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سخنسردبیر

آموزش عمومی و عالی در طول تاریخ همواره پدیدهای اجتماعی بوده و خواهد بود.
بدین معنا که علم و فناوری برخاسته از آن ،در طول تاریخ نسبتی با نیازها و احواالت
ملل متعدد داشته و این نسبت در دستاوردهای علمی ،دانشی و فرهنگی ملل متعدد
بازتاب یافته است .شناسایی همین وجوه بازتاب یافته ،بخشی از دغدغه جامعهشناسی
علم بوده تا نشان دهد نظامهای علمی و دانشی ملل متعدد چگونه باعث ارتقاء و یا
اضمحالل آنها شده و چگونه و تحت چه شرایطی نظریه و یا در سطحی برتر ،نظامی
معرفتی بر صدر نشسته و نظام رقیب به حاشیه رفته و چگونه گرهی از گرههای بشری
باز و یا بستهتر شده است .این واقعیت را اگر با بخشی از نیاز بزرگ جامعه بشری قرن
پیشرو ،یعنی نیاز به صلح عمومی و پایدار و دوری از تنشهای ویرانگر همراه کنیم و
بر این باور باشیم که نظامهای علمی و معرفتی این بار هم میتوانند این نیاز بشری را
نشانه بروند ،آنگاه میتوان آیندهای را برای نظام دانش متصور شد که در آن آدمیان در
همپیوندیای جهانی ،راههای رسیدن به صلح را تعریف کرده و در آن راه قدم بردارند.
این مطلوب جهانی که همواره مورد تعدی قرار گرفته است ،از روزگار باستان تا همین
امروز بخشی از دغدغه نخبگان آزاده بوده است خواه در هیأت صلحی درونی و خواه
در هیأت قواعدی برای انتظام قانونمند بینالمللی .برای اکثریت ملت ایران که خواهان
تعامل و گفتگو و صلح با جهانیاناند ،این هدف میتواند محور بازبینی در اصول
حکمت نظری و عملی مربوط به انسان و جوامع قرار گیرد؛ هدفی که میتواند علوم
غیرانسانی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و آنها را به زینت چنین ارزشی بیاراید .به امید
آن روز که خورشیدش نور و گرمایی دلکش داشته باشد.
رضا ماحوزی
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نشست های علمی

نشسـتهای علمی  -گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

برگزاری نشستهای «علم ،فرهنگ و ارتباطات
در خدمت مهاجران افغانستان»
دومیـن نشسـت از مجموعـه نشسـتهای «علم،
فرهنـگ و ارتباطـات در خدمـت مهاجـران
افغانسـتان» بـا عنـوان «ارتباطـات در خدمـت
مهاجـران افغانسـتان» توسـط انجمـن ایرانـی
مطالعـات فرهنگـی و ارتباطات با همـکاری گروه
مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی موسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی دوشـنبه عصـر
برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر مهـری بهـار،
اسـتاد و مدیـر گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهـران،

سـخنرانی خـود را بـا موضـوع «تجربـه زیسـته
دانشـجویان افغانسـتان از خلال پایاننامههـای
دانشجویی» ارائه میکند.
در ادامـه آقـای فیصـل کریمـی ،اسـتاد
ژورنالیسـم و ارتباطـات دانشـگاه هـرات و رئیـس
انسـتیتوت تحقیقـات و مطالعـات رسـانهای
افغانسـتان ،بـا موضـوع «آمـوزش دانشـگاهی
ی در ایران و افغانسـتان؛
ارتباطـات و روزنامهنگار 
شـباهتها و تفاوتهـا» و در انتها دکتـر هـادی
خانیکـی ،اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه عالمـه

طباطبایـی و رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات
فرهنگـی و ارتباطـات ،در رابطـه بـا «ظرفیتها و
چالشهـای دورههـای مشـترک تحصیلات
تکمیلـی رشـته ارتباطـات» سـخنرانی میکننـد.
سـومین نشسـت از مجموعه نشسـتهای «علم،
فرهنـگ و ارتباطـات در خدمـت مهاجـران
افغانسـتان» بـا عنـوان «فرهنـگ در خدمـت
مهاجـران افغانسـتان» توسـط انجمـن ایرانـی
مطالعـات فرهنگـی و ارتباطات با همـکاری گروه
مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی موسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی دوشـنبه عصـر
برگزار میشود.
در ابتـدای ایـن نشسـت آقـای محمدکاظـم
کاظمـی ،شـاعر ،نویسـنده و عضـو فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسـی ،سـخنرانی خـود را با موضوع
«نقـش زبـان و ادبیـات در تقویـت و تضعیـف
همبستگی میان ایران و افغانستان» ارائه میکند.
در ادامه دکتـر عبدالله گیویان ،انسانشـناس
و اسـتاد روشهـای پژوهـش کیفـی و نظریههای
انتقـادی دانشـگاه صـدا و سـیما ،بـا موضـوع
«همسـایگی یا هموندی» و در انتها دکتر حسـین
پاینـده ،اسـتاد نظریه و نقـد ادبی دانشـگاه عالمه
طباطبایـی ،در رابطـه بـا «تجربـه تدریـس در
افغانسـتان بـه دعـوت دانشـگاه کابل» سـخنرانی
کردند.
دومیـن محـور از مجموعـه نشسـتهای
«علـم ،فرهنـگ و ارتباطات در خدمـت مهاجران
افغانسـتان» بـا عنـوان «ارتباطـات در خدمـت
مهاجـران افغانسـتان» بـه همـت انجمـن ایرانـی
مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات و بـا همـکاری
گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی
مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دانشکده
علـوم اجتماعی دانشـگاه تهـران و انجمـن علمی
سیاستگذاری عمومی دانشـگاه عالمه طباطبایی،
بعـد از ظهـر  ۱۲مهرمـاه  ۱۴۰۰بـه صـورت
مجازی برگزار شد.
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در ایـن نشسـت دکتـر مهـری بهـار (اسـتاد و
مدیـر گـروه ارتباطات دانشـگاه تهران) بـا موضوع
تجربـه زیسـته دانشـجویان افغانسـتان از خلال
پایاننامههـای دانشـجویی ،آقـای فیصـل کریمی
(اسـتاد ژورنالیسـم و ارتباطـات دانشـگاه هرات و
رئیـس انسـتیتوت تحقیقات و مطالعات رسـانهای
افغانسـتان) بـا موضـوع آمـوزش دانشـگاهی
ی در ایران و افغانسـتان؛
ارتباطـات و روزنامهنگار 
شـباهتها و تفاوتهـا و دکتـر هـادی خانیکـی
(اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و
رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و
ارتباطـات) بـا موضـوع ظرفیتهـا و چالشهـای
دورههـای مشـترک تحصیلات تکمیلـی رشـته
ارتباطات ،به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتـدای نشسـت دکتـر مهری بهـار با طرح
این سـؤال کـه چرا دانشـجویان افغانسـتانی ،ایران
را بـه عنـوان مقصـد مهاجـرت خـود انتخـاب
کردهانـد؟ اظهـار کـرد :قرابتهای دینـی ،زبانی،
فرهنگـی و حتی تحصیلی میان ایران و افغانسـتان
و وجـود کتابخانههای غنی بـرای انجام تحقیقات
علمـی از مزیتهایـی اسـت کـه باعـث شـده
اسـت دانشـجویان افغانسـتانی ایـران را بـرای
تحصیل انتخاب کنند.
وی دربـاره وضعیت دانشـجویان افغانسـتانی
دانشـکده علـوم اجتماعی دانشـگاه تهـران گفت:
تعـداد دانشـجویان افغانسـتانی ایـن دانشـکده
نسـبت بـه سـایر دانشـجویان خارجـی بیشـتر
اسـت .اکثـر دانشـجویان افغانسـتانی در مقاطـع
تحصیالت تکمیلی مشـغول به تحصیل هسـتند و
در مقطع کارشناسـی دانشـجویان کمتری حضور
دارنـد .همچنیـن بیشـتر دانشـجویان مقطـع
کارشناسـی خانـم و اغلـب دانشـجویان مقاطـع
تحصیالت تکمیلی آقا هستند.
او ادامـه داد :در حـال حاضـر بزرگتریـن
چالش دانشـجویان افغانسـتانی وضعیـت اقامت
و تحصیـل آنها اسـت .تحصیـل این دانشـجویان
بـه دو صـورت بورسـیه و آزاد انجـام میشـود کـه
تعـداد کمتری بورسـیه هسـتند و بیشـتر آنهـا باید
شـهریه بپردازنـد .بخشـی از پرداخت این شـهریه
طبیعـی اسـت زیـرا دانشـجویان ایرانـی پـس از
دوران تحصیـل خـود تعهـد خدمـت دارنـد امـا
دانشـجویان افغانسـتانی بـه دلیـل اینکـه در ایران
مجـوز کار رسـمی ندارنـد ،در سـپردن تعهـد

مقـداری دچـار مشـکل میشـوند .البتـه وزارت
علـوم تسـهیالتی را بـرای آنها فراهم کرده اسـت و
اگـر قبلا در  ۳دانشـگاه بودنـد اکنـون در ۴۳
دانشـگاه هسـتند و میتواننـد رشـتههای متعددی
را انتخاب کنند.
مدیـر گروه ارتباطات دانشـگاه تهران با اشـاره
بـه تجربـه خـود در بررسـی پایاننامههـای
دانشـجویان افغانستانی دانشـکده علوم اجتماعی
این دانشـگاه از سـه منظـر موضوع ،میـدان نظری
و حـوزه مطالعاتـی توضیـح داد :پایاننامههـای
دانشـجویان افغانسـتانی به لحاظ موضـوع اغلب
دغدغـه شـخصی و تجربـه زیسـته آنهـا را بیـان
میکننـد ،امـا ایـن تجربـه بویـی از تعامـل بـا
دانشـجویان ایرانـی نـدارد و بویـی از جدایـی
مهاجریـن میدهـد .این دانشـجویان فقـط درباره
رسـانههای خودشـان تحقیـق میکننـد و اسـاتید
هـم از آنهـا انتظـار دارند کـه درمـورد موضوعات
خـود افغانهـا و نـه موضوعاتـی کـه دربـاره ایران
اسـت تحقیـق کننـد .البتـه تجربـه زیسـته آنهـا تا
انـدازهای بـرای ما مفید اسـت اما در زمینـه انجام
تحقیقـات بـه نظـر میرسـد کـه آنهـا در جامعـه
ً
ایـران اصلا ورود پیـدا نکردهانـد و متأسـفانه
تجربـه زیسـته کمتـری بـا دانشـجویان ایرانـی
دارنـد .همچنیـن در گـروه مـا بـه موضـوع زنـان
افغان توجه کمتری شده است.
تجربۀ زیسـتۀ دانشـجویان افغانستانی در
ایران ،نشاندهنده جدایی است و نه تعامل
وی ادامـه داد :رونـد پایاننامههـا در گـروه
مطالعـات فرهنگـی و ارتباطات نشـان میدهد که
دانشـجویان ایرانـی در چنـد سـال اخیر از سـنت
نظری بازنمایی ،سـنت هابرماسـی ،سنت فیسكی
و سـنت وبلنـی اسـتفاده زیـادی کردهانـد امـا
دانشـجویان افغانسـتانی در پایاننامههـای خـود
اصلا اجازه ورود به این سـنتهای نظـری را پیدا
نکردهانـد .بـه نظر مـن میتـوان ردپایـی از قدرت
دانشـگاه و رسـانه را در ایـن پایاننام ههـا پیدا کرد
و شـواهد هـم نشـان میدهـد کـه بازنمایـی
افغانسـتانیها تحـت سـیطره و سـاز و کار قدرت
عمـل میکند .بـه همیـن دلیـل پایاننامههایی که
موضوعـات افغانهـا را روایـت میکننـد ،اسـیر
کلیشهسـازیهایی هسـتند که متأسـفانه در رسانه
اتفـاق افتـاده اسـت .سـریالهای شـبکه نمایـش
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خانگـی تا اندازهای توانسـتهاند تابوشـکنی کنند و
چهـره مطلوبتـری از افغانسـتانیها نشـان دهند
امـا آنهـا اغلـب از نحـوه بازنمایـی خودشـان در
تلویزیـون ایـران رضایـت ندارنـد و بازنمایـی آنها
در اخبـار ،سـریالها و برنامههـای تلویزیونـی
منفـی اسـت و بـه همیـن دلیـل سـراغ این سـنت
نظری نمیروند.
مهـری بهـار دربـاره حـوزه مطالعاتـی
پایاننامههـا گفـت :یکـی از گرایشهـای گـروه
ارتباطـات ،گرایـش مطالعـات فرهنگـی و رسـانه
اسـت .بخشـی از مسـائل مطالعـات فرهنگـی
مربـوط به بحـث حاشیهنشـینی و اقلیتها اسـت
ی در مناطـق
و چـون بیشـتر مهاجـران افغانسـتان 
حاشـیهای زندگـی میکننـد ،قاعدتـا یكـی از
بحثهـای دانشـجویان افغانسـتانی میتوانـد
تمركـز بـر ایـن مسـایل باشـد .امـا بـه دلیـل
مالحظـات محافظهكارانـه ،ایـن بحثهـا در
پایاننامههـا بـه چشـم نمیخـورد چـون ورود بـه
ایـن نـوع بحثهـا نتیجـه مطلوبـی نخواهـد
داشت.
مطالعـات فرهنگـی در عیـن حـال بـه بحث
اوقـات فراغـت میپـردازد و اگـر کسـی بخواهـد
دربـاره اوقـات فراغت مهاجران افغانسـتان تحقیق
کنـد ایـن سـوال مطـرح میشـود کـه بایـد درباره
چـه کار کنـد؟ و اوقـات فراغـت گروههـای
حاشیهای چگونه تعریف میشود؟
دانشـجویان افغانسـتانی به دالیل متعدد وارد
عرصـه مطالعـات فرهنگـی نمیشـوند و وارد هم
نشـدند چـرا که قـدرت اجـازه ایـن انتقادهـا را به
آنهـا نمیدهـد .از سـال  ۱۳۹۲تـا کنـون ،از بیـن
 ۱۳پایاننامـه دانشـجویان افغانسـتانی ،فقـط یک
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پایاننامـه در حـوزه مطالعـات فرهنگی اسـت که
آن هـم بحـث نقـد نـدارد .تحقیقـات و
پایاننامههـای ایـن دانشـجویان نشـان میدهـد
کـه آنهـا منطبق با جریـان رایج جامعـه پذیرفتهاند
که درباره بعضی از موضوعات ننویسند.
مهـری بهـار در پایـان تاکیـد میکنـد :بـه
روایتـی میتوانـم بگویـم کـه پایاننامههـای
دانشـجویان افغانسـتانی بویی از تجربه زیسته در
میـدان مصالحـه بـا دولت و رسـانه ایرانـی ندارد.
در اسـتفاده از نظریـه بازنمایی کـه میتواند نظریه
مهمـی در بیان وضعیـت مهاجران افغانسـتانی در
رسـانه ملـی باشـد ،نمیتواننـد دغدغههایشـان را
روایـت کننـد چـرا کـه کمـاکان بـه نقـد رسـانه،
دولـت و دانشـگاه میانجامـد و بـه دلیـل اینکـه
بـرای آنهـا هزینههـای زیـاد مـادی و روانـی دارد
خودشـان را در چالـش نوشـتن نقـد از دولت قرار
نمیدهنـد .بنابرایـن این خطر بـرای پایـان نامهها
وجـود دارد که تکـراری و غیر انتقادی باشـند و در
سطح روایی و توصیفی باقی بمانند.
آقـای فیصـل کریمی سـخنران دوم نشسـت،
درباره آغاز آموزش دانشـگاهی رشـته ارتباطات و
روزنامهنـگاری در ایـران و افغانسـتان گفـت:
نخسـتین آموزشهـای تخصصـی روزنامهنگاری
افغانسـتان در سـال  ۱۳۴۳به عنوان یـک دپارتمان
در چارچـوب دانشـکده ادبیات در دانشـگاه کابل
ایجاد شـد ،این گروه در سـال  ۱۳۵۹به دانشـکده
علـوم اجتماعـی پیوسـت و در نهایـت در سـال
 ۱۳۶۵به دانشکدهای مستقل ارتقا یافت.
همزمانی ظهور رشته ارتباطات و
روزنامهنگاری در دانشگاههای ایران و
افغانستان
نخسـتین دوره آموزشـی روزنامهنـگاری در ایـران
در سـال  ۱۳۳۵بـا اسـتادان داخلـی و خارجی در
مؤسسـه مطبوعاتـی اطالعـات آغاز بـه کار کرد و
در سـال  ۱۳۴۵رشـته روزنامهنگاری در دانشـکده
علـوم ارتباطـات اجتماعـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی ایجـاد شـد .بنابرایـن بـا وجـود چنـد
سـال تفاوتـی کـه در ایجـاد رشـته ارتباطـات و
روزنامهنـگاری بین ایران و افغانسـتان وجود دارد،
آموزش دانشـگاهی این رشـته در هر دو کشـور در
دهه مشترکی ظهور پیدا کرده است.
وی ادامـه داد :دانشـکدههای روزنامهنـگاری

بلـخ و هـرات بعـد از دانشـکده روزنامهنـگاری
کابـل در افغانسـتان تاسـیس شـدند و از سـال
 ۲۰۰۱بـه بعـد ،مـوج بزرگـی از دانشـکدهها و
گروههـای ارتباطـات و روزنامهنـگاری در
دانشـگاههای دولتـی و خصوصـی افغانسـتان
ایجـاد شـد و اکثر قریب بـه اتفاق این دانشـگاهها
پس از ایجاد حکومت جدید شکل گرفتند.
از سـال  ۲۰۱۱بـه بعد بـا امضـای تفاهمنامه
همکاری بین پنج دانشـکده ژورنالیسـم افغانستان
بـا پنـج دانشـگاه آمریـکا ،طـی  ۳الـی  ۴سـال
تفاهمنامـه مشـترک بیش از یک میلیـون دالر برای
افزایـش سـطح علمـی و ارتقـا مهارتهـای
اسـتادان دانشـگاه و بهروزرسـانی نصـاب درسـی
(واحدهـای درسـی) هزینـه شـد .همچنیـن برای
ایجـاد کتابخانههـای تخصصـی ،اختصـاص
تجهیـزات و امکانـات فنـی رسـانهای در
دانشکدههای ژورنالیسـم و ساختن ساختمانهای
مسـتقل بـرای هر دانشـکده ،حـدود چهـار تا پنج
میلیـون دالر از طـرف سـفارت آمریـکا در کابـل
مصـرف شـد .بنابرایـن میتـوان از دهـه اخیـر بـه
عنـوان دهـه تحـول آمـوزش دانشـگاهی
روزنامهنـگاری در افغانسـتان یـاد کـرد کـه
دانشـکدههای روزنامهنـگاری از لحـاظ کمـی و
کیفـی ارتقـا یافتنـد و زمینههایـی بـرای رشـد و
تقویت آنها فراهم شد.
کریمـی بـا بیـان اینکـه رشـته روزنامهنگاری
در افغانسـتان بـه شـدت متأثـر از آمـوزش
دانشـگاهی روزنامهنـگاری و ارتباطـات در ایـران

اسـت اظهـار کـرد :دانشـکدههای ژورنالیسـم
افغانسـتان بـه دلیل زبان مشـترک بین دو کشـور از
منابـع درسـی و دورههـای آموزشـی ایـران در
چارچـوب نصاب درسـی الگـو گرفتنـد .در حال
حاضـر کتابهـای اسـتادان و پژوهشـگران ایرانی
بخـش عمـدهای از منابـع اصلـی دروس
روزنامهنـگاری در دانشـگاههای افغانسـتان را
تشـکیل میدهنـد .ایـن کتابهـا حتـی در
حوزههـای دانشـگاهی پشـتو زبـان به زبان پشـتو
ترجمـه شـده و اسـتفاده میشـوند .همچنیـن
تعـدادی از اسـتادان دانشـکدههای ژورنالیسـم
افغانسـتان به جمهوری اسلامی ایـران رفتند و در
آنجـا مـدرک کارشناسـی ارشـد و دکتـرا گرفتند و
تعـدادی از دانشآموختـگان دانشـگاههای ایـران
زمانـی کـه به افغانسـتان برگشـتند به عنـوان عضو
هیئـت علمـی در دانشـکدههای روزنامهنـگاری
پذیرفتـه شـدند .بنابراین همـه این مسـائل به نوعی
زمینههایی برای اثـر پذیری آمـوزش روزنامهنگاری
افغانستان از آموزش روزنامهنگاری در ایران است.
اسـتاد ژورنالیسـم دانشـگاه هـرات گفـت:
تمرکـز اصلی آمـوزش دانشـگاهی روزنامهنگاری
در افغانسـتان بیشـتر بـر رشـته روزنامهنـگاری
اسـت تـا ارتباطـات و در حـال حاضر حـدود ۳۰
دانشـکده روزنامهنـگاری و ارتباطـات در کل
افغانسـتان داریـم کـه  ۱۴دانشـکده دولتـی و ۱۶
دانشـکده خصوصـی هسـتند و سـه گـروه عمـده
روزنامهنـگاری ،روابطعمومـی و مطالعـات
ارتباطـات در ایـن دانشـکدهها وجـود دارد .مـا از
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سـال  ۲۰۱۲بـه بعـد در دانشـگاه هـرات رشـته
روزنامهنـگاری را بـا گرایشهـای سیاسـی و
اقتصـادی بـرای دانشـجویان دوره کارشناسـی
تدریـس میکنیـم .در حـال حاضـر بنابـر عوامـل
مختلف از جمله اینکه سـطح علمـی و تحصیلی
اسـتادان باال نیسـت کـه بتوانند دورههای ارشـد و
دکتـرا را راه انـدازی کننـد ،هیـچ دورهای باالتـر از
کارشناسـی در هیـچ یـک از دانشـکدههای
ژورنالیسـم افغانسـتان وجود ندارد .در افغانسـتان
تاکنـون کارهـای قابل توجهـی در زمینـه پژوهش
صورت نگرفته اسـت و مجلـه علمی و تخصصی
در حـوزه ارتباطـات وجـود ندارد و میتـوان گفت
رونـد پژوهشهـای علمـی در ایـن کشـور تـازه
شـروع شـده اسـت .امـا در ایـران رشـتههای
متنوعـی در مقطـع ارشـد و دکترا بـرای پژوهش و
آموزش دانشگاهی وجود دارد.
تربیـت نسـل جدیـد روزنامهنـگار ،نیازمنـد
آموزشهـا و مهارتهـای جدیـد اسـت .بنابرایـن
اگـر بـه صـورت کلـی نـگاه کنیـم روزنامهنگاری
در افغانسـتان بیشـتر رویکـرد عملـی و کاربـردی
دارد .دانشـکدههای روزنامهنـگاری افغانسـتان
اسـتودیوهای رادیویـی و تلویزیونـی دارنـد و
امکانـات چـاپ مجلـه و هفتهنامـه بیـن
دانشـجویان وجـود دارد .امـا آمـوزش
روزنامهنـگاری در ایـران ،بـه اسـتثنای دانشـگاه
صدا و سـیما ،بیشـتر مبنای تئوریـک و نظری دارد

و مـا در دانشـکدههای ارتباطـات کمتـر شـاهد
اسـتودیوهای پیشـرفته رادیویـی و تلویزیونـی و
چاپخانههـای دیجیتـال هسـتیم .ایـران از لحـاظ
رویکـرد پژوهشـی در حوزه ارتباطـات حرفهای
بسـیار خوبـی بـرای گفتـن دارد و پژوهشهـای
متنـوع و زیـادی توسـط اسـتادان و پژوهشـگران
ایرانـی انجـام گرفتـه اسـت و میتوان افتخـار کرد
کـه این پژوهشهـا جزء منابـع غنی زبان فارسـی
هسـتند .امـا آنگونه که مـن در جریان هسـتم و از
دوسـتانی کـه در ایـران تحصیل کردهاند پرسـیدم،
در حـوزه روزنامهنـگاری پژوهشهـا در سـطح
پایینتری است.
رئیـس انسـتیتوت تحقیقـات و مطالعـات
رسـانهای افغانسـتان بـا بیـان اینکـه مـدل آموزش
روزنامهنگاری در دانشـگاههای ایران و افغانسـتان
هنـوز هـم بـه شـکل سـنتی اسـت تاکیـد کـرد:
آمـوزش روزنامهنـگاری و ارتباطـات در هـر دو
کشـور نیازمند بازنگری و تغییرات گسـترده اسـت
و بایـد بـا مدلهای جدیـد روزنامهنـگاری در دنیا
تلفیـق شـود .روزنامهنـگاری مـا بایـد بتوانـد
پاسـخگوی نیازهـای امـروز صنعـت پویـای
ژورنالیسـم دنیـا باشـد و دانشآموختـگان
دانشـگاهی مـا بایـد بتواننـد در اتاقهـای
چندرسانهای خبر دنیا کار کنند.
یکـی از مدلهـای معروفـی کـه امـروزه در
دانشـکدههای ژورنالیسـم دنیا بسـیار مـورد بحث
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قرار میگیـرد “teaching hospital model” of
 journalism educationاسـت کـه تلاش آن
یادگیـری با انجام کارهای عملی اسـت و اسـتادان
و دانشـجویان را در یـک سـقف دیجیتـال گرد هم
مـیآورد و بسـیاری از دورههایـی ماننـد خبـر
نویسـی ،گـزارش نویسـی ،طراحی و چـاپ و …
در آن اتـاق خبـر تدریـس میشـود .ایـن مـدل
میتوانـد مهارتهـای فنـی و حرفـهای
روزنامهنـگاران ایـران و افغانسـتان را ارتقا دهد .ما
میبینیـم حتی کسـانی کـه از دوره ارشـد در ایران
فارغالتحصیـل میشـوند ،کـه نمونـه آن
دانشآموختـگان و اسـاتیدی هسـتند کـه در
افغانستان اسـتخدام شـدند ،مهارتهای عملی و
فنـی کمـی دارنـد .بنابرایـن مـا بایـد آموزشها را
متنوعتـر کنیـم و مهارتهـای سـختافزاری و
نرمافـزاری دانشـجویان را بـرای یادگیـری و انجام
عملی پروژههای ژورنالیستی ارتقا دهیم.
دوره کارشناسـی در همـه کشـورهای دنیـا
دورهای مهارتمحـور اسـت .حتـی امـروزه در
بسـیاری از دانشـگاههای پیشـرفته دنیـا در دوره
کارشناسـی پایاننامـه وجـود نـدارد و افـراد زیادی
بـاور دارنـد کـه دانشـجوی کارشناسـی در حـدی
نیسـت کـه بتوانـد پژوهـش انجـام دهـد و بهتـر
اسـت که یک پـروژه نهایـی عملی ژورنالیسـتی را
بـه صـورت عمیـق و خالقانه تهیـه کنـد و به جای
پایاننامـه تحویـل دهـد .ایـن موضـوع میتوانـد
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الگـوی خوبـی بـرای این باشـد که تمریـن عملی
روزنامهنـگاری ارتقـا پیـدا کنـد و دانشآموخته ما،
دانشآموخته مهارتمحور و مهارتگرا باشد.
وی ادامـه داد :جـای «روزنامهنـگاری داده» و
«بصریسـازی» در دورههـای روزنامهنـگاری
دانشـگاههای افغانسـتان و ایـران بسـیار خالـی
اسـت ،در حالـی که امـروزه اتاقهای خبـر دنیا به
شـدت ایـن نـوع روزنامهنـگاری را بـه صـورت
پیشـرفته ارائـه میکننـد .همچنیـن بحـث کالن
دادههـای شـبکههای اجتماعـی ()Big Data
کمتر در دانشـکدههای ارتباطـات و روزنامهنگاری
تدریس میشود.
در هـر دو کشـور دورههـای کارآفرینـی
رسـانهای وجـود نـدارد کـه فـار غ التحصیلان
بتوانند برای خودشـان کسـب و کارهای رسـانهای
راهانـدازی کننـد و فقـط بـه دنبـال کار نگردنـد.
بنابرایـن دورههـای زیـادی میتوانـد وارد نصـاب
درسـی مـا شـود کـه جـزء نیازهـای عصـر جدید
دنیای روزنامهنگاری است.
بـا تغییر ماهیـت روزنامهنـگاری ،تغییر محیط
رسـانهها و رشـد فنـاوری مسـائلی بـه وجـود آمده
اسـت که نسـل جدید روزنامهنگار باید این مسـائل
را بـه درسـتی درک کننـد .مـا بایـد دانشـکدههای
روزنامهنـگاری را بـا صنعـت رسـانه بـه صـورت
عمیـق پیونـد بزنیـم و مدیـران صنایـع رسـانهای به
عنـوان سـخنران مهمـان در دورههـای آموزشـی
حضـور پیدا کننـد و تجربیات خـود را انتقال دهند.
از همـه مهمتـر مـا نیـاز داریـم کـه دوره کارآموزی
رسـانهای را در مقطع کارشناسـی در دانشـکدههای
روزنامهنـگاری ایجـاد کنیـم کـه خوشـبختانه در
دانشـگاه هـرات و دانشـگاه مزار شـریف و برخی از
دانشـگاههای خصوصی افغانسـتان ،دانشجویان به
مـدت شـش مـاه دوره کارآمـوزی در محیـط واقعی
رسانهای را تجربه می کنند.
کریمـی در پایان خاطر نشـان کـرد :یادگیری
مبتنـی بـر تمرین برای آمـوزش روزنامهنـگاری در
دانشـگاههای امـروز بسـیار ضروری اسـت و باید
به طـور فزاینـدهای مورد توجـه قرار گیـرد تا دانش
آموختـگان مـا تواناییهـای الزم برای اشـتغال در
محیطهای رسانهای پویا را به دست آورند.
ناسازگاری تصویر موجود از مهاجران
افغانستان در ایران با واقعیت آنها

در ادامـه نشسـت دکتـر هـادی خانیکـی در
سـخنانی اظهـار کرد :انـدوه و رنجی کـه امروز در
دل مـردم و نخبـگان افغانسـتان اسـت ،اندوهـی
اسـت که در دل ما دانشـگاهیان و حتی شهروندان
ایرانـی هـم هسـت .ایـن سـخن فقط یک سـخن
احساسـی و عاطفی نیسـت ،بلکه سـخنی اسـت
که از واقعیتهای اجتماعی هم برمیآید.
طبـق آخریـن نظرسـنجی ملی انجام شـده در
شـهریور مـاه دربـاره نگـرش شـهروندان ایرانـی
نسـبت بـه تحـوالت افغانسـتان ۷۷.۹ ،درصـد
مـردم ،اخبار افغانسـتان را دنبال میکننـد و در این
میان سـهم دانشـگاهیان با  ۸۶.۴درصـد در دنبال
کردن اخبـار تحوالت افغانسـتان باالتر اسـت .در
ایـن نظرسـنجی  ۴۹.۹درصـد یعنـی نیمـی از
جمعیـت ایـران گفتهاند کـه وضع مردم افغانسـتان
بدتـر خواهـد شـد و تنهـا  ۱۳.۲درصـد احتمـال
دادنـد کـه وضـع زندگـی آنهـا بهتـر خواهد شـد.
همچنیـن  ۵۶.۴درصـد اعالم کردهاند کـه از روی
کار آمـدن طالبان احسـاس بدی دارنـد و در مقابل
فقـط  ۳.۷درصـد افـراد گفتهانـد که نسـبت به این
مسـئله احسـاس خوبـی دارنـد .ایـن مـوارد فقـط
چنـد شـاخص اسـت کـه نشـان میدهـد چگونه
گرفتـار مسـئله مشـترک ،رنـج مشـترک ،ابهـام
مشترک و حتی تیرگی افق مشترک هستیم.
خانیکـی بـا اشـاره بـه تجربههـای خـود در
مواجهـه با مسـئله افغانسـتان بیان کـرد :من توفیق
داشـتم که از سال اول تحصیل در دوره کارشناسی
ارشـد از نزدیک با مسـائل افغانسـتان آشـنا شوم و
در جمـع انـدک دانشـجویان اولیـن دوره
تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه عالمـه طباطبایی،
یـک نفـر از افغانسـتان بـا مـا همکالس بـود .من
چـون خراسـانی هسـتم و مشـترکات خراسـان
فرهنگی با افغانسـتان بسـیار زیاد اسـت ،همیشـه
دغدغـه مسـائل افغانسـتان را داشـتم تـا اینکـه در
سـال  ۱۳۷۶وارد دولـت اصالحات شـدم و چون
مسـئولیت من در دولت معاونـت فرهنگی وزارت
علـوم بـود بـه فکـر افتادم کـه چگونـه میتـوان از
ظرفیـت فرهنگـی دانشـجویان افغانسـتانی که در
ایران هسـتند بـرای غنیتـر کردن فضـای فرهنگی
دانشـگاههای ایـران اسـتفاده کـرد .بـه ویـژه اولین
مسـئل ه مـن ایـن بـود کـه تصویـر موجـود از
مهاجـران افغانسـتان در ایـران بـا واقعیـت آنهـا
سازگاری نداشت.

یکـی از مهمتریـن تجربههایـم در آن زمـان
ایـن بـود که وقتـی چند قتـل زنجیـرهای در اطراف
ورامیـن و تهـران رخ داد ،انگشـت اتهام به سـمت
افغانهـا رفـت و نوعی برچسـب بـه افغانها برای
جـرم نکردهشـان شـکل گرفـت .بنابراین بـه نظرم
ِ
رسـید که بهتریـن راه مقابله با ایـن «انگ» معرفی
وجهـه فرهنگـی ،علمـی و آموزشـی افغانهـا
اسـت .به همین دلیـل از طرف معاونـت فرهنگی
وزارت علـوم ،خبرنـگاری را بـه افغانسـتان اعـزام
کردیـم کـه بـا احمـد شـاه مسـعود گفتگوهایـی
انجـام دهد تا مشـخص شـود که حتـی رزمندگان
افغانسـتان در چـه سـطحی از معرفـت و فرهنـگ
قرار دارند.
ایـن تجربـه اول بود کـه ضـرورت دارد تصویر
مطلوبـی از مهاجران در جامعـهای که در آن مهاجر
هسـتند وجود داشـته باشـد .خوشـبختانه تصویری
کـه اکنـون از مهاجـران افغـان در ایـران وجـود دارد
نسبت به  ۲۴سال گذشته بسیار بهتر است.
نابود شدن فیزیک و متافیزیک دانشگاه
در دوران حاکمیت طالبان
وی ادامـه داد :پـس از بـه پایـان رسـیدن دور اول
حاکمیـت طالبـان در افغانسـتان ،بـا گروهـی از
سیاسـتگذاران و فعـاالن فرهنگـی ایـران بـه
افغانسـتان رفتیـم و در بازدیـدی کـه از دانشـگاه
کابـل داشـتیم دیدیم که این دانشـگاه بـه خرابهای
تبدیـل شـده اسـت .باید اشـاره کنـم که دانشـگاه
کابـل به لحـاظ آغـاز تحصیلات نویـن حتی دو
سـال زودتـر از دانشـگاه تهـران ،یعنـی در سـال
 ۱۳۱۱افتتاح شـده اسـت اما چیزی از آن دانشـگاه
باقـی نمانـده بـود؛ نـه تنها فیزیـک دانشـگاه بلکه
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متافیزیـک آن بیشـتر لطمـه دیـده بـود زیـرا وزیـر
وقـت تحصیلات عالـی افغانسـتان کـه در ایـن
بازدیـد حضـور داشـت به ایـن نکته اشـاره کرد که
مـا اصلا نمیدانیـم چقـدر اسـتاد و دانشـجو
داشـتیم بـه دلیـل اینکـه طالبان وقتـی دانشـگاه را
تسـخیر کردنـد حتـی پروندههـای پرسـنلی را هم
از بین بردند.
مـا زمانـی کـه بـه ایـران برگشـتیم کمیتـه
بازسـازی علمـی افغانسـتان را طراحـی کردیـم که
مسـئولیت آن بـا خـود مـن بـود .در آن زمـان بـا
کمـک ایران اولین کنکور در افغانسـتان برگزار شـد
و جنبشـی بـرای اهـدای کتـاب بـه کتابخانههـای
افغانسـتان بـه راه افتـاد .این کمک یک اقـدام واقعا
موثـر و توسـعه مردمـی بـود کـه بـرای بازسـازی
علمی افغانستان صورت گرفت.
خانیکـی با منفـی خواندن تجربـه بعدی خود
گفـت :بعـد از اسـتقرار دولـت آقـای کـرزای در
افغانسـتان ،در بخشی از دسـتگاههای رسمی ایران
تصمیـم گرفته شـد که برای بازگشـت مهاجـران به
وطن خودشـان فشـار بیشـتری اعمال شود و مدتی
بـرای بازگشـت آنهـا تعییـن شـد .از جملـه عوامل

بازدارنـدهای که بـرای اقامت مهاجـران در ایران در
نظـر گرفتنـد خـودداری مـدارس از ثبـت نـام
کـودکان افغانسـتانی بـود .در مقابل جمـع دیگری
از دسـتگاههای علمـی و فرهنگـی کشـور و حتـی
شـخص رئیـس جمهـور بـا ایـن کار مخالفـت
کردنـد .بنابرایـن حرکتهایی مدنی شـکل گرفت
و جنبـش آموزش کـودکان افغـان به راه افتـاد ،زیرا
ایـن باور وجود داشـت که اگر کودکان افغانسـتانی
ً
از تحصیـل در مدارس رسـمی باز بماننـد ،طبیعتا
مـدارس غیررسـمی از جملـه مدارس غیررسـمی
تحـت آموزشهـای طالبـان بـرای آنهـا شـکل
میگیـرد و همیـن گونـه هـم شـد .از طـرف دیگر
امتـزاج فرهنگـی بیـن ایـران و افغانسـتان دچـار
مشـکل میشـد .به هـر حال ایـن تصمیـم غلطی
بـود که خوشـبختانه با اصلاح آن توسـط دولت و
پشتیانی رهبری مرتفع شد.
او ادامـه داد :تجربـه بعـدی مـن تجربـهای
اسـت کـه بـه عنـوان یـک معلـم از آمـوزش
دانشـجویان افغانسـتانی در مقاطـع مختلـف و به
ویـژه در دوره تحصیلات تکمیلی دانشـکده علوم
ارتباطـات دانشـگاه عالمـه طباطبایـی دارم .بدون
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هیـچ گزافـهای میگویـم کـه دانشـجویان
افغانسـتانی در طـول ایـن سـالها پابهپـای
دانشـجویان ایرانـی بـا انگیـزه و بـا عالقـه جلـو
آمدنـد و جـزء بهتریـن دانشـجویان مـا بودنـد و
آموزههایشان را به افغانستان منتقل کردند.
پرهیز از تکرار اشتباهات و ادراکات غلط
و حتی احساسی درباره مهاجران
افغانستان
اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه عالمـه طباطبایـی در
بخـش دیگری از سـخنان خود بـه زمینههای کمتر
توجه شـده در تحقیقـات دانشـجویان تحصیالت
تکمیلی افغانسـتان اشـاره کرد و افـزود :نکتهای که
دکتـر بهـار بـه آن اشـاره کردنـد نکته بسـیار مهمی
اسـت و بایـد در مراکـز پژوهشـی مورد توجـه قرار
گیـرد که دانشـجویان افغانسـتانی معطـوف به چه
انگیزههایی ،مسـائل علمی و پژوهشـی را در ایران
دنبـال کردند و به سـوی مهارتآموزشـی بیشـتر یا
بـه سـوی علمآمـوزی بیشـتر رفتنـد .بـه نظـر مـن
علیرغـم تمـام دسـتاوردهای مثبـت در آمـوزش
دانشـجویان افغانستانی ،سـه زمینه در تحقیقات و
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مطالعـات ایـن دانشـجویان کمتر مـورد توجه قرار
گرفته است.
زمینـه اول سـنتهای فرهنگـی مشـترک
اسـت ،بـه گفته دکتر شـفیعی کدکنـی ،فرهنگ در
سـاختار سـاختارها عمل میکنـد و چیزی
سـطح
ِ
کـه میتوانـد مسـئله کانونـی را تقویـت کـرده و
اشـتراکات را بیشـتر کنـد فرهنگ اسـت .اما توجه
بـه سـنتهای فرهنگـی مشـترک در کارهـای
مطالعاتـی دانشـجویان کمتـر بـوده و بیشـتر بـه
جنبههـای مهارتـی یـا جنبههایـی کـه بـه نیازهای
فـردی پاسـخ بدهد پرداخته شـده اسـت؛ دوم ،در
حالـی که بسـیار ضـرورت دارد تا به زبان فارسـی
و گویشهـای متاثـر از آن بـه عنـوان یـک زبـان
تمدنـی و زبـان فرهنگی توجه شـود ،مشـخصا به
سـنتهای زبانـی مشـترک نیـز توجـه کمتـری
صـورت گرفتـه اسـت؛ زمینـه سـوم ورود بـه
عرصههـای ارتباطـی و رسـانهای جدیـد ماننـد
رسانههای نوین و روزنامهنگاری نوین است.
رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و
ارتباطـات بـا اشـاره بـه تحـوالت افغانسـتان و
ایجـاد مـوج مهاجرتی ،پنـج چالـش را پیش روی
ایـران دانسـت و اظهـار کـرد :اولیـن چالـش ایـن
اسـت کـه بایـد اقدامی انجـام دهیم تا اشـتباهات
و ادراکات غلط و حتی احساسـی درباره مهاجران

افغـان ،چـه در نگـرش ،چـه در رفتـار و چـه در
سـاختار تکرار نشـود .باید برای جـذب و حمایت
نخبـگان علمـی ،فرهنگـی ،هنـری و اجتماعـی
افغانسـتان کـه بـه مهاجـرت تمایـل دارنـد
برنامههـای مشـخصی داشـته باشـیم و تمـام ایـن
برنامههـا را در چارچـوب اشـتراکهای فرهنگـی
تعریـف کنیـم .دومیـن چالش این اسـت کـه باید
برای سـرمایههای انسـانیای که در ایـران آموزش
میبیننـد بـه گونـهای نهادسـازی کنیـم کـه بـرای
آنهـا شـغل ایجـاد شـود و بتواننـد زندگیشـان را
تامیـن کننـد .به عبـارت دیگر ،بازسـازی علمی و
فرهنگی افغانسـتان حتی شامل کسـانی که دور از
وطنشان هستند نیز بشود.
خانیکـی افـزود :مـا بایـد ایـن مطالبـه را از
دسـتگاههای رسـمی داشـته باشـیم کـه بـرای
دانشـجویانی کـه در افغانسـتان نمیتواننـد ادامـه
تحصیـل دهنـد یـا آمـوزش و پژوهـش مناسـبی
داشـته باشـند فکـری شـود .تجربـه مثبتـی در این
زمینـه در سـالهای اخیر وجود دارد که بخشـی از
صندلیهـای دانشـگاههای ایـران بـه دانشـجویان
افغانسـتانی اختصـاص داده شـده اسـت .مـا
میتوانیـم ایـن امـکان را هم به صـورت حضوری
و هـم بـه صـورت مجـازی بـه ویـژه بـرای ادامـه
تحصیل زنان فراهم کنیم.

چهارمیـن چالشـی که بـا آن رو به رو هسـتیم
این اسـت کـه با حاکمیـت طالبـان احتمـال دارد
بعضـی از رشـتههای دانشـگاهی محدودیت پیدا
کننـد یـا تعطیل شـوند .بنابراین بایـد فرصتی برای
جـذب اسـتادان دانشـگاههای افغانسـتان فراهـم
کنیـم زیـرا آنها یـا اخـراج میشـوند یـا مهاجرت
میکننـد .در ایـن زمینـه میتـوان از ظرفیتهـای
بخشهـای غیـر دولتـی ماننـد دانشـگاههای
مجازی استفاده کرد.
رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و
ارتباطـات در پایـان تاکیـد کـرد :نباید بـه آموزش
فقط در سـطوح دانشـگاهی توجه کنیم .همانگونه
کـه براسـاس تجربههـای شـخصی خـودم عرض
کـردم مـا در سـطوح قبلـی مهاجـرت شـهروندان
افغانسـتان بـه ایـران ،در مسـئله آمـوزش کـودکان
کـم توجهـی کردیـم .در حالـی کـه تحـوالت
اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی و توسـعهای بـا
سـرمایهگذاری روی آمـوزش در سـنین پاییـن
ممکـن اسـت .بنابرایـن باید تالش کنیـم با کمک
نهادهـای مدنـی ،نهادهـای فرهنگـی ،معلمـان
ایرانـی و عالقهمنـدان بـه حـوزه فرهنـگ ،بـرای
آموزش کودکان افغانسـتانی پابهپـای آموزشهای
دانشگاهی فکری کنیم.

دهمین نشست گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

معرفی و نقد کتاب «تولید خود در عصر دیجیتال»
دهمین نشست گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه با معرفی و نقد کتاب «تولید خود در
عضر دیجیتال» با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد.
در هشتادو پنجمین نشست تخصصی مؤسسه ،آقایان حسین حسنی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات و مترجم کتاب ،امیررضا باقرپور شیرازی ،مدیر گروه مطالعات فرهنکی و
اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی ،حامد طاهری کیا ،عضو هیئت علمی گروه ارتباطات و فضای مجازی
مؤسسه و صدرا خسروی ،عضو هیئت علمی گروه ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه به معرفی و نقد کتاب
«تولید خود در عضر دیجیتال» پرداختند.
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نشست های علمی  -گروه مطالعات علم و فناوری

چهاردهمین نشست گروه
مطالعات علم و فناوری

نشستمعرفیوگفتوگو
درباره کتاب «رهایی یا
انقیاد»

چهاردهمیـن نشسـت گـروه مطالعـات علـم و
فنـاوری مؤسسـه بـا همـکاری گـروه مطالعـات
ارتباطـات و فضـای مجـازی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی روز چهارشـنبه  ۲۴آذرماه از
ساعت  ۱۳تا  ۱۵برگزار شد.
در هشـتادو نهمیـن نشسـت تخصصـی
مؤسسـه ،آقـای روحاللـه اسلامی ،عضـو هیئت
علمـی گـروه علـوم سیاسـی دانشـگاه فردوسـی
مشـهد و نویسـنده کتاب «رهایی یا انقیاد ،فلسـفه
سیاسـی تکنولـوژی اطالعـات در قرن بیسـتم» به
معرفـی ایـن کتاب پرداختنـد .دبیری این نشسـت
بـه عهـده دکتـر محمدحسـین بادامچـی ،عضـو
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی است.
محمدحسـین بادامچی ،عضـو هیئت علمی
گـروه مطالعات علم و فناوری مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و دبیـر مجموعـه
نشسـتهای مطالعـات علـم و فنـاوری مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی در ابتدای جلسـه

گفـت :این جلسـه ،سـومین جلسـه از دور جدید
نشسـتهای گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری
موسسـه اسـت .ایـن دور از نشسـتهای گـروه با
محوریـت آثاری که در چند سـال اخیـر در حوزه
مطالعـات فنـاوری نوشـته یـا ترجمه شـده برگزار
میشـود .در نشسـتهای قبلـی کتـاب «ذهـن
برتـر از ماشـین» نوشـته یوبـرت دریفـوس و
«فیلسـوفی در تعمیـرگاه» نوشـته متیـو کرافـورد را
بـا حضور مترجمان این آثار  -یاسـر خوشـنویس
و کمیـل سـوهانی -بررسـی کردیـم کـه هـر دو
کتـاب به نوعـی در نقد اطالعاتی شـدن جامعه و
عصـر اطالعـات (چنـد دهـة آخـر قـرن بیسـتم)
بـود که نقدشـان هم بیشـتر نقـدی هایدگـری بود
البتـه هایدگـری نـه از منظـری کـه مـا در ایـران
میشناسـیم ،بلکـه نقـد آمریکایـی هایدگـری که
بیشـتر از زوال کار و مهـارت در گسـترش
تکنولوژیهای اطالعاتی صحبت میکند.
بادامچـی خاطرنشـان کـرد :شـاید مهمترین
نقطـه اشـتراک مباحـث آن جلسـات بـا جلسـه
امـروز ایـن باشـد کـه دریفـوس در کتـاب خـود
ً
دربـاره اینترنـت دقیقـا در نقطـه مقابـل تعبیـر
هابرماسـی از اینترنـت به مثابه حـوزه عمومی قرار
گرفتـه و بـه نوعـی پیرو سـنت کیرکگـوری در نقد
حـوزه عمومـی بورژوایـی اسـت کـه اتفاقـا در
کتابـی کـه در نشسـت امـروز بـه آن میپردازیـم
هـم در فصـل میانـی تکیـه زیـادی روی مباحـث
هابرماس وجود دارد.
وی خاطرنشـان کرد :دکتر روحالله اسلامی،
مؤلـف ایـن کتـاب کـه عضو هیئـت علمـی گروه
علوم سیاسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد هستند،
ً
عمدتـا در حـوزه حکومتمنـدی و سیاسـتگذاری
عمومـی کار میکننـد .ایشـان  ۱۳کتـاب و ۴۹
مقالـه علمـی  -پژوهشـی در حوزههـای مختلف
علـوم سیاسـی ،اندیشـه سیاسـی و سیاسـتگذاری
منتشـر کردهانـد امـا کتـاب «رهایـی یـا انقیـاد،
فلسـفه سیاسـی تکنولـوژی اطالعـات در قـرن
بیسـتم» آنطـور کـه از آثـار ایشـان برداشـت
کردهام ،کار متفاوتی است.
بادامچـی تصریـح کـرد :وی در ایـن کتـاب
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کاری را کـه جامعـه دانشـگاهی ما در حـوزه علوم
انسـانی کمتـر جـرأت ورود بـه آن را دارد ،یعنـی
ایجـاد پلـی میـان علـوم انسـانی و حـوزه فنـاوری
اطالعـات کـه قلمـرو اسـتحفاظی رشـتههای
مهندسـی و مدیریـت و اقتصـاد اسـت را برعهـده
گرفتـه و فکـر میکنـم اسـاس پروبلماتیکـی کـه
شـاید بتوانیم در این جلسـه بـه آن بپردازیم و فراتر
از محتویـات کتاب هم بتوانیـم درباره آن صحبت
کنیـم ،همیـن چگونگـی ایجـاد چنیـن ارتباطی و
چرایـی بـی اعتنایـی اصحـاب علـوم انسـانی و
علـوم اجتماعـی ایـران بـه ایـن ارتبـاط و حـوزه
مطالعـات فنـاوری اسـت .در واقع دکتر اسلامی
همانطـور کـه در مقدمـه کتـاب هـم بحـث
کردهانـد ،ایـن تلقـی کـه تکنولـوژی را یـک
ً
محصـول ،ابـزار و مصنـوع بدانیم اساسـا بـه کنار
گذاشـته و به ایـن مقوله پرداختهاند کـه تکنولوژی
در حـال حاضر محور حیات جمعـی و اجتماعی
و زیرسـاخت اصلـی جامعـه ،اقتصـاد ،فرهنگ و
سیاسـت شـده اسـت .به نظر میرسـد کـه چنین
چرخشـی تاکنـون در حوزه جامعهشناسـی و علوم
سیاسـی ایـران اتفاق نیفتاده اسـت .بهتر اسـت که
نظـر خود آقای دکتـر را در این حوزه بشـنویم ولی
آن طـور کـه من بررسـی میکردم ،شـاید شـبیه به
ایـن اثـر دکتـر اسلامی را کـه تلاش کـرده ایـن
پیونـد و ارتبـاط را برقـرار کنـد ،نداشـته باشـیم و
تبعات این مسـئله در حـوزه سیاسـتگذاری و فهم
تکنولوژی در ایران هم که خیلی روشن است.
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اسلامی هـم در ابتـدای صحبتهـای خـود
گفـت :زمانـی که علوم سیاسـی را بـرای تحصیل
انتخـاب کـردم و وارد دانشـگاه شـدم ،یکـی از
سـؤالهایی کـه در ذهـن مـن میآمـد بحثهـای
ً
راجـع بـه دولـت ،حکومـت ،دموکراسـی و کال
توزیـع قـدرت و بحثهـای مربـوط بـه
سیاسـتگذاری بـود و همیشـه یـک سـؤال مدنظر
مـن بـود کـه متغیرهـای مهـم در تحـوالت
اجتماعـی و سیاسـی کداماند؟ این مسـأله مربوط
میشـود به سـالهای  ۸۶ ،۱۳۸۵که تـازه موبایل
و اینترنـت داشـت گسـترش پیـدا میکـرد .در آن
زمـان دکتـر سـلطانینژاد از دانشـگاه تربیـت
مـدرس بـه مـا درس مـیداد کـه بـا تعـدادی
از دانشـجویان دانشـگاه صنعتی شـریف در حال
تأسـیس یـک سـری شـرکتهای تکنولـوژی محور
بودنـد و مـا درسـی تحـت عنـوان تکنولـوژی
اطالعات و سیاست داشتیم.
اسلامی خاطرنشـان کـرد :آنجـا صحبـت
میشـد کـه جهان در حـال تغییر اسـت و تغییراتی
هـم کـه صـورت میگیـرد ،تغییـرات اصالحـی
نیسـت؛ بلکـه تغییـرات انقالبـی اسـت .همیـن
مباحـث باعـث شـد مقـداری بـه حـوزه فنـاوری
عالقمند شـوم و شـروع به مطالعه کـردم البته نه از
دیـدگاه فنـی و مهندسـی بلکـه در حـوزه علـوم

انسـانی و بـه خصوص فلسـفه و فلسـفه سیاسـی.
پیشـفرضی هـم در ذهـن مـن بـود کـه فیلسـوفان
خیلـی سـریع مطلـب را میگیرنـد و هوش بسـیار
باالیـی دارنـد و بـا سـرعت میتواننـد تشـخیص
بدهنـد کـه چـه اتفاقاتـی در حـال وقـوع اسـت و
جهـان آینـده را خـوب پیشبینـی میکننـد .پیـش
خـودم گفتم سـراغ آثار فیلسـوفان مطـرح راجع به
فنـاوری اطالعات و سیاسـت بـروم و ببینم آنها چه
میگوینـد .بحثهایـی هـم در ایـران بـود کـه
ً
عمدتـا منفـی بـود یعنـی در اغلـب نوشـتهها و
سـخنرانیهایی کـه در سـطوح بـاالی سیاسـی در
ایـران مطرح میشـد ،دیدگاه چندان مثبتی نسـبت
ً
بـه تکنولـوژی اطالعـات وجـود نداشـت و عمدتا
معتقـد بودنـد که ایـن فنـاوری ،اخلاق ،مذهب،
خانـواده و همـه چیـز را از بیـن خواهـد بـرد و باید
جلـوی آن بایسـتیم و خیلـی مراقـب باشـیم .در
بهتریـن تحلیلهـا ،نـگاه ابـزاری بـه تکنولـوژی
اطالعـات داشـتند .یعنـی میگفتنـد ایـن ابـزاری
اسـت که هـم میشـود از آن خوب اسـتفاده کرد و
هـم بـد و بعـد میدیـدم سیاسـتگذاریهایی هـم
کـه صـورت میگیـرد بـر اسـاس همیـن دیـدگاه
فلسـفی اسـت .در واقع فلسـفه اسـت که به عنوان
باالتریـن الیـه سیاسـتگذاری ،الیههـای بعـدی
یعنی دکترین و سیاست را تعریف میکند.

وی تصریـح کـرد :بـر ایـن اسـاس سـراغ
معروفتریـن کتابهایـی کـه راجـع بـه تکنولـوژی
اطالعـات نوشـته شـده بـود رفتـم و ترجمه آنهـا را
شـروع کردم .در نهایت متنی تحت عنوان «فلسـفه
سیاسـی تکنولوژی اطالعات» تهیه کردم که سـؤال
ذهنـی خـودم این بـود که آیا بشـر به سـمت آزادی،
برابـری ،ایجـاد فرصتهـا و فضایـی بسـیار خوب
حرکـت میکند یا بلعکس به سـمت انقیـاد ،کنترل
و مدیریت شـدیدتر و فضایی بسـتهتر مـیرود .این
سـؤالی بـود که ذهنـم را درگیر کرده بود و بیشـتر هم
بـه خاطـر ایـران ایـن کار را انجـام مـیدادم.
میخواسـتم در نهایـت بـه ایـن نتیجـه برسـم کـه
سیاستمداران و سیاسـتگذاران ما در کدامیک از این
مکاتـب قـرار میگیرند و نظراتشـان بـه کدامیک از
این افکار نزدیکتر است.
اسلامی خاطرنشـان کـرد :در واقـع علـت
جایـگاه ضعیـف کشـور در حـوزه فنـاوری
اطالعـات و پاییـن بودن سـرعت اینترنـت را نگاه
فلسـفی غلطـی میدانسـتم کـه نسـبت بـه
تکنولـوژی اطالعـات در ایـران وجود داشـت .آن
موقـع پیشفـرض گرفتـم کـه فنـاوری ،اسـاس
تغییـر و تحـوالت سیاسـی اجتماعـی اقتصـادی
دنیـا به حسـاب میآیـد ،یعنی گذار از دوره سـنتی
بـه جدیـد براسـاس فنـاوری شـکل میگیـرد.
همانطـور کـه فناوریهـای مکانیکـی مـا را وارد
دنیـای مـدرن کردهانـد از دهـه  ۱۹۹۰فنـاوری
تغییـر شـکل میدهـد و تبدیـل بـه فناوریهـای
اطالعاتـی میشـود و مـا وارد یـک عصـر جدیـد
ً
میشـویم .ایـن عصر اصلا بـه دنیـای قبل شـبیه
نیست ،یعنی ما با یک انقالب مواجه هستیم.
وی افـزود :عصـر اطالعات ،عصـر دیجیتال،
عصر هوشـمند شـدن و همینطور انقلاب چهارم
صنعتـی کـه از  ۲۰۱۰بـه بعـد اتفـاق افتـاده ،یک
سـویه فنـی مهندسـی داشـتند و از طـرف دیگـر،
ابعـاد مختلـف زندگـی مـا مثـل علـم ،سیاسـت،
جامعهشناسـی ،خانـواده ،مذهـب و همـه چیـز را
تغییـر خواهـد داد .این بود که عالقمند شـدم روی
ایـن حوزه کار کنـم و بنابرایـن ،پیشفرضم این بود
کـه در عرصـه تکنولـوژی ،انقالبی اتفـاق افتاده که
صرفـا فنـی و مهندسـی نیسـت ،بلکههـای

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جنبههای انسانی ،فلسفی و علوم انسانی دارد.
اسلامی با بیان ایـن که فناوریهای سـنتی و
دمدسـتی قدیـم ،حکمرانیهـای اسـتبدادی را
ایجـاد کـرده بودنـد و تکنولوژیهـای مـدرن
مکانیکـی و منطـق ماشـینی ،دولتهـای ملـی و
مشـروطهگرا را و تکنولوژیهـای مجـازی
دیجیتـال و هوشـمند ،سیاسـتگذاریهای نوینی
را رقـم میزننـد ،اظهـار داشـت :چیـزی کـه پس
ذهـن مـن بـود ،ایـن بـود کـه فلسـفه ،دکتریـن و
سیاسـت ایـران در عصـر اطالعـات چیسـت؟
ً
چـون ایـن کتـاب تقریبـا تـا  ۲۰۰۲یـا  ۲۰۰۳را
شـامل میشـود ،کارهـای دیگـری را هـم انجـام
دادهام از جملـه یـک کار جدیـد در حـدود ۵۰۰
صفحـه که انتشـارات دانشـگاه فردوسـی کارهای
صفحهبنـدی آن را هـم انجـام داده و راجـع بـه
تحوالتـی اسـت کـه از  ۲۰۱۰به بعد اتفـاق افتاده
و از همیـن کار هـم اسـتفاده کـردم بـرای
سیاسـتگذاریهایی کـه در حـوزه تکنولـوژی
اطالعات در ایران رواج دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در آن دوره بعـد از اینکه
آثـاری از متفکـران معروف این حـوزه از هابرماس
گرفتـه تـا متفکـران پسـامدرن و متفکـران

پدیدارشـناس و  ...را ترجمـه و مطالعه کردم ،دیدم
نظـرات آنهـا را میشـود در سـه منطق دسـتهبندی
کـرد؛ یعنی ،ما سـه پارادایم یا سـه منطـق متفاوت
راجـع بـه ارتبـاط فنـاوری اطالعـات و سیاسـت
داریـم .اسـم پارادایـم اول را گذاشـتم پارادایـم
مثبـت یـا همدالنه ،اسـم پارادایـم دوم را گذاشـتم
پارادایـم انتقـادی میانه و پارادایم سـوم را گذاشـتم
رویکردهـای منفـی و انتقـادی نسـبت بـه عصـر
اطالعـات و بـا دقتـی هـم کـه کـردم ،دیدیـم اکثر
کشـورهایی کـه پیشـرفت کردهانـد ،نـگاه مثبت و
همدالنه نسبت به تکنولوژی اطالعات دارند.
اسلامی در تبییـن  ۱۰منطـق متفاوتـی که از
فیلسـوفان مختلـف نسـبت بـه ارتبـاط فنـاوری
اطالعـات و سیاسـت احصاء کرده و سـه فصل از
کتابـش را هـم بـه آنهـا اختصـاص داده ،گفـت:
ابتـدا منطـق مثبـت و همدالنـه و یـک نـوع نـگاه
تفهمی نسـبت به فنـاوری اطالعات و سیاسـت را
داریـم .در ایـن زمینـه میتـوان سـه مکتـب را
برشـمرد .یکـی مکتـب کالسـیک ،یکـی مکتـب
پیشـرفته و یکـی هم نگاههـای فمینیسـتگرا و در
هرکـدام از ایـن مکاتـب هـم سـعی کـردم کاری
انجـام بدهـم :نامگـذاری بـر عصـر ،روایـت

13

مشروعیتسـاز ،برجستهسـازی سیاسـی ،غایـت
امـر سیاسـی و راهبردهایـی کـه پیـش میگیرنـد،
ایـن که چـه کسـانی حکومـت میکننـد و این که
نتیجـه نهایـی اینهـا چـه خواهـد شـد را بـرای
هرکدام از این  ۱۰مکتب بررسی کردهام.
عضو هیئت علمی دانشـگاه فردوسـی مشهد
خاطرنشـان کـرد :در نـگاه کالسـیک ،متفکرانـی
مثـل دانیل بـل ،تافلـر و گیدنـز را قـرار دادم .اینها
کسـانی هسـتند کـه به لحاظ فلسـفه علـم در علم
کالسـیک جـای میگیرنـد ،رویکردهـای
پوزیتیویسـتی دارنـد و کاملآً علمگـرا هسـتند و
نظرشـان ایـن اسـت کـه اتفاقـی نیفتـاده یعنـی
تکنولـوژی اطالعـات تغییـر خاصـی را ایجـاد
نکـرده و همـان مدرنیتـه اسـت ولی مدرنیتـه بالغ!
یعنـی مدرنیتهای کـه به شـکوفایی رسـیده و ابعاد
قدرتمندتـری پیـدا کـرده اسـت .اینها به یـک نوع
مدرنیتـه سیاسـی و حاکـم شـدن لیبـرال -
دموکراسـی کالسـیک اعتقاد دارنـد و آن چیزی که
میگوینـد بـه وجـود میآیـد یـک نـوع دولـت
الکترونیک اسـت .دولـت الکترونیـک ،همچنان
ملـی اسـت و اطالعات یک نوع قدرت محسـوب
خواهـد شـد .همچنیـن جنگهـا ،شـکل

14

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

الکترونیـک بـه خـودش میگیرنـد امـا اینهـا
همچنـان ملیگـرا هسـتند .یعنـی میگویند واحد
سیاسـی ،دولـت ملـی هسـت و شـهروندان هـم
همان شـهروندان ملی هسـتند .بعضی از کشورها
کـه از علـم و فنـاوری اسـتفاده کـرده ،پیشـرفت
میکننـد و تعـداد زیـادی از کشـورها هـم کـه
ً
اساسـا نه ثـروت ،نه نیـروی انسـانی و نـه توانایی
دارنـد ،نمیتواننـد از ایـن فضـا اسـتفاده کننـد؛
بنابرایـن مـا در یـک بسـتر ،ایـن کالسـیکها را
داریـم کـه آدمهـای بسـیار باهوشـی هم هسـتند.
شـما همیـن موج سـوم یـا پایـان عصـر صنعتی و
رسـیدن به دوران پسـاصنعتی را اگـر مطالعه کنید،
متوجـه میشـوید کـه در همـان قالـب تـداوم
مدرنیته و مدرنیته بالغ دارد صحبت میکند.
وی افـزود :تعـدادی از جامعهشناسـان و
فیلسـوفان هم نگاهشـان بر ایـن بود که ایـن ابعاد
دولـت ملـی نـدارد .ابعـادش از سـطح یـک نگاه
مکانیکـی بیشـتر اسـت و ما یک جامعـه متکثر را
داریـم مشـاهده میکنیـم ،سـاختارها دارد بـه هم
میریـزد و یک فضـای جدیدی را داریـم میبینیم
و یـک جامعـه جهانـی دارد اتفـاق میافتـد .یعنی
مـا شـاهد ورود بـه عصـر جهانی شـدن و شـرایط
گسـترش لیبـرال دموکراسـی و پسامدرنیسـم در
عرصـه بینالمللـی هسـتیم و یک جامعـه مدنی و
دیپلماسـی سـایبر و دموکراسـی دیجیتال را شـاهد
هسـتیم .دیگـر فقـط بحـث دولـت الکترونیـک
نیسـت .رأی دادن مـردم ،سیسـتم نمایندگیشـان و
همـه چیـز در ابعـاد بینالمللـی عوض میشـود و
آنچـه کـه مـا در دوره مدرن تحـت عنـوان آزادی،
برابری و  ...داشتیم ،نخواهیم داشت.
اسلامی خاطرنشـان کـرد :اینهـا از شـهروند
جهانـی و دموکراسـی مسـتقیم میگوینـد .دیگـر
پارلمـان و مجلـس و امثالهم از بین مـیرود ،مردم
با موبایلهایشـان ،کمپینهایـی را ایجاد میکنند،
رأی میدهنـد ،یـک قانـون را از کار میاندازنـد.
دولتهـای ملـی تضعیـف میشـوند و بـه زودی
شـاهد شـکلگیری یک حکومت جهانی خواهیم
بـود نـه یـک سـازمانی کـه قوانیـن بینالمللـی
میگـذارد ،بلکـه یـک حکومت جهانـی که همین
آخـر کتـاب الکسـاندر ونـت در بـاب حکومـت

جهانـی نوشـته و میگویـد دوره لویاتانهـای ملی
از هابـز تـا وبـر و متفکرینـی مثـل هـگل بـه پایان
رسـیده و مـا وارد یـک دنیـای جهانـی شـدهایم و
دولتهـای ملـی روز به روز قدرتشـان را از دسـت
خواهنـد داد و بـه شـکلی یک حکومـت جهانی با
رژیمهـای بینالمللـی ایجـاد خواهـد شـد .خب
اینهـا نـگاه خوشـبین دارنـد .شـما دیگـر مظاهـر
جنـگ را میدانیـد .آن موقعـی که مـن این مطالب
را مینوشـتم (اوایـل دهه  )۱۳۸۰هنـوز هیچکدام
از اینهـا نبـود ،یعنـی رأی دادن ،دموکراسـیهای
مسـتقیم ،شـهروند جهانـی ،ایـن بحثهـا مطـرح
نبود ولی االن اینها خیلی ملموس است.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه فردوسـی
مشـهد در مـورد گـروه سـوم کـه فمینیسـتها به
خصـوص نسـل سومشـان بودنـد ،گفـت :اینهـا
اعتقـاد داشـتند کـه عصـر اطالعـات ،عصر ضد
فضـای مردسـاالر صنعتـی مـدرن و یـک عصـر
زنانـه اسـت ،زنهـا بیـرون میآینـد ،قـدرت
میگیرنـد ،درس میخواننـد ،اسـتفاده از
تکنولوژیهـا آنهـا را توانمنـد میکنـد و حتـی
بعضـی از آنهـا از تغییـر سـاختار صحبـت
میکردنـد یعنـی علـم جدیـد ،ژنتیـک و مباحثی
کـه دارد ایجـاد میشـود بـه سـمت فضاهایـی
ً
مـیرود کـه مثلا دیگـر فرزنـدان در محیطهـای
آزمایشـگاهی رشـد پیـدا میکننـد و در مجمـوع
بـه تحوالت سـاختاری پیـش رو خیلی خوشـبین
هسـتند و میگوینـد اگـر مدرنیته نتوانسـته آزادی
ً
را بـرای زنـان به ارمغـان بیاورد اما حتمـا در عصر
اطالعـات ،ایـن اتفـاق برای زنـان خواهـد افتاد و
آنهـا موفـق خواهنـد شـد کـه دنیـای جدیـدی را
تجربـه کننـد و بـه بسـیاری از آزادیهـا
و خواسـتهایی کـه در دوران قبـل داشـتند،
میرسـند .بنابرایـن ایـن یـک منطـق خوشـبینانه
اسـت کـه متفکرینشـان ،مفاهیم و کتابهـا و همة
کارهایـی کـه اینهـا انجـام داده بودنـد را بررسـی
کـردم و فکـر میکنـم بیشـتر کشـورهای توسـعه
یافتـه اغلـب کارهایی کـه انجام میدهنـد در این
پارادایم قرار میگیرد.
اسلامی بـا بیـان ایـن کـه دومیـن منطقی که
بررسـی کـرده ،شـامل چهـار پارادایـم داخلـی

تجدیدنظر طلبهـا ،انتقادیهـا ،محافظهکاران و
عملگرایـان بـوده اسـت ،خاطرنشـان کـرد :از
چهرههـای شـاخص رویکـرد تجدیدنظرطلـب،
کاسـتلز اسـت که در کتاب سـه جلـدی معروفش
در مـورد عصـر اطالعـات صحبـت میکنـد و
پایـان دولتهـای ملـی ،پایـان پدرسـاالری و تغییر
فضـا مـکان و قدرت و رسـیدن به یک نـوع جامعه
شبکهای را مطرح میکند.
بـه گفتـه اسلامی ،نگاهـی داریـم کـه
تقسـیمکار بینالملـل و بـه وجـود آمـدن یـک
جامعـه شـبکهای را بررسـی میکنـد .مـا تفکـر
انتقـادی را داریـم ،نومارکسیسـتها ،مکتـب
فرانکفـورت بـه خصـوص هابرماس و کسـانی که
نگاهشـان بـر ایـن اسـت کـه رویکردهـای ملی و
بینالمللـی کنـار هـم دارد ،رواج پیـدا میکند اما
خطراتـی هـم دارد .یعنـی لیبـرال دموکراسـی
گسـترش پیـدا میکنـد امـا بحـران هـم برایـش
وجـود دارد .حـوزه عمومـی رواج پیـدا میکند اما
حـوزه عمومـی موجـود در عصـر اطالعـات بـه
علـت عدم حضـور و فضاهـای برهمزننـده کنش
ارتباطـی میتوانـد ایـن را خطـر داشـته باشـد یـا
راجع بـه جهانی شـدن به همین شـکل ،مجموعه
مقاومتهایـی کـه در ایـن فضـا به وجـود میآید.
یعنـی نـگاه مکتـب فرانکفـورت و انتقادیها یک
نـوع نـگاه میانـه اسـت و البته بیشـتر وجـوه منفی
تکنولـوژی اطالعات را عنوان میکنند و شـهروند
جهانـی ،دموکراسـی مسـتقیم و آرمانشـهرهای
جهانـی را بـه چالش میکشـند و میبینـد که اینها
ابزارهای سـرمایهداری هستند که شـاید نتوانند آن
فضایـی کـه مـورد نظـر هسـت را ایجـاد کننـد و
نگاه میانه رویی دارند به این جریان.
وی افـزود :مـورد بعدی بحـث محافظهکاران
اسـت .اینها کسـانی هسـتند کـه دغدغـه اخالق،
مذهـب و خانـواده را دارنـد .نگاهشـان نسـبت به
عصـر اطالعات ،نـگاه انتقادی اسـت و میگویند
عصـر اطالعـات ،دسـتاوردهایی را کـه مـا
پیشبینـی میکنیـم ،ایجـاد نمیکنـد ،بلکـه
سـنت ،اخلاق ،دیـن و خانـواده را از بیـن خواهد
بـرد .نـگاه آنها این اسـت که ممکن اسـت در این
وضعیـت ،آنچه کـه ما از گذشـته بـه ارث بردهایم
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تغییـر کنـد و حتـی مـا بـا خدایـان ،مذاهـب و
شـکلی جدید از خانـواده مواجه باشـیم .یک نگاه
بدبینانـه نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات دارنـد و
میگوینـد مـا وارد یـک دنیـای پوچ میشـویم که
ایـن حرفهـا در ایران خیلـی زده میشـود .یعنی
منطـق محافظـهکاری ،نزدیکـی خیلـی زیـادی به
ایـران دارد و نگاهشـان حاکمیـت یـک نـوع
مدرنیسم تشدیدیافته است.
اسلامی خاطرنشـان کـرد :بعـد ،عملگرایان
را داریـم مثـل فوکـو ،رورتـی ،آرنت که نظـر اینها
بـر ایـن اسـت کـه زندگـی عصـر پسـامدرن و
دموکراسـیهایی کـه ایجاد شـده بـه خصوص آن
وجـه فضـای مجـازی میتواند بـرای مـا مخرب
باشـد .یعنـی از یک طـرف ما قدرتمند میشـویم
و توانمنـدی خیلـی زیـادی بـه دسـت میآوریـم
امـا از سـوی دیگـر مـا را از آن کنـش سیاسـی و
ارتبـاط مسـتقیمی کـه داریـم و فضایی که شـکل
میگیـرد بـرای آن دموکراسـیهایی که مسـتقیم و
حضوری اسـت از ما سـلب خواهد کـرد .کمپین
هـای بی هویت چنـدروزهای شـکل خواهد داد و
حضـور افـراد در ایـن فضـا چنـدان اثرگـذاری
نـدارد و حضورشـان میتوانـد سـریع از بین برود
چـون همـه چیـز نسـبی اسـت و اینهـا هـم نـگاه
خیلـی خوشـبینی ندارنـد .اگـر شـما دقـت کرده
باشـید ،ایـن رویکردهـای محافظـه کار رویکـرد
انتقـادی و همینطـور رویکردهـای عملگرایانه در
ایران خیلی زیاد است.
وی تصریـح کـرد :آخریـن منطقی کـه وجود
دارد هـم سـه پارادایـم دارد تحـت عنـوان پارادایم
پدیدارشناسـی ،پارادایـم نئومارکسیسـتهایی کـه به
شـکل انقالبـی نـگاه میکننـد بـه مسـئله و
پسـامدرنها .پدیدارشـناسها خیلـی معروفند؛ به
خصـوص کارهـای هایدگر راجع بـه تکنولوژی که
نگاهشـان بـر ایـن اسـت کـه مدرنیتـه یـک منطق
ریاضـی دارد و سـلطه بـر جهان را دنبـال میکند و
نظرشـان بـر ایـن اسـت کـه ایـن فضـا بیشـتر یک
جریـان تبدیـل انسـانها بـه عـدد و رقم و سـلطه بر
جهـان اسـت و تکنولـوژی اطالعـات هـم چیزی
جز تکمیل همین فضا نیست.
یعنـی فناوری اطالعـات در واقـع همان روح

سـلطهگر مدرنیته اسـت با ابعاد بسـیار خطرناکتر
ً
و تکنولـوژی اصلا ابـزار نیسـت و یـک فرهنـگ
بسـیار طمـاع بـی حد و حصـر نابودکننـده محیط
را هـم بـا خـودش مـیآورد و کاری میکنـد کـه
انسـان از حالـت شـبان هسـتی تبدیل میشـود به
سـلطهگر بـر هسـتی و خـب اینهـا نـگاه خیلـی
بدبینی دارند.
به گفته اسلامی ،ایـن منطق پدیدارشناسـانه
هـم در ایـران خیلـی رواج دارد .در صدا و سـیما،
در وزارت فرهنـگ و ارشـاد و مثلا دکتـر داوری
اردکانـی و خیلـی از ایرانیهـا وقتـی میخواهنـد
راجـع بـه تکنولـوژی اطالعات ،فلسـفی صحبت
کننـد ،پدیدارشناسـانه بـه مسـئله نـگاه میکنند و
نگاهشـان یـک منطق بدبینـی دارد و نگاهشـان به
لحـاظ فلسـفی ،رویکـرد خیلـی منفـی بـه عصر
اطالعـات دارد .نئومارکسیسـتهای انقالبـی هم
در واقـع ادامـه کارهـای فوکـو را دارنـد انجـام
میدهنـد .نگاهشـان بـر ایـن اسـت تکنولـوژی
اطالعـات یـک امپراطـوری بـه وجـود مـیآورد و
چنـان کـه در کتابهایـی مثـل انبـوه خلـق آمـده
نظرشـان بـر ایـن اسـت کـه همـان طـور کـه آنها
دارنـد مـا را کنتـرل میکننـد ،مـا هـم بایـد از این
فضا اسـتفاده کنیـم ،جنبشهای جهانـی بهوجود
بیاوریـم و سـرمایهداری را از هـم بپاشـانیم .یعنی
سـرمایهداری ایجـاد شـده جهانـی کـه بـا
تکنولوژیهـای اطالعاتـی دارد شـکل میگیرد ما
هـم بایـد از ایـن فضاهـا اسـتفاده کنیـم،
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چریکهایـی را در ایـن جریان بهوجـود بیاوریم و
در برابـر آنچـه کـه دارد اتفـاق میافتـد ،بایسـتیم.
اینهـا خیلـی هـم اعتـراض میکننـد و تظاهـرات
شـکل میدهنـد و همـان چپگرایـان قدیم هسـتند
ولـی خودشـان را بـه تحلیلهـای مبتنـی بر عصر
جدید مجهز کردهاند.
اسلامی ،دربـاره پسـامدرنها هـم گفـت:
پسـامدرنها کـه اینها هـم کارهـای فوکـو را ادامه
میدهنـد ،بودریـار و لیوتار و حتی دلوز ،نظرشـان
بـر ایـن اسـت کـه فوکـو بـدون اینکـه فنـاوری
اطالعـات را ببینـد ،پیشبینـی کرده بود کـه ما در
حـال ورود بـه عصـری هسـتیم کـه عصر انـزوا و
عصـر کنتـرل اسـت .همـه جـا دوربیـن زدهانـد،
ً
اصلا مـا دیگـر حـوزه خصوصـی نداریـم ،همـه
ً
چیـز کنتـرل میشـود و اصلا هـم معلوم نیسـت
کـه رییـس کیسـت ،معلوم نیسـت چه کسـی دارد
مـا را جهـت میدهـد ،چـی میخوریـم ،چـی
میپوشـیم ،کجـا میرویـم ،فکرمـان چیسـت.
اینهـا همـه قابـل مشـاهده اسـت و مـا وارد یـک
جهـان کنترلـی و یـک جهـان انقیـادآور شـدهایم.
یعنـی نگاهشـان بسـیار منفـی اسـت و فنـاوری
اطالعـات را یـک چیـز منفـی در راسـتای از بیـن
بـردن آزادی و انسـانها میدادنـد و معتقدنـد کـه
مـا تبدیـل بـه رباتهایی خواهیم شـد کـه قابلیت
برنامهریـزی داریـم و هیـچ اختیـاری هـم از
خودمـان نداریـم و جهـان تبدیـل بـه یـک زنـدان
خیلی بزرگ خواهد شد.
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سیاسـتگذاری در حـوزه فنـاوری اطالعـات
کشـور کال بـه مهندسـان واگـذار شـده اسـت.
سیاسـتمداران مـا هنـوز از ماهیـت انقالبـی و
شـدت تحـوالت ناشـی از فنـاوری اطالعـات
بیخبرند .
وی افـزود :رویکردهـای میانـه و انتقـادی در
ایـران خیلـی زیاد اسـت .یعنـی تحلیلهایـی که از
روزنامههـا تـا تریبونهای نمـاز جمعه و مسـاجد،
سیاسـتمداران و حتی روشـنفکران میشنویم بیشتر
منطقهـای میانـی و بدبینانـه نسـبت بـه فنـاوری
اطالعـات دارنـد؛ امـا در کشـورهای پیشـرفته و
جریانهـای اصلـی حـوزه جامعهشناسـی ،علـوم
سیاسـی و فلسـفه سیاسـی در دنیا ،آن رویکردهای
اول خیلی بیشـتر اسـت و تبیین میکننـد که جهان
دارد به کدام سـمت حرکت میکند و سیاستگذاران
را هـم راهنمایـی میکننـد و از ایـن رویکردها هم
جهـت پوشـشدادن و نقدکـردن ایرادهایـی کـه
هسـت اسـتفاده میکنند و سـعی دارند به گسترش
حـوزه عمومـی کمـک کننـد ولـی در کل ،ایـن
انقلاب بـه وقـوع پیوسـته و مـدام در حـال تقویت
اسـت و بـه زودی وارد دوره جدیدی خواهیم شـد.
در واقـع همیـن االن هـم در دوران گـذار بـه سـر
میبریـم و حداقـل در حوزههایـی مثـل سیاسـت،
جنگهـا ،دیپلماسـی ،رأی دادن ،کمپینهـای
انتخاباتی ،سیاسـتگذاری و  ...کـه از نزدیک آنها را
دنبـال میکنـم ،دگرگونیهای شـکلی و محتوایی را
بـه خوبـی مشـاهده میکنـم .در آن زمـان سـعی
کـردم کـه در ایـن کتـاب ابعـاد مختلـف قضیـه را
توضیـح داده و نشـان بدهـم کـه ما به کدام سـمت
حرکـت میکنیـم و در کارهـای بعـدی کـه انجـام
دادم سـعی کـردم نشـان بدهـم کـه ایـران چـه
وضعیتـی دارد و ذیـل کدامیـک از ایـن فلسـفهها و
دکترینهـا قـرار میگیرد و چه سیاسـتگذاریهایی را
در زمینـه تکنولوژی اطالعات انجام داده اسـت .به
نظر مـن آنچه که در باب سیاسـتگذاری تکنولوژی
اطالعـات اتفـاق میافتد یک نـگاه بدبینانه و منفی
اسـت کـه سـعی میکنـد تکنولـوژی اطالعـات را
یـک ابـزار بداند کـه قابل مهار اسـت و فکر میکند
ایـن یـک اصالحـات اسـت کـه دارد بـه وجـود
میآیـد و بـه آن محوریـت انقلاب و تحـوالت

اساسـی کـه روی داده بـی توجـه اسـت و بسـتر
سیاسـتگذاری را هم به مهندسـان واگـذار کرده که
آنهـا کار را جلـو ببرنـد و حوزههای علوم انسـانی از
ایـن فضـا دور افتادهانـد و جامعهشناسـی ،علـوم
سیاسـی ،روابـط بینالملـل و فلسـفه هنـوز
نتوانسـتهاند اینهـا را تحت پوشـش قـرار بدهند و با
توجـه بـه فضـای انتقـادی پدیدارشناسـانه و
پسـامدرنی هـم کـه در ایـران رواج دارد یعنـی آثـار
ترجمـهای و جریانهـای روشـنفکری ،متأسـفانه
دانشـگاهها ،پژوهشـکدهها و مراکـز علمـی مـا
نتوانسـتهاند اتفاقـی را کـه در واقعیـت هسـت و
کشـورها را به سـمت توسعه و شـکلهای نوینی از
حکومتـداری سـوق میدهـد ،بیاورنـد و بـه
سیاسـتگذاران و مـردم تحویـل بدهند و ما شـاهد
کلیشـههایی بسـیار سـطح پایین ،بیمعنـی و حتی
ضدتوسـعه هسـتیم کـه مـدام رواج پیـدا میکند و
همـه جـا هـم از آنهـا صحبـت میشـود .سـعی
کـردم ایـ ن مطالـب را دسـتهبندی کنـم و حتـی
میشـود گفت درسـت اسـت کـه شـکل توصیفی

داشـتند امـا در جای جای کتاب ،به شـکل انتقادی
ایـن پارادایمهـا را بررسـی کـردم و سـعی کـردم در
 ۱۰پارادایـم در سـه منطـق اینهـا را جمعبندی کنم.
پس از انتشـار کتاب هم چند جلسـه نقد و بررسـی
برایش برگزار شـد ولـی آن طور که بایـد راجع به آن
بحث نشـد و مـورد توجه قرار نگرفـت .در کل فکر
میکنـم آثـاری کـه ابعـاد منفـی فناوریهـا را مـد
نظر قرار میدهند در ایران بیشتر طرفدار دارند.
در ادامـه دکتـر بادامچـی گفـت :بـه نظرم در
ایـن طـرح بحـث در واقع کلیـت کتـاب را به طور
ً
خالصـه مطـرح کردیـد .واقعـا هـم کتـاب
پررفرنسـی اسـت که بسـیاری از ارجاعـات کتاب
هنـوز در ایـران ترجمه نشـده انـد .خود ایـن البته
از یـک جهـت امتیـاز کتـاب محسـوب میشـود
ولـی از یـک جهـت باعث میشـود کـه پیچیدگی
مباحـث کـه در کتـاب بـه طـور خالصـه بـه آنهـا
پرداختـه شـده ،چنـدان قابـل فهـم نباشـد .یعنـی
ً
هنـوز خیلـی جـا داریم کـه بدانیـم اساسـا در چه
حـوزهای داریـم ،قـدم میزنیـم و چـه مباحثـی
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مطـرح شـده اسـت امـا از جهـت رونـدی کـه در
گـروه علـم و فنـاوری مؤسسـه دنبـال میکنیـم،
سـؤال مـن ایـن اسـت کـه بـه نظـر میرسـد کـه
پیکـره کلی کتاب شـما در چهارچوب یک روایت
دوگانـه آرمانشـهری یـا ویرانشـهری از تکنولوژی
اسـت کـه سـؤال اصلـیاش ایـن اسـت کـه
ً
تکنولـوژی نهایتـا بـه بهبـود زندگـی بشـر کمـک
میکنـد یـا آنکـه در جهـت عکـس در راسـتای
سـلطه و انقیـاد حرکـت میکنـد که عنـوان اصلی
کتـاب شـما هـم همیـن اسـت .امـا چیـزی کـه
جایـش در اینجـا خالـی اسـت خـود اطالعـات
اجتماعـی تکنولـوژی اسـت .یعنـی آنجـا کـه
مطلـب میخواهـد از یـک مسـئله نظـری بـه یک
پژوهش اجتماعی و سیاسـی تبدیل شـود .حال از
آنجـا که خود شـما هـم از ایـن حوزه دور نیسـتید
و عالوه بر اندیشـه سیاسـی در حوزه حکومتمندی
هـم کار میکنیـد ،اگـر از منظـر گاورمنتالیتـی به
همیـن مسـئله فلسـفه نـگاه کنیـم ،مسـئله ثانوی
تلقـی میشـود و مسـئله اصلـی تکنولوژیهـای
سیاسـی اسـت کـه واقعیـت سـاخت قـدرت را
میسـازند .بـه نظـر میرسـد کـه در ایـن کتـاب
جـای چنیـن بحثـی خیلـی خالـی اسـت .هـم از

جهـت اطالعـات بینالمللـی موضـوع و هـم از
جهـت ربطـی کـه میتواند بـه جامعـه ایـران پیدا
کنـد .البته ممکن اسـت بگویید که غـرض کتاب
ایـن نبـوده ولـی منظـورم بیشـتر بـه لحـاظ ایـن
اسـت که در رویکرد شـما چنین چیـزی کجا قرار
ً
میگیـرد؟ مخصوصـا کـه شـروع بحـث شـما از
اینجـا بـود کـه گفتیـد در بررسـیهایتان بـه ایـن
نتیجـه رسـیدید کـه در سیاسـتگذاری فنـاوری در
ایـران ،مبانـی خاصی اعمال میشـود .هنـوز هم به
نظـرم جـای ایـن سـؤال هسـت کـه آن مبانـی چه
هسـتند؟ آیـا مبانـی انتقـادی اسـت کـه فکـر
ً
نمیکنـم! چـون بـا یـک رویکـرد انتقـادی مثلا
ً
فوکویـی اساسـا یـک رویکـرد ضدانضباطـی
میشـود کـه بعیـد میدانـم چنیـن چیـزی مدنظر
شـما باشـد کـه ایـن دارد االن در سـاخت
سیاسـتگذاری تکنولـوژی در ایـران  -حداقـل در
حـوزه فنـاوری اطالعـات  -کار میکند .اشـاراتی
ً
هـم در بحثتـان بـود مثال اشـاره داشـتید بـه رابطه
اسـتبداد بـا اطالعـات مکانیکـی کـه بـه نظـر من
حـوزه جدیـدی در بحث محسـوب میشـود و به
نظـرم در ایـن کتـاب وارد ایـن بحـث نشـدید.
برداشـت مـن درسـت اسـت یـا توضیـح دیگـری
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دارید؟
دکتـر اسلامی پاسـخ داد :االن خیلـی چیزها
روشـن اسـت ،یعنی بـه علـت گسـترش اینترنت،
فنـاوری اطالعـات ،شـبکههای اجتماعـی ،هوش
مصنوعـی ،ماشـینهای خـودران ،عملهـای
جراحـی کـه از دور انجـام میشـوند ،همیـن
همایشهـا و نشسـتهایی کـه بـه شـکل مجازی
ً
هسـتند .خب در گذشـته اصال از ایـن چیزها نبود
و مـن مجبور بودم بروم فیلسـوفانی را بررسـی کنم
کـه  ۳۰،۴۰سـال قبـل گفتـه بودنـد کـه به سـمت
عصر پسـاصنعتی و جوامع شـبکهای و  ....حرکت
میکنیـم مثلآً وقتـی کاسـتلز ،بحـث جامعـه
ً
شـبکهای را مطـرح کـرد ،اصلا ایـن چیزهایی که
االن هسـت وجود نداشـت .من هم نمیتوانسـتم
همـة عرصهها را بررسـی کنم و لذا روی سیاسـت
تطبیـق دادم .من فقط دو مورد از سیاسـت داخله و
خارجـه بـه شـما بگویـم .نظـر فیلسـوفان عصـر
مـدرن بـر ایـن بـود کـه بایـد آزادی وجـود داشـته
باشـد و مـردم بایـد بتوانند در سیاسـت مشـارکت
داشـته باشـند .مکانیزمـی هم کـه برایـش طراحی
کـرده بودند مکانیـزم انتخابات بود که مـردم بروند
نمایندگانـی را انتخـاب کننـد که در قـوه مجریه یا
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مقننـه بتواننـد فعالیـت کنند .ولـی االن شـما نگاه
کنیـد در آن دوره عملا مـردم نمیتوانسـتند
مشـارکت کننـد ،باالخـره آنهایی که ثـروت دارند،
آنهایـی کـه در احزاب هسـتند و کارهایـی را انجام
میدهنـد ،امـکان شـرکت داشـتند و اکثریت مردم
از مشـارکت محـروم بودنـد و ثروتمنـدان و آنهایی
کـه قـدرت داشـتند هر کاری دلشـان میخواسـت
انجـام میدادنـد و حکومـت در بحـث
سیاسـتگذاری ،دیپلماسـی و در همـه چیـز یـک
فضـای خیلـی محرمانـه و تاریـک بود؛ ولـی االن
حکومتهـا ،شیشـهای شـدهاند! االن مـردم روی
تکتـک ردیفهـای بودجـه دارند ،نظـر میدهند.
ً
در گذشـته اصلا کسـی در ایـن زمینههـا نظـر
ً
نمـیداد .قبلا هـم خبـر ایـن مصوبههـا پخـش
میشـد ،ردیفهـا جابجـا میشـد ،همیشـه اینها

بـوده ولـی االن مـردم حسـاساند میگوینـد
مالیـات میخواهیـد بگیریـد چـرا ایـن قـدر زیـاد
میگیریـد؟ ایـن ردیـف چـرا ایـن جـوری اسـت،
محیـط زیسـتمان چـرا کـم میگیـرد؟ و  ...علتش
در واقـع گسـترش فنـاوری اطالعـات اسـت و این
ً
رونـدی کـه شـروع شـده حتمـا دولتهـا را تغییر
خواهـد داد و پارلمـان را از بیـن خواهـد بـرد و
نمایندگی و سنت نمایندگی را از کار میاندازد.
بادامچـی گفـت :یـک جهـت دیگـرش هـم
مدلی اسـت که مثال دارد در چین و روسـیه و کشور
خودمـان پیاده میشـود که یک شـکل واحـد ندارد.
شما راجع به آن بحثی نداشتید یا ندارید؟
اسلامی پاسـخ داد :من در این کتـاب ،زیاد
ً
نظـر شـخصی نـدادهام .مثلا همـان چیـن و
شـوروی و کشـورهای بسـته در همـان مدلهـای

کنترلـی جـا میگیرنـد و کشـورهای پیشـرفته در
مدلهـای خوشبیـن جـا میگیرنـد یـا در حـوزه
ً
سیاسـت خارجه مثال باهوشـترین فیلسوف کانت
بـود کـه میگفـت ،دولتهـای ملـی در نهایـت بـه
ً
جنـگ ختم میشـوند .مثلا دولتهـای ملی همین
جـوری بخواهنـد ادامـه کار بدهنـد ،ضمانـت
اجرایـی برای پیگیـری حقوق در سـطح بینالملل
نیسـت .بعـد پیشـنهادش این بـود کـه برویم یک
سـازمانی ایجـاد کنیـم کـه قوانینـی داشـته باشـد
ولـی بـاز میگفت آن هـم خیلی نمیتوانـد کاری از
ً
پیـش ببـرد .ولـی االن کاملا نشـانههای ایجـاد
دیده میشـود .یعنـی با همیـن ارزهـای دیجیتال،
بـا همیـن قوانیـن در حـوزه حمـل و نقـل و
ً
حوزههـای دیگـر مثلا محیـط زیسـت
ضمانتهـای اجرایـی بینالمللی در راسـتای یک
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حکومـت جهانی شـکل میگیرد که داریـم این را
مشـاهده میکنیـم .بنابرایـن االن بـرای مـا خیلی
روشن است.
بادامچـی گفـت :ولـی بـا ایـن توضیح شـما
هم به نوعی جزو دسته اول محسوب میشوید!
دکتر اسلامی گفت :من البته در کتاب سـعی
کـردم بیطرف باشـم و خیلی موضعگیـری نکنم،
امـا وقتـی داشـتم فصـل پدیدارشناسـی را
مینویسـم ،آنجـا عنـوان کـردم کـه هایدگـر یـک
روسـتازاده کاتولیک اسـت که از شـهر میترسـد و
ً
کال پدیدارشـناسها نسـبت بـه تکنولـوژی هراس
دارنـد و این ریشـههای خاصـی دارد یعنی در نحوه
نوشتنم ،بیشتر به آن سهتای اولی گرایش دارم.
در ادامـه سـلیمانی ،یکـی از شـرکتکنندگان
در نشسـت ،پرسـید :آیـا ایـن کتـاب در خصوص

برقـراری عدالـت اجتماعـی به نفـع فرودسـتان با
اسـتفاده از تکنولـوژی اطالعـات صحبتی داشـته
ً
یا نه .اختصاصا سـؤالم این اسـت که ترانسـلوکال
یـا روابـط فرامحلی کـه از تکنولـوژی اطالعات و
ارتباطـات حاصـل میشـود و آن نظـام
سلسـلهمراتبی کـه فرودسـتان بـرای اسـتیفای
حقـوق خودشـان از ادارات و نهادهایـی کـه در
ً
تهـران هسـتند ،مثلا میخواهنـد طـی کننـد را به
عنـوان ابـزاری بـرای تحقـق عدالـت اجتماعی یا
توسـعهیافتگی در غایـت خـودش بحـث کـرده یا
نـه .اگـر بحـث نکـرده شـما بزرگـواران چـه
پیشـنهادی بـرای ایـن حـوزه مطالعاتـی داریـد؟
ً
اختصاصـا بحثـم ترانسلـوکال اسـت بـا تأکید بر
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات به نفع روسـتاییان
و جامعه محلی.
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اسلامی پاسـخ داد :بحثهـای مربـوط بـه
عدالـت اجتماعـی و فرودسـتان و قدرتگیـری
محلههـا و جماعتهایـی کـه بـه حاشـیه کشـیده
شـدهاند هـم در رویکردهـای خوشـبین در ایـن
کتـاب بحـث شـده ،آنجایـی کـه تکنولـوژی
اطالعـات گسـترش پیدا میکنـد و ابزارهایی را در
اختیـار شـهروندان قـرار میدهد .شـهروندانی که
از سیاسـت دور بودنـد و هیـچ اطالعـی نداشـتند
اکنـون تبدیـل شـدهاند بـه شـهروندان توانمنـد که
میتواننـد بـر جریانهـای سیاسـی اثـر بگذارند.
ً
کمپیـن تشـکیل بدهنـد .مثلا در زمینـه محیـط
زیسـت ،در زمینـه حفـظ بافتهـای تاریخـی ،در
زمینـه کمـک بـه فعالیتهـای داوطلبانـه و حتـی
محرومیـت زدایـی و سیاسـتمداران هـم بسـیار
آسـیبپذیر شـدهاند .یعنـی بایـد اطالعـات
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بدهنـد ،نمیتواننـد دروغ بگوینـد شـما میبینیـد
حرفهایشـان چندیـن بـار میآیـد و مواضـع
مختلفـی را کـه گفتـه بودنـد میگوینـد در
حرفهـای شـما تناقض وجود دارد و سیاسـتمدار
راسـتگویی نیسـتید و مجبورنـد عذرخواهی کنند.
در خیلـی جاها برکنار میشـوند .از سیاسـت کنار
گذاشـته میشـوند .شـما بارهـا دیدهایـد یـک
جلسـه در سـطح محلی یک اسـتاندار یا فرماندار
برگـزار میکنـد و بعـد آنجـا اصحـاب رسـانه را
میخواهـد بیـرون کنـد ،آنهـا بـا موبایلشـان یـک
عکـس یـا فیلـم میگیرنـد و پخـش میکننـد ،آن
ً
فرمانـدار را کال از آنجـا برمیدارنـد و یـا مجبور به
عذرخواهـی میشـود .یـا فیلمهایی تهیه میشـود
از نحـوه زندگـی مـردم در جاهـای مختلـف
بهخصـوص در ایـران که شـما این را زیـاد دیدهاید
در سیسـتان ،خوزسـتان و جاهـای مختلـف کـه
میتوانـد یـک جریـان را شـکل بدهـد و مرکـز را
متوجـه کنـد کـه بایـد در سیاسـتگذاریهایش
تجدیـد نظر کنـد .یعنـی از محور سیاسـتگذاری
در خـود سـاختار حکومت ،جریانهـای همدالنه
ایـن را خیلـی خـوب میداننـد و معتقدنـد کـه
بسـتری اسـت کـه هـم بروکراسـی را روان میکند
ً
یعنـی شـما قبلا چقـدر بایـد یـک پرونـده را زیر
بغـل میزدیـد و حضوری از ایـن اداره بـه آن اداره
مـی رفتیـد و ایـن و آن فـرد را مـی دیدیـد و کلـی
فسـاد و رشـوه و چیزهـای مختلـف پیـش میآمد
کـه یـک کاری جلـو بـرود .ولـی االن دولـت
الکترونیـک این را خیلی کاهش داده و بسـیاری از
قراردادهـا و فرایندهـای اداری و حتـی مبـارزه بـا
فسـاد ،همه در همین بسـتر تکنولـوژی اطالعات
در فضایی متفاوت پیش میرود.
وی تصریـح کـرد :از منظـر مقاومـت و
جنبشـهای اجتماعـی هـم مـا خیلـی پیشـرفت
داشـتیم .در همیـن کتـاب در بخشهـای مربـوط
بـه تفکـر انتقـادی و پارادایمهایـی کـه کاسـتلز،
هابرمـاس یا متفکـران دیگر راجع بـه اینها توضیح
ً
میدهنـد کـه اساسـا بشـر توانسـته جنبـش ایجاد
کنـد .جنبشهـای محیطزیسـتگرای جهانـی کـه
بعضـی از آنهـا در سـازمان ملـل هـم نماینـده
دارنـد .همیـن جریانهایی که محروم و در حاشـیه

هسـتند ،حـذف شـدهاند و اکنـون میتواننـد
یکدیگـر را پیدا کنند .شـما در عصر گذشـته برای
اینکـه یـک برنامـه را شـکل بدهیـد کـه یـک
تلویزیـون بتوانـد آن را پخش کند ،بایـد دوربین و
فیلمبـرداری میآوردیـد و کلـی هزینـه میکردید.
امـا االن یـک موبایـل خیلـی سـاده ارزان که یک
دوربیـن و یک میکروفن داشـته باشـد حرف شـما
را در دنیـا پخـش خواهـد کـرد .در واقـع آن
محدودیتهـای زمانی مکانـی و محدودیتهای
قدرت و  ...همه کنار زده شده است.
اسلامی گفـت :در بحثهـای عدالـت
اجتماعـی و حـرف زدن طبقـات مختلـف ،یـک
زمانـی فقـط طبقـات متوسـط حـرف میزدنـد.
مثلآً تـا سـال  ،۱۳۸۸جنبشهایـی هم که شـکل
میگرفـت ،بیشـتر جنبشهـای شـهری طبقـه
متوسـطی بودنـد کـه صحبـت میکردنـد ،نظـر
میدادنـد در مـورد رأی ،دموکراسـی و آزادی بیان،
ولی شـما نـگاه کنیـد از  ۸۸به بعد طبقـات پایین
هسـتند کـه دارند صحبـت میکنند .بحث شـغل
و پول و معیشـت و رسـانه هـم دارند .رسـانه اینها
دیگـر روزنامـه و تلویزیـون نیسـت .رسانهشـان
حاصل همیـن فنـاوری اطالعات اسـت .بنابراین
ً
کال بـه نفـع طبقـات پاییـن هـم هسـت .یعنـی
میتواننـد از ایـن فضا اسـتفاده کننـد و در دنیا هم
دارنـد ایـن کار را انجام میدهنـد و حتی میتوانند
ً
تغییـر و تحـول طبقاتـی هـم داشـته باشـند .مثلا

یـک زمانـی روسـتاییها ،دهقانهـا ،کارگـران و ...
ف زدن قابل
بـه لحاظ تیـپ و قیافه و زندگی و حـر 
تمایز بودند و شـما میتوانسـتید تشـخیص بدهید
که این فرد روسـتایی اسـت یا شـهری .االن شـما
در روسـتاهای مـا برویـد ،جوانـی کـه آنجـا دارد
زندگـی میکنـد هیـچ فرقی بـا یک جوان شـهری
نـدارد .ایـن بسـتر تکنولـوژی اطالعات اسـت که
توانسـته امـکان آمـوزش ،یادگیـری ،مقایسـه و
بسـیاری از ایـن مـوارد را در دورافتادهترین مناطق
و در پایینترین طبقات هم ایجاد کند.
وی خاطرنشـان کـرد :در مجمـوع در کتـاب
سـعی کـردهام بیطرف باشـم و جانـب هیچکدام
از ایـن  ۱۰منطق را نگرفتم ولـی فناوری اطالعات
عمدتـا شـرایط خیلـی مثبتـی را بـه لحـاظ
تمرکززدایـی ،قدرت گیـری جوامع محلـی و زنده
شـدن فرهنگهای محلـی و حتی کمک بـه اقتصاد
ً
و معیشـت کسـانی کـه اصلا هیـچ راهـی بـرای
زندگـی نداشـتند ایجاد کـرده اسـت .نمونههایش
ً
هـم خیلـی زیـاد اسـت .مثال من دوسـتی داشـتم
کـه در یـک روسـتا زندگـی میکـرد و وضعیـت
مالـی نامناسـبی داشـت ،ولـی االن فیلمهـای
کوتاهـی میسـازد و در شـبکههای اجتماعـی
ً
پخـش میکنـد و خیلـی معـروف شـده و اصلا
زندگـیاش از طریـق همین فضـا تغییر پیـدا کرده
اسـت .در حالیکـه اگـر میخواسـت از طریـق
رسـمی بـه صـدا و سـیما یـا روزنامههـا و جاهای

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ً
مشـابه کار کنـد اصلا نمیتوانسـت .نه سـواد ،نه
پـول ،نـه امکانـات ،نـه وجهـه ،هیچـی نداشـت
ولـی خب االن شـما خیلی از اینهـا را میبینید که
دیگـر تلویزیون بـه دنبال آنهاسـت! االن تلویزیون
کمبـود مخاطـب دارد و دنبالـهرو شـبکههای
ً
اجتماعـی و در واقـع دنباله رو مردم اسـت .یا مثال
شـما همیـن مذاکـرات برجـام را نگاه کنیـد که در
دولـت قبـل مذاکـرات در بسـتر شـبکههای
اجتماعـی هـم جریـان داشـت یعنـی مـردم خبـر
داشـتند چـه اتفاقـی دارد میافتد و نظـر میدادند.
آن تیـم رسـانهای و آن کاری کـه در دیپلماسـی
سـایبر دکتـر ظریـف و تیمـش انجـام میدادنـد
بسـیار قدرتمنـد بـود ولـی االن مـا چنیـن چیـزی
نداریـم .ایـن قـدرت ایـن شـبکههای اجتماعـی
اسـت کـه از رییـس جمهـور آمریـکا گرفتـه تـا
ً
پارلمان مجبور میشـود بیاید و مثلا رئیس آمازون
و فیسـبوک و  ...را بیاورد و ازش سـؤال کند که چه
اتفاقـی دارد میافتـد و مـا کـدام سـمت داریـم
ً
میرویـم؟ اصلا تغییـر اساسـی روی داده و مـن
فکـر میکنـم ایـن بسـتر بـه نفـع همـان عدالـت
اجتماعـی و مباحثی که در ذهن شـما هم هسـت،
امکانات بیشتری را فراهم کرده است.
دکتـر بادامچـی در ادامـه گفـت :مـن فکـر
میکنـم پاسـخ شـما به آن سـؤال کلی مـن هم که
پرسـیدم چطـور میتوانیـم مطالـب کتـاب را در
محیـط ایـران بـه کار بگیریـم ،میتواند این باشـد
ً
کـه اساسـا فنـاوری اطالعـات در راسـتای رهایی
اسـت .البته اگر فلسـفه سیاسـیای را که در حوزه
سیاسـتگذاری وضعیـت فعلـی مـا وجـود دارد
بتوانید توضیحی بدهید ،ممنون میشوم.
مشـکالت ایران در حوزه فنـاوری اطالعات،
عمدتا ناشی از رویکرد فلسفی نادرست است.
دکتـر اسلامی پاسـخ داد :قسـمت اول
صحبتتـان کـه تکنولـوژی عامـل رهایـی اسـت،
مسـتقیم در کتـاب چنین چیـزی را نگفتهام و فقط
مکاتـب را بررسـی کـردهام .فرق ما بـا موجودات
دیگـر در ایجـاد فنـاوری اسـت .یعنـی میتوانیم
دامنـه حواس مختلـف خودمان را گسـترش داده،
دیدمـان را افزایـش بدهیـم و تـوان مـا در جهـت
بهبـود وضعیتمـان مـدام در حال افزایش اسـت و

ایـن از اول تاریـخ تـا همیـن االن وجـود داشـته
اسـت .فنـاوری اطالعات هـم که تغییـر عمدهای
به جهـت ذخیرهسـازی ،ایجاد فضاهـای مجازی
و تامیـن یـک بسـتر کوانتومـی بـدون محدودیت
بـرای انجام کارهـای مختلف ایجاد کرده اسـت؛
امـا در بسـتر سیاسـتگذاری ،سـه الیـه فلسـفی،
دکتریـن و الیـه اقدامـات یـا سیاسـتها را داریم.
ایـن کتاب در بسـتر فلسـفه بـه ما کمـک میکند.
مـن فکـر میکنـم ایـران مشـکل تکنولوژیـک و
عینـی ندارد ،ایـران مشـکل فلسـفی دارد یعنی ما
در نگاههـای فلسـفی مشـکل داریـم .هنـوز
سیاسـتمدارهای ارشـد مـا حـس میکننـد کـه
فنـاوری اطالعـات خانوادههـا را از بیـن میبـرد.
حـس میکننـد بایـد فیلتـر کننـد .حـس میکنند
بایـد از جامعـه در مقابـل فنـاوری اطالعـات
ً
صیانـت کننـد .در حالیکـه اصلا بایـد بـا ذوق و
شـوق و عالقـه و بـا یـک انـرژی تمـام به سـمت
گرفتـن اینهـا حرکـت کننـد کـه کشـور بتوانـد
پیشـرفت کند .چون اگـر ایـن کار را انجام ندهیم
 ۱۰سـال دیگر مـراودات بانکـی نمیتوانیـم انجام
بدهیـم ۲۰ .سـال دیگـر بیمـه و بانـک و سـد و
آمـوزش و  ...هیچکـدام کار نخواهد کرد و شـما
مجبوریـد اینهـا را یـاد بگیرید .یعنی کشـوری که
نتوانـد خـودش را بـا ایـن فناوریهـا وفـق بدهـد
ً
اصلا توانایی ادامـه حیات نخواهد داشـت چون
شـکلهای سـنتی در حـال از بین رفتن هسـتند و
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بایـد با یک نـگاه مثبـت چیزهای جدیـدی ایجاد
کنیم.
دکتـر بادامچـی در ادامـه سـوال کـرد :چیزی
کـه در فرمایشـات شـما متوجـه نمیشـوم ایـن
اسـت کـه آیـا شـما بـه کلـی منکـر تکنولوژیهای
انضباطـی و کنترلـی هسـتید؟ یعنی در بیان شـما
ً
چنیـن چیـزی اصلا منتفـی یـا ممتنع میشـود؟
ً
شـما اساسـا به تکنولوژیهای انقیاد قائل نیسـتید و
معتقدید تکنولوژی در راستای رهایی است؟
دکتـر اسلامی گفت :نـه ببینیـد آن انقیاد هم
بـد نیسـت .مـن بـرای شـما مثـال بزنـم مـا در
دانشـگاه  ۲۰۰نفـر را حقـوق میدادیـم کـه اینهـا
بیاینـد در دانشـگاه بچرخند با ماشـین و موتور که
کنتـرل کننـد کـی میآیـد ،کـی میـرود ،دزدی
صـورت نگیـرد ،آزمایشـگاه فلان و جاهـای
مختلـف .ولـی االن دوربین نصـب کردیم .خب.
ً
ً
یعنـی آن دویسـت نفـر کال شـدهاند  ۱۰نفـر کال
دوربیـن اسـت و همه جا هـم دارد دیده میشـود.
ً
کنتـرل اسـت ولـی ایـن کنتـرل اصلا بد نیسـت.
یعنـی دزدی ،خطـا و بسـیاری مشـکالت دیگر را
ً
کاهـش میدهـد .یا مثال شـما یک درخواسـتی را
میفرسـتی دیگـر کاغـذی و حضـوری نیسـت و
میآیـد ثبـت میشـود .اگـر پسـرخاله مـن بیایـد
بگویـد کار مـن را راه بینـداز مـن نمیتوانـم و بایـد
براساس همان ساعت و روز و  ....کار کنم.
دکتـر بادامچـی گفت :چه طور ممکن اسـت
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بـد نباشـد؟ تکنولوژی کـه در واقـع دارد دسـتگاه
ً
کنتـرل و انضبـاط را دارد تجهیز میکنـد ،دقیقا در
مقابل رهایی است!
اسلامی پاسـخ داد :ببینیـد ،رهایی شـما در
آنجاسـت که شـما در گذشـته رأی هـم میدادید،
اتفاقـی نمیافتـاد .در گذشـته صدایتـان را کسـی
نمیشـنید .رهایـی مـا آنجاسـت کـه میتوانیـم

کمپیـن تشـکیل بدهیـم ،میتوانیـم حـرف بزنیم،
رسـانه داشـته باشـیم .االن روزنامههـای مـا یکی
یکـی دارن ورشکسـت میشـوند .اکثـر روزنامهها
پنـج هـزار خواننـده هـم ندارنـد .ولی یـک فردی
ً
مثلا میبینی دو میلیون طرفـدار دارد و یک مطلب
که مینویسد دو ،سه میلیون نفر میخوانند ...
بادامچـی گفـت :درسـت اسـت! من بـه یک

نـوع تلقـی ذاتگرایانـه کـه در بحـث شـما هسـت
اعتقـاد دارم .یعنـی یک نـوع ذاتگرایی خوشـبینانه
نسـبت بـه فنـاوری کـه مانـع از ایـن میشـود کـه
بتوانیـم فنـاوری را در متـن جامعه بررسـی بکنیم و
نحوههـای مختلـف ظهـور آن را کـه اشـکال
مختلفـی از رهایـی و انقیاد را در پی دارد ،بررسـی
کنیـم .به نظر من میرسـد ایـن نقد با ایـن اوصافی
که شـما توضیـح دادید به بحث شـما وارد اسـت.
در واقـع ایـن ذاتگرایـی باعـث میشـود که شـما
نتوانیـد فنـاوری را در بسـتر اجتماعـی و سیاسـی
ً
تحلیـل بکنیـد .مثلا مـن اگـر بخواهـم از منظـر
خـودم بگویـم بیـن تکنولـوژی اطالعاتـی بـا
تکنولـوژی ارتباطی میشـود کلی تفاوت قائل شـد.
ً
یعنـی اساسـا خیلـی از مثالهایـی که شـما میزنید
بیشـتر در حـوزه ارتباطـات اسـت ولـی اطالعات
ً
عمدتـا انقیـاد آورده اسـت .تکنولـوژی ارتباطـات
ً
بـاز به رهایی نزدیکتر اسـت چون اساسـا خصلت
آن بـا فناوری اطالعـات متفاوت اسـت .این دقتها
و توجهـات را اگـر بـه کار بگیریـم شـاید در فهـم
فنـاوری در بسـترهای مختلف بتوانـد کمک بکند
و مـن حداقـل فکـر میکنم ایـن نقد وارد میشـود
کـه یـک رویکـرد خیلـی مدرنی بـر کتـاب حاکم
اسـت کـه در آن رویکردهـای جدیـد فنـاوری
اطالعـات ،حداقـل آن جهتـی کـه میشـود
تکنولـوژی را ذاتگرایانه خوانـش نکنیم و نحوههای
ً
مختلـف ظهـور آن را بشناسـیم و مخصوصا توجه
بـه جنبههای کنترلـی و انضباطی تکنولـوژی که از
ً
فوکو به بعد بیشـتر مـورد توجه قرار گرفت ،اساسـا
مغفول مانده است.
دکتـر اسلامی گفـت :بلـه میشـود نگاههای
متفاوتـی به ارتباطات و اطالعات و دیجیتال شـدن
و هوشـمند شـدن داشـت .یعنی االن کـه فضاهای
جدیـدی مثـل پایگاههای عظیـم داده ،آمـده با یک
تکنولـوژی هوشـمند مواجـه هسـتیم .بحـث
پیشبینیهـای مختلفـی کـه دارد صـورت میگیرد
از پیشبینیهـای خیلـی دقیـق هواشناسـی تـا
پیشبینـی شـورشها و گسـلهای اجتماعـی و
بحـث خودروهای هوشـمند و خیلی موارد مشـابه،
دیگـر در حوزه فناوریهـای ارتباطات و اطالعات و
حتی دیجیتال هم نیسـت .اینها دیگـر جزو انقالب

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چهـارم صنعتی اسـت و همینها هم هسـتند که به
نظرم خیلی به بشـر کمک میکند .مـا از موجوداتی
معیشـتی که همة تـوان و تالشـمان را میگذاشـتیم
که یک زندگی عادی داشـته باشـیم ،تبدی ل شـدهایم
بـه موجوداتـی توانمنـد کـه در دسـتمان همـه چیـز
وجـود دارد از رادیـو و تلویزیون و کتاب و موسـیقی
گرفتـه تـا توانایـی برنامهریـزی و ارتبـاط گرفتـن بـا
سراسـر دنیا و شـرکت کردن در کالسهای متعدد در
سـطح بینالمللـی .بعـد هـم اتفاقاتـی میافتـد که
ً
اصلا فکرش را هـم نمیکنیم و سـرعت تحوالت
خیلیباالست.
سـلیمانی گفـت :خیلـی متشـکرم از
پاسـخگویی شـما .منتهـا سـؤآل من بـه طـور
شـفاف از آقـای دکتر اسلامی این اسـت که کدام
نظریـه یـا مبانـی فلسـفی را بـا بحـث روابـط
فرامحلـی مبتنـی بـر  ICTتوسـعهیافتگی مرتبـط
ً
میداننـد .یعنـی دقیقـا اسـم نظریـه یـا بـه قـول
معـروف آن مبنـای فلسـفی که پشـت آن اسـت را
بفرمایند بسیار ممنون میشوم.
دکتـر اسلامی پاسـخ داد :فکـر میکنـم،
رویکردهـای خوشـبینانه یعنـی عملگرایـان و
لیبرالهـا و نگاههایـی کـه در سـه پارادایـم اول
منطـق همدالنـه بیـان کـردم بـه ایـن دیـد گاه
نزدیکترنـد .آنهـا بـه بحثهـای مربـوط بـه
تمرکززدایـی ،حکمرانـی خـوب ،دموکراسـی
مسـتقیم ،ایجـاد دولـت الکترونیـک نزدیکترند تا
بحثهـای مربـوط بـه تفکـرات انتقـادی،
پدیدارشناس یا پسامدرن.
در ادامـه دکتر صدرا خسـروی از حاضران در
نشسـت اظهـار داشـت :فکـر میکنـم آن چیـزی
کـه نقطـه افتـراق حـرف شـما دو نفـر اسـت بـه
عنـوان ایـن کتـاب و زمینـه تخصـص آقـای دکتر
مرتبـط میشـود .همینکـه دربـاره فلسـفه حـرف
میزنیـم ،حرفهـای کلـی شـروع میشـود و
همـان اتفاقـی میافتـد کـه در ایـن کتـاب مطرح
ً
شـده اسـت .البته من کتـاب را نخوانـدهام و صرفا
حرفهـای خودشـان را دارم بازگـو میکنـم .اینکـه
مـا دربـاره کـدام فنـاوری اطالعـات یـا ارتباطات
حـرف میزنیـم .وقتـی شـما از نرمافـزار Word
اسـتفاده میکنـی و در موبایلت اسـنپ میگیری،

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات محسـوب
میشـود ،اینکـه دوربیـن مداربسـته همـه تصاویر
شـما را برمـیدارد و اینکـه الگ مؤسسـه میبینـد
مـا داریم چـکار میکنیم هم فنـاوری اطالعات و
ارتباطـات حسـاب میشـود و مـیرود تـا
فیسبـوک و سـرقت اطالعـات کاربـردان بـدون
اینکـه اطالع داشـته باشـند کـه از آنهـا اطالعاتی
گـردآوری میشـود .همـ ه اینهـا مصادیقـی از
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات هسـتند .امـا از
کدامیـک داریـم صحبـت میکنیـم و کدامیـک
رهاییبخـش یـا انقیـادآور اسـت خیلـی جـای
بحـث دارد .تمـام آن مکاتبـی کـه دربـاره آن
صحبـت کردنـد هـم بنـا بـه ماهیـت فلسـفه
معطـوف بـه همیـن کلیگرایـی اسـت .بـه نظـرم
چیـزی کـه میتوانـد خیلـی کمککننـده باشـد،
ایـن اسـت که در همان شـروع جلسـه ،درباره این
حـرف بزنیـم کـه رهایی از چـه چیـزی و انقیاد در
بنـد چه چیـزی؟ وقتـی از رهایی حـرف میزنیم،
معمـوال بـه آن پـروژه روشـنگری برمیگردیـم اما
نمیگوییـم کـه درباره خـود رهایی از فنـاوری هم
حـرف زده شـده و دربـاره رهاییبخشـی از خـود
ایـده رهاییبخـش منشـعب از روشـنگری هـم
حـرف زده شـده اسـت .دربـاره کدامیـک از اینها
داریم صحبت میکنیم.
بادامچـی گفت :مسـئله اصلی همین اسـت؛
یعنـی حداقـل از اوایـل جنـگ جهانـی اول به این
طـرف صـورت مسـئله روشـنگری یعنـی نـگاه
خوشـبینانه بـه علـم و تکنولـوژی دیگر زیر سـؤال
رفـت یعنـی رابطـه مثبـت بیـن علـم و فنـاوری از
یکسـو و آزادی و رهایـی بشـر از سـوی دیگـر فکر
نمیکنـم ایـن ایـده بعـد از جنـگ جهانـی اول
ً
مطـرح باشـد چـون عملا پیشـرفتهترین
تکنولوژیهـا را سیسـتم نازیسـم اسـتفاده کـرد .از
آن طـرف شـوروی اسـتفاده کـرد .دولـت رفـاه
آمریکایـی اسـتفاده کـرد و فکـر میکنـم ایـن جاها
خیلـی بحثهایـی هسـت کـه میتوانسـت جلوتـر
بیایـد و شـاید جـا داشـت کـه دکتـر اسلامی یک
مقـداری این رویکردهای متأخرتـر را دنبال بکند و
ً
مخصوصـا همیـن جهتـی کـه سـؤال را از سـؤال
ذاتگرایانـه بـه کـدام علـم و تکنولـوژی منتقـل
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میکنـد .یعنـی مـا بتوانیـم از آن دیـدگاه غالـب
روشـنگری خـارج بشـویم و بحـث را در متـن
سیاسـی و اجتماعی بیشـتری بررسـی کنیـم .البته
دکتر اسلامی دیـدگاه دیگری در این کتـاب دارند.
آقای دکتر شما هم اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
اسلامی گفـت :مسـئله اصلـی کـه در ایـن
کتاب مطرح شـده ،بحث فلسـفه سیاسـی اسـت.
در فلسـفه سیاسـی ،چهار سـؤال پرسـیده میشود
کـه هـدف از تشـکیل حکومـت چیسـت؟ چـه
کسـی باید حکومـت کند؟ چگونـه باید حکومت
کنـد و نقـش مـردم چیسـت؟ اینهـا چهـار سـؤال
ارسـطویی اسـت کـه در فلسـفه سیاسـی مطـرح
میشـود مـن سـعی کردم بیشـتر بـه همیـن چهار
سـؤال در  ۱۰پارادایـم مختلـف بپـردازم و بعـد
رهایـی و انقیـاد کـه منظـور رهایـی و انقیـاد در
سیاسـت اسـت .یعنـی آیـا دموکراسـی ،آزادی،
مردمسـاالری و یک سیاسـتگذاری قانونمحور در
عصـر اطالعـات حاکـم خواهـد شـد یـا مـا بـه
سـمت یک نـوع توتالیتاریسـم و حکومت بسـته،
غیردموکراتیـک و کنترلـی حرکـت خواهیـم کرد؟
فرضیـه ایـن کتاب این اسـت کـه با حرکـت کردن
به سـمت هرکدام از اینها ،میتوانید کره شـمالی،
چیـن یـا روسـیه بشـوید یـا اندونـزی و دیگـر
کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا .یکـی از عواملی
کـه مقصـد مـا را مشـخص میکنـد انتخـاب این
پارادایمهاسـت یعنی پارادایم شـما پدیدارشناسانه
اسـت یـا محافظهکارانـه یـا پسـتمدرن یـا یـک
پارادایم خوشبین علممحور؟
در ایـران پارادایـم همدالنـه و علمی در بحث
فلسـفه نسـبت بـه تکنولـوژی اطالعـات وجـود
ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد :من بیشـتر میخواسـتم
ایـن منطقهـا را بگویـم .منطقهای دهگانـهای که
در زمینـه فلسـفه سیاسـی تکنولـوژی اطالعـات
وجـود دارد و علتـش هـم ایـن بـود کـه حـس
میکنـم کـه در ایـران ،پارادایـم همدالنـه و علمی
در بحـث فلسـفه نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات
وجـود نـدارد و نگاهها بیشـتر نگاههـای انتقادی و
پدیدارشناسـانه  -بهخصـوص محافظهکارانـه -
اسـت و طبعـا ایـن بسـتر نمیتواند زمینهسـاز این
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باشـد کـه رتبـه خیلـی خوبـی در شـاخصهای
فنـاوری اطالعـات داشـته باشـیم و البتـه مجـددا
کاری راجـع بـه سـاخت حکومت در ایـران انجام
دادم کـه نشـان داد الیههای مختلفـی در حکومت
داریـم کـه هرکـدام دیـدگاه خاصـی را دنبـال
میکننـد و درواقـع نـگاه حکومـت هم یکدسـت
نیسـت و الیههـای سیاسـی مختلـف مثـل الیـه
مذهبـی ،الیـه نظامـی ،الیـه بروکراتیـک و الیـه
دموکراتیـک و  ...هرکـدام فلسـفه متفاوتـی در این
زمینـه دارنـد و گاه روبـروی هـم میایسـتند کـه
نمونههـای آن را در شـورای عالی فضـای مجازی
 خصوصـا در دورههـای قبلـی شـورا  -شـاهدبودیم.
وی تصریـح کـرد :اسـاس مشـکل در
رویکـردی اسـت که نسـبت به فنـاوری اطالعات
وجـود دارد و پرسـشهایی مثـل اینکـه تکنولوژی
چیسـت یـا چـکار میکند و مـا را به کدام سـمت
میبـرد عمدتـا ناشـی از نگاههـای محافظـهکار،
پسـامدرن و منفـی نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات
است.
در ادامـه یکـی از شـرکتکنندگان در ایـن
نشسـت آنالیـن بـا اشـاره بـه سـخن پایانـی دکتر
اسلامی کـه مشـکل اساسـی را در انتخـاب
پارادایـم بدبینانـه نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات
عنـوان کـرده بـود اظهـار داشـت :از دیـد شـما
توسـعه فنـاوری بـا رفتـن بـه سـمت پارادایمهـای
خوشـبینانه حاصل میشـود ،حال دو سـؤال پیش
ً
میآیـد اوال اینکه ایـن انتخاب با کی اسـت؟ یعنی
آیـا ایـن انتخـاب ،آگاهانـه اسـت یـا منافـع
اقتصـادی و قدرتهـای انضباطـی هسـتند کـه این
پارادایمهـا را انتخـاب میکننـد .دومـا در همیـن
راسـتا ،نقـش سـرمایه را چطـور میبینیـد چـون
شـما دائـم از فرصتهایـی که فنـاوری ایجـاد کرده
صحبـت کردیـد ولی نکته اینجاسـت کـه فناوری
ً
واقعـا نیـاز بـه سـرمایه دارد .شـرکتهایی مثـل
فیسـبوک و گـوگل اگـر بخواهنـد پایـدار بماننـد
مقـدار زیـادی پـول الزم اسـت و آنهـا هسـتند که
بـرای بقیـه فرصـت ایجـاد میکنند و سـود اصلی
از آن آنهاسـت و آنها هسـتند کـه میتوانند جریان
اطالعـات را کنتـرل کننـد .در ایـران هـم همیـن

طـور اسـت .یعنـی اپلیکیشـنهای موفـق بزرگـی
کـه وجـود دارنـد متکـی بـه هولدینگهـای
قدرتمنـد و پرسـرمایهای هسـتند .همـه اینهـا در
واقـع منشـأ انقیـاد اسـت تـا رهایـی .ایـن بحـث
سرمایه را چطور ارزیابی میکنید؟
اسلامی گفـت :همانطـور کـه اشـاره شـد
اینهـا بـه شـبکههای قـدرت ارتبـاط دارد .یعنـی
ایـران دارای سـاختارهای چهارگانـه مذهبـی،
نظامـی ،بروکراتیـک و دموکراتیـک اسـت کـه
هرکـدام از آنهـا براسـاس فلسـفهای متفـاوت بـه
ً
فنـاوری اطالعـات نـگاه میکنـد و طبیعتـا منافع
مانـدگاری در قـدرت و حفـظ آن جایگاههـا
اهمیـت خیلـی زیـادی دارد امـا تالقـی مجموعه
اینهـا بـه سـمت اتخـاذ رویکـردی کـه بتوانـد
تکنولوژی را در راسـتای توسـعه و پیشـرفت کشور
بـه خدمت بگیرد نیسـت و جریانهای دانشـگاهی
و پژوهشهایـی هـم که انجـام میشـوند به جای
اینکـه ذهنیـت سیاسـتگذاران و حتـی افـکار
عمومـی را نسـبت بـه ایـن فنـاوری اطالعـات و
عصر اطالعات روشـن کنند ،بیشـتر رویکردهایی
دارند کـه واهمه ایجـاد میکند .بنابرایـن این طور
نیسـت کـه بتوانیـم انتخـاب کنیـم .حـاال مثال در
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و مجلـس و ...
ً
فرصتهایـی داریـم مثلا در همیـن دوره قبلـی،
وزارت ارتباطـات بـه دلیل انتخابی که مـردم کرده
بودنـد کارهـای خیلـی اساسـی را انجـام داد و
اینترنـت همـه جـا گسـترش پیـدا کرد و سـرعتش
زیـاد شـدو جایگاه مـا در این حوزه ارتقـا پیدا کرد
ولـی هـر زمان کـه وجـوه دموکراتیک و مشـارکت
ً
مـردم کاهـش پیدا کنـد طبیعتا ،گروههـای دیگر و
ذینفـوذان قـدرت باالتـری دارنـد و این حـوزه را
هـر چه بیشـتر به سـمت منافـع خودشـان حرکت
میدهنـد ،مثـل چیـزی کـه در بحـث تولیـد
سـریالهای خانگـی دارد اتفـاق میافتـد .خـب
شـما تلویزیـون را داریـد کـه روز بـه روز دارد،
مخاطبـش را از دسـت میدهـد و از طـرف دیگـر
فضاهـای فعال بخـش خصوصی را داریـد که اگر
موفـق باشـند میتواننـد مخاطـب جـذب کنند و
اگر موفق نباشـند ،مخاطب خودشـان را از دسـت

خواهنـد داد .یعنـی مـردم امـکان انتخـاب دارنـد
ولـی در مـورد تلویزیـون مـا چـه امـکان انتخابی
داریـم؟ کجـای دنیـا به این شـکل انحصـاری در
حـوزه رسـانه عمـل میشـود؟ مـا میتوانیـم
بگوییـم کـه آن فلسـفه نقـش اساسـی را در
سیاسـتگذاریهایی کـه انجام میشـود دارد و من
سـعی کـردهام در ایـن کتـاب  ۱۰مـورد از
فلسـفههای موجود در زمینـه تکنولوژی اطالعات
را توضیح بدهم.
بادامچـی در ادامـه گفـت :بـه نظـرم دیـدگاه
شـما در زمـره دیدگاههایی اسـت کـه معتقدند که
توسـعه تکنولـوژی منجـر بـه توسـعه سیاسـی
میشـود کـه البتـه خـودم بـه شـدت منتقـد ایـن
دیـدگاه هسـتم .حـاال ایـن گفتوگوی انتقـادی را
هـم میشـود بـه زمـان دیگـری موکـول کـرد ولی
فکـر میکنـم ایـن بحـث بسـیار مهمی اسـت که
حداقـل تجربـه ایرانی ما نشـان میدهد کـه رابطه
مسـتقیم توسـعه تکنولـوژی بـا توسـعه سیاسـی،
ً
فرضیه صحیحی نیسـت .اساسـا زیسـت تکنیکی
 ۱۵۰سـال اخیر در ایران همواره در راسـتای انقیاد
بـوده نـه در راسـتای رهایـی و آن بخشهایـی هم
کـه در راسـتای رهایـی بـوده ،بخشهـای
غیررسـمی یعنـی خـارج از بخشهایـی بـوده که
توسـعه تکنولـوژی را در داخـل دولـت در پـروژه
نوسـازی دنبـال میکردنـد .قصد ما این اسـت که
حـوزه مطالعـات فنـاوری کـه توسـط علـوم
اجتماعی و علوم انسـانی و علوم سیاسـی در ایران
مغفـول واقع شـده ،بیشـتر مـورد توجه قـرار بگیرد
و مـا ایـن دیسـیپلین را بتوانیـم جدیتـر دنبـال
بکنیـم و از روی مسـائلی هـم که در جامعـه ایران
درگیـر آن هسـتیم و هـم در جامعـه و هـم در
سیاسـتگذاری مشـخص اسـت که این یک حوزه
خیلی استراتژیکی است.
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دوازدهمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری:

معرفی و نقد کتاب «ذهن برتر از ماشین :قدرت شهود و خبرگی انسانی در عصر رایانه»
دوازدهمیـن نشسـت گـروه مطالعـات
علم و فناوری مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی روز چهارشـنبه  ۱۹آبانمـاه از
ساعت  ۱۳تا  ۱۵برگزار شد.
در هشـتادو چهارمیـن نشسـت
تخصصی مؤسسـه ،آقای یاسـر خوشنویس،
مترجـم و پژوهشـگر مطالعـات فنـاوری ،به
معرفـی و نقـد کتـاب «ذهن برتر از ماشـین:
قـدرت شـهود و خبرگـی انسـانی در عصـر
رایانـه» پرداختـه شـد .دبیری این نشسـت به
عهـده دکتـر محمدحسـین بادامچـی ،عضو
هیئـت علمی گروه مطالعات علـم و فناوری
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
بود.
در ایـن نشسـت دکتـر بادامچـی بیـان
داشـت ذهن برتر از ماشـین ،قدرت شهود و
خبرگـی انسـانی در عصـر رایانـه نوشـته
بـرادران دریفـوس ،یوبـرت و اسـتوارت
دریفوس اسـت کـه بسـیار کتـاب مهمی در

حـوزه هـوش مصنوعـی ،مطالعـات فناوری
اسـت .البتـه ابعـاد کتـاب بسـیار وسـیعتر
هسـت و گسـترههای بزرگـی در حـوزه
آمـوزش ،حـوزه مدیریـت ،سیاسـتگذاری و
حتـی علـوم اجتماعـی را دربـر میگیـرد .از
جملـه یکـی از آثـاری کـه در حـوزه علـوم
اجتماعـی خیلـی تحـت تأثیـر ایـن کتـاب
هسـت خودم در دسـت ترجمه دارم و نشـان
میدهـد که بهشـدت کتـاب کتاب وسـیع و
گستردهایسـت و آثـار مهمـی را برجـای
گذاشـته و خوشـحالیم کـه بـه همـت
پژوهشـکده فلسـفه و کالم اسلامی
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی ایـن
کتـاب چاپ شـده .ما بـا توجه بـه اینکه این
ً
نشسـت مشـترکا بیـن مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی و پژوهشـگاه علـوم و
فرهنـگ اسلامی و انجمـن جامعهشناسـی
برگزار میشود.
در ادامـه آقای خوشـنویس بیان داشـت

دریفـوس فردی اسـت کـه در آمریکا فلسـفه
خوانـده و خـودش هـم در دورهای کـه
تحصیل میکرده به فلسـفه قـارهای عالقمند
میشـود و بعـد هایدگـر میخوانـد و بعـد
فوکـو میخوانـد .درواقـع مـا دریفـوس را
بیـش از آنچـه کـه بـرای هـوش مصنوعـی
بشناسـیم بـه خاطـر دو کتابـی کـه در شـرح
هایدگـر و فوکـو نوشـته و هـر دو بـه فارسـی
هـم ترجمه شـده ،اسـت .از قضـای روزگار
دریفـوس در  MITتدریـس میکـرده و
دانشـجوهایی هـم داشـته و بـرادرش هـم
اسـتاد ریاضـی همـان دانشـگاه بـوده و از
مبدعـان چیـزی بـوده کـه االن مـا بـه آن
میگوییـم تحقیـق در عملیـات .یعنـی
دریفـوس یکـی از مبدعـان تحقیـق در
عملیـات اسـت .اینهـا از یـک اثر شـبکهای
هـم بهرهمند بودنـد و نزدیک بودنـد به نبض
رباتیـک  MITو خـب امآیتـی یـک جایی
اسـت کـه باالخـره بـزرگان همه رشـتهها در
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آنجـا رفـت و آمـد دارنـد .دریفـوس خـودش توضیـح میدهـد و میگویـد مـن وقتی که
ً
تـازه اسـتاد شـده بـودم و داشـتم تدریـس می-کـردم ،یعنـی اوایـل دهـه  1960اصلا
کامپیوتـری ندیـده بـودم و کامپیوتـر یک چیـز خیلی عجیـب و غریب بود کـه فقط چندتا
آزمایشـگاه وجـود داشـت .این خیلی جالب اسـت که  60-50سـال پیـش یک همچین
وضعیتـی بـوده و در امآیتـی یک آدمهای معـدودی کامپیوتر دیده بودنـد و آنجا آدمهایی
مثـل سـایمون و غیـره کـه مـا اینهـا را بـه خاطـر کارهایشـان در نظریـات متعـدد و در
مدلسـازی و در همیـن هـوش مصنوعـی میشناسـیم .آنهـا در امآیتی روی یک سـری
نرمافـزار و یـک سـری ربـات کار میکردنـد و دریفـوس بـا اینهـا نشسـت و برخاسـت
داشـت .بـه واسـطه تحصیالتـش و بهواسـطه بـرادرش و ایـن رفـت و آمدهـا دریفـوس
متوجـه میشـود کـه آن چیـزی کـه دنبالـش هسـتند و بـه آن میگوینـد هـوش مصنوعی
چیسـت .بعـد جالـب اسـت کـه از همـان ابتـدا میشـود منتقد هـوش مصنوعـی .یعنی
اولیـن مقالهای که در این زمینه مینویسـد اسـمش هسـت هوش مصنوعـی و کیمیاگری.
به همین سـادگی .یک گزارش مینویسـد برای َرند که بنیاد تحقیق و توسـعه آمریکاسـت
و پشـتیبان آن برنامـه هـوش مصنوعـی امآیتـی بـوده و بهعنـوان یـک فرصـت مطالعاتی
ً
یـک مقالـه آخـرش ارائـه میدهـد که ایـن چیزهایـی کـه میگوینـد کال به خطـا خواهد
رفـت و هیـچ وقـت محقق نخواهد شـد و شـبیه ادعاهـای کیمیاگران اسـت .کـه میآیند
ً
میگوینـد مثلا مـا یـک ماشـینی خواهیم سـاخت کـه میتواند به جـای انسـان تصمیم
بگیـرد ،یک ماشـین خواهیم سـاخت کـه به جای انسـان بتواند بـازار بـورس را پیشبینی
کنـد ،سـامانههای موشـکی را بتوانـد کنتـرل کند ،کارکن رسـتوران باشـد و غیـره و ذلک.
دریفـوس معتقـد بـود کـه اینهـا مثـل ادعاهـای کیمیاگـران اسـت مثـل اینکـه مـس را
میتوانیـم طلا بکنیـم .بعـد شـروع کـرد بـه نوشـتن مقـاالت و کتابهایـی در نقـد کل
پـروژه هـوش مصنوعـی کـه  1979یـک کتابـی نوشـت و منتشـر کـرد ،آنچـه رایانههـا
نمیتواننـد انجـام بدهنـد .سـال  1986یـک کتـاب دیگـر منتشـر کـرد Mind over
 Machineیعنـی ذهـن برتـر از ماشـین که همین چیزی اسـت که مـن االن ترجمه کردم
و سـال  92یـک کتاب دیگری نوشـت ،آنچـه کامپیوترها بـاز هم نمیتواننـد انجام دهند.
اولـی بـود  What computers can’t doدومـی بـود What computers still can’t
 doهنـوز هـم کـه  30سـال گذشـته و اینها آمدنـد و کارهایشـان را اصالح کردنـد باز هم
کامپیوترهـا نمیتواننـد یـک کارهایی را انجـام بدهند .تـا پایان عمرش هـم در  2017که
از دنیـا رفـت به این نقادیش ادامه داد .نقادی دریفوس بسـیار ریشـهای اسـت و آن چیزی
کـه مـن میخواهم بـه آن اشـاره کنم همـان خالصـهای از نقادی اوسـت در کتـاب آنچه
کامپیوترهـا نمیتواننـد انجـام بدهنـد ،بسـط پیدا کـرده که کتـاب اول اوسـت .ذهن برتر
از ماشـین کتـاب دومـش اسـت .آنجـا میگویـد کـه برنامـه هـوش مصنوعـی  4پیـش-
فـرض دارد کـه مـن دریفوس هایدگـر خوانـده و فوکوخوانده بـا همه آنهـا مخالفم .چهار
ِ
پیشفـرض هـم خیلی زیبـا مرتب کـرده .میگوید یـک پیشفـرض روانشـناختی دارد به
اینـم عنـی کـه ذهنمنـدی درواقـع جـز اینکـه یک ماشـین کار بـا قواعـد صوری باشـیم
یعنـی چـه مدلـی هوشـمند اسـت؟ این جـوری هوشـمند اسـت کـه بتواند با یک سـری
قواعـد صـوری کارکنـد و مسـئله حـل کنـد .قواعـد را برنامهنویـس بـه او می-دهد ،یک
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نرمافـزاری مینویسـد ایـن نرمافـزار روی یـک سـختافزار ران میشـود و خروجـی
نرمافـزار میشـود یـک تصمیم .یـن تصمیم مبتنی اسـت بر یک سـری قواعـد صوری که
مـا از طریـق برنمـاه بـه کامپیوتـر وارد میکنیـم .ایـن پیشفـرض را بگذاریـم کنـار.
پیشفـرض دوم کـه پیشفـرض زیستشـناختی اسـت و آن هـم اینکـه مغـز هـم چیـزی
جـز یـک ماشـین کار بـا قواعد صـوری نیسـت .یعنی نرونهـا و شـلیک نرونهـا و اینها
سـختافزاری اسـت کـه یـک نرمافـزاری که همـان ذهن بشـری اسـت دارد بـا اینها کار
ً
میکنـد و انسـانها تصمیـم میگیرند بـرای خودشـان ،مثال راهشـان را در قـدم زدن پیدا
میکننـد ،میتواننـد ماشـین برانند ،میتوانند تصمیـم بگیرند روی بورس سـرمایهگذاری
بکننـد یـا نـه .میگوید یک سـری قواعد صـوری داریم کـه آن قواعد صـوری همان ذهن
ماسـت و ایـن از طریـق نورونهـا و شـلیک نورونهـا ران میشـودو یـک سـری تصمیم
میگیـرد و بعـد نشـانههایی کـه در بدن مـا هسـت را تبدیل می-کننـد به رفتـار و گفتار و
قـدمزدن و هـر چیـزی .همیـن اتفاقی کـه االن دارد در مورد مـن میافتد .او معتقد اسـت
کـه ذهـن ایـن طـوری کار نمیکنـد .یعنی بخشـی از نقادی دریفـوس هـم در آن کتاب و
هـم در ایـن ذهـن برتر از ماشـین همین اسـت کـه ذهن این جـوری کار نمیکنـد و ذهن
از طریـق قواعـد صـوری تبعیـت نمیکند بلکـه از طریق یـک چیزی فعالیـت میکند که
بهـش میگویـد بازشناسـی کلگرایانـه شـباهت .یعنـی از طریـق تحلیـل شـباهت
ً
موقعیتهـا بـا هم ذهـن کار میکند نـه از طریق قواعد صوری و از اینجاسـت که اساسـا
جـدا میشـود از هـوش مصنوعـی کـه مبتنـی بـر قواعد صـوری گسسـته اسـت .بنابراین
میگویـد نـه تنهـا ذهـن یعنـی پیشفـرض زیستشـناختی را میبرد زیر سـؤال بـه اینکه
نـه تنهـا مغـز انسـان یـک ماشـین کار بـا قواعـد صـوری نیسـت بلکـه آن پیشفـرض
روانشـناختی را هـم میبـرد زیـر سـؤال ،هـم هوشـمندی ایـن نیسـت کـه کار بـا قواعد
صـوری باشـد .یعنـی تعریـف مـا و آن روانشناسـی کـه دربـاره هوشـمندی کردیم غلط
اسـت و ذهـن بشـر هـم ایـن جـوری کار نمیکنـد .مسـئله سـوم و چهارمش هـم خیلی
جالـب اسـت .میگویـد یک پیشفـرض معرفتشناسـی هم وجـود دارد کـه معرفت که
اجزایـش را مـا میدهیـم بـه برنامـه کامپیوتـریشـدنی اسـت یعنـی فرماالیز شـده یعنی
شـما میتوانیـد معرفـت را تبدیـل کنیـد بـه مجموعـهای از گزارههـای منفصل و گسسـته
بعـد اینهـا را بـه خورد ماشـین میدهید بهعنوان شـرایط محیطی یـا اصـول و قواعد را هم
کـه بـه خـوردش دادهایـد ایـن با ایـن قواعـد و اصـول کار میکند و یـک تصمیم به شـما
میدهـد .... .یـک رویکـرد ذهنمنـدی متجـدد دارد کـه از هایدگـر گرفته اسـت مبنیبر
اینکـه معرفـت آنجـا بـودن از جنـس حضـور در جهان اسـت نه اینکـه یـک مجموعه از
نظریات مبنای دیدن و تحلیل ما باشد.
ً
ً
ایـن دقیقـا جایـی اسـت کـه دریفـوس میشـود  ...هایدگـر و کال از کل فلسـفه
ً
انگلیسـیزبان فاصلـه دارد میگیـرد و خـودش هـم کاملا آگاه اسـت .میگویـد اشـتباه
مـال قـرن هفدهـم اسـت ،تصـوری کـه دکارت و بیکـن دادنـد و الیـب نیتس قبـل از آن
خطـا را میرسـاند به سـقراط و افالطـون وارسـطو زمانی که اینها شـروع کردنـد به تبیین
 ....بشـری در قالـب دانشهـای صـوری .میگویـد آنهـا اشـتباه کردنـد و مـا دوبـاره
برمیگردیـم بـه فلسـفه پیشاسـقراطی کـه مورد عالقـه هایدگر اسـت و پـای پارمنیدس و
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افـرادی شـبیه بـه او میآیـد وسـط و همـان چیـزی کـه تمـدن غرب با آن دشـمن هسـت
ً
دریفـوس دوبـاره میخواهـد در پـی هایدگـر آن را احیـا کنـد .معرفت اصال ایـن جوری
نیسـت کـه بخواهـد مجموعـهای از گزارههای گسسـته باشـد .بعد پیشفـرض چهارم که
وابسـته اسـت و متناظـر هسـت بـا معرفـت پیشفـرض وجودشناسـی اسـت کـه جهـان
مجموعـهای از گزارههاسـت کـه ایـن درواقـع راسـل و ویتکنشـتاین اول اسـت .اتمیسـم
ً
منطقـی را کال باهـاش مخالـف اسـت و میگویـد جهان مجموعـهای از گزارهها نیسـت
یعنـی تصویـری کـه منطق فلسـفی داشـت در اوجـش ،آن هم میگـذارد کنـار و جهان و
انسـان وقتـی کـه در کنـار هم ،بودن در جهان اسـت کـه انسـان را میسـازد ،و جهان هم
حاصـل تحـوالت هسـتی .حـاال هرچیـزی کـه مـا بخواهیـم در بحـث هایدگـر و
اگزیستانسیالیسـتها دنبالـش بگردیـم .خیلـی نقـادی دریفـوس بنیـادی اسـت .بسـیار
ً
فراتـر از ایـن اسـت کـه مـا بگوییـم مثلا ماشـین لرنینـگ آوردیـم ،موقعیتهـای
سیچوایشـنال را بیشـتر بسـط دادیـم .رال نـتورک را به کار بردیـم .همه ایـن کارها را هم
کـه بکنیـد باز هـم اگرچـه ماشـینها و کامپیوترهایی کـه امـروزه میسـازیم نزدیکترند به
ً
آنچـه کـه ظاهـرا مغز مـا دارد انجـام میدهـد و حـاال نوروسـاینس و علوم شـناختی هم
درکار هسـتند ولـی بـاز هـم مسـائلی کـه دریفـوس سـال  1972مطـرح کـرده ،بـه قوت
خودشـان باقـی هسـتند .یعنـی درواقع ما وقتـی که از هـوش مصنوعی صحبـت میکنیم
همزمـان بایـد هـم فلسـفه ذهـن بلنـد باشـیم ،هـم روانشناسـی بلـد باشـیم هـم یـک
موقعیتهـای زیستشناسـی و نوروسـاینس بلـد باشـیم و هـم بایـد معرفتشناسـی
ً
بدانیـم چیسـت هـم از نرمافزارنوشـتن را سررشـته داشـته باشـیم ،هـم نهایتـا یـک تلقی
وجودشـناختی از خـود جهـان داشـته باشـیم و ایـن کارهایـی کـه داریـم بهعنـوان هوش
ً
مصنوعـی انجـام میدهیـم .اصلا هـوش مصنوعـی چیسـت؟ من هوشـمند این وسـط
ِ
چـکاره هسـتم ،نسـبت مـن بـا جهـان چیسـت؟ بعـد اگـر میخواهـم هـوش مصنوعی
بسـازم آیـا او بایـد شـبیه هـوش بشـری باشـد یا نـه یک هـوش دیگری اسـت کـه قدرت
ً
ً
حـل مسـئله دارد ولـی اصلا شـبیه هـوش بشـر نیسـت .و اینهـا کاملا چندرشـتهای یـا
بینرشتهایسـت .یعنـی ایـن جـوری هـم نیسـت که شـما چند متخصـص از چنـد حوزه
بیاوریـد کنـار هم و اینهـا بتوانند بـا همدیگر حرف بزنـد .آدمهایی میخواهـد که اگرچه
تخصصـی دارنـد ولـی دل بدهنـد بـه فرد بـا تخصص دیگـر و درگیـر ماجرا میشـوند از
منظـر دیگـری و آن وقـت دیگـر موقعیـت بینرشـتهای پدیـد میآیـد .مـن االن کتـاب
 Mind Over Machineرا ترجمـه کـردم امـا پیشـنهادی کـه بـرای ناشـر داشـتم و االن
داریـم صحبـت میکنیم این هسـت کـه آن دوکتاب دیگـر و چند مقاله کلیـدی دریفوس
را هـم ترجمـه کنیـم و بعـد مـا یک تصویـر کاملتـری به زبـان فارسـی پیـدا میکنیم که
ً
نقـادی اصلا از کجا نشـأت میگیرد و چطـور دارد پیش مـیرود .من بـرای اینکه گفتارم
را در ایـن بخـش پایـان بدهـم می-خـوام بـه ایـن اشـاره بکنـم که اگرچـه وقتی شـما در
همیـن ذهـن برتـر از ماشـین را میخوانید چـون کارهای دیگـر دریفوس بخشـی از آنچه
ً
کـه دریفـوس دارد نقـد میکنـد بعـدا  ....متخصص هوش مصنوعی اسـت بـه کار گرفته
میشـود یـا در عمـل آن را تجربـه میکننـد بعضـی از اشـتباهات را کنـار میگذارنـد و
مسـتقل از دریفـوس ،بعضیهـا دریفـوس هـم خواندهانـد امـا بیشترشـان نـه و کمـاکان
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برخـی از انتقـادات دریفوس سـرجایش هسـت و بعضیهـا حل و فصل شـده .یک نکته
دیگـری کـه وجـود دارد اینکه زبـان دریفوس خیلـی رادیکال اسـت و نقادیـش خیلی تند
اسـت .گاهـی حالـت توهین و تحقیر هـم پیدا میکنـد .یعنـی آدم فکر میکنـد این دارد
در ایـن کتـاب خیلی محترمانه کل اینها را ،عقبه و سـواد و سـبک و رویکرد و اخالقشـان
را دارد بـه سـخره میگیـرد و بـه نظـر گاهـی هـم خیلی خشـن میشـود .منتقدها بـه این
نکتـه اشـاره میکننـد و میگوینـد خیلـی اوقـات محتـوای انتقـادات دریفـوس در همان
دهـه  70و  80کـه مطـرح شـد درسـت بـود و حتـی طـرف بحـث او متوجـه اشـکاالت
خـودش در آزمایشـگاه شـده بـود و ممکـن بود کتـاب دریفـوس را هم بخوانـد .اما لحن
دریفـوس تنـد بـود .درواقـع از نظـر جامعهشناسـی معرفـت هـم خیلی جالب اسـت که
دعـوا بـه سـرعت بیـخ پیدا کرد بـه نحوی کـه دیگـر دریفـوس را راه نمیدادنـد در آن لب
و اطرافـش .خـود دریفـوس در همیـن ماینـد اور ماشـین توضیـح میدهد که مـن را کنار
گذاشـتند و حتـی ایـن قدر فشـار زیاد بود که هیچکسـی با من در رسـتوران دانشـگاه غذا
نمیخـورد .اگـر میخواسـتم بـروم یـک جا غـذا بخـورم باید یک میـز تنها مینشسـتم و
همـه بلنـد میشـدند میرفتنـد .دونفر هـم که خواسـتند با مـن مصاحبه کنند یـک کانال
تلویزیونـی ،یکیشـان شـب قبـل از مصاحبه و ضبط مصاحبه را کنسـل کـرد و یکی با من
در خانـهاش بیـرون شـهر قـرار گذاشـت و بـه من گفت اگـر من و تـو را با هـم در کمپس
ببینیـد برای من دردسـر درسـت میشـود .درواقـع میخواهـم بگویم که نافهمـی متقابل
و خشـونت محـدود به یـک منطقه که حاال اسـمش را هرچـه بگذاریم ،مثل جهان سـوم
نیسـت و در آمریـکا در امآی-تـی هـم اوضـاع از همیـن قـرار اسـت و شـما هروقـت که
منتقـد  main streamبشـوید احتمـال اینکـه همـه جـور بالیی سـرتان بیاورند هسـت.
البتـه خـود لحـن دریفـوس هـم بیـش از حدخشـن بـه نظر میرسـد .ایـن گفتـار من در
آغاز و بحث را در اختیار دکتر بادامچی قرار میدهم.
در ادامـه دکتـر بادامچـی پرسـید :ایـن کتـاب یـک نظریـه یادگیـری دارد کـه ایـن را
ً
مـیآورد در حـوزه آمـوزش و اصلا یک فصـل آن در ارتباط بـا آموزش آنالین هسـت که
فکـر میکنـم ایـن روزهـا ما خیلـی درگیر آن هسـتیم .یـک فصل کتـاب هـم در نقد علم
مدیریـت اسـت .مـن فکـر میکنـم هـردوی اینهـا چیزهایی هسـتند کـه خیلـی در ایران
مبتالبـه مـا هسـتند .سـایمون را مـا در ایـران بیشـتر بهعنـوان نظریهپـرداز رفتار سـازمانی
ً
میشناسـیم تـا علـم مدیریـت و اینجـا کاملا مـورد نقـد دریفـوس قـرار میگیـرد .مـن
دوسـت داشـتم کـه اگـر خودتان هـم مایـل بودید راجـع به ایـن دو بخش کتـاب هم یک
توضیحـی بدهیـد و یـک گریـزی هـم در نهایـت به اهمیـت این کتـاب در فضـای فعلی
ایـران ،اگـر بتوانیـد یک بخشـی هم اختصـاص بدهیـد به این بحـث ممنون میشـوم که
یک مقدار اهمیت ترجمه کتاب در شرایط فعلی را هم اشاره بکنید.
ً
آقـای خوشـنویس در پاسـخ بیـان داشـت هـر دو نکتـهای که شـما میگوییـد کامال
درسـت اسـت ایـن کتاب دریفـوس درواقع مبتنی اسـت بر یـک نظریه دربـاره مهارت که
ً
برمیگـردد بـه چندتـا روانشـناس کـه خـود دریفـوس هـم بعـدا کارهـای اینها را بسـط
میدهـد .فصـل اول کتـاب نقـادی دریفـوس دربـاره پیش-فـرض دوم اسـت .یعنـی
پیشفـرض زیستشـناختی و همینطـور روانشـناختی در کنـار هـم .ببینیـد نقطـهای که

30

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دریفـوس از آن وارد میشـود ایـن اسـت ،همان موقع وقتی که این کتاب را نوشـته مسـئله
و چلنـج اصلـی ایـن بـوده که یـک برنامه شـطرنج بـازی میکنـد شـطرنجبازهای واقعی
را شکسـت بدهـد .ایـن در امآیتـی یـک آرزو بـوده .یعنـی مـا سـال  1992دیـپ بلـو
کاسـپاروف را شکسـت داد .خـب  1970یـا  1980کـه ایـن کتابها منتشـر میشـد این
ً
کاملا یـک آرزو بـود .دریفـوس میگوید هیچ شـطرنجبازی به سـبک برنمـاه کامپیوتری
شـطرنج بـازی نمیکنـد .برنامـه کامپیوتری چـکار میکند؟ تمـام قواعد بـازی را صوری
ً
میکنیـم و بهـش یـاد میدهیم بعـد در هر دقیقه مثلا  50هزار حرکت را لیسـت میکند،
ً
خروجـی آنهـا را بررسـی میکنـد عواقبـش را میسـنجد بعد مثلا میگوید مـن حرکت
سـه هـزار و دویسـتم را انجـام می-دهـم .دریفـوس میگویـد هیـچ شـطرنجبازی ایـن
ً
جـوری بـازی نمیکنـد .شـطرنجباز حررفـهای از ایـن طریـق بـازی میکند که مثلا در
عمـرش سـی هـزار بار بـازی کرده ،بـه صفحه شـطرنج که نـگاه میکند و بـه موقعیت که
نـگاه میکنـد یـاد دفعاتـی میافتـد کـه موقعیـت صفحه این شـکلی بوده و شـبیه بـوده و
ً
ایـن باختـه .پـس میگوید این شـکل بازی خوب نیسـت یا مثلا بـرده و میگوید همین
شـکل بـازی را ادامـه میدهـم .ایـن نقـد آن پیشفـرض دوم اسـت که بـه نظـر دریفوس
ذهـن مـا بازشناسـی کلگرایانـه شـباهت میکنـد .نمـیرود که قواعـد صـوری را بهوش
مصنوعیـورت گسسـته دنبـال کنـد و پیاده کنـد و اپالی کند .شـطرنجباز حرفـهای ،راننده
حرفـهای ،یـک خلبـان حرفـهای ،من کـه دارم حـرف میزنـم ،کـه همـه در کار خودمان
ماهـر هسـتیم هیچ وقـت قواعدصوری را دنبـال نمیکنیم .مـن االن به هیچ وجه دسـتور
زبـان فارسـی را در ذهنـم ران نمیکنـم کـه میخـوام االن ایـن جملات را بسـازم .یـک
راننـده خـوب هیچ وقـت وقتی ماهر میشـود و خبره میشـود دیگر قواعدی کـه روز اول
ً
در آموزشـگاه رانندگـی گفتنـد را دنبـال نمیکنـد اتفاقـا اگر بخواهـد آنها را دنبـال کند...
مـن اگـر بخواهـم االن کـه بـا شـما حـرف میزنم فعـل و فاعـل بچینـم هول میشـوم و
اشـتباه میکنـم ،جمالتـم غلط و غلوط میشـود او هم تصـادف خواهد کـرد .خلبان هم
ً
بخواهـد ایـن جـوری کار کنـد حتما سـقوط میکنـد .بنابراین اینجـا مام واجهیـم با یک
ً
نظریـه روانشناسـی کـه اصال ذهن چطـور در یک چیزی اکسـپرت میشـود و فصل اول
کتـاب درباره یک نظریه اسـت کـه االن در علـوم تربیتی آن را تدریـس میکنند .میگوید
فـرد اول مبتـدی اسـت ،بعد بیگینر اسـت ،یعنی نوآموز اسـت ،بعد در ایـن دو لول قواعد
را دنبـال میکنـد .بـه مرحلـه توانمندی ،سـومی کـه توانمندی اسـت ،چهارمـی که تبحر
ً
اسـت و نهایتـا خبـره .به تدریـج قواعد را رها میکنـد و میرود غوطهور می-شـود ،درگیر
میشـود اینوالـو میشـود در کار و از تجربـهاش میآمـوزد و به تعبیر دوسـتانی که فلسـفه
ً
علـم یـا روانشناسـی کار میکننـد آن کار برایـش  sub consciousمیشـود .یعنی مثال
ً
االن دوسـتانی کـه رانندگـی میکننـد اصلا خیلـی از موقعهـا برایشـان پیش آمـده که به
مسـیر نـه فکـر میکنند و نـه هیچـی .درگیر افـکار شخصیشـان هسـتند رویاپردازیهای
خودشـان و مسـائل یومیهشـان بعـد میبیننـد رسـیدهاند به مقصـد .بدون اینکـه تصادف
کـرده باشـند .ایـن را بهـش میگوییـم سایکانشـس شـدن .مـن االن کـه دارم صحبـت
میکنـم بـه تکتـک جمالتـم فکـر نمیکنـم مـن دارم خـط گفتگـو را جنرالـی دنبـال
میکنـم دو سـه تـا چیـز دیگـر هـم دارد همزمـان پراسـس میشـود .اگـر بخواهـم بـه
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ً
تکتـک جمالتـم از نظـر اینکـه فعـل و فاعلـش تنظیـم شـده و اینهـا فکـر بکنـم اصلا
گفتـارم کنـد خواهـد شـد و اشـتباه هـم میکنـم .هـر خبـرهای برخلاف شـیوهای که در
کدنویسـی کالسـیک هسـت میآیـد بازشناسـی کلگرایانـه شـباهت میکنـد و بنابرایـن
پیشفـرض دوم مـیرود زیـر سـؤال کـه ذهـن این طـور کار میکنـد .پیشفـرض اول هم
ً
مـیرود زیر سـؤال به لحاظ روانشـناختی .اصلا هوشـمندی کارکردن بـا قواعد صوری
نیسـت .هوشـمندی یعنـی بـره شـدن و آن وقت تصـور مـا از اینکه یک هـوش مصنوعی
بایـد چـکار بکنـد عـوض میشـود .خـب بعـد ایـن نظریـه علـوم تربیتـی را کـه بسـط
میدهـد و خـودش هـم ارجـاع میدهد به  3-2تـا از روانشـناسهایی کـه آن دوره فعال
ً
بودنـد .ایـن را میآیـد بـهکار میبرد در سیسـتمهای خبره .مثلا در مدیریـت ،در آموزش
در مسـائلی مثـل تحلیل بـورس و اینها .دیگر سیسـتمهای خبره ،اکسـپرت سیسـتمی که
ایـن بچههـای هـوش مصنوعـی در دانشـکده کامپیوتـر و اینها ادعـا میکنند اینهـا مبتنی
بـر قواعـد صـوری هسـتند ،موقعیتهـای جهان واقعـی .چـه در مدیریت چه در مسـائل
مربـوط بـه آمـوزش و هر حـوزه دیگری مسـائل سیچوایشـنال موقعتی هایدگری هسـتند.
(؟ )00:35:29...در حالیکـه اینهـا الکـی میگویند سیسـتم خبره سـاختیم در حالیکه
لفـظ دریفوسـی اسـت ،میگوید اینهـا فقط خطـوط برنامهشـان را طوالنیتـر کرده-اند.
اینهـا چـون چارچـوب فکریشـان غلـط اسـت خروجـیاش بـاز هم رفتـار خبره انسـانی
نشـان نخواهـد داد .ایـن را میآیـد بـا مثالهـای مختلفـی کـه مـیآورد ایـن را بسـط
میدهد .از سیسـتمهای خبره دهة  1980چگونه ممکن اسـت ما را به اشـتباه بکشـانند،
ً
و خطـری هـم کـه دریفـوس ادعـا میکنـد میگویـد مثلا اگـر شـما تصمیمگیـری
موشـکهای اتمیتـان ،بسـاط جنگ سـرد را داشـتیم ،میگوید اگر یـک روزی تصمیم-
گیـری موشـکهای اتمـی را بدهیم دسـت این سیسـتمهای بـه قول معروف اکسـپرت که
میلیونهـا دالر هـم وزارت دفـاع برایـش پـول گرفتـه ،معلـوم نیسـت آخر سـر چـه بالیی
سـر مـا بیایـد .اگـر آمـوزش بچههایمـان را بسـپاریم دسـت سیسـتمهای خبره آموزشـی
رایانـهای معلـوم نیسـت آنها چه یـاد خواهند گرفت .اگـر تصمیمگیری در شـرکت جیام
و فـورد و اینهـا را بسـپاریم دسـت سیسـتمهای مدیریـت اکسـپرت باز هم معلوم نیسـت
آخرسـر چند نفر بیکار خواهند شـد ،چند شـرکت ورشکسـت خواهند شـد .چـرا؟ نه به
خاطـر اینکـه دیتیـل برنامههای اینها ایراد داشـته .کاش بـه جای  35هزار خـط 45 ،هزار
ً
خـط نوشـته بودنـد .اصلا به خاطـر اینکه یک مدیـر واقعی ،یـک ژنرال واقعـی در ارتش
رییـس جمهـور آمریکاسـت یـک معلـم باتجربه هیچ کـدام به آن شـیوه رفتـار نمیکنند.
دعـوای اصلـی دوبـاره احیـا میشـود ،چـون آن رویکـرد قواعـد صـوری اسـت کـه بـه
صورت گسسـته دنبال میشـود ،انسـان یک موجود زیستشـناختی اسـت که بازشناسی
کلگرایانـه شـباهت میکنـد و دوباره همان نقد بنیادین و ریشـهای بسـط پیـدا میکند در
علـوم تربیتـی در آمـوزش و در مدیریـت .این فـارغ از اینکه من بخواهم هـوش مصنوعی
کار بکنـم یـا نـه یـک آورده کلیـدی دارد آن هم این اسـت که تلقـیای که مـن از فعالیت
یـک مدیـر ،یـک معلـم ،یـک قانونگـذار ،یـک رییـس جمهـور دارم چـی هسـت؟ مـن
میخواهـم ایـن طـور بگویم از هـوش مصنوعی یـک لحظه بیاییـد بیرون مسـئله درواقع
ایـن اسـت دریفـوس منتقـد کل تاریـخ اندیشـه غربی اسـت .یعنی تحـت تأثیـر هایدگر
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معتقد اسـت که لحظه خطا سـقراط اسـت .سـقراط و بعد افالطون و ارسـطو ،این سـهتا
ً
پشـت سـر هـم اصال تلقـی غلطـی را آوردند وسـط و آن هم ایـن بود که خواسـتند جهان
را گسسـته بکننـد بـه مجموعـهای از گزارههـا ،هـم بـه لحـاظ وجودشـناختی و هـم
معرفتشـناختی و بعـد ازش علم ریاضی درآمد .ازش فیزیک درآمد ،ازش روانشناسـی
درآمـد بـه تدریـج .بعـد تمـام آن میراثـی کـه اروپاییهـا و آمریکاییهـا بـه آن مفتخرنـد
هایدگـر و دریفـوس میگوینـد ایـن اشـتباه بـود .آن وقت مهندسـی اشـتباه اسـت ،علوم
محـض هـم اشـتباه اسـت ،من خـودم بـا آنهـا همدلـم .اینهـا ویرانگرنـد .و بدا بـه حال
جامعـهای کـه در آن مهندسهـا همهکارهانـد .یعنـی من االن بـرای خودم هـم دارم این را
ً
ً
میبینـم .آقـا اصلا این جوری نیسـت .اصال رفتـار اجتماعـی الگوریتمی نیسـت .رفتار
انسـانها الگوریتمـی نیسـت ،فورماالیزشـده نیسـت .سیچوایشـنال اسـت .نمیتوانیـد
شـما همـه را بـا یک چـوب برانید یا با یـک وعده بپذیریـد ،چماق و هویج کالسـیک کار
نمیکنـد و خیلی مسـائل دیگر .مشـکل کجـا پدید میآید؟ مشـکل اینجا پدیـد می-آید
ً
کـه مثلا وزیر بهداشـت شـما پزشـک اسـت یا وزیـر علومتـان مهندس اسـت .یـا وزیر
علومتان اسـتاد فیزیک اسـت .رییس جمهورتان مهندس اسـت و اگر کسـی جلسـه ما را
قطـع نکنـد مجتهدهـا هـم همیـن شـکلی فکـر میکننـد .الگوریتمیـک فکـر میکننـد،
اصـول فقـه خواندهانـد .آنهـا هـم میتواننـد ویرانگـری بکننـد .بـه قـول آقـای توکلـی
رویکـرد مجتهندسـانه ترکیب یک علقه عاشـقانه میـان مجتهدها و مهندسهـا که تجربه
ً
اخیـر جامعـه مـا اسـت ویرانگری عمیقـی به بـار مـیآورد کـه کال دودمانمـان را ممکن
اسـت بـه بـاد بدهـد .دریفـوس نـه تجربـه مـا را میشناسـد و نـه هیچـی .تحـت تأثیـر
هایدگـر اسـت .میگویـد کل تجربـه غربـی غلط اسـت .نه انسـان را درسـت فهمیده ،نه
جهـان را درسـت فهمیـده و نه توانسـته علم درسـت و حسـابی بنیـان بگذارد .اگر دسـت
دریفـوس باشـد بـه تبع هایدگـر مـا را میبرد به جهـان پیشاسـقراطی پارمنیـدس و تالس
و اینها.
دکتـر بادامچـی بیـان داشـت :آن طـور که شـما بحث کردی بـه نظر میرسـد که نقد
دریفـوس بـه نوعـی متوجه کل پـروژه عقالنی شـدن و عقالنی کـردن جامعه اسـت و اگر
بخواهیـم جهـان سـومیش را بگوییـم مدرنیزاسـیون را هـم دربـر میگیـرد و مـن خـودم
برنامـه پژوهشـیم در مؤسسـه همیـن تکنوکراسـی اسـت بـه همیـن معنـای در حـال
گسترشـش .همـان چیـزی کـه صحبتـش را کـردی .حـاال جالب اسـت راجع بـه همین
ً
چیـز کـه گفتـی مـن دیـدم اخیـرا کارهایـی را دارنـد در بنیـاد نخبـگان حمایـت میکنند
ً
تحـت عنـوان کاربـرد هـوش مصنوعی در اصـول فقه یعنـی کاملا ارتباط خیلـی خوبی
برقـرار شـده بیـن حوزویـان ،مهندسـان ،نهادهـای نظامی ،هـوش مصنوعی و غیـره .این
بحث طوالنیای است و گفتگوی بیشتر ّ
دربار آن مجالی بیشتر میطلبد.
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سیزدهمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری:

معرفی و نقد کتاب «فیلسوفی در تعمیرگاه؛ جستاری
درباره ارزش کار»
سـیزدهمین نشسـت گـروه مطالعات علم و فنـاوری مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی روز
چهارشنبه  ۱۰آذرماه از ساعت  ۱۳تا  ۱۵برگزار شد.
بـه گـزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،در هشـتادو ششـمین نشسـت
تخصصـی مؤسسـه ،آقـای کمیل سـوهانی ،مترجم ،پژوهشـگر و مستندسـاز ،به معرفـی و نقد کتاب
«فیلسـوفی در تعمیـرگاه؛ جسـتاری دربـاره ارزش کار» نوشـته متیو بـی .کرافورد پرداخـت .دبیری این
نشسـت بـه عهده دکتـر محمدحسـین بادامچـی ،عضو هیئت علمـی گـروه مطالعات علـم و فناوری
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی بود.
دکتـر بادامچـی بیـان داشـت این جلسـه را به طور کلـی باید هـم در ادامه گفتگوهای جلسـه پیش
یعنـی کتـاب ذهـن برتر از ماشـین دید و هم بهنحوی مرتبط با مسـائلی کـه االن در داخل کشـور وجود
دارد از جملـه آلودگی هوا و مسـائل زیسـتمحیطی .آقای کمیل سـوهانی مهندسـی بـرق خواندهاند و
سـابقه فعالیت در این حوزه را در عسـلویه دارند .کارشناسـی ارشدشـان را در حوزه ارتباطات و رسـانه
انجـام دادهانـد و االن دانشـجوی دکتـری کارآفرینـی هسـتند .امـا مشـغله اصلـی آقـای سـوهانی
مستندسـازی و برنامهسـازی تلویزیـون هسـت و مهمتریـن مسـتندی کـه از ایشـان منتشـر شـده فکـر
میکنـم در سـال  95مسـتند معروف مادرکشـی را سـاختند کـه در رابطه با بحـران آب در ایران سـاخته
ً
شـده و دوسـتان میتواننـد ایـن مسـتند را در آپارت ببینند .ایشـان همینطور مسـتند دیگـری را هم اخیرا
تهیـه کردهانـد بـه عنـوان انسـان گرسـنه کـه بیشـتر مسـئله غـذا را در محوریـت قـرار دادهانـد .کتـاب
فیلسـوفی در تعمیـرگاه که با عنـوان اصلـی Shop class as soulcraft: An Inquiry into the value of work
سـال  2009منتشـر شـده ،و بعنوان کتاب سـال ایاالت متحده هم در همان سـال انتخاب شـده است.
ترجمـه خیلـی خوبـی هـم دارد و آقای سـوهانی بـرای ترجمه آن خیلی زحمت کشـیدهاند .اگر کسـی
کتـاب را در دسـت بگیـرد متوجـه این میشـود که زحمت خیلـی زیادی پای کار کشـیده شـده .کتاب
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بـه شـدت آمریکایی هسـت هـم به جهـت فضای
نـگارش و هـم به جهـت خطفکری کتـاب درواقع
جنبـه-ای از فرهنـگ فلسـفه آمریکایـی در داخل
کتـاب هسـت کـه مـا در ایـران کمتـر بـا آن آشـنا
هسـتیم چون میشـود گفـت آن جمهوریخواهی
آمریکایـی کمتـر بـه لحـاظ داخلـی مـا با آن آشـنا
هسـتیم و کشـور ما بیشـتر تحت تأثیر جریانهای
فرهنگـی اروپایـی بود .حاال به طور مشـخص هم
تعلـق خاطـری کـه نگارنـده بـه آن سـبک زندگـی
موتورسـیکلتی دارد از ویژگیهـای خـاص
کامینونیتیهـای سـنتی آمریکایـی هسـت کـه بـه
هرحـال ترجمه کتاب را دشـوار میکند بـا آن همه
اصطالحـات و دشـواریها .کتـاب هـم
پیچیدگیهـا و ظرایـف مهندسـی دارد و هـم
پیچیدگیهـای فلسـفی و فکری دارد و بـه نظر من
آقـای سـوهانی بـه خوبـی از عهـده ترجمـه ایـن
کتـاب برآمدهانـد و زحمـت زیـادی بـرای این کار
کشـیدهاند تـا مخاطب فارسـیزبان به شـکل عام،
یعنـی مخاطـب عـام و متخصصـی ،هـردو به نظر
مـن راضـی از خواندن کتاب باشـند .عنـوان کتاب
و مؤخـرهای کـه آقـای سـوهانی بـه کار اضافـه
کردهانـد بـه نحـوی جهـت کلـی بحـث کتـاب را
نشـان میدهـد .درواقـع تعریضـی هسـت بـر آن
مسـئلهای کـه مـا از فلسـفه و تفکـر داریـم کـه
ً
معمـوال در یـک سـری فضاهـای انتزاعـی و
نظرورزیهـای متافیزیکـی غوطهور میشـویم .به

نحـوی میشـود گفـت کـه کتـاب بـر پایـه یـک
چرخش عملی بسـیار مهم بنا شـده کـه تفکر را به
فضـای کار یـدی و فضای عملـی منتقل می-کند.
ایـن چرخش عملـی در ادامه رویکردی هسـت که
مارکـس دنبال کرده در قـرن نوزدهم و بعد نقدی از
تکنولـوژی کـه توسـط هایدگـر انجـام شـده و بعد
خطـوط ایـن منتقدیـن یعنـی کسـانی کـه پیـرو
هایدگر هسـتند ،هانا آرنت ،دریفـوس ،بروگمان و
مکینتایـر را مـا در این کتـاب بهخوبـی میتوانیم
ببینـم ،آثـار ایـن نـوع چرخـش عملـی را .و کتاب
درواقـع توجهـی که بـه صناعت میکنـد و بهنوعی
اعـاده حیثیـت از کار یـدی خوانشـی از هایدگـر
هسـت کـه بهنوعـی میشـود گفـت خوانـش
آمریکایـی از هایدگر هسـت کـه ما کمتـر در ایران
ً
با آن آشـنا هسـتیم .ما معمـوال تلقی سـنتگرایانه
داریـم از نقدهایـی که بـه تکنولوژی شـده و همین
باعـث میشـود کـه کتـاب را از منظـر مطالعـات
فنـاوری مهـم ارزیابی کنیـم و ارتباط ایـن کتاب را
بـا کتـاب دریفـوس کـه آن هـم بهتازگـی ترجمـه
شـده و ما جلسـه قبل این نشسـت بـه آن پرداختیم
در اینجـا روشـن میشـود .امـا از منظـر مطالعات
آمـوزش عالـی هـم این کتـاب بسـیار مهم اسـت
چراکـه به نوعی نقـد جانانهای محسـوب میود به
طبقـه تحصیلکـرده ،اتفاقـی کـه بعـد از جنـگ
جهانـی دوم در ایاالت متحـده آمریکا و کل جهان
ً
و مخصوصـا کشـور مـا کـه شـاید بـه شـکل

مضاعفـی اتفـاق افتـاده و آن هـم ایـن اسـت کـه
گسـترش تحصیلات و گسـترش آمـوزش عالی و
مدرکگرایـی کـه بـه نوعـی نشـاندهنده نوعـی
فرهیختگـی نظـری محسـوب میشـود و سـواد
ً
نظری محسـوب میشـود عمال باعـث زوال قوای
عملـی و تضعیف کلی مشـاغل و حرف شـده و به
نوعی میشـود گفـت که فرهنگ را بـه یک فرهنگ
مجـازی و اسـتعالیی یعنـی زیسـت مـا را بـه یک
زیسـت جدامانـده از واقعیتها تبدیل کـرده و این
یک گرفتاری گسـتردهای هسـت کـه درواقع کتاب
را از ایـن جهـت به یک نقد اساسـی تبدیل کرده به
تمـام آنچـه کـه میشـود گفت مشـاغل یقه سـفید
موسـوم هسـت .یعنی حوزههـای مدیریـت ،حوزه
برنامهریـزی ،رویکرد مهندسـی به امـور اجتماعی
و چیـزی کـه ما در ایـران بـه خوبی میشناسـیم و
ً
نوعـی از سیاسـتگذاریهای تکنوکراتیک که صرفا
متکـی هسـت بـر نگاههـای نظـری و رویکردهای
ً
صرفـا علمـی و آن چیـزی که به تعبیر کتاب ریشـه
آن را بایـد در مدیریـت علمی دوره فوردیس و تیلور
در آمریـکا پیـدا کـرد .بـه ایـن تعبیر درواقـع کتاب
ً
بـه نوعی تعریضـی دارد معکوس آنچـه که معموال
میـان اصحـاب آمـوزش عالـی بیـان میشـود و
آمـوزش عالـی و آمـوزش نظری را به طـور کلی در
عکـس جهت فهـم مرسـوم یعنی در جهـت کودن
کـردن عقـل سـلیم و مـردم و شـهروندان تلقـی
میکنـد .یـک جهـت دیگـر ایـن کار هـم بـه نظر
مـن متضمـن نقـدی بـر اقتصـاد دانشبنیـان یـا
اقتصـاد اطالعاتـی هـم میشـود برداشـت کـرد و
ً
نهایتـا جهتگیـری کتـاب کـه بـه سـمت نوعی از
اخلاق فضیلتگرایانه و عملگرایانه و شـاید حتی
بشـود گفـت اخالقـی مراقبتـی کـه رنـگ و بـوی
زنانـهای هـم دارد در کتـاب احسـاس میشـود که
بـه ایـن سـمت فرابخوانـد .مـن ایـن مقدمـات را
عـرض کـردم کـه مقدمـه باشـد بـرای اینکـه در
خدمـت آقـای سـوهانی عزیـز باشـیم کـه بـه نظر
مـن خیلـی کار بزرگـی کردهانـد در آشـنایی مـا بـا
ایـن کتـاب و چیزی اسـت که شـبیه بـه آن به نظرم
وجـود نداشـت .ایـن ژانـر از مطالعه و تفکـر را ما
نداشـتیم در ایران و امیدوارم کـه در کنار آن ترجمه
خوبـی کـه در جلسـه پیـش مـا از کار دریفـوس
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داشـتیم بتوانیـم بـاب جدیـدی را در نـگاه مـا بـه
حـوزه کار و نـگاه ما به حـوزه مطالعات فنـاوری و
مسائلی که داخل آن هستیم ایجاد بکنیم.
در ادامـه آقـای سـوهانی بیـان داشـت چـون
بحـث مطالعات علـم و فناوری در میان اسـت ما
ً
قاعدتـا بایـد محل ورودمـان به معرفـی کتاب هم
ً
از همیـن حـوزه علم و فناوری باشـد .مـن حقیقتا
جایـی کـه تصمیـم گرفتـم ایـن کتـاب را ترجمـه
کنـم و برایـم خیلـی پررنـگ شـد ،درواقـع سـر
کالسهـای کارآفرینـی خـودم بـود .در دانشـکده
کارآفرینـی بـرای دانشـجویان دکتـرا مـا گاهـی
وقتهـا یـک چیزهایـی را میشـنیدیم کـه بـرای
مـن خیلـی عجیـب بـود و احسـاس میکـردم
تصـوری کـه از دنیـای آینـده دارنـد اسـتادان مـا
تصـوری اسـت کـه خیلـی بـا واقعیـت سـازگار
نیسـت .تصـوری کـه از علـم و فنـاوری دارنـد و
میخواهنـد بچههایـی کـه میخواهنـد برونـد و
اسـتعداد خودشـان را در حـوزه کارآفرینی شـکوفا
کننـد میگوینـد حواسـتان باشـد ،آینـده جهـان
یـک همچیـن آینـدهای اسـت و شـما هـم باید در
همیـن مسـیر حرکـت بکنیـد .یـادم میآیـد که ما
یـک کالسـی داشـتیم کـه ایـن را مـن چنـد جـا
ً
گفتـهام ،که اسـتاد آن کالس تقریبا هرجلسـه سـر
کالس مـی گفت که حواسـتان باشـد آینـده جهان

آینـدهای اسـت که یـک نفـر و نصفـی میتواند به
میلیونهـا نفـر تـا میلیاردهـا نفـر خدمـات ارائـه
بدهـد و پـول دربیـاورد .شـما هـم این طـوری به
مسـئله کار و کارآفرینـی فکر کنید .خب از اسـتاد
میپرسـیدیم کـه خـب یـک نفـر و نصفـی یعنـی
چـی؟ میگفـت یـک نفـر و سـگش و لپتاپـش
مینشـیند پشـت میـز و لپتاپـش و بـه کل جهان
خدمـات میدهـد و پـول درمـیآورد و شـما هـم
بایـد تمـام انـرژی و اسـتعدادهای کارآفرینانـه
خودتـان را هدایـت کنیـد بـه ایـن سـمت ،چـون
جهـان آینده همچین جهانی اسـت .گویـی که در
جهـان آینـده قرار نیسـت کسـی کار دسـتی بکند.
اقتصـاد درواقـع همان اقتصـاد دانشبنیانی اسـت
کـه شـما میگوییـد و در ایـن اقتصـاد دانشبنیان
کارآفرینـی هـم درواقـع دانشبنیـان میشـود و
بحـث کار یک تعبیـر جدیدی پیـدا میکند .خب
ً
ایـن واقعـا بـرای من مسـئله بـود .که ایـن تعریف
یـا ایـن تصـور از دنیـای آینـده چقـدر میتوانـد
درسـت باشـد .به هرحال اینهـا زمینه این شـد که
مـن با ایـن کتاب آشـنا بشـوم و تصمیـم بگیرم آن
را ترجمـه کنـم .ببینید یـک چیزی کـه کرافورد در
ایـن کتـاب بـه آن میپـردازد بحـث یـک تناقضی
اسـت که از ناحیـه علم جدیـد رخ میدهد .یعنی
درواقـع اگـر علـم را بـه معنـای شـناخت جهـان
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بگیریـم یـا اینکـه روشهـای مختلـف علمـی بـا
توجه به تصمیمی اسـت که انسـان برای شـناخت
جهـان میگیـرد ،بـا توجـه بـه تعریفـی کـه از
خـودش دارد ،از جهـان و عالـم دارد می-آیـد
تصمیـم میگیـرد کـه جهـان را از ایـن مسـیر
بشناسـد و درواقـع مسـیر شـناخت جهانـش
میشـود مسـیر علمـش و خـب فنـاوری هـم
درواقـع در ادامـه همیـن مسـیر بهوجـود میآیـد
یعنـی جهتدهـی میشـود توسـط تعریفـی که از
علـم وجـود دارد و کرافـورد بـه این اشـاره میکند
کـه از یـک جایـی بـه بعـد انسـان بـا توجـه بـه
تعریفـی که از خودش کرد و شـد انسـان خودبنیاد
سـلطهگری کـه میخواهـد جهـان را بـه کنتـرل
خـودش دربیـاورد ،رفـت سـراغ اینکـه جهـان را
بشناسـند و گفـت کـه خـب بـا توجـه بـه ایـن
تعریـف بهترین راه شـناخت جهان از راه مشـاهده
و تجربـه هسـت و علـم را انداخـت در مسـیر
مشـاهده و ترجمـه و خـب بـرای ایـن مشـاهده و
تجربـه هـم ابـزاری وجـود داشـت کـه آن ابـزار
ریاضیـات بـود .انسـان بـا آن تعریـف جدیدی که
از خـودش و از عالـم داشـت و از علـم داشـت از
ابـزار ریاضیات اسـتفاده کـرد برای اینکـه جهان را
کنترلپذیـر کنـد و به سـلطه خـودش در بیـاورد و
جهـان را محاسـبهپذیر کنـد .و حاال ایـن نگاه آمد
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در فنـاوری و فناوریهـای جدیـد بهوجـود آمـد.
تناقضـی کـه کرافـورد بـه آن اشـاره میکنـد ایـن
اسـت که ایـن تعریفـی که انسـان از خـودش کرد
و ایـن نـگاه بـه جهـان و ایـن تعریـف از علـم و
شـناخت جهـان االن دارد نتیجـه عکـس میدهد
یعنـی انسـان یک زمانـی گفت کـه من بایـد بروم
انـواع و اقسـام شـناختها را بگـذارم کنـار و فقط
شـناخت مشـاهده و تجربه را بهکار بگیـرم و بروم
در دل جهـان و جهـان را مشـاهده و تجربـه کنـم.
ولـی االن انسـان امـروزی یعنـی انسـان سـال
ً
 2020انسـانی اسـت کـه اتفاقـا نسـبت بسـیار
کمـی بـا مشـاهده و تجربـه دارد .نسـبت بسـیار
کمـی بـا مشـاهده دارد و نسـبت بسـیار کمـی بـا
محیـط اطـراف خودش دارد .یعنی نسـبت بسـیار
کمی با واقعیت اطراف خودش دارد.
اینجـا یـک تناقضـی بهوجـود آمـد .تعریفـی
کـه انسـان از خـودش کـرد ایـن بـود که مـن یک
موجـود ابزارسـاز هسـتم و برتـری مـن نسـبت به
حیوانـات دیگـر ایـن اسـت کـه مـن میتوانـم
ابزارهـای کاملتـری بسـازم و خـب مـا امـروز
ً
میبینیـم کـه انسـان  2020اتفاقا کمتریـن ارتباط
را بـا ابـزار دارد .یـک زمانـی پدرهای ما بیشـتر از

مـا از ابـزار اسـتفاده میکردنـد .پدربزرگهـای ما
از ابـزار بیشـتر اسـتفاده میکردنـد امـا االن دارد
وضعیـت بـه گونـهای میشـود کـه ایـن اتفـاق
برعکـس میشـود .انسـان کمتریـن مشـاهده و
تجربـه را دارد و کمتریـن اسـتفاده از ابـزار .خـب
یـک چیـزی هسـت کـه درواقـع کرافـورد بـه آن
اشـاره میکند و میرود به سـمت پاسـخ بـه اینکه
ً
چـرا اوال ایـن اتفـاق افتـاد و بعـد اینکه ایـن اتفاق
چـه تأثیـری دارد در رونـد تکامـل انسـان ،در
انسـانیت انسـان .آیا این جهانی کـه کار در آن این
گونـه معنـا میشـود که شـما باید بنشـینی پشـت
لپتاپـت و بـه جهـان خدمات بدهـی ،این جهان
جهـان کاملـی اسـت؟ جهـان خوبـی اسـت؟
انسـان در ایـن جهـان انسـانتر اسـت؟ و شـروع
میکنـد راجـع بـه ایـن چیزهـا حـرف میزنـد.
حـاال فصـول مختلـف همانطـور که شـما اشـاره
کردیـد بـه شـیوه امریکایـی نوشـته شـده و شـرح
حالی اسـت از زندگی و تجربهزیسـته خودش .آن
مفاهیـم فلسـفی ،آن تفکـرات خـودش را میآیـد
سـوار میکنـد روی روایـت تجربـه خـودش از
زندگـی و از اینجـا شـروع میکنـد کـه مـن در
نوجوانـی مشـغول کارهـا برقـکاری و اینهـا بـودم

بعـد گرایشـی بـه فلسـفه پیـدا میکنـد و مـیرود
دکتـرای فلسـفه سیاسـی میگیرد و رییـس یکی از
پژوهشـگاههای بـزرگ امریـکا میشـود ولـی
احسـاس خوبـی نداشـته و احسـاس نارضایتـی
میکـرده ،وجـود خـودش را در جهـان احسـاس
نمیکـرده و برمیگـردد بـه همـان چیـزی کـه
دوسـت داشـته .مـیرود یـک تعمیـرگاه موتـور
میزنـد و شـروع میکنـد در حالیکـه دکتـرای
فلسـفه سیاسـی دارد منبـع درآمـدش را در آن
تعمیـرگاه موتـور تعریف کـردن و یـک جاهایی از
کتـاب اشـاره میکند که مـن جریان فکـری که در
تعمیـرگاه موتـور میبینـم ،سـر کالس فلسـفه
دانشـگاه نمیبینـم و بعـد ایـن را بـاز میکنـد کـه
چـرا ایـن اتفـاق افتـاد .ایـن احسـاس در جهـان
بـودن یعنـی به وجـود مختلف کندهشـدن انسـان
از محیـط اطرافـش ،جدایـی کـه بیـن انسـان و
محیـط بهوجـود آمـده بـه واسـطه فنآوریهـای
نویـن ،جدایی که بین انسـان و محیط به-واسـطه
تعریـف جدیـدی کـه از شـغل و کار و اقتصـاد
بهوجـود آمـده میپـردازد کـه ایـن چـه آفتهایی
دارد و عـرض کـردم چقـدر بـه رونـد تکاملـی
انسـان کمـک میکنـد و چقـدر آسـیب میزنـد.
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یکـی از چیزهایـی کـه بهـش اشـاره میکنـد ایـن
اسـت کـه درواقـع انسـان جدیـد انسـانی کـه
ارتباطـش بـا محیـط اطرافـش قطع شـده انسـانی
هسـت کـه بسـیار بیـش از قبـل خودبنیاد اسـت.
یعنـی بـرای چیـزی بهعنـوان یـک امـر مسـتقل
خـارج از خـودش احتـرام قائـل نیسـت ،چـرا؟
ً
چـون اصلا مواجـه نمیشـود کـه بخواهـد آن را
حـس کند و بـرای آن احتـرام قائل بشـود و چیزی
کـه بـه آن اشـاره میکنـد بحـث تسـلیم اسـت.
تسـلیم و تواضـع .ایـن به نظـر من خیلـی عجیب
اسـت .یعنـی از یـک مسـیری کرافـورد رفتـه و
رسـیده بـه ایـن لـزوم تسـلیم و تواضـع انسـان در
مقابـل محیـط بـرای اینکـه بتواند شـکوفا بشـود.
مثالهایـی میزنـد ،میگویـد درواقـع اگـر شـما
ً
مثلا بخواهیـد یـک موسـیقیدان بشـوید بایـد به
واقعیتهای فیزیکی سـاز خودت تسـلیم بشـوی.
بایـد ایـن را بپذیـری کـه سـاز و آن چیـزی کـه
میخواهـی بـا آن بنـوازی و یک اثر هنـری را خلق
کنـی ،ایـن یک واقعیتی اسـت خارج و مسـتقل از
تـو کـه تـو بایـد بـه آن واقعیـت دسـت پیـدا کنی،
برایـش احترام قائل بشـوی و در مقابـل آن واقعیت
تسـلیم بشـوی تـا بتوانـی یـک اثـر هنـری خـق
بکنـی ......بعـد در هرحال فناوریهـای جدید از
نظـر کرافـورد دارنـد جهتدهـی میشـوند از
طـرف جریان سـرمایه .یعنی هیچ ابایـی ندارد که
بـه ایـن قضیـه اشـاره کنـد .میگویـد کـه جریـان
سـرمایه از اینکـه فناوریهـای جدیـد بهگونـهای
طراحی بشـوند و توسـعه پیـدا کنند که بین انسـان
و محیـط فاصلـه بیندازنـد دارنـد سـود میبرنـد و
حـاال ایـن سـود بـردن را هـم بـاز میکنـد .خـب
یـک وجهـش ایـن اسـت کـه خـب انسـان تبدیل
میشـود بـه یـک انسـان مصرفکننـده کـه خیلی
راحـت مصـرف میکنـد .انسـانی کـه خـودش
تولیدکننده باشـد ،انسـانی که نسـبت به محیطش
ازراف باشـد ،انسـانی که عامیلت داشـته باشـد با
محیط اطارفش ،نسـبتش نسـبت عاملیت باشـد،
مصرفکننـده خوبـی نیسـت .مصرفکننـده
خـوب مصرفکنندهایسـت کـه اعتمـاد بـه نفـس
تعامـل بـا محیـط را نداشـته باشـد .بـرای همیـن
هرچـه فناوریهـای جدیـد بتواننـد بیـن انسـان و

محیـط فاصلـه بیندازنـد جریـان سـرمایه از ایـن
مسـئله سـود میبرد چون انسـانی تبدیل میشـود
بـه مصرفکننـدة بهتـری .ایـن یـک وجهـش
هسـت .یـک وجـه دیگـرش کـه بـه آن اشـاره
میکنـد ایـن اسـت کـه انسـان هرچـه عامیلـت
خـودش را در مواجهـه بـا محیـط از دسـت بدهد
سیاسـتزداییتر میشـود .یعنـی انسـان
مصرفکننده انسـان سیاسـتزدایی شـده اسـت.
بـه این معنا که شـما در مواجهه بـا محیط اطرافت
ً
اوال یـاد میگیـری کـه مسـائل اطـراف خـودت را
ببینیـد .بعـد با مسـئله درگیر بشـوی ،بعـد اعتماد
بهنفـس درگیرشـدن بـا مسـئله پیدا میکنـی و بعد
اعتمـاد به نفـس ایجاد تغییـر در محیـط اطراف را
پیـدا میکنـی .ایـن یعنی اینکـه تبدیل میشـود به
یـک انسـانی که امـر سیاسـی در او پررنگ اسـت
چـرا؟ چـون نسـبت بـه تغییـرات محیـط خودش
حسـاس اسـت و اعتمـاد بـه نفـس اینکه بـرود در
ایـن تغییـرات یـک اثـری بگـذارد را دارد چـون
ً
باالخـره ایـن کار را قبلا انجـام داده .ولـی انسـان
مصرفکننـده انسـانی اسـت کـه بـا فناوریهـای
نویـن ،با محیط اطـرارف خـودش کمترین ارتباط
را دارد .بـرای همیـن اعتمـاد بـه نفـس مواجهـه با
محیـط را ندارد ،بـرای همین نمیتوانـد در محیط
خـودش تغییـری بـه وجود بیـاورد .این بـاز به نفع
جریـان سـرمایه اسـت .ایـن در کتـاب بعدیـش
جهـان فراسـوی ذهـن مـا ایـن را بازتـر میکند که
همـة مـا داریـم در یـک جهـان انتزاعـی زندگـی
میکنیـم کـه در این جهـان انتزاعی قابلیـت تغییر
چیـزی را نداریـم و مـا را به ایـن سـمت بردهاند و
مـا را بـه ایـن سـمت هـل دادهاند کـه ایـن درواقع
اتحـادی بین جریـان سـرمایه و فناوریهای نوین
هسـت کـه جریانهـای سـرمایه دارنـد فنـاوری-
هـای نویـن را به سـمتی هدایت میکنند که شـما
بـه صورت کامـل از محیط خودی منقطع بشـوی
و تـا دلتـان بخواهـد از مثالهای مختلـف میزند
کـه ثابـت کنـد ایـن اتفـاق دارد میافتـد .از یـک
مثـال خیلـی سـاده کـه میگویـد در یـک نسـل یا
دو نسـل قبـل از مـا آدمهـا ،مردهـا ارتبـاط خیلی
نزدیکی با ماشـین خودشـان ،با اتومبیل خودشـان
داشـتند .یـک چیـزی وجود داشـت به اسـم گیج
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روغـن .شـما بایـد هفتـهای یکبـار گیـج روغن را
درمـیآوردی ،دسـتت روغنـی میشـد نـگاه
میکـردی و ایـن باعـث میشـد که شـما نسـبت
بـه آن چیـزی کـه خـودرو شماسـت ،اتومبیـل
شماسـت یک دیگری مسـتقل ازشماست ،خارج
از شماسـت حسـاس باشـید ،نسـبت به تغییراتش
حسـاس باشـید .امـا ماشـینها و اتومبیلهـای
ً
جدیـد بهگونـهای طراحـی میشـوند که شـما اوال
ً
هیـچ وقـت کاپوتش را بـاال نزنید ،دومـا باال بزنی
هیـچ کاری نمیتوانـی بکنـی .وقتـی کـه روغنش
کم میشـود یـک پیغامی میآید روی داشـبوردش
و بـه شـما میگویـد مراجعه بـه تعمیـرگاه و این را
شـما تعمیـم بدهید بـه عرصههـای دیگـر زندگی
انسـانهای امـروزی کـه ایـن فناوریهـا دارنـد
انسـان را از محیط جـدا میکنند و ایـن جداکردن
از محیـط همانطـور کـه عـرض کـردم خدمتتـان
دوتـا نتیجـه عملـی دارد بـرای جریـان سـرمایه و
جریـان قـدرت و آن هـم ایـن اسـت کـه
مصرفکنندههـای بهتـری میشـوند و دوم اینکـه
امـر سیاسـی بسـیار کمرنـگ میشـود .از ارزش
اخالقـی توجـه به دیگری اشـاره میکنـد .از اینکه
وقتـی کـه انسـان درگیر میشـود با محیـط اطراف
خـودش درواقـع خـودش را در ایـن جهان بیشـتر
احسـاس میکنـد و یکـی از بحرانهای انسـان در
دوران اخیـر ایـن اسـت کـه نتوانسـته خـودش را
معنـی کنـد .بهخاطـر اینکـه انسـان میتوانـد در
نسـبت بـه دیگـری خـودش را معنی بکنـد و وقتی
شـما دیگـری را حـذف میکنـی ،وقتـی محیط را
حـذف میکنـی ،خـب خـودت هـم بیمعنـا
میشـود و ایـن یکـی از بحران-هایـی اسـت کـه
کرافورد به آن اشاره میکند.
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ُ
برگزاری مجموعه نشستهای درسگفتارهای افقهای نو

گروه علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و گروه جامعهشناسی معرفت انجمن جامعهشناسی مجموعه درسگفتارهایی را با
عنوان افقهای نو برگزار کردند .این مجموعه مباحث رخداد علم را از زوایایی متفاوت و برای نیل به افقهایی نو ،مورد بحث و گفتوگو قرار
داد؛ چشماندازی که امید است بتوان با فهم بهتر گذشته یا با فهمی متفاوت از امر ماضی و معاصرتهای گوناگون آن (یعنی با فهمی متفاوت
از تاریخ) به آینده گشود.
در دهمین نشست این درسگفتارها که چهارشنبه  ۷مهرماه  ۱۴۰۰از ساعت  ۱۶تا  ۱۸بهصورت مجازی برگزار شد ،آقای اسمعیل خلیلی،
در دومین فراز از تقریری جدید از دوره سوم این درسگفتارها درباره «امکان علم مدرن؛ کشاکش آنومی و فهم ،مسألۀ خود و سوژههای ایرانی»
سخنرانی کرد.
در دوازدهمین نشست این درسگفتارها که چهارشنبه  ۲۱مهرماه  ۱۴۰۰از ساعت  ۱۶تا  ۱۸بهصورت مجازی برگزار شد ،آقای اسمعیل
خلیلی ،در سومین فراز از تقریری جدید از دوره سوم این درسگفتارها سخنان خود را با عنوان « آیا میتوان تاریخ آینده را خواند یا نوشت؟
سایهروشن افقهای آیندۀ ّ
ِ
شناختی ایران و خاورمیانه» ارائه کرد.
تحوالت معرفت
ُ
در سیزدهمین نشست (نشست پایانی بخش نخست) این درسگفتارها که چهارشنبه  ۲۸مهرماه  ۱۴۰۰از ساعت  ۱۶تا  ۱۸بهصورت
ِ
زنانگی آینده؛ پرسشها و
«امکان علم و
مجازی برگزار شد ،اسمعیل خلیلی ،مقصود فراستخواه ،مهدی خضریان و مینو مرتاضی دربارۀ
ِ
ِ
اجتماعی اکنون به سوی آینده» گفت و گو کردند.
چالشهای ُبنیادی فراروی جهان
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نشست های علمی  -گروه مطالعات آیندهنگر
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هفتمین نشست گروه مطالعات آیندهنگر:

معرفی و نقد کتاب «میانرشتگی و مسئولیت»
هفتمیـن نشسـت گـروه مطالعـات آیندهنگـر
مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی با معرفی
و نقـد کتـاب «میانرشـتگی و مسـئولیت» برگـزار
شد.
در هشـتاد و هشـتمین نشسـت تخصصـی
مؤسسـه که روز چهارشـنبه  ۲۴آذرماه برگزار شد،
دکتـر مرتضـی بحرانـی ،نویسـنده کتـاب و عضو
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات آیندهنگر مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر فریـدون
رحیـ مزاده ،عضـو هیئـت علمـی وزارت علـوم،
دکتـر رضا ماحـوزی ،عضو هیئت علمی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و دکتـر علـی
خورسـندی طاسـکوه ،عضـو هیئـت علمـی
دانشگاه عالمه طباطبایی سخنرانی کردند.
در ابتـدای نشسـت ،دکتـر ماحـوزی کـه
مدیریـت جلسـه را برعهـده داشـت در معرفـی
کتـاب اظهـار داشـت :کتـاب «میانرشـتگی و
مسـؤولیت» حاصـل سـه سـال تأمل نویسـنده در
ایـن حـوزه اسـت .دکتـر بحرانـی طی ایـن مدت،
دیدگاههـای مختلـف در بحـث میانرشـتهای در
جهـان و ایـران را اسـتقصا ،جمعبنـدی و تحلیـل
کـرده و سـعی کردهانـد کـه ایـده خـود را ذیـل
دووجهـی میانرشـتهای و مسـئولیت بیـان بکنند.
ایـن اثر توسـط پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و

اجتماعـی کـه شـهریور سـال گذشـته به مؤسسـه
ارتقـا پیـدا کـرد منتشـر شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :دکتـر بحرانـی در این کتاب
قبـل از ورود بـه بحـث اصلـی چنـد دیباچـه و
پیشـامقدمه ارایـه کردهانـد تـا خواننـده را متوجـه
رونـدی که در مسـیر رسـیدن بـه ایده خود داشـته
بکنـد؛ راهـی کـه بـه قـول خودشـان بـا افـت و
خیزهـای فراوانـی مواجه بوده تـا در نهایت بتوانند
چیـزی کـه تحـت عنـوان میانرشـتهای در ایـران
اتفـاق افتـاده و خود ایشـان هم به عنوان نویسـنده
مقـاالت متعـدد در ایـن حـوزه ،چـه بـه عنـوان
عضـوی از مجموعـه فصلنامـه مطالعـات
میانرشـتهای در ایـران و چـه بـه عنـوان صاحـب
میـز تخصصـی میانرشـتهای در مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،افتادنهـا و
برخاسـتنهای فـراوان ایـن مسـیر را تجربـه
کردهانـد بـا خواننـده اثر بـه اشـتراک بگذارند .در
واقـع تیپ ایـن کتاب بـرای من خواننـده از جنس
ِ
یک نوع مشـارکت در تجربه زیسـته دکتـر بحرانی
اسـت و میشـود جابهجا نوع مسـاهمت نویسنده
در چیـزی را کـه بیـان میکنـد مشـاهده کـرد.
دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
خاطرنشـان کـرد :همانطور کـه دکتـر بحرانی هم
در کتابشـان ذکـر کردهانـد میانرشـتهای بـ ه عنوان

یـک فعالیـت دانشـگاهی در شـئون مختلـف
حیـات آ کادمیک یـک آ کادمیسـین تجلی مییابد
ً
کـه طبعـا ایـن نشسـت هـم بـا توجـه بـه
تخصصهـای چندگانـهای کـه در ایـن جلسـه
حضور دارند مصداقی از آن اسـت؛ لـذا امیدوارم
کـه این جلسـه نیـز بتواند خـط و نمایی روشـن از
فعالیـت صحیـح میانرشـتهای کـه توسـط دکتـر
بحرانی ترسیم شده ،ارائه دهد.
در ادامـه دکتر بحرانی اظهار داشـت :بخشـی
از مطالـب ایـن کتـاب ،حاصل تجربه زیسـته من
از بحـث میانرشـتهایها از زمـان طـرح آن در
کشـور و به طـور خـاص ،محول شـدن ماموریت
پیشـبرد امـور آن به مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی اسـت و بخـش دیگـری از کتـاب هـم
نتیجـه تعاطـی و تعامـل بـا مطالعـات و
پژوهشهایـی اسـت کـه در میانرشـتهای در
جهان صورت گرفته است.
وی بـا بیـان ایـن کـه میانرشـتهای بـه عنـوان
یـک رویکرد پساتوسـعه در کشـورهایی بـه وجود
آمـده کـه مراحـل بنیادیـن توسـعه را پشـت سـر
گذاشـته بودنـد و بـه کشـورهای پیشـرفته تبدیـل
شـده بودنـد ،اظهـار داشـت :بحث میانرشـتهای
ت دانشـگاه هم محسـوب میشـود،
بـه نوعی نجا 
یعنـی در جهان پیشـرفتهای کـه جامعـه دانایی در
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آن شـکل گرفتـه و محصوالت دانشـگاهی به میان
جامعـه راه پیـدا کـرده بـود ،گویـی دانشـگاه بـا
گرایش «رشـتگی» که داشـت ،حرفی بـرای گفتن
نداشـت یـا اگر هـم حرفـی داشـت ،حرفهایش
متناسـب بـا زمینه و زمانـه جهان مدرن نبـود .این
دو مسـئله یعنـی پساتوسـعه بـودن رویکـرد
میانرشـتهای و نجاتدهنگـی آن بـرای دانشـگاه
در بـادی امـر با وضعیـت آ کادمیک و دانشـگاهی
مـا در تناقـض و تبایـن اسـت .بـه ایـن معنـا که نه
کشـوری پیشـرفته هسـتیم و نـه دانشـگاه مـا از
ناحیـهای کـه دانشـگاه در جهان مـدرن مخدوش
شـده مـورد حملـه قـرار گرفتـه بـود کـه بـه
میانرشـتگی گرایـش پیـدا کنـد؛ بنابرایـن ایـن
سـؤال بـرای مـن پیش آمـد که پـس میانرشـتگی
به چه کار ما میآید؟
ایـن سـؤال مـن را بـه اینجـا سـوق داد کـه
خوانشـی از میانرشـتگی داشته باشـم که با زمینه
عملی ما تناسب داشته باشد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگی و اجتماعی خاطرنشـان کـرد :در مواجهه
بـا ایـن سـؤال بـا توجـه بـه تخصـص خـودم در
حـوزه اندیشـههای سیاسـی و بـا رویکـردی
میانرشـتگی بـه موضـوع میانرشـتگی پرداختم.
تخصـص در زمینـه اندیشـههای سیاسـی باعـث

شـد کـه بـه شـکلگیری چیـزی به نـام دانـش در
میـان بشـر برگـردم و اینکـه ایـن دانش به چـه کار
انسـانها میآمـدهاسـت .وقتـی تاریـخ اندیشـه یا
تاریـخ علـم یـا تاریـخ دانـش را نـگاه میکنیـم
میبینیـم کـه انسـانها در هـر برهـهای از تاریـخ
گذشـته ،غایت خاصی را برای دانشـمند شـدن در
نظـر داشـتند .اگـر بـه دوران کالسـیک بازگردیـم،
ً
عمومـا انتظـار میرفـت کـه دانـش ،معرفـت،
شـناخت و آگاهـی ،مـا را بـه گونـهای فضیلـت
رهنمـون بکنـد؛ بنابرایـن غایـت دانـش ،فضیلت
محسـوب میشـد یعنـی انسـانها از آن جهت به
دانـش میپرداختنـد کـه فضیلتمنـد شـوند و بـه
سعادت برسند.
بحرانـی تصریح کـرد :در جهان مسـیحیت و
در دوران قـرون وسـطی ،غایـت دیگری هـم بر آن
بـار میشـود کـه ایمـان اسـت .لـذا در دوره قرون
وسـطی میبینیـم که هر علمـی مجاز نیسـت و با
کتـب ظالـه مواجـه میشـویم .یعنـی دانـش و
علمـی نافـع اسـت که مـا را مؤمـن کـرده و ایمان
انسـان را تقویـت کند .بعـد از پایان قرون وسـطی
و بـه طـور مشـخص در نقد صریحی کـه ماکیاول
از غایتمنـدی فضیلـت و ایمـان داشـت ،غایـت
دیگـری برای علم و دانش و دانشـگاه ترسـیم شـد
کـه امنیـت یـا امنیت تـوأم بـا آزادی اسـت .به این

معنـا کـه علـم را از آن جهت میخواهیـم که دقیق
باشـد و بـر مبنـای این دقت بـه ما ایمنـی و امنیت
بدهـد .یعنی محصوالتـی که از دانش و دانشـگاه
انتظـار داریـم در نهایـت بایـد به کار ایمنسـازی
و امنیتسـازی روابـط اجتماعـی ،تنـی و جهانی
انسان منجر شود.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن رویکـرد
امنیتمحـور کـه بـا آزادی هـم همراهـی داشـت،
حـد و مرزی بـرای علم نمیشـناخت .یعنی آزادی
هـم دچـار نوعـی نامحدودیت شـد به گونـهای که
حتـی معیـار اینکـه آزادی خـودش مانـع و
محدودکننده آزادی باشـد هم مدنظـر قرار نگرفت
بـه ویـژه اینکـه در رویکـرد امنیتمحـور ،تحقـق
امنیت گاه به شیوههای ناامن دنبال میشد.
بحرانـی بـا بیـان ایـن کـه ایـن وضعیـت تـا
اواخـر قـرن نوزدهم و اوایـل قرن بیسـتم در جهان
اروپایـی و دانشـگاههای اروپـا مطرح بـود ،اظهار
داشـت :از ایـن مقطع بـود که خدشـههای اینگونه
نگاه به دانش آشـکار شـد و بنابرایـن غایت دیگری
بـه نـام مسـئولیت بـرای دانـش مطرح شـد بـه این
معنـا که انسـان در کنار و همراه با غایتهای پیشـین
و بـه ویـژه غایت امنیت که در دل خـودش آزادی را
هـم دارد بایـد نگاهـی مسـئولیتآور بـه دانـش
خـودش داشـته باشـد .یعنـی مـا دانـش کسـب
میکنیـم تـا در روابـط تنـی ،اجتماعـی و جهانـی
خودمـان مسـئولیت را محقـق کنیـم.
بحرانـی افـزود :اگـر ایـن نـزاع غایـات را مدنظـر
داشـته باشـیم ،متوجـه میشـویم کـه در جهـان
مـدرن کـه حـدودی از پیشـرفت را داشـتهاند از
اوایـل قـرن بیسـتم ،رویکـرد میانرشـتگی کمکـم
در دانشـگاهها شـکل گرفـت و بسـط پیدا کـرد .به
طـوری کـه اگـر بـه تاریخچـه میانرشـتگی نـگاه
کنیـم از اوایـل قـرن بیسـتم ( )۱۹۰۵شـاهد
همایشهـا ،جلسـات و کتابهـای متعـددی در
بـاب عملکـرد و کارآمدی میانرشـتگی هسـتیم و
بـه معنـای دیگر در پایـان این قـرن و در آغـاز قرن
بیسـت و یکم در بسـیاری از مناطق جهان پیشرفته
جشن یکصدمین سال میانرشتگی را داشتیم.
وی خاطـر نشـان کرد :با شـرحی کـه در باب
نـزاع غایـات دادم و بـا توجـه به بحـث آغازینم که
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میانرشـتگی ،رویکـردی پساتوسـعه و از سـوی
دیگـر نجاتبخش دانشـگاه اسـت – کـه هیچ یک
مسـئله مـا نیسـت -در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه
«میانرشـتگی بـه چـه کار مـا میآیـد» ،در خـود
میانرشـتگی هـم تجزیـه ایجـاد کـردم و
امکانهـای گوناگـون میانرشـتگی و اینکـه کـدام
امـکان آن بـه کار مـا میآیـد را به بحث گذاشـتم.
بـر ایـن مبنـا متوجه شـدم که مـا میتوانیم از سـه
نـوع میانرشـتگی صحبت کنیـم که نوعـی از آن،
میانرشتگی پسامدرن است.
وی تصریـح کـرد :این گونـ ه از میانرشـتگی
کـه بـه مبانـی مدرنیتـه تعهـد نـدارد حداقـل در
کشـور ما از دهـة  – ۱۳۸۰که بدنبال میانرشـتگی
بودیـم – جا افتاده اسـت .میانرشـتگی پسـامدرن
را بـا مصادیقش میشـود توضیـح داد یعنی جایی
کـه مـا تلاش رشـتهای خودمـان را میانرشـتگی
قالـب میکنیـم! براسـاس تجربـهای کـه در
فصلنامه مطالعات میانرشـتگی داشـتم ،بسیاری
از نویسـندگان رشـته خودشـان را میانرشـتگی
مینامیدنـد و برمبنـای آن مقالـه مینوشـتند و بـه
به و چه چه میکردند!
بحرانـی تصریـح کـرد :گونـه دیگـری از
میانرشـتگی پسـامدرن وقتی اسـت که رشتهای با
حـوزه مطالعاتـی پیونـد میخـورد و بنابرایـن یـک
حـوزه مطالعاتی به مثابه میانرشـته تلقی میشـود
و نـوع وخیمتـرش کـه بـا سـنت مـا هـم مرتبـط
اسـت ،نوعـی از همهرشـتگی اسـت یعنـی تصور
میکردیـم و میکنیـم کـه میانرشـت ه شـدن یعنـی
همه رشـته شـدن و برگشـتن بـه وضعیـت قدمایی
سـابق اسـت! اینکـه در جهـان گذشـته اگر کسـی
میخواسـت دانشمند بشـود ،دروس اوایل یا زبان و
صـرف و نحـو و منطـق را میخوانـد و بعد حکمت
نظـری و الهیات و فلسـفه و ریاضیـات و طبیعیات
و بعـد بـاز میگشـت به حکمـت عملی کـه تدبیر
منزل و سیاست و مدن و اخالق باشد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی افـزود :ایـن سـه شـکل که
برآمـده از نـگاه من بـه مقاالت و کتابهـای موجود
بـود را بـه عنـوان نوعـی رویکـرد پسـامدرن تلقی
میکنـم کـه نسـبتی با زمینـه و زمانـه ما نـدارد .در

مقابـل ،یـک رویکـرد مـدرن داریـم کـه بـه طـور
خـاص بـا شـیوه اثباتگرایانـه پیـش مـیرود و
برخاسـته از بلـوغ رشـتگی و سـرریز شـدن دانش
رشـتهای بـه رشـتههای دیگـر و مـدد جسـتن از
موضوعات ،روشـها و رویکردهای رشـتهای دیگر
بـرای حل مشـکل یـا گسـترداندن مرزهـای دانش
است.
وی در ادامـه در توضیـح ایـن کـه چـرا معتقد
اسـت رویکـرد مـدرن اثباتـی نمیتواند بـه کار ما
بیایـد ،گفـت :جـواب بسـیار سـاده اسـت! چـون
رویکـرد مـدرن اثباتـی ،تاریـخ خـود را گذرانـده
اسـت .رویکـرد پدیدارشـناختی اثباتـی بـر مبنای
اثباتگرایـی یـا پوزیتیویسـم از آغـاز ،کارش را بـر
بنیـاد تجزیـه یا تمایـز میان سـوژه و ابژه قـرار داده
بـه ایـن معنـا کـه مـا یـک ابـژه عالـم و دانشـمند
داریـم و سـایر موضوعاتـی که مـورد بررسـی قرار
میگیرنـد در فاصلـهای از من هسـتند که میتوانم
در مقـام دانشـمند میانرشـته کار هـرکاری بـا آنها
بکنـم .در خـود جهـان مـدرن بعـد از سـالها
کاربسـت رویکـرد میانرشـتهای پسـتمدرن بـه
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ایـن رویکـرد کـه کارش
پیگیـری و تعقیـب غایـت امنیت اسـت خودش با
خلـل و چالشـهایی مواجه اسـت .به طـور خاص
در جاهایـی که در دفع شـر و حـل نابههنجاریها
متوسل به شعور بزرگتری میشد.
بحرانـی خاطرنشـان کـرد :بـرای مثـال بـرای
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اینکـه بتوانند جهـان بهتری را رقم بزنند ،توسـل به
جنـگ را هـم جایـز میدانسـتند .بـرای همین هم
در کتابـم توضیـح دادهام کـه جنگهـای جهانـی
ً
اول و دوم ،جنگهـای تمامـا میانرشـتهای
پوزیتیویسـتی بودنـد .از اینجـا بـود کـه در خـود
جهـان غـرب حرکتهایـی بهویـژه بعـد از جنـگ
جهانـی دوم بـه سـمت غایـت مسـئولیت شـکل
گرفـت و مـا بـا نـوع سـوم میانرشـتگی کـه
«میانرشـتگی پدیدارشـناختی» اسـت مواجـه
شدیم.
وی تصریـح کـرد :در این نوع میانرشـتگی با
توجـه بـه رویکرد غالـب و فائـق پدیدارشـناختی،
فاصلـهای میان سـوژه و ابـژه نمیبینیم .میانرشـته
کار در همـة موضوعاتـی کـه محـور بررسـی قـرار
میدهـد در ابتـدا و قبـل از هرچیز نسـبت خودش
بـا موضـوع را مشـخص میکنـد .یعنـی اینکـه
وضعیتـی کـه آن موضـوع و مسـئله یا پدیـده در آن
قـرار گرفتـه چـه نسـبتی بـا مـن و قصدهـای مـن
دارنـد .آیـا میخواهم آنهـا را محقق کنـم؟ در یک
معنـای کلیتـر آیـا آن موضوعـات رو بـه یـک
وضعیـت بسـامان دارنـد یـا نابسـامان؟ بنابرایـن
خود میانرشته شناس ،میانرشته کاری میکند.
بـه گفته بحرانـی ،این گونه سـوم همان چیزی
اسـت کـه بـه درد مـا و دانشـگاه مـا میخـورد و
میتوانـد دانشـگاه مـا را متحـول یـا حداقـل پویا
بکنـد و چـارهای هـم جز ایـن نداریم .بـا اینحال
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همچنـان در گرایش به رویکرد پدیدارشـناختی از
میانرشـتهای ،لـوازم رویکرد مدرن میانرشـتهای
ً
ً
را حتما باید داشـته باشـیم .یعنی حتما سـوژگی و
بلوغ رشتگی و نگاه حلالمسائلی اهمیت دارد.
در ادامـه ،دکتـر خورسـندی طاسـکوه کـه بـه
عنـوان ناقـد کتـاب در این جلسـه حضور داشـت،
اظهار داشـت :کتاب «میانرشـتگی و مسؤولیت»،
تألیـف متفاوتی اسـت که بـا لنز جدیدی به مسـئله
میانرشـتگی پرداختـه و یکنواختـیای را کـه در
کتابهـا و مقاالت داخل و خارج کشـور میبینیم،
شکسـته و ایـن یکـی از مزیتهـای خـوب ایـن
کتـاب اسـت .همین جـرأت یـک تألیـف متفاوت
داشتن ،تحسینبرانگیز و ستودنی است.
وی افـزود :یکـی از ویژگیهـای ایـن کتاب در
حقیقـت پدیـده محـوری ایـن مطالعه اسـت که به
نوعی میانرشـته کاری را مسـؤول شدن و پرسشدار
شـدن میدانـد .در واقـع ،مؤلـف ،فهـم درسـتی از
میانرشـتگی دارد یعنـی در نهایت میانرشـتهای ها
برای پاسـخ دادن به یک سـری مسـائل بیرون آمدند
و بـه نوعـی پرسـشدار بـودن و مسـئولیتپذیری را
منعکسمیکند.
خورسـندی خاطرنشـان کـرد :خیلی دوسـت
داشـتم کـه آقـای دکتر همین مطلـب را بـا مصادیق
بهتـری بگوینـد .مثالـی بـرای شـما بزنم کـه ببینید
چطـور یک حـوزه میانرشـتهای میتواند نسـبت به
جامعه و مسـائل آن مسئولیتپذیر باشـد .برنامهای
کاملا فرارشـتهای در سـال  ۲۰۰۴یـا  ۲۰۰۵در
کانـادا طراحی شـد که مجموعهای از دانشـگاههای
آن کشـور بـا مرکزیت دانشـگاه وسـترن اونتاریو و با
ترکیبی از  ۱۸ ،۱۷رشـته تخصصی در کالسـترهای
مختلف در آن حضور داشـتند .من هم چون اسـتاد
راهنمایـم مسـئولیتی در این برنامه داشـت خیلی از
مصاحبههـا را برای ایشـان انجـام میدادم .داسـتان
ایـن بـود کـه در آفریقـا هدکوارتـری تأسـیس کـرده
بودنـد و یـک ابرپـروژه میانرشـتهای را با مشـارکت
صدهـا اسـتاد در چهـار کشـور در شـرق آفریقـا
پیگیـری میکردنـد .آنهـا انـواع و اقسـام کمکهـای
بشردوسـتانه را در اختیـار مـردم قـرار میدادنـد امـا
مرکـز پـروژه تأسـیس کارخانههـای تولیـد ماسـت
پروبیوتیـک در شـهرهای مختلـف بـود چـون

پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه ماسـت پروبیوتیک
باعـث افزایـش ایمنـی بـدن میشـود و راحتتـر
میتـوان با  HIVمبارزه کرد .داسـتان همین اسـت.
ً
این واقعا مسـئولیتپذیری دانشـگاه در قبال جامعه
را نشـان میدهـد .بـا ایـن کـه گرنتـش را از دولـت
کانـادا گرفته بودنـد کامال دانشـگاهی و غیرانتفاعی
بـود .جالـب اینجا بود کـه تمام دانشـگاههای کانادا
دانشـجویانش را به عنـوان کارورز میفرسـتادند که
به این پروژه کمک کنند.
وی افـزود :متاسـفانه مـا ایـن دیـد را نداریم.
ً
مسـؤولیتپذیـری میانرشـتهای را فعلا در حـد
نظـرورزی مشـاهده میکنیـم .بـه عقیده مـن این
مشـکل در تمـام دنیـای نابرخـوردار وجـود دارد.
البتـه ایـن گـزاره کـه گفتنـد میانرشـتگی نجـات
دانشـگاه بود را شـاید بتوان با بیـان دیگری تکمیل
کـرد کـه دانشـگاه وارد مأموریـت جدیـدی در
حیات خود شـده اسـت .یعنی بخشـی از آن ابعاد
و رسـالت و مأموریـت خـودش را بـه ایـن شـکل
گسترش داد.
خورسـندی اضافـه کـرد :مزیـت سـوم ایـن
کتـاب بـه عقیده من قلم فاخر نویسـنده اسـت که
در جایجـای متن مشـهود اسـت .من همیشـه از
قلـم دکتـر بحرانـی لـذت میبـرم .بـه هرحـال
ایشـان هـم مؤلـف خوبـی و هـم مترجـم توانایی
هسـتند .بـه یـک معنـا اگرچـه قلمشـان بعضـی
جاهـا مقـداری جنبـه شـاعرانه و جاهایـی بعـد
فیلسـوفانه هـم میگیـرد ولـی در نـوع خـودش
کمنظیـر اسـت .یعنـی همیـن کـه در نوشـتن هم
یکنواختـی را رعایـت نمیکنـد و سینوسـی
مینویسـد ارزشـمند اسـت .اگـر اجـازه بدهنـد
چنـد نکتـه را هـم نـه به معنـای نقـد که بـه عنوان
ابهامـی کـه برای مـن وجـود دارد و بـا توضیحات
ایشـان برایـم روشـن خواهـد شـد مطـرح کنـم.
وی گفـت :نقدم را از عنوان کتاب شـروع میکنم.
عنـوان کتـاب را «میانرشـتگی و مسـؤولیت»
گذاشـتهاند یعنـی واژه مرکزیـش میانرشـته کار
اسـت و ترمولـوژی محـوری متنـش هـم
میانرشـتهکاری اسـت .ایـن ترکیب شـاید ترکیب
درسـت یـا بـه عبارتـی جامعـی نباشـد .یعنـی به
نوعـی مفهوم بزرگ میانرشـتگی را بـه یک حرفه،
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ً
شـغل و پیشـه تقلیـل دادهانـد کـه اصلا مفهـوم
نیسـت .همانطـور کـه خـود آقـای دکتـر هـم در
کتـاب میگویـد اینجا شـاید هنوز به دیسـکورس
ً
تبدیـل نشـده ولـی واقعـا در جهـان غـرب
دیسکورس است.
ً
خورسـندی خاطرنشـان کـرد :ببینیـد مثال در
کالسهـای درس مدارس ابتدایی در کشـورهایی
مثـل آمریـکا و کانـادا ،تمـام فراینـد تدریـس و
آمـوزش ،براسـاس همین میانرشـتهای و در قالب
 team learning، team teachingو … .اسـت
یعنـی میانرشـتگی در آنجـا بـه گفتمـان تبدیـل
شـده و هـر روز و هـر لحظـه تمریـن میشـود؛
بنابرایـن اینکـه تنـزل آن را بـه یـک پیشـه و حرفـه
ً
تقلیل بدهیم ،کار درسـتی نیسـت .واقعـا واژه تنها
سلاحی اسـت کـه مـن و شـما در علـوم انسـانی
داریـم و اگـر از ایـن سلاح نابجا اسـتفاده کنیم یا
در بهتریـن حالتـش اسـتفاده نکنیـم بـه خـود واژه
خیانـت کردهایـم .مثـل ارزشـی کـه عـدد در
ریاضـی دارد ،واژه هـم بـرای مـا همـان قـدر مهم
اسـت و در علـوم انسـانی مهمتـر هـم هسـت .به
هرحـال شـما جـرأت و جسـارتی کـه در
تنوعبخشـی در نـگارش داریـد شـاید از آنجـا
ناشـی میشـود و ایـن خـودش ارزشـمند هسـت
ولـی مـن اگـر جـای شـما باشـم یـک مقـدار بـا
احتیـاط ایـن را اسـتفاده میکـردم کـه حداقـل در
عنوان کتاب این بحث نشود.
وی تصریـح کـرد :به یـک معنـا همانطور که

شـما دارید از مسـئولیت حـرف میزنیـد در علوم
انسـانی ،انتخاب و کاربرد واژه هم یک مسـئولیت
پذیـری ویـژه میطلبـد .یـک بحثـی داریـد
پیشـادیباچه .خـب قبلش یک دیباچه هسـت .این
متـن ،خیلـی متـن فاخـری اسـت کـه دو صفحـه
اسـت .سـبک نگارش خیلـی متفاوتـی دارد ،ولی
بـه شـما قـول میدهـم کـه در نـگارش آ کادمیک
دافعـه دارد .وقتـی کـه یـک اثـر علمـی را
ً
میخوانیـم ،اگـر کل کتـاب را نخوانیـم کـه اکثـرا
کل کتـاب را نمیخوانیـم ولی مقدمه و پیشـگفتار
و سـخن ناشـر را میخوانیـم .من فکـر میکنم آن
ً
پیشـادیباچه در یـک کار آ کادمیـک واقعـا ممکـن
اسـت دافعـه داشـته باشـد چـون بـه هرحـال
ادبیاتـش ثقیـل اسـت .ارتباطـش بـا خـود متـن
سـنگین اسـت .بایـد حداقـل دوبـار بخوانـی تـا
داستانش را بفهمی.
خورسـندی طاسـکوه خاطرنشـان کـرد :نکته
بعـدی میاندیباچـه اسـت کـه خالصـه کار ایـن
اسـت کـه مـن مسـئول گلـم هسـتم .در حقیقـت
ً
ایـن پرسپشـن متفاوتـی اسـت کـه قطعا بـه معنی
درسـت بودن پرسپشـن من نیسـت .داشـتم به این
فکـر میکـردم کـه ایـن وابسـتگی بـه گل کـه این
آقـای شـازده کوچولـو دارد بـه نوعی وابسـتگی به
بـت آ کادمیـک ماسـت .یعنـی همیـن چیـزی که
مـن و شـما در دانشـگاه ایرانـی داریـم میبینیـم.
یعنی وابسـتگی به رشـته و سـاختارهای شـناختی
دانـش اسـت .رشـتههای آ کادمیـک بـه طـور
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ً
خاص واقعا ایدئولوژیک هسـتند .مرزهای بسـیار
آتشـین و خونیـن و جنجالبرانگیـز دارنـد .خـود
رشـتهها بـه عقیـده مـن از نظـام اربـاب – رعیتـی
برخوردارنـد یـا همـان داسـتان کانـت اسـت،
دعـوای فرادسـت و فرودسـت بینشـان هسـت.
یعنـی اصالـت خـود رشـته و تخصص بـه قلدری
آن اسـت .یعنـی آن تکسـاحتی بودنـش اسـت.
خـب در چنیـن شـرایطی اینکـه مسـئول رشـته
خودم هسـتم در فضای دنیـای دریدایی و لیوتاری
ً
و کالینـی و اینهـا معنـادار نیسـتند .اصلا رشـته
بازتولیدکننـده نابرابری آموزشـی در جهان اسـت.
ً
اصلا رشـتهها و در نهایـت همیـن تخصصهـا،
نابرابری اجتماعی را گسترش میدهند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی خاطرنشـان کـرد :نمیتوانیـم خیلـی
رویکـرد مقدسگرایانه به رشـته داشـته باشـیم .به
هر حال رشـته یـک دورهای کاراییاش را داشـته و
االن مـا از پارادایـم رشـتههای همسـایه داریـم
حـرف میزنیـم .االن هرکـس هـر رشـتهای کـه
میخوانـد بایـد از رشـته همسـایه و خویشـاوند
خـودش مطلـع باشـد و دانشـش را بدانـد وگرنـه
تسـلیم میشـود .بـه عقیـده مـن ایـن هـم دیباچه
داسـتان قشـنگی اسـت ولی شـاید ارتباط معرفتی
وسـیع و وثیقـی بـا بحـث شـما و میانرشـتگی
نداشته باشد.
خورسـندی افـزود :نکتـه بعدی کـه خیلی از
آن خوشـحال شـدم ،خوانـش فنومنولوژیـکال و
پدیدارشـناختی شـما از میانرشـتهای اسـت و در
نهایـت هم در جایـی میگویید که به جـای اینکه
یـک پژوهـش تطبیقـی یا تاریخـی انجـام بدهید،
یـک پژوهـش پدیدارشـناختی انجـام دادهایـد.
خـب ایـن خیلـی خـوب اسـت و در جایجـای
ایـن بحـث هـم آوردهاید ولـی برای من چنـدان به
لحـاظ روشـی روشـن نیسـت .حـاال بـه لحـاظ
فلسـفی یـک چیـز دیگـر اسـت .اگر شـما ایـن را
واضـح گفتهایـد کـه به لحـاظ روشـی در پژوهش
از رویکـرد پدیدارشـناختی اسـتفاده کردهایـد ،بـه
لحـاظ روششناسـی ،کلیـدواژه پدیدارشناسـی،
تجربـه زیسـته اسـت ،یعنـی شـما بـا یـک سـری
تجـارب زیسـته میانرشـتگی درگیـر هسـتید و
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میخواهیـد از تجـارب زیسـته موجـود خلـق
معانـی و مضامیـن جدیـد کنیـد .به عبـارت دیگر
میخواهیـد ارزشهـای جدیـد نظـری بیافرینید،
ارزشـهای جدیـد مفهومـی ایجـاد کنیـد ولـی در
ً
اجـرا – بـه لحـاظ گامبنـدی پژوهـش -انصافـا
پدیدارشناسی نمیبینم.
وی تصریـح کـرد :بـا رویکـرد فلسـفی ،مـن
میتوانـم توجیـه کنم و شـما هـم میتوانیـد توجیه
کنیـد ولـی چـون خودتـان میگوییـد پژوهـش،
روشـش ایـن گونه اسـت و بـا ایـن رویکـرد دارید
ً
نـگاه میکنیـد ،ابهـام ایجـاد میکنـد .واقعـا
پدیدارشناسـی انجـام دادهایـد؟ گامبنـدی آن
چیسـت؟ چه لیبریکس وریانسهایـی را گردآوری
کـرده و تولید ارزش و مضامیـن و معانی کردهاید؟
کار شـما بیشـتر نظـرورزی اسـت و پایـه نظری آن
قویتـر از همـة بحثهایـش اسـت .تجـارب و
مشـاهدات خـود را اینجـا دارید پـرورش میدهید
و اگـر بـه لحـاظ روشـی هـم بحـث بکنیـد دیگـر
پدیدارشناسـی نمیشـود ،مـیرود در نریشـن
و سـلف نریتیـو میشـود کـه یـک بحـث دیگـر
اسـت .خـب این بـرای من ابهام بود و شـاید شـما
توضیح بدهید و من بهره بگیرم و یاد بگیرم.
خورسـندی اضافـه کـرد :نکتـه بعـدی،
رویکرد و خوانش متفاوتی اسـت که از پسـامدرن
ارائـه دادیـد .داسـتان شـما درسـت اسـت کـه
رویکـرد میانرشـتهای ،رویکـرد پساتوسـعه بـه
دانـش و آمـوزش و دانشـگاه اسـت ولـی در اینجا
ً
یـک مشـکل وجـود دارد و آن ایـن کـه اصـوال
میانرشـتگی ،سـاحتهای حداقـل سـهگانه دارد
و اولیـن سـاحت میانرشـتگی به معنـای مدرنش
در آمـوزش و بعـد در پژوهـش و بعـد در
میانرشـتگی سـازمانی شـکل میگیـرد .انـگار
شـما عنایتـی بـه آن دو سـاحت نداریـد و بحـث
شـما بیشـتر متمرکز بر دانش و معرفـت و مباحث
حـوزه تخصصـی خودتـان مثل امنیـت و فضیلت
و ایمان و … است.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی گفـت :ایـن اشـکالی نـدارد و شـما
میتوانیـد بـا این لنـز به همـه چیز نـگاه کنید ولی
مـن بـا نـگاه شـما بـه پسامدرنیسـم و ایـن مفهوم

پـردازی کـه داشـتید ،مشـکل دارم ،چون داسـتان
مـا این اسـت کـه وقتـی کـه شـما از سـه رویکرد
حـرف میزنیـد ،خـب یـک طبقهبندی قشـنگ و
جدیـد اسـت .میگوییـد رویکـرد پسـامدرن،
رویکـرد اثباتگرایانـه و رویکـرد پدیدارشـناختی.
شـما چـون در مرحلـه ابتدایی مفهوم پـردازی این
بحـث هسـتید ،نیـاز بـه مصادیـق و مثـال داریـد.
وقتـی کـه یـک اثـر علمـی فاقـد مثـال تجربـی و
اسـتنادی اسـت یعنی آن اثر در اسـارت نظرورزی
نویسـنده و مؤلـف گرفتـار شـده اسـت .وقتـی که
شـما از رویکـرد پسـتمدرن میانرشـتگی در
ایـران حـرف میزنیـد بایـد کـد بدهـی نـه اینکـه
اعوجـاج و هـرج و مرجـی کـه در میانرشـتگی
هسـت ،هرکـس ،هرچیـزی را میانرشـته میداند،
ایـن را پسـتمدرن بدانـد .ایـن حداقل بـرای بنده
قابـل قبول نیسـت .اینجا بایـد مصادیق اسـتنادی
میدادیـد ،مثـال تجربـی بایـد میزدیـد چـون
داریـد بـرای اولینبـار مفهـوم پـردازی میکنیـد.
وی خاطرنشـان کـرد :اگر افـراد دیگـر بحث کرده
بودنـد ،رفرنـس میدادیـد ولـی اینجـا خودتـان
ورود پیـدا کردیـد و سـرآغازی را آغـاز کردهایـد،
لـذا الزم بـود کـه بـه سـمت نمونههـای تجربـی
قضیـه میرفتیـد و بـا آن مثالهایـی هـم کـه برای
رویکـرد پسـامدرن زدید ،پستمدرنیسـم را لت و
پـار کردیـد .در مـورد این کـه «وقتی یـک نفر یک
رشـته میزنـد و رشـتهاش میانرشـتگی نیسـت
ولـی آن را میانرشـته مینامد و هـر کاری میکند
کـه میانرشـته حسـاب بشـود تـا مقالـهاش چاپ
شـود» میتوان آن نمونهای از رویکرد پسـتمدرن
تلقـی کـرد ،موضوعـی اسـت که بـه نظر مـن باید
تأمـل بیشـتری روی آن بکنیـم .باز میگویم شـاید
ً
فهـم مـن در ایـن حد اسـت و قطعـا ایـن را بحث
خواهیـد کرد .بـاز در همـان رویکـرد اثباتگرایانه،
شـما به کـد نیـاز داریـد ولی وقتـی کـه میگویید
چـون ایـن رویکـرد موجـود و غالـب رویکـرد آن
پارادایـم در میانرشـتگی ،حـل مسـائل جامعـه و
مردم اسـت ،ایـن رویکـرد اثباتگرایانه اسـت ،این
ً
هـم واقعا خیلـی تقلیل گرایانه اسـت .من داشـتم
بـه ایـن فکـر میکـردم کـه یعنـی هرمسـئلهای در
جامعـه وجود داشـته باشـد که من بروم به سـمت

آن یعنـی رویکـرد اثباتگرایانـه اسـت؟ یعنـی هر
اتفاقـی کـه در عمـل بـه فراینـد پراکتیـس منجـر
بشـود ایـن میشـود اثباتگرایانه؟ ایـن چه فهمی
از اثباتگرایـی اثباتگرایانـه یـا پوزیتیویسـم
اسـت کـه دارید ارائـه میدهیـد؟ خـب اینجا هم
مـن بـاز شـک داشـتم .یعنـی ایـن مفهومپـردازی
شـما قشنگ اسـت ولی اینکه شـما برای خواننده،
فهـم ایجـاد کنیـد و اینکـه کـد بدهیـد و مصادیق
واقعـی و درسـت بدهیـد کـه تفاهـم و اشـتراک
معرفتـی و معنایـی بیـن خواننده و نویسـنده ایجاد
شود ،خیلی میتوانست کمک کند.
وی افـزود :نکتـه دیگـر ایـن کـه در جایـی،
میانرشـتگی را نوعـی پداگـوژی مسـئولیت میـان
دانشـگاهیان دانسـتهاید .ایـن تفسـیر قشـنگی
اسـت کـه آن را دوسـت دارم .مـن خـودم سـال
 ۲۰۱۸مدعـو یـک بخشـی در اتحادیـه اروپا بودم
و از طـرف دانشـگاه بـه ویـن اتریـش رفتـه بـودم.
خیلـی جالـب بـود ،از هـر کشـور یـک نماینـده
آنجـا بودیـم و چون دانشـگاه عالمـه در این برنامه
بلونیـا بـود و در اراسـموس چندتـا پـروژه بـرده
بودیـم بـه هرحـال یـک نوبتـی هـم بـه مـن داده
بودنـد کـه آنجا بحثی داشـته باشـم .خیلی جالب
اسـت کـه در تمـام ایـن سـه روز اتحادیـه اروپـا
دغدغـه اش ایـن بـود کـه چـکار کنیـم کـه در
مدارس ،معلمان ،مسئولیتپذیری را یاد بدهند.
خورسـندی تصریـح کرد :صحبتهای شـما
خیلـی مـن را بـه آن نشسـت انداخـت خصوصـا
ایـن جمله قشـنگ و گـزاره بسـیار زیبای شـما که
گفتهایـد «میانرشـتگی ،پداگـوژی مسـئولیت در
میـان ما دانشـگاهیان اسـت» .خود ایـن میتواند
یـک بحث بسـیار جدی باشـد به لحـاظ اتفاقاتی
کـه در آموزش ایران مشـاهده میکنیـم چون االن
بحـث دانشـگاه و مسـئولیتپذیری اجتماعـی
دانشـگاه اسـت .ایـن گـزاره خـودش خیلـی جای
کار دارد منتهـا آنجـا یک دور اتفـاق افتاده و گاهی
احسـاس کـردم کـه دور متناقضـی اسـت .از یک
طـرف هنجارهـای علـم مـدرن را نقـد میکنید به
خاطر شـرارتهایی مثل اسـتیال و تسـخیر برخاسته
از سـوژه مـدرن و بعـد در کنـار آن ،سیاسـت علم
ً
پساتوسـعه را بـرای مسـئولیتپذیری کـه احتماال
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بـه دنبـال خواهـد داشـت ،میسـتایید و در عیـن
حـال نـگاه پسـامدرن به میانرشـتگی را سـرزنش
میکنیـد .یعنـی ایـن سـه گـزاره از سـه رویکـرد
معرفتـی اسـت و در جاهایـی یکدیگـر را نقـض
میکننـد .فکـر میکنـم بایـد تأملـی در ایـن
خصـوص داشـته باشـید .البتـه شـاید مـن بـد
ً
فهمیـدهام و امیـدوارم اگر فرصت شـد حتما برای
بنده و دوستان توضیح بدهید.
وی در پایـان در جمعبنـدی ارزیابـی خود از
کتـاب گفـت :یک اثـر علمی با ارجاعاتش اسـت
کـه پذیـرش آ کادمیـک میگیـرد ،یعنـی معتبـر
میشـود .جاهایـی هسـت کـه یـک اثـر خـوب
معرفـی نمیشـود ولـی بـه هرحـال مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،ناشـر شـناخته
شـدهای در حـوزه آمـوزش عالی اسـت .نمیدانم
در ایـن یـک سـال یـا یکسـال و نیمـی کـه کتـاب
چـاپ شـده چقدر پذیـرش آ کادمیـک آن را رصد
کردهایـد؟ بـه عقیـده مـن در ایـن اثـر بیشـتر بـه
فلسـفیدن دسـت زدهایـد تـا اینکـه ابهامـی را در
میانرشـتگی برطـرف کنیـد .یعنـی ابهاماتـی بـر
ابهامـات موجـود افزودهایـد کـه در علوم انسـانی
این خودش ارزشمند است.
خورسـندی خاطرنشـان کرد :گاهـی در علوم
انسـانی طـرح یـک سـؤال یـا اندیشـه جدیـد
بزرگتریـن راهحـل تلقـی میشـود .مـن ایـن را
میپذیـرم ولی سـؤاالت جدیدی در کتـاب ایجاد
کردهایـد .یـک نـوع فلسـفیدن در میانرشـتگی را
در کتـاب داریـد معرفـی میکنید که ایـن رویکرد
جدیـد ،خـودش تحسـینبرانگیز اسـت .در
مجمـوع اگـر بخواهـم ایـن کتـاب را ارزیابـی و
قضـاوت کنـم ،آن را بایسـته و شایسـته تبلیـغ
میدانـم و علیرغم همـة اشـکاالت و ابهاماتی که
ممکـن اسـت داشـته باشـد ،یکـی از کارهـای
ارزشـمندی اسـت کـه مؤسسـه چاپ کـرده و من
ً
واقعـا لـذت بـردم چـون ایـن اثـر ضمـن اینکـه
میانرشـتگی را بـه خواننـده یاد میدهـد خیلی از
معرفتهـا و دانشهـای جانبـی و حاشـیهای را
هـم بـه آدم یـاد میدهـد کـه پربـار بـودن اثـر و
مؤلف را نشان میدهد.
در ادامه نشسـت ،دکتر رحیـ مزاده ،ناقد دیگر

بـه بیان نظـرات خود دربـاره کتاب «میانرشـتگی
و مسـؤولیت» تألیـف دکتـر بحرانـی پرداخـت.
وی گفـت :بـا کارهـای دکتـر بحرانـی کـم و بیش
آشـنا هسـتم .وقتی هم کـه کتاب را دیـدم و به این
جلسـه دعـوت شـدم بـا اشـتیاق زیـاد ،کتـاب را
مطالعـه کـردم .البتـه نمیشـود وارد جزئیات یک
کتـاب بیـش از  ۳۰۰صفحـهای شـد و طبیعـی
اسـت که سـعی میکنـم چارچوبهـای عمومی
را کـه در ذهـن دارم مطـرح بکنـم .نقل یا بررسـی
جزئیـات و اعلام موافقـت یـا مخالفـت و یـا هر
نـوع نقـد و بررسـی نسـبت بـه یک کتـاب مفصل
هـم جـای دیگـری را طلب میکنـد که نـه وظیفه
این جلسه است و نه برعهده من.
ایـن عضـو هیئـت علمـی وزارت علـوم
خاطرنشـان کـرد :بـا شـناختی کـه کـم و بیـش با
کارهـای مؤسسـه دارم ایـن کتـاب را یـک کتـاب
چرتپـران و پارهکننـدة چـرت بـرای یـک حـوزه
علمـی و پژوهشـی میدانـم .چـون بـا روشـی که
خودشـان دارنـد و چارچوبهایـی کـه خودشـان
مطـرح کردنـد در مجموعـه رسـمی علمی بـه نام
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،کار
متفاوتی را انجام دادهاند.
وی افـزود :تـا جایـی کـه مـن میدانـم کتابی
بـا ایـن سـبک نـگارش و رویکـرد به مسـئله ،یک
کتـاب اسـتثنایی و منحصـر بـه فـرد – در معنـای
لغـوی کلمـه – اسـت و تحسـین ایـن البتـه هـم به
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خـود مؤلف محتـرم برمیگـردد و هم به مؤسسـه
کـه در چارچـوب رسـمی خـودش اجـازه داده که
کار متفاوتـی هـم مـورد پژوهش قرار بگیـرد و هم
آن را چاپ و منتشـر کرده و هم پشـت آن ایسـتاده
کـه نشـان میدهـد نـگاه جـدی و متفـاوت و
خالفآمـدی هـم در پژوهـش وجـود دارد .ایـن
تفاوت هم از سـبک نگارشـش شـروع میشـود و
هم پردازشی که به مطالب دارد.
رحیـ مزاده خاطرنشـان کرد :عنـوان کتاب اول
مـن را جـذب کـرد و خوشـم آمـد .هر چقـدر که
ً
جلوتـر رفتـم دیـدم که مـن نظـر نسـبتا متفاوتی با
عنوان مسـئولیت دارم .یعنـی آن تلقیای که من از
مسـئولیت دارم بـا تلقـیای کـه دکتـر بحرانـی در
جـای جای ایـن کتاب بـه آن میپـردازد و در انتها
هـم بـه آن میرسـد ،یـک مقـدار متفاوت اسـت.
یعنـی یـک نـوع اصالـت دادن و مطلـق کـردن
مسـئولیت و ایـن که هیـچ وقت هیچ قیـدی بر آن
قائـل نشـدهاند .در جاهـای مختلـف هـم عنـوان
مسـئولیت را آوردهانـد و گفتهانـد کـه ایـن «میـان
آرمـان» اسـت یعنـی جزو غایـات میانی اسـت و
مسـئولیت ،خـودش آرمـان نهایـی نیسـت .آرمان
نهایـی در آزادی و شـادی یـا چیزهایـی از ایـن
دست است.
وی افـزود :دکتـر بحرانـی در عیـن حـال،
مسـئولیت را بـا وجـود امـر میانـی بـودن ،مطلـق
تلقـی کردهانـد که بـا رویکـرد عمومی ایـن کتاب
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کـه دنبال حقیقـت و آزادی و کم کردن از شـرارت
اسـت ،ممکـن اسـت عنـوان مسـئولیت تـاب و
تحمـل چنیـن باری را نداشـته باشـد .بـرای اینکه
مسـئولیت مثـل وحـدت و حتـی واژه انسـجام
اسـت کـه مفاهیـم میانـه و خادمـی هسـتند کـه
فینفسـه واجـد هیچ نـوع ارزشـی نیسـتند .یعنی
شـما میتوانیـد در یـک پـروژه غلـط و بـه غایـت
شـرورانه هم مسـئولیت داشـته باشـید .مگر اینکه
بگوییـم منظور ما آن مسـئولیتهای خوب اسـت
و تلقـی مـا از مسـئولیت یعنـی آدمـی که مسـئول
اسـت ،آدمـی کـه خـوب اسـت ،آدم مثبـت و آدم
غیرشـرور یا نظام غیرشـرور؛ بنابراین مسـئولیت،
انسـجام ،وحـدت و اینهـا همـه مفاهیـم ابـزاری
هسـتند کـه ما به کار امـور دیگر میزنیـم .بنابراین
فکـر میکنـم که بایـد ببینیـم دکتر بحرانـی در این
زمینـه چـه نظـری دارنـد چـون هیـچ جـا ،هیـچ
قیـدی ندیـدم کـه ایـن را توضیـح داده باشـند و از
ً
آنجـا کـه دائمـا ،تکـرار میشـود و وزن زیـادی از
کتـاب را بـه خـودش اختصـاص داده قابـل تأمـل
است.
عضو هیئـت علمی وزارت علـوم اضافه کرد:
نکتـه بعـدی کـه بـه نظـر مـن شایسـته تقدیـر و
تحسـین وافـر اسـت ،این اسـت کـه ایشـان انگار
یـک پـروژه چرتپرانـی در یـک جامعـه علمـی
آ کادمیـک را انجـام میدهنـد ،ایـن اسـت کـه تن
بـه تقسـیمبندیهای رسـمی و مواجههـا و
رویکردهـای رسـمی و جاافتـاده بـا موضـوع
میانرشـتهای یـا هرچـه از ایـن دسـت ندادهانـد و
بنابرایـن یـک نـوع سنتشـکنی کردهانـد .موقـع
مطالعـه کتـاب وقتی کـه از دیباچه اول گذشـتم و
یـک مقـدار فکـر کـردم بـرای آناتـی فکـر کـردم
شـاید اشـتباهی صـورت گرفته ،یعنـی در این حد
برایـم عجیـب بـود و بعـد جالـب شـد کـه
پیشـادیباچه و وقتـی بـه آخرش رسـیدم ،آنی بیش
نپاییـد که متوجه شـدم ایشـان چـرا ایـن را آورده و
همـان چیـزی اسـت کـه مـن هـم از وقتـی درگیر
پـروژه میانرشـتهای ها شـدهام به آن فکـر میکنم
کـه مـا هـر امـری را وقتی کـه در الیههـا و مفاهیم
و طبقهبنـدی هـا و کالسـهبندیهای متفـاوت و
ً
مختلـف و مفصـل و مدون که دائمـا زیاد و زیادتر

هـم میشـود و گویـی سـر بازایسـتادن هـم ندارد
قـرار میدهیـم ،خود موضـوع گم میشـود .یعنی
آن قـدر ایـن بحثهـای جزئی ،تقسـیمبندیهای
زیـاد و شـاخه شـاخه کـردن ،بنـا نهـادن الیههای
مختلـف بـر الیههای قبلـی در مورد میانرشـتهای
و انـواع و اقسـام و اصنـاف زیـادی بـرای ایـن
میانرشـتهای برشـمردن و عنوانهـای زیاد درسـت
کـردن ،جعـل کردن – به معنـای منفی کلمه عرض
ً
نمیکنـم – و مواجهـه دائرهالمعارفگونـه یـا اصال
دائرهالمعارفـی بـا میانرشـتهای آن قدر زیاد شـده
و طرفـدار پیـدا کـرده کـه خـود آن موضـوع
میانرشـتگی و تبار و نیای نخسـتین آن از یاد رفته
و فراموش میشود.
وی افـزود :دکتـر بحرانی با سنتشـکنی ،تن
ً
بـه ایـن قضیـه ندادهانـد و تقریبا هم یکـی از نقاط
قابـل سـتایش و آموختنـی ایـن کار که میشـود از

آن الگوبـرداری کـرد همین تالش کـردن به روش
دکارتـی ،تلاش کـردن بـرای سادهسـازی – و نـه
پیچیـده کـردن – موضـوع اسـت .ایـن هـم نکتـه
فوقالعـاده مهمـی اسـت کـه در ایـن کار وجـود
دارد .نکتـه بعـدی کـه در ایـن کار وجـود دارد و
میشـود از آن الگـو گرفـت ایـن اسـت کـه یـک
پژوهشـگر ۳۰۰ ،۲۰۰ ،صفحه قلم زده و در همه
جـا حضـور دارد و مگـر بـه ضـرورت ،تـن بـه
ارجـاع نـداده اسـت .برای اینکه ایشـان خودشـان
هـم جابهجـا گفتهانـد کـه ایـن یـک تکنگاشـت
اسـت و دارد خـودش را روایـت میکنـد ،و بـا
ارجاعـات و پرانتـز بـاز کردنهـای متوالـی و
متنـاوب و انداختـن سـکته در مطلـب در فهـم
مطلـب خللـی ایجـاد نکرده اسـت .خـود من هم
خیلـی ایـن روش را میپسـندم و ممکن اسـت که
ً
بـا ارزیابیهـای جاری بعضـا خیلی اعتبـاری به آن
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ً
داده نشـود ،ولـی قاعدتـا قابل سـتایش و یادگیری
است که این کار را انجام دادهاند.
رحیـم زاده خاطرنشـان کـرد :دکتـر بحرانـی،
جاهایـی از مـن روایتهایـی را آوردهانـد کـه
مربـوط بـه سـالها قبـل اسـت .چـون پـروژه
میانرشـتهای هـا بـهعنـوان یـک پـروژه بـزرگ به
صورت رسـمی و سـاختاری از اواخر سـال  ۸۴و
در دوره مدیریـت دکتر خرمشـاد در موسسـه آغاز
شـد و تـا سـال  ۸۷ادامـه داشـت و از عجایـب
روزگار هـم ایـن اسـت کـه مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی که سـابقا پژوهشـکده بود به
هـر دلیلـی ،روایـت دسـت اولـی کـه از بحـث
میانرشـتهایهـا از انعقاد نطفـه تا انتها داشـتم را
چـاپ نکردنـد .البتـه شـاید به دلیـل این بـوده که
مطالـب روشـمند نبـوده ولی ایـن که ایـن روایت
ت اول هیـچ وقـت هیچ جـا درج نشـد و البته
دسـ 
اخـذ و اقتباسهـای فراوانـی هـم بدون ذکـر منبع
از آن شـد ،نیازمنـد آسیبشناسـی اسـت .البتـه
دکتـر بحرانـی لطـف کردهانـد و ایـن را آوردهاند و
در آنجا داستان را توضیح دادهام.
وی افـزود :اگـر بخواهـم از ایـن زاویـه بـه
موضـوع و محتـوای ایـن بحـث بپـردازم ،خیلی با
دکتـر بحرانـی همنظـر هسـتم کـه میانرشـتگی

یـک حادثه اسـت ،میانرشـته بـودن یـک نحوه از
زیسـت معرفتـی و دانشـی و نـگاه به جهـان ،نگاه
بـه علـم و جامعـه و نـگاه به خود اسـت .اگـر این
سـهگانه را بپذیریـم کـه نطفه بین رشـتهای ابتدا در
ذهـن و ضمیـر یک نفر شـکل میگیـرد و در ادامه
شـروع بـه مفصلبنـدی و توسـعه پیـدا کـردن
میکنـد .بنابرایـن مادامـی کـه این اتفـاق در ذهن
یک سـوژه نیافتد و فاعل شناسـا (سـوژه داننده) یا
ذهـن متفکـر ،نـگاه بینرشـتهای ،نداشـته باشـد،
رشـته ،حـوزه ،عرصـه یـا سـطحی از بـودن یـا
نسـبتی از معرفـت با عالـم پیدا نمیشـود .پس از
ایـن مرحله اسـت کـه رشـتهها زاده میشـوند .در
اینجـا رشـتهای بـا میانرشـتهای هیـچ فرقـی
نمیکند.
رحیـ مزاده ابـراز کـرد :آنچـه کـه در
دانشـگاههای مـا وجـود نـدارد و بهایی بـه آن داده
نمیشـود و بـه عناویـن مختلـف بـا آن مخالفـت
میشـود همیـن نـگاه پوزیتیویسـتی اسـت.
همچنـان کـه به درسـتی در کتاب نقل شـده ،ابتدا
یـک مکاتبه خیلی گسـترده با کل سیسـتم اجرایی
کشـور صـورت گرفتـم یعنـی از سـد دولـت فراتر
رفـت و بـه قـوه قضاییـه و مجلـس و نیروهـای
مسـلح هـم کشـیده شـد و آنهـا رشـتههایی را
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ً
پیشـنهاد کردنـد .بعـدا معلـوم شـد کـه در وزارت
علـوم هـم چیزهایـی تحـت ایـن عنـوان وجـود
داشـته ولـی اشـرافی نسـبت بـه آن وجود نداشـته
اسـت یعنی آن قدر در فرایندهای عـادی و روزمره
و رفـت و برگشـتهای بیـن دانشـگاهها و
ً
مجموعههـا اتفـاق میافتـاده کـه کسـی اصلا
متوجـه مفهـوم میانرشـتهای نبـوده اسـت.
وی افـزود :نکتـه دیگری که در آن بـا دکتر بحرانی
همنظـر هسـتم ایـن اسـت کـه اگـر میانرشـتهای
آنچنـان که تعریف میشـود باشـد ،به این شـکل
مـا همیشـه میانرشـتهای داشـتهایم یعنـی حتـی
قبـل از تولـد میانرشـتهای هـا و ایـن از عجایـب
روزگار اسـت!! یعنـی چـی؟ شـما بـه طـور رندوم
سـرفصل دروس هـر رشـته درسـی را از دانشـگاه
بگیریـد ،مـن ایـن نـگاه را از سـال  ۸۴تـا االن بـا
خـودم حمـل میکنـم و جاهـای مختلـف هـم
هرجـا کـه اقتضـا داشـته عـرض کـردم .شـما
رندومـی ،یعنـی واقعا شـیر یا خطی ،هر رشـتهای
و سـرفصل هـر درسـی را تحت هر عنوانـی در هر
مقطعـی ببینیـد .بـه معنـای کالسـیک و خوانـش
عمومـی از میانرشـتهای همـه در همـة دورانهای
تاریخـی میانرشـتهای هسـتند فقط با یک شـرط،
اگـر و اگـر مـا میانرشـتهای را یک امر سـابجکتیو
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ذهنـی اگزیستانسیالیسـتی ندانیـم کـه دراقـع بـه
نحـوه وجـود و ذهنیـت یـک آدم بیایـد ،یعنی اگر
شـما ذهـن عالـم را در نظـر نگیریـد کـه اینهـا
میانرشـتهای فکـر میکنند یـا فکـر نمیکنند ،آن
وقت همة رشتهها ،میانرشتهای هستند.
رحیـ مزاده بـا بیـان ایـن کـه بـا ایـن نـوع نگاه
اصلا رشـتهای وجـود نـدارد ،گفت :شـما در هر
رشـتهای کـه بررسـی کنیـد از آن اولش که شـروع
ً
میشـود ،مثلا در رشـته تعلیـم و تربیـت ،رشـته
روانشناسـی ،رشـته فلسـفه ،رشـته علوم سیاسی،
رشـته ادبیـات و … ملغمه یـا ترکیبـی از تمام اکثر
عنوانهـای درسـی وجود دارد که بـه نحو مکانیکی
و صـوری در ترمهـای مختلـف در کنـار هـم قرار
ً
گرفتهانـد ،مثلا یـک دانشـجوی روانشناسـی
فلسـفه میخواند ،فلسـفه ذهن میخوانـد ،تاریخ
میخوانـد ،منطـق و روش تحقیـق میخوانـد.
اینجـا اگـر شـما ذهـن را حـذف کـرده و بـه نظام
آموزشـی یا کوچکتـر از آن به سـرفصل برنامهها و
ً
دروس هـر رشـته توجـه بکنید اصال ما رشـته ناب
نداریـم .بـرای اینکـه در همـة رشـتهها همـه چیز
هسـت .ولـی چـرا مـا اینهـا را میانرشـتهای
نمیگوییـم؟ مـن االن دارم با دکتـر بحرانی در این
ً
کار خوبشـان همراهـی میکنم و خـودم هم دقیقا
ً
مثـل ایشـان معتقـدم کـه اصلا غیـر ایـن روش،
اشـتباه اسـت .اگـر مبنـی شـما در میانرشـتهای
بـودن ،تکسـت باشـد ،احتمـاال در ایـران و کل
دنیـا ،همـه میانرشـتهای هسـتند .ولـی همـه
میگویند میانرشتهای نیست.
وی افـزود :مـن از اینجـا خـط ریل خـودم را
جـدا میکنـم و سـؤال میپرسـم کـه چـرا
میگوییـم اینهـا میانرشـتهای نیسـتند؟ یـک
جـواب بیشـتر نـدارد و آن هم این اسـت کـه دکتر
بحرانـی تالش کـرده در کتابش به آن پاسـخ بدهد
کـه آن اتفـاق در جانب سـوژه میافتـد ،در جانب
دانشـجو میافتد ،در ذهن و در کاسـه مغز انسـان
اتفـاق میافتـد! تـا شـما پیشـاپیش نـگاه
میانرشـتهای نداشـته باشـید ،تکسـت شـما را
میانرشـتهای نمیکنـد .حتـی نظـام تعلیـم و
تربیـت هـم کسـی را میانرشـتهای نمیکنـد .آن
اتفـاق بایـد بیافتـد .بـه همیـن جهت اسـت که به

تعبیـری کـه آقـای دکتـر خورسـندی داشـتند باید
مثـال زد! بـه همیـن جهـت اسـت کـه شـما ۱۸۰
درجـه هم کـه بچرخیـد آدمهـای میانرشـتهای یا
حوزههـای میانرشـتهای کمتـر میتوانیـد پیـدا
ً
بکنیـد .مثال نادر اسـت .یعنـی آدمهایی کـه واقعا
نـگاه میانرشـتهای ،رویکـرد میانرشـتهای و
زیسـت میانرشـتهای داشـته باشـند .بنابرایـن
میانرشـتهای بـودن پیـش و بیـش از آنکـه مربوط
به نظام و برنامه درسـی و سیسـتم آموزشـی باشـد
مربـوط بـه فردیت یک نفر میشـود و ایـن فردیت
کمیـاب اسـت و بـه همیـن جهـت آدمهـای
میانرشتهای خیلی کم پیدا میکنید.
ایـن عضو هیئت علمـی وزارت عتـف اضافه
کـرد :اگـر حوزههـای دانشـی مختلـف را مثـل
طبقـات مختلـف یـک سـاختمان و فصلهای یک
ً
کتـاب در کنـار هم قـرار دهید ،مثال یـک مقدار به
روندشناسـی بپردازیـد ،بعـد در یـک فصـل دیگر
بـه منطـق بپردازیـد ،در یک فصل دیگـر به تئوری
شـناخت بپردازیـد ،در یـک فصل دیگر بـه نظریه
تعلیـم و تربیـت بپردازیـد و اینهـا را مثـل فصول،
مثـل غرفههـای یـک عطـاری کنـار هـم قـرار
بدهیـد ،از ایـن محصـول میانرشـتهای کـه همان
نـگاه میانرشـتهای اسـت در نمیآیـد و در نیامده
اسـت .ایـن رویکرد عمومی اسـت .منتهـا به نظر
من آقـای دکتـر بحرانی فرصـت نکردهانـد که این
نـگاه را بیشـتر بپروراننـد کـه از ایـن زاویـه نـگاه
کنیـم .نکتـه بعـدی اینکه خـب بـود ویرایشهای
ً
متفاوتتـری هم از این کتاب داشـتین مثال ویرایش
انشـایی و چنیـن فرمهایـی کـه آن هـم مربـوط به
مؤسسه میشود.
رحیـ مزاده در ادامـه در بیـان مالحظـات و
انتقـادات تئوریـک خـود نسـبت بـه کتـاب هـم
گفـت :شـاید بایـد دکتـر بحرانـی توضیـح بدهند
ً
که مرادشـان از نظریه و مشـکل چیسـت .مثال در
صفحـه  ۳۶کتـاب وقتـی پارادایمهـا را بیـان
میکننـد میگوینـد کـه نظـر بـه صورتبنـدی
مشـکل در دیدگاه میانرشـتهای ،ترتیب ،معکوس
میشـود و مشـکل بایـد بـر نظریـه مقـدم باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد :نظریـه ،تئـوری و ایـده مثل
چـراغ قـوهای اسـت کـه آدم در دسـتش میگیـرد

ً
یعنـی کسـی کـه نظریـه نداشـته باشـد ،اصلا
مشـکل را نمیبیند .شـما وقتی با نظریـه وارد یک
حوزه میشـوید آن وقت ،مشـکل و غیرمشـکل را
میبینیـد .بـاال و پاییـن ،چـپ و راسـت ،خوب و
بـد ،زشـت و زیبـا ،تـرش و شـیرین را متوجـه
میشـوید اما اگـر ذائقهای برای چشـیدن نداشـته
باشـید هیـچ چیـز طعم نـدارد .شـما اگـر عینکی
بـرای دیدن نداشـته باشـید هیـچ رنگی برای شـما
وجـود نـدارد؛ بنابرایـن وقتـی میگوییـم در
بینرشـتهای ،مشـکل ،مقـدم اسـت ،مشـکل،
مفهومی اسـت که پـس از آنکه نظریه و ایده شـما
آن را مشـکل دیده مشـکل شـده اسـت .من خیلی
دوسـت دارم اینجـا مثال بزنم .ممکن اسـت که از
نظـر کسـی پدیـده کـودکان کار مشـکل نباشـد یا
ً
مثلا زن بیسرپرسـت ،بدسرپرسـت یـا خیابانی
مشـکل باشـد یا نباشـد .ایـن تئوری شماسـت که
به شـما امـکان ایـن طبقهبنـدی و کالسـهبندی را
میدهـد کـه شـما چیـزی را مشـکل ببینید یـا نه.
بنابرایـن بـه نظـر مـن اینکـه مـا در میانرشـتگی
معطـوف بـه حل مسـئله باشـیم ،مسـئله ،یک امر
ثانـوی اسـت .مقـدم بـر مسـئله و فهـم مسـئله و
دیـدن مسـئله و مقـدم بـر فهـم مشـکل و دیـدن
مشـکل ایـن هسـت کـه آیـا تئـوری شـما اجـازه
میدهد که مشکل را ببینید یا نه؟
عضـو هیئـت علمـی وزارت عتـف تصریـح
کـرد :دکتـر بحرانی یـک طبقهبندی سـهگانه دارند
از جهـان ،جامعـه و تـن و خـود و کـم کـردن
شـرارت در مورد همـة اینها .در مورد شـرارت هم
مثالهـای متنوعـی زدهانـد مثـل تخریـب و
خشـونت و شـکنجه و کشـتار و …  .ببینید ،شاید
اصلیتریـن شـر کـه مـادر همـة شرهاسـت ،جهل
اسـت .چـرا مـا بایـد فکـر کنیـم کـه جهـل شـر
نیسـت؟ چـرا بایـد فکر کنیـم که خشـونت از یک
جـای دیگـر ناشـی میشـود نـه از جهلـی کـه در
نظـام معرفتـی خودمـان داریم .به نظـر من ،کتاب
که کارش تمام شـده و پروندهاش بسـته شـده ولی
آقـای دکتـر بحرانـی میتواننـد ایـن مالحظـه را
داشـته باشـند و نظـر خودشـان را در ایـن زمینـه
بفرماینـد کـه جهـل در زمـره شـروری که ایشـان
ذکر میکنند ،میآید؟
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رحیـ مزاده افـزود :نکتـه دیگـری کـه مهـم
اسـت و مالحظاتـی در ایـن زمینه دارم این اسـت
کـه مـا نبایـد بـه بهانـه میانرشـتهای ،دانشـگاه و
آ کادمـی را از آن بـرج عاج خـودش بیاوریم پایین
و خیابانـی بکنیـم .یعنـی بینرشـتهای بـودن بـه
معنـای دغدغـه تـام و تمـام داشـتن بـرای حـل
مشـکالت ملمـوس و مشـهود روزانـه و غیرروزانه
نیسـت و نبایـد امـکان نظرورزیهـای تئوریـک و
رصدگریهـای کالن و بـرج عـاج نشـینیهای
آ کادمیـک – بـه معنـای مثبـت کلمـه – را از مـا
بگیـرد .یعنـی حل مسـئله نباید به بهـای تضعیف
ً
نظـام معرفتیای تمام بشـود کـه بعدا مـا را مجهز
بـه وسـایلی کند کـه در رفـع مشـکل نیـاز داریم.
یعنـی بایـد آن قدر دایـره ادراکی و ذخیره دانشـی و
تئوریـک ما زیاد باشـد کـه در دل ایـن جنگل انبوه
بـه صـورت عـادی و درونـی و پویـا ،تکنیکهـا و
روشهـا و شـاخهها و شـعبههای حل مسـئله هم
وجـود داشـته باشـد و گرنـه با حـل مسـئله و حل
مشـکل و امتـداد دانشـگاه با یک خط مسـتقیم به
سـمت جامعـه ،چیـزی کـه ایشـان جابهجـای
کتـاب ذکـر میکننـد ،ممکـن اسـت که دانشـگاه
بعـد از یـک مـدت تهـی از معنـا شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :نظـام ترجمـهای در کشـور
مـا ،غـرب را جـور دیگـری نشـان میدهـد کـه
انـگار همـهاش دنبـال دانشهـای مـدل دو ،مدل
سـه و بینرشـتهای هسـتند در حالـی کـه غـرب،
کمـاکان سـنتهای قدیمی خـودش را دارد در حوزه
علـوم بنیـادی ممکن اسـت در اثر یـک روزمرگی
در کشـور مـا ایـن اتفـاق بیفتـد کـه فکـر کنیم که
همـة دانشـگاه مسـئلهاش بایـد معطـوف بـه حل
مسـئله بـه معنایـی کـه گفتـه میشـود باشـد در
حالیکـه یکـی از مسـائل حـوزه معرفـت و حـوزه
تقابـل سـیاه و سـفید ،جهـل و علـم اسـت و شـر
بـزرگ در واقـع در آن حـوزه جهـل قـرار میگیرد.
رحیـ مزاده افـزود :نکتـه مهـم دیگـری کـه ایـن
اواخـر بـه آن توجـه پیـدا کـردم ایـن کـه ایشـان
پیشـنهادهایی دارد کـه در ایـن حوزههـا،
میانرشـتهای ،اول از علـوم دینـی شـروع بشـود و
بعـد برود به علوم فنـی و در نهایت علوم انسـانی.
خـب این هم نـگاه خوبی اسـت ولـی میخواهم

کـه در ایـن مـورد فکر کنیـم که بـه گمان مـن اگر
ً
میانرشـتهای مخصوصـا بـه علـوم دینـی کشـیده
بشـود ،بـه معنایی که ایشـان مثالهایـش را زده ،در
واقـع از علـوم دینـی دیگـر هیـچ چیـزی باقـی
نمیمانـد .یعنـی حدسـم این اسـت که شـما اگر
پـای علـوم میانرشـتهای را بـه علـوم دینـی
بکشـانید ،علـوم دینـی – کـه بدیهی اسـت بـا دین
فـرق دارد – منحـل بـه اجزایـی میشـود کـه دیگر
در جمعبنـدیاش چیـزی بـه اسـم علـم دینـی
نخواهیـد داشـت .مثال اگـر بخواهید ،این اسـت
کـه بخشـی از روشـنفکران دینـی کـه پایههـای
دانشـگاهی هـم دارنـد و ایـن بحثهـا را هـم
میشناسـند وقتـی بـا رویکـرد میانرشـتهای یـا با
دانشهایـی کـه از رشـتههای مختلـف دارنـد
سـراغ علوم دینـی رفتهانـد ،قضاوتها دربـاره کار
آنهـا ایـن بـوده کـه چیـزی از علـوم دینـی باقـی
نگذاشـتهاند .علـوم دینـی منحـل بـه اجـزای
دیگـری شـده کـه شـما در جمع جبـری آن چیزی
بـه نـام علـوم دینـی نخواهیـد داشـت و تبدیـل به
حوزههـا و دانشهـا و تخصصهـای دیگـری
میشـود و خـب ایـن هـم میتوانـد یـک پـروژه
باشـد کـه در مـورد آن فکـر کـرد و مـن فقـط نگاه
خودم را بیان کردم.
وی گفـت :اگـر مـا ایـن نـوع نـگاه و نحـوه
مواجهـه با مطلـب را تبدیـل به یـک روش بکنیم،
آن وقـت ،یـک هیجان مسـبب ناشـی از تحقیق و
پژوهـش ایجاد خواهد شـد .ممکن اسـت که کار
زیبـا ،خواننـده کـم داشـته باشـد ولی تأثیر داشـته
باشـد و دورانسـاز باشـد .بـه نظـر مـن اگـر کار
دکتـر بحرانـی در مؤسسـه ،خـوب تبلیـغ بشـود و
پیرامـون آن خـوب به مسـائل پرداخته بشـود ،این
اثـر در اشـلی اسـت کـه میتوانـد تبدیـل بـه یک
روش و متـن تعلیمـی هم بشـود که نحـوه نگارش
و نـوع نـگاه بـه مسـائل ایـن گونـه هـم میتوانـد
باشـد .االن در مؤسسـه شـما و مؤسسـات دیگر،
اکثریـت قریـب بـه مطلـق محققـان ،یک سـبک
نـگارش دارنـد و ایـن از عجایب روزگار اسـت که
آدمهایـی بـا اثرانگشـتهای متفـاوت در جامعـه
علمـی چنـد هزار نفری یـا چند ده هـزار نفری ما،
نوشـتههای همهشـان مثل هم باشـد .ایـن پذیرفته
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نیسـت کـه اینهـا چـون بـه روش علمـی پایبنـد
هستند همه مثل هم هستند.
رحیـ مزاده در پایـان بـا توصیـه به ایـن که این
مسـئله باید بهعنوان یک آسـیب بررسـی شـود که
چـرا از انباشـت اینها هیچ چیز حاصل نمیشـود،
اظهـار داشـت :مـن در حـوزه اطلاع و آگاهـی
خـودم میگویـم ایـن اثـر از حیـث نـگارش
میتوانـد الگـو قـرار گرفتـه و آمـوزش داده شـود.
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه دکتـر ماحـوزی –
معـاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی – از ایـن منظر هـم به کتاب
«میانرشتگی و مسؤولیت» بپردازند.

دکتـر ماحـوزی هـم کـه مدیریت نشسـت را
برعهـده داشـت بـا تشـکر از ناقـدان کتـاب بابت
نـکات مطرح شـده ،مـواردی را خطـاب به مولف
کتاب عنوان کرد.
وی گفـت :بـرای مـن پرسـش ایـن اسـت که
کنشـی کـه برآمـده از همـکاری رشـتهها در
میانرشـتهای اشـاره کردید ،به چه شـکل مقتضی
یـک رهیافـت اخالقی اسـت ،وقتی شـما رویکرد
خودتـان را پدیدارشناسـانه معرفـی میکنیـد؟ در
واقـع سـؤال مـن به طـور مشـخص این اسـت که
آیـا اخالقی دیـدن و تعهد اخالقی برای کاسـتن از
شـرارتها و بـه زیسـتن را از دل یـک تأمـل
پدیدارشـناختی درآوردیـد؟ یعنی خـود دانش آمد
گفـت ایـن اقتضـای کار مـن اسـت یـا شـما ایـن
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مسئله را یک امر افزوده به دانش پیش کشیدید؟
اگـر تاریخ  ۱۰۰تا  ۲۰۰سـال اخیـر دانش در
جهـان را نـگاه کنیم میبینیـم که همـواره این قبیل
ارزشهـای اخالقـی توسـط نظامهـای متعـدد
پیـش کشـیده شـده و بعـد کـه بـه طـرز
ناراحتکننـدهای از نظـام دانـش انتظـار رفتـه کـه
چنیـن تعهـدات اخالقـی را پیـاده بکنـد ،اقـدام
آنهـا سـر از ایدئولوژیهایـی درآورده کـه خود آنها
باطـل کننـده آن ارزشـها بودهانـد .بـرای مـن ایـن
سـؤال اسـت که این سـوژه بحرانی اسـت که دارد
ایـن ارزشهـا را به دانـش و فعالیت میانرشـتهای
خـود کنـش
و کنـش رشـتهای اضافـه میکنـد یـا ِ
رشـتهای مقتضـی یـک چنیـن مسـئولیت اخالقی
است؟
وی افـزود :نکتـه دوم ایـن کـه بـا آقـای دکتـر
خورسـندی هـم نظـرم ایـن اسـت کـه عبـارت
پسـتمدرنی کـه شـما اسـتفاده کردیـد ،یـک نوع
اسـتفاده آزاد از ایـن واژه اسـت و شـما آن را در
مقابـل دو نوع فعالیت که در جهان مرسـوم اسـت
بـه فعالیـت «میانرشـتهایکارها» – بـه تعبیر خود
شـما -در ایـران محـدود کردیـد .ایـن در حالـی
اسـت کـه در صفحـه  ۲۰کتـاب تلقیهـای
متعـددی از فعالیـت میانرشـتهای و تعریـف
میانرشـتهای در جهـان را آوردهایـد درحالیکـه
برخـی از آن کارهایـی اسـت کـه در ایـران انجـام
ل توجهـی از کارهـای
شـده ،و الاقـل بخـش قابـ 
میـان رشـتهای ایرانی که شـما آنها را پسـت مدرن
و متفـاوت از کارهـای میانرشـتهای جهانـی
دلنسـتهاید ،بـه چنـد تـا از آن تلقیهـای رایـج در
دنیـا نزدیـک اسـت .بـه تعبیـر دیگر شـما فعالیت
پستمدرنیسـتی را بـه اسـتادهای معتبـر جهـان
نسـبت ندادیـد و ایـن را ویـژه کار ایرانیهـا
دانسـتید ،در حالـی کـه برخـی از ایرانیهـا دارنـد
ذیـل همـان تعریفهای جامـع و چندگانـهای که
شـما در کتابتـان ذکـر میکنیـد ،کار میکننـد .ما
ً
چـکار بکنیـم االن؟ مثلا بگوییـم آنهـا هـم مثل
ایرانیهـا پسـتمدرن کار کردهاند یا ایـن ایرانیهایی
کـه مثـل آنهـا کار کردنـد پسـتمدرن نیسـتند؟
مضـاف بـر اینکـه در توضیـح خود شـما هـم بود
کـه گفتیـد کـه مـن وقتـی میگویـم پسـتمدرن

یعنـی اینکـه رویکـرد اول نیسـت یعنـی رویکـرد
پوزیتیـو نیسـت و رویکـرد سـوم هـم نیسـت.
ماحـوزی خاطرنشـان کـرد :نکته سـوم کـه مرتبط
بـا نکتـه دوم اسـت ایـن کـه شـما تلقـی اول از
فعالیـت میانرشـتهای را بـه تلقـی مـدرن نسـبت
دادیـد و بعـد تلقـی مـدرن را بـه تلقـی پوزیتیـو و
تلقـی پوزیتیـو را هم بـه تلقی سـوژهآگاهی – که از
آن تحـت عنـوان تلقـیای کـه سـوژه را از ابـژه
متمایـز میکنـد – ربـط و تقلیـل دادید .سـؤال من
ایـن اسـت کـه آیـا مدرنیتـه به ایـن تلقـی تفکیک
سـوژهآگاهی از ابـژه شـناخت قابل تقلیل اسـت؟
یعنـی در واقـع ایـن سوبژکتیویسـم دکارتـی –
کانتـی ،تمـام فحـوای مدرنیته را شـکل میدهد یا
اینکـه سـویههای دیگـری از مدرنیتـه هـم داریـم
ً
کـه مسـاوی بـا ایـن تلقـی نیسـت ،بلکـه اتفاقـا
سـعی میکنـد کـه مـدرن باشـد ولـی ایـن تلقـی
نباشـد مثـل رئالیسـم انتقـادی یـا حتـی مثـل
بحثهایـی کـه هابرمـاس پیش کشـیده بـرای ادامه
پـروژه مدرنیتـه ولـی متفاوت بـا آن سـوژه کانتی و
حتـی تلقیهـای دیگـر ،یعنـی نوعـی از جریـان
هگلیسـم که سـعی میکند از ایـن دوگانگی فراتر
بـرود و سـویههای دیگـری را ذکر بکنـد؟ حاال در
ایـن تلقیهـا کـه متفاوت بـا رویکرد سـوم باشـد
مـا بـا چـه نوعـی از فعالیـت میانرشـتهای

میتوانیـم سـرو کار داشـته باشـیم؟ آیا آن تقسـیم
سـهگانه شـما ،یـک تقسـیم انحصـاری اسـت و
هیچ تقسـیم دیگری را نمیشـود ذیـل این فعالیت
میانرشتهای داشت یا خیر؟
در ادامـه ،دکتـر بحرانـی ،مؤلـف کتـاب بـا
تشـکر از دکتر ماحوزی ،خورسـندی و رحی مزاده،
پاسـخ خود به انتقـادات و نکات مطرح شـده را با
تأکیـد بـر ایـن آغـاز کـرد کـه رویکـرد بدایـی و
نهایی وی در نوشـتن این کتـاب و در پژوهشهای
دیگـری کـه انجـام میدهـد دفـاع قاطعانـه از
مدرنیته است.
وی گفـت :بر ایـن مبنا ،قدری ناخرسـندم که
چـرا دکتـر خورسـندی بـه صراحـت مـن را نقـد
نکردنـد .بـه بیان دیگر مـن مترصد ایـن نکته بودم
کـه ببینم تا چـه میزان بـر بنیاد معیارهـای مدرن و
ارزشهایـی کـه تـا حـدی هـم ،آنهـا را در ایـن
کتـاب آوردهام ،کارم میتوانـد قابل نقد باشـد .در
برخـی جاهـا هـر دو ناقـد عزیـز بـه ویـژه دکتـر
رحیـ مزاده در گـروش و گرایـش بـا مدرنیتـه در
مباحثـی که مطـرح کردند بـا من همدلی داشـتند
امـا در کلیـت نقدهـای دکتـر خورسـندی ،اگـر
نگویـم نقـد بر مبنـای مبانـی و ارزشهـای مدرن
نبـود ،تازه داشـت تلاش میکرد در همیـن حد از
مدرن شدن هم من را توبیخ و سرزنش کند.
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بحرانـی خاطرنشـان کـرد :اگـر بخواهـم بـر
نـکات مطـرح شـده متمرکـز شـوم ،بـه جـز
همدلیهـا و سـتایشهای هر دو دوسـت عزیزم و
ً
خود مـن ،عموما
دکتـر ماحـوزی ،نقدهـا از نظـر ِ
ناظـر به ایـن بود کـه چرا یـک مقدار زیـادی جلو
ً
رفتـی؟ یعنی چرا یـک مقدار نمانـدی؟ مثال آقای
دکتـر خورسـندی از کاربسـت مفهـوم
«میانرشـتهکار» بـه اینجـا میرسـند کـه در
دانشـگاه ،سلاح ما واژه اسـت و نباید واژهها را به
گونـهای نادرسـت بـه کار بـرد و بعد اینکـه اگر ما
زبـان را پـاس نداریـم ،کنشهـا و بـه ویـژه
مسـئولیتمان در بـاب مفاهیـم را هـم محقـق
نکردهایم.
وی گفـت :خـود من اینجـا منتقد میشـوم و
میگویـم گویـی آقـای دکتر خورسـندی عزیز هم
تـا حـدودی آلـوده بـه پسـتمدرنیتی اسـت کـه
دانشـگاه مـا را از مسـؤولیت دانشـگاه بـودن تهی
کـرده اسـت .به ایـن معنـا که اگـر بـاز بخواهم به
تفکیـک و تمایـز مدرنیسـت بـودن خـودم بـا
ناپستمدرنیسـت بودنـم برگـردم ،الزم نیسـت به
دنبـال این باشـم که ببینیـم خوانشهـای مختلف
از پستمدرنیسـم چیسـت .همین که در دانشـگاه
مـا و در جامعـه مـا زبـان بـه مثابـه هسـتی تلقـی
میشـود کـه انـگار هسـتیبخش اسـت و در ایـن
نـگاه خیلـی از همـکاران دانشـگاهی مـا چنـان

سرمسـت میشـوند کـه تـا مولـوی هـم میروند
که ببینید هسـتی بخـش بودن زبـان را مولوی هم،
قرنهـا پیـش مطـرح کـرده اسـت ،همیـن ویژگی
مشـترک پستمدرنیسـم هسـت که دانشـگاه ما را
از کنـش آ کادمیـک تهـی کـرده اسـت .حتـی اگر
ایـن نـگاه را بـه نحـو رادیکال هـم مدنظر نداشـته
باشـیم و بخواهیـم یـک مقـدار جزئیتر یـا مثالی-
همچنـان کـه آقـای خورسـندی هـم گفتنـد – بیان
کنیـم ،مـن وقتـی کـه دارم میگویـم «میانرشـته
کار» ،تعمـد دارم و نگاهـم بـه رویکـرد مدرنـی
اسـت کـه تقسـیم کار انسـانها را ضـروری و الزم
میدانـد .بـه معنـای دیگـر ،اگر به مسـئله تقسـیم
کار تـن ندهیـم کـه نمیتوانیـم جامعـه مـدرن
بسـازیم و دانشـگاه چه یک زیرموقعیت اجتماعی
یعنـی یک نهـاد اجتماعـی باشـد که آیینـه جامعه
اسـت و چـه مبنایـی بـرای جامعه سـازی باشـد،
هیـچ راهـی ندارد جـز اینکه بـر وجه مـدرن بودن
خـودش تأکیـد کنـد و بـه طـور خـاص در اینجا،
آقـای دکتـر رحیـ مزاده ،آقـای دکتـر خرسـندی،
آقـای ماحوزی و سـایر دوسـتان بایـد بگویند کار
ً
ما چی هست اتفاقا!
بحرانـی گفت :مـن در تمام این کتاب سـعی
ً
کـردم کـه همین میانرشـته کاری را دقیقـا در کنار
کار درسـتی مثـل منبـتکاری ،صافـکاری و
تعمیـرکاری بگـذارم .حـرف دکتـر رحیـ مزاده را
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قبـول دارم کـه میگوینـد در یـک معنـا مـا نبایـد
بـرج عـاج خودمـان را رهـا بکنیـم ولی خـود این
بـرج عـاج در کنـار برجعاجهای دیگـر معنی دارد
نـه اینکـه ویژگـی خاصی داشـته باشـد کـه گویی
دیگـران دسـتاندرکار هسـتند و مـن دانشـگاهی
ِ
باید بنشـینم تأمـل و نظرورزی بکنم .تـا جایی که
میدانـم بـه ویژه آقـای دکتر ماحـوزی و رحی مزاده،
کانتـی هسـتند .ایـن را کانـت بـه مـا یـاد داد کـه
تأمـل و عقالنیـت و خـردورزی بـدون نقـد و
سنجشگری و کنش ،ابتر و بیهوده است.
وی افـزود :تصـورم ایـن اسـت که کاربسـت
ایـن کلمـه در عنوان یـا در قالب میانرشـته کاری
ضرورتـی اسـت کـه بایـد فریـاد بزنیـم کـه مـن
ِ
بحرانـی اگر در یک مؤسسـهای هسـتم که حقوقی
میگیـرم کار مـن ایـن اسـت .به معنای مشـخص
و دقیق کلمه.
چـرا این ضـرورت دارد؟ حسـب توضیحاتی
کـه در کتاب دادم رشـت ه کاری بـرای ما امکانپذیر
ً
نیسـت .رشـته کاری هـم ایجابا امکانپذیر نیسـت
بـه این معنا که نمیتوانیم سراسـر رشـته کار باشـیم
و هـم سـلبا امکانپذیـر نیسـت بـه این معنـا که تا
در رشـته خودمـان بـه بلـوغ نرسـیم ،یعنی تـا کار
رشـتگیمان را بـه کمـال نرسـانیم نمیتوانیـم
میانرشـته کاری کـه بایـد ،بشـویم .نمیدانـم
وقـت میکنـم کـه بـه نـکات جزئـی برگردم یـا نه
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ولـی بـاز هـم پیوسـته و جابهجا از تشـخیصهای
درسـتی کـه دوسـتان از کتـاب مـن دادند و نشـان
میـداد حداقـل همیـن دوسـتان کتـاب را دقیـق و
درست خواندهاند ،تشکر میکنم.
بحرانـی راجع به پیشـادیباچه و میاندیباچهای
کـه بـر کتاب نوشـته هم توضیـح داد :تصـور آقای
دکتر خورسـندی متفاوت بود ولـی دکتر رحی مزاده
در خوانشـی کـه کردنـد متوجـه شـدند کـه من از
چـه جهـت ایـن را آوردم.حتـی اوایـل کـه کتـاب
منتشـر شـده بود و بـه یکی از دوسـتان هدیـه داده
بـودم فردایـش بـه مـن زنـگ زد کـه چاپخانـه
اشـتباهی دو ،سـه صفحـه از یـک کتـاب دیگـر را
اول کتابـت زده ،متوجـه شـدی؟ گفتـم کـدام؟
گفـت همیـن پیشـادیباچه کـه از دهخـدا آمـده
اسـت .گفتـم :نـه! اینهـا را شـما بعـد از ایـن دو
صفحـه پاورقـی را خوانـدهای؟ گفـت :نـه! مـن
ً
اصال پاورقی نمیخوانم!
ً
تعمـدا ایـن را آوردم آقـای دکتر خورسـندی و
فکـر میکـردم به تعبیـر آقای دکتر رحیـ مزاده ،یک
مقـدار چـرتزدا و چـرت پراکـن اسـت .بـه یـک
وجـه ،آن مفاهیـم انبوهـی کـه داریـم در آن گـم
میشـویم یعنـی تمایزهایی کـه بین میانرشـتهای
و فرارشـتهای و اینهـا هسـت و هـم ایـن کـه طبـق
توضیحـی کـه در پاورقـی دادم ،اگـر بـه طـور
مشـخص به ایـن مفهـوم نپردازیم ،این ما هسـتیم
کـه در دامنـه زبانـی میانرشـتگی گـم میشـویم.

بحرانـی خاطرنشـان کـرد :مـن راجـع بـه
پدیدارشناسـی سـعی میکنـم ،وارد نشـوم چـون
بحـث دامنـهداری اسـت ولـی اگر به طـور خاص
بـه برخـی از نـکات آقای دکتـر رحیـ مزاده بپردازم
در ایـن موضـوع کـه مشـکل ،مقـدم اسـت بـر
ً
نظریـه گفتنـد بـدون عینـک نظریـه اساسـا
نمیتوانیـم رنگـی از مشـکل ببینیـم کـه بـه آن
بپردازیـم ،امـا نمیدانـم کجـای کتاب ایـن چنین
تفکیکـی بـه ایـن صراحـت آمده اسـت؟ اگـر این
طـور بـه شـما القـاء شـده و همچیـن حسـی پیدا
کردهایـد ،مـن هـم با شـما موافـق هسـتم و چنین
نگاهی نـدارم یعنی بـا رویکرد پدیدارشناسـانهای
کـه گفتـم ،نظـر و کنـش یـا نظریـه و مشـکل را
درهمتافتـه میبینـم .البتـه بحـث اولویـت پیـش
میآیـد ولـی در همیـن جا بـه ذهن ،همچنـان که
خودتـان گفتیـد ،وجـه پدیدارشناسـی میدهـم.
اینجـا هـم مـا با یـک نظریـه نـاب و جـدا از ماده
مواجه نیستیم.
وی تصریـح کـرد :اشـارهای کردیـد بـه
صحبتهـای مـن در بحـث تقسـیم موقعیـت بـه
تـن ،جامعـه و جهـان کـه همیـن جا هـم توضیح
بیشـتر میدهـم کـه وقتـی میگویـم مسـئولیت،
مسـئولیت تـا جایـی که مـن میدانـم و از رویکرد
پدیدارشناسـی یـاد گرفتـهام به معنای تلاش برای
کاهـش شـرارت در روابـط تنـی ،اجتماعـی،
جهانـی و مهـار و بازتولیـد نکـردن آن اسـت .در

واقـع وقتـی میگویـم مـا افـراد آ کادمیـک،
مسـئولیت داریم ،یعنی در سـطر سـطر پژوهشـی
کـه داریـم میکنیـم بایـد ببینیـم چـه رابطـهای را
داریـم بر ملا میکنیم و کجای این رابطه مسـتعد
وضعیتهـای نابهنجـاری چـون خشـونت،
تبعیـض ،بهرهکشـی و شـرارتهای انفعالی چون
جهـل ،تقدیرگرایـی ،نشـئگی و بیـکاری اسـت و
ً
اتفاقـا مـن االن در فایـل وردی کـه داشـتم ،سـرچ
کردم و دیدم در هشـت موضوع متفاوت به مسـئله
«جهل» اشـاره کـردهام و در واقع من شـرارتها را
بـه دو دسـته فعلـی و انفعالـی از هـم تفکیـک
کـردهام .در مـوارد فعلـی ،همیـن چهـار مـورد
خشـونت ،تبعیـض ،بهرهکشـی و تخریـب اسـت
که کـم و بیش هم تعریفهایش مشـخص اسـت
ً
و در شـرارتهای انفعالـی و در صدر آنهـا ،اتفاقا
ً
مسـئله «جهـل» را مطـرح کـردهام کـه سـنتا با آن
درگیـر بودهایـم .یعنـی وقتـی بـه طـور خـاص بـه
تاریـخ خودمـان نـگاه کنیـم ،نـه تنها چنـدان علم
برایمـان مهـم نبـوده بلکـه سـامانه دیوانسـاالری
همچنـان ممتد مـا ،از قضـا ،تولید جهـل را تبلیغ
ً
هـم میکنـد .حتـی میبینیـم کـه مثلا در قـرن
چهـارم و پنجم ،شـخصی مثل ابوحیـان توحیدی
بـه طنـز میگویـد کـه ایـن چـه وضعی اسـت که
بایـد بـه دنبـال علـم باشـیم ،برویـم جهـل را یـاد
بگیریم!
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در ادامه با اشـاره به مطالب
مطـرح شـده توسـط دکتـر ماحـوزی گفـت :از
نکاتـی که آقـای دکتر ماحـوزی گفتند ،بـه ویژه به
نکتـه سـوم میپردازم کـه از تلقی من از مدرنیسـم
بـه پوزیتیویسـم و شـکاف سـوژه و ابـژه به مسـئله
سـوژه آگاهی رسـید و این سـوال را مطرح کرد که
آیـا مدرنیتـه به تلقی تفکیک سـوژه آگاهـی از ابژه
ً
شـناخت قابـل تقلیـل اسـت یـا نـه؟ اتفاقـا قبـول
دارم کـه تقلیلگرایـی اسـت ولـی تقلیلگرایـیای
کـه در مـا نحـن فیـه ،یعنـی در توزیـع مسـئله یـا
رویکـرد پدیدارشناسـی بـه ما کمـک میکند .من
کل دنیـای مـدرن را بـه ایـن تقلیـل نـدادهام ،بلکه
گفتـهام که گونـهای از میانرشـتگی مـدرن اثباتی
هسـت کـه در عمـل بـا تناقـض اجرایـی مواجـه
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میشـود .یعنـی ناقض خـود خودش اسـت و این
تقلیل خاص را به تبیین گذاشتم.
دکتـر طاهـری کیـا ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم
گفـت :هنوز کتـاب دکتـر بحرانـی را نخوانـدهام؛
لـذا خیلـی بـا احتیـاط صحبـت میکنـم چـون
شـاید مسـائلی باشـد کـه در کتـاب باشـد و مـن
ندانـم .بـه دلیـل همیـن جوانـب ،سـعی میکنـم
احتیـاط را در صحبتـم رعایـت کنـم .ببینیـد دو
مسـئله اینجـا هسـت .در میانرشـتگی دو ویژگی
خود درمیـان بودن بـدون هیچ
وجـود دارد ،یکـی ِ
پسـوندی اسـت .یعنـی در میـان بـودن و در میـان
زیسـتن .اینجاسـت کـه آن بعد سـوژگی کـه آقای
دکتـر بحرانـی صحبـت کردنـد و بـه نوعـی در
صحبتهـای آقـای دکتـر رحیـ مزاده هم بـود وجود
دارد .یعنـی در میان بودن چیسـت؟ مـن ایرانی که
ِ
شـخصیت آ کادمیکـی دارم و منـی کـه جامعـه
شـناس هسـتم ،میخواهـم در میـان زیسـت کنم
تـا بتوانـم در میانرشـتگی را در کارم اپلای کنم.
حـاال مـن نمیخواهـم اینجـا تعریـف خـودم را
بگویـم ،ولـی فکـر میکنـم کـه از لحـاظ
هستیشناسـی بایـد بـه ایـن پرداختـه بشـود کـه
چگونـه یـک آ کادمیسـین میتوانـد در میـان
زندگـی ،اجتمـاع و روابـط زیسـت کنـد و
احساسـات در میـان بـودن را داشـته باشـد .مورد

خـود رشـتگی اسـت .این رشـتگی یعنی در
دومِ ،
نارشـتگی اسـتفاده از هستیشناسـیها و
معرفتشناسـیهایی کـه بتواننـد زیسـتن در میان
من را تبیین کنند.
وی افـزود :در قرن بیسـت و یکـم که دارم کار
میکنـم اگـر بخواهـم از رشـتهها اسـتفاده کنـم،
چقـدر به روز هسـتم؟ من از اینجـا میخواهم وارد
دیـد آقـای دکتر بحرانی راجع به پسـامدرن بشـوم.
اگـر داریـم صحبـت از پسـامدرن میکنیـم،
نظرمـان راجـع بـه  ۲۰۲۱پسـامدرن چیسـت؟
چـون میخواهیـم میانرشـتهای باشـیم در چـه
سـالی و نسـبت بـه چه؟ تصـور من این اسـت که
برداشـت جنـاب آقـای دکتـر بحرانـی بـه جـای
پسـامدرن بـه مباحث زبانشناسـی برمیگـردد که
بـر فـرض مثـال در کارهـای دریـدا وجـود دارد و
وقتـی هـم میآییـم در ایـران برمیخوریـم به یک
کتـاب خیلـی خوشـحالکننده کـه در بـازار چاپ
شـده بـه اسـم «چرندیـات پسـت مـدرن» و خب
یک سـری از افرادی کـه میآیند مطالـب را از این
ور و آن ور میگیرنـد و مونتـاژ میکننـد و به اسـم
رویکردهای پسامدرن منتشر میکنند!
وی خاطرنشـان کـرد :مـن تـا اینجـا بـا نقـد
آقـای دکتـر بحرانـی همـدل هسـتم و آن را
میفهمـم .امـا پسـتمدرن یعنـی میتوانیـم
بگوییـم پسـتمدرن ایرانـی یا شـاید بایـد بگویم
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مـا هنـوز پسـت مـدرن خـوب نداریم؟ چـون در
جامعـهای که من درگیر هسـتم یکـی از جنبههای
بسـیار مهم در پسـامدرن ،متریالیسم است و چند
سـالی هم هسـت که فمینیسـتها ،نیومتریالیسم
را نیـز پیشکشـیدهاند یعنـی آن گفتمـان مـادی را
بسـیار شـدید اجـرا کردهاند .بـه دلیل همیـن ابعاد
مـادی گرایانه پسـتمدرن ،مـا از وضعیتـی راجع
بـه عدالـت صحبـت میکنیـم یعنی پسـتمدرن
چیـزی نیسـت جـز نقـد سـاختارها توسـط
پساسـاختارها .هرگونه نقدی به سـاختار ،شـکلی
از پساساختارگرایی است.
طاهـری کیـا تصریـح کـرد :اگر یـک جرأتی
بخواهـم بکنـم میتوانـم بگویـم کـه آقـای دکتـر
بحرانـی یکی از پسـتمدرنهای خـوب آ کادمی
مـا هسـتند .یعنـی اگـر بخواهیـم بگوییـم چندتا
پسـتمدرن درسـت و حسـابی داریـم مـن
میگویـم یکی از آنهـا ،آقای دکتر بحرانی اسـت.
چـون دارم از مباحثـی وارد میشـوم کـه میتوانیم
بفهمیـم کـه در میانرشـتگی وجـود دارد و دارنـد
یـک نقـد سـاختار میکننـد و در واقـع مبتنـی بـر
پایههـای مـدرن کـه پسـتمدرن از آن پایههـا
خـودش را بیـرون میکشـد دارنـد کار میکننـد.
روی ایـن حسـاب من حـس میکنم که شـاید در
گفتـار آقـای دکتـر بحرانـی و تلقیای کـه داریم از
پسـت مـدرن پیـدا میکنیـم و گیـر کردهایـم در
مباحـث زبانشناسـی ،گیـر کردهایم در یک سـری
ترجمههـای دسـت و پـا شکسـته و یـک سـری
کالژهایـی که آقای دکتـر رحیـ مزاده فرمودند و آن
حقیقـت جسـتجوی عدالـت کـه مسـئولیت را
شـکل میدهـد و در میانبودگـی بـرای یافتـن
عدالـت و دانشـگاهی کـه میتوانـد عدالـت را به
واسـطه پارادایمهـای علمـی برقـرار کنـد و آن
مفهـوم آزادی را شـکل بدهـد ما هنوز بـه آن نقطه
نرسـیدیم .در حالـی کـه برداشـتهای سـریعی از
این داستان انجام میدهیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در پایان در پیشـنهاد به دکتر
بحرانـی گفـت :ما همـواره در تاریخ ایـران ،بحث
مدرنیتـه را داریـم یعنی از دوره مشـروطه تا به االن
میگوییـم ایـران مدرن ،روشـنفکر مـدرن و اینها.
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ولـی چـرا نمیگوییـم روشـنفکر پسـتمدرن یـا
چـرا نمیگوییـم ادبیـات پسـتمدرن ،یعنـی
بیاییـم یـک مطالعـه کنیـم ببینیـم ایـن ادبیـات
پسـتمدرن یـا روشـنفکر پسـت مـدرن االن در
چـه وضـع و حالی اسـت؟ شـاید اگـر برگردیم به
آقـای دکتـر خورسـندی ،بایـد وارد یـک سـری
مطالعـات انضمامی تر بشـویم کـه ببینیم دارد چه
اتفاقـی میافتـد .فکـر میکنـم از لحـاظ
هستیشناسـی ،بحث بدیعی باشـد چـون حداقل
خود من ندیدم.
در ادامـه نشسـت ،دکتر رحیـ مزاده هم گفت:
نکتـهای را بایـد میگفتـم کـه فرمایش آقـای دکتر
بحرانـی بیشـتر مـن را مجاب کرد که عـرض کنم.
ببینیـد ما یعنی سـوژه فقـط با فرض آگاهی اسـت
کـه میتوانیـم هویـت خـود را اثبـات کنیـم یعنی
هـم در مقام ثبـوت به قول علما و حکمـا و هم در
مقـام اثبات ،مـا زمانی میفهمیم در میان هسـتیم
کـه خودمـان یـا رشـته در میان باشـد بـا آگاهی و
شـناخت و تأکیـد بـر وجـه سـوژگی محضـش.
اینکـه این سـوژه بر اسـاس نظریـات فیزیولوژیک
و تئـوری شـناخت و تن و ژن چیسـت ،کار ندارم.
یـک مقـدار آن را بـرای امـروز مـا ،فیـک میدانم.
حـاال هر تلقی عامی کـه از سـوژگی داریم ،ما در
میانبودگـی خودمـان را اگـر بـا آگاهـی ،همـان
بـرج عاجـی کـه خدمتتـان عـرض کـردم ،پیونـد
نزنیم ،شیءای در میان شیءهای دیگر هستیم.

وی افـزود :در جغرافـی و هندسـه ،مفهومی با
عنـوان ِافـراز دارند .یک سـوژه (یک رشـته) زمانی
میتوانـد خـود را در میـان بدانـد و در میـان باشـد
کـه در حالـی کـه در میان اسـت بداند کـه در میان
اسـت و افـراز کنـد ،بـر فـراز بیـاورد .ایـن فقط در
بـرج عـاج امـکان دارد .این بـرج عاج کـه میدانم
منظور شـما هم نیسـت؛ البته به معنای نشستن در
بـرج و بیرون را رصـد کردن و کاری بـا کار دیگران
نداشـتن نیسـت .افراز مـن در میان منهـای دیگر
اگـر از طریق آگاهی نباشـد ،تنی در میـان تنهای
دیگـر خواهـد بـود .رشـتهای در میـان رشـتههای
دیگـر اسـت .یک میانرشـته باید متوجه بشـود که
در میـان رشـتههای دیگـر اسـت .ایـن توجـه در
جانب آگاهی قرار میگیرد و این مهم است.
رحیـ مزاده خاطرنشـان کـرد :نکتـه بعـدی که
بـاز مربـوط بـه عنـوان کتـاب اسـت ،ببینیـد
مسـئولیت ،یـک امـر ذومراتبی اسـت .ما مسـئول
خانـواده هسـتیم اگـر در تعـارض میان مسـئولیت
خانواده و خود و مسـئولیت کشـور یا مسـئولیتهای
بزرگتـر یـا انسـانیت قـرار بگیریم جایی کـه به فکر
فـرو میرویـم و یکـی را بـر یکـی دیگـر ترجیـح
میدهیـم ،میبینیم کـه آن نظام ترجیحـی ما بیرون
مسـئولیت قـرار میگیـرد یعنـی شـما یـک نظـام
معرفتـی و ارزشـی داریـد کـه بیـرون از نظـام
مسـئولیتی شماسـت .مسـئولیتی را بـر مسـئولیت
دیگـر ترجیـح میدهیـد ،آن نظام ترجیحـی بیرون

از کنـش یـا پراتیـک مسـئولیتورزی اسـت .نکته
آخـر هـم ایـن اسـت کـه ببینیـد فرمودید کـه یک
رشـته باید در رشـته خـودش به کمال برسـد و این
ً
عملا امـکان نـدارد هیـچ وقـت مـا هیـچ کمالی
نخواهیـم داشـت .یعنـی اگـر مـا چیـزی را موکول
بکنیـم یـا مؤخـر بکنیـم تا در یـک جایی بـه کمال
ً
برسـیم و از آن کمـال بـه مرحله دیگر برسـیم ،اوال
ً
اصـوال یـک همچیـن چیـزی غیرممکـن اسـت و
اگـر ممکن هم بـود مطلـوب نبود .یعنی شـما اگر
چیـزی بـه اسـم فیزیـک محض داشـته باشـیم که
ً
نداریـم یـا مثلا فلسـفه محـض داشـته باشـیم که
نداریـم ،هیچ نقطه پایانی به لحاظ وجودشـناختی
و انتولوژیـک وجـود نـدارد کـه بگوییـم ایـن بـه
کمـال رسـیده و حـاال آرد را بیختـه و الـک را
آویختـه ،سـرفرصت پا را از حوزه و رشـته خودمان
میگذاریـم بـر بـام رشـته خودمـان میایسـتیم!
ً
اصلا رشـتهها بـام ندارنـد .این اغتشاشـی اسـت
که وجود دارد و باید به آن توجه کرد.
دکتـر بحرانی در پاسـخ به مطالب مطرح شـده
از همیـن نکتـه پایانـی مطـرح شـده توسـط دکتـر
رحی مزاده شـروع کـرد و گفت :اگر در ارائـه خود ،از
کلمـه کمـال اسـتفاده کردم بـه شـدت عذرخواهی
میکنـم .مـن خودم هـم ضـد کمالگرا هسـتم .در
متـن کتـاب ،مـن از بلـوغ اسـتفاده کـردم و درواقـع
نگاهـم زیستشناسـانه بوده اسـت .در واقـع در هر
رشـتهای به تناسـب تحـوالت خـودش میتوانیم از
یـک مرحله کودکی ،بلـوغ و به یک تعبیری پختگی
صحبتبکنیم.
وی افـزود :علیاالجمال ،منظـور من از بلوغ
رشـتگی چیـزی اسـت کـه میتـوان در بـاب آن
توافقـی کرد .یعنی در باب رشـته خودش ،مسـائل
کانونی ،روشـها ،مفاهیـم ،رویکردهـا ،جغرافیا و
سـنت پژوهشـیاش .منظـورم این بـوده و در واقع
همیـن چیـزی کـه بـه یـک تعبیـری در دانشـگاه
مـادی کنونـی مـا اتفـاق نمیافتـد .یعنـی
دانشـجویانی را کـه لیسـانس یـا فـوق لیسـانس و
حتـی دکتـری میخواننـد مرتـب میبینیـم کـه
جغرافیـای رشـته خودشـان را ،تاریـخ رشـته
خودشـان را و مختصـات بیولوژیکـی رشـته
خودشـان را نمیداننـد .بـدون چنیـن دانایـیای
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امـکان میانرشـتهای فراهـم نیسـت .بنابرایـن
منظـور مـن از بلوغ چیزی اسـت کـه میتوانیم در
حـدودی از اجمـاع بـرای تعریفـش بـا یکدیگـر
کنار بیاییم.
بحرانی در پاسـخ به نظـرات دکتر طاهری کیا
هـم گفـت :نـه! آقای کیـا مـن فکر میکنـم بحث
لغـات و واژههـا چنـدان نیسـت .در واقـع اگـر
بخواهـم در بـازی زبانـیای کـه شـما پیـش مـن
نهادیـد بیافتـم ،میگویم کـه پسـتمدرن خوب،
پسـتمدرن مـرده اسـت! یعنـی بحرانـی هیـچ
وقـت نمیتوانـد پسـتمدرن باشـد و بعـد در
قاموس شـما پسـتمدرن خوب هم باشـد! ببینید
داسـتان پسـتمدرنیته چـه بنیـادش را از نیچـه
بگیریـم یـا هایدگر یا فوکـو بیاییم سـمت الکال و
حتـی در آخریـن کتابـی کـه فـرض بکنیـد همین
یـک مـاه پیـش نوشـته شـده کـه مـن خـودم دارم
تعقیـب میکنـم در مطلبـی کـه در نقـد مدرنیتـه
دارم .نـخ تسـبیح همـة اینهـا ضدیـت بـا اصـول
ً
روشـنگری اسـت .خـب مـن صراحتـا میگویـم
کـه غلـط میکننـد .غلـط بـه ایـن معنـی کـه
نادرسـت میگوینـد .ضدیت بـا چیزهایی اسـت
کـه آنهـا نامـش را کالنروایتهـا گذاشـتهاند.
میگوینـد ازادی یـک کالنروایـت اسـت ،مـا
آزادی نداریم.
وی خاطرنشـان کرد :مسـئله مهمتر این است
که بنیاد پسـامدرنیته در جوامع مدرن اسـت .یعنی
ما اگـر بخواهیـم دقیق بشـویم هیچ پسـتمدرنی
را پیـدا نمیکنیـد کـه از وضعیـت مـدرن بهرهمنـد
باشـد .الزام این سـخن این اسـت که ما در جامعه
خودمـان در ایـران در تهران در مؤسسـه در خیابان
ً
تـا مـدرن نشـدیم ،اخالقـا مجـاز نیسـتیم از
پستمدرنیسـم صحبـت بکنیـم .در همیـن نـخ
تسـبیحی کـه مـن گفتـم کـه بخواهیـم اصـول
روشـنگری را زیـر پـا بگذاریـم ،آزادی را نفـی
بکنیـم ،فایـده و فایدهگرایـی ،بهرهمندیهـای
دقیقـی کـه مـا از سـرمایهداری بـه واسـطه جهـان
مدرن داریم .در خود جهان مدرن پستمدرنیسـم
حداکثـر یک تفنن اسـت .اگـر دروغ نباشـد ،تفنن
اسـت یعنـی دوبـاره در همـان بلـوغ دانشـگاهی و
رشـتگی و میانرشـتگی یـک عـدهای هـم میآینـد

بحثهـای آکادمیـک آنطرفتر را بحـث میکنند.
خودشـان را در دامـان مفاهیم لغتبازانـه میاندازند
ً
ولـی آیا مثلا قواعـد راهنمایـی و رانندگـی ،قواعد
خانـواده ،حقـوق ،اداری ،سـبک زندگی براسـاس
اصـول پسـت مـدرن اسـت؟ ایـن تـازه در جایـی
اسـت کـه اصـول پستمدرنیسـم در آن صـادق
اسـت .جـدای از دروغگوییهای پسـتمدرن ها
کـه شـما نمیتوانـی بگویـی مـن اینجـا میخواهم
پسـتمدرن باشـم و بعـد ایـن تاریـخ دروغیـن
پسـتمدرن را در مدنظر نداشـته باشـی ،مـا بارها
گفتهایـم :فوکـو را نگاه کنیـد! در مصاحبـهای که با
اشـپیگل داشـت خبرنگار میپرسـد شـما راجع به
آدمخوارهـای فلان قبیله در آفریقـا چه میگویید؟
میگویـد خـب اینهـا هـم تـن دارنـد ،هـم بـدن
دارنـد ،حـق زندگـی دارنـد .میگویـد آقـای فوکو
اگـر بـروی آنجا شـما را میخورند؟ بعـد به لکنت
میافتد!
ً
یـا مثلا همیـن فوکویـی کـه طرفـداران
پروپاقـرص مـا در بـاب نظـام مقـدس جمهـوری
اسلامی میآینـد و از او مایه میگیرنـد ،میگویند
در دفـاع از جمهـوری اسلامی همیـن بـس کـه
فوکـو به دنبـال معنویـت در انقلاب ما بـود .بعد
میبینیـم طبـق گفتمـان خـود شـما فوکـو آنـکاره
بـود و جداتـر از ایـن فوکـو وقتـی در سـال ۱۹۷۹
میآیـد در بـاب انقلاب اسلامی بـا نـگاه
پسـتمدرنش یقـه پـاره میکند از آن طـرف هم با
همـکاران پسـتمدرنش به مجلس فرانسـه الیحه
میدهـد کـه مـا پدوفولـی را اجـرا کنیـم! ببینیـد
شـرارت تا اینجا در مغز اسـتخوان پستمدرنیسم
اسـت؛ بنابرایـن مـن بـاز تصریـح میکنـم کـه
پسـتمدرن خـوب ،پسـتمدرن مـرده اسـت و ما
هیـچ چـارهای نداریـم جـز پایبنـدی عمیـق بـر
اصـول روشـنگران مدرنیته با تمام تفاسـیری که از
آن میتوانیم داشته باشیم.
در ادامـه ،دکتر بحرانی در پاسـخ بـه اظهارات
دکتـر کیـا در بحـث عدالـت هـم گفـت :خـود
مفهـوم عدالـت در نهایـت یـک مفهـوم
آخرتشناسـانه الهیاتـی متافیزیکـی یعنـی
بینسـبت با زندگی است .حتی پسـتمدرنهایی
هـم که بـه یک معنا ،سـوراخ دعـا را پیـدا کردهاند
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و سـراغ مفهومـی مثـل عدالـت و جنبـش
دانشـجویی و … میآیند ،یا از سـر تفنن اسـت یا
از اینکـه از زندگـی دلـزده شـدهاند و میخواهنـد
به معنای زندگی برسند.
وی خاطرنشـان کـرد :من و شـما ،وقتی حتی
داریـم حـرف میزنیـم از خودمان نمیپرسـیم که
چـرا حـرف میزنیم .وقتـی داریم یک لیـوان چای
میخوریـم از خودمـان نمیپرسـیم چـرا داریـم
چـای میخوریـم .بـه معنـای دیگـر تـا وقتـی کـه
زندگـی جریـان دارد ،مـا به دنبـال معنـای زندگی
نیسـتیم و نبایـد برویـم .پستمدرنیسـم حتـی
جاهایـی کـه بـه دنبـال مفاهیمـی چـون عدالـت
اسـت ،در تنگنـای فقـدان زندگـی یـا سـرافزونی
زندگـی در معنـای تفننـی آن اسـت کـه بـه ایـن
مفاهیـم میپیونـدد .نقطـه ثقـل یـا معیـار ارجـاع
صادقانـه کجاسـت؟ به زندگی شـخصی خودمان
و همیـن مفهـوم درمیان بـودن و شـبکه مربوطیت
برگردیـم .بایـد ببینیـم کجـا من مـدرن نیسـتم که
فریاد میزنم میخواهم پستمدرن بشوم!
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همایش ها

برگزاری دومین همایش ملی «مطالعات روش
تحقیق در علوم اجتماعی ایران»
دومیـن همایـش ملی «مطالعـات روش تحقیق در
علـوم اجتماعـی ایـران» بـ ه همـت موسسـۀ
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم،
تحقیقـاتو فنـاوری برگـزار شـد .ایـن همایش به
منظور آسیبشناسـی وضعیـت روشهای تحقیق
در عرصـه علوم اجتماعی کشـور شـنبه  ۲۰آذرماه
 ۱۴۰۰توسـط مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی و با همکاری پژوهشـگاه علوم انسـانی و

مطالعـات فرهنگـی ،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و
ارتباطـات ،انجمن جامعه شناسـی ایـران ،انجمن
ایرانـی مطالعات فرهنگی و ارتباطـات ،و فصلنامه
روش شناسی علوم انسانی برگزار شد.
در ابتـدای این همایش ،دکتـر رضا ماحوزی،
معـاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی کـه مدیریـت پنل نخسـت
همایـش را برعهـده داشـت ضمـن خیرمقـدم بـه

سـخنرانان همایـش ،اسـاتید ،محققـان و دیگـر
شـرکت کننـدگان در این گردهمایـی علمی برخط
(آنالیـن) اظهـار داشـت :روش در تحقیقـات
اجتماعـی در واقـع نـه یـک فـرع بـر اصـل ،بلکه
خـود اصـل و متن اسـت؛ هرچنـد اختلاف نظر
در خصـوص روش صحیـح و درسـت ،موضوعی
آشـکار اسـت؛ امـا ،هرگونـه ضعـف در اعمـال
روشهای مرسـوم ممکن است ،سیاسـتگذاران را
بـه خطا و اتخاذ تصمیمات نادرسـت سـوق دهد.
وی خاطرنشـان کرد :مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری به
عنـوان مرکـز تخصصـی مطالعـات اجتماعـی و
فرهنگـی آمـوزش عالـی ،علـم و فـن آوری در دو
سـطح بـر خـود الزم دیـده کـه موضـوع روش در
تحقیقـات اجتماعـی ایـران را بررسـی کنـد.
نخسـت بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن اجتماعات
علـوم انسـانی در ایـران – بـا احتسـاب همـکاران
داخلـی و خارجـی و محققـان شـرکت کننـده در
جشـنواره فارابـی و داوران این جشـنواره -و دوم به
عنـوان مرکـز تخصصـی علـم پژوهـی ایـران کـه
بررسـی فرآینـد تحقیـق در علـوم اجتماعـی را
بهعنوان یکی از رشـتههای دانشـگاهی در دسـتور
کار خـود دارد .اگـر وجه سـوم ،یعنی به رسـمیت
رسـیدن فضـای سـایبر بـه عنـوان عرصـه جدیـد
زیسـت کنشـگران دانشـگاهی را هـم بـه آن
بیفزاییـم ،گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای
مجـازی موسسـه نیـز مأموریتـی مضاعف جهت
مطالعه این میدان وسیع خواهد داشت.
ماحـوزی تصریـح کـرد :دومیـن همایـش
مطالعـات روش تحقیـق در علـوم اجتماعی ایران
در قالـب پنـج پنـل در صبـح و بعـد از ظهر شـنبه
 ۲۰آذرمـاه برگـزار میشـود :در پنـل اول پـس از
اسـتماع سـخنان دکتـر حسـین میرزائـی ،دبیـر
علمی همایش ،اسـاتید ارجمند ایـن حوزه ،خانم
دکتـر زهـره بیـات ریـزی ،اسـتاد مقصـود
فراسـتخواه ،دکتـر محمدسـعید ذکایـی ،دکتـر
محمدتقـی ایمـان و دکتـر نعمتاللـه فاضلـی
سخنرانی کردند.
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بعـد از ظهر هـم چهار پنـل تخصصی در دو
اتـاق مـوازی بـا ارائـه مقـاالت و گفـت و شـنود
صاحبنظران و محققان این حوزه برگزار شد.
تأملی در آموزش روش تحقیق در ایران
دکتـر حسـین میرزائی ،رئیـس مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و دبیـر علمـی دومیـن
همایـش مطالعـات روش تحقیـق در علـوم
اجتماعـی در سـخنرانی خـود ضمـن خیرمقدم به
اسـاتید و حاضران در همایـش و تقدیر از اعضای
کمیتـه علمـی و دبیـران اجرایـی همایـش اظهـار
داشـت :نخسـتین همایـش ملـی روش تحقیـق
حـدود  ۱۰سـال پیـش تحـت عنـوان همایـش
«روششناسـی مطالعـات فرهنگـی» توسـط
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
(پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
وقـت) و جهاد دانشـگاهی دانشـگاه تهـران برگزار
شـد که بیـش از  ۳۰صاحب نظر در آن سـخنرانی
داشـتند و حاصـل آن کتـاب «درآمـدی بـر
روششناسـی مطالعـات فرهنگـی» بـود.
وی افـزود :پـس از گذشـت یک دهه بـه این دلیل
کـه حـوزه روش تحقیـق همچنـان حوزهای اسـت
کـه کمتـر مـورد توجـه بـوده تصمیـم گرفتیـم
همایـش دیگـری را در ایـن زمینـه برگـزار کنیم که
البتـه محـدود به مطالعـات فرهنگی نشـد و حوزه
عام علوم اجتماعی را در برگرفت.
میرزائـی بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه اینکه
ایـن تأمـل و بازبینـی در بـاب روش تحقیـق در
علـوم اجتماعـی بتوانـد بـه توسـعه و ارتقـای ایـن

حـوزه در کشـور کمـک کنـد ،اظهـار داشـت:
مسـائل اجتماعـی بـه دلیـل جذابیتهـا و
ضرورتهـا بارهـا در دسـتور کار همایشهـا قرار
ً
گرفتهانـد اما بـه روش پژوهـی و خصوصا آموزش
روش کمتر توجه شده است.
رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کـه بـا عنـوان «تأملـی در آمـوزش روش تحقیق در
ایران» سـخن میگفت ،خاطرنشـان کـرد :آموزش
علـوم اجتماعـی در ایـران در قالـب دروس و تـک
درسهـا بیـش از  ۸۰سـال در کشـور مـا قدمـت
دارد؛ البتـه اگر آغاز رسـمی آموزش علوم اجتماعی
در ایران را تأسـیس موسسـه مطالعـات و تحقیقات
علـوم اجتماعی دانشـگاه تهـران بدانیم بـه صورت
دقیـق  ۶۳سـال از آن میگـذرد .مؤسسـه در فاصله
سـالهای  ۱۳۳۷تـا  ۵۱فعالیتهای درخشـانی در
ایـن حـوزه داشـت طـوری کـه در روزگار خـود بـه
عنوان یکی از مؤسسـات بسـیار فعـال و اثرگذار در
ً
حیـات اجتماعی ایـران از آن نام برده میشـد .مثال
همایشـی کـه در سـال  ۱۳۴۱در زمینـه مسـائل
شـهری توسـط آن مؤسسـه برگزار شـد بعد از شش
دهـه همچنـان مثـال زدنـی و نشـان دهنـده تاریـخ
باشـکوه علـوم اجتماعـی در جامعـه ایـران اسـت.
رییـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
وزارت علـوم دربـاره مـواد درسـی روش تحقیق در
رشـتههای علـوم اجتماعـی گفـت :آمـوزش روش
تحقیق در دهه  ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰در قالب دروسـی با
عنـوان روشهـای تحقیـق عملـی ،روشهـای
تحقیـق نظـری ،ریاضیـات بـرای علـوم اجتماعی،
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آمـار در علـوم اجتماعی ،روشهـای نمونه گیری و
روش بررسـی و افکار عمومی ارائه میشـد .قبل از
ً
انقلاب در دانشـکده ارتباطـات کـه بعـدا
زیرمجموعه دانشـگا ه عالمهطباطبایـی قرار گرفت
هـم ایـن آموزشهـا ارائـه میشـد.
وی خاطرنشـان کرد :در دهـه  ۱۳۶۰آموزش روش
تحقیـق در قالـب روش تحقیـق نظـری و روش
تحقیـق عملـی دنبـال شـد و از سـال  ۱۳۶۶درس
ً
کاربـرد کامپیوتـر را هـم داشـتیم کـه بعدا بـه عنوان
نـرم افـزار  SPSSنامگـذاری شـد.
میرزائـی بـا بیان ایـن کـه در دهههای اخیر بـه ویژه
در مقطـع کارشناسـی ،ارتبـاط ارگانیکـی بیـن
ً
حوزههـای آموزشـی و پژوهشـی -مثلا بیـن
دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهران و مؤسسه
مطالعـات و تحقیقـات اجتماعـی -وجـود نـدارد
گفـت :در ایـن حـوزه ،سـیطره کمیتگرایـی
محسـوس اسـت .در حالـی کـه در ابتـدای شـکل
گیـری آموزش علـوم اجتماعـی در ایران تناسـب و
تعادلـی بین کمیـت گرایـی و کیفیت گرایـی وجود
داشـت و حضـور جدی در میـدان اهمیـت باالیی
داشـت .از خاطراتی کـه از آن مقطع نقل شـده این
اسـت که زمانی که نخسـت وزیر وقت از مؤسسـه
مطالعـات و تحقیقـات اجتماعـی دانشـگاه تهـران
بازدیـد میکـرد و از دیـدن فعالیتها به شـوق آمده
بـود محققـان در پاسـخ به سـوال نخسـت وزیر که
چـه امکاناتـی نیـاز داریـد مهمتریـن آرزو و
درخواستشـان تحویـل یـک دسـتگاه جیـپ بـه
مؤسسـه بـود یعنـی نگاهـی کـه در آن زمـان وجود
ً
داشـت کامال حضـور در میدان بـود و آموزشهای
همـراه با پژوهـش در آن مقطع هـم از همین جنس
بود.
دانشـیار جامعهشناسی دانشـگاه تهران اظهار
داشـت :مشـکل مـا از زمانـی شـروع شـد کـه
دانشـکدهها و پژوهشـکدهها را محـل کار خـود
تصور کردیم در حالی که دانشـکده و پژوهشـکده
ً
صرفـا محـل کنار هـم قـرار گرفتن محققـان علوم
اجتماعـی بـرای تبـادل تجـارب میدانـی و
غیرمیدانـی در بـاب مسـائل اجتماعـی اسـت و
پژوهـش جامعـه شناسـی بایـد در میـدان جامعـه
صورت بگیرد.
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وی بـا تأکیـد بر اینکـه روش هـم طریقیت و
هـم مدخلیـت دارد ،اظهار داشـت :کلیگرایی در
عناویـن دروس روش تحقیـق دیده میشـود و این
باعـث شـده نتوانیـم در ایـن حـوزه کار جـدی
عملـی انجـام دهیـم .درس روش تحقیـق عملـی
کـه تـا دهه  ۷۰بود بـه درسهـای روش  ۱و  ۲و ۳
تبدیـل شـده -البتـه در رشـته جامعـه شناسـی
ً
ً
دانشـگاه تهـران اخیرا اتفـاق خوبی افتـاده که بعدا
ً
بـه آن میپـردازم -و بـه هـر حـال اگـر صرفـا بـه
طریقیـت روش هـم قائـل باشـیم بـاز جـای کار
زیـادی داریـم .میرزائی افـزود :همه قائلیـم به این
ً
کـه روش ،تابـع بینـش اسـت و تئوری حتمـا مهم
اسـت و میتوانـد در بـه کارگیـری روش بسـیار
اهمیـت داشـته باشـد؛ امـا یکـی از مشـکالت ما
در ایـن حـوزه ایـن اسـت کـه عمـده کسـانی کـه
روش تحقیـق کار میکننـد ،کمتر بـه نظریهها کار
دارنـد و برعکس ایـن قضیه هم صادق اسـت؛ در
حالـی کـه نظریـه و روش هـر دو در کنـار هـم
اهمیـت دارنـد و بایـد بـه عنـوان دو بال در مسـیر
تحقیقات استفاده شوند.
متأسـفانه مـا خیلـی جاها روش را بـه تکنیک
تقلیـل داده ایـم و حـق آن را هـم بـه درسـتی ادا
نکردهایم.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،حـذف پایـان نامـه در
مقطـع کارشناسـی را یکـی دیگـر از خطاهـای
صـورت گرفتـه در آمـوزش تحقیـق عنـوان کرد و
گفـت :پایـان نامـه کارشناسـی کمـک میکرد که
دانشـجویان از مقطع کارشناسـی روش تحقیق را
بیاموزنـد نـه اینکه تـازه در دوره کوتاه کارشناسـی
ارشـد بخواهنـد روش تحقیـق را بیاموزنـد .البتـه
پـس از ایـن کـه سـالها واحدهـای پایـان نامـه
کارشناسـی حـذف شـده بـود خوشـبختانه مدتی
اسـت کـه بـه صـورت اختیـاری بـه دانشـجویان
ارائـه میشـود ولـی بـه نظـر میرسـد کـه در
رشـتههای علـوم اجتماعـی و علوم رفتـاری نباید
بـه هیـچ وجـه از ضـرورت پایـان نامـه غفلـت
کـرد ،چـون هـر چـه در سـطوح پایـه بـه آموزش
روش تحقیـق توجـه کنیـم در دورههـای تکمیلـی
تحقیقات اصیلتری خواهیم داشت.

دانشـیار دانشـگاه تهـران در عیـن حـال از
سیاسـتگذاریهایی کـه در چنـد سـال اخیـر در
این دانشـگاه در راسـتای توجه به دوره کارشناسـی
شـده ،ابـراز خرسـندی کـرد و گفـت :در راسـتای
ایـن سیاسـتها یکـی از شـروط اسـتاد تمامی در
دانشـگاه تدریـس در مقطـع کارشناسـی اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره به ایـن که در برنامه درسـی
جامعـه شناسـی دانشـگاه تهـران ،روش تحقیق به
چهـار درس روش تحقیـق کمـی نظـری ،کمـی
عملـی ،کیفی نظـری و کیفی عملی تفکیک شـده
اسـت اظهار داشـت :این که همه روشهـا را ذیل
چهـار درس بگنجانیـم غیـر ممکـن اسـت ولـی
اینکـه بـه هر حـال این روش هـا به کمـی و کیفی
و نظـری عملـی تفکیـک شـده فتـح بابـی جدیـد
اسـت .شـاید الزم باشـد کـه در کنـار آنهـا
واحدهـای اختیـاری هـم در ایـن زمینـه گنجانده
شود.
میرزائـی خاطرنشـان کـرد :اگـر قـرار باشـد
مفهومسـازی در علـوم اجتماعـی ایـران شـکل
بگیـرد چـارهای نداریـم کـه بـه «گرانـدد تئوری»
(نظریـه داده بنیـاد) بیش از روشهـای دیگر توجه
شـود .یکی از مشـکالتی کـه هم در سـاخت نظر
و هـم در سـاحت روش داریـم ایـن اسـت کـه
بسـیاری از مباحـث کـه بایـد در قالـب یک درس
مسـتقل ارائه شـوند با هـم در حد یـک درس ارائه
مـی شـوند .بـه هـر حـال بایـد ایـن امـکان بـرای
دانشـجویان عالقمند باشـد که مثال از تسـهیالتی
مشـابه آنچه کـه برای دانشـجویان دانشـگاه تهران
در نظـر گرفتـه شـده بهره مند باشـند یعنـی بتوانند
بـا حضـور در سـایر گروههـا و دانشـکدههای
مرتبـط مباحثـی را که به صورت درس مسـتقل در
برنامـه آنهـا گنجانـده شـده بـه عنـوان واحـد
اختیاری بگذرانند.
وی افـزود :مباحثی مثـل روش اقدام پژوهی،
مطالعـه مـوردی ،گراندد تئـوری و … باید هر یک
حداقـل بـه عنـوان دو واحد درسـی ارائه شـوند نه
اینکـه  ۱۵ ،۱۰روش مختلـف در قالـب یک درس
در یـک تـرم داشـته باشـیم .البتـه شـاید در نظریه
هم باید این اتفاق بیافتد.
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تصریـح کـرد :بـه هـر حـال شـرایطی کـه در آن
هسـتیم میـراث هشـت دهـه حضـور علـوم
اجتماعـی در ایـران اسـت و غفلـت از دوره
کارشناسـی ضربـه خـود را زده و خواهـد زد .برای
اینکـه محققان قوی در کشـور داشـته باشـیم باید
ً
آمـوزش را خصوصـا در دوره کارشناسـی بیـش از
پیش جدی بگیریم.
وی بـا بیـان ایـن که ایـن مشـکالت در حوزه
علـوم اجتماعـی در شـرایطی اسـت کـه در ایـن
رشـته هـا ،روش تحقیـق جـزو برنامـه اصلـی
گنجانـده شـده گفـت :وقتـی ایـن چالشهـا در
علـوم اجتماعی وجود دارد در سـایر رشـتهها مثل
تاریخ و علوم سیاسـی و … اگر مشـکالت بیشـتر
نباشد کمتر نیست.
میرزائـی ،سـخنرانی خـود را بـا تأکیـد بر این
مهـم به پایان بـرد که مقولـه «آموزشگـری» فراتر
از «دانایـی روش» اسـت و لـذا در دنیـا
مجموعههـای پداگوژیـک و آمـوزش علـوم
انسـانی ،مهندسـی و … خـود بـه عنـوان یـک
توانایـی مجـزا مـورد توجه هسـتند .بر این اسـاس
الزم اسـت که در کشـور مـا هم به آمـوزش روش
ً
تحقیـق از جملـه در علـوم اجتماعـی و خصوصا
در دوره کارشناسی به طور ویژه توجه شود.
در ادامـه ،دکتـر زهـره بیـات ریـزی ،اسـتاد
دانشـگاه آلبرتـا کانـادا در سـخنرانیای بـا عنـوان
«اخلاق در تحقیـق :رابطه قدرت بین پژوهشـگر
و جمعیـت مـورد مطالعـه» اظهـار داشـت :تـا
جایـی کـه اطلاع دارم در ایـران الاقـل در حـوزه
علوم انسـانی ،مقوله «اخلاق در تحقیق» چندان
مطـرح نیسـت و آنچـه داریـم در حیطـه
ً
«درسـتکاری علمـی» اسـت .اتفاقـا درسـتکاری
علمـی هـم بـه نوبـه خـود مسـأله بسـیار مهمـی
اسـت ولـی «اخلاق تحقیـق» یعنـی مقـررات
مشـخصی که توسـط نهادهای ملی در کشورهای
مختلـف وضـع میشـود تـا اجـرای مسـئوالنه
تحقیقـات و مسـئولیت پذیـر کـردن محققـان را
ً
محقق کند ،مقولهای کامال متفاوت است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت و تأکیـد فـوق
العـادهای که در کشـورهایی مثل کانـادا بر رعایت
دقیـق اخلاق تحقیـق وجـود دارد اظهار داشـت:
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در کانـادا تحقیقاتـی کـه بـا بودجـه دولتـی انجام
میشـوند بایـد فراینـدی طوالنـی را بـرای اخـذ
تعهـد و اطمینـان از رعایـت ضوابـط اخلاق
تحقیـق میکننـد و در مـورد بودجههـای
خصوصـی هـم ضوابـط خاصـی وضـع ایـن
مقـررات بـا هـدف پیشـگیری از آسـیبهای
روانـی ،حیثیتی ،شـغلی و … احتمالـی به جامعه
مـورد مطالعـه صـورت میگیـرد و مـواردی مثـل
مسـئولیت پذیـری محقـق در مقابل تضـاد منافع،
جلـب رضایـت آگاهانـه شـرکت کننـدگان در
مطالعه و … را دنبال میکند.
بیـات ریـزی خاطرنشـان کـرد :هـر یـک از
حوزههـای علمـی مثـل علـوم انسـانی ،علـوم
طبیعـی و پزشـکی و مهندسـی اخلاق تحقیـق
خـاص خـود را دارند کـه البته منحصر بـه رعایت
اخلاق در مـورد انسـانها نیسـت و حیوانـات را
هـم شـامل میشـود .مـواردی مثـل مسـئولیت
پذیـری نسـبت بـه نگهـداری مناسـب حیـوان،
خـودداری از اعمـال درد و آسـیب زدن بیمورد به
حیـوان .وی در ادامـه دربـاره ضـرورت وجـود
اخلاق تحقیق گفـت :اخالق تحقیـق میتواند از
جنایـات علمـی نظیـر تحقیقاتـی کـه نازیهـا در
اردوگاههـای کار اجبـاری انجـام مـی دادنـد یـا
تحقیقـات دارویی در جهان سـوم یـا تحقیقات بر
روی زندانیان جلوگیری کند.
اخلاق در تحقیـق :رابطـه قـدرت بیـن
پژوهشگر و جمعیت مورد مطالعه
بیـات ریـزی بـا بیـان ایـن کـه بیاخالقیهـا
منحصـر به تحقیقـات پزشـکی ،دارویـی و موارد
مشـابه نیسـت و حوزههـای علوم اجتماعـی را هم
شـامل میشـود اظهار داشـت :روشهای تحقیق
کیفـی در بطن روابط اسـتعماری ظهـور پیدا کرده
و البتـه در مـورد روشهای کمی هم این مسـأله را
ً
میبینیـم .مثلا در دورههایـی صاحبـان صنایـع
موضوعاتـی را برای تحقیـق روی کارگران انتخاب
ً
میکردنـد کـه اساسـا مسـأله و درد کارگـران نبود.
وی خاطرنشـان کـرد :حتی امروز هـم محقق یک
قـدرت فرادسـتی در مطالعـه خـود دارد بـه طـور
مثـال محقـق در انتخـاب موضـوع ،روش و فرایند

مطالعـه ،تحلیـل نتایـج ،انتقـال و نشـر نتایـج،
اعمـال نتایـج و … قدرتـی دارد کـه افـراد مـورد
مطالعـه ندارنـد .زمانـی کـه ایـن رابطـه نامتـوازن
قـدرت ،شـکل غیراخالقی هـم میگیـرد وضع به
مراتب بدتر میشود.
اسـتاد دانشـگاه آلبرتـا در ادامـه بـه برخی بی
اخالقیهـا در تحقیـق اشـاره کرد و گفـت :نیرنگ
و پنهان کاری ،اسـتفاده از افراد آسـیب پذیر ،عدم
انتشـار نتایـج تحقیـق ،ضبـط مخفیانـه صـوت و
تصویـر ،نقـض حریـم خصوصـی بـا بیدقتی در
نگهـداری دادههـای تحقیـق ،پرسـیدن سـئواالت
بزا کـه افـراد را در معـرض آسـیب شـغلی و
آسـی 
حیثیتی قرار میدهد.
وی اسـتفاده مالـی و تضـاد منافـع را از جمله
مهمتریـن مـوارد نقض اخلاق تحقیـق خواند که
در ایـران بـه شـدت از آن غفلت شـده و گفت :در
ً
کانـادا محققـان مسـتقیما پولـی بابـت تحقیـق
نمیگیرنـد و ارتبـاط مالـی بـا متقاضـی تحقیـق
ندارنـد بلکـه پـول مسـتقیما بـه دانشـگاه داده
میشـود چـون ایـن کـه محقـق بخواهـد
حقالزحمـه مسـتقیمی بابت تحقیق بگیـرد تضاد
منافع جدی است.
بیـات ریـزی بـا اشـاره بـه مقـررات سـفت و
سـختی کـه در زمینـه چـاپ مقـاالت پزشـکی و
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رشـته هـای مشـابه اعمـال میشـود و محققـان را
ملـزم بـه گرفتـن کـد اخلاق میکننـد اظهـار
داشـت :شـاید بـه دلیـل همین الـزام اسـت که در
کشـور ما در رشـته هـای علوم پزشـکی بر خالف
سـایر حوزهها ،کمیتـه های اخالق شـکل گرفته و
بـا توجـه بـه اهمیـت روزافزونی کـه در دنیـا برای
رعایـت اخلاق تحقیـق در سـایر حـوزه هـا قائل
هسـتند دیـر یـا زود همین الـزام در مـورد مقاالت
علـوم انسـانی و دیگـر رشـتهها هم ایجـاد خواهد
شـد ،لـذا بهتر اسـت هـر چه زودتـر در ایـران هم
بحـث کمیته اخالق در تحقیقـات علوم اجتماعی
را جدی بگیریم.
وی پیشـنهاد کـرد که در این راسـتا نسـبت به
بررسـی و بومـی سـازی کدهـای اخالقـی کـه در
زمینـه تحقیقـات علـوم اجتماعـی در کشـورهای
مختلف وجود دارد اقدام شود.
بیات ریزی ،شناسـایی فعالیتهای غیراخالقی
و خألهـای موجود در اخالق تحقیق در کشـور را
در طراحی کدهای بومـی اخالق تحقیق ضروری
عنـوان و تصریـح کـرد :بایـد ضمـن ملـزم کـردن
محققـان به اخـذ کد اخالق برای چـاپ مقاالت،
مرجعـی هم بـرای رسـیدگی به تخلفـات اخالقی
مشخص کرد
وی بـا بیـان ایـن کـه سـاختار توزیـع
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بودجههـای تحقیقاتـی در ایران بسـیار بیمارگونه و
همـراه بـا فسـاد اسـت ،اظهـار داشـت :در ایـران
بعضـی افـراد بودجههـای کالنـی بابـت تحقیـق
میگیرنـد و بخشـی را هـم بـه صـورت زیرمیـزی
پـس میدهنـد کـه همـان مسـأله حـق الزحمـه و
کاسـبی در تحقیقـات اسـت .چنـدی قبـل بـرای
داوری یـک جلسـه دفـاع در ایـران دعـوت شـده
بـودم کـه بعـد از جلسـه بـا کمـال تعجـب از من
درخواسـت شـماره حسـاب بـرای واریـز حـق
الزحمـه کردنـد در حالـی کـه در کانـادا ایـن قبیل
فعالیتهـا جـزو وظایـف روتیـن اسـاتید اسـت.
بیـات ریـزی در پایان بـا تأکید بر ضـرورت تمایز
ت دانشـگاهی و پولـی
قائـل شـدن بیـن تحقیقـا 
اظهـار داشـت :انتشـار نتایـج تحقیقـات بایـد
اجبـاری شـود کـه انجمنهـای علمـی خیلـی
میتواننـد در ایـن زمینـه و ترویـج سـایر اصـول
اخالق تحقیق مؤثر باشند.
استنتاج امکانی؛ تأمل در «فرصت پژوهی»
برای مسئله ایران
در ادامـه پنـل نخسـت همایـش مطالعـات روش
تحقیـق در علـوم اجتماعـی ،دکتـر مقصـود
فراسـتخواه سـخنرانی خـود را بـا عنوان «اسـتنتاج
امکانـی؛ تأمـل در فرصـت پژوهـی بـرای مسـئله
ایران» ارائه کرد.
وی گفـت :ایـران یـک مسـأله اسـت .اکنون،
سرمشـق امـکان در برابـر سرمشـق فقـدان بـه مـا
میگویـد میتـوان در ایـران زیسـت و آن را آبـاد
کـرد و بـه توسـعه ایـران اندیشـید .میتـوان درباره
مسـأله ایران اندیشـید و بـا مخاطـرات آن رو به رو
شـد .در روشـنی چراغی کـه با دانـش موثق فراهم
میآوریـم میتوانیـم فرصتهایـی بـرای سـاختن
ایران به وجود بیاوریم.
فراسـتخواه خاطرنشـان کـرد :از ایـن منظـر،
علـم یعنی کشـف حیطـه امکانهای مـا و تحقیق
علمـی بـه این معنـا یـک امـکان بـرای مواجهه با
مخاطـرات در چنیـن موقعیتـی و تقلیـل
محنتهـای مردمـان سـرزمین ماسـت .پـس،
تحقیـق قابـل فروکاسـته شـدن به تکنیک نیسـت،
امـر یک سـره فنی نیسـت .بسـیاری از اسـتادان و

محققـان ایرانـی از جمله دکتر فاضلـی در این باره
کارهـای بسـیار ارزشـمندی کردهانـد .تحقیـق
یعنـی طرحـی از تفکـر هدفمنـد جـدی .تفکـر
یعنی سلوک فهمیدن!
وی ادامـه داد :علـم یعنـی عمـل رهایی .وجه
تفکـری پژوهـش آن را از تقلیـل یافتـن بـه یـک
روش تنهـا -بـه معنـای ابزاری -بـاز مـیدارد .در
ایـن میـان ،روش تحقیـق ،چیـزی فراتـر از درک
کالسـیک متعـارف و ابزاری اسـت .روش تحقیق
همـان طریقـه عمـل تحقیـق اسـت .بدیـن معنی
کـه اجرائیـت علـم اسـت کـه یـک محقـق آن را
شـهود و تجربـه و زیسـت میکنـد و ذره ذره آن را
میآزمایـد .دلهـره علـم ورزی ،کشـف حیطـه
امکانهـای مـا بـرای فهم خودمـان و جهـان برای
ارتقـاء زندگـی بشـری و کاهـش رنـج ماسـت.
فراسـتخواه بـا بیـان ایـن کـه سرمشـق امکانـی،
فلسـفهای بـرای امیدهـای لـرزان در کشـاکش بـا
ناامیـدی اسـت ،اظهـار داشـت :ضرورتهـا و
موجبیتهـا و سـاختارها بـرای ما ناامیـدی ایجاد
میکننـد ولـی عاملیتها بـرای ما امید میسـازد:
سـاختارهای عینـی و قابلیتهـای ذهنی؛ دو سـویه
یـک واقعیتانـد کـه بینشـان یـک نسـبت
دیالکتیکی برقرار است.
فراسـتخواه ادامه داد :قابلیتهای شـناختی و
عاملیتهـای مـا از جملـه کنـش علمـی مـا بـه

ویـژه پژوهـش و بـه خصـوص روش تحقیـق مـا،
بخشـی از واقعیـت عینیتـی اسـت کـه بـا آن رو به
رو میشـویم ،پـس وقتـی کـه از عینیـت صحبت
میکنیـم ،مـا و دانـش ورزی ما هم بخشـی از این
عینیـت اسـت .ما و دانـش و روش ما هم بخشـی
از جهان است.
وی تصریح کرد :محقق در متن سـاختارهای
علمـی ،ملـکات و منشـی بـه دسـت مـیآورد که
میدانـد چگونـه بـا ایـن عینیـت بیرونـی درگیـر
شـود ،در یـک موقعیـت عینـی تحقیـق کنـد و در
یـک موقعیـت انضمامـی ،راهبرد علمـی در پیش
بگیـرد .بوردیـو بـا تمـام محدودیتهایـش،
رهیافـت انتقـادی خـود در علـم ورزی را بـا
سرمشـق امـکان دنبـال کـرده و از ایـن طریـق بـا
سیاسـت و میـدان قـدرت ،نابرابـری ،سـلطه،
نابرابـری در نظـام آ کادمیـک ،مسـأله نسـل هـا،
مهاجـرت کار ،جهانـی شـدن و … رو به رو شـده
است.
فراسـتخواه گفـت :بحـث من به طـور خاص
یـک سرمشـق امکانـی دیگـر از طریـق اجراییات
تحقیـق اسـت که اسـتنتاج امکانی اسـت .پیرس،
آغـاز کننـده این حـوزه بود و بعـد از آن مالحظات
مختلفـی در ایـن بـاره مطرح شـده اسـت .او آن را
«اسـتنتاج بهتریـن تبییـن» نامیـده و نـه قیـاس از
پیش آمـاده .در او ،خصیصه طـاق زدن معمارگونه
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اسـت .اگـر محقق طـاق زدن را بلد باشـد به جای
گرفتـار شـدن در تصلـب یـک فرمالیسـم روشـی
کـه مـا در آن گرفتـار شـدهایم از آن میگـذرد و
تحقیـق را بـا ترکیبـی خلاق از ظرافـت هـا پیـش
میبرد.
وی خاطرنشـان کـرد کـه مـراد از اسـتنتاج
امکانـی ،پـی جویـی بهتریـن تبییـن ممکـن در
مواجهـه بـا موقعیتهای انضمامی اسـت .محقق
در اینجـا گزینههـای فرضیـهای بدیل خـود از یک
موقعیـت را بـه حکـم شـواهدی کـه میبینـد و به
لطـف خیـال و حـدس خالق پـی در پـی در یک
زمینـه خـاص میسـنجد و بـه بهتریـن قیـاس
محتمـل قـوی میریزد تا ایـن قیاس بهتـر از دیگر
گزارههـای فرضیـهای رقیـب ،ایـن واقعیـت را
توضیح دهد.
فراسـتخواه تصریـح کـرد :اسـتنتاج امکانـی،
پـی جویـی فرصتهـا در دل محدودیتهـا و
مخاطـرات اسـت و برای ایـران خیلـی میتواند به
کار آیـد .در ایـن نـوع تحقیـق ،خصیصـه کشـف
المحجـوب و حـل المشـکل بـا هـم جمـع
میشود.
ایـن اسـتاد جامعـه شناسـی بـا تأکید بـر این
کـه در طریقه عمل ما باید ردپاهـای بین االذهانی
باشـد تا نشـان دهد دعـاوی ما بدون دلیل نیسـت
و ترجیـح بدون مرجـح نکردهایم ،اظهار داشـت:
ایـن رهیافت امکانـی از تحقیق ،یـک راهبرد مولد
و پروداکتیـو اسـت .ابـن سـینا همیشـه حـس را با
حـدس مطـرح میکنـد و معتقـد اسـت مشـاهده
ً
بـدون حـدس خلاق ،اساسـا کاری نمیکنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـن مملکـت اجمـاع
نخبگانـی نداریـم ناپایداری اسـت ،سـاختارهای
متفـاوت بدنـی تبدیـل میشـود بـه سـاختارهای
نابرابـر اجتماعـی ،آموزش بی.ثمر اسـت و … در
ایـن شـرایط ،بهتریـن طریقـه عمـل و اسـتنتاج
امکانـی ،یـک پلتفـرم گفتوگویـی بـر بالیـن
مسـأله اسـت .مـا بـا مسـأله -بـه عنـوان امـری
بیرونـی کـه بـا آن نسـبتی داریـم -گفتوگـو مـی
کنیـم و در نهایـت به یک توضیـح محتمل ممکن
میرسـیم که از همـه بهتر اسـت .ادراک از امری،
منـوط بـه نوعـی از حضـور آن در ذهـن اسـت.

محقـق بـا تحقیـق ،نوعـی تمـاس نزدیـک الزم و
حتـی سـطحی از وحـدت دارد و نسـبتی بـا آن
برقـرار می کنـد .تحقیـق یک وصف حال اسـت.
وی در پایـان بـه کاربردهـای اسـتنتاج امکانـی در
فرصـت پژوهـی پرداخت و گفت :ما در سرمشـق
امـکان بایـد دنبـال فرصتهـا هـم باشـیم .محقـق
ضمـن نقـد رادیـکال و پرسـشهای جـدی از
سـاختارها و واقعیتهـا ،چـراغ خـود را هـم بـر
میافروزد و وارد جریان سوم معرفت میشود.
آموزش بازاندیشـانه روشهـای تحقیق در
ایران :چالشها ،آثار ،تجویزها
دکتر محمد سـعید ذکائی ،اسـتاد جامعهشناسـی
و مطالعـات فرهنگـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی
هـم در سـخنرانی خـود بـا عنـوان «آمـوزش
بازاندیشـانه روشهای تحقیـق در ایران :چالشها،
آثـار ،تجویزهـا» با اشـاره بـه ضعف جـدیای که
در زمینه مسـألهیابی و مسـألهمندی در حوزه روش
تحقیـق داریـم ،اظهـار داشـت :چرخشهـای
متعـددی در مسألهمندسـازی مـا رخ داده امـا بـه
لحـاظ منطـق مسـألهمندی بسـیار عقب هسـتیم.
مفروضـات مـا بدیهـی اسـت و شـیوههای جدیـد
بـرای اندیشـیدن وجـود نـدارد .بـه همین نسـبت،
ضعف در طراحی پرسشگری داریم.
وی افـزود :مـا بـه روش اصالـت میدهیـم و
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آن را جادویـی میدانیـم در حالـی کـه روش ایـن
گونه نیسـت چون روش باید در انتهای اندیشـیدن
دربیایـد .از طرف دیگـر با نوعی استانداردسـازی
افراطـی در روش مواجهیـم بـه طـوری کـه تأکید
زیـادی روی دسـتورالعمل میکنیـم و راههـای
خالقیـت را در این حـوزه میبندیـم؛ در حالی که
بایـد بـه صورتـی منعطف بـا ایـن ابزارهـا برخورد
کنیم.
اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایی با اشـاره به
ضعـف در نـگارش بـه عنـوان یکـی دیگـر از
مشـکالت مـا در ایـن حـوزه گفـت :نوشـتن بـه
معنـای تفکـر و نوعی لمس فردی اسـت .پژوهش
همـان نوشـتن اسـت و نوشـتن ،جوهـره تحقیـق
اسـت و ضعـف نـگارش از جملـه مشـکالتی
است که در روش تحقیق داریم.
ذکائـی بـا بیـان اینکـه در کشـور ،نوعـی نگاه
فانتزی بـه روش تحقیق وجـود دارد ،گفت :بحث
روش را بـا روش شناسـی خلـط میکنیـم ،این در
حالـی اسـت که بایـد معیارهای درسـت در روش
شناسـی را بـه کار بگیریم .از طـرف دیگر ،همواره
سـعی میکنیـم بـا جریـان غالـب آ کادمـی
همسـویی داشـته باشـیم کـه ایـن جریـان گاهـی
کمـی اسـت و گاهـی مثـل امـروز ،کیفـی .اهـل
ریسـک کـردن نیسـتیم کـه ایـن باعـث شـده
چرخشهـای معرفتشناسـی بـرای مـا فرعـی
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تلقـی شـود و حتـی گاهـی در برابـر آن مقاومـت
میکنیم.
ً
ذکائـی گفـت :گاهـی بایـد تذکر داد کـه مثال
ایـن پروپـوزال روح و هویـت رشـتهای کـه از آن
آمـده را نمایندگـی نمیکنـد .حلقـه مفقـوده
میتوانـد تـا حـد زیـادی بازاندیشـی باشـد.
بازاندیشی ،آشـکار کردن دسـتورکارها و نیتهای
نیمـه پنهـان ماسـت .البتـه بازاندیشـی سـطوح
فـردی (دروننگری) ،کارکردی و رشـتهای دارد که
بایـد در آنها عمـل کنیـم .بهعقیـده وی ،فعالیت
حرفـهای منقطـع از مسـألهیابی امکانـی بـرای
بازاندیشـی بـه مـا نمیدهـد .چـون گاهـی مـا
سؤاالتمان با روش یا تحقیق نمیخواند.
این اسـتاد جامعهشناسـی در پایان شیوههایی
را بـرای بازاندیشـی در روش تحقیـق در حوزه نظر
و عمـل پیشـنهاد کـرد و گفـت :باید حساسـیت و
اندیشـه انتقـادی را بـه دانشـجویان بیاموزیـم تـا
ی شکل بگیرد.
پوستاندازی و بازاندیشیا 
در ادامـه ،دکتـر محمـد تقـی ایمـان ،اسـتاد
جامعهشناسـی دانشگاه شیراز در سـخنرانی خود به
«تأملـی بـر مسـأله تحقیـق و مسـأله اجتماعـی در
ایـران» پرداخـت .وی گفت :بحـث عمده تحقیق و
تولیـد علم در کشـور ،دغدغه طوالنی مـدت مراکز
علمـی و حتی دسـتگاه های اجرایی اسـت که جای
تأمـل دارد .بـه نظـر من ،بحـث اصلی بـه خود علم
برمـی گـردد .چـون دانـش علمـی مسـوولیت دارد
روش تحقیق ،بستر تولید علم به شمار میآید.
ایمـان با اشـاره به تفـاوت های عمـده علم با
دانشهـای دیگـر مثـل فلسـفه و عرفـان کـه آن را
گرهگشـای زندگـی اجتماعـی مـردم کرده اسـت،
گفـت :اگـر در جامعـه امـروز بـا بحـران هـای
فراوانـی مواجهیـم باید انگشـت اتهام را به سـمت
دانـش گرفـت .بایـد قرابـت دانـش موجـود در
جامعـه ایـران بـا دانـش علمـی را بررسـی کـرد.
وی بـا بیان این که تنها دانشـی که روش شناسـنده
اسـت ،علـم اسـت ،گفـت :بایـد دیـد کـه دانش
علمـی و نخبگانـی ،جامعـه ایـران را اداره میکند
یـا دانـش عامیانـه و بایـد دیـد مدیریـت دانش در
ایران به کدام سو است.
اسـتاد دانشـگاه شـیراز بـا بیـان ایـن کـه در

پژوهـش سـه عنصـر اساسـی فعالیـت ،سـؤال و
ذهـن درگیر هسـتند و لذا تحقیق جزئـی از زندگی
اجتماعـی ماسـت ،اظهـار داشـت :پژوهـش
میتوانـد بـه صـورت عـام توسـط خـود مـردم
انجـام شـود یا براسـاس دانش علمـی؛ یعنی مردم
معطل دانشـمندان نمیمانند و با هسـتی شناسـی
خالقانـه خـود بـه حـل مسـأله میپردازنـد .در
واقـع ،دانـش عامـه ،رقیـب دانـش علمی اسـت.
دکتـر ایمـان گفت :اکثر کارشناسـان در کشـور ما
در حـال مواجهه با مشـکالت هسـتند نه مسـائل؛
چـون نظریهای وجـود ندارد که مشـکالت جامعه
ایران را به مسأله تبدیل کند.
وی خاطرنشـان کرد :هر نظام اجتماعی ،سـه
الیـه اساسـی دارد .الیـه بنیادین ،اهـداف ،روابط و
کنشهـا ،الیـه میانـی ،سـطح نظریـه و الیـه باال،
سـطح فرهنـگ نظـام اجتماعـی اسـت .جامعـه
ایـران چـون نظریـه و عقالنیـت روشـنی نـدارد،
سـعی کرده از اهداف و ارزشها به سـمت فرهنگ
و کنترلهـای ایـن چنینـی حرکـت کنـد .هرچـه
سـطحهای فرهنگـی قویتر باشـد ،بسـترهای نظام
اجتماعـی ضعیفتـر میشـود و چنیـن جامعهای
به شـکل تحول خواه ،نابه سـامان یا شـبه آنارشـی
میتواند به فعالیت ادامه دهد.
به گفته این اسـتاد دانشـگاه ،چنیـن جامعهای
کـه مبانـی نظـری خـود را از جایـی مـیآورد کـه
ً
دچار ضعف اسـت ،طبعـا ناکارآمدی سـاختار را

هـم تجربـه میکنـد؛ بدیـن ترتیـب جامعـه ایران
آنقـدر کـه دچـار مسـأله اجتماعـی اسـت دچـار
مسأله تحقیق نیست.
صورتبندی مسئله روش در علوم انسانی
و اجتماعی ایران
آخریـن سـخنران پنـل نخسـت دومیـن همایـش
ملـی مطالعـات روش تحقیـق در علـوم اجتماعی
ایـران هـم دکتـر نعمتاللـه فاضلـی ،اسـتاد
پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی بود
کـه در سـخنرانی خـود بـه «صورتبندی مسـأله
روش تحقیق در ایران امروز» پرداخت.
وی بـا اشـاره بـه بحث هایـی که سـال ۱۳۹۱
بـه دعـوت انجمـن جامعهشناسـی در قالـب
مناظـره در دانشـگاه تربیـت مدرس داشـته گفت:
در آن مناظـره در خصوص هژمونی روش صحبت
کـردم کـه بهعنوان عامل کسـب امتیـازات مادی و
جسـت و جوی هدفهای سیاسـی و ایدئولوژیک
و تکنوکراتیـک بـه کار گرفته شـده و تنها چیزی که
انجـام نمیدهـد ایـن اسـت کـه ابـزار و طریقـه
عمـل باشـد .روش در فضـای آ کادمـی علـوم
اجتماعـی ایـران آن طـور که رهایی بخش باشـد و
بتوانـد از مسـایل جامعـه صـورت بنـدی کنـد و
مرزهـای دانـش را پیـش ببـرد ،نیسـت.
فاضلـی با اشـاره بـه «پارادایـم پژوهشکـش» که
سـالها پیش توسـط دکتر سـعید زیبـاکالم مطرح
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شـده و مقالـهای که سـالها پیـش دکتـر قانعی راد
در خصوص خالقیت کشـی روش نوشـته ،اظهار
داشـت :تلاش مـن ایـن اسـت کـه در سـخنرانی
خـودم بازاندیشـیای درباره هژمونی روش داشـته
باشـم .بازاندیشـی دربـاره کلیـت روش ضـروری
اسـت .آیـا تصویـری کـه از روش داریـم واقعـی
اسـت یـا خیـر؟ در صحبتهـای همکارانـم و
همچنیـن مباحثـی کـه از سـال  ۱۳۹۰تاکنـون
مطـرح شـده ،کمابیـش پرسشـگری و نقـادی در
روش آغاز شـده اسـت .اکنـون با واقعیـت تازهای
رو بـه رو میشـویم بدین صورت کـه کلیت روش
را موضـوع بحـث قـرار دهیـم و بـه جـای اینکـه
کتـاب روش تحقیق بنویسـیم ،درباره کلیت روش
بحث کنیم.
وی با اشـاره به کتـاب خود با عنـوان «زندگی
سراسـر فهـم مسـاله اسـت» کـه سـال گذشـته
توسـط پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی منتشـر شـده اسـت ،گفـت :مـن در
بخشهـای مختلـف کتاب مسـأله روش را مطرح
کـردم .مسـأله روش در جامعـه مـا در سـطح
آ کادمیکـش همیـن تعبیـر گاری را جلـوی اسـب
بسـتن اسـت کـه توسـط یـک اندیشـمند خارجی
مطرح شـده اسـت .بایـد دربـاره روش تأمل کنیم.
البتـه هـدف ،انـکار جایـگاه یـا معنـای روش
تحقیـق در دنیـای علـم یـا انـکار و حتـی نقـد
روششناسـانه روش تحقیـق یـا دسـتاوردهای آن
نیسـت بلکـه بحـث مـا نقـد تصـور ویرانگـری
است که از روش داریم.
فاضلـی گفـت :بحـث مـا کژکارکردیهـای
گفتمـان روش در آ کادمـی اسـت کـه الزم اسـت
شـالوده شـکنیای از هژمونـی روش صـورت
گیـرد .بدیـن معنـی کـه این سـئوال طرح شـود که
چـرا گاری را جلـوی اسـب بسـتیم؟ چـه اتفاقـی
افتـاده که روش جایـگاه بیش از حـد فاخری یافته
و همـه رشـتهها ایمـان آوردهانـد کـه اگـر روش را
گسـترش دهند ،خلاق و تئـوری پرداز میشـوند
و پیشـرفت علمی صـورت میگیـرد و اینکه روش
چگونـه باعـث از خـود بیگانگـی علـم در ایـران
شده است.
فاضلی با اشـاره به اظهارات دکتـر میرزائی در

ایـن همایـش در خصـوص شـکاف بین مسـأله و
روش توضیـح داد  :یکـی از مشـکالت ما بیگانگی
روش در آکادمـی اسـت .از سـوی دیگـر دانـش
مردمی بر کشـور از جمله دانشـگاهها سـیطره یافته
بـه طـوری کـه دیگـر مسـأله تحقیـق وجود نـدارد
بلکـه مجموعـهای از مشـکالت داریـم کـه چـون
طـرح آنها ارزش پوپولیسـتی و سیاسـی دارد روز
به روز بیشتر به آنها پرداخته میشود.
وی خاطرنشـان کرد :مجموعـه این وضعیت
باعـث شـده روش تحقیـق بـه امـر هژمونیـک به
تعبیـر گرامشـی تبدیل شـود به طوری کـه جامعه
علمـی بـا رضایـت پذیرفتـه کـه روش میتوانـد
معجـزه کنـد و جـای ادراک و شـهود و منـش
تحقیـق را بگیـرد .گویـی روش بـه معجـزه علـم
بـرای جامعـه دانشـگاهی تبدیـل شـده بـه طوری
کـه اگـر افـراد تکنیکهای تحقیـق را یـاد بگیرند،
اندیشـمند و دانشـمند شـده انـد در حالیکـه ایـن
یـک توهم محـض اسـت .جامعه دانشـگاهی ما
اندیشـمند شـدن را سـاده فـرض کـرده اسـت.
گویـی دیگـر الزم نیسـت کـه محقـق دغدغـه و
شـهامت و تخیل داشـته باشـد و قلندروار زندگی
کنـد و دانسـتن تکنیکهـای تحقیق کافی اسـت!
اسـتاد پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی گفـت :ببینیـد تصـوری کـه مـا از روش
پیـدا کردیـم چـه بالیی بر سـر دانشـگاه و علم در
ایـران آورده اسـت .اصلا فرامـوش کردیـم کـه
پژوهـش و پژوهشـگر مسـتلزم خالقیت و شـهود
بـرای روایـت و منطـق ارائه اسـت .فـردی که فکر
میکنـد روششـناس اسـت ،احسـاس میکنـد
دانشـمند اسـت در حالـی کـه اینگونـه نیسـت.
بـرای اینکه بتوانیـم روش را خالق کنیـم باید هنر
و زیبایـی شناسـی را با علم و رشـته و روش تلفیق
کنیـم .از سـوی دیگـر هژمونی روش باعث شـده
بیـن کاراکتـر و منـش محقـق و تحقیـق شـکاف
عظیمـی ایجـاد شـود .روش اینگونـه تلقیـن کرده
کـه گویـی دانسـتن تکنیک ،اندیشـیدن اسـت در
ً
حالی که اساسا اینگونه نیست.
وی تصریـح کـرد :اگر داسـتان اندیشـمندان
بـزرگ را بخوانیـم از ماکـس وبـر تـا دورکیـم
میبینیـم کـه چگونـه شـخصیت و ویژگیهـای
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عاطفـی و اخالقـی آنها نقش تعییـن کنندهای در
کیفیـت نـوآوری و خالقیتشـان داشـته اسـت.
وی با اشـاره بـه کتاب «بـزرگان جامعه شناسـی»
ً
کـه دقیقـا روایتـی از ایـن گونـه زیسـتن اسـت
گفـت :در ایـن کتـاب آمـده کـه دورکیـم
میخواسـته کشـیش شـود امـا آتئیسـت شـد بـا
ایـن حـال مشـی اخالقـیاش همراهـش بـود و
دغدغـهاش ایـن بـود کـه فرانسـه در بحرانهـا
نیازمنـد اخالق اسـت و تمـام ریاضیت کشـیها
و انضبـاط فکـری کشـنده دورکیـم بـرای ایـن بود
که این مسئولیت را داشته باشد.
فاضلـی تصریح کرد :مسـأله روش در جامعه
مـا باعـث شـده نوعـی از خودبیگانگـی محقق به
وجـود بیایـد .گویـی تحقیـق بیـرون از ذهنیـت
محقـق اسـت و روش ،تبدیـل به مقـررات صوری
تحقیـق شـده اسـت .مـا نیـاز بـه ورود بـه تحقیق
خلاق داریـم کـه متفـاوت بـا تحقیـق صـوری
اسـت .وی خاطرنشـان کـرد :امـروز عمـده
تحقیقـات ما صـوری اسـت در حالی کـه تحقیق
فقـط روایت جامعه نیسـت ،بلکه سـاختن جامعه
اسـت .اگـر مـا پژوهـش خلاق داشـتیم و از
خودبیگانگـی محقـق نداشـتیم آن وقـت روش را
شـیوهای از اندیشـیدن میدانسـتیم کـه در فراینـد
ساختن جامعه به وجود میآید.
وی تأکیـد کـرد :فهم مسـأله تحقیق بـرای ما
بسـیار ضـروری اسـت و بایـد بیـن دانشـگاهیان
گفتوگـو در ایـن بـاره صـورت گیـرد .مـا تلاش
میکنیـم وضعیـت موقعیـت خـود را بازاندیشـی
کنیـم .روش وقتـی میتواند خـود را صورت بندی
کنـد کـه درباره نسـبت مـا با تاریـخ ،هنـر ،علم و
… بازاندیشـی شـود .روش بایـد از درس فراتـر
بـرود و تبدیـل بـه ابـژه انتقـادی شـود کـه در آن
کلیات روش مورد بحث باشد.
فاضلـی تصریـح کـرد :در کتابم تلاش کردم
نشـان دهـم کـه چگونـه پژوهـش مسـأله محـور
میتوانـد راهگشـای تفکـر در جامعـه ما باشـد و
جای پژوهش روش محور را بگیرد.
پـس از ارایـه سـخنرانی هـا ایـن نشسـت بـا
جلسـه گفـت و شـنود سـخنرانان و حاضـران در
پنل ادامه یافت.
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دکتـر ماحـوزی کـه اداره ایـن پنـل را برعهده
داشـت ایـن سـوال را از سـخنرانان مطـرح کرد که
«آیا موضوع تحقیق اسـت که باید روش متناسـب
خـودش را عرضه کنـد و اگر جواب مثبت اسـت،
بـر اسـاس چـه منطقـی؟» و سـوال دیگـر اینکـه
«نظریـهای که روش خاص بررسـی یـک موضوع
را پشـتیبانی میکنـد چـه ارتباطـی بـا موضـوع
تحقیق دارد؟» وی خاطرنشـان کـرد :دکتر فاضلی
در سـخنرانی خـود دوگانـه خالقیـت و عـدم
خالقیـت را مطـرح و تأکید کردند کـه محقق باید
در انتخـاب روش و مسـأله و تئـوری پشـتیبان و
تشـخیص مسـأله ،خالقیـت داشـته باشـد و
انتخـاب غلـط روش میتوانـد شـخصیتکش و
علمکـش باشـد و انتخـاب درسـت میتوانـد
شخصیتسـاز و علـم سـاز و جامعه سـاز باشـد.
ً
مـا معمـوال خالقیـت را بـه قـوه خیـال نسـبت
ً
میدهیـم کـه عمدتا بـا یـک درک زیباییشناسـی
همـراه اسـت؛ حـال پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن
انتخـاب بـر اسـاس چه سـاختاری اتفـاق میافتد
و براسـاس چـه معیـاری میتوانیـم تشـخیص
دهیم که پژوهشـگر در انتخـاب روش و نظریه در
تحقیق خود دچار خطا شده یا نه؟
دکتـر محمـد حسـین صبحیـه ،عضـو هیات
علمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس هـم اظهـار
ً
داشـت :بـه تجربـه دیـدهام که مـا معموال مسـئله
تحقیـق را از سـؤال تحقیـق تفکیـک نمیکنیم .ما
مسـئلهای را کـه در جامعـه هسـت مشـاهده
میکنیـم و بـا مـرور نقادانـه ادبیـات و چهارچوب
نظری ،براسـاس شـکاف یا اشـکالی کـه در دانش
میبینیـم سـوأل تحقیـق را اسـتخراج میکنیم و بر
مبنـای آن بـا خالقیـت بـه دنبـال طراحـی روش
تحقیق میرویم.
وی خاطرنشـان کـرد :دغدغـه من این اسـت
کـه افـراد تصور کننـد روش تحقیق اهمیـت ندارد
در حالـی کـه طراحـی خالقانـه روش تحقیـق
بسـیار اهمیـت داد چـرا کـه بـه مـا میگویـد کـه
بایـد دنبـال چـه باشـیم .نکتـه دیگـر اینکـه که ما
کمتـر بـه تفکیـک مدلهـای نظـری و مـدل
تجویـزی اهمیـت میدهیـم .از آنجا که دانشـگاه
مـا بـا صنعـت ارتبـاط نـدارد مـدل تجویـزی هم

نداریـم چـون الزمـه آن ایـن اسـت کـه اگـر
پیشـنهادی داریـم ،بتوانیـم آن را در جامعـه پیـاده
کنیـم و بعـد فیدبک بگیریـم و بر این اسـاس آن را
اصالح کنیم.
ً
دکتـر فاضلـی بـا بیـان ایـن کـه ظاهـرا انتقاد
مطـرح شـده ،چنیـن القـا میکنـد کـه وی بـرای
روش تحقیـق اهمیتـی قائـل نشـده اسـت گفـت:
هیـچ دانشـگاهی عاقلـی ،اهمیـت روش را نادیده
نمیگیـرد ولـی همانطور کـه دکتر صبحیـه گفتند
مـا نیـاز داریـم که نادیـده بگیریـم! به ایـن معنا که
در گفتمـان علـوم اجتماعـی در ایـران ،روش در
جایـی نشسـته کـه جـای خـودش نیسـت!
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن مسـئله نـه یـک سـوء
تفاهـم تکنیکـی یـا اشـتباه در آمـوزش کـه یـک
رخـداد فلسـفی -تاریخـی اسـت که در ایـران رخ
داده اسـت .البتـه دکتـر صبحیـه هـم اشـتباه
خطرناکتـری میکننـد کـه تصـور میکننـد اگـر
مـدل فیدبک داشـته باشـیم میتوانیـم در طراحی
روش مشـکالت را حـل کنیـم و مسـأله در جـای
خـود قـرار میگیـرد .ایـن اتفـاق رخ نمیدهـد
چون مشـکلی کـه ما داریم یک اشـتباه لپـی نبوده
بلکـه حاصـل توسـعه نیافتگـی جامعـه و قـرار
نداشـتن علـم در جایگاهـی درسـت در جامعـه
است.
فاضلـی تصریـح کرد :این مشـکل به مسـأله
گریـزی تاریخـی مـا بـر میگـردد .وقتـی روش را

میتـوان بـه یـک ابـزار سـاده تقلیـل داد ،آن را
آمـوزش داد و کسـب و کاری هـم بـا آن راه
انداخـت ،نشـان میدهـد کـه مشـکل بـی ارتباط
بـا دیگـر ویژگیهـای دانشـگاه و علـم در ایـران
نیسـت و مشـکل در گفتمانی اسـت که ایـن گونه
شکل گرفته است.
وی تصریـح کـرد :مـا نیـاز داریـم کـه درباره
موقعیـت تاریخـی خـود و نظام دانشـی کـه در آن
هسـتیم ،بحـث کنیـم و از تقلیلگرایـی و فنـی
ً
دیدن مشـکالت پرهیـز کنیـم .اصوال بـرای اینکه
مسـأله ،هدایتکننـده تحقیـق باشـد شـروطی
ً
وجـود دارد مثلا در دانشـگاهی کـه افـراد در آن
آزادی بیان و اندیشـه ندارند ،انجام تحقیق مسـأله
ً
محـور ،اساسـا امـکان پذیـر نیسـت .در نظـام
سیاسـیای کـه دانشـگاه را پـادگان میدانـد و
میخواهـد بـا کمـک نهادهـای امنیتـی ،نظامی و
سیاسـی خـود آن را هدایـت کنـد یـا کنتـرل نظام
علمی را سیاسـتمداران و سیاسـت بازان در دسـت
دارنـد نمیتـوان انتظار داشـت که گاری را پشـت
مسأله ببندیم.
فاضلـی خاطرنشـان کـرد :ایـن «پارادایـم
پژوهشکـش» -بـه تعبیـر دکتـر زیبـاکالم – بـا
نوشـتن یک یـا چنـد کتاب رفع نمیشـود .شـرط
اصلاح ایـن گفتمـان این اسـت که منافع اسـاتید
بـه شـیوههای دیگـر تأمین شـود .االن اسـتادان از
ایـن روش نـان میخورند و اگر تحقیقات ،مسـأله
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محـور شـود بایـد جـور دیگـری عمـل کننـد .در
واقـع کل آمـوزش عالـی ایـران کـه آمـوزش و
پـرورش و تربیـت انسـان و یادگیـری ،دال مرکزی
گفتمـان آن نیسـت ،بایـد تغییـر کنـد.
اسـتاد پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی بـا بیان ایـن که خـود «پژوهـش محور»
شـدن و «پژوهـش گرایـی» ،دانشـگاه ،فاجعـهای
حاصل از سـیطره اقتصاد و سیاسـت است ،اظهار
داشـت :پژوهـش به معنـای جسـتجوی حقیقت،
پرسشـگری یـا نقادی و «علـم به مثابـه یک کنش
ً
رهایـی بخـش» اساسـا در دانشـگاههای ما وجود
نـدارد چـون در دانشـگاهی هسـتیم که رسـالتش
ایـن اسـت کـه رهایـی بخـش نباشـد!
وی بـا بیـان ایـن کـه پژوهـش از طریـق آمـوزش
امـکان پذیـر اسـت ،خاطرنشـان کـرد :مـا بـا
خطایـی تاریخـی ،پژوهـش را جای آمـوزش قرار
دادهایـم و آمـوزش را بـه حاشـیه بردهایـم .تصـور
نکنیـد که بـا تغییـری در طرحنامههـا و کتابهای
روش تحقیـق یـا سـخت گیری بیشـتر ایـن بحران
حـل میشـود چون اسـاس مشـکل این اسـت که
بـه تعبیـر اسـتاد فرهنـگ رجایـی ،دانشـگاه مـا
«معرکـه آرا» نیسـت ،بلکـه «معرکـه جهانبینیها
و سیاستها»شده است.
فاضلـی تصریـح کـرد :مادامـی کـه آزادی
ن شـده باشـد ،امـکان مسـأله
آ کادمیـک تضمیـ 
محور شدن پژوهشها وجود ندارد.
دکتـر فراسـتخواه هـم اظهار داشـت :بـا دکتر
فاضلـی بسـیار موافقـم و تأکیـد دارم کـه موضوع،
مسـألهمندی ،سـؤال ،نظریـه و روش یـک سـیاله
گـردون هسـتند یعنی یک مسـیر خطی و پاسـخ از
پیـش آماده بـرای محققان وجود ندارد و پاسـخها،
تجربههـای زیسـته و نهادینـه شـده در اجتمـاع
علمی اسـت .دانشـگاه هم محل اجتماعی شـدن
علمی است نه جامعه سازی سیاسی!
اسـتاد مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی
آمـوزش عالـی خاطرنشـان کـرد :تحقیـق همـان
خالقیـت و مکاشـفه و بـه مثابه کوهپیمایی اسـت
کـه نمیتـوان خط و نشـانی بـرای آن ترسـیم کرد.
دوسـتان جـوان بـا حضـور در دانشـگاهی کـه
اسـتقالل نهـادی داشـته و در ارتبـاط بـا جامعـه

اسـت و تحـت راهنمایـی اسـاتیدی کـه آزادی
علمـی دارنـد ،تحقیـق کـردن را فرامیگیرنـد و
دربـاره خطاهای احتمالی مطرح شـده در پرسـش
ً
دکتـر ماحـوزی هـم هراسـی ندارنـد زیـرا نهایتـا
اجتمـاع علمـی اسـت که هـر پژوهشـی را محک
میزند و راه را نشان میدهد.
وی تصریـح کـرد :به عـدد محققـان میتوان
تحقیقـات مبتکرانـه بدیـع داشـت و نمیتـوان از
قبـل ،قالبهـای آمـاده شـدهای بـرای پژوهش در
نظـر گرفـت ،البتـه تحقیـق و علمورزی به شـکل
اجتماعی ساخته میشود.
در ادامـه ،دکتـر خضریان با اشـاره به بخشـی
از اظهـارات دکتـر ایمـان گفـت :برایـم عجیـب
اسـت کـه چگونـه میتـوان معرفتشناسـی در
نظـام اجتماعـی را از نظریههـا و تئـوری هـای
علمـی جدا دید .ایـن دو چنان در هـم تنیده و گام
بـه گام هـم جلـو میآینـد کـه حداقـل بـا نـگاه
کالسـیک نمیتـوان تصـور کـرد کـه ایـن دو را
میتـوان جـدا از هـم دیـد .مسـأله دیگـر اینکه به
نظـر میرسـد در موضـوع متدولـوژی در ایـران
تفـاوت یـا نزاعـی بیـن دقـت در یـک سـاخت
هندسـی و ریاضیاتـی با مسـأله معنا وجـود دارد و
حتی شـاید مسـأله دقـت در روش تحقیـق هم در
ایـران تحـت تاثیـر تقاضـای بیرونـی باشـد کـه
دنبـال راه حـل فـوری اسـت؛ بدین ترتیـب امکان
اینکـه بـه آن موقعیتهـا یـا چیـزی کـه دکتـر
فراسـتخواه گفتنـد ،برسـیم ،وجـود نـدارد .در
شـرایطی که همه چیـز باید در یک دقت هندسـی
ً
خالصه شود ،معنا ،اساسا به دست نمیآید.
در ادامـه ،دکتـر طاهـری کیـا ،عضـو هیئـت
علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
اظهـار داشـت :یکـی از مهمتریـن مسـائلی که به
عنـوان جامعـه شـناس بـا آن مواجهیـم این اسـت
کـه میدان پژوهـش و جمع آوری دادههـا و روایت
آنهـا ،تبدیـل بـه یـک ابژهوارگـی شـده ،یعنی یک
میـدان پژوهش بـه مثابه یـک ابژه بـزرگ داریم که
حکـم میکنـد ،چگونه به شـکل سـنتی تحقیق و
بررسـی کنیـم و در واقـع نوعی بیگانگـی و فاصله
بیـن پژوهشـگر و ایـن حاکـم بـزرگ وجـود دارد.
وی خاطرنشـان کرد :در این وضعیت ،جمعآوری
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دادههـا به شـیوههای کمـی و کیفی و ارائه خشـک
و خالـی آنهـا در قالـب آمـار و … ،.محققـان را
شـبیه گزارشـگران فوتبـال کـرده اسـت! یعنـی آن
جریـان خالقیـت ،حـدس زدن و تخیـل کـردن و
ً
«متـن بـه مثابـه شـدن» کاملا از بیـن رفتـه چون
جسـارت گذشـتن از فکتهـای قطعـی کـه در
میـدان پژوهش حکم فرماسـت از بیـن رفته و متن
تحقیـق کـه بایـد از طریـق مفهـوم سـازی بـه
فرابازنمایـی بپـردازد بـه بازنمایـی صـرف آنچه در
بیـرون وجـود دارد تقلیـل پیـدا میکنـد.
طاهـری کیـا تصریح کـرد :در این شـرایط ،خوب
ً
اسـت مشـخص کنیـم کـه اساسـا خالقیـت و
تخیلات چیسـت و چگونـه شـکل میگیـرد و
چگونـه میتـوان بـه رؤیـا و خالقیت اعتبـار داد و
آن را وارد پژوهـش کـرد و چـه طور میتـوان از آن
روایـی ( )Validityکـه همیشـه بـا آن سـروکار
داشتهایم ،گذر کرد.
در ادامـه دکتـر ذکایـی هم به بیـان این مطلب
بسـنده کـرد کـه از صحبتهـای دکتـر فاضلـی
نبایـد ایـن طـور اسـتنباط کـرد کـه موانـع و
مشـکالت را آنقـدر زیـاد دیدهانـ د کـه قابـل
تصحیـح نیسـت بلکه ایـن ظرفیـت در اسـاتید و
دانشـجویان هسـت که به وضعیـت روش تحقیق
سامان دهند.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن کـه نظریـه را چـه
کسـی و چگونـه تدریـس میکنـد و عملکـرد او
چگونـه داوری میشـود بـه نوبـه خـود حائـز
ً
اهمیـت اسـت و طبعـا کمکاریهـا در ایـن حوزه
نیـز قابـل توجیـه نیسـت .فـارغ از اینکـه در
دانشـگاههای مـا انقبـاض و مقـداری تنگنظـری
حاکم اسـت ولی اینکه در مقام اسـتاد یا دانشـجو
بـا وسـواس و چشـمهای بـاز بـه مسـائل تحقیـق
ً
توجه کنیم طبیعتا در بهبود شرایط مؤثر است.
دکتـر حسـین میرزایـی دبیـر علمـی همایش
هـم گفـت :از بـاب تأکیـد عـرض میکنم کـه به
نظـرم بایـد به همه سـطوح توجه کنیـم و تفاوتی را
هـم قائل شـویم .نباید امر اجتماعـی را به روش و
تکنیـک تقلیـل دهیـم و الجـرم نمیتـوان از خود
بحـث روش و بحـث نظریـه هـم گذشـت.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
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خاطرنشـان کرد :مـا االن در جایـگاه معلم نظریه
و معلـم روش و … قـرار گرفتهایم یعنـی همه چیز
ً
را درس میدهیـم کـه طبعا راه بـه جایی نمیبریم.
بایـد دربـاره روش و نظریـه بحـث کنیـم و همـه
اینهـا هـم بایـد در خدمت حل مسـئله باشـد و به
اختصاصـات آن هـم توجـه کنیـم .بایـد بـه همـه
مـوارد در جایـگاه خودشـان بپردازیـم و وجـوه
تکنیکی پژوهشها را هم ببینیم.
وی در پایـان گفـت :نباید بین روش شناسـی
ً
و روش فاصلـهای باشـد و اساسـا اگـر سـاحت
هسـتی شناسی و معرفت شناسـی و روش شناسی
را بـدون ارتبـاط ارگانیک با هم ببینیـم راه به جایی
نخواهیـم بـرد .در جامعه علمی باید خیلی بیشـتر
از اینهـا گفتگـو کنیم تـا راه خروج از مشـکالت
فعلی در علوم اجتماعی را پیدا کنیم.
مطالعه پدیدارشناسانه یک مطالعه
جامعهشناختی تاریخی است
عضـو هیئت علمی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی معتقد اسـت ،مطالعه پدیدارشناسـانه،
یـک مطالعـه جامعهشـناختی تاریخـی و
انتقادیترین روش مطالعه تاریخی است.
دکتـر رضا صمیـم که با عنـوان «کاربـرد روش
پدیدارشناسـی در جامعـه شناسـی تاریخـی» در
دومیـن همایـش مطالعـات روش تحقیـق در علوم
اجتماعـی ایـران سـخن میگفـت پیـش از ورود به
بحـث اصلـی اظهار داشـت :بـه دلیـل محدودیت
فرصت ،بحث من ،بیشـتر یک بحث روششناسانه
اسـت .مالحظـه دیگـری کـه دارم ایـن اسـت کـه
اسـتفاده مـن از واژه جامعهشناسـی تاریخـی در
ً
عنـوان مقالـه مثـل خیلیهـای دیگـر ،مسـامحتا
صورت گرفتـه چون من هم اعتقاد دارم که اسـتفاده
از ایـن ترکیـب میتوانـد صـورت نگیـرد چـون
ً
جامعهشناسـی اصوال دیسـیپلینی تاریخی اسـت و
جداکردن جامعهشناسـی از تاریخ ،جامعهشناسـی
را از جامعـه شناسـانه بـودن میانـدازد .بـه همیـن
دلیل بیشـتر بـرای تأکیـد از عبارت جامعهشناسـی
تاریخـی اسـتفاده کردم ،شـاید در طـول بحث هم،
یکی ،دو اسـتدالل در باب اینکه چرا جامعهشناسی
ً
بنیادا تاریخی است ،ارائه کنم.

وی افـزود :مالحظـه دیگـر در مـورد مفهـوم
پدیدارشناسـی اسـت .میدانیـم کـه فنومنولـوژی
انـواع مختلـف داشـته و بـه شـیوههای مختلف به
کار گرفتـه میشـود .طبیعـی اسـت کـه اینجـا در
مـورد پدیدارشناسـی در مفهـوم عـام صحبـت
نمیکنـم و بـه طـور خـاص بـه کارگیـری
پدیدارشناسـی در روشهـای تاریخـی مدنظر من
اسـت و از ایـن حیـث بیشـتر چیـزی کـه از آن به
پدیدارشناسـی تعبیـر میکنـم ،پدیدارشناسـی
هرمنوتیک اسـت و این گونـه میتوانم تخصیصی
بزنـم به آن فنومنولوژی کـه در اینجا از آن صحبت
میکنم.
صمیـم خاطرنشـان کـرد :تاریـخ بـرای من،
همیشـه بسـتر امـور فرامـوش شـده و کتما ن شـده
اسـت .بنابرایـن روشـی در مطالعه تاریخـی برای
مـن جذابیـت بیشـتری دارد کـه به مـن کمک کند
کـه ایـن امـور فراموششـده و کتمانشـده را
بازیابـی کنم .هروقت سـراغ تاریخ مـیروم با این
پیشفـرض بـا تاریـخ مواجـه میشـوم کـه
روایتهـای موجـود ،روایتهایـی اسـت کـه
بخشهایـی بسـیار مهـم و اسـتراتژیک را فراموش
یـا کتمـان کـرده و قصـد ایـن اسـت کـه آن
بخشهـای فراموششـده و کتمانشـده احیـا یـا
بازیابـی بشـوند .بنابرایـن بـرای مـن هـر روش
تاریخـی راسـتین یـا انتقادی ،روشـی اسـت که به
ایـن بازیابـی کمـک کنـد .وی افـزود :روش
پدیدارشناسـی در معنایـی کـه از آن صحبـت
میکنـم را هـم روشـی میدانـم کـه بـه بازیابـی
امور فراموششده و کتمانشده کمک میکند.
صمیـم در توضیح منظـورش از امور فراموش
شـده یـا چیزهایـی کـه در موقـع روایـت تاریـخ
فرامـوش میشـود ،گفت :دلـم میخواهـد که این
را بـا ذکـر یـک مثـال خیلـی سـاده بیـان کنـم.
امیـدوارم که ایـن مثال روشـنکننده باشـد و از دل
ایـن مثـال در حقیقـت ضـرورت پدیدارشناسـانه
نگاه کـردن به مطالعـه تاریخی در جامعهشناسـی
را دربیـاورم .تصـور کنید کـه برای رسـیدن به یک
مقصـد خـاص ،سـوار تاکسـی میشـوید و در
صندلـی عقـب مینشـینید .اتفاقـا فـرد
درشـتاندامی هـم کنـار شـما در صندلـی عقب

تاکسـی نشسـته و جا را برای شـما تنـگ میکند.
در ایـن حالـت ،شـما بیشـتر سـعی میکنیـد بـه
مقصـد فکر کنید یا با گوشـی همراهتـان کارکنید
و بـه عبارتی بـه زندگی عادیتـان بپردازیـد تا کمتر
بـه تجربـه رنـج ملموسـی کـه میگذرانیـد
بیاندیشـید .سـعی میکنیـد خللـی در زندگـی
عادیتـان ایجـاد نکنیـد تـا به مقصد برسـید .شـما
ً
ایـن موقعیـت مشـخص را معمـوال فرامـوش
میکنیـد .حـاال اگـر بـه مقصـد برسـید و از ایـن
رسـیدن بگذرد ،وقتـی میخواهید مسـیر را روایت
ً
کنیـد ،ایـن فراموشـی خـودش را کاملا بـروز
میدهد و شـما سـعی میکنیـد آن لحظاتـی را که
بـا فرامـوش کردنـش رونـد زندگـی عادیتـان را
ً
نجـات دادیـد کال در ایـن روایـت وارد نکنیـد.
ً
بنابرایـن مـا معمـوال در روایتهای خـود ،این قبیل
تجربههـا را نادیـده میگیریم و فرامـوش میکنیم.
ایـن یـک عـادت اسـت ،بـه زبـان سـاده عـادت
داریـم تجربههـای مشـخصمان در موقعیتهـای
مشـخص را فرامـوش کنیـم .یعنـی شـکلهای
مشـخص بودنمـان را فراموش کنیم .چـون ما این
طریـق یـا بـه میانجـی ایـن تجربههای
بـودن را از
ِ
واقعی میفهمیم یا امکانپذیرش میکنیم.
وی تصریـح کـرد :مـا گرایـش داریم کـه این
تجربههـای واقعـی را بـه خصـوص اگـر بـا رنـج
همـراه باشـند ،فرامـوش کنیـم .ایـن فراموشـی از
نظـر مـن منطـق اصلـی یـا main
 streamروایتهـای مـا از تجربههایی اسـت که
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در گذشـته از سـر گذراندیـم .روشهـای تاریخی
انتقـادی ،سـعی میکننـد بـر ایـن منطـق اصلـی
غلبـه کننـد و بـه طـور خـاص کار روش
پدیدارشناسـی از آنجایـی کـه برآمـده از فلسـفة
«بـودن» یـا بـه تعبیـر روژه ورنـو  -فیلسـوف
پدیدارشـناس  -فلسـفه «هسـت بـودن» اسـت،
تلاش دارد بـر ایـن گرایـش کلـی بـه «فراموشـی
تجربههـای مشـخص بـودن مـا در دل تاریـخ»
غلبـه کنـد .یعنی میخواهـد بودنهای مشـخص
مـا را در زمانهـا و مکانهای مشـخصی که در آن
بودیـم ،تفسـیر کنـد و در واقـع هـدف اصلـی آن
غلبه بر فراموشی این تجربههای واقعی است.
وی خاطرنشـان کـرد :خیلـی وقتهـا ایـن
ن طـور توجیـه میشـود کـه گویـی
فراموشـی ،ایـ 
ایـن تجربههـای بـودش ،تجربههای کـم اهمیتی
هسـتند ولـی پدیدارشناسـی آنهـا را تجربههـای
ً
کماهمیـت ،قلمـداد نمیکنـد و دقیقـا بـه ایـن
دلیـل کـه آنهـا را تجربههایـی مهم ،اسـتراتژیک و
ضـروری میدانـد سـعی میکنـد بـرای تفسـیر
واقعیـت ،آنهـا را از ایـن گـرد و خـاک فراموشـی
نجات داده و بازیابی کند.
وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه بـرای تفسـیر
بودشهـای مشـخصمان در زمانهـا و مکانهای
مشـخصی کـه در آن بودیـم ،چه کار بایـد بکنیم،
ً
گفـت :پدیدارشناسـی معمـوال بـا یـک پرسـش
رادیـکال آغـاز میشـود .از ایـن جهـت میگویـم
رادیـکال کـه طـرح ایـن پرسـش شـرایط را بـرای
شـکاف انداختـن در واقعیت پذیرفته شـده ،فراهم
میکنـد .بـه محـض طـرح ایـن پرسـش ،نوعـی
شـکاف ایجـاد میشـود کـه بـه بـاال آمـدن امـور
فراموششـده و کتمـان شـده و رؤیتپذیـر و
پدیـدار شـدن آنهـا کمـک میکنـد تـا مـا از ایـن
طریـق بـه فراموششـدهها دسترسـی پیـدا بکنیم.
آن پرسـش رادیـکال در پدیدارشناسـی پرسـش از
«قصد کنشـگر» اسـت و طبعا با این سـؤال ،پای
«کنشگر» هم به میان کشیده میشود.
بـه گفته صمیـم ،گرایـش کلی دیگـری که در
فلسـفه زندگـی روزمـره و منطـق سـامان دادن بـه
زندگـی روزمـره وجود دارد این اسـت کـه دخالت
خودمـان را در وقایـع نادیده بگیریـم .نادیدهگیری

دخالـت خودمـان در وقایـع بـه برخـی
چارچوبهـای تفسـیر تاریخـی کـه سـعی
میکننـد کنشـگر را از رخـداد جـدا کننـد ،کمک
میکنـد .امـا پدیدارشناسـی ایـن کار را نمیکنـد
یعنـی با همین پرسـش رادیـکال کـه در ابتدا پیش
میگـذارد سـعی میکنـد پای خـود کنشـگر را به
میـان بکشـد .پرسـش از قصد برای پدیدارشـناس
مشـخص بـودن
همیشـه پدیدارکننـده موقعیـت
ِ
اسـت .موقعیت مشـخص بـودن ما در یـک زمان
و یک مکان مشخص را بر ما روشن میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :مـا در موقعیتهـای
مشـخص ،کنشهـای بسـیاری را تجربـه کردهایم
کـه با رسـیدن به مقصـد ،خیلی از ایـن کنشهای
ملمـوس و مشـخص را مثـل مثالـی کـه زدم،
فرامـوش میکنیـم یا ارزشـی برای آنها در رسـیدن
بـه آن مقصـد قائل نیسـتیم .ایـن پرسـش رادیکال
در حقیقـت تمـام آن تجربههـا را رو مـیآورد،
برملا میکنـد و بـه مـا میگویـد کـه اینهـا را در
نظـر بگیریـد .بـا برآینـد ایـن تجربههـا و تفسـیر
هرکـدام از اینهـا میتوانیم واقعیت را بـه مثابه یک
منشور توضیحپذیر و فهمپذیر کنیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد :پدیدارشـناسها
پرسـش از قصـد را این گونـه بازسـازی میکنند و
ً
مثلا بـا مثـال روژه ورنـو ،پرسـش از قصـد در
حقیقـت ایـن پرسـش اسـت کـه در هـر موقعیت
مشـخص در هنـگام کنـش چـه در ذهـن داریـم؟
کار پدیدارشناسـی همین اسـت که ذهن را کشف
کنـد .ولـی پدیدارشناسـی بـاز بـه قـول ورنـو
ذهنخوانـی نیسـت ،بـرای اینکـه بـرای
پدیدارشناسـی ،ذهـن ،نمـود ذهـن اسـت .ذهـن
زمانـی قابـل مطالعـه اسـت کـه بتوانیـم پدیـدار
شـدن آن را بـه مطالعـه یـا تفسـیر بکشـیم .ذهـن
زمانـی خـودش را به مطالعه میسـپارد کـه پدیدار
شـود یعنـی در چیزی نمـود بیابد .ذهنـی که نمود
نیابد در حقیقت وجود ندارد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن جملـه پدیدارشناسـانه
معـروف کـه «نیـرو ،نمـود نیروسـت ،نیرویـی که
نمـود نیابـد ،نیرو نیسـت» توضیـح داد :این مثال،
کمـک کننـده اسـت کـه پدیدارشناسـی را از
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ذهنخوانـی جـدا کنیـم بـه ایـن معنـا کـه سـراغ
«( »intentionقصـد) افـراد در موقعیتهـای
مشـخص میرویـم .هـر قصـد در یـک موقعیـت
مشـخص یعنـی در یـک زمـان و یـک مـکان
مشـخص نمود مـی یابـد .از ایـن پدیدارشناسـی
نتیجـه میگیریـم کـه ما همیشـه در یـک موقعیت
پدیـدار میشـویم .امـکان نـدارد کـه مـا فراتـر از
موقعیـت یـا بیـرون از موقعیـت پدیدار شـویم .ما
همیشـه در یـک موقعیتیم .کنشـگر کنشـی کرده و
مـا بـرای اینکـه بفهمیـم این کنـش با چـه قصدی
صـورت گرفتـه یـا بـه تعبیـر روژه ورنو ،موقـع این
کنـش در ذهـن کنشـگر چـه میگذشـته بایـد بـه
سـراغ موقعیـت پدیدار شـدن کنش یعنـی زمان و
مکانی کـه کنش در آن رخ داده برویم .اینجاسـت
کـه میفهمیـم هیـچ کنشـی در خلاء صـورت
نمیپذیـرد .یعنـی هـر کنشـگر در زمـان و مکانی
مشـخص کنـش خـود را سـامان میدهـد و ایـن
کنـش در برابـر یـا در مواجهـه بـا کنشـگران دیگر
صـورت میگیـرد .خب در ایـن معنا مـن معتقدم
ً
کـه مطالعـه پدیدارشناسـانه اصـوال یـک مطالعـه
جامعهشـناختی تاریخـی اسـت .نمیتوانـد غیر از
این باشـد چرا که ما در هر مطالعه پدیدارشناسـانه
بـه دنبال آن هسـتیم کـه میان قصد کنشـگرانی که
در مواجهـه بـا هـم و در زمـان و مکان مشـخصی
کنش میکنند ،نسبتی برقرار کنیم.
صمیـم بـا بیـان ایـن کـه کار هـر مطالعـه
پدیدارشناسـانه مطالعه چگونگی تالقی قصدهای
کنشـگران مشـخص در زمان و مکانهای مشخص
اسـت و این اصل در پدیدارشناسـی وجود دارد که
شـیوه مواجهـه کنشـگران بـا هـم و شـکل تالقـی
قصدهـای آنهـا در موقعیتها(زمانهـا و مکانهـا)
مشـخص در شـکلگیری مقصد یا نتیجـهای که آن
کنـش در بـر دارد مؤثـر اسـت ،اظهـار داشـت :به
عبـارت دیگـر ،شـکل سـازماندهی و صحنهآرایی
کنشهـا در آن اتفاقـی کـه رخ میدهـد یـا در
رخـدادی که پدیدار میشـود مؤثر اسـت؛ بنابراین
چشـم پوشـی و نادیـده گرفتن اینها باعث میشـود
رخـداد را درک نکنیـم یـا رخداد برای مـا درکپذیر
نشـود .اینکه مـا در هر موقعیت چگونـه در صحنه
کنـش کردن قـرار میگیریم ،در برابر چه کسـانی و
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در مواجهـه بـا چـه کسـانی بـه کنـش دسـت
میزنیـم ،آنهـا در مواجهـه بـا مـا چگونـه کنـش
میکننـد و بـه تعبیـر پدیدارشناسـانه ،مـا چگونـه
قصدهایمـان را در تالقـی بـا هـم قـرار میدهیـم؟
ایـن گونـه اسـت کـه میشـود بـر آن فراموشـی که
عرض کردم غلبه کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :یـک نمونـه مشـخص
روی میـزش ،کتابـی «مواجهـات نسـلی و ثبـات
سیاسـی در ایـران معاصر» اسـت کـه از من چاپ
شـد و تفسـیر پدیدارشناسـانه موقعیتهای مواجهه
نسـلی بـود .مـن هـر رخـداد تاریخـی را تجزیـه
میکنـم بـه زمانـی کـه رخـداد در آن بـه وقـوع
پیوسـته ،مکانـی کـه در آن رخداد به وقوع پیوسـته
و کنشـگرانی کـه در مواجهـه بـا هـم آن رخـداد را
سـبب شـدهاند یـا در آن رخـداد مداخلـه کردنـد.
شـکل یـا تصویـر ایـن مواجهـه بـرای مـن
دربردارنـده واقعیتهای بسـیار یـا ابزارهای درجه
یکـی بـرای تفسـیر رخـدادی اسـت کـه بـه وقوع
پیوسته است.
صمیـم تصریـح کـرد :مـن اعتقـاد دارم خود
این تجزیـه یعنی تجزیه رخداد به زمان مشـخص
و مکان مشـخص ،کنشـگران و شـیوه در برابر هم
قرارگیـری ایـن کنشـگران ،راه درجـه یـک یـا
اسـتراتژی بسـندهای برای غلبه بر همان فراموشـی
است که در ابتدای صحبتهایم تأکید کردم.
وی افـزود :برای پدیدارشـناس کـه نمیتواند
غیـر جامعهشناسـان تاریخـی بیاندیشـد ،هـر
رخـداد درون یـک صحنـه بـه وقـوع میپیونـدد.
صحنـهای کـه در یـک زمـان مشـخص و یـک
مـکان مشـخص کـه در آن گروهی از انسـانهای
کنشـگر در برابـر هـم قـرار میگیرنـد بـه وجـود
میآیـد .ایـن صحنـه بایـد رؤیتپذیر باشـد .این
صحنـه را بایـد پدیدار کرد ،نشـان داد ،رسـم کرد،
تصویـر کرد .ایـن کاری اسـت کـه در حقیقت ما
در پدیدارشناسـی انجـام میدهیـم .کار مـا در
پدیدارشناسـی به تصویر درآوردن رخدادهاسـت؛
بنابرایـن بـه تعبیـری در پدیدارشناسـی سـعی
میکنیـم کـه از تفسـیرهای زبانـی بـه تفسـیرهای
تصویـری گام بگذاریـم .بـه همین دلیـل در روش
پدیدارشناسـی ،کنشـگرها وقتـی بـه کار یـک

مطالعـه تاریخـی میآیند ،دارای چهره هسـتند .ما
از اینهـا چهـره رسـم میکنیـم و چهـره اینهـا برای
مـا مهمنـد .به ایـن دلیل که هرکـدام از کنشـگران
قصـد بهخصـوص خودشـان را دارنـد چـون در
موقعیت به خصوص خودشان قرار میگیرند.
صمیـم تصریـح کـرد :به همیـن دلیل اسـت
کـه روش پدیدارشناسـی از نظـر مـن انتقادیتر از
همـة روشهـای تاریخـی اسـت کـه یـا در آنهـا
مکانهـای مشـخص کنشهـا فراموش میشـود یا
نادیـده گرفتـه میشـود یـا بـی ارزش قلمـداد
میشود.
انتقادیتـر از همـه روشهایـی اسـت کـه در
آنهـا زمانهـای مشـخص کنشهـا فرامـوش
میشـود یـا نادیـده گرفته میشـود یا ارزشـش کم
جلـوه داده میشـود و انتقادیتـر از همـة
ً
روشهایـی اسـت کـه در آنهـا اصـوال کنشـگر
فراموش میشـود ،نقش اسـتراتژیکش در رخ دادن
واقعیـت نادیـده گرفتـه میشـود یـا ارزشـش کـم
جلـوه داده میشـود .بـه همیـن دلیـل اعتقـاد دارم
که در جامعهشناسـی تاریخی ما با پدیدارشناسـی
میتوانیـم متـد انتقـادی بسـندهتری را در مقایسـه
با متدولوژیها و متدهای دیگر صورت بدهیم.
روشهای کمی و کیفی در مطالعات
جنسیتی ،مکمل یکدیگرند
دکتـر لیلا فالحتـی ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعـات زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تأکیـد کـرد :روشهـای کمـی و کیفی
در مطالعـات جنسـیتی ،تعارضـی ندارنـد ،بلکـه
مکمل یکدیگرند.
بـه گـزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر لیلا فالحتـی کـه
پیرامـون روششناسـی مطالعـات جنسـیت در
«دومیـن همایـش مطالعـات روش تحقیـق در
علـوم اجتماعـی ایـران» سـخن میگفـت ،اظهار
داشـت :یکـی از موضوعـات مهمی که در سـابقه
بحـث رویکرد جنسـیتی وجود دارد ،نقدی اسـت
کـه به روش پژوهش کالسـیک به ویـژه روشهای
پوزیتیویسـتی وارد شـد و عمدهترین مسـئلهای که
مطـرح بـود ایـن بـود کـه ایـن رویکردهـا بیشـتر

مردمحورانه هسـتند .نسـبت به جنسـیت ،طبقه و
نـژاد پیشـداوری دارنـد و در خیلـی از اوقـات
کورجنس هسـتند و در نتیجـه بازنمایی از نیازهای
زنان یا صدای آنها در مطالعات وجود ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد :نکتـه مهمـی کـه اینجا
بایـد توضیـح بدهـم ایـن اسـت کـه وقتـی کـه از
کاربسـت رویکـرد جنسـیتی در روش پژوهـش
صحبـت میکنیـم ،منظـور صرف اسـتفاده از یک
روش یـا یـک تکنیک خاص نیسـت .در حقیقت،
مسـئله رویکـرد جنسـیتی و ماهیـت چنـد بعدی
جنسیت باید در این روش دیده بشود.
فالحتـی تصریـح کرد :اگر بخواهیـم در مورد
کاربسـت رویکـرد جنسـیتی در فراینـد پژوهشـی
صحبـت کنیـم ،حداقل بایـد به چهـار پیشفرض
و بعـد اصلـی بپردازیـم .پیشفـرض اول در نظـر
گرفتـن روابط قـدرت ،نقشهای جنسـیتی و تأثیر
آن در نابرابریهاسـت .یعنـی مطالعـهای کـه
میخواهـد بـا رویکـرد جنسـیتی انجـام بشـود،
ً
حتمـا بایـد مسـئله روابـط قـدرت و نقشهـای
جنسـیتی را در نظر بگیـرد و در تحلیلش ،عاملیت
ایـن مسـائل را در بازتولیـد و ایجـاد نابرابریهـا
ً
حتمـا مـورد توجـه قـرار بدهـد .دومـا در مطالعـه
ً
حتمـا بایـد بـه مسـئله تنـوع یعنـی ویژگیهـای
مختلـف مثـل نـژاد ،قومیت ،طبقه ،قشـر ،سـن و
حتـی بعضـی ویژگیهـا مثـل معلولیـت توجـه
شـود .بسـیار مهـم اسـت کـه در فراینـد پژوهش،
ضـرب هر یـک از ایـن پارامترهـا در عامل جنس
مورد توجه قرار بگیرد.
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بـه گفتـه عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی ،بعـد دیگر قضیه،
توجـه بـه ارائـه یـک تحلیـل جامـع اسـت .نکتـه
مهمـی که وجـود دارد ،این اسـت که در بسـیاری
از فرایندهای پژوهشـی ،حتـی محققان هم گاهی
اوقـات توجـه چندانی به دسـتاوردهای حاشـیهای
پژوهـش خـود ندارند و گاهـی در تیمهـای بزرگ
پژوهشـی دسـتاورد بعضـی از محققـان دیـده
نمیشـود؛ امـا در مطالعـهای کـه بـا رویکـرد
جنسـیتی انجـام میشـود ،خیلـی مهـم اسـت که
صـدای همـه پژوهشـگران حاضـر در مطالعـه
شنیده شود.
وی خاطرنشـان کـرد :نکته کلیـدی دیگر این
ً
کـه مطالعـات کیفـی ،اصـوال ابـزاری بـرای درک
درسـتتر رویکردهـا و تجـارب زنان هسـتند .در
حقیقـت مـا از روشهـای کیفـی به عنـوان ابزاری
اسـتفاده میکنیم کـه دادههایمـان را تکمیل کنیم.
ً
نکتـه دیگـری کـه حتما باید بـه آن توجه شـود این
اسـت کـه در بسـیاری از پژوهشهـا ایـن تصـور
وجـود دارد کـه همیـن کـه داده مبتنـی بـر جنـس
تولیـد شـده ،یعنـی دادههـای مطالعـه بـه تفکیک
زن و مـرد ارائـه شـده اسـت ،تحلیـل جنسـیتی یا
مطالعـهای بـا رویکرد جنسـیتی داریـم ،در حالی
کـه در یـک مطالعـه جنسـیتی بایـد در طراحـی
اهـداف ،نحوه جمـعآوری داده و تحلیـل دادهها و
کاربسـت نتایـج هـم ایـن جنرالیـز شـدن و
جاریسـازی رویکـرد جنسـیتی وجـود داشـته
باشد.
فالحتـی تصریـح کـرد :مسـئلهای کـه در
خیلـی از مطالعـات میبینیـم ایـن اسـت کـه در
ً
شناسـایی یـک مفهـوم مثلا سـرمایه اجتماعی از
پنـج هـدف ،سـه تا مختـص به مسـئله شناسـایی
سـرمایه اجتماعـی اسـت و در نهایـت بررسـی
ً
تفاوتهـای دو جنس اسـت یعنی عملا نمیتوانیم
بگوییـم کـه این سـبک از مطالعـات رویکردهای
جنسـیتی دارند .چون مسـئله جنسـیت به شـدت
بـه محیـط ،زمینـه فرهنگـی هنجـاری و ارزشها
وابسـته اسـت و در نتیجه نمیتوانیم انتظار داشـته
باشـیم که بـا یک مقایسـه خیلـی سـاده بتوانیم به
یک تحلیل جنسیتی برسیم.

وی خاطرنشـان کـرد :اگـر قـدری
چارچوبمندتـر بـه مسـیر تحوالتـی کـه در
رویکردهـا و روشهای جنسـیتی طی شـده ،نگاه
کنیـم ،میتوانیـم بگوییـم از دهـة  ۷۰میلادی،
نقـدی کـه فمینیسـتهای لیبـرال بـه رویکردهای
توسـعه مـدرن مطرح کردنـد ،یـک گام رو به جلو
در مـورد وضعیـت زنـان در فرایند توسـعه بود .در
حالیکه به نظر میرسید توسعه دارد
سـرمایهگذاری زیـادی روی زنـان میکند اما
دادههـای کمـی کـه از بخشـهای مختلـف مثـل
اقتصـاد ،آمـوزش و سلامت جمـعآوری میشـد
ً
نشـان داد کـه عملا ایـن تئـوری مدرنیته بـه زنان
نـگاه ابـزاری دارد و در عمـل آنها به عنـوان نیروی
کار دارنـد مـورد توجـه قـرار میگیرنـد و در فرایند
توسـعهای کـه رخ میدهـد ،بـرای آنهـا ماحصلی
نـدارد .حتـی جالـب بـود که نتایـج خیلـی از این
مطالعات در کشـورهای جهان سـوم نشـان میداد
کـه برخـی از نابرابریهـا در مـورد زنـان تشـدید
شده است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :اینجـا به
هرحـال رویکردهـای جدیدتـری مثـل رویکـرد
کارآیـی و مسـئله ادغـام زنـان در بحـث توسـعه
مطـرح شـد و در حقیقـت یـک مسـئله خیلـی
مهمـی کـه وجـود داشـت ایـن بـود کـه در ایـن
چرخـه توسـعه چقـدر زنـان بـه درآمد ،کنتـرل بر
منابع ارزشـمند مثـل زمین و محصول بـه ویژه در
مناطـق روسـتایی دسترسـی دارنـد و اینهـا همـه
ً
دادههایـی بـود کـه اتفاقـا مطالعـات کمـی در آن
دوره بـه روشـنی آنهـا را منعکـس میکردنـد و
جالـب اسـت کـه در کنار ایـن دادههـا ،الینهایی
در مطالعـات کیفـی بـاز میشـد کـه مشـخص
میشـد ایـن خشـونتها چـه الیههـای پنهانـی
دارد و در عمـل ایـن دو روش نقـش خیلی جالبی
را کنـار هـم ایفـا میکردنـد بـرای اینکـه الیههای
پنهانتر این نابرابریها دیده شود.
وی تصریـح کـرد :اساسـا در اوایـل دهـه
 ۱۹۸۰ایـن نقـد بـه رویکردهـای توسـعه مطـرح
بـود کـه توسـعهای کـه در جهـان شـکل میگیرد،
یک توسـعه شـمال بـه جنوب اسـت .کشـورهای
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جنـوب بافـت فرهنگـی متفاوتـی دارنـد،
ساختارشـان خیلی متفاوتتر از ساختار کشورهای
شـمال اسـت و ایـن الگوهای توسـعه به ویـژه در
ً
حـوزه زنـان عملا بـه صـورت الگوهـای
غیرمنعطفـی اسـت کـه در بسـیاری از اوقـات نـه
تنهـا برابـری را محقـق نکـرده بلکـه ناپایـداری را
ً
بهوجـود آورده و تقریبـا از اواسـط ایـن دهه بود که
ً
راهبردهایـی پیشـنهاد شـد بـرای اینکـه اصلا در
مطالعـات توسـعه به وضعـت کشـورهای جنوب
بهتـر توجه بشـود .حـاال در حـوزه زنـان ضرورت
توجه به مناسـبات جنسـیتی ،نقشـهای جنسـیتی،
توجـه بـه ضـرورت مشـارکت محققـان بومـی در
مطالعـات توسـعه خیلی مطرح شـد و در حقیقت
مـا در ایـن دهـه شـاهد ایـن بودیـم کـه رویکـرد
«جنسـیت و توسـعه» جایگزیـن رویکردهـای
پیشـین «زن در توسـعه» و «زن و توسـعه» شد .در
حقیقـت ایـن جایگزینـی بـه همـراه نوآوریهایی
در روشهـای پژوهـش بـود بـه ایـن ترتیـب کـه
کاربسـت آن دادههایـی کـه در دو سـطح کمـی و
کیفـی جمـعآوری میشـد ،بهویژه در کشـورهای
جنوب به واسـطه مطالعـات کیفـی راهبردهایی را
ارائـه مـیداد از جملـه اینکـه سـاختار قـدرت در
خانـواده و جامعـه چطـور تعییـن میشـود .سـهم
زنـان در نقشـهای جنسـیتی بـه چـه ترتیبـی دیـده
میشـود و در حقیقـت دامنـه روششناسـی و
ابزارهـای پژوهشـی در ایـن حـوزه یک شـکوفایی
خیلی خوبی داشت.
فالحتـی خاطرنشـان کـرد :وقتی دهـه ۱۹۹۰
شـروع شـد ،شـاهد معرفـی شـاخص توسـعه
انسـانی توسـط محبـوب الحـق  -اقتصـاددان و
سیاسـتمدار فقیـد پاکسـتانی و بنیانگـذار گزارش
توسـعه انسـانی سـازمان ملل  -بودیم کـه یک بار
دیگر روشهای کمی را در زمینه توسـعه برکشـید.
بـه هـر حـال شـاخصهای توسـعه انسـانی بـه
شـدت کمـی هسـتند هرچنـد که الیههـای کیفی
هـم دارنـد امـا بـا معرفـی این شـاخص بـار دیگر
دادههـای کمـی خودنمایـی خیلی جـدی کردند.
جالـب این اسـت که در ایـن دوره ما دیگر شـاهد
تعـارض و ضـرب ایـن دو روش با هم نیسـتیم .در
ً
دهههـای قبـل در ایـن حـوزه دائمـا تعارضـی بین
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دو رویکـرد وجـود داشـت کـه اهمیـت مطالعات
کمـی باالتر اسـت یـا مطالعات کیفی .امـا در این
دوره شـاهد یک همسازی و سـازگاری بین این دو
روش بودیـم کـه کمـک کـرد بتوانیم در ایـن زمینه
مطالعات تکمیلیتری را داشته باشیم.
وی افـزود :نکتـه مهمـی کـه مایلـم بـر آن
تأکیـد کنـم این اسـت کـه بـا برگـزاری کنفرانس
پکـن در سـال  1995و تأکیـد بـر  12محـور
نگرانکننـده ،موضوعـی کـه ایجـاد شـد ایـن بود
کـه ایـن دو رویکـرد بایـد در تلفیـق و در کنار هم
در سـاختار برنامهریـزی جنسـیتی نقـش ایفـا
کننـد .به ایـن ترتیب که مطالعات کمـی دادههای
مبتنـی بـر جنـس را فراهـم میکنـد .الیههایـی
مبتنـی بـر سـن ،طبقـه و حتـی جغرافیـا کمـک
میکنـد کـه درک بهتـری از وضعیـت نیازهـای
جنسـیتی داشـته باشـیم .در مرحله دوم مطالعات
کیفـی آن شـکافها را مـورد بررسـی دقیقتـر قرار
میدهند.
فالحتـی خاطرنشـان کـرد :ب ه عنـوان مثال در
سـال  ۱۳۹۸در بیـن اسـتانهای کشـور،
اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمـان،
هرمـزگان ،خوزسـتان و آذربایجـان باالتریـن آمار
دختـران بازمانـده از تحصیـل را داشـتند .در
حقیقـت دادههـای مبتنـی بـر جنـس و مطالعـه
کمـی بـه ما نشـان میدهد کـه این شـکاف وجود
دارد ولـی بـرای یـک برنامهریـزی جنسـیتی بـه
صـرف ایـن مطالعـه کمـی نمیتوانیـم یـک
اسـتراتژی واحـد بـرای همه ایـن پنج اسـتان ارائه
بدهیـم .در اینجاسـت کـه مطالعـات کیفـی بـه
کمـک ما میآید تـا عوامل بازماندگـی از تحصیل
دختـران در هـر یـک از ایـن اسـتانها شناسـایی
شـود .در حقیقـت ما بـا تحلیل جنسـیتی نیازهای
جنسـیتی را تعییـن میکنیـم و مطالعـات کیفـی
ایـن فرصـت را فراهـم میکننـد کـه در عمـل بـا
سیاسـتگذاری و برنامهریـزی و تحلیـل نتایـج و
دسـتاوردها بتوانیـم یـک برنامهریـزی مؤثـر و
مبتنی بر نتیجه را داشته باشیم.
وی در پایـان تصریـح کرد :صرف اسـتفاده از
روشهـای کیفـی یا کمـی در مطالعات جنسـیتی
در عمـل نمیتوانـد یـک نتیجـه کامـل و جامع را

بـرای مـا ارائه بدهـد .همانطـور کـه مطالعه کمی
اشـکاالت زیـادی دارد در مطالعـات کیفـی هـم
تعمیـم نتایـج حاصـل از یـک مطالعـه بـه گـروه
زیـادی از زنان از اشـتباهاتی اسـت که متأسـفانه
در مطالعـات ایـران بـه وفـور مشـاهده میشـود و
در عمـل بایـد در نظر داشـته باشـیم کـه دو روش
ً
کمـی و کیفـی در مطالعـات جنسـیت عملا
ً
تعارضـی بـا هـم ندارنـد و کاملا تکمیلکننـده
همدیگر هستند.
دومین همایـش «مطالعـات روش تحقیق در
علـوم اجتماعـی ایـران» بـه منظور آسیبشناسـی
وضعیـت روشهـای تحقیـق در عرصـه علـوم
اجتماعـی کشـور ۲۰ ،آذرمـاه  ۱۴۰۰توسـط
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و بـا
همـکاری پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی ،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و ارتباطات،
انجمـن جامعـه شناسـی ایـران ،انجمـن ایرانـی
مطالعـات فرهنگی و ارتباطـات ،و فصلنامه روش
شناسی علوم انسانی برگزار شد.
چرخـش عملی دهه  ۱۹۶۰هنـوز پژواکی در
روششناسی ایرانی نیافته است
دکتـر محمدحسـین بادامچـی ،عضـو هیئت
علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
معتقـد اسـت ،صـدای چرخـش عملـی دهـه
 ۱۹۶۰در روششناسـی ایران هنوز شـنیده نشده و
ایـن در حالـی اسـت کـه مشـکلی کـه در آن دهه
متفکـران اروپـا را بـه تحلیـل عقـل روشـنگری
واداشته در ایران امروز به مراتب شدیدتر است.
بـه گـزارش مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی ،دکتـر محمدحسـین بادامچـی کـه بـا
عنـوان «دربـاره شـنیده نشـدن صـدای چرخـش
عملـی دهـه  ۱۹۶۰میلادی در روششناسـی
ایرانـی :تأملـی از منظـر جامعهشناسـی روش
تحقیـق در ایـران پـس از انقلاب» در دومیـن
همایـش مطالعـات روش تحقیـق در علـوم
اجتماعـی ایـران سـخن میگفـت اظهار داشـت:
بحـث مـن ،بحثـی بـا رویکـرد جامعهشناسـی
ش تحقیق محسـوب میشـود .وقتـی میگوییم
رو 
جامعهشناسـی روش تحقیـق شـاید یـک مقـدار

عجیـب بـه نظـر برسـد .روش تحقیـق یـا
روششناسـی خـودش یـک دانـش ابژهسـازی
ً
اسـت .یعنی اساسـا روش تحقیق یا روششناسی
بـرای ایـن اسـت کـه موضوعـات اجتماعـی را به
ابژههـای بررسـی محقـق تبدیل کند ،امـا ما اینجا
کار را وارونـه کردیـم و خـود روش تحقیـق را ابـژه
بررسی قرار دادیم.
وی خاطرنشـان کـرد :روش تحقیـق تاکنـون
تنهـا مسـئله اپیسـتمیک و تابـع اسـتداللهای
نظـری و تئوریـک جهـان شـمول شـمرده شـده
اسـت .درواقـع مـا روش تحقیـق را همـواره بـه
شـیوهای نظـری ،معرفتشـناختی ،اسـتعالیی و
متافیزیکـی دیدهایـم .امـا آیا خـود روش تحقیق را
نمیتـوان یـک نـوع کـردار و پدیـده اجتماعـی
زمانمند و مکانمند دانست؟
بادامچـی افـزود :بـه تعبیـری ما اینجـا داریم
رویکـردی رفلکتیو دربـاره روش تحقیـق را به کار
میگیریـم نـه یـک رویکـرد فلسـفه علمـی
متعـارف ،یعنـی رویکـردی که بخواهیـم به لحاظ
نظـری موضوع را بررسـی بکنیم .یعنـی میخواهیم
آن را به عنوان یک کردار بررسی کنیم.
بـه نظـر میرسـد کـه بعـد از کتاب سـاختار
انقالبهـای علمـی تومـاس کوهـن دیگـر امـکان
تلقـی مفـارق و غیرتاریخـی و متافیزیکی از روش
تحقیـق وجـود نـدارد و بـه همین دلیل کسـانی که
معتقدنـد نمیشـود روش تحقیـق را مـورد تأمـل
جامعهشـناختی قـرار داد در واقـع خودشـان دلیل
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تـداوم ایـن رویکـرد در ایـران هسـتند کـه خـود،
مسـئلهای اسـت که این تحقیـق میخواهـد به آن
بپردازد.
بـه گفتـه وی ،ایـن تحقیـق بـه طـور کلـی به
همیـن مسـئله عمـل و پراکسـیس یـا اکشـن که از
دهـة  ۱۹۶۰میالدی به شـدت در علـوم اجتماعی
و روش تحقیـق مهـم شـده میپـردازد و بـه دنبـال
پاسـخ به این سـؤال اسـت کـه چرا این پراکسـیس
و اکشـن ،ایـن دو کانسـپتی کـه از  ۱۹۶۰بـه بعد،
ً
طنیـن بسـیار مهمـی دارنـد اصلا وارد ایـران
نشدهاند؟
وی در ادامـه در توضیـح معنـای این چرخش
عملـی گفـت :آنجایـی کـه خـودم بـا چرخـش
عملی آشـنا شـدم در رسـاله دکتریام دربـاره هانا
آرنـت بود .آرنـت ،چرخـش فکری بسـیار مهمی
را مطـرح میکنـد از حیـات نظـری و حیـات
عملـی و ایـن چیـزی اسـت کـه اگـر بخواهیم در
دوره مـدرن ریشـههای آن را جسـتجو کنیـم بایـد
ً
حتمـا بـه مارکـس برگردیم .مارکس کسـی اسـت
کـه در مقابـل هـگل ،عقلگرایـی ایـده آلیسـتی و
روحانـی را به سـمت پراکسـیس برمیگرداند .اما
خـب مـا کسـان دیگـری را هـم داریم .کیـرکگارد
کـه بحثهـای زیـادی را در نقـد مسـیحیت و
فرهنـگ بورژوایـی مطـرح میکنـد ،نقـش مهمی
در جهـت این تغییر چرخش فکـری در متفکرین
بعـد از خـودش ایفـا میکنـد .نیچـه و هایدگـر،
ضدفیلسـوف هستند و بهتر اسـت بگوییم اینها را
نباید فیلسـوف بدانیم .ضدفیلسـوفانی هسـتند که
بـا نقـد متافیزیـک بـه سـمت موقعیتمنـدی در
وجـود انضمامـی حرکـت میکننـد .درواقـع اینها
فیلسـوفان زندگـی هسـتند در مقابـل فیلسـوفان
روح.
بادامچـی خاطرنشـان کـرد :مـا یـک سـنت
پراگماتیسـم آمریکایـی هـم داریم و سـنتی که در
دل جمهوریخواهـی آمریکایـی رشـد کـرده و
اولویـت را در مقابـل نظـر بـه عمـل میدهـد کـه
خـب در ایـران خیلـی کـم شـناخته شـده اسـت.
جیمـز ،دیویی و رورتـی را داریم کـه این چرخش
عملـی را دنبـال کـرده و نوارسـطوگرایان بـه ویـژه
گادامـر ،مکینتایـر ،نوسـبام و بلوبیـر داریم که در

خوانـش ارسـطو تغییـر جهـت بسـیار اساسـی
دادهانـد که ارسـطو را بـه جای اینکـه از متافیزیک
خوانـش بکنیـم از اخلاق نیکوماخـوس خوانش
بکنیـم و بـه جای اینکـه بر اپیسـتمه ارسـطو تکیه
بکنیـم بـر فرونسـیس ارسـطو تأکید کنیم کـه این
چرخـش عملـیای اسـت کـه در نوارسـطوییها
دنبـال میشـود .همچنیـن اهمیـت یافتـن سـنت
تفکـر غیرفلسـفی عملگرایـان ،یعنـی سـنتی کـه
غیـر از سـنت افالطونـی ،کانتـی ،دکارتـی  -و
شاید بشود گفت ،هگلی و هابرماسی  -است.
وی تصریـح کرد :ارسـطو ،ماکیاولـی ،نیچه،
هایدگـر ،گادامـر ،دریفـوس ،آرنـت ،مکینتایـر،
رورتـی ،فوکـو و برنشـتاین از کسـانی هسـتند کـه
شـاخه دوم تفکـر را دنبـال کردنـد و مـا چرخـش
عملـی را در آنهـا میبینیم .در دهـة  ۱۹۶۰به ویژه
یـک زلزلـه معرفتشـناختی رخ داد کـه عقالنیت
اپیسـتمیک ،عقالنیـت نظری ،عقالنیـت علمی و
در مجمـوع تمـام آنچـه کـه محصول نظـری خرد
روشـنگری محسـوب میشـد را به چالش کشید.
مـن اینهـا را بـه ترتیـب آوردهام .کتاب وضع بشـر
هانـا آرنـت ( ،)1958کتـاب Truth and
 methodگادامـر (  )1960کـه ترجمـه نشـده،
کتاب سـاختار انقالبهای علمـی کوهن (،)1962
انسـان تکسـاحتی مارکـوزه ( )1964و البتـه
تجدید چـاپ کتاب دیالکتیک روشـنگری مایکل
پوالنـی .کتـاب  The tacit dimensionکـه
ً
اساسـا تفکـر را از حـوزه خـودآگاه بـه معرفـت
ضمنـی منتقـل میکنـد و ترجمـه نشـده اسـت.
فوکـو در دهـة  1960آثـار دیرینهشناسـی اش را
منتشـر میکنـد ،تاریـخ جنـون را و بعـد
درباره کلنیـک و بعـد دیرینهشناسـی دانـش را و
بعـد از آن هـم البتـه آثـار تبارشناسـیاش در دهة
 .1970کتـاب  pracsis and actionکـه
برنشـتاین بـرای اولین بار در حوزه فلسـفه تحلیلی
آمریکایـی خللـی ایجاد میکنـد و توجهـات را به
مفهـوم پراکسـیس مارکـس و اکشـن پراگماتیسـم
برمیگردانـد و در واقـع بـا آن تطبیـق میدهـد کـه
یـک نـوع شکسـتن پارادایـم فلسـفه تحلیلـی در
آمریکا محسـوب میشده اسـت .کتاب outline
 of theory of Practiceبوردیـو کـه همیـن
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چرخش را در  ۱۹۷۲در جامعهشناسـی فرانسـوی
انجام میدهد.
بادامچـی تصریـح کـرد :وضعیـت روش
فایرابنـد ،وضعیت لیوتار ،فلسـفه آییـن طبیعت از
رورتـی در پـی وضعیـت مکیـن تایـر و کتـاب
دریفـوس کتابهایـی هسـتند کـه در همیـن فضا
ادامـه پیـدا میکنند تـا دهـة  ۱۹۹۰و دو دهة اخیر
کـه این حـوزه گسـترش پیـدا میکند ،امـا به طور
کلـی اگـر بخواهیـم بگوییـم ،تلاش عملـی در
روششناسی چه میتواند باشد.
وی خاطرنشـان کـرد :معمـوال در روش
تحقیـق و ذهنیـت انسـان آ کادمیـک ایرانـی،
عقالنیـت نظری اسـت و ایـن چرخش بـه حیات
عملـی انجـام میشـود .البتـه ایـن را هـم در نظـر
داشـته باشـید که وقتی میگویم انسـان آ کادمیک
ایرانـی درواقـع سـنت اندیشـهای در ایـران هـم
هسـت ،یعنـی هـم حوزویـان را در برمیگیـرد و
هـم دانشـگاهیها را در برمیگیـرد و هـم قدیمیتـر
از آن را در برمیگیـرد :عقالنیـت فلسـفی و
ً
متافیزیکـی ،سـاینس بـه معنـای کاملا نظـری و
ریاضیاتـیاش .خود ریاضیات خیلی مهم اسـت.
اپیسـتمه یعنـی اهمیـت فلسـفه نظری کـه یکی از
سـه قلمرو ارسـطویی و یکـی از دو قلمـرو فارابی
هسـت خیلـی مهـم میشـود .اصالـت نظریـه
یعنـی تئـوری که خـودش موضـوع مهمی اسـت.
مبناگروی در ایران خیلی با آن آشنا هستیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی اضافه کـرد :فاندیشنالیسـم
هـم میتواند ارتباطـی بـا فاندامنتالیسـم پیدا کند
ولـی اینجـا داریـم بـه لحـاظ نظـری میگوییـم،
فاندیشنالیسـم در واقـع یعنـی بازگشـت همه چیز
بـه مبانـی معرفتشناسـی و انسانشناسـی و
هستیشـناختی آن .مجـرد بـودن ،مطلـق بـودن،
کلـی ،جهانشـمول ،قاعدهمحور ،رویـهای ،خنثی
نسـبت بـه ارزشهـا و بـر پایـه روش کمـی جمع
دادههـا یعنـی ریاضیاتـی و عقالنیـت تحلیـل
محاسـباتی ،عناصـر عقالنیت نظری هسـتند .اما
ً
وقتـی وارد حیـات عملـی میشـویم ،عقـل کال
عـوض میشـود .عقـل عملـی از جنـس عقـل
نظـری نیسـت .اهمیـت عمـل یـا پرکسـیس یـا
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اکشـن ،جزئیگرایـی یعنـی اهمیـت امـر
پارتیکـوالر ،زمینهمنـد ،محتواگـرا در مقابـل
عقالنیـت ابـزاری ،یعنی همـان دوگانه وبـر ،درک
انضمامـی ،اصالـت مهـارت عملـی که یـک امر
هنری اسـت ،اینتویشـن یا فهم شـهودی ،مسـئله
ارزشـباری و ورودش بـه فهـم و مسـئله نریتیـو،
روایـت و اهمیتـی کـه روایـت پیـدا میکنـد،
عناصر حقانیت عملی هستند.
بادامچـی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه
عناصـری که عـرض کردم ،پرسـش این اسـت که
آیـا صـدای ایـن چرخش عملـی بـه روش تحقیق
رسـیده اسـت؟ در این گسـتره تحقیقی کـه دارم به
نظـرم میرسـد نشـانههایی از توجـه بـه ایـن
موضـوع قبـل از انقلاب وجـود داشـته اسـت،
ً
مخصوصـا مـن بـه سـه نفـر توجـه دارم .جلال
آ لاحمـد ،علـی شـریعتی و احسـان نراقـی کـه به
نظـر میرسـد کـه در اینهـا چرخـش از عقالنیت
نظری بـه عمل داریـم .علی شـریعتی آن صحبت
معروفـش هسـت کـه یـک جـور فالسـفه را زیـر
سـؤال میبـرد و بعـد از بوعلـی عبـور میکنـد بـه
سـمت ابـوذر و خـب این یـک چرخـش عملی را
نشـان میدهـد .در آل احمـد هـم مـا همیـن
ً
ادبیـات را داریـم و احسـان نراقـی کـه اساسـا این
نقـد را بـه علـوم اجتماعـی وارد میکنـد و خودش
سـعی میکنـد تغییـر ایجـاد کنـد یـا در الهیـات
سیاسـی مـا در دهـه  ۱۳۴۰و  ۵۰در مناقشـه
معـروف کتـاب شـهید جاویـد چنین مسـئلهای را
میبینیم یعنی نگاه نظری یا نگاه عملی.
وی تصریـح کـرد :به نظـر میرسـد ،علیرغم
اینکـه انقلاب اسلامی ،یـک مـوج انتقـادی
نسـبت بـه عقالنیـت و معرفـت مدرن داشـت اما
بـه نحـو پارادوکسـیکالی منجر بـه تقویت بیشـتر
مبناگـروی و عقـل نظری و روششناسـی تئوریک
و قاعدهمحـور در اشـکال مختلـف فلسـفی
االهیاتـی عملی و تکنولوژیک شـده و این را شـاید
در انتهـای بحـث بشـود تـا حـدی نشـان داد.
میخواهـم بـا بررسـی مـوردی چنـد مـورد مهـم
نشـان بدهم کـه چرخش عملی در ایـران منعکس
نشـده و حتـی برعکـس تلقی شـده اسـت .بحث
مـن شـاید مشـمول بـر آن بحـث دکتـر عبـاس

کاظمـی راجـع بـه سـفر نظریههـا شـود یعنـی
ً
چرخـش عملـی وقتی بـه ایران وارد شـده اساسـا
یـک چیـز دیگـر فهمیـده شـده و برعکـس شـده
است.
بادامچـی تصریـح کـرد :مـن سـعی میکنـم
خیلـی سـریع بـه مـوارد اشـاره کنـم .یـک مـورد،
نیچـه اسـت که به نظـر میرسـد خوانش مـا از او
ً
دقیقا عکس خوانشـی اسـت کـه در خـود اروپا و
آمریـکا وجـود دارد .فقط این تعبیـر را از دریفوس
داشـته باشـید که میگوید بایـد یـادآوری کنم....
میخواهـم بگویـم نهیلیسـمی کـه نیچـه از آن
ً
صحبـت میکنـد دقیقـا عکـس آن چیـزی اسـت
که ما برداشت کردیم.
وی خاطرنشـان کـرد :دریفـوس ،مهمتریـن
مفسـر هایدگـر اسـت و تـازه کتابهایـش در ایـران
دارد بـه فارسـی ترجمـه میشـود و ما خیلـی با او
آشـنا نبودهایـم .او میگویـد که باید یـادآوری کنم
کـه فرهنـگ مـا دوباره بـه ایـن وسوسـه افالطونی
مسـیحی رها شـدن از بدن آسـیبپذیرمان برگشته
اسـت کـه منجر به نهیلیسـم میشـود .اینبـار باید
بـر ایـن وسوسـه غلبـه کنیـم و همانطور کـه نیچه
گفتـه بـود ،بندهایمـان را بـه صـرف میـرا بـودن و
آسـیبپذیر بودنشـان تأییـد کنیـم .درواقـع از نظر
نیچـه طبق خوانشـی کـه دریفـوس دارد میگوید،
دسـتگاه متافیزیکی افالطونی مسـیحی اسـت که
نهیلیسـتی اسـت و وقتـی صحبـت از مـرگ خـدا
میشـود ،ایـن برعکس آن چیزی اسـت کـه ما در
ایـران فکـر میکنیـم که مـرگ خـدا را نشـانهای از
ظهـور نهیلیسـم میدانـد! در واقـع دریفـوس
میگویـد کـه اینترنـت دارد مـا را برمیگردانـد بـه
همـان حالـت روحانـی نهیلیسـتی و مـا بایـد
نیچـهای عمل بکنیم تا نهیلیسـت نباشـی م و این را
مقایسـه بکنیـد بـا بحثـی کـه آقـای دکتـر
عبدالکریمـی در ایـن کتـاب مطـرح میکنـد و
ً
اساسـا پایـان متافیزیـک را پایـان معنا و نهیلیسـم
ً
میدانـد .دقیقـا عکـس هـم اینجـا دارد ،راجـع بـه
هایدگر اتفاق میافتد.
بـه گفته بادامچـی ،در خوانـش گادامر ،آرنت
و دریفـوس و هایدگـر ذیـل مارکـس تحلیـل
میشـود یعنی در ادامه مارکـس و نیچه ،هایدگر را

داریـم و اینهـا متفکریـن چرخش عملی هسـتند.
ً
امـا در ایـران دقیقـا ما تحـت تأثیر احمـد فردید و
هانـری کربـن خوانشـی عرفانـی ،اشـراقی،
سـنتگرایانه و نظرورزانـه از هایدگـر داریـم .دکتـر
عبدالکریمـی جایی به یکی از روشـنفکران گمنام
ایـران ،محمـد رضایی  -که البته غیـر از آن محمد
رضایـی مطالعـات فرهنگـی اسـت -میگوید که
در ایـران تا بـه حال کسـی هایدگر را ذیـل مارکس
خوانـش نکـرده اسـت .در حالیکه این خوانشـی
اسـت کـه مـا در آرنـت ،گادامـر و دریفـوس
میبینیـم و ایـن را مقایسـه کنیـد بـا دکتـر رضـا
ً
داوری اردکانـی که دقیقا در یک دسـتگاه اشـراقی
ضـد عمـل و ضـد پراکسـیس قـرار گرفتـه اسـت.
دربـاره پوپـر هـم همین بحـث را داریـم؛ یعنی در
نـزاع هایدگـری  -پوپـری ،پوپـر بـه عنـوان مدافع
عقالنیـت علمـی و ایدئولـوژی لیبرال دموکراسـی
خوانـش شـده و افرادی مثـل دکتر علـی پایا ،پوپر
را ذیـل عقالنیـت تحلیلـی و فلسـفه تحلیلـی
خواندهانـد در حالـی کـه از نظـر پوپـر ،مهمترین
دشـمن رشنالیسـم ،نظرورزی قاعدهمحور اسـت
کـه بـه پوزیتیویسـم منجر میشـود و در سیاسـت
نیـز بـه ایجـاد جامعـهای بسـته و توتالیتـر
میانجامد.
وی خاطرنشـان کـرد :پوپـر در واقـع ،حـل
مسئله عملی را راه حل علم میداند.
کوهـن و فایرابنـد هـم مـوارد خیلـی جالبـی
هسـتند چـرا کـه در ایـران بیشـتر توسـط منتقدان
علـم مثـل دکتـر قـوام صفـری ترجمـه شـدهاند و
مترجمـان و خوانشـگران دیندار ایـن کتابها تصور
کردهانـد کـه در یک جزیره امـن قـرار گرفتهاند که
بـا ایـن نقدهـا فقـط علـم زیـر سـؤال مـیرود و
معرفـت دینـی بـاال میآیـد در حالیکـه متوجـه
نبودهانـد کـه اسـاس بحـث کوهـن و فایرابنـد
چرخـش عملی اسـت و معرفت نظـری را به کلی
بـه عنـوان روبنـا قـرار میدهنـد و آنچـه در ایـران
اتفـاق افتـاده ،یـک خوانـش ارتجاعـی از ایـن دو
محسوب میشود.
بادامچـی افـزود :دو نکتـه در اینجـا وجـود
دارد .یکـی مفهـوم تجربـه اسـت کـه کوهـن و
فایرابنـد بـه شـدت از منظـر تجربـی ایـن نـگاه
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قیاسـی و ایدئولوژیکـی علـم را خوانـش میکنند
ولـی در ایـران در ایـن نـگاه و در ایـن خوانـش،
ً
تجربـه اساسـا زیـر سـؤال مـیرود و مسـئله دوم
پارادایـم اسـت کـه از نظـر کوهـن و فایرابند ،یک
مسـئله عـدم آبجکتیویتـی علـم را نشـان میدهد
در حالیکـه در ایران باب شـده که همـه از پارادایم
صحبت و از آن دفاع میکنند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :در مـورد
بـازار آزاد و هایـک هـم کـه نمونـه خوانـش دکتـر
ابـاذری از آن بسـیار معـروف اسـت و کتـاب
بنیادگرایـی بـازار را از او منتشـر کـرد ایـن نکتـه
وجـود دارد کـه هایـک را دکتـر ابـاذری بـه عنوان
یـک نـگاه بازگشـت بـه مبانـی مکتـب اتریشـی
تحلیـل کـرده در حالیکـه اسـاس تفکـر او ،نقـد
هرگونـه بوممبناگـروی نظـری اسـت و هرنـوع
صورتبنـدی کـردن عمـل انسـانی را بـه شـکل
چارچوبهـای اپیسـتمیک رد میکنـد و از آن
ً
برنامهریـزی در نمیآیـد چـون هایک اساسـا علیه
برنامهریـزی توسـعه کتـاب دارد و ایـن یکی دیگر
از آن کجفهمیهـا در ایـران اسـت .مارکـس و
مارکسیسـم هـم یکـی از آن نمونههاسـت .کتـاب
اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم کـه در مقابـل
بحثهـای ارانـی و احسـان طبـری نوشـته شـده
ً
دقیقـا یکی از نقاطی اسـت که خوانـش مارکس را
در ایـران بـه فضای فلسـفی برد و عنصر پرکسـیس
ً
و چرخـش مارکـس از نظـر بـه عمـل اصلا دیده
نشـد .نطفه بحـث از همـان ابتدا چـه در موافقین
و چـه در مخالفیـن تبدیـل بـه یک بحث فلسـفی
شـد کـه تـا همیـن امـروز هـم همیـن گونـه دیده
میشـود .حاال جالب اینجاسـت که خـود عالمه
در یکـی از مقـاالت ایـن کتـاب یعنـی مقالـه
اعتباریـات یـک چرخـش عملـی انجـام میدهد
ً
کـه تـا االن هم هنوز خوب بررسـی نشـده و اتفاقا
آن مقاله به شـدت لحـن مارکسیسـتی دارد که من
جای دیگری راجع به آن صحبت کردهام.
بادامچـی افـزود :در مـورد فوکـو هـم ایـن
مسـئله را داریـم .در همـان کتاب دریفـوس که از
آن صحبـت کردیـم توضیـح داده شـده کـه فوکـو
ً
یـک چرخش عملـی در میان زندگیـش  -دقیقا در

سـال  - ۱۹۶۸صـورت گرفتـه اسـت .در ایـران،
هنـوز تحلیـل گفتمـان را گفتمـان متـن میخوانیم
یعنـی عناصـر عملـی و چرخـش عملـی فوکـو به
سـمت تبارشناسـی در تحلیـل گفتمان ایـران وارد
نشـده اسـت .در مطالعـات فرهنگـی هـم همیـن
مسـئله را داریـم .محمـد رضایـی در بحثهـای
مطالعـات فرهنگـی وقتـی آفتهـای مطالعـات
فرهنگـی در ایران و تفاوتش بـا مطالعات فرهنگی
ً
غربـی را توضیـح میدهـد ،دقیقا باز هم نشـانهای
از این اسـت کـه مطالعات فرهنگـی ذیل چرخش
ً
عملـی بـه وجـود آمـده اسـت .اصلا جملـه اول
دکتـر رضایـی ایـن سسـت شـدن اجمـاع بر سـر
پـروژه بنیانگرایـی بعـد از آشـوبهای دهـه 1960
ً
اسـت امـا در ایران دقیقا مسـئله برعکس میشـود
و تقـدم نظریه بر عمل اجتماعی و سیاسـتزدودگی
مطـرح میشـود .ایرانشناسـی هـم همینطـور
هسـت .اگـر دقـت بکنیـد افشـین متیـن در کتاب
«هـم شـرقی هـم غربـی» توضیـح میدهـد کـه
دوگانههـای سـنت  -مدرنیتـه ،قدیـم  -جدیـد،
شـرق  -غـرب و اسلام  -سکوالریسـم دیگـر
جوابگـو نیسـت ولـی در ایـران مـا همچنـان ذیل
دوگانههـای مدرنیزاسـیون  -سکوالریزاسـیون
خوانش میکنیم.
وی تصریـح کـرد :در مطالعـات تکنولـوژی
هـم همچنـان تکنولـوژی را ذیـل نظـر و علـم
ً
میخوانیـم مثلا هنـوز «کارآفرینـی» را ذیـل
تحقیقـات علمـی توضیـح میدهیـم در حالیکـه
ایـن چرخش در مطالعات تکنولـوژی هم رخ داده
اسـت .تکنولـوژی ،محصـول صنعت و یـک نوع
پرکسـیس اسـت و محصـول علـم نیسـت و در
برنامهریـزی هـم همینطـور بـوده اسـت .جرالـد
فریدمـن پـدر برنامهریـزی شـهری بـه خوبـی
توضیـح داده کـه در دهة  ۱۹۶۰اسـاس ذهنیتی که
مـا از برنامهریـزی داریـم ،ذهنیـت پشـت درهای
بسـته به شـکل علمی و تکنوکراتیـک تغییر کرده و
دیگر نمیشود از آن دفاع کرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگی و اجتماعی خاطرنشـان کرد :میرسپاسـی
توضیـح میدهد که روشـنفکری ایـران تحت تأثیر
رورتـی دچـار فلسـفهزدگی و غفلـت در زمینـه
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عملـی اسـت .محمـد رضایـی ،یـک روشـنفکر
گمنـام اسـت که شـبیه همین نقـد را سـال ۱۳۸۴
مطـرح میکنـد ،تحـت تأثیـر آن ،عبـاس کاظمی
در کتـاب تأملـی در نظریهزدگـی علـوم اجتماعی
در ایـران همیـن بحـث را مطـرح میکنـد و
اینجاسـت کـه مشـخص میشـود کـه چنیـن
مشـکلی که بسـیار بسـیار کم به آن پرداخته شده،
در جامعـه علـوم اجتماعـی ایـران بسـیار جدی و
همچنـان تـداوم دارد و تداومـش را بنـا بـه همیـن
چرخـش عملـی نبایـد تحلیـل نظـری کـرد .ایـن
برمیگـردد بـه نوعـی بحرانـی کـه مـا بـه شـکل
مضاعف داریم.
بادامچـی افـزود :بـه نظـر مـن ،مسـئله دیگر
فقـط نظریهزدگـی بـه معنـای غربی کلمه نیسـت.
مـا شـاید چهـار ،پنـج دلیـل اصلـی داریـم کـه
مشـکلی کـه در دوره  ۱۹۶۰در عقـل روشـنگری
تحلیـل کردنـد در ایـران بـه دالیل مختلف بسـیار
وخیمتـر و فاصلـه مـا از چرخـش عملـی ،بسـیار
دورتر است.
بسـیاری از رسـالهها به دلیل انتخاب روش
تحقیـق نامناسـب از ابتـدا محکـوم بـه
شکستاند!
دکتـر فیـروزه اصغـری ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی معتقـد
اسـت ،انتخاب نامناسـب روش تحقیق مهمترین
عاملـی اسـت کـه بسـیاری از رسـالههای دکتری
بـه عنـوان اساسـیترین پژوهشهـای آ کادمیـک
در ایران را از اعتبار و اثربخشی ساقط میکند.
بـه گـزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر فیـروزه اصغـری کـه
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 ۲۰آذرمـاه با عنوان «توجهات روش شـناختی در
پژوهشهـای دانشـگاهی بـا تأکید بر رسـالههای
دکتـری» در دومیـن همایـش «مطالعـات روش
تحقیـق در علـوم اجتماعـی ایـران» سـخن
میگفـت ،اظهـار داشـت :علـت ایـن کـه در این
سـخنرانی بـه رسـالههای دکتـری میپـردازم ،این
اسـت کـه بـه نظـر مـن در حـال حاضر بیشـترین
بـار پژوهشـی در دانشـگاهها از طریق رسـالههای
دکتـری در حـال انجـام اسـت و اسـاس
پژوهشهـای دانشـگاهی مـا را همین رسـالههای
دکتری تشـکیل میدهنـد .اگر نگاهـی اجمالی به
مجلات علمـی پژوهشـی داشـته باشـیم ،ایـن
واقعیـت را تأییـد میکند که تعـداد قابلتوجهی از
این پژوهشهای دانشـگاهی در قالب رسـالههای
دکتری در همکاری مشـترک اسـتاد و دانشـجو در
حـال انجام هسـت .منظـور من هم از رسـالههای
دکتـری در ایـن سـخنرانی ،فقـط رسـالههای
دکتـری حوزه علوم انسـانی هسـت ،چـون مثالها
و توضیحاتـم خـاص حوزه علوم انسـانی اسـت و
به تجربیات خودم هم بر میگردد.
وی خاطرنشـان کرد :فقط در سـال تحصیلی
 ۹۸-۹۹حـدود  ۲۵هـزار و  ۱۱۷دانشـجوی
دکتـری در رشـتههای مختلـف پذیـرش شـدهاند
کـه طبـق آمـاری کـه مؤسسـه پژوهـش و
برنامهریـزی میدهـد ،حـدود نیمـی از اینهـا
( ۴۹.۴درصـد) از حـوزه علـوم انسـانی هسـتند.
یعنـی االن که در سـال  ۱۴۰۰هسـتیم ،حدود ۱۲
هـزار پژوهـش آمـاده اجـرا در بخش دانشـجویان
دکتـری داریـم و با احتسـاب اینکه ،دو سـال دوره
آموزشـی امتحـان جامـع را گذرانـده باشـند ،االن
آمـاده ایـن هسـتند کـه پروپـوزال بدهنـد و کار
پژوهشیشـان را شـروع کننـد .یعنی مسـئلهای که
بسـیار بـرای من اهمیت دارد و دوسـت داشـتم در
ایـن همایـش روی آن تأکیـد کنـم ،ایـن مسـئله
اسـت کـه رسـالههای دکتـری کـه با صـرف زمان
ً
تقریبـا طوالنـی ،هزینههـای سـنگین و نیـروی
ً
انسـانی از ابعـاد مختلف اجرا میشـوند ،صرفا به
دلیـل مشـکالت روششـناختی قابـل اسـتفاده
نیسـتند .یعنـی نـه تنهـا قـادر بـه حـل مسـئله و
مشـکلی نیسـتند کـه حتـی بـرای دانشـجویات یا

محققانـی کـه در همـان حـوزه هـم مطالعـه
میکنند ،قابل استفاده نیستند.
اصغـری گفـت :عوامـل مختلفـی از قبیـل
کالسهـای ناقـص روش تحقیـق گرفتـه تـا بـی
ارتباطـی کالسهـای روش تحقیق بـا کالسهای
نظریـه کـه علیالقاعـده باید بـه هم مرتبط باشـند
در بـروز این مشـکل و در نتیجه عـدم اثرگذاری و
اسـتفاده مؤثر از این حجم عظیـم از پژوهشهای
دانشگاهی موثرند.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن پرسـش که ریشـه
ایـن مشـکل در کجاسـت را ترجیـح میدهـم از
تجربـه عملـی خـودم و در واقع از داخل دانشـگاه
در قالـب مثلـث «پروپـوزال ،دانشـجو و اسـتاد
راهنمـا» پاسـخ بدهـم و تأکیـد بـر ایـن نکتـه که
چطـور عدم اسـتفاده از این سـه پتانسـیل منجر به
مسـئلهای میشـود کـه یـک رسـاله را بهدلیـل
روششناختی بیاعتبار میکند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریـح کـرد :در بحـث
پتانسـیل پروپـوزال ،دکتـر ذکایـی بـه ایـن نکتـه
اشـاره کردنـد کـه روح رشـته و معرفتشناسـی
ابزارهـای روششـناختی هـر رشـته بایـد در یـک
پروپـوزال حاکـم باشـد و آن چیـزی کـه بـه نظرم
بسـیار حائز اهمیت اسـت مسئله شـفافیت مسئله
و ضـرورت هماهنگـی مسـئله بـا روش اسـت که
ً
معمـوال مـورد غفلت قـرار میگیرد .این مشـکلی
اسـت کـه در تجربیات من هم توسـط دانشـجوها
و هـم توسـط اسـتادان بارهـا و بارهـا مطرح شـده
است.
وی گفـت :دربـاره آن مـواردی که نه دانشـجو
ً
و نـه اسـتاد به پروپـوزال توجهی ندارنـد و معموال
روال تصویـب پروپـوزال هـم بـه راحتـی صورت
میگیـرد ،صحبتـی نـدارم ،بلکه در مورد مشـکل
دانشـجویان عـادی صحبـت میکنـم کـه در یک
جریـان و روند عـادی انتظار دارند ،پروپوزالشـان
براسـاس یـک مسـئله کـه روی آن کار شـده،
تصویـب شـود و از روشهای متناسـب با مسـئله
بـرای جمـعآوری داده و تحلیـل اسـتفاده کنند؛ با
ایـن حـال ،گاهـی اوقـات ایـن پروپوزالهـا در
رفـت و آمـد و گفتوگوهایی که بین اسـتاد راهنما

و شـورای گـروه و دانشـکده صـورت میگیـرد،
دچـار چنان تغییراتی میشـود که دانشـجو ،عمال
قـادر بـه دفاع از مسـئلهاش نیسـت .این مسـئله را
مـن در دانشـگاه عالمـه زمانـی کـه یک دانشـجو
کـه از اتـاق شـورا بیرون میآمـد ،دیدم کـه پس از
طـرح پروپوزالـش در شـورا ،وحشـتزده میگفـت
«مـن گیـج شـدهام! چیـزی کـه تصویـب شـده،
پروپوزالـی نیسـت کـه مـن نوشـتم .از زمیـن تـا
آسـمان بـا آن چیـزی که مـن نوشـتم و در نظر من
بوده متفاوت است».
اصغری خاطرنشـان کرد :در واقـع ،ایدههایی
کـه افـراد مختلف بـه کار اضافه میکننـد منجر به
تصویـب یـک پروپـوزال ناقـص بـا یـک مسـئله
مبهـم و روش نامربـوط میشـود که خـودش را به
دو صـورت نشـان میدهـد .یکـی اینکه دانشـجو
بایـد بالفاصلـه بـه مؤسسـات میـدان انقلاب
مراجعـه کنـد و به هر مشـقتی که هسـت کارش را
ادامـه بدهـد ،یـا اینکـه یـک کار ناقـص ارائـه
میدهـد کـه در جلسـه دفـاع خـودش را نشـان
میدهـد .ایـن موردی اسـت که خیلی از اسـتادان
ً
خصوصـا اسـتادانی کـه بـه عنـوان داور در
دانشـگاههای معتبـر از آنهـا دعوت میشـود با آن
مواجـه شـدهاند .بـه عنـوان مثـال در دانشـگاه
تهـران ،وقتـی دانشـجو کارش را دفـاع کـرد دیـدم
ً
پژوهشـی اسـت که اصال طـرح اولیـهاش ایرادات
اساسـی داشـته ،امـا ایـن رسـاله چنـد سـال طول
کشـیده و کار انجـام شـده و حـاال بـه هرحـال بـا
نمـره خـوب تأییـد میشـود .در واقـع داور،
ً
خصوصـا اگـر معتقـد بـه این باشـد کـه نباید یک
کار ضعیـف را تأییـد کنـد ،بـا یـک تناقض جدی
مواجـه میشـود که آیـا باید برگـه دفـاع را امضا و
رسـاله را تأییـد کنـد یـا اینکـه کار دانشـجو را
متوقـف کنـد که منجـر به این بشـود که دانشـجو
دوبـاره کار را بـا یـک روش جدید اصلاح کند که
بـا تجاربی کـه داریـم میدانیم معموال ایـن اتفاق
نمیافتـد و بـا رودربایسـتیهایی کـه هسـت داور
مجبور میشود ،این کار را امضا کند.
وی تصریـح کرد :ایـن قبیل رسـالههای علوم
انسـانی به چند اتفاق ناخوشـایند منجر میشوند.
ً
اگـر آن رسـاله ،رسـالهای بنیادی باشـد ،طبیعتا با
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ایـن ضعفـی کـه دارد قـادر بـه گسـترش مرزهای
دانـش نیسـت .اگـر کاربـردی باشـد ،علیرغـم
همـه مدلهـا و الگوهایـی کـه احتماال ارائـه کرده
از کارایـی الزم بـرای حـل مسـئلهای کـه گفتـه،
برخـوردار نیسـت .مشـکل سـوم ایـن اسـت کـه
بعضـی از ایـن رسـالههای بیکیفیـت گمراهکننده
میشـوند .یعنـی بـرای افـرادی که بـه آنهـا ارجاع
میدهنـد و آنهـا را مبنـای کارشـان قـرار میدهند
ارجاع نادرسـت خواهـد بود و چهـارم اینکه خود
دانشـجو هـم کـه به عنـوان محقـق کار را شـروع
کـرده چـون دغدغه اصلـیاش نبوده یا نتوانسـته با
پژوهـش ارتبـاط درسـت برقـرار کنـد  -بـه دلیـل
اینکه مسـئله ،مسـئله خـودش نبوده یا نتوانسـته با
روشـی کـه داشـته با مسـئله اصلـی ارتبـاط برقرار
کند ،کار را نیمهکاره رها میکند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در ادامـه در توضیـح ضلـع
دیگـر مثلـث عوامـل دخیل در رسـاله دکتـری که
پتانسـیل خود دانشـجو اسـت ،گفت :مـا راجع به
ً
اینکـه قبلا چـه کارهایـی میتوانسـتیم بکنیـم و
نکردیـم ،دیگـر کاری نمیتوانیـم بکنیـم .راجع به
آینـده هـم کاری نداریـم .مـن االن راجـع بـه این
 ۱۲هـزار دانشـجو دارم صحبـت میکنـم کـه
پروپـوزال نوشـتهاند و میخواهنـد  ۱۲هـزار
پژوهـش در حـوزه علـوم انسـانی انجـام بدهنـد.
همـه هـم جوانهایـی هسـتند کـه میخواهند سـه،
چهار سـال وقـت بگذارند .از ایـن نظر میخواهم
توجـه شـما را بـه ایـن مطلـب جلـب کنم کـه هر
دانشـجویی بـا داشـتهای مشـخص وارد دانشـگاه
میشـود .البتـه دانشـجویی کـه خیلـی سـطح
باالسـت و بـا اسـتاد سـطح باالیـی هـم مواجـه
میشـود و پروپـوزال خوبـی میدهـد و طبعـا
کارشـان هم اعتبـار باالیـی دارد ،موضوع صحبت
مـن نیسـت .مـن دارم راجـع بـه رسـالههایی
صحبـت میکنـم کـه مشـکالت روششـناختی
ً
دارنـد و طبیعتـا از کیفیت و اعتبـار الزم برخوردار
نیسـتند .میخواهـم روی این نکته تأکیـد کنم که
اگـر ایـن دانشـجو بـه هردلیـل ،ولـو بـا شـانس و
اقبال وارد دوره دکتری در هر دانشـگاهی شـده ،به
هـر حـال ،واجـد یـک سـری ویژگیهـا بـوده که

بایـد بـه مـا در انتخـاب موضـوع و روش پژوهش
برای رسیدن به یک کار باکیفیت کمک کند.
وی خاطرنشـان کرد :نخسـتین مورد ،توانایی
علمی دانشـجو ،دومی ،توانایی عملی دانشـجو و
سـومی ،شـرایط و بستری اسـت که دانشجو در آن
ً
زندگـی میکنـد .مثال بعضـی از دانشـجوها بچه
هـای خیلـی زرنگـی هسـتند و مباحـث نظـری
حـوزه خودشـان را بلندنـد .یـا نـه بعضـی از ایـن
دانشـجوها دانشـجوهایی هسـتند که توانایی الزم
ً
را در حـوزه مباحـث نظـری خصوصـا در حـوزه
میانرشـتهای را دارنـد ،چـون بـه هرحـال
حوزههـای میانرشـتهای نیازمنـد ایـن اسـت کـه
دانشـجو در چنـد حـوزه توانایـی علمـی داشـته
باشـد یـا در چنـد زمینـه مختلـف مهارت داشـته
باشـد مثلا بـه بیـش از یـک یـا دو زیـان خارجی
تسـلط داشـته باشـد .ایـن در واقـع یـک توانایـی
اسـت کـه ایـن دانشـجو دارد و طبعـا در انتخاب
موضـوع یا روشـی کـه دانشـجو میخواهـد روی
آن کار کند تأثیر میگذارد.
اصغـری افـزود :مـورد بعـد ،توانایـی عملـی
ً
اسـت .این را مطمئنا دوسـتانی که دانشـجو دارند
بـا آن مواجـه شـدهاند .گاهی اوقات یک دانشـجو
توانایـی علمـیاش بسـیار باالسـت امـا توانایـی
عملـی نـدارد ،یعنـی حتـی قـدرت اقنـاع بـرای
راضـی کـردن یـک فـرد معمولـی بـرای مطالبـه را
ً
نـدارد .اصلا از نفـوذ کالم بـرای برقـراری ارتباط
ً
بیبهـره اسـت .یـا اینکـه اصلا ممکـن اسـت
قـدرت تحلیـل همزمـان دادهها را نداشـته باشـد.
مسـئله بعد شـرایط خود دانشـجو هسـت .شرایط
دانشـجو شـاید به نظـر در ابتدا عجیـب بیاید ولی
ببینیـد چطور ما میتوانیم از شـرایط یک دانشـجو
اسـتفاده کنیـم بـرای اینکه بـه او جهـت بدهیم که
روششناسی خودش را انتخاب کند.
وی خاطرنشـان کـرد :گـروه زبانشناسـی
دانشـگاه تهـران بهعنـوان مثـال یکـی از کارهایـی
کـه انجـام میدهد این اسـت کـه اطلسـی دارد از
گویشهـای ایرانـی .خـب ایـن را کدامیـک از
دانشـجوها میتواننـد انجـام دهند .طبیعی اسـت
دانشـجوهایی کـه دارای شـرایط زندگـی و تجربـه
ً
تسـلط روی یـک گویش باشـند یـا مثلا در حوزه
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زبانآمـوزی کـودک کـه یکـی از کارهایـی اسـت
کـه در حـوزه زبانشناسـی انجـام میشـود،
ً
دانشـجوهایی کـه احتمـاال یـک بچـه کوچک در
ً
خانـه داشـته باشـند ،مثال یـک بچه یک سـاله که
تا سـه سـال بتواننـد این بچـه را مـورد مطالعه قرار
دهنـد تا ببیننـد رشـد زبانآموزی او به چـه ترتیبی
اسـت ،طبعـا بـرای ایـن مطالعـات ارجحیـت
داریـد .خـود مـن گاهـی اوقـات میبینـم
دانشـجویی ،خوابگاهـی اسـت .خـب ایـن
دانشـجوی خوابگاهـی اسـت کـه میتوانـد راجع
بـه مشـکالت خوابگاههـای دانشـجویی داده
جمـعآوری کنـد ،نـه اینکـه بـه دانشـجوی
خوابگاهـی بگوییـم بـرو بـا مدیـران دانشـگاه
صحبـت کـن .اینهـا درواقـع ترفندهـا و مـواردی
اسـت که بـه نظـر میتواند هم بـه اسـتاد راهنما و
هـم به دانشـجو کمـک کند کـه از شـرایط موجود
اسـتفاده کننـد .در علـوم تربیتـی ایـن کار را
ً
میکننـد .آنهایـی کـه معلـم هسـتند ،مثلا
میتواننـد در مطالعاتـی کـه در حـوزه آمـوزش و
ً
پـرورش هسـت ،خصوصـا در بحـث روش
جمـعآوری دادههـا از توانایـی خودشـان اسـتفاده
کنند.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن توجـه مـن ،نـوع
کمرنـگ همـان هژمونـی روشـی اسـت کـه دکتر
فاضلـی به آن اشـاره کردند .به طـور خالصه ،اگر
مـا به توانایی عملی ،علمی و شـرایط دانشـجویی
کـه دارد کار را انجـام میدهـد توجه کنیـم ،اگر به
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ایـن مرحله برسـیم که این دانشـجو یک رسـاله به
روش اسـنادی بـرای ما انجـام بدهد کـه آن روش
اسـنادی معتبـر و بـا کیفیـت باشـد بـه مراتـب
ارزشـمندتر از رسـاله بیکیفیتی اسـت که حاصل
سـفارش مؤسسـات جلوی میـدان انقالب باشـد
ً
ً
یـا اینکه مثلا فقط صرفـا چارچـوب ظاهری یک
پژوهـش دکتـری باشـد کـه در جلسـات دفـاع
مطـرح میشـود .یعنـی در واقـع آن هژمونـی کـه
آقـای دکتـر به آن اشـاره میکردنـد تا انـدازهای در
این مورد قابل اطالق است.
اصغری در خصوص ضلع سـوم مثلث رسـاله
دکتـری که پتانسـیل اسـتاد اسـت ،گفـت :در مورد
پتانسـیل اسـتاد ،دو چیز را به طور مشـخص انتظار
داریـم یکـی اینکـه اسـتادانی هسـتند کـه تعصـب
روشـی دارنـد .یک اسـتاد میگوید من تسـلط دارم
روی گرانـدد و میخواهـد که دانشـجویش علیرغم
ً
مسـئله و موضوعی کـه دارد و ممکن اسـت اصال با
گرنـدد جـور در نیایـد با ایـن روش کار کنـد! خب،
ایـن گاری جلـوی اسـب بسـتنی اسـت کـه وایبـر
اشـاره کـرد .یعنـی برای یـک مسـئله میخواهید از
روشـی اسـتفاده کنید که نمیتواند آن مسـئله را حل
بکنـد .ایـن مشـکلی اسـت کـه مـا در مـوارد و
حوزههای دیگر هم میبینیم.
وی افـزود :مورد دوم در مورد پتانسـیل اسـتاد
درواقـع نـوآوری اسـتاد اسـت ،یعنی اینکه اسـتاد
بهجـای اینکـه بـه روشـهایی کـه بـه طـور معمول
اسـتفاده میکنـد از روشهایـی نوآورانـ ه اسـتفاده
کنـد .مثـال خیلی معمـول آن موضوعی اسـت که
مـا در بحـث کرونـا داشـتیم .دو سـال از وضعیت
کرونـا گذشـته و اگـر نـگاه کوتاهـی بـه عناویـن
روشهـای جمـعآوری دادههـای دانشـجویان
دکتـری بکنیـد میبینیـد همچنـان همـه از طریق
مصاحبههـای عمیـق بـا خبـرگان اسـت .یعنی در
شـرایطی کـه کالسـی برگـزار نمیشـود ،کسـی با
کسـی صحبت نمیکنـد ،ارتبـاط رودرو نیسـت،
همچنـان مصاحبـه عمیـق بـه عنـوان یـک روش
رایـج توسـط دانشـجویان اسـتفاده میشـود! در
حالـی کـه ایـن انتظـار وجـود دارد که نـوآوریای
متناسـب بـا شـرایط خـود دانشـجو از یکسـو و
تغییـرات محیطی از سـوی دیگـر از طریق اسـتاد

انجام شود.
اصغـری تصریـح کـرد :این امیـدواری وجود
دارد کـه اگـر ایـن تغییرات انجـام شـود ،بتوانیم به
شـکل واقعیتـری بـه نتایـج مـورد انتظـار از یـک
پژوهـش در حـوزه علـوم انسـانی از طریـق
رسـالههای دکتـری نزدیـک شـویم و ایـن
سـرمایههای ارزشـمند رسـالههای دکتـری بـه
عنـوان پژوهشهـای معتبر دانشـگاهی با اسـتفاده
از تجربههایـی کـه هرکـدام از مـا داریـم بتوانـد
مورد استفاده جامعه علمی ایران قرار بگیرد.
دانشپژوهـی مشـارکتی ،روشـی نویـن
جهت بررسی پدیدههای نوظهور
بـه عقیـده دکتـر ابـاذر اشـتری مهرجـردی،
عضـو هیئت علمی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی« ،دانـش پژوهـی مشـارکتی» ،طـرح
تحقیـق جدیدی اسـت کـه در مـواردی مثـل فهم
فرآیندهـای تغییـر اسـتراتژیها و سیاسـتهای
دولت در حوزههای خاص ،کارایی باالیی دارد.
بـه گـزارش روابط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتـر ابـاذر اشـتری
مهرجـردی که با عنـوان «دانش پژوهی مشـارکتی
بـه مثابه روشـی نوین جهت پدیدههـای نوظهور»
در دومیـن همایـش «مطالعـات روش تحقیـق در
علـوم اجتماعـی ایـران» سـخن میگفـت،
ً
خاطرنشـان کـرد :اساسـا از دهـة  ۵۰میلادی بـه
ایـن طـرف کـه مدلهـا و رهیافتهـای توسـعه
اعـم از شـهری و روسـتایی  -خاصـه از طـرف

آمریـکا  -مطرح شـدند ،طرحهـای مختلفی ارائه
شـد .هـر چـه از دهـه  ۱۹۵۰بـه جلـو آمدیـم از
رویکـرد کمـی و رویکـرد اقتصـادی صـرف بـه
رویکردهـای اجتماعـی و بـه قـول معـروف
مشـارکتی تـر رسـیدیم .بـه همیـن نسـبت،
روشهـای پژوهـش هـم از کمی صرف بـه کیفی
تغییـر کرد و بـا روششناسـیای روبرو شـدیم که
ً
اساسـا از کمـی بـه سـمت کیفـی و بعـد ترکیبـی
حرکت کرد.
وی تصریح کرد :سـه دهه اسـت که همچنان
کـه رهیافتهـای توسـعه بـه سـمت مشـارکتی
رفتند و بحث توسـعه پایـدار و حوزههای مختلف
دیگـر مطرح شـد ،حـوزه زیسـت محیطـی هم با
حـوزه اقتصادی و بعد اجتماعـی و فرهنگی تلفیق
شـدند و اکنـون هم بـا روشـهای مختلف مختلط
و ترکیبـی در تحقیقـات روبـرو هسـتیم .بحثی که
امـروز داریـم ،دانشپژوهـی مشـارکتی و
روششناسـی نظریهپـردازی بـر مبنـای پژوهـش
مشارکتجویانه در علوم اجتماعی است.
اشـتری تصریح کـرد :براسـاس فراتحلیلی که
در سـال  ۱۳۹۸در دانشـگاه تهران انجام شـده ،دو
سـوم پژوهشهـا به صـورت توالی کمـی و کیفی
پشـت سـرهم انجـام شـده کـه در اکثریـت آنهـا
ً
اولویـت بـا روششناسـی کمـی بـوده و نهایتـا
ترکیـب ایـن روشـهای کمـی و کیفـی در مرحلـه
تفسـیر بـوده تـا در مرحلـه تجزیـه و تحلیـل .اگر
بخواهیـم طرحهـای تحقیق آمیخته را سـنخبندی
ً
کنیـم ،عملا سـه دسـته طـرح تحقیـق آمیختـه
داریـم کـه شـامل طـرح تحقیـق بههـم تنیـده،
تشـریحی و اکتشـافی اسـت که خود اکتشافی هم
به چهار دسته تقسیم میشود.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی گفـت :در طـرح تحقیـق
ً
بههـم تنیـده عملا وزن دادههـای کمـی و کیفـی
ً
مسـاوی هسـتند و معموال به صـورت همزمان به
ً
گـردآوری دادههـا میپردازنـد و نهایتـا در تحلیـل
دادهها به مقایسـه دو دسـته دادههای کمی و کیفی
میپردازنـد و بـر همـان اسـاس جمعبنـدی
میکننـد .در طرح تحقیق آمیخته تشـریحی ،وزن
اصلـی بـه دادههـای کمی اسـت اما برای تشـریح
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ابعـاد مختلـف پدیده از روشهـا و دادههای کیفی
هـم اسـتفاده میشـود کـه معمـوال در دو مرحلـه
ً
انجـام میشـود .آنچـه کـه معمـوال در کشـور مـا
رواج دارد هم همین است.
وی افـزود :طـرح تحقیـق آمیختـه اکتشـافی
ً
هـم بـه ایـن صـورت اسـت کـه عملا گـردآوری
دادههـای کیفـی صـورت میگیـرد و در نهایـت
جهـت تعمیمپذیـری ،دادههـای کمـی هـم
جمـعآوری و بـه عبارتـی بـه یافتههـای کیفـی
خورانـده میشـوند .ایـن نـوع طـرح تحقیـق کـه
ً
میخواهیـم راجـع بـه آن صحبـت کنیـم ،عملا
چهـار دسـته اسـت .مـوازی همگـرا ،متوالـی
اکتشـافی ،متوالـی توضیحـی و چندگانـ ه کـه این
ً
چندگانه ،عمال ترکیبی از سه مدل باال است.
اشـتری خاطرنشـان کـرد :طـرح تحقیـق
مـوازی همگـرا کـه رایجتریـن طـرح پژوهـش در
نظـام دانشـگاهی مـا اسـت ،نزدیـک بـه آمیختـه
تشـریحی اسـت ،یعنـی دادههای کمـی و کیفی با
یکدیگـر و به صـورت مجزا جمعآوری میشـوند
و بیشـتر بـرای قضـاوت دادههـای کیفـی اسـتفاده
میشـوند و در نهایـت در مرحله تفسـیر اسـت که
این دو با هم ترکیب میشوند.
در متوالـی اکتشـافی ،تمرکـز بـر دادههـای
کمـی اسـت .یعنـی بـه عبارتـی کسـانی کـه در
تحقیقـات کمـی متبحرتـر هسـتند از ایـن روش
اسـتفاده میکنند اما در نهایـت وزن روی پژوهش
کیفـی اسـت .بـه عبـارت دیگـر دادههـای کمـی
اولیـهای جمـعآوری و دسـتهبندی میشـود تـا
بتوانـد پژوهـش کیفـی را طراحـی کنـد و در طرح
متوالـی توضیحـی ،اولویـت بـا کمی اسـت یعنی
جمـعآوری دادههـا بـه صـورت غیرهمزمـان
صـورت میگیـرد امـا وزن روی پژوهـش کمـی
است.
وی تصریـح کـرد :در نهایـت طـرح تحولـی
الیـهای و چند مرحلهای ترکیبی از موارد باالسـت
کـه بـه دلیل این که روش بسـیار پیچیده و سـختی
هسـتند کمتر مورد اسـتفاده قرار گرفته و بیشـتر در
مـواردی کـه میخواهنـد برنامـه های گسـتردهای
را در طـول زمـان بررسـی کننـد از ایـن روش
استفاده میکنند.
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وی در توضیـح طـرح تحقیـق دانشپژوهـی
مشـارکتی گفت :همانطور که اسـتاد فراسـتخواه به
ً
خوبـی در ابتـدای همایـش مطـرح کردنـد اساسـا
پژوهـش ،طرحـی از تفکـر و یـک سـلوک فهمیدن
ً
اسـت .طریقـه عملـی فهمیـدن اسـت و اساسـا از
تخیـل شـروع میشـود .اگـر بخواهـم ایـن روش را
ً
توضیـح بدهـم ،اوال اینکـه مـن بـ ه طور مشـخص
یکبار این روش را اسـتفاده کرده ام (در طرح موظفی
که در مؤسسـه داشـتم) و به نظرم موفق بوده اسـت.
دومـا ایـن کـه ،ایـن روش ،تفاوت بسـیار زیـادی با
روش هـای دیگـری کـه در طرحهـای مختلـف
اسـتفاده کردم داشـت؛ بدیـن ترتیب که بـه نوعی با
پدیدارشناسـی شـروع میشـود و در نهایـت بـا
گرنـدد تئـوری تمام میشـود ،برای همین بـه عنوان
دانشپژوهـی از آن یـاد میکننـد کـه بحـث
نظریهپردازی در آن مطرح است.
اشـتری خاطرنشـان کرد :اگر بخواهم آن را به
طور روشـن مدلسـازی کنـم ،شـامل دو امر کلی
اسـت که در میانشـان امـری جزئی قـرار میگیرد.
امـر کلـی اولیه آن ،بخشـی از ایمیجینـگ و تخیل
شماسـت کـه بـه روش پدیدارشـناختی نزدیـک
میشـود .بـه عبارتـی شـما پدیـده ،اتفـاق یـا

مسـئلهای را میبینیـد که ورای آن چیزی اسـت که
وجود دارد و به صورت معمولی دیده میشود.
ً
در ایـن بخـش شـما باید اساسـا تخیـل کنید
ً
کـه چه چیزهـای دیگـری احتماال میشـود دید یا
دیـده میشـود .یعنـی کمـی نزدیـک میشـود بـه
بحـث فرضیـهای کـه در روشهـای کمـی مطرح
ً
است اما کامال متفاوت است.
وی در عیـن حـال تاکیـد کرد که ایـن تخیل با
تخیلی که در گذشـته در روشهای پدیدارشناختی
بـه خصوص در حوزه فلسـفه وجود داشـت ،کمی
تفـاوت دارد و تفاوتـش هم این اسـت که تخیل در
روشهای گذشـته به سـطح کنـش در نمیآمد .به
عبارتـی ،فـرد ،جایـگاه و موضـع خـودش را در
نسـبت با آن پدیده یا آن مسـئله یا آن اتفاق روشـن
نمیکـرد .از اینجاسـت کـه تفاوت فاحـش تخیل
در دوران مـدرن با دوران گذشـته مطرح میشـود و
در نتیجـه ایـن کنـش و اعلام موضـع بـا موضـوع
اسـت که به مفهـوم درآوردن و صورتبندی جدیدی
حاصل میشود.
اشـتری در جمعبنـدی توضیحـات خـود
تصریـح کرد :وقتی کـه میخواهید فراینـد و روایتی
از اتفاقها یا پدیدهایی که موجود اسـت را بررسـی

بکنیـد بنـا بـر ویژگیهـا و شـرایطی کـه داریـد و
براسـاس تجربـه زیسـته و دانشـی که داریـد ،تخیل
ً
میکنیـد که احتمـاال میتواند شـرایط و مناسـبات
دیگـری وجـود داشـته باشـد .ایـن موضـوع یـک
ً
موضـوع کاملا ذهنـی اسـت کـه ممکـن اسـت
صورتبنـدی دقیقـی هـم نداشـته باشـد و بـا وضـع
موجـود اختالفاتـی داشـته باشـد و مسـائلی از این
دسـت .بر همین اسـاس یعنـی با ایـن رویکرد کلی
کـه داریـم و تخیلـی که کردیـم که ممکن اسـت با
وضـع موجـود متفـاوت باشـد ،تلاش میکنیم که
مؤلفههـا ،پایههـا و شـاخصههای اصلـی روایـت
موجـود را شناسـایی کنیـم .اینجـا آن امـر جزئـی
اسـت .همان جایی اسـت که پای شـما روی زمین
اسـت و در میدان قـرار میگیرید؛ بنابرایـن در رفت
و برگشـت دیالکتیکـی بیـن آن امـر کلـی تخیلـی
اولیـهای کـه داریـد بـا روایـت موجـودی کـه وجود
دارد و تعارضهـا و تناقضهایـی کـه بیـن ایـن دو
وجـود دارد ،روایت جدیدی را بازگویی و بازنویسـی
میکنید.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
ً
فرهنگـی و اجتماعـی تصریـح کـرد کـه عملا
مهمتریـن کارکـرد ایـن روش در فهـم فرایندهـای
تغییـر و توسـعه اسـت ،چـه در افـراد ،چـه در
گروههـا ،چـه در سـازمانها و البتـه بـه طـور
خـاص در دولـت .به نوعی بـرای اینکـه اینجا هم
بتوانـد تنـه به تنـه تحلیل گفتمـان بزنـد ،حاال چه
گفتمـان انتقـادی و چه غیرانتقادی .بـه عبارتی اگر
مـا بخواهیـم فرایندهـای تغییر تصمیمـات دولت
یـا اسـتراتژیها و سیاسـتهای دولـت در یـک
حـوزه خاصی را فهـم کنیم میتوانیـم از این روش
اسـتفاده کنیـم یعنـی با تحلیلـی که نسـبت به امر
واقـع موجـود داریـم ،روایـت موجـود را بررسـی
میکنیـم و بـه عبارتـی بنابـر آن وضعیـت تخیلـی
کـه داریـم و میتوانـد راهگشـا باشـد و وضعیت
مطلوبـی را ترسـیم کنـد ،روایـت موجـود را
طراحی میکنیم.
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برگزاری همایش آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونا

«مدیریت ژلهای»
الزم در نظام آموزشی
کشور در دوره کرونا
محقق نشد
رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با
بیـان این که مدیریت ژلـهای الزم بـرای اداره نظام

آمـوزش عالـی کشـور در شـرایط مدیریتناپذیـر
پاندمـی کرونـا به خوبی اعمال نشـد بـر ضرورت
بهرهگیـری از یافتههـای تحقیقـات و تجـارب این
دوره بـرای مدیریـت ایـن نظام در شـرایط متفاوت
پساکرونا تأکید کرد.
دکتـر حسـین میرزائـی در همایـش «آموزش
عالـی در دوران کرونـا و پسـاکرونا» کـه روز
دوشـنبه  ۲۹آذرمـاه بـ ه همـت موسسـۀ مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و بـا همـکاری معاونـت
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـاتو
فنـاوری برگـزار شـد ،اظهـار داشـت :تعابیـر
مختلفـی بـرای توصیـف وضعیتی که در دو سـال
اخیـر بـا آن مواجهیم بـه کار رفته که مـن مایلم از
تعبیر «چرخـش کرونا» یا «چرخـش کووید »۱۹
بـرای آن اسـتفاده کنـم« .چرخش» واژهای اسـت
کـه در سـده اخیـر در برخـی مواقـع بـه کار بـرده
شـده اسـت؛ مثـل «چرخـش زبانـی»« ،چرخش
فرهنگـی» و … در حـوزه علوم انسـانی که بیشـتر
بـه معنـی توجه ویـژه یا نگریسـتن به همـه چیز از
یک منظر خاص است.
وی خاطرنشـان کـرد :پاندمـی کرونـا با توجه

بـه ابعـاد گسـترده و تأثیـرات عمیقـی که داشـت،
پنجـره جدیـدی را بـاز کـرد کـه همـه چیـز را از
منظـر آن ببینیـم .همهگیری کرونا آن چنان شـرایط
ویـژهای را ایجـاد کـرد که زمـان و عصـر را به قبل
و بعـد از خـود تقسـیم کـرد .بـه تعبیـر برخـی
اندیشـمندان علـوم ارتباطـات بـا بـروز پاندمـی
کرونا گویی به یک جهان دیگر پرتاب شدیم.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریح کـرد :اگرچه پاندمـی کرونا در
همـه حوزهها تاثیر گذاشـت ولی شـاید بیشـترین
اثرگـذاری را در حـوزه آمـوزش عالـی داشـت.
پاندمـی کرونـا در عین حـال پدیدهای بـا تاثیرات
تناقضنمـا (پارادوکسـیکال) اسـت یعنـی در
شـرایطی که در اثر شـکاف دیجیتـال در دنیا عمال
نوعـی نابرابـری آموزشـی را سـبب شـد ولـی در
مقابـل بـه دلیـل دسترسـی های بـی سـابقهای که
در سـطوح مختلـف حتـی دورههـای دانشـگاهی
ایجاد کرد به عدالت آموزشی کمک کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :پاندمـی کرونـا،
اقتضائـات خاصـی در حـوزه امـوزش عالـی
داشـت ،مثلا در ایـران در حالـی کـه طبـق آمـار
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رسـمی تـا قبـل از پاندمـی کرونا تنها یـک درصد
دانشـجویان بـه صـورت مجـازی تحصیـل
میکردنـد ،بـا بـروز پاندمـی ناگهـان  ۱۰۰درصد
آمـوزش عالـی کشـور مجـازی شـد .البتـه واقفم
کـه آموزش عالی مجازی شـئون خـاص و تکنیک
هـا و ابـزار و ادوات خاصـی را طلـب مـی کنـد و
اسـتفاده از بسـتر الکترونیـک برای ارائـه دروس به
همـان شـیوه سـنتی ،آمـوزش مجـازی بـه معنای
واقعـی نیسـت ولـی بـه هـر حـال گام نهـادن در
همان مسیر است
میرزائـی بـا بیان اینکه در شـرایط پـس از کرونا
هم دانشـگاهها کاملا حضوری نخواهند شـد و در
بهتریـن وضعیـت بـا دوگانه یـا همزیسـتی آموزش
مجـازی و حضـوری مواجـه خواهیـم بـود ،اظهار
داشـت :آمـوزش مجـازی تحـوالت اجتماعـی،
سیاسـی و فرهنگی خـاص خود را به همراه داشـته و
دارد .مثال «سـیالیت و المکان شـدن دانشـگاه» که
در نگاههـای آیندهنگرانـه قبلـی پیشبینی شـده بود
در عمـل تحقـق پیـدا کـرده اسـت .در ایـن شـرایط
بسیاری از اسـاتید توانستند ،بدون اینکه اخاللی در
فعالیـت آموزشـی آنهـا ایجـاد شـود از آلودگـی و
هزینههـای فزاینده شـهرهای بزرگ به روسـتاها پناه
ببرند و نفسی تازه کنند.
میرزائـی بـا بیـان ایـن کـه وضعیـت خـاص،
اقتضائـات ویـژه دیگـری را هـم در سـطوح خـرد،
میانـه و کالن آمـوزش عالی داشـته که بایـد به آنها
توجـه شـود ،اظهـار داشـت :بـا ایـن کـه زحمات
زیـادی بـرای غلبه بـر چالش هـای پاندمـی کرونا

کشـیده شـد و تدابیـر مختلفی هم اندیشـیده شـد
ولـی هنـوز هـم بـا مشـکالت زیـادی در مدیریت
ایـن شـرایط ویـژه کـه نوعـی «مدیریـت مدیریت
ناپذیـران» را طلـب میکند مواجهیـم .مثال برخی
آییـن نامـه هـا و ابلاغ هایـی کـه از طـرف سـتاد
کرونـا و وزارت علـوم منتشـر شـد در تناقض با امر
واقـع بـود .مشـکلی کـه در هـر دو دولـت بـا آن
مواجـه هسـتیم این اسـت کـه در سـتاد کرونا مثال
بـرای یـک هفته بعد تصمیـم گیری میشـود غافل
از اینکـه وقتـی سیسـتم آموزشعالـی کشـور ایـن
چنیـن دچـار تغییر شـده و مسـایل زیـادی از قبیل
تامیـن خوابـگاه و تغذیـه و … وجـود دارد ،امـکان
اینکه با دسـتورالعملی ضربتی بتوان دانشـگاهها را
ظـرف یـک هفتـه بازگشـایی کـرد وجـود نـدارد و
حتـی امکان بازگشـایی دانشـگاه ها در آبـان ماه که
بارها بر آن تأکید شده بود فراهم نشد.
وی افـزود :در مـورد آمـوزش و پـرورش کـه
مشـکل بـه مراتب بیشـتر بود بـه طوری کـه بارها
اعلام شـد کـه مـدارس مـاه بعـد بـاز می شـوند
ولـی چنـد روز از موعد مقـرر ،خلاف آن اعالم
شـد یعنـی متاسـفانه ،مدیریـت ژلـهای را کـه
ضـرورت ایـن دوران بـود کمتـر شـاهد بودیـم.
رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با
تأکیـد بر ضـرورت شناسـایی مقتضیات شـرایط
جدیـد در سـطوح مختلـف آموزش عالـی اظهار
داشـت :مؤسسـه سـعی کـرد بـا برگـزاری جلسـه
سلسـله نشسـتهای «از آموزش عالی کالسـیک
تـا آموزش عالـی الکترونیکی» که بـه همت دکتر

ماحـوزی – معاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه
– و بـا حضـور اندیشـمندان مختلف برگزار شـد و
فراخـوان و اجـرای مجموعـهای از پژوهشهـا که
نتایـج آن در همایـش امـروز ارائـه شـد ،دیـدگاه
هـای کارشناسـان و حاصل یافتههـای محققان را
بـه مدیـران آمـوزش عالـی عرضـه کنـد .البتـه بـا
توجـه بـه ایـن کـه تحوالتـی کـه بـه لحـاظ
سـاختاری ،فرهنگی ،اجتماعـی و اقتصادی نظام
آمـوزش عالـی را درگیـر کـرده منحصـر بـه ایـران
نیسـت مجموعـهای از تجربیـات جهانـی را هـم
ترجمـه و در اختیـار مدیران آموزش عالی کشـور
قـرار دادهایـم که امیـدوارم مجموعه ایـن تالشها
بـه تصمیـم سـازی هـای بهتـر در حـوزه آموزش
عالی کمک کند.
در همایـش «آمـوزش عالـی در دوران کرونـا و
پسـاکرونا» پژوهشهـای انجام شـده در مؤسسـه با
محوریـت کرونا و آموزش عالی ارائه میشـد .در پنل
اول بـا محوریـت «کرونـا و فعالیتهـای فرهنگی و
اجتماعی دانشگاهیان» ،دکتر حسـین میرزائی (دبیر
علمـی همایش) ،دکتـر عباس کاظمـی ،دکتر اعظم
صنعتجـو ،دکتر سـید مهـدی متولیان ،دکتـر فرید
عزیـزی ،دکتـر احمـد کالتـه سـاداتی و دکتـر جبار
رحمانیسخنرانیکردند.
در پنـل دوم نیـز بـا محوریـت «کرونـا و آینده
آمـوزش عالـی ایـران» دکتـر وحیـد یـزدی
فیضآبـادی ،دکتـر فرنـاز عینیخـواه ،دکتـر زهـرا
ماهـر ،دکتـر رضـا بگلـو  ،دکتـر سـمیه رحیمی و
دکتر رضا ماحوزی سخنرانی کردند.

آنچه کرونا از ما گرفت و آنچه کرونا به ما داد؛
بازخوانی یک پرونده آموزشی
دانشـیار فلسـفه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی معتقد اسـت ضربه سـهمگین کرونا بر
پیکـر نحیـف دانشـگاههای ایـران کـه پیـش از
پاندمـی نیـز دچـار فسـاد و چالشهـای متعـدد
بودنـد ،برافکنـدن طرحـی نـو از هویت و زیسـت
دانشـگاهی در بازگشـت بـه دانشـگاه را
اجتنابناپذیر کرده است.

دکتـر رضا ماحـوزی روز دوشـنبه در همایش
«آمـوزش عالـی در دوران کرونـا و پسـاکرونا»
(ارائـه پژوهشهـای انجـام شـده در مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی) اظهار داشـت:
آمـوزش عالی کشـور ،پیـش از پاندمـی کرونا نیز
بـا چند بحـران و چالش جـدی مواجه بـود؛ یکی
فسـاد پژوهشی گسـتردهای که بسـیاری از استادان
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نـه تنها ناظر کـه حتی در آن دخیل بودند .فسـادی
کـه نظام ارتقـای دانشـگاهی هم با آن گـره خورده
و یـک گـردش مالـی گسـترده در این حـوزه رواج
یافتـه بـود .مجلات پژوهشـی و بنگاههـای پایان
نامهنویسـی و مقالـه نویسـی نیـز علیرغـم وضـع
قوانینـی چنـد ،بـا قـوت تمـام در فـارغ التحصیل
ً
کـردن افـرادی کـه صرفـا بـرای کسـب مـدرک به
دانشگاه آمده بودند ،نقش داشتند.
وی خاطرنشـان کـرد :در حـوزه آمـوزش هم از
ً
یـک دهـه قبـل خصوصـا طـی چهـار ،پنـج سـال
اخیـر ،سـطح آمـوزش بـه شـدت افـت کـرده،
کالسها بی اعتبار شـده بود ،اسـاتید کمتر از منابع
جدید آموزشـی بهره میبردند و شـکاف بین اسـتاد
و دانشـجو روز بـه روز عمیقتـر میشـد .تـا قبل از
کرونـا در بحـث ارتبـاط بـا صنعـت و حوزههایـی
نظیـر حـل مشـکالت عمومـی ،هدایـت دانشـگاه
توسـط جامعه ،بحث اشـتغال و احترام دانشگاهیان
در جامعه هم با بحران جدی مواجه بودیم.
معاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد :از درون دانشـگاه
هـم ،مقوله مهـم جامعهپذیری دانشـگاه لطمه دیده
بـود؛ بـه طـوری کـه دانشـگاه نه تنهـا دیگـر نیروی
پیشـروی جامعـه نبود کـه گویا یکـی از کارکردهای
آن ،کنترل کنشـگریهای جدید شـده بود .کاری که
کرونـا کرد این بـود که ضربه محکمی بـه این پیکره
نحیـف زد کـه علیرغم سـیلیهایی کـه از جامعه،
دولـت و غیـره خـورده بود بیدار نشـده بـود .به گفته
وی ،کرونـا عالوهبـر تعطیلـی کالسهـای درس
حضوری و قطع ارتباط مسـتقیم اسـتاد و دانشجو و
محافـل و نشسـتهای مرسـوم ،بـازار سـیاه
پژوهشهای رسـمی دانشـجویی را نیـز گرمتر کرد.
فعالیتهای فرهنگـی و اجتماعی مرسـوم از میدان
دانشگاه رخت بر بسـت و جامعهپذیری دانشگاهی
از کارویژههای دانشـگاه خارج شـد .معضله ارتباط
دانشـگاه و صنعت نیـز بهانهای مناسـب یافت .این
ضربـه محکـم و ناخواسـته به پیکر دانشـگاه ،خیال
مدیـران را هـم راحت کرد که علی غم سهمشـان در
آن نابسـامانی ،بدنبال نسـخه درمان آن بودند .کرونا
بـه همگان تفهیـم کرد کـه بایـد راه دیگـری را پیش
گرفت و طرحی نو درانداخت.

بـه گفته دکتـر ماحـوزی ،در مجال فـراخ اما راه
نرفتـه و نکوبیدهای که کرونا پیشروی دانشـگاهیان
اعـم از اسـتادان و دانشـجویان و کارکنـان قـرار داد،
برخی از اسـتادان و دانشجویان خالق و بااستعداد،
از فضای سـایبری اسـتفاده احسـن را برده و تدریس
خالقانـه را با لحاظ مؤلفههای مهارتی و پداگوژیک
و تربیتـی و اخالقـی در ایـن میدان سـیال تعریف و
اجرایـی کردنـد .تولید محتواهـای علمی و فرهنگی
جدید و اسـتفاده از منابع و محتواهای دانشگاههای
معتبـر جهـان نیـز در فهرسـت منابـع آموزشـی و
پژوهشـی آنهـا قـرار گرفـت .در ایـن دو سـال،
هرچنـد کتابخانهها کمرونق شـد امـا کتابخانههای
دیجیتال بسـیاری نمایان شـد که خوانندگان خود را
از سـرزمینهای متعـدد انتخـاب کـرد .هـوش
مصنوعـی در رشـتههای فنـی و مهندسـی طـرق
جدیدی از فعالیت غیرحضـوری از کار و تمرین در
کارگاههـا را بـه نمایـش گذاشـت و اپهـای متعدد
شـیوههایی بـرای پیونـد دانـش و علـم و دانشـگاه با
جامعـه و صنعـت ارائـه دادنـد .کارکنان دانشـگاهها
نیـز از این فضا برای تنظیـم و مصالحه کار و زندگی
اسـتفاده مناسـب بردنـد؛ هرچنـد در ایـن مقولـه و
مقـوالت قبـل ،راه نرفتـه همچنـان بسـیار اسـت.
ماحـوزی بـا بیـان این کـه پاندمـی کرونـا ،افقهای
وسـیعی به وسـعت جهان را در مقابل آموزش عالی
کشور گشـود ،اظهار داشت :پرسـش اساسیای که
پیـش روی همـه ماسـت ایـن اسـت کـه آیـا عرصه
نوینـی کـه در مقابـل مـا قـرار گرفتـه ،ادامـه عرصه
دانشـگاه حضـوری و فیزیکی قبلی اسـت یا سـبک
جدیـدی از زیسـتن دانشـگاهی را میطلبـد؟ بـه
عبـارت دیگر آیا باید راه خود را از گذشـته جدا کرده
و دنبـال هویتـی جدید در فضای سـایبری باشـیم یا
میتوانیـم همـان قواعد قدیم را بهسـازی کـرده و به
فضای جدید بیاوریم؟
وی خاطرنشـان کـرد :موسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری با برگزاری بیسـت نشسـت تخصصی «از
آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی» و برگـزاری ایـن همایـش و
همایشهـای قبـل و انجـام تحقیقـات جدیـد و
ترجمـه پالیسـیهای معتبـر در جسـتجوی پاسـخ
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ایـن سـوال اسـت که آیـا این عرصـه نوپدیـد که به
زودی بـا تحوالتی دیگر همچـون انقالب صنعتی
چهـارم تکمیـل میشـود ،عرصه هویتـی متفاوتی
اسـت یا باید با همـان شـاقولها و معیارهای قبلی
بـه سـراغ آن برویـم .در نشسـتهای از آمـوزش
عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی،
 ۳۶اسـتاد و صاحبنظـر در سـخنرانیهای خود در
سـخنرانیها و گفتگوهـای تخصصـی متذکـر
ً
شـدند که این فضـای جدید ،فضایی شـدیدا چند
بعـدی و بـی ذات اسـت ،فاقـد وابسـتگی بـه یک
سـازمان یـا سـرزمین یـا کشـور ،و مقتضـی نـوع
خاصـی از دموکراسـی و تولیـد دانـش اسـت که با
مشارکت بینالمللی حاصل میشود.
ماحـوزی بـا اشـاره بـه انتشـار مجموعـه
سـخنرانیهای ارایـه شـده در این  ۲۰نشسـت در
قالـب کتابی بـا عنوان «از آموزش عالی کالسـیک
بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی» اظهـار داشـت:
هـدف از انتشـار ایـن کتاب ایـن بود کـه مدیران و
تصمیـم گیرنـدگان حـوزه آمـوزش عالـی در
دانشـگاهها ،وزارت علـوم و دیگـر نهادهـای
تصمیمسـاز از تحوالتـی که در آینـده خیلی دور و
در عیـن حـال ،خیلـی نزدیـک بـا آنهـا مواجـه
میشـویم مطلـع شـوند .تحولـی جهانـی کـه
مسـئله ایـن دولـت یـا آن دولـت نیسـت.
بـه گفتـه معـاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی در آینده با اشـکال
جدیدتـری از آمـوزش و کنـش علمـی روبـهرو
خواهیـم بـود کـه اگـر نخواهیم خـود را با شـرایط
جدیـد وفـق دهیـم ،زمیـن خـوردن ایـن نظـام
آمـوزش عالـی قطعـی خواهد بـود .بـرای رفتن به
سـمت فضـای جدیـد ،نیازمنـد فرهنـگ و
مهارتهـای جدیـدی هـم هسـتیم کـه چـه بسـا
بسـیاری از ایـن مهارتهـا بـا توجه به ایجـاد پنج
میلیـون شـغل جدیـد کـه در نتیجـه رشـد هـوش
مصنوعی فضای کسـب و کار و زیسـت اجتماعی
جوامـع را در اختیـار خواهنـد گرفـت ،بیـرون از
دانشـگاه آمـوزش داده شـود .لـذا آمـوزش عالـی
اگـر نتواند خود را متناسـب با نیازهـا و تقاضاهای
بیرونـی بازآرایـی کنـد ،بیشـک بـازی را باخته و
به عنصری موزهگونه تبدیل خواهد شد.
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مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فاصله گرفتن از انزوای
اجتماعی ،هدف اول
فعالیتهای فرهنگی
دانشگاه باشد
دکتـر عبـاس وریج کاظمـی ،عضو هیئـت علمی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیان
این که دانشـگاه پسـاکرونا با مسـائلی مثل انزوای
اجتماعـی مواجـه خواهـد بـود تاکیـد کـرد کـه
مهمتریـن هـدف فعالیتهـای فرهنگـی
دانشـگاهها در ایـن دوره بایـد مقابلـه بـا انـزوای
اجتماعی دانشجویان باشد.
دکتـر عبـاس وریـج کاظمـی کـه بـا عنـوان
«کرونـا و فعالیتهـای بدیل فرهنگـی و اجتماعی
دانشـجویان» در همایش «آمـوزش عالی در دوران
کرونـا و پسـاکرونا» سـخن میگفـت ،اظهـار
داشـت :پرسـش جـذاب و هیجانانگیـزی کـه
میتـوان ایـن روزهـا مطـرح کـرد ایـن اسـت
که دانشـگاه پـس از کرونـا چـه شـکلی خواهـد
بـود؟ در اغلـب گزارشهـا و مقاالتی کـه در زمینه
آمـوزش عالـی نوشـته میشـود ،سـعی میکننـد
گمانهزنیهـای خودشـان را راجـع بـه اشـکالی که
دانشـگاهها پـس از کرونـا به خـود میگیرنـد ارائه
کننـد؛ امـا کمتر به این سـؤال پرداخته میشـود که
چه دانشـگاههایی پـس از کرونا نخواهنـد بود؟ در
واقـع همزمان با دگردیسـی دانشـگاه پـس از کرونا

بایـد بـه ناپدید شـدن و مـرگ برخی از دانشـگاهها
ً
هـم فکـر کـرد خصوصـا در جامعه دانشـگاهی ما
کـه با احتسـاب تکتـک واحدهای دانشـگاه آزاد،
بالـغ بـر دو هـزار و  ۸۰۰واحـد دانشـگاهی در
سراسـر ایـران داریـم و از ایـن لحـاظ جـزو
کشـورهایی هسـتیم کـه بیشـترین دانشـگاهها را
دارند.
وی خاطرنشـان کـرد :اتفاقاتی کـه کرونا برای
مـا رقـم میزنـد هـم منجـر بـه دگردیسـی در
اشـکالی از دانشـگاههای بـزرگ میشـود و هـم
باعـث ناپدید شـدن برخـی دانشـگاههای کوچک
و کمتـر کارآمـد میشـود .پـس بایـد بـه ایـن نکته
هـم توجه بکنیـم که کرونـا احتماال مرگ بسـیاری
از دانشـگاههایی را کـه بـه دلیـل عـدم اقبـال
دانشـجویان در دهة اخیر در آسـتانه تعطیلی بودند
تسـریع خواهـد کـرد .پدیـده ناپدیـد شـدن
دانشـگاهها یعنـی وقتی شـما کالسهـا را مجازی
ً
میکنیـد دانشـجویانی میآینـد کـه اساسـا فضای
دانشـگاه ،اسـتادان و کارمندهـا و کارشناسـان
فرهنگـی را نمیبیننـد و فارغالتحصیـل میشـوند.
س مـا کـه در آسـتانه
االن دانشـجویان فوقلیسـان 
ً
پاندمی کرونا وارد دانشـگاه شـده بودنـد ،تقریبا رو
به فارغالتحصیلی هسـتند و دانشـجویان لیسـانس
ما باید سـال سـوم باشـند و اگر همچنان دانشـگاه
باز نشود سال بعد فارغالتحصیل میشوند.
کاظمـی بـا طـرح ایـن سـوال کـه نسـلی کـه
دانشـگاه را ندیـد و فارغالتحصیـل شـد بـا چـه
پیامدهایـی مواجـه خواهـد شـد و چـه تأثیـری
بـر روی نسـلهای بعدی و بـر روی خود دانشـگاه
خواهـد داشـت ،گفـت :یکـی از پیامدهـای ایـن
وضعیـت ،همیـن دگردیسـیای اسـت کـه در
دانشـگاهها رخ خواهـد داد از جملـه ایـن کـه
ضـرورت آمـدن بـه دانشـگاه دیگـر کمرنـگ
میشـود چون طـی مطالعـهای که سـال ۹۴-۹۵
انجام داده بودیم مشـخص شـده بـود که در بخش
قابـل توجهـی از دانشـگاههای بـزرگ مـا ،غیر از
دانشـگاههای مادر ،کالسهای درس دانشگاهی،
دیگـر کارکـرد اطالعرسـانی چندانـی ندارنـد و
همـان موقـع ایـده «مـرگ دانشـگاه» را مطـرح
کردم.

وی خاطرنشـان کـرد :اسـاس این ایـده مبتنی
بـر این بـود که دانشـگاهها از لحـاظ کالس درس،
مرکزیـت خـود را از دسـت میدهنـد .چیـزی که
دانشـگاهها را در سـالهای  ۱۳۹۵و  ۹۶نگـه
میداشـت ،محیـط دانشـگاه یعنی فضا و اتمسـفر
دانشـگاه بـود .حاال ما ایـن را هم نداریـم .در واقع
بیشـتر از کالس درس ،آن جـو خاص دانشـگاه که
دانشـجویان در تعامل با یکدیگـر قرار میگرفتند و
از هـم چیـزی یـاد میگرفتنـد ،فعالیتهـای
فرهنگـی یـا فـوق برنامـه کـه دانشـجویان برگـزار
میکردنـد ،شـکل تعاملات ،رفتارهـا ،روابـط و
خـود آن اتمسـفر بـود کـه دانشـجویان را تربیـت
میکـرد .حـاال فکر کنید کـه ما همـة آن چیزهایی
را کـه ارزشـمند و دارای کارکردهـای مهـم بودنـد
حـذف کنیـم و آن چیـزی کـه کارکـرد نداشـت یـا
کارکـرد خیلـی کمی داشـت نگهداریـم .آن هم به
شـکل بسـیار مبتذلـش یعنـی کالسـهای آنالیـن.
چـون ما در واقـع یک جور کالس مجـازی نداریم
بلکـه کالس آنالیـن داریـم .خیلـی از اسـتادها،
فایـل صوتی ضبط شـده کالسشـان را میگذارند و
میرونـد بـه سـوالها پاسـخ نمیدهنـد و آنهایـی
هـم کـه میآینـد بـه خیلـی از سـؤالها پاسـخ
نمیدهند و کالس جنبه یکسویه دارد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریح کـرد :در مطالعهای
که سـال پیـش انجام دادیـم به این نتیجه رسـیدیم
کـه این سـاختار سـامانههای دانشـگاهی در ایران
سـاختار افراطگرایانـه ،سـرکوبگر و از باالسـت و
شـیوه تعامـل در خود نـدارد .در چنیـن وضعیتی،
محیـط دانشـگاه یعنـی چیـزی کـه قلب دانشـگاه
بـود را حـذف کردهایـم و چیـزی رل که بسـیار در
آن ضعف داشـتیم یعنی کالسهای دانشـگاهی را
ً
نگـه داشـتیم .آن هـم بـه شـکل آنالیـن و تقریبـا
بیکیفیـت .درسـت اسـت کـه اسـتادهای مـا در
ایـن یکی ،دو سـال تجربه اندوختنـد و روشهای
آمـوزش و نرمافزارهـا هـم ارتقا پیدا کردنـد ،اما ما
داریـم راجـع بـه هویـت دانشـگاه صحبـت
میکنیـم .مسـاله دیگـری کـه بـه ویـژه در
دانشـگاههای بـزرگ رخ داد ،بحث عـدم تمایل به
بازگشـت به کالسـهای درس چه در بین اسـتادان
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و چـه در بیـن دانشـجویان اسـت .ایـن مسـاله
ً
احتمـاال در بیـن کارمنـدان که بـاز وارد دانشـگاه
میشـوند و ناچارنـد که در دانشـگاه حضـور پیدا
کننـد هـم وجود دارد و بین اسـتادان شـاید بیشـتر
از این هم باشد.
کاظمـی گفـت :بایـد رغبتـی برای آمدن سـر
کالس درس در اسـتادان و دانشـجویان باشـد ،اما
اغلـب وقتـی پـای عمـل میرسـد حـس عـدم
تمایـل وجـود دارد و مسـائل عمدة دیگـری هم به
لحـاظ روانشـناختی و جامعهشـناختی وجود دارد
کـه از ایـن بـه بعـد خـودش را در دانشـگاه نشـان
میدهـد .روانشـناسها بایـد بـه مسـائلی چـون
افسـردگی و انـزوا توجـه کننـد .در مرکـز توجـه ما
جامعهشناسـان هـم همـان انـزوای اجتماعـی
اسـت .دانشـجویان بـه نحـو فزاینـدهای در ارتباط
بـا تعاملات بیـن خودشـان دچار یـک نـوع انزوا
میشوند.
وی خاطرنشـان کـرد :ممکـن اسـت یـک
سـری دانشـجویان از طریق شـبکههای اجتماعی
دانشـجویان فعـال باشـند ولـی بـا بسـیاری از
دانشـجویان کـه صحبـت میکـردم در گروههای
مجـازی دانشـگاه چنـدان فعالیـت ندارنـد یعنـی

دانشـگاه نتوانسـته کانکشـن را برقـرار کنـد.
واحدهـای فرهنگـی دانشـگاه ،معاونتهـا و
ً
کارشـناسهای فرهنگی دانشـگاهها اساسـا چنین
دغدغـهای نداشـتند و دغدغهشـان بحـث آموزش
بوده اسـت .ایـن دغدغه را نداشـتهاند که چطوری
اینهـا بـا هـم وارد تعامـل بشـوند ،چطـوری رابطه
بیـن اسـتاد و دانشـجو شـکل بگیـرد .چگونـه
تعامل میان دانشجویان شکل بگیرد.
کاظمـی بـا بیان ایـن کـه بسـیاری از اتفاقات
سـر همیـن
مثبتـی کـه در دانشـگاه میافتـاد ِ
پیوندهـای دانشـجویی بـود ،گفـت :ایـن پیوندها
بـود که بسـیاری اشـکال اجتماعی را که دانشـگاه
مولـد آنهـا رقـم مـیزد و البتـه بـا حـذف محیط
دانشـگاهی دیگـر چنیـن اتفاقـی نمیافتـد.
پیوندهـای اجتماعـی پدیده بسـیار بسـیار مهمی
برای ما جامعهشناسـان اسـت که از بعـد فرهنگی
بایـد بـه آن توجـه بشـود و دو تحـول عمـده در
گروههـای مرجـع و فـرم فعالیتهـای فرهنگی باید
مـورد توجـه قـرار بگیـرد ،بحثی کـه فکـر میکنم
یـک یـا دو سـال پیـش مطـرح کـردم و اینجـا
میخواهم به آن اشارهای بکنم.
وی خاطرنشـان کـرد :گروههـای مرجع یعنی
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گروههـای پرنفـوذی کـه در فضـای دانشـجویی
تأثیرگـذار بودنـد امـروزه متحـول شـدهاند.
اسـتادانی کـه تأثیر میگذاشـتند ،دیگر نیسـتند که
تأثیر بگذارند .استاد-سـلبریتیها در این دو سـال
خیلـی اوج گرفتهانـد .اسـتادانی که توانسـتهاند در
فضـای مجـازی خودشـان را بـاال بکشـند ،فالوئر
جمـع کننـد و فالوئرهایشـان فراتـر از محیـط
دانشـگاه و کالس درس بـرود .بـه جامعـه متصـل
بشوند .اسـتادانی که چنین شـرایطی ندارند گویی
مردهانـد! بـه قـول حافـظ «هـر کـه در ایـن حلقـه
نیسـت ،فارغ از این ماجراسـت» اسـتادانی که در
شـبکههای اجتماعی فعال نیسـتند صدایشـان هم
شـنیده نمیشـود البته من دانشـجو  -سـلبریتیها
را هـم سـال پیـش مطـرح کـردم کـه نقش بسـیار
مهمـی در فرهنگسـازی محیـط دانشـگاهی و
فعالیتهـای فرهنگـی دانشـگاهی دارنـد و بایـد بـه
آنهـا توجه شـود و بـه کارشناسـان فرهنگـی لینک
شـوند و یا آنهـا را به مثابـه کارشناسـهای فرهنگی
جدید حساب کنیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریـح کـرد :اشـکال
فعالیتهـای فرهنگـی هـم دچـار تحـول شـده و
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الگوهـا و نشسـتهایی کـه پیـش از ایـن غالـب
بودنـد ،احتمـاال غالـب نخواهنـد و فرمهـای
نوپدیـدی کـه بـر پایـه شـبکههای اجتماعـی و
شـبکههای مجازی هسـتند ،غالب خواهند شـد.
فقـط کافی اسـت فقط به تعـداد رادیوپادکسـتها
و رادیوهـای مجـازی کـه توسـط دانشـجویان و
فارغالتحصیلان در محیط دانشـگاه شـکل گرفته
توجـه کنیـم کـه چقـدر تأثیـر میگذارنـد .البتـه
شـاید بگوییـم کـه کرونـا باعـث شـده کـه حیطه
تأثیرگـذاری دانشـگاهیان ،دانشـجویان فعـال و
اسـتادان فعـال بسـیار وسـیع شـده ،بـه سـطح
جامعه رسـیده اسـت .اینهـا جنبههـای مثبتی بوده
که برای ما رقم خورده است.
کاظمی خاطرنشـان کـرد :فعالیتهـای بدیلی
کـه وجـود دارد و مـن پیـش از ایـن هـم آنهـا را
مطـرح کـردم ،سـلبریتی محور ،سـرگرمی()Fun
محـور و مبتنـی بر شـبکههای اجتماعی هسـتند.
در واقـع سـرگرمی میتوانـد میانجی خوبـی برای
انتقـال فرهنگی باشـد .همچنان که در بسـیاری از
جوامع هسـت ولی مـا در ایران متأسـفانه فان را به
ً
دالیـل مختلفی که عمدتـا ایدئولوژیک اسـت در
مقابـل امر فرهنگی قـرار داده و کنار گذاشـتهایم و
بـرای امـر فرهنگـی ،مقام خاصـی قائل شـدهایم.
همـان طـور کـه مـن در مقدمـه عـرض کـردم،
ارتبـاط و پیونـد باید اولویت اول مـا در محیطهای
دانشـگاهی و فعالیتهـای فرهنگـی دانشـگاهی
باشـد .ایدههایـی که در بـاب فرهیخته سـاالری و
شخصیتسـازی و امثالهـم مطـرح میشـود،
چیزهـای خوبـی اسـت امـا ارتبـاط و پیونـد و
کمـک بـه فاصله گرفتـن از انـزوای اجتماعی باید
هدف اول فعالیتهای فرهنگی باشد.
وی تصریـح کـرد :در همـة جهـان فعالیتهای
فرهنگـی در برابـر انزوای اجتماعی قـرار میگیرد،
نـه با هدف فرهیختهسـازی و شـخصیتپردازی و
اینهـا .هدف بایـد این باشـد که دانشـجوها با هم
پیونـد برقـرار بکننـد و از بسـیاری از آسـیبهای
اجتماعـی و فرهنگـی کـه بـه دلیـل مهاجـرت،
سـکونت در خوابـگاه ،فشـار درسـی و  ...آنهـا را
تهدید میکند ،نجات پیدا کنند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات

فرهنگـی و اجتماعـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در
آسـتانه رفتـن بـه دنیـای متـاورس و زندگـی
دوم هسـتیم ،اظهـار داشـت :امـروزه از
تکنولـوژیای صحبـت میکننـد که بـا یک عینک
مـا را بـه زندگـی دوم میبـرد و همـة اتفاقـات در
دنیـای متاورس و داخل گوشـیهای مـا رخ خواهد
داد .بایـد نـگاه کنیـم کـه چگونـه میتـوان
زیرسـاختهای فرهنگـی و کارشناسـهای فرهنگـی
دانشـگاه را آمـاده کـرد کـه بـا ایـن دنیـای جدیـد
آشـنا بشـوند .آن چیـزی کـه مـا امـروز میبینیـم
تـازه شـروع آن اسـت و پایانـش نیسـت .خـودش
نیسـت .هنـوز آن دنیایـی کـه بایـد بیایـد و مـا را
شـگفتزده کند نیامده اسـت .بسـیار بسـیار باید
نسـبت بـه دنیـای  second lifeحسـاس باشـیم.
عرصههـای فرهنگـی در ایـن دنیا دیگـر در اختیار
دولتها و دانشگاهها نیستند.
کاظمی خاطرنشـان کـرد :از همیـن امروز به
نظر مـن بایـد توجهمـان روی کارگـزاران فرهنگی
جدیـد ،دانشـجویان و اسـتادان فعالی کـه در این
عرصه هسـتند باشـد .باید بـا آنها لینک بشـویم و
سـعی کنیـم کـه بـه بازآمـوزی کارشناسـهای
فرهنگـی کنم کنیـم .کارشناسـهای فرهنگی دیگر
نمیتواننـد نیـروی آپاراتـوس دسـتگاه سیاسـی
باشـند .کارشناسـهای فرهنگی همانطـور که تونی
بنـت گفت بایـد حلقه وصل جامعه دانشـگاهی و
ساختارهای اداری دانشگاه باشند.
وی در جمعبنـدی نظـرات خـود گفـت :اگـر
اعتقـاد داریـم کـه نقـش کارشـناسهای فرهنگی
در فعالیتهـای فرهنگـی بسـیار مهـم اسـت بایـد
حداقـل در زمینه سـه نوع سـواد بازآموزی شـوند.
سـواد رسـانهای ،سـواد فرهنگـی و سـواد تعاملی.
سـواد رسـانهای یعنی آشنا شـدن با دنیای پرتحول
و سـیال فضـای مجـازی کـه سـکونی نـدارد .بـه
ادعـای من چیـزی که امـروز یـاد گرفتی ،فـردا به
دردت نمیخـورد .ایـن بازآمـوزی در زمینه سـواد
رسـانهای بایـد مسـتمر صـورت بگیرد .دوم سـواد
فرهنگـی .سـواد فرهنگی به کمک جامعهشناسـان
فرهنگـی و انسانشناسـهای فرهنگـی حاصـل
میشـود یعنـی تحـول در محتـوای فرهنگـی و
فضـای فرهنگـی کـه در محیـط دانشـگاه و در

جامعـه رخ میدهـد باید به کارشناسـهای فرهنگی
منتقل شـود و سـواد تعامـل که از پیش هـم بوده و
نقطـه ضعـف کارشـناسهای فرهنگـی ما اسـت
کـه شـیوه تعامـل و انطبقـاق با نسـل جدیـد را که
بسـیار بـا نسـلهای گذشـته متفـاوت اسـت
نمیداننـد .بسـیاری از قوانیـن و ضوابـط پیشـین
دیگـر بـه کار نمیآیـد و شـیوه مواجهـه و شـیوه
ارتباط با نسـل جدید دانشـجو متناسـب با آن و از
طریق شناخت نسل جدید ممکن میشود.
همایـش « آمـوزش عالـی در دوران کرونـا و
پسـاکرونا» بههمت موسسـۀ مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی و بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
دوشـنبه  ۲۹آذر  ۱۴۰۰بـه صـورت برخـط برگزار
شد.
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سایر نشست های علمی

بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از دستاوردهای پژوهشی
مؤسسه در هفته پژوهش
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیر علوم بـا تأکید
بـر ضـرورت آمادگـی بـرای مواجهـه بـا شـرایطی
ً
کامال متفاوت در دانشـگاهها در دوره پسـاکرونا از
مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی خواسـت
بـا تهیـه بسـتههای سیاسـتی قابـل ابلاغ و ارائـه
گـزارش هـای مدیریتـی به رؤسـای دانشـگاهها به
بازآرایـی سـاختاری دانشـگاهها در ورود به فضای
جدید کمک کند.
دکتـر عبدالحسـین کالنتـری که روز یکشـنبه
 ۲۸آذرمـاه بـه مناسـبت هفته پژوهش از مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بازدیـد داشـت،
طـی سـخنانی در نشسـت حضـوری و مجـازی
اعضـای هیـأت علمـی و کارکنـان مؤسسـه اظهار
داشـت :بایـد بپذیریم کـه دیگر به دانشـگاه ماقبل
کرونـا بـاز نخواهیـم گشـت و با شـرایط فرهنگی،
ً
اجتماعـی ای کامال جدید ،دانشـجویان و فضایی
ً
کاملا متفـاوت از لحـاظ مناسـبات اسـتاد و
دانشـجو و … مواجـه خواهیـم بود که الزم اسـت
تمهیداتـی متناسـب بـا این فضـای جدیـد را مهیا
کنیم.

وی گفـت :در بازدیـدی کـه از برخـی
دانشـگاهها داشـتم رؤسـای دانشـگاههایی بودنـد
کـه همچنـان منتظـر بازگشـت بـه شـرایط سـنتی
هسـتند در حالـی کـه بازنگـری در تمـام
برنامهریزیهـا و ایـده پردازیهـا در خصـوص
شـرایط آموزشـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و …
ً
دانشگاه ها کامال ضروری است.
دکتـر کالنتـری با اذعـان به این که در شـرایط
پیـش از کرونـا نیـز در حـوزه مدیریـت فرهنگی و
ً
اجتماعـی وزارت علوم و دانشـگاهها خصوصا در
بدنه کارشناسـی درک کافی از تحـوالت پیچیده و
تأثیـرات عمیـق فضای دیجیتـال بر حـوزه فرهنگ
و دگرگونـی حکمرانـی ایـن حـوزه وجـود نداشـته
اسـت ،اظهـار داشـت :در ایـن راسـتا از مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی انتظـار مـیرود
ارائـه گزارشهـای مدیریتـی بـه رؤسـای کل
دانشـگاهها و تبدیـل یافتههـای تحقیقـات بـه
بسـتههای سیاسـتی قابـل ابلاغ را بیـش از پیـش
مورد توجه قرار دهد.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس مؤسسـه

مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری هم بـا خیرمقدم و تشـکر از
دکتـر کالنتـری و گزارشـی مختصـر در خصوص
روند ارتقای این مؤسسـه از سـاختار پژوهشـکده
پیشـین اظهـار داشـت :مجموعـه تالشهـا و
پیگیریهایـی کـه طـی  ۱۷سـال گذشـته در
پژوهشـکده انجـام شـده و گسـترش دامنـه
مطالعـات ما با تأسـیس دو گـروه جدید مطالعات
علـم و فنـاوری و مطالعـات ارتباطـات و فضـای
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مجـازی در کنـار چهـار گـروه پیشـین در موافقت
شـورای گسـترش با ارتقای سـاختار این مؤسسـه
مؤثر بوده است.
رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
بـا اشـاره بـه طـرح مؤسسـه بـرای تأسـیس مرکـز
رصـد فرهنگـی و اجتماعـی آموزش عالی کشـور
تـا سـال  ۱۴۰۱اظهار داشـت :بـا توجه بـه این که
پایـان نامههـای دانشـجویی از مهمتریـن منابـع
تحقیق در حوزه دانشـگاه و آموزش عالی هسـتند،
توافقاتـی در زمینه دسترسـی بـه این پایـان نامهها
با مؤسسه ایرانداک صورت گرفته است.
وی از معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر
علـوم درخواسـت کـرد بـا پیگیـری این مسـأله در
شـورای معاونیـن وزارت عتف ،دسترسـی بهینه به
این اطالعات را تسهیل کند.
دکتـر میرزائـی در ادامـه بـا اشـاره بـه رویکرد
محوری مؤسسـه بـه دو حوزه فرهنگ دانشـگاهی
و مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه اظهـار داشـت:
رویکردهـای مختلفـی مثـل دانشـگاه کارآفرین و
… وجـود دارد کـه بـه نوبـه خـود ارزشـمند و
اثربخـش هسـتند؛ امـا بـه اعتقـاد مـن ،دانشـگاه
اجتماعـی ،رویکـردی فراتـر از آنهاسـت و اگـر
بتوانیـم با حمایـت معاونت فرهنگـی و اجتماعی
ایـن رویکـرد را در دسـتور کار دانشـگاهها قـرار
دهیم ،اقدام بسیار ارزشمندی خواهد بود.
دکتـر کالنتری با اسـتقبال از طـرح راهاندازی
مرکـز رصد فرهنگـی اجتماعـی آمـوزش عالی بر
تجمیع همـه ظرفیتها و یکپارچگی سـامانههای
رصـدی و دیتاسـنتری در ایـن حـوزه تأکیـد و
تصریـح کـرد :در ایجاد سـامانههای رصـدی باید

بـه حوزههایـی نظیـر دادهکاوی و کالن دادههـا هم
توجه کرد.
وی در پایـان با اشـاره به مطالب مطرح شـده
در خصوص مشـکالت و موانعـی تأمین اعتبارات
الزم بـرای برگزاری جشـنواره تحقیقاتـی فارابی که
دبیرخانـه آن در مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی مسـتقر اسـت ،اظهـار داشـت :بـا
بازاندیشـی در مدل جذب اعتبارات این جشـنواره
و اتخـاذ تدابیـری مثـل واگـذاری تأمیـن اعتبـار
جوایـز بـه برخـی نهادهـای متولـی آن حوزههـا-
البتـه نهادهایـی کـه قصـد دخالـت در رونـد
ارزیابـی و انتخاب برگزیـدگان را ندارند -میتوان
هزینههای برگزاری جشنواره را تأمین کرد.
پیـش از سـخنان دکتـر کالنتـری ،معاونـان
آموزشـی -پژوهشـی و اداری – مالـی مؤسسـه و
مدیـران و برخی اعضـای هیئت علمـی گروههای
مختلـف مطالعاتـی مؤسسـه و نیـز دبیـر شـورای
علمـی جشـنواره بینالمللـی فارابـی به بیـان نقطه
نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون آموزشـی –
پژوهشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
بـا خیرمقدم و آرزوی موفقیت بـرای دکتر کالنتری
در مسـئولیت معاونـت فرهنگـی و اجتماعی وزیر
علـوم بـه سـابقه فعالیـت وی در ایـن مؤسسـه در
سـالهای گذشته اشـاره و اظهار داشت :مأموریت
اساسـی مؤسسه ،شناسـایی مسـائل آموزش عالی
بـا ورود بـه متن دانشـگاه و ارائـه راهکارهایی مؤثر
برای رفع این مشکالت است.
وی با اشـاره به فعالیت شـش گروه مطالعاتی
در مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و
طرح تأسـیس مرکز رصـد فرهنگی آمـوزش عالی
در مؤسسـه اظهار داشـت :این مرکز که امیدواریم

در سـال آینـده افتتـاح شـود بـا نظـارت گروههای
مطالعـات اجتماعی و مطالعات فرهنگی مؤسسـه
فعالیت خواهد داشت.
وی در خصـوص فعالیتهـای آموزشـی و
انتشـاراتی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
نیز خاطرنشان کرد :مؤسسـه دارای  ۵۶دانشجوی
تحصیلات تکمیلی اسـت کـه  ۳۸نفر آنهـا فارغ
التحصیـل شـدهاند .انتشـارات مؤسسـه هـم
تاکنـون بیـش از  ۵۰۰اثـر را در قالـب تألیـف،
ترجمـه و گـزارش ارائه کرده اسـت .در کنـار این،
فصلنامـه تحقیقـات فرهنگـی ایـران ( ۵۳شـماره
تاکنـون) و فصلنامـه مطالعـات میـان رشـتهای در
علوم انسـانی ( ۵۲شـماره تاکنون) توسط مؤسسه
منتشـر میشـود کـه فصلنامـه مطالعـات میـان
رشـتهای در علـوم انسـانی چندیـن سـال در
فهرسـت نشـریات علمی – پژوهشـی برتر کشـور
از نظـر ضریـب تأثیـر قرار داشـته اسـت .از سـال
 ۹۷تاکنـون نیـز  ۱۴شـماره خبرنامـه الکترونیکی
تهیـه شـده اسـت کـه ایـن خبرنامـه ترویجـی
فعالیتهـای محتوایـی مؤسسـه را بـه سـایر
دانشگاههای کشور اطالعرسانی کرده است.
معاون آموزشـی پژوهشی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعی تصریح کرد :مؤسسـه عالوه
بـر برگـزاری جشـنواره بینالمللـی تحقیقاتـی
فارابـی و نشسـتهای مختلـف آن ،سـاالنه
همایشهـای علمـی متعـددی را برگـزار و از
همایشهـای بسـیاری حمایـت میکنـد .تنهـا
طـی کمتـر از دو سـالی کـه بـا پاندمـی کرونـا
مواجهیـم بیـش از  ۳۰۰نشسـت تخصصـی در
حوزههـای مختلـف بـه صـورت برخـط (آنالین)
برگـزار کردهایـم کـه عالوهبـر مـواردی کـه
اختصاصـا توسـط مؤسسـه انجـام شـده اسـت،
بسـیاری دیگـر در همـکاری بـا معاونتهـای
مختلـف وزارت عتف و دفتر امـور زنان وزارتخانه
ً
و انجمنهـای علمـی خصوصـا انجمـن جامعـه
شناسـی ایـران و معاونـت زنـان و امـور خانـواده
ریاسـت جمهـوری بـوده اسـت .برگـزاری ۲۰
نشسـت تخصصـی «از آمـوزش عالی کالسـیک
بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی» بـا همـکاری
معاونتهـای فرهنگـی ،آموزشـی ،پژوهشـی،
دانشـجویی ،اداری مالی و نشـر دانشـگاهی نشان
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از رویکـرد مؤسسـه بـه تسـری نـگاه فرهنگـی و
اجتماعـی بـه حوزههـای مختلـف نظـام علـم و
آموزش عالی کشور دارد.
ماحـوزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هـر یـک از
اعضـای هیئـت علمـی پژوهشـگاه ،میزهایـی
تخصصـی و شـبکهای از همـکاران و همفکران در
دانشـگاههای مختلـف دارنـد ،اظهـار داشـت:
مؤسسـه توجهـی جـدی بـه همکاریهـای علمی
بینالمللـی دارد به طوری که بـرای حمایت جدی
از حضـور اعضـای هیئـت علمـی در مجامـع
بینالمللـی ،مبلغـی را علاوه بـر سـقف پژوهانه،
بـه ایـن منظـور اختصـاص داده اسـت .مؤسسـه
همچنین در نمایشـگاههای داخلـی و خارجی هم
مشارکت و حضور فعالی داشته و دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :مؤسسـه دارای ۲۷
عضو هیئت علمی مسـتقر اسـت کـه  ۹نفر دارای
درجـه دانشـیاری ۱۶ ،نفر اسـتادیار و دو نفر مربی
هسـتند .مؤسسـه همـواره تلاش دارد تـا زمینـه
اسـتفاده حداکثـری از دسـتاوردها و تولیـدات
علمـی همـکاران را در حوزههـای مختلـف
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی فراهـم کنـد و
امیـدوار اسـت سـمت و سـوی نگاههـا در سـطح
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف هـر
چـه علمیتـر و کارشناسـیتر باشـد و لـذا از
هرگونـه همـکاری بـا هـر دو دفتر معاونـت مزبور
اسـتقبال میکنیـم .آقـای علـی میرزایـی ،معـاون
اداری و مالـی مؤسسـه هـم با ارائـه توضیحاتی در
خصـوص توسـعه زیرسـاختها و تجهیـزات
ارتباطـات مجازی مؤسسـه طـی پاندمـی کرونا و
انجـام عمـده فعالیتهـا در ایـن بسـتر اظهـار
داشـت :مؤسسـه در حـال حاضـر دارای ۳۸
همـکار غیـر هیـأت علمـی اسـت کـه  ۲۳نفـر
رسـمی یـا قـراردادی و بقیه شـرکتی هسـتند .طی
چنـد سـال اخیـر نـه تنهـا تعـداد اعضـای غیـر
هیئـت علمـی مؤسسـه افزایـش نیافتـه کـه حتـی
کاهش هم پیدا کرده است.
دکتـر عبـاس کاظمی ،مدیـر گـروه مطالعات
فرهنگی و سرپرسـت گروه مطالعـات ارتباطات و
فضـای مجـازی مؤسسـه هـم ضمـن معرفـی
اعضـای هیئـت علمـی ایـن دو گـرو ه و زمینههای
تحقیقاتـی آنهـا اظهـار داشـت :بـا همـه

فعالیتهایـی کـه در مؤسسـه شـده همچنـان
احسـاس میکنیـم کـه کاری کـه میکنیـم در
سـطح وزارتخانه کمتـر دیده میشـود و امیدواریم
از طریـق یافتههـای پژوهشـی و شـرکت در
جلسـات مشـورتی و سیاسـتگذاری بـا معاونـت
فرهنگـی و بخشهـای مختلـف وزارت علـوم
همکاری بیشتر و مؤثرتری داشته باشیم.
کاظمـی در ادامه در بیان برخـی دغدغههای
خـود در خصـوص فضـای فرهنگـی دانشـگاهها
کـه بـه باور وی حتـی پیش از پاندمـی اخیر کرونا
هـم بـه شـدت نیـاز بـه بازتعریـف داشـته اظهار
داشـت :پژوهشهـای انجـام شـده در دنیا نشـان
میدهـد در آینـده پـس از پاندمـی کرونـا هـم
تأثیـرات کرونـا بـر زندگـی مـا تـا مدتهـا ادامه
خواهـد داشـت و فعالیتهـای آموزشـی در
خوشـبینانهترین حالـت ،همزمـان بـه صـورت
حضوری و مجازی خواهد بود.
ً
در سـالهای اخیـر خصوصـا پـس از شـروع
پاندمی شـکل جدیدی از فعالیتهای دانشجویی
را در قالبهایـی مثـل فعالیـت میکروسـلبریتیها
مشـاهده میکنیـم کـه بـه نحـو روزافزونـی بـر
فضای فرهنگی دانشگاهها اثرگذار هستند.
دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه تسـلط
بیشـتری کـه دانشـجویان بر فضای مجـازی دارند
شـاید بهتر باشـد از خود آنها به عنوان کارشناسان
فرهنگـی دانشـگاه اسـتفاده کنیـم .کارشناسـان
فرهنگـی کنونـی بـه شـدت نیازمنـد بازآمـوزی
هسـتند تـا تحـوالت جدیـد در عرصـه فرهنگی را
بشناسـند .بـا تحـول در فـرم و محتـوای فعالیـت
فرهنگـی ،فعالیتهـای دانشـجویی اغلـب در
قالبهـای جدیـد مثل پادکسـت و اسـتوریهای
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اینسـتاگرام -کـه اثرگـذاری آن چنـد برابـر
پسـتهای اینسـتاگرام اسـت -انجـام میشـود و
قالبهـای قدیمـی اثرگـذاریای بـر فضـای
دانشگاه ندارند.
وی خاطرنشـان کـرد :هـدف گـروه مطالعات
فرهنگی ،بررسـی شـیوههای مختلف فعالیتهای
فرهنگـی در دانشگاههاسـت و در گـروه مطالعات
ارتباطـات و فضـای مجـازی هـم بـر حوزههـای
جدیـد مثـل تحـوالت شـبکههای اجتماعـی،
شـکاف دیجیتالـی و آزادی آ کادمیـک و علـوم
اجتماعـی محاسـباتی تمرکز داریم تا در شـناخت
قالبهـای جدیـد فعالیـت فرهنگـی بـه مدیـران
فرهنگی کمک کنیم.

دکتـر خدیجـه کشـاورز هـم ضمـن معرفـی
اعضـای هیئـت علمی گـروه که به گفتـه وی ،تنها
گـروه مطالعـات زنان حـوزه آموزش عالی کشـور
اسـت کـه بـه طـور متمرکـز بـه حضـور زنـان در
ً
آمـوزش عالـی خصوصـا از جنبههـای فرهنگی و
اجتماعـی میپـردازد ،اظهـار داشـت :بررسـی
جنبههـای مختلـف حضـور زنـان و دختـران در
آمـوزش عالـی مثل عدالـت جنسـیتی در آموزش
عالی ،بررسـی زیسـت فرهنگی اجتماعی دختران
دانشـجو ،چالشهـای استادپژوهشـگران زن،
مناسـبات میـان جنسـیتی ،بحـث مهاجـرت و
ً
خصوصـا مسـائل دانشـجویان افغانسـتانی،
جنسـیت و بینالمللـی شـدن آمـوزش عالـی از
جملـه دغدغههـا و زمینههـای مطالعاتـی
همـکاران ایـن گـروه اسـت و در عیـن حـال بـر
پرهیـز از مرکزگرایـی و انعـکاس مشـکالت و
مسـائل زنـان دانشـگاهی در اسـتانهای مختلف
کشور تأکید داریم.

88

خبرنامه شماره پانزدهم _ پاییز 1400
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کشـاورز در پایـان ،تالش برای غنا بخشـیدن
بـه ادبیـات حـوزه زنـان دانشـگاهی را از دیگـر
رویکردهای فعالیت گروه عنوان کرد.
دکتـر سـید عبداالمیـر نبـوی ،عضـو هیئـت
علمی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی و
دبیـر شـورای علمـی جشـنواره بینالمللـی فارابی
هـم با بیـان این کـه جشـنواره فارابی یـک ظرفیت
ً
عظیـم در اختیار وزارت علـوم ،خصوصا معاونت
فرهنگـی و اجتماعـی اسـت که با شـبکه گسـترده
اسـتادان و محققـان علـوم انسـانی در داخـل و
خارج از کشـور ارتباط داشـته باشـد ،گفت :از دل
بحثهایـی کـه در گروههـای علمـی پانزدهگانـه
جشـنواره شـکل گرفتـه بود ،طرح تأسـیس شـبکه
نخبـگان علـوم انسـانی بـا حضـور برگزیـدگان
دورههـای مختلـف جشـنواره مطـرح شـد کـه تـا
پیونـد و اثرگـذاری آنها در حوزه سیاسـت گذاری
را تقویت کند.
نبـوی در ادامـه بـه موضـوع پایین بـودن مبلغ
جایـزه نقـدی برگزیـدگان جشـنواره فارابـی اظهار
داشـت :طبیعی اسـت که مبلـغ فعلی بـرای تقدیر
از اسـاتید پیشکسـوت علوم انسـانی که دهها سـال
از عمـر خـود را صـرف اعتلای علـوم انسـانی
کشـور کـرده اند مناسـب نیسـت و حتی اثـری در
بهبـود زندگـی مادی دانشـجویان جـوان که بخش
زیـادی از برنـدگان جشـنواره را تشـکیل میدهنـد
نـدارد کـه امیـدوارم معاونت فرهنگـی و اجتماعی
وزارت علـوم در کنـار تشـویق معنـوی ،اثرگـذاری
جایـزه در زندگـی مـادی برترینهـای تحقیقـات
علـوم انسـانی کشـور را هـم مـورد عنایـت بیشـتر
قرار دهد.
دکتـر حسـین ابراهیمآبـادی ،مدیـر گـروه

مطالعـات آینـده نگر مؤسسـه هم اظهار داشـت:
آیندهنگـری در دنیـا بـه عنـوان یـک رشـته مجـزا
ً
وجـود نـدارد .معمـوال برخی افـراد در رشـتههای
مختلـف وجـود دارنـد کـه در دغدغهشـان آینـده
پژوهی اسـت و سـالها در این حـوزه کار میکنند.
تعـداد افـرادی کـه در ایـن حـوزه در ایـران کار
میکننـد هـم انگشـت شـمار اسـت چه برسـد به
حـوزه تخصصـی آینـده نگـری علـم و آمـوزش
عالـی؛ با ایـن حال ،رفتـه رفته در گـروه مطالعات
آیندهنگـر مؤسسـه ایـن زمینـه شـکل گرفتـه و
امیدواریـم ایـن گـروه بتوانـد بـه برنامـه ابالغـی
وزارت عتـف مبنیبـر آینـده نگـری دانشـگاههای
کشور کمک کند.
وی بـا اشـاره بـه ارتبـاط تنگاتنـگ حوزههای
آینـده پژوهـی ،مطالعـات بیـن رشـتهای و
سیاسـتگذاری ،پیشـنهاد کرد با همکاری معاونت
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم و کمـک
دانشـگاهها ،مطالعاتـی در خصـوص چشـمانداز
آینـده فعالیتهـای فرهنگـی در دانشـگاهها
صـورت گرفتـه و نسـبت بـه بازآرایـی برنامههـا و
فعالیتهای این حوزه اقدام شود.
ابراهیـم آبـادی کـه معتقـد اسـت در آینـده،
بحـث آمـوزش از دانشـگاه خـارج میشـود و
ً
دانشـگاهها صرفـا محلـی بـرای تبـادل دانـش و
محتـوا و فرهنـگ خواهـد بـود ،توجـه مدیـران و
سیاسـتگذاران بـه اتفاقـات پیـش رو را ضـروری
ارزیابی کرد.
دکتـر جبـار رحمانـی ،مدیـر گـروه مطالعات
علـم و فنـاوری هـم بـا بیـان ایـن کـه کمتـر از دو
سـال از تشـکیل این گروه گذشـته اظهار داشـت:
مسـأله اصلی اعضـای هیئت علمی گـروه ،فهم و

تبییـن سیاسـتهای خودمحـور در علـوم
اجتماعـی ،رویکردهـای غلبـه تکنوکراسـی در
سـامانه علـم و سیاسـتگذاری و سـهم و جایـگاه
علـوم انسـانی در استارتاپهاسـت .در کنـار ایـن
بـا سـفارش ترجمـه برخـی آثـار ،سـعی داریـم
ادبیـات حـوزه جامعـه شناسـی علـم و فنـاوری را
هم توسعه دهیم.
رحمانـی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه فرهنـگ
ضمنـی نامرئـیای در حـوزه علـم و فنـاوری در
کشـور حاکـم اسـت و داللتهـای سیاسـی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی خـاص خـود را
دارد ،اظهـار داشـت :سـعی داریـم علاوه بـر
ارزیابـی انتقـادی از وضع موجـود ،راهکارهایی را
هـم ارائـه بدهیم کـه در حوزه سیاسـتگذاری مؤثر
باشد.
دکتـر محمدرضـا کالهـی ،مدیـر گـروه
مطالعـات اجتماعی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و
اجتماعـی هم گفت :وقتـی از مطالعات اجتماعی
صحبـت میکنیـم دو معنـا بیـش از دیگـر معانی
حضـور دارد :یکی بررسـی موضوعـات اجتماعی
کـه در حـوزه فعالیت مـا ،آموزش عالی و زیسـت
دانشـجویی اسـت یعنـی بـه جنبههـای انسـان
شناسـی و جامعـه شناسـی علـم و آمـوزش عالی
میپـردازد .معنـای دیگـر مطالعـه دانشـگاه بـه
عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی در دل جامعـه ایـران
اسـت .پاسـخ بـه سـئواالت دسـته اول ،نیازمنـد
نگاه کالن از منظر دوم است.
کالهـی خاطرنشـان کـرد کـه براسـاس ایـن
رویکـرد ،بخشـی از دسـتاوردهای مطالعـات این
حـوزه هـم معطـوف بـه حل مسـائل و مشـکالت
روز و بخـش دیگـر معطـوف بـه تولیـد ادبیات در
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حوزه مطالعات اجتماعی علم و فناوری است.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتر فالحتـی ،عضو
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات زنـان بـا تأکید بر
ضـرورت توجـه ویـژه معاونـت فرهنگـی و
اجتماعی وزارت علوم به مسـائل زنان دانشـگاهی
گفـت :دهـه  ۱۳۷۰دوره رشـد فزاینـده حضـور
زنـان در آمـوزش عالـی بود کـه در دهـه  ۱۳۸۰به
اوج رسـید اما این روند از سـوی برخی مسـئوالن
بـه نادرسـت بـه عنـوان تهدیـدی علیـه کانـون
خانـواده و … تلقـی شـد و اولویتهـای معاونت
فرهنگـی وزارت علـوم هـم بـه رفع ایـن نگرانیها
معطـوف شـد .البتـه در دولـت دوازدهـم در دوره
معاونـت دکتـر غفـاری با تحولـی جـدی در نگاه
بـه زنان مواجه شـدیم کـه نگاه پرابلماتیک پیشـین
بـه حضـور زنـان در آمـوزش عالـی را بـه نـگاه
حمایتی و ترویج تغییر داد.
وی بـا بیـان ایـن کـه نـرخ بیـکاری زنـان
دانشآموخته دانشـگاهها ،سـه برابر مردان اسـت،
اظهـار داشـت :ایـن مسـأله نشـان میدهـد کـه
زنـان ،جویـای کار هسـتند ولـی بازار کار انسـداد
دارد .در ایـن راسـتا در دولـت قبـل دو طـرح ملی
اجرا شـد ،یکـی طـرح ملی کمنـد (رویـداد کار،
مهـارت و نـوآوری دانشـجویان دختـر) کـه بـا
حمایـت معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت

علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و معاونـت ریاسـت
جمهـوری در امـور زنان بـه منظور توانمندسـازی
و مهـارت آمـوزی دانشـجویان دختـر اجرا شـد و
طـرح موفـق دیگر اعطـای جایـزه زن در علم بود.
فالحتـی در پایـان از معـاون فرهنگـی و اجتماعی
وزیـر علـوم خواسـت کـه نگاهـی توانمندسـاز به
زنـان دانشـگاهی داشـته باشـیم چـرا که بـه تعبیر
وی ،زنـان بـه انـدازه کافـی از نـگاه پرابلماتیـک
حاکم بر این حوزه آسیب دیدهاند.
دکتـر بادامچـی ،عضـو هیئـت علمـی گـروه
مطالعـات علـم و فنـاوری هـم گفـت :بـا تغییـر
سـاختار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشـکیل
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری بـه نظـر
میرسـد معاونـت فرهنگـی ایـن وزارتخانـه
نتوانسـته در مقیـاس کالن خـود را متناسـب بـا
مأموریتهـا و سـاختار جدیـد ایـن وزارتخانـه
تغییـر دهـد .در حـال حاضـر ،معاونـت علمـی و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا جهتگیریهـای
ً
کاملا فناورانـه و اقتصـادی خـود از حوزههـای
فرهنگـی غافـل مانـده کـه معاونـت فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم میتوانـد ایـن خلأ را
جبران کند.
وی پیشـنهاد کـرد کـه معاونـت فرهنگـی و
اجتماعـی بحـث الزامی کـردن پیوسـت فرهنگی
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بـرای پروژههـای فنـاوری و نـوآوری را دنبـال کند
تـا هـم معاونت و هـم محققان ایـن حـوزه از این
ظرفیت جدید بهرهمند شوند.
دکتـر مهـدی حسـین زاده ،یکـی دیگـر از
اعضـای هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی هم با اشـاره به تجربه زیسـته خود در
دوره دانشـجویی و مطالعاتی که در میز تخصصی
خـود در زمینـه وضعیـت گروههـای مختلـف
دانشـجویی انجـام داده ،اظهار داشـت :گروههای
دانشـجویی که پیش از پاندمی کرونا در شـرایطی
بحرانـی بودنـد در حـال حاضـر در رکـود مطلـق
هسـتند .ایـن بیانگیزگی و عدم اقبال دانشـجویان
بـه فعالیت در گروههای دانشـجویی کـه عامل آن
تنها دانشـجویان و شـرایط درون دانشـگاه نیست،
توجـه جـدی مدیـران فرهنگـی آمـوزش عالـی را
طلـب میکنـد .بدیهـی اسـت کـه ایـن بحـران با
برگـزاری چنـد مراسـم و جشـنواره رفع میشـود و
توجـه و تمرکـز جـدی معاونـت فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم به علـل و راهکارهای رفع
ً
این مشکل کامال ضروری است.
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تشریح فعالیتهای علمی و آکادمیک مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی در هفته ترویج علم
دکتـر رضا ماحـوزی ،دانشـیار مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی با بیان این کـه یکی از اولین
شـروط بهسـازی نظـام آمـوزش عالـی کشـور،
اسـتقالل دانشگاههاسـت بـر ضـرورت پیگیـری
ایـن مقولـه بـه عنـوان مطالبـه عـام دانشـگاهیان
کشور تأکید کرد.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون آموزشـی
پژوهشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
کـه ذیـل عنـوان «مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی و تقویـت حـوزه مطالعـات اجتماعـی
آمـوزش عالی» در صد و سـی و ششـمین نشسـت
ترویجـی انجمن ترویج علم ایران سـخن میگفت
در ابتـدا در معرفی مؤسسـه و فعالیتهای آن اظهار
داشـت :ایـن مؤسسـه کـه تـا پیـش از ارتقـاء در
شـهریورماه سـال گذشـته بـا عنـوان «پژوهشـکده
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی» فعالیت داشـت،
انجـام مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در حـوزه
آمـوزش عالـی ،علـم و فنـاوری را برعهـده دارد.
مؤسسـه در دوره اول فعالیتیـش کـه از سـال  ۸۵بـا

ایجـاد سـاختار و اسـتقرار مکانی پژوهشـکده آغاز
ً
شـد ،عمدتـا بر پژوهشهـای فرهنگـی و اجتماعی
در حـوزه آمـوزش عالی تمرکز داشـت ولـی با توجه
بـه ضرورتهـا و احسـاس نیـازی کـه خصوصا در
چنـد سـال اخیـر ایجـاد شـد ،تلاش کـرد ،دامنـه
مطالعـات و تحقیقـات خـود را بـه حـوزه علـم و
فنـاوری نیـز گسـترش دهـد .وی خاطرنشـان کرد:
ارتقای سـاختاری مؤسسه و تأسـیس دو گروه جدید
مطالعـات علـم و فنـاوری و مطالعـات ارتباطات و
فضـای مجـازی طـی کمتـر از یـک سـال و نیـم
گذشـته این فرصـت را ایجـاد کرد که با توان بیشـتر
در زمینـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در حوزه
علم و فناوری فعالیت کنیم.
ماحوزی با اشـاره به این که مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی یکـی از چند مؤسسـه و مرکز
ً
پژوهشـی اسـت کـه مسـتقیما ذیـل وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری فعالیـت دارد ،اظهار داشـت:
مؤسسـه در رویکردی کـه در دوره اول فعالیت خود
بـه مسـائل آمـوزش عالـی و دانشـگاه هـا داشـت،

حوزههـای فرهنگـی و اجتماعی را به معنـای عام در
نظـر میگرفت بـه طـوری کـه خـارج از حوزههای
فرهنگـی و اجتماعـی آمـوزش عالـی ،مباحثی مثل
جنبههـای تمدنی ،عدالت ،سیاسـت ،شـعر و ادب
و برخـی حوزههـای اجتماعی ،سیاسـی دیگر را هم
در برنامههـای پژوهشـی و مطالعـات خـود مـورد
ً
توجـه قرار میداد ،اما تقریبا از هشـت سـال پیش به
ایـن سـو ،تلاش کردهایـم بـا بررسـی جنبههـای
مختلف فرهنگی و اجتماعـی آموزش عالی ،حیطه
ماموریتهـای موسسـه را مشـخص کـرده و
فعالیتها را بر حوزة مسـائل آمـوزش عالی متمرکز
کنیـم .در واقع سـعی داریـم در درجـه اول به عنوان
یـک مرکز پژوهشـی تخصصی در راسـتای نیازهای
حوزة معاونـت فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم و
در وهلـه دوم بـا توجـه به تبییـن جایـگاه فرهنگی و
اجتماعـی نظام آموزشـی و علمی کشـور بـه عنوان
مرکـزی بـرای پژوهشهـای فرهنگـی و اجتماعـی
آموزش عالی ،علم و فناوری کشور فعالیت کنیم.
دایـره مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
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وزارت علوم محدود به معاونت فرهنگی نیست
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه مأموریتهای
متعـددی کـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
برعهـده دارد ،معاونتهـای مختلفـی در سـطح
وزارتخانه و دانشـگاهها فعال هسـتند کـه هر یک از
آنهـا بـا مسـائلی از جنبـه فرهنگـی و اجتماعـی
مواجهنـد؛ لـذا مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی در
ً
وزارت علـوم صرفـا به حوزه دانشـجویی و معاونت
فرهنگـی و اجتماعی وزارتخانه محدود نمیشـود و
دایـره مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،بخـش
تحقیقـات ،علم و فنـاوری ،تعاملات بینالمللی،
امـور اداری ،مالـی و محیط زیسـت و … در سـطح
وزارت علـوم و آمـوزش عالـی کشـور را نیـز شـامل
میشـود .در ایـن راسـتا ،مؤسسـه هـم سـعی کرده
همـه ایـن حوزهها را مـورد توجه قـرار دهـد .وی با
ایـن مقدمـه تصریح کـرد که بـا توجه بـه حوزههای
چندگانـهای کـه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری طی
هشـت سـال اخیر تالش کرده به همه آنهـا بپردازد،
مأموریـت هـای تـازهای مثل سـاماندهی مطالعات
میانرشتهای را نیز برعهده گرفته است.
ماحوزی خاطرنشـان کـرد :مأموریت ما در این
حـوزه ،مطالعـه و شناسـایی دقیـق حوزههـا و
رشـتههای مختلفـی اسـت کـه میتواننـد در قالب
حوزههـای میانرشـتهای بـا یکدیگـر ارتبـاط برقرار
کنند .البته دوسـتان ما در گذشـته با انجام مطالعات
و ترجمـه برخی کتب و منابع خارجـی ،چارچوبی
را در بحـث میانرشـتهایها در کشـور شـکل داده
بودنـد کـه تلاش داریم هم بـه لحاظ تولیـد ادبیات
و هـم بـه عنـوان کانونـی بـرای همـکاری و تعامـل
کنشـگران عالقمنـد بـه این حـوزه ،فعالیـت در این
حوزه را با جدیت دنبال کنیم.
معاون آموزشـی پژوهشی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف خاطرنشـان
کـرد :بـا تالشهای صـورت گرفتـه در این بخش،
چنـد ده رشـتة دانشـگاهی میانرشـتهای ،تعریف
شـده و در کنـار آن ،مجلـه «مطالعـات
میانرشـتهای» – بـا ضریـب تأثیـر بسـیار بـاال-
توسـط مؤسسـه منتشـر میشـود .سـعی ما بر این
اسـت که ضمـن هدایـت دقیق فعالیتهـای خود

بـه حوزه آمـوزش عالـی ،منظـور از میانرشـتهای
کار کردن در حوزه دانش و رشـتههای دانشـگاهی
را تبییـن کنیـم .در ایـن راسـتا ،میـز تخصصـی
مسـتقلی بـرای پرداختـن بـه مطالعـات میـان
رشـتهای در مؤسسـه ایجـاد شـده اسـت.
ماحـوزی افـزود :یکی دیگـر از حوزههای فعالیت
مؤسسـه ،حـوزه مطالعـات زنـان و آمـوزش عالی
اسـت .ایـن حـوزه مطالعاتـی از گذشـته در قالب
گروهـی کـم تعداد در مؤسسـه وجود داشـته که به
لطف دوسـتان جدیدی کـه به مجموعـه این گروه
پیوسـتند و تعریـف حوزههای دقیقتر سـعی کردیم
که دامنه مطالعات این گروه وسیعتر شود.
معاون آموزشـی پژوهشی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،یکـی دیگـر از حوزههـای
تحقیقاتـی فعـال در مؤسسـه را مطالعات فرهنگی
آمـوزش عالـی عنـوان کرد کـه این گروه هـم که از
بـدو تأسـیس مؤسسـه وجود داشـته در سـالهای
اخیـر بـه صـورت هرچـه متمرکزتـر بـه حـوزه
آموزش عالی و علم و فناوری میپردازد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت گـروه مطالعـات
آیندهنگـر در مؤسسـه گفـت :ایـن گـروه هـم در
ابتـدا بحـث آیندهنگـری را بـه یک معنـای عام که
بخـش کوچکـی از آن آمـوزش عالـی بـود ،دنبال
میکـرد کـه حـوزه فعالیـت ایـن گـروه هـم
محدودتـر و دقیقتر به سیاسـتگذاریهای فرهنگی
و اجتماعـی در آموزش عالی متمرکز شـده اسـت.
گروههـای مطالعاتـی مذکـور در ابتـدای دولـت
یازدهـم که دوره جدید فعالیت مؤسسـه آغاز شـد
وجـود داشـتند و سـعی کردیـم با جـذب اعضای
جدیـد هیئـت علمـی مجموعـهای از فعالیتهـا
شـامل انتشـارات پژوهشـی مختلـف ،انتشـار
مجلـه علمـی پژوهشـی ،سـفارش پروژههـا بـه
بیرون مؤسسـه ،برگـزاری همایشهـای مختلف و
حمایـت از همایشهـای خارج از مؤسسـه ،دایره
فعالیتهـا را بـر حـوزه آمـوزش عالـی متمرکـز
کنیـم .در نتیجـه ایـن تالشهـا ،موفـق شـدیم که
حـوزه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی آمـوزش
عالـی در ایـران را تعریـف کنیم و بـرای آن ادبیات
و نیروی انسانی متخصصی تربیت کنیم.
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شکلگیری حوزه مستقل مطالعات
فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی
در کشور
ماحـوزی تصریـح کـرد :تـا پیـش از ایـن ،حـوزه
ً
آمـوزش عالـی عمدتـا در دسـت اصحـاب علـوم
تربیتـی -و تـا حـدی مدیریـت – بـود و گشـودن
میدانـی بـرای مطالعـات اجتماعی آمـوزش عالی
اگـر هـم بـه صـورت جسـته و گریختـه انجـام
میشـد ،نیازمنـد یـک تمرکـز بـود کـه بـه لطـف
خـدا ،این تمرکز در مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی انجـام گرفـت تـا جایـی کـه در حـال
حاضـر میتوانیـم بـا اطمینـان اعلام کنیـم کـه
کشـور مـا صاحـب قلمـروی اسـت کـه از زاویـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی به مسـائل آموزش
عالـی نگاه میکنـد؛ زاویـهای که البته محـدود به
دانشـجویان نیسـت و کلیـت پیکره نظـام آموزش
عالی را مورد تأمل قرار میدهد.
معاون آموزشـی پژوهشی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :بعـد از
اینکـه چنیـن تثبیتـی را انجـام دادیـم ،سـه حـوزه
جدیـد را بـه وزارتخانـه پیشـنهاد دادیـم کـه
خوشـبختانه بعـد از گفتگوهایـی کـه صـورت
گرفـت بـا ادغـام دو حـوزه پیشـنهادی مطالعـات
فرهنگـی اجتماعـی علـم و مطالعـات فرهنگـی
اجتماعـی فناوری مجوز تشـکیل گـروه مطالعات
علـم و فنـاوری و گـروه مطالعـات ارتباطـات و
فضـای مجـازی صـادر شـد .بـا مشـخص شـدن
مأموریتهـای مؤسسـه در ایـن سـه حـوزه،
توانسـتیم اعضای هیئت علمـی جدیدی را جذب
و میزهـای تخصصـی جدیـدی را تعریـف کنیـم؛
بدیـن ترتیـب ،شـش میـز تخصصـی دیگـر در
قالب این دو گروه در مؤسسه فعال شدند.
فراتر رفتن از رویکردهای بسته و
رفتن بسوی نگاه انتقادی مؤسسه
در بررسی مسائل آموزش عالی
ماحـوزی در جمعبنـدی مطالـب عنـوان شـده،
خروجـی مؤسسـه را بـه چهـار سـنخ از فعالیتهـا
تقسـیمبندی کـرد :یکـی ،سـاحت پژوهشـی کـه
تعـدادی عضو هیئت علمی در مؤسسـه و اجتماعی
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بـزرگ از نیـروی انسـانی متخصـص در بیـرون از
مؤسسـه به عنـوان همـکار در این سـاحت فعالاند.
سـاحت بعـدی ،حـوزه عمومـی جامعهشناسـی
مردممدار اسـت که مؤسسـه از زاویه تخصصی خود
(آمـوزش عالـی) بـه آن ورود کـرده و تلاش دارد از
فعالیـت صـرف در ارتباط با دولت فاصلـه گرفته و به
جامعـه کنشـگران دانشـگاهی اعم از کارکنـان،
دانشجویان ،استادان و حتی پرسنل غیر مشخص در
بخشهـای مختلـف آمـوزش عالـی توجـه کنـد و
موضوعـات و مسـائل آنهـا را نیز مـورد مطالعـه قرار
دهـد .سـاحت سـوم ،مطالعـات انتقادی دانشـگاه و
مطالعـات انتقـادی جامعه اسـت که تالش مؤسسـه
این اسـت کـه فراتر از شناسـایی وضعیـت موجود با
نگاه بسـته دولتـی ،آن را با یک نگاه انتقـادی هم مورد
بررسـی قرار دهد .در این راسـتا بـرای بهتر نگاه کردن
بـه مسـائل از ادبیـات جهانـی ایـن حـوزه در قالـب
ترجم ه آثار و گفتگوها با صاحبنظران خارجی کمک
گرفتهایـم تـا بتوانیـم چنیـن نـگاه انتقـادی را داشـته
باشـیم .آخرین سـاحت هم ،سیاستگذاری فرهنگی
اجتماعی علم و آموزش عالی کشور است.
رویکردآگاهانهمؤسسهبهسمت
دانشگاههاوکنشگراندانشگاهیدر
پی کمتوجهی بخش دولتی به پژوهش
وی خاطرنشـان کـرد :اگـر بخواهـم بـه صـورت
خیلـی انضمامـی توضیـح بدهـم ،واقعیـت ایـن
اسـت کـه اگـر فـرض کنیـم کار دولتهـا بایـد
براسـاس نظـام کارشناسـی انجـام شـود و مـا هم
بدنـة کارشناسـی بخشـی از دولـت یعنـی وزارت
علـوم تعریـف شـده باشـیم ،بارهـا تلاش شـده
کـه ارتبـاط مشـخصی بیـن مؤسسـه بـا سـتاد
وزارت علـوم برقـرار شـود امـا در عمـل همـواره
اتفاقـات و تحوالتـی رخ داده که مانع شـکلگیری
ارتباطـی اسـتاندارد شـده اسـت .بعـد از اینکـه
بازخـورد مثبتـی در قبـال تولیـد و ارائـه ادبیـات
پژوهشـی از سـتاد وزارت علوم دریافـت نکردیم،
آگاهانـه بـه سـمت دانشـگاهها و کنشـگران
دانشـگاهی رفتیـم .یعنی هم نهاد و هم کنشـگران
را مخاطـب قـرار دادیـم تـا از طریـق ترویـج
یافتههـای پژوهشـی خـود ،ترجمه و نقـد کتابها و

… بخشـی از جامعـه عمومـی را قدرتمنـد کرده و
قـدرت تحلیـل و نـگاه اصولـی بـه آن بدهیـم و از
طـرف دیگـر حرفهای آنهـا را بشـنویم و تحوالتی
را کـه در آن بخـش غیررسـمی در جریـان اسـت
بشناسـیم و آنهـا را بـه موضـوع پژوهـش خـود
تبدیـل کنیم .در گام بعد ،موضوعات و مسـائلی را
کـه شناسـایی کردیـم بـه میزهـای تخصصـی
پژوهشـی تبدیـل کردیـم و در آخریـن قـدم در
تالشـیم تا ماحصـل دسـتاوردهای پژوهشـی این
میزهـا را بـه گزارشهـای سیاسـتی بـرای
دانشـگاهها ،مدیـران و وزارت علـوم تبدیـل کنیم؛
بنابرایـن ،فـرض مـا بر این اسـت که در ایـن تغییر
برنامـه کـه از نـگاه صـرف بـه وزارت علـوم بـه
سـمت دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالـی رفتیم،
ً
دو دسـتاورد بزرگ داشـتیم .ابتدائا این که توانستیم
حـوزه عمومی را قدرتمنـد کنیم و دانش تخصصی
را بیـن کنشـگرانی کـه بایـد بـه ادبیـات و مفاهیم
نظری تخصصی مجهز باشـند ،ترویـج کنیم و در
وهلـه دوم ،موضوعـات جدیـدی را کـه شناسـایی
کردیـم مـورد تحلیـل و بررسـی آ کادمیـک قـرار
دادیـم تا شـناخت عمیقتـری راجع بـه اتفاقاتی که
در این عرصهها رخ میدهد ،داشته باشیم.
انتشار  ۵۰۸عنوان کتاب توسط
انتشارات مؤسسه
بـه گفتـه ماحـوزی ،مجموعـه ایـن فعالیتهـا
تاکنـون بـه انتشـار  ۵۰۸عنـوان کتـاب توسـط
موسسـه منجـر شـده کـه  ۳۱۸عنـوان از آنهـا
ً
اختصاصـا در حـوزه آمـوزش عالـی ،علـم و
فنـاوری اسـت .عالوه بر ایـن بالغ بـر  ۲۰۸پروژة
پژوهشـی اختتـام یافتـه قطعـی داریـم کـه ۱۷۹
عنـوان کـه در سـالهای اخیـر اجـرا شـدهاند در
حوزه آموزش عالی هستند.
معاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد :مؤسسـه همچنین
عهـدهدار انتشـار فصلنامـه تخصصـی «مطالعـات
میانرشـتهای» – بـا  ۵۲شـماره تاکنـون – و فصلنامـه
«تحقیقـات فرهنگی ایـران» – با  ۵۳شـماره تاکنون-
اسـت کـه در سـالهای اخیـر حداقل بیـن  ۵۰تا ۶۰
درصـد مقـاالت آنهـا را به حـوزه مطالعـات آموزش

عالـی ،علـم و فنـاوری هدایـت کردهایـم و در
فراخوانهـای موضوعـی ایـن نشـریات هـم تلاش
شـده کـه به طور ویژه بـه همین حوزههـا بپردازیم .در
کنار این نشـریات ،خبرنامـ ه الکترونیکی فصلی هم
داریم که تاکنون  ۱۴شماره از آن منتشر شده است.
ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه در فعالیتهـای
اعضـای هیئـت علمـی ،انتشـارات و نشسـتها و
همایشهـای پرشـماری کـه توسـط مؤسسـه یا با
حمایـت آن برگـزار میشـود ،همـواره بـه ترویـج
دانـش در حـوزه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
آمـوزش عالی ،علـم و فناوری توجه شـده اسـت،
اظهـار کـرد :همـه  ۳۱۱عنوان نشسـت تخصصی
ً
برگـزار شـده توسـط مؤسسـه محتـوای کاملا
تخصصـی مرتبط بـا حوزه آمـوزش عالـی ،علم و
فنـاوری داشـتهاند و از  ۱۱۱عنـوان همایشـی کـه با
حمایت مؤسسـه برگزار شـدهاند ،همایشـی را – در
هشـت سـال اخیـر – پیـدا نمیکنیـد کـه در حـوزه
مزبـور نبـوده باشـد .در حالـی کـه در دوره اول
فعالیـت مؤسسـه بسـیاری از همایشهـای مـورد
حمایـت مؤسسـه در حوزههـای عـام اجتماعـی و
فرهنگی بودند.
معاون آموزشـی پژوهشـی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی در ادامـه در خصـوص
فعالیتهای آموزشـی این مؤسسـه گفت :دورههای
آموزشـی مؤسسـه در مقطع دکتری شـامل سه رشته
جامعهشناسـی فرهنگی ،سیاسـتگذاری فرهنگی و
اندیشـه سیاسـی اسـت کـه حداقـل  ۵۰درصـد از
رسـالهها در هشـت سـال اخیـر در حـوزه آمـوزش
عالی و دانشگاهها بودهاند.
ارائه  ۶۹عنوان گزارش سیاستی و
پژوهشی
ماحـوزی بـا اشـاره بـه تدویـن و ارائـه  ۶۹عنـوان
گـزارش سیاسـتی و پژوهشـی توسـط مؤسسـه که
در اختیـار مدیران ارشـد ،میانی و خـرد در وزارت
علـوم و دانشـگاهها قـرار گرفتـه ،گفـت :طـی دو
سـال اخیـر کـه فعالیتهـای مراکز آمـوزش عالی
بـه دلیـل پاندمـی کرونا به فضـای سـایبری منتقل
شـده ،غیـر از فعالیتهای معمولی کـه در فضای
اسـکایروم ،اینسـتاگرام و دیگـر سـامانههای
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اینترنتـی داشـتیم بـه معاونـت زنـان ریاسـت
جمهـوری  ۲۴نوبـت بـرای برگـزاری کارگاه
توانمندسـازی و  ۳۷۵بـار بـرای برگـزاری کارگاه
تـابآوری و بـه انجمن جامعهشناسـی ایـران ۱۱۱
نوبـت از طریـق سـامانههای ارتباطـی خـود در
فضای مجازی ارائه خدمت کردهایم.
در حوزه جامعهشناسـی مردممـدار و انتقادی
هـم یـک پرونـده مفصـل و چندجانبـه را بـرای
کرونـا باز کردیم .مشـابه چنین فعالیتـی را در دوره
پیـش از کرونـا راجـع بـه سـیالبها و سـانحه
آتشسـوزی سـاختمان پالسـکو تهران داشـتیم که
طـی آنهـا بـه بحثهایـی که راجـع بـه کارآمدی
یـا ناکارآمـدی دولـت در مدیریـت ایـن سـوانح
مطرح است ،پرداختیم.
فعالیتهای مطالعاتی ویژه و
راهاندازی سامانه ثبت خاطرات
دوران پاندمی کرونا
بـه گفتـه وی ،مؤسسـه در قالـب پرونـده کرونـا،
چهـار پژوهـش و ترجمـه (کتـاب) داشـته و دو
مجموعه جسـتارها شـامل نظرات و مقاالت بیش
از  ۵۰متخصـص در خصـوص آمـوزش عالـی و
کرونـا منتشـر کـرده اسـت .مجموعههایـی که در
زمـان انتشارشـان بخشـی از خلأ اطالعاتـی در
این حوزه را پرکردهاند.
ماحـوزی خاطرنشـان کرد :مؤسسـه همچنین
هفـت عنـوان گـزارش بینالمللـی در زمینـه نحـوه
مواجهـه آمـوزش عالـی بـا پاندمـی کرونـا را بـرای
اسـتفاده مدیـران و سیاسـتگذاران ترجمـه و منتشـر
کـرده اسـت .همایـش «آمـوزش عالـی در دوران
کرونـا و پسـاکرونا» نیـز در همیـن راسـتا آذرمـاه
امسـال برگـزار شـد .دو شـماره ویـژه از فصلنامـه
مطالعـات میانرشـتهای هـم بـه پرونـده کرونـا
اختصـاص یافته اسـت .شـش پژوهـش تخصصی
هـم بـه سـفارش مؤسسـه راجع بـه ابعـاد مختلف
آمـوزش عالـی و کرونـا توسـط متخصصـان خارج
مؤسسـه اجرا شـدهاند .همچنین سـامانه ویـژهای را
بـه ثبـت روایتهـای کرونایـی در سـطح مدیـران،
اسـتادان ،دانشـجویان ،کارکنان ،فعـاالن فرهنگی و
اجتماعـی اختصـاص دادیـم .بخشـی از ایـن

روایتهـا در همایشـی کـه اردیبهشـت مـاه سـال
 ۱۴۰۰داشـتیم مـورد تحلیل قـرار گرفـت و به مثابه
یـک تـرم قابلتوجـه ،مفهومپـردازی شـد.
ماحـوزی تصریح کـرد :در این سـالها غیـر از چند
دوسـت عزیـز کـه از معاونت فرهنگـی و اجتماعی
وزارتخانه به مؤسسـه منتقل شـده بودنـد ۲۴ ،مورد
جـذب هیئت علمـی داشـتیم .در حـال حاضر ۲۷
میـز تخصصی در مؤسسـه داریم که هرکدام توسـط
یکـی از اعضـای هیئـت علمـی کـه شـبکهای از
محققان بیرون از مؤسسـه را با خـود همراه کردهاند،
اداره میشـود .امـکان اینکه هـر عضو هیئت علمی
بتوانـد بـرای میـز تخصصـی خـود علاوه بـر
نشسـتهای معمول ،همایشـی را در سـطح ملی و
بینالمللـی برگـزار و جمـع دیدگاههـای دیگـر
متخصصان را داشـته باشد در مؤسسـه فراهم بوده و
تـا امـروز چندیـن همایـش بـزرگ در قالـب همین
میزهای تخصصی برگزار شدهاند.
معـاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیـان ایـن که
اعضـای هیئـت علمی مؤسسـه در حـال حاضر با
اتمـام اجـرای برنامـه پژوهشـی چهـار سـاله و
گذرانـدن سـال اول برنامـه پژوهشـی پنـج سـاله
خـود ،دومین سـال ایـن برنامه را سـپری میکنند،
اظهار داشـت :از زمانـی که برنامههای پژوهشـی
مؤسسـه برای اعضـای هیئت علمی تدقیق شـده،
حـدود شـش سـال میگـذرد .ایـن برنامهمنـدی
باعـث شـده که همـکاران عضـو هیئـت علمی از
کثـرت کاری فاصلـه گرفتـه و روی موضوعاتـی
خـاص متمرکـز بشـوند که سـبب میشـود تا چند
سـال دیگـر ،هـر یـک از آنهـا در حـوزه میـز
تخصصـی خود ،یـک صاحبنظـر قابل رجـوع در
سـطح ملـی باشـند .بـرای رسـیدن به ایـن هدف،
برنامههـای حمایتـی متعـددی مثـل اعطـای
پژوهانـه (گرنـت) و تنظیـم فرمهای ترفیـع و ارتقا
براسـاس  ۷۰درصـد کار مرتبط بـا میز تخصصی
و  ۳۰درصد کار آزاد در نظر گرفته شده است.
راهاندازی سامانه رصد فرهنگی و
اجتماعی کشور در آینده نزدیک
ماحوزی با اشـاره به برنامه مؤسسـه بـرای راهاندازی
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سـامانه رصـد فرهنگـی و اجتماعـی کشـور اظهار
داشـت :ایـن سـامانه کـه ان شـاءالله بـه زودی
راهانـدازی میشـود ،آخریـن مراحـل تسـت را طی
میکند .در این سـامانه ،دادههای اسـتخراج شده از
تمـام پایاننامههـا ،پژوهشهـا و پیمایشهای ملی
و حتـی اسـتانی بـه صـورت کدگـذاری شـده در
اختیـار محققـان و مدیـران قـرار میگیـرد تـا بـرای
اولیـن بـار بتوانیـم بـه تصویـری بسـیار واضحتر از
وضعیـت فرهنگـی و اجتماعـی کشـور دسـت پیدا
کنیـم .اعضـای هیئـت علمـی مؤسسـه و محققان
همـکار آنهـا هـم میتواننـد از دادههای بـه روز این
سـامانه اسـتفاده کننـد .البتـه بـا راهانـدازی سـامانه
رصـد فرهنگـی ،تمام نظـام آموزش عالی کشـور از
ثمرات آن بهرهمند خواهد شد.
وی خاطرنشـان کـرد :یکی دیگـر از اقدامات
مؤسسـه ،تثبیـت برنامـه پژوهشـی مؤسسـه و هـر
یـک از اعضـای هیئت علمی براسـاس یـک نگاه
بلندمـدت در سـطح وزارتخانـه اسـت تـا حتـی
االمـکان از تغییـرات مـداوم در اثـر تغییـر و
تحـوالت مدیریتـی در امان باشـد .یکـی دیگر از
رویکردهـای مـا ،برقـراری ارتبـاط علمـی بسـیار
وثیـق بین اعضـای هیئت علمی اسـت بـه طوری
کـه هـر کـدام فراتـر از گـروه تحقیقاتـی خـود بـا
تمامی همکاران در مؤسسـه تعامل داشـته باشـند
بدیـن منظور هر سـاله در چهـار نوبـت (در پایان
هـر فصـل) اعضا بـه مدت یـک هفته بـه صورت
جـدی بـا یکدیگـر بحـث و تبـادل نظـر دارنـد و
آخریـن یافتههـای پژوهشـی خـود را مطـرح
میکننـد و نظـر همـکاران را راجـع بـه طرحهـا و
رونـد پیشـرفت کارشـان جویـا میشـوند .ایـن
قبیـل گفتوگوهـای نقادانـه ،ضمـن ایـن کـه بـه
تکمیـل دادهها ،رفع کاسـتیها و اصلاح ایرادات
احتمالـی در رونـد اجـرای طرحهـا کمـک
میکنـد ،تمرینـی بـرای انجـام تحقیقـات
چندرشتهای و میانرشتهای است.
ماحـوزی افـزود :یکـی دیگـر از وجـوه بسـیار
فعـال مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی،
دبیرخانـه جشـنواره بینالمللـی فارابی – ویـژه علوم
انسـانی و اسلامی – اسـت که در مؤسسـه مسـتقر
اسـت و مسئولیت مهم بسترسـازی برای حمایت از
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تولیـد و ترویـج دانشهای تخصصی علوم انسـانی
و اسلامی و حمایت از محقـان این حوزه را برعهده
دارد .ایـن دبیرخانـه دائمی که به صـورت تمام وقت
فعال اسـت ،غیر از شناسـایی آثار برجسـتة داخلی
ارائه شـده به جشـنواره در دو بخش جوان و بزرگسال
و در  ۱۵گروه علمی مختلف ،مسؤولیت شناسایی،
دعـوت و تقدیـر از ایرانشناسـان و اسالمشناسـان
برجسـته بینالمللـی را هـم برعهـده دارد و تلاش
میکنـد از ظرفیـت کم نظیـر این چهرهها بـه عنوان
سـفیران و مروجـان فرهنـگ ملـی و اسلامی ما در
اقصی نقاط جهان استفاده کند.
شناسایی و تقدیر از ۳۰۰محقق برجسته
علوم انسانی در جشنواره فارابی
وی خاطرنشـان کرد :جشـنواره بینالمللـی فارابی
طـی دوازده دوره برگـزاری ۲۹۹ ،برگزیـده داخلی
داشـته یعنـی در واقـع این تعـداد محقق برجسـته
ایرانـی را در حوزههـای مختلـف علـوم انسـانی و
اسلامی شناسـایی و معرفـی کـرده و در بخـش
بینالمللـی نیـز بالـغ بـر  ۷۷اسـتاد برجسـته و
شـاخص خارجـی در حـوزه ایرانشناسـی و
اسالمشناسـی را مورد شناسـایی و تقدیـر قرار داده
اسـت .البتـه در ایـن جشـنواره از برخـی دیگـر از
شـخصیتها و برگزیـدگان داخلـی مثـل
پیشکسـوتان علـوم انسـانی کشـور ،مترجمـان
برجسـته ،نظریهپـردازان برجسـته ،انجمـن علمی
برجسـته و مجلـه برجسـته نیـز تقدیـر میشـود
حتی اسـاتید پیشکسـوت درگذشـته هم با اعطای
جایزه ،لوح و تندیس جشـنواره به خانوادههایشـان
مورد تجلیل قرار میگیرند.
بـه گفتـه ماحـوزی تـا پایـان جشـنواره فارابی
امسـال (دوره دوازدهم جشـنواره)  ۱۴۲فـرد و نهاد
و مجلـه در ایـن بخشها معرفی و تقدیر شـدهاند.
البتـه فعالیتهـای دبیرخانـه دائمـی جشـنواره
بینالمللـی فارابـی محـدود بـه بررسـی آثـار و
شناسـایی برترینهـا و شـخصیتها و نهادهـای
برگزیـده نیسـت و در طول سـال هم نشسـتهای
تخصصـی مختلفـی را برگزار میکند کـه از جمله
آنهـا میتـوان بـه نشسـت تخصصـی تعاملات
علمی فلسفی ایران و یونان اشاره کرد.

وی خاطرنشـان کـرد :بسـیاری از برگزیدگان
بینالملـل جشـنواره فارابـی که برای سـخنرانی در
مؤسسـه حضـور یافتهانـد ،بعـد از بازگشـت بـه
کشورهایشـان ارتبـاط خـود را بـا مؤسسـه حفـظ
کردهانـد به طـوری که اغلـب در سـفرهای بعدی
ً
خـود مجـددا بـه خانـواده جشـنواره فارابـی سـر
زدهانـد .دبیرخانه جشـنواره در چندین نکوداشـتی
کـه بـرای چهرههـای برجسـته علـوم انسـانی از
جملـه اسـتاد مجتبایـی ،اسـتاد محقـق ،اسـتاد
فالمکـی و … برگـزار کـرده یا نکوداشـتهایی که
در برگـزاری آنها مشـارکت داشـته مثل نکوداشـت
اسـتاد ضیـا موحـد ،اسـتاد کریـم مجتهـدی،
مرحـوم آذرتـاش آذرنـوش و … همچنیـن سـعی
کـرده نشـان دهـد کـه اصحـاب علـوم انسـانی،
علیرغـم تفـاوت و تعـدد رشـتهها بـه مثابـه یـک
صنـف و جریانـی کـه مـا آنهـا را از متخصصـان
حـوزه پزشـکی و تجربـی یـا متخصصـان حـوزه
فنی مهندسـی متمایـز میدانیم ،پیکـره واحدی را
تشـکیل میدهنـد کـه بایـد در ارتباط بـا یکدیگر
هر پدیدهای را مورد مطالعه قرار بدهند.
پدیدههای اجتماعی صرفا ماهیت
اجتماعی ندارند
بـه گفتـه ایـن دانشـیار فلسـفه ،پدیـده اجتماعـی
ً
صرفـا یـک پدیـده اجتماعـی نیسـت بلکـه یـک
پدیـده سیاسـی ،یک پدیـده مدیریتی ،یـک پدیده
اقتصادی و … اسـت یعنی شـئون متعـددی دارد و
دبیرخانـه جشـنواره فارابـی بـه سـهم خـود تالش
کـرده ایـن مسـأله را تبییـن کنـد کـه متخصصـان
علـوم انسـانی در مطالعـه پدیدههـای حـوزه
تخصصـی خـود بایـد از زوایـای دیگـر هـم آن
موضـوع را مـورد بررسـی قـرار دهنـد و ایـن امـر
میسـر نمیشـود مگـر اینکـه متخصصـان دیگری
کنار دست ما باشند که به ما کمک بکنند.
معاون آموزشـی پژوهشی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی در پایـان توضیحـات خـود
تأکیـد کـرد کـه ایـن فعالیتهـا و دسـتاوردها،
ً
صرفـا حاصل مدیریـت مجموعه یـا تنها ،حاصل
کار اعضـای هیئـت علمـی یـا کارکنـان و
کارشناسـان و اسـتادان و محققان همکار از خارج

مؤسسـه نیسـت؛ بلکـه ،حاصل ضـرب همکاری
ً
همـة اجـزای ایـن مجموعه بزرگ اسـت و مسـلما
نبـود هـر یـک از ایـن بخشهـا یکـی از پایههای
ً
ایـن میـز را حـذف خواهـد کـرد و قاعدتـا ،میـز
استحکام و ثبات قبل را نخواهد داشت.
دکتـر اکرم قدیمـی ،عضو هیئـت علمی مرکز
تحقیقات سیاسـت علمی کشـور هم کـه اداره این
نشسـت را برعهـده داشـت بـا تبریـک و آرزوی
موفقیـت بـرای عمـوم همـکاران در مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی گفـت :امیدوارم
ایـن رونـد موفـق در مؤسسـه ادامـه پیدا کنـد و به
سرنوشـت بقیـه مراکـز که با یـک تغییـر مدیریتی،
همه چیزشان ناگهان تغییر کرده ،دچار نشوند.
مؤسسه به اصالح سوء برداشتها
در خصوص ترویج علم کمک کند
وی بـا اشـاره به اظهـارات ماحـوزی مبنـی بر این
کـه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
حـوزه جامعهشناسـی مردممـدار فعالیـت دارد و
تالشهـای علمـی کـه در آن صـورت میگیـرد به
نوعـی ،ترویـج داده میشـود ،گفـت :موضـوع
ترویـج علم کـه در واقع همـان ارتباط بیـن علم و
جامعـه اسـت و ضـرورت دارد کـه نهادهـای
مختلفـی در ایـن ارتباط تلاش کنند در کشـور ما
بـا ضعـف شـدیدی مواجـه اسـت .مؤسسـات
علمـی کـه ایـن همـه زحمـت میکشـند بایـد به
نحـوی بـا جامعـه هـم ارتبـاط برقـرار کننـد و
مباحـث تخصصـی را بـه یـک زبـان سـاده و قابل
فهـم بـرای عمـوم ترویـج کننـد .بـا توجـه بـه
سـوءتفاهمها و سوءبرداشـتهایی کـه از مفهـوم
ترویـج علـم در برخـی مسـئوالن وجـود دارد
مؤسسـه میتوانـد در رفـع ایـن سـوءتفاهمها
بسـیار مؤثر باشـد؛ لـذا میخواهـم خواهش کنم
کـه مؤسسـه در ایـن زمینه هـم به نحـو مقتضی به
کمک جامعه علمی بیاید.
دکتـر ماحـوزی در پاسـخ گفـت :مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی و مرکـز تحقیقات
سیاسـت علمـی کشـور که سـالها شـما معاونت
آن را برعهـده داشـتید بـه طـور مشـخص بـرای
کمـک بـه دولـت و دولتمردان تأسـیس شـده تا در
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حـوزه دانشـگاهها و آمـوزش عالـی کشـور به نحو
بهتـری تصمیـم بگیرنـد .بـا ایـن حـال متأسـفانه
نظـرات کارشناسـی ایـن دو مرکـز و مراکـز مشـابه
چنـدان مـورد اقبـال قـرار نمیگیـرد .صحبـت در
بـاب بهسـازی آموزش عالـی تا زمانی کـه آموزش
عالـی مـا در دسـت صاحبـان حقیقـی آن یعنـی
کنشـگران درون دانشـگاه نباشـد و بـه نظـام
کارشناسـی آنچنـان کـه شایسـته اسـت احتـرام
گذاشـته نشـود ،بیمعناسـت .در کتـاب «حامیان
علـم و فناوری در ایران» ،سـعی کردهام این مسـأله
را بـه شـکلی تلطیـف شـده مطـرح کنـم و نشـان
دادهام کـه در مطالعـات پسادانشـگاهی کـه امروزه
در دنیا هسـت چگونه بحث بهسـازی دانشـگاهها
حتـی از خود دانشـگاهها هم فاصلـه میگیرد و در
بدنـه جامعـه قرار میگیـرد تا جامعه به دانشـگاهها
کمـک کنـد کـه راه درسـت را تشـخیص
ً
بدهند .اساسـا این میـزان دخالـت عوامـل بیرونی
در امـر دانشـگاه امـری غیـر طبیعـی اسـت؛ یعنی
ایـن جـزو بدیهیترین مسـائل اسـت که دانشـگاه
باید مسـتفل باشـد و کار دانشـگاه به دانشـگاهیان
واگـذار شـود .حتـی در مطالعـات جدیـد از اینکه
دانشـگاهها باید توسـط دانشـگاهها اداره بشوند ،یا
ً
صرفـا توسـط دانشـگاهیان اداره بشـود هـم فاصله
گرفتهانـد و قضیـه را بـه ایـن سـمت میبرنـد کـه
جامعـه بـه صـورت مشـخص دردهـا ،مسـائل و
نیازهـای خـود را مطـرح کنـد و بـا قـرار گرفتـن
شـبکهای از خیریـن در کنـار نظـام متخصصـان
دانشـگاهی ،رابطـه دانـش و جامعـه ،رابطـه علم و
صنعـت ،رابطـه عالـم و دانشـمند علوم انسـانی و
انسـان برقـرار شـود .وقتـی چنیـن مکانیسـمی در
ً
کشـور مـا وجـود نـدارد ،طبعـا خطـری که بـه آن
اشاره کردید ،همواره وجود دارد.
ماحـوزی تصریـح کـرد :یکـی از اولیهتریـن
شـرطهای بهسـازی نظـام آمـوزش عالـی مـا این
اسـت که روی مقوله اسـتقالل دانشـگاه به صورت
جدی پافشـاری کنیم و مسئله اسـتقالل دانشگاه را
ً
صرفـا بیـن خودمان چنـد نفر مطرح نکنیـم؛ بلکه
آن را بـه یـک مطالبه عام در کشـور تبدیل کنیم .در
شـرایطی که کشـور مـا به لحـاظ تعداد کنشـگران
دانشـگاهی اعـم از اسـتادان و دانشـجویان در

رتبههـای برتر جهان قـرار دارد ،از لحاظ اسـتقالل
دانشـگاه راههـای نرفتـه بسـیار پیـش رو داریـم .به
گفتـه وی ،وقتـی اسـتقالل دانشـگاه بـه رسـمیت
شـناخته نشـود ،طبیعـی اسـت کـه بـا رخدادهای
ناگـواری مثـل بی ثباتـی و تغییر مـداوم برنامههای
دانشگاهی مواجه باشیم.
معـاون آموزشـی و پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کرد:
مـا در مؤسسـه از تمـام ظرفیت خود بـرای کاهش
تأثیـر تغییـر دولتهـا بـر رونـد فعالیتهـای
مؤسسـه اسـتفاده میکنیـم و بـا تدابیـری مثـل
تقسـیمبندی برنامههـا بـه بلندمـدت و کوتاه مدت
تلاش داریـم الاقـل بخشـی از برنامههـا را از
تغییـرات مصـون نگـه داریـم .البتـه جایـی را هـم
ً
بـرای نیازهـای آنـی دولـت کـه قاعدتا باید توسـط
مراکز سیاسـتگذاری مثل مرکز تحقیقات سیاسـت
علمی و مؤسسه ما دنبال شود ،باز میکنیم.
ضرورت شکلدهی اکوسیستم و
اجتماع علمی در کشور
در ادامـه ایـن گفتوگـو ،دکتـر قدیمی با اشـاره به
ظرفیـت باالی نظـام دانشـگاهی کشـور از لحاظ
نیـروی انسـانی و … ،نبـود ارتباطـی سـاختارمند
بیـن کنشـگران دانشـگاهی و علمـی کشـور را از
موانـع جـدی هـم افزایـی ظرفیتهـای عظیـم
موجـود در این بخـش عنوان و بر ضـرورت ایجاد
زیسـتبوم یـا اکوسیسـتم علـم در کشـور تأکیـد
کـرد .بـه گفتـه رئیـس انجمـن ترویـج علـم ایران
اگـر بتـوان چنین اجتمـاع علمی قدرتمنـدی را در
کشـور شـکل داد ،مسـلما کل جامعـه از منافع آن
بهرهمنـد خواهنـد شـد و جلـو تغییـرات بـی رویه
در سیاسـتگذاریها و مدیریتهـا در حـوزه
آمـوزش عالـی و سـایر بخشهـا گرفتـه خواهـد
شـد .تغییـر و تحـوالت ناگهانـی کـه بـه صـرف
تغییـر دولـت به همـه بخشهـا تحمیل میشـوند
و اتلاف شـدید نیـروی انسـانی ،وقـت و منابـع
مالی کشور را به همراه دارد.
وی بـا اشـاره بـه مسـؤلیتهای پژوهشـگران
در ارتبـاط با جامعه از مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعی دعوت کرد در شـکل دهی اکوسیسـتم
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و اجتمـاع علمی در کشـور با انجمـن ترویج علم
ایران همراهی کند.
ارتباط صنعت و دانشگاه در خالء نظام
انتظاراتی مشخص شکل نمیگیرد
دکتـر ماحـوزی در پاسـخ بـا تأکیـد بـر اسـتقبال
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی از
همـکاری در مسـیر برنامههـای انجمـن ترویـج
علم در کمک به شـکلگیری و توسـعه زیسـتبوم
و اجتمـاع علمـی در کشـور بـه مقولـه ارتبـاط
دانشـگاه و جامعـه پرداخت و گفت :شـکلگیری
ایـن ارتبـاط ،یک مسـئله سفارشـی نیسـت .یعنی
ایـن طور نیسـت کـه دانشـگاه در ابتدا مسـائلی را
مطـرح کنـد و بعـد دنبـال ارتبـاط آن بـا جامعـه
بگـردد .در ایـن مقوله تجربیات متعددی را پشـت
سـر گذاشـتهایم و فکـر میکنـم تـا زمانـی کـه
مسـئله اجتمـاع وارد دانشـگاه نشـود و نظـام
انتظاراتی که تعیین کننده مسـیر فعالیت آموزشـی
و پژوهشـی مراکـز آمـوزش عالـی اسـت شـکل
نگیـرد ،ارتباط دانشـگاه و جامعه آن گونـه که باید
میسر نخواهد شد.
وی در توضیـح ایـن مطلب خاطرنشـان کرد:
از آنجـا کـه نظـام انتظـارات بیرونـی از دانشـگاه
ً
دقیقا مشـخص نیسـت یا به صورت سـازماندهی
شـدهای انتظـارات خـود را بـه دانشـگاه ارائـه
نمیکنـد طبیعی اسـت که دانشـگاه هم چگونگی
ارتبـاط بـا جامعـه را در نمییابـد .اگـر هـم در
مـواردی محـدود چنیـن خـط ارتباطـی برقـرار
شـده ،کاملا موقتـی و مبتنی بـر موقعیـت بحران
ً
بـوده نـه اینکـه مثلا بورسـیهها ،دورههـای یـا
محتواهـای درسـی مشـخصی در ایـن ارتبـاط
ایجاد شده باشند.
قدیمـی در پاسـخ بـا تأییـد ایـن کـه ارتبـاط
دانشـگاه بـا جامعـه بـا دسـتور ایجـاد نمیشـود،
اظهـار داشـت :برقـراری یـک ارتبـاط نظامیافتـه
بیـن دانشـگاهها و نیازهـای مـردم نیازمنـد یـک
برنامهریـزی منسـجم و دقیـق اسـت که تـا زمانی
کـه چنیـن برنامـهای نباشـد ارتبـاط دانشـگاه بـا
صنعـت و طرحهایـی مثـل حضـور الزامـی
اعضـای هیئـت علمـی در صنعت و جامعـه راه به
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جایـی نمیبـرد .مسـئوالن باید قبل از پیادهسـازی
ایدههایـی کـه در ذهنشـان اسـت به همـه جوانب
مسأله توجه کنند.
ضرورت بررسی تجربه یک سال و
نیمه «فرصت مطالعاتی اعضای هیات
علمی دانشگاه ها و موسسات
پژوهشی در جامعه و صنعت»
دکتـر ماحـوزی گفـت :شـاید بـد نباشـد تـا دیرتر
نشـده بـا توجه بـه مطالعـات مـوردی کـه در مرکز
تحقیقات سیاسـت علمی کشـور انجام شـده و در
مؤسسـه هـم داریـم و در مراکـز دیگـری هـم
میشناسـیم ،تجربـه یـک سـال و نیـم ابلاغ
شـیوهنامه «فرصـت مطالعاتـی اعضـای هیـات
علمـی دانشـگاه هـا و موسسـات پژوهشـی در
جامعـه و صنعت» را مورد بررسـی قـرار بدهیم که
ببینیـم افـراد ذیـل ایـن آییننامـه چگونـه بایـد بـا
دانشـگاه و صنعـت مرتبـط شـوند و آیا ایـن همان

چیزی اسـت کـه سیاسـتگذاران مراد کردهانـد و آیا
ادامـه ایـن خط سـیر میتوانـد آنها را به اهدافشـان
برسـاند یـا خیر .دسـتاورد این پژوهـش خودش به
صـورت مشـخص میتوانـد نشـان بدهـد کـه آیـا
سیاسـتگذاریهای مناسـبی انجام دادهایـم یا نه.
ً
قدیمی گفت :پیشـنهاد عملیاتی و دقیقا مشخصی
اسـت کـه اطالعـات الزم را میتوانیـم از دفتـر
ارتبـاط بـا صنعـت دریافـت کـرده و ایـن رونـد را
مورد بررسی علمی قرار دهیم.
دکتـر ماحـوزی هـم در پایـان نشسـت
خاطرنشـان کـرد :حسـب تجربـه یک سـال و نیم
اخیـر که سـعی کردیـم در فراخوانهـا و … افرادی
ً
را جـذب کنیـم کـه قبال سـابقه همـکاری چندانی
بـا مـا نداشـتهاند و تـا حـد بسـیار زیادی هـم این
موضـوع محقـق شـده اسـت از اسـتادان،
دانشـجویان و فارغالتحصیلان دکتـری کـه در
دانشـگاههای مختلف کشـور فعال هسـتند دعوت
میکنم به مؤسسـه ما تشـریف بیاورند و خودشـان

را عضـو ایـن خانـواده بداننـد .هـدف مـا بـه طور
کلـی ایـن اسـت کـه بحرانی را کـه آمـوزش عالی
کشـور در آن دسـت و پـا میزنـد و همـة مـا هـم
داریـم از آن اسـتفاده میکنیـم و نفس میکشـیم و
منتقد آن هم هسـتیم و پارادوکسـی را که در آن گیر
کردهایـم بهتـر بشناسـیم و بهتـر ببینیـم کـه چطور
میتوانیـم از ایـن معضلات متعـدد فاصلـه
بگیریـم .درهـای مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـه روی اسـتادان دانشـگاههای سراسـر
کشـور بـاز اسـت و از پیشـنهادها و همکاریهای
پژوهشـی در اشـکال مختلـف و حتی حضـور در
مؤسسـه در قالـب دورههـای کوتـاه فرصـت
مطالعاتی استقبال میکنیم.

دکتر حسین میرزائی:

سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در بهترین وضعیت به هشت
دهم درصد رسیده و با هدف گذاری  ۴درصدی بسیار فاصله دارد.
مدیران مؤسسـات پژوهشـی کشـور در اولین
نشسـت مجـازی بـا وزیـر علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری ضمـن ارائـه فعالیتهـا و دسـتاورها ،بـه

بیان آرزوهای خود در زمینه پژوهش پرداختند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی ،دکتر غالمحسـین رحیمی،

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیر علـوم وزارت علوم
با اشـاره به اینکه  ۵۵۰موسسـه پژوهشـی در کشور
فعالیـت میکننـد ،گفـت :از ایـن تعـداد  ۲۵مـورد
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زیر نظر مسـتقیم حوزه سـتادی وزارت علـوم۱۵۸ ،
مـورد در بخـش خصوصـی ۳۰۱ ،مـورد زیـر نظـر
دانشـگاهها ۴۴ ،مـورد وابسـته بـه دسـتگاههای
اجرایـی و  ۳۲مـورد نیـز زیر نظر نهادهـای عمومی
غیردولتـی فعالیـت میکنند کـه هر کـدام میتوانند
طرحهای پژوهشـی بسـیار بزرگ ملی انجام دهند.
وی اظهـار داشـت :آرزوی مـن ایـن اسـت کـه هر
یـک از پژوهشـگاههای بـزرگ حداقـل یـک طـرح
کالن درازمـدت آیندهسـاز و در نیـل بـه مرجعیـت
علمی در مقیاس بین المللی مشـارکت بسـیار فعال
داشتهباشند.
دکتـر حسـین میرزائـی ،دبیـر مجمـع
پژوهشـگاههای ملـی کشـور نیـز در ایـن جلسـه
گفت :سـهم پژوهـش از تولیـد ناخالـص داخلی
در بهتریـن وضعیـت بـه هشـت دهـم درصـد
رسـیده و بـا هـدف گـذاری  ۴درصـدی بسـیار
فاصله دارد.
وی اظهار داشـت :متاسـفانه به پژوهشـگاهها
و موسسـات تحقیقاتـی کمتر توجه شـده اسـت و
در تخصیـص اعتبـارات این بخش هم مشـکالت
زیادی وجود دارد.
دکتـر میرزائـی تدویـن و اجـرای برنامـه پنـج
سـاله هفتـم توسـعه را فرصتـی کـم نظیـر بـرای
دولـت جدیـد عنـوان کرد که بـه مسـووالن امکان
میدهـد اهـداف و سیاسـتهای حـوزه علـم و
فنـاوری را هـم در نوشـتن برنامـه و هـم در مقـام
اجـرای آن مـورد توجـه قـرار دهـد.
در ادامـه دکتـر عشـوری ،رئیس سـازمان پژوهش
هـای علمـی و صنعتـی ایـران احیای بودجـه نیمه
صنعتـی سـازمان ،دکتـر الریجانـی ،رئیـس
پژوهشـگاه دانـش های بنیادی ،کسـب نخسـتین
جایـزه علمـی نوبـل ایـران توسـط محققـان ایـن
پژوهشـگاه ،دکتـر خاونـدی ،رییـس پژوهشـگاه
مـواد و انرژی ،واگـذاری طرح هـای موثر در حل
مشـکالت کشـور به این پژوهشـگاه ،دکتـر قبادی
رییـس پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی ،اثرگـذار در پیشـرفت و منشـا راهبـردی
متوازنسـازی توسـعه و تعالـی کشـور ،قطـب
فرهنـگ و تمـدن آسـیا و جهـان اسلام ،سـازمان
خلاق و موثر در پیوند نسـلی انقالب اسلامی و

دفـاع مقـدس و دکتر نکومنش ،رییس پژوهشـگاه
پلیمـر و پتروشـیمی ،کسـب مرجعیـت در حـل
مشـکالت کشـور در زمینـه پلیمـر را مهمتریـن
آرزوی خود در بحث پژوهش عنوان کردند.
همچنیـن دکتـر مطلبـی ،رییـس پژوهشـگاه
ملـی مهندسـی ژنتیک و زیسـت فناوری رسـیدن
پژوهشـگاه بـه جایـگاه اول بیوتکنولوژی کشـور-
نظیـر جایگاهـی کـه موسسـه ماکـس پالنـک در
آلمـان دارد – دکتـر امیدخـواه ،رییـس پژوهشـگاه
شـیمی و مهندسـی شیمی رسـیدن این پژوهشگاه
بـه جایـگاه مرجعیت ملی و به رسـمیت شـناخته
شـدن جایگاه این پژوهشـگاه و سـایر پژوهشـگاه
هـای کشـور در واگـذاری طـرح هـای کالن ملی
بـه آنهـا ،دکتـر جعفـری ،رئیـس پژوهشـگاه بیـن
المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه ،ارتقای
جایـگاه پژوهشـگاه در نظـام فنـی و اجرایـی و
مدیریت سـوانح کشـور و مرجعیـت منطقه ای در
راسـتای ماموریتهـای واگـذار شـده از سـوی
یونسـکو ،دکتـر ابطحـی ،رئیـس پژوهشـگاه ملی
اقیانـوس شناسـی و علـوم جـوی ،ایجـاد پایـگاه
تحقیقاتـی دائمـی در قطـب جنـوب و رهبـری
علمـی در سـطح کمیسـیون بیـن دول اقیانـوس
شناسـی ،دکتـر رنجبـر ،رییـس پژوهشـگاه رنگ،
ارتقـای جایـگاه بیـن المللـی پژوهشـگاه در کنار
تامیـن نیازهای داخلـی در این حـوزه و دکتر امی،
رئیس پژوهشـگاه هوافضا ،موفقیـت در ماموریت
اعـزام انسـان بـه فضـا کـه مسـتلزم تصویـب این
طـرح در شـورای عالـی عتـف اسـت را مهمترین
آرزوی خـود بـرای پژوهشـگاه تحت مدیریتشـان
عنوان کردند.
دکتـر علیدوسـتی ،رییـس پژوهشـگاه علوم و
فنـاوری اطالعـات ایـران (ایرانداک) ،نیـز معرفی
هـر چـه بیشـتر توانمندیهـای پژوهشـگاه و
اسـتفاده از خدمـات آن در سیاسـتگذاریها – تـا
جایـی کـه به تعبیـر وی ،اگـر پژوهشـگری ،صبح
بـه دسـتاوردی رسـید ،بعـد از ظهـر از طریـق
سـایت ایرانـداک در اختیـار دیگـر محققـان و بـه
سـرعت در اختیـار سیاسـتگذاران قـرار بگیـرد.
دکتـر نورشـاهی ،رئیـس موسسـه پژوهـش و
برنامهریـزی آمـوزش عالی ،رسـیدن مسـووالن به
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ایـن باور که بـدون پژوهـش و مطالعات پشـتیبان
تصمیـم گیـری نکنند و موفقیت موسسـه در تامین
سـرمایه اجتماعـی علـم و پژوهـش و آمـوزش
عالـی و نقـش آفرینـی موثرتـر در سیاسـتگذاری
هـای این حـوزه ،دکتر قاضـی نـوری ،رئیس مرکز
تحقیقات سیاسـت علمی کشـور ،ایفـای نقش به
عنـوان مهمتریـن مشـاور نهادهـای سیاسـتگذار
علـم و فنـاوری مثـل وزارت علـوم و معاونـت
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و مشـارکت
داشـتن در تمـام سیاسـتگذاریهای سـایر
بزاده،
دسـتگاهها در علـوم و فنـاوری ،دکتـر رجـ 
رئیس موسسـه پژوهشـی علـوم و صنایـع غذایی،
اثربخشـی فعالیتهـای موسسـه در توسـعه
غذاهـای سـالم و فراسـودمند در ارتقای سلامت
جامعـه و دکتـر حسـین میرزائـی ،رییس موسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و دبیـر مجمـع،
رسـیدن موسسـه در حـوزه علـوم اجتماعـی بـه
وضعیتـی مشـابه ماکـس پالنـک در آلمـان و
پژوهشـگاه دانشهـای بنیـادی( )IPMدر ایران و
هـاب و قطـب منطقـهای مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی آمـوزش عالـی ،علم و فناوری شـدن و
طراحـی و تدویـن تئـوری آموزش عالی متناسـب
بـا نیازهـا و ضرورتهـای کشـور را مهمتریـن
آرزوی خود عنوان کردند.
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اخبار مؤسسه

گرامیداشت
مرحوم استاد
تمدن جهرمی
آیین گرامیداشت مرحوم استاد تمدن
جهرمی توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران با همکاری مرکز پژوهشهای توسعه
و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه،
خانه اندیشمندان علوم انسانی و مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی بعدازظهر
دوشنبه  ۱۲مردادماه برگزار شد.
در این مراسم که بصورت برخط
(مجازی) برگزار خواهد شد ،دکتر
ابوالقاسم مهدوی ،دکتر بایزید مردوخی،
دکتر گودرز افتخار جهرمی ،دکتر محسن
رنانی ،دکتر حسین میرزائی و دکتر
ابوالفضل پاسبانی صومعه ،سخنرانی
خواهند کرد .در ادامه مراسم از کتاب
«منطق علوم اجتماعی» اثر مرحوم استاد
دکتر محمد حسین تمدن جهرمی رونمایی
شد.

بررسی و نقد آثار ،افکار و کنشگری محمدامین
قانعیراد
هفتمین نشست از سلسله نشستهای ششمین مرحله همایش «جامعهشناسان ایرانی و جامعه
ایرانی» ۹ ،آذرماه با بررسی و نقد آثار ،افکار و کنشگری محمدامین قانعیراد برگزار شد.
این نشست که به همت گروه جامعهشناسی ایران انجمن جامعهشناسی ایران و مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور و با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
و دانشکده علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد به
یراد اختصاص یافت.
بررسی و نقد آثار ،افکار و کنشگری زندهیاد محمدامین قانع 
در این نشست ،اسمعیل خلیلی ،مدیر گروه جامعه شناسی معرفت انجمن جامعه شناسی ایران با
عنوان «تاریخمندی منکسر واقعیت؛ نقد کتاب اخالقیات شعوبی و روحیه علمی» و جبار رحمانی ،عضو
هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «از پدیده اجتماعی تام تا پژوهشگر اجتماعی
تام» سخن کردند.
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سومین همایش خوانش انتقادی جامعهشناسان
کالسیک و مسائل اجتماعی ایران
سومین همایش «خوانش انتقادی
جامعهشناسان کالسیک و مسائل اجتماعی ایران:
جورج زیمل» توسط انجمن جامعه شناسی ایران
با همکاری گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی
و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و اداره
مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری در
روزهای  ۱۲و  ۱۳آبان ماه برگزار شد.
این همایش دو روزه با محورهای زیمل و
سنخ اجتماعی غریبه ،مدرنیته ،فرهنگ و تراژدی
فرهنگی ،کالن شهر ،مدگرایی و اخالق اجتماعی،

فراخوان ارزیابی
انتقادی کارنامه فصلنامه
مطالعات میانرشتهای
در علوم انسانی
در روزگار کنونی پویش علمی شتاب
بیسابقهای گرفته است .شاخههای گوناگون
علم و معرفت شاهد زایش پیدرپی رویکردها
و روشهای پژوهشی و نظریه های نوین علمی
هستند .در پویش معرفتی روزگار ما رویکردهای
میانرشتهای – بویژه در عرصهی علومانسانی و

اجتماعی – جایگاه ویژهای داشته و دارند .پویایی
و پیشرفت علم در ایران – و در حوزهی زبان فارسی
– مستلزم برقرار کردن ارتباط با روند تحوالت
معرفتی در سطح جهانی و درونیکردن رویکردها
و روشهای نوین علمی و پژوهشی است.
مجلهی مطالعات میانرشتهای در علومانسانی با
این هدف برپا شده است که به سهم خود – و در
حد توان و امکان – به ساخته شدن بستر این ارتباط
کمک کند .این مجله میکوشد – و میخواهد – که
جایی باشد برای آشنایی با مبانی نظری و روشی
مطالعات میانرشتهای و کاربست آن – بطور ویژه
– در پژوهشهای مربوط به مسائل ایران.
اینک ،پس از بیش از یک دهه گام زدن
در این راه ،هیأتتحریریهی مجله در نظر
دارد کارنامهی این مجله را در ترازوی سنجش
بگذارد و برای تحقق هرچه بهتر این هدف به
همراهی و همگامی صاحبنظران و پژوهشگران
حوزهی علومانسانی چشم دوخته است.
خواهشمندست مالحظات انتقادی و پیشنهادهای
خود دربارهی مجلهی مطالعات میانرشتهای
در علومانسانی (از نظر رویکرد و روش و
چارچوبهای مفهومی و نظریهای و چند و چون
کاربست آنها در مقاالت منتشرشده در این مجله)
را – به هر شکل و در هر چارچوبی که صالح می
دانید – از طریق ایمیل  info@isih.irبا ما درمیان
بگذارید .باشد که بتوانیم سنجشی هرچه دقیقتر و
کارآمدتر از کارنامهی این مجله داشته باشیم.

کالن شهرحیات ذهنی و رفتار شهروندان ،حیات
گرایی و جامعه شناسی دین ،جامعه شناسی
اقتصادی ،فلسفه پول و از خود بیگانگی ،جامعه
شناسی صوری و تاریخی ،دیالکتیک و تضاد
در آثار جرج زیمل با حضور جمعی از صاحب
نظران از جمله دکتر یوسف اباذری ،دکتر پرویز
اجاللی ،دکتر زهره بیات ریزی ،دکتر مسعود
گلچین ،سید یعقوب موسوی ،دکتر سید محمود
نجاتی حسینی ،دکتر عبد الرضا نواح و دکتر
توماس کمپل برگزار شد.

تفاهمنامه همکاری مؤسسه
و فرهنگستان هنر

تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی
بین مؤسسه و فرهنگستان هنر امضا شد .در
این تفاهمنامه همکاری مشترک برای تدوین
سیاستهای راهبردی در حوزههای علوم انسانی
و هنر ،اجرای طرحهای پژوهشی ملی در
حوزههای مربوط ،استفاده از ظرفیتهای علمی
استادان و متخصصان طرفین ،برگزاری همایشها
و نشستهای تخصصی و انتشار آثار و مدارک
علمی تاکید شده است.
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اخبار جشنواره بینالمللی فارابی

تمدید زمان دریافت آثار سیزدهمین جشنواره بین المللی
فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی
زمان دریافت آثار سیزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسـالمی تا پایان
آبان ماه تمدید شد.
دکتر حسین میرزائی رئیس دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی امروز با بیان خبر تمدید زمان
ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره گفت :دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی به دلیل تماسهای
عالقمندان به ویژه دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی ،مراکز حوزوی و ناشران ،برای ثبت و ارسال
آثار ،زمان ثبت آثار در سامانه را تا پایان آبانماه تمدید کرده است و این مدت مجددا تمدید نخواهد شد.
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی ،تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم
انسـانی و اسـالمی ،دانشگاهها ،موسسات پژوهشی ،مراکز حوزوی و ناشران تنها تا پایان روز یک شنبه
سیام آبان ماه  ۱۴۰۰فرصت دارند ،آثار خود را شامل »کتاب پژوهشی«» ،گـزارش نهایی پژوهش «،
»رساله دکتری« و »پایاننامه کارشناسیارشد« که در سه سال گذشته (از ابتدای فروردین  ۱۳۹۷تا پایان
اسفند ) ۱۳۹۹انجام شده است ،در سایت جشنواره به نشانی (www.farabiaward.ir)  ثبت کنند.
دکتر میرزائی رئیس دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی و موسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی افزود :آثار علمی در این دوره از جشنواره نیز در پانزده گروه علمی «اخالق ،ادیان و عرفان»،
«تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی»« ،حقوق»« ،زبان ،ادبیات و زبانشناسی»« ،علوم اجتماعی و علوم
ارتباطات»« ،علوم اقتصادی ،مدیریت و علوم مالی»  «،علوم تربیتی ،روانشناسی و علوم ورزشی»،
«علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای»« ،علوم قرآنی ،تفسیر و حدیث»« ،فقه و اصول»،
«فلسفه ،منطق و کالم»« ،فناوری اطالعات ،اطالعرسانی و کتابداری»« ،مطالعات انقالب اسالمی
و امام خمینی (ره)»« ،مطالعات هنر و زیباییشناسی» و «مطالعات میان رشتهای» دریافت میشوند.
بخش بینالملل جشنواره نیز آثار مربوط به حوزه ایرانشناسی و اسالمشناسی را دریافت میکند.
گفتنی است جشنواره بینالمللی فارابی توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،کمیسیون ملی یونسکو،
دفتر منطقهای و کمیسیون ملی آیسسکو ،بنیاد ملی نخبگان و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری هر ساله برگزار میشود.

پیام تسلیت دبیرخانه
جشنواره بین المللی فارابی
به مناسبت درگذشت
پروفسور برت فراگنر
دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی
درگذشت پروفسور برت فراگنر ایرانشناس
برجسته و پیشکسوت اتریشی که عمر خود را
صرف تحقیق و ترویج فرهنگ و تاریخ ایران
کردند به خانواده آن مرحوم ،جامعه علمی و
ایران شناسان و ایران دوستان تسلیت میگوید.
پروفسور« برت فراگنر »در چهارمین دوره
جشنواره بینالمللی فارابی در سال  ،۱۳۸۹به
واسطه آثار ارزشمندشان در حوزه ایرانشناسی،
به عنوان برگزیده جشنواره معرفی گردیدند .
وی تحصیالت دانشگاهی خود را در سال ۱۹۶۰
در رشتههای شرقشناسی و ایرانشناسی در دانشگاه
وین آغاز کرد .در اواسط ده ه  ۱۹۶۰نیز در تهران نزد
اساتید بزرگ تاریخ ایران و زبان فارسی آموزش دید.
«تاریخ شهر همدان در شش سد ه نخست هجری»
عنوان پایاننام ه دکترا و «ادبیات خاطرهنویسی به
مثابه منبعی در خدمت تاریخ نوین ایران» عنوان
رسال ه فوق دکترای این ایران شناس ژرف اندیش بود.
دکتر فراگنر در مقام استاد رشت ه ایرانشناسی سالها در
دانشگاههای اتریش و آلمان به تدریس پرداخت و
از سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۰رئیس انستیتو ایرانشناسی
فرهنگستان علوم اتریش بود.
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پیام تسلیت دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی به مناسبت
درگذشت پروفسور محمود ایوب
دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی درگذشت پروفسور محمود ایوب اسالم شناس لبنانی االصل و استاد
مطالعات اسالمی و روابط اسالم و مسیحیت که عمر با برکت خود را در خدمت به اسالم ،مطالعات شیعه
و گفتگوی اسالم و مسیحیت صرف کردند به خانواده آن مرحوم ،ملت لبنان ،جامعه علمی و عالقمندان
آن فقید سعید تسلیت میگوید.
پروفسور« محمود ایوب »در نهمین دوره جشنواره بینالمللی فارابی که در  ۲۴دیماه  ۱۳۹۶در سالن
اجالس سران برگزار شد ،به واسطه آثار ارزشمندشان در حوزه اسالمشناسی ،به عنوان برگزیده جشنواره
معرفی گردیدند

پیام تسلیت دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی به مناسبت
درگذشت عالمه حسن زاده آملی
همه از خداییم و به سوی او می رویم
دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی درگذشت عالمه حسن حسن زاده آملی ،حکیم ،فقیه ،عارف و عالم
برجسته و برگزیده اولین دوره جشنواره بینالمللی فارابی که عمر با برکت خود را صرف تحقیق ،تدریس،
تالیف و ترویج معارف واالی الهی و علوم متعدد کرده بود به خانواده آن مرحوم ،عموم جامعه حوزوی و
دانشگاهی و عالقمندان ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است.
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معرفی کتاب

معرفی کتاب «دانشگاه بوم شناختی»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات454 :

سال انتشار :زمستان 1397

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

کتـاب «دانشـگاه بومشـناختی؛ رویایـی
دسـتیافتنی» تألیـف رونالـد بارنـت ،ترجمـه
سـینا باسـتانی و جبـار رحمانی توسـط انتشـارات
مؤسسـه در  454صفحـه و بـا شـمارگان 1000
نسـخه بـه مبلـغ  45.000تومـان در زمسـتان
 1397منتشر شده است.
بـه اعتقـاد رونالـد بارنـت ،این کتـاب لحنی
جسـورانه دارد چـون ماهیت وظیفـهای که برعهده
دارد ،چنیـن اقتضـا میکنـد .ماجـرا نـه
«بحرانزدگـی» و نـه «به نابـودی رفتن دانشـگاه»
بلکـه ایـن اسـت کـه دانشـگاه بهطـور غمانگیزی
از مسـئولیتها و امکانهایـش در جهـان دوری
میجویـد .در ایـن موقعیـت اگر بیدرنـگ کاری
صـورت نگیرد ،شـکاف میـان جهـان ،آنگونه که
هسـت و قابلیت نقشآفرینی دانشـگاه در جهان و
برای آن ،همواره بزرگتر میشود.
وی معتقـد اسـت ایـدۀ بومشناسـی
بههمپیوسـتگی همـۀ چیزهـا در جهـان (و حتـی
فراسـوی آن) را مدنظـر دارد .ایـن ایـده قوتش را از
نوعـی احسـاس آسـیبدیدگی گرفتـه اسـت؛
بهویـژه ایـن حـس کـه نظامهـا ـ بومنظامهـا ـ بـه

نحـوی تباهشـدهاند :یـا تنـوع درونیشـان ضعیف
شـده اسـت یـا بـه بداقبالیهـای دیگـر دچـار
شـدهاند .این ایده ،تفسـیر درونـیای در خود دارد
کـه بشـر بابـت ایـن آشـفتگیها مسـئول اسـت و
ایـن وظیفـه را بـر دوش دارد کـه یکپارچگـی
زیسـتمحیطش را احیـا کنـد .ایـن پنـج بعـد
بومشناسـی ـ همپیوسـتگی ،تنـوع بالقـوه،
آسـیبدیدگی ،مسـئولیت و احیاءـ گـواه آناند که
ایـدۀ بومشناسـی مفهومـی چندالیـه و حـاوی
مؤلفههـای مختلفـی اسـت« .بومشناسـی»
همزمـان هـم واقعیـت اسـت و هـم ارزش؛ امـا
گذشـته از ایـن ،نگاهـی به گذشـته ،حـال و آینده
دارد .هـم مهـم و نویدبخـش اسـت و هـم
ژرفبینانـه و نیـز قابلیتـی دارد کـه هنـوز بالفعـل
نشـده اسـت .ایـن ایـده از اوضا عواحـوال
کنونیمـان بیـرون میجهـد و تلقـیای از جهانـی
بهتـر را بـه ذهـن مـیآورد کـه دسـتکم میتـوان
برای آن کوشید.
بارنـت ،همیـن امـر را در مـورد دانشـگاه نیـز
صـادق میدانـد .بـه بیـان نویسـنده ،دانشـگاه در
میـان بومنظامهـای جهانـیاش روزگار

میگذرانـد ،بومنظامهایـی کـه آنگونـه کـه بایـد
باشـند ،نیسـتند .البتـه دانشـگاه نمیتوانـد خود را
مسـئول یکهوتنهـای هـر آسـیبدیدگیای کـه
بومنظامهـای مرتبطـش نشـان میدهنـد ،بدانـد
امـا در هریـک از ایـن آسـیبدیدگیها پایـش در
میـان اسـت ،حتـی اگـر این تقصیـر تـرک فعل در
جایـی باشـد کـه مداخلـه الزم اسـت .دانشـگاه
نهتنهـا بـا جهـان پیونـد خورده اسـت بلکـه اثرش
را بـر آن میگـذارد و بدینقـرار ،مؤلفههـای
بومشناسـی -همپیوسـتگی ،تنوع ،آسـیبدیدگی،
مسـئولیت و احیـاء -مؤلفههـای دانشـگاه قـرن
بیسـتویکمی و کل بومسـپهرش هسـتند.
دانشـگاه نمیتوانـد وقتـش را به بطالـت بگذراند.
ایـن دانشـگاه اکنـون مسـئول افزایـش بهـروزی
بومشناسـیهای بسـیاری اسـت کـه بـا آنهـا
تالقـی دارد .دانشـگاه در تعییـن سرشـت
بومشـناختی جهـان ،متغیـری فعـال اسـت .ایـن
نقشآفرینـی ویژگـی عام دانشـگاه مدرن اسـت و
ایـن حضـور و عامبودگـیاش بهنـدرت بـه
رسـمیت شـناخته میشـود .در دانشـگاه نوعـی
خأل بومشناختی احساس میشود.
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نگارنـده« ،بومشناسـی» را اصطالحـی
دوپهلـو عنـوان میکنـد کـه هـم بـه خـود
بومنظامهـا کـه وحـدت درونـی دارنـد و
انسجامشـان ممکـن اسـت بـه نحـوی تهدیـد
شـود ،اشـاره دارد و هم بـه مطالعۀ ایـن بومنظامها
در جهـان .بـه زعـم نویسـنده ،بومشناسـی هـم
بهمثابـه حضـوری واقعـی در جهـان ،امـری در
بیـرون اسـت و هـم بهمثابـه شـکلی از اندیشـه،
فهـم و معرفـت کـه زادۀ بشـر اسـت .وی ،ایـن
دوپهلویـی را در مـورد دانشـگاه هـم صـادق
میدانـد .چراکـه دانشـگاه در جـوار زیسـتبومها
میزیـد (آنهـا در جهان ،واقعیت مـادی دارند) و
بـه شـکلگیری بومشناسـی چونـان حـوزۀ
مطالعاتی دانشگاهی یاری رسانده است.
ایـن کتـاب سـه بخـش دارد .در بخـش اول ـ
چهـار فصل نخسـت ـ نویسـنده توضیـح میدهد
کـه چگونـه ایدۀ بومشناسـی را تفسـیر میکند و به
شـکلی گسـترده نشـان میدهـد .اینکـه چگونـه
میتـوان با چشـماندازی بومشـناختی بر دانشـگاه
ـ هـم فهممـان از دانشـگاه و هـم فهممـان از
امکانهایـش ـ پرتـو افکنـد و از ایـن رهگـذر
بنیانهـای ایـن کتـاب را میگـذارد .در بخش دوم
ـ پنـج فصـل بعـد ـ بـه سـراغ بومنظامـی خـاص
مـیرود کـه دانشـگاه در آن بهطـور خـاص
مدخلیـت دارد و از آن روابـط ،شـرحی اجمالی و
سـرنخهایی از شـیوههایی بـه دسـت میدهـد که
دانشـگاه بـا آنهـا امکانهـای بومشـناختیاش را
بهتـر بالفعـل میکنـد .وی در بخـش سـوم ـ دو
فصـل پایانـی ـ دربـارۀ ایـدۀ کلـی دانشـگاه
بومشـناختی تأمـل میکنـد و ارزش ایـن طـرز
تفکـر دربـارۀ دانشـگاه را بیشـتر شـرح میدهـد.
خوانندگانـی کـه عالیـق عملـی بیشـتری دارنـد،
ممکـن اسـت بخواهند از بخـش دوم آغـاز کنند،
حـال آنکـه آنهایـی کـه عالیـق مفهومـی و
نظریتـری دارنـد ممکـن اسـت ترجیـح دهند که
از بخش اول آغاز کنند.
فصـل اول کتـاب ،از طریـق ارائـۀ طرحـی
کلـی ،بیدرنـگ بـه سـوی ایـدۀ بومشناسـی خیز
برمـیدارد و جنبههایـی را بیـرون میکشـد کـه
بـرای ایـن پژوهـش و جسـتوجو مهمانـد.

ایدههـای محـوری ازاینقرارنـد :اکوسـوفی ـ
رویکـردی اسـت بـه پدیدههـای پیچیـده ،ماننـد
دانشـگاه ـ و ایـدۀ بومنظامهـا کـه ایـن را افـاده
میکنـد کـه پیکـرهای اسـت متشـکل از اجـزای
مرتبـط بـه هـم منتهـا همچنـان دسـتخوش
پراکندگـی ،نبـود تنـوع و آسـیبدیدگی.
برایناسـاس ،بومفلسـفۀ دانشـگاه در پی آن اسـت
کـه دانشـگاه را چونـان موجودیتـی فهم کنـد که با
بومنظامهـای آسـیبپذیری کـه نسـبت بـه آنهـا
مسئولیت دارد ،پیوند متقابل دارد.
فصـل دوم ،ایـدۀ سـرهم کـردن یـا تجمیـع را
ً
توضیـح میدهـد و دانشـگاه را دقیقـا تجمیعـی
سسـت از انـواع مختلـف موجودیتهـا در نظـر
میگیـرد که ممکـن اسـت از ایدهها هم اثـر پذیرد.
دانشـگاهها هـم عناصـر مـادی دارنـد هـم عناصـر
بیانـی ،و هـم امـکان ضـرورت و درگیرشـدگی.
دانشـگاه بومشـناختی همۀ این امـور را درک میکند
و «اخالقـی بومشـناختی» پیـدا میکنـد.
«بومشناسـی» میتوانـد در بـه دسـت دادن روایتـی
وحدتبخـش بـه نهادی کـه امکانهـای گوناگونی
پیش پایش است نقش داشته باشد.
فصـل سـوم ،بـا دو مفهومـی کـه در کار
بومشناسـان بـاب شـده اسـت ،میسـتیزد؛ یکـی
پایـداری و دیگری اتوپوئسـیس (گرایش نظامهای
پیچیـده به بازتولید خـود) .هر دو مفهوم دانشـگاه
را بـه خـود کنونی یا پیشـیناش محـدود میکنند،
حـال آنکـه بـه اعتقـاد نویسـنده بـه مفهومـی نیاز
داریـم کـه دانشـگاه را قادر میسـازد پیوسـته از نو
پدیدار شـود ،خود را سامانبخشـی مجـدد کند و
بیوقفـه افقهایـش را گسـترش دهد .بومشناسـی
چنیـن مفهومـی اسـت و وقتی بـا دانشـگاه تماس
برقرار میکند ،زیروزبر میشود.
فصـل چهـارم ،هفـت بومنظامـی را کـه در
دانشـگاه جریـان دارنـد و دانشـگاه نیـز در آنهـا
(آگاهانـه یـا ناآگاهانـه) آمدوشـد میکنـد
شناسـایی میکنـد .ایـن هفـت بومنظـام
ازاینقرارنـد :معرفـت ،نهادهـای اجتماعـی،
اشـخاص ،اقتصـاد ،یادگیـری ،فرهنـگ و
زیسـتمحیط طبیعـی .ایـن فهمهـای هفتگانـه
ً
مجموعـا بهنوعـی بومشناسـی اجتماعـی
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دانشـگاهی میانجامنـد .ایـن بومنظامهـا ،بـا هم
بومسـپهری را میسـازند که دانشـگاه اکنون در آن
مدخلیتی نازدودنی دارد.
بخـش دوم ،بـا شناسـایی شـیوههای
تحققبخشـیدن بـه دانشـگاه بومشـناختی را بـر
اسـاس ایـن بنیانهـای مفهومی به بحث گذاشـته
اسـت .ایـن بخـش ،مناظـری از دانشـگاه
بومشـناختی را از زوایـای مختلـف بـه تصویـر
میکشـد و شـیوههایی را بررسـی میکنـد کـه این
دانشـگاه از رهگـذر آنهـا بـا زیسـتمحیط
بومشـناختیاش تعامـل میکنـد و میتوانـد در
تعامل باشد.
فصـل پنجـم ،مسـتقیم سـراغ چیسـتی
بومدانشـگاه مـیرود .بخشـی از ایـن رسـالت در
ایـن واقعیـت نهفتـه اسـت کـه دانشـگاه خلـق و
خلقیاتـی بومشـناختی دارد و بخشـی از این خلق
یـا خلقیات نیـز در رعایـت اصول معیـن آن نهفته
اسـت .بارنـت ،از ایـن اصـول ،هفت اصـل و نیز
قواعـد پیوندخـورده بـا آن را شناسـایی و بـه
خصلتهـای دیگـر بومدانشـگاه ،بیپروایـی و
اندیشه ،نیز اشاره میکند.
فصـل ششـم ،بـه مسـئلۀ پژوهـش یـا
بهاصطلاح ایـن کتـاب ،پژوهـش بومشـناختی
میپـردازد .بومنظـام معرفـت بایـد در کانون توجه
دانشـگاه بومشـناختی قـرار گیـرد امـا بایـد تعبیـر
تـازهای از معرفـت بـه دسـت داد :نوعـی
معرفتشناسـی بومشـناختی الزم اسـت و ایـن
معرفتشناسـی بـه شـرطی بـه دسـت میآیـد که
عالیـق معرفتـی ایـن دانشـگاه شـرح داده شـود،
عالیقـی کـه خودشـان سـرانجام در نوعـی
دگربودگی معرفتشناختی نهفتهاند.
فصل هفتـم ،به مسـئلۀ یادگیری میپـردازد و
از پدیـدۀ یادگیـری سـیال در جهانـی سـیال
میآغـازد .ایـن فصـل هرچنـد بـه ایـدۀ یادگیرندۀ
سـیال کـه میرسـد لختـی درنـگ میکنـد ،منتها
جـا خـوش نمیکند و راه خـود را ادامـه میدهد و
ایدۀ یادگیرنده بومشناختی را میپروراند.
فصـل هشـتم ،مناظـری از برنامـۀ درسـی
بومشـناختی را بـه تصویـر میکشـد .برنامـۀ
درسـی ،آشـکارا نوعـی تجمیـع اسـت امـا بـرای
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برنامۀ درسـی بومشـناختی نشـانگر اصـول معینی
اسـت .ایـن برنامـه فضاهایـی بـه دسـت میدهد
بـرای کـوچ دانشـجویان و نیـز شـکلی از آزادی،
یعنـی حق پرسـهزدن بهگونـهای که دانشـجویان پا
بـه فضایـی میگذارنـد کـه هـم عـام و نامعیـن
اسـت و هـم ُپـر اسـت از چالشهـای خـاص و
شخصی.
فصـل نهـم ،بـا موضـوع حرفهایگـری درگیر
اسـت و ایـن ایـده را میپرورانـد کـه حرفهمنـدی
بومشـناختی بـه چـه میمانـد .مفاهیمـی کـه این
فصـل بـا خـود بـه همـراه دارد ازاینقرارنـد:
حرفهایگـری اصیـل ،مسـئولیت حرفـهای و
گرایشهـا و خصوصیـات .ایـن فصـل در پایـان
داللتهای آموزش حرفهای را معلوم میسازد.
فصـل پایانـی این بخـش ،فصل دهـم ،معنی
درگیرشـدگی دانشـگاه بومشـناختی در جهـان را
شـرح میدهـد .گرهخوردگـی ،حـوزه عمومـی و
بـودن در جهـان موضوعاتـی مهماند .ایـن ایده که
دانشـگاه عاملیـت بومشـناختی دارد ،پرورانـده
میشـود؛ امـا بـرای اینکـه ایـن عاملیـت محقـق
شـود ،دانشـگاه بـه خیـالورزی نیـاز دارد ،خاصه

در تشـخیص امکانهـای دگرگونی ،هـم در جهان
و هم در خودش.
نویسـنده در بخـش سـوم ایـدۀ دانشـگاه
بومشناختی را ارزیابی میکند.
فصـل یازدهـم ،ایدۀ دانشـگاه بومشـناختی را
ُ
بررسـی میکنـد و آن را از صافـی نـه سـنجۀ
بسـندگی میگذرانـد .ایـن سـنجهها ،دربرگیرنـدۀ
دامنـه و طیـف ،زمانمنـدی ،مکانمنـدی،
خاصبودگـی و عامبودگـی ،ضـرورت ،بهروزی،
دسـتیافتنیبودن و انتقادیبـودن یـا منتقدانگـی
هسـتند .ایـن سـنجهها آزمونهایـی هسـتند کـه
کمـک میکننـد نهتنهـا انعطافپذیـری و
قابلیتهـا شـکوفا شـوند ،بلکـه در آشکارشـدن
پیوسـتۀ سرشـت ایدۀ دانشـگاه بومشـناختی نقش
دارند.
فصل دوازدهم ،ایدۀ دانشـگاه بومشـناختی را
بیشازپیـش بـاز میکند و نشـان میدهـد قابلیت
آن را دارد که در سـه سـطح عمل کند :جایگاهش
چونـان آرمانشـهری دسـتیافتنی ،سـه قـدرت
انتقـادی بـودن ،ایسـتار بومشـناختی و
احساسانگیزیاش را نشان میدهد.

بارنـت ،بحـث را بـا پینوشـتی بـه پایـان
میبـرد و امیدوار اسـت کـه ایـن  25000و اندی
دانشـگاه بتواننـد گـرد هـم آینـد و در خـود،
بومنظامـی یکپارچـه را شـکل دهنـد کـه همزمان
در قالـب اجتماعـی جهانـی از دانشـگاهها بـا هم
پیونـد خوردهانـد و نیـز بـه یـاری هـم بـرای خیـر
جهـان میکوشـند .سـرانجام اینکـه ،بحـث از
دانشـگاه بومشـناختی بحـث از دغدغههـای
مرتبـط بـا کل کـرۀ خاکی اسـت .تصـور کنید چه
میشـود اگـر دانشـگاههای جهـان بـه ارتباطاتـی
کـه هماکنـون جلوههایـی از آن وجـود دارد ،تکیه
کننـد و رفتهرفتـه بیشـتر خـود را جزئـی از نوعـی
اجتمـاع جهانـی دانشـگاههای بومشـناختی
بداننـد .تصـور کنیـد اگـر در ایـن بومنظـام
دانشـگاهی جهانـی همـکاری روزبـهروز بیشـتر
شـود ،بر جامعـه جهانی فرهنـگ ،ارتباطات ،فهم
انسـانی و آینـدۀ زمیـن چـه اثراتـی کـه نمیتوانـد
بگذارد.
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معرفی کتاب «سر سکون»

ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات176 :

سال انتشار :پاییز 1400

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

کتـاب «سـر سـکون» تألیـف مهـرداد عربسـتانی
(بـا همکاری صـدف بیگلری) توسـط انتشـارات
مؤسسـه در  176صفحـه و بـا شـمارگان 400
نسـخه بـه مبلـغ  36.000تومـان در پاییز 1400
منتشر شده است.
بدایـت پیدایـش انسانشناسـی بـه زمانـی
برمیگـردد کـه سـفر و رویارویـی چهرهبهچهره با
مردمـان جوامـع دیگر محـدود و اولیـن مواجه ه با
دیگـر مردمـان و دیـدن تفاوتهـا و رفتارهـای
ً
ظاهـرا عجیبشـان ،محـرک کنجـکاویای بـوده
اسـت کـه حاصـل آن اولیـن گزارشهـای
مردمنگارانـه از رسـوم و منـش و شـیوۀ زندگـی
دیگـر مردمـان اسـت .ولـی آنچـه نطفـۀ
انسانشناسـی را شـکل میدهد حرکتی اسـت که
بـرای فهمیـدن ،تبییـن و درک ایـن تفاوتهـا
صورت میگیرد.
نگارنـده ایـن کتاب ،نـادر افشـارنادری اولین
ً
انسانشناسـی میدانـد کـه رسـما در این رشـته تا
باالتریـن مـدارج تحصیـل کـرده و فارغالتحصیل
شـده اسـت ،و پژوهشهـا و آثـار و اقدامـات وی
نشـاندهندۀ شـروع رویکـردی متفـاوت در
انسانشناسـی ایـران ،متناسـب بـا اقتضائات یک
علم نظاممند و دانشگاهی است.
حضـور نـادر افشـارنادری در عرصـۀ
وی،
ِ
اجتماعـی ایـران را نقطۀ عطفـی در پژوهش
علـوم
ِ
گیری
و آمـوزش انسانشناسـی و شـکل ِ

شناسـی نویـن در ایـران میدانـد و اذعـان
انسان
ِ
میکنـد تأکید افشـارنادری بـر بهکارگرفتـن دانش
ِ
تغییـر
ایجـاد
انسانشناسـی بـرای توسـعه و
ِ
ِ
هماهنـگ بـرو نزا و درو نزا در بیـن ایلات و
ِ
عشـایر ،رویکرد وی را بهطور مشـخصی از آنچه
پیـش از وی ،و چهبسـا پـس از وی ،بهعنـوان
انسانشناسـی (یا مردمشناسـی) انجـام میگرفت
علمـی وی در بسـتر
متمایـز میکـرد .رویکـرد
ِ
اجتماعـی نویـن شـکل میگیـرد؛ یعنـی
علـوم
ِ
جهانـی دوم و
دورانـی کـه پـس از جنـگ
ِ
شـدن مسـتعمرههای سـابق و تالش ایشان
مستقل ِ
 و کشـورهای درحالتوسـعه بهطـور کلـی -شـدن موضـوع «تعییر
برای توسـعه ،و لذا برجسته ِ
و تحـول» و «توسـعه» مشـخص میشـود .به این
ترتیـب ،افشـارنادری مطالعه و تحقیق و شـناخت
بـرای حـل مسـئلۀ توسـعه و تغییـر را از تحقیقات
فولکلوریـک جـدا میکنـد و تلاش دارد که علوم
شناسـی نظاممنـد را از طریـق
اجتماعـی و انسان
ِ
علمی کشـور درونی
پژوهـش و آمـوزش در نظـام
ِ
کـرده ،آن را بـرای پرداختـن به سـؤاالت و مسـائل
ایر ِان امروز به کار گیرد.
شناسـی پیـش از
بـه اعتقـاد نویسـنده ،مردم
ِ
افشـارنادری ،بیـش از اینکـه ریشـه در علـوم
بررسـی انسـان بهمنزلـۀ سـوژۀ
اجتماعـی و
ِ
اجتماعـی ـ فرهنگـی داشـته باشـد ،ریشـه در
دغدغههـای ملـی ،هویتسـازی و مطالعـات

ایرانشناسـی دارد .وی ،افشـارنادری را پایهگـذار
نـگاری نظاممنـد ،همـراه بـا همنشـینی بـا
مردم
ِ
مـردم ،اقامـت در محـل ،مشـاهده و مشـارکت،
اکتشـاف و وارسـی در میدان ،و تأمل در اطالعات
میدانـی بـرای یافتـن پاسـخ سـؤاالت تحقیـق در
بیـن دانشـوران ایرانـی میداند و معتقد اسـت کار
میدانـی مردمنگارانـه ،تـا پیـش از افشـارنادری،
ِ
چنیـن تمرکزی را بر سـوژۀ انسـانی نداشـته اسـت
گـردآوری اطالعـات بـرای گزارشهـای
و
ِ
فرهنگـی
فولکلوریـک و ثبـت میـراث و بقایـای
ِ
گذشـتگان ،بـا سـرزدن بـه محـل ،و حتـی گاهی
بـدون سـرزدن بـه محـل و تنهـا متکـی بـر
گزارشهـای افـراد محلـی ،و گفتوگـو بـا چنـد
مطلـع محلـی انجـام میگرفتـه اسـت .در واقـع،
گـردآوری «عناصـر فرهنگی» مثـل متلها،
بـرای
ِ
قصههـا ،دانش بومـی ،و آداب و رسـوم ،به چیزی
بیش از این نیازی نبوده است.
عربسـتانی همچنیـن معتقـد اسـت رویکـرد
علمـی افشـارنادری ریشـه در سـنت و تاریـخ
ِ
انسانشناسـی ،بهمنزلۀ یک رشـتۀ علمـی ،و تأمل
و خودآگاهـی بـر جایـگاه انسانشـناس در
مناسـباتش بـا سـوژه قـرار دارد و او ،بهمنزلـۀ یـک
انسانشـناس ،نشـان میدهـد که از ایـن موقعیت
بهخوبی و بهطور انتقادی آگاه است.
به بیان نویسـنده ،مهمتریـن تحقیقات میدانی
و مردمنگارانۀ افشـارنادری بهصـورت گزارشهای
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درونسـازمانی بهطـور محـدود تکثیـر شـدهاند ،و
ً
اصـوال با قالبها و معیارهای الزم برای انتشـارات
علمی آمادهسـازی نشـده بودند .متن سـخنرانی یا
انسـی وی هـم سـالها بعـد توسـط
مقـاالت کنفر ِ
دیگـران ترجمـه و منتشـر شـدند .بدیـن ترتیـب،
ً
جامعـۀ علمـی عمال بـه بسـیاری از تولیـدات وی
دسترسـی نداشـت و آثـار نوشـتاری و رویکـرد
شناسـی
علمـی افشـارنادری کمابیـش در انسان
ِ
ِ
ایـران به فراموشـی سـپرده شـده و ناگفته و ناسـفته
باقـی ماندهانـد .اما در حـوزۀ فیلـم مردمنگارانه ،او
بخـت بهتری داشـته اسـت؛ بهطـوری که شـأن او
علمی انسانشناسـی با حـوزۀ فیلم
در تلفیـق نـگاه ِ
مسـتند ،همیشه به رسـمیت شناخته شـده است و
فیلمهـای او بهطـور مقتضـی ،مـورد توجـه قـرار
گرفتـه اسـت؛ بهویـژه از سـوی فیلمسـازان و
منتقـدان سـینما .کما اینکـه افشـارنادری بهعنوان
سـازندۀ اولین فیلـم مردمنگارانه بـا رویکرد علمی
در ایران شناخته میشود.
عربسـتانی بـه فیلمهـای مردمنگارانـهای
افشـارنادری بهخصـوص «بلـوط»« ،مشـک» و
«گالب» ،بهعنـوان اولیـن نمونههـای ژانـر فیلـم
مسـتند مردمنگارانـه در ایـران اشـاره میکنـد؛
فیلمهایـی کـه باعث شـدهاند نام او ،هـم در حوزۀ
ً
علمـی و هم در حـوزۀ هنری ،مرتبا بـه همین بهانه
تکرار شـود .اگرچـه ،ورود او به عرصۀ فیلمسـازی
موضوعـی اتفاقی بود ،که از تواناییهای شـخصی
ایـی وی نشـئت
و نیـز فرصتشناسـی و اقدامگر ِ
گـذاری حوزۀ دیگـری در
گرفـت و منجـر بـه بنیان
ِ
انسانشناسـی شـد .اینگونه از فیلـم مردمنگارانه،
ً
کـه قطعـا تنهـا شـکل فیلـم مردمنگارانـه نیسـت،
سـوای ارزش تأسیسیشـان ،مبتنـی بـر نـگاه و
تعریـف خاص افشـارنادری از فیلـم و نقش آن در
کار انسانشناختی است.
بهطـور کلـی ،نقشـۀ فکـری و رویکـرد
افشـارنادری ،بهعنـوان یک انسانشـناس شـاغل در
کشـوری درحالتوسـعه ،چیـزی اسـت کـه کمتـر
مـورد توجـه و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در واقع،
فکـری
همیـن داشـتن رویکـرد علمـی و پـروژۀ
ِ
ِ
مشـخص و متمایـز از دانشـمندان سـلف میتواند
وجـه تمایـز افشـارنادری از انسانشناسـان یـا

مردمشناسـان پیـش از وی در ایـران قلمـداد شـود؛
رویکردی که با عناصر مدرنی مشـخص میشـوند
ً
کـه در تقابـل بـا عناصـر غالبـا رمانتیـک مطالعات
مردمشناسانۀ پیش از وی قرار میگیرند.
بـا توجـه بـه اینکـه مهمتریـن و اصلیتریـن
منبـع بـرای قضـاوت درخصـوص کار علمـی هر
کسـی ،خوانـش آثـار او اسـت و یادوارههـا و
تقدیرهایـی که متمرکـز بر ابعاد غیرعلمی هسـتند
تنهـا فرعـی بـر این آثـار خواهند بـود ،از ایـن رو،
نویسـنده در ایـن کتـاب اقدامـات و آثـار
افشـارنادری را ،هـم بهطـور نمادیـن و هـم در
شناسـی
عمـل ،بهعنـوان نقطـۀ عطفـی در انسان
ِ
ایران مورد بررسی قرار داده است.
در ایـن کتاب تالش شـده اسـت کـه از خالل
آثـار باقیمانـده از نـادر افشـارنادری ،اندیشـه و
فکـری او مـورد بررسـی قـرار گیـرد .تلاش
نقشـۀ
ِ
فکـری
اصلـی نویسـنده معطـوف بـه پیشـنهادۀ
ِ
افشـارنادری و جایـگاه آن در علـوم اجتماعـی و
ً
شناسـی ایـران اسـت .بـه نظـر
مشـخصا در انسان
ِ
نگارنـده ،افشـارنادری بیتردیـد بهدنبـال اسـتقرار
دانشـی روشمند ،کاربـردی ،انتقـادی ،و مرتبط با
دانـش آکادمیـک جهانـی در نظـام آمـوزش و
تحقیق کشـور بوده اسـت؛ اموری که او فقدانشان
شناسـی مرسـوم کشـور حـس میکرد و
را در مردم
ِ
کـردن آنهـا ،تغییـری در
تلاش داشـت بـا اضافه ِ
راستای توسعۀ این علم ایجاد کند.
عربسـتانی بخشـی از کتـاب خـود را بـه ارائه
مطالبـی درخصـوص زندگـی افشـارنادری
اختصـاص میدهد و سـپس ،در بخـش دیگری از
کتاب بـه توضیح کتابشناسـی آثـار وی میپردازد.
اسـناد قابلاسـتفاده در
بـه بیـان نگارنـده ،آثـار و
ِ
مطالعـۀ آراء و فعالیتهای افشـارنادری را میتوان
بـه دو دسـته تقسـیم کـرد .اول آثـار باقیمانـده از
خـود نـادر افشـارنادری ،و دوم نوشـتهها و
ِ
یادداشـتهایی کـه در مـورد وی یـا آثارش نوشـته
خـود
شـدهاند .وی معتتقـد اسـت ،خوانـش
ِ
ِ
افشـارنادری بهمثابـۀ یـک نویسـنده و پژوهشـگر
فرامـوش شـده اسـت ،و غیـر از مـواردی معـدود،
نشـانی از ارجـاع و بحـث در مورد آثـار مکتوب و
علمی وی دیده نمیشود.
نظرات
ِ

نویسـنده ،در بخشـی از کتاب خود معدود آثار
موجـود ،که حاصل جسـتوجوهای نگارنـده بوده
شناسـی توضیحـی مـی
اسـت را بهصـورت کتاب
ِ
آورد تا هم کمکی به پژوهشـگران دیگر باشـد و هم
ماهیـت و محتـوای هـر اثـر تا حدی آشـکار شـود.
بـرای ایـن کار ،ابتـدا بـه آثار مکتـوب باقیمانـده از
افشـارنادری میپردازد ،و در ادامه بـه آنچه در مورد
وی نوشته شده است اشاره میکند.
ً
عربسـتانی در بخـش دیگری ،عمدتـا با تکیه
بـر متـون باقیمانـده از افشـارنادری ،تلاش
میکنـد تا خصایـص متمایـز کار و نظریـات او و
فکریاش را بازشناسـی و مـورد تحلیل قرار
پـروژۀ ِ
شناسـی
دهـد .وی ،جایگاه افشـارنادری در انسان
ِ
ایـران ،بهویـژه از حیـث تولیـدات علمـی شـامل
تحقیقـات ،نظریـات علمـی ،و فعالیتهـای
آ کادمیـک ،را در بخشـی از کتـاب خویـش مورد
بررسـی قـرار میدهـد .نگارنـده ،بـه حضـور و
فعالیـت افشـارنادری بهمنزلـۀ نقطـۀ عطفـی در
شناسـی
گیری انسان
انسان
شناسـی ایـران و شـکل ِ
ِ
ِ
نظاممند توجه ویژهای دارد.
در بخـش دیگـری از ایـن اثر ،نویسـنده ابتدا
بررسـی فیلمهای
با مـروری کوتاه بر آثـاری که به
ِ
مردمنگارانـۀ افشـارنادری پرداختهانـد ،تصویـری
کلـی از رویکـرد منتقدیـن و صاحبنظـران بـه
جایـگاه فیلمهـای افشـارنادری ترسـیم میکنـد و
آنچـه از آرای افشـارنادری در مـورد فیلـم
مردمنگارانـه باقی مانده اسـت را مـورد بحث قرار
میدهـد .در بخشـی دیگـر نیـز ،بهطـور خاص و
بـا جزئیـات بیشتـر ،فیلمهـای افشـارنادری
معرفـی شـده و بـا ارجـاع به متـن فیلم و نیـز آرای
صاحبنظران ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
بـه بیـان عربسـتانی ،علاوه بـر مطالبی کـه در
ایـن کتـاب مطـرح میشـود ،آنچـه باعـث شـده تا
افشـارنادری همچنـان در یادهـا باقـی بمانـد،
یادداشـتها و خاطرهنگاریهـای دوسـتان،
همـکاران ،و اقـوام وی اسـت ،کـه چهـرۀ انسـانی و
اخالقـی او را ترسـیم میکنند؛ یعنـی آن قلمروی از
ِ
روابـط انسـانی کـه سـوای فعالیتهـای حرفـهای،
چهـره و حضـور یـک فـرد را در خاطرههـا تثبیـت
میکند.
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معرفی کتاب «سواد دانشگاهی و دانشگاه ایرانی »
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات358 :

سال انتشار :تابستان 1400

معرفی از :سمیه اسمعلی زاده

کتـاب «سـواد دانشـگاهی و دانشـگاه ایرانـی»
تألیف علیرضا پیروزان توسـط انتشـارات مؤسسـه
در  358صفحـه و بـا شـمارگان  400نسـخه بـه
مبلـغ  72000تومـان در تابسـتان  1400منتشـر
شده است.
 بـا گسـترش کاربرد و دامنۀ نفـوذ فناوریهای
اطالعـات و ارتباطـات و توسـعۀ روزافـزون
بهکارگیـری فضـای مجازی در دسترسـی به طیفی
گسـترد ه از منابـع و مخـازن متـداول دانش ،نقش
سـنتی اسـتادان و مدرسـان دانشـگاهی ،بـا
چالشهـای جـدی مواجـه شـده اسـت و انتقـال
یکسـویه و تکبعـدی مطالـب درسـی از سـوی
اسـتاد در کالس درس دانشـگاهی ،اهمیـت و
کارکـرد پیشـینش را تا انـدازۀ زیادی از دسـت داده
اسـت؛ بههمیندلیـل ،پژوهشـگران و متخصصان
توسـعۀ دانشـگاهی اهـداف خـود را معطـوف بـه
بررسـی چگونگـی آمـوزش و کارکـرد روشهـای
نویـن تدریـس اسـتادان و مدرسـان نسـبت بـه
مسـئلۀ یادگیری دانشـجویان در نهاد دانشگاه و در
برقـراری تعاملـی دوسـویه میان اسـتاد و دانشـجو
بهطـرق مختلـف کردهانـد؛ ازایـنرو ،توجـه بـه
مسـئلۀ سـوادآموزی دانشـجویان در نهاد دانشگاه
ازطریـق تغییـر و تمرکـز بـر روشهـای آمـوزش و
تدریـس اسـتادان و تأثیـرات آن بـر یادگیـری
دانشجویان بیشازپیش ضرورت دارد.

سـواد دانشـگاهی مفهومی اسـت بـا ماهیتی
فرهنگـی کـه در پاسـخ بـه ضـرورت پرداختـن به
مسـئلۀ موفقیـت در اجتماعـات دانشـگاهی،
جامعهپذیـری در فرهنـگ دانشـگاهی ،دسـتیابی
به قواعد گفتمان رشـتهای و دانشـگاهی ،و کیفیت
سـوادآموزی در نظامهـای آمـوزش عالـی و
چگونگـی ارتقـای آن بهویـژه طی دو دهۀ گذشـته
مطـرح شـده و مـورد توجـه و مطالعـۀ محافـل
دانشـگاهی جهان قـرار گرفته اسـت .درعینحال،
سـواد دانشـگاهی یـک ضـرورت مطالعـات
بینارشـتهای اسـت .پژوهشهـای مرتبـط با سـواد
دانشـگاهی ،از زمـان پیدایـش آن تـا بـه امـروز،
بهمنزلـۀ حـوزۀ مطالعاتـی مسـتقل و قابلتوجهـی
توسـعه یافتـه اسـت کـه تعـدادی از حوزههـای
رشـتهای و بینارشـتهای ماننـد مطالعـات و
سیاسـتگذاری فرهنگـی ،نظریههـای فرهنگـی-
اجتماعـی یادگیـری ،مطالعـات جدیـد سـواد،
زبانشناسـی کاربـردی یـا اجتماعـی و مطالعات
گفتمان را ب ه کار میگیرد.
بااینحـال ،ایـن مفهـوم تاکنـون در نظـام
آمـوزش عالـی ایـران مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و
پژوهشـی جامع یا مسـتقل درخصـوص آن انجام
نشـده اسـت .ازآنجاکـه امـروزه برخـورداری از
سـواد دانشـگاهی ،شـرط اصلـی در موفقیـت
دانشـگاهی در بسـیاری از نظامهای آموزش عالی

بینالمللـی محسـوب میشـود ،اهمیـت و
ضـرورت پرداختن به ایـن موضوع بهطـور بنیادی
و همچنیـن درنتیجـۀ آن کسـب نظرات ،تفاسـیر و
آگاهـی از عملکـرد اسـتادان و اعضـای
هیئتعلمـی دانشـکدهها از منظـر پژوهـش
آموزشـی و نیـز دانشـجویان از منظـر یادگیـری
محـرز اسـت .بههمیندلیل ،نویسـنده کار خود را
در ایـن مطالعـه آغازگـر ایـن مجموعـه از فعالیت
علمی و پژوهشی در کشور میداند.
پیـروزان ،یکـی از اهـداف اصلـی خـود را در
نـگارش ایـن کتـاب ،فاصلهگرفتـن از الگـوی
ناقـص مبتنـی بر مهارتها از سـواد دانشـگاهی و
درنظرگرفتـن پیچیدگـی شـیوههای سـواد کـه در
سـطح دانشـگاهی در حال وقـوع اسـت میداند؛
لـذا ،بهعنـوان نقطـۀ آغازیـن ،مفهـوم سـواد
دانشـگاهی را بهعنـوان چارچوبـی بـرای درک
شـیوههای سـوادآموزی دانشـگاهی اتخـاذ
میکنـد .ازسـویدیگر ،عملکـرد ضعیـف
دانشـجویان در دانشـگاه را بـا ناآمادگـی آنها برای
تحصیلات در نظام آمـوزش عالی مرتبط دانسـته
و جنبـۀ بسـیار مهمی از چنیـن ناآمادگـی در میان
دانشـجویان را «سـواد دانشـگاهی» عنـوان
میکند .نویسـنده تعاریف برخـی از متخصصان
و پژوهشـگران را در ایـن خصوص ارائـه میکند و
بـا بیان اینکـه بسـیاری از صاحبنظـران در تعریف
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«سـواد دانشـگاهی» ،بـه پیچیدگـی ایـن پدیـده
گواهـی دادنـد معتقـد اسـت ماهیـت دوکلمـهای
ایـن اصطلاح یکـی از دالیـل پیچیدگـی ایـن
مفهـوم اسـت .درحالیکـه صفت «دانشـگاهی»
ممکـن اسـت بـا یـک تعریـف از فرهنـگ لغـات
کفایـت کنـد« -مربـوط بـه آموزشوپـرورش،
بهویـژه در سـطح دانشـکده و یـا دانشـگاه»-
اصطالح «سواد» ،نیازمند توجه بیشتری است.
پیـروزان بـا توصیـف و تفسـیر تجربیـات
اعضـای هیئتعلمـی دانشـکدههای منتخـب
درخصـوص تدریـس بـه دانشـجویان در ایـن اثر
قصـد دارد در جهـت رفـع کمبـود مجموعۀ فعلی
پژوهشهـا درخصـوص عدمتوانمنـدی
دانشـجویان (بهخصـوص در مقطع کارشناسـی)
در دسـتیابی به اهداف عالی آموزشـی تعیینشـده
ازطـرف دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی ،و
ازسـویدیگر مجموعـۀ پژوهشهـا درخصـوص
چرایـی عدمموفقیـت دانشـجویان دانشـگاههای
کشـور گام بـردارد .وی در ایـن مطالعـه ،بـه
چالشهـای ناآمادگی دانشـجویانی میپـردازد که
بهدنبـال دسـتیابی بـه سـطحی از سـواد
دانشـگاهیاند کـه آنهـا را قـادر بـه مشـارکت
فعاالنـه در جامعـۀ دانشـگاهی و تأثیرگـذاری بـر
گفتمانهـای رایـج و غالب آن نمایـد .همانطورکه
نهادهـای آمـوزش عالـی و در رأس آن وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،بـا اقدامـات مؤثر و
مناسـب ،بـه حمایـت و ارتقـای یادگیـری
دانشـجویان اشـتغال دارند ،یافتههـای این مطالعه
نیـز بینشهایـی افـزون درجهـت توسـعۀ
راهبردهـای آمـوزش ،تدریـس و برنامهریـزی
درسـی و آموزشـی بهمنظـور رسـیدگی بـه ایـن
چالشها فراهم میکند.
فصـل اول ایـن کتـاب کـه بـه تبارشناسـی
موضوعـی مربـوط اسـت ،بـه دو گفتـار تقسـیم
میشـود :در گفتار نخسـت ،سـواد دانشـگاهی از
منظـر معرفتشـناختی تبییـن و سـپس ،ماهیـت
سـواد دانشـگاهی بهواسـطۀ تشـریح معانـی
متناقـض و متعددی بررسـی میشـود .بـا تعریف
سـواد دانشـگاهی بهطـور مبسـوط در گفتـار
نخسـت ،در گفتـار دوم ایـن مفهـوم را در عمـل

مـورد بحـث قـرار میگیـرد و بـر روشهایـی کـه
سـواد دانشـگاهی در عمل بـر آمـوزش و یادگیری
تأثیر میگذارد تأکید میشود.
آنچـه در فصـل اول نویسـنده بهمنزلـۀ
تبارشناسـی موضوعـی و ادبیـات نظـری ارائـه
میکنـد ،بـر موقعیـت خـاص مـا در آکادمیـا و
جهان مبتنی اسـت .وی درواقع ،سـواد دانشـگاهی
را حـوزهای آموزشـی میدانـد کـه نقطـۀ تمرکـز
اصلـی پژوهشهـای سـواد دانشـگاهی در
دانشـگاههای امـروز جهان اسـت .او معتقد اسـت
بخـش عمـدهای از مطالعـات بهعملآمـده
درخصـوص سـواد دانشـگاهی ،در مطالعـات و
سیاسـتگذاری فرهنگـی ریشـه دارد کـه بـه چنین
مباحثی نیـز در جای خود میپـردازد  .وی ،آموزش
عالـی را حـوزۀ اصلـی و وجـه تمرکـز غالب سـواد
دانشـگاهی تـا بـه امـروز دانسـته و اذعـان دارد
ازجملـه توجهاتـی کـه درحالحاضـر دراینبـاره
ابـراز میشـود ،پیچیدگـی ارتباطـات دانشـگاهی
بهویـژه در قلمـرو نـگارش دانشـگاهی اسـت و
بررسـیهای بهعملآمـده بهطـور خـاص دربـارۀ
گفتمانهـای دانشـگاهی بـوده اسـت؛
برهمیناسـاس ،موقعیـت سـواد دانشـگاهی در
محـل تالقـی «نظریـه» و «کاربـرد» و همچنیـن
روشهـای بهکارگیـری آن در موقعیتهای مختلف
راهبـردی ارزیابـی شـده اسـت .در ایـن فصـل
«کاربـرد» بهمنزلـۀ پدیـدهای پویـا در نظـر گرفتـه
میشـود کـه در جریـان فعالیـت پژوهشـی تعبیـه
شـده است و مسـتقل از آن نیسـت .یکی از اهداف
اساسـی پیـروزان ،تشـریح موضـوع «سـواد
دانشـگاهی» بهعنـوان یـک حـوزۀ تحقیقاتـی بـا
موضـع معرفتشـناختی و ایدئولوژیـک خـاص
خود است.
در گفتـار نخسـت از فصـل اول ،نویسـنده
مفهـوم سـواد دانشـگاهی را بهعنـوان یـک پارادایم
نظـری تحقیـق بهطـور عمیق بررسـی میکنـد .به
همیـن منظور ،دیدگاهی تاریخی با شـرح و بسـط
و ریشـهیابی چگونگـی توسـعه و تکامـل سـواد
دانشـگاهی طی یک دورۀ زمانـی برگرفته از ادبیات
نظـری موضوعـی ،بهخصـوص بـا ارجـاع بـه
مجموعـهای از پژوهشهـا و طیـف گسـتردهای از

سـنتها و گفتمانهـای مشـمول و نیـز
پیشـرفتهای متأخـر در این حـوزه فراهم میکند.
تعاریف متعددی از سـواد دانشـگاهی ارائه شـده و
مـورد بحـث قـرار میگیـرد و بهطـور همزمـان
رویکردهـای متعدد نسـبت به سـواد دانشـگاهی و
نحوۀ اکتسـاب آن و نیز تفاسـیر از سواد دانشگاهی
مشـخص میشـود .پیروزان همچنین ،اشـاراتی به
صداهـای چندگانـه و اغلـب مخالفـی دارد کـه
ممکن اسـت هنـگام طرح ایـن مفهـوم در آموزش
عالـی شـنیده شـوند .وی ،نقشـی کـه سـواد
دانشـگاهی در ادراکات پیرامـون «ناآمادگـی»
دانشـجویان ایفـا میکنـد را نیز بهاختصـار معرفی
کـرده و بهدنبـال تعریف سـواد دانشـگاهی ازطریق
توصیـف دیدگاههـا ،رویکردهـا و الگوهـای
متفـاوت اسـت که متضمـن این اصطلاح پیچیده
اسـت .منظـرگاه نویسـنده ،معطـوف بـه پارادایمی
اسـت که دقیقترین درک خود از سـواد دانشگاهی
و رهیافـت آن را منتقـل میکنـد کـه بـا مطالعـۀ
مـوردی وی تقویت شـده و زمینۀ مناسـبی را فراهم
میآورد که ازطریـق آن ،کار تجربی در این مطالعه
میتوانـد عملیاتـی و تحلیـل شـود .در ادامـه،
ماهیـت پویای سـواد دانشـگاهی را نیـز در چندین
مـورد و مناسـبت مـورد تأکیـد قـرار داده و شـرح
میدهـد کـه تأثیـر چنیـن سـیالیتی توصیـف و
تحلیـل را پیچیـده میسـازد و نیازمنـد بررسـی
انتقادی مداوم و درحالتکوین است.
نویسـنده در ادامـه ،نـوع نگـرش پژوهشـگران
رویکردهـای زبانشـناختی درخصـوص مسـئلۀ
رابطۀ متن و زمینه نسـبت به حوزۀ سـواد دانشگاهی
را مطـرح و آن را فراتـر از صرف موضوعات مرتبط با
بالغـت عنـوان میکنـد .پیـروزان معتقـد اسـت
پژوهشـگران رویکردهـای زبانشـناختی ،با اشـاره
بـه وابسـتگی متقابـل انتخابهـای زمینـه و زبـان
میکوشـند نشـان دهنـد نگاهـی جدیدتـر و فراتـر
نسـبت به موضـوع را در نظر میگیرنـد اما همچنان
محدودیـت در چنیـن طرز نگاهی مشـهود اسـت،
ً
چراکه اساسـا آنها بهعنوان زبانشـناس قصـد دارند
روابـط متن و زمینـه را به روابط زبانـی تقلیل دهند.
باوجودایـن ،او متن در زمینـه را واحد اصلی تحلیل
در پژوهشهـای زبانشناسـی کارکـردی نسـبت به
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حـوزۀ سـواد دانشـگاهی و سـازۀ اولیـه بـرای
دنبالکـردن رابطۀ میـان متن و زمینه عنـوان میکند.
بـه زعم نویسـنده ،نظریههای زبانشناسـی ،بر درک
ظرفیـت بالقوۀ نظام زبانی و روشـی تأکیـد دارند که
ایـن ظرفیـت بالقـوه در آن ازطریـق متن به سـاخت
معنا گسـترش یافته اسـت اما این رویکردها قابلیت
نظـری الزم بـرای توضیـح کاربـرد زبـان دررابطهبـا
تفاوت ،قدرت و تغییر را ندارند.
پیـروزان در گفتـار دوم از فصـل اول ،تمرکـز
خـود را بـه وجهـۀ کاربـردی و عملیاتی اکتسـاب
سـواد دانشگاهی و چگونگی اکتسـاب آن در نهاد
دانشـگاه معطـوف میکنـد .وی ،مجموعـهای
گسـترده از پژوهشهـا را بررسـی میکنـد تـا
روشهـای عملیاتیشـدن سـواد دانشـگاهی
ازطـرف پژوهشـگران را مشـخص کنـد .او ایـن
مبحـث را بـا مقدمهای نظـری متضمـن ابعادی از
رویکردهـای مختلف نسـبت بـه مسـئلۀ یادگیری
دانشـجویان در نظامهـای آموزش عالـی امروزی
آغـاز کـرده و بـا بهکارگیـری موضوعـات و یـا
مفاهیـم کلیـدی مسـتخرج از دیدگاههـای نظـری
موردبحـث در گفتـار نخسـت و تشـریح الگوها و
رویکردهـای مختلـف کـه در دانشـگاههای
کشـورهای توسـعهیافته طـی دو دهۀ گذشـته اجرا
شـده اسـت ادامـه میدهـد .پـسازآن ،جنبههای
محیط ،اصـول تعامل ،نحـوۀ طراحـی برنامههای
درسـی و آموزشـی و نقـش ارزیابـی بررسـی و
سـپس ،ایـن موضوعـات بهواسـطۀ مـرور کلـی
برخـی از الگوهـای مختلـف ارائـۀ سـواد
دانشـگاهی -چنانکـه در نهادهای آمـوزش عالی
یافـت میشـوند -دنبـال میشـود .هـردو بخـش
ایـن فصـل ،بهدنبـال فراهـمآوردن زمینـهای بـرای
بحثی هسـتند کـه درخصوص چگونگـی رخدادن
اکتسـاب سـواد دانشـگاهی در کالسهـای درس
دانشگاه مطرح میشود.
نویسـنده پـس از تشـریح عناصـر اساسـی
سـواد دانشـگاهی و ماهیـت سـه حـوزۀ «نگارش
دانشـگاهی»« ،خوانـش دانشـگاهی» و «تفکـر
انتقادی» در برسـاختن مفهوم سواد دانشگاهی در
نهـاد دانشـگاه ،در ادامـۀ ایـن گفتـار بـه بحـث
درخصـوص تعییـن جایـگاه و چگونگـی

بهکارگیـری یافتههـای مهـم حاصـل از
پژوهشهـای سـواد دانشـگاهی بهمنظـور
پیریـزی زیربنـا و شکلبخشـیدن بـه مراحـل
طراحـی برنامههـای درسـی و آموزشـی نویـن در
آموزش عالـی میپردازد .وی همچنیـن ،برخی از
اصول راهنما در طراحی برنامۀ درسـی و آموزشـی
را توضیـح میدهـد کـه از پژوهشهـای حـوزۀ
ً
سـواد دانشـگاهی نشـئت گرفتـه اسـت و صرفا بر
نـگارش بهمنظـور «ارزیابی» متمرکز نیسـت .این
یافتههای پژوهشـی کـه از مطالعـات مردمنگاری
مبتنـی بـر گفتوگـو بـا اسـتادان و یا دانشـجویان
توسـعه یافتهانـد ،بسـیار مهـم و قابلتوجهاند .این
گفتـار ،بـا برخـی تأملات درخصوص گسـترش
اهـداف و موضوعـات پژوهشهـای مرتبـط بـا
سواد دانشگاهی خاتمه مییابد.
در گفتـار نخسـت از فصـل دوم ،نویسـنده
توصیفـی زمینهمنـد از نظـام آمـوزش عالـی ایران
ارائـه کـرده و متعاقـب آن ،موضـوع ناآمادگـی
دانشـجویان را هـم بهعنـوان یـک مفهـوم و هـم
بهعنـوان یـک واقعیـت در نظـام آمـوزش عالـی
ایـران بهطـرزی عمیـق بررسـی میکند .نویسـنده
در ایـن گفتـار ،زمینهمنـدی موضوعـات مرتبط با
حـوزۀ محتوایـی سـواد دانشـگاهی را همچنین از
منظـر مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی کالس
درس دانشـگاهی مورد بحث و بررسـی قـرار داده
و بـه ارزیابـی وضعیت سـواد دانشـگاهی در نظام
آمـوزش عالـی ایـران بهطور مفصـل میپـردازد و
چشـماندازی از تغییرات و گسـترش دسترسـی در
نظـام آمـوزش عالـی ایـران را ارائه میکنـد .او این
گفتـار را بـا تمرکـز بـر مسـائل مرتبط بـا تعامالت
دوسـویه میان اسـتادان و دانشـجویان ،نگرشی بر
سـواد دانشـگاهی در نهاد دانشـگاه ایرانی از منظر
نـگارش ،خوانـش و تفکـر انتقـادی دانشـجویان،
ارزیابـی انتقـادی از کاسـتیهای نـگارش متـون
دانشـجویی و ناتوانـی دانشـجویان در تولیـد
مبتکرانـه و خالقانۀ چنین متونی ،بررسـی انتقادی
از مسـئلۀ تقابـل ّ
کمیـت بـا کیفیـت در متـون
تولیدشـده ،ناتوانیهای دانشـجویان در ارزیابی و
تحلیـل متون دانشـگاهی منبعـث از فقـدان تفکر
انتقـادی در آنهـا ،موضوعـات مربـوط بـه هویت
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دانشـگاهی و عدمجامعهپذیـری دانشـجویان در
گفتمانهـای غالـب یـا رسـمی نهـاد دانشـگاه و
درنهایت ،اهمیت شفافسـازی قواعـد ،هنجارها
و انتظـارات رشـتۀ تحصیلـی بـرای دانشـجویان
خاتمه میدهد.
قصـد نویسـنده ایـن نیسـت کـه انتقـادی از
خـود اسـتادان ارائـه دهـد ،بلکـه هـدف وی ارائۀ
یـک بررسـی انتقـادی از نمونههایـی از روندهـا و
گرایشهـای غالـب بـوده اسـت .پیـروزان معتقـد
اسـت با ورود به نهاد آموزش عالی ،دانشـجویان،
توانایـی مشـارکت در جوامـع علمـی معتبـر و
قدرتمنـد را بـه دسـت میآورنـد که به آنهـا قدرت
فکـری و قـدرت اجتماعـی اعطـا میکنـد .ایـن
مسـئله بهنوبـۀ خـود میتوانـد تأثیـری قابلتوجـه
بر آیندۀ یک کشور داشته باشد.
در گفتـار دوم از فصـل دوم ،نویسـنده
توضیحاتـی موجز از روششناسـی ،رهیافت و نیز
سـایر الزاماتـی کـه مطالعـۀ وی را راهبـری کـرده
اسـت ،بهطور مختصر و عملیاتـی ذیل مؤلفههای
بنیادیـن پژوهشهـای سـواد دانشـگاهی ارائـه
میکنـد .ایـن گفتـار ،بـا یـک «نتیجهگیـری و
بحـث» عمیـق درخصـوص یافتههـای پژوهـش
خاتمـه یافـت .درنهایـت ،فصـل سـوم ،طـی دو
گفتـار مسـتقل ،بهطـور عمیـق و مفصـل بـه
سیاسـتگذاری درزمینـۀ سـواد دانشـگاهی در
نظـام آمـوزش عالـی ایـران و بایسـتهها و الزامات
چنیـن شـکلی از سیاسـتگذاری ،بههمـراه
راهکارهـای کاربـردی و راهبردهـای اجرایـی آن
اختصاص مییابد.
پیـروزان در ایـن فصـل ،بـه تشـریح گزیـدهای
کاربـردی از یافتههـای مطالعـۀ مـوردی ،همـراه بـا
ارائـۀ برخـی راهکارهـای موجـود بهمنظـور ارتقای
سـطح سـواد دانشـگاهی در میـان دانشـجویان
میپردازد.
وی در پایـان ،ضـرورت شـکلدهی و ایجـاد
دورههـای آمـوزش سـواد دانشـگاهی در
دانشـکدههای ایـران را محـرز میدانـد و
توضیحاتـی درخصـوص چگونگـی برگـزاری
چنین دورههایی را ارائه میدهد.
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معرفی کتاب «دانشگاه ،هویت و سیاست زندگی زنان»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات :صفحه

سال انتشار :پاییز 1396

معرفی از :اشرف امینی

کتاب «دانشگاه ،هویت و سیاست زندگی
زنان» توسط سرکار خانم دکتر مهری طیبینیا به
رشته تحریر درآمده است .ایده این کتاب ،حاصل
رساله دکتری مؤلف بوده است که پس از بازبینی
و انجام تغییراتی اساسی ،تکمیل و بهصورت
ِ
کتاب حاضر آماده نشر شده است.
این کتاب در  6بخش ( 302صفحه) و در
 1000نسخه با قیمت  15000تومان در پاییز سال
 1396توسط انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی
و اجتماعی به چاپ رسید و روانه بازار شد.
عناوین بخشهای این کتاب عبارتند از :
بخش اول :انگیزشهای نویافته و تحوالت هویتی
زنان در آموزش عالی .بخش دوم :نحوه تعامل
زنان در چالش نقشهای چندگانه .بخش سوم:
تبیین شکاف آرمان هویت خانوادگی زنان در
مسیر واقعیت بخش .چهارم :تجربه دانشگاه و
برساخت هویت اجتماعی .بخش پنجم :هویت
بازاندیشانه زنان در بازتعریف معنویت .بخش
ششم :نتیجهگیری
در این پژوهش روایت زندگی و هویت زنانی
گفته میشود که در اولین تجربههای زندگی خود
در خانواده و مدرسه ،اولین منابع هویتیابی را
در اختیار داشته و هویت اولیهای مبتنیبر ماهیت
جمعگرایانه و عواطف و احساسات خویشاوندی
در آنها شکل گرفته است .هویت اولیه این
زنان اغلب از ابتدا تا رسیدن به مرحله بلوغ و
بالغشدن در متن خانواده و جامعه شکل میگیرد.
در جریان جامعهپذیری این زنان ،مسئولیت

تصمیمگیریهای فردی برای آنها کموبیش در
اختیار خانواده و دیگران است .مهمترین مرحله
زندگی آنان پس از مدرسه و خانواده ،ازدواج و
مسئولیت همسری است .در گذر زمان این زنان
کمکم وارد اجتماعات بزرگتری همچون مقاطع
باالتر تحصیلی شده و با ساختاری نسبتا متفاوت
هویت خود را برساخت میکنند .آنها در فرایند
طی مسیر زندگی خود ،متکی بر ارزشها و ایدئال
اجتماعی که جامعه برای زن خوب تعریف کرده،
همسربودن را اغلب با حمایت خانواده تجربه
میکنند .آنها بهتعبیری همسربودن را بهعنوان
اولین هویت رسمی اجتماعی بعد از خانواده
خودشان ،تجربه میکنند .هویتی که تاحد
زیادی فردیت آنها را تحتتاثیر قرار داده و آنها
را وابسته به دیگری میسازد .در چنین فضایی
آنها تجربه مادری را هم با تکیه بر ارزشهای
خانوادگی و اجتماعی بهعنوان یک هویت برتر
میپذیرند و الگوی مادر نمونه برای آنها وظایف و
مسئولیتهای مراقبتی و وظایفی را تعیین میکند.
این وظایف در اغلب اوقات کامال امری زنانه
تعریفشده و زنان نیز در باور خود نقش مادری را
نسبت به هر بخش دیگر هویت خود در اولویت
قرار میدهند .این زنان عموما در الگوی سنتی از
هویت زنانه رشد میکنند و غایت اصلی آن یعنی
نقش مادری و همسری را میپذیرند .آنچه که مهم
است تغییرات بعدی در نقشها و هویت این زنان
است .معموال این زنان پس از گذراندن دورانی
که برای آنها هزینه فرصت بهحساب میآید،

به بازاندیشی اولیه در شرایط خود میپردازند و
عوامل فردی و اجتماعی برای آنها علت انگیزش
برای انتخاب مسیر خودشکوفایی میشود .نوعی
کشف خویشتن فردی در این زنان بهتدریج
شروع میشود و بهتدریج ایدههایی درباره رشد
و توسعه «خود» در آنها شکل میگیرد .ازآنجاکه
جامعه برای آنان تحصیالت را بهعنوان مهمترین
و مناسبترین مسیر برای تحقق اهدافشان
تعریف کرده ،بنابراین با انتخاب مسیر تحصیلی
به دانشگاه وارد شده و هویت جدیدی را تجربه
میکنند .این زنان درحالحاضر شاغل هستند،
به این معنی که فضای شغلی را بعد از اولین
تجربههای تحصیالت عالی انتخاب کردهاند
و اکنون مجددا در مرحله بعدی وارد محیط
دانشگاهی برای تحصیالت عالی میشوند .در
چنین شرایطی ،زنان روایتشده ،با ورود به دنیای
جدید و اطمینان از مسیرهای موفقیت و پیشرفت
برای تحقق خود ،انگیزهای نویی را برای رفتن
به فضای اجتماعی تجربه میکنند زیرا این فضا
برای آنها اغلب با تحصیالت و اشتغال تعریف
میشود .بنابراین با تجربه نقشهای متفاوت،
اولین پیامد انتخاب خود ،یعنی تعدد نقش را
تجربه میکنند که در نهایت این شرایط برای آنها
ایجاد تعارض در فضای خانوادگی و اجتماعی
را ایجاد میکند .توجیه این زنان اغلب از تعدد
نقشی نوعی توانمندی و رسیدن به موفقیت
اجتماعی است .نوعی نمایش موفقیت در انجام
وظایف چندگانه در الیههای هویتی متعدد .نتایج
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این پژوهش بیانگر آن است که تغییر اصلی در
هویت زنان ،نه از طریق اشتغال ،بلکه از طریق
تحصیل انجام میشود .برای این زنان ،اشتغال
بیش از همه در خدمت خانواده و رفاه خانوادگی
است ،درحالیکه تحصیل ابزاری در خدمت ارتقا
و توسعه خود و خویشتن فردی زنان مورد مطالعه
است .تشخص و فردیت زنان بیش از همه از
طریق تحصیل بهدست میآید تا اشتغال.
آنچه مباحث کتاب به آن میپردازد،
ماهیت هویت جدید زنان ،چیستی ،تعریف
و مشخصنمودن اجزا و عناصر هویت
برساختهشده از دیدگاه زنان بهعنوان سوژهها و
عامالنی خالق و پویا میباشد .این پژوهش
میخواهد به این دست یابد که از دیدگاه یک
زن ،ابعاد و الیههای هویتی در زمان حضور او در
عرصههای مختلف مدرن و سنتی ،خانواده ،کار
و تحصیل چگونه ساخته میشود .درواقع ،شاید
آنچه بیشتر مغفول مانده این بحث است که زن
ایرانی با توجه به امکانات و محدودیتهایی که
برای انتخابهای خود دارد و برای ساختن هویت
خود بهسمت آنها میرود ،اکنون هویت خود را
چگونه درک و تفسیر و برساخت میکند .دریافت
او از تجربه هویتی خود چیست؟ دستاورد او از
منابع هویتساز چگونه و در چه فرایندی اتفاق
افتاده است؟ سهم خود در اجتماع و نقش خود
را چگونه میبیند که این هویت متکثر و فشرده را
انتخاب میکند؟ بنابراین مهمترین هدف تحقیق،
بررسی نحوه شکلگیری هویتهای چندالیه در
بین زنان از طریق درک و فهم نظام مشترک معنایی
و شناخت درک تفسیری زنان از هویت خویش
است .شناسایی هویت و شناخت سازوکارها
و فرایندهایی که در زندگی روزمره و حیات
اجتماعی زنان منابع هویتی آنها را شکل میدهد
و نشان میدهد که با برساخته شدن این هویت
متکثر از طریق تفسیر مجدد و بازتولید کنشها،
هویت خود را در جامعه چگونه ارزیابی و تفسیر
میکنند؛ بنابراین شناخت ترکیب هویتی زنان و
پیامدهای آن از اولویتهای این بحث خواهد بود.
از این منظر میتوان به زنانی که همزمان نقشهای
اجتماعی چندگانه را دارند و در سپهرهای سنتی و
مدرن جامعه همزمان حضور دارند ،بهعنوان یک
گروه کمتر دید ه شده و حاشیهنشینان نامرئی جهان
اجتماعی اشاره کرد.
در بخش اول این کتاب هدف بررسی ماهیت

تمایالت و انگیزههای زنان از تجربه نقشهای
همزمان از منظر زنان مورد مطالعه بوده و بررسی
منابع انگیزهبخش و بهتبع آن نحوه انتخاب این
نقشهای همزمان در ابعاد مختلف است .در
این بخش سعی شده با تاکید بر بخشی از فرایند
برساخت اجتماعی هویت ،نقاط آغازین این
فرایند زیر عنوان «انگیزهها و تمایالت زنان» مورد
بررسی قرار گیرد .در یک تحلیل ساختاری این
موضوع را در دو سطح نظری-تبیینی و تجربی-
تفسیری بررسی کرده تا در این راستا الگویی از
فرایند انگیزش زنان مورد مطالعه ترسیم گردد.
اشتغال زنان و آموزش عالی هم حاصل فرایندهای
توسعه و تجدد هستند و هم بسترهایی برای
برساخت تجربه تجدد و هم انسان مدرنشدن،
برهمیناساس زنان وقتی وارد این عرصههای
جدید میشوند ،عمال انگیزش و تجربهای را نشان
میدهند که میتوان آن را ذیل تجربه زنانه از تجدد
قرار داد .در این بخش از کتاب به نقش عوامل
انگیزهبخش در بین زنان مورد تحقیق در جهت
حرکت آنها به سمت چندنقشیشدن و اینکه چه
عواملی باعث ایجاد تمایل و انگیزهبخشی به زنان
در انتخاب نقشهای چهارگانه بهطور همزمان
شده ،پرداخته شده است.
در بخش دوم این کتاب بیان می شود
فرصتهای آموزش برابر برای زنان در شرایط
فعلی منجر به نقشهای متعددی شده و بهدنبال
این امر ،زنان مجبور به حضور و تعامل در راستای
ایفای نقشهای خود هستند و این در حالی است
که حضور آنها در نقشهای اجتماعی ،هیچ
نسبتی از وظایف خانهداری و مراقبت از فرزندان
را برای آنها کاهش نداده و اکنون با تعدد نقش،
وظایف نقشی دیگر نیز تحت الزامهای نقشی،
آنها را در شرایط متفاوتی از قبل قرار داده است.
زنان در این راستا همواره برای مدیریت این
نقشها مشغول انجام تعامالت متعددی هستند و
اغلب با تکیه بر توانمندیهای فردی و اجتماعی
خود سعی در مدیریت بهتر شرایط میکنند.
این تعامالت بهصورت مستمر میتواند تصویر
هویتی جدیدی از زنان را نشان دهد .هدف ما
در این بخش از کتاب ،بیان موقعیت تعاملی زنان
در نقشهای چندگانه و الیههای متعدد هویتی
آنهاست .ترسیم تصویری از استراتژیهای آشکار
و پنهان و گاه مبهم زنان در تعارضات و چالشهای
حوزه خصوصی و عمومی و تالشی در جهت به
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تصویر کشیدن جایگاه و موقعیت زنان ،در انجام
وظایف و مسئولیتهایشان در مواقعی که خود
تنها تعیینکننده شرایط خود نیستند .منظور از
شناخت تعامالت زنان ،شناسایی فعالیتهایی
است که چه در جنبههای موفقیتآمیز و چه در
جنبههای چالشزا در نقشهای متعدد ،هویت
زنان را صورتبندی میکند.
بخش سوم کتاب به این مسئله میپردازد
که زنان نیز بهعنوان گروههای جمعیتی برای
شکلبخشیدن به هویت خود از آرمانهای مترتب
بر گفتمانهای موجود اجتماعی تبعیت میکنند
و در دهههای اخیر با حضور خود در نقشهای
متفاوت ،الیههای هویتی متعددی را تجربه
میکنند .آنها با دسترسی به منابع جامعهپذیری
جدید همچون تحصیالت و اشتغال اغلب
براساس آرمانهای فردی و اجتماعی خود دست
به انتخاب زده و در یک فرایند تعاملی تصویر
جدیدی از هویت را برای خود برساخت میکنند
و همزمان با بازاندیشی در شرایط موجود خود،
توقعات متعددی نسبت به آینده زندگی و سبک
زندگی خود داشته و بهدنبال صورتبندی جدیدی
از هویت خود هستند .آنچه در این بخش از
پژوهش به آن توجه کرده و مورد سؤال قرار دادهایم،
بررسی این موضوع است که زنان در طی فرایند
برساخت هویت که نقطه شروع آن را تفکری
ایدئال از زن موفق و خوب در جامعه میدانیم،
چگونه دست به عمل زده و چه استراتژیهایی
انتخاب میکنند و در نهایت جامعه شاهد تحقق
چنین آرمانهایی در واقعیت هویت زنانه است
یا خیر؟ درواقع ،هدف بر شناخت شکاف بین
آرمان و واقعیت در سبک زندگی و هویت زنانه در
خانواده تاکید کردهایم.
بخش چهارم این کتاب به حضور گسترده
زنان در آموزش عالی ایران ،هم بهمثابه یک رخداد
اجتماعی و هم بهمثابه یک مسئله اجتماعی در دهه
اخیر در فضای سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی
در دانشگاهها ،بهشدت چالشبرانگیز بوده است
اشاره میکند .اینکه تجربه زنانه دانشگاه چه ابعاد
و پیامدهایی دارد ،یکی از موضوعات کلیدی زنان
در آمورش عالی  ،ابعاد و پیامدهای هویتی این
تجربه است .آنچه اهمیت دارد نحوه تعامالت و
بررسی تغییرات هویتی از منظر خود زنان پس از
تجربه فضای آموزش عالی است .این نوشتار برآن
است که توصیفی از پیامدهای ناظر به انتخاب
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و کنش زنان در زندگی فردی و اجتماعیشان پس
از حضور در دانشگاه را نشان دهد .این بخش
متمرکز بر بررسی نقش تحصیالت و آموزش
عالی بهعنوان عاملی اجتماعی و تاثیرگذار بر تغییر
و برساخت هویت مدرن زنان در ایران است.
شناخت پیامد تحصیالت از منظر خود زنان و
از موضع کنشگر فردی است .در اینجا چگونگی
تغییر نگرش ،معنا و تحوالت هویتی از منظر زنان
مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت با مباحثی در
ارتباط با دانشگاه بهعنوان نهادی اجتماعی و بستر
تحول هویت پایان یافته است.
بخش پنجم این کتاب اینگونه بیان میکند که
در جامعه ایران یکی از منابع مهم هویت ،نهاد
دین است که بهتبع آن ،هویت دینی و معنوی
هم الیهای از هویت فردی و اجتماعی خواهد
بود .یکی از عوامل تاثیرگذار بر تجربه هویتی
زنانه ،تجربیات دینی است .چهارچوب مفهومی
هویت دینی با استفاده از رویکرد فرایندی هویت
و تاکید بر تاثیر متقابل کنش و ساختار ،میتواند
نشاندهنده تحوالت نسبی و گاهی بنیادین در
نگرشهای دینی باشد .با در نظر داشتن تحوالت و
تغییرات اجتماعی که در سطوح مختلف میتواند
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی زنان را تحتتاثیر
خود قرار دهد ،توجه به الیهای از هویت معنوی و

دینی زنان نیز میتواند نحوه دگرگونی و برساخت
این ُبعد هویتی را بیشتر آشکار نماید .درواقع ،این
بُعد از هویت زنانه نیز مانند ابعاد و الیههای دیگر
هویتی زنان دستخوش تغییر و تحول شده و آنها
را در شرایط کنونی زندگیشان دچار چالش نموده
است؛ و این امر در بخش پنجم مورد بررسی
مبسوط قرار گرفته است.
در بخش ششم به ارائه تصویری جامع
و تفصیلی از یافتههای پژوهش پرداخته شده
است .بنابر آنچه گفته شد ،هدف ما در این کتاب
پرداختن و طرح نظرات زنانی است که همزمان در
چند نقش همسری ،مادری ،اشتغال و دانشجویی
ایفای نقش میکنند .زنانی که بهعنوان یک گروه
در جامعه ،کمتر در پژوهشهای اجتماعی و
فرهنگی ،مورد توجه قرار گرفتهاند .زنانی كه
در هیاهوی تشویق یا بیتوجهی ،صداهایشان
شنیده نمیشود ،گویی گروهی صامت هستند،
گوش جامعه صدای آنها را نمیشنود .هرچند
آنها در موقعیتهای آشكار حاشیهایشدن و
سركوبشدن قرار ندارند ،شاید بتوان گفت این
زنان «حاشیهنشینان نامرئی» هستند .در مطالعات
علوم اجتماعی كمتر توجهی به این گروه زنان
شده است ،صدای آنها در هیاهوی ساختارها و
گروههای مسلط و انتظاراتی كه بهطور همزمان

جامعه ،خانواده ،فرزندان ،همسران از آنها دارند،
گم شده است .این زنان ،گمشدگان در میانه
هیاهو هستند .جامعه شلوغ ما بهگونهای است که
رنجها را در جایی جستجو میكنیم كه با فقدان
رفاه و امنیت مواجهیم ،درحالیكه این گروه از
زنان كسانی هستند که در شرایط بهظاهر مطلوب
هستند ،شوهر دارند ،بچه دارند ،خانواده دارند،
كار دارند ،رفاه دارند ،و  ...آنها «همه» چیز دارند،
مسئله برای آنها ،فقدان رفاه و امنیت نیست ،بلكه
فقدان امكان عاملیت و جستجوی اراده و میل
خودشان است ،مسئله این زنان عاملیتی است
كه در میانه ساختارهای سخت و سنتی آن را
تحقق میبخشند .آنها حق خودشان از زندگی
را میخواهند ،این حق ،حقی نیست كه دیگران
مانند خانواده و همسر و فرزندان برایشان تعیین
كرده باشند ،حقی است كه خودشان تعریف
میكنند و خودشان جستجو میكنند و خودشان
آن را محقق میکنند .نكته ظریف این عاملیت آن
است كه نه با برهمزدن ساختارها و محیط زندگی
بلكه در میانه آنها حق خود را جستجو میكنند.
عاملیتی دوگانه و دوالیه كه از یكسو در ساختارها
هستند و آنها را تداوم میبخشند و از سوی دیگر
اسیر این ساختارها نیستند ،و عاملیتشان را
تحقق بخشیدهاند.
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معرفی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات348 :

سال انتشار :بهار 1397

معرفی از :اشرف امینی

کتاب «زنان در آموزشعالی؛ تغییر
توانمندساز» تألیف جوآن دیجورجیو لوتز و
ترجمه بابک طهماسبی توسط انتشارات مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی در  348صفحه و
با شمارگان  1000نسخه به مبلغ  20.000تومان
در بهار  1397منتشر شده است.
ایدۀ این کتاب برآمده از این باور نویسنده
است که زنان در آموزشعالی در حال پیشرفتی
اساسی در زمینه توانمندسازی هستند .ایشان بیان
میکند در تشکیالتی که من مشغول به کار هستم،
زنان به ِسمتهای معاونت دانشکده ،مدیریت
دورههای فشرده ،ریاست شورای سیاستگذاری
دانشگاه ،مدیریت گروه و حتی ِس َمتهای
قائممقامی و معاونت دانشگاه ارتقا یافتهاند.
عالوهبراین ،دانشجویان مؤنث من در دورههای
کارشناسی چشم به دورههای تحصیالت تکمیلی
در حوزههایی همچون حقوق و سایر رشتههایی
دوختهاند که کماکان بهنوعی تحت سیطرۀ مردان
است .همچنین تعداد بیشتری از اساتید زن به
ِسمت دائمی دست مییابند و تعداد اساتید
کمتری از این حرفه بیرون میروند .پداگوژی من
با مقاومت کمی از جانب همکارانم روبهرو شده
است و زنانی که در کالسهای جامع من شرکت
میکنند ،بیشازپیش نقش فعال و رسایی در
یادگیری بر عهده میگیرند که چندان هم به مذاق
همتایان مردشان خوش نمیآید .بهرغم باورهای
ِ
پیشرفت ما زنان ،هنوز راهی
خوشبینانهام درباره
ِ

طوالنی مانده است تا این کوشش به سرانجام
برسد ولی چنانکه فصول این کتاب نیز گواهی
هدف دستنیافتنی نیست.
میدهندْ ،
فصلهای این کتاب بیانگر افکار ،تجارب
و برداشتهای یازده زن و یک مرد است که به
سبب تعهدشان به ترویج مسئله جنسیت و
ازخودگذشتگیشان برای توانمندسازی زنان
گرد هم آورده
در آموزشعالی ،در این کتاب ِ
شدهاند .رویکرد نویسنده در این کتاب هم نظری
و هم کاربردی است .در یک سطح به ارزیابی
پداگوژی از منظر محتوا و چگونگی تدریس و
توسعۀ آن سنخ برنامه درسی میپردازد که زنان را
قادر و توانمند میسازد و در سطحی دیگر ،موانع
سد پیشرفت
نهادی را بررسی میکند که همچنان ّ
آموزشی زنان میشوند و همزمان به حوزههایی
میپردازد که حمایت نهادی در آن حوزهها،
تالشهایمان در جهت تغییر را ترقی میبخشد.
در سالهای اخیر ،زنان در آموزشعالی به
پیشرفت چشمگیری در زمینه دستیابی به برابری
جنسیتی دست یافتهاند .تعداد بیشتری از زنان،
مدارک تحصیالت تکمیلی دریافت میکنند ،زنان
معاونت
بیشتری به ِس َمتهای ریاست دانشکده،
ِ
دانشگاه و ریاست دانشگاه میرسند و نهادهای
آموزشعالی نیز ـ دستکم آنطور که از ظاهر امر
پیداست ـ با روندی فزاینده از برنامههای مطالعات
زنان و مطالعات جنسیت حمایت میکنند .جدای
از اینکه در چه مقامی ،دانشجو یا استاد یا مدیر،
خواست برابری تالش میکنیم ،تالش
برای تحقق
ِ

پیشبرد مفهوم جنسیت و توانمندسازی زنان
برای
ِ
در آموزشعالی بر دوش همۀ ماست .گوناگونی
سوابق دانشگاهی ما کمک خواهد کرد تا توانایی
ما در ایجاد تغییر در آموزشعالی افزایش یابد.
با اینکه زنان حضور بیشتری در علومانسانی،
آموزش و علوم اجتماعی دارند ولی ما زنان با
رشتههای ریاضی و علوم طبیعی نیز بیگانه نیستیم.
پیشبرد برابری
برخالف دستاوردهایمان در
ِ
جنسیتی ،تالشهایمان در توانمندسازی حقیقی
هنوز با مقاومت عمدۀ موانعی روبهرو میشود
که مأمن فرهنگی دانشگاهی است که اغلب در
برابر بانگهای جنسیتی تغییر مقاومت میکنند.
نهادهای آموزشی میکوشند با دنیایی وفق یابند
که حضور فناوری در آن به شکل روزافزونی
در گسترش است ،ولی در این میان بهرغم این
واقعیت که از لحاظ عددی زنان اکثریت را
تشکیل میدهند ،هنوز هم در تعریف ارزشها،
مأموریت همیشه در حال
اهداف و بیانیههای
ِ
تکامل کالجها و دانشگاهها ،آنان اقلیتی هستند که
ِ
صدایشان بهنسبه ناشنیده است .اگرچه نهادهای
آموزشعالی بیش از پیش نسبت به محیط بیرون
صحبت پاسخدادن
پاسخگو میشوند ،ولی وقتی
ِ
به نداهای درونی تغییر میشود ،ضعیف عمل
مردان اروپاییتبار،
میکنند .نخبگان روبهزوال و
ِ
هنوز هم میتوانند چه از درون و چه از بیرون بر
دستورکار دانشگاه حکمفرما باشند.
فرصت
در فصل نخست ،مارگارت اسنوکز
ِ
بیسابقهای را شرح میدهد که در ایجاد یک
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ِ
عمال
درس سالمت و تناسب اندام زنان ،برای ِا ِ
چشماندازی زنمحور به حوزه سالمت و
تناسب اندام داشته است .او روند این درس را
توضیح میدهد و موانع و موضوعات ناپیدایی
را آشکار میسازد که در این حوزه اهمیت دارند
و درعینحال از مشکالت دانشجویان با بخش
بزرگی از محتوای درس سخن میگوید .اسنوکز،
ِس ِیر تطور این درس طی پنج سال و تجربۀ بیبدیل
تدریس این درس در نیمسالهای بهاری هر سال
را شرح میدهد .فرایندها و مسائلی را که در این
فصل مطرح شدهاند ،میتوان به شکلی سودمند
در دورههای زنمحور و دورههایی به کار بست که
از لحاظ جنسیتی متوازن هستند .یک انگاشت
این فصل این است که گسترش و طراحی دوره
درسی ،فعالیتی علمی و دانشگاهی است که
سزاوار بحث و بررسی است .انگاشت دوم این
انداز درخور است
است که جنسیت یک چشم ِ
که میتوان آن را به شکلی سودمند در هر رشتهای
ِاعمال کرد .بسیاری از دانشگاهیان از جانبداری
جنسیتی خویش و تأثیر آن بر تدریسشان آگاه
نیستند .امید میرود این بحث به گسترش تنوع
و دربرگیری در آموزش دانشگاهی و درنتیجه به
توانمندسازی زنان یاری رساند.
این فصل براساس تجربههایی واقعی در
طراحی ،اجرا و ارزیابی درسی برای سالمت زنان
استوار است .رویکردی را که در این فصل بحث
شده است ،میتوان الگویی برای سایر رشتهها و
مدلی برای دانشگاهیانی دانست که به گسترش
ِ
گسترۀ محتوای موجود دروس عالقهمندند.
چنین تجدیدنظری ،میتواند محتوایی عالی برای
گزارش ساالنۀ هر استادی نیز باشد .همچنین این
فصل میتواند کمک کند تا سایرین از دامهای
معمول بر سر راه تالشهایی برای ارائه دورههای
زنمحور و دورههای متوازن از لحاظ جنسیتی
پرهیز کنند .تجربۀ من حاکی از این است که به
سبب جانبداری جنسیتی مرسوم در محتوا و
اجرای دروس ،شاید پایه دانشی غنی در بسیاری
از رشتهها باشد که هنوز به رسمیت شناخته
نشدهاند.
سیندی سیمون روزنتال در فصل دوم نشان
میدهد یادگیری تجربی چگونه میتواند راهبردی
باشد برای آشکارسازی بیبصیرتی نسبت به
مسائل جنسیتی که به بخش بزرگی از علوم سیاسی
و سایر رشتهها نفوذ کرده است .او برداشتهایش

را از کارش در توانمندسازی دانشجویان ،با
معنابخشی بیشتر به آموزش از راه یک پداگوژی
متنوع (با روشهایی همچون وادارساختن
دانشجویان به شرکت در مدل سازمان ملل و سایر
پروژههای توانمندسازی) درهم میآمیزد .در این
فصل ،منشأ گسست دانشجویان را خالصهوار
مرور میکند ،ارزش یادگیری تجربی را بهمثابه
راهبردی برای درگیرسازی دانشجویان شرح
میدهد ،به نقد و توصیف تالشها برای واردکردن
یادگیری تجربی به کالسهای درس میپردازد و
سپس با درسهای کلیدی که از این موضوع
آموخته شده است ،نتیجهگیری خواهد کرد.
نویسنده در این فصل میکوشد تا از این پرسش که
چرا دانشجویان در برابر دروسی درباره جنسیت
مقاومت میکنند ،به سمت این مالحظه برود که
چگونه میتوانیم تدریس را بهبود ببخشیم تا با
دانشجویان بهتر ارتباط برقرار سازد.
در فصل سوم ،از امریکا خارج میشود و
آنیکا کرونسل تصویری از آموزشعالی سوئد
پیش چشممان میگسترد .وی تجارب دوران
کارشناسیارشد خود را بازگو میکند و از راهبرد
سکنیگزینی میگوید که او و چندی دیگر بهعنوان
ابزاری برای توانمندسازی به کار گرفته بودند.
اهمیت مشاوران غیررسمی اشاره
کرونسل به
ِ
ِ
اتاق سمینار کارشناسیارشد
میکند و فضای ِ
را توضیح میدهد و همزمان به هنجارهای
سازمانی رایج در دانشگاههای سوئد میپردازد
که بیشباهت به هنجارهای دانشگاههای امریکا
نیست.
در فصل چهارم ،شارلین هیسبیبر ارتباط
بین فمینیسم و میانرشتگی را توضیح میدهد.
او شرح میدهد که فمینیسم به یک رشته محدود
نیست ولی تالش برای نشاندن میانرشتگی
بهجای چندرشتگی ،بیچالش نیز نبوده است .او
نگاهی به پیشرفت این تالشها دارد و روشهایی
را برای دستیابی به میانرشتگی پیش مینهد.
مطالعات زنان که عرصۀ دانشگاهی اصلی برای
فمینیسم است ،همچون مطالعات سیاهان،
مطالعات همجنسگرایان و مطالعات فرهنگی،
محدود به یک رشته نیست .حد و مرزهای
میانرشتهای فمینیستها هم تا حدود زیادی
وام گرفته از عقایدی است که دربارۀ حد و مرز
رشتهها وجود دارد .این برخورد تأثیر مهمی
بر رشتههای کالسیک تاریخ ،جامعهشناسی،

علومانسانی و علوم دارد زیرا «اساتید فمینیست
پرسشهای جدیدی مطرح میکنند و به تفاسیر
جدیدی از دانش مورد قبول میرسند» .در چهار
دهه گذشته ،دانش فمینیسم و مطالعات زنان
در پی خلق دیدگاهی میانرشتهای بوده که البته
بیچالش نیز نبوده است .کسانی که در تدریس
و پژوهش میانرشتهای دستی داشتهاند ،ادعا
میکنند کاری میانرشتهای انجام دادهاند ولی در
اغلب مواقع این کار از منظری چندرشتهای انجام
ِ
«کنار هم چیدن
گرفته است .چندرشتگی یعنی
رشتهها» با میزان کمی از تعامل و تبدیل ،یعنی
رویکردی مبتنیبر افزودن رشتهای به رشته دیگر و
نه تبدیل آن دو رشته به چیزی جدید یا آمیختن و
همگنکردن آندو (کالین)24 :1994 ،؛ بنابراین
دروسی که برچسب «میانرشتهای» خوردهاند
معموال از دیدگاهی چندرشتهای تدریس
ً
میشوند« ،هر هفته یک سخنران» میآورند یا
یک هفته متنی از رشتهای دیگر را میخوانند،
درحالیکه آمیزش کمی میان موضوعات و مسائل
هر هفته روی میدهد .عالوهبراینها ،بسیاری از
پژوهشها و دانش مطالعات زنان نیز در چنین
شرایط نامتناسبی نسبت به هم قرار دارند که
بسیاری اوقات سبب شده است تا چندرشتگی بر
میانرشتگی سایه بیافکند.
سوزان ایزاکز در فصل پنجم از انقالب
اجتماعی هنر میگوید که ایجاد دورههای هنر
دربارۀ زنان ـ چه بهعنوان موضوع و چه بهعنوان
خالقان هنر ـ پرسشهای مهمی را برانگیخته
است .برخی از مسائلی که او بررسی میکند
به قالب چنین درسهایی میپردازد .یکی از
رویکردهایی که ایزاکز شرح میدهد ،متمرکز بر
ِ
موضوع تغییر الگوی غالب و مسئله بررسی دقیق
شیوههای بهتصویرکشیدن زنان و چگونگی تأثیر
احتماال در سی سال
آن بر فرهنگ دیداری است.
ً
گذشته هیچ درسی در برنامه درسی تاریخ هنر به
اندازه درسی بحثآفرین نشده است که بهطور
انحصاری به نقش زنان در هنر اختصاص داده
شده است .درسی که در طول زمان با نامهای
«تاریخ زنان در هنر»« ،تاریخ زنان هنرمند» و
«زنان در هنر» تدریس شده است .دالیل این
معموال با نگرانی کلی در
بحث بسیار است و
ً
جوامع دانشگاهی آغاز میشود که آیا چنین
درسی را ارائه کنیم یا نه و هنگامی که به برنامه
درسی اضافه شد ،نگرانی این است که این درس
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چگونه باید ارائه شود و مخاطبش چه کسانی
باشند .نقد هنری فمینیستی بهعنوان یک رشته
دانشگاهی ،درون تاریخ هنر حوزهای بهنسبه
جدید و در موازات تاریخ جنبش زنان است .البته
تاریخ زنان هنرمند را میتوان تا دنیای باستان
ردیابی کرد ولی از ظهور جنبش زنان بدینسو بود
که در قالب درسی مشخص وارد برنامه درسی
تاریخ هنر شد .عالوهبراینها ،دو رویکرد عمده به
این موضوع پدیدار شده است که گاهی در ستیز
با یکدیگر هستند :تاریخ زنان هنرمند و تصاویری
که آفریدهاند ،و رشته نظریه و نقد فمینیستی .این
ستیز ممکن است به شکل بحث دربارۀ تصویر
ِ
زنان و فرهنگ دیداری ب ه جای بحث درباره
تصاویری باشد که زنان هنرمند آفریدهاند .ستیز
دیگر شامل پرسشهای مربوط به آفرینش هنر
«فمینیستی» یا هنر «زنانه» است؛ مسئلهای که
بهویژه هنگامی سر بر میآورد که زنان هنرمند را
در دستهبندیهایی منحصر به خودشان از سایر
هنرمندان جدا میسازیم.
در فصل ششم ،شاهد تغییر و تحول پداگوژی
ادیکال پگی داگالس در چهارچوب فمینیسم
ر ِ
هستیم .او عالوه بر تجربههای خویش ،شرح
مفصلی از تعریف و درک خویش از پداگوژی
رادیکال ارائه میکند .همچنین نگاهی اجمالی بر
اساتید تأثیرگذار در تغییر خویش دارد و توضیح
میدهد پداگوژی فمینیستی چگونه میتواند
دانشجویانمان را توانمند سازد .نویسنده در این
فصل به این نکته اشاره میکند اکنون که نوبت آن
است که تالش کنم چندین جمله برای نتیجهگیری
بنویسم ولی درمییابم که هیچ پاسخی در آستین
ندارم و فقط چند پرسش دارم مانند پرسشهایی
که آیرا شور از خوانندگانش میپرسد .کدام نوع
فرایند یادگیری میتواند دانشجویان را برای
انجام بهترین عملکردشان توانمند سازد؟ چگونه
میتوانم تفکر خالق و انتقادی را در دانشجویانم
تشویق کنم تا یادگیری خوبی داشته باشند و
تبدیل به شهروندان و گفتوگوکنندگانی تأثیرگذار
شوند؟ چه شرایطی در مدارس و جامعه موجب
محدودشدن پیشرفت دانشجویان میشود؟
در فصل هفتم جاستینا کوستکووسکا به
شرح تجربیاتش از تدریس جنسیت و جنسینگی
به واسطه ویرجینیا وولف و جنت وینترسن
میپردازد .کوستکووسکا ما را به کالس خود راه
میدهد تا ببینیم این نوشتهها چگونه دیدگاههای

سنتی به جنسیت و جنسینگی را به چالش
ِ
تسریع
میکشند و چطور مدرس باید بهمنظور
تغییر ،از کلیشههای جنسیتی و جنسی موجود
حول
آگاه باشد .وقتی آنها به کندوکاو
مسائل ِ
ِ
نوشتۀ وینترسن میپردازند که توسط شخصیتی
روایت میشود که جنسیتش هرگز فاش نمیشود،
ما نیز در بحث کالسی حاضریم و شاهدیم
چگونه جاستینا از بحث کالسی استفاده میکند
تا به گزارهای علیه جنسیت بهمثابه شاخصهای
ّ
معر ِف یک شخص برسد.
در فصل هشتم ِکنت و سوزان میلر الگویی از
برخی عوامل در اختیارمان میگذارند که مدیران
و اساتید میتوانند برای ارزیابی سیاستها،
برنامهها و رویههای دانشگاه از نظر برابری یا
نابرابری جنسیتی از آن استفاده کنند .آنها الگوی
خود را بنا بر روشهایی بنا کردهاند که میدانیم
دانشگاهها در ِاعمال تبعیض علیه زنان به کار
میبرند .اگرچه در نیم قرن اخیر شاهد پیشرفت
چشمگیری در رفع بیعدالتیهای آشکار جنسیتی
در محیط دانشگاهی بودهایم ولی هنوز بسیاری
از این بیعدالتیها باقی است و تأثیر بسیار
مخربی بر جای میگذارند .این بیعدالتیها
احتماال نهادینهتر هستند ،به
که نامحسوستر و
ً
شکل نظاممندی موجب نادیده انگاشتهشدن
فرصتهای برآوردهشدن نیازهای اساسی زنان و
مردان میشوند.
مارگارت مدن در فصل نهم در مقام یک
مدیر دانشگاهی با بحث از آنچه به باورهایش
درباره رهبری شکل داده است ،ما را به جهان
مدیریت آموزشعالی میبرد .او با ارائه شش
اصل فمینیستی که از روانشناسی اقتباس کرده
است و چهارچوبی را برای مدیریتی خوب
تشکیل میدهد که از ارزشهای فمینیستی
پشتیبانی میکند ،بهطور کامل و دقیق شرح
میدهد که چگونه ارزشهای فمینیستی میتواند
صفات موجود مدیریت خوب را تصریح کند و
توسعه بخشد .نویسنده در این فصل اینگونه بیان
میکند که به دلیل کمبود الگو در بخش بزرگی
از تحصیالت عالی ،من و تعدادی از افرادی
که بهتازگی وارد این نهاد شدهایم ،راهبردهایی
را بهطور آزمایشی به کار میبریم که میتوانند
به ما کمک کنند در سازمانهای خود تأثیرگذار
باشیم و همزمان با اصول فمینیستی ما نیز
همخوانی دارند .این اصول از این قرارند :اصل
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یک :افراد در یک بستر اجتماعی ـ فرهنگی
قرار دارند که سبب ایجاد تغییراتی در دیدگاه
آنان براساس جنبههای فرهنگی ،نژادی و دیگر
جنبهها میشود؛ اصل دو :دیدگاههای افراد تابعی
از قدرت آنها در ساختار اجتماعی ـ فرهنگی
است؛ اصل سه :افراد عاملهای فعالی هستند که
رفتار و راهبردهای گوناگونی برای رشد و بقا در
محیطهای مختلف به کار میگیرند؛ اصل چهار:
دیدگاههای چندبخشی مفیدتر از دیدگاههای
دوبخشی هستند ،زیرا دوبخشیها بیاثر و
غیرواقعی هستند؛ اصل پنج :ارتباط ،پایۀ تعامل
انسانی است و همیاری مهم است.
در فصل دهم ،سو ُروسر نتایج نظرسنجی
از زنان دانشمند و مهندسی را با ما به اشتراک
میگذارد که برندۀ جایزه پاوره از بنیاد ملی
علوم شدهاند .در این فصل سو روسر،
ِ
چالشبرانگیزترین موانعی را فاش میسازد که
دانشمندان و مهندسان زن دانشگاهی در حرفۀ
خود با آن روبهرو شدهاند .با اینکه پاسخدهندگان
نگرانیهایشان را از دریچۀ علم و مهندسی ابراز
میکنند ،ولی زنان در تمام رشتههای دانشگاهی
با مسائلی که آنان پیش میکشند ،بهراحتی
همذاتپنداری میکنند .اون بیان میکند گرچه
روابط
«ایجاد تعادل میان کار و خانواده» و
ِ
«دوحرفهای» در نگاه اول چنین به نظر میرسند
که نتیجۀ انتخابهای شخصی زنان بهتنهایی یا در
همراهی با همسرشان بوده است ،ولی تکرار زیاد
این پاسخها میان تمام برندگان این چهار سال،
آن هم در پاسخ به پرسشی که متن پرسش هیچ
اشارهای به این پاسخ نداشت ،حاکی از این است
که پرداختن به این مشکل در سطح فردی ناکافی
است .حل این مسائل مربوط به خانواده که تعداد
ِ
زیادی از برندگان جوایز پاوره طی سالیان به آن
اشاره کردهاند ،نیاز به واکنشهای نهادی دارد.
وضعیتهایی که زنان در آن با آزارهای
آشکار یا پنهان مواجه میشوند باید در سطح
نهادی رسیدگی شوند .الزم است تا اجتماعات
سازمانی و حرفهای سیاستهایی را علیه آزار
جنسی و تبعیض جنسیتی وضع کنند؛ از جمله
در موارد مربوط به حاملگی اساتید ،استخدام،
ترفیع و اعطای ِسمت دائمی .همچنین اگر
سیاستهایی پیشاپیش موجود بود ،باید آنها را
به کار بسته و تقویت کنند .اینجاست که مدیران
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ردهباال باید نقشی کلیدی بازی کنند .بدین شکل
که کسانی را که سیاستهای علیه آزار و تبعیض را
جدی گرفته و به پیش میبرند با پاداشهای مالی
یا با تخصیص بیشتر منابع انسانی و فیزیکی یا
ِ
گذاشتن زمان بیشتر ،پاداش دهند.
با دراختیار
دادن فرصتهای مطالعاتی یا پژوهشی
برای مثال ِ
از جانب دانشگاه به شخصی که آزاررسانی
جنسی او ثابت شده است ،بهعنوان سازوکاری
ساز
برای دورنگهداشتن او از وضعیت مشکل ِ
پیشآمده ،هیچ مناسب نیست .در بسیاری از
حوزهها ،کارگاههای آشنایی با آزار جنسی و
تبعیض جنسیتی باید تمرکز خاصی بر تفاوتهای
فرهنگی ـ ملی دربارۀ نقشها و انتظارات جنسیتی

داشته باشند ،از جمله همکاری با زنان تا شاهد
دستیابی به رفتار کاری مناسب باشیم.
در آخر و در فصل یازدهم ،بانی موریس از
تجربیاتش در مواجهه با پسزنی مطالعات زنان
میگوید .واکنش شدید و پس ِ
زنی مطالعات زنان
در دهه نود قرن بیستم میالدی از دو جبهه ِاعمال
میشد :از سوی نهادهای آموزشی که این دورهها
را لغو میکردند یا بودجۀ آن را کاهش میدادند
مخالفان محافظهکار در درون دانشگاه
و از سوی
ِ
که منابع مالی خوبی هم به آنها تعلق میگرفت.
دورههای مطالعات زنان در دهههای  70و 80
فرصت
قرن بیستم میالدی موفق شدند عالقه و
ِ
پژوهش را در این زمینه بیافرینند ،یکونیم نسل

پیاچدی تحویل دهند به همراه تعداد زیادی
کتاب عالمانه که حتی عمر یک انسان نیز به
خواندنش کفایت نمیدهد ،ولی در بازار ِ
کار
فعلی که اشباع شده است ،حتی برای نیمی از
بهترین عالمان مطالعات زنان نیز جا نیست؛
دورههای فعلی مطالعات زنان بهندرت در سطوح
ِ
ناآگاهی
غیرمدیریتی استخدام دارند.موریس،
ادامهدار و یکسان مدیریت و دانشجویان از
هدف دروس مطالعات زنان را توصیف میکند.
تجربههای او هرچند الهامبخش هستند ،ولی به
یادمان میآورد که ما هنوز هم راهی طوالنی در
پیش داریم.
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معرفی کتاب «گرهگشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان :مجموعه مقاالتی
درباره علم و تکنولوژی و سیاستگذاری»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات496 :
سال انتشار1400 :

معرفی از :میترا زرینی

کتاب " گرهگشایی به شیوۀ فیلسوفان و
مهندسان :مجموعه مقاالتی دربارۀ علم و
تکنولوژی و سیاستگذاری" تألیف علی پایا از
سری مجموعه تأمالت صاحبنظران ایرانی
درباب آموزش عالی است که اولین بار در سال
 1396با همکاری انتشارات طرح نقد و بار
دیگر در سال  1400در  500صفحه و به قیمت
 100،000تومان از سوی انتشارات مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به چاپ و در اختیار عالقه
مندان این حوزه قرار گرفت.
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در
زمرة نهادهای پژوهشی فعال در کشور است که
بهگونهای «مسئلهمحور» تکاپوهای خود را سامان
میدهد ،این مؤسسه دعوت کرد تا شماری از
مقالههایی را که به زبان فارسی در طول سه دهه
پس از پیروزی انقالب اسالمی در حوزههای
مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی نوشته است را
در قالب چند جلد ،دربارۀ موضوعاتی مشخص،
مرتبط با محتوای مقالهها ،بازتدوین کند و آنها را
در اختیار پژوهشگران ایرانی قرار دهد.
مقالههای گردآوریشده در این مجموعه،
در سالهای دور و نزدیک نوشته شدهاند و به
اعتبار محتوایشان ذیل سه عنوان کلی« ،علم و
اندیشه نقاد»« ،تکنولوژی» ،و «سیاستگذاری»
قرار گرفتهاند .برای کتاب ،عنوان کلی «به شیوه
فیلسوفان و مهندسان» درنظر گرفته شد .واژه
فیلسوفان در این عنوان ،ناظر به معنای فراگیر

اصطالح «فلسفه» است که شامل همه علوم و
همه فلسفهها میشود.
نخستین مقاله از بخش اول که به موضوع
«علم و نقادی» اختصاص دارد ،با عنوان «از علم
کاشف تا تناقض ممکن؛ ابعاد متنوع رابطه علم و
نقد» در قالب گفتوگویی مکتوب دربارۀ رابطه
میان علم و نقد ،چاپ شده است.
دومین مقاله دربردارنده گفتوگویی است
که پرسشهای آن از سوی نشریه «گفتمان الگو»
با نگارنده در میان گذاشته شد .این پرسشها
حول محور تفکر انتقادی و رابطه آن با عقالنیت
نقاد تنظیم شدهاند.
آخرین مقاله بخش نخست مجموعه کنونی
با عنوان« ،مالحظاتی نقادانه دربارۀ تأثیرات
متقابل علم ،فناوری و جامعه» ،باز هم در قالب
یک گفتوگو منتشر شده است .در پاسخ به این
پرسشها که ناظر به شماری از مهمترین مسائل
در قلمرو علم و فناوری و اجتماع است ،کوشش
شده است که هم مسائل بومی و هم موضوعات
جهانی در حوزه علم ،فناوری و جامعه مورد توجه
قرار گیرد.
نخستین مقاله در بخش دوم مجموعه که
مباحث مربوط به «تکنولوژی» را دربر دارد
«ارزیابی فلسفی و داللتهای سیاستگذارانه
تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر
فرهنگ و جامعه :مالحظاتی از دیدگاه عقالنیت
نقاد» نام دارد .این مقاله یکی از محصوالت
نظری طرحی بود که نگارنده با مشارکت یک

همکار دانشگاهی ،دکتر رضا کالنترینژاد ،و با
حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
انجام داده است.
در بخش نخست مقاله ،توضیحاتی دربارۀ
چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه و نیز
علوم و فناوریهای مدرن که از آنها در ادبیات
بینالمللی با عنوان «علوم و فناوریهای همگرا»
یاد میشود ،ارائه شده است .بخش دوم مقاله که
عمدتا فلسفی دارد ،به بررسی برخی
صبغهای
ً
پیامدهای پیشرفتها در زمینه علوم و فناوری
همگرا بر فرهنگ و جامعه اختصاص دارد .توجه
اصلی این بخش از مقاله ناظر به گزینههایی است
که در برابر انسان مدرن و در ارتباط با تحوالت
بیوقفه علوم و فناوریهای جدید قرار گرفته
است .در سومین بخش مقاله ،شماری آموزههای
سیاستگذارانه برای دستاندرکاران سیاستها
و سیاستگذاریها دربارۀ تأثیرات موج چهارم
توسعه علمی و فناورانه بر اجتماع و فرهنگ در
ایران ،ارائه شده است.
دومین مقاله بخش «تکنولوژی» ،با عنوان
«مالحظاتی نقادانه دربارۀ توسعه تکنولوژی»
نخستینبار در فصلنامه «توسعه تکنولوژی» ،به
چاپ رسید .در این مقاله که با اندکی بسط و
گسترش در این مجموعه بازنویسی شده است،
با توجه به تفاوتهای میان تکنولوژی و علم،
یک چارچوب مفهومی برای بررسی «توسعه
تکنولوژی» ارائه شده است .بخش پایانی مقاله
به پیشنهادهایی برای دستیابی به توسعه تکنولوژی
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در ایران اختصاص دارد.
سومین مقاله این بخش ،گفتوگویی است
که آقای علی بزرگیان از روزنامه «بهار» در
بررسی دو کتاب نگارنده« ،فناوری ،فرهنگ و
اخالق» ،و «چهارمین موج توسعه علمیـفناورانه
و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن در ایران» با
وی بهعمل آورد.
چهارمین و پنجمین مقالهها از آنچه بخش
دوم مجموعه حاضر را تشکیل میدهد ،به بحث
دربارۀ چیستی و کارکردهای مهندسی مربوط
است .مقاله چهارم که با عنوان «تأمل در ماهیت
و جایگاه مهندسی در جوامع مدرن و چالشهای
مهندسی در ایران» در قالب یک گفتوگوی
مکتوب در فصلنامه «سوره اندیشه» منتشر شد،
بر این نکته تأکید دارد که تفکر مهندسی ،تفکری
ناظر به حل مسائل عملی است؛ و اینکه این
ضرورتا نظاممند است .تفکر مهندسی
تفکر،
ً
ازیکسو متکی به اطالعات و دانستههای
مهندس از پیشزمینههای علمی و نظری حوزهای
است که در آن تخصص دارد ،از سوی دیگر ،این
تفکر همواره با مهارتها و شمها و بصیرتهای
فردی و شخصی مهندس نیز ارتباط دارد .ترکیب
این دانش نظری و ّ
شم عملی است که مهندس
را به متخصصی که از توانایی حل مسائل عملی
برخوردار است ،تبدیل میکند .توانایی برخی از
مهندسان در حل مسائل عملی در حوزهای که در
آن تخصص دارند ،از همکاران خود در آن حوزه
بیشتر است.
پنجمین مقاله در این بخش با عنوان «در
قوتها و ضعفهای مهندسی و تأثیر آن در علوم
انسانی و اجتماعی» بحث از چیستی مهندسی
را با ارزیابی نقادانه جایگاه معرفتشناسانه
مهندسی و تعیین حدود و ثغور تقریبی
محدودهای که مهندسی را (با همه تنوعی که در
اوال از علوم جدا میکند و
آن بهچشم میخورد) ً
ثانیا در میان انواع فناوریها ،ممتاز میگرداند،
ً
آغاز کرده است .در ادامة مقاله ،رابطه میان
مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی مورد بررسی
قرار میگیرد .استدالل محوری مقاله این است
اوال مهندسی ،شعبهای شاخص از تکنولوژی
که ً
است و به این اعتبار ،در عین سرآمد بودن در میان
تکنولوژیها ،با تکنولوژیهای دیگر ،نزدیکی
ثانیا ،همانند همه
و ارتباط برهمافزایی داردً .
عموما بهگونهای بارزتر
تکنولوژیهای دیگر ،و
ً

از آنها ،عالوهبر اینکه بهطور مستقل در کار
آفرینش و ابداع واقعیت سهیم است ،در خدمت
ثالثا ،ازآنجاکه علوم
بسط علوم قرار میگیرد .و ً
اجتماعی و انسانی ،به اعتباری تکنولوژیهای
انسانی و اجتماعی نیز محسوب میشوند ،رابطه
میان مهندسی و این دسته از علوم /تکنولوژیها،
رابطهای ویژه و نتیجهبخش است.
آخرین مقاله در بخش ششم به بررسی یک
نمونه از «تکنولوژی دینی» اختصاص دارد .هدف
این مقاله که با عنوان «ارزیابی نقادانه امکانپذیری
تکنولوژی دینی :نمونه تکنولوژی فرقه آمیش»
در «نشریه گفتمان الگو» ،چاپ شده است،
ارزیابی ظرفیت ،کارآمدی ،تنوع ،و انحصاری
بودن تکنولوژیهایی است که در یک فرهنگ
دینی و براساس آموزههای خاص آن فرهنگ رشد
میکند .برای این منظور ،تکنولوژیهایی که
فرقه مسیحی آمیش ابداع کردهاند ،مورد بررسی
قرار گرفته است .بخش نخست مقاله کنونی
نسبتا مبسوط و از دیدگاهی
دربرگیرنده توصیفی ً
کامال همدالنه دربارۀ تکنولوژی آمیش است و
ً
در بخش دوم ،دستاوردهای تکنولوژیک آمیشها
مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
سومین بخش مجموعه مقالههای حاضر به
مباحث مربوط به «سیاستگذاری» در قلمرو
علوم و تکنولوژیها اختصاص دارد .در نخستین
مقاله این بخش با عنوان «آیا الگوی توسعه ایرانیـ
اسالمی دستیافتنی است؟» ،اندیشه مربوط به
طراحی و تدوین الگویی «ایرانیـاسالمی» برای
دستیابی به توسعه که مدتی است در کشور مطرح
شده است ،مورد ارزیابی نقادانه قرار میگیرد.
مقاله دوم بخش سوم به گفتوگوی مکتوبی
اختصاص دارد که آقای جامهبزرگ ،سردبیر
نشریه «فرهنگ امروز» در تابستان  1392به نیت
گنجاندن در کتابی که ظاه ًرا قرار بود دربردارنده
دیدگاه شماری از پژوهشگران دربارۀ علوم انسانی
باشد ،با نگارنده مطرح کرده بود.
سومین مقاله این بخش نیز ناظر به
سیاستگذاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
با نگاهی آسیبشناسانه است .این مقاله در قالب
گفتوگویی مکتوب توسط «نشریه گفتمان الگو»
به بهانه انتشار کتاب «آسیبشناسی نقادانه علوم
انسانی و اجتماعی در ایران» انجام شده است.
چهارمین مقاله بخش سوم با عنوان «آیا
دستیابی به نوآوری ،تابع قاعده است؟» نقدی

است بر مقالهای با عنوان «تغییرات مفهومی در
مسیر ظهور رویکرد نظامهای نوآوری» نوشتهاند.
نقد نگارنده در شماره « 18فصلنامه سیاست علم
و فناوری» ،منتشر شده است.
آخرین مقاله در مجموعه حاضر ،ارزیابی
نقادانهای از تحریر چهارم ،پیشنویس سند
«نقشه جامع علمی کشور» است .این مقاله در
«ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ» ،ﺷﻤﺎره 14
منتشر شده است .نقطه عزیمت مقاله ،توضیحات
مختصری دربارۀ مفاد و مضمون فناوری نرمی
است که تولید و تدوین «نقشه راه» نام دارد.
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معرفی کتاب «علوم انسانی و اجتماعی در ایران :چالشها ،تحوالت و
راهبردها»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات364 :

سال انتشار :پاییز 1400

معرفی از :میترا زرینی

کتاب حاضر تأکید بر «مسئلهمندی» نظام
آموزشی از منظر فرهنگ بهمثابه یک رویکرد
کلگرا است .آنچه در پارهها و فصول مختلف این
کتاب رخ نمون کرده است توضیح نهاد دانشگاه
در ایران از چشمانداز فرهنگی برپایه تجربه زیسته
نگارنده ،تجربههایی بهعنوان دانشجو ،مدرس،
مدیر و همچنین یك شهروند ،از دانشگاه ایرانی
است .وجه تمایز کتاب حاضر فارغ از بدیعبودن
موضوع و رویکرد فرهنگی آن در کنار روش
خودمردمنگاری ،تحلیلهای سهل و ممتنع آن
از حیث واژهپردازیهای خاص و همچنین عمق
واکاوی بطون مسئله علوم انسانی و اجتماعی
در ایران است .در این کتاب طرح واژگانی دیده
میشود که به جغرافیای دانش علوم انسانی در
مفهومسازی کمک شایان توجهی نموده است.
کتاب "علوم انسانی و اجتماعی در ایران:
چالشها ،تحوالت و راهبردها" تألیف نعمتالله
فاضلی از سری مجموعه تأمالت صاحبنظران
ایرانی درباب آموزش عالی است که در سال
 1400در  372صفحه و به قیمت 74000
تومان برای سومین بار به چاپ رسید .پیشتر این
کتاب در سال  1396از سوی انتشارات مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به چاپ و در اختیار عالقه
مندان این حوزه قرار گرفته بود.
در فصل اول کتاب تجربه زیسته نگارنده
بهگونهای طرح شده است که مسئله اصلی که
چالشهای فراروی علوم انسانی و اجتماعی در

ایران است از منظر یک عامل کنشگر با ساختها
و رویهها و تعامالت میانفردی دانشگاهیان نشان
داده شود .این مسئله در فصول بعدی کتاب
بهگونهای مشروح کالبدشکافی میشود و هر
فصل با زبانی خاص به تقریر چالشهای علوم
انسانی و اجتماعی در ایران میپردازد و در نهایت
در فصل پایانی کتاب راهبردهایی برای مواجهه با
این چالشها طرح میگردد.
در فصل دوم کتاب چالشها و مسائل
فرهنگ دانشگاهی مطرح میشود .این فصل با
طرح مضامینی همچون گفتمانهای دانشگاهی
ایران ،چرخش فرهنگی در دانشگاه ،معماها
و تناقضهای فرهنگی دانشگاه ایرانی ،پیوند
فرهنگی جامعه و دانشگاه ،مسائل دانشگاه از
چشمانداز فرهنگ و فرهنگ دانشگاهی تالش
میکند نشان دهد که نهاد دانشگاه در ایران یکی
از نیروهای مولد تجدد در ایران بوده است و از
این حیث احساسات ،افكار و واكنشهای مردم،
نخبگان و روشنفکران با نهاد دانشگاه آمیختگی
دارد ازاینرو نقش نهاد دانشگاه را در تكتك
رخدادهای بزرگ و كوچك ایران بهوضوح میتوان
دید.
در فصل سوم به کارکردها ،کژکارکردها و
تحوالت رشتههای دانشگاهی پرداخته شده است.
طرح سه کارکرد عمده در قالب هویتآفرینی و
تمایزبخشی رشته ،نظمآفرینی و انتظامبخشی
و ساماندهی به روابط گفتمانی توسط رشته
محتوای این فصل را تشکیل داده است .آنچه

در این فصل به تصویر کشیده میشود اقتداری
است که رشتههای دانشگاهی از طریق این سه
کارکرد مختلف بیان میکنند .در کارکرد نخست
رشتهها مرزهای مشروعیتبخشی خود را به
افراد در قالب هویتهای حرفهای که با نام رشته
بازشناسی میشوند تحمیل میکنند این کارکرد
خود را از طریق هویتبخشی یا تشخصآفرینی
نشان میدهد.
فصل چهارم به طرح چالشها و آسیبهای
علوم انسانی و اجتماعی در ایران معطوف
شده است .در این فصل رویکردهای مختلف
جامعهشناسی ،آموزشی ،مدیریتی ،توسعهای،
تاریخی ،معرفتشناختی و سیاسی عالوهبر طرح
مناقشات و دیدگاههای مختلف بین اندیشمندان
علوم انسانی و جامعهشناسان در خصوص بحران
در علوم انسانی و اجتماعی چالشها و آسیبهای
آن را مطرح کرده است .این فصل مقدمه و باب
آغازین بحث اصلی کتاب در فصل پنجم یعنی
رویکردی فرهنگی به این چالشها است .عنوان
فصل نشان میدهد رشتههای مختلف علمی
دارای مقتضیات فرهنگی متفاوتند؛ موضوعی
که میتواند بر چالشهایی که در فصل قبل مورد
واکاوی قرار گرفت خاصیت فرهنگی دهند.
در واقع آنچه موضوع چالشها و آسیبهای
علوم انسانی و اجتماعی را در نظام دانشگاهی
خاص و ویژه میکند همین خصلت فرهنگی
«مسئله دانشگاه» است؛ موضوعی که پرداختن
به آن عالوهبر دانش دانشگاهی به مهارت عملی
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زیستن در بین مردم که «خالق فرهنگ» هستند
نیازمند است .اینجاست که رویکرد خاص
و پیشتر مطرحشده یک «مردمنگار» به مدد
نگارنده میآید که «مسئله دانشگاه» در نهاد
فرهنگ بیان گردد .آنچه که در فصل سوم در
قالب کارکردهای رشته مطرح شد در این فصل
خاصیت فرهنگی مییابد و نشان میدهد هر
رشته «فرهنگ رشتهای» متمایز و متفاوتی دارد که
میتواند در سطحی وسیعتر فرهنگ دانشگاهی را
ساختبندی کند .موضوعی که در فصل سوم در
قابل کارکرد گفتمانی و نظمآفرینی مطرح شد در
اینجا به دلیل خاصیت فرهنگی به چالش کشیده
میشود و نشان داده میشود تولد رشتههای
مختلف محصول همین چالش کارکردی است که
استقالل و اقتدار رشتهها را به رسمیت نمیشناسد
و از این منظر بازتعریف زبان مستقل در علوم
میانرشتهای به هیچ وجه نمیتواند از سیطره
فرهنگ بگریزد.
برآیند چالشهای فرهنگی و آسیبهای
علوم انسانی و اجتماعی در فصل پنجم بهگونهای
به تصویر کشیده میشود که سهم نهاد سیاست
بهعنوان مهمترین متولی نظام آموزشی در ایران
بهخوبی نشان داده شده است .در فصل پنجم که
نگارنده به نقش دولت در توسعه علوم انسانی و
اجتماعی در ایران پرداخته ،نشان میدهد شکاف
جدی بین رسالت نهاد دانشگاه و تقاضای نظام
سیاسی وجود دارد .در این فصل بهصراحت
مطرح میشود علوم انسانی و اجتماعی مانند
دیگر دانشها ،درصدد توسعه تفکر انتقادی و
روحیه پرسشگری هستند .این روحیه تنها در
صورتی که در زمینههای مشروع و مجاز سیاسی
باشد ،قابل توسعه است .این فصل بهصراحت
نشان میدهد کاستی در کارکردهایی که در
فصل سوم از آن سخن به میان آمده و چالشهای
فراروی کارکردهایی که در فصل چهارم از منظر
فرهنگی مطرح شده است ریشه در مداخالت
سیاسی و حاکمیتی دارد.
در فصل نهایی نگارنده رویکردی مسئلهنگر
که در طول کتاب آن را بهوضوح میتوان دید؛
چاره راههایی را برای کاستن از چالشهای فراروی
نظام آموزشی و تقویت توان نهاد سیاستگذار
نه به شکل برنامهای بلکه در قالب راهبردهایی
قابل تأمل پیشروی میگذارد .گزینههای روی
میز نگارنده برای سیاستگذاران از تنوع و تعدد

بدیلها و چندگانگی نگاه را به همراه دارد .فقدان
جهتگیری خاص در طرح راهبردها از جمله
ویژگی راهبردهایی است که نگارنده در این فصل
تبیین کرده است.
مطالعه کتاب حاضر از چند جهت اهمیت
دارد؛ نخست رویکرد فارغ از جهتگیری و
همچنین نقد منصفانهای که نگارنده در طرح
موضوعات مبتالبه نظام آموزشی که میتوان آنها
را به سایر حوزههای دیگر نیز تعمیم داد مجموعه
پیشرو را اعتباری مضاعف و سیستمی میدهد.
دیگر آنکه بازشناسی مسئله آموزش نیازمند توجه
به مباحث مطرحشده در کتاب حاضر است از
این منظر که نظام آموزشی در تمامی کشورها
یک کانون راهبردی است برای دولتمردان اهمیت
مطالعه مباحث کتاب حاضر به ضرورت بدل
میشود .همچنین رویکردی که کتاب حاضر به
نقد از درون و منصفانه با نگرشی خالی از جهت
گیریهای غیرعلمی بدان اهتمام داشته باب
جدیدی از منازعه فرهنگی پیرامون نظام آموزشی
را پیشروی عالقهمندان به مباحث مطالعات
فرهنگی گشوده است .مطالعه این کتاب میتواند
راهنمایی سودمند برای دولتمردان و عالقهمندان
به مباحث فرهنگی و اجتماعی بهویژه داعیهداران
اصالح نظام آموزشی باشد.
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تعداد صفحات148 :

سال انتشار :پاییز 1400

معرفی از :میترا زرینی

کتاب "یک رؤیا و دو بستر" تألیف خسرو
باقری از سری مجموعه کتاب های صاحبنظران
ایرانی در باب آموزش عالی است که در سال
 1400تجدید چاپ شده است .این کتاب اولین
بار در سال  1396از سوی انتشارات مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به چاپ و در اختیار عالقه
مندان این حوزه قرار گرفته بود.
عنوان کتاب  ،از اثر آندره فونتن ( )1362با
عنوان «یک بستر و دو رؤیا» الهام گرفته است.
فونتن در این کتاب ،چالشی را بررسی کرده است
که در دوران جنگ سرد ،میان کندی و خروشچف
رخ داد .عنوان یادشده در کتاب حاضر ،بهصورت
معکوس یعنی« ،یک رؤیا و دو بستر» بهکار رفته
است .منظور از این تعبیر ،آن است که در دانشگاه
ایران ،یک رؤیا وجود دارد و آن ،نیل به دانشگاهی
تراز و مطلوب است ،اما این رؤیا در دو بستر و دو
مسیر متفاوت حرکت میکند.
یک بستر و مسیر برای نیل به دانشگاه تراز،
توسل شتابزده و تقلید از دانشگاه مدرن ،بهویژه
در شکلهای معاصرتر آن است .بستر و مسیر
دوم ،در تکاپوی فراهم کردن دانشگاه اسالمی
است.
در این کتاب نظر بر این است که در هر دو
بستر ،رؤیای دانشگاه تراز ،رؤیایی آشفته است.
هم سراسیمگی بستر نخست در شبیه شدن
به دانشگاه مدرن ،جای چندوچون دارد و هم

سرسپردگی به دانشگاه اسالمی ،در خور نقدهای
فراوان است؛ ازاینرو ،کتاب در سه بخش تنظیم
شده است .در بخش نخست ،پیجویی تقلیدوار
دانشگاه مدرن ،بازبینی شده و در بخش دوم،
سرسپردگی خام به دانشگاه اسالمی ،مورد نقد
قرار گرفته است .بخش سوم ،ناظر بر تالشی
است برای گشودن راهی نو که در حد امکان ،از
سوگیریهای دو مسیر پیشین ،برکنار باشد.
بخش نخست کتاب ،با عنوان «سراسیمگی در
همراهی با دانشگاه مدرن» ،شامل دو فصل است.
فصل نخست ،با عنوان «تأملی بر روابط فرهنگ
بازار و دانشگاه» در پی آن است که شبیه شدن به
دانشگاه مدرن در چهره متأخر آن را بازبینی کند.
این فصل در این مورد بحث میکند که در زمان ما
دانش و دانشگاه چنان تطوری یافته است که آشکارا
مرزبندی سنتی میان عقل نظری ،عقل عملی ،و
فنورزی را درنوردیده و رابطهای بسیار پیچیده میان
این سه قلمرو بهوجود آورده است.
فصل دوم با عنوان «علم و عالم در دام
صورتگرایی» مسیر نخست را از منظری دیگر
به نقد میکشد .در این فصل ،نظر بر این است
که دانشگاه ما در پیروی از دانشگاه مدرن ،گرفتار
صورتگرایی شده و حتی دانشگاه مدرن را بهطور
کامل ،الگوی خود قرار نمیدهد ،بلکه جسمی
بیجان و صورتی بیمحتوا از آن را بهنمایش
میگذارد .به این مسئله که روح یا محتوای
اساسی دانشگاه چیست ،پاسخهای متفاوتی

داده شده است که برخی از آنها عبارتند از:
حقیقتجویی ،تأملورزی و بحث و گفتوگو،
رهاییبخشی ،و کارآفرینی.
بخش دوم با عنوان «سرسپردگی به دانشگاه
اسالمی» شامل سه فصل است .در این بخش،
از سه تالش برای سخن گفتن از علم دینی انتقاد
شده است .در فصل نخست ،دیدگاه عالمه
جوادی آملی بررسی شده و سعی بر آن بوده
است که باورهای پشتیبان «هندسه معرفت دینی»
درباره دین ،علم ،و نسبت دین و عقل بررسی و
نقادی شود و در پرتو آن ،انگاره علم دینی مربوط
به این دیدگاه مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد .در
بررسی باورهای مربوط به دین ،آمیختگی امور
تکوینی /دینی ،تناقضآمیز بودن تعریف گسترده
دین و ویژگی دائرهالمعارفی آن؛ در بررسی
باورهای مربوط به علم ،واقعگرایی خام و لوازم
آن؛ و در بررسی نسبت میان دین و عقل ،منقاد
کردن عقل ،خلط عقل بالقوه و بالفعل ،غفلت از
حکم تنفیذی عقل و هندسه نامنتظم که عقل در
آن جایگاه مناسب خود را نیافته ،مورد بحث قرار
گرفته است .دربارۀ علم دینی نیز ایدۀ برآمده از
«هندسه معرفت دینی» از ابعاد زیر به نقد کشیده
شده است :ویژگی انفعالی و پذیرش نظریههای
موجود؛ حالت تعلیق به مشخص شدن کشف
واقعیت؛ خطر جزمیتگرایی دینی در رویارویی
با یافتههای علمی؛ فقهگرایی و درآمیختن منطق
معذوریت مکلف با منطق واقعنگر فضای علم؛
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و سادهسازی در اسالمی کردن دانشگاه و منابع
درسی آن .با توجه به مشکالتی که در «هندسه
معرفت دینی» وجود دارد ،این جایگزین برای آن
پیشنهاد شده است که بهجای درنظر گرفتن عقل
و نقل ،بهعنوان دو بال پرواز دین و معرفت دینی،
باید بگوییم که عقل و دین ،با استقالل نسبی از
یکدیگر ،دو بال پرواز آدمی هستند که در ریشه،
تداخل دارند و در کنارهها تعامل.
فصل دوم این بخش ،دیدگاه آیتالله مصباح
یزدی را درباره علم دینی بررسی کرده است .از
دیدگاه ایشان ،علوم ،یا توصیفی و یا تجویزی
هستند .منظور از علوم توصیفی ،علومی است
که در پی توصیف واقعیتند .علوم توصیهای و
تجویزی مانند مدیریت ،تعلیموتربیت و...
است و دین با ارزشگذاری و هنجارهای خود،
بر آنها تأثیر میگذارد .در این فصل ،استدالل
شده است که با وجود اینکه در این دیدگاهتحت
تأثیر گرایشی اثباتگرایانه به علم توصیفی بار دین
سبک شده است ،اما درنهایت ،نظر بر آن شده
که میتوان مبانی فلسفی یقینیای فراهم کرد که با
اسالم سازگار باشد و مبنای علم دینی قرار گیرد.
ادعای یقینی بودن مبانی فلسفی ،که خود بهلحاظ
فلسفی قابلتردید است ،میتواند زمینهساز
جزمیت در دانشگاه اسالمی باشد.
فصل سوم ،دربردارندۀ نقدی بر انگاره علم
دینی در دیدگاه دکتر مهدی گلشنی در کتاب «از
علم سکوالر تا علم دینی» است .نویسنده در نقد
رویکرد سکوالر ،دو گام اساسی برداشته است.
نخست ،استدالل کرده است که علم ،نیازمند
جهت است؛ جهتی که از جهانبینی دانشمند
بهدست میآید .وی در ضمن این استدالل ،به
نقد دیدگاه اثباتگرایی (پوزیتیویسم) پرداخته و
کوشیده است نشان دهد که علم ،پیشفرضهای
متافیزیکی دارد .دوم اینکه علم ،در جایگاه کاربرد
یافتهها ،محتاج اخالق است و بدون آن به تخریب
میانجامد .در این فصل ،با استفاده از روش نقد
درونی و بیرونی ،استدالل شده است که بهرغم
توجه نویسنده به ارتباط علم با متافیزیک ،وی
در تبیین این رابطه موفق نبوده است ،زیرا آن را
ازیکسو به مقام کاربرد و اخالق مربوط کرده و
از سوی دیگر ،به افزودن چارچوب متافیزیکی به
علم بهصورت پسینی محدود کرده است .همین
رویکرد افزودنی و پسینی ،نویسنده را ناگزیر از
اذعان به ماهیت خنثای علم کرده است که خود،

نشانگر عدم رهایی کامل وی از اثباتگرایی
است .براساس بحثهای مطرحشده در این
فصل ،ارائه مفهوم مناسب برای علم دینی ،در
گرو توجه به رابطه ارگانیک میان علم و متافیزیک
است .این رابطه ،بهرغم تصور رایشنباخ و به
تبع وی ،استنمارک ،علم را دچار نسبیتگرایی
نکوهیده نمیکند؛ هرچند درجهای مناسب از
نسبیتگرایی را بههمراه دارد.
بخش سوم کتاب حاضر ،که شامل پنج فصل
است ،مربوط به اتخاذ دیدگاهی جایگزین برای
دو رویکرد پیشین است .فصل نخست در پی
آن است که چارچوب معرفتشناختی مناسبی
را برای علوم انسانی فراهم کند و در پرتو آن ،از
اصول و روشهای مناسب آموزش علوم انسانی
در دانشگاه سخن بگوید.
فصل دوم ،درباره استقالل دانشگاه بحث
کرده است .یکی از نکتههایی که باید از دانشگاه
مدرن ،بهویژه الگوی هومبولتی دانشگاه برلین
آموخت ،استقالل دانشگاه است .در این فصل،
دو جنبه از استقالل بررسی شده است؛ یک جنبه،
مربوط به این موضوع است که استادان بتوانند
بدون ترس از اتهام بیگانهگرایی به رویارویی
ارزیابانه با علوم انسانی معاصر بپردازند ،زیرا
رشد دانشگاهی ما در گرو گفتوگو با نظریههای
موجود است .جنبه دیگر از استقالل دانشگاه،
مربوط به نظریهپردازی استادان قلمرو علوم
انسانی است .در این زمینه نیز دانشگاه باید
استقالل و آزادی مناسبی را احساس کند و نگران
روبهرو شدن با سدهایی از اقتدارگرایی در حوزه
علم نباشد.
فصل سوم ،رابطه آزاداندیشی و علم دینی
را پیجویی میکند .رابطۀ علم و دین میتواند
چالشها و تعارضهایی را ایجاد کرده و موجب
جلوگیری از آزادی اندیشهورزی شود .در این فصل
نظر بر آن است که رابطۀ علم و دین باید بهگونهای
سامان یابد که موجب محدودیت اندیشهورزی
در عرصه علم نشود .این ساماندهی ،مستلزم
اعمال قواعدی است که برخی از آنها عبارتند
از اینکه باور کالمی نباید مانع انجام مشاهده
و آزمون شود؛ یافتههای علمی را نباید دستمایۀ
استلزامهای قطعی کالمی دانست؛ در هنگام
تعارض ،بهجای تکفیر باید به تعلیق پرداخت؛ در
تأویل متون دینی برحسب یافتههای علمی باید
محتاط بود.

فصل چهارم ،الگویی نوین در سخن گفتن
از علم دینی را پیش مینهد .در این فصل ،پس
از نقد رویکردهای مخالف علم دینی و نیز
رویکردهای مختلفی از علم دینی ،الگوی اصلی
موردنظر پیشنهاد شده است .بر این اساس ،علم
دینی تاجاییکه علم است ،باید راه تکوین علوم
تجربی را بپیماید؛ نمیتوان گفت علم دینی
وجود دارد ،اما تن به تجربه نمیدهد .از سوی
دیگر ،علم دینی تاجاییکه دینی است ،باید بر
پیشفرضهای استنباطشده از آموزههای دینی
تکیه کند.
فصل پنجم ،شأن دانشگاه در تربیت دینی
را ارزیابی کرده است .در این فصل ،نظر بر این
است که تربیت دینی در دانشگاه ،محتاج تحلیل
دقیق ابعاد آن است تا از بدفهمیها پیشگیری
شود.
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معرفی کتاب «خودمردمنگاری آموزش جنگلداری در ایران»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات359 :

سال انتشار :پاییز 1400

معرفی از :میترا زرینی

کتاب خودمردمنگاریِ آموزش جنگلداری
در ایران تألیف بیتالله محمودی (عضو هیئت
علمی دانشگاه شهرکرد) در تابستان  1400به
قیمت  72000تومان ،در  362صفحه از سوی
مجموعه انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
به چاپ و در اختیار عالقه مندان این حوزه قرار
گرفت.
کتاب خودمردمنگاری آموزش جنگلداری،
یکی از کمشمار نوشتهها و معدود کتابهایی
است که با عبارت خودمردمنگاری در سالهای
اخیر به زبان فارسی انتشار مییابد.
خودمردمنگاری ()Autoethnography
شیوهای از مردمنگاری است که از طریق بازخوانی
ِ
اندیشی تجربههای زیسته ،بهشکل مسئلهمند،
و باز
به توصیف و تحلیل و معنابخشی به رخدادهای
ِ
زندگی فرد میپردازد .در واقع،
سپریشده در
خودمردمنگاری رویکردی از پژوهش و نگارش
است که در ِپی توصیف و تحلیل ()Graphy
نظاممند تجربۀ شخصی ( )Autoبهمنظور فهم
تجربۀ فرهنگی ( )Ethnoاست .خودمردمنگاری
سعی میکند که در لوای یک توصیف کلنگرانه
از یک پدیدۀ مشخص ،موقعیت و جایگاه آن را در
ِ
اجتماعی یک
بستر تحوالت تاریخی ،فرهنگی و
جامعه مورد تحلیل قرار دهد.
عبارت یا مفهوم خودمردمنگاری بیانکنندۀ
ماهیت و هویت نوشتهای است که آن را میخوانید.
خودمردمنگاری ،آنگونه که از سالهای ۱۹۹۰

(یعنی سه دهۀ پیش) در جهان شروع به ظهور و
گسترش پیدا کرده است ،بیانکنندۀ این است که
نویسنده و یا محققی تالش میکند تا زندگی و
تجربۀ زیستۀ خود را ،همچون دادهها و اطالعاتی،
برای توضیح ،تحلیل و تفسیر امری اجتماعی یا
فرهنگی و یا ــ به بیان دقیقتر ــ مسئلهای مهم
را دنبال میکند .خودمردمنگاریای که در این
دقیقا روایتی است که
کتاب مشاهده میکنیدً ،
مؤلف آن ،بیتالله محمودی ،تالش میکند تا
ِ
یاددهی
تجربۀ زیستهاش از چگونگیِ یادگیری و
جنگلداری در جامعۀ ایران و نظام آموزشی و
ِ
پژوهشی آن را برای ما روایت کند .روایت بیتالله
ِ
شخصی او از زندگی یا
صرفا
محمودی روایت
ً
خود
مسیر زندگیاش نیست ،بلکه ،همانطور که ِ
او نیز در کتاب نوشته است ،بسیاری از دانشجویان
و مدرسان دانشگاه نیز ،که در رشتههای مرتبط با
جنگلداری تحصیل ،تحقیق و تدریس میکنند،
ممکن است با تجربیات او همزادپنداری کرده و
ِ
شخصی خود
روایت او را کموبیش روایت تجربۀ
بیابند .دقیقاً همین نکته است که خودمردمنگاری
را از زندگینامۀ شخصی متمایز میسازد :این
نکته که خوانندگان این کتاب ممکن است تمام
یا بسیاری از تجربههای روایتشده در کتاب را
دقیقا یا کموبیش تجربۀ خود بپندارند .معنای
ً
این سخن این است که در این کتاب ،ما نه با
زندگینامۀ فردی ،بلکه با زندگینامۀ جمعی
سروکار داریم ،که در آن یک مسئلۀ مشخص از
زوایای گوناگون در کانون توجه قرار میگیرد.

کاری که نویسنده در این کتاب انجام
میدهد ،در گام نخست ،عبارت است از اینکه
آموزش جنگلداری را بهصورت ابژهای برای
شناخت یا شناسایی در کانون توجه قرار دهد.
امروزه ،بسیاری از افراد در مدرسه تحصیل
میکنند و بعد به دانشگاه در یکی از رشتههای
دانشگاهی راه یافته و بسیاری این مسیر را ادامه
داده و بهعنوان معلم یا مدرس در دبیرستانها یا
دانشگاهها فعالیت میکنند .محمودی در نقطۀ
ِ
جمعی بزرگ قرار
تالقی یا تقاطع دو واقعیت
گرفته است؛ یعنی ،از یک سو ،گسترش آموزش
عالی و گسترش رشتههای دانشگاهی و ،از سوی
دیگر ،گسترش چالشهای بزرگ زیستمحیطی.
روایت محمودی در این کتاب روایت ِ
تالقی این
دو بحران در جامعۀ ما است . .این کتاب روایتی
ِ
تمامی تجربههای ریز و درشت بحرانهای
از
مسئلهساز نهاد علم و آموزش عالی در جامعۀ ما
است .اما ،درعینحال ،این بحران ،یعنی بحران
نهاد علم ،و ِ
تالقی آن با بحران بزرگ دیگر ،یعنی
هوشیارشدن محمودی
بحران طبیعت ،باعث
ِ
شده است.
روایت خودمردمنگارانۀ محمودی از دانش،
آموزش و نهاد دانشگاه ،روایت خواندنی و
ِ
روایت محققانۀ
سبک
جذابی است .این ویژگی ِ
ِ
خودمردمنگاری است.
محمودی ،در این کتاب ،از تجربههایی
ِ
زندگی او
سخن میگوید که نهتنها داستان
است ،بلکه داستان همۀ تجربههایی است که
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کموبیش همۀ دانشجویان ،دانشآموختگان
و مدرسان در دانشگاهها اکنون با آنها درگیر
گری محققانه،
هستند .این سبک و سیاق روایت ِ
به محمودی و همۀ کسانی که از مردمنگاری
استفاده میکنند ،این فرصت را میدهد که
ِ
عمومی جامعه
بتوانند مشارکت جدی در حوزۀ
داشته باشند .محمودی مسئلههای دانشگاه و
سازشدن
محیطزیست را درهممیتند و مسئله
ِ
دانش و محیطزیست را بهصورت امری یکپارچه
میبیند و توضیح میدهد که چگونه نحوۀ نگرش
به آموزش محیطزیست و طبیعت ،ارتباطی
ِ
چگونگی تخریب جنگلها و گسترش
متناظر با
ِ
بیابانها ،آلودگی محیطزیست و همۀ چالشها
و بحرانهایی که اکنون با آن درگیر هستیم دارد
و چگونه این دانشها و چالشها در هم و با
هم تنیده شدهاند .روایت محمودی روایت
درهمتنیدهشدنِ فرایندهای یادگیری و یاددهی با
فرایندهای خلق دانش و ،مهمتر از آن ،فرایندهای
کارگیری دانش است.
کاربست ،مصرف و به
ِ
محمودی کار سختی را در کتاب خود دنبال
کرده است .او میخواهد از کالف درهمتنیده
و پیچیدۀ دانش و قدرت در جامعۀ امروزی
ِ
چگونگی
سخن بگوید ،کالف را نشان دهد ،و
شدن تاروپودهای قدرت و معنا را رمزگشایی
تنیده ِ

کند .روایت محققانۀ محمودی از دوران دبیرستان
و سپس دورۀ کارشناسی ،کارشناسی ارشد،
ِ
مدرسی او ،روایت زندهای
دکتری و در نهایت
است از زمینۀ واقعیای که او آنها را زیسته است.
در این کتاب ،محمودی تالش کرده است
تلنبارکردن متن به
تا جای ممکن از ارجاعدادن و
ِ
کتابها و مقاالت و آمارها پرهیز نماید تا از این
طریق بتواند با خواننده به شیوهای صریح سخن
بگوید.
محمودی ،در این کتاب ،تا آنجا که در
توانش بوده است ،از الفاظ آ کادمیک اجتناب
کرده است تا خواننده را بیواسطه و بدون تطویل
کالم ،به مقصود و منظورش هدایت کند ،یعنی
رسیدن به چشماندازی انتقادی از وضعیت دانش
و دانشگاه در ایر ِان امروز ،آنگونه که به تور تجربۀ
او درآمده است.
کاری که کتاب محمودی برای خواننده انجام
میدهد زبانبخشیدن به تجربههایی است که
همه کموبیش درگیر آن هستیم؛
 .در این کتاب ،تجربیات زیسته در قالب
چهار فصل تجربیات دورۀ کارشناسی ،دورۀ
کارشناسی ارشد ،دورۀ دکتری و استادی مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
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معرفی کتاب «مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی؛ بررسی مفاهیم
و تجارب جهانی»
ناشر :مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات437 :

سال انتشار :تابستان 1400
معرفی از :مینا عظیمی

کتاب «مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت
زندگی؛ بررسی مفاهیم و تجارب جهانی» ترجمه
متن University social responsibility
 and quality of lifeاست که توسط دنیل تی.
ال .شک رابرت ام .هالیستر تألیف شده و آقای
دکتر مجید رمضانی مهریان آن را ترجمه کرده
است .انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی این کتاب را در  428صفحه با شمارگان
 ۴۰۰جلد و قیمت  88000تومان تابستان 1400
منتشر کرده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته
است.
مجموعا 17
و
بخش
چهار
در
حاضر
اثر
ً
فصل تنظیم شده و به بررسی مفهوم «مسئولیت
اجتماعی دانشگاه» به عنوان یک حوزه نوظهور
معموال
پرداخته است .و از آنجا که دانشگاهها
ً
به عنوان پایگاه دانش و ارائه کننده راهحلهای
بهبود کیفیت زندگی در نظر گرفته میشوند ،مهم
است که به دنبال این پرسش باشیم که چگونه
دانشگاهها میتوانند به ساختن جهانی بهتر کمک
کنند .در واقع ،این انتظار از دانشگاه میرود که
باید دانشی تولید کنند که بتواند مشکالت جامعه
را حل کند و کیفیت زندگی را ارتقا دهد.
این کتاب که به مناسبت تأسیس شبکه
مسئولیت اجتماعی دانشگاه به چاپ رسیده،
تجربیات متنوع مسئولیت اجتماعی در
دانشگاههای مختلف را مستند و منعکس میکند.
از آنجا که در این اثر به نقش دانشگاهها در

مسئولیتهای اجتماعی در زمینههای مختلف
پرداخته شده ،زمینه ایجاد شبکه پیشگام مسئولیت
اجتماعی دانشگاه و جهتگیریهای احتمالی
آن در آینده شرح داده شده ،و یک پروژه نوآورانه
در مورد ارزیابی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
گزارش شده است و همچنین تجارب مسئولیت
اجتماعی دانشگاه در مناطق مختلف جهان ،از
جمله دانشگاههای آمریکای شمالی ،آمریکای
جنوبی ،اروپا ،آفریقا ،خاورمیانه ،استرالیا و آسیا
ارائه و تجزیه و تحلیل شده است ،اثر حاضر را
حائز اهمیت ویژهای کرده است.
کتاب حاضر با هدف بهبود چارچوب
نظری مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،بررسی
و تحلیل تجارب  12دانشگاه از کشورهای
مختلف درزمینۀ مسئولیت اجتماعی ،بررسی
اهمیت تبادل تجارب جهانی دراینزمینه،
ترویج مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،توصیف
شبکۀ مسئولیت اجتماعی دانشگاه و هدایت
پژوهشهای آتی نوشته شده است .فصل ابتدایی
بر موضوعات کلیدی دربارۀ مفهوم مسئولیت
اجتماعی دانشگاه تأکید دارد .در این فصل ،شش
مبحث شناختهشده درزمینۀ نهادسازی شامل
چالشها و فرصتها در همکاریهای جامعه و
دانشگاه ،فرایندها و استراتژیهای تغییر نهادی،
سیاستهای ملی مؤثر بر مسئولیت اجتماعی
دانشگاه ،برنامههای دانشجویی و اثرات آن بر
ارتقای سطح دانشجویان ،کاربرد پژوهش در حل

مسائل اجتماعی ،و مسئولیت اجتماعی بنگاهی
دانشگاه (اثرات مسئولیت اجتماعی سیاستها و
عملکردهای نهادی دانشگاه) برشمرده میشود.
در دهههای اخیر ،سیستمهای مختلف
برای رتبهبندی دانشگاهها طراحی شده است که
بهطور چشمگیری بر برنامهریزی و تصمیمگیری
راهبردی دانشگاهها تأثیر میگذارند که متأسفانه،
در اکثر این سیستم رتبهبندی ،هیچ شاخصی از
مسئولیت اجتماعی گنجانده نشده است .که
امید میرود در نظامهای رتبهبندی دانشگاهها
به شاخصهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه نیز
توجه شود .لذا به نظر میرسد ضمن یادآوری به
دانشگاهها درمورد مسئولیت مهمی که برای ارتقا
کیفیت زندگی در جامعه و جهان دارند تالش آنها
در این راستا تقویت شود .در حال حاضر ،عدم
توجه كامل به مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در
نظام رتبهبندی ،تعهدات و فرصتهای مسئولیت
اجتماعی آنها را کاهش داده و اقداماتشان را به
سمت سایر امور منحرف کرده است.
فصل دوم کتاب با عنوان شبکۀ مسئولیت
اجتماعی دانشگاه :محلی برای ترویج مسئولیت
اجتماعی دانشگاه بهمنظور تشریح اهمیت
مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ظهور «شبکۀ
مسئولیت اجتماعی دانشگاه» در دانشگاه صنعتی
هنگکنگ نگاشته شده است .و بهطور ویژه ،به
توسعۀ تالشهای جمعی ازطریق شبکهسازی
توجه شده است.
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در فصل سوم که به شرح مسئولیت اجتماعی
دانشگاه؛ از ریشههای تاریخی تا چالشهای
امروزی پرداخته شده ،نقشها و عملکردهای
مختلف دانشگاه ،با هدف درک بیشتر رابطۀ
آموزش عالی و نیازهای جامعه مشخص شده
است .همچنین ماهیت متغیر آموزش عالی و
چالشهای آموزش عالی معاصر در مواجهه
با فرایند جهانیشدن بررسی شده است.
عالوهبراین ،با ترسیم ریشههای تاریخی آموزش
عالی و مرور وضعیت فعلی ،با ذکر برخی نکات
کلیدی رویهای برای ایفای نقش مأموریت
اجتماعی دانشگاه در کنار حفظ مأموریتهای
علمی آن ارائه شده است.
فصل چهارم کتاب که مسئولیت اجتماعی
دانشگاه :مفهومسازی و چارچوب ارزیابی نام
دارد ،به بررسی وضعیت موجود و سیر تکامل
مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه میپردازد.
نویسنده معتقد است مسئولیت اجتماعی دانشگاه
در صورتی ترقی خواهد یافت که دانشگاهها
عالوه بر عملکردهای بنیادی خود یعنی آموزش،
پژوهش و خدمات ،بهطور داوطلبانه فراتر از
مقررات قانونی برای ترویج منافع عمومی و
پایداری محیطزیست اقدام کنند.
راهبرد جامع دانشگاه برای پرورش
دانشجویان مسئولیتپذیر و فعال موضوعی است
که در فصل پنجم کتاب بحث و بررسی شده
است .این فصل به توصیف چشمانداز آموزش
دانشگاه تافتز برای پرورش شهروندان ماهر و
توانمند جامعه و تشریح رویکرد جامع دستیابی به
این هدف میپردازد و همچنین فرایند تدوین این
طرح بلندپروازانۀ دانشگاهی را توصیف میکند.
سپس برنامههای محوری در حوزههای توسعۀ
رهبری دانشجویان ،حمایت و ظرفیتسازی
دانشکده ،پژوهش ،مشارکت اجتماعی و
مسئولیت اجتماعی نهادی تشریح میشود.
در فصل ششم کتاب مؤلف ایفای مسئولیت
اجتماعی دانشگاه ازطریق آموزش شهروندی
فعال :ارزیابی نتایج و مشارکت اجتماعی را شرح
میدهد .این فصل به فرصتها و چالشهای
موجود در چارچوب آموزش شهروندی فعال
دانشجویان ،نتایج و روشهای ارزیابی مشارکت
اجتماعی دانشگاه میپردازد.
نویسنده در فصل هفتم کتاب با عنوان ارتباط
پژوهش با مسئولیت اجتماعی :توسعه اجتماعات

سالمندمحور در دانشگاه منچستر به بررسی
راههای تحقق اهداف «مسئولیت اجتماعی
دانشگاه» ازطریق فعالیتهای پژوهشی پرداخته
است .این فصل ،با تعریف دانشگاه منچستر از
«مسئولیت اجتماعی دانشگاه» و تشریح رویکرد
این دانشگاه دراینزمینه شروع شده و سپس یک
پروژۀ پژوهشی برای توصیف این رویکرد ارائه
میشود.
فصل هشتم اثر به پرورش حس مسئولیت
اجتماعی دانشجویان :بررسی و تحلیل
رویکردهای بهکارگیری داوطلبانه میپردازد.
در این فصل به بررسی دو رویکرد مختلف
پرورش حس مسئولیت اجتماعی دانشجویان از
طریق بهکارگیری داوطلبانۀ دانشجویان پرداخته
شده و بیان میکند که این رویکردها مستقل از
برنامۀ درسیاند و فرصتهایی متفاوت را برای
دانشجویان فراهم میکنند.
در فصول بعدی کتاب نویسنده با بهرهگیری از
تجربه چند دانشگاه معتبر از جمله منچستر،حیفا،
پرتوریا ،سائوپائولو ،کیوتو ،پکن ،سیچوان ،هنگ
کنگ به بحث در خصوص مسئولیت اجتماعی
میپردازد و در هر یک به تفکیک مسئولیت
اجتماعی را از دریچهای ویژه مورد بررسی قرار
میدهد.
در دانشگاه حیفا همکاری دانشگاه و جامعه
بحث شده و ضمن بررسی این مسئله ،بهمنظور
تشریح ساختار دوگانۀ تعارض-همکاری ،به ارائۀ
یک چارچوب نظری مناسب میپردازد.
دانشگاه پرتوریا ازطریق برنامۀ راهبردی
 ،2025در تالش است تا مسئولیت اجتماعی
خود را ازطریق مشارکت اجتماعی در برنامههای
تحصیلی و پژوهشی و دیگر فعالیتهای خود به
انجام رساند.
دانشگاه سائوپائولو در نظر دارد امکان ورود
به دانشگاه را برای طبقات کمتربرخوردار جامعه
فراهم سازد .در برنامههای دانشگاه سائوپائولو
مسئولیت اجتماعی یک اصل اساسی است.
دراینجا ارتقای فرهنگ و اجرای برنامههای
اجتماعی ،یکی از مهمترین مأموریتهای
دانشگاه است.
مرکز ارتباط با جامعه در دانشگاه کیوتو
که تحت عنوان پروژۀ کوکولو-ایکی شناخته
میشود ،یکی از مهمترین پروژههایی است که
وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش ،علم و فناوری

آن را راهاندازی کرده است .هدف از این پروژه
بهبود آموزش جامعهمحور ،پژوهش و فعالیت
اجتماعی با جامعۀ محلی و کمک به توسعۀ منابع
انسانی پیشرو در سطح جهانی است.
بهمنظور تشریح عملکرد دانشگاه پکن در
زمینۀ مأموریت اجتماعی ،سه روش مختلف
ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در عصر
مدرن ،ارائه میشود .این روشها شامل پرورش
حس مسئولیت اجتماعی دانشجویان ،کاهش فقر
محلی در بخش میدو در استان یوننان و بهبود
همکاری میان دانشگاه و جامعه است.
در ادامه ،تجارب دانشگاه سیچوان در ایفای
شهروندی
مسئولیت اجتماعی از طریق توسعۀ
ِ
فعال ارائه میشود و ُنه مورد از برنامههای یادگیری
مبتنی بر خدمت و موفق در زمینۀ مسئولیت
اجتماعی دانشگاه عنوان شده تا این تجارب
بتواند برای بهبود شرایط جهانی مورد استفاده قرار
گیرند.
در فصل بعدی نیز سیر ترقی دانشگاه صنعتی
هنگکنگ و تجارب این دانشگاه درزمینۀ ایفای
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،همزمان با تغییر و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی منطقۀ هنگکنگ
ارائه شده است.
نویسنده در انتها نتیجه میگیرد که مباحث
نظری و تجارب مؤسسات آموزش عالی ،نشان
از آن دارد که جنبش جهانی مسئولیت اجتماعی
دانشگاه بهطور روزافزون در حال ترقی است.
همکاری مؤثر جامعه و دانشگاه ،از مؤلفههای
الزم در فرایند ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه
به شمار میرود و این مهم ،زمانی محقق میشود
که دانشگاهها بتوانند یک همکاری دوطرفه
و سودمند را با شرکای خود برقرار سازند .در
سند راهبردی بسیاری از مؤسسات ،مسئولیت
اجتماعی دانشگاه بیشازپیش مورد توجه قرار
گرفته و درنتیجه در برخی از این مؤسسات،
پستهای سازمانی و شورای هماهنگی موظف
درزمینۀ مسئولیت اجتماعی اختصاص یافته
است .با این وجود چون مبانی نظری و تحقیقاتی
مسئولیت اجتماعی دانشگاه هنوز در مراحل
ابتدایی است ،نیاز به تقویت چارچوب نظری و
انجام تحقیقات اساسی الزم و ضروری به نظر
میرسد.
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معرفی کتاب «آداب دانشمندی :راهنمای رفتار مسئوالنه در پژوهش»
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تعداد صفحات132 :

سال انتشار :بهار 1400
معرفی از :مینا عظیمی

کتاب «آداب دانشمندی :راهنمای رفتار
مسئوالنه در پژوهش» ترجمه متن On Being
a Scientist: A Guide to Responsible
 Conduct in Researchاست که توسط کمیتۀ
علم ،مهندسی ،و سیاست عمومی؛ آ کادمی
ملی علوم ،آ کادمی ملی مهندسی و مؤسسۀ
پزشکی ایاالت متحده تألیف شده است و آقایان
دکتر مهدی کفائی (عضو هیئت علمی دانشگاه
صنعتی شاهرود) و حسین نصراللهی آن را ترجمه
کردهاند و انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی کتاب را در  132صفحه با شمارگان
 ۴۰۰جلد و قیمت  22000تومان در بهار 1400
منتشر کرده است.
اثر حاضر با یک پیشگفتار و در  15بخش
به شرح و توضیح آداب دانشمندی پرداخته است
و در انتهای اثر واژهنامههای انگلیسی و فارسی
نیز آورده شده است .این اثر در سالهای 1989
و  1995نیز منتشر شده است .آداب دانشمندی:
راهنمای رفتار مسئوالنه در پژوهش را میتوان به
ای پژوهش
نوعی مروری بر استانداردهای حرفه ِ
علمی دانست .این اثر با ارائه  15بخش به شرح
آداب دانشمندی میپردازد و در صدد است
توضیح دهد كه چرا پایبندی به این استانداردها،
پیشرفت پیوستۀ علمی ضروری است.
برای
ِ
راهنمای حاضر مروری بر استانداردهای
ای مطرح در پژوهشها است .همچنین،
حرفه ِ
این اثر درصدد است تا بر چالشهای خاصی
تأکید کند که جامعۀ علمی ،با شروع قرن ،21

با آن روبهرو است .شاید در ابتدا اینطور به نظر
ِ
اصلی این اثر دانشآموختگان
بیاید که مخاطب
تحصیالت تکمیلی ،پسادکتری ،و استادان جوان
در محیط دانشگاهی هستند ،اما برای کلیه
دانشمندان ،در تمام مراحل آموزش و حرفهشان،
از جمله افرادی که در صنایع خصوصی و دولتی
کار میکنند ،مفید خواهد بود .از این رو،
اصطالح «دانشمند» ،که در عنوان و متن به کار
رفته ،دربرگیرندۀ طیف بسیار وسیعی است و
شامل تمام پژوهشگرانی میشود که ِ
پیگیر دانش
ِ
جدید هستند و از طریق روشهای علمی دست
به تحقیق میزنند.
در گذشته ،پژوهشگران تازهکار استانداردهای
عمدتا از طریق مشارکتجستن در
علمی را
ً
گیری دیگر
پژوهشها و مشاهدۀ روند تصمیم ِ
دانشمندان دربارۀ تفسیر دادهها و ارائۀ نتایج و
تعامل با همکارانشان میآموختند .آنها در مورد
رویههای حرفهای در علم با گروههای همتایان
خود ،کادرهای پشتیبان ،و پژوهشگران باتجربهتر
بحث و گفتگو میکردند .آنها میآموختند که
ِ
ِ
زندگی روزمره
اخالقی عام ،که در
ارزشهای
ارج نهاده میشوند ،چگونه در زمینه و بستر
علم نیز بهکار برده میشوند .همانطور که در
این راهنما مورد بحث قرار گرفته استِ .
طی این
روند یادگیری ،راهنماها و راهبرهای پژوهشی
ِ
شخصی
تأثیری خاص و عمیق بر رشد حرفهای و
پژوهشگر ِان تازهکار دارند ،این نوع جذب
استانداردهای حرفهای از طریق تجربه کماکان

ِ
حیاتی خود را حفظ کرده است.
ارزش
نوآموز زیادی
ان
ر
پژوهشگ
این،
وجود
با
ِ
ِ
هستند که استانداردهای علمی الزم را از طریق
تجربیات پژوهشی نمیآموزند .امروزه با توجه به
ِ
پیچیدگی آن پژوهشگر ِان
سرعت پیشرفت علم و
باتجربه اغلب وقت یا فرصت آن را ندارند که علت
تصمیمگیری یا عملکردهایشان را توضیح دهند.
رهنمودهای سازمانی ،محلی ،ایالتی ،و دولتی
ممکن است گیجکننده ،مبهم ،و طاقتفرسا
باشند .دیگر اینکه ،پژوهشگران نوآموز همواره
بهترین توصیهها را از دیگران نمیگیرند یا شاهد
رفتارهای نمونه و الگو نیستند .نظرسنجیهای
بینام ،نشان میدهد که بسیاری از پژوهشگران
اذعان دارند که در اقدامات غیرمسئوالنه شرکت
کردهاند یا شاهد انجام این عمل از جانب دیگران
بودهاند.
از طرفی دیگر تغییرات علم باعث شده كه
پژوهشگر نتواند بر اساس منشورهای علمی ،با
قاطعیت اقدام اخالقی را تشخیص دهد .اگرچه
در سالهای اخیر حمایت از پژوهش به میزان
چشمگیری رشد یافته است ،اما بدلیل اینکه
اندک بودن منابع و موضوعات پژوهشی متعدد،
وقتی یک منبع مالی برای پژوهش فراهم میشود،
زمان کمی برای بحث در مورد مطابقت این
پژوهش با موازین در نظر گرفته میشود .هر قدر
هم که پژوهشها بینرشتهایتر و چندملیتیتر
میشوند ،اطمینان از این موضوع که ارتباط میان
اعضای پروژۀ پژوهش به لحاظ مسائل اخالقی
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هم سختتر میشود و هم اینکه به حد کفایت
باشد .از طرفی پیوندها و وابستگیهای فزاینده
میان پژوهشگران دانشگاهی ،صنعتی ،و دولتی
موجب تقویت پژوهش شده است ،اما ،از طرف
دیگر ،ناسازگاریهای بالقوه را نیز افزایش داده
است .بهعالوه ،پیشرفت سریع فناوری ـ شامل
ِ
ارتباطی دیجیتال ــ امکانات و
فناوریهای
چالشهای جدید بیشماری را رقم زده است.
پژوهشگران باتجربه مسئولیتی خاص در
حفظ و ترویج استانداردهای باالی علمی دارند.
شایسته است که آنها سرمشق دانشجویانشان و
ِ
پژوهشگر ِان همسنخ خود قرار گیرند ،و نمونهای
برای رویههای مسئوالنه در تدریس و گفتگو
ای آنهاست که
با دیگران باشند .وظیفۀ حرفه ِ
ِ
پژوهشی راهگشا ایجاد کنند و به
محیطهای
نگرانیهای موجود دربارۀ رفتارهای غیرمسئوالنه
پاسخ دهند .پژوهشگران رسمی خود میتوانند با
تفکر دربارۀ مباحث مطرحشده در این راهنما و به
بحث گذاشتن این مباحث با گروههای پژوهشی
و شاگردانشان ،درک و شناختی جدید از اهمیت
استانداردهای حرفهای کسب کنند .به این ترتیب،
آنها به حفظ پایههای فعالیت علمی و اعتبار آن
در اجتماع کمک میکنند.
چنانچه از موضوعات مطرح شده در
بخشهای مختلف این کتاب برمیآید
نویسندگان این اثر به دنبال تبیین و آگاه سازی
آداب دانشمندی و ارایه روشهای آن هستند.
بخش دوم این اثر با عنوان «توضیحی دربارۀ
نحوۀ استفاده از آداب دانشمندی» توضیح میدهد
که یک سمینار ،کالس ،یا واحد آموزشی برای
بسیاری از دانشآموختگان اولین نمود رسمی
برای رفتار مسئوالنه در پژوهش است .در واقع
راهنمای آداب دانشمندی به بیان نتیجهگیریهای
قطعی دربارۀ آنچه در شرایطی خاص باید یا نباید
انجام شود نمیپردازد ،بلكه دالیل عملکردهای
خاص را مورد بررسی قرار میدهد .این راهنما
میتواند در جلسات رسمی و نیز مطالعات فردی
مورد استفاده قرار گیرد .کارورزی و تربیت رفتار
مسئوالنه در پژوهش مهمتر از آن است که به
سطح یک سمینار تنها یا یک آموزش مبتنی بر وب
تقلیل پیدا کند .رفتار مسئوالنه یک بخش اساسی
از یك پژوهش خوب است و نباید از بقیۀ برنامۀ
آموزشی جدا شود.

در بخش «مقدمهای بر رفتار مسئوالنه در
پژوهش» اشاره میکند که پژوهشگران از سه
جنبه وظیفه دارند که نسبت به استانداردهای
حرفهای پایبند باشند .اول اینکه ،پژوهشگران
وظیفه دارند برای اعتماد همکارانشان نسبت به
خود حرمت قائل شوند.
دوم اینکه پژوهشگران نسبت به خود نیز
وظیفه دارند .رفتار غیرمسئوالنه در پژوهش
میتواند رسیدن به هدف را غیرممکن سازد،
سوم ،از آنجایی که نتایج علمی تأثیری شگرف بر
جامعه دارد ،پژوهشگران وظیفه دارند به گونهای
عمل کنند که خدمتگذار عموم باشند.
بخش «راهبری و راهنمایی» توضیح میدهد
که مشاورها و راهبرها اغلب تأثیر قابلمالحظهای
ِ
زندگی پژوهشگر ِان تازهکار دارند و از این
بر
لحاظ ،باید مراقب باشند که از اقتدار و مرجعیت
خود سوءاستفاده نکنند .رابطۀ میان یک راهنما
یا راهبر با راهنماییشده یا راهبریشده میتواند
اختالف سلیقههایی بر سر
پیچیده شود و
ِ
درست
تخصیص اعتبار ،رویههای نشر ،و تقسیم
ِ
مسئولیتها بروز کند .نقش ِ
اصلی راهنما یا راهبر
ِ
ای
کمک به پژوهشگر در طیکردن مسیر حرفه ِ
سازنده و موفقیتآمیز اوست .راهنماها و راهبرها،
با پشتیبانی از استانداردهای ِ
عالی رفتار علمی و
الگوشدن برای آن ،مرجعیت اخالقیای کسب
میکنند تا همان استانداردها را از دیگران مطالبه
کنند.
«کار با دادهها» نیز بسیار مهم است و در
اینجا شرح میدهد که برای رفتار مسئوالنه
در پژوهش الزم است دانشجویان تحصیالت
ِ
ِ
صحیح دادهها را درک کنند.
بررسی
تکمیلی نحوۀ
پژوهشگرانی که دادههایشا ن را طوری دستکاری
میکنند که موجب فریب دیگران میشود ،حتی
اگر دستکاری در آن لحظه بیاهمیت به نظر
برسد ،ناقض ارزشهای اصلی و استانداردهای
حرفهای فر ِ
اگیر علمی هستند .حتی ممکن است
ِ
آنها قابلاعتمادبودن خود را بهعنوان پژوهشگر
زیر سؤال ببرند و اطالعاتی را وارد سوابق علمی
ِ
دیدن وسیعتر
کنند که ممکن است موجب آسیب ِ
جامعه شود،
بخش بعدی اثر با عنوان «اشتباه و قصور»
مستعد خطا
است .تمام پژوهشهای علمی
ِ
هستند .پژوهشگران هم انسان هستند؛ وقت
یا منابع بینهایت در اختیار ندارند .حتی

مسئولترین پژوهشگران ممکن است در طر ِ
احی
یک آزمایش ،تنظیم ابزارها ،ثبت دادهها ،تفسیر
نتایج ،یا دیگر جنبههای پژوهش ،در ِ
عین
صداقت ،اشتباه کنند.
بهرغم این مشکالت ،پژوهشگران نسبت به
عموم مردم ،به خودشان و به حرفهشان تعهد دارند
حد ممکن دقیق و محتاط باشند.
که تا ّ
سیاستگذاری علم و
بر اساس بیانیۀ دفتر
ِ
تکنولوژی در آمریکا که بسیاری از نهادهای
تأمین مالی نیز از آن پیروی نمودهاند« ،کژرفتاری
در پژوهش» به این شکل تعریف شده است:
«جعل ،تحریف ،سرقت [علمی] یا تقلب در
ِ
بازبینی پژوهش یا در گزارش
پیشنهاد ،اجرا یا
نتایج تحقیق ».برخی از رفتارهای پژوهشی
ِ
کانونی علم تعارض و تقابل
آنچنان با اصول
دارند که مجامع علمی یا نهادهایی که مسئولیت
نظارت بر فرایند پژوهش را دارند ،بهشدت با
آنها برخورد میکنند .هر فردی که مرتکب چنین
رفتارهایی شود ،حرفۀ پژوهشی خود را به خطر
میاندازد و وجهۀ ِ
کلی علم و همچنین سالمت
و عملکرد نیکمنشانۀ تحقیق را مورد تهدید قرار
میدهد .بهطورکلی ،اینگونه رفتارها و َاعمال را
بهعنوان کژرفتاری علمی میشناسند.
تخلف یک پژوهشگر از
دادن
ِ
ً
قطعا ،گزارش ِ
استانداردهای علمی و «واکنش به موارد مشکوک
به تخطی از استانداردهای حرفهای» آسان
نیست .در برخی موارد ،و البته نه همیشه ،فرد
گزارشدهنده میتواند گمنام بماند .دانشمندان
طیف
و مؤسسات باید تالش کنند ،از
طریق ِ
ِ
گستردهای از روشهای رسمی و غیررسمی
ِ
پژوهشی
در محیط پژوهشی ،مانع رویههای
مشکوک شوند .همچنین ،الزم است كه مسئولیت
ِ
پژوهشی مشکوک ،که میتواند
تعیین رویههای
مؤسسه را در معرض آسیب قرار دهد ،بر عهده
بگیرند
بخش نهم کتاب به شرح «مشارکتکنندههای
انسانی و سوژههای حیوانی در پژوهش» میپردازد.
هم قانون رفاه حیوانات و هم سیاستهای مراقبت
انسانی و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی،
نهادهای مختلف را ملزم میکنند تا کمیتههای
مراقبت و استفاده از حیوانات نهادی داشته باشند،
که شامل متخصصانی در مراقبت از حیوانات و
اعضای جامعه است .این کمیتهها پیشنهادهای
پژوهشی را که در آن از حیوانات استفاده میشود،
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بررسی و تصویب میکنند ،همچنین بر برنامهها
و امکانات مراقبت از حیوانات نظارت دارند و در
مورد نگرانیهای مربوط به استفاده از حیوانات در
پژوهشها پاسخگو هستند .همچنین ،مؤسسات
خصوصی ،همچون انجمن آمریکا برای
اعتباربخشى به مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی
برای مؤسسات پژوهشی که از قوانین موجود و
این راهنما بهعنوان استاندارد تبعیت میکنند،
اعتبارنامه صادر میکند.
ای
ه
حرف
رهنمودهای
و
مقررات دولتی
ِ
پژوهش ،بهجز آنکه در مورد استفاده از نمونههای
انسانی و حیوانی در پژوهش قواعدی ذکر
کردهاند ،در زمینههای دیگر پژوهشی مانند
«ایمنی آزمایشگاه در پژوهش»نیز وارد شدهاند،
از جمله نحوۀ استفاده از اعتبارات پژوهشی،
نحوۀ انتشار نتایج پژوهش ،روش کار با مواد
خطرناک ،و ایمنیِ آزمایشگاه.دو مورد آخر اغلب
در پژوهشها بیاهمیت انگاشته میشود ،اما
هیچ پژوهشگر یا رشتۀ علمی در برابر اتفاقات
پیشبینینشده مصون نیست و ضرورت دارد تا
پژوهشگران اطالعات و روندهایی را که ضامن
ایمنی آنها هستند را حداقل سالی یکمرتبه مرور
کنند.
«به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهش» بحث
بعدی کتاب است .پس از آنکه نتایج منتشر
میشود ،پژوهشگران دیگر میتوانند در جهت
گسترش مرزهای دانش آزادانه از آن استفاده
کنند .اما تا زمانی که این نتایج چنان گسترده و
شناختهشده شوند که به دانش مشترک و عمومی
تبدیل شوند ،افرادی که از آن نتایج استفاده
کاشف آن را به
میکنند ،باید با ارجاعدادن
ِ
رسمیت بشناسند .همتایان پژوهشگران نتایج
تحقیقات آنها را عمومیسازی میکنند و به این
طریق ،این پژوهشگران پاداش داده میشوند.
محققینی که بر روی یک پروژه فعالیت
میکنند ،باید مالحظات متعددی را در مورد تقسیم
صحیح امتیاز کار علمی مدنظر قرار دهند .و این
خود نشان از اهمیت «تألیف و تخصیص اعتبار
(امتیاز) آن» دارد .اگر یک پژوهشگر پروژهای را
تعریف کرده باشد و آن را به جریان انداخته است
و پس از آن از فرد دیگری برای همکاری دعوت
شود ،ممکن است پژوهشگر اول سهم بیشتری
از امتیاز این کار علمی را دریافت کند ،حتی اگر
پژوهشگر دوم سهم بیشتری در پیشبرد کار داشته

باشد .به همین شکل ،اگر یکی از پژوهشگر ِان
باسابقه یک پروژه را آغاز کند ،ممکن است در
ِ
پژوهشگر تازهکار ،که بیشتر وقتش
مقایسه با یک
را صرف آن پروژه کرده است ،سهم زیادتری از
امتیاز حاصل از کار را دریافت کند .در صورتی
که پژوهشگر تازهکار یک مشارکت فکری در
یک پروژه داشته باشد ،شایسته است که آن سهم
بهطور مشخص به رسمیت شناخته شود.
«مالکیت فکری» یک حق قانونی است در
کارگیری یک ایده در زمینهای
جهت نظارت بر به
ِ
خاص (از طریق یک حق امتیاز اختراع) یا
نظارت بر نحوۀ انتشار و بیان ایده (حق نشر).
حق امتیاز اختراع و حق نشر سازوکارهایی قانونی
اری تعادل میان سود شخصی و
در جهت برقر ِ
منفعت عمومی است .پژوهشگران ،سازمانهای
غیرانتفاعی ،و شرکتها ،بهواسطۀ همین قوانین،
میتوانند حق بهرهبرداری از یک ایدۀ جدید را
مالک ایده باید ایدۀ خود
داشته باشند .در عوضِ ،
را در دسترس عموم قرار دهد تا دیگران ،با استفاده
از آن ،به دستاوردهای دیگری دست پیدا کنند.
اصطالح «تعارض منافع»به موقعیتی اشاره
دارد که در آن پژوهشگران منافعی دارند که در
قضاوت حرفهای آنها مداخله میکند .مدیریت
چنین موقعیتهایی برای حفظِ یکپارچگیِ
پژوهشگران و علم ،بهعنوان یک کلیت ،مهم و
حیاتی است .علیرغم این اتفاقات واضح است
که همۀ ارزشها نمیتوانند -و نباید -از علم جدا
باشند .تمایل به انجام کار نیک و خیر یک ارزش
انسانی است .همچنین ،اعتقاد بر این است که
استانداردها و موازین صداقت و عینیت باید
حفظ شوند .بااینحال ،ارزشهایی که به عینیت
لطمه میزنند و پای سوگیریها را به پژوهش باز
میکند ،باید شناخته شوند و به حداقل برسند
درانتها میتوان گفت اثر حاضر را میتوان
مقدمهای بر رفتار مسئوالنه در پژوهش به شمار
آورد .بنابراین ،ضمن تشویق خوانندگان برای
مطالعه کل کتاب ،پیشنهاد میشود تا بخش
«منابعی برای مطالعات بیشتر» این راهنما را نیز
استفاده کنند ،که در آن منابع منتشرشده باارزش،
وبگاهها ،و دیگر مطالب موجود در زمینۀ آداب
علمی و استانداردهای حرفهای را فهرست شده
ِ
بررسی این
است ،تا مطالب بیشتری را که به
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گفتمان میپردازد ،بیابند .چالشهایی که بهویژه
بهواسطۀ شمار فزایندۀ پیوندهای جهانی و
چندملیتی در داخل جامعۀ علمی رخ نمودهاند،
در مطالب آینده ،منتشرشده توسط شورای
ِ
بررسی بیشتر قرار خواهند
تحقیقات ملی ،مورد
گرفت.
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سال انتشار :پاییز 1399

معرفی از :مینا عظیمی

کتاب « نزاع دانشکدهها» اثر ایمانوئل کانت
است و رضا ماحوزی عضو هیئت علمی مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی از انگلیسی به
فارسی ترجمه کرده و از سوی انتشارات مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی در  ۲۳۸صفحه
با شمارگان  ۴۰۰جلد و قیمت  ۳۸۰۰۰تومان
پاییز  ۱۳۹۹است .اثر حاضر از دو مقدمه مترجم
فارسی و مترجم انگلیسی ،همچنین یک دیباچه و
سه فصل تشکیل شده است .در ترجمۀ این اثر از
ِ
انگلیسی ماری
کامال شناختهشدۀ
ترجمۀ معتبر و ً
گریگور استفاده شده است ،که در سال  1979در
نیویورک منتشر شده است.
این کتاب که در واپسین سالهای عمر کانت
نگارش شده است ،با وجود اینکه خیلی دیر به
جامعه دانشگاهی انگلیسی زبان معرفی شد ،اما
برای آلمانی زبانها ،به ویژه فیلسوفان هم عصر
وی ،اثری شناخته شده و بسیار حائز اهمیت
است .اثر در ابتدا به صورت یک رسال ه و تنها
شامل سه مقاله مستقل بوده و بعدها با افزودن
مقدمهای به آن به صورت کتابی واحد درآمده
است و حتی به اذعان خود مؤلف این اثر را بیشتر
میتوان رسالهای سیاسی دانست و نه دینی .با
این حال با توجه به مقدمه مترجم انگلیسی و هم
پیشگفتار مؤلف ،این اثر یکی از جدیترین متون
فلسفی درباره دانشگاه و کارکرد دانشکدههای آن
در مواجهه با جامعه از یکسو و تعهد و مسئولیت
آنها در قبال حقیقت و روشنگری از سوی دیگر
است و از میان رویکردهای چندگانهای که

فیلسوفان دو سدۀ اخیر دربارۀ دانشگاه بیان
داشتهاند ،رویکرد کانت نقطۀ آغاز جریان
معطوف به «ایدۀ دانشگاه» است.
به اعتقاد کانت آنچه باعث کنار رفتن موانع
دانشگاه و رسیدن به اهداف اصلی است ،رسیدن
به استقالل خود دانشگاه است و این مهم هم
جز با محور قرار دادن عقالنیت و ایجاد فضایی
گفتوگویی توسط دانشکده فلسفه محقق
نخواهد شد.
در ابتدا مترجم کتاب به تاریخ چگونگی
شکلگیری این کتاب پرداخته است و در مقدمه
خود بیان میکند که این کتاب در واقع بعد از
فشارهایی که از طرف حکومت و کلیسا به کانت
برای انتشار کتاب دین میآید ،منتشر شده است.
در مقدمه اثر اینطور آمده که کتاب حاضر اثری
صرفا سیاسی است و نه الهیاتی و برای راهنمایی
ً
و جهتدهی به خوانندگان اهمیت زیادی دارد.
موضوع اصلی که کتاب به دنبال آن است عبارت
است از حقوق حکومت و حقوق دانشکدههای،
الهیات و فلسفه در مسائل مربوط به آموزههای دینی.
به اعتقاد مترجم ،این اثر یکی از آثار بسیار
شخصی کانت و در واقع مالحظاتی است که به
مدد آنها در برابر اتهامات شاه وولتر از خود دفاع
کرده است .به عقیده وی ،به همین علت است که
این اثر یکی از جذابترین آثار کانت است.
در مقدمه مترجم فارسی این اثر به قلم
رضا ماحوزی ،او با طرح پرسشهایی به نکاتی
از جمله اینکه دانشگاه از نگاه کانت باید چگونه

جایی باشد اشاره میکند و میگوید« :دانشگاه
هم به لحاظ نظام درونی و هم به لحاظ نسبت با
اساسا
بیرون (جامعه) ،چگونه جایی باید باشد؟
ً
چرا دانشگاه باید وجود داشته باشد؟» و با طرح
چنین پرسشهایی به تلقی کانت از ایده دانشگاه
میپردازد.
مترجم در این اثر سعی بر شرح این موضوع
دارد که یکی از اصلیترین موانع عصر روشنگری
از نگاه کانت مبرا دانستن نهادها از تغییر و
روی خوش نشان ندادن به انتقاد است و راهحل
کانت را در مواجهه با این مسئله بیان میکند و
میگوید« :کانت در کتاب نزاع دانشکدهها،
پارادوکس حاضر آوردن آینده را ،با نگاهی جامع
به کلیت دانشگاه و جایگاه دانشکده فلسفه ،به
طور خاص حل کرده است .به عقیده وی در گام
نخست ،الزم است سه حوزهای که به نحوی با
زندگی مردم سر و کار دارد و به تعبیری از خصلتی
عملی برخوردارند -و حکومت از طریق آنها بر
اتباع خویش مسلط میشود و آنها نیز زمینه نفوذ
حکومت بر مردم را فراهم میآورند و به همین
دلیل مورد حمایت حکومت قرار میگیرند -بر
بنیاد عقل قرار گیرند و اصول خود را از آنجا
دریافت کنند».
مترجم در بخش دیگری سه مانع اصلی را
بر سر استقالل دانشگاه بیان میکند .که بر اساس
همان موانع و ضرورت سبک دیگری از زندگی
عقالنی برای جامعه آتی ،کانت استقالل همه
جانبه دانشگاه را اولین و ضروریترین شرط کنار
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زدن موانع و نیل به اهداف مطلوب اعالم میکند.
این موانع عبارتاند از :میل حکومت به تسلط بر
دانشگاه و دستیابی به مطالبات عام و خاص خود،
تمایل کلیسا به استعالیی دانستن آموزههای خود
و مبرا دانستن دانشکدۀ الهیات از نقدهای عقل
و تسلط بر آن ،و ،در نهایت ،فقدان هرگونه طرح
منسجم و عقالنی برای آیندۀ بشریت.
با وجود اینکه کتاب در سه فصل تنظیم شده
است ،ولی هر فصل در دورانی جدا توسط کانت
نوشته شده که به گفته مترجم انگلیسی شاید
دچار یک انفصال نیز باشد .در فصل نخست،
نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده الهیات را مطرح
میکند .در این فصل ابتدا نسبت دانشکدهها با
هم بررسی شده و اینطور نتیجهگیری میکند که
سازماندهی یک دانشگاه در دستهها و طبقات
اصال اتفاقی نیست .بیآنکه عجوالنه
مختلف
ً
خرد و آموزش را به حکومت نسبت دهیم،
میتوان ادعا کرد که حکومت ،با توجه به احساس
نیاز خود (به نفوذ بر مردم از طریق آموزههای
معین) ،به اصل تقسیمبندی روی آورده است،
که اگر اینگونه نمیبود این تقسیمبندی منشأیی
تجربی میداشت.
در ادامه همین فصل مشخصههای ویژه هر
دانشکده از جمله دانشکده حقوق ،پزشکی،
فلسفه و دانشکده الهیات آورده و تقسیمبندی که
در آن زمان از دانشکدهها به مفهوم دانشکده برتر و
دانشکده مادون بوده است اشاره شده است.
وی جایگاه و رتبه دانشکدههای برتر (به عنوان
جناح راست پارلمان دانش) را حمایت از احکام
قانونی حکومت بیان میکند؛ و معتقد است وقتی
پای حقیقت در میان باشد باید در نظام حکومت
آزاد ،یک حزب مخالف (جناح چپ) هم باشد
که ویژه دانشکده فلسفه است .زیرا بدون ارزیابی
و انتقادات شدید این دانشکده بنا به میل و
(مثال از طریق تریبونهای عمومی)
استعدادشان ً
حکومت نمیتواند به نحو کامل درباره نفع و یا
ضرر خود مطلع گردد.
در واقع کتاب «نزاع دانشکدهها» نشان از
تفکر انتقادی کانت در مواجهه با مسئله دانشگاه
در زمان خود دارد و به نوعی معتقد است باید
دانشکده فلسفه با رویکردی انتقادی و گفتگویی
بتواند حلقه واسط بین دانشکدههای دیگر باشد
و به تعبیری بتواند فضایی گفتوگویی را در بین
دانشکدهها ایجاد کند .و راه حل را گفتوگوی بین

آنها میداند.
به طور کلی نزاع دانشکدهها یکی از رسائل
مشهور و محل توجه فیلسوفان عصر روشنگریِ
آلمان است .این اثر زمینۀ طرح مباحث
پیشرفتهتری را ،که امروزه از آنها تحت عنوان
«ایدۀ دانشگاه» یاد میکنیم ،فراهم آورده است.
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«آیندهپژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران؛ مبانی و سناریوها»
منتشر شد
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،بـه نقل از
خبرگـزاری کتاب ایران (ایبنا) ،کتـاب «آینده پژوهی
آمـوزش عالـی و دانشـگاه در ایـران؛ مبانـی و
سـناریوها» تألیف دکتر مقصود فراسـتخواه از سوی
مؤسسـه پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی بـا
همکاری مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
در دو جلـد بـه ترتیـب در  ۷۲۰صفحه با شـمارگان
 ۴۰۰نسـخه و قیمـت  ۱۵۴۰۰۰تومـان و جلد دوم
در  ۷۷۴صفحـه با شـمارگان  ۴۰۰نسـخه و قیمت
 ۱۶۴۰۰۰تومان منتشر شد.
ایـن کتـاب درواقـع گزارشـی از سـی پنـل
تخصصـی میـز آیندهپژوهـی طی سـالهای ۱۳۹۳
تا  ۱۳۹۹در مؤسسـه پژوهش و برنامهریزی آموزش
عالـی کـه حاصـل تلاش دکتـر فراسـتخواه بـا
همکاری حسـین سمیعی اسـت .جلد نخست این
مجموعـه شـامل گزارش پانـزده پنل و جلـد دوم نیز
گزارش پانزده پنل دیگر است.
فراستخواه در پیشـگفتار این کتاب آورده است:
«آیندهپژوهـی قدرتـی جادویـی بـرای پیشبینـی

نیسـت بلکـه سـامانه معرفتـی و اجتماعـی موثق و
معتبـری اسـت که بـا تفکـر انتقـادی و خـردورزی
جمعـی و بـا توسـل بـه مطالعـات و تأملات
سـامانمند و روشمند و اعتباریابی شـده ،درک خود
را نسـبت بـه آینده و تغییـرات پیـش روی خودمان و
محیطمـان ارتقـا ببخشـیم .در ایران معاصـر بودند
متفکرانـی کـه در اندیشـیدن روشـمند و عالمانه به
آینـده تـا حـد زیـادی بـا جهـان پیشـرو همزمانـی
ً
ً
داشـتند .اتفاقـا اینهـا نوعا کسـانی هم بودنـد که در
مـرز میـان دولـت و جامعه تـردد میکردنـد .دریغا
کـه بـه سـبب «ناشـنوایی سیسـتماتیک» در
سیسـتمهای رسمی وقت متاسـفانه به آیندهاندیشی
آنهـا اعتنایـی نشـد .دو مثـال برجسـته از اینهـا
احسـان نراقـی و مجیـد تهرانیـان بودنـد .احسـان
نراقـی بـا همکارانـش در موسسـه مطالعـات و
تحقیقـات اجتماعـی دانشـگاه تهران طـی -۱۳۴۸
 ۱۳۴۴مطالعاتـی راه انداخت که در آن بررسـیها و
برآوردهایـی شـده بود برای ایران ،افق بیسـت سـاله
ایـران .بسـیاری از برآوردهـا و هشـدارهای شـنیده

نشـده آنها طی سـالهای بعد تـا به امـروز عمال در
جهان و در ایران به وقوع پیوسته است».
فراسـتخواه دربـاره ورودش بـه بحثهـای
آیندهپژوهشـی مینویسـد« :مطالعـات آینـده ایران
بـا تاکیـد بـر آموزشهـا و نهادهـای علمـی و
دانشـگاهی را نویسـنده از نیمـه دوم دهـه  ۸۰در
بخشـی از برنامه پژوهشـی خویـش گنجانید؛ دلیل
ایـن امـر ،اهمیـت آیندهپژوهی آن برای فهم مسـئله
ایـران و بـرای فهـم مسـئله علـم و دانشـگاه در ایران
بـود .دو طـرح پژوهشـی را مولـف از همـان زمان و
سـپس در دهه  ۹۰در موسسه پژوهش و برنامهریزی
آمـوزش عالـی برعهده گرفتـه و در طول اجـرای این
طـرح ،همکارانـی به صورتهای مختلـف همراه و
مشوق او بودند که باید از همه به نیکی یاد شود».
در ابتـدای کتـاب تحـت عنـوان سـیر تحـول
مباحـث آینده آمده اسـت« :راهی نیسـت جز اینکه
در نـگاه خویـش بـه دنیـای پیـش رویمـان تجدید
نظر اساسـی بکنیـم .شـالوده فکری مـا ،قالبهای
سنتی ،چیدمان ذهنی و کلیشـهها و ایدئولوژیهای
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موجـود مـا نمیتوانـد آینـده را توضیح بدهـد که به
سـویش میرویـم یـا او بـه سـراغ مـا میآیـد .ایـن
چیـزی اسـت کـه جـان سـی هینکلیـف در مقالـه
خود کـه در مجموعـهای بـه سرویراسـتاری ریچار
اسلاتر بـا عنـوان «از نـو اندیشـیدن بـرای هـزاره
جدید» نوشته است بدرستی از ما میخواهد».
اسـتاد مؤسسـه پژوهش و برنامهریـزی آموزش
عالـی در جایـی دیگر بـا عنـوان «آینده یک مسـئله
اسـت» مینویسـد« :ما به سـوی آیندههایی پرتاب
میشـویم کـه آمادگـی زیسـتن در آنهـا را نداریم،
حتی درکـی درسـت درباره آنهـا نداریـم .تصویری
مشـترک از آنهـا نداریـم و بـرای زیسـتن در آن نیز از
حیـث وضـع فکـری ،نظـام هنجاریـن ،رفتـار
اجتماعی ،مناسبات نهادها و ساختارها و شیوههای
حـل مسـائلمان مهیـا نیسـتیم .چگونـه میتوانیـم
بـرای آینـده تصمیـم بگیریـم اگـر همـه دانـش مـا
منحصر به گذشـته اسـت؟ چگونه میتـوان به آینده
عزیمـت کـرد در حالـی کـه بـه گذشـتهها و بـه
کلیشـهها چسـبندگی پیـدا کردهایـم .پـس نیازمند
تأملـی دربـاب آینـده خود هسـتیم .آینـده فقط یک
مسـئله برای جهان نیسـت بلکـه آینده مسـئله ملی
بـرای مـا نیز هسـت .مسـائل آینـده ایران یکـی دوتا
نیسـت .برای مثال حوزه زیسـتبومی ،مسئله آینده
اسـت و مسـئله بـود و نبـود یـک تمـدن در پسـین
فـردای ایـن سـرزمین اسـت .پایـداری سـرزمین
مسـتلزم توجه به آینده اسـت .بیایان شـدن دشتها
از جمله مسـائل زیستبومی اسـت که آینده کشور
را تهدید میکند».
مؤلـف بعـد از تفکیـک بیـن آیندهپژوهـی و
پیشگویـی بـه آیندهپژوهـی در نظـام علمـی و
دانشـگاهی پرداختـه و در ایـن زمینـه مینویسـد:
«آینـده مـدام بـه حـال هجـوم مـیآورد و در ایـن
خصـوص گویـا دانشـگاه و غیـر دانشـگاه هـم
نمیشناسـد .نیومـن ایـده دانشـگاه مدرنـی را
مفهومسـازی کـرده بـود که با فـراغ بال بـه آموزش و
تحقیق میپـردازد .اما تحـوالت مجال ایـن آرامش
را نمیدادنـدِ .کـر ،به مفهوم دانشـگاه چنـد کارهتر و
متکثرتـر رسـید کـه ذینفعـان آن دارای عالیـق
ً
متفـاوت و احیانـا متعـارض هسـتند .کالرک از این
هـم فراتـر رفـت و مفهـوم دانشـگاه کارآفریـن را بـه

دسـت داد .طی سـالهای اخیر دانشـگاهها به مثابه
سـازمانهایی بـا پیچیدگـی فوقالعـاده در محیـط
آشوب قرار گرفتهاند».
در ادامـه نیـز مینویسـد« :معمـوال از چهـار
نسـل آیندهنـگاری علم و دانشـگاه بحث میشـود:
نسـل نخسـت به دهـه  ۲۹قـزن بیسـت برمیگردد
کـه بـه طـور خـاص شـامل کنجکاویهـای
دانشـمندان بـرای کارهـای آتی خـود بود .در نسـل
دوم کـه از دهـه  ۶۰ظهـور یافـت پـای همکارهـای
دانشـگاه و صنعـت در ایـن موضـوع بـه میـان آمـد
نسـل سـوم در دهـه  ۹۰بـه میـان آمـد و موضـوع
آیندهنـگاری علـم و دانشـگاه معطـوف بـه ابعـادی
فراتـر از دانشـگاه و صنعـت شـد و خطمشـیهای
دولتهـا ،جامعـه و توسـعه پایـدار نیـز وارد ایـن
مبحـث شـد .از سـده  ۲۱شـاهد پدیدآیـی نسـل
چهارمـی هسـتیم که بـه مراتب بـه موضوع بـا نگاه
کلینگرتـر و شـبکهایتر؛ در سـطوح ملـی،
منطقـهای ،بینالمللـی؛ فناوریهای سـخت و نرم؛
علـوم پایـه و فنـی و اجتماعـی ،فناوریهـای سـبز؛
همـه ذینفعـان اجتماعـی ،نهادهـای مدنـی و غیر
دولتی ،ابعاد حقوقی و فرهنگی و مانند آن نگریسـته
میشود».
فراسـتخواه در جایـی از ایـن کتاب دربـاره میز
آیندهپژوهشـی موسسـه پژوهـش و برنامهریـزی
آمـوزش عالـی مینویسـد« :میـز آیندهپژوهـی
«سـاختاری گفتگویـی» اسـت بـه منظـور
مسئلهگشـایی ،جستارگشایی و دستورگشـایی برای
سیاسـتگذارن ،دانشـگاهیان و ذینفعـان مختلف
اجتماعـی آموزش عالی که با رویکرد آیندهاندیشـی
و با سـازو کار هماندیشـی (گروه بحـث کانونی) در
موسسـه پژوهـش و برنامهریـزی ۀمـوزش عالـی
تاسیسمیشود».
وی اهـداف ایـن میز را نیز شـش هـدف عمده
دانسـته و مینویسـد -۱« :شـناخت کلیدیتریـن
روندهـا و تحـوالت محیطـی و درونـی نظـام کالن
آمـوزش عالـی ایـران  -۲شـناخت مهمتریـن
مسـئلهها و چالشهـای جـاری و پیـش روی نظـام
کالن آمـوزش عالـی ایـران  -۳شـناخت نحـوه
سـازگاری خلاق نظـام کالن آموزش عالـی ایران با
تحـوالت محیطهـای آشـوبناک و پیچیـده -۴
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کوشـش برای فهـم وضع مطلـوب افق آینـده و ارائه
راهبردهایـی برای مواجهـه با مسـائل و چالشهای
نظـام کالن آمـوزش عالـی ایـران  -۵کمـک بـه
ذینفعـان اجتماعـی بـرای کشـف و خلـق آینـده
مطلـوب آموزش عالـی  -۶فراهـم آوردن ادراکی از
آینـده آمـوزش عالـی و آمـوزش عالـی آینـده بـرای
بهرهگیـری از آن در سیاسـتگذاریهای خـرد،
میانی و کالن آموزش عالی».
فراسـتخواه درواقع بـا رویکردی مسـئله محور
ً
به بحـث آیندهپژوهی پرداخته و اساسـا آیندهپژوهی
را چیـزی جـز راه حل برای مسـائل نمیداند .در این
راسـتا بـرای دسـتیابی بـه راهکارهایـی بـرای حـل
مسـائل جامعه خویش تالش میکنـد روش وی در
واقـع چیـزی نیسـت جـز گفتوگـو و بحـث بـا
صاحبنظـران حوزههـای مختلـف و مرتبـط بـا
موضـوع .از آنجایـی کـه طرحـی مبنی بـر اتاق فکر
برای حل مسـائل دارد ،معتقد اسـت باید مسـائل را
از جوانـب مختلف بررسـی کـرده تا به یـک راهحل
جامع رسـید .در این اثر که گزارش سـی پنل اسـت
بـرای راهیابـی بـه راهحلهایـی بـرای آینـده آمـوزش
عالـی تالش میکنـد و در هـر پنل حداقـل نظر ۱۰
نفر متخصص در آن حوزه را جویا شده است.
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تازههای نشر در پاییز 1400

مطالعات علم و فناوری

مؤلف :ادوارد جی ،هاچت و
همکاران
مترجم :آریا متین

م آموزش دانشگاهی در
خودمرد 
ایران (تجربه تحصیل در رشته
جنگلداری)

مؤلف :بیتالله محمودی

شناختوعالقههایانسانی

مؤلف :یورگن هابرماس
مترجم:ناصرالدینعلیتقویان

سرسکون

مؤلف:مهرداد عربستانی

پداگوژی دانشگاهی؛
دیالکتیک نظر و عمل

مؤلف :محمد یمنیدوزی سرخابی
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ملی
مجموعه
ِ
مقاالتاولینهمایش ِ
از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران

جنسیتوچهرۀتغییریافتۀآموزش
عالیآیندهایزنانه؟

پیشگامانجغرافیادرقلمرواسالم:
پیشگامیازنامآورترین
جغرافیدانانجهانیدنیایاسالم

شکلدهی به آیندۀ انقالب صنعتی چهارم:
راهنمایی برای ساختن جهانی بهتر
مؤلف :کالوس شواب و نیکوالس دیویس
مترجم :محمدرضا کریمی قهرودی و وحید
زارعی

دستاوردها و چالشهای حضور زنان در
آموزشعالی:باتأکیدبرمسائلاجتماعی

علل و پیامدهای گرایش زنان به
آموزش عالی :پژوهشی به روش مرور
نظاممند

مجموعهمقاالتدومینهمایشملی:
مطالعاتفرهنگیواجتماعیآموزشعالی،
علم و فناوری و فضای سایبر در ایران
مؤلف :حسین میرزائی

آموزش عالی پساکرونا
نگاهی به تجربۀ آموزش عالی ایران در کرونا و
درسهایی برای موقعیت پساکرونا

به کوشش :رضا ماحوزی

پیشبردروشآموزشمحیطزیستی
مؤلف :مهدی کالهی

مؤلف :کارول لیتوود و باربارا رید
مترجم :شایسته مدنی لواسانی

مؤلف :منصوره اعظم آزاده

مؤلف :محمدحسن گنجی

مؤلف :لیال فالحتی

مؤلف :حسین میرزائی

