانشــگاه بــا زندگــی مــردم ،پیونــد
میخــورد.
کاظمــی در ادامــه بــا بیــان برخــی آســیبهای
دانشــگاه ادامــه داد :در نظــر جامعــه وقتــی از
دانشــگاه حــرف میزنیــم ،گویــی از حــل مســائل
ســخن میگوییــم! امــا دانشــگاه از جامعــه بریــده
و میخواهــد خــود را بــا رشــتهها و مجــات
و… گســترش و توســعه دهــد .از ســویی دیگــر
جامعــه بیــش از انــدازه درگیــر دانشــگاه میشــود
و از زن ،مــرد ،کارمنــد ،روحانــی و نظامــی و…

احســاس میکننــد بایــد وارد دانشــگاه شــوند،
یعنــی دانشــگاه جزیــی از زندگــی روزمــره اقشــار
مختلــف جامعــه شــده اســت .از همیــن رو اســت
کــه دانشــگاه از نردبــان بــه ســایبان تبدیــل شــده
اســت تــا بــه همــه چیــزی بدهــد ،امــا غافــل از آنکــه
ایــن تحفــه دانشــگاه دندانگیــر نیســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی ســپس بــه پدیــده جدیــدی
در دانشــگاه اشــاره کــرد و از مســاله «مانــدن در
دانشــگاه» ســخن گفــت و ادامــه داد :دانشــگاه
بــه محلــی بــرای زندگــی و مانــدن تبدیــل شــده
اســت؛ امــروزه همــه میخواهنــد دکتــر شــوند!
دانشــجویان زیــادی هســتند کــه بــه دالیــل عجیــب
ً
وارد دانشــگاه شــدهاند؛ مثــا وقتــی از برخــی
دانشــجویان میپرســیدم کــه چــرا بــه دانشــگاه
آمدهانــد ،میگفتنــد بــرای درمــان افســردگی یــا

تــرس از ابتــا بــه فراموشــی.
ایــن جامعهشــناس بــه ایــده فرودســتان و فرادســتان
دانشــگاهی کــه در کتــاب بــه آن پرداختــه شــده
اشــاره کــرد و گفــت :ســاختار سلســله مراتــب
دانشــگاهی ،نظــام خــودش را خلــق میکنــد؛
ً
مثــا  ۵درصــد اســتاد تمامهــا ،بــرای همــه اســاتید
قــراردادی و پیمانــی تعییــن تکلیــف میکننــد و
همچــون یــک قــدرت اجتماعــی عمــل میکنــد.
بــه مــوازات آن گروهــی در وزارت علــوم بــه نهــاد
دانشــگاه فشــار میآورنــد؛ یعنــی دانشــگاه از دو
ســو تحــت فشــار اســت یــا نهادهــای دیگــری کــه
قاعــده بــرای دانشــگاه تعییــن میکننــد.
وی ادامــه داد :ایــن روزهــا در دانشــگاه ،پیمانیهــا
چگونــه زندگــی متزلزلــی دارنــد و هــر ســال نگــران
گزینــش و مضطــرب تمدیــد قــرارداد خــود هســتند.
حــرف مــن در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه توزیــع
منافــع در دانشــگاه تابــع ایــن نظــام سلســله مراتبــی
اســت.
نویســنده ایــن کتــاب دربــاره موضــوع بخــش ســوم
کتــاب گفــت :ایــن بخــش دربــاره علــوم اجتماعــی
اســت کــه همــه آنهــا متعلــق بــه تجربیــات شــخصی
مــن از دانشــگاه تهــران اســت .مواجهــه عجیــب مــا
در علــوم انســانی بــا نظریــه و روش اســت؛ از طرفــی
بــا نظریــه بیگانگــی خاصــی داریــم و از طــرف دیگر
نظریــات را میپرســتیم و غایــت مــا ایــن اســت کــه
بــه نظریــه برســیم .کرســیهای نظریهپــردازی
ایجــاد شــده اســت و بــه کســی کــه نظریــه میدهــد
امتیــاز میدهنــد.
وی در تشــریح بخــش آخــر کتــاب یــادآور شــد:
متوجــه شــدم مســیری کــه میرفتیــم اشــتباه بــوده
و مواجهــه مــا بــا مطالعــات فرهنگــی عالوهبــر
نظری ـهزده بــودن ،خیلــی متکــی بــه طبقــه متوســط
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بــوده اســت ،اگرچــه در دهــه  ۶۰و  ۷۰بــه حاشــیه
رانــده شــده بــود ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
مطالعــات فرهنگــی و طبقــه متوســط یکدیگــر را
پوشــش میدهنــد.
دکتــر تقــی آزاد ارمکــی اســتاد جامعــه شناســی
دانشــگاه تهــران در ادامــه ایــن نشســت گفــت :ایــن
کتــاب چنــد حســن دارد؛ اول آنکــه بــه مطالعــات
فرهنگــی ختــم میشــود؛ ایــن موقعیــت خوبــی
اســت کــه کســی جایــگاه خــود را تعییــن کنــد.
نکتــه مثبــت دیگــر کتــاب ایــن اســت کــه مســتند بــه
آمــار و ارقــام اســت و از فهمــی تاریخــی نســبت بــه
موضــوع تطــور دانشــگاه برخــوردار اســت هرچنــد
بــه نحــوی از ایــن موضــوع هــم گــذر میکنــد.
ایــن اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه تهــران در
ادامــه گفــت :نکتــه پنهــان کتــاب ،درخواســت
جامعهشناســی بنیانگراســت .نوعــی جامعهشناســی
کــه هرچنــد پرســش قدرتمنــدی طــرح نمیکنــد
امــا ســعی میکنــد پرســش مهمــی را بســازد.
نویســنده کتــاب بــه دلیــل نــگاه انتقــادیای کــه بــه
روش پوزیتیویســم داشــته چنــدان تمایلــی نــدارد بــه
یــک پرســش از اول طــرح شــده جـواب دهــد بلکــه
تــاش میکنــد حیــن کار پرسشــی را طــرح کنــد.
بنابرایــن ایــن کتــاب در فرآینــد پژوهــش بــه پرســش
میرســد و واقعیــت آن اســت کــه دانــش بــه همیــن
شــکل توســعه پیــدا میکنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بهعن ـوان کتــاب «دانشــگاه
از نردبــان تــا ســایبان» گفــت :در ایــن کتــاب
کمتــر بــه خــود موضــوع یعنــی از نردبــان تــا ســایبان
اشــاره شــده اســت؛ هرچنــد در طــول مطالعــه ایــن
کتــاب ایــن حــس بــرای مخاطــب وجــود دارد امــا

اســتداللی مطــرح نمیشــود کــه چطــور نردبــان بــه
ســایبان تبدیــل شــده اســت.
آزاد ارمکــی در ادامــه گفــت :در عنــوان کتــاب
«دانشــگاه» اســت امــا بــه آمــوزش عالــی پرداختــه
شــده اســت در حالیکــه ایــن دو متفــاوت هســتند.
آمــوزش عالــی در ایــران قصــه متفاوتــی از دانشــگاه
دارد .مــا بایــد تکلیــف ایــن دو را نســبت بــه یکدیگر
معلــوم کنیــم .دانشــگاه آزاد ،پیامنــور و حــوزه
علمیــه و… همــه کار آمــوزش عالــی میکننــد.
مــدرک میدهنــد امــا کار دانشــگاهی نمیکننــد.
دانشــگاهها بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و هریــک
مناســبات و قواعــد متفاوتــی دارنــد.
وی بــه ایــده فرادســتان و فردوســتان دانشــگاهی نیــز
در ایــن کتــاب اشــاره کــرد و بــا نگاهــی نقادانــه
گفــت :اســتادان فعلــی در تقســیم منابــع بــازی
میکنــد امــا اینطــور نیســت کــه او تعییــن کننــده
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باشــد و لــذا بــه راحتــی نمیتـوان آنهــا را فرودســتان
نامیــد .اســتادان در شــرایط فعلــی بــه انحــاء مختلف
تعییــن کننــده سیاســتهای دانشــگاه هســتند.
وی بــا نقــد همســو دانســتن ایــده مکدونالدیــزه
شــدن و روزمــره شــدن دانشــگاه بــه نویســنده کتاب
گفــت :ایــن دو جریــان همســوی هــم نیســتند.
مکدونالدیــزه شــدن از عقالنیــت برخــوردار اســت
و ایــن بــا روزمــره شــدن چنــدان همســویی نــدارد.
دکتــر آزاد ارمکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقلیتهــای
دانشــگاهی در ایــران ،یــادآور شــد :مــا اقلیتهــای
دیگــری هــم داریــم مثــل اندیش ـههای مغلــوب .در
دانشــگاه جریانهــای منتقــد داریــم کــه قاعدههــا
را بهــم میزننــد و هریــک بازیهــای متفاوتــی
دارنــد .اینطــور نیســت کــه کســی نفهمــد عــدهای
بــا تقلــب مقالــه مینویســند ،بلکــه خــود مــا
دانشــگاهیان ایــن بــازی را انتخــاب کردهایــم.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تبییــن مســأله دانشــگاه
در ســالهای کنونــی گفــت :در شــرایط کنونــی
سرنوشــت جمهــوری اســامی بــا سرنوشــت
دانشــگاه عجیبــن شــده اســت .دانشــگاه بــه
جایگاهــی رســیده و لــذا نمیتــوان بــا تغییــر
آییننامــه در شــورای انقــاب فرهنگــی ،ماهیــت
دانشــگاه را تغییــر داد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع حقالتدریســیها در
دانشــگاه و رابطــه آنهــا بــا سیســتمهای دیگــر
گفــت :شــما چــرا حقالتدریســیها را بهعنــوان
نفــوذی نــگاه نمیکنیــد؟ بلکــه بــه عنـوان فرودســت
نــگاه کردهایــد؟ از نظــر مــن اینهــا پرولتاریــای علــم
نیســتند و اعمــال ســلطهای از ســوی اســتاد تمامهــا
وجــود نــدارد.
آزاد ارمکــی در جمعبنــدی خــود بــه برخــی از
پدیدههــای موجــود در دانشــگاههای کنونــی
اشــاره کــرد و گفــت :مــا بــا درهــم ریختگــی
کلیــت نظــام آموزشــی روبــرو هســتیم و از ســوی
دیگــر بــا شــارالتانیزم علمــی مواجهیــم و در
عیــن وجــود مقاومــت از ســوی بخشهایــی در
دانشــگاه ،همچنــان مداخلــه در دانشــگاه وجــود
دارد .از ســویی دیگــر شــاهد گنگهــای اســاتید و
دانشــجویی نیــز هســتیم .بــه همیــن ترتیــب بــا پدیــده
فقــدان علــم در دانشــگاه مواجهایــم .در حقیقــت
مــا بــا تجاریســازی علــم ســرو کار نداریــم بلکــه
مســأله فقــدان علــم اســت؛ مــا علــم نداریــم و بــه
همیــن دلیــل دانشــگاه بــه مســائل اساســی کشــور بــا
تأخیــر توجــه میکنــد.
آقــای اســماعیل خلیلــی بهعنــوان دیگــر ســخنران
ایــن نشســت ،بــا اشــاره و تأییــد بحــث آخــر دکتــر
آزاد ارمکــی گفــت :چیزهایــی در ایــران وجــود دارد
امــا علــم نیســت ،بلکــه ماننــد کیکــی اســت کــه
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همــه میخواهنــد در آن ســهیم باشــند .در دانشــگاه
پرســتیژ و پــول تولیــد میشــود و فرودســتانی کــه
بهمــدد دانشــگاه فرادســت شــدهاند ،حــاال
میخواهنــد مجــال فرادســتی را از دیگــر فرودســتان
بگیرنــد.
وی در ادامــه گفــت :زمانــی علــم داریــم کــه
طــرف دیگــر هــم مــا را بــه رســمیت بشناســد؛
یعنــی اگــر مــا بــه آنهــا ارجــاع میدهیــم آنهــا
هــم مــا را بــه رســمیت بشناســند .امــا ایــن اتفــاق
دربــاره ایــران رخ نمیدهــد .مــن دنبــال ایــن هســتم
بدانــم علــم چگونــه اتفــاق میافتــد؛ مــن در ایــن
کتــاب دنبــال عبــاس کاظمــی میگشــتم کــه آیــا
نســبتهای روا میدهــد! بنابرایــن در کتــاب دنبــال
اجــزا کتــاب نبــودم ،بلکــه دنبــال دکتــر کاظمــی و
روایــت خــاص خــود او میگشــتم .کاظمــی جــزو
کدامیــک از گروههــای دانشــگاهی اســت؟ و از
مشــروعیت کدامیــک دفــاع میکنــد؟! او در ایــن
کتــاب نگفتــه در جســتجوی چــه چیــزی بــوده کــه
وارد بــازی دانشــگاه شــده اســت؛ بــازی قدرتمنــدی
کــه همــه را در خــود مســتحیل کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه عنـوان کتــاب گفــت :مــن بــا ایــن
ایــده موافقــم کــه دانشــگاه یــک نردبــان اســت.
دانشــگاه در جایــی نردبــان بــود کــه دیگــر نظــام
شــخصیت پاســخگو نبــود و ایرانیــان بایــد از جایــی
بــاال میرفتنــد و میخواســتند بــه بــاال برســند.
وی بــا اشــاره بــه مفهــوم بروکراســی گفــت :در ایــن
کتــاب بســیار کثیــر از بروکراســی مــدرن ایرانــی
ســخن گفتــ ه شــده ،کــه بیــن نردبــان و ســایبان
در نوســان بــوده و لــذا ایــن تحلیــل بــه دانشــگاه

منحصــر نشــده و حتــی آن را بــه کارمنــد دولــت
بــودن هــم تســری داده اســت .بــه همیــن ترتیــب
یــادآور شــده کــه اجــزاء بروکراتیــک دانشــگاه بــه
جــای تمشــیت امــور کشــور بــه حفــظ خــود اشــتغال
ورزیــده اســت.
وی ادامــه داد :گفتــه میشــود علــم مــدرن انتقــادی
ً
اســت و بعضــا ایــن خطــا بــه وجــود میآیــد کــه علم
انتقــادی فقــط صاحبــان قــدرت را نقــد میکنــد امــا
ً
بعضــا علــم انتقــادی خــودش را هــم نقــد میکنــد
و مقــام پرسشــگر را بــه نقــد میکشــد .کاری کــه
در ایــن کتــاب توســط نویســنده انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب تــاش دارد زبانــی
را ایجــاد کنــد کــه آنچــه را در دل دارد بــه مخاطــب
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بیــان بکنــد گفــت :متأســفانه ایــن زبــان بــا چینــش و
تدبیــری کــه در کتــاب انجامیــده از بیــن م ـیرود.
همچنیــن در ایــن کتــاب مشــخص نیســت کــه چــه
کســی ایــن حــرف هــا را میزنــد و کاظمــی در ایــن
میــان غایــب اســت.
خلیلــی بــا اشــاره بــه یکــی از فصلهــای کتــاب
ادامــه داد :چــه نظریهزدگــی و چــه دوری از نظریــه
نوعــی هویتســازی بــرای خــود اســت .در ســفر
نظریههــا کــه دو فصــل بــه آن اختصــاص داده شــده
اســت خــوب اســت ایــن موضــوع روشــن شــود کــه
آیــا نظریــه همچــون یــک مســافر میخواهــد در
جایــی بــرای مدتــی منــزل کنــد و بعــد بــه جــای
دیگــری بــرود یــا آنکــه میخواهــد بــه ذهــن
مهاجــرت کــرده و آنجــا مانــدگار شــود .ایــن کتــاب
میبایســت مقدمــه بســیار مهمــی داشــته باشــد کــه
در آنجــا شــرح ســفر درونــی خــود مؤلــف بــه زبــان
درآیــد و از ســفر عبــاس کاظمــی ســخن بگویــد.
در ادامــه ایــن نشســت محمدرضــا کالهــی عضــو
هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی بــا اشــاره بــه نظریهزدگــی گفــت:
عــاوه بــر نظریهزدگــی در علــوم اجتماعــی دو
زدگــی دیگــر هــم داریــم کــه میتــوان ایــن ایــده
را بیشــتر بســط داد یکــی روشزدگــی و دیگــری
مســئلهزدگی اســت .روشزدگــی بــه ایــن صــورت
اســت کــه فکــر میکنیــم مــواد خــام را از یــک
طــرف وارد و از طــرف دیگــر محصــول تولیــد
میکنیــم .دربــاره مســئله زدگــی هــم یعنــی بــه
همــان میــزان کــه نظریــه را وارد میکنیــم مســئله را
هــم وارد میکنیــم کــه ایــن مســئلهزدگی منجــر بــه
بحــران فقــدان میشــود.

معرفی و نقد کتاب

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «تاریــخ دانشــگاه در ایــران»
نوشــته مقصــود فراســتخواه و نســرین اصغــرزاده

کتــاب «تاریــخ دانشــگاه در ایــران» نوشــته
مقصــود فراســتخواه و نســرین اصغــرزاده
کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی منتشــر شــده اســت ،سهشــنبه
 ۱۷مهرمــاه بــا همــکاری انجمــن علمــی
جامعهشناســی دانشــگاه تربیــت مــدرس،
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران و انجمــن
جامعــه شناســی مــورد نقــد و بررســی قــرار
گرفــت .در ایــن نشســت دکتــر محمــد
فاضلــی و دکتــر نســرین نورشــاهی ایــن اثــر را
نقــد کردنــد.
محمــد فاضلــی در ایــن نشســت طــی ســخنانی بــا
بیــان اینکــه اهمیــت کتــاب در ایــن اســت کــه نشــان
میدهــد دانشــگاه یــک نهــاد فکــر نشــده در جامعــه
ایرانــی نیســت ،گفــت :طــی  ۵۰ســال گذشــته گفتــه
شــده کــه مــا دانشــگاه را گرفتیــم امــا نفهمیدیــم چــه
شــد .وی ادامــه داد :یــک پژوهــش تاریخــی بایــد نشــان
دهــد چــرا و چگونــه پنداشــتهای قبلــی مــا محــک
نخــورده اســت .مؤلــف در ایــن کتــاب نشــان میدهــد
مواجهــه مــا بــا دانشــگاه یــک مواجهــه سرســری نبــوده
و دانشــگاه در ایــران چیــزی حــدود  ۲۰۰ســال بــا ســایر
نهادهــای ایــران مواجهــه داشــته اســت .بنابرایــن بــرای
دانشــگاه در ایــران تقاضــای اجتماعــی وجــود داشــته
اســت .مواجهــه بــا غــرب س ـواالت عمیقــی پیــش روی
روشــنفکران و تصمیمگیــران گذاشــت و لــذا دانشــگاه

بــرای پاســخ دادن بــه ایــن س ـواالت تأســیس شــد.
بــه گفتــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی،
دکتــر فراســتخواه تجلــی جملــه مارکــس را در ایــران
نشــان میدهــد آنجــا کــه میگویــد« :انســانها تاریــخ
را میســازند امــا نــه آنگونــه کــه میخواهنــد» بنابرایــن
تمــام کســانی کــه دربــاره علــم در ایــران کار کردهانــد
از نــوه فتحعلــی شــاه گرفتــه تــا فروغــی ،تالششــان
بــر ایــن بــوده کــه دانشــگاهی در طــراز تمــدن ایرانــی
بســازند امــا بــه تــور نهــاد سیاســت برخوردهانــد.
دکتــر فاضلــی وی بــا اشــاره بــه اینکــه چگونــه سیاســت
دانشــگاه را شــکل داده اســت ،توضیــح داد :مؤلــف
کتــاب تاریــخ داشــگاه در ایــران نشــان داده اســت
چگونــه قبــض و بســط سیاســت ســبب قبــض و بســط
دانشــگاه شــده اســت .بنابرایــن دانشــگاه موجــود در
ایــران بیریشــه و بــی در و پیکــر نبــوده و بــا ســنتهای
مذهبــی تعامــل و اصطــکاک داشــته اســت .دانشــگاه
در ایــران بــا محافظهکاریهــای اجتماعــی از جملــه
نهادهــای ســنتی درگیــر شدهاســت .ایــن کتــاب در
یــک مســیر تاریخــی نشــان میدهــد بــی ثباتــی سیاســی
چگونــه نفــس دانشــگاه را گرفتــه اســت و وقتــی مناقشــه
در عرصــه سیاســت اوج گرفتــه اســت ،نفــس دانشــگاه
را هــم گرفتــه اســت.
فاضلــی بــا اشــاره بــه ایدههــای مهمــی کــه در کتــاب
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تأکیــد کــرد :در ایــن
کتــاب ایدههــای مهمــی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا
مفهــوم کنشگــران مــرزی اســت؛ کســانی کــه تاریــخ
دانشــگاه را رقــم زدنــد پایــی در دانشــگاه و حکومــت
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دارنــد و موجوداتــی گلخان ـهای یــا قدرتــی نیســتند اگــر
فروغــی ،عیســی صدیــق و … دانشــگاه را رقــم زدنــد
کســانی بودنــد کــه در مــرز ایــن دو حرکــت کردنــد
و توانســتند از درون جامعــه ایرانــی ایدههــا را بیــن
یکدیگــر رد و بــدل کننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در بخــش دوم ســخنانش انتقادهایی
بــه کتــاب مطــرح کــرد و گفــت :روایــت فراســتخواه از
دانشــگاه جبرگرایانــه اســت و هیــچ روایتــی از مقاومــت
دانشــگاه در آن مشــاهده نمیشــود در حالــی کــه امــروز
اگرچــه دانشــگاه تحــت فشــار مقالــه نوشــتن و گســترش
کمیــت اســت مقاومــت و صداهــای مخالــف هــم
دارد .همیــن حــاال از دانشــگاه خواســته میشــود کــه
ســکوت کنــد و مشــارکت اجتماعــی نداشــته باشــد امــا
بــاز صداهــای مخالــف شــنیده میشــود و کنشــگری
اجتماعــی دارد.در همیــن دانشــگاه هــر چــه تــاش شــد
قانعــیراد ایزولــه شــود ،توفیقــی بدســت نیامــد .ایــن
روایــت از کنشــگری مقاومــت میتوانــد بــه ایــن کتــاب
اضافــه شــود چــون بــه هــر حــال کنشــگرانی در طــول
ایــن تاریــخ بودهانــد.
خانــم دکتــر نســرین نورشــاهی نیــز در ایــن نشســت
مالحظــات خــود را نســبت بــه کتــاب بیــان کــرد و
گفــت :ایــن کتــاب خواننــده را بــه متــن تاریــخ پــر
فــراز و نشــیب ایــران میبــرد و شــاید بارهــا و بارهــا
خواننــده را وامــیدارد کــه بــا خــود بگویــد «تاریــخ
تکــرار میشــود» و چقــدر در تاریــخ مــا خطاهــا و
عــدم آموختــن از آنهــا تکــرار میشــود .فراســتخواه بــه
زیبایــی ایــن فــراز و فرودهــا و درس نخوانــدن را بــه رخ
مخاطــب کشــیده اســت.
وی ادامــه داد :کتــاب پنــج فصــل دارد کــه در فصــل
دانشــگاه در دوره انقــاب نویســنده میتوانســت بــا
روش تاریــخ اجتماعــی دهــه  ۸۰را هــم مــورد بررســی
قــرار دهــد .همچنیــن در صفحــه  ۳۰کتــاب فراســتخواه
بــه جزمیتهــای تعصبآلــود مذهبــی کــه مانــع رشــد

معرفی و نقد کتاب
علمــی در ایــران شــده ،اشــاره شــده اســت .امــا مگــر
در اروپــا و آمریــکا همیــن جزمیتهــا و تعصبهــا را
نداشــتیم و بــه جــرم علمآمــوزی و اکتشــافات جدیــد
مخالــف بــا ذهنیتهــای کلیســایی افــراد اعــدام نشــده
اســت؟ پــس تعصــب در آن جامعــه هــم بــوده امــا
چــرا در ایــران ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟چه میشــود
کــه در آنجــا نهــاد دیــن و کلیســا زمینهســاز دانشــگاه
میشــود امــا در ایــران نمیشــود؟چطور در اروپــا و
غــرب مذهــب منشــأ دانشــگاه میشــود امــا در ایــران
بــه افــکار مذهبــیای اشــاره میشــود کــه مانــع رشــد
علــوم و فنــون جدیــد شــدهاند .ایــن در حالــی ااســت
کــه در علــم دینــی خــود مــا روایــات زیــادی در ایــن
بــاره داریــم.
بــه گفتــه دکتــر نورشــاهی ،فراســتخواه دربــاره ســاخت
سیاســی بهعنــوان یــک مانــع ســخن میگویــد؛ اینکــه
طایفهگــری در ایــران رواج داشــته و حکومــت مرکــزی
شــکل نگرفتــه بــود .در حالــی کــه در جــای دیگــری
گفتــه میشــود چــون دانشــگاه در اختیــار حکومــت
مرکــزی بــوده رشــد نیافتــه اســت! ایــن تناقــض چگونــه
قابــل حــل اســت.
دکتــر نورشــاهی ادامــه داد :نقطــه ضعــف دیگــری کــه
فراســتخواه بــه آن اشــاره کــرده ایــن اســت کــه قبــل از
انقــاب بخــش خصوصــی ضعیــف بــود .میدانیــم در
کشــورهای دیگــر وقتــی بخــش خصوصــی وارد میشــود
کــه منابــع مالــی ضعیــف میشــود و بخــش خصوصــی
بــه کمــک تأمیــن مالــی آمــوزش عالــی میآیــد امــا در
ایــران نیــازی بــه بخــش خصوصــی نبــوده چــون دولــت
خــودش اینهــا را اداره میکــرده اســت بنابرایــن نیــازی
بــه بخــش خصوصــی وجــود نداشــته اســت.
دکتــر فراســتخواه مؤلــف کتــاب تاریــخ دانشــگاه در
ایــران نیــز در ادامــه ایــن نشســت توضیحاتــی دربــاره
کتــاب و نــکات مطــرح شــده از ســوی منتقــدان ارائــه
کــرد و گفــت :در اروپــا امــر اجتماعــی نیرومنــد بــود و
جامعــه تــابآوری داشــت و لــذا نهادهــای اجتماعی ســر
بــر آوردنــد .وقتــی ایــران را بــا اروپــا مقایســه میکنیــم
میبینیــم آنجــا قــوی بــود امــا در ایــران دولــت قــوی
بــا جامعــه ضعیــف رو بــه رو بــوده اســت! پــس آنجــا
دانشــگاه بــه رغــم تمــام مشــکالت جــان گرفتــه اســت
چــون در آنجــا دانشــگاه زود از نفــس نمیافتــاد
و وابســته بــه دولــت نبــود .بنابرایــن اگــر در اروپــا
جایــی متفکــری محاکمــه میشــد در جــای دیگــری
رادیکالتریــن کارهــا صــورت میگرفــت .امــا در ایــران
بــه نحــوی ســیطره و ســلطه در همــه جــا حاضــر بــوده
اســت.
وی ادامــه داد :انقــاب علمــی در شــهرهای اروپــا
ســنتهای تعلیمــی و مدرس ـهای را نقــد میکــرد .آنجــا
نقــد در ســنت و بــر ســنت بــوده اســت و در داخــل
ســنت هــم چالشهایــی شــکل گرفتــه بــود و در نتیجــه
آنجــا ســنت کتــک خــورد ،تمریــن کــرد و ریاضــت

کشــید و تغییــر یافــت .پــس در آنجــا ســنت دیالکتیکــی
وجــود داشــت کــه از طریــق آن دانشــگاه جلــو رفــت.
ً
مــن اصــا ایــن روایــت را نــدارم کــه دانشــگاه در اروپــا
نتیجــه کلیســا بــود بلکــه نتیجــه چالشهــای درون و
بیــرون کلیســا بــود .پــس گرچــه کلیســا علــت دانشــگاه
نبــود امــا بســتر تغییــرات اجتماعــی را فراهــم آورد.
فراســتخواه افــزود :رضــا شــاه اگرچــه بــرای تغییــر ایــران
و مدرنســازی آن کمــک کــرد ولــی بــه هــر حــال شــاه
بــود و تــا ســالها در برابــر ایــن امــر مقاومــت میکــرد
امــا روشــنفکران مــرزی در ایــن بــاره نقــش مهمتــری
داشــتند .پــس داســتان تصاحــب دانشــگاه توســط
حکومــت و تبدیــل آن بــه زایــده دیوانســاالری داســتان
دیگــری غیــر از ملــوک الطوایفــی اســت.
دکتــر فراســتخواه دربــاره قانــون معــارف کــه در کتــاب
بــه آن اشــاره شــده گفــت :مــن معتقــدم قانــون معــارف
را پیرنیــا و برخــی از روشــنفکران نوشــتهاند و در آنجــا
میبینیــم کــه دولــت مکلــف اســت نــه صاحــب!
دولــت میگویــد وظیفــه حمایــت از جامعــه و نهادهــای
آموزشــی و تأمیــن و کمــک بــه آنهــا اســت امــا صاحــب
آن نیســت .مــن از ظرفیتهــای قانــون معــارف دفــاع
میکنــم چــون نتیجــه آن یحیــی دولــت آبــادی و افــراد
دیگــری اســت کــه بــه دنبــال تغییــرات اجتماعــی بودند.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت پهلــوی دوم نســبت بــه
تغییراتــی کــه خــودش بــه آن کمــک کــرده بــود بیگانــه
و ناهمزمــان شــد و ســپس ســرنگون شــد ،گفــت:
پهلــوی دوم جامعــه را درک کــرده بــود کــه بایــد تغییــر
کنــد امــا از جــای دیگــری نتوانســت ایــن منطــق را درک
کنــد و بــا آن همــراه شــود.
فراســتخواه دربــاره روایــت جبرگرایانــه خــود هــم توضیح
داد و گفــت :مــن بیشــتر تــاش کــردم ســاختارها
را پررنــگ کنــم .چــون زمــان تألیــف ایــن کتــاب،
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ســاختارهای آزار دهنــده و محدودیتهــا را میدیــدم
امــا االن فکــر میکنــم عاملیــت اجتماعــی میتوانــد
مؤثــر باشــد .البتــه در مــواردی از همیــن کتــاب بــه
کنشــگران دانشــگاهی اشــاره کــردهام؛ بــه عنــوان
مثــال وقتــی از انقــاب فرهنگــی ســخن میگویــم
از مقاومانــی ســخن گفتــهام کــه البتــه از پــا افتادنــد.
هرچنــد میتوانســتم بیشــتر ایــن موضــوع را مــورد توجــه
قــرار دهــم.
اســتاد فراســتخواه بــا بیــان اینکــه پــروژه دانشــگاه
در ایــران شکســت خــورده همــان طــور کــه دولــت
شکســت خــورده اســت گفــت :در نتیجــه االن
دانشــگاه میخواهــد ققنــوسوار از زیــر آتــش بیــرون
بیایــد .تنشهــای مهمــی کــه در تاریخنــگاری علــم
در ایــران وجــود دارد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
میتــوان گفــت جامعــه ایــران جامعــهای اســت کــه
شکســت میخــورد امــا دوبــاره حرکــت میکنــد.
مســیر علمآمــوزی در ایــران ماننــد مســیر دموکراســی
دشــوار اســت .مــن تقدیرگــرا نیســتم امــا معتقــدم
جامعــه ایــران نمــرده و حرکــت میکنــد و در دانشــگاه
کارهایــی میشــود کــه بــه جامعــه کمــک میکنــد
امــا از ســوی دیگــر محدودیتهایــی هــم هســت چــون
تاریــخ دانشــگاه در ایــران تاریــخ گسســت اســت و نــه
تاریــخ پیوســت! دانشــگاه پیوســتی بــر تاریــخ ایــران
نیســت و در نتیجــه یکــی از مســایلی کــه بایــد بــه آن
توجــه کنیــم ایــن اســت کــه بــدون تحمــل گسس ـتها
تاریخــی بــه وجــود نمیآیــد.

معرفی و نقد کتاب
نشست علمی نقد و بررسی کتاب

دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی:
بینالمللیشدن آموزش عالی و آیندۀ دانشگاه در ایران

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی بــا همــکاری دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی نشســت علمــی نقــد و بررســی
«دانشــگاه ایرانــی در ســپهر بیــن المللــی:
بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی و
آینــدۀ دانشــگاه در ایــران» تألیــف محمــد
حســینی مقــدم را روز سهشــنبه مــورخ
 ۱۳۹۷/۹/۲۰در ســالن اجتماعــات کتابخانــۀ
مرکــزی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی برگــزار
کــرد .در ایــن نشســت دکتــر نعمــت اللــه
فاضلــی ،اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی و دکتــر علــی خورســندی
طاســکوه ،اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
و نویســنده ایــن کتــاب بــه بحــث و تبــادل
نظــر در موضــوع «بیــن المللــی شــدن
دانشــگاه در ایــران» پرداختنــد.

دکتــر حســینی مقــدم ،مؤلــف کتــاب ،بیــان داشــت
ایــن کتــاب پیمــاش مســتمر روندهــا و رویدادهــای
شــکل دهنــده بــه وضعیتهــای آمــوزش عالــی در
ایــران از یــک ســو و تجــارب تخصصــی وی در
حــوزۀ مــراودات علمــی بینالمللــی از قبیــل جــذب
ِ
و اعــزام اســتاد و دانشــجو ،برگــزاری دورههــای
آموزشــی بینالمللــی ،شــرکت در رویدادهــا و
برنامههــای بینالمللــی ،مشــارکت در کارگروههــا
ّ
و شــواراهای تخصصــی ملــی دربــارۀ سیاســتگذاری
در امــور بینالمللــی دانشــگاهها ،حضــور در مجامــع
علمــی بینالمللــی اســت .از همیــنرو اســت کــه

در ایــن کتــاب از میــان مجمــوع عوامــل شــکل
دهنــده بــه آینــدۀ دانشــگاه در ایــران نقــش عوامــل
بینالمللــی پررنگتــر دیــده شــده اســت .بــه نظــر
نویســندۀ کتــاب «بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی»
مناســبترین صورتبنــدی بــرای بیــان تحــوالت
بینالمللــی شــکل دهنــده بــه آینــده دانشــگاه را
در اختیــار وی قــرار داده و او براســاس تحلیــل ایــن
رونــد آیندههــای پیــش روی دانشــگاه در طیفــی از
آیندههــای ممکــن ،محتمــل ،باورپذیــر و مطلــوب را
شناســایی کردهاســت.
وی در توضیــح ســاختار ایــن کتــاب افــزود :در
مقدمــه دربــاره قلمــرو موضــوع بحــث شــده و
نــگاه آیندهاندیشــانه بــه مســائل آمــوزش عالــی
مطــرح شــده اســت .وی در ادامــه افــزود در ایــن
اثــر عالوهبــر لحــاظ کــردن زمینههــای مفهومــی،
نظــری و تجــارب جهانــی تــاش شــده دســتاوردها
ّ
و تجربههــای ملــی مرتبــط بــا بینالمللیشــدن
آمــوزش عالــی بــر حســب روایتهــای حاصــل از
تجربــۀ زیســته در عرصههــای گفتــه شــده ارائــه
شــود .ایــن روایتهــا حاصــل کنــش مســتقیم محقــق
بــا موضوعــات ،فرایندهــا ،ســاختارها و کنشــگران
متنــوع و متفــاوت در حــوزۀ بینالمللیشــدن بــوده
اســت .برایــن اســاس مطابــق ســاختار طراحــی شــده
بــرای ایــن اثــر در فصــل اول تــاش شــده بــه چنــد
پرســش پاســخ داده شــود از جملــه اینکــه :منظــور از
بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی چیســت؟ خاســتگاه
تاریخــی ،نظــری ،رویکردهــا ،راهبردهــا ،شــاخصها
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و روندهــای جهانــی ایــن موضــوع چیســت؟ تمایــز
مفهومــی بینالمللیشــدن بــا جهانیشــدن چیســت؟
کجفهمیهــای رایــج در خصــوص بینالمللیشــدن
کــدام اســت؟ و پیشــرانهای بینالمللیشــدن کــدام
اســت؟
دکتــر حســینی مقــدم یــادآور شــد :در فصــل دوم
تــاش شــده بــه ایــن پرســشها پاســخ داده شــود؛
اولویتهــا ،اهــداف ،سیاســتها و برنامههــای
مــورد تأکیــد در اســناد باالدســتی در خصــوص
بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی کــدام اســت؟
تجربــۀ بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی در ایــران
چیســت؟ روششناســی پژوهــش بــرای گــردآوری و
تحلیــل دادههــای پژوهــش چیســت؟
وی افــزود :پرســشهایی کــه در فصــل ســوم
تــاش شــده بــه آنهــا پاســخ داده شــود عبارتنــد؛
تحلیــل الیــه الیــۀ علتهــای شــکلگیری
وضعیــت کنونــی بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی
در ایــران چیســت؟ پیشــرانهای شــکل دهنــده بــه
وضعیــت بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی در ایــران
چیســت؟ ســناریوها یــا آیندههــای بدیــل پیــش روی
بینالمللیشــدن در ایــران کــدام اســت؟ آینــدۀ
مطلــوب بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی در ایــران
چیســت؟ تجویزهــای الزم بــرای تحقــق آینــدۀ
مطلــوب کــدام اســت؟
نویســنده کتــاب در خصــوص مهمتریــن دســتاورد
پژوهشــی ایــن اثــر گفــت :تــا زمانــی کــه مســئوالن،
کنشــگران و ذینفعــان آمــوزش عالــی بــه درک
مشــترک و اجمــاع نظــری در خصــوص انتفــاع
و بهرهمنــدی اجتماعــات علمــی و فنّـاورانــۀ
کشــور از بیــن المللــی شــدن دســت پیــدا نکننــد،
بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی نــه تنهــا محقــق
نخواهــد شــد بلکــه بــه شــکلی کــه در حــال حاضــر به
آن توجــه میشــود میتوانــد تهدیدهــا و مشــکالتی را
نیــز بوجــود آورد .بــه ایــن معنــا مادامــی که هرکــدام از
عوامــل مســتقیم و غیرمســتقیم مرتبــط بــا بینالملل ـی

معرفی و نقد کتاب
شــدن آمــوزش عالــی در یــک شــبکه قــرار نگیرنــد
و نقــش و مشــارکت خــود را درک نکننــد ،ایــن
موضــوع دســتاورد خاصــی را در دانشــگاه هــای ایــران
بــه همــراه نخواهــد داشــت.
در ادامــه دکتــر نعمــت اللــه فاضلــی افــزود :مــا بــه
دانســتن دیدگاههــای رقیــب نیــاز داریــم .وی در
بررســی ایــن کتــاب گفــت :ایــن اثــر نثــر روانــی دارد
و از اولیــن مطالعــات مســتقل تألیفــی دربــاره بیــن
المللــی شــدن آمــوزش اســت هرچنــد ایــن موضــوع
بایــد چندیــن دهــه قبــل مــورد توجــه قــرار میگرفــت.
وی بــا اشــاره بــه جامعیتــی کــه در کتــاب مشــاهده
میشــود گفــت :در کتــاب بحثهــای نظــری و
عملــی خوبــی صــورت گرفتــه و مؤلــف از روشهــای
چندگانــه اســتفاده کــرده اســت .بنابرایــن کتــاب را
بــه نظــرم از لحــاظ روش شــناختی میت ـوان یکــی از
آثــار موفــق در ایــن زمینــه دانســت و در واقــع ایــن کار
یــک کار مســئله محــور اســت و مؤلــف در کتــاب
خــود تــاش کــرده از روشهــای آمیختــه و مســأله
محــور اســتفاده کنــد.
بــه گفتــه دکتــر فاضلــی ،بینالمللــی شــدن آمــوزش
قبــل از انقــاب بطــور نســبی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
بــود امــا بــا ایــن حــال مطالعـهای مســتقل و روش منــد
در ایــن بــاره وجــود نداشــت .بــا توجــه بــه آینــده
آمــوزش عالــی در ایــران و جهــان ایــن کار ارزش
روزافزونــی خواهــد داشــت.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :در ایــن کتــاب
موضوعــات نظــری و تجربــی بخوبــی مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .در ایــن کتــاب وجــوه
روششــناختی قابــل توجهــی دیــده میشــود و در آن
دیــدگاه ذینفعــان لحــاظ شــده اســت .از آمارهــای
آمــوزش عالــی و قیاسهــای بینالمللــی نیــز بخوبــی
اســتفاده شــده و بــه لحــاظ روش شــناختی کیفیــت
الزم دیــده میشــود.

ایــن اســتاد علــوم اجتماعــی بــا برشــمردن مطالعــات
تطبیقــی در ایــن اثــر بــه عنــوان نقطــه برجســته ایــن
پژوهــش گفــت :اگــر مطالعــات تطبیقــی نباشــد،
آمــار و ارقــام تنهــا نوعــی خشــنودی بیاســاس
ایجــاد میکنــد امــا مطالعــات تطبیقــی حــال مــا را
بــد میکنــد .همیــن کــه متوجــه شــویم در حــوزه
آمــوزش عالــی چقــدر از امــارات و ترکیــه عقــب
هســتیم ،ناراحــت خواهیــم شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا رویکــردی
انتقــادی بیــان داشــت :بایــد دیدگاههــای مختلــف
در خصــوص بینالمللــی شــدن آمــوزش عالــی ایــران
بررســی میشــد و ســپس ایــن دیدگاههــا نقــد میشــد
حــال آنکــه ایــن کتــاب تنهــا بــه بیــان چالشهــای
پیــشروی بینالمللــی شــدن آمــوزش عالــی ایــران
اکتفــا کــرده اســت و لــذا در ایــن اثــر دیدگاههــای
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رقیــب در حــوزۀ بینالمللــی شــدن دانشــگاه در ایــران
طــرح نشــده اســت .مــا بــه دانســتن دیدگاههــای
رقیــب نیــاز داریــم تــا بــا دیالوگــی انتقــادی ،بتوانیــم
مســاله را صورتبنــدی کنیــم.
دکتــر فاضلــی اضافــه کــرد :تحقیقــات تــا زمانــی
کــه نظــری نشــوند بــه توســعه معرفتــی ایــن حــوزه
کمکــی نمیکننــد .ایــن مطالعــه شــاید بــه دلیــل
تلفیــق روشهــای علــوم اجتماعــی و آیندهپژوهــی
نتوانســته بــه دســتگاه مفهومــی و نظــری برســد؛ علــت
ایــن مســأله ایــن اســت کــه دیدگاههــای رقیــب را
ذکــر نکــرده و بنابرایــن ایــن مطالعــه در حــد توضیــح
چالشهــا باقــی میمانــد .بایــد توجــه داشــت کــه
اســتفاده از روشهــای متکثــر بــه ایــن معنــی نیســت
کــه مــا میــان رشــتهای کار کردهایــم .روش آینــده
پژوهــی نیــز در ســطح انضمامــی باقــی مانــده اســت.
بکارگیــری روش آینــده پژوهــی بــه نویســنده اجــازه
نــداده تــا دیدگاههــای رقیــب را صورتبنــدی کنــد.
هرچنــد ایــن پژوهــش نشــان میدهــد آمــوزش عالــی
در ایــران بــه واســطه رویکردهــای سیاســی تعییــن
میشــود امــا ایــن پژوهــش بــه دلیــل چارچــوب
آیندهپژوهــی بــه فهمپذیــری امــر اجتماعــی منجــر
نمیشــود.
وی ادامــه داد :اســتفاده از روش مــردم نــگاری راهــی
بــرای نشــان دادن ایدههــای ســوژه ایرانــی اســت.
روایــت ،داســتانی اســت کــه چیزهــا بــه مــدد آن نشــان
داده میشــوند .تنهــا بیــان ایدههــا کافــی نیســت؛
ایدههــا نیــاز دارنــد دیــده شــوند .در علــوم اجتماعــی
ایــران ایدههــای فراوانــی وجــود دارد کــه دیــده
نشــدهاند .گویــا ایــن وضعیــت متأثــر از فرهنــگ
ماســت کــه در آن پنهــان بودگــی بهمثابــه یــک ارزش
طــرح شــده اســت.
وی دربــاره «انــزوای دانشــگاههای ایرانــی در
جهــان» گفــت :مــا در آمــوزش در انــزوای جهانــی

معرفی و نقد کتاب
قــرار گرفتهایــم امــا ایــن انــزوا بــه رخ کشــیده نشــده
اســت و مــا معنــا و ابعــاد آن را نمیدانیــم .جــوان
امــروز دانشــگاهی نیــاز دارد فرهنگهــای مختلــف
را در کالس درس ببینــد .در نظــام آمــوزش جهانــی
محیــط غنــی آمــوزش و چنــد فرهنگــی وجــود دارد.
ایــن کتــاب میتوانســت کالسهــای درس مــالآور
و بــه انــزوا کشــیده دانشــگاههای ایــران را بــه تصویــر
بکشــد امــا از نمایــش ایــن انــزوا عاجــز اســت .در
نظــام آمــوزش عالــی مــا روشهــای آشــکار کــردن،
منــع شــده اســت و نویســنده ایرانــی آموختــه خــود را
پنهــان میکنــد.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت دکتــر خورســندی
طاســکوه در بررســی ایــن کتــاب گفــت :منابــع
خوبــی بــرای نــگارش کتــاب اســتفاده شــده اســت
امــا نویســده در بســیاری از مــوارد ســکوت کــرده
اســت و مشــخص نکــرده از چــه منظــری بــه ســپهر
آمــوزش عالــی در ایــران مینگــرد! بــه بیانــی دیگــر
دیــدگاه نویســنده نمــود نــدارد.
وی در خصــوص دوره جدیــد بینالمللــی شــدن
دانشــگاه گفــت ۱۵۰ :میلیــارد دالر گــردش مالــی
ســاالنه دانشــجویان دانشــگاههای بینالمللــی اســت
و بــازار آمــوزش عالــی ،بیــن المللیشــدن را منحــرف
مــی کنــد؛ امــروزه در جهــان از «بازبیــن المللــی
شــدن دانشــگاه» ســخن میگوینــد.
وی بــا اشــاره بــه موانــع حضــور اســتادان غیرایرانــی
در دانشــگاهها گفــت :رفــت و آمــد اســتادان
بینالمللــی عامــل مهمــی اســت .بــه دلیــل همیــن
فقــدان ،محیطهــای آموزشــی مــا غنــی و چنــد
فرهنگــی نشــدهاند.
در پایــان نویســنده کتــاب بیــان کــرد :مشــارکتپذیر
کــردن ادارۀ آمــوزش عالــی و نهادهــای وابســته بــه
آن در تمامــی حوزههــا از جملــه بینالمللیســازی
از منظــر آینــد ه نگــری ،نویدبخــش دســتیابی بــه
آینــده و چشــمانداز مطلــوب اســت .آینــده پژوهــی
دانشــگاه بــدون مشــارکت ذینفعــان و احصــای
نظــر آنهــا ره بــه جایــی نمیبــرد .وی در پاســخ
بــه ایــن نکتــه کــه چــرا نظــر شــخصی نویســنده بــه
شــکل دال مرکــزی قابــل نقــد ارائــه نشــده اســت بــه
تفــاوت رویکردهــا در حــوزۀ آیندهپژوهــی اشــاره و
بیــان کــرد در ایــن رشــتۀ نوظهــور تــاش بــرای تبدیــل
«م ـن« بــه «مــا» اســت .بــه عبــارت روشــنتر محقــق
همــگام بــا ســایر کنشــگران دخیــل در پژوهــش در
پــی دســتیابی بــه اجمــاع نظــر و خــرد جمعــی دربــارۀ
چگونگــی طراحــی و دســتیابی بــه آینــدۀ مطلــوب
اســت .از ایــن رو بیــان نظــر شــخصی و دیدگاههــا و
جمعبندیهــای شــخصی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
اســت .در مقابــل تــاش شــده بــا ارائــۀ آیندههــای
بدیــل از منظــر ذینفعــان و مشــارکت کننــدگان در
پژوهــش ،ســناریوی مطلــوب شناســایی و بــرای خلــق
آن راهبردهــا ،سیاســتها و اقدامهــای اولویــتدار
مشــخص شــود.
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نشست نقد کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» در
دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد
دکترحســین میرزایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن کتــاب
در زمینــه بیــان تاریخچــه آمــوزش عالــی گفــت:
بررســیهای تاریخــی و آمــاری ایــن اثــر دادههــای
ارزشــمندی را در اختیــار مــا قــرار میدهــد بــه ویــژه
اینکــه نویســنده بــه منابــع دســت اول ارجــاع میدهــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت :فهمــی که
از علــم در ایــران از دوره قاجــار وجــود داشــته اســت و
هنــوز هــم کــم و بیــش بــر آن تاکیــد مــی شــود فهمــی
اســت از جنــس طبابــت و مهندســی و علــوم نظامــی
ً
و اصــا چیــزی بــه نــام علــوم انســانی وجــود نداشــته
اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
گفــت :در قانــون اساســی آمــوزش در  ۱۲۹۰یعنــی ۱۰۰
ســال بعــد از اعــزام دانشــجو بــه خــارج تاکیــد میشــود
کــه  ۵مدرســه ابتدایــی در تهــران تاســیس شــود و بــا
توجــه بــه فشــار نماینــدگان توصیــه مــی شــود کــه ۴
مدرســه در شــهرهایی دیگــر ماننــد شــیراز تاســیس شــود
ً
و در مجمــوع وضعیــت آموزشــی مــا اصــا مناســب
نبــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــار و ارقامــی کــه در کتــاب «نظــام
آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن» اشــاره شــده اســت
گفــت :در ســال  ۱۳۰۸حــدود  ۱۲۷هــزار دانــش آمــوز
داریــم و عیســی خــان صدیــق در رســالهاش وقتــی
گــزارش جمعیتــی ایــران را میدهــد میگویــد «آمــار
دقیقــی از جمعیــت ایــران در دســت نیســت ولــی تقریــب
 ۱۲میلیــون جمعیــت را بــرای ایــران میتـوان ذکــر کــرد»
درواقــع در آن زمــان یــک درصــد از جمعیــت ایــران در
مقطــع ابتدایــی و متوســطه تحصیــل میکردنــد و ایــن
آمــار بســیار معن ـیدار اســت.
وی در ادامــه گفــت :در ســال  ۱۳۵۵کل دانشــجویان
ایــران حــدود  ۶۸هــزار دانشــجو اســت ایــن در حالــی
اســت کــه در حــوزه آمــوزش عالــی تعــداد دانشــجویان

در حــال حاضــر حــدود  ۴میلیــون نفــر در ســال
تجصیلــی  ۹۵-۹۶اســت و  ۵در صــد جمعیــت کشــور
ً
را تشــکیل مــی دهنــد و رشــد کمــی کامــا محسوســی
وجــود دارد.
دکتــر میرزایــی افــزود :در بــاب کیفیــت از ابتــدا دچــار
مشــکل بودهایــم بــه گونــهای در  ۱۳۱۲در اثــری بــا
عنــوان بازتابهایــی از آمــوزش اجبــاری در خصــوص
آمــوزش آمــده اســت« :مــدارس بــه خــودی خــود دردی
را دوا نمیکننــد آنهــا وقتــی مفیدنــد کــه بــه از میــان
بــردن کمبودهــای جامعــه کنونــی و آفریــدن جامعــه
جدیــد کمــک کننــد چــون مــدارس آمادگــی دســتبابی
بــه ایــن هــدف را نداشــتند گســترش آمــوزش بیهــوده
بــود.
دکترمیرزایــی افــزود :هــم اکنــون نیــز بــه دلیــل عــدم
تناســب بیــن نیــاز جامعه و رشــته تحصیلــی افــراد و میزان
فارغالتحصیــان باعــث نوعــی نابســامانی و پریشــانی
در امــور شــده اســت و نیــروی تحصیلکــرده کــه منتظــر
فرصــت توســعه هســتند بــه دلیــل کــم تدبیــری ،ســالیان
ســال تعبیــر بــه چالــش و تهدیــد شــدهاند.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
ً
گفــت :قطعــا رشــد کمــی آمــوزش مــا فوایــد
بیشــماری بهویــژه در ارتقــا آ گاهــی جامعــه داشــته
اســت ولــی نقصــان یــا فقــدان مهــارت چــه در آمــوزش
پیــش از دانشــگاه و چــه در آمــوزش عالــی از گذشــته تــا
کنــون همچنــان گریبانگیــر ماســت.
کتــاب «نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن»
مراحــل ،نحــوه و نقــش ورود نظــام آموزشــی غربــی در
تحــول جامعــه ایرانــی در ســه بخــش :دوره قاجــار ،دوره
رضــا پهلــوی و دوره محمدرضــا پهلــوی و یــک فصــل
دوره جمهــوری اســامی بررســی کــرده اســت.

اخبار پژوهشکده

افزایــش کارایــی و اثربخشــی پژوهشهــا در
حــوزه زنــان و خانــواده ضــروری اســت
دکتــر معصومــه ابتکارعصــر ســه شــنبه  ۲۷آذر مــاه
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در نشســت تخصصی
« زن و پژوهــش» کــه بــه همــت پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
در بــاغ مــوزه نگارســتان برگــزار شــد ،بــا بیــان
اینکــه امیــدوارم شــاهد جهتگیــری موثــر در
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در جهــت
ارتقــاء وضعیــت زنــان اعــم از اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاهها و دانشــجویان ،باشــیم ،گفــت:
کیفیــت پژوهشهــا و مطالعــات در حــوزه زنــان
از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و از جنبــه
اجــرا بــرای مــا مهــم اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مطالعــات و پژوهشهــا بایــد بــه
سیاســت و اجــرا تبدیــل شــده و کارایــی الزم را داشــته
باشــد ،گفــت :از نظــر کمیــت ،عــدد پژوهشهــای
انجــام شــده باالســت امــا کارایــی و اثربخشــی الزم
در اجــرا را نداشــته اســت و خیلــی از ایــن مطالعــات
و پژوهشهــا پاســخگوی ســواالت مربــوط بــه زنــان
و خان ـواده نیســت و راهــکار الزم را ارائــه نمیدهــد.
معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مطالعــات
و پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه زنــان و
خانــواده دســت مــا را بــه خوبــی در اجــرا نگرفتــه
اســت ،گفــت :مطالبــه جــدی مــا ایــن اســت کــه
جنبــه کاربــردی پژوهشهــا تقویــت شــود .روی
فراتحلیلهــا و سیاســتپژوهی تاکیــد داریــم کــه
بتوانــد بــه مــا نقشــه راه ارائــه داده و بــا ابعــاد مختلــف
روانشناســی در حــوزه زنــان و خانـواده کمــک کنــد.
دکتــر ابتــکار بــا اشــاره بــه برگــزاری ســومین نشســت
تخصصــی زن و پژوهــش بــا حضــور مشــاوران

امــور زنــان و خانــواده دســتگاهها و پژوهشــگران
دانشــگاهی ،افــزود :متاســفانه آمارهــا نشــان میدهــد
برغــم اینکــه  ۳۰درصــد زنــان کشــور تحصیــات
دانشــگاهی دارنــد ،بــا توجــه بــه موانــع ،مشــکالت
و محدودیتهایــی کــه بــرای زنــان تحصیــل کــرده
و دانشــگاهی وجــود دارد ،درصــد اندکــی از زنــان
در ســطح اســتاد تمــام دانشــگاهها هســتند و از ایــن
نظــر بــا عقبماندگــی مواجــه هســتیم کــه واقعیــت
دردناکــی اســت.
معــاون رئیــس جمهــور ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
شناســایی موانــع و محدودیتهــا و رفــع مشــکالت بــا
توجــه بــه الگوهــای موجــود راهــکار مناســب بــرای
ارتقــای مدیریتــی زنــان دانشــگاهی ارائــه شــود.
دکتــر ابتــکار بــا اشــاره بــا تاکیــدات دکتــر روحانــی
رئیــس جمهــور مبنــی بــر ضــرورت حضــور زنــان در
حداقــل  ۳۰درصــد پســتهای مدیریتــی کشــور،
گفــت :ایــن نــگاه و تاکیــد رئیــس جمهــور فرصــت
خوبــی بــرای ارتقــاء جایــگاه مدیریتــی زنــان در
کشــور اســت و ضــروری اســت کــه بــا نــگاه برنامـهای
بــه آن پرداختــه شــود.
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خان ـواده بــا
اعــام آمادگــی دولــت بــرای حمایــت از پژوهشهــای
کاربــردی ،خاطرنشــان کــرد :کارایــی و اثــر بخــش
بــودن پژوهشهــا میتوانــد کمــک بزرگــی بــه مــا در
سیاســتگذاریها باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه امســال جهتگیــری هفتــه
پژوهــش بــا تاکیــد وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
بــر دو محــور مهارتافزایــی و کمــک بــه اشــتغال
فــارغ التحصیــان اعــام شــده اســت ،گفــت:
مهــارت افزایــی و کمــک بــه اشــتغال جوانــان و فــارغ
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التحصیــان دو موضــوع مهــم از نظــر دولــت اســت
و اگــر مطالعــات علمــی و پژوهشهــای دانشــگاهی
بــه ایــن دو موضــوع بپــردازد ،بســیار راهگشــا خواهــد
بــود.
معــاون رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه راهبردهــای معاونــت امــور
زنــان و خانـواده ،بــه موضــوع عدالــت جنســیتی اشــاره
کــرد و گفــت براســاس مــاده  ۱۰۱قانــون برنامــه ششــم،
در بحــث عدالــت جنســیتی در دولــت دوازدهــم مســیر
دولــت یازدهــم ادامــه یافــت و در ایــن راه در جلســه
ســتاد ملــی زن و خانــواده کــه بــا حضــور رئیــس
جمهــور و بــا ســاز و کار فراقــوهای اســفند مــاه ســال
گذشــته برگــزار شــد ،ســه مصوبــه اصلــی مبتنــی بــر
پژوهــش و تحقیقــات در ایــن حــوزه بــه تصویــب
رســید.
دکتــر ابتــکار از تعییــن شــاخصهای اصلــی عدالــت
جنســیتی ،بحــث درمــورد ضــرورت آموزشهــای
قبــل و بعــد از ازدواج جوانــان و همچنیــن موضــوع
ضــرورت ورزش و نشــاط بــرای زنــان و دختــران بــه
عنــوان محورهایــی نــام بــرد کــه در ایــن جلســه بــه
تصویــب اعضــا رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از حــدود  ۶مــاه قبــل جلســات
تخصصــی درمــورد عدالــت جنســیتی بــا حضــور
کارشناســان و متخصصــان برگــزار شــده اســت،
گفــت :بــه شــاخصهای اصلــی در ایــن زمینــه
رســیدهایم کــه تکلیــف مــاده  ۱۰۱برنامــه ششــم را
روشــن میکنــد ،ایــن شــاخصها در کارگروههــای
تخصصــی نهایــی و بــرای اعضــای دولــت و قــوه
قضائیــه ارســال شــده اســت.
دکتــر ابتــکار بــا بیــان اینکــه در بودجــه ســال ۹۸
بــرای ایــن حــوزه اتفاقــات خوبــی خواهــد افتــاد،
گفــت :از ســال گذشــته از اســتانها خواســته بودیــم
تــا برنامههــای خــود را بــرای ارتقــاء وضعیــت زنــان
و خانــواده مکتــوب کننــد و مــا امــروز  ۳۱برنامــه و
ســند ارتقــاء و بهبــود وضعیــت زنــان و خانـواده داریــم
کــه ســال آینــده در دســتور کار اســتانها خواهــد بــود
و حرکــت مــا در ایــن حــوزه براســاس ایــن برنامههــا
اســت.
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده
افــزود :بــا تصویــب الیحــه بودجــه ســال  ۹۸ســاز و
کار الزم بــرای اجــرای ایــن برنامههــا در اســتانها را
خواهیــم داشــت کــه در راســتای عدالــت جنســیتی
اســت.
دکتــر ابتــکار بــا بیــان اینکــه در مباحــث حقوقــی
خانــواده نیــز تالشهــای زیــادی صــورت گرفتــه
اســت ،گفــت :در طــرح ملــی گفتوگــوی خان ـواده
بــه «اختــال ارتباطــی» بــه عنـوان یکــی از معظــات

اخبار پژوهشکده
جــدی امــروز خانوادههــا توجــه شــده و بــا کمــک
انجمــن جامعهشناســی مرحلــه اول ایــن طــرح انجــام
شــده اســت.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مســئلهیابی
خان ـواده در هــر اســتان بــا توجــه بــه شــرایط خــاص
هــر اســتان شــکل گرفتــه اســت ،از پژوهشــگران
دعــوت کــرد کــه در حــوزه طــرح ملــی گفتوگــوی
خانــواده دولــت را یــاری کننــد.

وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه بخــش
دانشــگاهی و پژوهشــگران بــرای حصــول نتیجــه الزم
در حــوزه زنــان و خان ـواده و اتخــاذ تصمیمــات بهتــر
در حــوزه اجــرا ،همــکاری کننــد.
پیــش از ســخنان معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان
و خانــواده ،رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیــات و فنــاوری،
مشــاوران امــور زنــان و خانــواده وزاتخانههــای راه،
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مســکن و شهرســازی و نفــت ،مشــاور امــور زنــان
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و تعــدادی از
اعضــای هیــات علمــی مرکــز مطالعــات و تحقیقــات
زنــان دانشــگاه تهــران دیدگاههــا و نظــرات خــود را
درخصــوص پژوهــش و مطالعــات در حــوزه زنــان
مطــرح کردنــد.

انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی و تخصصی در حوزه زنان زمینهساز توسعه در این حوزه است
دکتــر حســین میرزایــی عصــر ســه شــنبه  ۲۷آذر
نشســت تخصصــی «زن و پژوهــش» کــه بــا
حضــور دکتــر معصومــه ابتــکار معــاون محتــرم
رییــس جمهــور در محــل بــاغ نگارســتان بــه
همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار شــد ،بــا بیــان
اینکــه بایــد حرفــی بــرای گفتــن داشــت تــا
مســیرهای پرســنگالخ را بــه خوبــی طــی کــرد،
اظهــار داشــت :تــا زمانــی کــه مســائل حــوزه زنان
و ظرفیتهــا ،توانمندیهــا و مزیتهــا آنهــا را
شناســایی نکنیــم ،نمیتوانیــم سیاســتگذاریها و
تصمیمگیریهــای صحیــح داشــته باشــیم.

دکتــر میرزایــی ادامــه داد :حــوزه مطالعــات زنــان
در ایــران در حــدود دودهــه پیــش آغــاز شــده ،امــا
نتوانســته اســت گســترش یابــد و در مقاطعــی دچــار
توقفهــای جــدی شــده اســت.

وی تصریــح کــرد :در بحــث مطالعــات زنــان اگــر
در گذشــته در بخــش آمــوزش عالــی بــه خوبــی کار
میکردیــم ،پــارهای از چالشهــا در حــوزه زنــان در
آمــوزش عالــی را شــاید میتوانســتیم چــاره اندیشــی
کنیــم.
دانشــیار جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران افــزود :در
خصــوص تعــداد دانشــجویان و فــارغ التحصیــان
و اســاتید زن در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم مطالعاتــی را انجــام دادهایــم
و از ظرفیتهــای ســایر دســتگاهها بــه صــورت
کارهــای مشــترک اســتفاده خواهیــم کــرد تــا بــا ایــن
حداقلهــا بتوانیــم اثرگــذار باشــیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه تمــام پژوهشهــا
بــرای بهبــود وضعیــت بانـوان ،کاهــش آالم و افزایــش
آرامــش در مســیر توســعه جامعــه و زنــان باشــد و
پژوهــش زنــان کمــک ویــژهای بــه ایــن موضوعــات
داشــته و مطالعــات محــدود بــه زنــان نیســت و ثمراتــی

بــرای کل جامعــه خواهــد داشــت و همــه در آن ســهیم
خواهنــد بــود.
دکتــر میرزایــی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم بــا انجــام
تحقیقــات و پژوهشهــای علمــی و تخصصــی زمینــه
توســعه در حــوزه زنــان فراهــم شــود و ایــن موضــوع بــا
همــکاری تمــام نهادهــای ذیربــط ممکــن اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکه
مشــکل مــا در م ـواردی عــدم انجــام بدیهیــات اســت
گفــت :مــن ضــرورت انجــام بدیهیــات عقلــی را بــه
موفقیتهــای کوچــک مــورد اشــاره همــکار گرامــی
دکتــر محمــد فاضلــی پیونــد میزنــم و پیشــنهادم ایــن
اســت کــه ایــن موفقیتهــا و اقدامــات کوچــک را
در خصــوص حمایــت از زنــان و خانـواده بــه صــورت
مســتمر رونمایــی کنیــم؛ چــرا کــه ایــن موفقیتهــای
کوچــک روحیــه جامعــه را بهبــود میبخشــد.

اخبار پژوهشکده
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تخصیص و اعطاء وجوه حمایتی از «برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور»
به پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
موافقتنامــه تخصیــص و اعطــاء وجــوه حمایتــی
بــه منظــور انجــام طرحهــای فناورانــه بیــن
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری امضــاء شــد .در ایــن
موافقتنامــه کــه در ســیزدهم آذرمــاه  ۱۳۹۷بــه امضاء
طرفیــن رســید ،مقــرر شــد از «برنامــه همــکاری بــا
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور»
کــه در راســتای نیــل بــه اهــداف و سیاســتهای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تهیــه
و تنظیــم میشــود ،حمایــت گــردد.
ایــن برنامــه بــا هــدف اجــرای برنامههــای بلندمــدت
چش ـمانداز علمــی کشــور و بهرهگیــری از ذخایــر
علمــی فارغالتحصیــان برجســته ایرانــی بــه منظــور
انتقــال دانــش ،تجربــه و ایدههــای فناورانــه بــه

داخــل توســط مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و
فنــاوری و پژوهشــکده بهعنـوان “پایــگاه تخصصــی
همــکار” اجــرا میگــردد تــا در قالــب حمایــت از
انجــام پروژههــای تحقیقاتــی و فناورانــه ایــن مرکــز،
بــا ســرعت بیشــتری برنامههــای خــود را اجــرا
کنــد .قالبهــای ایــن حمایــت عبارتنــد از:
•دوره پسادکتری
•دوره فرصت مطالعاتی
•استاد مدعو و معین
•راهاندازی کسب وکارهای فناورانه
•اشتغال در شرکتهای دانشبنیان
•برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی.
از دیگــر اهــداف مهــم ایــن برنامــه میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی متخصصــان

و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور در مراکــز
علمــی ،فنــاوری و صنعتــی کشــور؛
ایجــاد و تقویــت انگیــزه دانشآموختــگان و
متخصصــان خــارج از کشــور جهــت بازگشــت بــه
کشــور؛
ارتقــاء ســطح علمــی و پژوهشــی پایــگاه تخصــص
همــکار؛
فراهمســازی شــرایط مناســب جهــت توســعة
فناوریهــای نوظهــور و پیشــرفته در کشــور؛
فراهمســازی شــرایط کســب مهارتهــا،
تکنیکهــا ،روشهــا و قابلیتهــای خدماتــی
نویــن توســط متخصصیــن ایرانــی خــارج از کشــور
بــه داخــل؛
کمــک بــه تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان در
حوزههــا فنــاوری پیشــرفته.

مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه،
راه برون رفت از مشکالت
دومیــن همایــش ملــی تحلیــل مســائل و تامیــن
منابــع مالــی در آمــوزش عالــی کشــور در ســالن
همایــش دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه شــهید
بهشــتی برگــزار شــد.

دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در ایــن همایــش
ســخنرانی خــود را ارائــه کــرد و بــا ابــراز خوشــحالی از
برگــزاری دومیــن همایــش تامیــن منابــع مالــی گفــت:
اقتصادهــای رانتیــر خیلــی نیازمنــد مکانیســمهای
عقالنــی نیســتند ،در ایــن اقتصادهــا نیــازی بــه عقالنیــت
نیســت ،جایــی کــه میت ـوان از منابــع فســیلی اســتفاده
کــرده و مشــکالت را بــه ظاهــر در کوتــاه مــدت حــل
ً
کــرد ،قطعــا کســی بــه فکــر آینــده نخواهــد بــود .ایــن
مشــکلی اســت کــه در کلیــت اقتصــاد کشــور بــا آن
مواجهایــم ،از ایــن حیــث در بخــش آمــوزش عالــی بــا
توجــه بــه ایــن کــه تابعــی از اقتصــاد کالن اســت هــم
دچــار مشــکالتی هســتیم .بنابرایــن اینکــه ایــن مســئله
جــدی گرفتــه شــده اســت و مــا را بــه ایــن وادار کــرده
کــه در ایــن زمینــه فکــر کنیــم ،فــی نفســه مثبــت اســت.
اگــر بتوانیــم بــه ایــن واقعیــت توجــه کنیــم آن لحظــه
اســت کــه گشــایش صــورت گرفتــه و امــر توســعه آغــاز
شــده اســت.
میرزایــی افــزود :اولویــت و دغدغــه اصلــی مــن اســتقالل
و آزادی آ کادمیــک اســت و دغدغــه اقتصــادی نیســت
و حتــی اگــر بــه اقتصــاد میپــردازم در پــس اســتقالل
آ کادمیــک اســت .دانشــگاهی کــه مســتقل نباشــدآزاد

هــم نمیتوانــد باشــد و نبایــد آن را دانشــگاه نامیــد.
اســتقالل و آزادی حــق دانشــگاه اســت و بــه تعبیــر
دقیقتــر حــق جامعــه و عمــوم شــهروندان جامعــه
اســت .دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه دانشــگاه در
خدمــت جامعــه اســت .بنابرایــن اگــر دانشــگاهی فاقــد
ایــن حــق باشــد نمیتوانــد بــه جامعــهاش خدمــت
ً
کنــد .اساســا نمیتوانــد فکــر کنــد و محدودیتهــای
روزافــزون باعــث میشــود کــه نتوانــد مســئله را ببینــد و
چــارهای بــرای آن بیاندیشــد.
بــه گفتــه میرزایــی :از ایــن منظــر اگــر نــگاه کنیــم
چــارهای نداریــم جــز اینکــه بــه بحــث منابــع مالــی
توجــه کنیــم .هیــچ ســازمان یــا نهــادی نمیتوانــد
ادعــای اســتقالل داشــته باشــد ،امــا در بدیهیــات خــود
یــا نیازهــای زیســتی دچــار مشــکل باشــد .حــدود
شــصت ســال پیــش نتیجــه مطالعــه مارتیــن لیپســت

ایــن اســت کــه در کشــورهایی کــه از توســعه اقتصــادی
قابــل قبــول و مناســبی برخوردارنــد ،توســعه سیاســی
یــا بــه تعبیــر دقیقتــر دموکراســی تضمیــن شــدهتر
اســت .دموکراســی در جامع ـهای کــه در یــک آنارشــی
اقتصــادی بــه ســر میبــرد صــورت نمیگیــرد بــه همیــن
دلیــل بایــد بحــث اقتصــاد را خیلــی جــدی گرفــت.
وی در ادامــه افــزود :اینگلهــارت هــم بحثــی دربــاره
ارزشهــای بقــا و ارزشهــای خودابــرازی دارد .ایــن
بحــث هــم از ایــن جنــس اســت .یعنــی جامعـهای که در
ارزشهــای بقــا اســت نمیتوانــد بــه مرحلــه خودابــرازی
و کیفیــت برســد .بنابرایــن بایــد از ایــن وضعیــت
عبــور کــرد ،دانشــگاهی کــه گرفتــار مشــکل زیســتی
و حداقلهــا اســت ،نمیتوانــد پیشــرفت و تعالــی
جامعــه را نویــد دهــد ،البتــه خوشــبختانه گزارشهــا
حکایــت از آن دارد کــه در دانشــگاههای مــا ،بهویــژه

اخبار پژوهشکده
در دانشــگاههای ســطح بــاال بخــش قابــل توجهــی از
بودجــه متکــی بــه دولــت نیســت و ایــن نویــد بخــش
اســت ولــی هنــوز بــا امــر مطلــوب فاصلــه زیــادی
داریــم.
اســتاد دانشــگاه تهــران یــادآور شــد :دانشــگاه از
بــدو تاســیس در ایــران یعنــی از  ۱۳۱۳تــا کنــون آثــار
درخشــانی داشــته اســت ،امــا در بحــث توحــه بــه
زیرســاختهای خــود و مســائل و چالشهایــی کــه در
درون خــودش بــا آنهــا مواجــه اســت کــه منابــع مالــی
یکــی از مهمتریــن آنهاســت ،بایــد بیــش از پیــش بــه آن
توجــه کنــد تــا بتوانــد تضمیــن کننــده اســتقالل و آزادی
آ کادمیــک باشــد.
وی در ادامــه بــه مقولــه تجــاری شــدن علــم اشــاره کــرد
کــه بــه جــای واژه تجــاری شــدن علــم بهتر اســت از واژه
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه اســتفاده کنیــم و ســپس
افــزود :در بحثهــای آمــوزش عالــی درواقــع یــک نــگاه
ً
ارزش ذاتــی بــه آمــوزش و پژوهــش دارنــد ،کــه عمدتــا
ً
ســنت اروپایــی اســت و بایــد حتمــا بــه آن توجــه کــرد.
امــا در ســنت امریکایــی قصــه متفــاوت مــی شــود .مــا
بایــد تئــوری آمــوزش عالیمــان را تعییــن کنیــم .بالخــره
تئــوری مــا چیســت؟ مــا چــکار میخواهیــم بکنیــم.
بایــد رویکردمــان را مشــخص کنیــم ،میخواهیــم
تلفیقــی از ســنت اروپایــی امریکایــی داشــته باشــیم و
اقتضائــات خــود را ببینیــم ،یــا اینکــه یکــی را اختیــار
کنیــم؟
وی افــزود :تعبیــر دانشــگاه و صنعــت کــه در رشــتههای
فنــی ببــه کار بــرده میشــود تعبیــر دقیقتــر آن دانشــگاه
و جامعــه اســت کــه صنعــت را هــم شــامل میشــود.
بنابرایــن مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه مقولــه تجــاری
شــدن را در ذیــل خــود دارد ،دانشــگاه نســبت بــه جامعــه
خــود مســئولیت دارد .بنابرایــن مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاه اســت کــه جامعــه بیشــتر بــه آن نیــاز دارد و
جامعــه محــور و جامعــه گراســت.
ً
میرزایــی گفــت :مخاطــب ایــن بحــث مقدمـهای صرفــا
مدیــران نیســتند .اتفــاق فرخنــدهای نمیافتــد مگــر
اینکــه در بدنــه دانشــجویی ،هیــات علمــی و مدیــران
تــوأم بــا هــم ایــن اتفــاق بیافتــد .امــکان نداردآمــوزش
عالــی و جامعــه بتوانــد مســائلش را حــل کنــد ،مگــر
اینکــه بــه صــورت یــک گفتمــان اجتماعــی در بیایــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
گفــت :اگــر بیشــتر بــه اســتقالل آ کادمیــک توجــه
کنیــم هــم ضامــن آزادی آ کادمیــک ماســت و هــم
اینکــه مــا را از نیازهــای اولیــهای کــه ممکــن اســت
در آن گرفتــار باشــیم رهــا مــی کنــد و میتوانیــم بــه
افقهــای بلندتــری فکــر کنیــم .بنابرایــن مقولــه توجــه
بــه منابــع مالــی دانشــگاه بــه مثابــه ابــزاری کــه بتوانیــم از
نیازهــای اولیــه عبــور کنیــم ،مــی بایســتی بیــش از پیــش
مــورد توجــه قــرار گیــرد و در یــک نظــام جامــع ارتقــاء
ســطح دانشــگاه و جامعــه را بــه صــورت مشــترک بــه
دنبــال داشــته باشــد.
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ماكروسفالی آموزش در دانشگاههای ايران
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی در پنجمیــن همایــش ملــی روز علــوم اجتماعــی
کــه توســط انجمــن جامعــه شناســی ایــران در دانشــگاه
خوارزمــی برگــزار شــد بــا اشــاره بــه قدمــت نهــاد دانشــگاه
در ایــران بهویــژه دانشــگاه جنــدی شــاپور ،بــه ســیر اجمالــي
تحــول دانشــگاه در اروپــا پرداختــه و از دانشــگاه بولونیــا بــه
عن ـوان اولیــن دانشــگاه اروپایــی کــه در  ۱۰۸۸تاســیس شــده
اســت یادکــرد و تاســیس دانشــگاه برلیــن  ۱۸۰۹کــه بــه مــدل
هومبولتــی مشــهور اســت را بــه عنــوان دانشــگاهی کــه بــه
پژوهــش همزمــان بــا آمــوزش توجــه نمــوده دانســته كــه در
انگلســتان ايــن ســنت در مــدل آ کســبیرجی تجلــی پیــدا کــرد.
دانشــگاه بولونیــا در ایتالیــا پــس از اســکولها و مدارســی کــه
ً
عمدتــا زیــر نظــر اســقفها شــکل میگرفــت تأســيس شــد و
بعــد از آن بــا فاصلــه اندکــی در پاریــس ايــن اتفــاق رخ داد و
بــا یــک جهــش چنــد قرنــی بــه دانشــگاه برلیــن رســيديم کــه
بعدهــا تحــت عن ـوان هومبولــت معــروف شــد .وجــه تمایــزی
کــه در ایــن عرصــه و در ایــن فاصلــه زمانــی میتــوان دیــد
ایــن اســت کــه در دانشــگاه برلیــن مفهــوم پژوهــش جایــگاه
ً
اساســی پیــدا میکنــد و صرفــا دانشــگاه از یــک مــکان
آموزشــی خــارج میشــودو اســتقالل دانشــگاه ،وحــدت ملــی
و پژوهش،ارکانــی اســت کــه در هومبولــت خیلــی بــه آنهــا
تاکیــد میشــود.
بــه گفتــه میرزایــی :بعــد از ایــن تحــول در آمــوزش عالــی
اروپایــی در قــرن بیســتم شــاهد شــکل گیــری یــک نــوع
دیگــری در آمــوزش عالــی هســتيم كــه عمدتــا آمريكايــي
اســت .تمایــز اصلــي آن بــا دانشــگاه اروپایــی در ایــن اســت
کــه در دانشــگاه امریکایــی ،مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه را
ً
بیشــتر میبینیــم و ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه و صنعــت عمدتــا
در ايــن ســنت اســت.
وي بــا اشــاره بــه تاســیس دانشــگاه تهــران در  ۱۳۱۳بــه
موسســات علمــی عصــر ناصــری بــه عنــوان مقدمــات ایــن
تاســیس اشــاره کــرد و افــزود :كليــت مفهــوم دانشــگاه در
ً
معنــای جدیــد را عمدتــا از اواخــر دوره ناصــری میتـوان دیــد.
عضــو هيــات علمــي دانشــگاه تهــران در ادامــه گفــت:

شــصت ســال پیــش در ســال  ۱۳۳۷موسســه مطالعــات و
تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران تاســیس شــد و اتفاقــا
علــوم اجتماعــی در ایــران بعــد از دو دهــه كــه در قالــب دروس
اندکــی ارائــه مــی شــد  ،بــا تاســیس موسســه نقطــه عطــف
شــکل گیــری علــوم اجتماعــی ایــران اســت و نکتــه ویــژه در
ایــن اســت کــه تأســیس علــوم اجتماعــی در ایــران بــا نهــاد
پژوهشــی اســت .دانشــکده علــوم اجتماعــی تهــران از درون
موسســه در ســال  ۱۳۵۱بــه وجــود میآیــد و درواقــع نهــاد
پژوهشــی در علــوم اجتماعــی ایــران مقــدم بــر وجــه آموزشــی
بــوده اســت و بــه نوعــی مــی ت ـوان رویکــرد هومبولتــی را در
آن مشــاهده کــرد.
وی گفــت :امــا در حــال حاضــر چــه وضعیتــی داریــم؟ هرچند
آمــوزش خــود امــري اصيــل اســت امــا در ايــران بــا فربهــی
آموزشــی مواجههایــم و بــه تعبیــر ديگــر بــا ماكروســفالي یــا
ً
بزرگســری آموزشــی مواجهایــم كــه اساســا گویــی غیــر از
ـری نداریــم .اگــر ایــن را بــه مصــداق امــر
آمــوزش چیــز دیگـ ً
واقــع بپذیــرم احتمــاال فکــری هــم برایــش کــرد.
بــه گفتــه ميرزايــي مهمتريــن اتفــاق ایــن اســت کــه علــوم
اجتماعــی ایــران جــز معــدود جاهایــی اســت کــه از پژوهــش
شــروع شــده اســت .ایــن پرســش وجــود دارد کــه اگــر
موسســه تحقیقــات اجتماعــی وجــود دارد چــرا بایــد درسهــای
عملــی در دانشــکده انجــام شــود؟ اگــر ارتبــاط بيــن نهادهــای
آموزشــی و پژوهشــی و در مصــداق حاضــر بیــن دانشــکده و
ً
موسســه شــکل نگیــرد ،عمــا چیــزی بــه نــام علــوم اجتماعــی
شــکل نمیگیــرد.
در حــال حاضــر در ايــران نــه مــدل هومبولتــی هســتيم و نــه
مســئولیت اجتماعــی و منطقــا اگــر قــرار باشــد علــوم اجتماعــی
و کل آمــوزش پایــه کشــور بتوانــد قدمــی در راســتای حــل
ً
مســائل جامعــه بــردارد حتمــا بایــد بــه تجربــه جهانــی بهویــژه
ايــن دو مــدل و حتــي تلفيــق ايــن دو توجــه داشــته باشــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی افــزود:
تاکیــد بــر مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ضــروری اســت و بــا
اغمــاض تجــاری شــدن نيــز در ذیــل آن وجــود دارد.

اخبار پژوهشکده
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همایش «اخالق علم و آموزش عالی» پنجم دیماه برگزار میشود
دکتــر محمدرضــا کالهــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و
دبیــر علمــی همایــش «اخــاق علــم و آمــوزش
عالــی» و مســئول میــز تخصصــی اخــاق علــم
و آمــوزش عالــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
همایــش اخــاق علــم و آمــوزش عالــی چــه
اهدافــی را دنبــال میکنــد گفــت :ایــن همایــش
در ابتــدا بــه بهانــه معرفــی ایــن میــز شــروع شــد.
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی حــوزه
اصلــی کاریاش مطالعــات فرهنــگ اجتماعــی
علــم ،فنــاوری و آمــوزش عالــی اســت ،هــر کــدام
از اعضــای هیــات علمــی پژوهشــکده در یکــی از
حوزههــای خــاص مطالعــات فرهنگــی آمــوزش
عالــی متمرکزنــد .حــوز ه تخصصــی مــن اخــاق
و آمــوزش عالــی اســت .ایــن موضــوع دو جنبــه
میتوانــد داشــته باشــد؛ یکــی اخــاق بــه معنــای
عــام آن ( .)moralityیعنــی وضعیــت اخالقــی
جامعــه و ســهمی کــه آمــوزش عالــی در اخــاق
عمومــی دارد .و دیگــری اخــاق بهمعنــای خــاص
ای آمــوزش عالــی؛
( )ethicsیعنــی اخــاق حرف ـه ِ
یــا آداب آمــوزش و پژوهــش؛ از قبیــل اخــاق
تدریــس ،اخــاق تحصیــل ،اخــاق پژوهــش و از
ایــن قبیــل .همایــش هــم همیــن دو محــور اصلــی را
شــامل میشــود .یعنــی یکــی اخــاق حرفـهای آمــوزش
و پژوهــش و دیگــری ســهم آمــوزش و علــم در اخــاق
عمومــی جامعــه یعنــی در ســاختن انســانهای اخالقــی.
ِ
وی افــزود :همایــش در ابتــدا بیشــتر بــه قصــد معرفــی
کارهایــی کــه در دو ســال گذشــته در ایــن حــوزه
ذیــل میــز تخصصــی اخــاق علــم و آمــوزش عالــی در
ً
پژوهشــکده انجــام شــده بــود ،طراحــی شــد .امــا بعــدا
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه میتــوان از عمومیــت و
ظرفیــت ایــن حــوزه بــرای معرفــی بیشــتر و دعــوت بــه
همکاریهــای گســتردهتر اســتفاده کــرد .بنابرایــن
فراخـوان عمومــی دادیــم کــه تمامــی کســانی کــه کاری
مرتبــط انجــام دادهانــد بــه جمــع مــا اضافــه شــوند .بنــا به
هــدف جدیــد ،محققــان و تحلیلگــران حــوزه اخــاق
و آمــوزش عالــی بــا یکدیگــر آشــنا شــده و در یــک جــا
گــرد هــم جمــع شــده و بــا یکدیگــر آشــنا میشــوند.
در ایــن آشــنایی ،یــک اجتمــاع علمــی حــول حــوزه
اخــاق و آمــوزش عالــی شــکل میگیــرد و تحقیقــات
و تحلیلهــا در ایــن حــوزه غنیتــر میشــود .بنابرایــن
هــدف دوم همایــش ایجــاد ایــن پیونــد و شــکل دادن
بــه ایــن جامعــه علمــی حــول حــوزه اخــاق و آمــوزش
عالــی اســت.
دبیــر علمــی همایــش «اخــاق علــم و آمــوزش عالــی»
ِ
در پاســخ بــه اینکــه تــا کنــون اســتقبال از ایــن همایــش
چگونــه بــوده اســت؟ گفــت :تــا ایــن لحظــه اســتقبال
خوبــی شــده و بیــش از آن چیــزی کــه فکــر میکردیــم

اســتقبال شــده اســت .بــا توجــه بــه مهلــت کوتاهــی
کــه بــرای دریافــت مقالــه اعــام کــرده بودیــم ،تصــور
بــر ایــن بــود کــه مقــاالت زیــادی بــه همایــش نرســد.
ً
امــا تــا کنــون کــه تقریبــا حــدود دو هفتــه از اعــام
فراخـوان گذشــته اســت ،مقــاالت خوبــی بــه دبیرخانــه
ً
ارســال شــده اســت .تصــور مــا ایــن بــود کــه تقریبــا
تمامــی افــرادی را کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد
را میشناســیم ،امــا اینــک مقاالتــی از محققانــی کــه
نمیشــناختیم را دریافــت کردهایــم کــه نشــان میدهــد
اهــداف مــا در حــال محقــق شــدن اســت .یعنــی داریــم
دوســتانی پیــدا میکنیــم کــه شــناختی از آنهــا نداشــتیم.
قصــد مــا هــم همیــن اســت :انجــام یــک کار موثــر در
همــان جهــت شــکلدهی بــه آن اجتماعــی علمــی؛ و
ً
نــه صرفــا برگــزاری یــک تجمــع باشــکوه و پرســروصدا.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم گفــت :در اینجــا الزم اســت
کــه متذکــر شــوم کــه بــا اینکــه خیلــی بــه ســرعت
تصمیمهــا گرفتــه شــد و بــا اینکــه خیلــی هــم قصــد
ســرو صــدا نداریــم ،امــا همــکاران بســیار زیــادی ماننــد
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،معاونــت پژوهــش و
فنــاوری و معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن مرکــز نشــر
دانشــگاهی ،مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی ،مركــز تحقیقــات سیاســت علمــی كشــور،
انجمــن ایرانــی اخــاق در علــوم و فنــاوری ،انجمــن

آمــوزش عالــی ایــران ،انجمــن جامعهشناســی
ایــران ،انجمــن انسانشناســی ایــران و انجمــن
ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات بــه مــا
پیوســتندکه ایــن باعــث دلگرمــی اســت .ایــن
همــکاران بــرای داشــتن پنلهایــی در ایــن همایــش
اعــام آمادگــی کردهانــد کــه خــود کمــک
مؤثــری اســت بــه هــدف همایــش در شــکلدهی
بــه اجتماعــی علمــی در حــوز ه اخــاق و آمــوزش
عالــی .عالوهبرایــن ،اکثــر یــا تمــام افــرادی کــه بــه
حــوزه علــوم اجتماعــی یــا آمــوزش عالــی مرتبطانــد
بــرای همــکاری اعــام آمادگــی کردهانــد .بــه ایــن
ترتیــب ایــن همایــش نقطــه پیونــدی حــول اخــاق
آمــوزش عالــی بیــن ایــن نهادهــا و پژوهشــگران
ایــن حــوزه اســت .ایــن خــود فرصتــی بــرای ارتقــاء
حــوزه اخــاق علــم و آمــوزش عالــی اســت.
مدیــر میــز اخــاق علــم و آمــوزش عالــی و دبیــر
ایــن همایــش در پاســخ بــه اینکــه آیــا مهلــت ارســال
مقــاالت قابــل تمدیــد هــم هســت؟ افــزود :خیــر،
زیــرا بــرای برگــزاری ایــن همایــش هماهنگیهایــی
صــورت گرفتــه اســت کــه بهراحتــی نمیتــوان
آنهــا را بــه وقــت دیگــری موکــول کــرد .بنابرایــن
امیــدوارم تمــام افــرادی کــه ایــدهای در ایــن زمینــه
دارنــد فرصــت کننــد در زمــان تعییــن شــده کارشــان
ً
را بــه دبیرخانــه ارســال کننــد و بــا توجــه بــه اینکــه فعــا
خالصــه مقالــه  ۱۰۰۰تــا  ۱۵۰۰کلمــهای خواســتهایم
و شــرح و بســطی در ایــن مرحلــه نمیخواهیــم فکــر
میکنــم بــرای افــرادی کــه در ایــن زمینــه کاری دارنــد
زمــان مذکــور مناســب باشــد .امیــد اســت برخــی از
مقــاالت در صــورت رضایــت و موافقــت مجــات
علمــی و پژوهشــی موردنظــر در آینــده بــه مرحلــه انتشــار
در مجــات مزبــور برســند.
عالقهمنــدان میتواننــد خالصــه مقالــه خود(۱۰۰۰تــا
 ۱۵۰۰کلمــه) را تــا  ۱۵آذر مــاه بــه دبیرخانــه ایــن همایــش
بــه نشــانی  pajuhesh@iscs.ac.irواقــع در تهــران،
خیابــان پاســداران ،خیابــان گلســتان یکــم شــماره
 ،۱۲۴ارســال کننــد .همچنیــن میتــوان بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر بــا شــماره (داخلــی ۲۲۵۷۰۶۶۶ )۲۶۴
تمــاس گرفــت.
همایــش «اخــاق علــم و آمــوزش عالــی» پنجــم دیماه
در محــل پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
واقــع در پاســداران ،خیابــان گلســتان یکــم شــماره ۱۲۴
برگــزار میشــود.

اخبار پژوهشکده
ایــن همایــش رضــا ماحــوزی عضــو هیئــت
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی مقالــه خــود را بــا عنــوان «بینــش
میانرشــتهای در مطالعــات آمــوزش عالــی»
ارائــه کــرد کــه در ادامــه چکیــده ایــن مقالــه
آمــده اســت.

بینش میانرشتهای
در مطالعات آموزشعالی
کنفرانــس ملــی نقــش مطالعــات میــان
رشــتهای در توســعه علمــی و کارآفرینــی
دوشــنبه  ۲۸آبــان مــاه در دانشــکده
مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .در

اگــر بــه رســالهها و متــون کالســیکی کــه دربــارة
آمــوزش و آمــوزش عالــی در دو قــرن اخیــر نگاشــته
شــدهاند نگاهــی داشــته باشــیم درخواهیــم یافــت
مؤلفــان ایــن متــون حســب پیچیدگــی بحــث و
الیههــای متعــدد ایــن حــوزه ،نگاههــای متعــددی
را در تحلیلهــای خــود بــکار گرفتــه و در کنــار
یکدیگــر قــرار دادهانــد .در ایــن آثــار ،تاریــخ،
انسانشناســی فلســفی و تجربــی ،روانشناســی،
فرهنــگ و سیاســت ،اقتصــاد ،جامعهشناســی و
ارتباطــات و دههــا نــگاه و بینــش دیگــر هرکــدام
آمــوزش و آمــوزش عالــی را متوجــه کارکردهایــی
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خــاص دانســته اســت.
همانگونــه کــه کانــت در رســاله تعلیــم و تربیــت
خــود بیــان داشــته اســت ،آمــوزش و پــرورش
ســختترین ســاخته و کار بشــر اســت و لــذا بــه
هیــچ عنـوان نمیتـوان در مطالعــات آمــوزش عالــی،
در رویکردهایــی تقلیلگرایانــه و یــا سادهســازانه،
وجــوه متعــدد زیســت انســان و شــئونی کــه آمــوزش
و پــرورش بایــد عهــدهدار آن باشــد را بــه چنــد شــأن
تقلیــل داد و یــا ســاخت شــخصیتهایی بــا شــکل
و شــمایل مشــابه را انتظــار داشــت.
از همیـنرو اســت کــه در مطالعــات آمــوزش عالــی
حتــی دربــاب موضوعــی واحــد و بهظاهــر مســتقل،
بینشهــای متعــدد در رویکــردی میانرشــتهای بــه
خدمــت گرفتــه میشــوند .ایــن گفتــار تــاش دارد
نشــان دهــد در مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
آمــوزش عالــی ،چگونــه نگاههــای متعــدد
پژوهشــگر را در غنــای دیــد یــاری رســانده و وجــوه
ناآشــکار موضوعــات تحقیــق را آشــکار میســازند.

همگرایی فناوریها و آیندۀ تحوالت دانشگاهی در ایران

کنفرانــس ملــی نقــش مطالعــات میــان
رشــتهای در توســعه علمــی و کارآفرینــی
دوشــنبه  ۲۸آبــان مــاه در دانشــکده مدیریت
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .در ایــن
همایــش محمــد حســینی مقــدم ،اســتادیار
گــروه مطالعــات آیندهنگــر ،پژوهشــکدۀ
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی مقالــه خــود
ّ
را بــا عنــوان «همگرایــی فناوریهــا و آینــدۀ
تحــوالت دانشــگاهی در ایــران» ارائــه کــرد
کــه در ادامــه چکیــده ایــن مقالــه آمــده
اســت.

میانرشــتهای بــودن پیشــرفتهای نویــن علمــی و
ّفناورانــه یکــی از روندهــای جهانشــمول حــوزۀ
سیاســتگذاری علــم و ّفنــاوری اســت .ایجــاد
همگرایــی و همافزایــی میــان حوزههــای متفــاوت
علمــی و ّفناورانــه بــه منظــور افزایــش ضریــب
علمکــرد انســان یکــی از چشـماندازهای مــورد نظــر

ّ
در ایــن عرصــه اســت .ایــن موضــوع طــی دو دهــۀ
گذشــته از ســاحت نظــر و پژوهشهــای بنیــادی
بــه ســاحت عملــی و پژوهشهــای کاربــردی گــذر
کــرده اســت .برایــن اســاس ایجــاد همگرایــی میــان
حوزههــای متفــاوت علــم و ّفنــاوری و کاربســت
آن در عرصــۀ عمومــی بــه عنـوان یکــی از روندهــای
جــاری جامعــۀ امــروز تبدیــل شــده کــه در بســیاری
از مطالعــات و آیندهنگریهــا نیــز چنیــن
تحــوالت ّفناورانــهای بــه عنــوان نیروهــای پیشــران
تغییــرات در آینــده لحــاظ میشــوند .بکارگیــری
هــوش مصنوعــی مصــداق و جلــوهای از چنیــن
پیشــرفتهایی اســت کــه امــروزه اثرگــذاری آن
دیگــر در آزمایشــگاههای تخصصــی نیســت بلکــه
در زندگــی روزمــره جــاری و ســاری شــده اســت.
داشــتن یــک گوشــی همــراه هوشــمند امــکان
آشــنایی بــا چگونگــی کاربســت هــوش مصنوعــی
در امــور روزمــره را بــرای افــراد اهــل نظــر و پژوهش
بــه راحتــی آشــکار میســازد .هــوش مصنوعــی
یکــی از محصــوالت همگرایــی حــوزۀ ّفنــاوری
اطالعــات و علــوم شــناختی اســت تــا جایــی کــه
بســیاری از آیندهپژوهــان همــواره در خصــوص
چگونگــی امــکان ســیطرۀ رباتهــای انســاننما
بــر انســانها و جوامــع انســانی و تســخیر انســان
توســط ربــات هشــدارهایی را مطــرح کردهانــد.

پرســشها :بــا توجــه بــه چنیــن پیشــرفتها و
تحوالتــی در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت بــه
ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه همگرایــی
در حوزههــای متفــاوت ّفنــاوری چــه ســناریوها
و آیندههــای بدیلــی را پیــش روی دانشــگاه و
خدمــات دانشــگاهی در ایــران قــرار میدهــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش تــاش شــده اســت
بــه ایــن پرســشها نیــز جــواب داده شــود کــه
رونــد همگرایــی در ّفناوریهــا ناظــر بــر چــه
تحوالتــی اســت؟ دانشــگاه بــه عنـوان یــک هســتار
اجتماعــی در رویارویــی بــا رونــد همگراییهــا
چــه بازخوردهایــی را نشــان میدهــد؟ در ایــران
چــه برآوردهایــی در خصــوص آینــده تحــوالت
دانشــگاهی میتــوان ارائــه کــرد؟
روش مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه تحلیــل رونــد،
شناســایی مســائل نوظهــور ،نگاشــت آینــده،
ســناریوپردازی و چشــمانداز پــردازی اســت.
دســتاوردهای مقالــه عبارتنــد از اینکــه چگونــه
همگرایــی در ّفناوریهــای خدمــات آموزشــی،
پژوهشــیّ ،فناورانــه و اثربخشــی اجتماعــی دانشــگاه
را دســتخوش تحــول ســاخته اســت و ایــن تحــول
چــه پیامدهــا وبازخوردهایــی بــرای دانشــگاه در
ایــران خواهــد داشــت.

اخبار پژوهشکده

تحوالت مفهومی و روشی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی حوزه علم،
آموزش عالی و فناوری ایران در چهار دهه گذشته

کنفرانــس ملــی نقــش مطالعــات میــان
رشــتهای در توســعه علمــی و کارآفرینــی
دوشــنبه  ۲۸آبــان مــاه در دانشــکده مدیریت
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .در ایــن
همایــش حســین ابراهیمآبــادی عضــو هیــات
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی و رییــس مرکــز نشــر دانشــگاهی
مقالــه خــود را بــا عنــوان «تحــوالت مفهومــی
و روشــی در مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
حــوزه علــم ،آمــوزش عالــی و فنــاوری ایــران
در چهــار دهــه گذشــته» ارائــه کــرد کــه در
ادامــه چکیــده ایــن مقالــه را میتوانیــد
بخوانیــد.
مقدمــه :پدیــد آیــی و تحــوالت مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی و علــم
وفنــاوری بــه مثابــه رویکــرد و روش میــان
رشــتهای

تجربــه میــان رشــتهای در مطالعــات اجتماعــی و
فرهنگــی علــم و آمــوزش عالــی ایــران و گمانــه
زنــی دربــاره آینــده نزدیــک و دور
تجربــه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی علــم و
آمــوزش عالــی درســه دوره تاریخــی قابــل مطالعــه
اســت:
•مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی تــا تاســیس
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی در وزارت فرهنگ
و آمــوزش عالــی( ۱۳۶۸تــا )۱۳۷۶

بــا پایــان جنــگ تحمیلــی و عــزم دولــت بــرای
گســترش آمــوزش عالــی کــه همــراه اســت بــا
فروکــش کــردن مباحــث کالن معطــوف بــه انقالب
فرهنگــی توجــه بــه تحقیقــات جمعیتشناســی و
برنامههــای فرهنگــی ،دینــی و فراغتــی دانشــگاهی
بــه طــور نامنظــم شــکل میگیــرد .انتشــار دفتــر
دانــش از ســال ۱۳۷۰نمایانگــر شــکلگیری
نگاهــی نــو در مطالعــات و برنامهریــزی مســایل
دانشــگاهی و پــر رنــگ شــدن مطالعــات مربــوط بــه
دانشــگاه و روابــط دانشــگاه بــا فرهنــگ و جامعــه
اســت .انتشــار دفتــر دانــش ،طــرح تحــول علــوم
انســانی و ایــده اســامی شــدن دانشــگاه از جملــه
مــواردی اســت کــه پیریــزی و دنبــال کــردن آن
در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت علــوم
از جملــه نشــانگرهای ورود رشــتههای مختلــف بــه
موضوعــات مشــترک اســت .برنامههــای مطالعاتــی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه
از قضــا توســط یــک فیزی ـکدان تعقیــب میشــد.
تدویــن و انتشــار بیانیــه طالقــان بــا رویکــرد کالن
اجتماعــی توســط دکتــر رضــا منصــوری و دیگــر
دانشــمندان فیزیــک ،تالشهــای آقایــان ســروش،
معصومــی همدانــی ،پــور جــوادی ،حــداد عــادل
و پایــا کــه از خاســتگاه علــوم دقیقــه و مهندســی
بــه علــوم انســانی مهاجــرت کردهانــد ،نمایانگــر
ظهــور رویکــرد میــان رشــتهای در توصیــف و
تحلیــل موضوعــات اجتماعــی ،تاریخــی و فرهنگــی
در حــوزه دانــش ،آمــوزش و دانشــگاه اســت .یکــی
از موضوعــات داغ در آن زمــان بحــث پردامنــه و
مناقشــه برانگیــز نســبت دیــن و علــم اســت کــه تــا
ایــن زمــان نیــز ادامــه یافتــه اســت.
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•مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در
معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری( )۱۳۷۷تــا تاســیس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی()۱۳۸۳

بــا شــکلگیری حــوزه فرهنگــی در وزارت
فرهنــگ و آمــوزش عالــی( )۱۳۷۷و ســپس وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری( .)۱۳۷۹بــه ویــژه
تاســیس دفتــر مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی،
پژوهشهــای ایــن حــوزه شــتاب بیشــتری گرفــت
و منشــأ تحقیقــات فرهنگــی و اجتماعــی بســیاری
از مســایل درون دانشــگاه گرفتــه تــا تعامــات
بــا دیگــر نهادهــای اجتماعــی و تحیلــل روندهــا
و آیندهنگــری در زمینــه نظــام آمــوزش عالــی
گردیــد .ویژگــی تحقیقــات در ایــن موضوعــات،
در ایــن دوره زمانــی همــکاری و مشــارکت جمعــی
اســتادن حــوزه علــوم اجتماعــی از رشــتههای
مختلــف و بســیار متنــوع و انجمنهــای علمــی
از گرایشهــای مختلــف ،دانشــگاهها و
دانشــکدههای مختلــف و موسســات پژوهشــی ایــن
حــوزه و دیگــر رشــتههای خــارج از علــوم انســانی
بــود .حاصــل ایــن همــکاری و برآینــد اشــتراک
دانــش و تجربــه محققــان ایــن حــوزه منجــر بــه
بنــد «د» مــاده ۴۹برنامــه چهــارم توســعه مبنــی بــر
گســترش میــان رشــتهای بــه عنـوان یــک ماموریــت
ملــی شــد.
•مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی از
تاســیس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی( )۱۳۸۳تــا کنــون توســط پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی( ۱۳۸۳تــا )۱۳۹۷
و دیگــر موسســات حــوزه مطالعــات آمــوزش
عالــی ،علــم و فنــاوری( ۱۳۹۲تــا )۱۳۹۷

پژوهشــكده مطالعــات فرهنگــي و اجتماعــي بــا
انگیــزه تمركــز بــر مباحــث نظــري ،تخصصــي و
كاربــردي بــراي شــناخت مســائل و ابعــاد فرهنگــي
و اجتماعــي آمــوزش عالــي و نظــام علمــي كشــور،
در ســال  ۱۳۸۲تأسيسشــد و تاكنــون منشــأ خدمــات
ارزشــمندي در حــوزه تحقيقــات علــوم انســاني
بطــور عــام و مطالعــات فرهنگــي و اجتماعــي بطــور
خــاص ،بــوده اســت .پژوهشــكده در طــول ایــن
ســالها توانســته اســت اعتبــار در خــور توجهیــدر
ميــان دانشــگاهيان ،اجتمــاع علمــی و دســتگاههای
آموزشــی ،فرهنگــی و اجتماعــی بــه دســت آورد.
پژوهشــکده تــا کنــون در مباحــث متنــوع نظــري
پيشــرفتهاي قابــل مالحظــهاي داشــته و ادبيــات
ً
علمــي نســبتا خوبــي هــم در ايــن حــوزه در قالــب
گــزارش پژوهــش ،تأليــف و ترجمــه و انتشــار

اخبار پژوهشکده
مقــاالت علمــي -پژوهشــي در حــوزه مطالعــات
ميــان رشــتهاي و تحقيقــات فرهنگــي ،منتشــر
نمایــد.
از ســال  ۱۳۹۲بــه ویــژه از ســال  ۱۳۹۵تمرکــز
پژوهشــکده در مطالعــات علــم ،آمــوزش عالــی و
فنــاوری بــه نحــو قابــل مالحظ ـهای افزایــش یافتــه
اســت .سیاســتگذاری علــم و آمــوزش عالــی،
تحــوالت در فرهنــگ و مناســبات انســانی و
نســبت آن بــا تغییــرات در زندگــی فرهنگــی و
ســبک زندگــی دانشــگاهیان ،وضعیــت فرهنگــی و
اجتماعــی زندگــی دانشــجویان ،مطالعــات دانشــگاه
و کالس پژوهــی بــا رویکــرد میــان رشــتهای و
مطالعــات فرهنگــی ،وضعیــت و آینــده نهــاد علــم
و علــوم ،وضعیــت و آینــده علــوم انســانی و علــوم
اجتماعــی ،بینالمللــی شــدن آمــوزش عالــی بــا
نگاهــی بــه آینــده تحــوالت دانشــگاه در ایــران و
تحــوالت دانشــگاه در ســپهر فضــای دیجیتــال
و گســترش شــبکه هــای اجتماعــی ،از جملــه
محورهایــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر طــرف
توجــه بــوده اســت.
در چنــد ســال گذشــته بــا برآمــدن چالشهــای
ناشــی از تحــوالت آمــوزش عالــی و همچنیــن
ضــرورت آینــده نگــری در نظــام آمــوزش عالــی،
علــم و فنــاوری بــا تکیــه بــر شــناخت بافــت
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه ایــران ،موسســههای

تحقیقاتــی و انجمنهــای علمــی ورودی تدریجــی
و گاه فعــال در زمینههــای اجتماعــی و فرهنگــی
و اقتصــادی نظــام علــم و فنــاوری و آمــوزش
عالــی داشــتهاند .موسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی و مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی
در ایــن عرصــه تالشهایــی را آغــاز کردهانــد کــه
آخریــن آن بــه همایــش مرکــز تحقیقــات سیاســت
علمــی در موضــوع دانشــگاه و تعامــل بــا فضــای
اجتماعــی بــر میگــردد.
در یــک جمــع بنــدی و بــه عنــوان ســخن پایانــی
میتــوان گفــت ،مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
ً
از نظــر مفهومــی و روشــی و ایــده مرکــزی اساســا
خــود یــک برنامــه بــا رویکــرد میــان رشــتهای اســت
کــه تــا کنــون صدهــا محقــق را از رشــتههای
مختلــف در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی و بــه تدریــج در دیگــر موسســات
پژوهشــی دولتــی و آزاد را گــرد هــم آورده اســت.
ایده هایی برای آینده نزدیک و دور
چنــد رونــد اصلــی میبایســت در ادامــه مســیر
تقویــت شــوند تــا رویکــرد میــان رشــتهای در
آمــوزش و تحقیقــات نظــام علمــی و دانشــگاهی
گســترش یابــد.
نخســت اینکــه ،رویکــرد و عمــل میــان رشــتهای بــه
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پیــش آمادگیهــای بیشــتری نیازمنــد اســت کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره میشــود تــا تدابیــری بــرای
آن پیــش بینــی شــود.
دوم اینکــه ،مطالعــات میــان رشــتهای بــه همــکاری
رشــتههای متنــوع نیازمنــد اســت
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی ،علــوم پایــه ،علــوم
مهندســی ،علــوم زیســتی و کشــاورزی و علــوم
پزشــکی و ســامت بایــد بــا هــم پیونــد بخورنــد و
بــا بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش و تجربــه ،عمــق و
دامنــه دانــش میــان رشــتهای را بــرای حــل مســایل
مهــم و بــزرگ جامعــه بــه کار گیرنــد.
ســوم اینکــه ،نظــام آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی
نیازمنــد معمــاری جدیــد و بــاز طراحــی در تدویــن
برنامــه آمــوزش عالــی و ایجــاد و بــاز تعریــف
رشــتههای دانشــگاهی در ســطوح کارشناســی
و ســطوح عالــی اســت .در حــوزه پژوهــش وزن
دادن و اهمیــت بخشــیدن بــه همــکاری جمعــی در
اجــرای پژوهــش ،تالیــف کتــاب و تدویــن مقالــه
یــک راهبــرد بایــد تلقــی شــود و مقــررات گــذاری
و مقــررات زدایــی و در نهایــت محیــط حقوقــی
و حمایتــی الزم از ایــن رویکــرد و روش بــه عمــل
آیــد.
آن توجــه کنیــم ایــن اســت کــه بــدون تحمــل
گسســتها تاریخــی بــه وجــود نمیآیــد.

پدیدارشناسی مسئولیت به مثابه امر میان در جهت نقد
میانرشتهای
کنفرانــس ملــی نقــش مطالعــات میــان
رشــتهای در توســعه علمــی و کارآفرینــی
دوشــنبه  ۲۸آبــان مــاه در دانشــکده
مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .در
ایــن همایــش مرتضــی بحرانــی مدیــر گــروه
مطالعــات آیندهنگــر پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی مقالــه خــود را بــا
عنــوان «پدیدارشناســی مســئولیت بــه مثابــه
امــر میــان (غایــت نظــرورزی و کنشــگری
میانرشــتهای) در جهــت نقــد میانرشــتهای
اقدامــات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی در طــرح و پیشــبرد گفتمــان
میانرشــتهای» ارائــه کــرد .در ادامــه چکیــده
ایــن مقالــه را میتوانیــد بخوانیــد.

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،بــا دســتور وزیــر و
مســتند بــه بنــد دال قانــون برنامــه چهــارم توســعه،

از ســال  ۱۳۸۴تاکنــون بــه شــرح و طــرح و بســط
میانرشــتگی و میانرشــتهایها در ایــران همــت
گماشــت .ایــن همــت در ســه حــوزه همراســتا
دنبــال شــد :از یــک ســو آن را در ترجمــه دنبــال
کردیــم امــا ـ بــه رغــم انتشــار کتابهــا و مقــاالت
فــراوان و تولیــد ادبیــات در ایــن زمینــه ـ چیــزی
نگذشــت کــه گــروه ترجمــه را بــه ایــن اتهــام کــه
مــروج اندیشــههای غربــی اســت منحــل کردیــم.
همچنیــن آن را در گروهــی دنبــال کردیــم کــه
هیــچگاه در اساســنامه پژوهشــکده قــرار نگرفتــه
بــود و ماحصــل تدویــن میانرشــتهایها ،بــه عن ـوان
مهمتریــن پــروژه آن گــروه را بــه گــرد و خــاک
بایگانــی ســپردیم؛در فصلنامــه نیــز مــا مطالعــات
میانرشــتهای را بــا تبلیــغ (و حتــی تطمیــع) بــه
دریافــت مقــاالت علمــی پژوهشــی اقــدام کردیــم.
در اینجــا نیــز بــه اذعــان برخــی از نویســندگان و
اعضــای هیئــت تحریریــه و ســردبیر و مدیــران

داخلــی آن ،بــه پایــان رســیدهایم .در فضایــی
عامتــر ،مــا در میانــه صــدق و کــذب مدرنیتــه
(و محصــوالت برآمــده از آن ،از دانشــگاه گرفتــه
تــا تکنولــوژی و دموکراســی و بوروکراســی) و در
فقــدان معاصریــت خــود بــه طــور طنزگونــهای،
میانرشــتهای را در موضــوع و در موضــع خــاص
دانشــگاه دنبــال میکردیــم.
مناســبات و عملکردهــای معطــوف بــه طــرح و
بســط میانرشــتهایها در ایــران (بــا عطــف توجــه
بــه منویــات و فرمایشــات متولیــان قانون و سیاســت)
را میت ـوان بــه دو روایــت خوشــبینانه و بدبینانــه بــه
بحــث گذاشــت( .بدبینــی میتوانــد ناظــر بــه ایــن

اخبار پژوهشکده
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باشــد کــه سیاســتگزاران و برنامهریــزان کشــور بــا
عطــف توجــه بــه ناکامگــذاری علــوم انســانی و
در تــاش بــرای بومــی کــردن آن ،بــه مهندســان و
پزشــکان دل خــوش کــرده و بــا طــرح میان رشــتگی
در قانــون برنامــه چهــارم توســعه بــر آن بودنــد کــه
ایــن دو گــروه را بــه حــوزه علــوم انســانی نفــوذ
دهنــد تــا «نیــروی متعهــد و متخصــص» بــرای
پیشــرفت کشــور تربیــت کننــد ).خوشبینــی امــا

ناظــر بــه انبوهــه ادبیــات و نیــز همیــن جریانی اســت
کــه بــه وجــود آمــد و بــا درک و دریافتــی آغازیــن
از میــان رشــتهای« ،تلفیــق رشــتهها» را وجهــه نظــر
و همــت خــود قــرار دادنــد .ایــن جریــان بــه دلیــل
عــدم توجــه بــه امــر میــان در میانرشــتهای ،عمومــا
میانرشــتهای را بــا «همهرشــتهای» خلــط کردنــد؛
در نتیجــه از رســیدن بــه اهدافــی کــه میانرشــتگی
بــه مثابــه ســامانی هنجــاری بــرای دانــش و کنــش

دنبــال میکــرد نــاکام ماندنــد :میانرشــتهای
ســامان نظــرورزی و کن ـشورزی پساتوســعه اســت
کــه «مســئولیت» را در کانــون خــود قــرار میدهــد؛
مســئولیت بــه مثابــه کنــش دائمــا رفلکســیو تاریخــی
اخالقــی کــه در ســویه تاریخــی آن ،آینــده معنــا
مییابــد و در ســویه اخالقــی آن دیگــری حائــز
اهمیــت میشــود.

اخبار اعضای هیئت علمی

همایشهای پیش رو

• محمدرضــا کالهــی در ســری نشســتهای
گفتگــوی ســوگواران بــا عنــوان «گرایشهــای
وجــودی در تاویــل عاشــورا»  14آبــان مــاه  1397در
باشــگاه اندیشــه واقــع در خیابــان وصــال شــیرازی،
کوچــه نایبــی شــماره  23شــرکت کــرد.

• همایــش اخــاق علــم و امــوزش عالــی پنجــم
دیمــاه درپژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
برگــزار مــی شــود .

• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای محمــد
نیکبیــن دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور
رشــته سیاســتگذاری فرهنگــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنـوان «طراحی
و اعتبارســنجی الگــوی بیــن المللــی شــدن آمــوزش
عالــی در ایــران بــه مثابــه سیاســت فرهنگــی» در
تاریــخ  97/07/14و در ســالن دکتــر قانعــیراد
پژوهشــکده برگــزار شــد.

• محمدرضــا کالهــی «جامعهشناســی اعتــراض»
را در مهرمــاه  1397در اندیشــه پویــا شــماره 53
منتشــر کــرد.
• محمدرضــا کالهــی در ســری نشســتهای
گفتگــوی ســوگواران بــا عنــوان «آییــن محــرم،
تحریــف یــا تصاحــب؟»  2مهــر مــاه  1397در
باشــگاه اندیشــه واقــع در خیابــان وصــال شــیرازی،
کوچــه نایبــی شــماره  23شــرکت کــرد.
• مهــدی حســینزاده فرمــی  7آذرمــاه  ۱۳۹۷در
نشســت فرهنــگ در بســتر محلــی در دانشــگاه یــزد
شــرکت کــرد.
• رضــا ماحــوزی در همایــش بینالمللــی هــزاره
خواجــه نظامالمــک طوســی کــه  ۳۰آبــان مــاه
 ۱۳۹۷در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد بــا
مقالـهای تحــت عنـوان «از نظامیــه تــا سیاسـتنامه؛
بازخوانــی ایــده وحــدت دیــن و دنیــا در اندیشــه
خواجــه نظامالملــک» شــرکت کــرد.
• ســیدعبداالمیر نبــوی در همایــش بینالمللــی
هــزاره خواجــه نظامالمــک طوســی کــه  ۳۰آبــان
مــاه  ۱۳۹۷در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار
شــد ،ســخنرانی نمــود .موضــوع ایــن ســخنرانی
«نظــام علــم در عصــر خواجــه نظــام» بــود.

• دومیــن همایــش ملــی خیرمانــدگار دهــم و
یازدهــم دیمــاه  ۱۳۹۷در ســالن همایشهــای
بینالمللــی رازی برگــزار مــی شــود.
• دومیــن جشــنواره ملــی زن و علــم بــا هــدف
تجلیــل از زنــان نخبــه و فعــال علمــی ،فرهنگــی و
اجتماعــی ،توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و بــا همــکاری
معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و
خانــواده و ســایر نهادهــای ذیربــط در اســفندماه
ســال جــاری در محــل دانشــگاه تهــران برگــزار
مــی شــود.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
جلســه دفاع از رســاله دکتری دانشــجوی
پژوهشــکده برگزار شــد:
• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری خانــم مــژگان
خوشــنام دانشــجوی دکتــری پژوهشمحــور
رشــته جامعهشناســی فرهنگــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنــوان
«تحلیــل پدیدارشــناختی زیســت جهــان فرهنگــی
دانشــجویان ایرانــی» در تاریــخ  97/07/14و در
ســالن دکتــر قانعــیراد پژوهشــکده برگــزار شــد.

• جلســه دفــاع از رســاله دکتــری آقــای مهــدی
فیروزکوهــی دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور
رشــته علــوم سیاســی (اندیشــه سیاســی) پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا عنـوان «الگــوی
عمقبخشــی خارجــی انقــاب اســامی مبتنــی
بــر اندیشــهی سیاســی مقــام معظــم رهبــری و
اعتباربخشــی نظــری ب ـهآن» در تاریــخ 97/07/15
و در ســالن دکتــر قانعــیراد پژوهشــکده برگــزار
شــد.
• جلســه دفــاع از رســاله دکتری آقــای ماریا رحیمی
دانشــجوی دکتــری پژوهــش محــور رشــته جامعــه
شناســی فرهنگــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی بــا عنـوان «بررســی ســیر تحــول مفهــوم
خانـواده در ذهنیــت دانشــجوی ایرانــی در ســه دهــه
گذشــته» در تاریــخ  97/07/28و در ســالن دکتــر
قانعـیراد پژوهشــکده برگــزار شــد.

اخبار پژوهشکده

شماره سوم | صفحه  | 24پاییز ۱۳۹۷

چهل و سومین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگی ایــران ،فصلنامهای
علمــی و پژوهشــی اســت کــه در حــوزه
مطالعــات فرهنگــی و جامعهشناســی فرهنگــی
فعالیــت میکنــد .ایــن فصلنامــه با هــدف کمک
به گســترش شــناخت از فرهنگ جامعــه ایرانی
و تحــوالت آن توســط پژوهشــکدۀ مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم ،تحقیقات و
فنــاوری 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 ســومین شــماره فصلنامــه تحقیقــات فرهنگی
ایـران (پاییز  )1397منتشــر شــد.
فهرســت موضوعــات مقالــه هــای ایــن شــماره
عبارتنــداز:
 .۱رونــد تغییــرات گــذران اوقــات فراغــت در میــان
دانشــجویان غیربومــی دانشــگاه فردوســی مشــهد
مجید فوالدیان ،مرتضی ّدیاری ،راضیه ظهوری

 .۲درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعامالت
غیررسمی
مژگان خوشنام ،مسعود کوثری ،مقصود فراستخواه

 .۳تأملـــی در آرایـش نیروهـــای اجتماعـی و تحـول
گفتمانهـــای هویـــت قومـــی در بلوچستـان ایـران

احمد نادری ،بهروز روستاخیز ،ابراهیم فیاض،
محمدعثمان حسینبر

 .۷تــاش بــرای بهرســمیت شناختهشــدن :تبییــن
فرهنگــی کنــش خودکشــی در ایــام
سیدحسین نبوی ،طاهره مرادینصاری

عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مطالعــه مقــاالت بــه
ســایت فصلنامــه ( )www.jicr.irمراجعــه نماینــد.

 .۴مطالعــه انگارههــای ذهنــی تشــکلهای
دانشــجویی دانشــگاه تهــران :انگارههــای شــخصی
انجمــن اســامی و خویشــتن بســیج دانشــجویی
سیدسعیدرضا عاملی ،منصوره حجاری

 .۵عوامــل مؤثــر بــر انطبــاق بینفرهنگــی
دانشــجویان خارجــی در ایــران؛ مطالعــه مــوردی
دانشــجویان خارجــی دانشــگاه تهــران
حمیده موالیی

 .۶الگوهــای فرهنگــی همســازی شــیعه و ســنی در
جنــوب ایــران :مطالعــه حساســیت میانفرهنگــی
اهــل تســنن و تشــیع در جنــوب اســتان فــارس
(الرســتان) و غــرب اســتان هرمــزگان (بســتک)
معصومه تقیزادگان ،محمدرضا مریدی ،بهزاد مریدی

همایش «از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران» برگزار می شود
ایــن همایــش  ۱۵اســفندماه ســال جــاری بــا
حضــور متخصصــان حــوزه آمــوزش و پــرورش،
آمــوزش عالــی و حــوزه علمیــه در پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار میشــود
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی همایــش
«از مــدارس نویــن تــا دانشــگاه در ایــران» را بــا
همــکاری معاونــت پژوهــش و برنامهریــزی وزارت
آمــوزش و پــرورش ،انجمــن جامعــه شناســی ایــران،
دانشــگاه فنــی و حرفــهای و دیگــر نهادهــا و مراکــز
همــکار برگــزار مــی کنــد.

تازههای نشر
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تازههای نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

عنوان:
نویسنده:
قیمت:

اندیشــة مســتقبل؛ مقاالتــی در بــاب
آیندهپژوهــی
علی پایا
 ۳۰,000تومان

مجموعــة مقاالتــی کــه در دفتــر حاضــر گــردآوری شــدهاند ،دربردارنــده بخشــی از
تکاپوهــای نظــری و عملــی نگارنــده بــرای ابهامزدایــی از جایــگاه معرفتــی دیســیپلین
آیندهپژوهــی و کمــک بــه ازدیــاد بــازده آن در کاربردهــای عملــی آنانــد.

عنوان:

توسعه و سیاست آموزشعالی

عنوان:
نویسنده:

عیسی خان صدیق

مترجم:

علینجات غالمی

قیمت:

عنوان:

نویسنده:

مصطفی معین

قیمت:

 ۴۳,000تومان

قیمت:

عنوان:

معماری علم در ایران

نویسنده:

رضا منصوری

قیمت:

 ۳۰,000تومان

از زمــان شــکلگیری ســاختمان کنونــی علــم ایــران و مفهومهــای بنیــادی آن هشــتصد
ســال میگــذرد امــا جامعــۀ راکــد مــا هنــوز حــرف نــو را ،کــه موجــی هــر چنــد آرام در
ایــن شارســتان راکــد ایجــاد کنــد ،برنمیتابــد و حرفهــای جدیــد بســیار ســاده بایــد
گاهــی چــون رازی ســر بــه مهــر بیــان شــود تــا آشــوب ناشــی از آن گوینــده و گفتــار هــر
دو را در هــم نپیچــد! ایــن شارســتان راکــد بــه دریــای عمیــق یـخزدهای میمانــد ،بــا یخــی
هشتصدســاله ،کــه الی ـهای از «لعــاب مدرنیــت» روی آن را پوشــانده اســت.

 ۱۵,000تومان

کتــاب حاضــر در واقــع رســالۀ دکتــرای عیســی صدیــق در دانشــگاه کلمبیــا بــوده
ـرو زمانـهاش
اســت ،او در ایــن رســاله تــاش کــرده اســت همــگام بــا دیگــر افــراد پیشـ ِ
(از جملــه فروغــی ،داور ،حکمــت ،تقـیزاده و دیگــران) نگاهــی مترقــی را در پیــش
بگیــرد و بــا تمرکــز بــر نظــام آموزشــی ایــران ضمــن توصیــف و نقــد وضعیــت موجــود
آن ،امکانهــای اصــاح آن را بررســی کنــد.

نویسنده:

دانشــگاه ،امــروز جــزء جداییناپذیــر روندهــای توســعهای اســت .توســعه پایــدار
و همهجانبــه جــز بــر مــدار دانشــگاه و نظــام آموزشــی و پژوهشــی پاســخگو و
ِ
کارآمــد نمیچرخــد ،چــون توســعه انســانی محــور اصلــی برنامهریــزی توســعۀ
مت ـوازن فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت و ســرمایهگذاری در آموزشعالــی،
تحقیقــات و تولیــد و نــوآوری علمــی از باالتریــن ارزش افــزوده برخــوردار اســت.

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی
غالمحسین خورشیدی
 ۵۷,000تومان

هــدف اصلــی اقتصــاد آمــوزش پاســخگویی بــه «چرایــی» توجــه بــه ابعــاد اقتصــادی
در نظــام تصمیمگیــری آمــوزش و بــر اســاس آن «چگونگــی» بهرهگیــری صحیــح
از منابــع بــرای بهدســتآوردن بهتریــن نتیجههاســت .بــه دیگــر ســخن ،هــدف
اقتصــاد آمــوزش کمــک بــه کارآمــدی اقتصــادی نظــام آموزشــی و ارائــۀ راهکارهایــی
بــرای ارتقــای ســطح آن اســت.
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تازههای نشر

کتابهایی که در زمستان  ۱۳۹۷منتشر خواهد شد
عنوان :آن ره که آمدیم
نویسنده :منوچهر آشتیانی ،محمد امین قانعی راد،
اسمعیل خلیلی

عنوان :حیات طبیعی دانشگاه

تحلیلی بر شکلگیری و توسعه دانشگاه کاشان

نویسنده :عباس زراعت

