جالل ،غربزدگی و چهل سالگی نظام آموزشی فعلی ما  /رضا ماحوزی

۲

نشست نقد و بررسی کتاب فلسفه علم کانت
نشست نقد و بررسی کتاب زنان در جهان دانشگاهی

۴
۶

مجموعه نشستهای فرهنگ و دانشگاه:

نشست اول -نقد و بررسی کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن
نشست دوم  -نقد و بررسی کتاب برساخت اجتماعی تفاوت
نشست سوم  -نقد و بررسی کتاب تاریخ مردم شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی

پانزدهم مهرماه پایان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی
در نکوداشت دکتر جهانگیری مطرح شد :استاد جهانگیری به مقام معلمی رسیده بود

در چهارمین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری مطرح شد

۸
۱۱
۱۳

۱۶
۱۷

قانعی راد پژوهشگر اجتماعی تام/جبار رحمانی
آموزش لیبرال در انقالب سفید و سوء تبعات آن برای انسجام ملی/رضا ماحوزی
مستضاد ذهن ترجمهای و همبستگی اجتماعی در ایران/اسمعیل خلیلی
چهل و ششمین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
اخبار اعضای هیئت علمی
اخبار واحدآموزش پژوهشکده
همایش ملی«مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری»
دومین همایش ملی «فرهنگ دانشگاهی»
نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میانرشتهای در علوم پزشکی
همایش ساماندهی آموزش عالی :سناریوهای پیش رو

۱۹
۲۰
۲۱
۲۳
۲۳
۲۳
۲۴
۲۴
۲۵
۲۵

تازههای نشر تابستان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کتاب هایی که در پاییز  ۱۳۹۸منتشر خواهد شد
افتتاح مرکز فروش آثار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۲۶
۲۷
۲۷

یادداشت

شماره ششم | صفحه  | 2تابستان ۱۳۹۸

جالل ،غربزدگی و چهل سالگی نظام آموزشی فعلی ما
چهــل ســال از انقــاب اســامی مــا میگــذرد
و مــا هنــوز تکلیفمــان را بــا مقوالتــی چــون
غربزدگــی ،ماشــینزدگی ،شرقشناســی ،نفــرت
از غــرب ،تــاش بــرای بومیســازی ،کســب
فراینــد تولیــد علــم و فــن و دههــا مقولــه مرتبــط
بــا ایــن عناویــن روشــن نکردهایــم .هنــوز هــم
طنیــن دعواهــا و دعویهــای جــال آل احمــد
در «غربزدگــی» بــه گــوش میرســد و میتوانــد
احســاسها را برانگیــزد.
جــال کــه غربزدگــی را از منظــری اقتصــادی
تشــریح کــرده و خیلــی ســریع و صریــح آن را بــه
ماشــینزدگی و تبعــات آن تقلیــل داده اســت ،در
کتــاب خــود ســعی می:نــد شــئون متعــدد برآمــده
از ســیطرة ماشــین بــر زندگــی انســانهای شــرقی
را -کــه مصــرف کننــدة ماشــین و تکنولــوژی
غربیانــد -نشــان دهــد؛ شــئونی چــون نقــش
کمپانیهــای بــزرگ اقتصــادی و نفتــی در تحــوالت
سیاســی کشــورهای مســتعمره ،تشــریح دو مــوج
اول و دوم شرقشناســی بــا هــدف جاسوســی بــرای
غــرب و فراهــم کــردن زمینــة چپــاول در مــوج اول،
و تــدارک بــازار مصــرف در مــوج دوم (غربزدگــی،
صفحــات  ،)126-129دانشــگاه خفتــه کــه یــا
خــود را ســرگرم نبــش قبــر کــرده و یــا خــود را بــه
مصــرف دعــاوی غربــی راضــی ســاخته اســت،
ارتــش مجهــز و پرهیمنــه امــا بیمصــرف کــه یــا
بایــد تعطیلــش کــرد و یــا مأموریتــش را عــوض
کــرد (همــان ،ص ،)140خفقــان سیاســی ناشــی از
ِ
ـران غربــزدة خودباختــه کــه آزادی را
مدیریـ ِ
ـت رهبـ ِ
مانــع اجــرای فرامیــن اربابــان غربــی خــود میداننــد
و غیره.ایــنةا را همگــی جــال در «غربزدگــی»
بیــان داشــته و بــر حســب برداشــت خــود از ایــن
عن ـوان و مفهــوم ،تاریــخ ایــران را در ســیصد ســال
اخیــر روایــت کــرده اســت؛ تاریــخ برآمــدن صفویــه
و افشــاریه و قاجــار و حــاال پهلــوی.
گشــترة نفــوذ دیــدگاهةای جــال در ســی و نــه ســال
اخیــر ایــران ،آنــگاه کــه تــاش شــد او را جایگزیــن
شــریعتی کننــد ،بــه حــدی زیــاد اســت کــه از
مــرز اشــاره مســتقیم گذشــته و بــه مغــز اســتخوان
رســیده اســت .حرفهــای او در گفتمــان رســمی
حاکمیــت آنقــدر عمومیــت یافتــه و بــه مــرز بداهت
از ســنخ مشــهورات رســیده اســت کــه دیگــر کســی
بــه سرمنشــأ آن ایــده ارجــاع نمیدهــد .از اینــرو
شــاید بازخوانــی دیــدگاه جــال دربــاب غربزدگــی،

آنهــم پــس از طــی چهــل ســال از انقالبــی کــه
تــاش کــرد غربزدگــی را بهمثابــه یــک بیمــاری
درمــان کنــد ،کاری الزم و ضــروری باشــد.
در ایــن بازخوانــی الزم اســت دو موضــوع ،یکــی
شــرح ماجــرای غربزدگــی از زبــان جــال و دیگــری
نســخه درمــان وی از هــم تفکیــک شــوند چــرا کــه
هــر یــک از ایــن دو تحلیلــی متفــاوت میطلبنــد.
واقعیــت آن اســت کــه جــال در خوانــش تاریــخ

مواجهــه ســدههای اخیــر مــا ایرانیهــا بــا غــرب،
دادههــای تاریخــی را بهنحــو گزینشــی مــورد
اســتفاده قــرار داده اســت؛ گزینشــی کــه حســب
تلقــی وی از مفهــوم غربزدگــی انجــام گرفته اســت.
اگــر تنهــا گوشــة کوچکــی از تاریــخ معاصــر ایــن
ســرزمین را یعنــی از مشــروطه تــا برآمــدن رضــا شــاه
پهلــوی ،بــا دقــت مضاعفــی مــورد مطالعــه قــرار
دهیــم خواهیــم دیــد ماجــرای توجــه مــا بــه الگــوی
صــوری و محتوایــی فرانســوی کــه در نظام سیاســی،
بهداشــتی ،آموزشــی و اجتماعــی دنبــال شــد و
بــه گفتمانــی عــام تبدیــل گردیــد ،دههــا زمینــه

اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی دارد و اولیــای امــر
اعــم از سیاســتمداران و روشــنفکران ،آن انتخــاب
را حســب همــان اولویتهــا و زمینههــا عملــی
ســاختند .لــذا چنیــن نیســت کــه نوعــی شــیفتگی
از جانــب مــا و نــگاه اســتعماری از جانــب آنهــا،
گویــای تمــام ماجــرا باشــد.
شــاید جــال بهدلیــل انتخــاب گزینشــی مفهــوم
غربزدگــی بهمثابــة ماشــینزدگی و تحلیــل قــدرت
ماشــین در توســعه خــود در تمــام اقصــا و نقــاط دنیــا
و بکارگیــری ابزارهــای سیاســی و جنگــی و دینــی
و آموزشــی و غیــره بــرای نیــل بــه مطلــوب خــود،
نمیتوانســت تمامیــت ماجــرا را کــه مشــحون از
شــئون متعــدد اســت ببینــد .شــاید هــم او نتوانســت
در تشــریح ایــن مفهــوم خــود را از بنــد تحلیلهــای
کمونیســتی و چــپ فرانکفورتــی از ماشــین و انســان
ماشــینزده رهــا ســازد.
روی دیگــر ادعــای جــال در ایــن کتــاب ،نســخه
درمــان ایــن غربزدگــی از مجــرای فرهنــگ و
آمــوزش اســت .جــال همچــون اقبــال الهــوری
و برخــی دیگــر بــر ایــن بــاور بــود کــه میتــوان
ماشــین و قــدرت متکبرانــه و اســتعماری آن را بــه
دو طریــق مهــار کــرد؛ نخســت کســب فرمــول
علــم جدیــد کــه ماشــین و صنعــت میســازد
و دیگــری فرهنــگ و نظــام آموزشــیای کــه
میتوانــد «متخصــص باشــخصیت» تربیــت کنــد؛
ـص
متخصصــی کــه برخـ
ـص نامتخصـ ِ
ـاف ُمتخصـ ِ
ُ
غربــزده ،آرمــان دارد و هرهــری مذهــب نیســت.
بنــا بــه شــق نخســت ،مــا حتــی آنــگاه کــه ماشــین
و صنعــت را وارد میکنیــم و دانــش ســوار
کــردن قطعــات آن ماشــین را کســب میکنیــم،
ً
نهایتاچیــزی در حــد تعمیــرکار ماشــین باقــی
میمانیــم؛ دانشــی کــه هیــچگاه بــه حــد دانــش
تولیــد ماشــین ارتقــاء نمییابــد.
جــال بطــور جــدی از نظــام دانشــگاهی کشــور
میخواهــد خــود را از ایــن غربزدگــی رســوخ یافتــه
در مغــز اســتخوان رهایــی دهنــد و آنچــه را بــرای این
منظــور الزم اســت بــه دســت آورنــد .بنــا بــه شــق
دوم هــم ،دانشــگاه و نظــام آموزشــی بطورکلــی،
بایــد شــخصیتهایی رهــا و آزاد از برتــری غــرب
تربیــت کننــد تــا بتواننــد رهبــری جامعــه را برعهــده
بگیرنــد؛ جامع ـهای کــه هنــوز شــکل نگرفتــه و از
همــه طــرف ،مصلــوب بــه ســلب آزادی و هویــت
مســتقل اســت.

یادداشت
ایــن دو وجــه هرچنــد در اثــر جــال ،نکتههــای
نغــزی را در بــر دارنــد و میتواننــد بــهشایســتگی
مــورد اســتفادة نظــام سیاســتگذاری قــرار گیــرد،
چنانکــه تــا کنــون مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت ،امــا از یــک نکتــه غفلــت کــرده اســت و
آن اینکــه نظــام آموزشــی و فرهنــگ مرتبــط بــا آن،
الاقــل در صــد و هفتــاد ســال اخیــر ایــران ،یعنــی
از دارالفنــون تــا کنــون ،هیـچگاه بــا نظــر بــه برنامــه
و یــا ارزشــی بنــام «علــم بــرای علــم» و «دانشــگاه
بــرای دانشــگاه» مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
ایــن ســخن بهمعنــای نفــی ارزش دیگــر کارکردهــای
نظــام آموزشــی در ایــن بــازه زمانــی نیســت .چــرا
کــه ایــن نظــام آموزشــی ،متناســب بــا انتظــارات
بیرونــی ،اعــم از انتظــارات نظامــی و سیاســی و
ً
فرهنگــی و اجتماعــی و غیــره ،نســبتاخــوب عمــل
کــرده و عملکــرد آن قابــل دفــاع اســت .اینکــه در
دانشــگاههای مــا ،علــم بــرای علــم مــورد توجــه
نبــوده و اینکــه کســب فرمــول تولیــد صنعــت و نیــل
بــه افســون علــم جدیــد از طریــق اهتمــام بــه ذات
علــم جدیــد در دســتور کار قــرار نگرفتــه بــود ،نــه
ناشــی از ناتوانــی نظــام آموزشــی مــا ،بلکــه ناشــی
از اهتمــام ایــن نظــام آموزشــی بــه مطالباتــی دیگــر
بــود؛ مطالباتــی کــه از قضــا حســب تحــوالت
اجتماعــی و سیاســی معیــن شــده بــود.
فرامــوش نکنیــم کــه مــا در آســتانة مشــروطه و حتــی
قبــل از آن ،در چنــد نوبــت در معــرض خطــر از
دســت دادن تمامیــت ارضــی و ســرنگونی نظــام
سیاســی قــرار داشــتیم .همیــن مــا ،آنــگاه کــه بــا
اتخــاذ رویکــردی فرهنگــی -اجتماعــی -سیاســی،
ایــدة وحــدت ملــی را مبنــای کارمــان قــرار دادیــم و
صــورت و محتـوای نظــام آموزشـیمان را بــر اســاس
آن ایــده طراحــی کردیــم ،تعریفــی از دانشــگاه بــه
دســت دادیــم کــه در آن ،در وهلــه نخســت همیــن
خواســته ،و در وهلــه بعــد ،نیازهــای معمــول از قبیــل
نیازهــای پزشــکی و فنــی پوشــش داده شــود ،و نــه
چیــزی بیشــتر از آن .از همیــنرو ،دانشــگاه دهــه
 20تــا  40همــواره محــل پارادوکسهــای علمــی-
اجتماعــی -سیاســی بــود .در دهــه  40و  50نیــز
مــا دانشــگاه را بــرای اجــرای برنامههــای انقــاب
ســفید خواســتیم ،چنانکــه در چهــار دهــة اخیــر،
دانشــگاه را اســامی کردیــم تــا خواســتههای
انقــاب اســامی محقــق شــود .پــس مــا دانشــگاه
را در تمــام ایــن هشــت دهــه بــرای مقاصــدی
کارکــردی و معیــن شــده از بیــرون خواســتهایم و
از بیــرون بــرای دانشــگاه نظامنامــه نوشــتهایم و در
عــوض ،هی ـچگاه نخواســتهایم دانشــگاه در هیئــت
نهــادی مســتقل قــد بکشــد و بــر پایــه اســتقالل و
خودآیینــی خدمــات خــود را بــه مراجــع قــدرت-

اعــم از قدرتهــای سیاســی و نظامــی و اقتصــادی
و اجتماعــی -عرضــه دارد.
امــا در شــرایط فعلــی ،کــه دانشــگاه جــور تمامــی
کارکردهــای محقــق نشــدة جامعــه و دولــت را
بــر دوش میکشــد ،مطالبــة علــم بــرای علــم و
دســت یافتــن بــه افســون علــم جدیــد ،بهعنــوان
راه رهایــی دانشــگاه و جامعــه ،میتوانــد بــه دو
معنــا گرفتــه شــود؛ نخســت نقــدی بــه ســبک
جــال ،بیآنکــه بــه تاریــخ کارکــرد اجتماعــی
دانشــگاه در ایــران وقــوف داشــته باشــیم .و
دیگــری ،فراخ ـوان بــاز کــردن راهــی جدیــد بــرای
دانشــگاه؛ راهــی کــه مســتلزم درک و تقاضــا و
ضوابطــی دیگــر اســت .جــال در غربزدگــی
خــود ،توجهــی بــه کارکردهــای اجتماعــی دانشــگاه
نداشــت و از موضعــی چــپ ،بــه دانشــگاه نــاآ گاه
و بیمســئولیت در قبــال اســتعمار جدیــد غــرب
میتاخــت .واقــع آن اســت کــه چنانکــه گفتــه
شــد ،دانشــگاه در تمــام ایــن هشــت دهــه بــا فــراز
و فرودهــای متعــدد ،هیــچگاه در قبــال تحــوالت
اجتماعــی و خواســتههایی کــه از وی شــده اســت،
بیمســئولیت نبــوده اســت؛ چنانکــه امــروزه
کارکردهــای آن در فقــدان مناســبات اجتماعــی و
نهادهــای مدنــی و دههــا بیزمینگــی دیگــر ،در
مقایســه بــا چهــار دهــه نخســت فعالیتــش ده چنــدان
اســت .نقدهــای جــال بــه دانشــگاه ناشــی از عــدم
التفــات او بــه کارکردهــای دانشــگاه در چهــار دهــه
نخســت فعالیــت آن و علــم جدیــد در تمــام صــد
و بیســت ســال اخیــر بــوده اســت .بــه ایــن معنــا،
اگرچــه دانشــگاه در ایــران در کمتــر بره ـهای علــم
را بــرای خــود علــم مــورد التفــات قــرار داده و
نتوانســته آنگونــه کــه دانشــگاههای معتبــر جهانــی
بــا ســابقههایی مشــابه بــه ایــن موضــوع توجــه
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داشــتهاند ،بــه توفیقــات چشــمگیری دســت یابــد،
امــا ایــن ســخن بهمعنــای بـیکار نشســتن دانشــگاه
نبــوده اســت .دانشــگاه ایرانــی اگرچــه در فقــره
اســتقالل دانشــگاه و مشــارکت در توســعه علــم و
فنــاوری جهانــی نمــره قابــل قبولــی نمیگیــرد امــا
ً
مســلما در فقــره خدمــات اجتماعــی و عمومــی
نمــر ه بســیار خــوب میگیــرد؛ هرچنــد ایــن امتیــاز
از برهــهای تــا برهــهای دیگــر نوســان دارد.
نظــر بــه ایــن نــکات میتــوان گفــت ،دنبــال
کــردن راه جــال در نقــد دانشــگاه ،بیآنکــه
راه بدیلــی معرفــی شــود و اســتقالل دانشــگاه و
فراینــد توســعه علــم و فنــاوری در مجموعــه ضوابــط
خــاص خــودش پیــش کشــیده شــود ،میتوانــد
همیــن پایــگاه را هــم از جامعــه آســیب دیــدة ایــران
امــروز بگیــرد و مــا را بــا برهوتــی از بیســاختاری
اجتماعــی مواجــه کنــد.

رضا ماحوزی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

معرفی و نقد کتاب
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نشست نقد و بررسی کتاب

«فلسفه علم کانت» برگزار شد

نشســت نقــد و بررســی کتاب «فلســفه علــم کانت»
نوشــته رضــا ماحــوزی ،عصــر یکشــنبه  ۳۰تیــر بــا

حضــور منوچهــر صانعــی دره بیــدی ،علــی حقــی
و نویســنده کتــاب توســط پژوهشــکده مطالعــات

فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــا همــکاری موسســه خانــه کتــاب ایــران
در ســرای کتــاب خانــه کتــاب برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت رضــا ماحــوزی عضــو
هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه بــه
انــدازه کافــی دربــارة کانــت بــه فارســی کتــاب
وجــود دارد امــا جــای مبحــث فلســفه علــم در
ادبیــات فارســی خالــی بــود گفــت :کانــت ســه
نقــد مهــم دارد کــه در نیمــه نخســت نقــد اول
تمــام دغدغــه کانــت تبییــن سرشــت علــم اســت
و توضیــح اینکــه گزارههــای ضــروری و کلــی
علــوم تجربــی و علــوم دقیقــه چگونــه حاصــل
میشــود .بنابرایــن بســیار شایســته اســت کــه نقــد
اول کــه یکــی از چنــد اثــر اصلی فلســفی دنیاســت
را از ایــن زاویــه بنگریــم و نشــان دهیــم یــک تأمــل
فلســفی دربــارة علــم در دوره روشــنگری چگونــه
ویژگیهایــی دارد.
وی افــزود :شــاید یکــی از وجــوه تمایــز کار مــن
بــا دیگــر کارهــای موجــودی کــه بحــث معرفــت
در اندیشــه کانــت پرداختهانــد ،دیــدن مالحظــات
فلســفه علمــی کانــت در کلیــت نظــام فکــری او
اســت .لــذا در کنــار بخــش نخســت ایــن کتــاب
کــه بــه موضــوع تبییــن ســاخت گزارههــای
علمــی اختصــاص یافتــه اســت ،در نیمــه دوم
کتــاب بــه ارتبــاط فلســفه علــم بــا زیباییشناســی،
غایتشناســی ،اخــاق ،و بطورکلــی بــه نظــام
کامــل فلســفی اشــاره شــده اســت .کانــت خــود
بیــان داشــته اســت کــه یــک نظــام فلســفی زمانــی
کامــل اســت کــه تمــام اجــزای آن در ارتباطــی
ارگانیــک بــا همدیگــر باشــند .بــر همیــن اســاس
هــم ،فلســفه علــم کانــت بخشــی از ایــن نظــام
کامــل فلســفی اســت کــه ارتباطهــای متعــددی

بــا دیگــر اجزائــی دارد کــه کانــت در قــدم
نخســت آنهــا را از هــم جــدا کــرد.
معــاون پژوهشــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی در ادامــه گفــت :بنابرایــن میتوانیــم
ایــن پرســش را طــرح کنیــم که فلســفه علــم کانت
چگونــه ارتباطــی بــا دیگــر اجــزای فلســفه او دارد؟
بــه عبــارت دیگــر اگــر مــا ســه نقــد داریــم یعنــی
نقــدی کــه بــه قــوای ذهنــی میپــردازد ،نقــدی
کــه بــه مباحــث اخــاق و دیــن دارد و نقــدی کــه
بــه مباحــث زیباییشــناختی و مباحــث فرهنــگ
میپــردازد ارتبــاط ایــن فلســفه علــم بــا پارههــای
دیگــر نظــام فکــری او چگونــه اســت؟
بــه گفتــه ماحــوزی :در قســمت دوم کتــاب
تــاش شــده تــا عالوهبــر بازگردانــدن آنچــه هیــوم
از علــم ســلب کــرد ،مقومــات بیشــتری بــه علــم
اضافــه شــود و علــم مســتحکمتر از دوران قبــل،
حجیــت خــود را ابــراز دارد .بــه ایــن معنــا ،فلســفه
اخــاق و زیباییشناســی و فرهنــگ و قــوای
حــس و خیــال و عقــل همگــی بــه کمــک علــم
میآینــد تــا علــم بگون ـهای مســتحکم کار خــود
را پیــش ببــرد.
وی تصریــح کــرد :بــه همیــن دلیــل اســت کــه
اگــر بخواهــم عن ـوان ایــن کتــاب را بــه صــورت
کاملتــر بیــان کنــم شــاید شایســته اســت عن ـوان
کتــاب «از فلســفه علــم تــا علــم فلســفه» باشــد
تــا بتوانــد ادعــای ایــن کتــاب را توضیــح دهــد.
کانــت خــود از مفهــوم علــم فلســفه یعنــی فلســفه
بهمثابــه یــک کل یــاد کــرده اســت.
ماحــوزی یــادآور شــد :موضوعــی کــه در ایــن
کتــاب نیامــده امــا در کتــاب دیگــر بــا عنــوان

فلســفه دانشــگاه بــه آن پرداختهام مســئله دانشــگاه
اســت .کانــت بعــد از اینکــه این ماموریــت بزرگ،
یعنــی فلســفه بــه مثابــه علــم و فلســفه بهعنــوان
یــک کل را بــرای فلســفه در نظــر گرفتــه اســت،
بــه نقــش بســیار مهــم فلســفه در مدیریت دانشــگاه
بهعنـوان مغــز متفکــر جامعـهای کــه رو بــه آینــده
دارد اشــاره کــرده اســت .کانــت در رســاله نــزاع
دانشــکدهها بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش
اســت کــه فلســفه در دانشــگاه چــه کاره اســت
و چــه خدمتــی میتوانــد داشــته باشــد؟ طرحــی
کــه کانــت بــرای اســتقالل دانشــگاه ارائــه داده
اســت مــا را بــه مفهومــی از آینــده جامعــه هدایــت
میکنــد .بــه ایــن معنــا نیمــه دوم کتــاب «فلســفه
علــم کانــت» بــا دو مبحثــی کــه در کتــاب فلســفه
دانشــگاه آمــده اســت ارتبــاط دارد.
منوچهــر صانعــی دره بیــدی ،مترجــم و پژوهشــگر
فلســفه و اســتاد بازنشســته دانشــگاه شــهید بهشــتی
در ادامــه ایــن نشســت گفــت :نخســتین نکت ـهای
کــه بایــد در ایــن جلســه بــه آن اشــاره کنــم در
عنـوان کتــاب اســت .عنـوان کتــاب اخــص اســت
و محتـوا چیــزی بیــش از عنـوان اســت و لــذا ایــن
عنــوان بــه محتــوای کتــاب ظلــم کــرده اســت.
بــه نظــرم بهتــر ایــن بــود کــه عنــوان بــه «نقــد
و تحلیــل آراء کانــت» تغییــر مــی یافــت و زیــر
عن ـوان آن «فلســفه علــم کانــت» میآمــد .نکتــه
دیگــر اینکــه اســتادان و دانشــجویان فلســفه بایــد
ً
حتمــا ایــن کتــاب را جــدی گرفتــه و مطالع ـهاش
کننــد.
وی افــزود :مــا از مطالعــه منابــع غربــی موثــق در
دنیــای امــروز و بــه طــور کل آثــاری کــه در ۱۵۰
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ســال گذشــته بــه زبانهــای غربــی نوشــته شــده
ایــن نکتــه را درمییابیــم کــه ا بایــد فهممــان
ً
را نســبت بــه آنچــه عمدتــا تــا کنــون دربــاره
فلســفههای غربــی و یونانــی گفتهایــم تغییــر
دهیــم و فهــم دقیقتــری را بــه دســت آوریــم .ایــن
کتــاب خوشــبختانه کانــت را آنگونــه کــه هســت
معرفــی کــرده اســت و بــه مفاهیــم تخصصــی در
چارچــوب فلســفه خــود کانــت وفــادار مانــده
اســت.
مترجــم کتــاب «رشــد عقــل :ترجمــه و شــرح
مقالــه کانــت بــا عن ـوان «معنــای تاریــخ کلــی در
غایــت جهــان وطنــی» بــا اشــاره بــه مشــکالت
عدیــده فهــم فلســفههای غربــی در تمــدن
اســامی گفــت :مــا در فهــم فلســفه مغــرب
زمیــن گرفتاریهــای زیــادی داشــتهایم .کســانی
کــه ارســطوی زیســت شــناس را حکیــم الهــی
نامیدهانــد هیــچ بعیــد نبــود کــه کانــت و دکارت
را نیــز آیتاللــه بنامنــد ،کمــا اینکــه ایــن کار
را نیــز انجــام دادهانــد .ایــن عــدم فهــم درســت
از فلســفههای غربــی گرفتــاری شــدید ماســت
کــه بایــد تصحیــح شــود .رضــا ماحــوزی در ایــن
کتــاب ســعی کــرده ایــن فیلســوف برجســته عصــر
جدیــد را آیــت اللــه نخوانــد .ایــن کتاب به نســبت
بســیاری از تألیفــات ایرانیــان دربــاره کانــت ،اثــر
بهتــری اســت و فهــم درســتی از کانــت در آن
ارائــه شــده اســت .زبــان کتــاب ســلیس و روان
اســت و مغلــق نیســت.
مترجــم کتــاب «درسهــای فلســفه اخــاق»
ایمانوئــل کانــت همچنیــن اضافــه کــرد :بیشــترین
ترجمــه آثــار کانــت بــه فارســی بــه قلــم مــن
اســت .مــن همــه آثــار کانــت را بــه آلمانــی
خوانــدهام و بــا چــم و خــم آثــارش آشــنا هســتم
و پیچیدگیهــای اندیشــه او را میدانــم .یــک
مشــکل دیگــر مترجمــان و مولفــان فارســی در
ایــن اســت کــه کانــت را از طریــق ترجمههــای
انگلیســی خوانــده و ترجمــه کردهانــد؛ چنانکــه
واژه دازایــن در آثــار کانــت را – کــه قبــل از هیدگر
بــه تشــریح آن پرداختــه بــود -بــه اگزیســتنس
ترجمــه کردهانــد و همیــن ترجمــه و درک غلــط
بــه فارســی هــم منتقــل شــده اســت. .همچنیــن
کتــاب از قلــم خوبــی برخــوردار اســت و زبانــش
مغلــق و پیچیــده هــم نیســت.
اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی در ادامــه یــادآور
شــد :در ایــن کتــاب کانــت فیلســوف وحــدت
خوانــده شــده و ایــن برخــاف فهــم رایــج از

کانــت اســت .همچنیــن در ایــن کتــاب شایســته
بــود بــه ســهم هیــوم در انقــاب کپرنیکــی
مفصلتــر اشــاره میشــد .در ترجمــه واژه
 Transcendentalهــم بهتــر اســت بــه جــای
اســتعالیی از واژه فراتجربــی اســتفاده شــود.
در ادامــه ایــن نشســت علــی حقــی اســتاد فلســفه
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا بیــان اینکــه امــروزه
کارهــای زیــادی دربــاره کانــت انجــام میشــود
گفــت :علیرغــم اینهمــه کار مبحــث «مبانــی
مابعدالطبیعــه علــوم طبیعــی» کانــت خالئــی
در فارســی بــود کــه در کتــاب دکتــر ماحــوزی
توجهــی بــه آن شــده اســت و جــا دارد بــا توجــه به
اثــر مســتقل کانــت در ایــن حــوزه ،کتابــی دیگــر
بــا همیــن عنـوان نــگارش شــو تــا حــق مطلــب بــه
شایســتگی ادا شــود .بــه کفتــه وی ،کتــاب آقــای
ماحــوزی بــرای اولیــن بــار تــاش کــرد ه اســت
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بخشــی از ایــن خــاء را پــر کنــد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ماحــوزی بــه
پرسـشهای منتقدیــن و حاضریــن در جمع پاســخ
گفــت و اشــاره کــرد کــه در فصــل هشــتم ایــن
کتــاب بــه موضــوع وحــدت در اندیشــه کانــت،
آنگونــه کــه در نقــد ســوم (نقــد قــوه حکــم) ابــراز
شــده اســت پرداختــهام و نشــان دادهام بــه چــه
معنــا کانــت در بحــث تجزیــه و ترکیــب بــه عنـوان
دو رکــن روش دکارتــی ،بزرگتریــن پیــرو دکارت
اســت.
او نخســت مرزهــای دانــش را طبــق ادعــای
پیشــگفتار نقــد اول از هــم تفکیــک کــرده اســت
و ســپس آنهــا را بــه هــم مرتبــط میکنــد تــا
بدیــن ترتیــب بعــد از اجــرای پــروژه تفکیــک
قـوای ذهــن و تمییــز قلمروهــای ویــژه هــر کــدام،
ارتبــاط عملــی آنهــا بــا یکدیگــر را نشــان دهــد.
بــا ایــن تعبیــر کانــت فیلســوف انفصــال و اتصــال
ً
اســت و نــه صرفــا انفصــال.
مولــف کتــاب «فلســفه علــم کانــت» یــادآور
شــد :بنابرایــن وقتــی مــن از وحــدت در نظــام
فکــری کانــت ســخن میگویــم منظــورم آن
اســت کــه کانــت بعــد از اینکــه قلمــرو فاهمــه را
کــه قلمــرو علــم تجربــی و شــناختهای متعیــن
اســت از عقــل جــدا میکنــد و خیــال را از ایــن
دو و در درون خــود خیــال هــم خیــال تعینــی و
تاملــی را از هــم متمایــز ســاخت ،بــه ارتبــاط
ایــن قلمروهــا میپــردازد .بنابرایــن بــا زدن ایــن
پلهاســت کــه وجــه حمایتــی دیگــر قلمرهــا از
علــم تجربــی تبییــن میشــود.
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نشست نقد و بررسی کتاب

«زنان در جهان دانشگاهی» برگزار شد

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «زنــان در جهان دانشــگاهی» ویراســته «ربه کا راجــرز» و «پاســکال مولینیه»
بــه همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری شــنبه  22تیرمــاه

در کتابخانــه دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .ســخنرانان ایــن نشســت خدیجــه
کشــاورز از مترجمــان کتــاب و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،زهــره

انــواری عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،مهــری طیبینیــا پژوهشــگر
مســائل اجتماعــی و نفیســه شــریفی پژوهشــگر حــوزه مطالعــات زنــان بودنــد.

خدیجــه کشــاورز در ابتــدای ایــن نشســت بــا
بیــان اینکــه در حــوزه مطالعــات زنــان در آمــوزش
عالــی ،ادبیــات علمــی زیــادی وجــود نــدارد،
گفــت :کتــاب زنــان در جهــان دانشــگاهی
ســومین کتــاب ترجمــه شــده در ایــن حــوزه
اســت کــه تجربــه جهانــی از نابرابریهایــی کــه
در حــوزه زنــان در آمــوزش عالــی وجــود دارد را
بــه بحــث گذاشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد ســال اخیــر کــه
در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
فعالیــت مــی کنــد عمــده پژوهشهایــش بــر
حــوزه دانشــجویان دختــر و اســاتید زن متمرکــز
شــده اســت ،افــزود« :بــرای هــر پژوهشــگری این
نکتــه کــه بتوانــد ادبیــات حــوزه کاری خــود را
گســترش دهــد خوشــایند اســت ،ترجمــه کتــاب
زنــان در جهــان دانشــگاهی هــم در همیــن راســتا
اســت .امیــدوارم بتوانــد در ایــن زمینــه کمکــی
کــرده باشــد».
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات

فرهنگــی و اجتماعــی بیــان کــرد« :گرچــه
مباحــث کتــاب بیشــتر بــه کشــورهای غربــی
و چنــد تجربــه دیگــر ماننــد هائیتــی و ابیجــان
میپــردازد امــا ایــن تجربــه میتوانــد بــرای
جامعــه ایــران هــم مفیــد باشــد».
کشــاورز در ادامــه گفــت« :کتــاب از ســه بخــش
تشــکیل شــده اســت کــه فهــم مــا از فراینــد زنانــه
شــدن دانشــگاه کمــک میکنــد .درواقــع تــداوم
فرودســتی زنــان در دانشــگاه بــه مــا کمــک
میکنــد تــا بفهمیــم دانشــگاه نتوانســته اســت
آن طــور کــه ادعــا میکنــد نهــادی «شایســته
ســاالر» باشــد».
بــه گفتــه وی «بخــش اول کتــاب تاریخی اســت.
ایــن بخــش نشــان میدهــد کــه چقــدر مســئله
حضــور زنــان در دانشــگاه در قــرن نوزدهــم
ابتــدا بــه عنـوان دانشــجو و پــس از آن بــه عنـوان
مــدرس -پژوهشــگر در دانشــگاههای فرانســه
پروبلماتیــک بــوده اســت .کتــاب بــه مــا نشــان
میدهــد کــه مســئله زنــان در آمــوزش عالــی،
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مســئلهای جهانــی اســت .هرچنــد بیــن تجــارب
زنــان در کشــورهای مختلــف مشــابهتهای
فــراوان وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه بافــت و
زمینــه ملــی هــر کشــور تفاوتهایــی هــم وجــود
دارد کــه شــناخت ســاز و کارهــای نظام جنســیت
در هــر جامعــه ،پژوهــش را ضــروری میکنــد.
در همیــن بخــش نشــان داده شــده اســت کــه در
قــرن نوزدهــم ورود دختــران در ابتــدا بــه عن ـوان
دانشــجو و ســپس بــه عن ـوان اســتاد -پژوهشــگر
در دانشــگاه بــا مقاومتهــای بســیاری مواجــه
بــود اســت».
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مقطــع تاریخــی در
فرانســه در رشــتههایی ماننــد مطالعــات قــرون
وســطی ،حقــوق و پزشــکی مانــع ورود دختــران
بــه دانشــگاهها میشــدند بــه توضیــح دالیــل
مقاومــت دانشــگاه بــرای ورود دختــران در ایــن
رشــتهها پرداخــت و گفــت :بــه طــور مثــال در
رشــتهای مثــل تاریــخ و ادبیــات قــرون وســطی ،از
آن جــا کــه ایــن رشــته نقــش مهمــی در بنیادهــای
دولــت – ملــت ســازی در جمهــوری ســوم فرانســه
داشــت ،جایــگاه زنــان فرانســوی فرودس ـتتر از
آن انگاشــته میشــد کــه در ایــن رشــته پذیرفتــه
شــوند.
او همچنیــن در مــورد بخــش دوم کتــاب توضیــح
داد« :بخــش دوم کتــاب بــه حرفــه زنــان
دانشــگاهی از منظــر جامعه شناســی و روانشناســی
اجتماعــی میپــردازد .در ایــن بخــش مــا بــا درد
و رنجهایــی مواجــه میشــویم کــه زنــان در
مصالحــه بیــن کار و زندگــی خصوصــی خــود
درگیــر آن هســتند .ایــن بخــش نشــان میدهــد
کــه در قــرن بیســتم حتــی در کشــورهای غربــی
دانشــگاه نهــادی شایســته ســاالر نیســت و در نظام
ارتقــاء ،شایســته ســاالری رعایــت نمیشــود».
وی بــه بخــش ســوم کتــاب اشــاره کــرد و گفت:
در بخــش ســوم بــه تجــارب دانشــگاههای
برخــی کشــورهای غیــر اروپایــی ماننــد ســاحل
عــاج و هائیتــی و نیــز برخــی کشــورهای آلمــان
و ســوئیس در مواجهــه بــا مســائل زنــان در
دانشــگاه پرداختــه مــی شــود .در ایــن بخــش
همچنیــن بــه اقدامــات برخــی دانشــگاههای
اروپایــی در پیشــبرد برابــری در دانشــگاه پرداختــه
شــده اســت .اقداماتــی کــه از نــگاه نویســندگان
ایــن مقــاالت گرچــه الزم هســتند ،امــا هــم چنــان
ناکافــی هســتند.
مهــری طیبینیــا بــا بیــان اینکــه توضیحاتــی کــه

معرفی و نقد کتاب
مترجــم در پانوشــت اضافــه کــرده بــرای ابهــام
زدایــی از برخــی مفاهیــم کتــاب ،راهگشــا اســت
گفــت« :عنــوان ایــن کتــاب فراتــر از زنــان در
جهــان دانشــگاهی اســت چــرا کــه مــا تبعیــض
را در فضاهــای دیگــری هــم علیــه زنــان مشــاهده
میکنیــم ،هــر چنــد در ایــن کتــاب بیشــتر روی
آمــوزش عالــی تکیــه شــده اســت».
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــاف ایــن پیــش
فــرض کــه دانشــگاه در ســطح جهــان بــی طــرف
و عدالــت محــور اســت ،در حــوزه زنــان دارای
ایــن صفــات نیســت ،افــزود :بــه عنــوان مثــال
در حــوزه ارتقــاء میبینیــم کــه عدالــت رعایــت
نمیشــود در حالــی کــه از دانشــگاه انتظــار
برابــری داریــم .ایــن موضوعــی اســت کــه در ایــن
کتــاب بــه خوبــی بــه آن اشــاره شــده و ترجمــۀ آن
را ضــروری کــرده اســت».
طیبینیــا ســپس بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا
دانشــگاه عامــل تبعیــض اســت؟ تصریــح کــرد:
«دانشــگاه نوعــی عقالنیــت مردانــه را بــرای خــود
متصــور اســت و سیاسـتهای خــود را بــر اســاس
ایــن عقالنیــت پیــش میبــرد کــه منجــر بــه ایجــاد
تبعیــض میشــود .ایــن کتــاب همــه نهادهــا را بــه
ایــن مســئله کــه مــا بایــد تبعیــض علیــه زنــان را از
بیــن ببریــم ،حســاس میکنــد .در ایــن کتــاب
رویکــرد توجــه بــه عاملیــت و ســاختار همزمــان
دیــده میشــود و از بخشهــای برجســته کتــاب
اســت».
بــه گفتــه طیبینیــا« :در ایــن کتــاب مطالعــات
فمینیســتی بــا هــدف برجســته کــردن موضــوع
عدالــت مــورد اشــاره و توضیــح قــرار گرفتــه
و نشــان داده اســت ایــن مطالعــات حتــی در
کشــورهای پیشــرفته هــم درگیــر نوعــی بدفهمــی
اســت .بــه گفتــه وی ،مخالفــان مطالعــات
فمنیســتی بــر ایــن باورنــد کــه در ایــن مطالعــات،
ایــن برابــری جــای عدالــت را میگیــرد .بنابرایــن
بایــد از ایــن مطالعــات دوری کننــد .در حالــی
کــه بایــد بپذیریــم کــه مــا در برخــی جاهــا بــه
ایــن برابــری نیــاز داریــم.
وی افــزود« :کتــاب نــکات زیــادی در حــوزه
هــای مختلــف از جملــه بــرای سیاســتگذاری
دارد .امــا میتـوان از نظــر مفهومــی آن را در چنــد
دســته طبقهبنــدی کــرد؛ ابتــدا بخشــی از کتــاب
توصیفــی از ایــن مســئله اســت کــه در فضــای
دانشــگاهی چــه اتفاقــی میافتــد .در بخشــی
دیگــر چرایــی ایــن تبعیــض تبییــن شــده اســت .در

ایــن بخــش بــه علــل فــردی و اجتماعــی پرداختــه
شــده اســت .درواقــع بــه بخشــی از علــل فــردی و
ســاختاری اشــاره شــده اســت».
طیبینیــا یــادآور شــد« :در ایــن کتــاب کلیــدواژه
هایــی ماننــد جنبــش علــم آرام ،ســقف شیشـهای،
ســقف آهنــی ،لولــه نشــتدار و نهــاد حریــص
دانشــگاه آمــده اســت کــه بــه زیبایــی میتواننــد
بــه غنــای ادبیــات در ایــن حــوزه کمــک کننــد».
زهــره انــواری عضــو هیئــت علمــی دانشــکده
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران و مســئول
کتابخانــه ایــن دانشــکده نیــز در ادامــه ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه موضــوع ایــن کتــاب
همــوراه مؤیداتــی در دنیــای واقعــی و تجربیــات
زیســته زنــان دانشــگاهی را بــه همــراه دارد
گفــت« :ایــن کتــاب بیشــتر مــن را از ایــن لحــاظ
کــه خــودم هــم چنیــن تجاربــی داشــتم و همــوراه
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بــا خــودم در چالــش بــودم ،جــذب کــرد .ایــن
کتــاب کشــورهای مختلفــی از اروپــا ،آمریــکا و
آفریقــا را مــورد بررســی قــرار داده امــا شــرق را
در نظــر نگرفتــه اســت کــه شــاید نقطــه ضعــف
آن باشــد».
وی افــزود« :مطالــب کتــاب شــامل دو دســته
مســائل عمومــی اســت کــه در همــه کشــورها
مطــرح اســت و هــم چنیــن مســائل مختــص بــه
برخــی کشــورهای حــوزه مطالعــه نویســندگان
اســت .کتــاب نمــای خوبــی ارائــه میکنــد تــا
یــک زن دانشــگاهی در ایــران ببینــد کــه ایــن
مشــکالت فقــط خــاص ایــران نیســت و مســائلی
مثــل دش ـواری حضــور در دانشــگاه و در کنــار
آن بچـهدار شــدن مســائلی هســتند کــه در خیلــی
از کشــورها مطــرح هســتند».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زنانــی کــه میخواهنــد
در دانشــگاه ســمت علمــی بگیرنــد مجبورنــد
بچ ـهدار شــدن خــود را عقــب بیندازنــد ،گفــت:
«ایــن مســئله در آلمــان شــدید اســت چــرا کــه
سیســتم حمایتــی نگهــداری از بچههــا در آنجــا
وجــود نــدارد ،امــا در فرانســه بــه دلیــل وجــود
سیســتم حمایتــی ،بچــهدار شــدن زودتــر اتفــاق
میافتــد .یــا اینکــه یــک زن دانشــگاهی مجبــور
اســت کــه خــود را محــدود بــه یــک بچــه کنــد».
انــواری در ادامــه بیــان کــرد« :ایــن عقــب
انداختــن ،باعــث شــد کــه خــود مــن نیــز بهعنـوان
مثــال از داشــتن بچههــای بیشــتر محــروم شــوم.
بــرای اینکــه یــک پســت دانشــگاهی را قبــول
کــرده بــودم و ایــن مســئله بــرای خیلــی از زنــان
عضــو هیئــت علمــی هــم اتفــاق میافتــد».
نفیســه شــریفی دیگــر ســخنران ایــن نشســت
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گفــت« :کتــاب بــر ایــن پیــش فــرض بنــا
شــده کــه محیــط دانشــگاه بیطــرف اســت در
حالیکــه بیطــرف نیســت و آدمهایــی کــه وارد
دانشــگاه میشــوند چــه اســتاد و چــه دانشــجو از
یــک ســری فیلترهــا رد شــدهاند کــه آن فیلترهــا
تعییــن کننــده هســتند .آنهــا تعییــن میکننــد کــه
چــه کســی در تولیــد دانــش ســهم داشــته باشــد.
ایــن فیلترهــا در جاهــای مختلــف متأثــر از فضــای
اجتماعــی آنجاســت .بــه هــر حــال در زمــان
خوانــدن کتــاب احســاس کــردم کــه تجربــه
زیســته خــودم اســت».
ایــن پژوهشــگر حــوزه زنــان بــا بیــان اینکــه وقتــی
جنســیت را مطــرح میکنیــم نبایــد فقــط ایــن
امــر را مختــص زنــان بدانیــم ،افــزود« :مطالعــات
جنســیت ،مطالعــات مــردان هــم هســت و ایــن
فقــط مختــص ایــران هــم نیســت بلکــه آنچــه در
کتــاب آمــده اســت نشــان میدهــد کــه بحــث
جنســیت در همــه جــا وجــود دارد .هنجارهــای
جنســیتی طبیعــی انــگاری و ذاتــی تصــور
میشــوند و پیــش فــرض مــا قــرار میگیرنــد و
ایــن نــگاه جنســیتی در کلیشـههایی مثــل توانایــی
زن و تقلیــل نقــش او بــه همســر و مــادر خــود را
نشــان میدهنــد».
وی ســپس بــا اشــاره بــه یکــی از تبعیضهــا در
حــوزه آمــوزش عالــی گفــت :در مصاحبــه جذب
هیئــت علمــی در مــورد زنــان پرسـشهایی ماننــد
اینکــه چنــد تــا بچــه داریــد ،کارهــای منــزل را
چگونــه میخواهیــد انجــام دهیــد را مطــرح
میکننــد ،در حالیکــه اینهــا زندگــی خصوصــی
ً
فــرد اســت و ایــن پرس ـشها اصــا بــرای مــردان
مطــرح نمیشــود.
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه حــاال
چــه کار بایــد کــرد افــزود« :در کتــاب ایــده
دموکراتیــک شــدن دانشــگاه مطــرح شــده اســت.
بــرای رفــع تبعیضهــا از محیــط دانشــگاه،
دموکراتیکســازی دانشــگاه راه حــل خوبــی
اســت .بهعنــوان مثــال میتــوان رشــتههای بیــن
رشــتهای ایجــاد کــرد تــا زنهــا در ایــن رشــتهها
فعــال شــوند .همچنیــن در تقســیم بودجــه بایــد
برابــری رعایــت شــود و در واقــع بایــد بــه ســمت
دانشــگاههایی حرکــت کنیــم کــه در آن زنــان بــه
رســمیت شــناخته شــوند».

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری در همــکاری بــا
مؤسســه خانــه کتــاب ایــران بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت آمــوزش عالــی ایــران و استانداردســازی
وضعیــت آمــوزش و پژوهــش علــم و فنــاوری ،اقــدام بــه برگــزاری مجموعــه نشسـتهای فرهنــگ
و دانشــگاه کــرده اســت .ایــن نشس ـتها در گام نخســت بــا هــدف معرفــی و نقــد آثــار حــوزه
آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری دوشــنبه هــر هفتــه ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای کتــاب ،در
ســاختمان خانــه کتــاب برگــزار میشــود.
در گام دوم مقــرر اســت ایدههــای برجســته و درخشــان حــوزه آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری
بــا هــدف نقــد آرا و تضــارب افــکار برگــزار شــود.امید اســت متفکــران ،اســتادان ،محققــان و
همــکاران عزیــز ایــن حــوزه مــا را در معرفــی آثــار شــاخص و شایســته نقــد و ارزیابــی در ایــن
مجموعــه یــاری رســانند.
رضا ماحوزی
دبیر علمی نشستهای فرهنگ و دانشگاه

نشست نقد و بررسی کتاب

«ایران مدرن و نظام آموزشی آن»

نخســتین نشســت از مجموعــه نشســتهای «فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقــد و بررســی کتــاب «ایــران
مــدرن و نظــام آموزشــی آن» تألیــف عیســی خــان صدیــق رئیــس دارالمعلمیــن و بعدهــا وزیــر معــارف و
رئیــس دانشــگاه تهــران اختصــاص یافــت.
ایــن نشســت بــه همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
بــا همــکاری موسســه خانــه کتــاب ایــران ،دوشــنبه چهــارم شــهریور ســاعت  16تــا  18بــا حضــور دکتــر رضــا
منصــوری ،دکتــر حســین میرزایــی ،دکتــر رضــا ماحــوزی و اســمعیل خلیلــی در ســالن ســرای کتــاب خانــه
کتــاب برگــزار شــد.

«کتــاب ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی آن» کــه
رســاله دکتــری عیســی خــان صدیــق صدیــق در
دانشــگاه کلمبیــا اســت و در ســال  ۱۳۱۰شمســی
( 1931میــادی) دفــاع شــده بــه موضــوع خدمــت
نظــام آموزشــی بــه ایــده ســاختن ایــران مــدرن و
پــس از آن ،تأســیس دانشــگاه در ایــران بــر اســاس
سیاســتهای جدیــد آموزشــی و فرهنگــی در دوره
پهلــوی نخســت پرداختــه اســت.
دکتــر رضــا منصــوری بــا اشــاره بــه مفاهیمــی چــون
علــم ،دانشــگاه ،دانــش و آمــوزش عالــی گفــت :ایــن

کتــاب دربــاره آمــوزش بــه مفهــوم کلــی اســت کــه در
آن بــه آمــوزش عالــی هــم اشــاره شــده اســت .امــا
کلمــه علــم خیلــی کــم در آن مشــاهده میشــود .در
اینجــا مــرادم از علــم ،علــم مــدرن اســت و لــذا وقتــی
از کلمــه دانــش یــاد میکنــم منظــورم علــم نیســت.
دانشــگاه نیــز در ســخنان مــن بــه معنــای عــام و بــا
یــک مفهــوم ایرانــی و از ســوی دیگــر جهانــی  ،بــه
یونیورســیته اشــاره دارد.
اســتاد دانشــگاه شــریف گفــت :ایــن کتــاب  90ســال
پیــش یعنــی هشــتاد ســال بعــد از اصــول هومبولیتــی در

معرفی و نقد کتاب
اروپــا نوشــته شــده اســت .آن زمــان ایــران وضعیــت
دیگــری داشــت و لــذا در صحبتهایمــان بایــد همــان
بســتر را درنظــر بگیریــم .ایــران در آن دوره  12میلیــون
نفــر جمعیــت داشــت و تعــداد باس ـوادان در آن کــم
بــود کــه تفــاوت زیــادی بــا دنیــای آن زمــان داشــت.
در ســطح جهانــی نیــز رســالة صدیــق زمانــی نوشــته
شــده کــه دو انقــاب مهــم علمــی در دنیــا اتفــاق
ً
افتــاده اســت .قطعــا فــردی ماننــد صدیــق از نــادر
کســانی بــوده کــه در آن دوره کار تحقیقاتــی کــرده
اســت .هرچنــد فروغــی ســالها قبــل از نــگارش ایــن
رســاله دربــاره اینکــه ایــران بایــد دانشــگاه داشــته باشــد
صحبــت کــرده و حتــی از کلمــه دانشــگاه اســتفاده
کــرده اســت .بــا اینحــال صدیــق در ایــن کتــاب از
دانشــگاه ســخنی نمیگویــد.
منصــوری افــزود :عیســی صدیــق در مقدمــه
میگویــد کــه آمریکاییهــا هیــچ شــناختی از ایــران
ندارنــد و بنابرایــن هدفــش از نوشــتن ایــن رســاله
شناســاندن ایــران بــه آمریکاییهــا بــود .بــه همیــن
دلیــل  5فصــل کتــاب دربــاره ایــران اســت بــدون
اینکــه بحــث نابســامانیها مطــرح شــود .هرچنــد
شــاید دغدغــه صدیــق توســعه ایــران بــوده باشــد امــا در
ایــن ایــن رســاله چنیــن دغدغـهای بیــان نشــده اســت.
منصــوری بــا بیــان اینکــه صدیــق توجهــی بــه علــم
نداشــته امــا عقــب افتادگــی مفــرط ایــران را میدانســته
ً
یــادآور شــد :صدیــق قطعــا توجهــی بــه علــم نداشــته
اســت و علــم را نمیشــناخته امــا آمــوزش را درک
میکــرده اســت .البــد او بــه عقبماندگــی مفــرط
ایــران هــم واقــف بــوده و ســعی کــرده اســت کــه بــه
آن بپــردازد .او میدانــد بــرای توســعه ایــران اولیــن قــدم
آمــوزش اســت و بنابرایــن ســعی میکنــد مــدارس
ایــران را توصیــف کنــد .تصور او تأســیس کالج اســت
اگرچــه بــه طــور صریــح و ضمنــی از ایــن موضــوع
در کتــاب نــام نمیبــرد و هیــچ شــاهدی در کتــاب
نیســت کــه از دانشــگاه بــه معنــای دانشــگاه حــرف
زده باشــد؛ هرچنــد از مدرســه عالــی در ایــران ســخن
گفتــه اســت.
معــاون پژوهشــی اســبق وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری یــادآور شــد :صدیــق معتقــد اســت بایــد در
ایــران مهــارت آمــوزی کنیــم تــا نســلی درســت تربیــت
شــود و بهتــر بتوانیــم ایــران را اداره کنیــم .البتــه او هیچ
جــا صحبــت نمیکنــد کــه ایــن دانــش موجــود یــک
امــر در حــال رشــد ناشــی از فعالیتهــای دانشــگاه در
جهــان اســت و مــا هــم بایــد بــه ایــن رشــد و سیاســلیت
در نظــام آموزش ـیمان توجــه داشــته باشــیم .بــه گفتــه
وی ,ایــن فقــدان توجــه بــه دینامیــک علــم در ایــران
باعــث شــده کــه مــا در ایــران دانشــگاه تهرانــی را
تأســیسکنیــم کــه رشــدی نــدارد و محــدود بــه کتاب

اســت و نــه تحــوالت جهانــی .ما در کاشــت ایــن نهال
فرهنگــی یعنــی دانشــگاه ،از ابتــدا غافــل بودیــم و بــه
همیــن دلیــل دانشــگاهها در ایــران از جنــس کالــج
هســتند.
در ادامــه ،اســمعیل خلیلــی بــا بیــان اینکــه بــرای
شــناخت صدیــق تنهــا نبایــد بــه ایــن کتــاب بســنده
کــرد بلکــه زندگــی او در ایــن زمینــه مطالعــه شــود
گفــت :مســئله عیســی صدیــق علــم نبــود و زندگــی
او نشــان میدهــد کــه او چگونــه میاندیشــید.
مســئله او اســتقرار نظــم نویــن بــود و ایــن کتــاب در
شــمار تمهیداتــی اســت کــه او بــرای اســتقرار نظــم
نویــن و ســلطنت نویــن در ایــران دارد .از ســوی دیگــر
شناســاندن ایــران بــه آمریــکا بــرای او بســیار مهــم بــود.
چــرا کــه میخواســت آمریکاییهــا بــا شــناخت
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درســت از ایــران وارد پــروژه نوســازی و مدرنیزاســیون
ایــران شــوند .در البــه الی کتــاب هــم اشــاراتی در ایــن
بــاره شــده و تمجیــد او از مورگان شوســتر در بازســازی
ایــران جدیــد و اشــاره بــه  50مدرســه آمریکایــی در
همیــن راستاســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه صدیــق تحلیــل تاریخــی درباره
ایــران نــدارد و آن گونــه کــه هــم عصــران او بــه ژرفــای
تاریــخ ایــران مســلط بودنــد او ایــن مســئله را نداشــته
اســت افــزود :عیســی صدیــق بــا فلســفه و اصــول
همبولتــی مأنــوس نبــوده اســت .ایــن فقدانهایــی
کــه در کتــاب او دیــده میشــود فقدانهــای بنیــادی
تأســیس دانشــگاه در ایــران نیــز هســت.
خلیلــی دربــارة ترجمــه ایــن کتــاب نیــز بیــان داشــت:
ترحمــه میتوانســت متناســب بــا قدمــت کتــاب،
از نثــری بســیار فاخرتــر برخــوردار باشــد و لــذا در
کتــاب شــاهد ســبک روشــن و قابــل دفاعــی از جانــب
مترجــم روبــرو نیســتیم .چراکــه نــه زبــان ترجمــه زبــان
نثــر اوایــل پهلــوی اســت و نــه بــه زبــان عیســی صدیــق
نزدیــک اســت.
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در بخــش دیگــری از ایــن
نشســت بــا اشــار بــه کتــاب دیویــد مناشــری کــه از
عن ـوان مشــابهی بــا عن ـوان کتــاب صدیــق برخــوردار
اســت گفــت جابجایــی کلمــه «ایــران مــدرن» و
«نظــام آموزشــی» نــزد مناشــری و صدیــق گویــای
اولویــت ایــران و یــا نظــام آموزشــی بــرای ایــن دو
اســت .بــه ایــن نحــو کــه بــرای صدیــق ،ایــران مهــم
اســت و نظــام آموزشــی ابــزاری بــرای ســاختن ایــران
اســت امــا بــرای مناشــری خــود نظــام آموزشــی ایــران

معرفی و نقد کتاب
مهــم اســت و نــه ایــران .بنابرایــن دغدغــه صدیــق در
ایــن کتــاب ،ایــران مــدرن اســت و نظــام آموزشــی از
جهــت نســبتی کــه بــا ایــران مــدرن برقــرار می:نــد
اهمیــت مییابــد .درصورتیکــه دغدغــه مناشــری چیــز
دیگــری اســت .او میخواهــد ببینــد چگونــه آمــوزش
مــدرن در ایــران بــه شکســتهای اجتماعــی و بــه
اهــداف ضــد خــود منجــر شــده اســت.
وی افــزود :صدیــق یــک کارگــزار -محقــق اســت و
نظــر بــه مســئولیتی کــه در حکومــت داشــته ،در رســاله
دکتــری خــود ،بــه گــزارش مفصلــی از وضــع ایــران
و ظرفیتهــا و موانــع موجــود اشــاره کــرده اســت.
بهگفتــه وی ،بــا اینکــه در کتــاب بحــث تمرکزگرایــی
مشــهود اســت امــا بــه نظــر میرســد بحــث فراهــم
کــردن مقدمــات بــرای دفــاع از ســاختار سیاســی و
دولــت متمرکــز در کتــاب برجســته اســت .در ایــن
اثــر بارهــا و بارهــا بحــث تمرکزگرایــی و دولــت-
ملتســازی مطــرح شــده و لــذا میتــوان ایــن متــن
را یکــی از مقدمــات طــرح دولــت -ملتســازی
دانســت؛ دولــت -ملتســازیای کــه البتــه بــه نحــو
تشــویشگونهآی بــرای ســاختن آن از خارجیهــا
هــم کمــک میگیــرد چنانکــه در فــراز پایانــی
مقدمــه کتــاب میگویــد« :شــاید چنیــن تصویــری
ســبب شــود آمریکاییهــا بیشــتر بــه ایــران عالقهمنــد
شــوند».
بــه گفتــه میرزایــی ،دغدغــه صدیــق علــم و دانشــگاه
نیســت چــون وقتــی میخواهــد ســاختار نظــام را بیــان
کنــد در زیــر مجموعههــای آن بــه اداره آمــوزش
عالــی اشــاره میکنــد کــه بــا آمــوزش عالــی امــروزی
بســیار متفــاوت اســت .کار صدیــق پیشادانشــگاه و در
شــرف تأســیس اســت و بــه همیــن دلیــل تمرکــز کتاب
بــر تأســیس مــدارس خصوصــی و دولتــی اســت.
اســتاد دانشــگاه تهــران عن ـوان کــرد :صدیــق ضمــن
اشــاره بــه تمرکزگرایــی در کشــور مدعــی اســت
غربیســازی در ایــران ،نیازمنــد ایــن حکومــت اســت
و بــدون آن بــه نتیجــه نمیرســد .اینجــا بــا نوعــی
تشــویش رأی نــزد صدیــق روبــرو هســتیم زیــرا او از
یکســو از ایــران راســتین کــه ایرانــی آزاد و مســتقل و
آبــاد اســت ســخن میگویــد و از ســوی دیگــر ،روی
دولــت متمرکــز بــرای غربــی شــدن تأکیــد میکنــد
بیآنکــه بــه تعــارض دولــت متمرکــز و اســتبداد و
انســداد سیاســی و فرهنگــی اشــاره کنــد.
میرزایــی در پایــان گفــت :آن چیــزی کــه باعــث
شــد فروغــی و امثــال او راه نجــات را پهلــوی اول
بداننــد ،صدیــق هــم همیــن نــگاه را دارد امــا نــگاه او
عملگرایانــه و کارگزارانــه اســت .درکتــاب حاضــر
نیــز دغدغــه او دولــت مــدرن اســت و میگویــد نظــام
آمــوزش در ایــن دولــت اساســی اســت و آمــوزش

پیامــد نظــم اجتماعــی اســت.
دکتــر رضــا ماحــوزی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه محت ـوای کتــاب «ایــران مــدرن و نظــام آموزشــی
آن» گفــت :آنچــه کــه در ایــن کتــاب مــورد توجــه
نویســنده بــوده ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــم
نظــام آموزشــی را متناســب بــا ایــران آینــده طراحــی
کنیــم؛ نظــام آموزشــیآی کــه ســاختن ایــده ایــران
مــدرن را یــاری رســاند .بــه همیــن دلیــل در فصــول
مختلــف نویســنده ســعی میکنــد تصویــری از
وضعیــت موجــود و راهکارهــای گــذر از موانــع
توســعه در ایــران را ارائــه کنــد.
وی در ادامــه گفــت :از دارالفنــون تــا زمــان نــگارش
رســاله صدیــق بــا دو مــوج در نظــام آموزشــی ایــران
روبــرو هســتیم .مــوج اول در اختیــار نظامیهــا
اســت و مــوج دوم در اختیــار فرانســویها .لــذا
سیاســتگذاران فرهنگــی و آموزشــی در حوزههــای
مختلــف کوشــیدند مــدل فرانســوی را کــه بــر
ملیگرایــی شــورمندانه و وحــدت ملــی تأکیــد
داشــت در ایــران پیــاده کننــد .صدیــق هــم ســعی
میکنــد خــط و خطــوط ایــده فرانســوی در نظــام
آموزشــی ایــران را نشــان بدهــد و اینکــه ایــده جایگزین
کــه الگــوی پراگماتیســتی آمریکایــی اســت و بــر
آزادی فکــر و عمــل افــراد تأکیــد دارد ،میتوانــد چــه
ظرفیتهایــی را بــرای نظــام آموزشــی مــا فراهــم آورد.
معــاون پژوهشــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی یــادآور شــد :اینکــه صدیــق در رســالة خــود
بــه الگــوی آلمانــی اشــاره نکــرده اســت شــاید ناشــی
از ایــن باشــد کــه او بــه امتیــاز الگــوی آمریکایــی بــر
الگوهــای اروپایــی واقــف بــود و لــذا آموزشهــای
عمومــی و محلــی و یــدی را بــر آموزشهــای نظــری
آنگونــه کــه در الگــوی هومبولتــی و یــا آمــوزش
ملیگرایانــه فرانســوی و حتــی آمــوزش متنخــوان
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انگلیســی ترجیــح مـیداد .صدیــق در  5صفحــه از این
کتــاب تــاش میکنــد نشــان دهــد آمــوزش یــدی
و عملــی در ایــران چگونــه میتوانــد ظرفیتهــای
عشــایری و روســتایی و شــهری و طبقــات و اصنــاف
را در خدمــت توســعه ایــران و مدرنیزاســیون ایــران قــرار
دهــد.
بهگفتــه ماحــوزی ،نظــر بــه ایــن نکتــه ،صدیــق در
پاســخ بــه پرســش اقتراحــی زمــان خــود مبنیبــر
اولویــت تعلیــم ابتدایــی یــا عالــی -کــه در روزنامههایی
چــون آینــده و کاوه و شــفق ســرخ و غیــره پیگرفتــه
میشــد -اولویــت را بــه تعلیــم ابتدایــی و متوســطه
داده اســت .پــس از ایــن آمــاده ســازی فرهنگــی و
اقتصــادی اســت کــه میتـوان گام بعــد یعنــی آمــوزش
عالــی در ایــران را برداشــت .بنابرایــن هرچنــد شــاه
و تیمورتــاش بــرای ســاختن دارالفنونــی عالــی و یــا
دانشــگاه عزمــی جــدی داشــتند و صدیــق در ایــن
دغدغــه مشــارکت داشــت -چنانکــه در ایــن کتــاب
بــدان بــه اجمــال اشــاره شــده اســت و در یــادگار عمــر
هــم ســخنی از آن بــه میــان آمــده اســت -امــا دغدغــه
وی در قــدم اول تعلیــم ابتدایــی بــود و نــه عالــی.
از همیــنرو هــم هســت کــه چنــدان بــه موضــوع
دانشــگاه ،کــه خــود او تجربههــای زیســته متعــددی
در اروپــا و آمریــکا داشــت اشــاره نمیکنــد و از
الگــوی هومبولتــی آلمانــی ســخنی بــر زبــان نمـیآورد
و یــا الاقــل الگوهــای دانشــگاهی را بــا هــم مقایســه
نمیکنــد امــا از «آربایتش ـولههای» آلمانــی یــا همــان
مــدارس عملــی (یــدی) ســخن میگویــد.
گفتنــی اســت ایــن نشســتها بهصــورت مســتمر،
دوشــنبهها از ســاعت  16تــا  18در «ســالن ســرای
کتــاب» مؤسســة خانــه کتــاب واقــع در خیابــان
انقــاب ،بیــن خیابــان فلســطین و بــرادران مظفــر
برگــزار میشــود.

معرفی و نقد کتاب
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برساخت اجتماعی تفاوت
تجربه زیسته دختران و پسران
دانشجو
نشســت نقد و بررســی کتــاب «برســاخت اجتماعی

تفــاوت» اثــر دکتــر حبیبپــور کــه دومیــن نشســت
از مجموعــه نشسـتهای فرهنــگ و دانشــگاه بــود
دیــروز دوشــنبه یازدهــم شــهریورماه بــه همــت

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا
همــکاری موسســه خانــه کتــاب در ســالن ســرای

کتــاب خانــه کتــاب برگــزار شــد.

در ایــن نشســت ابتــدا دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون
پژوهشــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــه خاســتگاه کتــاب و طرحــی کــه ســالهای گذشــته
در پژوهشــکده بــه مدیریــت دکتــر عبــاس کاظمــی
انجــام شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت :ایــن کتــاب
یکــی از گزارشهــای طــرح کالن کالس درس
دانشــگاهی اســت کــه در ســال  1394در پژوهشــکده
انجــام شــد کــه هشــت نفــر از همــکاران پژوهشــی
پژوهشــکده بــا آن همــکاری داشــتند.
وی افــزود :دکتــر حبیبپــور در ایــن کتــاب ســه
پرســش را مطــرح کــرده اســت و ســعی میکنــد
ً
بــه آنهــا بپــردازد ،پرســش نخســت اینکــه آیــا اساســا
در تجربــه کالس درس دانشــگاهی بیــن پســران و
دختــران تفاوتــی وجــود دارد؟ دوم اینکــه اگــر تفاوتــی
وجــود دارد ایــن تفاوتهــا در کــدام موضوعــات
اســت و ســوم ایــن تفاوتهــا چــرا و بنــا بــه چــه
زمینههــای اجتماعــیای بــه وجــود آمدهانــد؟
ماحــوزی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه شــکیل بــودن
کتــاب گفــت :ایــن کتــاب از معــدود کتابهایــی
اســت کــه در حــوزه جنســیت از نــگاه روانشناســانه
خــارج شــده و ایــن موضــوع را بــا نــگاه اجتماعــی و
فرهنگــی مــورد پژوهــش قــرار داده اســت.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر کــرم حبیبپــور بــه
معرفــی کتــاب پرداخــت و گفــت :همانطــور کــه
دکتــر ماحــوزی اشــاره کردنــد خاســتگاه ایــن کتــاب
از طــرح کالن کالس درس بــود .ایــن کتــاب حاصــل
پیمایشــی اســت کــه مجــری آن دکتــر آمنــه صدیقیــان
بــود.
وی در ادامــه افــزود :کتــاب ســه پرســش محــوری
دارد؛ ابتــدا اینکــه آیــا در کالس درس تفاوتــی بیــن
دختــران و پســران وجــود دارد؟ نتیجــه هــم ایــن

اســت کــه دختــر و پســر در برخــی از شــاخصها
تفاوتهایــی را تجربــه میکننــد.
بــه گفتــه حبیبپــور :پرســش دوم بــه اینکــه حــاال
اگــر تفــاوت وجــود دارد در کجاســت پرداخته اســت.
ً
مثــا کالس درس در دانشــگاهها دخترانــه اســت امــا
مدیریــت علمــی و کنتــرل علمــی آن پســرانه اســت.
مطالعــه نشــان میدهــد کــه شــعف دانشــگاهی در
بیــن دختــران بیشــتر از پســران اســت .همچنیــن انگیزه
ورود بــه دانشــگاه در پســران منزلــت نیســت و بیشــتر
کســب شــغل و مهارتجویــی اســت درصورتیکــه در
دختــران منزلتجویــی اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمــی در ادامــه
بــه برخــی دیگــر از تفاوتهایــی کــه در کتــاب
آورده شــده پرداخــت و یــادآور شــد :در پســران
توجــه بــه آمــوزش نســبت بــه دختــران بیشــتر اســت.
مطالعــات دختــران بیشــتر در همــان چارچــوب
دروس دانشــگاهی اســت امــا در پســران عمومیتــر
و مطالعــات غیــر دانشــگاهی بیشــتر اســت .پســران
اســتاد علمــی را اســتادی کــه باس ـواد باشــد میداننــد
امــا از نظــر دختــران اســتاد مطلــوب اســتادی اخالقــی
و در عیــن حــال علمــی اســت .اســتفاده علمــی
دختــران از فضــای مجــازی بیشــتر از پســران اســت.
وی در ادامــه بــه تفاوتهــای دیگــری کــه در ایــن
طــرح بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت اشــاره کــرد و
گفــت :دربــاره ســرقت علمــی هــر دو جنــس یعنــی
هــم دختــر و هــم پســر ســرقت علمــی میکننــد امــا
در تقلــب آزمــون پســران بیشــتر تقلــب میکننــد.
ایــن جامعهشــناس تأکیــد کــرد :واقعیــت ایــن اســت
کــه کالس و دانشــگاه ذات گفتمانــی دارد و ذات
گفتمــان هــم در تفــاوت اســت ،امــا وقتــی ایــن تفاوت
بــه نابرابــری ختــم میشــود مشــکل آفریــن میشــود.

در جامعــهای کــه دختــران و پســران از بچگــی بــه
گونــهای جنســیتی تربیــت میشــوند ،ایــن تفــاوت
ریش ـهای تاریخــی دارد و درواقــع یــک امــر طبیعــی
تلقــی میشــود.
حبیبپــور ادامــه داد :فضــای کالس درس در ایــران
ً
فضایــی کامــا ســرد اســت کــه ایــن امــر در بیــن
دختــران ســردتر اســت و آنهــا ایــن فضــای ســرد را بــا
سکوتشــان تقویــت میکننــد .جامعــه جنســیتی ایــن
تفــاوت جنســیتی را در کالس درس رقــم زده اســت.
البتــه ایــن فضــای ســرد در همــه جــای دنیا وجــود دارد
و از بیــن نمـیرود ،امــا در جامعــه ایــران بــا توجــه بــه
شــرایط فعلــی ایــن فضــا همچنــان حضــور دارد.
خدیجــه کشــاورز عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی دیگــر ســخنران ایــن
نشســت در ابتــدای ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه
دانشــگاه قــرار اســت مکانــی شایســته ســاالر باشــد
امــا در آن بیعدالتیهــا ادامــه مییابنــد گفــت:
در جایــی کــه دانشــگاه قــرار اســت شــهروند آزاد و
کامــل تربیــت کنــد و دانشآموختــگان آن مس ـولیت
اجتماعــی داشــته باشــند و دانشــگاه بــه کــم رنــگ
شــدن بیعدالتــی کمــک کنــد ،شــاهد آن هســتیم
کــه همیــن دانشــگاه چگونــه ایــن فضــای بیعدالتــی
را تقویــت میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک مــردم شــناس فرانســوی
کتــاب مهمــی دربــاره ســلطه مردانــه و زنانــه دارد
و او ایــن ســلطه را جهانــی میدانــد و نســبت بــه
حــذف آن بدبیــن اســت ،گفــت برخــی دیگــر بــر
ایــن باورنــد کــه ایــن ســلطه امــری اجتماعــی اســت
و چــون اجتماعــی اســت میت ـوان آن را از بیــن بــرد.
لــذا در مقابــل نــگاه ذاتگرایانــه نخســت ،ایــن نــگاه
مصلحانــه هــم وجــود دارد .دکتــر حبیبپــور در

معرفی و نقد کتاب
کتــاب خــود ایــن تفــاوت را یــک محصــول اجتماعــی
میدانــد امــا در جاهایــی در توضیــح و تفســیر
یافتههــا نگاهشــان ذاتگرایانــه اســت .در جاهایــی
هــم کلیشـههایی را تولیــد کــرده و پیــش داوریهایــی
ارائــه داده اســت.
ً
کشــاورز در ادامــه افــزود :مثــا یــک حکــم کلــی در
ایــن کتــاب ارائــه شــده اســت مبنــی بــر اینکــه انگیــزه
دختــران بــرای ورود بــه دانشــگاه صــرف ورود بــه
دانشــگاه اســت ،امــا انگیــزه پســران ،کســب مهــارت
و شــغل اســت .ایــن در حالــی اســت کــه یافتههــا
خــاف ایــن را بیــان میدارنــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی بــا اشــاره بــه کتــاب رؤیــای ناتمــام
دختــران دانشــجو اثــر خــود ایشــان گفــت :تحقیــق مــا
در ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه مهمتریــن دغدغــه
دختــران دانشــجو نســبت بــه کاری اســت کــه بعــد از
فــارغ التحصیلــی دارنــد .دادههــای ســازمان آمــار هــم
نشــان میدهــد کــه بیــکاری دختــران حــدود دو و
نیــم برابــر پســران تحصیلکــرده اســت .آمارهــا نشــان
میدهــد کــه دختــران تمایــل بــه بــازار کار دارنــد امــا
درب بــازار کار بــه روی آنهــا بســته اســت .بنابرایــن
بــه ایــن مســائل بایــد اشــاره شــود و بحثــی کــه علمــی
نیســت را مطــرح نکنیــم چراکــه بازگــو کننــده همــان
پیــش داوریهــای گذشــته اســت.
کشــاورز تأکیــد کــرد :بحثهایــی ماننــد اینکــه
پســران علمیتــر از دختراننــد مطــرح میشــود کــه
در فصــل چهــارم همیــن کتــاب ،ایــن حکــم نیــز
نقــض شــده اســت ،درصورتیکــه مــا بایــد بگوییــم
کــه چــه شــرایطی در کالس درس هســت کــه ایــن
تفاوتهــا را ایجــاد میکنــد؟ همچنیــن بعضــی از
تیترهــا ماننــد دختــران معدلــی و پســران علمــی خیلــی
ژورنالیســتی هســتند .خیلــی از اوقــات ممکــن اســت
پســران ســوادی در زمینههــای مختلــف نداشــته

باشــند امــا فضایــی کــه بــه آنهــا داده شــده اســت
ســبب شــده کــه بتواننــد در کالس فعالتــر باشــند و
ایــن یــک امــر تاریخــی اســت کــه بــر زنــان تحمیــل
شــده اســت.
دکتــر مهــری الســادات طیبینیــا آخریــن ســخنران
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه حضــور دکتــر حبیبپــور در
حــوزه زنــان گفــت :همانطــور کــه نوشــتههای زنانــه
در جامعــهای مردانــه ارزشــمند اســت نوشــتههای
مردانــه در جامعــه زنــان هــم بســیار ارزشــمند اســت.
بنابرایــن حضــور دکتــر حبیبپــور و قلــم زدنشــان را
در ایــن حــوزه بســیا ارج میگــذارم.
وی در ادامــه گفــت :ســخنان مــن در ایــن نشســت
شــامل دو بخــش روشــی و مفهومــی اســت .بــا توجــه
بــه نــام کتــاب یعنــی برســاخت اجتماعــی تفــاوت،
انتظــارم ابتــدا ایــن اســت کــه یــک فضــای پیمایشــی
و در ادامــه تحققاتــی در ایــن کتــاب ارائــه شــود.
بــا ایــن توضیــح کــه از عن ـوان کتــاب انتظــار داریــم
یــک ســری موضوعــات کلیــدی مطــرح شــود و پیــرو
آن سیاســتگذاری را مطــرح کننــد .مــا از برســاخت،
پارادایــم اجتماعــی را انتظــار داریــم .وقتــی بــه
برســاخت اشــاره میکنیــم بایــد شــاهد برســاخت
ً
تفاوتهــا باشــیم و نــه صرفــا بازتولیــد و تکــرار همــان
فضــای موجــود.
ایــن فعــال حــوزه زنــان افــزود :در تحقیقــی کــه
برســاخت داریــم بــا ســه زمینــة جامعــه ،دانشــگاه و
کالس درس روبـهرو هســتیم ،بنابرایــن ایــن ســه زمینــه
اجتماعــی از همدیگــر تفکیــک میشــوند .در ایــن
جــا مشــخص نیســت کــه رضایــت از دانشــگاه اســت
یــا از کالس درس؟ همچنیــن چارچــوب نظــری
تحقیــق دقیــق مطــرح نشــده اســت .آیــا تفــاوت
جنســیتی یــک مســئله اســت؟ فــرض شــما ایــن بــوده
اســت کــه کالس نمیتوانــد تفــاوت جنســیتی داشــته
باشــد؟ کجــا تفــاوت مســئله میشــود؟ اگــر مانــع و
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مشــکل موردنظــر ،یادگیــری تشــخیص داده شــده
اســت ،ایــن تشــخیص بــه معنــای پذیرفتــن نــگاه
روانشناســی اســت.
بــه گفتــه طیبینیــا؛ در ایــن کتــاب ،نــوع روابــط بــا
اســتاد در کالس دیــده نشــده اســت .نقــش برنامههای
درســی بــه عن ـوان یــک امــر اجتماعــی دیــده نشــده
اســت .بــه نظــر میرســد کــه در ایــن تحقیــق اوریــب
جنســیتی بــا اوریــب پژوهشــی همــراه شــده اســت کــه
اگــر اینگونــه باشــد منجــر بــه بازتولیــد کلیشــههای
ً
گذشــته میشــود .مثــا در جایــی نوشــته شــده
بــود کــه پســران اســتداللیاند .شــاید بهتــر بــود کــه
اســتداللیتر بــه کار بــرده میشــد چــرا کــه ایــن دو
بــا هــم بســیار تفــاوت دارنــد .حتــی نــوع ارائــه مــا نیــز
بســیار مهــم اســت ،اینکــه آیــا داریــم جنســیتزدایی
میکنیــم یــا بازتولیــد جنســیت میکنیــم؟
وی افــزود :مــا بایــد حتــی اگــر شــده عامدانــه ایــن
ً
فضــا را از بیــن ببریــم .در ایــن کار صرفــا بــه جامعــه
و کالس درس توجــه شــده و لــذا فضــای دانشــگاه
غایــب بــود درصورتیکــه دانشــگاه بــه عن ـوان نهــادی
کــه نقــش آفریــن اســت و کارش ایجــاد ایــن تفــاوت
اســت دخالــت دارد .یــا در جایــی دیگــر آمــده کــه
زنــان انفعالــی و پســران عقالنیانــد .پرســش ایــن
اســت کــه چــرا فکــر میکنیــد کــه زنــان منفعــل
هســتند؟ اینکــه زنــان چــارهای ندارنــد به معنــی انفعال
نیســت .اگــر بــرای مــردان ورود بــه دانشــگاه هدفمنــد
اســت بــرای زنــان هــم هســت .انفعالــی بــودن زنــان
هدفمنــد نیســت بلکــه گفتمــان دانشــگاه آن را
تحمیــل میکنــد .در کل مــا نیازمنــد نوشــتههای
زنــان در جامعــه مردانــه هســتیم چــرا کــه بخشــی از
ایــن اســتداللها زائیــده اوریــب جنســیتی نیســت
بلکــه بســیاری از آنهــا زائیــده پیشنویسهایــی
اســت کــه بــرای مــا وجــود دارد.

معرفی و نقد کتاب
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در سومین نشست «فرهنگ و دانشگاه»

کتاب «تاریخ مردم شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی» نقد و بررسی شد
ســومین نشســت از مجموعــه نشســتهای
فرهنــگ و دانشــگاه بــه نقــد و بررســی کتــاب «تاریخ
مــردم شناســی و فرهنــگ مــردم ایــران در روزگار
پهلــوی» تألیــف دکتــر حمیدرضــا دالونــد عضــو
هیئــت علمی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات
فرهنگــی اختصــاص یافــت .ایــن نشســت بــه همــت
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و بــا
همــکاری مؤسســة خانه کتاب ایـران دیروز دوشــنبه
بیســت و پنجــم شــهریور مــاه در ســالن سـرای خانه
کتــاب بــا حضــور دکتــر نعمــت اللــه فاضلــی و دکتــر
جبــار رحمانــی و مؤلــف کتــاب برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر جبــار رحمانی با اشــاره
بــه اینکــه ایــن کتــاب یکــی از کتابهایــی اســت کــه
دربــاره تاریــخ علــم و تاریــخ مردمشناســی اســت گفت:
نکتـهای کــه ایــن کتــاب میخواهــد بگویــد ایــن اســت
کــه متأســفانه تاریــخ رشــتهها را نتوانســتیم خــوب بیــان
کنیــم .اقــدام پژوهشــکده در انتشــار ایــن تاریخهــا یــک
حرکــت نوپــا اســت کــه خوشــبختانه یکــی از قویتریــن
تاریخهــا تاریــخ مردمشناســی اســت کــه در فارســی
چنــد اثــر خــوب منتشــر شــده اســت.
وی بــه مســئله اصلــی ایــن رشــته کــه در ایــن کتــاب هــم
بــه آن پرداختــه شــده اشــاره کــرد و گفــت :مســئله ایــن
کتــاب را میت ـوان در ســه ســطح بیــان و تحلیــل کــرد؛
ابتــدا اینکــه مردمشناســی یــک علــم اجتماعــی اســت.
دیگــر اینکــه میتوانیــم بحــث تولــد یــک فرهنــگ،
مــردم ،تــوده و جامعــه را داشــته باشــیم کــه در امتــداد
جنبــش مشــروطه و دوره مــدرن اســت کــه ایــن ایدههــا
در آن فضــا مطــرح میشــود و کمکــم در فضــای
سیاســی و روشــنفکری ســاخته و مطــرح شــده اســت و
ســوم ،بــه دنبــال آن فضــا اســت کــه یــاد میگیرنــد کــه
ً
فرهنــگ را بــه مفهــوم علمــی آن بررســی کننــد .اتفاقــا
چیــزی کــه بــه خوبــی در ایــن کتــاب مطــرح میشــود
ایــن اســت کــه در ابتــدای تأســیس مردمشناســی
رویکــرد نســبیگرایانه بــه فرهنــگ و فهــم فرهنــگ از
منظــر کنشــگران آن غلبــه دارد و نــگاه نخبهگرایانــه را
جــدی نمیگیــرد ،بلکــه فراتــر از آن اســت .شــاید بتـوان
گفــت کــه بــه تعبیــری ایــن کتــاب تاریــخ رســمی ایــن
نهــاد اســت.
بــه گفتــه رحمانــی :در ســطح دوم میتـوان ایــن رشــته را
بــه عنـوان بخشــی از یــک جنبــش روشــنفکری دانســت
چـرا کــه مســئله مردمشناســی یــک بحــث جــدی در بین
روشــنفکران از هدایــت تــا آل احمــد و تــا امــروز اســت.

یکــی از پرس ـشهای اساســی روایــت مردمشناســی ایــن
اســت کــه چــه بایــد کــرد؟ لــذا روشــنفکران چــه در
بازخوانــی انتقــادی فرهنــگ مــردم و چــه در بازخوانــی
انتقــادی توســعه و ملحقــات آن در دســتگاه سیاســی
ایـران ســعی میکردنــد کــه از ایــن علــم اســتفاده کننــد.
لــذا بخشــی از پــروژه روشــنفکری در ایــران کارهــای
مردمنگارانــه اســت.
وی افــزود :امــا در ســطح ســوم میتــوان ایــن علــم را
بــه عنــوان یــک علــم سیاســتگذار و خدمتگــذار بــه
قــدرت دانســت .وقتــی بــه بنیانگــذاران ایــن رشــته و
از جملــه فروغــی توجــه میکنیــم متوجــه میشــویم
کــه حواسشــان بــوده کــه چــرا ایــن رشــته را تأســیس
میکننــد.
رحمانــی در ادامــه یــادآور شــد :نکتــه مهــم ایــن کتــاب
ایــن اســت کــه ایــن علــم بــا ایــن قدمــت چـرا هنــوز در
دانشــگاه جــا نیفتــاده اســت؟ و از ایــن علــم بــه عن ـوان
یــک علــم دســت دوم یــاد میشــود .ایــن کتــاب خیلــی
خــوب نشــان میدهــد کــه هوشــمندی در تأســیس ایــن
علــم بــود ،امــا هوشــمندی در تربیت نیروهــای متخصص
و تــداوم و نهادســازی در کار نبــوده اســت .لــذا ایــن
رشــته در همــان ابتــدا بــه دســت نامتخصصــان افتــاد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی گفــت :در مجمــوع کتــاب میتوانــد بــه
بازخوانــی معرفــت در ایـران کمــک کنــد چـرا کــه یکی
از بحثهایــی کــه در ایــران مطــرح اســت ایــن اســت
کــه مــا همچنــان علــم را بــه معنــای علــم نمیفهمیــم.
ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه عــدهای از نخبــهگان
قــدرت یــا روشــنفکران سیاســی و محققــان سیاســتگذار
حواسشــان بــوده کــه ایــن گــروه را چگونــه تأســیس کنند

و چگونــه بــه خدمــت بگیرنــد.
حمیدرضــا دالونــد مؤلــف ایــن کتــاب در ادامــه ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه موضــوع تاریــخ مردمشناســی
دارای اهمیتــی فراتــر از نقــد ایــن کتــاب اســت گفــت:
اهمیــت تاریــخ علــم بر کســی پوشــیده نیســت ،امــا فراتر
از آن اهمیــت تاریــخ اســت .همــه مــا یــک عمر زیســتی
و یــک عمــر فرهنگــی داریــم .ایــن عمــر فرهنگیمــان
تابعــی از دانــش تاریــخ ماســت .هــر آدمــی بــه انــدازهای
کــه تاریــخ میدانــد و از گذشــتهاش آ گاه اســت از
آن عمــر فرهنگــی و بســتری کــه در آن زیســته اســت
برخــوردار اســت .او میتوانــد ادعــا کنــد کــه مــن 2500
ســال عمــر دارم یــا چهــل ســال عمــر دارم یــا همیــن عمر
زیســتیام را دارم .بــه همیــن ســبب در حــوزه علــوم هــم
همیــن امــر حاکــم اســت.
وی افــزود :مــن تاریــخ و زبانهــای باســتان خوانــدم و
بنــا بــه دالیلــی وارد مطالعــات مردمشناســی شــدم .بعــد
از آشــناییام بــا مرحــوم انجویــی و آرشــیوهای ایشــان
متوجــه شــدم کــه عمــر مــن همیــن کاری اســت کــه
ایشــان کــرده اســت .حــاال بــا ایــن چــه کار میتوانــم
بکنــم؟ بــا مشــاهده آن گنجینههــا وارد ایــن حــوزه
شــدم و بــه ســازماندهی آنهــا پرداختــم و از زمانــی کــه
جلــوی کارهایــم گرفتــه شــد احســاس کــردم کــه تنهــا
کار ممکــن ایــن اســت کــه آنهــا را بنویســم .بزرگتریــن
ضعفــی کــه در آنجــا دیــدم عــدم آ گاهــی بــه تجربــه
زیســته و گذشــته بــود کــه در این حــوزه روی داده اســت
و بــه همیــن خاطــر هیــچ کاری را نمیتوانیــم بــه پیــش
ببریــم.
بــه گفتــه دالونــد :ســعی کــردهام تاریــخ را تــا جایــی کــه
میدانــم بــدون اینکــه پیــش فرضــی داشــته باشــم روایــت
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کنــم و راوی آنچــه اتفــاق افتــاده اســت باشــم .از اینــرو
ســعی کــردهام فهرســتی از کارهایــی کــه انجــام شــده
صادقانــه در اختیــار افــراد قــرار بدهــم تــا اگــر فــردی
میخواســت شــروع کنــد آئینــهای پیــش روی داشــته
باشــد.
وی بــا اشــاره بــه تفــاوت مردمشناســی و انسانشناســی
در حــال حاضــر و اینکــه در گذشــته درگیــر ایــن
تفاوتهــا نبودیــم گفــت :اینهــا همــه نشــانه اســت.
امــا آنچیــزی کــه ارزشــمند اســت محتــوی اســت کــه
گاه در ســطح فولکلــور و گاه در ســطح مردمشناســی
و گاه انسانشناســی جلــوه میکنــد .امــا مهــم ایــن
اســت کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ بــه همیــن ســبب
انسانشناســان بنــا بــه رســالتی کــه دارنــد و پیچیدگــی
خــود انســان ،همیشــه نتوانســته انــد کــه سخنانشــان را
جمــع و جــور کننــد و یکــی از موانــع اصلــی در ایــن
حــوزه همیــن اســت.
وی افــزود :زمانــی میتوانیــم مطالعــات
انسانشناس ـیمان را کامــل کنیــم کــه نگاهــی تاریخــی
داشــته باشــیم و تاریــخ زمانــی ارزشــمند اســت کــه بــا
نگاهــی منتقدانــه و بدبینانــه و در عیــن حــال منصفانــه
بــه آن نگریســته شــود .اینهــا دالیلــی بــود کــه بــه ایــن
حــوزه پرداخت ـهام و امیــدوارم بــا راهنماییهــای دوســتان
ایــن دوره را تکمیــل کنــم .چـرا کــه تاریــخ را یــک نفــر
نمیتوانــد بنویســد امیــدوارم ایــن جلســه فتــح بابــی
باشــد تــا بایدهــا و شــایدهای ممکــن را در ایــن موضــوع
دریابیــم.
دالونــد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وضعیــت
تأســفبار آرشــیوهای ســازمانها و نهادهــا در حوزهــه
مردمشناســی اشــاره کــرد و گفــت :متأســفانه مدیــران
وقتــی میخواهنــد کارمنــدی را تنبیــه کننــد او را بــه
بخــش آرشــیو تبعیــد میکننــد و آنهــا نیــز بــدون
حوصلــه در تبعیــدگاه خــود کار کــرده و آرشــیوها را نابود
میکننــد .بســیاری از آرشــیوها نیــز در نقــل و انتقــاالت

از بیــن رفتــه اســت.
در ادامــه دکتــر نعمتاللــه فاضلــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــگاه علومانســانی گفــت :کتــاب بــه یــک معنــی
اولیــن متــن مســتقلی اســت کــه بــه صــورت یــک کتاب
تاریــخ مردمشناســی را روایــت میکنــد .وی بــا بیــان
اینکــه تاریــخ رشــتهها از چنــد جهــت اهمیــت دارد
گفــت :یــک اهمیــت تاریــخ رشــته ایــن اســت که رشــد
و توســعه دانــش در گــرو تاریــخ آن دانــش اســت .هــر
جامعـهای بـرای رشــد یــک دانــش نیازمنــد خودآ گاهــی
از خــود آن دانــش اســت .هــر دانشــی در درون تاریــخ
خــودش توســعه مییابــد .یکــی از کمبودهــای دانــش
در جامعــه مــا کمبــود تاریــخ دانــش در دوران اســت.
تــا جایــی کــه میدانــم هیــچ کــدام از دانشهــا یــک
روایــت تاریــخ نگارانــه دقیــق از خودشــان ندارنــد .شــاید
انسانشناســی جلوتــر از خیلــی از رشــتهها باشــد و ایــن
هــم بــه دلیــل اقلیــت بــودن ماســت .بــه هرحــال هــر نــوع
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پیشــرفت معرفتــی مســتلزم خودآ گاهــی تاریخــی در آن
رشــته اســت.
فاضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا دچــار گســیختگی
معرفتــی هســتیم بــه اصطالحــی کــه دکتــر رحیــم
محمــدی مبنــی بــر «تداومهــای گســیخته» بــه کار
میبــرد گفــت :یعنــی اینکــه گذشــته در آنجاهایــی هــم
کــه اســتمرار پیــدا میکنــد بــه گون ـهای اســتمرار پیــدا
میکنــد کــه کژکارکــردی دارد ،در نتیجــه تدوامهــای
مــا گســیختهاند .مــا در حــوزه معرفــت هــم بــا بح ـران
تدوامهــای گســیخته مواجــه هســتیم .بــه ایــن معنــی کــه
اگــر فــردی از ماهــا کاری انجــام میدهــد بــه ایــن دلیــل
کــه خــوب خوانــده نمیشــود و در یــک گفتگــوی
بینامتنــی ق ـرار نمیگیــرد ایــن تدوامهــا گســیخت ه شــده
و ملــزم بــه رشــته نمیشــوند گویــی کــه هرکــدام از ماهــا
کاری کــرد ه امــا اینکــه در دانشــگاهها آنهــا را تدریــس
کننــد و بــه بحــث و گفتگــو بگذارنــد ایــن اتفاقهــا
نمیافتــد و بــه ایــن کارهــا ارجــاع داده نمیشــود.
وی در ادامــه افــزود :ایــن مقــاالت کــه خیلــی زودتــر
نوشــته شــدهاند و اکنــون بــه کتــاب تبدیــل شــده
اســت الزم بــوده کــه خیلــی زودتــر از االن بــه صــورت
متنهایــی بــه دانشــگاه و رشــتهها وارد میشــد و دربــاره
آنهــا بحــث و گفتگــو میشــد.
دکتــر فاضلــی یــادآور شــد :اهمیــت تاریــخ همه رشــتهها
ایــن اســت کــه بتوانیــم از رشــتهمان آ گاه شــویم و بتوانیم
درون رشــتهمان نقــد کنیــم ،و روابــط بینامتنــی برقــرار
کنیــم و جلــوی گســیختگی را بگیریــم و انباشــت دانش
صــورت بگیــرد و درنهایــت گفتگــو صــورت بگیــرد.
بلکــه حتــی مــا بــه دلیــل جنبههــای روانکاوانــه آن بـرای
ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس بــه آن نیازمندیــم .مــا حــدود
صــد ســال اســت کــه علــوم اجتماعــی داریــم امــا هنــوز
هویتهــای خودمــان را بــه رســمیت نمیشناســیم.
دکتــر فاضلــی یــادآور شــد :کار دالونــد تأییــد و تصدیــق
کارهاســت و ایــن اســت کــه بــه اعتمــاد بــه نفــس منجــر
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میشــود .در ایــن کتــاب کــه دربــاره افــراد مختلــف
آمــده اســت فقــط مســئله اطالعرســانی نیســت بلکــه
بخشــی از آن ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس و تقویــت هویــت
خودمــان اســت .مــا نــه تنهــا بــا بحـران تــدوام گســیخته
روبروییــم بلکــه بــا بحــران ناتوانــی در بــه رســمیت
شــناختن خودمــان هــم مواجــه هســتیم .تقال بـرای وجود
صــورت میگیــرد امــا در یــک جایــی بایــد مــورخ آنهــا
را ثبــت کنــد و بــه متــن دیگــری تبدیــل شــود کــه دانــش
بــه رســمیت شــناخته شــود.
بــه گفتــه فاضلــی  :روایــت فرهنــگ روایــت جمعــی
اســت ،روایــت روح جامعــه اســت .وقتــی کــه امثــال کیــا
و غیــره تصدیــق و تأییــد نمیشــوند هــم نســل موجــود
اعتمــاد بــه نفــس پیــدا نمیکنــد و هــم نســل قبلــی تأییــد
و تصــدق نمیشــود و هــم روح جمعــی جامعــه ســرکوب
میشــود .بــه همیــن ســبب نوشــتن تاریــخ رشــته از خــود
رشــته مهمتــر اســت.
وی گفــت :دالونــد یکــی از اولیــن اف ـرادی اســت کــه
بــه صــورت سیســتماتیک و روشمنــد بــه روایــت کــردن
تاریــخ فولکلــور میپــردازد .ایــن کتــاب درواقــع تاریــخ
دوره خــاص و نهادهــای خــاص اســت و ادعایــی هــم
نــدارد کــه همــه مردمشناســی اســت .ایــن کتــاب نثــر
ســاده و روانــی دارد و بســیار هــم خواندنــی اســت.
ایــن کتــاب یــک رویکــرد دارد کــه معتقــد اســت کــه
گــردآوری فرهنــگ مــردم از مشــروطیت آغــاز شــده
اســت و درواقــع تحــت تأثیــر گفتمان مشــروطیت اســت.
میگویــد کــه مــا تــا قبــل از ایــن دوره نــه تنهــا بــا
فرهنــگ مــردم آشــنایی نداشــتیم بلکــه آن را تحقیــر هــم
میکردیــم .بــه همیــن دلیــل این ســنت پــارهای از ســنت
معاصــر مــا اســت و معاصریــت هــم بـرای فهم بخشــی از
تاریــخ فرهنگــی مــا بســیار مهــم اســت.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی گفــت:
کتــاب نــگاه بــازی بــه فرهنــگ مــردم داشــته اســت،
یعنــی فرهنــگ مــردم را بــه گردآوریهــای افــراد
حرفــهای محــدود نکــرده اســت .ویژگــی فرهنــگ
مــردم ایــن اســت کــه از درون یــک ســنت ادبــی و یــک
فرهنــگ فرهنگــی و هنــری ظاهــر شــد نــه در درون
یــک ســنت دانشــگاهی کــه بخواهیــم آن نظــم و نســق
معرفتشــناختی را مبنــا قـرار بدهیــم و بعــد براســاس آن
تاریــخ بنویســیم.
وی افــزود :دالونــد از محققــان بســیار متواضــع اســت

و بــه شــدت هــم ای ـران را دوســت دارد .امــا بهتــر بــود
کــه چشــم انــداز تاریخنگارانــهای بــرای تاریــخ رشــته
تعریــف میکــرد .اگــر ق ـرار باشــد کــه فــردی تاریــخ
بنویســد بایــد رویکــردش را مشــخص کنــد کــه از چــه
رویکــردی میخواهــد اســتفاده کنــد .ایــن بــه انســجام
تاریــخ نگارانــه متــن کمــک میکــرد.
فاضلــی در ادامــه گفــت :مقــداری از پیشــگفتار تعجــب
کــردم کــه بــه نظــرم تحلیلهــا و قضاوتهایــی کــه در
آن کردهایــد کارتــان را مشــکل کــرده اســت .بهعن ـوان
مثــال عبــارت «هم ـواره بــا نــگاه شــک آلــود ت ـوأم بــا
ســوءظن بــه اهــداف و ،»...گویــای ســوءظن نیســت
بلکــه تحلیلهــای تئوریکــی اســت کــه میشــود داد .بــه
ایــن معنــی نیســت کــه اگــر فــردی تحلیــل فوکویــی کند
بــا ســوءظن نــگاه میکنــد.
دکتــر جبــار رحمانــی نیــز در ادامــه مســئله آرشــیوها
گفــت :متأســفانه در دادن اســناد آرشــیوها نیــز خساســت
عجیبــی بــه چشــم میخــورد .نهادهــا یــا حتــی مدی ـران
و کارمنــدان اســناد آرشــیوها را ملــک طلــق خــود
میداننــد .عجیــب آنکــه همیــن اشــخاص آرشــیوها را
بــه راحتــی در دســترس خارجیهــا میگذارنــد .مــا
زمانــی ســعی کردیــم نســخهای از «هــزار و یکشــب»
موجــود در کاخ گلســتان را بگیریــم ،امــا بــه مــا ندادنــد و
در ادامــه بــا توســل بــه پروفســور اولریــش مارزلــف و تنــی
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چنــد در چنــد نوبــت توانســتیم آن را در اختیــار بگیریــم.
آرشــیو وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری نیــز اکنــون در
ســاختمانی خــارج از شــهر تهـران اســت و معلــوم نیســت
چــه وضعیتــی دارد.
گفتنــی اســت ایــن نشســتها دوشــبههای هــر هفتــه
از ســاعت  4تــا  6بعــد از ظهــر در ســالن س ـرای کتــاب
خانــه کتــاب برگــزار میشــود.

مجموعــه نشس ـتهای فرهنــگ و دانشــگاه در فصــل پاییــز بــه شــرح زیــر اســت :نقــد و بــررس کتــاب «اجتماعــات علمــی و دانشــگاه
ایرانــی» اثــر زندهیــاد محمــد امیــن قانعــی راد« ،معمــاری علــم در ایــران» اثــر رضــا منصــوری« ،اســتادان و نااســتادان ،اخــاق در
دانشــگاه» ترجمــه ســعید غیاثــی ندوشــن« ،فلســفه دانشــگاه ،تأمالتــی دربــاره دانشــگاه در جهــان و ایــران» بــا ویراســتاری رضــا ماحوزی،
«ایــده آمــوزش عالــی» تألیــف رونالــد بارنــت ترجمــه میرمجیــد محمــدی فومنــی و همــکاران« ،ارزیابــی کیفیــت در آمــوزش عالــی» اثــر
عبــاس بــازرگان« ،بــه ســوی دنشــگاه فضیلتمنــد» ترجمــه امیرحســین خداپرســت« ،مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه» ترجمــه آرمیــن
امیــر و دیگــران« ،نوســازی و دشــواری بومیســازی در ایــران» اثــر مرتضــی فرهــادی« ،انقــاب علمــی» اثــر عبداللــه فرهــی« ،مقدم ـهای
برمطالعــات علــم» اثــر رضــا همتــی و «مالحظــات دربــاره دانشــگاه» اثــر ســید جــواد طباطبایــی.
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پانزدهم مهرماه پایان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی؛
ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا اعــام تمدیــد
زمــان ارســال آثــار بــه دبیرخانــه جشــنواره گفــت:
دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
بــه دلیــل تماسهــای عالقمنــدان بــه ویــژه ناشــران،
دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی بــرای ثبــت
و ارســال آثــار ،زمــان ثبــت آثــار در ســامانه را تــا
نیمــه مهرمــاه تمدیــد و اعــام کــرده اســت کــه ایــن
مــدت قابــل تمدیــد مجــدد نیســت.
تمامی پژوهشـــگران حوزه علـومانسـانی و اسـالمی،
دانشــگاهها ،موسســات پژوهشــی و ناشــران تنهــا تــا
پایــان دوشــنبه پانزدهــم مهــر مــاه  ۱۳۹۸فرصــت
دارنــد ،آثــار خــود را شــامل «کتــاب پژوهشــی»،
«گـــزارش نهایــی پژوهــش» « ،رســاله دکتــری» و
«پایاننامــه کارشناسیارشــد» کــه در ســه ســال
گذشــته (از ابتــدای فروردیــن  ۱۳۹۵تــا پایــان اســفند
 )۱۳۹۷انجــام شــده اســت ،در ســایت جشــنواره بــه
نشــانی WWW.FARABIAWARD.IRثبــت
کننــد.
وی افــزود :آثــار علمــی در ایــن جشــنواره در پانــزده
گــروه علمــی «اخــاق ،ادیــان و عرفــان»« ،تاریــخ،
جغرافیــا و باستانشناســی»« ،حقــوق»« ،زبــان،
ادبیــات و زبانشناســی»« ،علــوم اجتماعــی و
علــوم ارتباطــات»« ،علــوم اقتصــادی ،مدیریــت و
علــوم مالــی»« ،علــوم تربیتــی ،روانشناســی و علــوم
ورزشــی»« ،علــوم سیاســی ،روابــط بینالملــل
و مطالعــات منطقــهای»« ،علــوم قرآنــی ،تفســیر
و حدیــث»« ،فقــه و اصــول»« ،فلســفه ،منطــق
و کالم»« ،فنــاوری اطالعــات ،اطالعرســانی و
کتابــداری»« ،مطالعــات انقــاب اســامی و امــام
خمینــی (ره)»« ،مطالعــات هنــر و زیباییشناســی»

و «مطالعــات میــان رشــتهای» دریافــت میشــوند.
بخــش بینالملــل جشــنواره نیــز آثــار مربــوط بــه
حــوزه ایرانشناســی و اسالمشناســی را دریافــت
میکنــد.
گفتنــی اســت جشــنواره بینالمللــی فارابــی توســط
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،کمیســیون

ملــی یونســکو ،آیسســکو ،بنیــاد ملــی نخبــگان و
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری هــر ســاله برگــزار
میشــود.
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در نکوداشت دکتر جهانگیری مطرح شد:

استاد جهانگیری به مقام معلمی رسیده بود  /استاد جهانگیری ابایی از پرسیدن نداشت

نشســت «نشــر دانشــگاهی در حــوزه فلســفه ،یادبــود دکتــر محســن جهانگیــری» بــه همــت مرکــز نشــر دانشــگاهی بــا همــکاری خانــه اندیشــمندان
علومانســانی و دبیرخانــه جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا حضــور دکتــر محمدرضــا حســینی بهشــتی ،دکتــر نصراللــه حکمــت و دکتــر شــهین اعوانــی در
ســالن خیــام خانــه اندیشــمندان علومانســانی برگــزار شــد.

محمدرضــا حســینی بهشــتی اســتاد فلســفه
دانشــگاه تهــران ضمــن تقدیــر از برگــزاری ایــن
نشســت بــرای اســتاد فقیــد دکتــر جهانگیــری به
آشــناییاش بــا اســتاد در ســال  1362اشــاره کرد
و گفــت :در زمانــی که دانشــجوی کارشناســی
بــودم اســتاد بــه مــا درس تاریــخ کالم و کالم را
تدریــس میکــرد ،اینکــه فــردی بتوانــد تاریــخ
کالم را خــوب تدریــس کنــد بســیار مهــم
اســت .نکتــه دیگــر نحــوه تدریــس ایشــان
بــود کــه نشــان م ـیداد کولــه بــاری از تجربــه
معلمــی را بــا خــود دارد .در تدریــس ایشــان
ویژگیهایــی ماننــد شــمرده ســخن گفتــن،
پیوســتگی کالم ،برانگیختــن کنجــکاوی و...
عیــان بــود .ویژگــی دیگــر دکتــر جهانگیــری
ایــن بــود کــه تــا آخریــن ماههــای عمــر
بابرکتــش تدریــس را ادامــه داد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تســلط اســتاد
جهانگیــری بــر عرفــان و آثــار افــرادی ماننــد
ابنعربــی افــزود :ایــن تســلط ایشــان قابــل
توجــه اســت .امــا مهمتــر از اینهــا ،دربــاره
کالس ،درس و تدریــس بــه مــا معلمــان جـوان
نــکات بســیاری را تاکیــد میکــرد کــه زائیــده
توجــه ایشــان بــه کار تدریــس بــود.
دکتــر بهشــتی در بخــش دیگــری از ســخنانش
بــا تاکیــد بــر اهتمــام اســتاد بــه کار پژوهشــی

گفــت :کار پژوهــش را معــادل کار تدریــس
جــدی میگرفــت .درکار پژوهشــی بــه ویــژه
در کار تتبــع بســیار کوشــا بــود .بــا ریزبینــی و
وســواس بــه دنبــال موضوعــات میرفــت و
منابــع را پیــدا میکــرد .همچنیــن ایشــان بســیار
قدرشــناس کار دیگــران بــود و در نقــل قولهــا
بســیار دقیــق و وسـواس داشــت .مثــا در کتاب
اســپینوزا دربــاره یــک مطلــب حــدود  15بــار آن
راپرســید .هرچنــد بنــده شــاگرد ایشــان بــودم

امــا بــرای کار پژوهشــیاش ابایــی از پرســیدن
نداشــت حتــی اگــر آن فــرد شــاگردش باشــد.
ایــن منــش و دقــت نظــر بســیار آموزنــده اســت.
اســتاد دانشــگاه تهــران یــادآور شــد :دانــش در
فکــر و روح دکتــر جهانگیــری رســوخ کــرده
بــود .همچنیــن ایشــان هیــچ وقــت از طریــق
زبــان کســی را نصیحــت نمیکــرد بلکــه از
طریــق کــردار و منـشاش ایــن کار را میکــرد.
روح جـوان جســتجوگر دکتــر جهانگیــری قابــل
تحســین بــود.
نصراللــه حکمــت اســتاد فلســفه دانشــگاه
شــهید بهشــتی دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــا
بیــان اینکــه بــا مــرگ دکتــر جهانگیــری بــه یــاد
خــروج فارابــی از بغــداد افتــادم گفــت :فارابــی
نزدیــک  50ســال در بغــداد زندگــی کــرد،
روزی کــه از بغــداد خــارج شــد شــهر بغــداد
نفهمیــد کــه ایشــان از بغــداد بیــرون مــیرود.
چــرا کــه زمانــی هــم کــه در بغــداد بــود شــهر
بغــداد نمیدانســت کــه فارابــی در آن زیســت
میکنــد.
وی افــزود :االن پــس از گذشــت بیــش از هــزار
ســال از آن روز احســاس میکنیــم کــه در شــهر
و دیــاری زندگــی میکنیــم کــه وجــود همــه
متفکــران کالعــدم اســت و بودشــان هماننــد
نبودشــان اســت .بــرای اینکــه مــا بــه تفکــر و

اخبار جشنواره فارابی
فیلســوف نیــاز نداریــم ،امــور مــا بیتفکــر
هــم جــاری اســت و میگــذرد .ایــن نشــانه
ایــن اســت کــه درآن شــهر "کــون فــی العالــم"
العالــم" منســوخ گشــته اســت و
و "کــون فــی ِ
انســانها بیشــتر میــل آن دارنــد کــه در جهــان
النــه زیســت کننــد.
حکمــت در ادامــه بیــان کــرد :افتخــارم ایــن
اره اســتاد جهانگیــری
اســت کــه شــاگرد هم ـو ِ
هســتم ،نزدیــک  15ســال در محضــر ایشــان
شــاگردی کــردهام .از تمامــی ویژگیهــای
خــوب ایشــان کــه بگــذرم بایــد بگویــم کــه
منــش حکیمانــه ایشــان بســیار قابــل تحســین
بــود .در واقــع اســتاد جهانگیــری بــه مقــام
معلمــی رســیده بــود .معلمــی ایــن نیســت کــه
فــردی دانســتهها و معلوماتــش را بــه فــرد دیگــر
منتقــل کنــد .معلمــی یعنــی اینکــه فــردی ایــن
قــدرت را داشــته باشــد کــه فــرد دیگــری را بــه
مقــام متعلــم برســاند و از او یــک فــرد متعلــم
بســازد .کســی کــه متعلــم اســت نیــازی بــه
شــنیدن یــا خوانــدن تنهــا نــدارد ،متعلــم حتــی
در ســکوت معلــم هــم میآمــوزد.
وی تبییــن کــرد در مرتبــهای کــه بنــده متلعــم
بــودم و ایشــان معلــم میتوانــم آموزههــای
ایشــان را در ســه آمــوزه بیــان کنــم -1 :کمتــر
از آنچــه هســتیم دیــده بشــویم  -2کمتــر از
آنچــه میدانیــم بنویســیم ،آنچــه در کتــاب
محیالدیــن ابــن عربــی آمــده درصــد کمــی

از دانســتههای ایشــان اســت -3 .بیشــتر از
آنچــه میگوییــم رفتــار کنیــم .بــه راســتی کــه
آنچــه ایشــان انجــام میدادنــد یکصــدم آن را
نمیگفتنــد .وجــه مشــترک ایــن ســه آمــوزه
وارد نشــدن در عرصــه غلبــه ،غوغــا و جنجــال
اســت .ایــن ســه آمــوزه مــا را در ســاحت
حضــور میبــرد نــه در ســاحت ظهــور .بــه
راســتی اســتاد جهانگیــری از غوغــا و جنجــال
بــه دور بــود و ایــن ســه ویژگــی را بــا رفتارشــان
بــه مــا آمــوزش مــیداد.
شــهین اعوانــی عضــو هیئــت علمــی موسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه نیــز در ادامــه ایــن
نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه در پشــت آرامشــی
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کــه در اســتاد جهانگیــری بــود حکمتــی نهفتــه
بــود گفــت :در پشــت آن همــه حکمــت بانویی
وجــود دارد کــه مــا در اســتاد جهانگیــری آن را
میبینیــم .اســتاد جهانگیــری نــزد خان ـوادهاش
یــک قداســت خــاص و مثــال زدنــی داشــت.
وی بــه کار اســتاد جهانگیــری دربــاره اخــاق
اســپینوزا اشــاره کــرد و برخــی از ویژگیهــای
اســپینوزا را از قــول اســتاد جهانگیــری برشــمرد
و گفــت :اســتاد جهانگیــری اســپینوزا را نســبت
بــه دکارت انتخــاب میکنــد چــون معتقــد
اســت هرچنــد هــر دو عقلگــرا هســتند امــا
اســپینوزا میتوانــد الگــوی جوانــان باشــد.
همچنیــن اســپینوزا اندیشــههای عرفانــی دارد
و متاثــر از حکمــای اســامی اســت .یکــی
از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن کتــاب روش
تالیفــی آن اســت.
ایــن نشســت بــا حضــور اســاتید ،پژوهشــگران،
دانشــجویان فلســفه ،عالقمنــدان اســتاد
جهانگیــری و خانــواده ایشــان برگــزار شــد.
دکتــر محســن جهانگیــری اســتاد فلســفه
دانشــگاه تهــران ،نویســنده و مترجــم چندیــن
اثــر ارزشــمند در حــوزه فلســفه ،عرفــان و....
برگزیــده دومیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
بــه عنــوان پیشکســوت علومانســانی ایــران،
چهــره مانــدگار رشــته فلســفه در دومیــن همایش
چهرههــای مانــدگار؛ اول اردیبهشــتماه 1398
در ســن  ۹۰ســالگی دار فانــی را وداع گفــت و
در آرامــش جهــان ابــدی آرمیــد.

اخبار پژوهشکده
قانعی راد پژوهشگر اجتماعی تام

دکتــر جبــار رحمانــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در
چهارمیــن همایــش کنکاشهــای مفهومــی و
نظــری دربــاره جامعــه ایــران کــه توســط انجمــن
جامعهشناســی ایــران در دانشــکده علــوم اجتماعــی
برگــزار شــد ،ســخنرانی خــود را بــا عن ـوان «قانعــی
راد پژوهشــگر اجتماعــی تــام» ارائــه کــرد .بــه گفتــه
وی قانعــی راد یــک پژوهشــگر اجتماعــی تــام اســت
هــم بــه لحــاظ معرفــت شــناختی و هــم از زاویــه
جامعهشناســی .قانعــی راد وقتــی بــه یــک ایــده
میرســید آن را در حوزههــای دیگــر ماننــد تاریــخ،
سیاســت و غیــره وارد میکــرد و آن را بســط مـیداد.
وی بــا اشــاره بــه کارهــای دکتــر قانعــی راد از
جملــه اجتماعــات علمــی ،نخبــگان دانــش و غیــره
افــزود :قانعــی راد مجموعــه وســیعی از زمینههــای
پژوهشــگری اجتماعــی تــام را کار کــرده اســت.
متأســفانه تعــداد ایــن گونــه اســتادان کــم اســت و
قســمت ً تلختــر ماجــرا ایــن اســت کــه ایــن اســتادان
معمــوال در نظــام دانشــگاهی جایــگاه ویــژهای
ندارنــد.
رحمانــی تأکیــد کرد :وجــه دوم پژوهشــگر اجتماعی
تــام قانعــی راد عملگرایــی اوســت .کنشــگری او در
جامعــه دانشــگاهی و جامعــه بــه مفهــوم عــام بــود.
بــا توجــه بــه تقســیم بنــدی جامعهشــناس حرف ـهای،
سیاســتگذار ،مردممــدار و جامعهشــناس انتقــادی،
قانعــی راد در وهلــه اول یــک جامعهشــناس حرفـهای
بــود .ایشــان یــک برنامــه مطالعــات مــدون و دقیقــی
در حــوزه مطالعــات علــم داشــت و جامعــه ایرانــی

را از ایــن منظــر مــورد نقــد و بررســی قــرار م ـیداد.
او ادبیــات ایــن حــوزه را گســترش داد و ایدههــای
جدیــدی را در آن تولیــد کــرد .بــه ایــن معنــا ،او در
ایــن زمینــه یــک پژوهشــگر صــرف حرفـهای بــود.
وی افــزود :ایشــان در کســوت یــک جامعهشــناس
انتقــادی هــم وارد عمــل شــد و در ایــن زمینــه هــم
بــا قــدرت وارد عمــل شــد .هرچنــد بســیار ســخت
اســت کــه فــردی بتوانــد در ایــن چهــار ســطح بــا
قــدرت وارد شــود .او در ایــن زمینــه انســانی منتقــد
ً
امــا منتقــدی بســیار آرام و اصالحگــر بــود .مثــا در
بحــث نخبــگان دانــش مفهــوم نخبگــی را از نظــر
جامعــه شناســی بازســازی کــرد و آن را بــه یــک
تعبیــر جدیــد بــه کاربــرد.
رحمانــی در ادامــه گفــت :بنابرایــن قانعــی راد
از یــک طــرف بــه عنــوان یــک جامعــه شــناس
حرف ـهای مقولههایــی بــرای جامعهشناســی حرف ـهای
ایجــاد کــرد و از طــرف دیگــر بــه عنــوان یــک
جامعهشــناس انتقــادی مجموعــهای از معرفتهــا
را بــرای مخاطبــان دانشــگاهی تولیــدکــرد .امــا
دکتــر قانعــی راد خــودش را در ایــن دو نقــش تقلیــل
نــداد او منتظــر نمیمانــد کــه فــرد دیگــری بیایــد و
ایدههایــش را ترویــج بدهــد .لــذا کار و رســالت
خــود را تولیــد و تحلیــل صــرف نمیدانســت بلکــه
ترویــج و گفتمــان ســازی و رســاندن آن ادبیــات
و گفتمــان بــه ســطح سیاســتگذاری هــم برایــش
مهــم بــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه عنــوان
جامعهشــناس سیاســتگذار وارد میشــد و بــا توجــه
بــه اشــرافی کــه بــه اســناد باالدســتی داشــت ،بــه
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شناســایی گرههــای اجــرا نشــدن سیاســتها ورود
میکــرد .بــه عبــارت دیگــر ایشــان چنــدان ابایــی
از مشــاوره بــه دولــت نداشــت و امیــدوار بــود بــا
اصــاح مـوارد کوچــک اثــرات بهتــر و بزرگتــری را
ایجــاد کــرد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده یــادآور شــد :در
نهایــت شــاید رســالت عمومیتــر مرحــوم قانعــی راد
جامعهشــناس مردممــدار بــود .او ســعی داشــت وارد
جامعــه شــود و بــه مســائل جامعــه پاســخ بگویــد.
معتقــد بــود کــه بایــد بــه مــردم دربــاره آن چیــزی
کــه در زندگــی بــدان گرفتــار میونــد توضیــح داد و
گفــت چــرا چنیــن شــده اســت .بــه تعبیــری او یــک
جامعهشــناس مردممــدار ســنتی بــود.
وی بیــان کــرد :تالشهــای دکتــر قاعــی راد بــرای
ارتقــاء جامعهشناســی و انجمــن جامعهشناســی مثــال
زدنــی اســت و ایــن یکــی از رســالتهای مدن ـیای
بــود کــه دکترقانعــی راد بــرای خــود قائــل بــود.
ایشــان در کســوت یــک جامعهشــناس مردممــدار
هــم تــاش داشــت ایــن خدمــت را بــه جامعــه داشــته
باشــد .هم ـواره نیمــه پــر لی ـوان را میدیــد و از یــأس
و ناامیــدی ســخن نمیگفــت .او ســعی میکــرد
کورســوهای امیــد را اگــر هــم نبــود ایجــاد کنــد.
بــه گفتــه رحمانــی :در نهایــت میتوانیــم بگوییــم
کــه ایشــان معتقــد بــه تعامــل بــرای اصــاح بــود ،بــه
نظــر میرســد دکتــر قانعــی راد نشــان میدهــد کــه
بیــن پژوهشــگری کــه پدیــده پژوهشــگر اجتماعــی
تــام را در تــام بودگــیاش در عمــر پژوهشــی خــود
بررســی میکنــد و پژوهشــگری کــه میخواهــد در
انـواع و اقســام جامعـ ه شــناس بودنــش تناظــری ایجاد
کنــد ،میت ـوان پیونــدی ایجــاد کــرد .دکتــر قانعــی
ً
راد عمــا توانســت ایــن پیونــد را در جامعهشناســی
تحقــق بخشــد و خــود یــک مصــداق بــرای ایــن امــر
باشــد.
وی در پایــان گفــت :قانعــی راد تیــپ جدیــدی از
روشــنفکری اســت کــه دغدغــه دارد و بــه شــدت
دردمنــد اســت ،امــا امیــدوار اســت و بــه شــدت
اهــل عمــل و تعامــل بــا دیگــران .او قهــر نمیکنــد
و نفــی هــم نمیکنــد .هم ـواره ســعی میکنــد کــه
وضــع موجــود را بشناســد و در اصــاح آن بــا امیــد
بــه ســمت جلــو حرکــت کنــد .قانعــی راد مصــداق
تعریفــی اســت کــه او از نخبــه دارد .او میگفــت:
«نخبــه کســی اســت کــه بمانــد و شــرایط را تغییــر
بدهــد ،نخبــه مشــارکت آفریــن اســت هرچنــد اجــازه
مشــارکت بــه او نمیدهنــد ولــی او بــرای خــود
شــرایطی میآفرینــد کــه مشــارکت کنــد».
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آموزش لیبرال در انقالب سفید و سوء تبعات آن برای
انسجام ملی

دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در چهارمیــن همایش
کنکاشهــای مفهومــی و نظــری دربــاره جامعــه ایــران
کــه بــه همــت انجمــن جامعهشناســی ایــران ۲۸ ،و ۲۹
خــرداد  ۱۳۹۸در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد ،ســخنرانی خــود را بــا عنــوان
آمــوزش لیبــرال در انقــاب ســفید و ســوء تبعــات آن
بــرای انســجام ملــی ارائــه کــرد.
وی در ابتــدا بــا بیــان اینکــه دیویــد مناشــری در کتــاب
«نظــام آموزشــی و ســاختن ایــران مــدرن» بــر اســاس
رویکــرد تضــاد در برابــر رویکــرد کارکردگرایــی،
ســقوط رژیــم پهلــوی در ســال  ۱۳۵۷را روی میــز
گذاشــته و بــه دنبــال یافتــن علــل ایــن ســقوط از زاویــه
آمــوزش اســت گفــت :میتــوان همیــن پرســش را
از منظــری دیگــر کــه معطــوف بــه رابطــه آمــوزش و
انســجام ملــی اســت بررســی کــرد و نشــان داد چــرا
آمــوزش لیبــرال در نیمــه اخیــر پهلــوی دوم علیــه رژیــم
عمــل کــرد و در نهایــت منجــر بــه ســقوط آن شــد.
ماحــوزی تأکیــد کــرد :مجموعــهای از زمینههــای
سیاســی -اجتماعــی -اقتصــادی و حتــی بهداشــتی
در اواخــر قاجــار زمینههــای انقــاب مشــروطه و
نظــام دانایــی نوینــی را در ایــران رقــم زد کــه آن نظــام
دانایــی بــه تاســیس نهادهــا و مراکــز آموزشــی و حتــی
دیوانســاالری نوینــی در ایــران منجــر شــد کــه ادامــه
همــان برنامههــا بــه اســفند  ۱۲۹۹رســید.
وی افــزود :از ماجــرای  ۱۲۹۹تــا پایــان قاجــار و
اعــام حکومــت پهلــوی حــدود  ۴ســال ،بــا تحــوالت

زیــادی در عرصــه اجتماعــی روبــرو هســتیم .قــدر
مشــترک ایــن چهــار ســال ایــده وحــدت ملــی اســت
کــه ایــن ایــده در نظــام آموزشــی ،دیوانســاالری و …
ایــران بــه طــور جــدی طــرح شــد و متناســب بــا ایــن
ایــده ســازوکارهایی هــم تعریــف شــد .پهلــوی اول بــا
ماموریــت ویــژهای بــرای پیــش بــردن ایــن ایــده بــه
ســرکار آمــد .هرچنــد تأخــری نســبت بــه نظــام دانایــی
داشــت امــا وقتــی بــه ســرکار آمــد ایــن نظــام دانایــی را
بــا ســرعت بــه پیــش بــرد بگون ـهای کــه در طــول ۱۶
ســال حکومــت پهلــوی اول شــاهد تاســیس نهادهــای
دانشــی بســیاری از جملــه دانشــکدههای متعــدد،
دانشــگاه تهــران ،فرهنگســتان ،اعــزام بــه خارجهــا،
کانــون پــرورش افــکار و غیــره هســتیم.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی تصریــح کــرد :نکت ـهای کــه در پهلــوی
اول مــورد نظــر اســت تطابــق نظــام دانایــی و آموزشــی
و نظــام سیاســی اســت .یعنــی هرچند مــا بعــد از ۱۳۱۳
بــا روحیــه و رویــه دیگــری از پهلــوی اول روبرویــم امــا
آن نظــام دانایــی ایــن اختنــاق را میپذیرفــت و آن را در
راســتای همــان ایــده میدیــد .مثلــث ســه گانــه شــاه-
میهــن و خــدا (یــا شــاه ،میهــن و ملــت) مثلثــی اســت
کــه در پهلــوی اول بــه طــور جــدی بــه مثابــه یــک
ارزش و ایدئولــوژی مــورد توجــه بــود.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد :از شــهریور ۱۳۲۰تــا ششــم
بهمــن  ۱۳۴۲بــا شــکافهایی در انســجام ملــی
روبــرو هســتیم .در ایــن فاصلــه ایــده وحــدت ملــی در
جهــان رخــت بربســت و نظــم نویــن جهانــی تعریــف
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شــد ،اقتصــاد اولویــت اول شــد و برنامههــای توســعه
اقتصــادی محــور تنظیــم روابــط دیپلماتیــک جهانــی
شــد و جایگزیــن مســائل ایدئولوژیــک نــژادی و ملــی
گردیــد .در ایــران در ایــن بــازه زمانــی بــا یــک نــوع
گیجــی و گنگــی سیاســتگذاری روبــرو هســتیم.
هرچنــد در ایــن گیجــی اقدامهایــی درراســتای آن
مثلــث وحــدت ملــی انجــام میشــد و گریــزی هــم
بــه برنامــه توســعه اول و دوم متناســب بــا اتفاقــات
عرصــه جهانــی زده میشــد.
بــه گفتــه ماحــوزی :از  ۱۳۳۸بخــش اندکــی از جامعــه
و حاکمیــت برنامههایــی ترتیــب دادنــد تــا متناســب بــا
برنامههــای توســعه اقتصــادی ،برنامههــای آموزشـیای
را بــه اجــرا درآورنــد از جملــه تأســیس دانشــگاههای
جدیــد ماننــد دانشــگاه پهلــوی در شــیراز یــا دانشــگاه
آریامهــر یــا دانشــگاهها و کالجهــای صنعتــی .در
ً
ســال  ۱۳۴۲همســو بــا ایــن برنامههــا رســما انقــاب
ســفید اعــام شــد و همــه برنامههــا بــه آن ســو
معطــوف گردیــد .ســال  ۱۳۴۲درواقــع پایانــی بــر آن
گیجــی و گنگــی در امــر آمــوزش در عرصــه دربــار
و عمومــی بــود .در ایــن زمــان اســت کــه شــاه بــه
طــور رســمی اعــام میکنــد کــه برنامــه نظــام
آموزشــی بایــد متناســب بــا برنامههــای الگــوی توســعه
آمریکایــی تنظیــم شــود .میتوانیــم ایــن تغییــر رویکــرد
را نقطــه آغــاز آمــوزش لیبــرال در ایــران بدانیــم.
ماحــوزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه برنامــه توســعه
آمــوزش لیبــرال مســتلزم چنــد مؤلفــه بــود گفــت:
آزادیهــای فــردی ،خالقیتهــای فــردی و گروهــی،
مشــارکتپذیری و یــک نــوع جامعــه مدنــی کــه از
ایــن نظــام تربیتــی منتــج شــود کــه قــرار بــود نتایــج این
نظــام آموزشــی را بــه نظــام بــازار و اقتصاد آزاد برســاند،
همگــی گفتمــان جدیــدی را پیــش کشــیده بــود کــه
در مقابــل نظــام آموزشــی پهلــوی اول قــرار داشــت.
ایــن نظــام آموزشــی همبســتههایی در ســایر وزارت
خانههــا داشــت .همــه اینهــا بــرای ایــن بــود کــه بتوانــد
برنامــه قدرتمنــد اقتصــاد بــازار آزاد را پیــش ببــرد .امــا
در اینجــا علیرغــم همســویی ارکانهــای متعــدد ،رکــن
نظــام سیاســی بــا بقیــه همســو نبــود.
وی افــزود :اقتدارگرایــی پهلویهــا بــا توجــه بــه اســناد
و ش ـواهدی کــه محمدرضــا شــاه بــر جــای گذاشــته
اســت نشــان میدهــد کــه شــخص شــاه همواره ســعی
داشــت نقــش پیشـوا و رهبــر را بــازی کنــد .ناســازاری
آنجــا بــود کــه ایــن پیش ـوایی و رهبــری در چارچــوب
یــک نظــام توتالیتــر تــدارک شــده بــود .به,نـوان مثــال
گزارشهایــی کــه در رامســر
در برنامههــای توســعه و ً
بــه شــاه داده میشــد معمــوال ایشــان نقــش یــک نــوع
گــزارش شــنونده و فرمــان دهنــده بــرای قــدم بعــدی
انقــاب را ایفــا میکــرد .بنابرایــن آن آموزشهــای
لیبــرال کــه مســتلزم آزادی بــود در عمــل بــا ســاخت
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سیاســی هماهنگــی نداشــت .ایــن تناقــض خــود را
در دو ســال پایانــی حکومــت پهلــوی نشــان داد چــرا
کــه محصــان برآمــده از مــدارس و دانشــگاههای
لیبــرال جدیــد خواســتار آزادی و اعتــراض و ایفــای
نقــش جــدی در عرصــه اجتماعــی و سیاســی بودنــد
و ســاخت سیاســی قــدرت ایــن تمایــل را ســرکوب
میکــرد .در ایــن میــان ،ورود ســه جریــان چــپ،
مذهبــی و ملــی و مذهبــی در جریــان اعتراضهــا و
جنبشهــای دانشــجویی هــم از ایــن شــرایط اســتفاده
میکــرد و بــر آتــش اعتراضــات نفــت میپاشــید.
ایــن موضوعــی اســت کــه مناشــری را در کتــاب
فوقالذکــر گیــج میکنــد مبنیبــر ایــن کــه چگونــه
میشــود نظامــی کــه تــا ایــن انــدازه بــرای آمــوزش
هزینــه کــرده اســت ،همیــن نظــام آموزشــی علیــه
آن انقــاب میکنــد؟ پاســخ مناشــری ایــن اســت
ً
کــه آ گاهــی طبقاتــی لزومــا بــه نتایــج مثبــت منجــر
نمیشــود ،بنابرایــن تضــادی در ایــن موضــوع وجــود
دارد .نظــام دانایــی کــه در انقــاب ســفید توســط
شــئون متعــدد (دانشــگاه ،کالجهــا و …) تبییــنشــد،
بــا آ گاهــی طبقاتــی مشــکل نداشــت بلکــه درگیــر
پارادوکسهــا و تضادهــای آن نظــام آموزشــی بــا نظــام
سیاســی از یــک ســو و ســاخت فرهنگــی و اجتماعــی
جامعــه بزرگســال ایــران از ســوی دیگــر بــود .هرچنــد
شــاه ابتــدا برنامــه اول و دوم توســعه را انجــام داد و
ً
بعــدا انقــاب ســفید را علنــی کــرد ،امــا در عمــل
یکــی از چرخهــای ایــن گاری از بقیــه عقبتــر بــود
و ایــن عقــب مانــدن در نهایــت بــه واژگونــی گاری
منجــر شــد .بنابرایــن خــود برنامــه آموزشــی لیبرالــی که
پهلــوی دوم بعــد از انقــاب ســفید در پیــش گرفته بود
نتوانســت ایــده انســجام ملــی کــه در پهلــوی اول خیلی
برایــش برنامــه ریــزی شــده بــود را همراهــی کنــد.
وی در پایــان یــادآور شــد :الگویــی کــه شــاه در ایــران
بــه دنبــال آن بــود از دو جنبــه مــورد هجمــه قــرار
گرفــت؛ ابتــدا تربیــت شــدگان نظــام آموزشــی بودنــد
کــه در انقــاب  ۵۷شعارشــان ایــن بــود کــه فــرد
پیــش برنــده ایــن جریــان یــک «دیگــری» اســت و
بنابرایــن ایــده آمــوزش لیبــرال کــه قــرار بــود بــه آزادی
و شــکوفایی بیشــتر منجــر شــود بــه خــودش بازگشــت
و بــه ســرنگونی خــودش منجــر شــد .دوم عــدم تطابــق
خــود ایــن ایــده آموزشــی بــا ســنت فرهنگــی ایرانیــان
ً
بــود کــه اساســا بــا این نــوع از فرهنــگ و رفتار آشــنایی
و دمخــوری چندانــی نداشــتند و لــذا آن را در انقــاب
 ۵۷و اندکــی بعــد در جریــان انقــاب فرهنگــی پــس
زدنــد .بنابرایــن ایــن ایــده هرچنــد بــا نظــام سیاســی و
اقتصــادی تطابقــی داشــت امــا هــم نظــام سیاســی و
هــم خــودش را بــه زمیــن زد.
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مستضاد ذهن ترجمهای و همبستگی اجتماعی در ایران

اســمعیل خلیلــی ،پژوهشــگر همــکار پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
ّ
تحقیقــات و فنــاوری و محقق جامعهشناســی شــناخت،
ســخنان خــود را در چهارمیــن همایــش کنــکاش هــای
مفهومــی و نظــری اینچنیــن آغــاز کــرد :گرچــه «تأثیـ ِـر
علــوم اجتماعــی بــر همبســتگی اجتماعــی ،بویــژه بــر
کاهــش همبســتگی» ّ
فرضیهیــی عجیــب مینمایــد،
ِ
ّ
مــن در پــی بحــث در ایــن بــارهام! مدعــای مــن،
ـود علــوم اجتماعــی بــر کاهــش همبســتگی
تأثیــر خـ ِ
ِ
اجتماعــی در دو ســدهی اخیــر ایــران اســت .پــس از
ُ
ـازی جامعــه در تاریــخ
روش بازسـ ِ
مختصــری دربــارهی ِ
ُ
ایــران ،در مواجه ـهی ایــن جامعــه بــا کــه بحرانهایــی
بقــاء جامعــه را تهدیــد کــرده بودهانــد ،بــه شــرح
ّ
ِ
ّ
وضعیــت کلــی جامع ـهی ایــران در دو ســدهی اخیــر
ِ
میپــردازم .ســپس دربــارهی کارکردهــای علــوم
ّ
مســمی شــدن
اجتماعــی در ایــران ،قبــل و پــس از
بدیــن نــام ،گفتوگــو کــرده و بــا شــرح ســه نحــوهی
تأثیــر اجتماعــی ایــن علــوم ،یعنــی تأثیــر گفتمانــی،
تأثیــر در هیــأت ایدئولــوژی و تأثیــر غیــر مســتقیم بــر
زبــان و معرفــت ایرانیــانّ ،
طــی چهــار گام بدیــن
ً
ـد تأثیــر ایــن علــوم
نتیجــه میرســم کــه احتمــاال برآینـ ِ
ّ
اجتماعــات گوناگــون ایرانــی،
ــت جامعــه و
ِ
بــر کلی ِ
کاهــش همبســتگی بــوده اســت».
وی در تشــریح گام نخســت بیــان داشــت :ایدههــای
ـازی جامعـهی فروپاشــیده پس از حملـهی اعراب
بازسـ ِ
ـدن ســامانیان بــا نحــوهی فهــم مســأله
تــا قبــل از ّفرازآمـ ِ
ـبک فاهمـهی
روش حــل مســأله ،نــزد ســامانیان و سـ ِ
و ِ
خراســانیان ،بهویــژه فردوســی و پــس از او را ،چرائــی
ِ
افکنــدن امــر بازســازی بــر
تــاش آنــان بــرای پــی
ِ

آرمــان ،رهیافــت و منطـ ِـق زبانــی تبئیــن میکنــد .اگــر
بــه مقایس ـهی ســایر ایدههــای بازســازی در دو تحـ ّـول
پــس از حمل ـهی مغــول و پــس از صفویــه بپردازیــم،
ّ
ـرک
در می¬یابیــم کــه خــروج صفویــه از آن منطــق و تـ ِ
آن َروش ،موجبــات شکســت نســبی ایــدهی بازســازی
ِ
صفــوی بــوده اســت.
خلیلــی آنــگاه گفــت :در گام دوم بــه رابط ـهی ذهــن
بــا زبــان میپــردازم .بدیــن منظــور احتمــاالت اصلــی
دربــارهی ّ
ماهیــت هــر یــک از ایــن دو را بــه بحــث
ّ
میگذاریــم؛ ســه حالــت کلــی قابــل ذکــر هســتند:
یکــم آنکــه ذهــن یــک امــر زیســتی (همــان مغــز) و
پردازنــدهی ّاطالعاتــی اســت کــه ّ
توســط زبــان تــدارک
دیــده میشــود؛ دوم آنکــه ذهــن یــک امــر اجتماعــی
ّ
تجــارب
اســت و بــه پــردازش اطالعــات حاصــل از
ِ
زیســته بــا یــاری دادههای پیشــینی میپــردازد؛ ســرانجام
آنکــه ذهــن امــری زیســتیاجتماعی و حــاوی ســه
ّ
ّ
ـات نامعلــوم ّاما بســیار
دســته اط
العــات زیســتی ،اطالعـ ِ
ّ
ُ
ــر تاریخیتکوینــی (همــان ناخــودآ گاه
مهــم و مؤث ِ
ّ
ُ
العــات زبانــی و
شــیاری نســبی) و اط
یــا ســطوح ناه
ِ
ِ
ّ
نیــز پردازنــدهی آنهاســت .مــن ،بــه دالیلــی ُمشــخص
ســومین رویکــرد را بــر میگزینــم .بایــد بیفزایــم کــه
امــر «پــردازش» همــان جریــان اندیشــه یــا فکــر در
ذهــن ماســت کــه هــم ّ
توســط زبــان و هــم در زبــان
ُرخ میدهــد .بدیــن ترتیــب میتوانیــم بــه تشــخیصی
نســبت زبــان بــا رفتارهــای اجتماعــی و بــا
دربــارهی
ِ
ُ
کنــش اجتماعــی نیــز نائــل شــویم .بدیــن معنــی کــه
ُ
ـاد رفتارهــا و کنشــهای آدمــی نیســت،
زبــان فقــط نمـ ِ
ُ
خود رفتــار و کنــش ما در زبــان ُرخ
ـم
ـ
بلکــه همزمــان ه
ِ
ِ ُ
ـد
میدهنــد و هــم رفتــار و کنـ
ـش مــا بــه تولیــد و بازتولیـ ِ
ِ

اخبار پژوهشکده
نمادیــن زبــان منجــر میشــوند .یعنــی آدمیــان هــم در
ُِ
زبــان کنــش میکننــد و هــم بــا زبــان؛ ایــن بــدان معنــی
ُ
ـود کنــش اســت و هــم نمــاد
اســت کــه زبــان هــم خـ ِ
ّ
ـود واقعیــت
و واســطهی کنــش .بنابرایــن ،زبــان هــم خـ ِ
اجتماعــی اســت و هــم نمــاد ّ
واقعیــت اجتماعــی .آیــا
ِ
ّ
ـت
ـ
«ماهی
ـه
ـ
ک
اید
ه
ـید
ـ
اندیش
تــا کنــون بدیــن ســه نکتــه
ُ ِ
رابطــهی اجتماعــی» چیســت؟ از میــان بیشــمار
ّ
ّ
«واقعیــت اجتماعــی»ِ دورکیمــی از
واقعیــات ،کــدام
همــه بیشــتر ّ
تمامیــت تاریخــی اجتماعــی جامعــه را
ِ
ِ
توضیــح می-دهــد؟ همچنیــن هم ـهی تــاش ِو ِبــری،
در نهایــت کــدام هســتی اجتماعــی را کــه خالــق معنــی
ِ
اســتّ ،
معرفــی میکنــد؟ آری زبــان ،ایــن زبــان اســت
کــه اجتماعیتریــن رابطـهی اجتماعــی اســت و گرچــه
هیچکــدام از ایــن بنیانگــزاران بهصراحــت نگفتــه
باشــند ،مــن میگویــم کــه «زبــان ،واقعیتریــن و
اجتماعیتریــن ّ
واقعیــت اجتماعــی» اســت.
ایــن همــکار پژوهشــی پژوهشــکده افــزود؛ بــا ایــن
حســب کارکردهــای
حــال ،میتوانیــم زبــان را بــر
ِ
اجتماعــیاش نیــز طبقهبنــدی کنیــم؛ زیــرا زبــان در
شــرایط متفــاوت ،بــه گونههایــی متفــاوت ایفــای نقــش
میکنــد .وی بــه مقایســهی کارکــرد زبــان در ســه
شــرایط مختلــف پرداخــت و گفــت :ویژگــی اصلــی
ِ
ِ
زبــان در شــرایط همبســتگی سـ ّـنتی ،ثبات معانــی واحد
ِ
ِ
ُ
ـادل معانی
اســتّ ،امــا در شــرایط همبسـ
ـتگی ًمــدرن ،تبـ ِ
ِ
ِ
پارهفرهنگــی ،میــان آنهــا (مثــا میــان هنرمنــدان و
دانشــمندان) و خلــق ُمــداوم حــوزهی تبــادل معانــی رخ
میدهــد .از همــه مهــم تــر بــرای مــا ،ویژگیهــای زبــان
ً
در شــرایط آنومــی اســت؛ در ایــن شــرایط ،زبــان عمدتا
ُ
ـگر اســت و معانــی ،ســردرگم؛ بــه
شورشــی و شورشـ ً
دیگــر ســخن ،اصــوال معنــا خلــق نمــی شــود! بلکــه
معانــی تابــع هیجانهــاُ ،مدهــا ،هژمونی¬هــای فصلــی
یــا خــاص گرایانــه (منطقــه ای ،نــژادی ،ایدئولوژیــک
ُ
و غیرهــم) ،پارانویاهــا و روانگســیختگیها ،میآینــد
و میرونــد ،بــی آنکــه نمایاننــده-ی یــک ّ
واقعیــت
اجتماعــی باشــند یــا بتواننــد بــه خلــق و ابقــاء ّ
واقعیــات
ِ
اجتماعــی منجــر شــوند .زبــان در ایــن شــرایط در
ُ
کار
شــورش ُمـ
ـدام بــر علیــه امــر اجتماعــی و در ِکــردو ِ
ّ
ـدام واقعیــات اجتماعــی اســت .بــه همیــن دلیــل،
انهـ ِ
ـان شورشــی» میخوانــم؛ منظــور
مــن ایــن زبــان را «زبـ ِ
مــن شــورش بــر علیــه ایــن یــا آن عقیــده یــا قــدرت،
یــا ایدئولــوژی یــا ماننــد آنهــا نیســت؛ منظــورمّ ،
حتــا
ُ
ـراد مــن
شــورش علیـ ِـه بخشــی از جامعــه هــم نیســت؛ مـ ِ
آن شورشــی اســت کــه در کار نفــی ّ
کلیــت جامعــه،
ِ ِ
ّ
ــت جامعــه» اســت؛ زیــرا زبــان،
یــا
نفــی «جامعی ِ
ِ
بقــاء خــودش منجــر نمیشــود؛ بلکــه
امــکان
بــه
ِ
ِ
ِّ
ـدن ضدخــود اســت و خــودش
ـ
آفری
ـال
هم ـواره در حـ ِ
ِ
را نابــود میکنــد.
خلیلــی اســتدالل خــود را اینچنیــن ادامــه داد :در گام

ّ
ی
ســوم بــه شـ
ـرح شــرایط هویتیمعرفتــی مــا از آســتانه ِ
ِ
زمانــی آشــنائی مــا بــا علــوم انســانی ،بهویــژه علــوم
ِ
زمــان کنونــی میپــردازم .ایــن
اجتماعــی نویــن تــا
ِ
ِ
آغــاز ســه ویژگــی اصلــی
آســتانه ،همــان آســتانهی
ِ
ِ
ِ
ّ
تاریــخ متأخــر و معاصــر ایــران ،یعنــی «آنومــی»،
ُ
ُ«بحــران ّ
رونــدی
هویــت» و «گمگشــتگی» اســت.
ِ
ـدم توفیـ ِـق آن در
ـدن زبــان و عـ ِ
کــه از بــی کارکــرد شـ ِ
عصــر صفــوی
از
پیــش
از
جامعــه،
لیــد
خلــق و بازتو ِ
ِ
ـد ناصــری در ایــران تشــدید
آغــاز شــده و تــا اوائـ
ـل عهـ ِ
ِ
عصــر ناصــری در ایــن ســه
ی
ه
میانــ
یافتــه بــود ،در
ِ
ـدن ایــن ســه ویژگــی،
هیــأت نمــودار شــد .نمودارشـ ِ
اســتخدام مفاهیــم و واژگان
همزمــان اســت بــا آغــاز
ِ
علــوم انســانی عصــر روشــنگری و ُمــدرن .این شــرایط،
ِ
ـاز شــرایطی هســتند کــه فرهنــگ ،از خلــق دو امــر
آغـ ِ
بســیار مهــم ،یعنــی آرمــان و معنــی ،بــاز میمانــد؛
ـد
ـاز تولیـ ِ
ـدن جامعــه از تولیـ ِ
ـاز بازمانـ ِ
ـد خــود و آغـ ِ
ُآغـ ِ
لیــد خــود نیــز ،بــا آن
ــداوم دیگــری به
عــوض تو ِ
م ِ
ِ
ـگاه امـ ِـر اجتماعــی
ـ
جای
ـض
ـ
تعوی
ـاز
ـ
آغ
ـت؛
ـ
اس
ـراه
همـ
ِ
ِ
ـود آن
بــا امــر سیاســی نیــز از پیامدهــای آن اســت که خـ ِ
ـث کوشــش بیوقفــه در
از همــان اوان تــا کنــون ،باعـ ِ
ِ
ُ
ـف خــود» از طریــق نفــی قــدرت هــای مســتقر
«تعریـ ِ
ُ ِ
و ّ
غیرمســتقر بــوده اســت؛ بدیــن
حتــا پــاره قدرتهـ
ـای ِ
ُ
معنــی کــه همــه ی ناخرســندیهای هــر «مــن» ،نــه
طریــق
شــدن مــن» ،بلکــه از
طریــق «بازمعنــی
از
ِ
ِ
ِ
ُ
کوشــش بــرای «نفــی انــواع دیگریهــا» خرســند
ِ
ِ
میشــده و میشــود« .مــن» ایرانــی نمیتوانــد
ً
عــوض آن ،مثــا در نفــی
خــود را تعریــف کنــد و به
ِ
ِ
آنچــه غــرب میپنــدارد ،در نفــی آنچــه ارتجــاع
ِ
میپنــدارد ،در نفــی حکومــت و حکمرانــان ،در نفــی
ّ ِ
ِ
ُ
غیرمســلمانان ،در نفــی تاریــخ ایــران ،در نفــی ســنت،
ِ
ِ
ِ
در نفــی ُمدرنیتــه و دیگــر انواعــی کــه در ایــن دو
ِ
ُ
ســده شــاهد بودهایــم ،میکوشــد بــه خرسندشــدن از
هســتی نائــل شــود .او ناتـوان از ایــن اســت کــه بگویــد
«مــن کیســتم» ،بنابرایــن میکوشــد بگویــد «مــن آنــم
کــه تــو نیســتی».
اســمعیل خلیلــی ســپس نســبت ویژگیهــای تاریــخ
معاصــر را بــا هــم و بــا ذهــن و زبــان اینچنیــن
ّ
توضیــح داد :هــر ســه ویژگــی اصلــی تاریــخ متأخــر
ّ ِ
هویــت»« ،آنومــی»
و معاصـ ِـر ایــران ،یعنــی ُ«بحــران
ُ
و «گمگشــتگی» هــم ناشــی از یکدیگرنــد و هــم
ُ ّ
ـد ِد یکدیگــر؛ بنابرایــن در تاریــخ مذکــور،
باعــث و مشـ ِ
َ ِ
کمتــر کســی را می¬ت ـوان یافــت کــه «کســی» باشــد
و واجــد «خویشــتنی»؛ بــه تعابیــری کــه از مولــوی و
ســعدی وام گرفتــهام همــه نســبت بــه خــود ،نســبت
َ
بــه جامعــه و نســبت بــه تاریــخ ،یــا «بیکــس» یــا
َ
«ناکــس» یــا «بیخویشــتن»اند .در ایــن هنگامــه،
ایــن ســه حیــن یــا ســه حالــت ،بــا هــم شــرایطی را پدید
ً
حــران تاریخــی
آوردهانــد کــه مجموعــا میتوانــد ُب
ِ
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ّ
تمدنــی جامع ـهی ایــران در ایــن بــازه خوانــده شــود.
اگــر اکنــون بــه رابطــهی ذهــن و زبــان بازگردیــم،
میتوانیــم دریافــت کــه جامعــه و بهویــژه نهادهایــی
لیــد معنــا و
کــه مطابــق انتظــار میبایســت در کار تو ِ
آرمــان بــوده باشــند ،یعنــی نهادهایــی کــه میبایســت
ـارف الزم بــرای بقــای جامعــه و نیــز معــارف الزم
معـ ِ
بــرای همبســتگی اجتماعــی را تولیــد میکردهانــد،
ِ
یــا بیکارکــرد و یــا دژکارکــرد بودهانــد؛ یعنــی ایــن
ـداد
جریانهــا ،ســازمانها و افــراد ،دیگــر حامــل و امتـ
ًِ
یــک نهــاد اجتماعــی نبودهانــد و لــذا آن نهادهــا (مثــا
ّ
ـاد فرهنــگ بهطــور کلــی ،یــا نهادهــای آمــوزش و
نهـ ِ
پــرورش و دانشــگاه بهطــور خــاص) دیگــر «نهــاد»
نبودهانــد؛ همچنیــن ایــن «نانهاد»هــا یــا معرفتــی تولیــد
معــارف کاذبــی تولیــد کردهانــد کــه
نکردهانــد و یــا
ِ
بهعــوض معنادهــی بــه حیــات اجتماعــی ،بــه افــراد،
ـبات فــرد و جامعــه و بــه مناســبات جامعــه بــا
بــه مناسـ ِ
باعث آن
خــود و بــا تاریــخ ،از آنه ّــا معنازدائــی کــرده و ِ
ســه ویژگــی تاریــخ متأخــر و معاصــر ایــران شــدهاند.
ِ
پــس میتوانیــم دریابیــم کــه یکــی از عرصههــای
معرفــت
تشــخیص ایــن شــرایط را بایــد در
اصلــی
ِ
ِ
ِ
موجــود یافــت ،یعنــی هــم در معارفــی کــه تولیــد
نشــدهاند و هــم در معارفــی کــه تولیــد شــدهاند.
معارفــی کــه در ایــن بــازه میبایســت تولیــد میشــدند
ُ
تــا ُبحــران ّ
هویــت ،آنومــی و گمگشــتگی ُرخ ندهنــد
ِ
ً
ُ
و یــا از شــدت رخدادشــان بکاهــد ،مجموعــا همانهایی
ّ
ــت آن
بودهانــد کــه میبایســت جامعــه را در کلی ِ
بازتولیــد میکردهانــد .بــه بــاور مــن ،ایــن معــارف
ّ
زبــان عمومــی
نخســت میبایســت هــم در کلیــت ِ
زبــان هــادی ،یعنــی زبــان ادبــی و لــذا در
و هــم در ِ
ّ
ادبیــات بازتولیــد میشــدهاندّ ،دوم در زبانهــای

خــاص ،یعنــی در زبانهــای دانــش ،هنــر ،سیاســت،
دیــن ،روشــنفکری ،فــن¬آوری و مانندشــان ،ســوم در
زبانهــای عشــایر و اقـوام و زبانهــای متفــاوت بــا زبــان
ســبک عراقــی ـ کــه
عمومــی؛ حــال آنکــه پــس از
ِ
ـد معرفــت
ـ
لی
و
بازت
ـع
ـ
مناب
تــا همیــن امــروز از مهمتریــن
ِ
ّ
ـت زبــان و نیــز
در ایــران و جوامــع ایرانــی اســت ـ کلیـ ِ
زبانهایــی کــه نــام بــرده شــدند ،نتوانســتهاند چنیــن
ـبک عراقی،
توفیقــی بیابنــد؛ گفتنــی اســت تــا زمــان سـ ِ
ـار ادبی
منابــع زبانـ
ـی جامعـهی ایــران ،اعــم از زبــان معیـ ِ
ِ
و زبــان نخبــگان میتوانســت بــه تولیــد و بازتولیــد
ـد همبســتگی اجتماعــی بپــردازدّ ،امــا از
ـارف موجـ ِ
معـ ِ
ـبک هنــدی بدیــن ســوی ،ایــن منابــع فاقــد چنیــن
سـ ِ
تــرک خــود ،در
حیــن
در
جامعــه
اند.
ه
شــد
انــی
تو
ِ
ِ
معارف
ـد
همــان حیـ
لید خــود» ،از تولیـ ِ
ـن «ناتوانــی از تو ِ
ِ
ِ
نیــز بــاز مانــد و در ُبحــران شــناخت ُ
حــران
(ب
مزبــور
ِ
ُ
معرفتــی) ِفســرد.
بقیه مطلب را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.

اخبار پژوهشکده
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چهل و ششمین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری شــماره 46
دوره دوازدهــم فصلنامــه علمی-پژوهشــی
تحقیقــات فرهنگــی ایــران ویــژه تابســتان  1398را
منتشــر کــرد.
عالقهمنــدان میتواننــد مقــاالت زیــر را در ایــن
شــماره بخواننــد:

محمــد جـواد زاهــدی مازندرانی
 -4نقــش گردشــگری آیینــی در نگهداشــت فرهنــگ
ع ـزاداری حســینی؛ مطالعــه مــوردی شــهرک ماس ـوله
حمیده بیگی
ـینان شــهر نودشــه از پدیدۀ
 -5تجربههــای زیســتۀ مرزنشـ ِ
مر ز
سردار فتوحی؛ نعمت الله فاضلی
ی
 -6تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورام 
ابراهیــم فیــاض؛ ایمیلیــا نرسیســیانس؛ احمــد نــادری؛
نافــع باباصفــری
یـاجتماعی ایــل و بازنمایــی
 -7ســاخت سیاســ 
ســازوکارهای مشــروعیتبخش قــدرت :مطالعــۀ موردی
ایــل قشــقایی
علی اشرف نظری؛ میالد یزدان پناه

اخبار اعضای هیئت علمی

• دکتــر عبــاس کاظمــی در موسســه پرســش بــه مالــی
شــدن شــهر در قالــب یــک کالس درس پرداخــت.

 -1بنیانهای طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز
داود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی
 -2بازنمــود فرهنــگ و هویــت ملــی در هویــت بصــری
شــهر؛ مطالعــۀ مــوردی دیوارنگارههــای متــرو ته ـران
اعظم محمودی؛ محسن حسن پور؛ سوسن خطایی
 -3تحلیــل تحــوالت نگرشــی مؤثــر بــر روابــط اجتماعی
اعضــای گــروه معنویتگـرای نویــن فرادرمانــی
نفیســه جابریــان؛ علــی ربیعی؛ حســن محدثــی گیلوایی؛

• دکتــر ابــاذر اشــتری در گفتگــو بــا خبرگـزاری برنــا بــه
خشـونت علیــه کادر درمانــی پرداخــت .این گفتگــو را از
اینجــا میتوانیــد دریافــت کنیــد.
• دکتــر جبــار رحمانی بــا خبرگـزاری ایبنا دربــاره جهانی
شــدن عـزاداری اربعیــن گفتگــو کــرد .ایــن گفتگــو را در
اینجــا میتوانیــد دریافــت کنید.
• دکتــر رضــا ماحــوزی و دکتــر جبــار رحمانــی در
گفتگویــی بــا روزنامــه ای ـران دربــاره امنیــت و عدالــت
اجتماعی(کیفیــت زندگی) گفتگــو کردند.این گفتوگو
را در ســه بخــش میتوانیــد دریافــت کنیــد.
بخش سوم
بخش دوم
بخش اول
• اســمعیل خلیلــی بــا برنامــه ســیم و زر رادیــو فرهنــگ
بــه بحــث دربــاره کتــاب آن ره کــه آمدهایــم پرداخــت.
صــوت ایــن برنامــه را از اینجــا بشــنوید.
برنامــه «ســیم و زر» هــر جمعــه از ســاعت  ۲۱:۳۰تــا ،۲۲
از رادیــو فرهنــگ بــا تهیــه کنندگــی فریــده گــودرزی و
گویندگــی فاطمه اســحاق تبار در پوشــش فرکانســی اف.
ام ردیــف  ۱۰۶مگاهرتــز و ای .ام ردیــف  ۵۸۵کیلوهرتــز
پخــش میشــود.
• محمــد حســینی مقــدم بــا برنامــه ســیم و زر رادیــو
فرهنــگ ،دربــاره کتــاب «دانشــگاه ایرانــی در ســپهر بیــن
المللــی» گفتگــو کــرد .صــوت ایــن برنامــه را در اینجــا
میتوانیــد بشــنوید.

• مقالــه دکتــر ســعیده ســعیدی ،همــکار پژوهشــی
پژوهشــکده بــا عنـوان «الحیــاه المدنیــه وإعــاده تعریــف
هویــه المهاجریــن :دراســه فــی عملیهاالندمــاج الثقافــی
للمـرأه األفغانیــه فی ألمانیــا» (زندگی شــهری و بازتعریف
هویــت مهاجـران :بررســی فراینــد همانند شــدن فرهنگی
زنــان افغــان در آلمــان) ،در مجلــه دراســات العلــوم
االنســانیه ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،شــماره  ،24دوره
 2منتشــر شــد .عالقهمنــدان میتواننــد ایــن مقالــه را در
اینجــا بخواننــد.
• مقالــه «تحلیــل الیــهای بازگشــت نخبــگان خــارج از
کشــور بــه چرخــه خدمــت جامعــه :مطالعــه مــوردی
ایـران» اثــر دکتــر محمــد حســینی مقدم و حســن بشــیری
در فصلنامــه آمــوزش مهندســی ای ـران منتشــر شــد.
• دکتــر ســعیده ســعیدی در ســیزدهمین همایــش اســاتید
و دانشــجویان خــارج از کشــور 1-29 ،تیر/مــرداد 1398
بــا عن ـوان همایــش "تمــدن نویــن اســامی فرصتهــا و
چالشهــا" کــه در مشــهد برگـزار شــد بــا مقاله« :ســرمایه
انســانی مهاجــران و توســعه زادگاهــی :آسیبشناســی
تعامــل متخصصــان مهاجــر در دیاســپورای ایرانــی بــا
کشــور مبــدا» شــرکت کــرد .مقالــه فــوق الذکــر درایــن
همایــش مقالــه برتــر شــناخته شــده اســت.
• مقالــه «دســتاوردهای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه از
نــگاه دختـران دانشــجو» اثــر دکتــر خدیجــه کشــاورز در
نشــریه دانشــگاه امــروز ،بهار و تابســتان / 98منتشــر شــد.

عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مطالعــه مقــاالت بــه
ســایت فصلنامــه مراجعــه نماینــد.

• دکتــر محمدرضــا کالهــی با عنـوان «فعالیت فکــری یا
فعالیــت جنســی جوانــان» بــا روزنامــه ایـران گفتگــو کــرد
و در تاریــخ  98/6/25در روزنامــه و ســایت ایـران منتشــر
شــده است.
• دکتــر محمدرضــا کالهــی بــا عنـوان «عاشــورا ،امــکان
پرســش» در باشــگاه اندیشــه ( بنیــاد آیتالــه قدوســی) در
تاریــخ  98/6/25ســخنرانی کــرد.
• دکتــر ابــوذر اشــتری بــا مقالــه «توســعه کشــاورزی
روســتایی در ســایه مهاجرت معکوس» در همایش توســعه
کشــاورزی ،منابــع طبیعــی ،محیط زیســت و گردشــگری
ایـران در دانشــگاه هنــر تبریــز در تاریــخ  23و  25مردادمــاه
 1398شــرکت کــرد.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده
جلســه دفــاع از رســاله دکتــری دانشــجوی دکتــری
پژوهــش محــور رشــته سیاســتگذاری فرهنگــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار
شــد.
مهــدی مزینانــی ،از رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان
«ارزیابــی سیاسـتها و فعالیتهــای نهادهــای فرهنگــی
در زمینــه تربیــت نامحســوس در دانشــگاههای دولتــی:
بررســی مــوردی دانشــگاه فرهنگیــان» دفــاع و درجــه
دکتــری را بــا رتبــه بســیار خــوب دریافــت کــرد.
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اخبار پژوهشکده

همایش ملی
«مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری»
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم تحقیقات و فنــاوری همایش ملی «مطالعات فرهنگــی و اجتماعی آموزش عالــی ،علم و فنــاوری» را با همکاری
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ،معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن کرســی ارتباطــات علــم و فنــاوری یونســکو ،مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمــی کشــور ،موسســه پژوهــش و برنامهریزی آموزش عالی ،دانشــگاه فنی و حرفهای ،مرکز نشــر دانشــگاهی ،انجمــن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات،
انجمــن جامعهشناســی ایـران و انجمــن آمــوزش عالــی ایـران در 14آبــان مــاه برگــزار میکنــد.

محورهای همایش:
	•آموزش عالی ،در دفاع از دانشگاه
	•نسبت فرهیختگی و دانشگاه در ایران
	•اخالق آ کادمیک
	•میانرشتگیها در ایران
	•فرهنگ دانشگاه کارآفرین
	•زنــان در شــرکتهای دانــش بنیــان و تحــوالت
علمی
	•مسائل زنان در آموزش عالی
	•ایده دانشگاه و ضرورت آن
	•زندگی دانشجویی و مسائل آن
	•مسئولیت اجتماعی دانشگاه
	•آموزش عالی و محیط زیست

	•بینالمللی شدن آموزش عالی
	•اجتماع علمی و ظرفیتهای آن
	•گروههای دانشجویی و نقشهای آنها
	•مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی علــم و
فنــاوری
	•فن علم در جامعه آ کادمیک ایرانی
	•گــذر از جامعهشناســی علــم بــه مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی علــم

دومین همایش ملی «فرهنگ دانشگاهی»
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری دومیــن همایــش ملی «فرهنــگ دانشــگاهی» را با همــکاری دانشــگاه بیرجند برگــزار میکند.
ایــن همایــش در روزهــای ششــم و هفتــم آذرمــاه  ۱۳۹۸در دانشــگاه بیرجنــد برگــزار خواهد شــد.

محورهای همایش:
1 .1مبانــی نظــری :مبانــی فلســفی ،انســان شناســی،
مفهومپــردازی و مؤلفههــای فرهنــگ
دانشگاهی
2 .2فرهنــگ دانشــگاهی در بســتر فرهنــگ اســامی-
ایرانی
فرهنــگ
مطالعــات
3 .3روششناســی
دانشگاهی
4 .4مطالعــات تاریخــی و تطبیقــی در فرهنــگ
دانشگاهی
5 .5مدیریتفرهنگدانشگاهی
6 .6عوامــل مؤثــر در فرهنــگ دانشــگاهی و پیامدهــای
فرهنگدانشگاهی
7 .7خردهفرهنگهاوفرهنگدانشگاهی
8 .8زنان و فرهنگ دانشگاهی

9 .9ســبک زندگــی دانشــجویی و فرهنــگ دانشــگاهی
دانشجویان
1010ارتباطات در فرهنگ دانشگاهی
1111نقــش ســاختارهای مدیریتــی و ســازمانی ،قوانیــن و
مقررات در فرهنگ دانشگاهی
1212جهانیشدنوفرهنگدانشگاهی
1313مســئله شناســی و مســائل فرهنــگ دانشــگاهی در
ایـران امــروز ،آســیب شناســی فرهنگ دانشــگاهی،
فرصت ها و تهدیدها
1414آیندهپژوهیدرفرهنگدانشگاهی
 1515ســایر موضوعــات مرتبــط بــا فرهنــگ
دانشگاهی
1616یادداشتعلمی
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر بــه ســایت همایــش مراجعــه کننــد.

اخبار پژوهشکده
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نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میانرشتهای در علوم پزشکی
دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در نظــر دارد
نخســتین ســمپوزیوم کشــوری مطالعــات میــان
رشــته ای در علــوم پزشــکی را  16و  17بهمنماه
 ۱۳98در تهــران برگــزار نمایــد.

محققیــن و عالقمنــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه
بخــش ارســال مقالــه در وب ســایت ســمپوزیوم
نســبت بــه ارســال مقالــه و نیــز تجــارب موفــق در
حیطــه میــان رشــته ای اقــدام نماینــد.
آخریــن مهلــت ارســال چکیــده مقــاالت و تجربیــات
موفــق  15 :آبانمــاه  ، 1398آخریــن مهلــت ثبــت نــام
در ســمپوزیوم  15 :بهمــن مــاه 1398

علــوم پزشــکی
مطالعــه تطبیقــی الگوهــای توســعه میــان رشــتهای و
تجــارب جهانــی
تحلیــل تجــارب ملــی مطالعــات میانرشــتهای بــا
رویکــرد آینــده پژوهــی
مدلهای توسعه دانشهای میانرشتهای
برنامههای آموزشی میانرشتهای

محورهای همایش :
سیاســت هــا و راهبردهــای کالن بینالمللــی
منطقــهای و ملــی آموزشهــای بیــن رشــتهای در

همایش ساماندهی آموزش عالی :سناریوهای پیش رو
انجمــن آمــوزش عالــی بــا همــکاری نهادهای
دیگــر از جملــه پژوهشــکده مطالعــات فرنگی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری همایــش ســاماندهی آمــوزش عالــی،
ســناریوهای پیــش رو را برگــزار میکنــد.

ایــن کنفرانــس  ۲۱آبانمــاه ســال جــاری بــا دبیــری
علمــی دکتــر غالمرضــا ذاکرصالحــی ،دانشــیار
موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی در
دانشــکده فنــی شــریعتی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای
و بــا محورهــای زیــر برگــزار مــی شــود:
• نقــد و بررســی الگوهــای توســعه آمــوزش عالــی
در ایــران و ماموریــت دانشــگاهها و زیــر نظــام هــا
• نقــد و بررســی ســند آمایــش آمــوزش عالــی و
ســایر اســناد و قوانیــن
• بررســی ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ســاماندهی آمــوزش عالــی
• ســاماندهی و تـوازن عرضــه و تقاضــا در ســطوح
ملــی ،منطقــه ای و محلــی بــا توجــه بــه ظرفیــت
هــای جغرافیایــی

• نقــد و بررســی رویکردهــای تجمیــع واحــد هــا
و مراکــز
• از ساماندهی تا سامان یابی :مسایل پیش رو
• چالــش هــای ســاماندهی آمــوزش عالــی بــا
تاکیــد بــر نقــش هیــات امنــا و اســتقالل دانشــگاهی
• مطالعــات تطبیقــی ســاماندهی آمــوزش عالــی در
کشــورهای مختلــف
عالقهمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
میتواننــد بــه ســایت همایــش مراجعــه کننــد.
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