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آزادی آکادمیک و استقالل دانشگاهها
مســیر قطــار آمــوزش عالــی و دانشــگاههای
مــا پــس از هشــت دهــه بویــژه چهــار دهــه اخیــر،
بــه زودی بــه مقطعــی خواهــد رســید کــه بــرای
بــر ریــل مانــدن آن چــارهای جــز ســاماندهی
ریلهــا و واگنهــای قطــار نخواهیــم داشــت.
ایــن قطــار بــا توجــه بــه جابجایــی هــای جمعیتــی
موجــود و پیـشرو ،روز به روز مشــتریان پرشــمار
پیشــین خــود را از دســت میدهــد و روز بــه روز
در مقابــل ســیل مطالبــات عمومــی و خصوصــی
بــه ناکارآمــدی مضاعــف متهــم میشــود.
اگرچــه در تمــام ایــن چهار دهــه دانشــگاه مفری
بــرای پوشــش فقــدان هــای متعــدد اجتماعــی
بــوده و هنــوز هــم دانشــگاه در کنــار خانــواده
تنهــا پناهــگاه اجتماعــی ایرانیــان اســت ولــی بــا
شــکلگیری تمایــات جدیــد مدنــی و التفــات
نســل جدیــد بــه تحــوالت فنــاوری و کســب
و کارهــای جدیــد در جهــان ،شــاید دانشــگاه
دیگــر نتوانــد مکانــی بــرای مهارتهــای مــورد
نیــاز نســل آتــی باشــد و یــا کیفیــت موجــود
در دپارتمــان هــای دانشــگاهی و گروههــای
پژوهشــی پاســخگوی آن نیازهــا باشــد.
فرامــوش نکنیــم کــه در بســیاری از رشــتهها،
علیرغــم داشــتن مزیتهــای تاریخــی بــاز هــم
نتوانســتیم کرســیهای برتــر آمــوزش عالــی
آن رشــتهها را در اختیــار داشــته باشــیم؛ بنــا بــه
دههــا دلیــل از جملــه فقــدان آزادی آ کادمیــک
و اســتقالل دانشــگاهی.
راه آتــی دانشــگاههای مــا ،جبــران آزادی از
دســت رفتــه بــرای ترمیــم زخمهایــی اســت کــه
بــر پیکــره نظــام دانــش و ایــن قطــار همــواره
همــراه وارد آمــد و ایــن نظــام صبورانــه ســختیها
را تحمــل کــرد و جــور فقــدان هــای اجتماعــی و
نظامهــای حمایتگرانــه را کشــید .واگــذاری
مدیریــت دانشــگاهها بــه دانشــگاهیان و جامعــه
محلــی ،تعریــف رشــتهها و جــذب اســتادان
و گســتره کیفــی فعالیــت دپارتمــان هــا بــر
اســاس تشــخیص هیئتهــای امنــای مشــخص
محلــی ،بازکــردن درهــا و مســیرهای رفــت و
آمــد دانشــمندان و دانشــجویان بینالمللــی،
بازگردانــدن ارزش و اعتبــار نظــام دانایــی در

عرصــه عمومــی و مدیریتــی ،تصویــب قوانیــن حمایتــی از کســب و کارهــای جدیــد از طریــق
تســهیالت دانشــگاهی و دههــا راه دیگــر تنهــا بخشــی از اتفاقاتــی اســت کــه بایــد بــرای بقــا و احیــای
ایــن قطــار کمبنیــه و ســنگ خــورده و آســیب دیــده انجــام داد.
امــروزه خیریــن آمــوزش عالــی بخشــی از فراینــد تولیــد و توســعه علــم و فنــاوری در جهــان به حســاب
میآینــد؛ جهانــی کــه آنهــا را بــه چشــم صنــدوق پــول نمیبینــد بلکــه آنهــا خــود تولیــد کننــده
دانــش و قاضــی و سیاســتگذار ایــن عرصــه هســتند .بایــد دیــد جامعــه ایرانــی بــا توجــه بــه ســابقه
تاریخــی قدرتمنــد در ایــن عرصــه و تحــوالت ســریعی کــه دائمــا بــا آنهــا روبــرو میشــود تــا چــه
انــدازه میتوانــد خــود را بــرای بــه خدمــت گرفتــن ایــن زمینــه عمومــی توانــا ســازد؛ زمینـهای کــه از
ســوی دیگــر مســتلزم اندیشــه واگــذاری اســت.
رضا ماحوزی
معاون پژوهشی و آموزشی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اخبار پژوهشکده
دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار رؤسای مجمع پژوهشگاههای ملی کشور

مجمع پژوهشگاههای ملی کشور اتاق فکر دولت

دکتــر اســحاق جهانگیــری در جلســه دیــدار رؤســای مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور بــا اشــاره بــه ش ـرایط
فعلــی کشــور و محدودیــت منابــع گفــت :در شـرایط فعلــی بایــد توســعه همــه جانبــه را از مســیر توســعه علمــی دنبال
کنیــم و همــه کشــورهای پیشــرفته نیــز از مســیر توســعه علمــی توانســته انــد بــه توســعه همــه جانبــه دســت یابنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه ظرفیــت گســترده و توانمنــدی پژوهشــگاههای کشــور در بخشهــای
مختلــف اظهــار داشــت :ظرفیــت بــاالی ایجــاد شــده در ایــن پژوهشــگاهها نتیجــه کار و تــاش مســتمر ظــرف چنــد
دهــه گذشــته اســت و امــروز ایــن پژوهشــگاهها بــه مراکــزی تبدیــل شــده انــد کــه میتواننــد راهکارهــای مناســب
ب ـرای بــرون رفــت از بحرانهــا و مشــکالت کشــور ارائــه دهنــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت معرفــی توانمندیهــا و دســتاوردهای پژوهشــگاههای کشــور بــه دســتگاههای اجرایــی
تصریــح کــرد :بایــد ارتبــاط میــان سیاس ـتگذاران و دســتگاههای اجرایــی بــا پژوهشــگاههای کشــور ایجــاد شــود
چ ـرا کــه ایــن پژوهشــگاهها هســتند کــه میتواننــد بخــش زیــادی از نیازهــای دســتگاههای اجرایــی ،کارخانههــا
و صنایــع را مرتفــع کننــد.
دکتــر جهانگیــری افــزود :امــروز کــه در شـرایط تحریــم ،برخــی از صنایــع بــزرگ کشــور بـرای تامیــن مـواد اولیــه و
قطعــات مــورد نیــاز خــود بــا مشــکل مواجــه شــدهاند ،پژوهشــگاههای کشــور میتواننــد بــا اســتفاده از فناوریهــای
نویــن و طرحهــای دانــش بنیــان ،بســیاری از نیازهــای ایــن صنایــع را تامیــن کننــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور از ابتــکار تشــکیل مجمــع ملــی توســط پژوهشــگاههای کشــور ابـراز خرســندی کــرد و
گفــت :بــا تشــکیل مجمــع ملــی ،توانمنــدی و ظرفیتهــای پژوهشــگاهها همافزایــی پیــدا کــرده و شــاهد گامهــای
بلندتــری در راســتای اهــداف توســعه خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه برگـزاری چندیــن جلســه بــا رؤســای  ۱۳دانشــگاه برتــر کشــور و تبــادل نظــر در خصــوص مهمترین
مســائل و چالشهــای پیــش روی کشــور خاطــر نشــان کــرد :روســای ایــن دانشــگاهها پــس از تبــادل نظــر بــا
دولــت ،کارگروههایــی را بـرای شناســایی راهکارهــای بــرون رفــت از مشــکالت تشــکیل دادنــد و نتایــج تحقیقــات
و بررس ـیهای خــود را در اختیــار دولــت ق ـرار دادنــد.
دکتــر جهانگیــری ادامــه داد :مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور نیــز میتوانــد ایــن رویــه را دنبــال کــرده و بــا
تشــکیل کارگروههایــی در زمینههــای مختلــف ،تمرکــز خــود را بــر مهمتریــن چالشهــا و مســائل کشــور معطــوف
ســازد و نتیجــه تحقیقــات خــود را در اختیــار دولــت قـرار دهــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور یکــی از دغدغههــای کشــور را منفــی شــدن رشــد ســرمایهگذاری طــی ســالهای اخیــر
عنـوان کــرد و گفــت :کاهــش ســرمایهگذاری میتوانــد آینــده توســعه کشــور را بــه مخاطــره بینــدازد کــه در ایــن
زمینــه پژوهشــگاهها میتواننــد نقــش موثــری در آسیبشناســی و حــل ایــن مشــکل ایفــا کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بـرای غلبــه بر مشــکالت کشــور بیــش از راهکارهــای اقتصــادی بــه راهکارهــای اجتماعی و
افزایــش اعتمــاد و امیــد مــردم نیــاز داریــم ،گفــت :نقــش نخبــگان در بــاال بــردن ســرمایه اجتماعــی بســیار پراهمیت
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اســت و پژوهشــگاهها میتواننــد در ایــن زمینــه بســیار
موثر باشــند.
دکتــر جهانگیــری از پژوهشــگاههای کشــور بــه عنـوان
اتاقهــای فکــر بــرای ارائــه راهــکار و مشــورت بــه
دولــت یــاد کــرد و گفــت :دولــت هــر چــه در تــوان
داشــته باشــد بــرای حمایــت از پژوهشــگاهها بــه کار
خواهــد گرفــت و نیازهــای آنــان را برطــرف خواهــد
کــرد.
در ایــن جلســه کــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت و معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز
حضــور داشــتند ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا
بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر تــاش شــده اســت کــه
مراکــز پژوهشــی کشــور بــه صــورت گســترده و جــدی
بــه مســائل جــاری و مشــکالت کشــور ورود پیــدا
کننــد ،گفــت :توانمنــدی و ظرفیــت پژوهشــگاههای
کشــور بســیار بــاال اســت و میتواننــد بــازوی فکــری
قــوی در کنــار بخــش اجرایــی کشــور باشــند.
در ایــن نشســت همچنیــن دبیــر مجمــع پژوهشــگاههای
ملــی کشــور گزارشــی از دســتاوردها و ظرفیتهــای ۱۵
پژوهشــگاه کشــور ارائــه کــرد و گفــت :در ســال ۹۷
تعــداد اعضــای هیئــت علمــی ایــن پژوهشــگاهها ۷۸۸
نفــر ،تعــداد شــرکتهای دانــش بنیــان زیرمجموعــه
آنهــا  ۱۰۶عــدد ،تعــداد طرحهــای فناورانــه  ۱۷۹طــرح،
تعــداد قراردادهــای جــاری  ۳۴۱عــدد و تعــداد مقــاالت
علمــی  ۳۱۶۱مــورد بــوده اســت.
در ایــن جلســه رؤســای  ۱۵پژوهشــگاه کشــور بــه معرفی
حــوزه فعالیــت و دســتاوردهای خــود پرداختنــد و از
آمادگــی بــرای همــکاری بــا دســتگاههای اجرایــی و
صنایــع کشــور در جهــت رفــع نیازهــای آنــان خبــر
دادنــد.
رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم
جــوی بــا اشــاره بــه اعـزام نخســتین محقــق از جمهوری
اســامی ایــران بــه جنوبــگان ،ایــن اتفــاق را یکــی از
دســتاوردهای ایــن پژوهشــگاه عنــوان کــرد و گفــت:
پایــش اســیدی شــدن دریاهــای کشــور از برنامههــای
در دســتور کار ایــن پژوهشــگاه اســت.
رئیــس پژوهشــگاه رنــگ نیــز گزارشــی از دســتاوردهای
ایــن پژوهشــگاه ارائــه کــرد و گفــت :طــرح ملــی تولیــد
ســبز فــرش دســتباف بــه منظــور افزایــش صــادرات از
جملــه برنامههــای ایــن پژوهشــگاه اســت.
رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی هــم
بــا بیــان اینکــه ایــن پژوهشــگاه امکانــات وســیعی در
اختیــار دارد گفــت :ایــن پژوهشــگاه میتواندبــه عنـوان
قطــب تولیــد م ـواد شــیمیایی کشــور فعالیــت کنــد.
در ایــن جلســه رئیــس پژوهشــگاه مـواد و انــرژی نیــز بــا
اشــاره بــه ســاخت نیــروگاه خورشــیدی بــه عنـوان یکــی
از ماموریتهــای ایــن پژوهشــگاه ،تولیــد پکیــج تصفیــه

اخبار پژوهشکده
فاضــاب بــه روش انعقــاد الکتریکــی را از جملــه
دســتاوردهای ایــن بخــش عن ـوان کــرد.
جداســازی دی اکســید کربــن از جریانــات گازی
حاصــل از احت ـراق بــا اســتفاده از تکنولــوژی غشــایی،
تولیــد نــازل کامپوزیتــی و تولیــد زخــم پوشهــای
مناســب ب ـرای ان ـواع زخــم نیــز از جملــه دســتاوردهای
پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ای ـران بــود کــه رییــس
ایــن پژوهشــگاه بــه تشــریح آن پرداخــت.
رئیــس پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی نیــز از چشــمه
نــور ای ـران بــه عن ـوان یکــی از پروژههــای بــزرگ یــاد

کــرد و گفــت :ایــن پــروژه هــم اکنــون در دســت
اجراســت و رصدخانــه ملــی ایــران نیــز از بزرگتریــن
پروژههــای ایــن پژوهشــگاه اســت کــه امیدواریــم
هرچــه زودتــر نهایــی شــود ضمــن آنکــه طــرح همکاری
ایــن پژوهشــگاه بــا آزمایشــگاه ســرن از دســتاوردهای
حاصــل شــده اســت.
رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری هــم در ایــن جلســه حــل مشــکالت جامعــه و
ارتقــاء ســامت را از جملــه برنامههــای ایــن پژوهشــگاه
معرفــی کــرد و افــزود :یکــی از دســتاوردهای مــا

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اتاق فکر فرهنگی
و اجتماعی آموزش عالی ،علم و فناوری

جلســه دیــدار رؤســای مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور بــا دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیــس جمهــور عصــر شــنبه ششــم مهرمــاه در محــل نهــاد ریاســت جمهــوری تشــکیل شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ،عیســی
کالنتــری رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،دکتــر حســین ســیمایی صـراف دبيــر هيئــت دولــت و معاونــان
ســازمان برنامــه و بودجــه و ســاير وزارتخانههــای مرتبــط بــا رؤســای مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور کــه
متشــکل از  ۱۵پژوهشــگاه و مرکــز علمــی اســت تشــکیل شــد .دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــا بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر تــاش شــده اســت کــه مراکــز پژوهشــی کشــور بــه صــورت گســترده
و جــدی بــه مســائل جــاری و مشــکالت کشــور ورود پیــدا کننــد ،گفــت :توانمنــدی و ظرفیــت پژوهشــگاههای
کشــور بســیار بــاال اســت و میتواننــد بــازوی فکــری قــوی در کنــار بخــش اجرایــی کشــور باشــند.
همچنیــن دبیــر مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور گزارشــی از دســتاوردها و ظرفیتهــای  ۱۵پژوهشــگاه کشــور
ارائــه کــرد و گفــت :در ســال  ۹۷تعــداد اعضــای هیئــت علمــی ایــن پژوهشــگاهها  ۷۸۸نفــر ،تعــداد شــرکتهای
دانــش بنیــان زیرمجموعــه آنهــا  ۱۰۶عــدد ،تعــداد طرحهــای فناورانــه  ۱۷۹طــرح ،تعــداد قراردادهــای جــاری ۳۴۱
عــدد و تعــداد مقــاالت علمــی  ۳۱۶۱مــورد بــوده اســت.
در ایــن جلســه روســای  ۱۵پژوهشــگاه کشــور بــه معرفی حــوزه فعالیــت و دســتاوردهای خــود پرداختنــد و از آمادگی
بـرای همــکاری بــا دســتگاههای اجرایــی و صنایــع کشــور در دو رفــع نیازهــای آنــان خبــر دادنــد.
دكتــر مســعود برومنــد معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بــه معرفــي پژوهشــگاهها و مهمتريــن دســتاوردهای
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تاســیس کلینیــک ژنتیــک پزشــکی اســت کــه ۴۰۰
نــوع بیمــاری نــادر ژنتیکــی را پیــش از تولــد شناســایی
میکنیــم.
رؤســای پژوهشــگاههای زمیــن شناســی و مهندســی
زلزلــه ،علــوم و فنــاوری اطالعــات ایران(ایرانــداک)،
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمــی کشــور ،مطالعات فرهنگــی و اجتماعی
و هوافضــا نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات
انجــام شــده در پژوهشــگاه خــود ارائــه کردنــد و بــه
تشریح دستاوردهای حاصل شده پرداختند.
آنهــا پرداخــت و در تكميــل رؤســاي پژوهشــگاهها بــه
تبييــن ظرفيتهــای علمــي مربوطــه اشــاره کردنــد.
در ادامــه دكتــر حســين ميرزايــي رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم تصريــح
كــرد :پژوهشــكده مطالعــات فرهنگــي و اجتماعــي
وزارت علــوم ،اتــاق فكــر فرهنگــي و اجتماعــي آموزش
عالي،علــم و فنــاوري اســت و اين ماموريت را در شــش
گــروه پژوهشــي مطالعــات آينــده نگــر ،مطالعــات علــم
و فنــاوري ،ارتباطــات و فضــاي مجــازی ،مطالعــات
فرهنگــي ،مطالعــات زنــان ،مطالعــات اجتماعــي و
بهرهگيــری از ظرفيــت علمــي ســاير مراكــز علمــي
كشــور بــه انجــام ميرســاند.
وي ضمــن تاكيــد بــر در دســتور كار بــودن بررســي
ابعــاد اجتماعــي و فرهنگــي فناوريهــاي نويــن ،هــوش
مصنوعــي Nbics ،و مباحــث بيــن رشــتهاي بــه نقــش
ن رشــتهاي در
اساســي پژوهشــكده در ترويــج حــوزه بيـ 
كشــور و تدويــن  ٢٣٠برنامــه درســي بيــن رشــتهاي در
ســاليان گذشــته اشــاره كــرد.
ميرزايــي ضمــن تشــكر از حمايتهــای هميشــگي
ســازمان برنامــه و بودجــه از پژوهشــكده بــر تعامــل
علمــي موجــود بــا ســازمان امــور اجتماعــي كشــور و
ســاير دســتگاههای اجرايــي اشــاره كــرد و از معــاون
علمــي و فنــاوري رييــس جمهــور حمايــت از مطالعــات
فرهنگــي و اجتماعــي علــم و فنــاوري را درخواســت
کــرد.
عــاوه بــر ايــن بــه برگــزاري ده دوره جشــنواره
بينالمللــي فارابــي ويــژه تحقيقــات علــوم انســاني و
اســامي و وجــود دبيرخانــه دائمــي آن از بــدو تأســيس
تاكنــون در پژوهشــكده بــه عنـوان ذخيــره بــزرگ علمي
و نخبگانــي كشــور بــه عنــوان يكــي از فعاليتهــای
پژوهشــكده پرداخــت.
گفتنــی اســت مجمــع پژوهشــگاههای ملــي
دارای  ١٥عضــو بــه شــرح زيــر اســت :ســازمان
پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ایــران ،پژوهشــگاه
ملــی اقیانوسشناســی و علــوم جــوی ،پژوهشــگاه
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دانشهــای بنیــادی ،پژوهشــگاه رنــگ ،پژوهشــگاه بینالملــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه ،پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی ،پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ای ـران ،پژوهشــگاه م ـواد و انــرژی ،پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری ،پژوهشــگاه ه ـوا و فضــا ،مرکــز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ،موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی و پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی.
اعضــای ایــن مجمــع پيــش از ايــن دیــدار بــا رئيــس مجلــس شــورای اســامي و تعــدادی دیگــری از مســئولین اجرایــی دســتگاههای کشــور نيــز ديــدار و گفتوگــو و تبــادل
نظر داشتهاند.

نخستین نشست خبری
یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی برگزار شد

شــنبه یازدهــم آبــان مــاه نخســتین نشســت خبــری یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا
حضــور دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و دبیــر
یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی ،دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی و رئیــس دبیرخانــه جشــنواره ،دکتــر ســیدعبداالمیر نبــوی دبیــر شــورای علمــی و آقــای علــی
میرزائــی مدیــر اجرایــی جشــنواره برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر غالمرضــا غفــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه اهمیــت علــوم انســانی کــه جشــنواره
بینالمللــی فارابــی بــر آن متمرکــز اســت بیــش از پیــش شــده اســت گفــت :دلیــل ایــن امــر نیــاز و ضرورتــی
اســت کــه بــه ایــن علــوم احســاس میشــود .اگــر تاریــخ ایــن علــوم را در حــوزه اندیش ـهای و سیاســتی در نظــر
بگیریــم هــر چقــدر حجــم تولیــدات در ایــن حــوزه بیشــتر شــده طبیعتــا نیــاز و ضــرورت آن هــم بیشــتر شــده
اســت و ســهم ایــن علــوم در ایــن دو ســاحت بیشــتر شــده اســت.
بــه گفتــه غفــاری :در مجمــوع بایــد ســهم آن ،قابــل توجــه باشــد و ایــن ســهم نــه تنهــا در مقیــاس علمــی بلکــه
در مقیــاس کمــی هــم بایــد مــورد توجــه باشــد .ایــن امــر بــه گفتمانســازی در علــوم انســانی کمــک میکنــد
و مهمتــر اینکــه ایــن امــکان نقــش هویتــی بــرای ترغیــب جوانــان بــه علــوم انســانی ایجــاد میکنــد .ایــن امــر بــا
توجــه بــه جایگاهــی کــه علــوم انســانی در ذهــن انســانها میتوانــد داشــته باشــد میتوانــد جوانــان بیشــتری را
بــه ایــن حــوزه ترغیــب کنــد.
دبیــر جشــنواره بینالمللــی فارابــی افــزود :امــروزه مــا بــا تجربــهای کــه داریــم بــه مرحلــهای رســیدهایم کــه
ایــن مجموعــه بــه مرجعیتــی کــه بایــد داشــته باشــد رســیده اســت .تــاش ایــن اســت کــه بهتریــن آثــار بــه ایــن
جشــنواره بیاینــد و مــورد داوری قــرار گیرنــد و از افــرادی کــه مرجعیــت دارنــد و دانشــمندانی کــه شــناختهتر
هســتند دعــوت میشــود کــه در داوری ایــن آثــار همــکاری کننــد و نتیجــه کار مــورد اجمــاع و مــورد نظــر
عالمــان قــرار بگیــرد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و رئیــس
دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا اشــاره ضــرورت علــوم انســانی در جهــان امــروز گفــت:

بــا توجــه بــه اینکــه علــوم انســانی از ضرورتهایــی
اســت کــه همــه کشــورها بــه آن توجــه دارنــد ،در
جامعــه مــا هــم بــه دلیــل تحــوالت علمــی و صنعتــی
کــه رخ داده اســت ایــن ضــرورت احســاس میشــود.
تــا جائیکــه امــروزه حــدود نیمــی از تحصیــل کننــدگان
مربــوط بــه علــوم انســانی اســت.
وی در ادامــه گفــت :جشــنواره فارابــی در چهــار
قالــب طــرح پژوهشــی اختتــام یافتــه ،کتــاب پژوهشــی،
رســالههای دکتــری و پایــان نامههــای کارشناســی
ارشــد آثــار را دریافــت میکنــد .غیــر از بخــش
کتــاب کــه هــم بــه صــورت فیزیکــی و هــم بــه صورت
الکترونیکــی دریافــت میشــود در ســه قالــب دیگــر،
تمــام آثــار بــه صــورت دیجیتالــی دریافــت میشــود.
بــه گفتــه میرزایــی :آثــار دریافــت شــده بــه جشــنواره
یازدهــم  ۵۷۶۹اثــر اســت کــه  ۲۵۹۴از آنهــا یعنــی ۴۵
درصدشــان کتــاب پژوهشــی اســت ۵۳۶ .یعنــی ۹
درصــد از آثــار طــرح پژوهشــی اختتــام یافتــه و ۱۲۲۱
اثــر یعنــی  ۲۱درصــد رســاله دکتــری و  ۱۴۱۸اثــر یعنــی
 ۲۵درصــد از آثــار دریافتــی پایاننامــه کارشناســی
ارشــد اســت.
میرزایــی در ادامــه افــزود :در ایــن جشــنواره نســبت
بــه جشــنواره قبلــی  ۱۱درصــد رشــد داشــتهایم .در
بیــن  ۱۵گــروه علمــی داخلــی بیشــترین آثــار دریافتــی
مربــوط بــه گــروه علــوم تربیتــی ،روانشناســی و علــوم
ورزشــی اســت کــه  ۶۷۱اثــر اســت .پــس از آن ،گــروه
علــوم اقتصــادی ،مدیریــت و علــوم مالــی بــا  ۶۱۰اثــر
دومیــن رتبــه را دارد و ســومین رتبــه مربــوط بــه گــروه
زبــان ،ادبیــات و زبانشناســی بــا  ۵۸۱اثــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت دانشــگاهها در ایــن
دوره گفــت :در ایــن دوره مشــارکت دانشــگاهها و
موسســات پژوهشــی قابــل تحســین بــود و در همیــن
جــا از تمامــی روســای مراکــز مذکــور و مدیــران
گروههــای علمــی آنهــا بــرای همکاریشــان تشــکر
میکنــم .فعالیتــی کــه در دوره قبلــی آغــاز کردیــم
ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه مدیــران گروههــای
علمــی نزدیکتریــن افــراد بــه رســالهها و پایــان
نامههــا هســتند درخواســت کردیــم کــه رســالهها و
پایاننامههــای برگزیــده را بــه جشــنواره ارســال کننــد.
هرچنــد ایــن نافــی ایــن نیســت کــه افــراد خودشــان بــه
صــورت حقیقــی آثارشــان را ارســال کننــد.
وی افــزود :از بیــن مشــارکت کننــدگان ۷۰درصــد
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مــرد و ۳۰درصــد آثــار ثبــت شــده مربــوط بــه زنــان
اســت .همچنیــن  ۷۱درصــد از آثــار ثبــت حقیقــی و
 ۲۹درصــد ثبــت حقوقــی شــده اســت.
رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی در ادامــه گفــت ۶۵ :درصــد آثــار در بخــش
بزرگســال و  ۳۵درصــد ج ـوان داریــم کــه در مقایســه
بــا دوره قبلــی  ۴درصــد رشــد در بخــش جوانــان را
شــاهدیم.
وی در ادامــه گفــت :شــرط برگزیــده شــدن ،دریافــت
حــد نصــاب امتیــاز الزم از چنــد مرحلــه داوری
جشــنواره اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیمــی کــه در
معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــرای چهــار جشــنواره فارابــی ،خوارزمــی،
هفتــه پژوهــش و جشــنواره شــیخ بهایــی ویــژه
کارآفرینــی گرفتــه شــد ایــن بــود کــه در هــر فصــل
یــک جشــنواره برگــزار شــود گفــت :بنابرایــن اختتامیــه
جشــنواره بینالمللــی فارابــی را در بهــار  ۱۳۹۹برگــزار
خواهیــم کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ســید عبداالمیــر نبــوی
دبیــر شــورای علمــی جشــنواره نیــز بابیــان اینکــه در
ایــن دوره یــک کمیتــه علمــی بــا عنـوان میانرشــتهای
بــه بخــش داخلــی اضافــه شــد گفــت :بــا توجــه بــه
تجربــه دورههــای قبلــی و ادبیاتــی کــه در کشــور
بوجــود آمــده و همچنیــن احســاس نیــاز جامعــه علمــی
کشــور بــه میانرشــتهای مقــرر شــد پانزدهمیــن گــروه
علمــی جشــنواره را در ایــن خصــوص فعــال کنیــم.
نبــوی در ادامــه گفــت :در ایــن دوره بــا توجــه بــه
تجربههــای دورههــای قبلــی و تاکیــدات شــورای
سیاســتگذاری از تجربههــای اســتادان دانشــگاههای
مختلــف ،انجمنهــای علمــی کشــور و همچنیــن
خانمهــای عضــو هیئــت علمــی در فراینــد شــوراهای
علمــی و داوری علمــی اســتفاده خواهیــم کــرد .در
ایــن دوره دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی در
ارســال آثــار همــکاری بســیار خوبــی داشــتند امیــدوارم
در فراینــد داوری هــم ایــن همــکاری بــا قــدرت و
قــوت ادامــه پیــدا کنــد.
وی یــادآور شــد :از حضــور اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاههای خــارج از تهــران نیــز کمــک خواهیــم
گرفــت و کمافیالســابق جشــنواره فارابــی اختصــاص
بــه تهــران نخواهــد داشــت .همچنیــن بــرای دریافــت
آثــار بینالملــل ســعی شــده اســت از تمامــی موسســات
مربوطه در خارج از کشور استفاده کنیم.
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نخستین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی
آموزش عالی ،علم و فناوری برگزار شد

نخســتین «همایــش ملــی مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری -یادمــان دکتــر
محمــد امیــن قانعــی راد» سهشــنبه چهاردهــم آبــان مــاه بــا ســخنرانی حســین میرزایــی دبیــر علمــی ایــن
همایــش در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد.

نقد دانشگاه برای دفاع از آن است

دکتــر حســین میرزایــی بــا بیــان اینکــه هیچکــس
شایســتهتر از دانشــگاه و نهادهــای دانشــگاهی و
خــود دانشــگاه بــرای نقــد دانشــگاه نیســت گفــت:
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه خودمــان دانشــگاه را نقــد
کنیــم .نقــد دانشــگاه جهــت دفــاع از دانشــگاه
اســت و بایــد جدیتــر گرفتــه شــود.
میرزایــی یــادآور شــد :بیــش از  ۸۵ســال اســت کــه
دانشــگاه در ایــران تاســیس شــده اســت و االن زمان
آن اســت کــه نظریــه آمــوزش عالــی را تدویــن و
ســعی کنیــم کارویژههــای آن را بــه صــورت کامــل
بررســی کنیــم.
وی افــزود :مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری از ضرورتهایــی
اســت کــه بــرای بــرون رفــت از مشــکالت و ایجــاد

گشــایشهای مــورد نیازتوســعه علمــی کشــور و
توســعه کشــور بایــد بیــش از پیــش بــه آن توجــه
شــود.
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی :نشســتهای دفــاع از دانشــگاه،
اخــاق آ کادمیــک ،ایــده دانشــگاه ،جنســیت
و آمــوزش عالــی ،پادرهوایــی ()precarity
آ کادمیــک ،مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
آمــوزش عالــی ،مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
علــم و فنــاوری از جملــه نشس ـتهایی اســت کــه
در مجمــوع  ۴۱مقالــه کــه کتــاب آن نیــز امــروز در
اختیــار عالقهمنــدان قــرار گرفتــه اســت مطــرح و
گفتگوهــای علمــی دربــاره آنهــا صــورت خواهــد
گرفــت.
وی در ادامــه بــه دلیــل نامگــذاری عنــوان ایــن
همایــش بــه یــاد قانعــی راد اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن نامگــذاری بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه
دکتــر قانعــی راد در ســه حــوزه مطالعــات اجتماعــی
و فرهنگــی آمــوزش عالــی ،علــم و فــنآوری
کنشــگر و دانشــمندی مثــال زدنــی بــود و آثــار
بســیاری را در ایــن ســه حــوزه منتشــر کــرد .از اینــرو
قانعــی راد پــس از مرگــش زندهتــر شــده و حیــات
علمــی او پربارتــر شــده اســت.

اخبار پژوهشکده
دفاع از کدام دانشگاه؟

دومیــن ســخنران افتتاحیــه ایــن همایــش دکتــر محمــد
یمنــی دوزی ســرخابی اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی
بــود کــه بــا عنــوان «دفــاع از دانشــگاه ،کــدام
دانشــگاه؟» ســخنرانی خــود را ارائــه کــرد.
بــه گفتــه یمنــی :وقتــی بــه شــعارهای ســردر
دانشــگاهها نــگاه میکنیــم ،بــا مفاهیمــی ماننــد
زندگــی ،دانــش ،فضیلــت و… مواجــه میشــویم ایــن
نشــان میدهــد دانشــگاه مقولـهای چندمعنایــی اســت.
بنابرایــن فروکاســتن دانشــگاه در یــک معنــی و آن هــم
آمــوزش و آن هــم تنهــا نوعــی از آمــوزش کــه بــه انتقال
اطالعــات منحصــر اســت صحیــح نیســت .تاریــخ
آمــوزش عالــی در کشــورهای مختلــف نشــان میدهــد
کــه گاه دانشــگاه علیــه دانشــگاه بــازی کــرده اســت.
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن اینکــه از چــه دانشــگاهی
میتــوان دفــاع کــرد؟ بــه ســخنان خــود ادامــه داد و
برخــی از ویژگیهــای یــک دانشــگاه کــه میتــوان
از آن دفــاع کــرد را برشــمرد و در پایــان گفــت:
بایــد بنگریــم و ببینیــم اگــر دانشــگاهی داریــم کــه
مشــخصات یــک دانشــگاه خــوب را دارد تــاش کنیم
ایــن دانشــگاه را ارتقــا دهیــم و اگــر چنیــن دانشــگاهی
نداریــم بایــد آن را بســازیم.
دفاع از کدام دانشگاه؟

تقــی آزاد ارمکــی اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه
تهــران دیگــر ســخنران افتتاحیــه ایــن همایــش بــود کــه
دربــاره شــخصیت برجســته قانع ـیراد ســخن گفــت و
از افــرادی کــه بــه بهانــه مــرگ علــم و جامعهشناســی
بــه تخریــب دانشــگاه میپردازنــد انتقــاد کــرد .وی در

ایــن بــاره اظهــار کــرد :علــم ،دانشــگاه ،جامعهشناســی
و جامعهشــناس زندهانــد .ایــن چهــار گزینــهای
اســت کــه برخــی مطــرح میکننــد ،مبنــای آن ســخن
فــردی اســت کــه زمانــی در جایــی از دنیــا صحبــت
از مــرگ جامعهشناســی کــرده اســت و منبعــی بــرای
مــرگ دانشــگاه شــده اســت و عــدهای بــا صــدای
بلنــد بعــد از اعــام مــرگ جامعهشناســی بــه مــرگ
جامعهشــناس میرســند.
وی افــزود :علــم زنــده اســت بــه همیــن دلیــل قانعــی
راد زنــده اســت ،اگــر بلومــر زنــده اســت ،کالینــز هــم
زنــده اســت ،زنــده مانــدن یــک آدم و یــک ایــده
بیشــتر بقــای اندیشـهاش اســت .بــرای آنکــه موضوعــی
بــرای نقــد و اعتــراض دارنــد .افــرادی ماننــد قانعـیراد
چــون حیــات علمــی دارنــد پــس زندهانــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه امــروزه علــم در
ایــران بســیار مهــم اســت یــادآور شــد :چــرا کــه علــم
تنهــا محمــل و مأمنــی بــرای بازســازی نظــام اجتماعــی
و رســیدن بــه دموکراســی اســت و بــه همیــن دلیــل
جامعهشناســی و جامعهشناســان زنــده هســتند.
آزاد ارمکــی اهمیــت نــگاه تاریخــی و کنشــگری
در جامعهشناســی را بســیار مهــم دانســت و توضیــح
داد :افــرادی ماننــد قانع ـیراد از ایــن جهــت بــرای مــا
مهــم هســتند کــه نگاهــی تاریخــی و داســتانی بــه علــم
داشــته و آ کادمــی را زنــده نــگاه میداشــتند.
همچنیــن در ایــن بخــش از همایــش از مجموعــه آثــار
زنــده یــاد دکتــر محمدامیــن قانع ـیراد عضــو هیئــت
امنــای پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور خانواده
ایشــان رونمایــی و از یــک عمــر تــاش ایــن اســتاد
قدردانــی خواهــد شــد.
نشست نخست:
دفاع از دانشگاه
نخســتین نشســت ایــن همایــش بــا عنــوان
«دفــاع از دانشــگاه» بــود کــه در آن دکتــر
مقصــود فراســتخواه بــا عنــوان «خصيصــة ژانوس ـيِ
دانشــگاه و آمــوزش عالــي در ايــران » ،دکتــر
حســین ابراهیــم آبــادی بــا عنــوان « مناقشــه
بــر ســر آمــوزش عالــي ايــران؛ ايدههايــي بــراي
دفــاع از دانشــگاه » ،دکتــر رضــا صمیــم بــا عنــوان
«تفســيري جامعــه پديدارشناســانه از دانشــگاه
ايرانــي بــه مثابــه امكانــي بــراي تجربــه آزادي»
 ،دکتــر وحیــد احمــدی بــا عنــوان «حكمرانــي
خــوب و مســئوليت اجتماعــي دانشــگاه» و
دکتــر نســرین نورشــاهی بــا عنــوان «دفــاع از
دانشــگاه» ،ســخنرانی کردنــد.
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دانشگاه طرحی ناتمام

دکتــر مقصــود فراســتخواه اســتاد موسســه پژوهــش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی گفــت :امــروز دانشــگاه
موضــوع گالیــه اجتماعی شــده اســت و دانشــگاهیان
هــم بــه ایــن گالیــه پیوســتهاند و از فســاد در دانشــگاه
گلــه میکننــد امــا در پــس ایــن نگــون بختیهــا،
نیمــه پنهــان دانشــگاه وجــود دارد کــه اغلــب از دیــد
دانشــگاهیان دور میمانــد.
فراســتخواه افــزود :دانشــگاه بخشــی از طــرح مدرنیته
ایــران اســت کــه ناتمــام مانــده و بــه تبــع آن دانشــگاه
هــم پــروژهای ناتمــام و پایــان نیافتــه مانــده اســت.
اســتاد مؤسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش
عالــی بــه عملکردهــای ضمنــی دانشــگاه اشــاره کــرد
و گفــت :دانشــگاه بــه جریانهــای اجتماعــی دامــن
میزنــد ،تولیــد محت ـوا و فضــای اجتماعــی میکنــد
و در ســاختیابی مجــدد جامعــه نقــش دارد .در
تاریــخ اکنــون مــا دانشــگاه ایرانــی یــک ســرزمین،
یــک خــاک و یــک قلمــرو اســت .ایــن قلمــرو
مســتعمراتی شــده و بــه ایــن معنــا طــرح دانشــگاه در
ایــران شکســت خــورده اســت ،امــا پایــان نیافتــه و
طرحــی ناتمــام اســت.
فراســتخواه بــر اســاس دادههــای میدانــی و اولیــه بــا
تأکیــد بــر پایاننیافتگــی طــرح دانشــگاه در ایــران
گفــت :بهرغــم شکســتخوردگی ،دانشــگاه در
درون خــود الجــرم پویاییهایــی دارد و تبدیــل بــه
یــک تــوده بحرانــی ،چگالــی معرفتــی ،اجتماعــی
و هیجانــی شــده اســت .ایــن چگالــی جریانــی از
تولیــد محتـوا دارد و الزامــا بــا آنچــه شــورای انقــاب
فرهنگــی و وزارت علــوم میخواهــد یکــی نیســت.
دانشــگاه بــا ایدئولــوژی جلــو نمـیرود و عملکــردی
ضمنــی دارد کــه چکــه کــرده و انــدک انــدک جاری
میشــود .دانشــگاه میــدان ،باشــگاه اجتماعــی،
فضــا ،ارتباطــات اجتماعــی و… تولیــد میکنــد.
وی در پایــان ســخنان خــود تأکیــد کــرد :بایــد بــه
ایــن بیاندیشــیم کــه بــر دانشــگاه چــه م ـیرود و بــه
آینــده فرهنــگ جامعــه ایرانــی تأمــل کنیــم.

اخبار پژوهشکده
دانشگاه باید به کف جامعه بیاید

دکتــر نســرین نورشــاهی رئیــس موسســه پژوهــش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی ،وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «دفــاع از
دانشــگاه» ارائــه کــرد و گفــت :انتقاداتــی کــه بــه
دانشــگاه در حــال حاضــر صــورت میگیــرد در ایــن
زمینــه اســت کــه دانشــگاه در خدمــت جامعــه نیســت
و در بــرج عــاج خــود مانــده اســت.
نورشــاهی افــزود :تغییــر نــگاه بــه دانشــگاه اجتنــاب
ناپذیــر اســت امــا نبایــد از بیــرون بــه دانشــگاه تحمیــل
شــود .خــود دانشــگاهیان میداننــد کــه نیــاز بــه تغییــر
دارنــد و تحمیــل تغییــر از بیــرون معنــادار نیســت .از
اســاس اولینبــار ایــن دانشــگاهیان بودنــد کــه گفتنــد
دانشــگاه بایــد از بــرج عــاج روشــنفکری بــه کــف
جامعــه بیایــد.
بــه گفتــه رئیــس موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی
آمــوزش عالــی :دانشــگاه متوجــه شــده اســت کــه
بــه جــای دولــت بایــد حواســش متوجــه ذینفعــان
بیرونــی باشــد .یکــی از دغدغههــای دانشــگاه اکنــون
ایــن اســت کــه وجه ـهاش در افــکار عمومــی چگونــه
اســت .اگــر اجــازه دهیــم تغییــر دانشــگاه درونزا باشــد
موفــق میشــویم وگرنــه راه بــه ترکســتان میبریــم.
حکمرانی خوب
و مسئولیت اجتماعی دانشگاه

ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر وحیــد احمــدی
رئیــس مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور
بــود کــه بــر وضعیــت پارادوکســیکال موجــود تاکیــد

کــرد و گفــت :مــا در نظــام حکمرانــی دانشــگاه
پارادوکسهایــی داریــم و همچنیــن میخواهیــم
دانشــگاه را بــه نقشآفرینــی و پذیــرش مســئولیت
اجتماعــی ســوق دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه کارآفریــن و
جامعهمحــور نــگاه بنگاهــی بــه دانشــگاه دارد،
یــادآور شــد :در جوامــع پیشــرفته ،در حــال توســعه و
توســعه نیافتــه ،نگاههــا و نقشآفرینــی دانشــگاهها
متفــاوت اســت ،همچنیــن ســطوح پایــداری و
مســائل زیســت محیطــی هــر جامعــه انتظــار از
دانشــگاهها را متفــاوت کــرده اســت.
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نقــد گذشــته در ایــن میــان نوعــی فــرار رو بــه جلــو
محســوب میشــود .دانشــگاه امــروز پیچیــده شــده و
آنقــدر بــا منابــع قــدرت و مســائل سیاســی و فرهنگــی
گــره خــورده اســت کــه علــوم اجتماعــی بــه معنــای
میانرشــتهای بایــد تــاش کنــد ایــده روشــنی پیــش
روی مســائل آن بگــذارد .اهالــی دانشــگاه بایــد کمک
کننــد کــه چگونــه از وضعیــت کنونــی عبــور کنیــم.
تهاجم به دانشگاه امر تازهای نیست

دانشگاه در مسئولیت خود
پیشران مسائل بوده است

در ادامــه ایــن نشســت حســین ابراهیمآبــادی عضــو
هیئتعلمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنــگ و
اجتماعــی و رئیــس مرکــز نشــر دانشــگاهی ،بــا بیــان
اینکــه تــا کنــون درچنــد جلســه در دفــاع از دانشــگاه
ســخن گفتــهام گفــت :دلیــل ایــن دفــاع روشــن و
ســاده اســت؛ زیــرا بــه شــکل رســمی در صــدا وســیما
و ارگانهــای بیرونــی بــه گذشــته آمــوزش عالــی حملــه
میشــود .واقــع آن اســت کــه نقــد بــه دانشــگاه
از آغــاز دهــه نــود از خــود دانشــگاه شــروع شــد و
موانــع و مســائل دانشــگاه مــورد پرســش و انتقــاد قــرار
گرفــت .امــا در یکــی دو ســال اخیــر «مناقشــه» بر ســر
دانشــگاه بــاال گرفتــه اســت و از هــر ســو چــه از درون
و چــه از بیــرون دانشــگاه نقــد میشــود .مشــخص
نیســت ایــن نقــد دربــاره چیســت.
ابراهیمآبــادی افــزود :بیتردیــد پیــش روی دانشــگاه
مشــکالتی قــرار گرفتــه اســت ،امــا بایــد دو موضــوع
را جــدی گرفــت؛ نخســت بایــد پرســید اگــر منتقــدان
امــروز در دهــه شــصت پشــت میــز مدیریتــی بودنــد
چــه تصمیمــی میگرفتنــد و دیگــر اینکــه دانشــگاهیان
بایــد چــه کننــد؟
وی بیــان کــرد :در ایــن زمینــه آمــوزش عالــی دچــار
بــن بســت تئوریــک شــده اســت .نظریــه روشــنی
بــرای عبــور از شــرایط موجــود وجــود نــدارد و

رضــا صمیــم عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
ی خــود
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در ســخنران 
گفــت :تاریخــی کــه دانشــگاه ایرانــی از ســر گذرانده
قابــل دفــاع اســت و البتــه تهاجــم بــه دانشــگاه امــر
تــازهای نیســت .از همــان ابتــدای شــکلگیری
ایــن نهــاد دو دســته بــه آن حملــه کردنــد .یکــی
ســنتگرایان و دیگــری روشــنفکرانی کــه ایــن نهــاد را
بــه رســمیت نمیشــناختند.
وی افــزود :نمونههایــی از ایــن حملــه را مــی تــوان
در قلــم افــرادی ماننــد عبــاس اقبــال آشــتیانی در
اوایــل دهــه ســی مشــاهده کنیــم .نســل اول اســاتید
دانشــگاه نظیــر بدیعالزمــان فروزانفــر وکاظــم عصــار
نیــز اعتقــادی بــه دانشــگاه نداشــتند و بــدان بــه
دیــده تحقیــر نــگاه میکردنــد .ایــن رونــد تــا کنــون
ادامــه داشــته و امــروز هــم کســانی ماننــد ســیدجواد
طباطبایــی کــه در پــی شــکلدهی بــه آ کادمــی
مـوازی هســتند چنیــن مواجهـهای بــا دانشــگاه دارنــد.
دانشــگاه از حیــث شــکل دادن بــه یــک هویــت
مــدرن قابــل دفــاع اســت.
بــه گفتــه صمیــم :بــرای گــذار از وضــع موجــود ابتــدا
بایــد گروههــای ذینفــع کــه خواهان دانشــگاه هســتند
را بشناســیم .دولــت ،خان ـواده و فرزنــدان ســه گــروه
ذینفــع هســتند کــه هــر یــک بــه دالیلــی متمایــل بــه
حفــظ نهــاد دانشــگاه هســتند .پیمایشهــای موجــود
نشــان میدهــد کــه حــدود  ۷۰درصــد جوانــان هنــوز
معتقدنــد کــه اگــر بــه عقــب برگردنــد همچنــان
تحصیــل در دانشــگاه را انتخــاب میکننــد و ایــن
نمــودی از تمایــل بــه دانشــگاه در میــان جوانان اســت.

اخبار پژوهشکده
نشست دوم:
پادرهوایی آکادمیک در ایران
دومیــن نشســت ایــن همایــش «پادرهوایــی
آکادمیــک در ایــران» بــود .در ایــن نشســت دکتــر
مهــرداد عربســتانی بــا عنــوان «سياســت و آزادي
مضطربانــة آكادميــك در علــوم اجتماعــي ايــران»
دکتــر عبــاس کاظمــی بــا عنــوان «پرولتاريــاي
آكادميــك و طبقــه پادرهــوا در ايــران (دهــه
 ،»)۱۴۰۰دکتــر نهــال نفیســی بــا عنــوان «مــروري
بــر مقولــة پادرهوايــي آكادميــك در انسانشناســي
آمريــكا و اروپــا بــا چاشــني تجربيــات نگارنــده
از تحصيــل در آمريــكا ،پســادكتري در آلمــان و
كار در ايــران» دکتــر ســعیده ســعیدی بــا عنــوان
«مهاجــرت بازگشــتي و مفهــوم تعلــق اجتماعــي:
تحليــل تجربــه حــس درميانبودگــي متخصصــان
بازگشــته بــه كشــور» حضــور داشــتند.

وی گفــت :ایــن گفتمــان غالــب سیاســی بــه ویــژه
علــوم اجتماعــی و اشــتغال بــه آن را بــه تجربـهای پــا در
ه ـوا تبدیــل کــرده اســت؛ ایــن وضعیــت چنــان اســت
کــه شــاغلین علــوم اجتماعــی ضمــن بهرهگیــری
از درجاتــی از رواداری امــکان پژوهــش و تنظیــم را
دارنــد ،اگرچــه بـرای ایــن کار بایــد قواعــد بــازی نقــض
قوانیــن ممنوعیــت را بداننــد .در عیــن حــال ایــن آزادی،
آزادی بــه رسمیتشناختهشــدهای نیســت و همــواره
ایــن دانشــمندان نوعــی آزادی مضطربانــه را تجربــه
میکننــد.

کــه در ایــن رابطــه انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه
چگونــه فانتــزی یــا تصــور ایــن مهاجــران از بازگشــت
بــه وطــن بــا واقعیــات بوروکراســی محلــی و ســلیقهای
بــه چالــش کشــیده میشــود و دورانــی پــر از اســترس،
ناکامــی و فرســایش را شــکل میدهــد.
پادرهوایی آکادمیک فقط شامل افرادی
با وضعیت شغلی متغیر نیست

پادرهوایی مقولهای بینالمللی

آزادی مضطربانه دانشمندان

در ابتــدای ایــن نشســت ،دکتــر مهــرداد عربســتانی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهـران ایــن وضعیــت را
ناظــر بــه موقعیتــی بیثبــات ،پیشبینیناپذیــر آینــده،
نامتعیــن و وابســته (در مقابــل وضعیت مســتقل و آزاد) و
عــدم امنیــت شــغلی در دانشــگاهها دانســت و گفــت:
ایــن پادرهوایــی بــه طــور خــاص در آ کادمــی ،میتوانــد
در تعــارض بــا آرمــان آزادی و اســتقالل آ کادمیــک
ق ـرار گیــرد.
عربســتانی افــزود :منابــع یــا علــل پادرهوایــی آ کادمیک
میتواننــد متنــوع باشــند و میتــوان بــرای هــر یــک
رویکــردی خــاص یــا گروهــی ویــژه را در امــر مطالعــه
پادرهوایــی آ کادمیــک ،مــورد طرح و بررســی قـرار داد.
وی در ادامــه بــه نقــش شــرایط خــاص سیاســی و
تأثیــر آن در انسانشناســی پرداخــت و گفــت :پــس
از انقــاب اســامی چندیــن گفتمــان در آ کادمــی
شــکل گرفــت کــه از آن میتـوان بــه تنزهگرایــی ،ضــد
امپریالیســم بــودن ،بومیگرایــی و بــه رســمیت شــناختن
ادیــان موثــق یــاد کــرد .در همیــن راســتا مســائلی ماننــد
وحــدت نیــز در راســتای تأکیــد بــر بومیگرایــی و
ضدیــت بــا امپریالیســم اســتعمار شــکل گرفتــه اســت.
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در ادامــه ،دکتــر نهــال نفیســی ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز بــا اشــاره بــه ادبیــات
موجــود و تجربــه شــخصی از کار و تحصیــل در
اروپــا و آمریــکا ،بــه بررســی نحــوه ایجــاد ادبیــات
پادرهوایــی آ کادمیــک پرداخــت و اظهــار کــرد :تعــداد
فــراوان فارغالتحصیــان عالــی (دکتــری) در اروپــا و
آمریــکا و تعــداد بســیار انــدک پســتهای موجــود و
اینکــه دانشــگاهیان مســتقل ،مجبــور بــه تغییــر مرتــب
کار بــرای ســالیان متمــادی هســتند همیشــه در حالتــی
بیثبــات باقــی میماننــد.
سراب فارغالتحصیالن
و پادرهوایی شغلی آنها

عبــاس وریــج کاظمــی ،عضوهیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در
ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه پادرهـوا بــه گروهــی
نامتعیــن ،از نظــر شــغلی ،جنســی ،ســنی و … اشــاره
دارد کــه طیــف وســیعی از افــراد دانشــگاهی را نیــز
شــامل میشــود ،گفــت :ایــن طبقــه همزمــان در رونــد
جهانیشــدن در حــال ســاخته شــدن اســت.
وی افــزود :پادرهوایــی آ کادمیــک فقــط شــامل افرادی
بــا وضعیــت شــغلی متغیــر نیســت ،بلکــه افــراد بــا شــغل
ثابــت را نیــز در برمیگیــرد ،چــرا کــه ایــن مشــاغل
افــراد را بــه نوعــی تنافــر و ناکامــی منزلتــی میرســاند.
ایــن اســتاد ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی بیــان
کــرد :جماعــت پادرهــوای آ کادمیــک روح خــود را
بــه طبقــات متوســط بــه بــاال ارتقــا داده ،امــا از لحــاظ
مــادی همچنــان در طبقــات پاییــن باقــی ماندهانــد کــه
طیــف وســیعی از دانشــگاهیان را شــامل میشــوند.
نشست سوم:

مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی

دکتــر ســعیده ســعیدی ،همــکار پژوهشــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فـنآوری نیــز بــا اشــاره بــه رونــد مهاجران
متخصــص بازگشــته بــه ایــران و چالشهــای جــذب
آنــان در مشــاغل دانشــگاهی توضیــح داد :تحقیقــی

ســومین نشســت ایــن همایــش «مطالعــات
فرهنگــي و اجتماعــي آمــوزش عالــي» بــود کــه
بــا حضــور دکتــر نعمــت اللــه فاضلــی بــا عنــوان «
چش ـمانداز فرهنگــي بــراي مديريــت دانشــگاه »،
دکتــر فاطمــه جواهــری بــا عنــوان «نســبت ميــان
انتظــارات فرهنگــي از دانشــجويان و واقعيتهــاي
فرهنگــي موجــود » ،دکتــر غالمرضــا ذاکــر صالحــی
بــا عنــوان« دانشــگاه متعهــد بــه جامعــه و مســئله
آمــوزش و يادگيــري » ،دکتــر آمنــه صدیقیــان
بیدگلــی بــا عنــوان « زندگــي دانشــجويي و مســائل
اجتماعــي آن » ،دکتــر مهــدی حســین زاده فرمــی«

اخبار پژوهشکده
بررســي مقايســهاي وضعيــت و تحــوالت ســبك
زندگــی دانشــجويان و جوانــان كشــور بــا الگــوي
اســامی و ايرانــی ســبك زندگــی » ،تشــکیل شــد.

ظهور دانشگاه جامعه محور مستلزم وجود
جامعه مدنی فعال و پویا است

نجات دانشگاهها از سلطه بازار و سیاست

نعمتاللــه فاضلــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در این نشســت
بــا بیــان اینکــه فرهنــگ ،بحــران امــروز دانشــگاهها
نیســت ،گفــت :ریشــه بحــران امــروز دانشــگاهها
را بایــد در دو نیــروی ســلطه بــازار و سیاســت در
ایــن مراکــز جس ـتوجو کــرد.
وی افــزود :آمــوزش عالــی یــک ســازه فرهنگــی
چنــد الیــه اســت کــه فرهنــگ رشــتهای ،ســازمانی،
زیســته دانشــجویان و اســتادان کــه زبــان و فرهنــگ
خــود را بــا خــود بــه دانشــگاه میآورنــد و همچنیــن
فرهنــگ معنــوی و اخالقــی از جملــه الیههــای آن
ً
را تشــکیل میدهنــد .در واقــع علــمورزی ماهیتــا
کنشــی فرهنگــی و اخالقــی اســت.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه فرهنــگ در
دانشــگاههای مــا تهدیــد میشــود ،گفــت:
دو نیــروی بــازار و تجــاری شــدن وهمچنیــن
ایدئولــوژی و سیاســت ،تهدیــد اصلــی فرهنــگ
دانشــگاهی بــه شــمار مـیرود .در واقــع در نیــروی
تجــاری شــدن بــه شــدت تأکیــد بــر ایــن اســت کــه
دانشــگاهها کارآفریــن شــوند و در نیــروی سیاســی
نیــز منافــع ایدئولوژیــک در دانشــگاهها غلبــه پیــدا
میکنــد و ایــن مفاهیــم موجــب میشــود کــه
فرهنــگ در دانشــگاهها تهدیــد شــود.
فاضلــی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ بــه هیــچ عنــوان
بحــران دانشــگاهها نیســت بیــان کــرد :آنچــه کــه
امــروز فرهنــگ را بــه معضــل دانشــگاهها تبدیــل
کــرده ،همــان فقــدان نــگاه فرهنگــی بــه ایــن
مراکــز اســت .در ایــن شــرایط دانشــگاه ناخواســته
مقاومــت میکنــد و در نهایــت نتیجــهای جــز
ویرانــی نــدارد.

غالمرضــا ذاکرصالحــی عضــو هیئــت علمــی موسســه
پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی دومیــن
ســخنران ایــن نشســت نیــز گفــت :دانشــگاه متعهــد و
درگیــر بــا مســائل جامعــه ،دانشــگاهی اســت كــه از
مشــاركت عمومــی اســتقبال میكنــد و آن را یــک
مأموریــت اضافــه تلقــی نمیكنــد.
وی افــزود :دانشــگاه مســئولیتپذیر از چهــار طریــق
مــردم را بــا علــم درگیــر میكنــد اول درگیرســازی
مــردم در فراینــد پژوهــش و اكتشــاف ،دوم توســعه
فعالیتهــای تدریــس و یادگیــری ،ســوم مبادلــه دانــش
از طریــق افزایــش جریــان دوطرفــه دانــش و بینــش
بیــن دانشــگاه و جامعــه وســیعتر و چهــارم مســئولیت
اجتماعــی از طریــق حداكثرســازی منافعــی كــه
دانشــگاه میتوانــد بــرای جامعــه خلــق كنــد.
ایــن پژوهشــگر حــوزه آمــوزش عالــی مطــرح کــرد:
دانشــگاهی كــه بنیانهــای قــوی علمــی و فناورانــه
ً
داشــته باشــد ،قطعــا میتوانــد بــه نیازهــای مختلــف
پاســخ دهــد و قــدرت سازگارشــوندگی داشــته باشــد.
دانشــگاه ضعیــف كــه روی بنیانهایش ســرمایهگذاری
الزم صــورت نگرفتــه اســت ،نــه اجتماعــی ،نــه بومی و
نــه جهانــی میشــود .ظهــور دانشــگاه جامعــه محــور
مســتلزم وجــود جامعــه مدنــی فعــال و پویــا و بالنــده
اســت كــه جامع ـهای شــبكهای و مطالبهگــر و دانــش
محــور باشــد .در غیــاب چنیــن جامعـهای دانشــگاه بــا
چــه کســی تعامــل خواهــد كــرد.
ً
مسایل اجتماعی دانشجویان عمدتا کمرنگتر از
مسایل اجتماعی سایر اقشار جامعه است
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دکتــر آمنــه صدیقیــان عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی گزارشــی از تحقیقات
خــود دربــاره مســایل اجتماعــی دانشــجویان ارائــه داد
وگفــت :گام نخســت مــرور نظاممنــدی از تحقیقــات
انجــام شــده در حــوزه مســایل اجتماعــی دانشــجویی
وزارت علــوم اســت و بــا یــک رویکــرد ترکیبــی
مهمتریــن مســایل مبتالبــه دانشــجویان انتخــاب شــده
اســت .نتایــج حاصــل از ایــن مــرور نظاممنــد در گام
دوم در پیمایشــی بیــن دانشــجویان ســطح شــهر تهــران
بــه آزمــون گذاشــته شــد.
وی اشــاره کــرد :در گام ســوم ایــن پژوهــش مســایل
اجتماعــی قشــر دانشــجویی بــا ســایر اقشــار اجتماعــی
مقایســه شــده اســت .بــرای محقــق حــوزه مســایل
اجتماعــی دانشــجویی نکتــه مثبــت ایــن اســت کــه
تقریبــا در تمامــی مـوارد ،مســایل اجتماعی دانشــجویان
ما کمرنگ تر از مســایل ســایر اقشــار اســت و مســایلی
کــه بــرای ایــن دانشــجویان خیلــی جــدی اســت امیــد
بــه آینــده ،رضایــت از زندگــی و ترسهــای مربــوط بــه
ایــن دوره زندگــی ماننــد مشــکل کار اســت.
صدیقیــان در ادامــه افــزود :در گام چهــارم بــه بررســی
راهکارهــای دانشــگاههای جهــان بــرای کاهــش و
مهــار مســایل دانشــجویی پرداختیــم .در  ۲۵برنامــه
دانشــگاههای جهــان بــرای کنتــرل مســایل اجتماعــی
تــاش شــده امــا مهمتریــن نکتــهای کــه همــه ایــن
دانشــگاهها در جهــت دســتیابی بــه آن تــاش
میکردنــد آ گاهــی بخشــی بــه دانشــجویان اســت.
تحوالت سبک زندگی دانشگاهی در ایران

دکتــر مهــدی حســین زاده فرمــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی تصریــح
کــرد :اگرچــه در جامعــه از نظــر مصــرف مــواد
غذایــی طــی ایــن ســالها بــا تنــوع مصــرف مواجــه
بودیــم و ایــن تنــوع در ایــران بیشــتر از ســایر جوامــع
اســت امــا از طــرف دیگــر ،بیماریهــای مرتبــط بــا
م ـواد غذایــی همچــون بیماریهــای قلبــی و عروقــی
نیــز بــاال اســت.
ایــن پژوهشــگر پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم دربــاره مصــرف رســانهای
دانشــجویان و جوانــان گفــت :براســاس نتایــج پژوهش

اخبار پژوهشکده
انجــام شــده همچنــان شــنیدن موســیقیهای پــاپ
و ایرانــی در اولویــت مصــرف رســانهای دانشــجویان
و جوانــان قــرار دارد و موســیقی غربــی در رتبههــای
دیگــر قــرار میگیــرد و بعــد از ایــن شــبکههای
تجــاری و ماه ـوارهای نیــز بــه عن ـوان ابــزار ســرگرمی
دیگــر آنهــا بــه شــمار مــیرود.
وی در پایــان تأکیــد کــرد :براســاس تحقیــق انجــام
شــده تنهــا شــش درصــد مــردم ایــران ورزش
میکننــد .ســرانه فضــای ورزشــی بــرای هــر فــرد در
جامعــه  ۳۰ســانتی متــر اســت و ورزش در بیــن مــردم
اهمیــت چندانــی نــدارد.
با انتظارات فرهنگی دانشگاه فاصله داریم

نشست چهارم:
اخالق آکادمیک

چهارمیــن نشســت ایــن همایــش اخــاق
آکادمیــک بــود کــه بــا حضــور دکتــر محمــود نجاتــی
حســینی بــا عنــوان «اخــاق آكادميــك :مــروري
مفهومــي ،تاريخــي ،تجربــي» ،دکتــر منصــوره
مهــدی زاده بــا عنــوان «بررســي نقــش مناســبات
اســتاد دانشــجو در ميــدان دانشــگاهي ايــران در
اخــاق دانشــگاهي» ،دکتــر مهتــاب پورآتشــی بــا
عنــوان «آمــوزش عالــي و محيــط زيســت؛ بررســي
جايــگاه دانشــگاههاي كشــور در منطقــه و جهــان»
و دکتــر محمدرضــا کالهــی بــا عنــوان «بازانديشــي
و از خودبيگانگــي در تحصيــل دانشــگاهي»
ســخنرانیهای خــود را ارائــه کردنــد.
اخالق در آکادمی سنت حسنهای
که فراموش شده است

دکتــر فاطمــه جواهــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
خوارزمــی بــا اشــاره بــه ماموریــت فرهنگــی دانشــگاه
و اینکــه چقــدر ایــن انتظــارات محقــق شــده اســت
گفــت :دو پیمایــش بــزرگ بــا عنــوان ارزشهــا و
نگرشهــای دانشــجویان را بررســی کردیــم تــا دریابیــم
کــه چقــدر ایــن مســتندات و انتظــارات بــا رفتارهــای
دانشــجویان هماهنگــی دارد .در ایــن بررســی نســبت
بیــن رفتــار و انگیزههــای دانشــجویان و آن چیــزی
کــه در مســتندات فرهنگــی آمــده بــوده را بــا دو
پیمایشــی کــه در ســالهای  ۸۲و  ۹۴انجــام شــده بــود
مقایســه کردیــم تــا بتوانیــم تغییــرات را دریابیــم.
جواهــری گفــت :یکــی از آرمانهــای جمهــوری
اســامی ایــن اســت کــه انســانهای دینــدار و متقــی
تربیــت کنــد وقتــی کــه دینــداری را مقایســه کردیــم و
شــاخصهای آن را ارزیابــی کردیــم افتــی نســبت بــه
پیمایــش ســال  ۸۲مشــاهده کردیــم ،همچنیــن دربــاره
مســائل خانــواده ،انگیــزه جوانــان بــرای تشــکیل
خان ـواده نیــز بــه ایــن افــت رســیدیم.
وی در ادامــه افــزود :دربــاره هویــت ملــی افــت
داشــتیم .میــزان مطالعــه در بیــن دانشــجویان بســیار
کــم شــده بــود .تعــداد افــراد کــه عالقهمنــد بــه
فعالیتهــای فرهنگــی و همچنیــن فعالیتهــای
سیاســی بودنــد نســبت بــه ســال  ۸۲کاهــش یافتــه
بــود .نتیجــه ایــن بــود کــه بــه گواهــی یافتههــای ایــن
دو پیمایــش ،از انتظــارات فرهنگــی کــه از دانشــگاه
داریــم دور افتادهایــم.

شماره هفتم و هشتم | صفحه  | 11پاییز و زمستان ۱۳۹۸

تغییر در مناسبات استاد و دانشجو

دکتــر منصــوره مهــدیزاده نیــز در ایــن نشســت ضمــن
بررســی نقــش مناســبات اســتاد و دانشــجو در میــدان
دانشــگاهی ایــران بــه وجــود برخــی کدهــای اخالقــی
در نظــام آ کادمــی ایــران پرداخــت کــه جامعــه
دانشــگاهی از آن غافــل شــدهاند.
مهــدیزاده افــزود :عــدم احتــرام بــه دانشــجو از ســوی
اســتاد ،نبــود تواضــع و فروتنــی اســاتید ،عــدم قدردانــی
از دانشــجو ،عــدم دقــت در اصالــت اثــر ،عــدم رعایت
عدالــت وجــود تبعیــض ،عــدم مســئولیتپذیری،
عــدم پاســخگویی اســتاد ،عــدم قانونمــداری و نبــود
قوانیــن مــدون از جملــه آســیبهایی اســت کــه منجــر
بــه نادیــده گرفتــن کدهــای اخالقــی شــده اســت.
بحران پیوندهای اجتماعی
در اخالق دانشگاهی

دکتــر محمــود نجاتــی حســینی ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه آزاد اســامی در ابتــدای ایــن نشســت بــه مــرور
تاریخــی و تجربــی از اخــاق در غــرب مســیحی و شــرق
اســامی پرداخــت .اخــاق آ کادمیــک در مطالعــات
دانشــگاهی جدیــد ســه کارکــرد دارد کــه بــر کشــف
حقیقــت ،کســب فضیلــت و انتقــال مهــارت و مدیریــت
بــاز تولیــد شــکل میگیــرد ،بــا نگاهــی بــه کارکــرد
دانشــگاه ،میت ـوان کشــف حقیقــت و کســب فضیلــت
اخــاق آ کادمیــک را در ایــن دو پیــدا کــرد.
نجاتــی حســینی بــا بیــان اینکــه اخــاق آ کادمیــک
کمــک میکنــد تــا دانشــگاه بــه کســب فضیلــت نائــل
شــده و پــس از آن بــه کشــف حقیقــت بپــردازد ،گفــت:
مهمتریــن ویژگــی دانشــگاه داشــتن روح فضیلت اســت و
اگــر ایــن روح بمیــرد ،بــا زوال اخالقــی روبــرو میشــویم.
وی دربــاره چالشهــای اصلــی اخــاق آ کادمیــک
هــم توضیــح داد :فرســایش اخــاق آ کادمیــک یعنــی
رقابــت مخــرب در دانشــگاه ب ـرای ارتقــا کــه منجــر بــه
ایــن میشــود تــا افــراد بــرای رســیدن بــه هدفهــای
خــود از هــر ابــزاری اســتفاده کننــد .همچنیــن تنظیــم
کنندههــای اخالقــی کــه بــه اف ـراد میگویــد چــه کاری
را انجــام دهنــد تــا اخــاق آ کادمیــک تحتالشــعاع آن
ق ـرار گیــرد.

دکتــر محمدرضــا کالهــی عضوهیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی گفــت:
طبــق نظــر دکتــر «مردیهــا» دو نــوع دانشــگاه یکــی
دانشــگاه تــوده و دیگــری ،دانشــگاه نخبــگان اســت.
وی در ادامــه دانشــگاه تــوده و دانشــگاه نخبــه را
شــرح داد و افــزود :نظریــه دکتــر مردیهــا در شــهروند
فرهیختــه ،ایــن اســت کــه فــرد ،توانایــی موفــق شــدن و
پیگیــری نیــاز خــود را بــا کمتریــن آســیب بــه دیگــران
میتوانــد داشــته باشــد .نقــدم بــه نظریــه دکتــر مردیهــا
در شــهروند فرهیختــه ،ایــن اســت کــه در جامع ـهای
کــه افــراد تنهــا اهــداف شــخصی خــود را پیگیــری
کننــد ،وضــع ذرهگــرا یــا تــودهای ایجــاد مــی شــود.
در ایــن وضــع ،افــراد بــا یکدیگــر پیونــد اجتماعــی
برقــرار نمــی کننــد.

اخبار پژوهشکده
نشست پنجم:
ایده دانشگاه
پنجمیــن نشســت ایــن همایــش «ایــده دانشــگاه»
بــود .در ایــن نشســت دکتــر علیرضــا مــرادی بــا
عنــوان «جنبــش چــپ ،مــدارس جدیــد و دانشــگاه
در ایــران (دوره قاجــار و پهلــوی) ،احمــد کیخــا
بــا عنــوان «تحلیــل مبانــی آمــوزش عالــی» و دکتــر
رضــا ماحــوزی بــا عنــوان «هســتههای پویــای
علمــی بــه مثابــه ذات(بنیــاد) اجتماعــات علمــی»
ســخنرانیهای خــود را ارائــه کــرد.
سهم چپها در گسترش آموزش نوین

دکتــر علیرضــا مــرادی در ســخنرانی خــود بــا تاکیــد
بــر فعالیــت ســه جریــان فعــال چپهــا در کشــورهای
منطقــه از جملــه آذربایجــان و بازتــاب کوشــش آنها در
عرصــه آمــوزش از جملــه نقــد فضــای موجــود ،تــاش
بــرای آمــوزش کــودکان تودههــایمســتضعف و در
نهایــت تولیــد ادبیــات و محتــوی درســی بــه کنــش
ایجابــی دهههــای آغازیــن ایــن گروههــا اشــاره کــرد.
وی همچنیــن بــه ســهم اســتادان چــپ دانشــگاه تهران
در مخالفــت بــا رژیــم پهلــوی و تشــکیل انجمنــی از
اســتادان منتقــد اشــاره کــرد.
دانشگاه و دولت در سپهر مناسبات مثبت

احمــد کیخــا نیــز در ســخنرانی خــود بــه مناســبات
ایجابــی دانشــگاه و دولــت و خدمــات متقابــل ایــن
دو اشــاره کــرد و ضمن برشــمردن نظریــات معروف
ایــن حــوزه بــر یکــی از کارویژههــای دانشــگاهی
یعنــی تأمیــن نیازهــای دولــت تاکیــد کــرد.

فقدان منطق و میدان مستقل دانشگاه

آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحوزی
عضوهیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی گفــت :در تمــام تاریــخ هشــتاد ســاله
پژوهــش آ کادمیــک در ایــران ،شــاهد اتمیســم
پژوهشــی بودهایــم .بــه ایــن معنــا کــه پژوهشــگران
دانشــگاهی ،هم ـواره ذیــل تقاضــای مراکــز قــدرت
سیاســی و یــا حــوزه بــازار و اقتصــاد و جامعــه
عمومــی ،و متناســب بــا گفتمــان هــای زمانــه
فعالیــت داشــته و خــود فاقــد هویتــی مســتقل بــوده
اســت.
بــه گفتــه ماحــوزی ،دانشــگاههای ایــران چــه
در دوره اول ( ۱۳۱۳تــا  )۱۳۴۲کــه ذیــل گفتمــان
دولــت – ملــت مــدرن فعالیــت مــی کــرد ،و چــه در
دوره دوم ( ۱۳۴۲تــا  )۱۳۵۸کــه ذیــل برنامــه توســعه
آمریکایــی فعالیــت میکــرد و چــه در دوره ســوم
( ۱۳۵۸تــا  )۱۳۷۸کــه ذیــل ایــده تمــدن انقالبــی
– اســامی فعالیــت میکــرد و در نهایــت در دوره
چهــارم ،یعنــی در بیســت ســال اخیــر ،هم ـواره بــر
اســاس منطقــی بیگانــه عمــل کــرده اســت .بــا ایــن
تفــاوت کــه در ســه دوره نخســت ،گفتمــان زمانــه
باعــث وحــدت محققــان میشــد امــا در دوره اخیــر
بــه دلیــل فقــدان گفتمــان و تودهگرایــی ،همیــن
اتمیســم پژوهشــی هــم از دســت رفــت .بدیــن معنــا
کــه امــروزه محققــان حتــی در انجــام تحقیقــات
خــود هــم امتــداد و اســتمرار واحــدی ندارنــد .در
چنیــن فضایــی اســت کــه تحقیقــات از کیفیــت
الزم برخــوردار نبــوده و متوجــه ان ـواع ضعفهــا را
از جملــه عــدم ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت ،بهــره
کشــی از دســتیاران پژوهشــی ،ســرقت علمــی و
غیــره میشــوند.
بــه گفتــه ماحــوزی ،ایــن ضعفهــا ناشــی از
فقــدان منطــق و میــدان مســتقل دانشــگاه در ایــران
و بــازی در زمینهــای دولــت ،بــازار و جامعــه
اســت .بــه دیگــر ســخن ،ایــن ضعفهــا ناشــی از
فقــدان اجتماعــات علمــی بــه مثابــه نقطــه مقابــل
اتمیســم پژوهشــی اســت.
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نشست ششم:
 جنسيت و آموزش عالی
ششــمین نشســت ایــن همایــش بــه «جنســيت و
آمــوزش عالــي» اختصــاص یافــت .در ایــن نشســت
دکتــر ليــا فالحتــي بــا عنــوان «شــكاف جنســيتي
در موقعيــت مديريتــي زنــان در آمــوزش عالــي
ايــران» ،دکتــر ســيده مريــم حســيني لرگانــي بــا
عنــوان «تعييــن كنندههــاي فرهنگــي اجتماعــي
خودكارآمــدي تحصيلــي دانشــجويان ايــران؛
تحليــل جنســيتي» ،دکتــر ســيمين كاظمــي بــا
عنــوان «بررســي جامعــه شــناختي وضعيــت زنــان
دانشــگاهي در علــوم اجتماعــي ايــران» و دکتــر
خديجــه كشــاورز بــا عنــوان «تجربــة حرفــهاي
استادپژوهشــگران زن در درون نهــاد حريــص
دانشــگاه» ســخنرانیهای خــود را ارئــه کردنــد.
تعارض دوگانه حضور زنان در دانشگاهها

دکتــر لیــا فالحتــی مدیــر گــروه مطالعــات زنــان
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی بــه
عنـوان اولیــن ســخنران نشســت ،ابتــدا بــه تحــوالت
جهانــی حضــور زنــان در آمــوزش عالــی اشــاره
کــرد .او بــر اســاس دادههــای یونســکو نشــان داد
کــه حضــور زنــان بــه عنــوان دانشــجو در چهــار
گوشــه جهــان بســیار بــارز اســت و مــا بــا کاهــش
شــکاف جنســیتی در دانشــگاههای جهــان مواجــه
هســتیم .او بــا نشــان دادن ســیر تحــوالت حضــور
زنــان در دانشــگاههای ایــران نیــز بــر کاهــش
شــکاف جنســیتی در ورود زنــان بــه عنـوان دانشــجو
در دو دهــه اخیــر تاکیــد کــرد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره کــرد :ســهم زنــان در
هیئــت علمــی دانشــگاهها نیــز در دهههــای اخیــر
افزایــش داشــته اســت بــا ایــن وجــود ایــن ســهم هــم
اکنــون در مجمــوع کمتــر از  ۳۰درصــد اســت .او
یکــی از دالیــل ایــن شــکاف را بــه عــدم تمایــل
دختــران بــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر تحصیلــی
نســبت داد .او عامــل مهــم دیگــر را ســاختار مردانــۀ
آمــوزش عالــی و بــی رغبتــی آن بــه جــذب و

اخبار پژوهشکده
تشــویق زنــان بــرای حضــور حرفــهای در آمــوزش
عالــی دانســت.
فالحتــی بــا اشــاره بــه کنــد بــودن فراینــد ارتقــای
زنــان در آمــوزش عالــی و حضــور کــم تعــداد
زنــان در مرتبــه اســتادیاری ( ۹درصــد) ،تاکیــد
کــرد :پدیدههــای ســقف شیش ـهای» و «لولههــای
ســوراخ» در آمــوزش عالــی ایــران ماننــد بســیاری
دیگــر از نقــاط جهــان حضــور پــر رنگــی دارنــد و
زنــان در رأس هــرم دانشــگاهی اقلیــت کوچکــی را
تشــکیل میدهنــد.
زنان در اوضاع سردرگم
حمایت جامعه از دانشگاه

دکتــر مریــم حســینی لرگانــی عضــو هیئــت
علمــی موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی بــا ارائــه نتایــج پژوهــش خــود نشــان داد
کــه خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان نظــام
آمــوزش عالــی در وضعیــت نامطلوبــی اســت .وی
بــا نشــان دادن نتایــج پژوهــش خــود کــه بــه منظــور
شناســایی تعییــن کنندههــای فرهنگــی – اجتماعــی
خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان نظــام آمــوزش
عالــی کشــور انجــام شــده اســت ،اظهــار داشــت کــه
پاســخگویان بــر ایــن باورنــد کــه در حــال حاضــر افراد
جامعــه نگــرش خوبــی نســبت بــه تحصیــات عالــی و
دانشــگاه ندارنــد و در واقــع ،دانشــگاه و تحصیــات
عالــی جایــگاه و اعتبــار مناســبی در جامعــه نــدارد.
حســینی لرگانــی بــا تکیــه بــر نتایــج پژوهــش اظهــار
داشــت :ارزشهــای فرهنگــی تاثیــر مثبــت و معناداری
بــر خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان در نظــام
آمــوزش عالــی کشــور دارنــد .همچنیــن دانشــجویان
مــورد مطالعــه فکــر میکننــد کــه حمایتهــای
اجتماعــی نســبتا پایینــی معطــوف بــه دانشــگاه و
تحصیــات عالــی در جامعــه وجــود دارد .از اینــرو
میــزان خودکارآمــدی زنــان بــا توجــه بــه متغیرهــای
ارزش هــای فرهنگــی ،ارتباطــات اجتماعــی و
حمایتهــای اجتماعــی بــه مراتــب بیشــتر از
دانشــجویان پســر اســت .ولــی بــا وجــود توانمنــدی
هــای بــاالی زنــان دانشــجو ،میــزان اشــتغال بــه کار
آنــان در جامعــه کمتــر از مــردان اســت.

حضور زنان در فضای آکادمیک علوم اجتماعی

دکتــر ســیمین کاظمــی نیــز در ســخنان خــود بــه
بررســی جامعــه شــناختی وضعیــت زنــان دانشــگاهی
در علــوم اجتماعــی ایــران پرداخــت .او بــا تکیــه بــر
مطالعــه اســنادی خــود نشــان داد کــه کرســیهای
اســتادی و عضویــت هیئــت علمــی در رشــتههای
علــوم اجتماعــی بــه صــورت نابرابــر بیــن مــردان
و زنــان توزیــع شــده و زنــان از ســهم ناچیــزی در
آمــوزش عالــی رشــتههای علــوم اجتماعــی برخــوردار
هســتند .عــاوه بــر آن مشــارکت زنــان در فعالیتهــای
علمــی همچــون ســخنرانی ،نشســت ،عضویــت هیئــت
مدیــره انجمــن جامعــه شناســی و مدیریــت گروههــای
علمــی -تخصصــی جامعــه شناســی نیــز بــه طــور قابــل
توجهــی از مــردان کمتــر اســت .او پیامدهــای ایــن امــر
را ،محرومیــت زنــان دانــش آموختــه علــوم اجتماعــی
از دسترســی بــه مناصــب مرتبــط دانشــگاهی و نیــز
محــدود و متمرکــز مانــدن ایــن شــاخه از علــم بــر
جامعــه مذکــر و نادیــده مانــدن زنــان در مطالعــات و
نظریههــای اجتماعــی دانســت.
ضرورت تعادل بین کار و زندگی
در نهاد دانشگاه

در پایــان دکتــر خدیجــه کشــاورز مدیــر ایــن نشســت،
تصویــری از تحــوالت جنســیتی در آمــوزش عالــی
در  ۲۰ســال اخیــر ارائــه داد و بیــان کــرد :گرچــه از
اواخــر دهــه  ۷۰شمســی بــا گســترش ورود زنــان بــه
آمــوزش عالــی مواجــه هســتیم و بــرای اولیــن بــار در
تاریــخ ایــران زنــان توانســتند در دانشــگاههای دولتــی
بــه برابــری بــا مــردان در ورود بــه دانشــگاه برســند
امــا شــکاف جنســیتی ایــن بــار نــه در دسترســی بــه
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آمــوزش عالــی بلکــه در سلســله مراتــب علمــی و
دســتیابی بــه ســطوح بــاالی مدیریــت در دانشــگاهها
تــداوم دارد .بــه طوریکــه هــم چنــان بــا شــکاف
جنســیتی باالیــی در ورود زنــان بــه حرفــه دانشــگاهی
بــه عنـوان اســتاد پژوهشــگر و ســپس ارتقــای حرفـهای
در نهــاد دانشــگاه مواجــه هســتیم.
کشــاورز بــا تکیــه بــر نتایــج پژوهشــی کیفــی بــه
تجربــه حرفــهای اســتاد پژوهشــگران زن در درون
نهــاد حریــص دانشــگاه پرداخــت .او نهــاد حریــص
را ســازمانی دانســت کــه از کارکنانــش میخواهــد
کــه تمــام زندگیشــان را صــرف حرفــه خــود کننــد،
ایــن نهــاد در دســترس بــودن کامــل اعضایــش را
میخواهــد بــه طــوری کــه شــخصیت ایــن افــراد در
نهــاد مذکــور مســتحیل شــود .وی بــا تکیــه بــر نتایــج
پژوهشــش نشــان داد کــه چگونــه نهــاد دانشــگاه بــا
ایجــاد معیارهــای یکســان ســاز مبتنــی بــر هنجارهــای
مردمحــور ،راه را بــر رشــد و ترقــی زنــان مــی بنــدد.
نتایــج پژوهــش وی نشــان میدهــد کــه مهمتریــن
دشــواری اســتاد – پژوهشــگران زن کار کــردن در
نهــادی بــا ماهیــت دانشــگاه اســت کــه خواهــان در
دســترس بــودن کامــل اعضایــش بــدون توجــه بــه
شــرایط آنــان اســت .در چنیــن نهــادی ایجــاد تعــادل
بیــن کار و زندگــی بــه ویــژه بــرای اســتادیاران ج ـوان
کــه فشــار کار در ســالهای آغازیــن بــا وظایــف
مــادری آنــان همزمــان شــده اســت ،بســیار دشــوار
میشــود.

نشست هفتم:
مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری
هفتمیــن نشســت ایــن همایــش بــه «مطالعــات
فرهنگــی ،اجتماعــی علــم و فـنآوری» اختصــاص
یافــت .در ایــن نشســت دکتــر هــادی خانیکــی بــا
عنــوان «ارتباطــات علم و فنــاوري و جايگاه آن در
مطالعــات فرهنگــي و اجتماعــي علــم و فنــاوري»،
دکتــر حســين معصومــي همدانــی بــا عنــوان «در
راه علــم و فنــاوري» ،اســمعیل خلیلــی بــا عنــوان
«شــرايط امــكان علمپژوهــي :غيــاب ضروريــات
و دعــاوي بنيــادي دربــارة علــم و فنــآوري ايــران
و دانشــگاه ايرانــي» و دکتــر محمــد تــوکل بــا
عنــوان «ســويههاي فرهنگــي و اجتماعــي علــم
و فنــاوري» و دکتــر محمــد حســینی مقــدم بــا
عنــوان «هــوش مصنوعــي و مــروري بــر تحــول
در نظــام آمــوزش در دانشــگاه» ســخنرانیهای
خــود را ارائــه کردنــد.

اخبار پژوهشکده
انتظار مضاعف از علم
در نتیجه اشتیاق به فناوری

در ایــن نشســت دکتــر هــادی خانیکــی ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه موضــوع ارتباطــات
علــم و فــنآوری و جایــگاه آن در مطالعــات فرهنگــی
پرداخــت و اظهــار کــرد :آنچــه میــان رســانههای رســمی
و غیررســمی در انعــکاس آمــوزش عالــی دیــده میشــود،
متفــاوت اســت .در رســانههای غیررســمی ،دانشــگاه
و آمــوزش عالــی میانتهــی معرفــی میشــود ،امــا در
رســانههای رســمی دســتاوردها و فعالیتهــای علمــی
منعکــس میشــود.
اســتاد علــوم ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بیــان
کــرد :در فرآینــد انتخــاب اســتاد نمونــه دانشــگاهها
آیتمــی بــه عن ـوان می ـزان حضــور در رســانهها و ارتبــاط
بــا رســانهها وجــود دارد کــه متأســفانه فقــط حضــور
در تلویزیــون امتیــاز دارد ،امــا رســانهها گســتردهتر
از تلویزیــون شــده اســت و در عرصــه پســاتلویزیون
قرارداریــم و ژورنالیســم علــم موضوعــی اســت کــه فراتــر
از تلویزیــون بــه آن میپــردازد.
خانیکــی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ایــن همایــش بــه یــاد
یراد در اواخــر
یراد اظهــار کــرد :قانع ـ 
محمدامیــن قانع ـ 
دوران حیــات خــود تمایــل داشــت کــه مطالبــش در
رســانههای واســط و در قالــب ژورنالیســم علــم منتشــر
شــود تــا قشــر عمومیتــری بتواننــد فعالیتهــای علمــی
و دســتاوردهای علمــی وی را دنبــال کننــد.
وی تصریــح کــرد :شــتابزدگی ســبب شــده اســت تــا علم
بــه فنــاوری برســد ،فنــاوری خواهــان دارد و قابل ســنجش
اســت چــون ارتبــاط بیــن علــم و فنــاوری بیشــتر شــده
اســت بنابرایــن انتظــار از علــم نیــز بیشــتر شــده اســت.
دستاورد اسالمی کردن علوم

دکتــر حســین معصومــی همدانــی ،پژوهشــگر فلســفه
علــم در موسســه حکمــت وفلســفه در ادامــه بــه
موضــوع علــم و ف ـنآوری پرداخــت و گفــت :لزومــا
علــم در زمانهــای نزدیــک قابــل اســتفاده نیســت
و ممکــن اســت ســالها بعــد مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد .مثــال بــارز ایــن موضــوع مطالعــات نجــوم
و ستارهشناســی اســت کــه بشــر بــه عنــوان علــم بــه
آن میپــردازد ،ولــی مــورد اســتفادهای بــرای آن پیــدا
نکــرده اســت .در علــوم ریاضــی نیــز همگــی بــه مفیــد
بــودن آن معترفانــد ،امــا شــاید کاربــردی بــرای آن
نداننــد ،پــس لزومــا علــم بــدون کاربــرد بــد نیســت.
وی افــزود :کســانی کــه مدعــی اســامی کــردن علــوم
هســتند تــا کنــون هیــچ دســتاوردی نداشــتهاند.
ضرورت اهتمام به بنیانهای نظری علم

ســپس اســمعیل خلیلــی پژوهشــگر جامعهشناســی
ّ
وضعیــت
علــم و شــناخت طــی ســخنانی بــه بررســی
مطالعــات دانشــگاه در ایــران پرداخــت
علمپژوهــی و ً
و گفــت :اصــوال در ســه دیســیپلین بــه ایــن پژوهشــها
پرداختــه میشــود :یکــی اصحــاب فلســفۀ علــم ،دوم
اصحــاب تاریــخ و ســوم اصحــاب علــوم اجتماعــی.
ّ
بررســی کلــی نشــان میدهــد کــه قریــب بــه ّاتفــاق
اصحــاب علــوم اجتماعــی بــه مطالعــات دانشــگاه
مشــغول هســتند و بــه علــم نمیپردازنــد؛ حــال
آنکــه اصحــاب دو گــروه دیگــر بیشــتر بــه علــم
میپردازنــد.
ّ
وی همچنیــن بــه ضروریــات علمپژوهــی اشــاره کــرد
و گفــت :عمــدۀ متونــی کــه در ایــن بــاره انتشــار
فاقــد ُبنیانهــای معرفتشــناختی ضــروری
یافتهانــد
ِ
ً
هســتند؛ بدیــن معنــی کــه تقریبــا هیچکــدام نــه از
فلســفۀ علــم خــود برخــوردار هســتند و نــه بــر اســاس
یکــی از مکاتــب فلســفۀ علــم بنــا نهــاده شــدهاند؛
بــه عــاوه هــم در طــول تاریــخ تألیفــات کســانی کــه
ایــن متــون را مینویســند و هــم نســبت بــه تألیفــات
دیگــر نویســندگان ایــن حــوزه چنــان فاقــد ارتبــاط
ً
و پراکندهانــد کــه ندرتــا میتــوان آنهــا را نماینــدۀ
یــک برنامــۀ پژوهشــی دانســت .از ایــن حیث کســانی
ماننــد رضــا منصــوری ،معصومــی همدانــی و مقصود
فراســتخواه ماننــد زندهیادهــا محمدامیــن قانعـیراد و
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محمدعلــی مــرادی در شــمار اســتثنائات هســتند.
وی بــا اســتفاده از دو عنــوان از اشــعار ســهراب
ســپهری گفــت :ایــن مطالعــات ماننــد «واحهیــی
در لحظــه» فاقــد ارتبــاط معنــیدار بــا تاریــخ علــم
ًّ
در ایــران و کل بــا تاریــخ ،و همچــون «و پیامــی در
ّ
راه» فاقــد ارتبــاط معنـیدار بــا تاریــخ اندیشــۀ مؤلفــان
ایــن مطالــب بــه نظــر میرســند .چنیــن مینمایــد
امتــداد
کــه عمــدۀ مطالعــات دانشــگاه در ایــران
ً
ایدههــای سیاســی در ایــران معاصــر باشــند و احتمــاال
چــه مطالــب ناقــدان رفرمیســت یــا رادیــکال دانشــگاه
و چــه متــون حامیــان محافظــهکار یــا انقالبــی آن،
ِ
کمابیــش در ایــن شــمول قــرار بگیرنــد .آنچــه بســیار
دانشــگاه
غائــب اســت ،کوشــش بــرای شــناخت ً
ـود
ـ
«خ
ـوال
ـاد خلــق علــم و اصـ
ِ
بهعنـوان اجتمــاع و نهـ ِ
علــم» اســت.
خلیلــی بــه ایــن نکتــه ّ
توجــه داد کــه دانشــگاه در
ایــران نــه پروژهیــی بــرای ارتبــاط بــا جهــان علــم
و خلــق علــم ،بلکــه ســازمانی دیوانــی بــوده کــه
ـاس کسـ ِـر منزلــت و
کارویژههــای ُغالبــش رف ّـ ِـع احسـ ِ
ـران هویــت هســتند .جریــان غالــب
ـاس بحـ ِ
رفـ ِـع احسـ ِ
از طریــق مــدرک دانشــگاهی در جســتجوی کســب
منزلــت اســت ،نــه فهــم و شــناخت هســتی .از آنجــا
کــه «خــود» ایرانــی از طریــق نائــل شــدن بــه ّ
هویــت
غربــی خــود را تعریــف میکنــد ،مــدرک دانشــگاهی
بــرای وی نائــل شــدن بــه آن ّ
هویــت اســت .گویــی
در ضمیــر ناخــودآ گاه مــا چنیــن بگــذرد« :مــن از
مــدرک دانشــگاهی برخــوردار میشــوم ،پــس غربــی
میشــوم؛ کارشناســی ارشــد میگیــرم ،بیشــتر غربــی
کمــال غربــی
میشــوم؛ دکتــرا میگیــرم پــس بــه
ِ
شــدن و کمــال ّ
هویــت ممکــن میرســم».
ِ
وی بــر ایــن اســاس کــه علمشناســی نبایــد در
ُبنیانهایــش دچــار همــان نقائصــی باشــد کــه
موضــوع مطالعــهاش بدانهــا دچارســت ،نتیجــه
گرفــت کــه میتـوان غالــب ایــن مطالعــات در علــوم
ـق علــم «غیــر حرف ـهای»
اجتماعــی را از حیــث منطـ ِ
دانســت ،هرچنــد در منطــق دیوانی ،حرفۀ نویســندگان
باشــد .وی پیشــنهاد کــرد کــه ّ
مؤسســۀ عالــی پژوهش
ُ
ُ
ــرد
ُو برنامهریــزی بــه تحقیقــات کوتاهبــرد و میانب ِ
خــرد و کالن آمــوزش عالــی ،مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمــی بــه پژوهشــهای اســتراتژی علــم در
ایــران ،و پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
نیــادی اجتماعــی و
وزارت علــوم بــه پژوهشهــای ُب
ِ
فرهنگــی علــم در ایــران پرداخته ،هم از تقســیم کار و
هــم از دیالــوگ اصولــی میــان خــود برخوردار شــوند.

اخبار پژوهشکده
الکتریسیته دوم و لزوم آمادگی فناورانه
در آموزش عالی

چهارمیــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر محمــد
حســینیمقدم عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در ســخنان خــود
بــا مــروری بــر تاثیــرات هــوش مصنوعــی در زیســت
روزمــره بشــر گفــت :مــا در آســتانه تحولــی هســتیم
کــه میت ـوان آن را الکتریســیته دوم دانســت .ب ـهزودی
دنیــای بــدون هــوش مصنوعــی محــال خواهــد شــد و
بایــد توانهایــی بــه دانشــجویان بدهیــم کــه مهیــای ایــن
تحــول شــوند.
علم نتیجه نظم اجتماعی است

دکتــر محمــد تــوکل اســتاد دانشــگاه تهـران نیــز گفــت:
تکنولــوژی و علــم نتیجــه یــک نظــم اجتماعــی و عامل
و تغییــر دهنــده آن اســت .تکنولــوژی قطعــا از یــک
نظــم اجتماعــی حاصــل مــی شــود تــا مــرز دخالــت
خداونــد و انســان در امــور روزمــره را روشــن نکنیــم
نمــی توانیــم بــر علــم وتکنولــوژی ســیطره یابیــم .اگــر
مــا بــا شــک و تذبــذب بــه ســراغ توســعه برویــم در
همیــن ســطح کــه هســتیم میمانیــم.
اختتامیه همایش:
تربیت شهروند -محقق

ســخنران اختتامیــه همایــش دکتــر علی پایا اســتاد فلســفه
کالــج اســامی لنــدن دانشــگاه میدلســکس بــود کــه
بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس در ایــن نشســت حضــور
داشــت و ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی؛ علــم و فنــاوری
و آینــده پیشــرو» ارائــه کــرد و گفــت :انجــام مطالعــات

آیندهنگرانــه دربــاره دانشــگاه و آمــوزش عالــی در
عصــر حاضــر الزامــی اســت .دانشــگاهها در زمــره
تکنولــوژی هــا هســتند و بــه ویــژه در دنیــای جدیــد کــه
علــم موجــب تحــوالت عظیمــی در زندگــی شــده اســت
بــه دنبــال آن دانشــگاهها هــم نقــش مهــی در نظمهــای
برهــم زننــده ایفــا کننــد و همچنیــن دانشــگاهها بــر
اســاس تحوالتــی کــه در جامعــه رخ داده خودشــان هــم
دچــار تحــول شــدهاند و نیــاز اســت کــه خودمــان را بــا
ایــن تحــوالت آشــنا کنیــم.
وی در ادامــه برخــی از تحــوالت دانشــگاه را برشــمرد
و افــزود :ازدیــاد شــکاف میــان تقاضــای کارفرمــا و
تجرب ـهای کــه دانشــجو در دانشــگاه کســب میکنــد،
ازدیــاد شــهر نشــینی و ظهور ابرشــهرها که برای دانشــگاه
چالــش ایجــاد میکنــد ،سیاس ـتهای محــدود کننــده
مهاجــرت کــه موجــب میشــود دانشــجویان از تحصیــل
در دانشــگاههای برتــر دنیــا محــروم شــوند ،ازدیــاد شــمار
دانشــجویان غیــر متعــارف ،کاهــش بودجــه آمــوزش
رســمی کــه بــه بخــش خصوصــی فرصــت میــدانداری
میدهــد ،از جملــه ایــن تحــوالت اســت.
پایــا گفــت :آمــوزش بــرای همــه عمــر اســت و ایــن
امــر در غــرب جــا افتــاده اســت و فــارغ التحصیــان
پنبــه تامیــن تمــام عمــر را از گوششــان بیــرون آوردنــد
و امــروزه دانشــگاه بــه ســمت ایــن مـیرود کــه تربیــت
کننــده شــهروند ـ محقــق باشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :امــا مســائلی کــه همــه
مســئوالن مــا بایــد بــه آن توجــه کننــد ،تاکیــد بــر
نــوآوری و کارآفرینــی اســت کــه دانشــگاه بــه یــک
قطــب کارآفریــن بـرای تولیــد دانــش تبدیــل شــود .بایــد
بــا چنــد رشــتهای و بینرشــتهای آشــنا باشــند و همچنیــن
دولــت در پژوهشهــای بنیادیــن نقــش ایفــا کنــد چ ـرا
کــه بخــش خصوصــی بــه ایــن گونــه پژوهشهــا ورود
پیــدا نمیکنــد.
پایــا یــادآور شــد :دانشــگاه بــا ســه مســئله مواجــه اســت؛
تمرکــز بــر تربیــت اســتعدادها و نخبــگان در زمینههــای
مختلــف ،تمرکــز بــر انجــام پژوهشهــای کاربــردی
بــرای تربیــت کســانی کــه از توانایــی کارآفرینــی
برخوردارنــد ،تمرکــز بــر انجــام پژوهشهــای بنیادیــن
بــرای ایجــاد تحــوالت بنیــادی در جامعــه.
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وی در ادامــه بــا اشــاره بــه چهــار مــدل دانشــگاه گفت:
دانشــگاه متعــارف ،دانشــگاههای تجــاری ـ حرفــه ای،
دانشــگاه مجــازی و دانشــگاههایی کــه بــر هــم زننــده
نظمهــای مســتقر هســتند .ایــن چهــار مــدل را تشــکیل
میدهنــد و هــر کــدام از ایــن دانشــگاهها ویژگیهایــی
دارنــد.
پایــا در پایــان بــا اشــاره بــه ســه روش یادگیــری تجربــی،
متکــی بــه فضــای مجــازی و مســئلهمحور گفــت:
تفکــر متکــی بــر یادگیــری از خطــا ومتکــی بــر نقــادی
بیشــترین امتیــاز را دارد و شــهروند-محقق آینــده
دانشــجویی اســت کــه شــیوه یادگیــری مســئلهمحور را
دنبــال میکنــد.
در پایــان بیانیــه همایــش توســط دبیــر علمی ایــن همایش
دکتــر حســین میرزایــی به اطــاع حضار رســید.
گفتنــی اســت ایــن همایــش کــه در ســه ســالن هــم
زمــان در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
برگــزار شــد در ایــن همایــش معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی ،معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن کرســی ارتباطــات علم
و فنــاوری یونســکو ،مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی
کشــور ،موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی،
دانشــگاه فنــی و حرفــهای ،مرکــز نشــر دانشــگاهی،
انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،انجمن
جامعهشناســی ای ـران و انجمــن آمــوزش عالــی ای ـران بــا
پژوهشــکده همــکاری داشــتند.
کتــاب مجموعــه مقــاالت همایــش در همــان روز
بیــن حضــار توزیــع شــد و نســخه الکترونیکــی آن
در ســایت پژوهشــکده بارگــذاری شــد .دریافــت
نسخه الکترونیکی

اخبار پژوهشکده
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دومین همایش ملی «فرهنگ دانشگاهی» برگزار شد
دومیــن همایــش ملــی «فرهنــگ دانشــگاهی» توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و
دانشــگاه بیرجنــد ،ششــم آذر مــاه در دانشــگاه بیرجنــد برگــزارشــد.

مجموعــه مقــاالت ایــن همایش که توســط پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم منتشــر
شــده اســت در روز همایــش توزیــع شــد(.دریافت
نســخه الکترونیکــی)
در ایــن همایــش دکتــر حســین میرزایــی ،دکتــر رضــا
ماحــوزی و دکتــر جبــار رحمانــی مقــاالت خــود را
ارائــه کردنــد.
برخی از محورهای این همایش به شرح زیر بود:
– مسئلهشناســی و مســائل فرهنــگ دانشــگاهی در
ایــران امــروز ،آسیبشناســی ،فرهنــگ دانشــگاهی،
فرصتهــا و تهدیدهــا
– مبانــی نظــری :مبانــی فلســفی ،انسانشناســی،
مفهومپــردازی و مولفههــای فرهنــگ دانشــگاهی
-نقــش ســاختارهای مدیریتــی و ســازمانی ،قوانیــن و

مقــررات موثــر در فرهنــگ دانشــگاهی
عوامــل موثــر در فرهنــگ دانشــگاهی و پیامدهــایفرهنــگ دانشــگاهی
ســبک زندگــی دانشــجویی و فرهنــگ دانشــگاهیدانشــجویان
– فرهنــگ دانشــگاهی در بســتر فرهنــگ اســامی-
ایرانــی
– مطالعات تاریخی و تطبیقی در فرهنگ دانشگاهی
– روششناسی مطالعات فرهنگ دانشگاهی
خرده فرهنگها و فرهنگ دانشگاهیآینده پژوهی در فرهنگ دانشگاهی– جهانی شدن و فرهنگ دانشگاهی
– ارتباطات در فرهنگ دانشگاهی
– مدیریت فرهنگ دانشگاهی
– زنان و فرهنگ دانشگاهی

هستی دانشگاه قائم به فرهنگ دانشگاهی است

دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در افتتاحیــه دومیــن
همایــش ملــی «فرهنــگ دانشــگاهی» کــه توســط
دانشــگاه بیرجنــد و بــا همــکاری پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی چهارشــنبه ششــم
آذرمــاه در دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد بــا
اشــاره بــه اهمیــت فرهنــگ دانشــگاهی گفــت:
ً
اساســا دانشــگاه جایــی اســت کــه در آن فرهنــگ
دانشــگاهی وجــود دارد و بــه همیــن خاطــر هســتی
دانشــگاه قائــم و متکــی بــه فرهنــگ دانشــگاهی
اســت.

بــه گفتــه وی :روح و شــاکله اصلــی دانشــگاه،
تعامــات علمــی ،اخــاق آ کادمیــک و آزادی
آ کادمیــک موجــود در آن اســت و آنچــه دانشــگاه
را دانشــگاه میکنــد ،ســاختمانهای موجــود
در آن نیســت بلکــه فضــای علمــی حاکــم بــر آن
اســت .اگــر هســتی دانشــگاه را متکــی بــه فرهنــگ
دانشــگاهی بدانیــم الجــرم بــه دلیــل هنجارفرســتی
دانشــگاه ،میتــوان گفــت کــه دانشــگاهی کــه
در آن روحیــه علــم ورزی ،خــردورزی ،آزادگــی و
اســتقالل وجــود دارد میتوانــد ارتقــاء جامعــه را در
برداشــته باشــد و الزمــه ایــن هنجارفرســتی ،پــاس

داشــتن فرهنــگ دانشــگاهی بــه نحــو کامــل در
خــود دانشــگاه اســت.
بــه گفتــه وی :بــه مصــداق ایــن شــعر جامــی «ذات
نایافتــه از هســتی بخــش *** کــی توانــد کــه بــود
هســتی بخــش»
دانشــگاهی کــه میخواهــد هنجــار فرســت باشــد
و بــه بهبــود جامع ـهاش کمــک کنــد الجــرم بایــد
خــودش بهبــود یافتــه باشــد و بــه شــاخصه اصلـیاش
یعنــی فرهنــگ دانشــگاهی و تمــام عناصــر و
ً
مؤلفههــای آن متعهــد باشــد و آن را عمــا در
فرایندهایــش ســاری و جــاری کــرده باشــد.
میرزایــی یــادآور شــد :در رابطــه بیــن اســتاد و
دانشــجو ،اســتاد و اســتاد ،اســتاد و کارکنــان و رابطــه
دانشــگاه و جامعــه و مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه
بیــش از پیــش نیازمنــد روح علمــی و اخالقــیای
هســتیم کــه اســاس دانشــگاه بــا آن شــکل گرفتــه
اســت و ســرایت ایــن فرهنــگ دانشــگاهی بــه
فرهنــگ عمومــی میتوانــد تعالــی جامعــه را ســبب
شــود.
همچنیــن در ایــن همایش دکتــر رضا ماحــوزی مقاله
خــود را بــا عنـوان «دانشــگاه ايرانــي؛ دانشــگاهي در
خدمــت ديـوان ســاالري حكومــت يــا نهــادي بــراي
توســعه دانــش و فرهنــگ» و دکتــر مهــدی حســین
زاده فرمــی هــم مقالــه خــود را بــا عن ـوان «بررســي
مقايســهاي وضعیــت و تحــوالت ســبك زندگــی
دانشــجویان و جوانــان كشــور بــا الگــوی اســامی و
ایرانی سبك زندگی» را ارائه کردند.
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نشست «آینده کتاب در حوزه
محتوا» برگزار شد

نشســت «آینــده کتــاب در حــوزه محتوا» دوشــنبه
بیســت و هفتــم آبــان مــاه در ســالن ســرای اهــل
قلــم خانــه کتــاب بــه مناســبت هفتــه کتــاب توســط
موسســه خانــه کتــاب بــا همــکاری پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجماعــی وزارت علــوم و مرکــز
نشــر دانشــگاهی بــا حضــور دکتــر ســید عبداالمیــر
نبــوی و دکتــر رضــا ماحــوزی برگــزار شــد.

در ایــن نشســت ســید عبداالمیــر نبــوی بــا بیــان
اینکــه وضعیــت کتــاب در جهــان دچــار بحــران
اســت گفــت :ایــن وضعیــت بحرانــی هــم از نظــر
کتــاب خوانــی و هــم گــذار بــه قالبهــای جدیــد
کتــاب کــه در اختیــار خواننــدگان قــرار میگیــرد
وجــود دارد و فقــط خــاص ایــران نیســت .امــروزه
میــزان عرضــه نســخههای دیجیتــال بیشــتر شــده
اســت امــا در جامعــه ایــران بــه واســطه مشــخص
نبــودن مســئله کپــی رایــت بیشــتر بــا قاچــاق کتــاب
دیجیتالــی مواجهایــم.
وی در ادامــه افــزود :امــروزه در کشــورهای توســعه
یافتــه نشــر دیجیتــال دارد جــای نشــر کاغــذی
را گرفتــه اســت .بهطوریکــه در ســال ۲۰۱۵
نســخههای دیجیتــال  ۴۲/۲درصــد از بــازار کتــاب
آمریــکا را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد و ایــن
میــزان نســبت بــه ســال  ۲۰۱۰پنــج برابــر شــده
اســت.
نبــوی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه امــا
کتابهــای دانشــگاهی چــه وضعیتــی دارنــد
ســخنان خــود را ادامــه داد و گفــت :منظــورم از
کتابهــای دانشــگاهی صرفــا کتابهایــی نیســت
کــه ناشــران دانشــگاهی منتشــر میکننــد بلکــه
مقصــودم ایــن اســت کــه کتابهایــی هســت کــه
ناشــران غیــر دانشــگاهی منتشــر میکننــد امــا یــا
بــه عنــوان کتــاب درســی اســتفاده میشــود یــا
مخاطبانــش دانشــجویان هســتند .اگــر بخواهیــم
بــر کتابهــای دانشــگاهی متمرکــز شــویم بحــث
محتــوی بــا فــرم بــه شــدت بــا هــم آمیختــه شــده
اســت.
معــاون پژوهشــی مرکــز نشــر دانشــگاهی یــادآور
شــد :امــروز کاربــرد فــن آوریهــای جدیــد
شــیوههای اســتفاده از کتــاب تغییــر کــرده اســت.
بــه فــرض مثــال کتابهــای صوتــی ،گــراف و …

را داریــم .یعنــی درواقــع کتــاب از قالــب ســنتی و
کاغــذی رهــا شــده و ف ـنآوری باعــث شــده نــوع
ارتبــاط را تحــت تاثیــر بگــذارد و ایــن بــر محتــوی
کتــاب هــم تاثیــر گذاشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر فنآوریهــای جدیــد بــر
محتــوی کتــاب افــزود :امــروزه از کتابهــای
حجیــم درســی دیگــر خبــری نیســت و ایــن
فنآوریهــای باعــث شــده اســت کــه فشــرده
نویســی نســبت بــه گذشــته بســیار متفــاوت و ترویج
بیابــد .همچنیــن رعایــت کپــی رایــت ســبب شــده
کــه مولــف و ناشــر نســبت بــه از دســت نــدادن
امتیــازات اثــر خیالشــان راحــت باشــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا بیــان اینکــه تولیــد کتــاب
دانشــگاهی درسراســر دنیــا چنــد ســطحی اســت
تشــریح کــرد :کتابهــای دانشــگاهی فقــط شــامل
کتابهــای درســی نیســتند بلکــه کتابهــای
مرجــع ،کتابهــای کمــک درســی و میــان
رشــتهای و… هــم مهمانــد .جالــب ایــن اســت کــه
هــر ناشــری در یکــی از ســطوح فعالیــت میکنــد.
وی افــزود :امــر دیگــری کــه بــر محت ـوای کتــاب
اثــر گــذار شــده اســت نــگاه بــه بــازار اســت ناشــر
ناظــر بــه نیــاز بــازار کتــاب تولیــد میکنــد .نــگاه
بــه بــازار باعــث شــده کــه اگــر قبــا هــر پنــج ســال
یــک بــار موضوعــات کتابهــا تغییــر میکــرد
االن  ۲/۵ســال یــک بــار ایــن کار انجــام میشــود.
همچنیــن رابطــه بیــن مولــف و خواننــده بــه صــورت
دوســویه و بــه تعبیــری دموکراتیــک شــده اســت.
نبــوی یــادآور شــد :در کشــورهای پیشــرفته بــه
لحــاظ محتــوی چــون ناشــران میتواننــد وارد
رقابــت شــوند شــاهد انحصــار نیســتیم و کتــاب بــا
توجــه بــه تحــوالت واقعــی علمــی پیــش مــیرود
درصورتیکــه در ایــران برخــی از ناشــران کتابهــای

حــوزه علــوم انســانی را در انحصــار خــود دارنــد
کــه شــاهد عقــب افتادگــی در ایــن حــوزه هســتیم و
ناظــر هســتیم کــه کتابهــای پرخواننــده از ناشــران
بیرونــی اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــروز کتابهــای
درســی را صرفــا یــک فــرد تالیــف نمیکنــد
افــزود :بــا توجــه بــه امــر جهانــی و جمعــی امــروزه
کتابهــای درســی تالیــف یــک نویســنده نیســتند
و شــاهد ظهــور کتابهــای درس ـیای هســتیم کــه
براســاس همــکاری تدویــن میشــود لــذا تالقــی
دانشهــا رخ میدهــد .همچنیــن بــا توجــه بــه
ایــن امــر جمعــی کتابهــا محققانهتــر و خطاهــای
کمتــری دارنــد .همچنیــن امــکان تقلــب هــم کمتــر
اســت.
نبــوی در ادامــه بــا بیــان برخــی از مســائلی کــه
کتابهــای مــا دارنــد گفــت :کتابهــای
دانشــگاهی مــا هنــوز امــری جهانــی و جمعــی
تلقــی نشــدهاند بــه همیــن دلیــل مــا نیازمنــد
اســتفاده از کتابهــای ترجمــه هســتیم .لــذا آینــده
کتابهــای دانشــگاهی بــه لحــاظ محتــوی نیازمنــد
حمایتهــای حقوقــی بیشــتر اســت.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی
معــاون پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای
مجــازی در حــوزه نشــر ظرفیتهایــی را ایجــاد
کــرده اســت کــه همــه بــا آنهــا آشــنا هســتیم
گفــت :امــروزه کتابهــای دیجیتــال را خیلــی
ارزان ،راحــت ،کــم حجــم و بــا قابلیتهــای
جســتجو میتوانیــم فراهــم کنیــم .ایــن امکانــی
اســت کــه فضــای ســایبری برایمــان ایجــاد کــرده
اســت .امــا آیــا ظرفیتهایــی کــه فضــای ســایبری
در حــوزه نشــر و محتـوای کتــاب فراهــم مــی کنــد
همیشــه مثبــت اســت؟
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وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای ایجابــی
فضــای مجــازی یــادآور شــد :فضــای ســایبری
علیرغــم اینکــه ایــن امــکان را میدهــد کــه مــا
کتابهایــی دیجیتــال را داشــته باشــیم ســبب
میشــود کتابهــای کاغــذی هــم بهتــر توزیــع
شــده و در نهایــت بهتــر دیــده شــوند .البتــه گاه
ممکــن اســت قالــب هــای متنــوع عرضــه کتــاب
در فضــای ســایبری از قبیــل کتــاب هــای صوتــی،
دیجیتــال و پــی دی اف حتــی عرصــه را بــر کتــاب
هــای کاغــذی تنــگ کنــد و همچــون رقیبــی بــرای
نشــرهای کاغــذی باشــد.
ماحــوزی افــزود :فضــای ســایبری موجــب
شــده اســت کــه ناشــران قبــل از انتشــار یــک
اثــر ،فصلهایــی از آن را در فضــای مجــازی در
دســترس مخاطــب قــرار بدهنــد و ایــن امــر ایــن
امــکان را میدهــد کــه داوری راحتتــری دربــاره
آن صــورت بگیــرد .ایــن داوری اجتماعــات علمــی
بینالمللــی را بــه دنبــال خــود خواهــد داشــت کــه
از مرزهــای موجــود در مــی گــذرد .درواقــع ناشــر
بــا ایــن کار داوری اجتماعــات علمــی دربــاره آن
اثــر را پیــش از انتشــار بدســت مــیآورد و بدیــن
طریــق محتــوای اثــر خــود را ارتقــا میدهــد.

وی در ادامــه بیــان کــرد :خروجــی ایــن فراینــد
برآمــدن کنشــگران جدیــدی اســت کــه صرفــا در
دانشــگاه مســتقر نیســتند .بــه ایــن معنــا فضــای
ســایبری زمینــه فعالیــت کنشــگران جدیــد علمــی
را فراهــم میکنــد .ایــن امــکان عرصــه ســومی را
عــاوه بــر عرصــه آموزشــگران و پژوهشــگران در
خدمــت مراکــز آمــوزش عالــی قــرار مــی دهــد کــه
مــی توانــد دو عرصــه پیشــین یعنــی مراکــز آموزشــی
و پژوهشــی را متحــول کنــد.
بــه گفتــه ماحــوزی :اســتاد آموزشــی در ایــن
فضــا بــه صــورت متقابــل بازخــورد دانشــجویان و
دیگــران را دربافــت میکنــد و پژوهشــگر نیــز در
همیــن اجتمــاع علمــی بالنــده میشــود .ایــن فضــا
نیازمنــد یــک دیپلماســی علمــی متفاوتــی اســت
کــه اقضائــات فرهنگــی و اجتماعــی خــاص خــود
را دارد و از محدودیتهــای زبانــی ،دینــی ،نــژادی
و قومــی فراتــر مــیرود.
عضــو هئیــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی افــزود :آزادی بیــان و نشــر،
امــکان دیگــری اســت کــه فضــای ســایبری ایجــاد
میکنــد و محدودیــت ممیــزی قبــل از نشــر را
میگیــرد .ظرفیــت دیگــر امکانــی اســت کــه
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بــرای حفــط محیــط زیســت ایجــاد میکنــد.
وی در ادامــه بــا وجــوه منفــی ایــن فضــا هــم
اشــاره کــرد و گفــت :عــاوه بــر بحــث کپــی
رایــت در جامعــه ایــران یکــی از مهمتریــن وجــوه
منفــی فضــای ســایبری بــروز پوپولیســم علمــی در
عرصــه مجــازی اســت .فضــای ســایبری عرص ـهای
اســت کــه برخــی از افــراد بــدون اینکــه بــه دعــاوی
علمــی تــن بدهنــد مطالبــی را بیــان میکننــد .تهیــه
اســتانداردهای علمــی در درون اجتماعــات علمــی
میتوانــد پوپولیســم علمــی را در فضــای ســایبری
افشــا کننــد.
ماحــوزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه انقــاب صنعتــی
چهــارم بــه زودی دنیــای پیرامــون مــا را متحــول
خواهــد کــرد گفــت :یکــی از عرصههایــی کــه
تحــت تاثیــر انقــاب صنعتــی چهــارم متحــول
خواهــد شــد حــوزه آمــوزش ،پژوهــش و نشــر
اســت کــه اگــر از ظرفیتهــای ســایبری بــرای ایــن
ســه عرصــه بــه درســتی اســتفاده نکنیــم و آمادگــی
پیشــین نداشــته باشــیم مغلــوب شــرایط تحمیلــی آن
خواهیم شد.

همکاریهای علمی پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حوزه مطالعات میانرشتهای

در راســتای توســعه تحقیقــات میانرشــتهای ،تفاهــم نامــه ای میــان دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان و پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا هــدف
اجــرای «طــرح جامــع بینــش میانرشــتهای در دانشهــای پزشــکی» و ارتبــاط بیشــتر میــان وزارت بهداشــت و درمــان و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری منعقــد
شد.چهارمین جلسه تخصصی این طرح یکشنبه دوزادهم آبان ماه با حضور کارگروههای تخصصی این حوزه در محل پژوهشکده برگزار شد.

اخبار پژوهشکده

گزارش بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار

پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در هفتــه پژوهــش در بیســتمین نمایشــگاه

دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار حضــور یافــت .برنامــه حضــور گروههــای علمــی و

مهمانهــای ایــن پژوهشــکده در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ســال  ۱۳۹۸واقــع در محــل نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران بــه شــرح زیــر بــود:

سه شنبه  ۲۶آذرماه
نشست «روند مطالعات آیندهپژوهی در ایران»

نخســتین روز از نمایشــگاه هفتــه پژوهــش غرفــه ایــن
پژوهشــکده واقــع در ســالن  ۲۷غرفــه شــماره  ۳۲میزبــان
پژوهشــگران ،مدیــران و بازدیدکننــدگان بــود.
بــا توجــه بــه برنامهریــزی قبلــی ،گــروه مطالعــات
آیندهنگــر پژوهشــکده ،یــک نشســت علمــی بــا عن ـوان
«رونــد مطالعــات آیندهپژوهــی در ای ـران» برگ ـزار کــرد.
در ایــن نشســت آقایــان دکتــر فرهــاد نظــری زاده رئیــس
مرکــز آیندهپژوهــی موسســه تحقیقــات دفاعــی ،دکتــر
تزاده ،دکتــر مرتضــی بحرانــی مدیــر گــروه
کرامــ 
مطالعــات آیندهنگــر پژوهشــکده ،دکتــر میرزایــی رئیــس
پژوهشــکده ،دکتــر حســینعلی قبــادی ،دکتــر حســین
ابراهیــم آبــادی و دیگــر اســتادان حضــور داشــتند.
یزاده در ابتــدای ایــن نشســت بــه طــرح
دکتــر نظــر 

پرســشهای اصلــی و فرعــی تحقیــق خــود دربــارة
آیندهپژوهــی و سرشــت آن و تعــداد مطالعاتــی کــه
در قالــب کتــاب و مقالــه و تحقیــق انجــام شــده اســت
گفــت :بــا بیــان تحلیلهــای کلــی و نهایــی مرتبــط بــا
بررســی کتــب و مقــاالت ایــن حــوزه میتـوان بــه نقــاط
قــوت و ضعــف آیندهپژوهــی در ایـران دســت یافــت .بــه
گفتــه وی ،نقطــه قــوت آیندهپژوهــی در ای ـران عبــارت
اســت از :التفــات بــه ایــن رشــته ،متأثــر از اتفاقــات و
کنشهــای پیرامونــی.
یزاده ،بخــش قابــل توجهــی از نقــاط
بهگفتــه نظــر 
ضعــف آیندهپژوهــی ،بــه فقــدان تخصــص کافــی در
دانشــگاههای پذیرنــده دانشــجوی آیندهپژوهــی مرتبــط
مــی شــود بــه شــکلی کــه فقــدان هیئــت علمــی کافــی
بــرای تربیــت ایــن دانشــجویان بــه چشــم میخــورد.
همچنیــن در ایــن حــوزه چالــش مدیریتی و فقــدان متولی
واحــد و باالدســتی بـرای ایــن رشــته یکــی دیگــر از نقــاط
ضعــف شناســایی شــده اســت .ضعــف دیگــر چالــش
فرهنگــی اســت کــه بــه زعــم برخــی ،ایرانیــان بیــش از
آنکــه تمایــل به اندیشــیدن دربــاره آینده را داشــته باشــند،
عالقمنــد بــه تفکــر دربــاره گذشــته هســتند.
بــه گفتــه نظــری زاده :ایــن رشــته فرصتهایــی نیــز دارد
کــه برخــی از آنهــا را میت ـوان بــه شــرح زیــر برشــمرد؛
بخــش قابــل توجهــی از فرصتهــا بــه نیــروی انســانی
فعــال در رشــته آیندهپژوهــی بازمیگــردد .یکــی
دیگــر از عوامــل فرصتآفریــن ب ـرای آیندهپژوهــی ،نــو
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بــودن آن اســت کــه ایــن امــر موجــب اقبــال مدی ـران و
تصمیمگیــران دولتــی و غیردولتــی بــه رشــته میشــود.
نظــری زاده تهدیدهــای ایــن رشــته را هــم برشــمرد و
گفــت :یکــی از تهدیدهــای آیندهپژوهــی افرادیانــد
کــه بــدون گزینــش وارد ایــن رشــته شــدند .ایــن اف ـراد
در صــورت انجــام کارهــای ضعیــف و بیکیفیــت
میتواننــد جامعــه را از ایــن رشــته ناامیــد ســازند .عــدهای
نحــوه ورود آمــوزش عالــی بــه آیندهپژوهــی را تهدیدآمیــز
میداننــد و اعتقــاد دارنــد کــه دانشــگاه در پذیــرش و
توســعه آیندهپژوهــی شایســته عمــل نکــرد.
یزاده در ادامــه راهبردهــای غلبــه بــر تهدیدها
دکتــر نظــر 
ُ
را نیــز برشــمرد و گفــت :یکــی از مضامیــن پرتکــرار
در ایــن بخــش بــه تقویــت نیــروی انســانی رشــته
بازمیگــردد .اصــاح انتظــارات و تعییــن حــدود و ثغــور
آیندهپژوهــی ،از دیگــر راهکارهــای پیشــنهادی توســط
مصاحبهشــوندگان بــود .یکــی دیگــر از مضامیــن،
تعریــف آیندهپژوهــی در دو قطــب نظــر -عمــل بــود.
از یــک ســو برخــی توصیــه کردنــد کــه آیندهپژوهــی
بایــد بــه ســمت حــل مســائل عینــی و عملــی حرکــت
کنــد و ثم ـرات آن بــه جامعــه نشــان داده شــود .امــا از
ســویی دیگــر برخــی بــر تعریــف هســته فکــری ب ـرای
آیندهپژوهــی تأکیــد نمودنــد..
بــه گفتــه نظــری زاده :عمــده مصاحبهشــوندگان ارتبــاط
آیندهپژوهــی بــا مســائل عینــی و عملــی جامعــه را
ضعیــف ارزیابــی میکننــد .کپ ـیکاری ،عــدم ارتبــاط
تصمیمگیــران بــا مراکــز آیندهپژوهــی ،ناآشــنایی
عمومــی بــا آیندهپژوهــی و عــدم همراهــی آیندهپژوهــان
بــا مشــتریان از دالیلــی بودنــد کــه بـرای ضعــف ارتبــاط
آیندهپژوهــی بــا مســائل عینــی و عملــی جامعــه ذکــر
شــدند .همچنیــن پیشبینــی عمــده مصاحبهشــوندگان
بــر افزایــش تولیــدات آیندهپژوهــی اســت کــه دلیــل
اصلــی ایــن امــر ،افزایــش تعــداد دانشــجویان بیــان شــد.
مصاحبهشــوندگان آینــده روشــنی را پیــش روی تعامالت
ِ
جهانــی آیندهپژوهــان ایــران و جهــان نمیداننــد.
وی در پایــان راهکارهایــی برشــمرد و گفــت :مــا
دریافتیــم کــه حــوزه دفاعــی در آیندهپژوهــی و نــکات
مطــرح دربــاره آن پیشــگام اســت .جامعــه آیندهپژوهــان
تحــوالت آتــی آیندهپژوهــی نقــش محــوری
در
ِ
ِ
خواهنــد داشــت .احتمــال بــروز بحــران بیاعتمــادی
بــه آیندهپژوهــی در آینــدهای نهچنــدان دور وجــود
دارد .گرایــش نظــری و انتزاعــی و دوری آیندهپژوهــی
از مســائل عینــی و عملــی خطــا اســت و بایــد انجمــن
علمــی آیندهنگــری ایــران از طریــق اعطــای برخــی
اختیــارات ایــن رشــته را تقویــت کنــد .همچنیــن بایــد بــه
صــورت تدریجــی اف ـراد بــا مــدرک غیرآیندهپژوهــی از
گروههــای آیندهپژوهــی دانشــگاهها خــارج شــوند و
آیندهپژوهــی بــه حــل مســائل عینــی و عملــی کشــور
هدایــت شــود.

اخبار پژوهشکده
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر مرتضــی بحرانــی مدیــر
گــروه مطالعــات آیندهنگــر پژوهشــکده نیــز گفــت:
همانطــور کــه از آمارهــا مشــخص اســت بــه رغــم زنانــه
شــدن آمــوزش عالــی حــوزه آینــده پژوهــی همچنــان در
قلمــرو مردانــه اســت کــه خــود یــک چالــش اساســی
اســت .ورود زنــان بــه عرصــه آینــده ،امکانهــای
بیشــتری را فراهــم مــیآورد تــا شــرارتهایی چــون
خشــونت و تبعیــض و بهرهکشــی مهــار شــوند.
وی در ادامــه بــه دو مشــکل مهــم کلیــت رونــد
آیندهپژوهشــی در ایــران پرداخــت؛ یکــی اینکــه
آیندهپژوهــان مــا در نهایــت فاقــد آرمــان هســتند؛ بــه ایــن
معنــا کــه در آیندهپژوهــی خــود آرمانــی را بــه رســمیت
نمیشناســند تــا در پــی آن ایــن علــم بتوانــد وجــه
هنجــاری خــود را هــم ایفــا کنــد .پرســش ایــن اســت که
آینــده ای ـران ق ـرار اســت در «کجــا» محقــق شــود؟ آیــا
انســانهایی کــه در ای ـران زندگــی میکننــد ق ـرار اســت
موقعیــت متفاوتــی بــا آنچــه در گذشــته تجربــه کردهانــد
را بــه دســت آورنــد؟ ایــن موقعیــت حــاوی چــه مولفههــا
و ویژگیهایــی اســت؟ مشــکل دوم ـ کــه دواقــع مشــکل
نخســت از آن سرچشــمه میگیــرد ایــن اســت کــه
آیندهپژوهــان مــا فهمــی از زمــان ندارنــد .ایــن درســت
اســت کــه زمــان بــه ســه بخــش گذشــته ،حــال و آینــده
تقســیم میشــود ،امــا نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه بــا
شــناخت زمــان بتـوان خــود زمــان را تجزیــه کــرد .آزادی
انســان در نهایــت در گــرو تجزیــه زمــان اســت .آینــده را
نمیت ـوان بــدون تکیــه بــر گــذر زمــان درک کــرد .ایــن
مســئله در طــول تاریــخ مــورد تاکیــد قـرار گرفتــه اســت
و آیندهپژوهــان جهــان بــر بنیــاد آشــنایی بــا زمــان اســت
کــه بــه آیندهنگــری و آیندهپژوهــی دســت میزننــد.
ســخنران دیگــر ایــن نشســت دکتــر مجیــد کرامــت
زاده عضــو هیئــت علمــی مرکــز آیندهپژوهــی موسســه
تحقیقــات دفاعــی نیــز بــر اینکــه مــا در منابــع انســانی در
حــوزه آینــده پژوهشــی دچــار مســئله هســتیم و فرهنــگ
عامــه مــا هنــوز آمادگــی الزم را بــرای گــذار از وضــع
موجــود و رســیدن بــه وضــع مطلــوب را نــدارد تأکیــد
کــرد .بهگفتــه وی ،کلیــد واژه هــای آیندهپژوهــی در
فرهنــگ عامــه بســیار کــم اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه
تــاش شــود.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر حســین میرزایــی رئیــس
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا تأکید بر
برگ ـزاری نشس ـتهای تخصصــی و مشــترک در حــوزه
آیندهنگــری بیــن موسســات پژوهشــی و سیاســتگذار
در حــوزه علــم و فنــاوری ،گفــت :همــکاری ایــن
موسســات در ایــن زمینــه میتوانــد ضمــن دســتیابی بــه
یــک همافزایــی ،ایــن موضوعــات را در جامعــه علمــی و
مــردم نیــز ترویــج دهــد.

چهارشنبه  ۲۷آذرماه
بازدید قائم مقام وزیر علوم و معاون پژوهشی
وزارت عتف از غرفه پژوهشکده

در دومیــن روز از نمایشــگاه هفتــه پژوهــش غرفــه
پژوهشــکده واقــع در ســالن  ۲۷شــماره  ۳۲میزبــان
دکتــر عبدالرضــا باقــری قائــم مقــام وزیــر علــوم و
دکتــر مســعود برومنــد معــاون پژوهشــی وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــود.
نشست «آموزش عالی و عدالت آموزشی:
واکاوی آماری حضور زنان»

گــروه مطالعــات زنان این پژوهشــکده نشســتی بــا عنوان
«آمــوزش عالــی و عدالــت آموزشــی :واکاوی آمــاری
حضــور زنــان» بــا حضــور دکتــر ســمیه فریدونــی عضــو
هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و برنامهریــزی ،دکتــر
لیــا فالحتــی مدیــر گــروه مطالعــات زنــان پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،دکتــر حســین میرزایی
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و
دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی ایــن پژوهشــکده
و دیگــر پژوهشــگران ایــن حــوزه برگـزار کــرد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر لیــا فالحتــی بــا اشــاره
بــه فعالیتهــای گــروه زنــان پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی گفــت :در ســال  ۱۳۹۱کــه
برنامــه گــروه متمرکــز بــر زنــان در آمــوزش عالــی شــد
پژوهشهــای متعــددی در ایــن حــوزه تولیــد کردیــم
و بــا یــک نــگاه سیســتماتیک و کلنگرانــه بــه مســئله
زنــان در آمــوزش عالــی نــگاه کردیــم.
وی افــزود :بعــد از مرحلــه اول یعنــی اینکــه چــه عواملی
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موجــب اســتقبال زنــان از دانشــگاه میشــود یــک
مرحلــه میانــه در نظــر گرفتیــم کــه بعــد از ورودشــان بــه
آمــوزش عالــی چــه اتفاقــی میافتــد و چــه فراینــدی رخ
میدهــد .مرحلــه دیگــر پــس از آمــوزش عالــی اســت
کــه ایــن زنــان آموختــه و متخصصانــی هســتند کــه
دارنــد از فضــای آمــوزش عالــی خــارج میشــوند و
بــه محیــط اجتماعــی وارد میشــوند کــه مطالعــه دکتــر
کشــاورز نشــان میدهــد کــه هیــچ شــباهتی بــا زنــان
قبلــی ندارنــد.
در ادامــه دکتــر ســمیه فریدونــی بــا اشــاره توزیــع
دخت ـران در آمــوزش عالــی بــه تــودهای شــدن آمــوزش
عالــی پرداخــت و گفــت :تــودهای شــدن آمــوزش
عالــی در جهــان پدیــدهای بــود کــه در بعــد از جنــگ
جهانــی دوم براثــر یــک ســه گانــه شــکل گرفــت،
افزایــش مطالبــات برابــری خواهانــه آدمهــا بــه خاطــر
جنبشهــای مختلفــی کــه در جهــان شــکل گرفتــه
بــود .نیــاز بــازار کار بــه نیــروی کار ماهــر و در کنــار آن
تغییــر رویکــرد دولتهــا در حمایــت مالــی از دانشــگاه،
در کنــار هــم موجــب تــودهای شــدن دانشــگاه شــد .بــه
طوریکــه در دهــه هفتــاد در اروپــا و جهــان ســرعت ایــن
گســترش بــه حــدی رســید کــه در هــر ۱۰ســال دو برابــر
شــد و کشــور مــا هــم از ایــن موضــوع مب ـرا نبــود.
وی افــزود :یــک ایــده بســیار مهــم در سیاســتهای
گســترش ،بهبــود فرصــت دسترســی بــود کــه ذیــل
مفهــوم عدالــت اجتماعــی مطــرح میشــد کــه در
آمــوزش عالــی ممکــن اســت بــه عدالــت آموزشــی
هــم تعبیــر شــود .دسترســی در آمــوزش عالــی معمــوال
در گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده آمــوزش عالــی
ماننــد قومیــت ،مذهــب ،طبقــات اقتصــادی و جنســیت
مطــرح میشــود .بــه همیــن دلیــل اگــر بخواهیــم
دربــاره دسترســی آمــوزش عالــی صحبــت کنیــم بایــد
آمارهایمــان در ایــن حوزههــا متمرکــز شــوند.
بــه گفتــه فریدونــی اگــر بخواهیــم دسترســی را در ایــن
چهــار گــروه بــه حاشــیه رانــده شــده ،بررســی کنیــم
فقــط در دو گــروه جنســیت و طبقــات اقتصــادی آمــار
داریــم کــه میتوانیــم بــا بررســی ایــن آمارهــا نتیجــه
بگیریــم کــه آیــا تــودهای شــدن بــه دسترســی منجــر
شــده اســت یــا خیــر؟
وی بــا اشــاره بــه آمارهایــی در زمینــه جنســیت افــزود:
در ســال  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۷نســبت جمعیتــی دختــران از
مجمــوع جمعیــت دانشــجویی  ۵۳درصــد بــوده در
صورتیکــه در ســال  ۱۳۹۶و  ۴۶ – ۱۳۹۷درصــد بودنــد.
در ایــن ده ســال رونــد رشــد ســاالنه دختــران نیــم
درصــد بــود درصورتیکــه رونــد رشــد ســاالنه پســران
 ۴۶/۳درصــد بــود.
وی در ادامــه بــه رونــد رشــد اعضــای هیئــت علمــی در
بیــن زنــان اشــاره کــرد و گفــت :آمــار زنــان نســبت بــه

اخبار پژوهشکده
خودشــان افزایــش یافتــه اســت امــا در حــوزه اســتادیاری
انتظــار داریــم کــه بــه صــورت چشــمگیری رشــد
داشــته باشــیم امــا میبینیــم نــرخ رشــد حــدود ۸
درصــد و هنــوز تنهــا  ۳۰درصــد از آمــار اســتادیاری را
در برمیگیــرد.
بــه گفتــه فریدونــی :علیرغــم رشــد آمــار تحصیــل
کــردگان و فــارغ التحصیــان زن ،امــا آمــار زنانــی کــه
بــه اســتاد تمامــی میرســند هنــوز بســیار پاییــن اســت.
درواقــع گســترش کمــی درســت اســت کــه فــارغ
التحصیــان را افزایــش داده امــا خــود بــه نابرابــری
اجتماعــی دامــن زده اســت.
وی یــادآور شــد :در نتیجــه چنــد پرســش جــدی در
ایــن زمینــه مطــرح میشــود کــه آیــا صندلیهــای
خالــی نمــاد خوبــی بـرای دسترســی در عصــر تــودهای
شــدن دانشــگاه اســت؟ متاســفانه رویکــرد خیلــی ســاده
انگارانــهای دربــاره آمارهــا داریــم و در زمانــی کــه
دانشــگاه در فضــای تــودهای شــدن و نخبگــی شــدن
در نوســان اســت ،آیــا قــرار اســت بــازار تمــام نظــام
دانشــگاه را در بربگیــرد؟ در ادامــه اینکــه چـرا بــا اینکــه
نــرخ رشــد حــوزه دختـران در دوره دکتــری رشــد کــرده
اســت امــا همچنــان نــرخ پذیــرش در بیــن دخت ـران در
آمــوزش عالــی پاییــن اســت.

پنج شنبه  ۲۸آذرماه
پژوهش در آموزش عالی
یک امر ابرپیچیده است

ســومین روز نمایشــگاه هفتــه پژوهــش گــروه مطالعــات
اجتماعــی ایــن پژوهشــکده میزبــان دکتــر نعمــت اللــه
فاضلــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی بــود .در ایــن نشســت فاضلــی بــا
بیــان اینکــه پژوهــش دربــاره آمــوزش عالــی یــک امــر
پیچیــده اســت اشــاره کــرد و گفــت  :پژوهــش دربــاره
ً
آمــوزش عالــی یــک امــر صرفــا معرفتــی نیســت اگــر
صرفــا معرفتــی بــود خیلــی ســادهتر مــی توانســتیم
دربــاره آمــوزش عالــی صحبــت کنیــم .همانطــور کــه
ادگار مــورن میگویــد هــر چیــزی کــه بــا انســان گــره
بخــورد از ســادگی دور میشــود .پژوهــش آمــوزش

عالــی هــم بــه ایــن صــورت اســت و بایــد آن را در
چارچــوب پارادایــم پیچیدگــی دیــد.
وی بــا اشــاره بــه تفکیــک نهــادی در برخــی از جوامــع
افــزود :در جوامعــی ماننــد ایـران تفکیــک نهــادی کمتر
اســت و حتــی برخیهــا معتقدنــد کــه تفکیــک نهــادی
وجــود نــدارد و بــه ایــن مرحلــه نرســیدهایم .همانطــور
کــه پارســونز تفکیــک نهــادی را زمینــه اصلــی مدرنیتــه
میدانــد .در واقــع پارســونز میخواهــد در دســتگاه
خــود نهادهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و … را از هــم
جــدا کنــد .در جامعــه ایـران مــا بــا ابرپیچیدگــی روبــرو
هســتیم .چــون بخشــی از پیچیدگــیای کــه جامعــه
غربــی دارد را داریــم در عیــن حــال پیچیدگــی مضاعف
هــم داریــم یعنــی فقــدان تفکیکناپذیــری نهادهــا را
هــم داریــم .در حــوزه پژوهشهــای آمــوزش عالــی
هــم اگــر کســی بخواهــد حرفــی بزنــد الزم اســت کــه
ایــن ابرپیچیدگــی را بفهمــد و مــورد توجــه قـرار دهــد.
بــه ایــن معنــا ،الیههــای مختلــف ابرپیچیدگــی پژوهــش
آمــوزش عالــی را بایــد فهمیــد تــا موسســه و نهــادی کــه
میخواهــد پژوهشهــا را هدایــت کنــد بتوانــد راهبــرد
خــود را پیــدا کنــد.
وی یــادآور شــد :در ایـران ندیــدم کــه کســی موقعیــت
فراپیچیــده پژوهــش در آمــوزش عالــی را توضیــح دهــد.
ً
کارهایــی کــه وجــود دارد عمدتــا کارهــای توصیفــی
هســتند .یعنــی روایتهایــی از کارهــای انجــام شــده
اســت .حتــی انتقادهایــی هــم کــه شــده از ایــن ســنخ
هســتند.
فاضلــی در ادامــه گفــت :بــه لحــاظ رویکــرد پژوهــش
ً
در آمــوزش عالــی هــم نقدهایــی وجــود دارد ،مثــا
یــک نقــد کــه خــود مــن دارم ایــن اســت کــه
ً
پژوهشهــای آمــوزش عالــی عمدتــا پژوهشهــای
ابــزاری هســتند .بــه ایــن معنــا کــه بیشــتر از منظــر
مدیریــت و برنامهریــزی در آمــوزش عالــی انجــام شــده
اســت .مــا رشــته مدیریــت برنامهریــزی آمــوزش عالــی
را درســت کردیــم امــا هنــوز رشــته مطالعــات آمــوزش
عالــی نداریــم .همیــن کــه اســم رشــته مدیریــت و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی اســت ،نوعــی فلســفه و
معرفتشناســی در پشــت ســر خــود دارد .یعنــی اینکــه
پژوهــش را نوعــی علــم نمیدانیــم بلکــه آن را یــک
نــوع فنــاوری میدانیــم .ایــن هــم یکــی از بحرانهــای
بــزرگ مــا در آمــوزش عالــی اســت.
ً
وی یــادآور شــد :دکتــر رضــا داوری اخیــرا پژوهشــی
انجــام داده اســت و بــر اســاس آن معتقــد اســت
مهمتریــن مانــع شــکلگیری علــم در ایــران رویکــرد
فناورانــه بــه علــم اســت .اینکــه مــا از علــم انتظــار فهــم
و شــناخت نداریــم و بــه دنبــال واقعیت نیســتیم و بیشــتر
علــم را بازیچــهای بــرای اهــداف تکنوکراتیکمــان
میدانیــم ،در پــی آن یــک نــگاه تاریخــی شــکل
گرفتــه و ایــن مانــع شــده کــه واقعیــت را در دســتور
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کارمــان قــرار دهیــم .چــون اگــر نــگاه فناورانــه بــا
دیدگاههــای انتقــادی و فلســفی همــراه نشــود بیــش
از آنکــه واقعیــت را بــرای مــا توضیــح دهــد آن را
پنهــان میکنــد .یعنــی مــا تــا کنــون مطالعــات علــم
نداشــتهایم بلکــه مطالعــات فناورانــه داریــم.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی افــزود :نکتــه کلیــدی ایــن اســت
کــه اگــر نــگاه صــرف فناورانــه داشــته باشــیم علــم
شــکل نمیگیــرد .ســید حســین نصــر معتقــد اســت
کــه بحــران بــزرگ علــم در ایــران علمپرســتی و
شــیفتگی فناورانــه یــا تکنولوژیــک اســت .درواقــع
نادیــده گرفتــن بنیادهــای فرهنگــی جامعــه اســت .دلیل
دیگــر تجربــه تاریخــی ماســت کــه نگاههــای فناورانــه
بــه پژوهــش در آمــوزش عالــی ،مــا را از فهــم آمــوزش
عالــی بازداشــته اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان کــرد :در ســالهای اخیــر خیلــی
آمــوزش عالــی را توســعه دادهایــم .مــا درواقــع االن
بــا موقعیتــی مواجهایــم کــه زمینــهای فراهــم شــده و
مطالعاتــی شــکل گرفتــه اســت .تامــس کــون معتقــد
اســت کــه علــوم هرچقــدر کــه انســجام بیشــتری پیــدا
میکننــد اجتمــاع علمــی میســازند .وقتــی اجتمــاع
علمــی میســازند محدودیتهــای بیشــتری بوجــود
میآیــد و آن محدودیتهاســت کــه در نهایــت منجــر
بــه انقــاب علمــی میشــود .زیمــل ایــن را بــه صــورت
دیگــری دربــاره فــرم و محتــوی مطــرح میکنــد .او
میگویــد علــم وقتــی انســجام مییابــد بــه فــرم تبدیــل
میشــود و فرمهــا بــه تدریــج کــه قدرتمنــد میشــوند
و از محتوایشــان فاصلــه میگیرنــد ،تضــاد بیــن فــرم و
محتــوی شــکل میگیــرد.
وی در پایــان یــادآور شــد :فرمهــا نــه تنهــا براســاس
نیازهــا بوجــود میآینــد بلکــه مقتضیــات فرهنگــی و
محتواهــای جامعــه بــر فرمهــا تاثیــر عمیقــی میگذارنــد
و بــه تدریــج فرمهــا اســتقالل پیــدا میکننــد .در ایــن
صــورت ،دیگــر بــه نیازهــا و بــه فرهنــگ خودشــان
کار ندارنــد و در نهایــت بیگانگــی شــکل میگیــرد.
دربــاره کشــورهایی ماننــد مــا ایــن بح ـران بــه صــورت
آشــکار وجــود دارد .مثــا هیــچ کــس نمیدانــد کــه
چـرا بایــد شــیمی درس داده شــود و… در دانشــگاه هــم
همیــن طــور اســت کــه کــون میگویــد .پژوهشهــای
آمــوزش عالــی در ای ـران دارد بــه یــک اجتمــاع تبدیــل
میشــود ،مــا داریــم بــه مرحلــهای میرســیم کــه بــه
تعبیــر عبدالســام اجتماعــات علمــی بــه حــد تراکــم
ً
علمــی میرســند ،مــا االن آن تراکــم را داریــم .اتفاقــا
همینجاســت کــه بحــران بیگانگــی هــم شــروع
میشــود .بــه همیــن دلیــل وقتــی نوشــتههای نراقــی را
میخوانیــم میبینیــم از معاصریــن خالقانهتــر اســت.
ـت در حــال توســعهمان
پــس ســومین دلیــل بــه وضعیـ ِ
برمیگــردد.

اخبار پژوهشکده
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جمعه  ۲۹آذرماه
برگزیده شدن غرفه پژوهشکده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار

غرفــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی در بیســتمین نمایشــگاه هفته پژوهش از ســوی ســتاد برگزاری
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار به عنوان غرفه برتر برگزیده شد.

تحوالت آموزش عالی ایران و اصالحات آموزشی

دوشــنبه  ۲۸بهمــن  ۱۳۹۸بــا همــکاری پژوهشــکده ،نشســت آمــوزش عالــی و توســعه پایــدار
توســط قطــب علمــی آمــوزش عالــی و توســعه در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد.

در ایــن نشســت ،دکتــر ابراهیــم صالحــی عمــران
دربــاره مهارتآمــوزی و توســعه پایــدار ،دکتــر
غالمرضــا گرایینــژاد دربــاره اثــرات برنامههــای
توســعه بــر تحــوالت آمــوزش عالــی ایــران ،دکتــر
مقصــود فراســتخواه دربــارة نقــش سیاس ـتگذاری
در توســعه پایــدار ،دکتــر محبوبــه عارفــی دربــاره
نقــش برنامههــای آموزشــی در توســعه پایــدار،
دکتــر محمــد یمنــی دربــاره قطــب علمــی آمــوزش
و توســعه و دکتــر حســین میرزایــی دربــاره تحــوالت
آمــوزش عالــی ایــران و اصالحــات آموزشــی
ســخنرانی کردنــد.
دکتــر حســین میرزایــی در ابتــدا بــا طــرح
پرســش مارتیــن کارنــوی و لویــن در کتــاب
«محدودیتهــای اصــاح آموزشــی» مبنیبــر
اینکــه آیــا اصالحــات آموزشــی میتوانــد بــه
تنهایــی مشــکالت ناشــی از مســائل بنیادیــن
اقتصــاد ،سیاســت و نظــام اجتماعــی را حــل کنــد؟

گفــت :پاســخ ایــن پرســش معلــوم اســت؛ نــه.
ً
چــرا کــه اصالحــات آموزشــی لزومــا نمیتوانــد در
جامعـهای کــه مســائل بنیادیــن ،اقتصادی ،سیاســی،
اجتماعــی دارد ،معجــزه کنــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
افــزود :همــواره گفتــهام کــه نقــد دانشــگاه و
آمــوزش عالــی بــرای خودزنــی نیســت بلکــه بــرای
دفــاع از دانشــگاه اســت .امــا از آنجــا کــه مجموعــه
نظــام آمــوزش عالــی و علــم و فنــاوری بایــد
یــک هســتیبخش داشــته باشــد ،لــذا بایــد نظــام
آمــوزش عالــی را تصحیــح و نقــد کنیــم تــا بتوانــد
هستیبخشــی بــه جامعــه دهــد.
دکتــر میرزایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه رابطــه
دانشــگاه و بــازار و صنعــت یــادآور شــد :اگــر
مجموعــه نظــام دانشــگاهی و آموزشــی بــه حــوزه
صنعــت گــره نخــورد بــه ایــن معنــا کــه نیــاز متقابلی
احســاس نشــود و پاســخگویی بــه نیــاز صنعــت در

دانشــگاه تعریــف نشــود ،آنــگاه اتفــاق ویــژهای هــم
در آمــوزش عالــی نخواهــد افتــاد.
وی افــزود :بحــث دیگــری کــه مطــرح اســت
ایــن اســت کــه آمــوزش و توســعه چــه نســبتی بــا
ً
هــم دارنــد؟ آیــا اساســا ارتقــاء آمــوزش میتوانــد
بــه ارتقــاء توســعه منجــر شــود یــا خیــر؟ مباحــث
زیــادی پیرامــون ایــن بحــث شــکل گرفتــه اســت.
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در توســعه اجتماعــی،
ســامت و بهداشــت و آمــوزش وجــود دارد کــه از
جملــه ارکان اصلــی آنهــا آمــوزش اســت و بایــد در
عرصــه عمــل بــه آنهــا توجــه داشــته باشــیم.
دکتــر میرزایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی
از آمارهــای آمــوزش عالــی از زمــان تأســیس
دانشــگاه تهــران در ســال  ۱۳۱۳تــا کنــون مبنــی
بــر رشــد جمعیــت دانشــگاهیان در کشــور گفــت:
اگــر بخواهیــم بــررس آمــاری انجــام دهیــم در
وضعیــت فعلــی حــدود  ۱۵درصــد از دانشــگاهها،
دانشــگاههای غیرشــهریهای هســتند و حــدود
 ۸۵درصــد دانشــگاهها شــهریهبگیر هســتند.
یعنــی نظــام آموزشــی ایــران در دهههــای اخیــر
روی دوش خانوادههــا ســوار بــوده و از مجــرای
شــهریهپردازی خــود را اداره کــرده اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
افــزود :در  ۱۴۱مرکــز دانشــگاهی کــه میتــوان
آنهــا را دولتــی بــه حســاب آورد و همچنیــن ۵۸
مرکــز دیگــری کــه ذیــل وزارت بهداشــت فعــال
هســتند و بــه تعبیــری مأموریــت عــام دارنــد ،منطــق
خصوصــی و کارکــرد خصوصــی حضــور قدرتمنــد
دارد .بــه همیــن خاطــر اغلــب ایــن مراکــز،
پردیسهــای متعــددی دارنــد و شــهریة دریافــت
میکننــد.
وی یــادآور شــد :در ســالهای -۹۶ ،۹۴-۹۵
 ۹۵و  ۹۶-۹۷حــدود  ۵۲درصــد از دانشــجویان
رشــتههای علومانســانی در ســه رشــته حســابداری،
مدیریــت و حقــوق مشــغول تحصیــل بودنــد؛ بــه این
نحــو کــه حقــوق  ۱۵درصــد ،مدیریــت  ۱۷درصــد
و حســابداری  ۲۰درصــد دانشــجوان علومانســانی
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در همیــن ســالها
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در براینــد ملــی ،حقــوق حــدود  ۷درصــد ،مدیریت
 ۸درصــد و حســابداری هــم حــدود  ۹درصــد از
دانشــجویان کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده
بــود .در صورتیکــه در ســال  ۱۳۵۲حقــوق  ۲درصــد
از دانشــجویان کل کشــور را شــامل میشــد .ایــن
نشــان میدهــد کــه در برخــی از رشــتهها خیلــی
ً
فاصلــه وجــود دارد کــه عمــا بخــش عمــده آن
ً
معطــوف بــه اشــتغال اســت .امــا واقعــا آیــا وزارت
ـوم وقــت یــا فعلــی بایــد مجــوز چهارصــد هــزار
علـ ِ
دانشــجو در رشــته حســابداری را بدهــد؟ یعنــی آیــا
کشــور هــر ســاله نیــاز بــه چهارصــد هــزار دانشــجو
در حــوزه حســابداری دارد؟ مگــر اینکــه بگوییــم
کــه کارکــرد دانشــگاه در یــک مــدل اجتماعــی
صرفــا معطــوف بــه ارتقــاء آ گاهــی و منزلــت
اســت و هیــچ ربطــی بــه چیزهــای دیگــر نــدارد
و براســاس آن بگوییــم کــه آنچــه اتفــاق افتــاده و
میافتــد قابــل دفــاع اســت .فاجعــه زمانــی اســت
کــه در مقاطــع بــاال ماننــد دکتــری ایــن ارقــام زیــاد
میشــوند .درواقــع بــا وضعیــت خاصــی مواجــه
هســتیم و بحــث کیفیــت آموزشــی و بــه ویــژه
ارتبــاط آن بــا کاربــرد بایــد جــزو بحثهایــی باشــد
کــه در مجموعــه آمــوزش عالــی روی آن دقــت و
تأمــل شــود.
دکتــر میرزایــی در پایــان یــادآور شــد :بــرای
دانشــگاههایی کــه مأموریــت عــام دارنــد یــک
سیاســت خــاص هــم بایــد گذاشــته شــود؛ رفتــن
دانشــگاههای برتــر بــه ســمت بحثهــای
شــهریه هیــچ امتیــازی را بــرای نظــام نخبگــی کــه
میبایســت وجــود داشــته باشــد بــه دنبــال نخواهــد
داشــت و حمایــت دولــت بایــد از دانشــگاههای
برتــر بــه صــورت کامــل بــوده و از طریــق حمایــت
کامــل دولــت و ارتبــاط ارگانیــک بــا صنعــت اداره
شــود و بــی نیــاز از شــهریه دانشــجویی باشــد.
متأســفانه بخــش قابــل توجهــی از وقــت رؤســای
دانشــگاههای برتــر و ســایر دانشــگاهها صــرف
امــور مالــی و اجرایــی میشــود.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم کتــاب «آمــوزش
عالــی در ایــران؛ حــال و آینــده» کــه بــه همــت
دکتــر محمــد یمنــی تدویــن و توســط پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در بهمــن مــاه
ســال جــاری منتشــر شــده اســت ،رونمایــی شــد.
در ایــن کتــاب جمــع از صاحبنظــران آمــوزش
عالــی دیدگاههــای خــود را دربــارة وضعیــت نظــام
آموزش عالی ایران بیان داشتهاند.
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میانرشتهای یک مرحله تکاملی برای توسعه دانش و علم در تاریخ علم است
دکتــر رضــا ماحــوزی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی در نشســت
«میانرشــتهگی گذشــته ،حــال و آینــده» نخســتین
ســمپوزیوم کشــوری مطالعــات میانرشــتهای در
علــوم پزشــکی کــه امــروز هفدهــم بهمــن مــاه
 ۱۳۹۸در ســالن همایشهــای کتابخانــه ملــی کــه
بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود
 ۵۰ســال اســت کــه میانرشــتهای در ایــران مطــرح
شــده اســت گفــت :متأســفانه علیرغــم قدمــت
طــرح ایــن موضــوع در ایــران ،بــه دلیــل پراکندگــی
و عدمتراکــم فاقــد تجربــهای انباشــته هســتیم و
نمیتوانیــم همچــون دانشــگاهها و مراکــز علمــی
و پژوهشــی معتبــر جهانــی دربــاره کیفیــت ایــن
جریــان بــه تصویــر روشــنی دســت یابیــم.
بــه گفتــه وی :تحلیــل وضعیــت میــان رشــتهای در
جهــان و ایــران مســتلزم پاســخ بــه این پرســش اســت
ً
کــه اساســا میانرشــتهای در کجــای تاریــخ علــم
قــرار دارد؟ آیــا طــرح میانرشــتهای بعــد از جنــگ
جهانــی دوم بازیابــی وحــدت از دســت رفتــه علــم
بــود؟ یــا آنکــه طــرح موضــوع میانرشــتهایها را
بایــد در راســتای فراینــد تکاملــی علــم و حرکــت
روبــه پیشــرفت آن خوانــش کنیــم؟
بــه گفتــه وی :کانــت در ســنجش خــرد نــاب
تفکیــک رشــتهها را یکــی از لــوازم رشــد عقــل
دانســته اســت تــا بدیــن طریــق مرزهــای دانــش
را بــا هــم قاطــی نکنیــم تــا بــه صــورت مشــخص
بدانیــم دربــاره چــه حــرف میزنیــم .بــر ایــن اســاس
بــا گــذر زمــان تخصصهــا و رشــتهها بــا توجــه بــه
نیازهــای مشــخص و چشمداشــتی بــه آرمــان بــزرگ
مدرنیتــه یعنــی «وضــوح و تمایــز» توســعه یافتنــد تــا

تصویــر واضــح و متمایــزی از موضــوع شناســایی
عرضــه کننــد .بنابرایــن تأســیس و توســعه رشــتهها
ً
امــری کامــا ارادی بــود کــه بــا کوشــشهای
بســیار و خــرد جهانــی تکامــل یافــت و بــه وضعیــت
تعــدد رشــتهها و دیســیپلینها و دانشــکدهها منجــر
شــد.
ماحــوزی افــزود :حــال بــا توجــه بــه مباحــث
جهانــی طــرح شــده پــس از جنــگ جهانــی دوم و
مخاطراتــی کــه بــه جدایــی بیــش از حــد رشــتهها
و دیســیپلینها اشــاره داشــت ،بایــد طــرح میــان
رشــتهایها را بازگشــت بــه ایــدة وحــدت علــم-
خ ـواه در شــکل کالســیک آن و خ ـواه در شــکل
ایدهآلیســتی مــدرن آن بویــژه در الگــوی آلمانــی-
بدانیــم یــا آنکــه میانرشــتهایها را گام بعــدی
تکامــل رشــتهها بدانیــم؟
معــاون پژوهشــی و آموزشــی پژوهشــکده افــزود
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش از هــر دو طیــف
ایــدة بازگشــتی و ایــدة تکاملــی نمایندگانــی را بــه
خدمــت میگیــرم؛ بــرای اولــی یاســپرس بهعن ـوان
نماینــده ایدهآلیســم وحدتخــواه آلمانــی و بــرای
دومــی روی باســکار بهعنــوان نماینــده رئالیســم
انتقــادی .بــه گفتــه یاســپرس تفکیــک بیــش از حــد
رشــتهها مــا را از دو وضعیــت محــروم میکنــد؛
یکــی مالحظــات اخالقــی و انســانی اســت بدیــن
معنــا کــه همــه اینهــا اعــم از رشــتهها و فناوریهــا
بــرای بهزیســتی مــا اســت و لــذا بــرای جبــران
ً
بایــد ارزشهایــی بــه علــوم اضافــه شــود کــه لزومــا
در خــود علــوم تخصصــی یافــت نمیشــود .وجــه
دوم ناشــی از جزیــره گونگــی علــوم اســت بــه ایــن
معنــا کــه مــا در آینــده جزایــر متکثــری از رشــتهها
و تخصصهــا خواهیــم داریــم کــه هیــچ ارتباطــی
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بــا هــم ندارنــد .طــرح پیشــنهادی یاســپرس گویــای
تجدیــد خاطــره پیشــین یعنــی ایــدة وحــدت علــوم
بــا زعامــت فلســفه مطلــق اســت .ایــن طــرح
یاســپرس یــادآور زمانــی اســت کــه دانشــکدهها بــه
دو دســته برتــر و فروتــر تقســیم میشــدند؛ برترهــا
آنهایــی بودنــد کــه بــه جامعــه و حکومــت ســرویس
مســتقیم میدادنــد ،ماننــد پزشــکی ،حقــوق
و الهیــات و دانشــکده فروتــر یعنــی دانشــکده
فلســفه کــه هیــچ خدمــت مســتقیمی بــه حاکمیــت
نمیکــرد .خواســت مدرنیتــه ایدهآلیســتی آلمانــی
ایــن بــود کــه دانشــکده مــادون ،ســه دانشــکده
برتــر را در بربگیــرد و آنهــا را بــه یــک نقطــه بنیادیــن
کــه میتوانــد تمامیــت نظــام دانــش را دربرگیــرد
برســاند و بــا بــه چالــش کشــیدن مبانــی آنهــا طبــق
طــرح رشــد عقــل ،آنهــا یعنــی ســه دانشــکده
دیگــر را بــه ســمت پیشــرفت ســوق دهــد.
وی در ادامــه افــزود :امــا رئالیســم انتقــادی باســکار
ً
تحلیــل کامــا متفاوتــی ارائــه میدهــد .طبــق
ایــن اندیشــه جهــان بیــش از آن چیــزی اســت
کــه مــا میشناســیم .ادعــای مکمــل دیگــر ایــن
اســت کــه آنچــه تــا کنــون از علــوم و موضــوع
آنهــا میدانســتیم نادرســت اســت و بایــد
دربــارة موضــوع هــر علــم تجدیدنظــر کنیــم .بــا
ایــن توضیــح کــه حســب الگــوی تاریخــی نظــام
دســتهبندی علــوم کــه در تمــام ایــن هزارههــا
ســیطره داشــته اســت ،هریــک از علــوم بایــد یــک
موضــوع مشــخص داشــته باشــد .رئالیســم اننتقــادی
بــا اتــکا بــه هستیشناســی فلســفی و معرفتــی ویــژه
خــود تذکــر میدهــد کــه آنچــه تــا کنــون موضــوع
یــک علــم میدانســتیم بهدلیــل برخــورداری
از الیههــای متعــدد وجــودی همــان موضــوع
و الیههــای متعــدد معرفتــی انســان بهعنــوان
شناســنده ،میتوانــد موضــوع چندیــن علــم باشــد؛
علــوم متعــددی کــه هــر کــدام بــر حســب ارتبــاط
معرفتــی بــا الیــهای از آن موضــوع ،شــناختی را
عرضــه میدارنــد .ایــن شــناخت از آن جهــت کــه
در بهتریــن حالــت ّ
وجــودی
معــرف یــک الیــه
ِ
موضــوع شناســایی اســت و از ســوی دیگــر ،خــود
نیــز دارای ســطوح متعــدد (الیههــای) متعــددی از
معرفــت اســت نمیتوانــد مدعــی ارائــه شــناختی
تــام و تمــام از متعلــق شناســای خــود و جهــان
خــارج باشــد .بــه ایــن معنــا رئالیســم انتقــادی نظــام
طبقهبنــدی پیشــین علــم را کــه بــر اســاس اندیشــه
موضوعمحــوری بنــا شــده بــود بــه هــم میزنــد و
خواهــان ارتبــاط تعاملــی رشــتههای متعــدد بــرای
ارائــه شــناختی کلنگــر از موضوعــات شناســایی
اســت.
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ماحــوزی در ادامــه بــا اتخــاذ رویکــرد رئالیسـتهای انتقــادی بــه نظــام علــم بیــان داشــت :میانرشــتهای بــا
توجــه بــه مالحظــات فلســفه علمــی موردنظــر رئالیســم انتقــادی یــک مرحلــه تکاملــی بــرای توســعه دانــش
و علــم در تاریــخ علــم اســت .بــه ایــن معنــا کــه رویکــرد کلنگرانــه و همکاریخواهانــه آتــی مرحل ـهای
تکاملــی بــرای رشــد علــوم و تخصصهــا اســت و نبایــد آن را مرحلـهای بازگشــتی بــه قبــل از آرمــان مدرنیتــه
بــا دو شــعار «وضــوح و تمایــز» بدانیــم .ایــن مســئلهای اســت کــه بایــد در ایــران نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد
تــا مبــادا تاریــخ درخشــان ایــدة وحــدت علــوم در ایــن کشــور خــود را بــر اندیشــه میانرشــتهایها مســلط
کنــد و ایــن خلــط معنایــی باعــث رکــود علــم و دانــش شــود.

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محمــد حســینی مقــدم دیگــر عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ایــن ســمپوزیوم بــا بیــان اینکــه آیندهپژوهــی بــا مســئله تغییــر ســرو کار دارد
گفــت :آیندهپژوهــی میگویــد مــا چــکار میتوانیــم بــرای ســازمانمان انجــام دهیــم کــه بهتــر شــود.
راهــش هــم ایــن اســت کــه بــا یــک ســری برنامههــا تغییــرات را شناســایی کنیــم و بــرای رســیدن بــه
وضعیــت مطلــوب برنامهریــزی کنیــم .مــا در دو ســاحت تغییراتــی جــدی در آینــده داریــم؛ یکــی تحوالتــی
اســت کــه در ســاخت جامعــه رخ میدهــد و دیگــر هــم همگرایــی علــم و فنــاوری اســت کــه در حــال رخ
دادن اســت.
بــه گفتــه دکتــر حســینی مقــدم :آینــده بهمثابــه یــک ژانــوس (خــدای دو چهــره یونــان) اســت ،یــک
چهــرهاش میتوانــد بســیار زیبــا باشــد کــه تحقــق آن منــوط بــه برنامهریــزی و کنشــگری مــا بــرای ســاخت
آینــده اســت .چهــره دیگــر چهــره زشــت ژانــوس اســت یعنــی وضعیتــی اســت کــه مــا را غافلگیــر میکنــد
و خــود را بــر مــا تحمیــل میکنــد .در ایــن وضعیــت دوگانــه بایــد بــه ســرمایههای خــوب و نســل باهوشــی
امیــد داشــت کــه در کشــور وجــود دارنــد و تربیــت شــدهاند تــا بتوانیــم بــه شــکلی عمــل کنیــم کــه آن
چهــره زیبــا و آرمــان شــهری محقــق شــود .بــرای ایــن کار الزم اســت بــا درایــت و اجمــاع در ســطوح
مختلف اجماع نخبگانی به دست آوریم تا آن آرمان شهر محقق شود.

اخبار پژوهشکده

فعالیتهای میانرشتهای بدون گفتمان الزم گلخانهای است

دکتر حســین میرزایی در دومین روز از نخســتین ســمپوزیوم کشــوری مطالعات میانرشــتهای
در علــوم پزشــکی در نشســت «میان رشــتهگی گذشــته ،حــال و آینده» شــرکت کرد.

دکتــر حســین میرزایــی در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه اینکــه حــدود  ۱۳ســال اســت کــه پژوهشــکده
بــر روی بحــث میانرشــتهای کار میکنــد و از
ایــن لحــاظ از متقدمیــن اســت گفــت :پژوهشــکده
در ایــن زمینــه آثــار قابــل اعتنایــی را منتشــر
کــرده اســت .همچنیــن  ۲۲۹برنامــه درســی بــه
وزارت عتــف ارائــه کــرده اســت کــه امــروزه در
دانشــگاههای مختلــف اســتفاده میشــود کــه یــک
مــورد آن ،دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه
ً
تهــران اســت کــه عمدتــا بــر اســاس برنامههــای
میانرشــتهای تدویــن شــده در پژوهشــکده تأســیس
شــد .بــا ایــن حــال ،در خوشــبینانهترین حالــت
میتوانیــم بگوییــم توفیــق مــا در ایــن راه ،نســبی
بــوده اســت.
وی در ادامــه بــه برخــی از علــل ایــن وضعیــت
اشــاره کــرد و گفــت :بخشــی از ایــن ناکامــی
بــه خاطــر از بــاال بــه پاییــن بــودن آن بــوده کــه
از درون نجوشــیده و از روی احســاس نیــاز نبــوده
اســت؛ احســاس نیــازی در ســطح دانشــکدهها
و دپارتمانهــا .بنابرایــن در بهتریــن حالــت وقتــی
تقاضایــی از پاییــن نباشــد و کار از بــاال بــه پاییــن
ً
باشــد و عمــا وجــه مقدماتــیاش فراهــم نباشــد
نمیتوانــد در جــای خــودش بنشــیند .از ایــن حیــث
ایــن از بدیهیــات اســت کــه بایــد جوششــی از درون
باشــد وگرنــه چــه بســا اگــر ایــن اتفــاق را بــه درســتی
رقــم نزنیــم فاجعــهای بــا عنــوان میانرشــتهای رخ

خواهــد داد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــا بیــان اینکــه پیشنیازهــای میانرشــتهای بایــد در
ســطح جامعــه و دانشــگاهها بوجــود بیایــد تــا بــه
بحــث میانرشــتهای توجــه ویــژهای بشــود افــزود:
میانرشــتهای چالشهــای زیــادی دارد بــه همیــن
دلیــل بایــد بــه صــورت آ گاهانــه بــه آن بپردازیــم و
در معــرض آن قــرار بگیریــم چــون هــر کار نیازمنــد
یکســری پیــش نیازهــای فرهنگــی و اجتماعــی
اســت .کار میانرشــتهای الجــرم نیازمنــد فرهنــگ
میانرشــتهای اســت.
وی در ادامــه بــه بحــث کارگروهــی (تیــم ورک)
بــه عنــوان نمونــهای از میانرشــتهای اشــاره کــرد
و گفــت :مــا نمونههــای موفقــی از کارگروهــی
نیســتیم بنابرایــن اگــر آن را بــه صــورت یــک مســئله
بپذیریــم الجــرم بایســتی بــه آن توجــه ویژهای داشــته
باشــیم .بــرای ایــن کار بایــد فرهنــگ کارگروهــی
وجــود داشــته باشــد ،پــس نبایــد خودمــان را بینیــاز
از شــاخصهای فرهنگــی بدانیــم و بایــد متناســب
بــا آن کارویژههایــی را طراحــی کنیــم.
دکتــر میرزایــی یــادآور شــد :در بحــث ســازمانی
هــم بایــد بســیار توجــه کنیــم؛ بــه جرائــت میتوانــم
بگویــم گاهــی از دپارتمــان کناریمــان خبــر
نداریــم و نمیدانیــم کــه چــکار میکننــد.
ســاختارهای مــا اینترگیشــن نیســت بلکــه یــک
خودبســندگی تصنعــی در آنهــا حاکــم اســت
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الجــرم ایــن نمیتوانــد بــه همیــن شــیوه ادامــه
پیــدا کنــد و نمیتــوان بــا ایــن شــیوه انتظــار
معجــزه میانرشــتهای داشــت .بــه ایــن معنــا تــا
گفتمــان میانرشــتهای در وجــه گفتمانــی شــکل
نگیــرد کارهایــی کــه صــورت میگیــرد هرچنــد
ً
شــاید خــوب باشــد امــا محــدود اســت و نهایتــا
گلخانــهای اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مســائل
میانرشــتهای مســائل جــدی هســتند افــزود :مرکــز
پژوهشهــای مجلــس مســائل اساســی کشــور را
مانیتــور کــرده اســت؛ مســائلی کــه بینارشــتهای
هســتند .یکــی از کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود
تمرکــز بــر همیــن مســائل پیچیــده اســت کــه خیلــی
جــای کار دارد و خیلــی از آنچــه کــه بایــد باشــیم
عقــب هســتیم .بنابرایــن در حــوزه میانرشــتهای
بــه هیــچ عن ـوان وضــع مطلوبــی نداریــم و تــا ایــن
را بــاور نکنیــم کاری جــدی صــورت نخواهــد
گرفــت.
بــه گفتــه میرزایــی :هرچنــد کارهایــی در ایــن زمینــه
ً
انجــام شــده اســت مثــا از ســال  ۱۳۸۷تاکنــون ۴۱
شــماره فصلنامــه میانرشــتهای در پژوهشــکده مــا
منتشــر شــده اســت امــا خیلــی بــا آن چیــزی کــه
بایــد باشــیم فاصلــه داریــم و نیازمنــد ارادههــای
جــدی و اقدامــات اساســیتری هســتیم هرچنــد
فینفســه اقــدام دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان
را بایــد ارج گذاشــت .الجــرم میانرشــتهای قبــل
از هرچیــز یــک بینــش و رویکــرد اســت کــه
الزامــات اندیش ـهای خــاص خــود را دارد و هنــگام
بــه عمــل درآمــدن ،چالشهــا و الزامــات عملــی
خــاص خــودش را دارد و ضــرورت دارد کــه توجــه
بــه همــه ایــن ســاحتها بشــود تــا بتوانیــم یــک
گفتمــان میانرشــتهای را رقــم بزنیــم .همچنیــن
اگــر رشــتههای فربــه نداشــته باشــیم میانرشــتهای
قــوی هــم نمیتوانیــم داشــته باشــیم .بــه ایــن معنــا،
میانرشــتهای مرحلــهای پسارشــتهای اســت بدیــن
نحــو کــه رشــتهها اگــر در اوج خودشــان هــم باشــند
بــاز هــم ناقصانــد و نیــاز بــه تعامــل بینرشــتهای
دارنــد .و نکتــه آخــر اینکــه میانرشــتهای بیــش از
ً
آمــوزش ،از ســنخ پژوهــش اســت و منطقــا مراکــز
پژوهشــی در ایــن زمینــه امــکان پیشــرو بــودن دارند.
ایــن ســمپوزیوم بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی ،توســط دانشــگاه علــوم
پزشــکی زنجــان شــانزدهم و هفدهــم بهمــن مــاه
ســال جــاری در ســالن همایشهــای مرکــز اســناد و
انقالب اسالمی برگزار شد.

اخبار پژوهشکده

دکتر حسین میرزایی در سمت ریاست
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ابقا شد
دکتــر منصورغالمــی ،وزیــر علــوم ،در حکمــی دکتــر حســین میرزایــی را بــه مــدت چهــار ســال در ســمت
ریاســت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ابقــا کــرد .در ایــن حکــم خطــاب بــه دکتــر حســین
میرزایــی آمــده اســت:
بــا توجــه بــه مراتــب تعهــد ،تخصــص و تجــارب ارزنــده جنــاب عالــی و بــر اســاس پیشــنهاد معــاون محتــرم
پژوهــش و فنــاوری بــه موجــب ایــن حکــم در ســمت رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــرای یــک دوره چهــار ســاله ابقــا مــی شــوید.
نظــر بــه اهمیــت پژوهــش هــای حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی و تاثیــر آن بــر سیاســت گــذاری فرهنگــی و
اجتماعــی کشــور بــه ویــژه توســعه کانــون هــای تفکــر در ایــن حــوزه آینــده نگــری و شــناخت نیــاز هــای
جدیــد در آمــوزش و گســترش روشــهای توســعه علمــی و مطالعــات میــان رشــته ای ،الزم اســت پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی کــه از ظرفیــت مناســبی در ایــن زمینــه برخــوردار اســت ،بــا بهــره گیــری
از تـوان تخصصــی و بــر اســاس اســناد باالدســتی جهــت زمینــه ســازی مناســب بــرای ارتقــای فعالیــت هــای
پژوهشــی ،فناورانــه و نوآورانــه در ایــن حــوزه گام بــردارد.
از جنــاب عالــی انتظــار مــی رود بــا تــوکل بــه خداونــد ســبحان بــر پایــه قوانیــن ،سیاســت هــا و برنامــه هــای
دولــت تدبیــر و امیــد و بــا همــکاری اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان ماموریــت هــای پژوهشــکده را در
ســطح ملــی تبییــن کنیــد و آنهــا را بــه نحــو احســن بــه انجــام رســانید.
امیــد اســت بــا رعایــت منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد در حفــظ بیــت المــال بکوشــید و نهایــت
اهتمــام خویــش را در اعمــال سیاســت هــای موثــر جهــت صرفــه جویــی در هزینــه هــا ،پرهیــز از تجمــل
گرایــی ،تقویــت نظــم و انضبــاط اداری و رعایــت مقــررات مالــی وارتقــای علمــی و فرهنگــی و اجتماعــی
آن پژوهشکده به کار ببندید.

آغاز فعالیت گروه پژوهشی «مطالعات علم و فناوری»
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
شــنبه پنجــم بهمــن مــاه گــروه «مطالعــات علــم و فنــاوری» پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
در راســتای توســعه فعالیتهــای پژوهشــکده در حــوزه مطالعــات آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری و نظــر
مســاعد هیئــت امنــا ،فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .دکتــر حســین میرزایــی طــی حکمــی دکتــر جبــار رحمانی
را بهعن ـوان مســئول راهانــدازی ایــن گــروه منصــوب کردنــد .در ایــن حکــم تدویــن برنامههــای آتــی ایــن
گــروه در ارتبــاط بــا دیگــر گروههــای پژوهشــکده مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .متــن حکــم بــه شــرح
زیــر اســت:
برادر ارجمند جناب آقای دكتر جبار رحمانی
عضو محترم گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی
با سالم و احترام؛
نظــر بــه مراتــب تعهــد و تخصــص جنابعالــی و بــا عنایــت بــه مصوبــه دهمیــن نشســت عــادی از دوره چهــارم
هیئــت محتــرم امنــاء مــورخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹بدینوســیله بــه عنــوان مســئول راهانــدازی «گــروه پژوهشــی
مطالعــات علــم و فنــاوری» منصــوب میشــوید .امیــدوارم بــا مشــورت و برنامهریــزی دقیــق طــی هشــت مــاه
آینــده مقدمــات اصلــی و رئــوس برنامــه پژوهشــی گــروه و اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی آن تدویــن شــود.
بدیهــی اســت نیازهــای مرتبــط بــا راهانــدازی گــروه مذکــور در اولویــت کاری پژوهشــکده بــوده و بخشهــای
مختلــف همراهــی و همــکاری کامــل را در ایــن مهــم خواهند داشــت.
گفتنی است هم اینک این گروه سه عضو هیئت علمی تمام وقت دارد.
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نخســتین رویــداد گفتمــان پیشــرو
علمی(گــپ)« :ایدههــا و تجربههــای زنــان
در علــم و فناوری» با همکاری پژوهشــکده
برگــزار شــد
«نخســتین رویــداد گفتمــان پیشــرو علمــی (گپ):
ایدههــا و تجربههــای زنــان در علــم و فنــاوری»
همزمــان بــا هفتــه بزرگداشــت مقــام زن و مــادر و روز
جهانــی زنــان و دختــران در علــم از ســوی کرســی
ترویــج علــم یونســکو بــا همــکاری پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و ســایر
نهادها در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

مقالــه «اســتعاره و میانرشــتگی» منتشــر
شــده در فصلنامــه مطالعــات میــان رشــتهای
در علــوم انســانی نامــزد دریافــت جایــزه
عبدالحســین زرینکــوب شــد
مقالــه «اســتعاره و میانرشــتگی» نوشــته قاســم
درزی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
کــه در دوره  ۱۰شــماره  ۲فصل بهــار  ۱۳۹۷فصلنامه
مطالعــات میــان رشــتهای در علــوم انســانی منتشــر
شــده اســت ،از میــان  ۳۷مقالــه راهیافتــه بــه مرحلــه
دوم ،در کنــار  ۵مقالــه دیگــر نامــزد دریافــت جایــزه
دوســاالنه عبدالحســین زریــن کــوب شــد .ایــن
فصلنامــه توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعی منتشر میشود.

کاربست فناوری در حوزه فرهنگ
شــنبه پنجــم بهمــن مــاه ،قــراردادی پژوهشــی
بیــن ایــن پژوهشــکده و پژوهشــگاه فرهنــگ،
هنــر و ارتباطــات بــه منظــور تدویــن گزارشهــای
راهبــردی کاربســت فنــاوری در حــوزه فرهنــگ
ذیــل طــرح کالن وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــا عنــوان «انســجام و هماهنگــی دســتگاههای
اجرایی» به مدت شش ماه منعقد شد.

اخبار پژوهشکده
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حضور پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه
س ـیامین دوره نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب دوحــه قطــر بــا حضــور صــاح بــن غانــم العلــی ،وزیــر فرهنــگ و ورزش قطــر ،ســفیر و رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی
ً
ایــران در دوحــه و نماینــدگان ناشــران و نهادهــای ایرانــی رســما افتتــاح شــد .ایــن نمایشــگاه بــا شــعار «افــا تتفکــرون» و بــا محوریــت کتــب علمــی در مرکــز همایشهــا و
نمایشــگاههای دوحــه شــروع بــه کار کــرد کــه تــا  ۲۸دی مــاه ادامــه دارد .در ایــن دوره بــا توجــه بــه ایــن کــه ســال  ۲۰۲۰بــه عنـوان ســال تبــادالت فرهنگــی میــان دو کشــور قطــر
و فرانســه اعــام شــده بــود ،کشــور فرانســه بــه عنـوان مهمــان ویــژه در نمایشــگاه حضــور دارد.
موسســه نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران در غرف ـهای بــه مســاحت  ۳۶مترمربــع و بــر اســاس تفاهمنامــه تبــادل غرفــه میــان دو نمایشــگاه کتــاب دوحــه و تهــران ،بــه نمایندگــی
از صنعــت نشــر ایــران در نمایشــگاه حضــور دارد .در ایــن غرفــه  ۴۰۰عنـوان کتــاب از ناشــران مختلــف در حوزههــای دیــن ،دانشــگاهی ،کــودک و نوجـوان ،ادبیــات و … بــه
نمایش گذاشته شده است که در این میان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به عنوان ناشر تخصصی آموزش عالی ،علم و فناوری نیز حضور دارد.

• دکتــر جبــار رحمانــی ســه شــنبه  12آذر مــاه در
همایــش «کار فرهنگــی در دانشــگاه؛ چرایــی و
چیســتی» ســخنرانی کــرد.

پنــل «تحریــم و مهاجــرت» بــا عن ـوان «تحلیــل تعامــل
دیاســپورای ایرانــی بــا کشــور مبــدا در دوران تحریــم بــر
اســاس مفهــوم فراواقعیــت» ســخنرانی کــرد.
• دکتــر ســعیده ســعیدی در نهمیــن کنفرانــس ملــی
«پویایــی جمعیــت و ســرمایه انســانی در ایــران»،
انجمــن جمعیــت شناســی ایــران 20-21 ،آبــان 1398
 ،مقاله«:نقــش ســرمایه انســانی دیاســپورا در توســعه
زادگاهــی :فراملــی گرایــی ایرانــی در بوتــه نقــد» را
ارایــه شــد.

• ناصــر الدیــن علــی تقویــان عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ســه شــنبه
 29بهمــن مــاه در نشســت «سلســله مباحــث نیــاز انســان
معاصــر بــه هنــر» شــرکت کــرد.
ایــن نشســت بــه همــت موسســه توســعه دانــش و
پژوهــش ایــران واقــع در خیابــان کارگــر شــمالی
روبــروی پــارک اللــه کوچــه فردوســی پــاک  8واحــد
 10برگــزار شــد.

• دکتــر مهــدی حســین زاده فرمــی ســه شــنبه  12آذر
مــاه در همایــش «کار فرهنگــی در دانشــگاه؛ چرایــی و
چیســتی» ســخنرانی کــرد.

• دکتــر ســعیده ســعیدی مقال ـهای بــا عن ـوان «زندگــي
شــهري و بازتعريــف هويــت مهاجــران :ســازگار شــدن
فرهنگــي زنــان مهاجــر افغــان در آلمــان» در مجلــه
علمی-پژوهشــی دراســات فــی العلــوم االنســانیه در
دانشــگاه تربیــت مــدرس (شــماره  ،24دوره  )2منتشــر
کــرد.

اخبار واحدآموزش پژوهشکده

اخبار اعضای هیئت علمی

• دکتــر جبــار رحمانــی بــا مقالــه « دانشــگاه و تنــوع
فرهنگــی و اجتماعــی در تهــران» در کنفرانســی در
دانشــگاه کلــن شــرکت کــرد.

• دکتــر مهــدی حســین زاده فرمــی یادداشــتی بــا عنـوان
«ماشــین خوابــی در تهــران» را در خبرگــزاری ایرنــا
منتشــر کــرد.
• دکتــر محمدرضــا کالهــی ســه شــنبه  12آذر مــاه
در همایــش «کار فرهنگــی در دانشــگاه؛ چرایــی و
چیســتی» ســخنرانی کــرد.
• دکتــر ابــاذر اشــتری هفدهــم مهرمــاه بــا خبرگــزاری
ایرنــا دربــاره «ابتــا بــه ایــدز در لــردگان» گفتگــو
کــرد.
• دکتــر ابــاذر اشــتری کارگاهــی بــا عنــوان ســرمایه
اجتماعــی در صنعــت بــرق در کنفرانــس بیــن المللــی
بــرق( 27آبــان) برگــزار کــرد.
• دکتــر ابــاذر اشــتری کارگاه کنتــرل و کاهــش مصرف
دخانیــات در ســازمان تاکســیرانی اســتان تهــران( هــر
هفتــه چهارشــنبه هــا) تــا پایــان ســال برگــزار میکنــد
کــه در پاییــز  3جلســه آن برگــزار شــد.
• دکتــر ســعیده ســعیدی در  14مهــر  1398کارگاهــی
 4ســاعته بــا عنــوان «کارگاه آمــوزش روش تحقیــق
کیفــی :مــردم نــگاری (مفاهیــم ،رویکردهــای نظــری،
رویــه هــای عملــی و فنــون نمونــه گیــری)» در مرکــز
تحقیقــات زن و خانــواده ارائــه کــرد.
• دکتــر ســعیده ســعیدی در «کنفرانــس بینالمللــی
اقتصــاد جهانــی و تحریــم»در دانشــگاه الزهــرا در

• دکتــر عبــاس کاظمــی در نشســت نقــد و بررســی
کتــاب بــه ســوی دانشــگاه فضیلــت منــد شــرکت کــرد.
• دکتــر عبــاس کاظمــی در کنگــره ســاالنه کتابــداری
و علــم اطالعــات پنــج شــنبه  ۳۰آبــان  ۹۸بــا عن ـوان:
«آیــا کتابخانههــای عمومــی براســتی بخشــی از فضــای
عموم ـی شــهرند؟» ســخنرانی کــرد.
• دکتــر عبــاس کاظمــی دوم آبــان مــاه در نشســت
«رویایــی  »2ســخنرانی کــرد.
• همایــش «ســاماندهی آمــوزش عالــی :ســناریوهای
پیــش رو» ،نهــم آذرمــاه  ۱۳۹۸توســط انجمــن آمــوزش
عالــی ایــران بــا همــکاری پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی و ســایر نهادهــا در شــهر تهــران
برگــزار شــد.
در ایــن همایــش دکتــر حســین ابراهیــم آبــادی و دکتــر
محمــد حســینی مقــدم از اعضــای هیئــت علمــی
پژوهشــکده مقــاالت خــود را بــه ترتیــب بــا عناویــن
«آمایــش آمــوزش علــی ایــران و ضــرورت چرخــش بــه
ســوی توســعه مبتنــی بــر تبعیــض مثبــت ،راهبــردی برای
پیشــگیری از توزیــع فقــر آموزشــی» و «درگاههــای
آمــوزش عالــی بینالمللــی و ســناریوهایی بــرای توســعه
منطق ـهای در ایــران» ارائــه کردنــد.

• جلســه دفاع از رســاله دکتری دانشــجوی
پژوهشــکده برگزار شد.
جلســه دفــاع از رســاله دکتــری دانشــجوی دکتــری
پژوهــش محــور رشــته سیاســتگذاری فرهنگــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی دوشــنبه
هیجدهــم آذر برگــزار شــد.
لیــا باقــری ،دوشــنبه هیجدهــم آذر مــاه 1398از
رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان «مطالعــه ســبک
زندگــی دانشــجویان دانشــگاههای تهــران و
داللتهــای آن بــرای سیاســتگذاری فرهنگــی در
دانشــگاه» دفــاع و درجــه دکتــری را بــا رتبــه بســیار
خــوب دریافــت کــرد.
ایــن رســاله بــه راهنمایــی دکتــر سیدحســین ســراجزاده
و مشــاوره دکتــر محمــد رضائــی و دکتــر حســین
ابراهیمآبــادی تهیــه و تدویــن شــده اســت و در
جلســه دفــاع نیــز دکتــر محمدســعید ذکایــی ،دکتــر
سوســن باســتانی ،دکتــر لیــا فالحتــی و دکتــر مهــدی
حســینزاده فرمــی ایــن رســاله را ارزیابــی و داوری
کردنــد.
• کالس درس دانشــجویان دکتــری
جامعهشناســی فرهنگــی در پاییــز  98برگــزار
شــد.
دانشــجویان دکتــری جامعهشناســی فرهنگــی
پژوهشــکده ،کالس درس جامعهشناســی فرهنگــی2
را در قالــب ســمینار گذراندنــد.

اخبار پژوهشکده
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با همکاری دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی:

بزرگداشت مقام علمی استاد دکتر ضیاء موحد استاد فلسفه ،منطق و شاعر برگزار شد
بزرگداشــت مقــام علمــی اســتاد دکتــر ضیــاء
موحــد اســتاد فلســفه ،منطــق و شــاعر  ۲۰آبــان مــاه
توســط خانــه اندیشــمندان علومانســانی بــا همــکاری
دبیرخانــه جشــنواره بینالمللــی فارابــی و مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار شــد.

در ایــن مراســم دکتــر غالمرضــا اعوانــی اســتاد فلســفه
و رئیــس اســبق موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران گفــت :اســتاد موحــد در منطــق کار کارســتانی
کــرده ،کارهــای دیگــر ایشــان جــای خــود دارد .او
نوآوریهــای مســلمانان را در علــم منطــق بــا دقــت
بســیار زیــاد و ابــزار منطــق جدیــد و تســلطی کــه بــه
فلســفه جدیــد داشــته اســت مــورد تحلیــل قــرار داده
اســت .معمــوال میگوینــد کــه مســلمانان تکــرار
ارســطو هســتند ایشــان دربــاره کتابــی کــه دربــاره
منطــق ابــن ســینا نوشــتهاند نوآوریهــای ابــن ســینا
را آوردهانــد و همچنیــن در منطــق ســهروردی بســیار
کار کردهانــد بــه هرحــال مطالعــات ایشــان ذوجنبتیــن
اســت.

دکتــر اعوانــی در پایــان یــادآور شــد :کار جهــان منطــق
اســت و منطــق اســاس قانــون اســت ،علــوم بــدون
منطــق چیــزی نیســت .بنابرایــن تمــدن اســامی وقتــی
شــکوه و عظمــت داشــته کــه منطــق هــم در آن در
ســطح بــاال بــوده اســت .مــا افــرادی کــه هــم شــاعر،
هــم ادیــب و هــم منطـقدان باشــند کــم داریــم .ایشــان
ایــن دو ضــد را بــا هــم جمــع کــرده اســت.
در ادامــه ایــن مراســم دکتــر حســین معصومــی
همدانــی پیشکســوت علــوم انســانی برگزیــده نهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی و مدیــر ســابق گــروه
مطالعــات علــم موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
گفــت :گفتــن اینکــه آقــای دکتــر موحــد شــخص
نــادری اســت اغــراق نیســت .مــا در دورهای زندگــی
میکنیــم کــه ارتباطمــان بــا گذشــته خیلــی متزلــزل
اســت و از طرفــی فرهنــگ جدیــد را خیلــی جــدی

نمیگیریــم .خســاراتی را هــم کــه ایــن وضعیــت
در علــوم انســانی بوجــود آورده اســت در همــه جــا
آشــکارتر اســت .دکتــر موحــد در تمامــی عمــرش
ارتباطــش بــا فیزیــک ،فلســفه و فرهنــگ و علم ســنتی
قطــع نشــده اســت .چیــزی کــه دربــاره ایشــان آموزنده
اســت ایــن اســت کــه ایشــان همــه ایــن جهــات را بــه
یــک انــدازه جــدی میگیرنــد و ایــن جهــات در
وجــود ایشــان بــا هــم جمــع شــده اســت.

دکتــر معصومــی همدانــی افــزود :دکتــر موحــد شــاعر
اســت و منطــقدان ،خیلیهــا معتقدنــد کــه وقتــی
فــردی کار دقیــق منطقــی میکنــد اگــر بــه شــعر
روی مــیآورد بــه گونــهای بــرای گریــز از آن دقتــی
اســت کــه کار منطقــی بــر او تحمیــل میکنــد .دکتــر
موحــد همــان دقتــی را کــه در منطــق دارد در شــعر
هــم دارد .یعنــی شــعر ایشــان شــعری نیســت کــه فقــط
بــرای ســرگرمی یــا بــه عن ـوان یــک کار فرعــی گفتــه
شــده باشــد.
دکتــر شــهرام پازوکــی مدیــر گــروه ادیــان و عرفــان
موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه دیگــر ســخنران
ایــن آئیــن بــا بیــان چگونگــی آشناییشــان بــا دکتــر
موحــد گفــت :دکتــر موحــد در ســال  1364بــه

انجمــن فلســفه آمدنــد و بــا ایشــان همــکار شــدم.
مدتــی گذشــت تــا اینکــه بــا او مأنــوس شــدم و دیــدم
کــه ایــن منطـقدان مــا برخــاف رشــتهاش اهــل شــعر
و شــاعری و بســیار بــا ذوق و شــوخ طبــع اســت و در
دل و جــان و نــه ظاهــر و عیــان اهــل دیــن اســت.
پازوکــی یــادآور شــد :اکنــون کــه  34ســال از آن زمــان
گذشــته اســت جنبههــای بیشــتری از وجــودش برایــم
روشــن شــده اســت و بیشــتر او را شــاعر میبینــم،
البتــه نــه بــه معنــای ادیــب ،بلکــه بــه معنــای اینکــه
ایشــان اهــل تفکــر شــاعرانه اســت.

دکتــر پازوکــی بــا بیــان اینکــه امــا ارتبــاط میــان موحــد
شــاعر و موحــد منط ـقدان چیســت؟ گفــت :گادامــر
در کتــاب معروفــش حقیقــت و روش میگویــد
چگونــه بــا کانــت هرگونــه داللــت و معرفتــی بــرای
ذوق انــکار میشــود؟ در کانــت بیشــتر بــر احســاس
تمرکــز میشــود .وقتــی در تفکــر مــدرن هنــر بــه طــور
کلــی و بــه طــور خــاص شــعر بــه صــرف امر احساســی
و معرفــت بــه صــرف معرفــت عقلــی تقلیــل مییابــد،
ایــن دو از هــم جــدا میشــود .ایــن جدایــی ایــن
پرســش را ایجــاد میکنــد کــه چــه نســبتی میــان هنــر
و معرفــت هســت؟ مــا در قدمایمــان تفکــر شــاعرانهای
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داریــم کــه عیــن حکمــت و معرفــت اســت.
وی افــزود :در کتــاب «شــعر و شــناخت» ســعی
کــرده اســت کــه ایــن نســبت را بدســت بیــاورد ،امــا
بــه نظــرم نتوانســته نســبتی بیــن شــعر و منطــق بوجــود
ً
بیــاورد و اصــا ایــن امــکان وجــود نــدارد .بــه همیــن
دلیــل شــعر دکتــر موحــد ربطــی بــه منطقدانــی ایشــان
نــدارد.

مهــدی مظفــری ســاوجی منتقــد ادبــی نیــز دربــاره
شــعر دکتــر موحــد بحــث خــود را آغــاز کــرد و
گفــت :شــعر دکتــر موحــد دریچـهای اســت بــرای مــا
کــه بدانیــم در بیــرون غــار افالطونــی چــه خبــر اســت.
ضیــاء موحــد در دو مجموعــه «غرابهــای ســفید»
و «مشــتی نــور ســرد» نشــان میدهــد کــه احتــرام
خاصــی بــه واقعیتهــای بــه ظاهــر غیــر واقعــی قائــل
اســت و اشــیا در جهــان او همانقــدر زندهانــد کــه
آدمهــا ،بــرای اینکــه اشــیا ادامــه روح آدمهــا هســتند.
ایــن کتــاب از اشــعار موفــق دکتــر موحــد اســت که در
پــی دارنــده بــار عاطفــی خــاص و تاثیرگــذاری اســت
کــه ســخت بــه دل مینشــیند.

دکتــر محســن ملکــی دیگــر منتقــد ادبــی نیــز دربــاره
شــعر دکتــر موحــد گفــت :درواقــع آنچــه شــعر موحــد
را از شــاعران ســاده نویــس جــدا میکنــد تاکیــدش
بــر ناممکنــی ممکنســاز اســت کــه خــود بــه تعبیــری
تکــرار ژســت نیمــا در شــعر مــدرن اســت .در چنیــن
فضایــی شــعر موحــد یکــی از ســنگرهای اســت بــرای
مقاومــت شــعر مــدرن فارســی اســت کــه میتوانــد
یکــی از اصلیتریــن راههــای آینــده شــعر فارســی
باشــد.

در ادامــه دکتــر اســدالله فالحــی نویســنده کتــاب
«منطــق تطبیقــی» و برگزیــده دهمیــن جشــنواره
بینالمللــی فارابــی دربــاره نقــش ضیــاء موحــد در
زمینــه منطــق تطبیقــی ســخنانی ارائــه کــرد و گفــت:
دکتــر موحــد پنــج کتــاب دربــاره منطــق دارنــد دو
مــورد ایــن کتابهــا آموزشــی و دو مــورد دیگــر آنهــا
پژوهشهــای ایشــان دربــاره منطــق تطبیقــی اســت
کتــاب دیگــر هــم کــه واژه نامــه ایشــان دربــاره منطــق
اســت .در ادامــه بــه جایــگاه دکتــر موحــد در موضــوع
«منطــق تطبیقــی» و توضیــح آثــار و مقــاالت ایشــان
پرداخــت.

دکتــر غالمرضــا ذکیانــی رئیــس موسســه پژوهشــی
حکمــت و فلســفه نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
اینکــه کتــاب منطقــی کــه دکتــر موحــد در ســال 68
ً
نوشــتهاند اصــا جریــان منطــق جدیــد را در کشــور
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مــا ایجــاد کــرد گفــت :چــرا کــه قبــل از ایــن کتــاب
هیــچ وقــت منطــق جدیــد وارد دانشــگاه مــا نشــده
بــود .نکتــه دیگــر اینکــه وقتــی بــا منطــق جدیــد آشــنا
شــدیم بــا ایــن زمینــه ،آشــناییمان بــا منطــق ســنتی
خودمــان عمیقتــر شــد ،از ایــن بابــت بســیار بایــد از
دکتــر موحــد سپاســگزار باشــیم.
وی از مســئوالن خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی
و جشــنواره بینالمللــی فارابــی کــه ایــن برنامــه را
تــدارک دیدهانــد سپاســگزاری کــرد.
در پایــان ایــن مراســم دکتــر ضیــاء موحــد بــا ایــراد
ســخنانی کوتــاه ،ضمــن اشــاره بــه ســخنرانیهای
انجــام شــده از ســخنرانان محتــرم و برگــزار کننــدگان
مراســم سپاســگزاری کــرد.
در پایــان ایــن مراســم از ســوی دبیرخانــه جشــنواره
بینالمللــی فارابــی نیــز لــوح تقدیــر و هدیـهای توســط
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس دبیرخانــه ایــن جشــنواره
بــه رســم قدردانــی از فعالیتهــای علمــی اســتاد
موحــد بــه ایشــان اهــدا شــد.
گفتنــی اســت از ســوی خانــه اندیشــمندان علــوم
انســانی و موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه نیــز
هدایایی به ایشان اهدا شد.
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دکتر مقصود فراستخواه در گفتگو با دبیرخانه جشنواره بینالمللی فارابی:

میانرشتهای نیازمند مسئله است /علم باید زمینهمند باشد
دکتــر مقصــود فراســتخواه ،برگزیــده جایــزه ویــژه
مطالعــات میــان رشــتهای دهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی معتقدنــد بــرای ایجــاد میانرشــتهای بایــد
مســئلهای وجــود داشــته باشــد یــا بــه تعبیــری بایــد علــم
زمینهمنــد باشــد.
میانرشــتهای چگونــه و چــرا بــه وجــود آمــد؟ آیــا
نیــازی باعــث بــه وجــود آمــدن میانرشــتهایها شــده
اســت؟ میانرشــتهای در ایــران چگونــه اســت؟ چــرا
میانرشــتهایها در جامعــه علمــی ایـران رشــد چندانــی
نداشــته اســت .پرس ـشهای مذکــور ،موضــوع بحثــی
اســت کــه دکتــر مقصــود فراســتخواه اســتاد موسســه
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی در گفتوگویــی
تفصیلــی بــا روابــط عمومــی دبیرخانــه جشــنواره
بینالمللــی فارابــی بــه آن پرداختنــد .دکتــر فراســتخواه
مولــف کتــاب «گاه و بیگاهــی دانشــگاهی؛ مباحثــی
نــو و انتقــادی در بــاب دانشــگاهپژوهی مطالعــات علــم
و آمــوزش عالــی» کــه در دهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــه عنـوان برگزیــده جایــزه ویــژه مطالعــات میــان
رشــتهای شــدند ،در گفتوگــوی پیــش روی معتقــد
اســت بـرای ایجــاد میانرشــتهای بایــد مســئلهای وجــود
داشــته باشــد یــا بــه تعبیــری بایــد علــم زمینهمنــد باشــد.
در ادامــه ایــن گفتوگــو آمــده اســت.
تلقــی جنابعالــی از رویکــرد میانرشــتهای در
تحقیقــات علومانســانی چیســت؟

در علــم بــه طــور کلــی و همینطــور در علومانســانی
تغییراتــی اتفــاق افتــاده اســت کــه یکــی از ایــن
اتفاقــات پارادایــم میانرشــتهای اســت .بینرشــتهای
و میانرشــتهای شــدن نتیجــه تغییراتــی اســت کــه
در تاریــخ علــم رخ داده اســت .در آخرهــای قــرن
هیجــده طبقهبنــدی زیــادی در علــم نداریــم .از
قــرن هیجــده بــه بعــد اســت کــه تنــوع در علــم را
داریــم و تخصصگرایــی بــه وجــود آمــد .بــه تبــع در
علومانســانی هــم تخصصهــای مختلفــی پدیــدار شــد.
درواقــع قــرن نــوزده و بخــش بزرگــی از قرن بیســتم دوره
تخصصگرایــی ،تنــوع بســیار روزافــزون رشــتهها و
تخصصهــای علمــی در علومانســانی و علوماجتماعــی
بــود کــه بــا دورههــای قبــل متفــاوت اســت .امــا
وقتــی اواخــر قــرن بیســتم را بررســی میکنیــم ،متوجــه
میشــویم کــه اتفــاق دیگــری در ســاختار ،سرشــت،
عملکــرد علــم و نهادهــای علمــی بوجــود آمــده اســت
کــه ســبب شــده کــه وضعیــت درختــه علــم بــه هــم
خــورده اســت .یعنــی دیگــر علــم ســاختار شــجرهای
ســابق را نــدارد و بســیار شــبکهای شــده اســت .ایــن

وضعیــت تغییــر ســاختار علــم کــه دیگــر درختی نیســت
و طبقهبندیهــای ســاده قبلــی را نــدارد و یــک شــبکه
ریزومــی شــده اســت کــه گســترش پیــدا میکنــد.
رخــداد بســیار مهمــی در تاریــخ علــم ،جامعهشناســی
علمــی ،معرفتشناســی علمــی و ...بــوده اســت .در
اکوسیســتم علــم هــم همیــن تغیی ـرات رخ داده اســت
یعنــی در زیســتبوم علــم هــم همیــن تغییــرات رخ
داده اســت .اینهــا ســبب شــده اســت کــه علومانســانی
بســیار بــه زمینــه حســاس شــود .یعنــی علــم بــا زمینــه و
بافــت اجتماعــی ارتبــاط برقـرار کــرده و درنتیجــه علــم
حســاس بــه زمینــه شــده اســت.
درواقع زمینهمند شده است؟

بلــه ،یعنــی میخواهــد معطــوف بــه مســئلهها و زمینههــا
شــود .از ســوی دیگــر هــم مســئله جهانــی شــدن و
فنــاوری اطالعــات ســبب شــده اســت کــه علــم در
عیــن حــال کــه محلــی اســت جهانــی هــم میشــود و
برعکــس .یعنــی تغییراتــی جــدی در نهادهــا ،فرایندهــا،
روشهــای علمــی ،رویههــا و اجتماعــات علمــی
بوجــود میآیــد کــه نتیجــه آن بوجــود آمــدن علــم
بــزرگ بــه جــای علــم کوچــک اســت .یعنــی همــان
چیــزی کــه ســوال پرایــس در کتــاب «علــم کوچــک
و علــم بــزرگ» توضیــح میدهــد کــه مــا در یــک
دورهای بــه یــک دورهای پرتــاب میشــویم کــه علــم
کوچــک جــای خــودش را بــه علــم بــزرگ میدهــد و
بـرای اینکــه علــم بــزرگ را توضیــح بدهــد مفهوم رشــد
ت ـواندار علــم را بیــان میکنــد و توضیــح میدهــد کــه
ً
علــم بــه صــورت نمایــی و توانــی رشــد میکنــد .مثــا
اگــر پایــه آثــار علمــی در ســال  10 ،1750باشــد در ســال

 1800بــه تــوان دو میرســد و در ســال  1850بــه تــوان
ســه میرســد و بــه همیــن صــورت رشــد توانــی علــم را
ً
توضیــح میدهــد .بعــدا در تبییــن آن میگویــد اگــر
از ابتــدای علــم در نظــر بگیریــم کــه هشــت دانشــمند
وجــود دارد اکنــون هفــت نفــر از آنهــا زنــده اســت.
ایــن یــک بیــان خیلــی رســا از ایــن اســت کــه نشــان
بدهــد کــه چقــدر انفجــار در علــم رخ داده اســت و
علــم بــزرگ ایجــاد شــده اســت و امــروزه پیچیــده و
شــبکهای شــده اســت .ایــن کــه جــرم و چگالــی علــم
تــا ایــن انــدازه بــزرگ شــده اســت وضعیــت تــازهای
از رفتارهــا ،عادتهــا ،منشهــا ،میدانهــای علمــی
ایجــاد میکنــد کــه یکــی از آثــار آن میتوانــد میــان
رشــتهای باشــد.
یعنــی بیــن رشــتهای شــدن درواقــع یــک دســتور از بــاال
یــا بخشــنامه یــا برنامــه اداری نیســت بلکــه یــک رخــداد
هستیشــناختی ،جامعهشــناختی ،معرفتشــناختی در
علــم اســت و در علــم یــک تغییــر پارادایــم بوجــود آمده
اســت و سرمشــق علــم و علمآمــوزی دچــار تحــول
شــده اســت .یعنــی تلقــی مــن از بیــن رشــتهای شــدن
بــاز شــدن افقهایــی تــازه از علــم اســت و درواقــع یــک
چرخــش پارادایمــی اســت .یک گسســت اســت و یک
تغییــر از نــوع پیوســته نیســت ،یعنــی بــه ایــن صــورت
نبــوده اســت کــه مــا در گذشــته رشــتههایی داشــتهایم و
چیــزی بــه نــام بیــن رشــتهای هــم بوجــود آمــده باشــد.
شــاید بت ـوان کارهــای چندرشــتهای را پیوســته دیــد امــا
بینرشــته و ترارشــته شــدن و فرارشــتهای شــدن درواقــع
یــک دگرگونــی اساســی و شــالودهای در کار و بــار،
زندگــی زیســتجهان علــم اســت .یعنــی علــم بــا
زمینــه و اکوسیســتمش همــه در حــال دگرگونی هســتند

اخبار پژوهشکده
و دیگــر آن رابطههــای ســاده و تقســیمبندیهای
ســاده رشــتهای و عملکردهــای متعــارف مرســوم
رشــتهای امــروزه کفــاف نمیدهــد .نــه در خــود علــم و
مســئلههایی کــه در آن وجــود دارد و نــه در ارتبــاط علــم
بــا زندگــی ،جامعــه و نیازهای مــردم و مســائل اجتماعی
نمیتوانــد پاســخگو باشــد .بهویــژه در علومانســانی
و اجتماعــی بــه طریــق اولــی ایــن مســئله اهمیــت پیــدا
ً
میکنــد .چــون زمینــه در علــوم انســانی طبیعتــا بیشــتر
اســت و پیچیدگیهــا در امــور انســانی ،فرهنگــی و
حقوقــی  ...بیشــتر اســت .پــا بــه پــای ایــن دگرگونیهــا
و پیچیدگیهــای علومانســانی و اجتماعــی هــم
پیچیــده میشــوند و درگیــر دگرگونیهــا میشــوند و
چارچوبهــای رشــتهای ،ســاختارهای رشــتهای ســابق
نــه در اطلــس علــم امــروزی پاســخگو میشــود و نــه
میتوانــد پاســخگوی مســائل زندگــی باشــد.
کتــاب «گاه و بــی گاهــی دانشــگاه در ایــران؛ مباحثــی
نــو و انتقــادی در بــاب دانشــگاهپژوهی ،مطالعــات
علــم و آمــوزش عالــی» اثــر جنابعالــی در دهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی برگزیــده شــد بفرمائیــد
رویکــرد میانرشــتهای را چگونــه در ایــن اثــر لحــاظ
کردهایــد؟

حقیقــت ایــن اســت کــه برنامهریــزی نکــردهام .نســبت
مــن بــا بینرشــتهای شــدن یــک تجربــه زیســته بــوده
تــا اینکــه یــک برنامهریــزی قبلــی ذهنــی باشــد .یعنــی
از نحــوه وجــود ،ارتباطــات و ســوانح حیاتــم ناشــی
ً
شــده اســت .مثــا مــن از رشــته ریاضــی شــروع
کــردم بعــد الکترونیــک خوانــدم و بعــد احســاس نیــاز
ً
معرفتــی کــردم .مثــا در همــان زمــان کــه دانشــجوی
الکترونیــک بــودم بخــش بزرگــی از عالئـقام معطــوف
بــه مباحــث معرفتــی ،اجتماعــی ،انســانی و مســائل
مربــوط بــه حقیقــت ،فلســفه حیــات و فلســفه زیســت
بــود .اینهــا پرســشهایی بــود کــه گریبــان مــن را
رهــا نمیکردنــد .یعنــی دو مســیر بــود یکــی همــان
رشــتههای فنــی را ادامــه بدهــم امــا بــاز هــم اشــباع
نمیشــدم .اینکــه کنکــور شــرکت کــردم و از ابتــدا
فلســفه را خوانــدم از روی یــک نیــاز واقعــی بــود .همــه
ایــن نحــوه زیســت ،مناســبات خانوادگــی ،ارتبــاط بــا
دوســتان ،عالئــق اجتماعــی و حساســیتهای اجتماعی
و کنشهــا و فضاهــای اجتماعــی کــه در آنهــا بــه
ســر میبــردم ســبب شــد کــه بــه رشــتههای مختلفــی
بــروم ،درواقــع بیقــرار بــودم و ایــن بیقــراری ســبب
شــده کــه گردشــی در میــان رشــتههای مختلــف داشــته
باشــم .کســی کــه در رشــتههای مختلــف گرایــش پیــدا
میکنــد حداقــل از یــک نــگاه دیســیپلینی و رشــتهای
عبــور میکنــد .منظــورم ایــن اســت کــه ایــن امــر
نتیجــه یــک برنامهریــزی خــاص نبــوده اســت بلکــه
یــک سرگذشــت و س ـوانح ایــام بــوده اســت .کثــرت

مطالعــات و زمــان بیشــتری کــه صــرف مطالعــات
میکــردم در کنــار آشــنایی بــا اســتادان خــوب فلســفه
و از ســوی دیگــر ارتباطــات اجتماعــی کــه داشــتم
موجــب شــد کــه آن مطالعــات را بــه کاربســتش
یعنــی انتقــال آن بــه جامعــه و پیگیــری آن مباحــث در
کنــش اجتماعــی و میدانهــای اجتماعــی کــه همــان
ارتبــاط علــم بــا زمینــه اســت را بیشــتر میکــرد و در
نتیجــه هــم رشــتههای تحصیلــیام متنــوع بــود و هــم
ارتباطهــای اجتماعــیام در میدانهــای مختلــف
فرهنگــی ،اجتماعــی و آموزشــی ســبب شــد کــه مــن
را بــه میــدان مطالعاتــی بیانــدازد و نــه در یــک کریــدور
خطــی تنــگ قـرار بگیــرم .بعضــی افـراد در یــک داالن
یــا کریــدور خطــی ق ـرار دارنــد امــا حالــت دیگــر ایــن
اســت کــه در یــک میــدان تــب و تــاب بکنیــد ،مــن
در میدانــی جســت و خیــز میکــردم کــه رشــتههای
مختلــف در آن وجــود داشــت و درنتیجــه بــا لبههــای
مختلــف رشــتههای مختلــف علمــی درگیــر میشــدم
و گرایشهــای میانرشــتهای در مــن بوجــود میآمــد.
بینرشتهای چگونه بوجود میآید؟

مفهومــی مرکــزی در بینرشــتهای کــه بایــد در جامعــه
خودمــان بــه آن توجــه کنیــم مفهــوم مســئله اســت.
بــرای اینکــه مــن و شــما یــک فعالیــت بینرشــتهای
بکنیــم بایــد در ایــن میــان یــک مســئله باشــد .ایــن
مســئله اســت کــه زمینــه مشــترک را بیــن مــا ایجــاد
میکنــد ،چــون یــک پرســش مشــترک داریــم .اگــر
علــم معطــوف بــه مســئله شــود میتوانــد بینرشــتهای
شــود .بــه تعبیــر دیگــر یکــی از علتهــای توســعه
بینرشــتهای شــدن در کشــورهای مختلــف ایــن بــوده
اســت کــه علــم در آنجــا معطــوف بــه مســئله بــود
معطــوف بــه مســئلههای واقعــی حیــات بــود .معطــوف
بــه زیســت جهــان و زیســت بــوم بــود .درنتیجــه چــون
مســئلههایی وجــود داشــت ســبب میشــد کــه حــول و
حــوش ایــن مســئله ،رشــتههای مختلــف مذاکــره کننــد
و تعاطــی افــکار رخ دهــد .درنتیجــه در حــول ایــن زمینه
مشــترک امــکان گفتگوهــای میانرشــتهای بــه طــور
طبیعــی در میــان دانشــمندان ،دپارتمانهــا و نحلههــای
مختلــف علمــی اتفــاق میافتــاد .چــون مســئله اجــازه
نمــیداد کــه رشــتههای مختلــف در کریدورهــای
خــاص خودشــان بماننــد .یکــی از چیزهایــی کــه در
کشــور مــا مانــع توســعه میانرشــتهای اســت همیــن
اســت کــه علــم کمتــر معطــوف بــه مســئلههای واقعــی
جامعــه ،مــردم ،رفــاه اجتماعــی و ...اســت .علــم
وقتــی بــا شــهر ارتبــاط نــدارد درنتیجــه هرکســی در
قالــب رشــته علم ـیاش بــا بازیهــای علمــی ســرگرم
میشــود و بیشــتر کنجکاویهــای علمــی محــدودی
در حــوزه رشــته خــودش دارد .امــا وقتــی علــم خــودش
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را متعهــد بــه پاســخگویی مســائل اجتماعــی میبینــد و
پرس ـشهایی وجــود دارد آن پرســش اســت کــه همــه
را بــا هــم میکنــد کــه در ارتبــاط بــا آن درگیــر شــوند.
مدلــی از میانرشــتهای کــه یــک نفــر در مســیر
ً
بینرشــتهای حرکــت کنــد لزومــا خیلــی مــدل
کارآمــد و اجتماعــی نیســت .ب ـرای توســعه اجتماعــی
میانرشــتهها بایــد از مــدل دانشــمندان همــه جانبــه،
کنشــگران علمــی جامــع االطــراف دوری جســت.
هرچنــد در گذشــته مــا عالمههــا داشــتیم و دنیــا دنیــای
عالمههــا بــود چــون پارادایــم متفــاوت بــود .چــون
علــم هنــوز پیچیــده نبــود و بســط پیــدا نکــرده بــود و
ارتباطــش بــا زندگــی نیــز تــا حــد زیــادی نخبهگـرا بــود
و جامعــه هــم جامعــه ســادهای بــود .نبایــد بــه دنیــای
قدیــم نگاهــی تحقیرآمیــز داشــته باشــیم .دنیــای قدیــم
هــم بـرای خــود عالمــی دارد و مــا هــم روی دوش آنهــا
زندگــی میکنیــم .اگــر هــم چیــز بیشــتری میبینیــم
بـرای ایــن اســت کــه روی دوش بــزرگان نشســتهایم .اما
از اینکــه جامعــه پیچیــده شــده و گسس ـتهایی اتفــاق
افتــاده اســت نمیتــوان طفــره رفــت .امــروز دنیــای
عالمههــا و دانشــمندان جامــع االطــراف بــه پایــان
رســیده امــا میشــود افـرادی باشــند کــه نــگاه کلیســتی
دارنــد و در زمینههــای مختلفــی کار کردهانــد .امــا
یــک الگــوی نهــادی و کالن بــرای ســطح ماکــروی
اجتماعــی نمیتوانــد باشــد .بــرای ســطح کالن
اجتماعــی وقتــی میتوانیــم از میانرشــتهای صحبــت
ً
کنیــم کــه ارتباطهــای نهادینهتــری وجــود دارد .مثــا
دانشــگاه بــا جامعــه ارتبــاط داشــته باشــد .وقتــی کــه
دانشــگاه بــا زیســت بــوم خــود ارتبــاط برقــرار کنــد
مســئلهها بوجــود میآینــد .اگــر در بیــن دپارتمانهــا
تعامالتــی وجــود داشــته باشــد تعامــات اجتماعــی علم
توســعه پیــدا میکنــد .آن زمــان اســت کــه میتوانیــم
انتظــار داشــته باشــیم کــه برنامههــای پژوهشــی
بینرشــتهای تــدارک دیــده شــود .مــن مدلــی در ایــن
زمینــه دارم کــه چگونــه میتوانــد بــه صــورت نهادینــه
در ســطح کالن و میانــی فعالیتهــای بینرشــتهای و
عملکــرد بینرشــتهای علومانســانی را تســهیل کنــد.
قبــل از پرداختــن بــه مــدل مــورد نظرتــان اگــر ممکن
اســت ابتــدا وضعیــت میانرشــتهای در ایــران را
بفرمائیــد چگونــه اســت و در ادامــه هــم مدلتــان را
بفرماییــد.

متاســفانه دانشــگاههای مــا بیــش از انــدازه بــه دولــت
وابســته اســت و خیلــی بروکراتیــزه شــده و انتظــار
داریــم کــه سیاســتهایی از بــاال ابــاغ شــود و از
طریــق آنهــا بخشــنامههایی راه بیافتــد کــه از ایــن
طریــق فکرنمی-کنــم آبــی بجوشــد و راهــی بــه دهــی
ببریــم .یــا میانرشــتهای شــدن گســترش پیــدا کنــد.
ســالهای قبلتــر تحــت تاثیــر تغییــرات اجتماعــی

اخبار پژوهشکده
بحــث میانرشــتهای در وزارت علــوم و دســتگاههای
دیگــر مطــرح شــد و برخــی از کنشــگران مــرزی ایــن
را روی میــز سیاســت میگذاشــتند و دســتورگذاری
میکردنــد و گاهــی از درون آنهــا سیاســتهای
تــازهای اســتخراج میشــد .حمایتهایــی هــم از
میانرشــتهایها شــد و نتایجــی هــم در برداشــت.
امــا خیلــی نتوانســت بــه شــکل درو نزا و پایــدار بــه
مراحــل توســعه پایــدار برســد .علتــش همیــن نواقــص
مهمــی اســت کــه دانشــگاه بــا جامعــه ارتبــاط ارگانیک
نــدارد .دانشــگاه در آغــوش جامعــه نیســت .در دامــن
شــهر و زندگــی نیســت و بیشــتر گرفتــار ســاختارهای
بروکراتیــک و بیشــتر در بغــل دولــت اســت و دولــت
هنــوز نمیتوانــد بــه عنــوان یــک پدرخوانــده از ایــن
امــر صرفنظــر کنــد .مقــداری هــم اینکــه دانشــگاهها
وابســتگی مالــی بــه دولــت دارنــد کــه خــود ایــن هــم
یــک تلــه بزرگــی بـرای دانشگاههاســت کــه نمیتواننــد
آزادی و اســتقالل داشــته باشــند .اختیــارات در گروههــا
کــم اســت تــا اعضــای هیئــت علمــی براســاس ارتباطــی
کــه بــا جامعــه دارنــد بتواننــد بــه نقــش خــود عمــل
کننــد .زندگــی در کنــار و زیــر ســایه دولــت ســبب
شــده کــه یــک زندگــی کارمنــدی در دانشــگاه یــا بــه
تعبیــری کارمنــدان دانشــگاهی (یعنــی افــرادی کــه
اعضــای هیئــت علمیانــد امــا منشهــای علمــی
کمتــر در آنهــا توســعه یافتــه اســت) شــکل بگیــرد.
در نتیجــه جرقههــای میانرشــتهای بــه شــکل درونــی
توســعه پیــدا نمیکنــد .بلکــه در قالــب گســترش
رشــتههای میانرشــتهای اســت کــه بــاز هــم مشــمول
همــان ســیطره کمیــت میشــود .تقریبــا االن حــدود 50
درصــد از آمــوزش عالــی مــا رشــتههای علــو م انســانی
اســت کــه براســاس همــان قانــون کمیــت میآینــد و
رشــتههای میانرشــتهای ایجــاد میکننــد کــه بیشــتر
نقــش ای ـوان عــوض میشــود و پایههــا همــان اســت.
ً
مثــا بیــن دپارتمانهایمــان خیلــی ارتبــاط وجــود
نــدارد فضاهــای میانــی دردانشــگاههای مــا خیلــی
تواره
رشــد نمیکننــد گفتگــو بــه عن ـوان یــک عــاد 
بســط پیــدا نکــرده اســت .در نتیجــه هرکــس در الک
خــودش بــه صــورت النــه زنبــوری کار میکنــد.
فرهنــگ گفتگویــی ،مبــادالت ،تعامــات انــدک
اســت روحیــات کارمنــدی ،بــرج عــاج نشــینی و ...
را میبینیــم ،اینهــا همــه موانعــی بــر ســر راه توســعه
بینرشــتهای اســت .بــه هــر حــال یکــی از مهمتریــن
موانــع و مشــکالت موانــع آزادی آ کادمیک و اســتقالل
دانشــگاهی اســت ،یکــی ارتبــاط انــدک دانشــگاه بــا
جامعــه و زندگــی و زیســت بــوم اســت و از ســوی
دیگــر خــود زیســت بــوم هــم کمتــر فرصــت توســعه
پیــدا کــرده اســت .نهنگهــا در اقیانــوس پــرورش
پیــدا میکنــد امــا مــا اقیانوسمــان هــم مشــکل دارد
درنتیجــه نبایــد انتظــار داشــت کــه در جامعــه فعلــی بــا

ایــن محدودیتهــا نهنگهــای میانرشــتهای بتواننــد
توســعه بیاینــد.
هرچنــد کــه جامعــه ایرانــی یــک خصیصــه ژنوســی
دارد و شــاهد رشــد علمــی آن هســتیم 50 .هــزار
مقالــه و پیشــی گرفتــن از کشــورهایی ماننــد چیــن و
 ...نشــان میدهــد کــه ایــن جامعــه توانایــی دارد امــا
محدودیتهــای مختلفــی کــه وجــود دارد مانــع رشــد
جامعــه علمــی ایـران و خــود جامعــه اســت .ایــن موانــع
مانــع رشــد و بــازی و خالقیــت میشــود .میانرشــتهای
شــدن نتیجــه خالقیتهــای زندگــی ،خالقیتهــای
محیطهــای علمــی اســت کــه زائیــده همــان مســئله
اســت .چــون مــا مســئله و پرســش کــم داریــم هرچنــد
شــاید مشــکالت فــراوان باشــد امــا مشــکالت را
نمیتوانیــم بــه مســئله تبدیــل کنیــم و میدانــی بــرای
پرســناک کــردن امــور وجــود نــدارد ،درنتیجــه علــم
هــم فزایندگــی و پیچیدگیهــا و ارتباطــات ســطح بــاال و
بلــوغ الزم ب ـرای راهانــدازی گفتگوهــای میانرشــتهای
نــدارد و در ایــن ســرزمین نتوانســته خــودش را نشــان
دهــد.
مــن در ایــن طــرح یــک اتــاق میانرشــتهای را تصــور
کــردم ،البتــه بــه صــورت آفیــس نیســت بلکــه بــه
صــورت تــاالری ماننــد الگویــی کــه امیــن الضــرب
اتــاق بازرگانــی ایجــاد کــرد .امیــن الضــرب بــه فکــر
تــاالر یــا اتــاق تجــارت افتــاد بــرای اینکــه میــدان
مبــادالت اقتصــادی و توســعه اقتصــادی را فراهــم
کنــد .مــن براســاس آن یــک اتــاق میانرشــتهای تصــور
کــردم .در ایــن مــدل کــه یــک مــدل چهاروجهــی
اســت یــک طــرف آن جامعــه (بــازار کار ،کســب و
کار ،جامعــه مدنــی ،محیــط فرهنگــی جامعــه ،اجتمــاع
محلــی ،نهادهــای مدنــی ،ســفارش اجتماعــی و)...
بایــد اینجــا اضافــه کنــم کــه یکــی از مشــکالتی کــه
داریــم ایــن اســت کــه علــم ســفارش اجتماعــی نــدارد.
چــرا کــه ســفارش اجتماعــی اســت کــه علــم را بــه
یرانــد.
ســمت میانرشــتهای شــدن م 
یعنــی یــک طــرف ایــن اتــاق نماینــدگان جامعــه هســتند
کــه بایــد مرتــب در ایــن اتــاق تــردد کننــد بایــد در ایــن
اتــاق مرتــب اجتماعهایــی بوجــود بیایــد ب ـرای حضــور
نماینــدگان  ngoهــا و شــبکه نماینــدگان نهادهــای
مدنــی و ...طــرف دیگــر ایــن اتــاق سیاســتگذاران
و مدیــران هســتند (دولــت ،روســای دانشــگاهها،
سیاســتگذاران آمــوزش عالــی) ضلــع ســوم را دپارتمــان
میزبــان نامیــدهام ،بــه ایــن معنــی کــه فــردی کــه برنامــه
یــا پژوهشــی دارد میزبــان میانرشــتهای بــر اســاس
مســئلهای کــه در اتــاق وجــود دارد میزبــان میشــود.
یعنــی در وســط اتــاق مسئلههاســت .ضلــع چهــارم را
دپارتمانهــای میهمــان نامیــدهام ،برحســب مســئلهای
کــه وجــود دارد میزبــان از دپارتمانهــای دیگــری کــه
بــه نحــوی بــا مســئله ارتبــاط دارنــد را بــه میــز دعــوت
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میکنــد.
بنابرایــن در ایــن اتــاق بــر ســر مســئلهای کــه وجــود دارد
گفتگــوی میان دانشــگاه در ســطح میزبان ،سیاســتگذار
دولــت بــا جامعــه و میهمانــان دپارتمانهــای دیگــری
کــه بــا ایــن مســئله ارتبــاط دارنــد صــورت میگیــرد.
ً
مثــا در جامعــه ایـران شــکیبایی کــم اســت .نهــادی در
جهــان بــه نــام Global Preferences Survey:gps
وجــود دارد .ایــن نهــاد شــاخصهای بــرای
پیمایشهــای بینالمللــی دارد و سلســله مفاهیمــی
دارد کــه در ســطح بینالمللــی انــدازه و پیمایــش
میکنــد .یکــی از پیمایشهــای ایــن نهــاد بررســی
انــدازه شــکیبایی ملتهــای مختلــف اســت .وضعیــت
شــکیبایی ای ـران در ایــن نهــاد بســیار نامطلــوب اســت.
یعنــی اینکــه اگــر فــردی ســرمایهگذاری میکنــد
زود میخواهــد ســود زیــاد ببــرد و دراز مــدت فکــر
نمیکنیــم و صبــور نیســتیم .بـرای یــادآوری ،صبــوری
در چیــن و کــره جنوبــی باالســت ژاپــن در حــد چیــن
نیســت امــا خــوب اســت امــا مــا جــز کشــورهایی
هســتیم کــه شــکیباییمان از میانگیــن جهانــی بســیار
کمتــر اســت .مثــا اعــام میکنــد کــه شــکیبایی مــا
از ترکیــه و روســیه و حتــی از پاکســتان کمتــر اســت.
حــال ایــن مســئله اســت اگــر ایــن مســئله را در آن اتــاق
بگذاریــم شــاید اولیــن میزبــان آن انسانشناســی باشــد
دیگ ـران را براســاس ایــن مســئله دعــوت میکننــد بــه
اتــاق ،امــا در اینجــا میهمــان میتوانــد جامعهشناســان
هــم باشــند چـرا کــه فقــط مســئله انسانشناســی نیســت
بلکــه جامعهشــناختی هــم اســت .در عیــن حــال یکــی
امــر روانشناســی – اجتماعــی اســت .چــون مســئله وجود
دارد همــه میتواننــد حــول ایــن مســئله و از زوایــای
مختلــف بــه آن بپردازنــد.
بنابرایــن چــون مســئله وجــود دارد در ایــن اتــاق پنلهــا و
کارگاههایــی میتوانــد بــر ســر آن بــا حضــور ذینفعــان
اجتماعــی وجــود داشــته باشــد و گفتگــو انجــام شــود.
بــه ایــن طریــق اســت کــه برنامههــای پژوهشــی
میانرشــتهای بوجــود میآینــد .در اینجــا اف ـراد نیســتند
کــه بــه عن ـوان همــه چیــزدان عمــل کننــد.
بنابرایــن میانرشــتهای شــدن یــک حلقــه وصــل
اســت کــه نــخ تســبیحاش مســئله اســت .رمــز آن هــم
ارتبــاط دانشــگاه یــا زمینهمنــد شــدن دانشــگاه بــا
جامعــه ،زندگــی و زیســت بــوم اســت .الزامــات آن هــم
اســتقالل دانشــگاه ،آزادی دانشــگاه و عــدم وابســتگی
دانشــگاه بــه دولــت و چاالکــی دانشــگاه اســت .بــه
اضافــه منزلــت دانشــگاهیان اســت .اینهــا اگــر وجــود
داشــته باشــد میتـوان انتظــار داشــت کــه میانرشــتهای
توســعه بیابــد.
مشــکل دیگــر اینکــه میانرشــتهای بـرای مــا هــم ســوژه
و هــم مســئله اســت .میانرشــتهای از یــک جهــت راه
حــل اســت کــه تاکنــون از آن صحبــت کردیم متاســفانه

اخبار پژوهشکده
مســئله هــم هســت چــون میانرشــتهای بهانــه نارشــتهای
شــدن شــده اســت .یعنــی بنــده بــه عنـوان میانرشــتهای
همــه کاره هیــچ کارهام و در هــر عرصــهای ورود
پیــدا میکنــم در حالیکــه در هیــچ عرصــهای هــم
صالحیتهــای الزم را نــدارم .میانرشــتهای شــدن
نبایــد محملــی بــرای نارشــتهای شــدن شــود .در ایــن
حالــت علــم بــه ناعلــم تبدیــل میشــود.
در کل خوشبیــن و امیــدوار بــه جــرم علــم در ایــران
هســتم کــه بــا توجــه بــه اینکــه جــرم علــم زیــاد شــده
اســت پــس بــا کمــی مدیریــت میتوانــد آبســتن
تغییــرات و آینــده خوبــی بــرای میانرشــتهای باشــد.
ً
اتفاقــا در فرهنــگ ایرانــی بــه خاطــر کلگــرا بــودن
زمینــه هــم دارد و ایــن کلگرایــی میتوانــد کمــک
کنــد تــا نگاهــی میانرشــتهای داشــته باشــیم.

اهمیــت جشــنوارههایی ماننــد فارابــی در علــوم
انســانی و خوارزمــی در رشــتههای فنــی در ارتقــای
میانرشــتهای در ســطح جامعــه و دانشــگاه چگونــه
اســت؟ آیــا میتوانــد بــه فراینــد میــان رشــتهای شــدن
کمــک کنــد؟

تصــورم ایــن اســت کــه اگــر اینهــا نهادهــای پویایــی
در دســت اهــل فــن باشــند ،توجــه کنیــد کــه ایــن
جشــنوارهها نهادهایــی علمــی و در عیــن حــال
اجتماعــی هســتند ،اگــر این نهادهــا گرفتار ســاختارهای
بروکراتیــک و همچنیــن گرفتــار سیاســت نشــوند و
دســت شایســتگان باشــند و ارتباطشــان را بــا دانشــگاه و
دانشــگاهیان و جامعــه حفــظ کننــد ،معیارهــای عادالنه
و دمکراتیــک داشــته باشــند کــه همــه فرصــت داشــته
باشــند کــه آثارشــان را در معــرض داوری ق ـرار بدهنــد
و صــدای همــه شــنیده شــود و ایـران فقــط بـرای یــک
شــهر خــاص نباشــد و بــرای همــه جمعیــت علمــی
ایــران باشــد ،اگــر ایــن ســاختارها ،روابــط ،رویههــا،
ابزارهــا پاکیــزه و علمــی باشــد کــه امیــدوارم بیشــتر
شــود کمــاکان کــه هســت و دســت نااهــان نیافتــد.
مســلم اســت کــه ایــن نهــاد کــه تاکنــون هــم خیلــی در
ترویــج علــم و گســترش فرهنــگ علمــی و تشــویق اهل
علــم کمــک کــرده ،میتوانــد خیلــی موثــر باشــد.
ً
مثــا ایــن جشــنواره میتوانــد نخبــگان خــارج از
کشــور را بــه بهانــه اثرشــان مجبــور بــه تــردد کنــد،
ً
اصــا یکــی از خاصیتهــای ایــن جشــنواره میتوانــد
ایــن باشــد کــه دانشــمندان ایرانــی کــه در خارج هســتند
در آن شــرکت کننــد و بــه مناســبت آن بــه ای ـران تــردد
داشــته باشــند .در داخــل ای ـران ارتبــاط میــان اســتانها
میتوانــد بیشــتر شــود .میتوانــد مشــوقی ب ـرای رقابتــی
شــدن علــم باشــد.
بایــد ایــن جشــنوارهها بیشــتر شــود و دوســتانی کــه
فعالیــت میکننــد تالششــان بیشــتر شــود ،در عیــن
حــال ابتــکارات تــازه میتوانــد جهشهایــی در ایــن
فعالیتهــا ایجــاد کنــد .امیــد کــه ســالهای ســال

ایــن نهــاد بمانــد و نهادهــای دیگــر هــم بوجــود بیایــد.
جامعــه ایـران صالحیــت رشــد دارد پــس زمینــه تمدنــی
ً
و پــس زمینــه فرهنگــی دارد و واقعــا یــک جامعــه
بــزرگ اســت .ایـران مســتحق پیشــرفت اســت و یکی از
اســباب پیشــرفت علمــی کــه بــه توســعه علمــی و ملــی
ایــن کشــور میتوانــد کمــک کنــد همیــن نهادهایــی
ماننــد جشــنواره فارابــی اســت.
اســتاد اثــر «گاه و بــی گاهــی دانشــگاهی» شــما
برگزیــده دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی
بــود هرچنــد جشــنواره فارابــی یــا جشــنوارههای
دیگــر هســتند کــه اســاتیدی ماننــد شــما بــه آنهــا
وزن و اعتبــار میبخشــید و آنهــا را بــه جامعــه معرفــی
میکنیــد .امــا پرسشــم ایــن اســت کــه آیــا بعــد از
برگزیــده شــدن بازخــوردی داشــتید؟

بــه عنــوان یــک دانشآمــوز خوشــحال هســتم کــه
جشــنواره تشــویقم کــرده و افتخــار میکنــم هرچنــد
کــه خیلــی ایــن صالحیــت را در خــودم نمیبینــم امــا
دوســت دارم کــه آنهــا را بــه دســت بیــاورم .همانطــور
کــه فرمودیــد مــا بایــد بــا انگیزههــا و پاداشهــای
درونیتــر کار کنیــم و ایــن پاداشهــای بیرونــی پایــدار
نیســتند .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه علــم یــک امــر
اجتماعــی اســت و شناســایی بیرونــی هــم اهمیــت دارد.
در ســطح دانشــجویانم میدیــدم کــه بــه فاعلیتهــای
علمــی تشــویق میشــدم .همچنیــن ایــن هــم مناســبتی
شــد کــه برخــی از دوســتان بــه مــن مراجعــه کننــد
و بخواهنــد کــه برایشــان بگویــم کــه نگاههــای
میانرشــتهای را در خودتــان پــرورش دهیــد.
همــکاران هــم بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم و
بــه شــکلهای مختلــف در ارتباطــات غیــر رســمی
و تعامالتــی کــه داشــتیم گفتگــو میکردنــد و
میخواســتند کــه ببیننــد کــه آیــا یــک فــوت و فــن
دارد یــا کنشهــا و ســعیهایی بــه کار بــردهام کــه آنهــا
را بــه کار بگیرنــد .احســاس میکــردم کــه بــی تاثیــر
نبــوده اســت.
کنجکاویهــای تــازهای در میــان همکارانــم میدیــدم.
چنــد جــا جلســه برگـزار کردنــد ،یکــی از گرایشهــای
مــن بــه میانرشــتهای حضــور در حــوزه عمومــی
اســت .مســئلههایی کــه در حــوزه عمومــی اســت و
فشــاری کــه در حــوزه عمومــی اســت مــا را بــه نگاهــی
وســیعتر و همــه جانبهتــر ســوق میدهــد.
بعــد از جشــنواره جاهایــی کــه حاضــر میشــدم در
رزومــهام بــه ایــن جشــنواره هــم اشــاره میکردنــد،
مثــا در خوزســتان و اصفهــان وقتــی بــه رزومـهام اشــاره
ً
میکردنــد حتمــا بــه فارابــی هــم اشــاره میکردنــد.
مــن بایــد ایــن گ ـزارش را بدهــم کــه وقتــی فــردی از
جشــنواره فارابــی نشــانی دریافــت میکنــد جامعــه بــه
آن حســاس میشــود .جامعــه بــه آن کنجــکاو میشــود
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و بــه آن توجــه میکنــد کــه ایــن نشــان از اعتبــار
جشــنواره اســت .هیــچ کــس ایــن را نادیــده نگرفــت،
ً
کســی نگفــت کــه ایــن چیــزی نیســت یــا اینکــه اصــا
چ ـرا بــه ایــن جشــنواره رفتیــد!
چنــد جلســه اختصاصــی هــم بــود و دو نفــر از
خبرنــگاران بــا مــن گفتگــو کردنــد و گزارشهــا را هــم
ً
منتشــر کردنــد مثــا روزنامــه ایـران یــک صفحــه کامــل
بــا عن ـوان «عصــر عالمه¬هــا بــه ســر رســیده» منتشــر
کــرد .در موسســه مراســمی تــدارک دیدنــد .تبریــز رفتــه
بــودم بــه بهانــه جشــنواره اســاتید مختلــف صحبتهــای
بســیار خوبــی در حــوزه میانرشــتهای کردنــد .گاه و
بیگاهــی االن بــه چــاپ هفتــم رســیده اســت شــاید
یکــی از علتهایــی کــه ایــن کتــاب بــه چاپهــای
دیگــر رســیده همیــن جشــنواره فارابــی بــوده البتــه بــه
ناشــر هــم توصیــه کــردهام کــه در چاپهــای بعــدی
در شناســنامه کتــاب برگزیــده دهمیــن جشــنواره فارابــی
را ذکــر کننــد کــه حــق جشــنواره ادا شــود.
در نهایــت ایــن را بــه شــما و همکارانتــان میخواســتم
بگویــم کــه بنــده یــک دانــش آمــوز کوچــک هســتم
کــه با شناســایی شــما مــورد توجه قـرار گرفتــهام و از این
بابــت بســیار خوشــحال هســتم .امیــدوارم این جشــنواره
توســعه پیــدا کنــد .بایــد بگویــم کــه مــا کــه تمام شــدیم
امــا آنهایــی کــه متعلــق بــه آینــده هســتند از صمیــم قلب
دوســت دارم کــه جشــنوارههای آینــده را ببینــم و شــاهد
باشــم کــه اصحــاب علــوم انســانی از شــهرهای مختلف
کشــور و بــه ویــژه از ســنین و نســلهای جدیــد و جـوان
در عیــن حــال کــه قدرشــناس نســلهای پیشــین خــود
باشــیم ،امــا قابلیتهایــی در نســلهای جدیدمــان
هســت ،امیــدوارم کــه در جشــنوارههای آینــده جوانــان
بیشــتری ببینیــم .دیگــر اینکــه آرزو میکنــم کــه
ایرانیــان خــارج از کشــور و همچنیــن دانشــمندان غیــر
ایرانــی بیشــتری در ایــن جشــنواره حضــور پیــدا کننــد.
صمیمانــه بگویــم کــه روزی کــه بــه جشــنواره آمــدم دو
شــادی بــزرگ داشــتم یکــی دکتــر موحــد را در آنجــا
دیــدم چـرا کــه بــا دکتــر موحــد خیلــی ارتبــاط قلبــی و
عاطفــی دارم .ایشــان کســی اســت کــه «خـواب آشــفته
نفــت» را نوشــته اســت .شــاید بتـوان گفــت کــه یکــی
از افــرادی اســت کــه در معرفــی شــمس بــه جامعــه
حــق بســیاری بــه گــردن جامعــه دارد .وقتــی ایشــان
را در آنجــا دیــدم مســرتی واقعــی در درونــم ایجــاد
شــد .دیگــر اینکــه جوانانــی کــه در آنجــا بودنــد برایــم
اثرگــذار و مســرت بخــش بــود .آرزو میکنــم کــه
در جشــنواره بعــدی ایــن تنــوع نســلی ،قومــی ،ملــی،
بشــری وتنــوع رشــتهها بتواننــد طبــق ضوابــط خودشــان
را نشــان دهنــد و شناســایی شــوند و ســالهای ســال
مستدام شود.

معرفی و نقد کتاب
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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 نشس ـتهای فرهنــگ و دانشــگاه
کــرده اســت .ایــن نشسـتها 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 یاری رســانند.
رضا ماحوزی
دبیر علمی نشستهای فرهنگ و دانشگاه

نقد و بررسی کتاب

«اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی»
اثر زندهیاد دکتر قانعی راد
چهارمیــن نشســت از مجموعــه نشس ـتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه بررســی کتــاب
«اجتماعــات علمــی و دانشــگاه ایرانــی» اثــر زنــده
یــاد دکتــر ســید محمــد امیــن قانعــی راد اختصاص
یافــت .ایــن کتــاب توســط انتشــارات پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــده
اســت.

در ایــن نشســت دکتــر کیوان الســتی عضــو هیئت علمــی مرکز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ،دکتر ســید هــادی مرجایی
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی و دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون پژوهشــی و آموزشــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی ســخنرانی کردند.
در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر رضــا ماحــوزی بــا بیــان اینکــه
پژوهشــکده بیــش از شــش اثــر از زنــده یــاد دکتــر قانعــی راد
منتشــر کــرده اســت کــه یکــی از آنهــا برگزیــده نهیــن دوره
جشــنواره بیــن المللــی فارابــی بــوده اســت گفــت :کتــاب
اجتماعــات علمــی و دانشــگاه ایرانــی تــاش دارد نشــان دهــد
کــه ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی علم و آمــوزش عالــی مقدم بر
ابعــاد فیزیکــی و قانونــی اســت .بــه گفتــه وی ،مرحــوم قانعــی
راد معتقــد اســت ورودیهــای دانشــگاه از طریــق مشــارکت
و ورود بــه اجتماعــات علمــی اســت کــه فرهنــگ علمــی را
بــه دســت میآورنــد و اگــر یــک مرکــز علمــی نتوانــد ایــن
محصــول را بــه دســت دهــد نتوانســته اســت رســالت خــود را
بــه انجــام رســاند.
ماحــوزی در بخشــی از ســخنانش بــا اشــاره بــه سیاسـتهای
معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم گفــت :از یــک ســو
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــجویان را بــه مشــارکت
در تشــکلهای متعــدد دانشــجویی دعــوت میکنــد و از
ســوی دیگــر ،مشــارکت در ایــن تشــکلها در عمــل بــه
افــت تحصیلــی آنهــا و رکــود علمــی منجــر میشــود .ایــن
ناهماهنگــی میــان برنامههــای یــک وزارتخانــه مشــکلی اســت
ً
کــه حتمــا بایــد مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.
وی افــزود :در زمســتان  ۱۳۹۶در جریــان جلســاتی که منجر به
کتــاب «آن ره کــه آمدهایــم» شــد دکتــر قانعی راد بــا وضعیت
بیمــاریای کــه داشــت مشــتاقانه بــه ایــن جلســات میآمــد و

ً
عمــا کار کــردن در اجتماعــات علمــی را نشــان مـیداد .در
همــان جلســات مــا هــم گفتگوهــای مؤثــری با ایشــان داشــتیم
و دربــار ة اینکــه آیــا میت ـوان آنگونــه کــه قانعــی راد مدعــی
اســت ،دوران ســامانیان و آل بویــه را نمــادی از اجتماعــات
علمــی در ایــران دانســت؟؛ نمــادی کــه بــه دوران معاصــر
نرســیده و در شـرایط فعلــی زمینه بـرای ورود بــه دوره مطالعات
پسادانشــگاهی از جملــه ارتبــاط جامعــه و دانشــگاه و همچنین
مطالعــات میانرشــتهای و چنــد رشــتهای فراهــم نیســت .بــه
بــاور خــود مــن ،دوران هشــتاد ســال اخیــر ،یــک پرانتــز بــزرگ
در تاریــخ ای ـران نیســت بــه ایــن معنــا کــه مــا در ایــن هشــتاد
ســال بــه اتمیســم پژوهشــی گرفتــار شــده باشــیم و ایــن هشــتاد
ســال ارتباطــی بــا گذشــته مــا نداشــته باشــد .در واقــع فردیــت

ایرانــی در طــول تاریــخ و میــل بــه تســلط همــه جانبــه آن یــک
میـراث تاریخــی اســت و ایــن میـراث تاریخــی خــود را امــروزه
در آمــوزش عالــی بــه صورت اتمیســم پژوهشــی نمایان ســاخته
اســت .بــه ایــن معنــا شــاید بتـوان تاریــخ علــم دوره ســامانی و
آل بویــه و همچنیــن دورههــای ایلخانــی و صفــوی و غیــره را
بهگون ـهای دیگــر خوانــش کــرد.
دکتــر کی ـوان الســتی عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمــی کشــور در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه اینکــه دربــاره اثــر فــردی میخواهیــم صحبــت کنیــم
کــه صالحیــت علم ـیاش چندیــن و چنــد بــار در جاهــای
مختلــف تأییــد شــده اســت گفــت :در ایــن کتــاب بــا دو
ً
بخــش مواجــه هســتیم؛ بخــش اول یــک بخــش کامــا نظری
و بخــش دوم تجربههــای عملــی اســت .همچنیــن کتــاب
پیشــگفتاری بســیار ملمــوس دارد ،پیشــگفتاری کــه پــرده از
شــخصیت نویســنده کتــاب برم ـیدارد یعنــی فــردی کــه بــا
مشــکالت ایـران آشناســت امــا بــه دنبــال ایــن اســت کــه نقش
اجتماعــات علمــی در ایــن مســائل چیســت؟
وی افــزود :در ادامــه مقالــهای کــه در آن هــر آنچــه دربــاره
اجتماعــات علمــی گفتــه شــده آمــده اســت کــه مقاله ســختی
ً
اســت .بعــد از آن بــا دو مقالــه کامــا تکنیــکال کــه ترجمــه
هســتند میرســیم امــا پرســش ایــن اســت کــه نویســنده چ ـرا
ایــن رویکــرد را برگزیــده اســت؟
الســتی یــادآور شــد :وقتــی دربــاره اجتماعــات علمــی ســخن
میگوییــم بــه ناگزیــر بــه فلســفه علــم میرســیم .فلســفه

معرفی و نقد کتاب
علــم در نیمــه ابتدایــی قــرن بیســتم بیشــترین قــدرت و قــوت
را دارد آنچــه کــه در ایــن زمــان بیشــتر اهمیــت دارد محتـوای
علــم اســت و نــه اجتماعــات علمــی .یعنــی دانشــمندان ســعی
میکننــد کــه صــدق و کــذب گزارههــا را بــه مــا نشــان
دهنــد؛ یعنــی پروســه عقالنــیای (منطــق علــم) کــه بایــد
اتفــاق بیافتــد تــا بــه محت ـوای علــم برســیم .بعــد از آن اســت
کــه بــه اجتماعــات علمــی میرســیم و از فلســفه علــم بــه
جامعهشناســی علــم گــذر میکنیــم .در ایــن دوره رابطــه
دانشــمند و موضــوع تحقیــق محــوری میشــود و هنجارهــای
علــم بــه بحــث گذاشــته میشــود .ایــن مســائل موضــوع ایــن
کتــاب اســت.
عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی
کشــور گفــت :مقالــه دوم خواننــده را بــا نظریــات مختلــف
جامعهشــناختی کــه از جنــس فلســفه علــم جدیــد و
جامعهشناســی علــم هســتند مواجــه میکنــد .ایــن بحثهــا
دربــاره ماهیــت اجتماعــات علمــی و چیســتی آن اســت؟
یعنــی دربــاره هنجــار اجتماعــی یــا اخالقــی تولیــد و توســعه
ً
علــم و روابطــی کــه بیــن دانشــمندان وجــود دارد .مثــا مرتــون
میگویــد یــک دانشــمند بایــد شــک ســازماندهی شــده
داشــته باشــد .در ایــن نــوع نــگاه انتظــار ایــن اســت کــه بــه
یــک تصویــر واحــد از علــم برســید .هنجارهــای علــم آنقــدر
شــمولیت دارنــد کــه اگــر آنهــا را رعایــت کنیــد راهــی جــز
رســیدن بــه نتیجــه نداریــد .ایــن نــوع نــگاه را دکتــر قانعــی راد
اقتضایــی بــودن علم یــا همــان امکانــی بــودن ()contingency
مینامــد .اقتضایــی بــودن علــم برخــاف نــگاه قدیمــی یــک
نــوع نــگاه اســت کــه نتیجــه اجتماعــات علمــی اســت.
بــه گفتــه الســتی :در ایــن برهــه اســت کــه ســر و کلــه
ً
بازیگــری بــه نــام اجتماعــات علمــی پیــدا میشــود و دائمــا
میگویــد کــه مــن در بازیهــای علمــی مهــم هســتم ،اینکــه
علــم امــری اجتماعــی و موضــوع اجتماعــات علمــی اســت،
علــم موضــوع جامعهشــناختی اســت و غیــره .درواقــع همــان
چیــزی کــه نویســنده بــه نــام اقتضایــی بــودن علــم میگویــد
در ایــن چارچــوب طــرح میشــود .امــا وقتــی بــر اقتضایــی
بــودن علــم تأکیــد میشــود یــک نــوع تصمیمگیــری در
آن وجــود دارد کــه کار جامعــه اســت .بهدنبــال آن ،وقتــی از

ایــن تصمیمگیــری صحبــت میشــود ســر و کلــه مســئولیت
اجتماعــی هــم پیــدا میشــود یعنــی جامعــه میگویــد کــه مــن
مســئولم.
دکتــر ســید هــادی مرجایــی دیگــر ســخنران ایــن نشســت
بــا اشــاره بــه اینکــه دیدگاههــای زیــادی در کتــاب مطــرح
شــده اســت گفــت :شــاید ایــن هنــر نویســنده بــوده کــه در
یــک کتــاب ان ـواع عینکهــا را بــه مــا میدهــد تــا موضــوع
اجتماعــات علمــی را از زوایــای متعــدد و مباحــث همبســته آن
ببینیــم .کتــاب از دو قســمت تشــکیل شــده اســت .قســمت
ً
اول آن مربــوط بــه مقاالتــی اســت کــه ظاه ـرا در دهــه هفتــاد
نوشــته شــدهاند و دغدغــه آن زمــان را دارنــد و قســمت دوم بــه
مقاالتــی مربــوط اســت کــه دغدغــه دهــه هشــتاد وی را دارد.
دکتــر مرجایــی بــا ارائــه گزارشــی از فصــول مختلــف کتــاب
از انتهــا بــه ابتــدا گفــت :فصــل یازدهــم چالشهــای تولیــد
دانــش در ایــران را بیــان میکنــد و در آن چهــار الگــوی
تولیــد دانــش توضیــح داده شــده اســت؛ چهــار الگویــی کــه
نویســنده احســاس میکنــد در وضعیــت فعلــی یــک نــوع
اشــرافیت دانشــی بــر نظــام دانــش حاکــم اســت کــه آن را
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دچــار بح ـران کــرده اســت کــه در آن اســتاد و دانشــجو بــا
همدیگــر اراتباطــی ندارنــد.
دکتــر مرجایــی یــادآرو شــد :طبــق فصــل دهــم کتــاب،
نویســنده معتقــد اســت کــه گروههــای دلســرد خیلــی زیادتــر
از خوشــبینها هســتند و برســاخت یــک اجتمــاع علمــی
پژوهشــگران ایرانــی را در هالــهای از ابهــام میدانــد .فصــل
نهــم کــه بــه ســرمایه اجتماعــی میپــردازد بــه دو ســاحت مهم
در ســرمایه اجتماعــی قائــل اســت یکــی ارتبــاط دانشــجو بــا
دانشــجو و دیگــری دانشــجو بــا اســتاد کــه از یــک نظــام خــود
انگیختــه برخــوردار نیســت.
بــه گفتــه مرجایــی :در فصــل هشــتم فردیت مهمترین مشــکل
اجتماعــات علمــی معرفــی شــده اســت .در فصــل هفتم نقش
تعامــات دانشــجویان و اســاتید در تکویــن ســرمایه اجتماعــی
دانشــگاهی اســت کــه در ایــن فصــل از آن تحــت عنــوان
اتمیســم پژوهشــی بــدان اشــاره شــده اســت .در فصــل ششــم
بــه وضعیــت اجتماعــات علمــی رشــتههای علــوم اجتماعــی
اشــاره شــده اســت .در فصــل پنجــم بــه عوامــل مؤثــر در تولید
دانــش بیــن اعضــای هیئــت علمــی اشــاره شــده و نویســنده
معتقــد اســت تولیــد علــم قواعــد و روشهــای خــاص خــود
را دارد کــه هنجارهــای اجتماعــات علمــی آنهــا را تعییــن
میکننــد.
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی در ادامــه ســخنانش بــه فصــول دیگــر هــم اشــاره کــرد
و گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در بحــران آمــوزش
عالــی ق ـرار داریــم .مــا دانشــگاه را از بیــرون گرفتهایــم و آن
را بــه جامعــه وارد کردهایــم .قانعــی راد در دفــاع از اجتماعــات
علمــی ایــن مقــاالت را نوشــته اســت و معتقــد اســت کــه بــا
توافــق اهالــی دانــش میتـوان بــه یــک رشــد در دانــش رســید.
فقــدان ایــن اجتماعــات علمــی بــه دانــش لطمــه وارد کــرده
اســت .وی افــزود :ســه اجتمــاع شــناختی ،اجتمــاع علمــی
و اجتماعــی گفتمانــی بایــد باشــند تــا اجتمــاع علمــی شــکل
بگیــرد .تــا ایــن ســه اجتمــاع نباشــند اجتمــاع علمــی شــکل
نخواهد گرفت.
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«معماری علم در ایران»

پنجمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقــد و بررســی کتــاب
معمــاری علــم درایــران تالیــف دکتــر رضــا منصوری
اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف و معــاون اســبق
وزارت علــوم اختصــاص یافــت .ایــن نشســت
دوشــنبه هشــتم مهرمــاه در ســالن ســرای کتــاب
خانــه کتــاب بــا حضــور دکتــر علــی پایــا بــه صــورت
اســکایپی از لنــدن و دکتــر وحیــد احمــدی رئیــس
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور برگــزار
شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی دبیــر
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه واژه «معمــاری» در عن ـوان
کتــاب «معمــاری علــم در ایــران» دکتــر منصــوری
بیــان داشــت :مؤلــف ایــن واژه را در یــک بــازی
آزاد بــه نیــت اشــاره بــه ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی
علــم مــدرن بــکار بــرده اســت و لــذا در ایــن جلســه
تــاش داریــم ایــن وجــه از علــم مــدرن را بهعنــوان
معنایــی متفــاوت از ســه معنــای دیگــر علــم ،یعنــی علم
دینــی ســنتی ،علــم طبیعــی ســنتی و علــم بهعنــوان
مجموع ـهای از دانشهــا و علــوم ،آنگونــه کــه دکتــر
منصــوری در ایــن کتــاب بــدان اشــاره کردهانــد ،بــه
بحــث بگذاریــم.
وی همچنیــن بیــان کــرد :دکتــر منصــوری هــم در
مقــام یــک کنشــگر علمــی منتقــد نظــام علمــی و هــم
بهعنــوان یــک کارگــزار و سیاســتگزار ایــن عرصــه
اقــدام درخــوری بــرای ثبــت مالحظــات خــود دربــاره
نظــام علــم داشــتهاند کــه شایســته اســت دیگــر مدیــران

ارشــد ایــن عرصــه نیــز دیدگاههــای خــود را ثبــت
کننــد و بــه بحــث بگذارنــد.
بــه گفتــه ماحــوزی :در ایــن نشســت دکتــر وحیــد
احمــدی کــه خــود در دوره گذشــته معــاون پژوهشــی
وزارت عتــف بودهانــد و اینــک نیــز ریاســت یکــی از
مراکــز سیاســتگذاری نظــام علمــی را برعهــده دارنــد و
دکتــر پایــا کــه متفکــر ایــن عرصــه هســتند و در ایامــی
مشــاور مدیــران ارشــد وزارت مذکــور بودهانــد هــر دو
بــرای گفتگــو دربــارة دیدگاههــای دکتــر منصــوری
اهلیــت دارنــد و میتواننــد ادبیــات ایــن حــوزه را بــا
نقدهــای خــود توســعه دهنــد.
در ادامــه دکتــر رضــا منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه
موضــوع اصلــی کتــاب دربــاره علــم و مشــکالت آن
در ایــران اســت گفــت :حــرف اصلیــم در ایــن کتــاب
ایــن ادعــا اســت کــه مــا دانشــگاهیان هنــوز درک
درســتی از علــم در ســطح جهــان نداریــم امــا بایــد
چــکار کنیــم کــه ایــن اتفــاق بیافتــد؟
وی افــزود :مــن در زمانــی کــه در وزارت علــوم بــودم
ً
عمــا دریافتــم کــه تصــور عمــده افــراد و مدیــران مــا
از علــم ،آمــوزش و کتــاب خوانــدن اســت و در نهایــت
بایــد نســخه آنهــا بــرای توســعه علــم در حــد درســت
کــردن کتابخانــه اســت .بــه همیــن ســبب شــد ایــن
پرســش برایــم طــرح شــد کــه چــرا علــم در ایــران و در
شــرایط فعلــی رشــد نکــرده اســت .پاســخ اولیــه و البتــه
اصلــی ایــن بــود کــه درکــی از علــم جدیــد در ایــران
وجــود نــدارد و هــر گونــه ادعــا بــرای توســعه علــم و
حمایــت از پژوهــش بهدلیــل فقــدان درک جــدی و
درســت ،در نهایــت بــه توســعه سیاسـتهای آموزشــی
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منجــر میشــود .بنابرایــن ایــن نکتــه کــه چــرا هنــوز
در ایــران کمتــر از نیــم درصــد از ســرانه تولیــد ملــی
صــرف هزینــه پژوهــش میشــود و نــه ســه درصــد ،در
ایــن فضــا قابــل فهــم اســت.
منصــوری در ادامــه گفــت :مــا در ایــران هنــوز
دانشــگاه بــه مفهــوم خــاصاش نداریــم بلکــه بیشــتر
کالــج و مدرســه داریــم و در ارتبــاط بــا ایــن وضعیــت،
ایــن چیــزی کــه مــا داریــم علــم نیســت بلکــه دانــش
علمــی اســت .چــرا کــه علــم پدیــدهای اجتماعــی
اســت .علــم یــک فراینــد بســیار پیچیــد ه اســت کــه در
طــول تاریــخ شــکل میگیــرد و در طــول ایــن فراینــد
دانــش مکتــوب میشــود .مــا در ایــران از بــدو تأســیس
دانشــگاه تــا کنــون چیــزی بیــش از ایــن نداریــم.
بنابرایــن مــا بــا تأســیس کالجهــا و مدرســههای
ً
متعــدد در ایــران عمدتــا بــه تســلط تفکــر مدرســی در
ایــران کــه از قدیــم رایــج بــود دامــن زدهایــم و آن را
ادامــه دادهایــم .امــا پرســش ایــن اســت کــه چگونــه
میتوانیــم بــه جایــی برســیم کــه علــم بــه شــکل مــدرن
داشــته باشــیم .علمــی کــه پرســش را از جامعــه بگیــرد
و هــدف آن هــم حــل آن مســائل و پرس ـشها باشــد؟
در شــرایط فعلــی مــا چنیــن علمــی نداریــم هرچنــد بــه
تازگــی نمونههایــی دارد جوانــه میزنــد.
اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف تصریــح کــرد :در
ایــران هیــچ دانشــگاهی برمبنــای حــل مشــکالت
تأســیس نشــده اســت و بــر ایــن اســاس هــم بودجــه
دریافــت نمیکنــد .مــا در ایــران متوجــه نشــدهایم
کــه علــم یــک پدیــده برآمــده اســت .در طــول تاریــخ
اتفاقاتــی افتــاده اســت کــه علــم بوجــود آمــده اســت
بنابرایــن در ایــران اعتبــار علمــی را بایــد از اجتمــاع
علمــی بگیریــم نــه از یــک بخــش سیاســی کشــور.
بــه گفتــه دکتــر منصــوری ،برآمــده بــودن ایــن پدیــده
هنــوز در ایــران بوجــود نیامــده اســت .چــون در ایــران
اجتمــاع علمــی وجــود نــدارد .مــا در پروژههــای بزرگ
جهانــی هیــچ ســهمی نداریــم .بــه خاطــر اینکــه شــروع
ورود مــا بــه علــم مــدرن از طریــق تفکــر مدرســی و

معرفی و نقد کتاب
نــه دانشــگاهی بــوده اســت .بنابرایــن الزم اســت بــرای
حــل ایــن مشــکل یــک معمــاری داشــته باشــیم .جــز
ایــن هیــچ امیــدی نیســت کــه مجموعــه مدرس ـههایی
کــه داریــم بــه بخشــی از نهادهــای ملــی علــم مــدرن
تبدیــل شــوند.
ســخنران بعــدی ایــن نشســت دکتــر علــی پایــا از کالــج
اســامی لنــدن بــود کــه بــا اســکایپ در ایــن نشســت
حضــور داشــت .پایــا ســخنانش را در ســه بخــش
شــخصیت مؤلــف ،آموزههــای کتــاب و در نهایــت
بخــش نقادانــه طــرح کــرد و گفــت :دکتــر منصــوری
یــک دانشــگر -دانشــمند اســت .همچنیــن وی یــک
کنشــگر اجتماعــی در عرصــه ترویــج علــم در حیطــه
عمومــی و در میــان متخصصــان اســت .ایشــان زمانــی
کــه در وزارتخانــه بودنــد طرحــی شــجاعانه و در خــور
تحســین بــرای ایــن مســئله ارائــه کردنــد کــه هیچکــدام
از مســئولین تــا آن زمــان ایــن کار را نکــرده بودنــد.
وی افــزود :وجــه دیگــر ایشــان نهادســازی اســت.
ایشــان در زمــره محــدود عزیزانــی اســت که به درســتی
ضــرورت تشــکیل نهــاد را درک کــرده اســت چــرا کــه
بایــد توجــه داشــت کــه جهــان کنونــی جهــان نهادهــا
اســت ،بــه همیــن ســبب هــم در هــر جایــی کــه بــوده
ســعی در نهادســازی داشــته اســت .همچنیــن نقــش
ایشــان را بهعن ـوان یــک تســهیل کننــده فراینــد تولیــد
علــم نبایــد نادیــده گرفــت .منصــوری بــا اعتقــادی کــه
بــه ترویــج پلورالیســم و تشــویق نــوآوری دارد بــه ایــن
مهــم پرداختــه و میپــردازد .ایشــان بــر ایــن بــاور اســت
کــه بایــد اجــازه داد فضایــی ایجــاد شــود کــه همــه
افــکار ولــو مخالــف اجــازه بیــان و رشــد داشــته باشــند
و ایشــان در ایجــاد ایــن فضــا بســیار کوشــا بوده اســت.
بــه گفتــه پایــا ،نقــش ایشــان بــه عنـوان یــک روشــنفکر
و دانشــگر متعهــد کــه بــاور دارد بایــد در صحنــه بــود و
بــه مســائل پاســخ داد نیــز قابــل تأمــل اســت.
پایــا در بخــش دوم ســخنانش بــه بخشهایــی از
کتــاب معمــاری علــم در ایــران پرداخــت و گفــت:
کتــاب حــاوی نــکات بســیار درخــور توجهــی اســت
کــه چندیــن نکتــه را در مــورد آن دعــاوی بایــد مــورد
توجــه قــرار داد :نکتــه اول اینکــه در جامعــه مــا ع ـوام
و خ ـواص بــا مفهــوم علــم آشــنا نیســتند کــه نکت ـهای
درخــور توجــه و تأمــل اســت .نکتــه دیگــر عــدم نبــودن
اجتمــاع علمــی و ضــرورت ایجــاد آن اســت کــه مــن
هــم بــا ایشــان هــم نظــر هســتم.
وی در ادامــه گفــت :نکتــه دیگــر بحــث توســعه
نیافتگــی گفتمــان علمــی در ایــران اســت .ایشــان بــه
ضــرورت تقویــت زبــان فارســی و غنــی کــردن آن در
مقــام یــک زبــان کــه بیانگــر مفاهیــم علمــی اســت
پرداختــه اســت کــه در خــور تحســین اســت .همچنیــن
بــه اهمیــت نــوآوری بــرای رشــد بهینــه علــم نیــز توجــه
داشــتهاند .نکاتــی هــم کــه در نقــد نهــاد علــم در
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ایــران میکنــد نقــادی دلســوزانهای اســت کــه در
خــور توجــه اســت.
پایــا در بخــش ســوم ســخنان خــود نکاتــی نقادانــه
نســبت بــه دیدگاههــای دکتــر منصــوری بیــان کــرد و
گفــت :شــاید اولیــن جنیــه از دیــدگاه دکتــر منصــوری
کــه میتوانــد تحــول بــه ســمت مثبــت داشــته باشــد
توجــه ایشــان بــه مفهــوم علــم اســت .منصــوری علــم
ً
جدیــد را عمدتــا در مقــام یــک فراینــد میدانــد.
در اینکــه فراینــد منجــر بــه تولیــد فهمــی از واقعیــت
میشــود کــه بــه تعبیــر ایشــان آن را دانــش مینامیــم
در ایــن هیــچ کســی شــک و مخالفتــی نــدارد .امــا
ً
نکتــه اینجــا اســت کــه اگــر صرفــا علــم را در مقــام
یــک فراینــد بدانیــم بــا مشــکل اشــتراک لفــظ مواجــه
میشــویم .پیشــنهادم ایــن اســت کــه مــا ســه جنبــه را
از هــم متمایــز کنیــم؛ یکــی علــم اســت کــه عبــارت

اســت .تعبیــر فراینــد ناظــر بــه نوعــی رود دائمــی و پویــا
ً
اســت در حالیکــه نهــاد ضرورتــا پویــا نیســت .بنابرایــن
پیشــنهادم ایــن اســت کــه ایــن ســه جنبــه را از هــم جــدا
کنیــم.
پایــا بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو از جنــس تکنولــوژی
هســتند و نــه علــم.
وی در ادامــه افــزود :نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه
چــرا علــم بــه عنـوان فراینــد را بایــد از دانــش متفــاوت
دانســت .محصــول فراینــد مــا اگــر مســبوق بــه ث ـواب
باشــد بــه دانــش منجــر میشــود .در نهایــت نهــاد علــم
اســت کــه دکتــر منصــوری نهــاد علــم را بــا فراینــد آن
یکــی میگیــرد.
بــه گفتــه دکتــر پایــا ،تفکیــک علــم و تکنولــوژی مــا را
بــه تفکیــک دیگــری میرســاند کــه در فلســفه علــم
فــوق العــاده مهــم اســت و میتوانــد بــرای برنامههــای

اســت از محتـوای معرفــت نســبت بــه واقعیــت .بــه ایــن
معنــا کــه وقتــی بــه چیــزی علــم میگوییــم مقصودمــان
آن فهمــی اســت کــه بــا واقــع منطبــق باشــد .آقــای
دکتــر منصــوری نــام ایــن پدیــدار یــا برســاختن را
دانــش گذاشــته اســت .مــن بــا تعابیــر هیــچ مشــکلی
نــدارم امــا مشــکل زمانــی اســت کــه ایــن تعبیرهــا
خلــط میشــود کــه بعضــی از ایــن خلطهــا در کتــاب
راه پیــدا کــرده اســت .مســلم اســت کــه بــرای رســیدن
بــه گزارشــی درســت از واقعیــت ،فراینــدی طــی
میشــود امــا ایــن فراینــد غیــر از علــم و غیــر از نهــاد
اســت .دکتــر منصــوری ایــن ســه را کــی گرفتــه اســت.
علــم گزارشــی از واقعیــت اســت و فراینــد امــری پویــا
و دینامیــک اســت و نهــاد یــک ســازمان اســت کــه
ً
ضرورتــا دینامیــک و پویــا نیســت .نهــاد علــم ارجــاع
بــه برســاختههای دیگــر دارد کــه بــا فراینــد متفــاوت

آقــای دکتــر منصــوری کارا باشــد .یکــی در زمینــه
اکتشــاف و دیگــر در زمینــه داوری اســت .علــم در
ً
مقــام محت ـوای معرفــت صرفــا در زمینــه داوری اســت
کــه اهمیــت پیــدا میکنــد .اینکــه مــا از کــدام راه
ً
بــه تصویــری درســت از واقعیــت میرســیم اصــا
اهمیــت نــدارد و بــه اکتشــاف ارتبــاط دارد و علــم در
مقــام فراینــد بخشــی از زمینــه اکتشــاف اســت .ایــن
نکتــهای اســت کــه دکتــر منصــوری بایــد در نظــر
بگیــرد مبنیبــر اینکــه فراینــد علمــی منجــر بــه کشــفی
دربــاره واقعیــت میشــود امــا علــم بــه معنــای محتـوای
ً
معرفــت صرفــا بــه زمینــه داوری برمیگــردد کــه آیــا
منطبــق بــا واقعیــت اســت یــا خیــر .تمایــز میــان علــم
و تکنولــوژی بســیار مهــم و جــدی اســت .تکنولــوژی
هــم بــه نیازهــای مــا پاســخ میدهــد و هــم وســیله
تســهیلگر راههــای مــا بــرای دســتیابی بــه علمانــد.

معرفی و نقد کتاب
بنابرایــن تکنولــوژی ابــزار اســت متمایــز از علــم کــه
خــود بــه دو نحــو ایجابــی و ســلبی حاصــل میآیــد.
ایــن نکتـهای اســت کــه دکتــر منصــوری بــه آن توجــه
نکــرده و میخواهــد از راه مــدل بــه فراینــد نیــل بــه
علــم مــدرن دســت یابــد .رهیافــت متکــی بــه مــدل
ادعایــش ایــن اســت کــه مــا بــه جــای اینکــه بــه واقعیت
توجــه کنیــم بــه مدلهــای برســاخت خودمــان توجــه
کنیــم .رویکردهــای متکــی بــه مــدل همگــی بــه یــک
رویکــرد غیــر رئالیســتی دربــاره علــم منجــر میشــوند
و در نهایــت بــه یــک رویکــرد نســبیگرایانه فروکاســته
میشــوند .ایــن نســبیگرایی امــکان دســتیابی بــه
معرفــت را از بیــن میبــرد .رهیافــت متکــی بــه مــدل
دعــوت صــدق تطابقــی کفایــت تجربــی را پیشــنهاد
میکنــد .در حالیکــه کفایــت تجربــی قــوت خــودش
را در نهایــت از صــدق تطابقــی میگیــرد .اگــر در

قراردادگرایــی بــه کفایــت و عــدم کفایــت برمیگــردد.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه کفایــت و عــدم کفایــت
تکنولــوژی اســت و علــم نیســت .علــم فقــط بــه دنبــال
یــک چیــز اســت کــه آیــا گزارشــش از واقعیــت بــا
واقــع منطبــق اســت یــا نــه؟
پایــا در نقــدی دیگــر بیــان داشــت تمامــی مدعاهــای
ایــن کتــاب مبتنــی بــر مطالعــات بیرونــی اســت کــه از
ســنخ مطالعــات جامعهشناســان یــا اقتصــاد علــم و غیره
اســت .امــا هرچنــد کایــن مطالعــات مهمانــد امــا از
ســنخ مطالعــات درونــی علــم نیســتند و بــه خــود علــم
ربطــی ندارنــد و نمیتواننــد جایگزیــن موضــوع صــدق
شــوند .ایشــان مطالعــات درونــی را کنــار گذاشــتهاند و
بــه جهــت اینکــه بــه علــم در مقــام فراینــد و تکنولــوژی
توجــه دارنــد بــر مطالعــات بیرونــی متمرکــز شــدهاند.
ایــن اســتاد فلســفه یــادآور شــد :نکتــه دیگــر رویکــرد

یــک نظــام معرفتــی صــدق تطابقــی را کــه ســتون خیمه
معرفــت اســت بــا چیــز دیگــری عــوض کنیــد کل بنای
معرفــت فــرو میریــزد .بنابرایــن پیشــنهادم بــه دوســت
عزیــزم دکتــر منصــوری ایــن اســت کــه پروژه خودشــان
را بــه صــورت خیلــی بهتــر پیــش ببرنــد کــه بــه جــای
ســیر تجربــی مدلهــا ســیر تطابقــی مدلهــا را اتخــاذ
کننــد .نکتــه مهمــی کــه دکتــر منصــوری بایــد در آن
تجدیــد نظــر بفرماینــد ایــن اســت کــه ایشــان صــدق
را کنــار گذاشــتهاند ایــن در حالــی اســت کــه اگــر
صــدق را کنــار بگذاریــم تمــام خیمــه معرفتــی مــا
فرومیریــزد.
وی اضافــه کــرد :تفســیر قراردادگرایانــه و تعاریــف
عملیاتــی ایشــان نیــز مــا را از شــناخت واقعیــت دور
میکنــد .قراردادهــا چــون برســاخت وضــع شــده مــا
هســتند و بــه صــدق و کــذب کاری ندارنــد ،لــذا ایــن

زبانشناســانه ایشــان در پدیــدار علــم اســت کــه نقــاط
قــوت بســیاری دارد و بایــد ایشــان را تحســین کــرد بــه
ویــژه که ایشــان یــک قریحــه بســیار خوبی در پیشــنهاد
اســتفاده از واژگان مناســب دارد .اما در معرفتشناســی
مــدرن چیــزی کــه بایــد توجــه کــرد ایــن اســت کــه
واحــد اندیشــه ،گــزاره اســت و نــه مفاهیــم و واژههــا.
وی افــزود :نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه آقــای دکتــر
منصــوری اصــرار دارنــد کــه زبــان چیــزی بیــش از ابزار
اســت درصورتیکــه زبــان هــم یــک تکنولــوژی اســت؛
زبــان برســاخته ماســت و کارکــردی تکنولوژیــک
دارد و تســهیلگر نیازهــای معرفتــی ماســت .هرچنــد
تمــام تکنولوژیهــا در شــکل دادن ذهــن و معرفــت
انســانها نقــش دارنــد و ایــن خــاص زبــان نیســت.
پایــا تصریــح کــرد :دربــاره اجتمــاع علمــی بــا ایشــان
موافقــم ،اجتمــاع علمــی چیــزی اســت کــه خیلــی
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علــم را درونــی کــرده اســت و علــم را متواضــع کــرده
اســت و لــذا دیگــر چنیــن نیســت کــه مــن یــک مرجــع
مطلــق علــم باشــم .االن اجتمــاع علمــی از افــراد عادی
بیــرون از خــود دعــوت میکنــد کــه دربــاره دعــاوی
علمــی نظــر دهنــد؛ لــذا نیابــد جامعــه علمــی را آنگونــه
کــه دکتــر منصــوری میگویــد جامع ـهای حرف ـهای و
ً
کامــا تخصصــی معرفــی کــرد.
نکتــه آخــر دکتــر پایــا ایــن بــود کــه جایــگاه نقــد بــه
منزلــه ابــزاری بــرای تولیــد علــم نیــز در دیــدگاه دکتــر
ً
منصــوری عمــا غایــب اســت هرچنــد خــود ایشــان
بســیار نقدپذیــر اســت و بــه آن توجــه دارد و عمــل
میکنــد امــا آن را در اثــر خــود ترویــج نکــرده اســت.
دکتــر وحیــد احمــدی رئیــس مرکــز تحقیقات سیاســت
علمــی کشــور دیگــر ســخنران ایــن نشســت در ابتــدا بــا
اشــاره بــه شــخصیت دکتــر منصــوری گفــت :همانطور
کــه در صفحــه  ۲۱کتــاب آمــده اســت دکتــر منصــوری
عاشــق ایــران اســت و مــن هــم بــه ایــن اعتقــاد دارم کــه
ایشــان از زمــره ایــن افــراد هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــده اصلــی کتــاب در صفحــه ۲۳
آمــده اســت گفــت :بنــا بــه ایــن صفحــه ،هیــچ کــدام
از کشــورهای اســامی پــس از  ۲۰۰ســال آشــنایی بــا
غــرب هنــوز نتوانســته اســت از ســد عقــب ماندگــی
عبــور کنــد و بــه عن ـوان کشــوری پیشــرفته بــه جمــع
پرچ ـمداران توســعه بپیوندنــد .نویســنده معتقــد اســت
کــه مفهــوم نویــن علــم بــه کشــور مــا وارد نشــده اســت
و مفهــوم علــم بــه معنــای مــدرن هنــوز بــرای مــا بیگانــه
اســت و کشــورهای اســامی بــه ســندروم دوره نقــل
دچــار هســتند.
دکتــر احمــدی یــادآور شــد :در کتــاب آمــده اســت
کــه مــا مفهــم علــم را درک نکردهایــم امــا درواقــع
چنیــن نیســت زیــرا مــا درکــی از علــم مــدرن داریــم
امــا در بکارگیــری علــم مــدرن و سیاســتگذاری بــرای
آن دچــار مشــکل هســتیم .لــذا اینکــه علــم در جامعــه
جــاری نیســت یــک بحــث دیگــر اســت .علــم یــک
سیســتم اســت و مجموعــه فنــاوری ،نــوآوری و علــم
قابــل جــدا شــدن از هــم نیســتند.
وی در ادامــه افــزود :اینکــه آیــا علــم فراینــد اســت؟
آیــا علــم یــک نهــاد اســت؟ معرفــت اســت؟ و
ً
غیــره ،طبیعتــا همــه اینهــا موجدنــد ،امــا چــرا وقتــی
بــه دانشــگاهها و نظــام علمیمــان توجــه میکنیــم
اینهــا پاســخگوی مســائل جامعــه نیســتند.
احمــدی یــادآور شــد :آنچیــزی کــه موجــب شــده
اســت مــا دچــار ســندروم توســعه نیافتگــی در نظــام
علمــی باشــیم ایــن اســت کــه مــا بــه عنــوان یــک
سیســتم بــه علــم نــگاه نمیکنیــم و در مدیریــت کالن
علــم مشــکل داریــم .مــا علــم را فهمیدهایــم و در
کشــورهای غربــی و توســعه یافتــه کنشــگری موفقــی
داریــم امــا چــون در ایــران اتمســفر علمــی و نظــام
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معرفی و نقد کتاب
سیاســتگذارانه درســتی نداریــم ،همــان کنشــگران
موفــق هــم نمیتواننــد نقــش مؤثــر و قدرتمنــدی در
عرصــه علــم داشــته باشــند.
وی همچنیــن در نقــدی دیگــر بیــان داشــتند ایــن
کتــاب بــه بعــد از انقــاب نمیپــردازد و جــا دارد
دکتــر منصــوری ایــن دوره را هــم بــه انــداز ه دورههــای
تاریخــی قبــل مــورد توجــه قــرار دهنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نــوآوری امــری پویــا
اســت گفــت ،علــم معمــاری نــدارد چــرا کــه معمــاری
بــرای نظــام حیــاتدار و دینامیکماننــد علــم معنــی
نــدارد .علــم اگــر در ایــران زنــده نمیمانــد و رشــد
نمیکنــد از آن رو اســت کــه علــم امــری حیــاتدار
اســت و بایــد یــاد بگیریــم کــه آن را زنــده نگــه داریــم.
بنابرایــن چــون علــم بــا انســان اســت و حیــات دارد
نمیتوانــد معمــاری داشــته باشــد .بهدیگــر ســخن،
علــم قابــل معمــاری شــدن نیســت .امــا ما چه مشــکلی
داریــم و چگونــه میتوانیــم از ایــن مشــکالت گــذر
کنیــم؟ نویســنده راهکارهایــی بــرای ایــن موضــوع
مطــح کــرده اســت کــه بنظــرم میآیــد راهحــل اصلــی
در سیســتماتیک دیــدن علــم اســت.
دکتــر وحیــد احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
پیشــنهادات را مدتهــا اســت کــه مطــرح کردهایــم و
میکنیــم گفــت :اعتقــادم ایــن اســت کــه بــرای ایــن
مســائل بایــد از مــدل اســتفاده کنیــم .چــرا کــه االن مــا
نیازمنــد راه حــل هســتیم و چــون در اینجــا اکوسیســتم
وجــود نــدارد؛ علــم همانطــور کــه گفتــم یــک پدیــده
زنــده اســت و لــذا نیازمنــد اکوسیســتم اســت .امــا آیــا
علــم تمــام اکوسیســتم اســت بــا بخشــی از آن اســت؟
بحــث دیگــر ایــن اســت کــه مــا بــه علــم بــرای توســعه
نــگاه میکنیــم یــا بــرای آموختــن خــود علــم؟ علــوم
انســانی در نظــام علمــی مــا چــه جایگاهــی دارد؟
چــرا اوضاعشــان بــه ایــن صــورت اســت؟ بایــد توجــه
داشــت کــه عقــب افتادگــی مــا در تمــام حوزههــا
یکســان نیســت و مــا در علــوم انســانی بســیار عقبیــم.
در نهایــت اینکــه احساســم ایــن اســت کــه ســندروم
ً
دوره نقــل یــا گــذار لزومــا مضــر نیســت و در انتقــال
گاهــی دســتاوردهای درخــور توجهــی بــه دســت
میآیــد.
در ادامــه ایــن نشســت دو و نیــم ســاعته ســخنرانان بــه
پرسـشهای حاضــران پاســخ دادنــد و دکتــر منصــوری
نیــز بــه برخــی از نــکات ســخنرانان پرداخــت.
گفتنــی اســت نشســتهای فرهنــگ و دانشــگاه
دوشــنبههای هــر هفتــه بــا همــکاری موسســه خانــه
کتــاب در ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای کتــاب
مؤسسة خانه کتاب برگزار میشود.

نقد و بررسی کتاب

«استادان و نااستادان ،اخالق در دانشگاه»

ششــمین نشســت از مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» دوشــنبه پانزدهــم مهرمــاه
در ســالن ســرای کتــاب برگــزار شــد .ایــن
نشســت کــه بــه نقــد و بررســی کتــاب «اســتادان و
نااســتادان ،اخــاق در دانشــگاه» اختصــاص یافتــه
بــود بــا حضــور دکتر ســعید غیاثــی ندوشــن مترجم
کتــاب و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی ،دکتــر محمدرضــا کالهــی عضــو هیئــت
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و دکتــر
امیــر حســین خداپرســت عضــو هیئــت علمــی
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر غیاثــی بــا بیــان اینکــه
از چنــد جهــت بایــد از پژوهشــکده قدردانــی کــرد
گفــت :یکــی بــه دلیــل اینکــه شــرایطی ایجــاد کــرده
اســت کــه آثــاری کــه در حــوزه آمــوزش عالــی
ترجمــه یــا تألیــف میشــوند منتشــر شــوند .مهمتــر از
آن در حــوزه مطالعــات آمــوزش عالــی کارهــا و آثــار
مفیــدی را منتشــر کــرده و امــروزه بــه عنــوان یــک
مرجــع قابــل اتــکا اســت.
وی در ادامــه بــه عن ـوان اصلــی کتــاب اشــاره کــرد
و گفــت :اگــر بخواهیــم عنــوان اصلــی کتــاب را
ترجمــه تحــت الفظــی کنیــم بایــد آن را «فرشــتگان
و شــیاطین (دی ـوان)» ترجمــه کنیــم .امــا در کــوران
ترجمــه لیســتی از معادلهــای ایــن واژههــا را بــا
دوســتان متخصــص ایــن حــوزه در میــان گذاشــتم و
بــا توجــه بــه آ گاهــی از کتــاب اســتاد آذرنــگ ایــن
عن ـوان (اســتادان و نااســتادان) را لحــاظ کردیــم کــه

در ابتــدای کتــاب هــم بــه کتــاب اســتاد آذرنــگ
اشــاره کــردهام.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
افــزود :ایــن کتــاب متمرکــز بــر اخــاق اســتادان
و دانشــگاهیان و رفتــار آنهــا بــا محوریــت اســتاد
اســت .توســط ایــن کتــاب برخــی از امــوری کــه
در وهلــه نخســت عــادی بــه نظــر میرســند بــه
چالــش کشــیده میشــوند از جملــه اینکــه چــه
میــزان ارزشــیابیهای مــا بــر آن چیــزی کــه تدریــس
میکنیــم مبتنــی اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه کتــاب بــه چهــار مؤلفــه
اشــاره میکنــد گفــت :در کتــاب چهــار مؤلفــة
انگیــزه ،ســازماندهی ،شفافســازی و تعمیــم بــرای
رفتــار اســتادان برشــمرده شــده اســت .انگیــزه بــه ایــن
معنــا کــه تــا چــه مقــدار اســتادان میتواننــد دانشــجو
را تحریــک کننــد تــا بــه پویایــی برســند .دیگــر اینکــه
چقــدر توانســتهاند محتــوای ارائــه شــده را براســاس
نظــام دانشــگاهی عرضــه کننــد .بــه گفتــه غیاثــی:
شفافســازی نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه محتوایــی
شــفاف بــرای دانشــجویان ارائــه کنیــم و آنهــا را
ســردرگم نکنیــم .تعمیــم هــم بــه ایــن معنــی اســت
کــه بایــد نگاهــی کالن محــور بــرای دانشــجویان
ارائــه کنیــم.
در ادامــه غیاثــی بــه بخشهــای دیگــر کتــاب از
جملــه آمــوزش اشــاره کــرد و گفــت :آمــوزش در
ایــن کتــاب براســاس شایســتگی اســت و غیــر از
ایــن را اخالقــی نمیدانــد .ســاختار کتــاب درصــدد
اســت نشــان دهــد یــک اســتاد از منظــر زندگــی،

معرفی و نقد کتاب
آمــوزش ،تحقیــق و خدمــت چــه نقشــی بایــد داشــته
باشــد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر امیــر حســین خداپرســت
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت گفــت :ایــن کتــاب در نــوع خــود
کتــاب مهمــی اســت و در زمــان انتشــار کتــاب
بســیار برانگیزاننــدهای بــوده و بحثهــای زیــادی
را بــا خــود داشــته اســت .اشــکاالتی ویرایشــی در
متــن دیــده میشــود کــه امیــدوارم در ویراس ـتهای
بعــدی اصــاح شــود.
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه حکمــت و فلســفه
یــادآور شــد :موضــوع ایــن کتــاب اخــاق حاکــم بــر
اســتادان دانشــگاه اســت و از مهمتریــن و کلیتریــن
نــکات تــا جزئیتریــن نــکات ماننــد نمــره دادن را
مــورد توجــه قــرار داده اســت .امــا ایــن کتــاب از دو
جهــت یکــی از نظــر موضوعــی و دیگــری اهمیــت
کتــاب بــرای مــا مهــم اســت.
وی افــزود :در اولیــن مواجهـهام با این کتــاب دریافتم
کــه در ایــن امــور مــا در دنیــا تنهــا نیســتیم و دیگــران
هــم در مصیبتهــای دانشــگاهی بــا مــا شــریکند .امــا
ایــن کتــاب چــرا بــرای مــا مهــم اســت؟ ابتــدا اینکــه
در کتــاب ســه بعــد دانشــگاه (تحقیــق ،تدریــس و
همــکاری دانشــگاهی) از هــم تفکیــک شــده اســت.
در بعــد تحقیــق ،اخــاق تحقیــق و در بعــد تدریــس،
اخــاق تدریــس و در بعــد همــکاری دانشــگاهی،
اخــاق همــکاری دانشــگاهی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت و در همــه اینهــا چنــد مســئله بــه بحــث
گذاشــته شــده اســت.
خداپرســت بــرای نمونــه بــه برخــی از ایــن مســائل
اشــاره کــرد و گفــت :از میــان ایــن مباحــث یکــی
آوردن نــام اســتاد بــر روی مقالــه اســت کــه در

کتــاب بــه آن اشــاره شــده اســت .در ایــران رســم
اســت کــه حتــی اگــر دانشــجو مقال ـهای مســتخرج
از پایاننامـهاش بنویســد اســم اســتاد را بایــد بــر روی
آن بیــاورد .در کتــاب آمــده اســت کــه اســتادان نبایــد
اســم خــود را بــر کاری کــه بــه قلــم آنهــا نیســت
بیاورنــد.
وی افــزود :در کتــاب همچنیــن ایــن نیــز آمــده اســت
کــه گاهــی اســتادی مرتکــب تخلفــی میشــود امــا
مشــخص نمیشــود کــه بــا او چــه برخــوردی شــده
اســت .مــا در ایــران هــم بــا ایــن پدیــده مواجهایــم و
اســتادانی داریــم کــه تخلــف کردهانــد امــا برخــورد
ً
بــا آنهــا اصــا مشــخص نشــد.
خداپرســت یــادآور شــد :نویســنده دربــاره تدریــس،
برنامــه درســی را مطــرح میکنــد و معتقــد اســت کــه
نداشــتن برنامــه بــه شــیوه ســیال بــودن ذهــن منجــر
میشــود و کالســی را ایجــاد میکنــد کــه از یــک
جــا بــه جایــی دیگــر مــیرود و در نهایــت چیــزی
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عایــد دانشــجو نمیشــود.
وی در ادامــه گفــت :نکتــه ســوم مربــوط بــه
همــکاری دانشــگاهی اســت .نویســنده معتقــد
اســت کــه فــردی کــه در دانشــگاه اســتخدام
میشــود فقــط وظیفــهاش درس دادن نیســت بلکــه
وقتهایــی را بایــد بــه تعامــل بــا دیگــر همــکاران و
دانشــجویان اختصــاص دهــد .در همیــن راســتا مــا در
دانشــگاههای خودمــان میبینیــم کــه افــرادی اســتاد
دانشــگاه هســتند کــه مثــا اگــر بــرای طرحشــان ۱۵۰
صفحــه بایــد بنویســند ،ایــن مقــدار بــه  ۱۵۹صفحــه
رســیده باشــد میگوینــد کــه دســتمزد  ۹صفحــه
اضافــه را بایــد بــه مــا پرداخــت کنیــد و ایــن بــا
روحیــه همــکاری دانشــگاهی ســازگار نیســت.
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت
و فلســفه افــزود :در قســمت دیگــری از کتــاب بــه
پروســه جــذب هیئــت علمــی اشــاره شــده اســت
برخــاف آن چیــزی کــه در ایــن جــا براســاس
فراخـوان از طــرف وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری
انجــام میشــود .نویســنده میگویــد ایــن امــر بایــد
بــه صــورت دعــوت از واجدیــن شــرایط بــرای آن
پســت انجــام شــود و حتــی آورده اســت کــه بــه
افــرادی کــه بــرای جــذب دعــوت نشــدهاند بایــد
توضیــح داده شــود کــه چــرا دعــوت نشــدهاند.
خداپرســت در ادامــه یــادآور شــد :ایــن کتــاب در
واقــع دســتنامه یــک اســتاد دانشــگاه اســت کــه در آن
آمــده اســت کــه یــک اســتاد دانشــگاه چــه وظایفــی
بایــد داشــته باشــد و از چــه امــوری بایــد دوری
کنــد .همچنیــن نقطــه قــوت کتــاب ایــن اســت کــه
بــر تمایــز بیــن پژوهــش و تدریــس تأکیــد میکنــد
و میگویــد کــه اینهــا اقتضائــات خاصــی دارنــد.
امــا نقطــه ضعــف آن هــم ایــن اســت کــه حتــی بــه
صــورت ســطحی هــم بــه محــدوده خــاص اخــاق

معرفی و نقد کتاب
اســتاد نمیپــردازد .شــیوه مطلــوب اســتاد دانشــگاه
یــک ســری شــرایط دارد .نویســنده در هیــچ جــا
بــه اینکــه شــرایط نهــادی بــرای ایــن امــر اشــاره
نمیکنــد.
وی در پایــان بــه بیــان اینکــه شــیوه ارتقــاء بایــد
ً
ضابطهمنــد باشــد گفــت :اساســا شــیوه ارتقــا بایــد
ضابطهمنــد باشــد و ایــن بیضابطگــی را کــه در
مـواردی چــون کار نکــردن اســتاد یــا ناتوانــی وی در
تدریــس و تحقیــق و انجــام تخلــف و غیــره دیــده
میشــود و از قضــا ارتقــاء میگیــرد را بــه مثابــه
آســیب جــدی بگیریــم و برایــش راهحــل ارائــه دهیم.
دکتــر محمدرضــا کالهــی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی دیگــر
ســخنران ایــن نشســت ســخنان خــود را در دو بخــش
یکــی داللتــی کــه مباحــث ایــن کتــاب میتوانــد بــا
دانشــگاه و جامعــه ایــران داشــته باشــد و دوم تعاریــف
کتــاب و محت ـوای آن آغــاز کــرد و گفــت :کتــاب
بســیار روان و خوشــخوان و قابــل اســتفاده اســت.
وقتــی کتــاب را خوانــدم دیــدم وضعیتــی کــه در
ایــران هســت در امریــکا هــم هســت .ایــن کتــاب
در امریــکا مــورد توجــه متفکــران قــرار گرفتــه بــود و
بحثهــای زیــادی را مطــرح کــرده بــود .همچنیــن
نویســنده از اعتبــار بســیار باالیــی برخــوردار اســت
و در یکــی از معتبرتریــن جاهــای آموزشــی جهــان
فعالیــت میکنــد.
وی در ادامــه دربــارهی داللــت کتــاب بــرای نقــد
اجتماعــی در ایــران امــروز گفــت :مــا تصویــری
در ذهــن داریــم از آنچــه کــه «دانشــگاه واقعــی»
میپنداریــم ،بــه عنــوان دانشــگاهی کــه دارای
مجموعــهای از ویژگیهــای آرمانــی اســت کــه در
ً
ذهنمــان داریــم .مثــا اینکــه اســتادش ســرموقع بــه
کالس بیایــد و غیــره .وقتــی بــا ایــن قضــاوت بــه
ســراغ دانشــگاههای خودمــان میروریــم بــه ایــن
نتیجــه میرســیم کــه مــا دانشــگاه نداریــم.
کالهــی افــزود :در تصویــر ذهنــی مــا از دانشــگاه،
«دانشــگاه واقعــی» بــا «دانشــگاه آرمانــی» یکــی
مســئلهای کــه ایــن تصویــر دارد
گرفتــه میشــودً .
آن اســت کــه اصــوال وجــه انســانی از ایــن دانشــگاه
آرمانــی زدوده شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه
انســان فقــط یــک ســوژه عقالنــی نیســت و امیالــی
هــم دارد.
وی ادامــه داد :امــروزه در ایــران کســانی فیلســوفتر
بــه نظــر میرســند کــه بیشــتر از مفســدهها ابــراز
انزجــار کننــد .ایــراد اصلــی اینچنیــن موضعگیریهــا
ایــن اســت کــه خــودش را بــی نیــاز از تحلیــل
میدانــد چــرا کــه همــه چیــز را منتــج از عملکــرد
فــردی میدانــد.

کالهــی ســپس بــا ذکــر ایــن کــه مــا در ذهــن خــود
دانشــگاه واقعــی را همــان دانشــگاهی میپنداریــم
کــه در غــرب وجــود دارد ،نمونههایــی از مشــکالت
و مســایل دانشــگاه در آمریــکا را بــه نقــل از کتــاب
«اســتادان و نااســتادان» برشــمرد و ادامــه داد :اینهــا
نمونههایــی از ویژگیهــای همــان دانشــگاهی
اســت کــه مــا «دانشــگاه واقعــی» میدانیــم .ایــن
«دانشــگاه واقعــی» دانشــگاهی اســت بــا تمــام
نواقــص و ایرداهایــش؛ و اگــر ایــن جنــس از نواقــص
ً
را صرفــا انحــراف اخالقــی افــراد بدانیــم هیــچ وقــت
بــه راه درســت دســت نخواهیــم یافــت.
دکتــر کالهــی بــا تفکیــک نصیحــت و نقــد افــزود:
منفــک کــردن افــراد از زمینــهی اجتماعــی خــود،
زدودن زمینــه از موقعیــت ،موقعیــت را فقــط متشــکل
از مجموعـ ه افــراد فاقــد هرگونــه میلــی دیــدن ،ارجــاع
مشــکالت بــه انحرافات فــردی ،به تجویــز و توصیهی
بــدون تحلیــل منجــر میشــود کــه فاقــد ســویههای
«انتقــادی» اســت و بــه صــرف «نصیحــت» ختــم
میشــود .نصیحــت چیــزی اســت کــه شــنونده
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پیشــاپیش میدانــد .در نصیحــت حــرف جدیــدی
وجــود نــدارد امــا در نقــد مــا بــه یــک نتیجــه و
حــرف جدیــد میرســیم کــه راهگشاســت.
وی ســپس وارد نقــد خــود کتــاب شــد .او دو
رویکــرد «ذرهگــرا» و «زمینهمنــد» را از هــم
تفکیــک کــرد و اظهــار داشــت :کتــاب رویکــردی
ذرهگــرا دارد و لــذا در موضــع نصحیــت کننــده باقــی
مانــده و بــه موضــع نقــد نرســیده اســت .ایــن جنــس
از نصیحــت ایــن خطــر را دارد کــه علــت اصلــی را
بپوشــاند و دائــم بــه مســائل فــردی بپــردازد و فقــط
فــرد را مقصــر بدانــد .درصورتیکــه مســئله ناشــی از
مناســبات اجتماعــی اســت نــه فــردی.
وی در توضیــح رویکــرد ذرهگــرای حاکــم بــر
کتــاب گفــت :در کتــاب ،رابطــه اســتاد و دانشــجو
یــک رابطــه یکطرفــه اســت درصورتیکــه موقعیــت
کالس و تدریــس یــک موقعیــت مشــارکتی اســت.
دانشــجو جایــی کــه میتوانــد بپرســد و قانــع نشــود
ســوژگی دارد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی یــادآور شــد :نمونــهی دیگــر تحلیــل
ذرهگــرای کتــاب آن اســت کــه نویســنده معتقــد
اســت که دانشــگاه هیــچ مســئولیت اجتماعــی ندارد.
وی دانشــگاه را عرصــه ذهنیــت میدانــد و رابطــه بــا
جامعــه را بیمعنــی میشــمارد .ایــن همــان نــگاه
ذرهگرایــی اســت .درصورتیکــه علــم جــدا از زمینــه
بیمعنــی اســت و دانشــگاه مســئولیت اجتماعــی
دارد و بایــد در مســائل جامعــهاش مداخلــه کنــد.
گفتنــی اســت نشســتهای فرهنــگ و دانشــگاه
دوشــنبههای هــر هفتــه بــا همــکاری موسســه خانــه
کتــاب در ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای کتــاب
مؤسسه خانه کتاب برگزار میشود.

معرفی و نقد کتاب
نقد و بررسی کتاب

«فلسفه دانشگاه؛ تأمالتی درباره دانشگاه در جهان و ایران»

هفتمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقــد و بررســی کتــاب
«فلســفه دانشــگاه؛ تأمالتــی دربــاره در جهــان
و ایــران» اختصــاص یافــت .ایــن نشســت عصــر
دوشــنبه  ۲۲مهرمــاه بــا حضــور دکتــر احســان
شــریعتی ،دکتــر محمدرضــا حســینی بهشــتی و
دکتــر رضــا ماحــوزی (ویراســتار مجموعــه) در
ســالن ســرای کتــاب خانــه کتــاب برگــزار شــد.

دکتــر رضــا ماحــوزی در ابتــدای ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــن کتــاب گام نخســتی بــرای
کشــاندن ادبیــات جهانــی بــرای آنچــه کــه بــه عن ـوان
دانشــگاه در ایــران تاســیس شــده اســت گفــت:
دغدغ ـهام در ایــن کتــاب پرسشــی بــود کــه از بیــرون
بــه دانشــگاه عرضــه شــده اســت و آن اینکــه نهــاد علم
در ایــران جــدی گرفتــه نشــده اســت .یکــی از دالیــل
منتقدیــن ایــن بــود کــه وقتــی دانشــگاه ایرانــی را بــا
دانشــگاههای معتبــر جهانــی مقایســه میکنیــم بــه
ایــن نتیجــه میرســیم کــه آنهــا مقدمــات و بنیادهایــی
ً
داشــتند کــه در ایــران طــرح نشــده یــا اساســا جــدی
گرفتــه نشــد .بــه همیــن دلیــل دانشــگاه در ایــران
درمقایســه بــا نهادهــای مشــابه چنیــن غرابــت محتوایــی
و کیفــی دارد.
وی در ادامــه افــزود :تأمــات فلســفی در بــاب آموزش
بــه  ۲۰۰ســال گذشــته در تاریــخ فلســفه محــدود
نمیشــود ،اگــر بــه دفترهــای چهــارم تــا ششــم کتــاب
جمهــوری افالطــون توجــه کنیــم میبینیــم کــه
افالطــون از یــک ســطحی از آمــوزش یــاد میکنــد

کــه کارکــرد خاصــی دارد .ایــن بحــث بــه افالطــون
منحصــر نیســت مــا در بحثهــای انسانشناســی یــا
در اخــاق و حتــی سیاســت بخشهــای داریــم کــه
بــه بحــث آمــوزش ورود میکنــد کــه بگویــد ســاخت
اجتماعــی یــا سیاســی یــا فرهنگــی چگونــه انســانی را
طلــب میکنــد و نظــام آموزشــی چگونــه انســانی را
متناســب بــا آن ســاخت بایــد تربیــت کنــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی یــادآور شــد :بنابرایــن ایــن مســئله قدمــت
دارد امــا آنچیــزی کــه بــه عنــوان فلســفه دانشــگاه
میشناســیم بــه دو ســده اخیــر در غــرب محــدود
میشــود .بعــد از تأمــات روســو و جــان الک نســبت
بــه آمــوزش عمومــی شــاید اولیــن رســاله جــدی در
بــاب دانشــگاه رســاله نــزاع دانشــکدههای کانــت
باشــد .در ایــن رســاله کارویــژه اصلــی دانشــگاه
اســتقالل علــم از دو نهــاد قــدرت سیاســی و قــدرت
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دینــی اســت .ژاک ورژه در کتــاب تاریــخ دانشــگاه
در قــرون وســطی ،تاریخ ســه ســده نخســتین دانشــگاه
در اروپــا را بــه دســت میدهــد تــا نشــان دهــد چگونــه
دانشــگاه در آن زمــان بیــن دو نهــاد قــدرت سیاســی و
دینــی دســت بــه دســت میشــد و ایــن بــرای دانشــگاه
یــک آرزو و آرمــان روزی بــه اســتقالل از ایــن دو
مرکــز قــدرت دســت یابــد؛ اتفاقــی کــه کانــت در
رســاله فــوق طــرح آن را ارائــه میدهــد.
ویراســتار کتــاب «فلســفه دانشــگاه» گفــت :بدیــن
ترتیــب در اواخــر قــرن هیجدهــم بــا رســاله کانــت و
تحوالتــی کــه در اروپــا رخ داد ایــن آروزی تاریخــی
بــا تاســیس دانشــگاه برلیــن در ســال  ۱۸۱۰محقــق
شــد .در آنجــا بــود کــه بــه فلســفه دوکارویــژه اساســی
ســپرده شــد؛ یکــی اینکــه فلســفه از طریــق نقــد مبانــی
ســایر علــوم در دانشــکدههای دیگــر بــه رشــد علــوم
کمــک کنــد و دیگــری برســاخت نوعــی هویــت
دانشــگاهی بــه عن ـوان روح دانشــگاه بــود؛ طبــق ایــن
کارویــژه مقــرر بــود فلســفه حرکتــی رو بــه آینــده بــرای
دانشــگاه متصــور کندکــه متناســب بــا رشــد عقــل
باشــد .در ایــن دوره شــاخص خردمنــدی حکومتهــا
بــه رســمیت شــناختن اســتقالل دانشــگاهها بود.اینجــا
بــود کــه فلســفه آرمانــی تاریخــی یــا همــان آرمــان
افالطونــی مبنــی بــر مدیریــت اجتماعــی و مشــاوره
دادن بــه نظــام قــدرت را ایفــا کــرد .مقابــل ایــن
جریــان در ســنت انگلیســی برنامــهای آموزشمحــور
داشــتیم کــه بنــا را بــر فرهیختگــی و نوعــی رومانتیســم
نخبهگرایانــه گذاشــته بــود.
بــه گفتــه ماحــوزی :در قــرن بیســتم بــا حاشــیه رانــده
شــدن فلســفه مواجــه هســتیم ،در ســاحتهای متعــدد
فلســفه کــم رنــگ میشــود و مجالــی بــرای علــوم
اجتماعــی و تشــکیک در بنیانهایــی کــه بیــش از
ایــن بــه عنـوان علــم نــاب کــه فلســفه مدعــی آن بــود
گشــوده شــد .در نهایــت عواملــی ماننــد ســرمایهداری
و پلوالیســم و … ســبب شــد تــا دانشــگاههایی بــه
ســبک جدیــد ایجــاد شــود .ایــن دانشــگاها بعــد
از جنــگ جهانــی دوم تحــت ســیطره گفتمــان
آمریکایــی ســمت و ســوی خاصــی را بــرای ارتبــاط
بــا جامعــه بــازار آزاد پیــدا کردنــد .امــا ایــن دوران
فروبســتگی بــه تدریــج زمین ـهای را فراهــم کــرد کــه
برخــی از فیلســوفان ایــن عــدم اســتقالل دانشــگاه را
فریــاد بزننــد و بنابرایــن خواســتار نوعــی بازگشــت و
بازخوانــی ســنت قــرن نوزدهمــی شــدند.
وی افــزود :ایــن بازگشــت بــه ایــده دانشــگاه بازگشــتی
تــام و تمــام نبــود ،چــرا کــه خواســت نقــادی و
اســتقالل توســط فیلســوفان نیمــه دوم قــرن بیســتم
خواهــان کنــار ایدئولوژیهــای ملــی یــا نــژادی یــا
حتــی زبانــی و دینــی بــود .بــه تعبیــر دیگــر ایــن نقــادی
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ی گذاشــته
در نیمــه دوم قــرن بیســتم بنــا را بــر رهایــ 
بــود .بــه ایــن معنــی دانشــگاه میبایســت کارویــژه
جدیــدی را متناســب بــا انســان جدیــد و ضــرورت
صلــح و گفتگــو و کنــش متقابــل و کثرتگرایــی
انجــام دهــد.
ماحــوزی یادآورشــد :در ایــن کتــاب ســعی شــده
اســت تمامــی گفتگوهــای فلســفی دربــاره دانشــگاه
بــر دانشــگاه و جامعــه ایرانــی عرضــه شــود تــا
صورتبنــدی مفهومــی مناســبی از دانشــگاه ایرانــی
و چنــد و چــون آن بدســت آیــد .از ایــن در ایــن
کتــاب ســه پرســش در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت .پرســش اول اینکــه آیــا مــا در ایــن  ۸یــا ۹
دهــه نگاهــی بــه تأمــات فلســفی در بــاب دانشــگاه
داشــتهایم؟ آیــا ایــن نقــد کــه علــم در ایــران بیبتــه
بــوده موجــه بــوده اســت؟ پرســش دوم اینکــه بــا
توجــه بــه شــرایط فعلــی و دردســرهای بســیار فــراوان
در آ کادمــی از جملــه تعارضــات حــوزه و دانشــگاه،
پارگــی علــوم ،کمیتگرایــی کشــنده و بــی کیفیتــی
آمــوزش پژوهــش در قالــب مــرگ کالس درس
و… آیــا ضــرورت دارد بــه مقولــه فلســفه دانشــگاه
بپردازیــم؟ در نهایــت پرســش ســوم بــه فــرض پاســخ
مثبــت بــه پرســش دوم ایــن اســت کــه متناســب بــا
ســاخت فرهنگــی – اجتماعی و دیوانســاالری آموزشــی
موجــود ،کــدام رویکــرد فلســفی دربــاره دانشــگاه
میتوانــد بــرای دانشــگاههایمان نســخه شفابخشــی
باشــد؟ کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ،قــدرت
تحلیــل بــه مــا بدهــد.
در ادامــه دکتــر احســان شــریعتی ابتــدا بــا اشــاره بــه
اهمیــت کتــاب گفــت :ایــن مجموعــه از ایــن نظــر
مهــم اســت کــه بــاب یــک بحــث تــازه را دربــاره
رســالت دانشــگاه بــاز میکنــد .چــرا کــه حداقــل
مــن آشــنایی نــدارم کــه اینگونــه بحثــی در کشــور

بــوده باشــد .امــا بــه نظــر مــیرســد در ایــن کتــاب
بــه معنایــی کــه پدیدارشناســان میگوینــد هنــوز
وارد بحــث نشــدهایم چــرا کــه الزم اســت در قــدم
بعــد ،مباحــث موجــود در ایــن کتــاب بــه گفتگــوی
بــا یکدیگــر درآینــد و موضعــی را مشــخص کننــد و
نتیجــهای اســتخراج شــود.
وی در ادامــه بیــان کــرد :وقتــی یــک اثــر دانشــگاهی
را بــاز میکنیــم ابتــدا بــر مفاهیــم مرکــزی تأمــل
میکنیــم و بــه هــر زبانــی هــم کــه باشــد بایــد
درســت ضبــط شــده باشــد .امــا در برخــی از مقــاالت
ایــن مجموعــه بــا برخــی از اغــاط تایپــی روبــرو
میشــویم کــه دســت یافتــن بــه ان نقطــه مرکــزی را
ســخت میکنــد.
شــریعتی بــا تمرکــز بــر فصــل مربــوط بــه هایدگــر
یــادآور شــد :ایــن خطابــه درواقــع دربــاره یــک رفــرم
بــزرگ در آلمــان صحبــت میکنــد و بــر مفهــوم
آزادی متمرکــز میشــود؛ مفهومــی کــه از فیلســوفان
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قبــل از خــود ماننــد شــلینگ گرفتــه امــا میخواهــد
تعریــف جدیــدی از آن ارائــه دهــد تــا ایــن نکتــه را
بیــان کنــد کــه دانشــگاهها چــرا بایــد آزاد باشــند؟
بــه عقیــده هایدگــر دانشــگاهها نــه تنهــا بایــد آزاد و
مســتقل باشــد بلکــه رهبــر معنوی دیگــر نهادها باشــند.
ایــن هــم در ادامــه همــان بحــث نــزاع داشــکدههای
کانــت اســت کــه اگــر دانشــکده فلســفه پایینتــر از
دانشــکدههای الهیــات و حقــوق و طــب اســت بایــد
ایــن نســبت برعکــس شــود .چــرا کــه فلســفه اســت
کــه مــدل و الگــوی همــه علــوم را بــه دســت میدهــد
و مبنــای نظــری همــه رشتههاســت .طبیعــی اســت
کــه هــر تمــدن و فرهنگــی آنچــه را کــه دارد را در
نهــاد دانشــگاه در طبــق اخــاص میگــذارد .ایــن
درواقــع اقتضــای مفهــوم دانشــگاه (یونیورســیته) بــه
معنــای دایــر ه تمــام علــوم اســت یعنــی آنچــه مــا بــه آن
تمــام و کمــال میگوییــم.
بــه گفتــه شــریعتی :معنــای دیگــر دانشــگاه بدنــه
و پیکــره اســتادان و آمــوزگاران اســت؛ کســانی کــه
انجمنــی درســت کردنــد کــه بــه آن مجموعــه اســتادان
و شــاگردان میگفتنــد .وقتــی کــه در زبــان فرانســه
میگفتنــد دانشــگاه پاریــس ،یعنــی مجموعــه تمامــی
نهادهــای آموزشــی از ابتدایــی تــا عالیــه کــه زیــر نظــر
وزارت آمــوزش عالــی هدایــت میشــد.
بــه گفتــه شــریعتی :در ماجــرای هایدگــر کــه در
اینجــا متاســفانه بــه آن خــوب پرداختــه نشــده اســت
اهمیــت ایــن حادثــه آنچنــان کــه بایــد بــرای مخاطــب
روشــن نیســت .چــون ارائــه کننــده بحــث (دکتــر
عبدالکریمــی) یــک موضــع دفاعــی بــا یــک خوانــش
فردیــدی در بــاب هایدگــر ارائــه داده اســت .در ادامــه
هرچنــد ناقدینــی هــم در بحــث شــرکت کردهانــد
امــا اهمیــت و ابعــاد ایــن تعاریــف و مفاهیــم کلیــدی
ماننــد آزادی خــوب گفتــه نشــده اســت .ایشــان فقــط
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بــه چهــار جملــه اشــاره میکنــد کــه مبهــم اســت.
میگویــد دانشــگاه بایــد یــک رســالت معنــوی داشــته
باشــد ،خــود رهبــران بایــد تربیــت معنــوی بشــوند و
آمــوزگاران بایــد در حقیقــت دانشــگاه ریشــه داشــته
باشــند .در نهایــت هــم اینکــه آیــا ایــن وضعیــت فعلــی
آلمــان ریشــه در ذات دانشــگاه دارد؟ وی پاســخ مــی
دهــد کــه نــه.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رســاله کانــت گفــت:
ً
بــه تعبیــر کانــت فلســفه میخواهــد صرفــا حقیقــت
را نشــان دهــد و لــذا فلســفه رقیــب شــما دولتمــردان
نیســت و نمیخواهــد قــدرت را از شــما بگیــرد،
بلکــه فلســفه بــه درد شــما هــم میخــورد .ایــن امــر
بــا تاســیس دانشــگاه برلیــن در  ۱۸۱۰یعنــی مــدل
جدیــدی از دانشــگاه کــه حقیقتجــو و مســتقل و
آزاد بــود بوجــود آمــد .امــا ایــن آزادی از نظــر هایدگــر
دچــار انحطــاط شــد و بــه یــک آزادی لیبــرال-
بورژوایــی تبدیــل شــد .درواقــع بــه بیمباالتــی گرفتــار
شــد و حــال بایــد دانشــگاه را بــه معنــای اصیــل آزادی
ی مــورد نظــر هایدگــر عبــارت اســت
برگردانیــم .آزاد 
از ارادهای کــه میخواهــد خــود را تحقــق ببخشــد و
االن ایــن اراده اراده ملــی اســت .دانشــگاه بایــد از ایــن
آزادی دفــاع کنــد.
شــریعتی یــادآور شــد :ارائــه دهنــده مقالــه معتقــد
اســت کــه هایدگــر یکــی از پنــج فیلســوف بــزرگ
تاریــخ فلســفه اســت .بنابرایــن بزرگتریــن فیلســوف
قــرن بیســتم اگــر بزرگتریــن اشــتباه سیاســی تاریــخ
فلســفه را بعــد از افالطــون کــرده باشــد مســئله مهمــی
اســت کــه بایــد بیــش از ایــن بــه آن پرداختــه شــود.
بنابرایــن بــا توجــه بــه خاســتگاه فلســفه اگزیســتانس
کــه طبــق آن هــر کاری کــه فیلســوف میکنــد بایــد
مبنــای فلســفی داشــته باشــد و ایــن کاری کــه هایدگــر
بــرای رفــرم میکنــد و تعریفــی کــه از آزادی میدهــد

لــذا بایــد مبانــی فلســفی آن نیــز طــرح شــود تــا گرفتــار
یــک اشــتباه سیاســی نشــود.
ش دریــدا
شــریعتی در ادامــه بــا اشــاره بــه خوانــ 
کــه خوانشــی دقیــق و صحیــح از موضــع هایدگــر و
دانشــگاه آینــده اســت گفــت :دانشــگاه در راه ،یــا
دانشــگاه آینــده ،دانشــگاه بالشــرط و… صورتهــای
مســتخرج از دیــدگاه هایدگــر اســت و لــذا ضــروری
موضــع هایدگــر دربــاب دانشــگاه بــه درســتی طــرح
شــود.
وی در ادامــه بــه وضعیــت دانشــگاه در ایــران پرداخت
و گفــت :اگــر بــه طــور خالصــه بخواهیــم وضعیــت
فرهنگــی در ایــران را همانگونــه کــه در کتــاب آمــده
اســت بیــان کنیــم ،دانشــگاه مــدرن در ایــران برخالف
دانشــگاههای اروپــا و غــرب کــه در تــدوام هــم بودنــد
و از یــک ســنت تبعیــت میکردنــد و متحــول میشــد
در ایــران ،چنیــن اتصالــی وجــود نداشــت و لــذا
مدرنیتــه بــه صــورت منقطــع بــا ســنت و امــری وارداتی
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بــه جامعــه ایرانــی ورود کــرد و نتوانســت ســنت مــا
متحــول و مــدرن کنــد .ایــن انقطــاع ادامــه یافــت وبــه
بعــد از انقــاب هــم رســید .االن مــا در دانشــگاهها دو
دپارتمــان داریــم؛ یکــی دپارتمــان فلســفه اســامی کــه
از زمــان مالهــادی تــا کنــون فقــط شــرح اســت و مــا
شــارح داریــم نــه فیلســوفان بزرگــی ماننــد مالصــدرا.
دیگــری دپارتمانهــای فلســفه غــرب اســت کــه
ترجمــه اســت .یعنــی مــا ترجمهاندیــش هســتیم .بیــن
ایــن دو دپارتمــان هــم بحــث و گفتگو نیســت و ربطی
بــه هــم ندارنــد چراکــه صورتبنــدی دورانهــا بــا هــم
فــرق میکنــد .هنــوز دنیــای گذشــته در یــک پارادایــم
دیگــری اســت و ایــن مشــکل اساســی صورتبنــدی
معرفتــی ماســت.
شــریعتی در ادامــه یــادآور شــد :دیگــر اینکــه نهــادی
کــه بایــد بــه عنــوان صنــف اســتادان (یونیورســیته)
ً
تشــکیل میشــد تشــکیل نشــد .مثــا بحــث علمـیای
کــه بیــن اســتادان یــا حتــی دانشــجویان یــا آن حیــات
فکــری کــه پیــش از انقــاب بــود االن وجــود نــدارد.
دانشــگاه امــروزی را یــک دانشــگاه مــرده میبینــم.
یعنــی حیــات فکــری حیــات جدلــی -علمــی کــه
مســئلهمحور باشــد در دانشــگاه وجــود نــدارد و
دانشــگاه بــه کارخان ـهای بــرای مدرکســازی تبدیــل
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در کتــاب فلســفه دانشــگاه تــاش
شــده راه حلهایــی بــرای دانشــگاه کنونــی داده شــود
امــا هنــوز موضــوع بــرای مــا گنــگ اســت گفــت:
در نهایــت ایــن کتــاب مــا را بــه نمیدانــم ســقراطی
میرســاند .امــا واقعــا راه حــل مــا بــرای بــرون رفــت از
ایــن بحــران چیســت؟ دانشــگاه بایــد بــه ایــن پرســش
بــزرگ پاســخ دهــد.
در ادامــه ایــن نشســت نوبــت بــه دکتــر محمدرضــا
حســینی بهشــتی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران
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رســید .وی در ابتــدای ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه
دربــاره فلســفه دانشــگاه تاکنــون یــک نوشــته متمرکــز
منتشــر نشــده بــود گفــت :اثــر پیــش رو بدیــن لحــاظ
اثــری قابــل تقدیــر و مبــارک اســت .بــا ایــن حــال
هنــوز بحثهــا در آغــاز راه اســت و الزم ســالیان ســال
در اینبــاره اندیشــیده و تأمــل شــود تــا بحثهــا بــه
پختگــی برســد .دربــاره برخــی از واژههــا احتیــاج بــه
ویراســتاری مجــدد اســت.
بــه گفتــه بهشــتی :کتــاب از دو بخــش تشــکیل
میشــود کــه بخــش اول اندیشــههای چهرههــای
مهمــی ماننــد کانــت ،هومبولــت ،هــگل ،دریــدا،
گادامــر ،هابرمــاس ،پراگماتیســم و… درباره دانشــگاه
بیــان شــده اســت .دربــاره کانــت و توج ـهای کــه بــه
ایــن وجــه از آن در ایــران شــده اســت فصــل بســیار
خوبــی نــگارش شــده اســت .همچنیــن بــه هومبولــت
توجــه شــده اســت کــه بــا وی یــک دگرگونــی عظیمی
در فرهنــگ و آمــوزش ایجــاد شــد و بــه نظــرم مــا هنوز
بــا ایدههــای اصلــی هومبولتــی آشــنایی کافــی نداریم.
چــرا کــه اگــر آشــنا میشــدیم میتوانســت هــم در
نظــام تعلیــم و تربیــت آمــوزش و پــرورش و هــم در
دانشــگاه تحــوالت ســاختاری بزرگی را شــاهد باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه بخــش دوم کتــاب گفــت :بخــش
دوم مقاالتــی در بــاب دانشــگاه ایرانــی اســت.
ً
مجموعــا دو حجــم مســاوی  ۳۵۰صفحــهای کــه
بالــغ بــر هفتصــد صفحــه میشــود تــاش کــرده
از زوایــای متعــددی موضــوع دانشــگاه را بــه تأمــل
فلســفی درآورد .خــود عنــوان کتــاب نیــز مقــداری
پرسـشبرانگیز اســت ،اینکــه دانشــگاه موضــوع بــرای
پرســش فلســفی قــرار بگیــرد .پرســش فلســفی را بایــد
دیــد کــه اساســا چیســت و چــه فرقــی بــا پرسـشهای
ً
روزمــره و پرســش علمــی دارد .اساســا ویژگــی
پرســش فلســفی چیســت؟ قدرمســلم ایــن اســت کــه
تــاش فلســفه ایــن اســت کــه واقعیــت زمانــه خــود را
بــه مفهــوم درآورد .یکــی از ابعــاد ایــن واقعیــت چیــزی
بــه نــام دانشــگاه اســت.
وی افــزود :دفترهــای ســیاه را وقتــی بــا همــکارم دکتــر
حیــدری میخواندیــم هرچنــد زبــان هایدگــر بســیار
ســخت و جملههــا ناتمــام اســت ،دیدیــم  ۱۲۰تــا از
ایــن قطعههــا دربــاره دانشــگاه اســت کــه نــکات
بســیار قابــل توجهــی دارد؛ نکاتــی کــه میتوانــد فهــم
مــا را از دیــدگاه هایدگــر تغییــر دهــد.
دکتــر بهشــنی نیــز بــا رجــوع بــه فصــل هایدگــر در
ایــن کتــاب گفــت :هنــوز مفاهیــم محــوری هایدگــر و
ایــدهای کــه دربــاره دانشــگاه دارد در ایــن فصــل ارائــه
نشــده اســت و فقــط بــه چهــار جملــه و بــا توجــه بــه
پــس زمین ـهای کــه مولــف دارد بســنده شــده اســت.
وی افــزود :بــه نظــرم بخــش دوم کــه دربــاره دانشــگاه
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ایرانــی اســت از جهــات مختلــف بــرای مــا بســیار مهم
اســت .نهــاد دانشــگاه مــا آنطــور کــه اشــاره شــده
بــا یــک هدفگــذاری تاســیس شــد .حــال میتــوان
پرســید هــدف فعلــی مــا بــرای داشــتن دانشــگاه
چیســت؟ و تــا چــه انــدازه آن هــدف بــرآورده شــده
اســت؟
بهشــتی در ادامــه بــا اشــاره بــه اختاللهــای نهــاد
دانشــگاه در زمانــه فعلــی گفــت :اگــر ایــن اختــال
منحصــر بــه نهــاد دانشــگاه باشــد خواهیــم گفــت
ایــن پریشــانی درونــی اســت .امــا اگــر ایــن اختــال و
پریشــانی را در رفتارهــای فــرد یــا جامعــه نیــز مشــاهده
کنیــم آنــگاه ایــن اجــازه را داریــم کــه بپرســیم آیــا
اختــال و پریشــانی دانشــگاه ریشــه در اختــال و
پریشــانی دارد یــا خیــر؟ اگــر چنیــن شــود آنــگاه مــا
مســئله دانشــگاه را در بســتری بزرگتــر طــرح کردهایــم.
طــرح دانشــگاه در یــک بســتر بزرگتــر داســتان هویــت

میخواهــم کــه بــه پرســش اول برمیگــردد بایــد
گفــت خیلیهــا نمیداننــد کــه از زندگــی چــه
میخواهنــد .بــه همیــن خاطــر یــک نارضایتــی از
زندگــی و التهــاب دامنگیرشــان اســت .ایــن چنــد
تصویــری بــودن یــا ابهــام تصاویــر ،خــود را در فکــر و
ســخن مــا آشــکار میکنــد.
وی در ادامــه گفــت :اگــر بخواهیــم تمــام
نهادهایمــان را ارزشگــذاری کنیــم بایــد بــه ایــن دو
پرســش برگردیــم و راه حــل را از ایــن مـوارد جســتجو
کنیــم کــه ایــن ناهمخوانــی از کجاســت؟ ابتــدا بایــد با
خودمــان صــادق باشــیم .اینکــه دانشــگاه چــه جایــگاه
و نقشــی را بایــد ایفــا کنــد؟ اگــر نمیتوانــد دالیلــش
ً
چیســت؟ اساســا دانشــگاه بایــد چــه پرســشهایی را
برایمــان پاســخ دهــد و مــا بــا چــه هدفــی دانشــگاه
تاســیس کردهایــم؟ و االن چــه فهمــی از دانشــگاه
داریــم؟

اســت .هویتــی کــه گرفتــار ناهمخوانــی و تالطــم
اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه
چــه نســبتی بیــن پرســش فلســفی مــا و دانشــگاه وجود
دارد؟ گفــت :بــه نظــرم رســید کــه پرس ـشها را بایــد
ســاده کنیــم تــا درجهــت گیریمــان دربــاره موضــوع
بدانیــم کــه چــه داریــم میپرســیم .در همیــن راســتا بــه
نظــرم رســید کــه مســئله مــا مســئله اتنولوژیــک اســت.
مــا در قبــال دو پرســش بنیــادی کــه نقــش بســیار
مهمــی در زندگیمــان دارد قــرار داریــم؛ یکــی اینکــه
مــن کــی هســتم؟ دوم اینکــه مــن چــه میخواهــم؟
شــاید اگــر ایــن دو پرســش را جــدی بگیریــم بتوانیــم
دربــاره وضعیــت فعلــی و آتــی مــان و راهــی کــه بایــد
برویــم درســتتر بیاندیشــیم و تصمیــم بگیریــم.
بهشــتی افــزود :دربــاره پرســش دوم یعنــی چــه

بهشــتی در ادامــه یــادآور شــد :اگــر از ایــن منظــر نگاه
کنیــم آنموقــع تــازه توانســتیم بــه ســرنخی کــه کتــاب
بایــد از آن آغــاز کنــد برســیم .ببینیــم کــه دانســتههایی
کــه داریــم را میتوانیــم کنــار بگذاریــم کــه خودمــان
ً
را بــه پرســش اصلــی برســانیم یــا خیــر؟ اتفاقــا پاســخ
ســقراطی وقتــی وارد شــد کــه ایــن پاسـخهای صریــح
و اولیــهای کــه همــه داریــم را کنــار بگذاریــم و بــه
صــورت جدیتــری بیندیشــم .ایــن کتــاب فتــح بابــی
اســت کــه مــا را متوجــه پرســش اصلــی از دانشــگاه
میکنــد .مــا بایــد یــک دورخیــز کنیــم کــه پرسشــمان
را تمییــز کنیــم و بــه تعبیــر الیــب نیتــس تمییــز فکــر
کنیم.

معرفی و نقد کتاب
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نقد و بررسی کتاب

«ایده آموزش عالی»

نشســت نقــد و بررســی کتــاب «ایــده آمــوزش
عالــی» هشــتمین نشســت از مجموعه نشسـتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» دوشــنبه  ۲۹مهرمــاه در
ســالن ســرای کتــاب خانــه کتــاب بــا حضــور دکتــر
حســین مصباحیــان ،دکتــر میثــم ســفیدخوش ،دکتــر
احســان اکرادی(یکــی از مترجمــان کتــاب) و دکتــر
علیرضــا مــرادی برگــزار شــد.

در ابتــدا دکتــر مـرادی عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی گفــت :قدمــت
شــکلگیری دانشــگاه از پیــش از انقــاب مشــروطه
بــا مباحثــی کــه دربــاره ترقــی و پیشــرفت مطــرح
میشــد اســت .در نهایــت بــا تاســیس مــدارس نویــن
توســط اصالحطلبــان قاجــار و بــه طــور مشــخص بــا
تاســیس دانشــگاه تهـران بــه شــکلی خــاص از مطالبات
ترقیخواهانــه در دوره پهلــوی اول بــه صــورت دانشــگاه
ته ـران ظهــور کــرد.
وی افــزود  :در ایــن دوران ایدههــای ملیگرایانــه،
ایدههایــی کــه در پــی عرفیســازی و ایدههــای رهایــی
بخــش درشــکل گیــری دانشــگاه نقــش داشــتتند .امــا
پرســش از اینجــا شــروع میشــود کــه دانشــگاه در
ای ـران متاثــر از کــدام یــک از ایــن اندیش ـهها بــود؟ آیــا
همــه بــه دنبــال تاســیس دانشــگاه بودنــد؟ دوم اینکــه
کارکردهــای دانشــگاه در ایــن کشــور چیســت؟ اینهــا

درواقــع پرسـشهایی اســت کــه پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی دنبــال میکنــد.
م ـرادی در ادامــه گفــت :بارنــت بــه ســنت انگلیســی
دانشــگاه متعلــق اســت .مدافــع نئولیبرالیســم آموزشــی
اســت هرچنــد او در نگاهــش بــه آمــوزش خطــای
تاریخــی دارد ،بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی از نئولیبرالیســم
آموزشــی دفــاع میکنــد دو پارادایــم در آن وجــود دارد؛
یکــی مســئله فرهنــگ دانشــگاهی یــا احتـرام گذاشــتن
بــه ارزشهایــی ماننــد آزادی بیــان ،اســتقالل دانشــگاه و
دوم کشــف حقیقــت عینی در دانشــگاه اســت .آنجایی
بارنــت خطــا میکنــد کــه مســئله رهاییبخشــی اســت
کــه آن را هــم از ســنتی دیگــر بــه ســنت نئولیبرالیســم
آموزشــی میکشــاند.
وی افــزود  :بــه همیــن دلیــل در گ ـزارش تاریخــی کــه
میدهــد اف ـرادی ماننــد افالطــون و حتــی یاســپرس را
در ایــن ســنت قــرار میدهــد .پژوهشــکده از بارنــت

دو کتــاب دیگــر بــا عناویــن «ایــده دانشــگاه بــوم
شــناختی» و «دانشــگاه آینــده» هــم ترجمــه و منتشــر
کــرده اســت.
دکتــر احســان اکــرادی یکــی از مترجمــان کتــاب بــا
بیــان پــس زمینههــای ارزشــی کــه در فصــل اول کتــاب
آمــده اســت و بــا طــرح ایــن پرســش کــه چ ـرا فلســفه
آمــوزش عالــی؟ ســخنان خــود را آغــاز کــرد و گفــت:
مــا در آمــوزش عالــی بــا یــک فقــر نظــری مواجــه
هســتیم .بــه دلیــل ایــن فقــر نظــری ،بــه س ـراغ فلســفه
آمــوزش عالــی رفتــم.
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه چ ـرا بارنــت
را انتخــاب کــرده اســت گفــت  :چیــزی کــه در اینجــا
مطــرح اســت بحــث تضعیــف دوگانــه آمــوزش عالــی
اســت کــه در فصلهــای ســوم و چهــارم تحــت عناویــن
تضعیــف معرفتشــناختی و تضعیــف جامعهشــناختی
آمــوزش عالــی از آن یــاد میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آمــوزش عالــی عنصــر گــم
شــده یــا حلقــه مفقــوده چیســت؟ چــه چیــزی ســبب
شــده کــه سـراغ فلســفه آمــوزش عالــی برویــم؟ گفــت:
ً
گاهــا در دانشــگاه بــا ایــن مواجهایــم کــه آمــوزش
عالــی فلســفه نــدارد .ایــن دغدغ ـهام بــود و بــه خاطــر
فقــر نظــری کــه وجــود دارد مــا را مجبــور بــه ترجمــه
ایــن کتــاب کــرد .آمــوزش عالــی بــا بحــران مواجــه
اســت؛ یکــی بحــث روش درک آمــوزش عالــی اســت
و دوم اصولــی کــه آمــوزش عالــی بــر ابتنــای آن اســتوار
شــده اســت و بحــث دیگــر نحــوه تضعیــف آن اصــول
اســت.
وی افــزود :اگــر بافتار آمــوزش عالــی را در نظر بگیرید،
در ایــن بافتــار مــا همــه رشــتهها را نظریهپــردازی
میکنیــم الــی خــود رشــته آمــوزش عالــی ،یعنــی نــه بــه
فلســفه و نــه بــه روش و بافتــار آن توجــه میشــود .مــا
یــک دیــدگاه کارکردگرایــی پارســونزی دربــاره آمــوزش
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عالــی داریــم کــه ویژگــی ذاتــی آمــوزش عالــی یــا
بحثهایــی تحــت عنـوان آزادی آ کادمــی و … خیلــی
مــورد توجــه ق ـرار نمیگیــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی از موضوعاتــی کــه در
کتــاب آمــده اســت گفــت :بحــث پیگیــری حقیقــت
کــه آیــا در آمــوزش عالــی حقیقــت مــورد کنــکاش
قــرار میگیــرد؟ آیــا حقیقــت عینــی اســت؟ بحــث
دیگــر آمــوزش لیبـرال اســت کــه دغدغــه بارنــت اســت
کــه بهشــت بازیافتــه میلتــون را مطــرح میکنــد .بحــث
دیگــر ایشــان اســتقالل دانشــگاهی اســت .بحــث دیگــر
انجمــن بیطــرف اســت .ایشــان معتقــد اســت کــه در
دانشــگاه لیبـرال دانــش بـرای دانــش اســت ،امــا واقعــا
ایــن مفهــوم عملیاتــی شــده اســت؟ آیــا دانشــگاه فقــط
جایــی اســت کــه دانــش صــرف تولیــد میشــود؟

ً
برخــوردار بــوده و نهایتــا کلیســاها دخــل و تســرفی
در آنهــا داشــتهاند .دولتهــا دخالــت چندانــی
نداشــتهاند و دانشــگاهها از اســتقالل مطلوبــی
برخــوردار بوردهانــد .امــا تنشــی کــه در اینجــا بارنــت بــا
آن مواجــه اســت ایــن اســت کــه دانشــگاههای مــدرن
جزئــی از دولــت مــدرن محســوب میشــوند و تحــت
قیمومیــت دولــت مــدرن هســتند .آمــوزش عالــی تحــت
ایــن دو تضعیــف معرفــت شــناختی و جامعــه شــناختی
بــا بح ـران مشــروعیت بخشــی مواجــه اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه فصــل دوم کتــاب کــه در آن
یــک باستانشناســی مفهومــی را مطــرح میکنــد گفت:
بارنــت بنمایــه آمــوزش عالــی را دچــار کنــکاش
میکنــد و میگویــد آمــوزش عالــی ریشــه یونانــی
دارد و بــه تمثیــل غــار افالطونــی ارجــاع میکنــد

اکــرادی در ادامــه افــزود :بحــث بعــدی کــه مولــف
مطــرح میکنــد بحــث عقالنیــت اســت کــه آن را
بــه هابرمــاس ارجــاع میدهــد .دربحــث دیگــری کــه
بنیــان ایــن کتــاب اســت تضعیــف دوگانــه آمــوزش
عالــی اســت کــه ایشــان دو اصــل را مطــرح میکنــد،
یکــی وجــود قلمــرو دانــش عینــی اســت ،دوم اینکــه
دانــش عینــی در بیــن اعضــای اجتماعــات دانشــگاهی
چگونــه اشــاعه پیــدا میکنــد.
وی یــادآور شــد :همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن اصــول
پایــه ایــن کتــاب هســتند و بــا شــک و تردیــد بــه ایــن
اصــول توجــه میشــود .در بحثــی بــا عن ـوان تضعیــف
آمــوزش عالــی مطــرح میکنــد کــه آمــوزش عالــی بــه
شــدت بــا دانــش در ارتبــاط اســت.
اکـرادی بــا اشــاره بــه برخــی از مباحثــی کــه در کتــاب
آمــده اســت ادامــه داد :یکــی دیگــر از مباحــث ،بحــث
تضعیــف جامعهشــناختی آمــوزش عالــی اســت .ریشــه
آمــوزش عالــی رســمی از زمــان قــرون وســطی اســت
و آمــوزش عالــی از همــان موقــع از اســتقالل بســیاری

ً
کــه دانــش ایــن جهــان صرفــا عالئمــی ثانــوی اســت
و دانــش واقعــی نیســت .موضوعــی را کــه افالطــون
بســیار تاکیــد میکنــد بحــث فراینــد گفتگــو اســت
کــه متاســفانه ایــن موضــوع در اجتماعــات دانشــگاهی
دچــار فراموشــی شــده اســت.
اکــرادی در پایــان بــا اشــاره بــه نتیجهگیــری گفــت:
تضعیــف معرفتشناســی آمــوزش عالــی مشــکلی در
ارتبــاط بــا دانــش عینــی و تضعیــف جامعهشــناختی
آمــوزش عالــی مشــکلی ناشــی از جایــگاه آمــوزش
عالــی در دولــت مــدرن اســت.
در ادامــه دکتــر حســین مصباحیــان عضــو هیئــت علمی
گــروه فلســفه دانشــگاه ته ـران بــا بیــان اینکــه چگونــه
میشــود بــا چنیــن کتابــی مواجــه شــد گفــت :یــک
شــکل مواجــه مــا بــا ایــن کتــاب ایــن اســت کــه فــرد
راجــع بــه ترجمــه کتــاب بحــث کنــد ،چـرا کــه ممکــن
اســت معادلهــا قابــل بحــث و نقــد باشــند ،دوم اینکــه
بــا کتــاب وارد بحــث محتوایــی شــویم .ایــراد ایــن
اســت کــه نویســنده حضــور نــدارد کــه بخواهــد
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بحثــی دربگیــرد .شــکل دیگــر هــم ایــن بــود کــه آدم
از دغدغههــای شــخصیاش بگویــد .ســعی کــردم کــه
تلفیقــی از ایــن ســه را ایجــاد کنــم بــا ذکــر اینکــه اینهــا
مالحظاتــی کلــی اســت.
در ادامــه بــا ذکــر اینکــه ابتــدا دو مالحظــه دربــاره
ترجمــه وجــود دارد گفــت :چـرا ایــده آمــوزش عالــی؟
ایــن کتــاب در ســال  ۱۹۹۰نوشــته شــده اســت و چ ـرا
ایــن کتــاب انتخــاب شــده اســت؟
مصباحیــان در ادامــه افــزود :دوم اینکــه برخــی از
معادلهــا انتخــاب شــده اســت کــه مســئله برانگیــز
ً
اســت .مثــا در صفحــه ) Common sense( ۱۰۵
«مشــترک المعانــی دانــش» آمــده اســت کــه خیلــی
دور اســت و مــا اصطالحــات فنــی و جــا افتــاده ماننــد
عقــل ســلیم ،فهــم عرفــی ،فهــم همگانــی و… ب ـرای
آن داریــم .ایــن نشــان میدهــد کــه مترجمــان محتــرم
بــه خــود واژههــا توجــه کردهانــد و ســعی کردهانــد
ترجمــهای از آن ارائــه دهنــد.
وی در ادامــه برخــی دیگــر از واژههــا را برشــمرد و
گفــت :ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه ترجمــهای
ً
فنــی و حرفــهای نیســت البتــه الزامــا غلــط نیســت،
امــا ترجم ـهای کــه بــا واژگان هابرمــاس منطبــق باشــد
نیســت .یعنــی بحــث معادلگــذاری یکــی از مهمتریــن
بحثهــا در ترجمــه اســت کــه در ترجمههــای فنــی
بایــد لحــاظ شــود.
()Openendedness
۲۸۲
صفحه
در
مصباحیان افــزود:
ً
«بازپایانــی» ترجمــه شــده اســت کــه اوال معنــا نــدارد
دوم اینکــه ترجمــه ایــن اصطــاح بیپایانــی ،یــا
بیانجامــی اســت .بنابرایــن از ایــن اشــکاالت در
معادلگــذاری وجــود دارد.
وی یــادآور شــد :امــا دربــاره خــود کتــاب شــاید بــه
دلیــل اینکــه رویکــرد مــا اهــل فلســفه ،رویکــردی
ً
نظــری و معطــوف بــه چیســتی امــور اســت .مثــا وقتــی
از فلســفه میپرســیم کــه فلســفه چیســت ســختترین
و جدیتریــن پرســش را داریــم میپرســیم .همیــن
گونــه دربــاره دانشــگاه صــدق میکنــد یعنــی وقتــی
میگوییــم دانشــگاه چیســت؟ ایــن پرســش بســیار
پرســش ســنگینی اســت .در ایــن کتــاب نــکات کلیدی
و هیجانانگیــزی کــه بــه دادههــای مــا یــا بــه نتایجــی
کــه در دســت داریــم چیــزی اضافــه نمیکنــد .یــا
اینکــه افقهــای جدیــدی بــرای مطالعــات آیندهمــان
بــاز نمیکنــد .حتــی ابهامــات و امــور مخــدوش و بــه
کار گرفتــن اصطالحاتــی کــه معلــوم اســت نویســنده
نتوانســته رابطــه نزدیکــی بــا آنهــا برق ـرار کنــد در متــن
وجــود دارد.
ایــن محقــق فلســفه افــزود :بحــث اصلــی کتــاب ایــن
اســت کــه ایــده آمــوزش عالــی چیســت؟ میخواهــد
بگویــد کــه ایــده آمــوزش عالــی لیبـرال میتوانــد وجــه
رهاییبخشــی داشــته باشــد کــه بــا دو مانــع کلیــدی
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معرفتشــناختی و دیگــری
مواجــه اســت .یکــی مانــع ً
مانــع جامعهشــناختی اســت .اوال وقتــی از رهاییبخشــی
صحبــت میکنیــم رهاییبخشــی را در هرجایــی کــه
بدانیــم در آمــوزش لیبــرال نمیتوانیــم داشــته باشــیم.
مــا ســه مرحلــه در آمــوزش داریم :آمــوزش بانکــداری،
چیــزی کــه در ایــران رایــج اســت یعنــی معلــم همــه
چیــز را میدانــد و دانشــجو چیــزی نمیدانــد .ایــن
نظــام آموزشــی را پائولــو فریــره نظــام بردگــی مینامــد.
وی افــزود :بعــد از ایــن مرحلــه مــا نظــام ارتباطــی یــا
مشــارکتی را داریــم و ایــن وجهــی اســت کــه در نظــام
لیبــرال و نئولیبــرال وجــود دارد .امــا اینکــه معطــوف
بــه رهایــی باشــد مســئله اســت .مــا فقــط بــا چهــار
فیلســوف تاثیرگــذار قــرن بیســتم؛ رورتــی ،دریــدا،
فوکــو و هابرمــاس اســت کــه میتوانیــم از نظــام
دانشــگاهی یــا فلســفه آمــوزش یــا ایــده آمــوزش عالــی
رهاییبخشــی صحبــت کنیــم .آن هــم رهاییبخشــی
از ســلطه حاکــم ،ســلطه حاکــم خــودش نظــام نئولیبرال
اســت .نظــام نئولیبـرال چگونــه میتوانــد وجــوه رهایــی
بخشــی ایــده آمــوزش را تعریــف کنــد؟ بحــث بارنــت
ایــن اســت کــه کل مباحــث در ســه ســطح پیــش
مــیرود کــه بــه نظــر مــن در هــر ســه ســطح نــاکام
بــوده اســت .یکــی اینکــه آمــوزش عالــی دارای وضــع
مفهومــی خــودش اســت و بــا اصطــاح خــودش بایــد
کشــف شــود .میگویــد کــه پرســش در ایــن ســطح
ایــن اســت کــه آمــوزش عالــی واحــد را میتــوان در
چندپارگــی اجمــاع دانشــگاهی و خــورده اجتماعــات
توضیــح داد.
وی افــزود :یکــی از نکاتــی کــه مســئلهبرانگیز اســت
ایــده آمــوزش عالــی یونیورســال ایشــان اســت .یعنــی
علیرغــم تنوعــات فرهنگــی کــه میتوانیــم داشــته باشــیم
یــک ایــده آمــوزش عالــی یونیورســال داریــم کــه خــود
ایــن یــک پرســش بــزرگ اســت کــه از آنجایــی کــه
فرهنــگ یونیورســال نداریــم هیــچ چیــز یونیورســال هــم
نداریــم.
مصباحیــان بــا اشــاره بــه ســطح دوم بحــث مولــف
گفــت :ســطح دوم بحثشــان ارائــه یــک تئــوری فراگیــر
آمــوزش عالــی اســت کــه در ایــن هــم ناموفــق اســت.
ســطح ســوم کنــکاش در معنــای اصطــاح آمــوزش
ً
عالــی اســت کــه معتقــد اســت نهایتــا بایــد بــه توانمنــد
ســاختن دانشــجو کشــیده شــود ،راهحلهایــی کــه
ارائــه میکنــد ،راه حلهایــی نیســت کــه از دل آن
برآینــد بلکــه بیشــتر نصحیــت اســت.
ً
وی در ادامــه افــزود :مثــا ایشــان چهــار راه حــل
ب ـرای وضــع رهاییبخشــی آمــوزش عالــی ارائــه کــرده
اســت؛  -۱دیدگاههــای انتقــادی بــه کانــون اصلــی
برنامــه درســی تبدیــل شــوند .دوم اجــازه ورود بــه
عناصــر رویکــرد بینرشــتهای در آمــوزش اســت .بــه
نظــر میرســد کــه ایــن هــم مبهــم اســت .ســوم بــه
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دیدگاههــای فلســفی و جامعهشناســی توجــه ویــژهای
شــود .همــه اینهــا توصیههایــی اســت کــه نــه بحــث
رویکــرد نظــری اســت و نــه رویکــرد انتقــادی و نــه
گشــودن افقهــای جدیــد اســت.
مصباحیــان افــزود :ضمــن اینکــه مؤلــف در بکارگیــری
مفاهیــم هــم دقــت کافــی را نــدارد .علتــش هــم ایــن
ً
اســت کــه ورودشــان یــک ورود فلســفی نیســت .مثــا
در بــکار بــردن یوتوپیــا ،اگــر یوتوپیایــی دســت یافتنــی
باشــد دیگــر یوتوپیــا نیســت .مــا یوتوپیــا را بایــد از
دریــدا زمانــی کــه میگویــد دوســتی از راه دور بایــد
یــاد بگیریــم.
وی ادامــه داد :در بحــث ایدئولــوژی کــه مولــف بــه
عن ـوان مانــع جامعهشــناختی مطــرح میکنــد اشــاراتی
کردهانــد کــه بــه پیچیدگیهــای بحــث ایدئولــوژی
واقــف هســتند ،امــا معتقــدم اگــر ق ـرار باشــد آمــوزش
عالــی وجــه رهاییبخشــی پیشــه بکنــد مطالعــات بایــد

نقــد ایدههــای ســلطه یافتــه باشــد و نقــد ایدههــای
ســلطه یافتــه در انحصــار هیــچ کــدام از معــارف
آ کادمیــک نیســت.
بــه گفته مصباحیــان :وقتی بارنــت از مفهــوم ایدئولوژی
بــه عن ـوان تلقــی رایــج اســتفاده میکنــد میدانیــم کــه
اصلــی و از وجــه رهاییبخشــی
چقــدر از مفاهیــم ً
دور میشــویم .اصــوال هیــچ ایدئولــوژی و سیســتم
رهاییبخشــی در داخــل سیســتم قــدرت نمیتوانــد
اتفــاق بیافتــد ،یعنــی هیــچ قــدرت و دولتــی سیســتم
آمــوزشای طراحــی نمیکنــد کــه زیــرآب فکــری
خــودش زده شــود.
وی در ادامــه بــه رویکــرد بینرشــتهای پرداخــت و
ً
گفــت :اساســا رویکــرد بینرشــتهای بــه چــه معناســت؟
دوســتان نمیداننــد کــه رویکــرد بینرشــتهای ماننــد
رشــتههای دیگــر یــک رشــته اســت .مــا نمیتوانیــم
بگوییــم کــه مــن رشــتهام فلســفه و رویکــردم

ایدئولــوژی باشــد .ایدئولــوژی مجموعـهای از عقایــدی
اســت کــه بایــد و نبایدهــا در آن مشــخص شــده اســت.
در حالیکــه کــه اگــر مــا مطالعــه جــدی از ایدئولــوژی
داشــته باشــیم مــی بینیــم کــه ایدئولــوژی علیــه ایــن
مجموعــه عقایــد اســت.
وی بــا اشــاره بــه ریشــه پیدایــش مفهــوم ایدئولــوژی
گفــت :دوســه تــه دورســی متفکــر انقالبــی فرانســوی
میگویــد کــه ایــن نظــام جدیــد انقالبــی بــا دو
پیشــینه خــود یعنــی مســیحیت و متافیزیــک کانتــی
تســویه حســاب بنیادیــن نکــرده اســت .بنابرایــن بایــد
ایدهشناســی کــرد .پــس ایدئولــوژی ق ـرار بــوده ماننــد
جامعهشناســی و … علومــی باشــد کــه کارش شــناخت
ایدههــا باشــد .یعنــی قــرار بــوده بــه یــک معرفــت
تبدیــل شــود کــه منشــأ شــکلگیری ایدههــا و عقایــد
را پیــدا کنــد .نــه اینکــه خــود بــه یــک مجموعــه عقایــد
متصلــب تبدیــل شــود .بنابرایــن ایدئولــوژی قـرار بــوده

بینرشــتهای اســت .مــا بــه جــای گفتگــوی رشــتهها
بایــد جنــگ رشــتهها را مطــرح کنیــم.
مصباحیــان یــادآور شــد :در ســال  ۱۹۴۴در دانشــگاه
میشــیگان رشــتهای بــه نــام رشــته تقســیمی علــوم
اجتماعــی مطــرح میشــود کــه قـرار اســت بــه مســائلی
کــه از انــدازه یــک رشــته بزرگتــر اســت بپــردازد و ایــن
ریشــه شــکلگیری بینرشــتهای اســت.
وی در پایــان گفــت :از خوانــدن ایــن کتــاب چیــزی
عایــدم نشــد .یعنــی ایــن کتــاب نــه مــن را تــکان داد
و نــه بحثــی برایــم گشــود .شــاید انتخابهــای بهتــر و
بهروزتــری بــرای ترجمــه وجــود داشــت.
دکتــر میثــم ســفید خــوش عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه از بارنــت
کتابهــای بهتــری وجــود داشــت کــه میتوانســت
ترجمــه شــود کــه بـرای افـرادی ماننــد دکتــر مصباحیــان
جذابیــت بیشــتری داشــته باشــدگفت :شــاید ایــن کتاب
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بــرای بــه رســمیت شــناختن ایــن حــوزه الزم باشــد و
از ایــن منظــر نکاتــی بــرای جامعــه علمیمــان داشــته
باشــد.
وی افــزود :ایــن کتــاب بــا یــک الگــوی منســجم
آموزشــی پیــش نرفتــه اســت کــه بگویــد کــه چــه
مســیرهای بایــد طــی کــرد.
ســفیدخوش بــه طــرح ایــده بــرای دانشــگاه اشــاره
کــرد و گفــت :طــرح ایــده ب ـرای هرچیــزی برخواســته
از یــک تنــش اســت .یعنــی تــا زمانــی کــه متفک ـران
و حامیــان جامعــه بشــری متوجــه تنشهایــی بــرای
وضعیــت موجــود نشــوند ،س ـراغ ف ـراروی از وضعیــت
موجــود و طــرح ایــده نخواهنــد شــد .بارنــت هــم بــه
ایــن موضــوع (ســاخت ســازمانی دانشــگاه) اشــاره
میکنــد ،توهمــی در ایــن نــگاه کــه جامعــه مــا گرفتــار
مدیریتگرایــی اســت بســیار فراگیــر اســت .هرچنــد از
نظــر مدیریتــی مســائل زیــادی داریــم امــا تمــام مســائل
دانشــگاه مشــکل مدیریتــی نیســت و خــود دانشــگاه
دچــار بح ـران اســت.
وی افــزود :مبــدع واژه ایــده در فلســفه ،افالطــون
اســت .تقابــل افالطــون بــا سوفیســتها در ایــن بــود
کــه سوفیســتها میگفتنــد کــه مشــکالت مســائلی
اســت کــه پیــش آمدهانــد و از طریــق جلســات مشــاوره
آنهــا را شناســایی و حــل میکنیــم .افالطــون دربرابــر
ایــن صحبــت از ایــده اســتفاده کــرد و وقتــی کــه از ایده
صحبــت میکــرد ابتــدا صحبــت از بحــران میکــرد.
ســفید خــوش افــزود :فـراروی از ســطح معمــول و دیدن
بحـران ،ایــده اســت ،درواقــع ایــده چشــمی اســت کــه
بــا آن واقعیــت را میبینیــد .ایــده فقــط آرمانــی نیســت
کــه بــه ســمت آن حرکــت میکنیــد.
وی در ادامــه بــه ایــده دانشــگاه پرداخــت و گفــت:
ایــده دانشــگاه در گام اول یعنــی توصیــف بحــران،
فلســفه دانشــگاه ابتــدا یعنــی بــه رســمیت شــناختن

بح ـران دانشــگاه ،ب ـرای اولیــن بــار افالطــون در رســاله
وضــع از ایــده ســخن میگویــد و در آنجــا نشــان
میدهــد کــه تنــش میــان زیبایــی محســوس و زیبایــی
علمــی و زیبایــی سیاســی چقــدر جــدی اســت کــه
فیلســوف ناچــار اســت از آنهــا عبــور کنــد و بگویــد که
زیباییهــای اینهــا را بایــد بــا چشــم ایــده زیبایــی ببینیــم.
ســفید خــوش در ادامــه گفــت :ایــده دانشــگاه در گام
اول یعنــی توصیــف بحـران ،فلســفه دانشــگاه یعنــی بــه
رســمیت شــناختن بحــران دانشــگاه .تردیــد دارم کــه
رهاییبخشــی یــک مفهــوم قــرن بیســتمی باشــد ،از
زمانــی کــه افالطــون بــا هومریهــا تنــش دارد بحــث
ایــده مطــرح اســت و تنشــی بــر ســر رهاییبخشــی
اســت .برنامــه فلســفه ،رهایــی از قیــد ایــن عقیدههــا
بــوده اســت .پرســش ایــن اســت کــه آیــا آ کادمیــا
جایــی نیســت کــه مــا بــرای رهایــی از عقیدههــا
برنامهریــزی کنیــم؟
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول تاریــخ وقتــی
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ســاختارها و… جــدی گرفتــه شــد مــدارس رونــق گرفته
اســت گفــت :رونــق مــدارس بــا جــدی گرفتــن ایــده
بــوده اســت و روش مــدارس هــم در طــول تاریــخ یــک
روش دیالکتیــک بــوده اســت.
ســفید خــوش بــا بیــان اینکــه واژه لیب ـرال آرت جدیــد
نیســت گفــت :آن چیــزی کــه مــا بــه عنــوان تفکــر
مــدرن میشناســیم از دل مدرســههای لیبــرال جــان
گرفتــه اســت .ایــده لیبرالــی کــه در آنجــا وجــود دارد
ً
ایــن اســت کــه هــرکاری کــه میخواهیــم بکنیــم لزومــا
نبایــد در بنــد مــدارس موجــود باشــد.
وی افزود :باجدایی نســبی سیاســت از کلیســا دانشــگاه
رســمی بیــن تقیــد بــه سیاســت و دیــن ســرگردان شــد.
امــا آزادی و رشــد را بیشــتر در تقیــد بــه دیــن جســتجو
میکــرد .ایــن امــر در ایــن کتــاب اشــاره شــده اســت
امــا زیــاد بــه آن نمیپــردازد.
وی در ادامــه یــادآور شــد :هومبولــت در بیان ـهای کــه
بــرای دانشــگاه ارائــه میکنــد میگویــد دانشــگاه
جدیــد دو ایــده بنیادیــن دارد یکــی آزادی و دیگــری
تنهایــی اســت .امــا هومبولــت چــرا بایــد از آزادی
صحبــت کنــد؟ چــون تنــش بــزرگ اســت.
وی افــزود :مســئله رهاییبخشــی مســئله بنیادیــن
دانشــگاه جســتجوگر حقیقــت اســت .بایــد روح تفکــر
فلســفه دربــاره دانشــگاه را حفــظ کنیــم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه دانشــگاه
در ایــران پرداخــت و گفــت :دانشــگاه در ایــران در
شـرایط بحرانــی اســت .ایــن کتــاب شــاید پرسـشهای
جدیــدی بــرای مــا ایجــاد کنــد .امــا ایدهپــردازی
دانشــگاه نبایــد بــه صــورت کالن باشــد بلکــه بایــد بــه
ً
صــورت تجربــه زیســته دانشــگاهیان باشــد و اساســا مــن
منتقد ایدهپردازی برای دانشگاه هستم.

معرفی و نقد کتاب
نقد و بررسی کتاب

«ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (از اندیشه تا عمل)»

نهمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
فرهنــگ و دانشــگاه بــه نقــد و بررســی کتــاب
«ارزیابــی کیفیــت در آمــوزش عالــی ایــران (از
اندیشــه تــا عمــل)» تالیــف دکتــر عبــاس بــازرگان
اســتاد دانشــگاه تهــران اختصــاص یافــت .در ایــن
نشســت کــه عصــر روز دوشــنبه  ۱۳آبــان مــاه در
ســالن ســرای اهــل کتــاب برگــزار شــد ،دکتــر عبــاس
بــازرگان ،دکتــر مقصــود فراســتخواه و دکتــر محمــد
دادرس ســخنرانی کردنــد و جلســه توســط دکتــر
رضــا ماحــوزی مدیریــت شــد.

دکتــر ماحــوزی ضمــن تشــریح جایــگاه کتــاب ارزیابــی
کیفیــت در آمــوزش عالــی در مجموعــه صاحبنظــران
آمــوزش عالــی ای ـران کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر شــده اســت بیــان داشــت،
دکتــر بــازرگان در ایــن کتــاب تجربــه علمــی و عملی خود
را در بــازه زمانــی بیســت ســال در حوزههــای پرشــکی،
آمــوزش عالــی و دانــش تخصصــی ارزیابــی کیفیــت،
کــه محصــول تجربــه زیســته در ســه قــاره آســیا ،اروپــا
و آمریــکا اســت ،بــه رشــته تحریــر درآوردهانــد و لــذا در
ایــن جلســه میخواهیــم ایــن تجربــه را بازخوانــی کنیــم و
دربــارهآن بحــث کنیــم.
در ادامــه دکتــر بــازرگان بــا اشــاره بــه تجــارب خــود
در زمــان تحصیــل و بعــد از آن گفــت :از ســال ۱۳۵۱
یعنــی حــدود  ۴۷ســال اســت کــه یکــی از اصلیتریــن
دغدغههــای ذهن ـیام کیفیــت در آمــوزش عالــی اســت.
بعــد از دوران تحصیــل و حضــورم در ســازمان ملــل کــه
بــه ای ـران برگشــتم اولیــن پرسشــم ایــن بــود کــه چگونــه
میتـوان بحــث کیفیــت را در آمــوزش عالــی ایـران داشــته

باشــیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در آن زمــان دوره دکتری
ســنجش آمــوزش را در دانشــگاه تهــران راهانــدازی
کــرد ه اســت بیــان داشــت در ســال  ۸۶بــه دنبــال همیــن
برنامههــا ،نهادســازی ب ـرای ســنجش کیفیــت را پیگیــری
کــردم.
بــازرگان یــادآور شــد :تقریبــا  ۳۰ســال اســت کــه تعــداد
دانشــجو در سراســر جهــان بــه نحــو قابــل محسوســی
افزایــش یافتــه اســت .در ایــران هــم اتفاقــی مشــابه
همیــن امــا در ســطح وســیعتری افتــاده اســت و تعــداد
ً
دانشــجویان در بــازه  ۴۰ســال تقریبــا  ۲۰برابر شــده اســت.
بــه ایــن معنــا از نظــر کمــی گســترش خارقالعــادهای
داشــتهایم امــا وضــع مــا از نظــر کیفیــت چگونــه اســت؟
بـرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بدانیــم کیفیــت بــه چــه
معنــی اســت؟
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه تعریف کیفیت ســاده نیســت و
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ماننــد تعریــف زیبایــی اســت گفــت :تعریــف رایجــی کــه
از کیفیــت وجــود دارد ایــن اســت کــه مصــرف کننــده از
محصــول شــما رضایــت داشــته باشــد .امــا پرســش ایــن
اســت کــه در آمــوزش عالــی مصــرف کننــده کیســت؟
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال  ۱۹۸۰تعریــف
کیفیــت آمــوزش عالــی متفــاوت شــده اســت گفــت:
امــروزه در ســطح جهــان اســتانداردهای کلــی بــرای
آمــوزش عالــی تعریــف نشــده اســت و در هــر منطق ـهای
متفــاوت اســت.
بــازرگان بــه طــرح وزارت بهداشــت در دهــه  ۱۳۷۵دربــاره
ارزیابــی درونــی کیفیــت اشــاره کــرد و گفــت :در آنجــا
ج ـواب بســیار خوبــی گرفتــه شــد و مــورد اســتقبال ق ـرار
ً
گرفــت کــه نهایتــا دانشــگاه ته ـران در ســال  ۱۳۸۵مرکــز
ارزیابــی کیفیــت دانشــگاه تهـران را تأســیس کــرد.
اســتاد دانشــگاه تهـران افــزود :در مــدت ایــن چندین ســال
کارهایــی کــه انجــام دادهام در ایــن کتــاب جمــعآوری
شــده و بخشــی از تجربــهای کــه بیــان کــردهام اســت.
در ایــن کتــاب چارچــوب کیفیــت ارزیابــی را مشــخص
کــردهام.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محمــد دادرس عضــو هیئــت
علمــی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه
ته ـران ضمــن معرفــی کتــاب دکتــر بــازرگان ،بــا اشــاره
بــه اینکــه کتــاب در پنــج فصــل طراحــی شــده اســت
بــه تشــریح فصــول کتــاب پرداخــت و گفــت :در فصــل
نخســت ارزیابــی بــه عنــوان بخشــی از نظــام توســعه
آمــوزش عالــی مطــرح شــده اســت و نقــش ارزیابــی را
در ایــن توســعه بــا پرس ـشهایی ماننــد مقصــد دانشــگاه
کجاســت؟ مطــرح کــرده اســت .پرســش دوم دربــاره
سیاســتها و خــط مشــیهایی بــرای رســیدن بــه آن
هــدف اســت .در نهایــت اینکــه محصــول دانشــگاه
چیســت؟ امــا چــون ارزیابــی جــدی گرفتــه نشــده اســت
مــا امــروزه بایــد بــه ایــن پرســشها پاســخ بدهیــم.
وی افــزود :در فصــل دوم چگونــه بــه آمــوزش عالــی
نــگاه کنیــم و نشــانهها و معیارهــای آمــوزش عالــی مطــرح
شــدهاند .فصــل ســوم نشــان دهنــده توجــه مؤلــف بــه
مقولــه دانشجوســازی اســت .فصــل چهــارم کتــاب بــه
الگــوی اعتبــار ســنجی اشــاره شــده اســت و در آنجــا
الگــوی اعتبــار ســنجی را معرفــی میکنــد کــه مبنــای
ارزیابــی و ارزشــیابی درونــی در ایــران اســت.
بــه گفتــه دادرس :بــا مطالعــه کتــاب متوجــه میشــویم
کــه ایــده و اندیشــه گفتمــان ارزیابــی آمــوزش عالــی را
دکتــر بــازرگان مطــرح کــرده و آن را فقــط در مقــام نظریــه
ندیــده اســت بلکــه در حــوزه عمــل هــم بــر ســر اجـرای
آن پافشــاری کــرده و لحظـهای پــا پــس نکشــیده اســت.
وی بیــان کــرد :دکتــر بــازرگان بــا اصـرار بــر اجرایی شــدن
اندیشـهاش باعــث تــداوم آن شــد بــه نحــوی کــه مــا امروزه
شــاهدیم ســاختارهایی در کشــور بـرای ارزشــیابی آمــوزش
عالــی طراحــی شــده و همایشهایــی نیــز بــه صــورت

معرفی و نقد کتاب
مــداوم برگــزار میشــود و بخشــی از ادامــه کار همیــن
همایشهاســت.
عضــو هیئــت علمی دانشــکده علــوم تربیتی و روانشناســی
دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد :چطــور میشــود یــک
اندیشــه را علیرغــم مقاومــت سیســتم اداری و مخالفــت
دانشــگاهیان پیــش بــرد؟ اگــر پیگیــری مــداوم و مســتمر
دکتــر بــازرگان نبــود مــا اندیشــه ارزیابــی کیفــی نظــام
آمــوزش عالــی را نداشــتیم .بــا ایــن ســاختار مــا بایــد بــه
آسیبشناســی ایــن نکتــه هــم بپردازیــم کــه سیســتم اداری
مــا بــه اندیش ـههای نــو چگونــه پاســخ میدهــد و چقــدر
از آن حمایــت میکنــد.
دکتــر مقصــود فراســتخواه دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه عن ـوان کتــاب گفــت :ایــن عن ـوان هــم طــرح
یــک کتــاب و هــم طــرح یــک زندگــی اســت .ایــن عنوان
ً
طــرح زندگــی اســتاد بــازرگان اســت .چــرا کــه اساســا
بـرای بــازرگان کیفیــت هــم موضــوع اســت و هــم زندگــی
اســت.
فراســتخواه بــا تشــریح دوران جوانــی دکتر بــازرگان گفت:
دکتــر بــازرگان جـوان آن زمــان وارد حیــات حرفـهایشــد
و در ســطح جهانــی تحصیــات آمــوزش عالــی را دنبــال
کــرد و اولیــن جایــی کــه خــودش را نشــان داد ،دانشــگاه
بوعلــی ســینا همــدان اســت کــه مقــرر بــود بــا یــک
الگــوی متفاوتــی از دانشــگاهها تاســیس شــود .بــازرگان
در آن زمــان یکــی از کنشــگران اصلــی آن اســت.
وی یــادآور شــد :درتابســتان  ۱۳۵۳بــا اســتفاده از تجــارب
افـرادی ماننــد تیلــور و … الگویــی را بـرای ارزیابــی ارائــه
کردنــد .در نتیجــه ایــن طــرح زندگــی بــازرگان را بایــد
مقــداری عقبتــر ببریــم .در ســال  ۱۳۵۵مــا دوره فــوق
لیســانس ارزیابــی کیفیــت در کشــور داریــم کــه نتیجــه
ذهــن توانــای دکتــر بــازرگان اســت .بایــد در اینجــا ایــن
شــعر موالنــا را کــه
ای بــرادر تــو همــه اندیشــهای /مابقــی تــو اســتخوان و

ریشــهای
گــر بــود اندیشــهات گل گلشــنی /ور بــود خــاری تــو
هیمــه گلخنــی
را بیــان کنــم و بگویــم کــه تنهــا چیــزی کــه بایــد بــه دکتــر
بــازرگان تقدیــم کرد گل اســت؛ (دکتــر فراســتخواه در این
قســمت از برنامــه چنــد شــاخه گل رز را بــه اســتاد بــازرگان
تقدیــم کرد(
فراســتخواه در ادامــه بــا بیــان اینکــه دکتــر بــازرگان
کنشــگری دانشــگاهی بــود کــه بــه فــرد ســازمانی تقلیــل
نیافــت گفــت :بــازرگان بعــد از انقــاب در ســازمان ملــل
در آفریقــا مســئول اشــتغال بــود و بــر اســاس کیفیــت و
ارزیابــی وارد ایــن مســائلشــد .بــازرگان در تمــام ایــن
دوران و حتــی در زمانــه فعلــی تفنــن نکــرد و نمیکنــد،
بلکــه بــه دنبــال کیفیــت و ارزیابــی اســت کــه ایــن امــر
هــم نیازمنــد کنــش و فعالیــت اســت.
وی یــادآور شــد :بــازرگان در ســال  ۱۳۶۹بــه ایــران
بازگشــت و آن دورانــی اســت کــه مصــادف بــا

شماره هفتم و هشتم | صفحه  | 51پاییز و زمستان ۱۳۹۸

شــکلگیری یــک نــوع عقالنیــت در ســطح جامعــه
اســت و ایشــان از ایــن ش ـرایط خــردورزی اســتفاده کــرد
و بــا افرادیــی ارتبــاط برقـرار کــرد کــه در ایــن کتــاب هــم
اشــارههایی شــده اســت.
فراســتخواه افــزود :بــازرگان از اول دهــه هفتــاد یــک خیــز
مجــدد برداشــت و مســئله ارزیابــی را یــک گام جلوتر برد.
وی چــون یــک کنشــگر دانشــگاهی اســت دانشــگاه را
مســئلهمند کــرد و بـرای آن ســوژه ارائــه داد و پاســخگویی
کــرد و همچنــان گفتمانســازی میکنــد .مــن شــهادت
میدهــم گفتمــان مــدرن ارزیابــی آمــوزش عالــی را دکتــر
بــازرگان درانداختــه و ایــن کتــاب شــمه کوچکــی از
عبــاس بــازرگان اســت.
اســتاد مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی
تاکیــد کــرد :عبــاس بــازرگان هــم تولیــد محتــوی و هــم
تولیــد فعالیــت میکنــد .در عیــن حــال رابطــه و شــبکه
هــم ایجــاد میکنــد ،نهــاد هــم میســازد .امــروز بایــد
اســتادان دانشــگاه تهــران اینجــا ازدحــام میکردنــد تــا
طــرح زندگــی اســتاد بــازرگان را مشــاهده میکردنــد.
وی در ادامــه افــزود :امــا بــازرگان چـرا از آموزش پزشــکی
شــروع کــرده اســت؟ بــرای اینکــه در پشــت آمــوزش
پزشــکی ،حرفــه اســت و ورود دکتــر بــه ایــن حــوزه
آ گاهانــه اســت.
فراســتخواه در ادامــه بــه بخشهایــی از کتــاب اشــاره کــرد
و گفــت :در فصــل یــک ایــن کتــاب مؤلــف میخواهــد
بگویــد کــه ارزشیابــی آموزشــی چــرخ پنجــم ماشــین
نیســت هرچنــد االن در ایـران چــرخ پنجــم اســت و بـرای
همیــن اســت کــه ایــن وضعیــت را داریــم .بــازرگان بــه
خاطــر نــگاه سیســتمی کــه دارد ارزیابــی را هــم از ایــن
زاویــه میبینــد و همیشــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه نتیجــه
چیســت.
وی افــزود :در فصــل دوم سیســتم نشــانگرهای آموزشــی
طــرح شــده اســت امــا چ ـرا مؤلــف بــه نشــانگرها توجــه
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معرفی و نقد کتاب
کــرده اســت؟ بـرای اینکه هــر فعالیتــی باید معیاری داشــته
باشــد و ایــن انتخــاب بســیار هوشــمندانه اســت .در فصــل
ســوم نگاهــی بــه دانشــجویان کــه اولیــن ذینفعــان بحــث
کیفیــت آموزشــی هســتند کــرده اســت .دکتــر بــازرگان در
فصــل چهــارم نگاهــی محلــی و هم نگاهــی جهانــی دارد،
میدانــد کــه در ســطح جهانــی تجاربــی هســت کــه بایــد
در ســطح بومــی از آنهــا اســتفاده کنیــم و نبایــد بــه نــام
بومیســازی تجــارب جهانــی را نادیــده گرفــت.
فراســتخواه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رتبهبندی مســبوق
بــه اعتبــار ســنجی اســت گفــت :بــدون اعتبارســنجی بــه
ســمت رتبهبنــدی رفتــن اشــتباه اســت متاســفانه االن در
ســاختار اداری و دانشــگاهی هــم ایــن مســئله را میبینیــم.
وی یــادآور شــد :پرســش ایــن اســت کــه مــدل حاکــم
بــر ارزیابــی در ایــن کتــاب مــدل مدیریتــی اســت هرچنــد
ایــن مــدل بســیار موثــر اســت امــا تصــور میکنــم ارزیابــی
بــه یــک دســت نامرئــی نیــاز دارد .یعنــی بــه یــک مــدل
اجتماعــی از ارزیابــی نیازمندیــم و نبایــد فقــط بــه مــدل
مدیریتــی اکتفــا کنیــم .چ ـرا کــه ارزیابــی یــک پــرس و
جــوی اجتماعــی اســت .در ای ـران خیلــی فرمهــا و دفاتــر
ارزیابــی داریــم امــا چــون در مــدل مدیریتــی محصــور
شــدهاند و بــه یــک مــدل اجتماعــی تبدیــل نشــدهاند
همچنــان احســاس میکنیــم کــه آمــوزش عالــی کیفیــت
نــدارد.
فراســتخواه در ادامــه بیــان داشــت :ش ـرایط امــکان ب ـرای
فعالیــت موثــر ارزیابــی چیســت؟ یکــی انتخــاب اجتماعی
اســت کــه در جامعــه مــا وجــود نــدارد .در جامعــه مــا
عقالنیــت اجتماعــی نهادینــه نشــده اســت و چــون کیفیت
نتیجــه عقالنیــت اســت پــس کیفیــت هــم وجــود نــدارد.
نمونــه آن هــم دانشــگاههایی اســت کــه فقــط میخواهنــد
خودشــان را ســرپا نگــه دارنــد.
بــه گفتــه فراســتخواه :شــاخص شــفافیت در ای ـران ۸/۲
از  ۱۰اســت و در رتبهبندیهــای جهانــی خیلــی پاییــن
هســتیم .در جامعـهای کــه شــفافیت وجــود نــدارد کیفیت
هــم وجــود نــدارد .همچنیــن جامعــه توانایــی قضــاوت
نــدارد بنابرایــن شـرایط امــکان بـرای ارزیابــی هــم وجــود
نــدارد .چگونــه میشــود فعالیــت ،کنــش و….همــه ایــن
مــوارد باشــد امــا بــه نتیجــه نرســید؟ آیــا مــا در محلــه
کــوران آیین ـهداری میکنیــم؟ فراســتخواه بــا بیــان اینکــه
کیفیــت باالنــس قــدرت اســت ادامــه داد :کیفیــت زمانی
حاصــل میآیــد کــه تمامــی ذینفعــان قــدرت داشــته
باشــند.
وی در پایــان یــادآور شــد :مــا فشــار هنجــاری هــم
بــرای کیفیــت نداریــم یــک علــت ایــن اســت کــه
اجتماعپذیریشــدن بینالمللــی نداریــم .یعنــی دانشــگاه
بایــد از طریــق ارتباطــی کــه بــا جهــان خــارج دارد
اجتماعــی شــود .مــا االن یــک نــوع انــزوا از اجتمــاع
ً
جهانــی پیــدا کردهایــم درصورتــی کــه قبــا اینگونــه
نبوده است.

نقد و بررسی کتاب

«هویتهای متغیر در آموزش عالی»

دهمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
فرهنــگ و دانشــگاه ،بــه نقــد و بررســی کتــاب
«هویتهــای متغیــر در آمــوزش عالــی» ویراســته
بارنــت اختصــاص یافــت .ایــن نشســت دوشــنبه
بیســتم آبانمــاه بــا حضــور دکتــر علــی خورســندی
طاســکوه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی ،دکتــر جبــار رحمانــی عضــو هیئــت علمی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،و
ســجاد یاهــک مترجــم ایــن کتــاب برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت ســجاد یاهــک بــا بیــان
اینکــه ایــن کتــاب بــه گفتــة بارنــت میخواهــد بــه
بحثهایــی دربــاره هویــت و گروههــای حرفهایــی
کــه در دانشــگاههای امــروزی دیــده نشــدهاند
بپــردازد .بــه گفتــه وی ،شــاکله کتــاب بدیــن صــورت
اســت کــه بحثهــای نظــری و مفهومــی در بخــش اول
آمــده و در پــی آن رگههایــی از هویتهــای متغیــر در
دانشــگاههای امــروزی و مقایســه آن بــا دانشــگاههای
نســل قدیــم ردیابــی شــده اســت.
وی افــزود  :در ایــن کتــاب ویراســتار مجموعــه ســعی
کــردهاســت بــه یــک نواختــی اثــر بیشــتر بپــردازد،
امــا در عمــل توفیقــی نداشــته اســت زی ـرا هویتهــا و
صداهــای مختلفــی در آمــوزش عالــی وجــود دارد و این
تنــوع باعــث شــده ایــن یکنواختــی بــه دســت نیایــد .در
ایــن کتــاب ،ســعی شــده اســت هــم دانشــجویان و هــم
اعضــای هیئــت علمــی و هــم صاحبنظ ـران و مدی ـران
مطالبــی را نوشــته باشــند .همچنیــن تــاش شــده اســت
هویتهایــی کــه در دانشــگاه معاصــر حضــور دارنــد
بــه بحــث گذاشــته شــود و بیشــتر ســعی بــر ایــن بــوده

کــه بــه گروههایــی کــه صدایشــان شــنیده نمیشــود
اشــاره شــود.
یاهــک یــادآور شــد :فصلهــای روشــن و موفقــی
در ایــن زمینــه در کتــاب طراحــی شــده اســت ،بــه
ویــژه در فصــل دوم کــه تیلــور بــه فــرد دانشــگاهی
امــروزی پرداختــه اســت .در ادامــه آمــده اســت کــه
چگونــه دانشــگاه امــروزی بــا نیازهــای بــازار و صنعــت
عجیــن شــده و دانشــگاهها بــه ضــرورت نیــاز بــه ایــن
ســمت کشــانده شــدهاند .همچنیــن فرهنــگ علــم
بــه فرهنــگ پژوهــش تغییــر کــرده اســت .بــه نقــش
حرفهایهــا هــم در اکثــر فصلهــا اشــاره شــده
اســت؛ بویــژه گروههــای علمــی در دانشــگاهها کــه
فعــال هســتند و هویــت خــود را بازســازی میکننــد.
ایــن موضــوع کــه چگونــه از عصــر طالیــی فاصلــه
گرفتهایــم هــم بــه بحــث گذاشــته شــده اســت؛ البتــه بــا
ً
اشــعار بــه اینکــه آیــا اساســا عصــر طالیـیای در علــم و
دانشــگاه وجــود داشــته اســت؟ آیــا ایــن افســانه اســت یا
وجــود داشــته اســت؟ بســیاری در ایــن زمینــه معتقدنــد
کــه ایــن حاصــل جــدا شــدن از علــم بــوده اســت کــه
االن شــاید دانشــگاهها بــه ســمت بــرآورده کــردن نیــاز
بــازار هســتند.
یاهــک در ادامــه بــا بیــان اینکــه در بخــش دوم بــا عنوان
پاس ـخها ،نویســندگان بــه پرس ـشهایی کــه در بخــش
اول مطــرح شــده اســت پاســخ دادهانــد گفــت :ارتبــاط
بــا بــازار و صنعــت خیلــی بــه ضــرر دانشــگاه نبــوده
اســت .خیلــی هــم ایــن ارتبــاط ب ـرای گروههــا و اف ـراد
بــد نشــده اســت .چــرا کــه دانشــگاهها میتواننــد
رشتههایشــان را ارتقــا بدهنــد .امــا دانشــگاهها زمانــی

معرفی و نقد کتاب
میتواننــد بــه عصــر طالیــی برســند کــه مســائل جامعــه
را پاســخ دهنــد.
وی افــزود :یکــی از درخشــانترین فصلهــای این کتاب
را جرالــد دالنتــی نوشــته اســت کــه نشــان میدهــد
چگونــه اعضــای هیئــت علمــی تحــت تأثیــر فشــارهای
خارجــی از جملــه بــازار و صنعــت قــرار میگیرنــد و
آنجــا اشــاره میکنــد کــه اعضــای هیئــت علمــی دچــار
تواره شــدهاند .دالنتــی معتقــد اســت ویژگــی
عــاد 
برجســته محیــط دانشــگاهی روزگار مــا تنــش آشــکار
بیــن زمینــه نهــادی و هویتهــای شــخصی اعضــای
هیئــت علمــی اســت .همچنیــن احســاس میشــود کــه
آمــوزش عالــی تحــت فشــار بــازار اســت.
یاهــک در پایــان گفــت :در ایــن کتــاب بــه دموکراتیــزه
شــدن آمــوزش عالــی اشــاره شــده و ایــن نکتــه
مــورد تأکیــد ق ـرار گرفتــه اســت کــه فضایــی کــه در
دانشــگاهها بـرای حضــور زنــان در دهــه شــصت ایجــاد
شــده اســت نشــان از دموکراتیــزه شــدن آمــوزش عالــی
در ســیر تطــور خــود دارد .یعنــی هویتهــای جدیــدی
در آمــوزش عالــی در حــال ظهــور کــردن اســت کــه
ً
قبــا وجــود نداشــت.
در ادامــه ایــن نشســت ،دکتــر علــی خورســندی
طاســکوه ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب را از دو بعــد
ســاختاری و محتوایــی میت ـوان بررســی کــرد ،گفــت:
کتــاب از ســاختار شــکیل و خوبــی برخــوردار اســت
و نشــر حرفــهای پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی بســیار ارزشــمند اســت .همچنیــن کتــاب
خیلــی خــوب و روان ترجمــه شــده اســت .امــا
نکتـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن کتــاب از
پانوش ـتهای توضیحــی و تکمیلــی مترجــم بــی بهــره
اســت.
وی افــزود :ســاختار کلــی کتــاب مشــتمل بر ســه بخش
اصلــی اســت :بخــش اول بــه مجموعــه هویتهــای
اصلــی مــی پــردازد کــه در دانشــگاههای امــروزی
زیســت دارنــد .در بخــش دوم ،تــاش شــده اســت
بــه مســائل و چالــش هایــی کــه در زمینــه هویــت هــای
دانشــگاهی وجــود دارد ،پاســخ داده شــود .در بخــش
ســوم ،بــه شــکل ویــژه بــه هویتهــای دانشــجویی
از زبــان بالفصــل خودشــان پرداختــه اســت.در بعــد
محتوایــی ،ایــن کتــاب حــول دو مفهــوم اصلــی یعنــی
«هویــت» و «صــدا» متمرکــز اســت .درواقــع ایــن
کتــاب ،بــه نوعــی ،دیالکتیــک بیــن هویــت و صــدا
در محیطهــای دانشــگاهی را بازنمایــی میکنــد .از
ایــن کتــاب یــاد میگیریــم کــه بــه میزانــی کــه صــدا
در دانشــگاه کنتــرل مــی شــود بــه همــان میـزان هویــت
دچــار آســیب میشــود ,و بــه میزانــی کــه صداهــا در
محیــط دانشــگاهی بــه پســتو فراخوانــده میشــوند،
هویتهــا دچــار چالــش میشــوند.

ً
خورســندی طاســکوه یــادآور شــد :اصــوال هویــت
دو بعــد اصلــی و کالن دارد؛ بعــد جامعــه شــناختی و
بعــد روانشــناختی .بعــد جامعــه شناســی ،در حقیقــت
مبنــای هویــت اجتماعــی مــا اســت .مــا هــر روز در
اقیانوســی از هویتهــا زندگــی میکنیــم؛ هویتهــای
شــغلی ،هویتهــای ملــی ،هویتهــای مذهبــی،
ت عشــیرهای ،هویتهــای قبیل ـهای ،هویتهــای
هوی ـ 
جهانــی ،هویــت ورزشــی و غیــره؛ اینهــا همــه بخشــی
از هویتهایــی هســتند کــه هــر روز بــا آنهــا زیســت
اجتماعــی خودمــان را معنــا میبخشــیم .هویتهــای
دانشــگاهی نیــز نوعــی از هویــت جمعــی اســت کــه
حداقــل بخشــی از شــهروندان با آن زیســت دانشــگاهی
دارنــد .کمــا اینکــه هویتیابــی آ کادمیــک ســابقه
تاریخــی دارد .بــه عنـوان نمونــه ،در قرن  ۱۲دانشــجویان
دانشــگاه بولونیــا جمــع شــدند و انجمنی تشــکیل دادند
تــا حقــوق تضیــع شــده خــود را از اجتمــاع اســاتید و
مدیریــت دانشــگاه اســترداد کننــد.
خورســندی یــادآور شــد :بــا وجــود ایــن ،برخــی
پرس ـشها دربــاره هویــت دانشــگاهی وجــود دارد کــه
ایــن کتــاب دربــاره آنهــا یــا ســکوت میکنــد و یــا
ً
خیلــی محافظهکارانــه بــا آنهــا برخــورد میکنــد .مثــا
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اینکــه آیــا همــه هویتهــای دانشــگاهی مفیــد هســتند؟
مفیــد بــودن از نظــر چــه کســی؟ در هــر صــورت،
همانگونــه کــه هویتهــا ،زیســت اجتماعــی مــا را معنــا
میبخشــند ،ممکــن اســت سرمنشــأ یــک ســری تالــی
فاســدهایی بــرای محیطهــای دانشــگاهی باشــند.
بهعبــارت دیگــر ،همــه هویتهــای دانشــگاهی ب ـرای
ً
فعالیتهــای آ کادمیــک الزامــا مفیــد نیســتند.
بــه گفتــه خورســندی ،واقعیــت ایــن اســت کــه
هویتهــای اجتماعــی یــک ســری ارزشهــا و
ایدئولوژیهــا را نمایندگــی میکننــد .هویتهــای
دانشــگاهی هــم جــدای از ایــن قاعــده نیســتند .مهــم
اینســت کــه بدانیــم ایــن هویتهــا و صداهــا ارزشهــای
چــه کســانی و ایدئولوژیهــای چــه گــروه یــا
گروههایــی را در دانشــگاه بازنمایــی میکننــد .پشــتوانه
ً
ایدئولوژیــک هویتهــای دانشــگاهی عمدتــا از آزادی
آ کادمیــک ناشــی میشــود کــه یکــی از ارزشهــای
نهــادی دانشــگاه اســت .آزادی آ کادمیــک این فرصت
را بــه هویتهــای دانشــگاهی میدهــد کــه صــدای
خودشــان را در دانشــگاه تولیــد و بازتولیــد کننــد .بــه
عبــارت دیگــر ،هویتهــای متکثــر در دانشــگاه بیانگــر
ً
ایدئولوژیهــای متکثــر اســت .دقیقــا بخاطــر همیــن
اســت کــه همیشــه یــک ســری تنشهــای هویتــی-
آ کادمیــک در داشــگاهها وجــود دارد.
بــه گفتــه خورســندی ،هویــت دانشــگاهی یــک امــر
ً
ســیال اســت و همــه هویتهــای دانشــگاهی الزامــا
بــرای رهبــری دانشــگاه قــدرت ایجــاد نمیکننــد.
بعضــی از هویتهــای دانشــگاهی ممکــن اســت
بهعنــوان عامــل امتنــاع توســعه دانشــگاهی و یــا
اعمــال قــدرت مدیریــت دانشــگاهی عمــل کننــد.
ً
جالــب اینجاســت کــه هویتهــای دانشــگاهی عمدتــا
جانبدارانــه عمــل میکننــد؛ ایــن امــر ممکــن اســت بــه
نفــع گســترش تبعیــض دانشــگاهی در انواعــش باشــد.

معرفی و نقد کتاب
خورســندی یــادآور شــد :بحــث صــدا زمانــی در
آمــوزش دانشــگاهی برجســته شــد کــه اف ـرادی ماننــد
پائلــو فریــره پداگــوژی انتقــادی را ترویــج کردنــد .ایــن
مســئله بطــور خــاص بــا پرســش بنیــادی اســپیواک در
مقالــه «آیــا زیردســتان میتواننــد ســخن بگوینــد؟» نیــز
ً
معاصــر بــوده اســت .مثــا طــرح ایــن پرســش کــه چـرا
در یــک برهــه خــاص صداهایــی بیشــتر تریبــون دارند و
صداهــای دیگــری بــه حاشــیه میرونــد ،یــک پرســش
بســیار انتقــادی در محیطهــای دانشــگاهی اســت .بــه
هــر حــال فرصــت شــنیده شــدن بــه صداهــای متنــوع
در دانشــگاه و مدیریــت ایــن صداهــا در دانشــگاه بـرای
رهبــری دانشــگاه بســیار حیاتــی اســت.
بــه گفتــه خورســندی طاســکوه ،دو نکتــه کلیــدی کــه
در زمینــه دو متغیــر هویــت و صــدا در دانشــگاه حیاتــی
اســت و در ایــن کتــاب هــم کــم و بیــش بــه آن پرداخته
شــده اســت ،یکــی پذیــرش واقعیــت چندپارگــی هویت
دانشــگاهی در محیطهــای دانشــگاهی و آثــار وضعــی
کــه آنهــا دارنــد .دیگــری تــاش رهبــری دانشــگاه برای
مدیریــت و کنتــرل ایــن هویتهــا و صداهــا اســت.
پرســش ایــن اســت کــه آیــا ایــن هویتهــای متکثــر
در دانشــگاه بــه قــدرت و کیفیــت رهبــری دانشــگاه
کمــک میکنــد؟ آیــا رهبــر دانشــگاه بایــد شــرایط
تولیــد و بازتولیــد ایــن هویتهــا را فراهــم کنــد؟ آیــا
رهبــری دانشــگاه میتوانــد پلــی ارتباطــی بیــن ایــن
ً
هویتهــا کــه عمدتــا همدیگــر را بخوبــی نمیفهمنــد،
بزنــد؟ اینهــا پرس ـشهایی هســتند کــه نیازمنــد زبــان
و منطــق جدیــدی ب ـرای مدیریــت و رهبــری آمــوزش
عالــی اســت .ایــن کتــاب بــه ایــن پرســشها پاســخ
نمیدهــد امــا طــرح آنهــا ب ـرای موفقیــت و اثربخشــی
رهبــری دانشــگاه ایرانــی بســیار مفیــد و حیاتیانــد.
دکتــر جبــار رحمانــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت

بــا بیــان اینکــه ایــده اصلــی کتــاب ایــن اســت کــه ســه
نیــرو بــر آمــوزش عالــی انگلیــس وارد شــده اســت و آن
را متحــول کــرده اســت گفــت :یکــی از ایــن نیروهــا
دولــت اســت کــه بــا بحــث تأمیــن منابــع مالــی در
دانشــگاه حضــور دارد و دیگــر اینکــه بــازار اســت کــه
بــه دانشــگاه نیــاز دارد و ســومی هــم جامعــه اســت کــه
بــه آمــوزش عالــی عمومیتــر نیــاز دارد.
وی افــزود :دانشــگاه دیگــر ماننــد گذشــته کــه در آن
یــک ســری آمــوزش دهنــد یــا یــک ســری پژوهــش
کننــد نیســت ،بلکــه یــک فراینــد پیچیــدهای را ایجــاد
کــرده اســت .از همیـنرو اســت کــه دانشــگاه بســتری
بـرای حضــور هویتهــای متکثــر شــده اســت .مــا ایــن
فرایندهــا را در ای ـران هــم میتوانیــم دنبــال کنیــم.
بــه گفتــه رحمانــی :نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در
ایــن شـرایط ،شــاهد هویتهــای متکثــری در دانشــگاه
هســتیم کــه عمــل میکننــد و بایــد بــه آنهــا توجــه
کــرد .وقتــی کــه صــدا را مطــرح میکننــد دو مســئله
بــرای ایــن گروههــای هویتــی طــرح میشــود؛ یکــی
اینکــه ایــن صداهــا بایــد شــنیده شــوند و دوم اینکــه ایــن
صداهــا بایــد صداهــای دیگ ـران را نیــز بشــنوند .یعنــی
منطــق دیالوکالوژیــکال ســاری شــود .ایــن خــود نشــان
میدهــد کــه مســئله ،منطــق گفتگویــی اســت و لــذا
فهــم و مدیریــت ایــن تکثــر ضرورتــی ب ـرای دانشــگاه
متکثــر امــروزی اســت.
وی افــزود :در کنــار ایــن تحــول نهــادی مــا تحــول
مفهــوم دانــش را هــم داریــم کــه به یــک پدیــده پیچیده
و متغیــر تبدیــل شــده اســت ،همچنیــن هویتهــای
دانــش هــم متکثــر شــده اســت .ایــن کتــاب میتوانــد
بــه مــا کمــک کنــد تــا نگاهــی بــه جامعــه ایرانی داشــته
باشــیم .دانشــگاه در ایــران هــم متحــول شــده اســت
و امــروزه اشــکال مختلــف دانشــگاه داریــم .دیگــر
اینکــه مســئله مداخلــه نهادهــای بیــرون در دانشــگاه
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ً
را هــم داریــم و زیســت جهــان دانشــگاهی عمیقــا
توســط نیروهایــی کــه از دولــت و بــازار و حکومــت
میآینــد مــورد اســتثمار و اســتعمار قـرار گرفتــه اســت و
هویتهــای دانشــگاهی دســتکاری شــدهاند.
رحمانــی یــادآور شــد :بالخــره ایــن هویتهــای دانــش
موجــود دانشــگاه امــروز چگونهانــد و چگونــه کار
میکننــد؟ مــا هنــوز اطالعاتــی از تحــول عمیــق ایــن
هویتهــا نداریــم .مــا همچنــان در امر مدیریــت ،روش
و منطــق مــا ســنتی اســت .دانشــگاه فرصــت واســازی
هویتــی را بــه مــا میدهــد .نکتــه جالــب دیگــر ایــن
اســت کــه در ایــران هــم هویتهــای دانــش متکثــر
شــدهاند و دانــش در دنیــای امــروز فــردی نیســت.
وی در ادامــه افــزود :گــذار از رشــته و موقعیــت میــان
رشــتهای بــرای تولیــد دانــش در جهــان امــروز هــم
یکــی از تناقضهــای دانشــگاهی ماســت .چـرا کــه در
رشــتهها گرفتــار یــک قبیلهگرایــی هســتیم .بــه تعبیــر
ایــن کتــاب ،شــاهد مغازههــای بســتهای از دانــش
هســتیم.
بــه گفتــه رحمانــی :ایــن قبیلهگرایــی موجــب رخــوت
در گروههــا شــده اســت .در شــرایط فعلــی منافــع
گروههــا در دایــره خودیهــا حفــظ میشــود .ایــن
منطــق در ایــران یــک پارادوکــس را ایجــاد کــرده
اســت کــه بــا الهــام از دیــدگاه بارنــت میتوانیــم آن را
توضیــح دهیــم و بگوییــم یــک بخشــی خــاف جهــت
حرکــت میکنــد .یعنــی هویتهــای مــا دارد بســتهتر
ً
میشــود و مســیر حرکــت صرفــا یــک طرفــه اســت و
بــه دالیــل مختلفــی خــودش را بازتولیــد میکنــد .بــه
ایــن معنــا در ایـران هویتهــای دپارتمانیمــا بــه ســمت
تــک صدایــی و مونولوگــی بــودن پیــش میرونــد.
ایــن رقابــت بیــن منافــع مــادی و عینــی ،قبیلهگرایــی را
ایجــاد و تشــدید کــرده اســت .یعنــی دانشــگاه مــا از
طرفــی بــه واســطه نیروهــای بــازار و تقاضــای جامعــه و
بــه واســطه مواجهههــای جهانــی و مداخلههــای دولــت
و حکومــت دچــار تکثرهایــی در هویــت شــده اســت
و از طرفــی مکانیزمهایــی داریــم کــه ایــن تکثــر را
ســرکوب یــا نادیــده میگیــرد.
وی در پایــان یــادآور شــد :دانشــگاه مــا را دچــار
آشــفتگی و تناقضهــای چندگانــهای میــان هویتهــا
میکنــد .یعنــی میلــی بــه ســمت هویتهــای متکثــر
و امــکان سیاســت هویــت و سیاســت معنــا در دانشــگاه
بوجــود آمــده اســت کــه بــه خاطــر تکث ـرات موجــود،
اضافــه شــده و در عیــن حــال میــل بــه بســته شــدن و
جزیــرهای شــدن هــم وجــود دارد .ایــن پارادوکســی
است که دانشگاه ایرانی درگیر آن است.

معرفی و نقد کتاب
نقد و بررسی کتاب

«انقالب علمی»

یازدهمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
فرهنــگ و دانشــگاه ،بــا نقــد و بررســی کتــاب
«انقــاب علمــی؛ حلقــه گــم شــده تمــدن مســلمانان
در ســیر تحــول علــم تجربــی» دوشــنبه یازدهــم
آذرمــاه بــه همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی و بــا همــکاری موسســه خانــه کتــاب
در ســالن ســرای کتــاب برگــزار شــد .ایــن نشســت
بــا حضــور دکتــر عبدالرســول عمــادی ،دکتــر امیــر
محمــد گمینــی ،دکتــر عبداللــه فرهــی (مولــف کتاب)
و بــا مدیریــت دکتــر رضــا ماحــوزی برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی بیــان
داشــت :دربــاره وجــود یــا عــدم وجــود علــم تجربــی
در ایــران قدیــم یعنــی قبــل از دوره ناصــری چنــد
رویکــرد داریــم کــه دو تــا از آنهــا برجســتهتر اســت؛
ً
یکــی قائــل اســت کــه اساســا تــا پیــش از ایــن دوره
علــم تجربــی نداشــتیم و بنابرایــن آن چیزیــی کــه در
نوشــتههای برخــی از بــزرگان ماننــد زریــن کــوب و
دیگــران مبنیبــر عصــر طالیــی جهــان اســام یعنــی
دوره ســامانیان و آل بویــه آمــده ،ناظــر بــر یــک
جنبــش فکــری اجتماعــی و سیاســی و فلســفی اســت
و نــه جنبــش علمــی تجربــی .بــه ایــن معنــا گویــی مــا
هیچــگاه علــم تجربــی نداشــتهایم.
وی افــزود :رویکــرد دیگــر ایــن اســت کــه علــم
تجرب ـیای کــه در دوران پیــش از مــدرن در ایــران یــا
در جهــان اســام رایــج بــوده هــم معنــی یــا هــم ســبک
بــا علــم جدیــدی کــه دانشــمندان امــروزی و جدیــد
در غــرب مــدرن بــدان اهتمــام دارنــد ،نیســت .بــه ایــن
معنــا ،نبایــد در بازخوانــی علــم تجربــی در دنیــای قدیم

ایــن ســرزمین ،آن علــوم را همســنخ علــوم تجربــی
مــدرن غــرب دانســت و از گفتگــوی آنهــا ســخن
گفــت.
بــه گفتــه ماحــوزی  :در هــر ایــن دو گفتمــان،
زمینــهای بــرای طــرح علــم تجربــی قدیــم در دنیــای
جدیــد وجــود نــدارد و گویــی بــه فــرض وجــود ،بایــد
یافتههــای دانشــمندان قدیــم را در مــوزه گذاشــت و
علــوم تجربــی جدیــد را بــا اشــتهای زیــاد وارد کــرد و
منــش و روش دانشــمندان جدیــد را تقلیــد کــرد .ایــن
در حالــی اســت کــه اگــر بــه برخــی از مالحظــات
ً
رقیــب ،مثــا بــه گفتههــای ابوالحســن فروغــی رئیــس
دارالمعلمیــن در  ۱۳۰۵توجــه کنیــم زمانــی کــه وی در
اقتــراح معــروف تعلیــم ابتدایــی یــا تعلیم عالیه؟ شــرکت
کــرد و دیدگاههــای خــود را نگاشــت ،توجــه کنیــم
میبینیــم او بــه صــورت خیلــی جــدی تاکیــد میکنــد
کــه کلیــت دو ادعــای فــوق و انــکار علــم تجربــی و یــا
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عــدم همســنخی علــوم تجربــی قدیــم و جدیــد ،ریشــه
در توطئــهای شرقشناســانه دارد .بــه گفتــه وی حتــی
اینکــه تعلیــم ابتدایــی را بــر تعلیــم عالیــه مقــدم بداریــم
بــه ایــن معنــا کــه مقدمــات نیــل بــه علــوم و فرهنــگ و
تمــدن غربــی را از نقطــه صفــر آغــاز کنیــم ،از همیــن
ایــده و چارچــوب تغذیــه میشــود .لــذا فروغــی
هشــدار میدهــد کــه شــرق شناســان اروپایــی ایــن
فکــر را در ذهــن مــا نهادینــه کردهانــد کــه مــا از اول
چیــزی نداشــتیم و بنابرایــن اگــر میخواهیــم دنیــای
جدیــد را بفهمیــم بایــد از ابتــدا آغــاز کنیــم و آغازیــن
نقطــه ،تعلیــم ابتدایــی اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه مــا دانشــمندان متعــددی داشــتیم کــه داشــتههای
علمــی آنهــا حتــی میتوانــد نقایــص دنیــای جدیــد را
هــم برطــرف کنــد.
در ادامــه دکتــر عبداللــه فرهــی مؤلــف کتــاب بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن کتــاب حاصــل پژوهشهایــی اســت کــه
در دوران تحصیــل دکتــری داشــته اســت گفــت :قصــد
مــن در ایــن کتــاب بــه هیــج وجــه تنهــا بیــان آن چیــزی
کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده نبــوده اســت .بلکــه
هــدف ایجــاد یــک گفتمــان بــرای اندیشــیدن و رونــق
گفتگــو بــوده اســت .زمانــی در همــان قرونــی کــه در
کتــاب مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت ،ردیههــای
بســیاری را از جانــب علمــا مشــاهده میکنیــم کــه در
نــوع خــود بســیار آموزنــده و محــل تأمــل اســت.
وی افــزود :شــکوکی کــه رازی مینویســد بســیار
جالــب اســت و یکــی از نیازهــای االن جامعــه علمــی
مــا شــک اســت .شــک بایــد در جامعــه زنــده شــود
تــا هــر چیــزی را بــه صــورت یقینــی نپذیریــم .یکــی
از بحثهایــی کــه در ایــن کتــاب محوریــت دارد
ســیطره متــون آموزشــی اســت کــه راه شــک و هرگونــه
انتقــاد را بســته اســت و ضربــه بســیار بزرگــی بــه علــم
و دانــش زده اســت .در حالیکــه اگــر بــه همــان
شــک فلســفیای کــه رازی طــرح کــرده اســت توجــه
میکردیــم ،وضعیــت علــم در جامعــه مــا بــه ایــن
صــورت نبــود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مذاهــب اســامی
تأکیــد کــرد :آزادی اندیشــه بــا ســیطره بعضــی از
اندیشــمندان بســته شــد؛ همانهایــی کــه راه را بــر
شــکاکان و فیلســوفان بســتند و انســداد فکــر را موجــب
شــدند.
بــه گفتــه فرهــی :جاهایــی در تمــدن اســامی
میتوانســتیم محصــوالت ایــن تمــدن را داشــته باشــیم
امــا ضعــف و فتــرت در تالشهــا در نهایــت بــه
تولیــدات علمــی بیشــتر و تولــد یــک انقــاب علمــی
تجربــی و شــکاندن پارادایــم علمــی غربــی (یونانــی)
منجــر نشــد.
وی بــا بیــان اینکــه الگــوی مــن در ایــن کتــاب ســاختار

معرفی و نقد کتاب
انقالبــات علمــی تامــس کــون بــوده اســت گفــت:
مــا انقــاب علمــیای کــه بتوانــد پارادایــم غالــب
را بشــکند و پارادایــم جدیــدی را جایگزیــن کنــد
نداشــتیم یــا اینکــه نتوانســتیم اصــول موضوع ـهای کــه
یــک دانشــمند غربــی بــا آن عل ـمورزی میکنــد را از
بیــن ببریــم .همچنیــن دربــاره فنــون و تبدیــل شــدن
آنهــا بــه علــوم نیــز توفیــق چندانــی نداشــتیم.
دیگــر ســخنران ایــن نشســت دکتــر عبدالرســول
عمــادی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی بــود کــه بــا بیــان اینکــه عن ـوان
کتــاب بــا محت ـوای آن ســازگاری نــدارد ســخن خــود
را آغــاز کــرد وگفــت :ایــن محت ـوا از منطــق انقــاب
علمــی کوهــن چنــدان تبعیــت نمیکنــد .هرچنــد کــه
مؤلــف اثــر جامعــی را گــردآوری کــرده اســت امــا اگــر
میخواســت ایــن عنــوان ،عنوانــی بــرای محتــوای
کتــاب باشــد میبایســت ابتــدا انقــاب علمــی در
یــک فصــل بیــان میشــد و شــواهد آن در یــک
چارچــوب ارئــه میگردیــد تــا نشــان دهــد بــر اســاس
شــواهد ،حرکــت بــه ســمت انقــاب علمــی کجــا
صــورت گرفتــه اســت .امــا متأســفانه اینچنیــن ســیری
در کتــاب مشــاهده نمیشــود.
وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش کــه امــا انقــاب
علمــی چــه زمانــی اتفــاق میافتــد؟ گفــت :اگــر
انقــاب را یــک دیــگ زودپــز در نظــر بگیریــم
اتفاقاتــی در آن دیــگ میافتــد تــا بــه انفجــار برســد
امــا چــه زمانــی ایــن دیــگ منفجــر خواهــد شــد؟
درواقــع زمانــی کــه دیــواره نتوانــد ًپاســخگوی فعــل
و انفعــاالت درون دیــگ باشــد .اوال انقــاب یــک
امــر پیــش بینــی نشــده اســت و همچنیــن در مــدل
انقــاب علمــی کوهــن اگــر چارچــوب را همــان دیواره
دیــگ در نظــر بگیریــد تــا زمانــی کــه ایــن چارچــوب
میتوانــد بــه پرس ـشها پاســخ دهــد پارادایــم ســرجای

خــودش باقــی اســت و انقالبــی رخ نخواهــد داد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ادعــای کتــاب بایــد منطــق
انقــاب علمــی در سراســر کتــاب لحــاظ میشــد و
مخاطــب آن را حــس میکــرد و مطالــب جمــع آوری
شــده بایــد منطقیتــر در کنــار هــم چیــده میشــدند.
بایــد یــادآور شــوم کــه انقــاب علمــی حلقــه گــم
شــدهای نیســت کــه اآلن مــا بــه دنبــال آن بگردیــم،
ً
بلکــه اصــا ایــن انقــاب شــکل نگرفتــه اســت .چــون
کارهایــی کــه در آن چهــار قــرن انجــام شــده اســت بــه
انقــاب منجــر نشــد .چــرا کــه انقــاب در شــرایطی
خــاص رخ میدهــد .از جملــه اینکــه بایــد یــک عــزم
جــدی وجــود داشــته باشــد.
عمــادی یــادآور شــد :حتــی دانشــمندانی کــه در بــازه
مــورد بحــث کتــاب شــکوکی را مطــرح میکننــد
نمیتواننــد آنهــا را بــا جدیــت بیــان کننــد .یعنــی
عــزم جــدی بــرای درگیــری بــا پارادایــم ارســطویی
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کــه پارادایــم غالــب بــوده در آن زمــان وجــود نداشــته
ً
اســت .چــون اصــا آنهــا درصــدد انقــاب نیســتند
بلکــه چارچــوب نظــری ارســطو را پذیرفتهانــد و ایــن
چارچــوب پاســخگوی پرســشهای آنهــا اســت .یــا
وقتــی کــه رازی و دیگــران شــکوکی را مطــرح میکنند
در آن چارچــوب پاســخ داده میشــود بنابرایــن هیــچ
گونــه ارادهای بــرای انقــاب وجــود نــدارد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :انقــاب یــک امــر ناگزیر
اســت و امــری نیســت کــه افســوس بخوریــم کــه چــرا
نمیشــود.
عمــادی در پایــان خطــاب بــه مؤلــف کتــاب یــادآور
شــد :گویــا شــما انقــاب علمــی را یــک امــر قابــل
مدیریــت میدانیــد و معتقدیــد اگــر در آن چهــار قــرن
جــوری دیگــر عمــل میشــد نتیجــه چیــز دیگــری
میشــد .در کل کتــاب تمایــزات جــدی بــا انقــاب
علمــی تامــس کوهــن دارد و کتــاب بــا ایــن آرایــش
رســایی چندانــی نــدارد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر امیــر محمــد گمینــی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده تاریــخ علم دانشــگاه
تهــران گفــت :بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا ایــن
کتــاب چیــزی بــه ادبیــات تاریــخ علــم اضافــه کــرده
اســت؟ بــه ســراغ ایــن کتــاب رفتــم .پرســش اصلــی
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه چــرا انقــاب علمــی در
تمــدن اســامی روی نــداده اســت؟ مــا در کتــاب
بعــد از مقدمــه بــه فصلــی دربــاره بابــل و … میرســیم
پرســش ایــن اســت کــه چــرا بایــد ایــن مطلــب و
مطالــب مشــابه کــه ارتباطــی بــا پرســش کتــاب ندارند،
طــرح شــوند؟ متأســفانه نویســنده دالیــل آن را بیــان
نمیکنــد و خواننــده بــا حجــم عظیمــی از مطالــب
پراکنــده و بیارتبــاط بــا پرســش اصلــی مواجــه اســت.
وی افــزود :کتــاب بــا یــک پرســش آغــاز شــده اســت
امــا نــخ تســبیحی کــه بتوانــد مطالــب مطــرح شــده در
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آن را بــه هــم مرتبــط کنــد وجــود نــدارد و نویســنده
هــم حضــور نــدارد تــا اینکــه بــه فصــل نتیجهگیــری
میرســد .اتفــاق دیگــر در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه
مطالــب نســنجیده مطــرح شــدهانــد .مثــا در صفحــه
 ۵۸وقتــی دارد از مفهــوم طبیعــت و فلســفه طبیعــت
میگویــد بــه یکبــاره بــه نگــرش انســان غربــی دربــاره
ً
طبیعــت در عصــر امــروزی میرســد کــه اصــا ربطــی
بــه محت ـوای ایــن کتــاب نــدارد یــا الاقــل ارتبــاط آن
بیــان نشــده اســت.
گمینــی یــادآور شــد :یــا در صفحــه  ۶۹زمانــی کــه
دربــاره صابئیــان بحــث میشــود معلــوم نیســت
کــه ایــن بحــث بــرای چــه آمــده اســت .یــا اینکــه
نمیفهمیــم کــه چــرا بایــد دیــدگاه و نظریــات فالســفه
را دربــاره ارض ،ســماوات ،قیامــت و… بخوانیــم .یــا
وقتــی بــه ســراغ مســائل نجــوم و بطلمیــوس در صفحــه
 ۱۰۸م ـیرود علیرغــم اهمیــت ایــن بحــث تنهــا یــک
صفحــه بــه نجــوم پرداختــه شــده اســت و آنهــم نیمــی
از آن بــه شهرســتانی اختصــاص یافتــه اســت.
بــه گفتــه گمینــی :نویســنده هیــچ تالشــی نمیکنــد
کــه مطالــب را بــه صــورت پختــه در اختیــار مخاطــب
قــرار بدهــد .نویســنده توانســته اســت از برخــی از
منابــع خــوب اســتفاده کنــد امــا از خیلــی از منابــع هــم
غافــل مانــده اســت .ســنتگراها بــا تمــام ادعایــی کــه
در فلســفه علــم دارنــد امــا کارهایشــان دقیــق نیســت و
نویســنده زیــاد بــه آنهــا پرداختــه اســت .از مقــاالت
و پژوهشهــای داخلــی هــم در ایــن کتــاب چنــدان
اســتفادهای نشــده اســت .مضــاف بــر آنکــه برخــی از
منابــع هــم چنــدان معتبــر نیســتند.
وی یــادآور شــد :نکتــه دیگــر افتــادن در ورطــه غلــط
ناسیونالیســتی اســت کــه تمــام علــم و دانــش را ایرانیــان
داشــتند و اســکندر آنهــا را دزدیــد و بــه اروپــا بــرد.
بایــد حواســمان باشــد کــه حتــی تاریــخ علــم مســلمانان
را هــم غربیهــا نوشــتند و لــذا نبایــد در ایــن دام
بیفتیــم .امــا برکنــار از همــه اینهــا ،پرسشــی کــه در ایــن
ً
کتــاب مطــرح شــده اســت اساســا غلــط اســت و در
نهایــت پاســخی هــم بــه آن داده نمیشــود .چــون مــا
نمیتوانیــم بپرســیم چــرا چیــزی اتفــاق نیفتــاده اســت
بلکــه میتوانیــم بپرســیم چــرا اتفــاق افتــاده اســت.
میتوانیــم بپرســیم کــه چــرا انقــاب علمــی در غــرب
رخ داده اســت.
گمینــی در پایــان بــا اشــاره بــه بخــش نتیجهگیــری
کتــاب گفــت :شــاید بتـوان گفــت بخــش نتیجهگیری
تنهــا جایــی اســت کــه میتوانــد مــورد توجــه قــرار
بگیــرد و کتــاب تــازه از ایــن قســمت آغــاز میشــود.
نکتــه مهــم و مثبــت دیگــر ایــن کتــاب گســتره منابــع
و زحمــت بســیار فراوانــی اســت کــه مؤلــف کشــیده
شده است و باید آن را ارج گذاشت.

نقد و بررسی کتاب

«عدالت جنسیتی در آموزش عالی»

دوازدهمیــن جلســه مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقــد و بررســی کتــاب
«عدالــت جنســیتی در آمــوزش عالــی» اختصــاص
یافــت .ایــن نشســت دوشــنبه هیجدهــم آذر مــاه
در ســالن ســرای کتــاب خانــه کتــاب بــا حضــور
دکتــر لیــا فالحتــی مولــف کتــاب ،دکتــر نهــال
نفیســی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی و دکتــر خدیجــه کشــاورز عضوهیئــت
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر لیــا فالحتــی بــا
بیــان اینکــه اولیــن پیــش فــرض در شــکلگیری
ایــن کتــاب ایــن بــوده کــه زنــان در آمــوزش عالــی
حضــور پررنگــی دارنــد تــا جاییکــه بــه زنانگــی
شــدن آمــوزش عالــی معــروف اســت گفــت:
اگرچــه از دهــه هفتــاد حضــور زنــان در آمــوزش
عالــی پررنگتــر شــده اســت امــا ایــن حضــور بــه
معنــی ایــن نیســت کــه همــه زنــان در همــه جــا
بتواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد یــا اینکــه
بتواننــد بــه رشــتههای مختلــف ورود پیــدا کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســئله خــاص ایــران
نیســت گفــت :در کشــورهای دیگــر هــم این مســئله
اتفــاق افتــاده اســت و فضــای آموزشــی برابرتــر
از قبــل شــده اســت .تــا جائیکــه در کشــورهای
منطقــه خلیــج فــارس هــم حضــور بیشــتر زنــان را در
آمــوزش عالــی شــاهد هســتیم .امــا ایــن برابــری یک
برابــری در دســترس بــرای همــگان نیســت و حتــی

ضمانتــی هــم بــرای برابریهــا وجــود نــدارد و از
آنجاســت کــه بحــث عدالــت مطــرح میشــود و
تاکیــد میکنــد کــه برخــی از گروههــا بــه منابــع
بیشــتری نیــاز دارنــد .بــه ایــن معنــا نــه تنهــا نابرابــری
وجــود دارد بلکــه از نظــر عدالــت هــم ایــن س ـوال
مطــرح اســت کــه آیــا طبقــات فرصــت دسترســی بــه
آمــوزش عالــی را بــه یــک انــدازه دارنــد؟
فالحتــی بــا تاکیــد بــر بحــث عدالــت افــزود :بــا
توجــه بــه ســهمیهها و فراینــد ورود بــه دانشــگاهها
عمــا پیــش فــرض دانشــگاه ،اختصــاص دانشــگاه
بــرای پولدارهــا اســت و ایــن پولدارهــا هســتند
کــه بــه کمــک پــول میتواننــد صندلیهــای
دانشــگاههای دولتــی را پــر کننــد .بــرای ایــن
امــر از ســازمان ســنجش خواســتیم کــه اطالعاتــی
را در دســترس مــا قــرار بدهــد کــه متاســفانه ایــن
اطالعــات تجمیــع نمیشــود در صورتیکــه در
امریــکا بســیار مــورد توجــه اســت و بــرای آن
برنامهریــزی میشــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بحثهــای موجــود در
کتــاب گفــت :بــه طــور کلــی بحــث دیگــر ایــن
کتــاب دسترســی ،ظرفیــت و دســتاورد اســت کــه
در کشــورهای آســیایی بــه آن توجــه شــده بــود .بــا
توجــه بــه بحثهــای توســعه پایــدار و همچنیــن
توســعه حضــور زنــان در آمــوزش عالــی امــا زنــان
نابرابــری را در داخــل آمــوزش عالــی تجربــه
میکننــد کــه ایــن نابرابــری در گروههــای علمــی
کامــا مشــهود اســت.
بــه گفتــه فالحتــی :علیرغــم توســعه حضــور زنــان
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در آمــوزش عالــی ،شــکاف کامــا پایــداری در
بخشهــای مختلــف آمــوزش عالــی وجــود دارد.
عدالــت در حــوزه آمــوزش عالــی بــه دو بخــش
حضــور در پذیــرش و بعــد از آن تقســیم میکنــد.
پیــش فــرض ایــن اســت کــه در حضــور ،برابــری
حاصــل شــده اســت امــا بــاز هــم در اینجــا ایــن
نابرابــری وجــود دارد و رونــد پذیــرش زنــان در
آمــوزش عالــی مســئله اســت.
فالحتــی افــزود :در بخــش پذیــرش و تفکــر هــم
علیرغــم آنکــه میگوییــم دانشــگاه زنانــه شــده
اســت تنهــا مدیــر زن در دانشــگاههای ایــران،
رئیــس دانشــگاه الزهــرا اســت .دادههــای کلــی
نشــان میدهــد ایــن آمــوزش عالــی حســاس بــه
جنســیت نیســت و بــه نیازهــای مخاطبــش هــم
حســاس نیســت و بــه مخاطبــش توجــه نــدارد.
بنابرایــن عدالــت در هــر ســه مرحلــه بــا یــک
پرســش جــدی مواجــه اســت.

الیههــای مختلــف جامعــه بــه صــورت منظوم ـهای
فعالیــت میکننــد در صورتیکــه در ایــران فقــط
ایــن امــر بــه آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی
منحصــر شــده اســت .امــروزه در ایــران فراینــد بــر
یادگیــری متمرکــز اســت نــه آمــوزش.
وی یــادآور شــد :بــه هــر ترتیــب بــا توجــه بــه روندی
کــه در اقتصــاد جهانــی داریــم خیلــی از کشــورها
در حــال بازنگــری سیســتم آمــوزش خــود هســتند.
بــه نظــر مــی رســد در آســیا هــم بخشهــای
ظرفیــت بــه درســتی توســعه یافتــه اســت ،امــا از
نظــر کیفیــت چقــدر توانســته اســت بــه اســتقالل
کشــور کمــک کنــد؟ بــه نظــر میرســد علیرغــم
شــعار زنانــه شــدن آمــوزش عالــی ،در رشــتههایی
کــه ارزش اقتصــادی دارنــد دختــران زیــاد نیســتند و
پیشبینــی میشــود کــه در مراتــب بــاالی علمــی
یعنــی دانشــیاری و اســتادی شــکاف جنســتی
عمیقــی وجــود داشــته باشــد و فقــط هشــت درصــد

وی در ادامــه گفــت :بحــث دیگــر ایــن بــود کــه
زنــان بعــد از فــارغ التحصیــل شــدن چــه وضعیتــی
دارنــد؟ براســاس آمارهــای رســمی زنــان متقاضــی
شــغل ،حداقــل دو برابــر مــردان هســتند .ایــن نشــان
میدهــد کــه در رونــد پذیــرش هــم نابرابــری
وجــود دارد علیرغــم اینکــه جمعیــت زنــان در
دانشــگاه بیشــتر از مــردان اســت.
بــه گفتــه فالحتــی :بخــش جــذاب ایــن بــود کــه
در بحــث عدالــت دریافتــم کــه آمــوزش همــان
یادگیــری اســت و نمیتــوان آنهــا را از هــم جــدا
کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تلقــی عمومــی
از آمــوزش در ایــران ،همــان یادگیــری اســت .در
کشــوری ماننــد امریــکا افــراد پــس از آمــوزش
عالــی در جامعــه رهــا نمیشــوند و الیــه الیــه از
آنهــا در مراحــل مختلــف حمایــت میشــود و

از اســتادان دانشــگاهها زن هســتند.
دومیــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر نهــال نفیســی
بــا بیــان اینکــه در قســمت اول کتــاب ،مولــف در
مقابــل رویکــرد لیبرالــی میایســتد جالــب توجــه
اســت گفــت :در ایــن قســمت نشــان میدهدکــه
بــه تدریــج زن و مــرد میتواننــد کارکردهــای خــود
را نشــان دهنــد .آمارهــا نشــان میدهــد کــه لزومــا
دانــش آموختــگان بیــکار مــرد نیســتند و تفــاوت
معنــاداری در آمــار بیــکاری مــردان و زنــان وجــود
دارد تــا جائیکــه ایــن آمــار در زنــان  ۳۵درصــد و در
بیــن مــردان  ۱۲درصــد اســت .یعنــی صرفــا هجــوم
زنــان بــه ســمت آمــوزش عالــی ایــن معنــی نیســت
کــه در ادامــه هــم مشــاغل را بــه همــان نســبت
کســب خواهنــد کــرد.
وی افــزود :در همیــن فصــل ســه دلیــل آورده
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شــده کــه چــرا بایــد در مقابــل ایــن دیــدگاه لیبــرال
ایســتاد .ابتــدا اینکــه خــرد و دانــش ایســتا نیســت.
ایــن پویایــی در م ـوارد متعــددی خــود را از جملــه
در کالس هــای درس و متــن هــای درســی خــود
را نشــان مــی دهــد .در کالســی کــه تعــداد پســران
بســیار کمتــر از دختــران هســتند امــا ایــن پســران
هســتند کــه معمــوال حــرف میزننــد و کالس را
بــه دســت میگیرنــد .اینکــه چــه عواملــی موجــب
ســکوت دختــران و عــدم مشارکتشــان در کالس
اســت مــورد بحــث نیســت .همچنیــن اشــکال زنانــه
دروس در بســیاری از رشــتهها دیــده نمیشــود و
محتــوی دروس کامــا مردانــه اســت .ایــن امــر هــم
مختــص ایــران نیســت بلکــه مــا شــاهد ایــن امــر در
دهههــای  ۶۰و  ۷۰در امریــکا هــم هســتیم و ایــن
مســائل در آنجــا هــم مطــرح بــوده اســت.
بــه گفتــه نفیســی :درآن زمــان بــا توجــه بــه ادبیــات
زنانــه کــه ادبیاتــی عاطفــی بــود ایــن ادبیــات از
طــرف مجامــع علمــی طــرد میشــد و پذیرفتــه
نمیشــد امــا پرســش ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
اینکــه االن ادبیــات عاطفــی مــد شــده اســت چــرا
بــاز نمونههــای زنانــه احضــار نمیشــوند و ایــن
مــردان هســتند کــه در خــط اول ایــن جریــان جدیــد
هســتند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دلیــل دوم بحــث
ســاختارهای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی اســت گفــت :فقــط هــدف وارد شــدن
بــه دانشــگاه نیســت چــرا کــه امــروزه میبینیــم
دانشــگاهها بــه تعبیــری زنانــه شــدهاند بلکــه بایــد
بــرای بعــد از آن هــم هدفــی داشــت و ســاختارها
اجــازه فعالیــت را بدهنــد .لــذا ســخن صرفــا برســر
آن نیســت کــه تعــداد زنــان در آمــوزش عالــی زیــاد
شــود بلکــه نقــد ســاختارهایی کــه تــا کنــون اجــازه
حضــور زنــان را نــداده و نمــی دهــد ،بایــد در
دســتور کار قــرار گیــرد.
وی افــزود :بحــث ایــن اســت کــه اگــر بــه ایــن
سیســتم نقــد داریــم آیــا فعالیــت خــود مــا در ایــن
سیســتم بــه نحــوی تاییــد همیــن سیســتم نیســت؟ در
همیــن سیســتم ،بســیاری از محدویتهــا رســمی
نیســتند و تعــداد زیــادی از دختــران دانشــجو از
طبقــات مختلــف بــا اعتقــادات سیاســی و فرهنگــی
مختلــف هســتند و ایــن امــر روی کاغــذ منعــی
نــدارد کــه شــرکت کننــد امــا در عمــل رقابــت
بســیار نابرابــری وجــود دارد.
نفیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه برابــری
فرصتهــا الزم نیســت بلکــه برابــری ظرفیتهــا
را بایــد لحــاظ کــرد گفــت :ظرفیــت ســازی را
بایــد بــه صــورت ســاختاری نــگاه کــرد و آن را بــه
صــورت فــردی در نظــر نگرفــت.

معرفی و نقد کتاب
وی در ادامــه بــه بخــش دیگــری از کتــاب کــه بــه
ایــران میپــردازد اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه نیمــی از کتــاب بــه سیاســتگذاری
میپــردازد ،شــاید بهتــر بــود عنــوان کتــاب بــه
جــای عدالــت جنســیتی ،سیاســتگذاری عدالــت
آموزشــی در جهــان نامیــده میشــد .نیــم دیگــر
کتــاب کــه بــه سیاســتهای آموزشــی در ایــران
اختصــاص یافتــه ،بــر سیاســت ســهمیهبندی
جنســیتی و سیاســت بومــی گزینــی متمرکــز شــده
اســت کــه از ســال  ۶۵بــه بعــد در ایــران اجــرا
شــده و موجهــای متأخــر آن بررســی شــده اســت.
بهدلیــل فقــر اطالعــات الزم بــرای همیــن دو حــوزه
نیــز شــاید بهتــر بــود بــرای ایــن نیمــه نیــز عنــوان
«جــای خالــی در آمــار» گذاشــته میشــد تــا نظــر
مخاطــب را بــه ایــن نقــص جلــب میکــرد .امــا
چیــز دیگــر علیرغــم کمبــود آمــار رو آوردن بــه
تحقیقــات کیفــی اســت .درصورتیکــه تحقیقــات
کمــی بازتاباننــده آنچیــزی نیســت کــه زنــان در
آمــوزش عالــی هســتند .پرســش ایــن اســت کــه
چــه میشــود کــه دختــران در مراحــل باالتــر
آمــوزش عالــی دیــده نمیشــوند و نیــاز اســت کــه
دختــران را در مراحــل باالتــر و پژوهشهــا بــه کار
بگیریــد .همچنیــن تجربــه زیســته زنــان و دختــران
در آمــوزش عالــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد
چــون در اینهاســت کــه مســئله زنــان و ســلطه
جامعــه خــودش را نشــان میدهــد.
دکتــر خدیجــه کشــاورز دیگــر ســخنران این نشســت
بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب جالــی خالــی مطالعــه
در زمینــه جنســیت را پــر میکنــد و از ایــن منظــر
مبــارک اســت بــه برخــی از ویژگیهــای مثبــت
کتــاب اشــاره کــرد و گفــت :در فصلهــای اولیــه
کتــاب تدقیــق مفهومــی خوبــی صــورت گرفتــه
اســت و واژههایــی کــه در جامعــه ناروشــن بــه کار
بــرده میشــوند دقیــق شــدهاند .نشــان میدهــد
کــه عدالــت بــه تحقــق واقعــی برابــری کمــک
میکنــد کــه نمونــه خیلــی خوبــی از تدقیــق
مفهومــی اســت.
عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی افــزود :ایــن کتــاب عدالــت را در ســه
بعــد ،دسترســی ،فراینــد و دســتاوردها میبینــد و
ســعی میکنــد کــه در ایــران بــه آنهــا توجــه کنــد.
در بخــش دسترســی تقریبــا رونــد زنــان در آمــوزش
عالــی را در دهــه  ۵۰در مراتــب مختلــف آمــوزش
عالــی نشــان میدهــد .در بحــث فرایندهــا نشــان
میدهــد کــه علیرغــم دسترســی راحتتــر زنــان،
امــا هنــوز فرایندهــای جــذب و پذیــرش مردانــه
اســت و زنــان مســائل بســیاری دارنــد.
کشــاورز بــا اشــاره بــه وضعیــت کمبــود آمــار در

جامعــه گفــت :شــاید بــا یــک ســری دادههــای
موجــود بتــوان ایــن ضعفهــا را تکمیــل کــرد.
کارهــای مهمــی ماننــد کار دکتر ســراج زاده و دکتر
جواهــری انجــام شــدهاند کــه میتوانــد ایدههایــی
دربــاره ایــن مســائل بــه مــا بدهــد یعنــی نشــان
میدهــد کــه چقــدر طبقــات بــاال در رشــتههای
بــاال و همچنیــن در دانشــگاههای تهــران پذیرفتــه
میشــوند و اینهــا میتوانــد نقــص آمــاری را تــا
حــدود زیــادی بــرای مــا بپوشــاند.
کشــاورز بــا بیــان سلســله مراتبــی بــودن رشــتهها
و دانشــگاه کــه در کتــاب نیامــده اســت گفــت:
سلســله مراتبــی بــودن اســت کــه بــه عــدم عدالــت
دامــن میزنــد و نشــان میدهــد کــه زنــان کجــا
میرونــد .رشــتهای ماننــد کشــاورزی کــه امــروز
زنانــه شــده اســت بــه ایــن خاطــر بــوده کــه از ارزش
واقعــی خــود افتــاده اســت و عمــا رشــتههایی را
کــه از ارزش میافتنــد زنانــه میشــوند و بــه ایــن
صــورت اســت کــه بیعدالتــی شــکل میگیــرد.
وی بــا بیــان تجربــه زیســته خــود در مواجهــه
بــا دانشــجویی کــه نخبــه بــوده و رشــته مــورد
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عالقـهاش اقتصــاد بــوده امــا بــا توجــه بــه اینکــه در
ســالی کــه کنکــور شــرکت میکنــد فقــط دانــش
آمــوزان رشــتههای ریاضــی و تجربــی میتواننــد
اقتصــاد شــرکت کننــد گفــت :اینهــا ناکامــان برتــر
در رشــته هســتند .درواقــع بــی عدالتــی در زندگــی
افــراد شــکلهای مختلفــی میگیــرد کــه بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .مثــا ســاختار نگهــداری
از بچــه در بیــن اســتاد – پژوهشــگران زن مهــم بــود.
کشــاورز بــا اشــاره بــه حضــور زنــان در رشــتههای
فنــی و مهندســی افــزود :اســتادان در ایــن رشــتهها
همچنــان نــگاه مردانــه دارنــد و بیــکاری را بــه
حضــور خــود دختــران نســبت میدهنــد و بحــث
دیگــر در ایــن زمینــه کارورزی اســت کــه دختــران
را در ایــن زمینــه راه نمیدهنــد .بــه هــر حــال بایــد
توجــه کــرد کــه دسترســی زیــاد شــده اســت امــا این
دسترســی در کجــا زیــاد شــده اســت؟ همانطــور
کــه اشــاره کــردم رشــتههایی کــه وانهــاده شــدهاند
بــه دختــران اختصــاص داده میشــود.
کشــاورز در پایــان بــا اشــاره بــه کارهــای تهرانیــان
گفــت :تمــام نقــد تهرانیــان بــه نظــام آمــوزش ایــن
اســت کــه دانشــگاههای مــا ظرفیــت آن مقــدار
دانشــجو در آن زمــان را ندارنــد .امــا امــروزه
میبینیــم کــه ایــن تعــداد بــه مــرز چهــار و نیــم
میلیــون نفــر رســیده اســت و دانشــجویان احســاس
میکننــد کــه دارنــد وقتشــان را تلــف میکننــد،
چــرا کــه چشــم انــدازی بــرای کار و آینــده
ندارند.

معرفی و نقد کتاب
نقد و بررسی کتاب

«زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»

ســیزدهمین نشســت از مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقد و بررســی کتــاب «زنان
در آمــوزش عالــی؛ تغییــر توانمندســاز» اختصــاص
یافــت .ایــن کتــاب بــه همــت بابــک طهماســبی
ترجمــه و توســط پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعی منتشــر شــده اســت .این نشســت دوشــنبه
بیســت و پنجــم آذر مــاه در ســالن ســرای کتــاب
خانــه کتــاب بــا حضــور دکترمریــم حســینی لرگانــی
 ،دکتــر ســمیه فریدونــی و دکتــر خدیجــه کشــاورز
عضوهیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر خدیجــه کشــاورز
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتماعــی و دبیــر نشســت ،بــا بیــان اینکــه چنــد
ســالی اســت روی مطالعــات جنســیت کار میشــود
گفــت :امــروزه بــا زنانــه شــدن آمــوزش عالــی
مواجــه هســتیم کــه چالشهــا و دســتاوردهایی بــرای
دختــران دانشــجو داشــته اســت .بــه گفتــه وی ،گروه
مطالعــات زنــان پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی تــاش میکنــد آثــار و پژوهشهایــی
در ایــن حــوزه انجــام دهــد و آنهــا را بــه مخاطبــش
برســاند .کتــاب زنــان در آمــوزش عالــی؛ تغییــر
توانمنــد ســاز هــم یکــی از آثــاری اســت کــه در ایــن
زمینــه ترجمــه و منتشــر شــده اســت.
در ادامــه دکتــر مریــم حســینی لرگانــی عضــو هیئــت
علمــی موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب در ســال  ۲۰۰۲یعنــی

 ۱۸ســال پیــش منتشــر شــده اســت و الزم اســت کــه
دربــاره نویســنده و آثــار آن اطالعاتــی داشــته باشــیم
گفــت :نویســنده آثــار متعــددی در حــوزه مطالعــات
ً
زنــان دارد کــه در ایــن کتــاب از روش کیفــی و بعضــا
از شــیوه پدیدارشناســی اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن
حــال شــباهت بســیار کمــی بیــن ســاختار متــن و
مصاحبههــا هســت.
وی افــزود :اشــکال جــدی در کتــاب ایــن اســت
کــه هیچگونــه فهرســت منابعــی وجــود نــدارد و بایــد
اصــول رفرنسدهــی رعایــت میشــد کــه نشــده
اســت و تنهــا مقالــه ســوم چندیــن پینوشــت دارد.
بحــث ایــن اســت کــه چگونــه یــک فــرد آ کادمیــک
بــدون اینکــه اخــاق آ کادمیــک را رعایــت کنــد
اثــری را منتشــر میکنــد .همچنیــن در کتــاب
ً
جمــات نامفهومــی وجــود دارد کــه بعضــا برخــی از
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آنهــا بــه ترجمــه اثــر برمیگــردد.
بــه گفتــه حســینی لرگانــی :کتــاب بــا دیباچــه
پژوهشــکده آغــاز میشــود کــه در آنجــا هــم
خواننــده رهــا اســت و نمیدانــد کــه مترجــم
کیســت؟ در عیــن حــال بســیاری از اطالعــات و
دادههــای کتــاب قدیمــی اســت و بــه زمــان تألیف آن
برمیگــردد و لــذا چیــز جدیــدی بــه مــا نمیدهــد و
ً
ایــن دادههــا ،دادههــای تعمیمپذیــری نیســتند .مثــا
بــه نظــرم امــروز در آســتانه ســال  ۲۰۲۰نمیتوانیــم
بگوییــم کــه زنــان در فضــای آمــوزش عالــی
بیگانهانــد هرچنــد حتــی امــروز هــم حضــور زنــان
در فضــای مدیریتــی و سیاســتگذاریهای کالن
آمــوزش عالــی کمرنــگ اســت چــون ســاختار
نهــادی آمــوزش عالــی مردمحــور اســت و حتــی بــه
مســائل بایولوژیــکال زنــان هــم توجهــی نمیشــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مقدمــه کتــاب گفــت:
در مقدمــه آمــده اســت کــه ایــن کتــاب دارای
یــازده مقالــه اســت امــا در ادامــه شــاهد  ۱۰مقالــه
هســتیم و معلــوم نیســت کــه یکــی از مقــاالت
ً
کجاســت؟ ظاهــرا یــک مقالــه از کتــاب اصلــی در
ترجمــه حــذف شــده کــه ای کاش ایــن مســئله در
مقدمــه مترجــم توضیــح داده میشــد .بســیاری از
ً
اصطالحــات و عبــارات کتــاب هــم واقعــا نیازمنــد
پانویــس هســتند کــه چنیــن چیــزی دیــده نمیشــود.
عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی بــا اشــاره بــه فصــول کتــاب افــزود:
در فصــل اول ایــراد ایــن اســت کــه وقتــی مــا اســامی
التیــن را بــه کار میبریــم بایــد در پانوشــت دربــاره
آنهــا توضیــح داده شــود امــا در اینجــا هیــچ ردی
از خانــم نویســنده وجــود نــدارد .همچنیــن در ایــن
فصــل بــه لــزوم طراحــی دورههــای درســی فاقــد
جنســیت اشــاره میشــود و بــه دروســی مثــل ســامت
و تندرســتی گریــزی زده مــی شــود کــه محتوایــی
مردانــه دارنــد و حتــی پژوهشــگران ایــن حــوزه و
 ۱۵هــزار نمونــه پژوهــش در دانشــگاه هــاروراد هــم
مــرد هســتند کــه بــا توجــه بــه تفاوتهایــی کــه
بیــن مــردان و زنــان وجــود دارد ،نیازمنــد بازنگــری
نوشــتهها هســتیم.
وی یــادآور شــد :مــورد دیگــر مقالــه روزنتــال اســت
کــه ســعی کــرده اســت مســئله نــژاد را بــا برنامــه
درســی دخیــل کنــد .هــم نویســنده و هــم مترجــم
درروانشناســی تحصیلــی و ســبک یادگیــری هیــچ
گونــه تخصصــی نداشــتهاند و ایــن از نوشــته و
ترجمــه بــه خوبــی مشــخص اســت .بررســیای
کــه در ســالهای قبــل داشــتم ایــن بــود کــه در
یادگیــری زنــان و مــردان ،جنســیت تأثیــری نــدارد
و تفــاوت معنــیداری بیــن آن وجــود نــدارد ،امــا

معرفی و نقد کتاب
در اینجــا نویســنده خــاف ایــن مســئله را مطــرح
میکنــد .در ایــن فصــل مطــرح میشــود کــه بیــن
ســبکهای یادگیــری زنــان و مــردان و رشــتههای
مختلــف تحصیلــی و مقاطــع مختلــف دانشــگاهی
تفاوتهــای معنــاداری وجــود دارد.
دکتــر حســینی لرگانــی بــا اشــاره بــه فصــل ســوم
کتــاب گفــت :در ایــن فصــل بیخانمانــی در
دانشــگاه مطــرح شــده اســت و میخواهــد هژمونــی
مردانــه را بــه رخ بکشــاند .رویکــرد نویســنده
در ایــن مقالــه یــک رویکــرد فمنیســتی رادیــکال
اســت .نویســنده مطــرح میکنــد مــا در اینجــا
بیخانمانانــی هســتیم کــه بــه دنبــال خانــه هســتیم.
در ایــن بخــش نویســنده بــه شــباهت دنیــای ارتــش و
تجــارت و تجربــه زیســته زنــان در فضــای آ کادمــی و
دانشــگاه اشــاره میکنــد و از حاکــم بــودن فضــای
ً
کامــا مردانــه بــر ایــن دو نهــاد حــرف میزنــد و
رتبهبنــدی اســتادان دانشــگاه و افســران ارتــش را
یکــی میبینــد .در ایــن سیســتم سلســلهمراتبی زنــان
هیئتعلمــی بیخانمانهــای دانشــگاه هســتند کــه
بــه دنبــال اثبــات کــردن خــود بــرای ســکنیگزینی
در ایــن فضــا هســتند .در ایــن میــان از مثلــث کلیســا،
ارتــش و دانشــگاه نــام میبــرد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در فصــل چهــارم
نویســنده اعتقــاد دارد کــه فمنیســم بــر میــان رشــتهای
مبتنــی اســت گفــت :اولیــن چیــزی کــه مــا بایــد برای
مخاطبانمــان در نظــر بگیریــم آزادی انتخــاب اســت
و بــرای اینکــه عالقــه بیشــتری بــرای ایــن رشــتهها و
درسهــا ایجــاد شــود بایــد برخــی از دروس اختیــاری
ً
باشــند .مثــا اینکــه مــا در میــان زنــان معادلــی بــرای
میــکل آنــژ نداریــم دلیلــی بــر بــی اســتعدادی زنــان
در نقاشــی نیســت ،بلکــه ایــن متأثــر از فضــای مردانــه
آمــوزش و همچنیــن تحمیــل عرفهــای اخالقــی

پوشــاندن بــدن بــرای زنــان اســت.
دکتــر حســینی لرگانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه بحــث
فصــل هفتــم کتــاب گفــت :در ایــن فصــل نویســنده
پنــج مولفــه بــرای بیعدالتــی جنســیتی مــیآورد و
معتقــد اســت کــه هم ـواره بیعدالتــی وجــود داشــته
و دارد .بیعدالتیهــای جنســیتی کــه همچنــان در
آمــوزش عالــی پابرجاســت از شــیوههای اســتخدامی
تــا انصــاف در تدریــس وجــود دارنــد .اگــر زنــان بــه
اقلیتهــای قومــی تعلــق داشــته باشــند ایــن شــکاف
ناشــی از سیاســت و اقتصــاد و مناســبات اجتماعــی
پررنگتــر میشــود .همچنیــن اگــر تعــداد زنــان
ً
دانشــجو بیشــتر شــده اســت ایــن اتفــاق عمدتــا در
رشــتههای کماهمیتتــر و در دانشــگاههایی بــا
جایــگاه پایینتــر رخ داده اســت .البتــه بخشــی از
عــدم مشــارکت زنــان در سیاس ـتگذاریهای کالن
دانشــگاه ناشــی از نقشهــای چندگانـهای اســت کــه
زنــان بــر دوش میکشــند.
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وی در پایــان یــادآور شــد :در فصــل دهــم هژمونــی
مردانــه احســاس میشــود .امــروزه میتوانیــم بــه
زنانمــان ببالیــم کــه چقــدر خــوب درخشــیدهاند.
ً
مثــا در رشــته پزشــکی تعــداد زنــان بیشــتر از
مــردان اســت .همچنیــن امــروزه تعــداد زنــان هیئــت
علمیمــان بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
دکتــر ســمیه فریدونــی عضــو هیئــت علمــی موسســه
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی دیگــر
ســخنران ایــن نشســت ســخن خــود را بــا اشــاره بــه
پژوهشــی کــه در ســالهای پیــش داشــته اســت
گفــت :در ایــن پژوهــش وقتــی از دختــران دانشــجو
پرســش میکردیــم کــه چــرا میخواهنــد بــه
دانشــگاه وارد شــوند؟ میگفتنــد کــه دانشــگاه
آنهــا را توانمنــد میکنــد .درواقــع ایــن کتــاب از
ایــن جهــت برایــم جــذاب بــود .مصاحبــه شــوندگان
دربــاره توانمندســازی چیزهایــی را مطــرح میکردنــد
کــه بهگون ـهای در کتــاب هــم بــه آنهــا اشــاره شــده
اســت و شــباهتی بیــن آنچــه در اینجــا هســت بــا
جاهــای دیگــر وجــود دارد .درواقــع کتــاب تصویــر
بزرگــی از آنچــه در آمــوزش عالــی رخ میدهــد بــه
مــا نشــان میدهــد.
وی افــزود :بایــد بــرای دانشــجویان مــرد و زن ایــن
پرســشها را بوجــود بیاوریــم کــه چــرا مطالعــات
ورزشــی مردانــه اســت؟ چــرا تعــداد اعضــای هیئــت
علمــی بیشــتر مــردان هســتند؟ واقعیــت ایــن اســت
کــه تعــداد زنــان فارغالتحصیــل از مقطــع دکتــرا
بیشــتر شــده امــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه
حضــور زنــان در هیئــت علمــی بــه همــان نســبت
افزایــش نداشــته اســت؟ درواقــع مــا بایــد دانشــگاهی
را طراحــی کنیــم تــا زن توانمنــد شــود.
بــه گفتــه دکتــر فریدونــی :ایــن کتــاب در ســال ۲۰۰۲
منتشــر شــده اســت و نقدهــای بســیار مثبتــی را در
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معرفی و نقد کتاب
برداشــته اســت امــا بــه نظــرم چیــزی کــه مترجــم را بر
آن داشــته کــه ایــن کتــاب را بعــد از  ۱۸ســال ترجمــه
کنــد مســائل مبتالبـهای اســت کــه مــا داریــم.
وی در ادامــه یــادآور شــد :زنــان آغــاز کننــده ایــن
تحــول هســتند و اگــر قــرار اســت تحولــی رخ بدهــد
بایــد از همیــن روالهــای انتخــاب و اســتخدام شــروع
کنیــم .بایــد مــردان را هــم بــه ســمت اولوی ـتدادن
بــه خان ـواده ســوق بدهیــم نــه اینکــه زنــان را مجبــور
کنیــم بــرای داشــتن موقعیتهایــی در جامعــه از
خانــواده دور شــوند .درواقــع بایــد تحــول از خــود
زنــان آغــاز شــود و بــه پرســش کــردن در کالس
درســی کــه میخواهــد تغییــر ایجــاد کنــد رو
بیاوریــم.
وی بــا اشــاره بــه کتــاب یکــی از اقتصاددانــان
امریکایــی کــه جایــزه نوبــل اقتصــاد را دریافــت
کــرده اســت گفــت :در ایــن کتــاب بــه ایــن مســئله
اشــاره میشــود کــه چــرا تعــداد مــردان ســفید پوســت
امریکایــی در مشــاغل بیشــتر اســت؟ در ادامــه دو
وجــه را مطــرح میکنــد و میگویــد کــه بیــن کســی
کــه قــرار اســت اســتخدام شــود و همچنیــن کســی
کــه قــرار اســت اســتخدام کنــد بایــد انتخابهــا و
ترجیحــات تغییــر کننــد .اگــر قــرار اســت تغییــری
صــورت بگیــرد بایــد از ایــن انتخابهــا آغــاز شــود.
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه ایــن انتخابهــا برســاخت
اجتماعــی اســت و تمــام مشــکل مــا در جامعــه همیــن
اســت.
عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی بــا بیــان اینکــه آســمان ماجراهــای
زنــان در همــه جــای دنیــا یــک رنــگ اســت بــه
شــباهتهایی کــه در مقــاالت کتــاب و وضعیــت
زنــان در جامعــه ایــران اســت اشــاره کــرد و گفــت:
کتــاب درواقــع میگویــد اگــر مــا خودمــان را
فمنیســت آمــوزش عالــی میدانیــم ،اگــر خودمــان
ِ
را کســی میدانیــم کــه مطالعــات زنــان برایمــان
خیلــی جــدی اســت و اینهــا را در دســته بــه حاشــیه
راندهشــدگان جامعــه میدانیــم چــه کاری بایــد
بکنیــم؟ کتــاب بــه مــا میگویــد کــه زنــان بــه زنــان
در آمــوزش عالــی کمــک کننــد.
دکتــر فریدونــی در پایــان یــادآور شــد :بعضــی از
دادههــا نیــاز بــه پانویــس داشــتند .همچنیــن خیلــی از
واژههــا را متوجــه نشــدم و مترجــم بایــد یــک معرفــی
از کتــاب میکــرد و میگفــت کــه چــرا کتابــی کــه
در  ۲۰۰۲منتشــر شــده را ترجمــه کــرده اســت .امــا بــا
همــه ایــن اح ـوال ایــن کتــاب از دســته کتابهایــی
بــود کــه راحتتــر توانســتم بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــم
و آن را بفهمم.

نقد و بررسی کتاب

«فساد دانشگاهی»

چهاردهمیــن نشســت از مجموعــه نشسـتهای
فرهنــگ و دانشــگاه ،عصــر دوشــنبه  ۲۳دیمــاه بــه
نقــد و بررســی کتــاب «فســاد دانشــگاهی» تألیــف
دکتــر داود حســینی هاشــمزاده اختصــاص یافــت.

در ابتــدای ایــن نشســت کــه در ســالن ســرای کتــاب
برگــزار شــد ،حســینی هاشــمزاده بــه معرفــی کتــاب
خــود پرداخــت و گفــت :ایــن کتــاب پنــج فصــل دارد
کــه فصــل اول آن بــه مفهومشناســی فســاد و فســاد
آ کادمیــک میپــردازد .در فصــل دوم وضعیــت فســاد
و فســاد دانشــگاهی بررســی شــده اســت .در فصــل
ســوم گونهشناســی فســاد ارائــه شــده اســت کــه
بــرای اولیــن بــار ایــن کار در دنیــا ارائــه شــده اســت.
محورهــای ایــن گونهشناســی ســه مــورد اســت؛ یکــی
بــر مبنــای تعامــات بیــن کنشــگران دانشــگاهی یعنــی
اســتاد ،دانشــجو ،کارمنــد و مدیــر اســت .در ایــن
بخــش مصادیــق تعامــات کنشــگران دانشــگاهی را
صورتبنــدی کــردهام و آن را بــا گونهشناســیهای
کالســیک موجــود از فســاد تطبیــق دادهام .بخــش
دیگــر مربــوط بــه تعامــات نهــادی فاســد بیــن نهــاد
دانشــگاه و ســایر نهادهــا اســت و ســومین دســتهبندی
برمبنــای فســاد در تولیــدات علمــی بــوده اســت.
وی افــزود :در ایــن فصــل مصادیــق هرکــدام از ایــن
گونههــا ارائــه شــده اســت کــه از ایــن لحــاظ کار
نویــی اســت و درگونهشناســی فســاد در جهــان کســی
را ندیــدم کــه فســاد آ کادمیــک را مــورد بحــث قــرار
داده باشــد و ســایر اشــکال فســاد را بــا آن قاطــی نکرده
ً
باشــد .مثــا فســاد اداری را جــدا کــردهام و گفت ـهام
کــه وقتــی میخواهیــم از فســاد آ کادمیــک صحبــت

کنیــم بایــد بــر کارویژههــای آن ســازمان تأکیــد کنیــم
وگرنــه فســاد اداری ماننــد فســاد در مناقصههــا و … در
همــه ادارات و ســازمانها وجــود دارد.
حســینی هاشــمزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه فصــل
چهــارم کتــاب گفــت :در فصــل چهــارم مدلــی بــرای
ســنجش فســاد در آمــوزش عالــی ارائــه کــردهام کــه
توانســته اســت در کار بــه مــا خیلــی کمــک کنــد.
در فصــل پنجــم بــه زمینههــا ،علــل ،پیآمدهــا و
راهبردهــای مبــارزه بــا فســاد پرداختــهام.
وی یــادآور شــد :مــن بــه عنـوان کســی کــه  ۲۸ســال
ً
زیســت دانشــگاهی داشــتهام مکــررا شــاهد فســاد در
نظــام دانشــگاهی بــودهام و بــه شــکل گســترده فســاد
را تجربــه کــردهام و مهمتــر اینکــه خــودم بــه کــرات
قربانــی فســاد دانشــگاهی شــدهام .بهعنــوان مثــال
اولیــن بــاری کــه قربانــی فســاد دانشــگاهی شــدم
زمانــی بــود کــه مســئولیت انتشــارات و چنــد مجلــه
علمــی -پژوهشــی را در دانشــگاه داشــتم .زمانــی کــه
رئیــس دانشــکده عــوض شــد و طبــق معمــول بایــد
گــزارش تخلفــات ســردبیران را مـیدادم کمتــر از یــک
هفتــه بــه مــن گفتنــد کــه بهتــر اســت اســتعفا بدهیــد و
در ایــن پســت نباشــید.
وی در ادامــه برخــی از تجــارب دیگــرش را در مواجهه
بــا فســاد آ کادمیــک برشــمرد و گفــت :همــه ایــن
مــوارد انگیزههایــی بــرای تأمــل بیشــتر دربــاره فســاد
دانشــگاهی در مــن شــد و موجــب شــد کــه برنامــه
مطالعات ـیام را بــر آن متمرکــز کنــم .درواقــع فــاز اول
مطالع ـهام ســنجش فســاد دانشــگاهی اســت .فــاز دوم
بررســی علــل فســاد دانشــگاهی اســت و فــاز ســوم
مطالع ـهام راهبردهــای مبــارزه بــا فســاد دانشــگاهی و

معرفی و نقد کتاب
ارتقــا ســامت نظــام آ کامیــک اســت کــه انشــاالله
آنهــا را بــه اجــرا درخواهــم آورد .در واقــع ایــن برنامــه
پژوهشــیام اســت کــه بــه صــورت خویــش فرمایــی
آنهــا را انجــام میدهــم.
حســینی بــا اشــاره بــه فصــل دوم کتــاب گفــت :در
ایــن فصــل تــاش کــردهام تصویــری از وضعیــت
فســاد دانشــگاهی در ایــران را ارائــه کنــم و پیونــدی
بیــن ســطح کالن فســاد و ســطح ســازمان برقــرار
کنــم .یعنــی فســاد هــم از ســطح کالن جامعــه بــر
آمــوزش عالــی تأثیــر میگــذارد و هــم اینکــه آمــوزش
عالــی بــه بازتولیــد فســاد در جامعــه و تشــدید آن در
ســطح کالن جامعــه کمــک میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه آمارهــای ســازمان بینالملــل
شــفافیت و نمــره ایــران گفــت :االن نمــره مــا ۲/۸
دهــم اســت کــه پیــش بینــی میکنــم بــا توجــه بــه
شــرایط اجتماعــی و بینالمللــی و تحریمهــای
موجــود ایــن نمــره نــزول کــرده و بــه  ۲/۵برســد و
همانطــور کــه میدانیــد نمــره پاییــن تــر از  ۳یعنــی
فســاد گســترده ،باتوجــه بــه آمارهــای ایــن ســازمان
کشــور مــا در  ۱۶ســال گذشــته دچــار فســاد گســترده
بــوده اســت .پیــش بینــی میکنــم کــه مــا در ســطح
بینالملــل بــه ســطح پایینتــری نــزول کنیــم و شــاهد
افزایــش فســاد خواهیــم بــود.
مؤلــف کتــاب فســاد دانشــگاهی در ادامــه بــا اشــاره
بــه برخــی از یافتههــای خــود دربــاره فســاد اداری
مالــی گفــت :یافتههــا نشــان میدهــد کــه فســاد
آ کادمیــک کمتــر از فســاد اداری -مالــی اســت بــا این
حــال بــاز هــم زیــاد و خیلــی زیــاد اســت و یافتههــا
نشــان میدهــد کــه مــا در نهــاد دانشــگاه دچــار فســاد
گســترده هســتیم .البتــه فســاد در دانشــگاههای تهــران
کمتــر از فســاد در دانشــگاههای کل کشــور اســت.

وی در پایــان مهمتریــن زمینــه بــرای فســاد دانشــگاهی
را عــدول دولــت از اصــل  ۳۰قانــون اساســی دانســت
و یــادآور شــد :ایــن اصــل معتقــد اســت کــه آمــوزش
بایــد رایــگان باشــد و عــدول از ایــن اصــل باعــث
شــده کــه دانشــگاه بــه ســمت تجــاری شــدن بــرود و
دچــار فســاد دانشــگاهی شــود.
در ادامــه دکتــر مجتبــی امیــری عضــو هیئــت علمــی
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه
اینکــه آقــای حســینی هاشــمزاده کار خــوب و
جدیــدی در زمینــه فســاد کــرده اســت گفــت :عــاوه
بــر جدیــد بــودن ایــن کار ضــرورت آن بــه خاطــر
نقــش نهــادیای کــه آمــوزش عالــی دارد انکارناپذیــر
اســت .ســوم اینکــه کتــاب براســاس تجــارب زیســته
نویســنده اســت کــه قابــل تأمــل اســت و چهارمیــن
امتیــاز ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــر تحقیقــات
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میدانــی اســتوار اســت.
وی در ادامــه افــزود :نویســنده تعریفــی از فســاد ارائــه
میکنــد کــه خــود ارزشــمند اســت هرچنــد نمیتـوان
گفــت کــه جامــع و کامــل اســت .ارزش دیگــر
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه هــرکار تحقیقــی زمانــی
ارزشــمند اســت کــه بتوانــد یــک جریــان تحقیقاتــی را
بــه دنبــال داشــته باشــد خوشــبختانه همانطــور کــه در
گــزارش آقــای حســینی هاش ـمزاده هــم آمــده خــود
ایشــان ایــن برنامــه را دارد امــا امیــدوارم کــه ایــن کار
میدایــی بــرای تحقیقــات بیشــتر بشــود و دیگــران هــم
بــه ایــن حــوزه وارد شــوند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران یــادآور شــد:
نکتـهای کــه بایــد بیشــتر روی آن کار شــود ایــن اســت
کــه مــا در مدیریــت میگوییــم وقتــی میخواهیــد
یــک مســئله را حــل کنیــد بایــد یــک ســطح از مســئله
باالتــر برویــد واال خودتــان جزئــی از مســئله خواهیــد
شــد .هرچنــد تعاریفــی کــه از فســاد مطــرح شــده
اســت و در فصــل پنجــم بــه علــل و پیامدهــای فســاد
اشــاره کردهایــد امــا بــه نظــرم هنــوز راه زیــادی تــا
ً
ســطح کالن و تأثیــرات آن باقــی مانــده اســت .مثــا
تعاریفــی کــه ارائــه کردهانــد مبتنــی بــر یــک نگــرش
ً
یــا پارادایــم حاکــم بــر اذهــان اســت .مثــا وقتــی مــا
عقالنیــت ابــزاری را بنیــاد ایــن تمــدن میگیریــم
چــون همــه در آنجــا بــه دنبــال ســود هســتند در ایــن
ســبد هــم بــه قــول اقبــال «در نگاهــش آدمــی آب و
گل اســت /کاروان زندگــی بــی منــزل اســت» یعنــی
تفســیر مــادی از حیــات دارد .بنابرایــن براســاس ایــن
نــگاه کالن تمــام دنیــا فاســد هســتند ،یعنــی ایــن نــگاه
ســطح کالن بــر تعاریــف مــا تأثیــر میگــذارد.
وی افــزود :در علتهــا هــم نویســنده مهمتریــن
علــت فســاد در نظــام دانشــگاهی را عــدم توجــه بــه

معرفی و نقد کتاب
اصــل  ۳۰قانــون اساســی میدانــد نــه تنهــا کــه ایــن
درســت اســت بلکــه بحــث ایــن اســت کــه بســیاری
از اصــول قانــون اساســی اجــرا نشــده اســت و پرســش
ایــن اســت کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت و درواقع
آن ســطح کالنتــر یعنــی ایــن پرســش کــه اصــول
قانــون اساســی اجــرا نشــده اســت .منظــورم ایــن اســت
کــه اگــر آن جوانــب را در نظــر نگیریــم ایــن تعاریــف
نشــان میدهــد کــه کل جوامــع فاســد هســتند .یعنــی
ایــن نــگاه کالن مــا بــه پارادایــم حاکــم ،تعاریــف مــا
را هــم عــوض میکننــد.
امیــری یــادآور شــد :یکــی از کارهــای خوبــی کــه
ارائــه شــده شــاخصهایی اســت کــه در تعاریــف
ارائــه شــده اســت کــه بــر اســاس آن ســنجهها
میتوانیــد فســاد را بســنجید و چــون کار جدیــدی
اســت بعضــی از آنهــا نیــاز بــه بحــث دارد .چــون در
اینجــا ادراک مــا از فســاد مطــرح اســت و بعضــی از

امــا ایــن فســاد نهادینــه شــده از نظــام قــدرت و ثــروت
در تصمیمگیــری تجلــی پیــدا کــرده و فســاد را بــه
نظــام دانایــی تحمیــل کــرده اســت و هــم خودشــان از
خدمــات ایــن نهــاد محــروم شــدند و هــم دیگــران را
محــروم کردنــد.
وی یــادآور شــد :نهــاد قــدرت ،نهــاد دانشــگاه را
گــروگان گرفتــه اســت و وقتــی کــه گفتــه میشــود کــه
نهــاد دانشــگاه بایــد اســتقالل داشــته باشــد باید پرســید
از چــه چیــزی بایــد اســتقالل داشــته باشــد؟ متأســفانه
خیلــی از کرســیهای مــا را افــرادی گرفتهانــد کــه
دهنشــان بــوی علــم میدهــد و افــراد عالــم در خــارج
از گــود هســتند .نهــاد علــم بایــد بــه جایــگاه اصلــی
خــودش برگــردد و زمانــی کــه بــه آنجــا برگشــت بتواند
در مقابــل نهــاد قــدرت و ثــروت بایســتد و آنهــا را بــه
مســیر خیــر عمومــی جامعــه دعــوت کنــد آن زمــان
اســت کــه میتوانیــم امیــد صــاح داشــته باشــیم.

ایــن ادراکات مســئلهدار اســت و خیلــی از افراد هســتند
ً
کــه اصــا ایــن مــوارد را فســاد نمیداننــد.
وی بــا اشــاره بــه بحــث آییننامــه ارتقــا کــه در کتــاب
آمــده اســت گفــت :اســتاد راهنمــا در یــک رســاله
نویســنده مســئول اســت و مســئولیت رســاله را برعهــده
دارد و وقتــی کســی مســئولیت را بــه عهــده دارد چــرا
نبایــد از امتیــاز آن برخــوردار باشــد .خیلــی از ایــن
م ـوارد در طــی زمــان نشــان میدهــد کــه مفســدهخیز
اســت یــا خیــر .بــه هــر حــال ایــن نــگاه کالن هــم
روی تعاریــف ،هــم روی توصیــف و هــم روی تبییــن
و هــم روی تجویــز و راهکارهایــی کــه ارائــه میشــود
تأثیــر میگــذارد .چــون اگــر غیــر از ایــن باشــد مــا بــه
جــای علــت بــا معلــول برخــورد میکنیــم .بــه گمــان
مــن امــروز نهــاد قــدرت و ثــروت دیگــر نهادهــای
اجتماعــی را بــه فســاد کشــیدهاند .امــروز نهــاد
دانایــی آفـتزده اســت و فســاد آن هــم نهادینــه اســت

در ادامــه دکتــر حســن محدثــی عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه آزاد اســامی بــه ســابقه آشــناییاش بــا
نویســنده اشــاره کــرد و گفــت :مــن شــاهد رشــد
و تــاش آقــای حســینی هاشــمزاده بــودهام و ایــن
کتــاب نمــادی از رشــد ایشــان در حــوزه کاری و
اداریاش اســت و توانســته اســت یــک اثــر منحصــر
بــه فــرد در حــوزه فســاد دانشــگاهی ارائــه کنــد.
یکــی از معیارهــای مهــم بــرای قضــاوت راجــع بــه
ســازمانها همیــن اســت کــه یــک ســازمان چقــدر بــه
رشــد افــرادش کمــک میکنــد .ایــن معیــار در امــور
دیگــر و حتــی روابــط انســانی هــم میتوانــد مهــم
باشــد .مــن شــاهد بــودم کــه سیســتم دانشــگاهیای
کــه آقــای حســینی هاش ـمزاده در آن کار میکــرد بــه
اشــکال مختلــف مانــع رشــد او میشــد.
وی در ادامــه گفــت :وقتــی دربــاره آمــوزش عالــی
صحبــت میکنیــم اســتعاره بنیــادی مــا بســیار اهمیــت
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دارد کــه آمــوزش عالــی را بهعنــوان چــه ســازمانی
تعریفــی میکنیــم و الگویــی کــه مــورد نظرمــان
اســت چیســت؟ نظــام آمــوزش عالــی را میتــوان
برمبنــای چهــار اســتعاره بیــان و ترســیم کــرد .در
عالیتریــن شــکلش میتوانیــم از اســتعاره دانشــگاه
بهمثابــه یــک ســازمان طــراح ،راهبردســاز ،برنامهریــز
و هدایتگــر نــرم افــزاری کشــور تعریــف کــرد .در
مرحلــه مادونتــر میتوانیــم دانشــگاه را بهمثابــه
ســازمان تربیــت کننــده دانشــمند ،محقــق ،انســان
کاوشــگر و صاحــب بینــش و متفکــر تلقــی کنیــم.
وی افــزود :ســطح مادونتــر ایــن اســت کــه میتوانیــم
نظــام دانشــگاه و آمــوزش عالــی را بهمثابــه ســازمان
تولیــد کننــده کاالهــای علمــی و پژوهشــی و نــرم
افــزاری تعریــف کنیــم .باالخــره مادونتریــن شــکل
اســتعاریای کــه میتوانیــم از دانشــگاه داشــته باشــیم
ایــن اســت کــه دانشــگاه بهمثابــه ســازمان خریــد
و فــروش کاالهــای آموزشــی تلقــی کنیــم یعنــی
جایــی اســت کــه کاالهــای آموزشــی در آن فروختــه
میشــود .تلقــیام براســاس ایــن اســتعارهها ایــن
اســت کــه آمــوزش عالــی مــا بــه ســمت مادونتریــن
شــکل آن در چنــد دهــه اخیرحرکــت کــرده اســت و به
ســازمانی بــرای فــروش کاالهــای آموزشــی و صندلــی
تبدیــل شــده اســت و خیلــی هــم نگــران ایــن نبــوده
اســت کــه ایــن کاال را بــه چــه کســی میفروشــد.
بــه گفتــه محدثــی :بــه گمانــم ایــن مســیر آمــوزش
عالــی مــا بــوده اســت و بــه جــای اینکــه بــه یــک
ســازمان طــراح تبدیــل شــود بــه یــک ســازمان
فروشــنده آمــوزش ،آن هــم بــه بیکیفیتتریــن آن
تبدیــل شــده اســت .مســیر آمــوزش عالــی مــا مســیری
فســادخیز اســت و بــه طــور طبیعــی ایــن آمــوزش عالــی
بــا اشــکالی از فســاد مواجــه خواهــد شــد.
وی افــزود :نکتــهای کــه بایــد اضافــه کنــم کــه بــه
قــدر کافــی در کتــاب مــورد بحــث قــرار نگرفتــه،
ایــن اســت کــه ریشــههای بنیادیتــری در نظــام
آموزشــی مــا وجــود دارد کــه میتــوان دربــاره
آنهــا بررســی تجربــی مبناییتــر کــرد .یکــی
اینکــه در دانشــگاه ســخن ،گفتــه و اندیشــه ،بنحــو
سیســتماتیک کنتــرل میشــود یعنــی آن چیــزی کــه
یــک اســتاد و نخبــه دانشــگاهی میخواهــد ارائــه
کنــد بــه صــورت سیســتماتیک گزینــش میشــود.
یکــی از ســازوکارهایی کــه بــرای ایــن مســئله اعمــال
میشــود پروندهســازی در دانشــگاه اســت .مجموعــه
اینهــا موجــب قدرتزدایــی از کنشــگر دانشــگاهی
میشــود .درواقــع مــا کنشــگران دانشــگاهی تحقیــر
ً
شــده داریــم .مثــا اســتاد دانشــگاه توســط مدیــر
گــروه مواخــذه میشــود کــه چــرا دانشــجویی کــه
در همــه درس هــا  ۱۸گرفتــه اســت در درس شــما ۱۴
گرفتــه اســت .یعنــی اســتاد دانشــگاه آنچنــان تحقیــر
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شــده اســت کــه در حــوزه اختیاراتــش هــم بایــد بــه
دیگــران توضیــح بدهــد .ایــن کنشــگر دانشــگاهی فاقد
قــدرت اســت .درصورتیکــه مــا در همیــن دانشــگاهها
اســتاد سیاســی و اســتاد صدیقــی را داشــتهایم کــه
در مقابــل اوامــر ملوکانــه ایســتادگی میکردنــد.
ایــن کنشــگر دانشــگاهی قدرتمنــد اســت ،امــا االن
کنشــگر دانشــگاهی تحقیــر شــده اســت.
وی یــادآور شــد :کتــاب از نظــر ویراشــی اشــکاالت
خیلــی کمــی دارد .در صفحــه  ۹۷دربــاره
شــاخصهای پایاننامــه بایــد بــه دو مــورد دیگــر هــم
توجــه کنــد؛ یکــی مســئله توزیــع و اعطــای پایاننامــه
بــه اســتادان اســت کــه در ایــن زمینــه فســاد صــورت
میگیــرد .چــرا کــه اختاپوسهــای دانشــگاهی همــه
پایاننامههــا را میگیرنــد و درواقــع توزیــع پایاننامــه
تخصصــی نیســت بلکــه در تیــول برخــی از گروههــا
اســت .مســئله دیگــر فســاد در داوری پایاننامههاســت
کــه بــه نظــرم ایــن هــم بایــد بــه کتــاب اضافــه شــود.
محدثــی در پایــان بــا اشــاره بــه تعبیــر فســاد جبرانــی
یــادآور شــد :فســاد جبرانــی تعبیــر دقیقــی نیســت .در
کتــاب دربــاره کارمندانــی ســخن گفتــه شــده کــه
حقوقشــان کــم اســت و لــذا بــرای حــل آن مرتکــب
فســاد میشــوند .مــن در کنــار فســاد جبرانــی از فســاد
تعدیگرایانــه هــم یــاد میکنــم .فســاد تعدیگرایانــه
فســادی اســت کــه فــرد مبتکرانــه بــه حقــوق دیگــران
تجــاوز میکنــد امــا فســاد جبرانــی فســادی اســت کــه
فــرد قربانــی بــرای اینکــه بتوانــد هزینــه فســاد را کــم
کنــد دچــار فســاد میشــود و پیشــنهاد میکنــم کــه
بــه جــای آن از فســاد ترمیــم کننــده حقــوق اســتفاده
شــود.
آخریــن ســخنران ایــن نشســت دکتــر محمدرضــا
کالهــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی ،بــا بیــان اینکــه فســاد

دانشــگاهی یکــی از مهمتریــن مباحــث اســت کــه
بایــد خــود دانشــگاهیان بــه آن بپردازنــد و متولــی و
مدعــی آن باشــند گفــت :ایــن کتــاب از ایــن جهــت
کــه در نــوع مباحــث خــود اولیــن اثــر در ایــن حــوزه
اســت بســیار ارزشــمند اســت .دیگــر اینکــه طیــف
وســیعی از پژوهشهــا در ایــن کتــاب آمــده اســت
کــه بــرای محققــی کــه میخواهــد در ایــن زمینــه کار
کنــد بســیار ســودمند اســت .مســئله ارزشــمند دیگــر
ایــن اســت کــه ایــن کار بــه صــورت یــک برنامــه
پژوهشــی اســت کــه بســیار ارزشــمند اســت.
کالهــی یــادآور شــد :مخاطبــی کــه کتــاب را
میخوانــد تــا انتهــای فصــل ســوم چشــم انــدازی
کلــی از فســاد در دانشــگاههای ایــران یــا جهــان را
نــدارد .بلکــه بــا حجــم عظیمــی از دادههــا مواجهــه
اســت کــه در نهایــت هیچکــدام در ذهــن باقــی
نمیماننــد و تنهــا چیــزی کــه بــه خاطــر خواننــده
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میمانــد احســاس شــدیدی از وجــود گســترده فســاد
اســت .امــا اینکــه ایــن فســاد چگونــه دســتهبندی
و تحلیــل میشــود و چــه رویکردهــای تحلیلــی
بــه فســاد در دانشــگاه وجــود دارد در ایــن کتــاب
وجــود نــدارد .بهعنــوان مثــال در فصــل ســوم کــه
گونهشناســی اســت انتظــار ایــن اســت کــه بــه
دســتهبندی از انــواع چارچوبهــای تحلیلــی کــه
فســاد را در دانشــگاه تحلیــل میکننــد برســیم در
صورتیکــه یــک دســتهبندی صــوریای ارائــه شــده
اســت کــه خواننــده قبــل از خوانــدن کتــاب هــم بــا
آنهــا آشــنا بــوده و یــا میتوانســته آنهــا را حــدس
ً
بزنــد؛ مثــا فســاد بیــن دانشــجوها ،اســتادها و غیــره.
نکتــه مهــم دیگــر ،تحلیــل نهایــی ایــن دســتهبندیها
اســت .خالصــه اینکــه رویکــرد تحلیلــی نظــری ایــن
حجــم دادههــا را پشــتیبانی نمیکنــد .بنابرایــن مــا در
انتهــا بــا حجــم زیــادی از دادههــا مواجــه میشــویم
کــه بــرای پژوهشــگری کــه در ایــن زمینــه بخواهــد
کار کنــد بســیار ارزشــمند اســت.
کالهــی در پایــان یــادآور شــد :وقتــی بــه فصــل پنجــم
یعنــی علــل میرســیم احســاس میکنیــم کــه کل
کتــاب مقدمـهای بــرای ایــن فصــل بــوده اســت .شــاید
مــن بــه عنــوان یــک مخاطــب وقتــی میخوانــدم
آرزو میکــردم کــه ای کاش آن حجــم از دادههــا در
البــهالی ایــن فصــل آورده میشــد .یعنــی در حیــن
برشــمردن و تحلیــل چرایــی فســاد آورده میشــد و
بــه مــا نشــان مــیداد کــه کــدام علــت چگونــه کار
میکنــد و دادههــای مرتبــط آن کــدام اســت .در ایــن
صــورت انســجام کار بیشــتر میبــود.
گفتنــی اســت نشســتهای فرهنــگ و دانشــگاه
دوشــنبههای هــر هفتــه بــا همــکاری موسســه خانــه
کتــاب در ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای کتــاب
مؤسسه خانه کتاب برگزار میشود.
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«شهروندی و آموزش عالی»

پانزدهمیــن نشســت از مجموعــه نشســتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه»  ،دوشــنبه هفتــم بهمــن مــاه
بــه نقــد و بررســی کتــاب «شــهروندی و آمــوزش
عالــی» ویراســته جیمــز آرتــور اختصــاص یافــت.
ایــن کتــاب بــه همــت آریــا متیــن و ایمــان بحیرایــی
ترجمــه و ســال  ۱۳۹۷توســط پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی بــه زیــور طبــع آراســته شــد .در
ایــن نشســت کــه در ســالن ســرای کتــاب موسســه
خانــه کتــاب برگــزار شــد دکتــر غالمرضــا ذاکــر
صالحــی ،دکتــر ســید محمــود نجاتــی حســینی و
آریــا متیــن و دکتــر رضــا ماحــوزی (مدیــر نشســت)
حضــور داشــتند.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر ماحــوزی بــا اشــاره
بــه ســابقه توجــه پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی بــه موضــوع شــهروندی آمــوزش عالــی
و ارتبــاط ایــن مقولــه بــا مقــوالت دیگــری همچــون
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ،توانمندســازی
دانشــجویان ،تولیــد و مصــرف فرهنگــی در دانشــگاه،
امیــد و نشــاط دانشــگاهی و غیره بیان داشــت کیفیت
شــهروندپروری بهعن ـوان یکــی از کارکردهــای نظــام
آمــوزش عالــی در هــر کشــوری ارتبــاط وثیقــی بــه
تیــپ شــهروند مطلــوب در آن کشــور دارد .بــه ایــن
معنــا حســب اینکــه در کشــور لیبــرال و یــا انقالبــی
و یــا کمونیســتی و غیــره کــدام تیــپ مــورد قبــول
قــرار گرفتــه اســت ،برنامههــای درســی دانشــگاهی،
برنامههــای فرهنگــی و اجتماعــی و ســاختار ســازمانی
روابــط نیــز در دانشــگاه تعییــن میشــود .ایــن کتــاب
از ایــن جهــت کــه الگــوی دانشــگاه بریتانیایــی و

شــهروندپروری ویــژه ایــن دانشــگاه را بــرای خواننــده
روشــن میســازد ،قــدم اولیــهای بــرای شناســایی
ســنتهای متعــدد دانشــگاهی در ایــن مقولــه بــه
حســاب میآیــد و لــذا درخــور تحســین اســت.
در ادامــه آریــا متیــن ،مترجــم کتــاب بــا بیــان اینکــه
دغدغــه اصلــی نویســندگان کتــاب وجــه اخالقــی
دانــش و دانشــجو و دانشــگاه بــوده اســت گفــت :در
حقیقــت درکنــار تــروج علــم ،وجــه دیگــر دانشــگاه
پــرورش و تربیــت شــهروند اســت .در فلســفه یونانــی
علــم بــه ســه دســته ،الهیــات ،طبیعیــات ،حکمــت
عملــی تقســیم میشــد .یــک طلبــه در زمــان قدیــم
التــزام داشــت کــه ایــن ســه شــکل از علــم را فــرا
بگیــرد و بــه همیــن ترتیــب فــردی جامــع االطــراف
میشــد.
بــه گفتــه متیــن :در زمــان قــرون وســطی محــور
اصلــی فعالیتهــای آموزشــی و علمــی خــدا بــود
و دو دســته دیگــر بــر اســاس آن تعریــف میشــدند
تــا بــه دکارت میرســیم کــه شــکل دیگــری از
دانــش را ارائــه میدهــد .در دیــدگاه دکارت،
انســان مرکــز دانــش اســت و دســتهبندی علــوم
متمرکــز بــر طبیعیــات میشــود .ایــن جابجایــی
ســبب شــد علــوم از هــم جــدا شــوند و دانشــجو
یــا طلبــه دیگــر نیــازی بــه فراگیــری حکمــت الهــی
یــا الهیــات نداشــته باشــد .بــه تبــع آن ،رشــتهها نیــز
تخصصیتــر میشــوند و ارتبــاط آنهــا بــا جامعــه
کــم و کمرنگتــر میشــود .در ایــن میــان بــا
جــدا شــدن دانشــگاه از اجتمــاع و جامعــه بحــث
شــهروندی مطــرح میشــود .از اینجــا بــود کــه
شــخصیت دیگــری بــه نــام روشــنفکر هــم بوجــود
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آمــد .درواقــع روشــنفکر کســی بــود کــه قــرار بــود
بیــن اجتمــاع و دانشــگاه پــل بزنــد؛ شــخصیتی دو
وجهــی کــه از یکطــرف بــه نقــد دانشــگاه میپــردازد
و از طرفــی ماحصــل دانشــگاه اســت.
وی یــادآور شــد :ایــن کتــاب بــا دغدغــه اخــاق
ً
در دانشــگاه و دانشــی کــه کامــا منــزوی شــده
نوشــته شــده اســت .مجموعــه نویســندگان معتقدنــد
کــه دانشــجویی کــه فقــط بــه دنبــال پــاس کــردن
درسهایــش اســت چگونــه میتوانــد بــه اخــاق
فکــر کنــد؟ اینکــه چگونــه میشــود دانشــجویی
کــه از جامعــه بریــده اســت جامعهپذیــر شــود؟ چــه
اشــکال دیگــری از بــا هــم بــودن را میشــود متصــور
شــد؟ و غیــره پرسـشهایی اســت کــه در ایــن کتــاب
مطــرح شــدهاند.
مترجــم کتــاب شــهروندی و آمــوزش عالــی بــا اشــاره
بــه اینکــه نامــکان جایــی اســت کــه افــراد بــه آنجــا
آمدهانــد کــه برونــد گفــت :متاســفانه دانشــگاه
هرچــه بیشــتر بــه ســمت نامــکان پیــش مــیرود،
محتویــات و کارویژههــای خــود را بیشــتر بــه
بیــرون میســپارد .از همیــنرو اســت کــه دانشــگاه
بــه کالس درس تقلیــل یافتــه و دیگــر جایــی بــرای
درگیــری و تضــارب رشــتهها و آراء وجــود نــدارد.
هــدف ایــن کتــاب ایــن بــوده کــه دانشــگاهی کــه
هســت را توســعه ببخشــد و آنچــه در دانشــگاه اســت
را بــه بیــرون و بالعکــس بیــرون را هــم بــه درون
بیــاورد .متاســفانه امــروزه حتــی تعامــل بیــن اســتادان
را هــم نمیبینیــد چــه برســد بــه اینکــه تضــارب آرا
شــکل بگیــرد .اینجاســت کــه بحــث شــهروندی
ضــرورت مییابــد.
غالمرضــا ذاکــر صالحــی عضــو هیئــت علمــی
موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی در
ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه نیــاز بــود دربــاره
نویســنده اصلــی فصــول ایــن کتــاب یعنــی جیمــز
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آرتــور کــه شــخصیت مهمــی در ایــن عرصــه اســت و
در ســال  ۲۰۱۱کتابــی بــا عنـوان آمــوزش و شــهروندی
تألیــف کــرده اســت مطالبــی میآمــد و یــا در پشــت
جلــد کتــاب توضیحاتــی دربــارة وی ذکــر میشــد
گفــت :ترجمــه کتــاب بســیار روان و خــوب اســت و
هــر نــه فصــل یــا نــه مقالــه بهخوبــی از پــس تقریــر
ادعــای خــود برآمدهانــد جــز یــک فصــل مربــوط بــه
ســتارههای قطبــی اخــاق.
وی در ادامــه بــه برخــی از نــکات کتــاب پرداخــت و
گفــت :برکنــار از برخــی ابهامهــا در ترجمــه ،ایــدة
محــوری نویســندگان کتــاب در ایــن مجلــد غایــب
اســت و پرس ـشهایی طــرح شــده اســت کــه کتــاب
بــه همــه آنهــا پاســخ نمیدهــد؛ پرســشهای
ماننــد :دانشــگاه چــه تعهــدات وســیعتری بــه جامعــه
و اجتمــاع دارد؟ مســئولیتهای مدنــی و اخالقــی
دانشــگاه کدامانــد؟ آیــا دانشــگاه بایــد نســل
جدیــدی از رهبــران را تولیــد کنــد کــه بــه ترویــج
خیــر عمومــی عالقهمندنــد؟ چگونــه دانشــگاهها
در یادگیــری حیــن خدمــت مشــارکت میکننــد؟
آیــا دانشــگاه بایــد بــه «منــش» دانشــجویانش توجــه
داشــته باشــد؟ دانشــگاه چگونــه میتوانــد فرهنــگ
شــهروندی را ارتقــا دهــد؟ آمــوزش دانشــگاهی چــه
فضیلتهایــی دارد؟ همچنیــن ایــن کتــاب فاقــد
انســجام محتوایــی اســت شــاید بیــش از همــه بــه ایــن
دلیــل کــه کتــاب مجموعــهای از مقــاالت اســت.
وی در ادامــه افــزود :نویســندگان مقــاالت ایــن
کتــاب بیشــتر انگلیســی و امریکایــی هســتند یعنــی
بــه ســنت آ کســبریجی تعلــق دارنــد .در صورتــی
کــه همیــن ســنت برگرفتــه از ســنت آلمانــی بــود
درواقــع انگلیســیها ،بیلدونــگ آلمانــی را از
آســمان بــه زمیــن آوردنــد و آ کســبریج را از تألیــف
دانشــگاه آ کســفورد و کمبریــج ســاختند .دانشــگاه
آ کســبریجی ،والــد اســت و در آن مفهــوم شــهروند
مهــم اســت .ایــن کتــاب تکلیــف مــا را بــا مفهــوم
شــهروندی در ایــن الگــو مشــخص نمیکنــد کــه
بــا شــهروندی دانشــگاهی بــه عنــوان یــک خــرده
فرهنــگ درون دانشــگاهی ســروکار داریــم کــه در
حــال زوال اســت بــا بــا مفهــوم عــام شــهروندی کــه
در جامعــه مطــرح اســت.
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی یــادآور شــد :یــک دانشــجو وقتــی بــه
دانشــگاه میآیــد از ســرمایه اجتماعــی گذشــتهاش
کنــده شــده و بــا یــک جهــان دیگــر روبــرو میشــود
کــه یــک ســرمایه اجتماعــی مــدرن بایــد بیــاد و آن
خــاء ســرمایه ســنتی پیشــین را پــر کنــد .در ایــن
کتــاب در ایــن بــاره صحبتــی نشــده و حتــی بــه
رویکردهــای مختلــف شــهروندی هــم توجهــی

نداشــته اســت.
وی افــزود :در ایــران اگــر بخواهیــم ایــده شــهروندی
را ترویــج کنیــم بایــد زمینههــا و زیرســاختهای آن
ً
را فراهــم کنیــم .مثــا اجتمــاع علمــی بایــد شــکل
بگیــرد تــا بتوانــد شــهروند بوجــود بیایــد .همچنیــن
بایــد امکانــات رفاهــی و غیــره بــرای دانشــجو ایجــاد
شــود .در ایــن کتــاب بــه توســعه کمــی اشــاره شــده
اســت .توســعه کمــی دانشــگاههایی ماننــد پاریــس
و غیــره زمانــی محقــق شــد کــه شــهری در کنــار
آن توســعه یافــت .در جنــدی شــاپور قوانیــن اقامتــی
وجــود داشــت و درواقــع یــک شــهر دانشــگاهی
وجــود آن دانشــگاه را ضــرورت بخشیداســت .بــه
نظــرم الزم اســت دربــاره نســبت شــهر و دانشــگاه
بیشــتر تأمــل کنیــم.
دکتــر ســید محمــود نجاتــی حســینی ،اســتاد دانشــگاه
آزاد اســامی دیگــر ناقــد ایــن نشســت نیــز گفــت:
در ایــن کتــاب هــم نویســنده و هــم مترجــم بســیار
کــم بــه بحــث شــهروندی دانشــگاهی اشــاره
کردهانــد .مــن در کتــاب شــهروندی دانشــگاهی
تــاش کــردهام وضعیــت شــهروندی دانشــگاهی را
توضیــح دهــم و در آنجــا الگویــی براســاس الگــوی
مارشــال ارائــه کنــم کــه در ایــن کتــاب بــه نــدرت بــه
آن پرداختــه شــده اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــهروندی رویههــا و
ســاحتهای مختلفــی دارد گفــت :یــک رویــه،
شــهروندی اجتماعــی اســت کــه بایــد در دانشــگاه
شــکل بگیــرد .یکــی هــم شــهروندی سیاســی اســت
یعنــی دانشــجو شــهروند اســت و حــق اعتــراض بــه
حاکمیــت را بایــد داشــته باشــد .یــک نوع شــهروندی
هــم شــهروندی دانشــگاهی اســت کــه فرهنگــی
اســت و بــه معنــی حــق بــه رســمیت شــناخته شــدن
تفــاوت اســت کــه در ایــن کتــاب نیامــده اســت.
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ً
دانشــگاه اصــا کارخانــه تولیــد مــدرک نیســت.
دکتــر نجاتــی حســینی افــزود :جنبشهــای
دانشــجویی در تاریــخ هفتــاد ســاله اخیر ایران بخشــی
از ایــن شــهروندی هســتند .یکــی از ضعفهــای
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــه شــهروندی پســت
مدرنیســتی توجهــی نکــرده اســت .همچنیــن از
شــهروندی فمینیســتی اســمی بــرده نشــده اســت .امــا
در فصــل نهــم بــه شــهروندی بینالمللــی پرداختــه
اســت.
نویســنده کتــاب «تبارشناســی کالس درس در ایران»
یــادآور شــد :از نظــر ترجمــه عیبــی در کتــاب دیــده
نمیشــود و متــن روان اســت امــا حضــور مترجــم
یــک کار فرهنگــی اســت کــه بایــد صــورت بگیــرد
و مترجمــان تــراز اول ماننــد خرمشــاهی و فوالدونــد
بــا پانوش ـتهای خــود حضورشــان را در متــن نشــان
میدهنــد کــه متاســفانه حضــور مترجمــان در ایــن
کتــاب اندکــی غایــب اســت.
وی در ادامــه یــادآور شــد :دیباجــه خیلــی کلــی
اســت .همچنیــن کتــاب پرس ـشهای بســیار خوبــی
مطــرح میکنــد امــا بــه پاســخ آنهــا نرســیده اســت.
شــاید بخشــی بــه خاطــر آن باشــد کــه بــه بحــث
شــهروندی پرداختــه نشــده اســت .دیگــر اینکــه ایــن
کتــاب چنــد فرهنگــی نیســت و بیشــتر بــه فرهنگــی
آ کســبریجی متعلــق اســت و همیــن باعــث شــده
اســت کــه علیرغــم اینکــه اولیــن کتــاب ترجمــه شــده
در ایــن حــوزه اســت ،امــا نتوانســته بــه عن ـوان یــک
کتــاب مرجــع خــودش را بشناســاند.
گفتنــی اســت نشســتهای فرهنــگ و دانشــگاه
دوشــنبههای هــر هفتــه بــا همــکاری مؤسســه خانــه
کتــاب ایــران ،از ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای
کتاب این مؤسسة برگزار میشود.

معرفی و نقد کتاب
نقد و بررسی کتاب

«کاربردهای دانشگاه»

شــانزدهمین نشســت از مجموعــه نشس ـتهای
«فرهنــگ و دانشــگاه» بــه نقــد و بررســی کتــاب
«کاربردهــای دانشــگاه» تألیــف کالرک ِکــر نویســنده
مشــهور آمریکایــی اختصــاص یافــت .در ایــن
نشســت دکتــر خســرو باقــری اســتاد دانشــگاه
تهــران ،دکتــر رضــا ماحــوزی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم و دکتــر ســید مصطفــی حــدادی مترجــم کتــاب
حضــور داشــتند.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر حــدادی بــا بیــان
اینکــه توجــه بــه زمینــه فکــری نویســنده هــر اثــری در
شــکلگیری خــط و ســیر ادعــای آن کتــاب بســیار مؤثــر
اســت گفــت :در بــازه زمانـیای کــه دانشــگاه آمریکایی
شــکل گرفــت اتفاقاتــی همچــون ظهــور کمونیســم،
جنگهــای اول و دوم جهانــی و انفجــار جمعیتــی دو
برابــری زمیــن رخ داد .همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی
علــم رشــد عجیبــی داشــت .ایــن رخدادهــا بســیاری از
چیزهــا را دگرگــون کــرد و مؤلــف بــه ایــن اتفاقــات توجــه
دارد .در همیــن دوره اســت کــه بحــث آینــده و مطالعــات
آیندهنگــر اهمیــت پیــدا یافــت.
وی در ادامــه افــزود :در البــه الی ایــن مباحــث نویســنده
یــک ایــده واقعــی را بــرای رونــد دانشــگاه جلــوی
چشــمش میبینــد و آن را توصیــف میکنــد؛ در
شــرایطی کــه جهــان موجــی از آزادیخواهــی ،جنبــش
ســیاهان ،حضــور آمریــکا در جنــگ ویتنــام و غیــره را
تجربــه میکنــد .لــذا افــرادی ماننــد کالرک ِکــر متفنــن
ایــن موضــوع میشــوند کــه بایــد طرحــی بــرای دانشــگاه
متکثــر یــا همــان ابردانشــگاه داشــته باشــیم.
دکتــر حــدادی یــادآور شــد :نویســنده معتقــد اســت

بایــد گذشــته را نقــد کنیــم و آینــده را تدقیــق کنیــم.
همچنیــن دانشــگاه بایــد ســه کارکــرد آمــوزش ،پژوهش و
مســئولیت اجتماعــی را بــا منشــی پلورالیســتی مــورد توجــه
قــرار دهــد .همچنیــن نویســنده بحــث اســتقالل دانشــگاه
را در عیــن روابطــش بــا نهادهــای بیرونــی مطــرح کــرده
و بســیار روی آن تأکیــد میکنــد .دانشــگاهها نبایــد
استقاللشــان را در تصمیمــات دولتــی از دســت بدهنــد.
در ادامــه دکتــر خســرو باقــری بــا بیــان اینکــه در مقــام
نقــد ایــن کتــاب نکاتــی ترجم ـهای وجــود دارد کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره میکنــم گفــت :اوال عبــارت
«ابردانشــگاه» مقصــود اصلــی واژه  multiuniversityرا
نمیرســاند .نویســنده بــا انتخــاب ایــن واژه میخواهــد
ایــده وحــدت را نفــی کنــد و ایــده کثــرت را بــه جــای
آن بگــذارد کــه مبنــای فلســفی و متافیزیکــی دارد و
بــه دیــدگاه پراگماتیســتی ویلیــام جیمــز برمیگــردد.
ایــن دیــدگاه بــا دیدگاههــای وحدتگــرا و توحیــدی
بــه معنــای دینــی کلمــه و حتــی بــا دیدگاههــای
ایدئولوژیــک و کمونیســتی مخالفــت میکنــد .ویلیــام
جیمــز میخواهــد بگویــد جهــان متکثــر اســت و لــذا
کانونــی واحــد نــدارد .نویســنده ایــن کتــاب از مفهــوم
 multiuniverseویلیــام جیمــز اســتفاده کــرده و بــر
اســاس آن مفهــوم  multiuniversityرا ســاخته اســت.
عبــارت «ابردانشــگاه» بــرای ترجمــه مفهــوم مرودنظــر
نویســنده کامــا مخالــف ایــن دیــدگاه اســت .پیشــنهاد
مــن ایــن اســت کــه از عبــارت دانشــگاه بیکانــون
یــا دانشــگاه متکثــر بــرای مفهــوم موردنظــر نویســنده
اســتفاده شــود.
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه دیــدگاه نویســنده
دربــاره تفــاوت مکانیســم و ارگانیســم گفــت :دانشــگاه
وحــدت یافتــه ماننــد ارگانیســم انســان اســت کــه از
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مرکــزی مشــخص هدایــت میشــود در صورتیکــه
مکانیســم بــه ایــن شــکل نیســت و از مراکــز متکثــر و
بیرونــی حرکتــش را میگیــرد.
دکتــر باقــری ضمــن اشــاره بــه برخــی دیگــر از مالحظات
ترجمـهای ،در قســمت دوم ســخنانش بــه محتـوای کتاب
پرداخــت و گفــت :نویســنده میخواهــد کاربردهــای
دانشــگاه را بیــان کنــد کــه یــک عبــارت بســیار
پراگماتیســتی اســت .بــه ایــن معنــی کــه دانشــگاه بایــد
فایــده داشــته باشــد .نیومــن در نیمــه قــرن نوزدهــم در
آ کســفورد ایــده دانشــگاه حقیقتیــاب را مطــرح کــرد
و لــذا بــه بــاور وی بایــد آمــوزش محــور فعالیتهــای
دانشــگاهی باشــد.
بــه گفتــه دکتــر باقــری :در ادامــه هومبولــت دانشــگاه
برلیــن را در آلمــان بنــا گذاشــت و معتقــد بــود کــه
دانشــگاه بــرای پژوهــش اســت .نویســنده معتقــد اســت
کــه در آمریــکا اتفــاق ســومی افتــاد .آن مســئله تکثــر
اســت؛ یعنــی ســازگاری بــا شــرایط و موقیعتهــای
مختلــف .جملــه آیزیابرلیــن یعنــی همــان مثــال خارپشــت
و روبــاه کــه در اواخــر کتــاب آمــده اســت در واقــع
گویــای همیــن امــر اســت.
رئیــس انجمــن فلســفه تعلیــم و تربیــت ایــران یــادآور
شــد :بحــث و ایــده کتــاب بــرای جامعــه دانشــگاهی
امــروز مــا مهــم اســت .اینکــه مــا االن در کجــای کتــاب
هســتیم ،بســیار اهمیــت دارد .دانشــگاه هــاروارد ابتــدا
ســعی کــرد بــر اســاس ایــده آ کســفوردی عمــل کنــد.
همانطــور کــه میدانیــد ایــن دانشــگاهها از پشــتوانههای
مالــی برخــوردار بودنــد امــا االن دانشــگاه هــاروارد از
درآمدزایــی حــرف میزنــد .اینکــه جامعــه مــا بــدون
تمییــز و تمایــز بیــن رشــتهها وارد ایــن مرحلــه شــده اســت
فاجعــه اســت .اگــر دانشــگاه بخواهــد درآمــدزا باشــد
بایــد اقتضــای رشــتهها را در نظــر بگیریــد و حواســمان
باشــد کــه چــه چیــزی را معاوضــه و معاملــه میکنیــم.
ایــن کتــاب از ایــن منظــر مهــم اســت و در جامعــه
دانشــگاهی بایــد نقــادی شــود.

معرفی و نقد کتاب
دیگــر ســخنران ایــن نشســت دکتــر رضــا ماحــوزی معــاون
پژوهشــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــود کــه ســخنان خــود را بــا طــرح دو پرســش آغــاز
کــرد؛ نخســت اینکــه کالرک ِکــر در مقابــل الگوهــای
شــناخته شــده جهانــی (آلمانــی ،انگلیســی ،فرانســوی)
چــه الگویــی از آمــوزش عالــی را نمایندگــی میکنــد،
و دیگــر اینکــه چــون تألیــف ایــن کتــاب همزمــان بــا
تأســیس دانشــگاه پهلــوی (شــیراز) و آغــاز انقالب ســفید
اســت و شــاه در آن زمــان میخواهــد دانشــگاههای
ایــران الگــوی آمریکایــی را دنبــال کننــد ،اگــر بخواهیــم
مقایســهای بیــن دعــاوی ایــن کتــاب بهعنــوان کتابــی
ذیــل الگــوی آمریکایــی و اتفاقــات دهههــای چهــل و
پنجــاه ایــران معاصــر خودمــان داشــته باشــیم ،بــه چــه
تشــابهات و تفاوتهایــی میرســیم ،وجــود دارد.
دکتــر ماحــوزی بــا اشــاره بــه فضــای ناسیونالیســتی
حاکــم بــر جهــان در میانــه دو جنــگ اول و دوم جهانــی
گفــت :تفــاوت الگــوی جدیــد آمریکایــی بــا الگــوی
آلمانــی در ایــن اســت کــه دانشــگاه آلمانــی خــود را
متعهــد بــه نوعــی از ناسیونالیســم میدانــد .نمونــه آن هــم
خطابــه ریاســت هایدگــر در دانشــگاه فرایبــورگ اســت.
ایــن ناسیونالیســم تیــپ خاصــی از اندیشــه و عمــل را
برمیتابــد و تیپهــای رقیــب را حــذف میکنــد .ایــن
ً
دقیقــا نکتـهای اســت کــه نویســنده کتــاب بــه آن حملــه
میکنــد یعنــی میگویــد دانشــگاه پژوهشمحــور
و وحدتمحــور آلمانــی کثرتگــرا نیســت و فاقــد
ظرفیتهــای پلورالیســتی اســت .دانشــگاههای فرانســوی
هــم بــا رویـهای متمرکــز توســط دولــت اداره میشــوند و
متأثــر از میــراث ناپلئونــی متناســب بــا اهــداف حکومــت
فعالیــت میکننــد.
وی افــزود :در مــدل انگلیســی هــم بــه شــیوهای دیگــر
ایــن وحدتگرایــی را شــاهدیم چــرا کــه راه را بــر یافتــن
حقیقتهــای جدیــد از مجــرای پژوهشهــای پیشــرفته
میبنــدد و بــه نــام حفــظ میــراث تاریخــی شــرافت

انگلیســی ،آمــوزش مواریــث تاریخــی را بــر گــذر از
گذشــته ترجیــح میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه در
الگــوی آمریکایــی کثــرت بــه جــای وحــدت مینشــیند
و آمــوزش و پژوهــش و ارتبــاط آزاد بــا بــازار و جامعــه
بهمثابــه یــک سیاســت مــورد اقبــال قــرار میگیــرد.
ویژگــی دیگــر دانشــگاه آمریکایــی از نظــر کالرک کــر
در نســبت بیــن دانشــگاه و جامعــه اســت کــه بعدهــا بــا
عنـوان مســئولیت اجتماعــی دنبــال شــده اســت .هرچنــد
در تیــپ آلمانــی و انگلیســی هــم شــاهد نوعــی مســئولیت
اجتماعــی هســتیم امــا در تیــپ آمریکایــی ایــن مســئولیت
متوســط دموکراســیخواه
اجتماعــی متناســب بــا طبقــه
ِ
طــرح شــده و حرکتــی از پاییــن بــه بــاال اســت؛ یعنــی
از جانــب طبقــهای کــه خواهــان قــدرت اقتصــادی و
صنعتــی و بهداشــتی و مشــارکتهای اجتماعــی اســت.
بنابرایــن دانشــگاه بایــد بتوانــد ایــن طبقــه را نمایندگــی
کنــد و دانشــگاهی بــرای طبقــه متوســط باشــد .در ایــن
ً
مــدل نیازهــا هــم طبیعتــا از طبقــه متوســط بــه دانشــگاه
میآیــد و دانشــگاه حســب نیــاز جامعــه و همچنیــن
متناســب بــا ارزشهــای لیبــرال فعالیتهــای خــود را
تنظیــم میکنــد.
دکتــر ماحــوزی در ادامــه گفــت :اگــر بــه ســیر حرکــت
دانشــگاههای ایــران در هفــده ســال پایانــی حکومــت
پهلــوی نــگاه اندازیــم خواهیــم دیــد کــه مــا نیــز بــه
تبعیــت از آمریکاییهــا آمــوزش لیبــرال را دنبــال کردیــم و
کالجهــای بســیاری را حتــی بیشــتر از تعــداد دانشــگاهها
تأســیس کردیــم .بــا اینحــال فعالیــت دانشــگاهها و
کالجهــای مــا بیشــتر بــر آمــوزش متمرکــز بــود و التفــات
چندانــی بــه پژوهــش نداشــت .وجــه ســه گانــة موردنظــر
کالرک کــر ،یعنــی آمــوزش ،پژوهــش و مســئولیت
ً
اجتماعــی ،در ایــران عمدتــا مــورد توجــه قــرار نگرفــت
ً
و ســفارشهای بیرونــی هــم عمدتــا معطــوف بــه تربیــت
نیــروی متخصــص بــود .چنــد ســفارش محــدود بیرونــی
ً
هــم عمدتــا از جانــب مراکــز قــدرت رســمی بــود و لــذا
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دانشــگاههای بــه ظاهــر لیبــرال آمریکایــی ایــران نیازهــا و
خواســتههای طبقــه متوســط را نمایندگــی نمیکردنــد.
از ایــن میــان دانشــگاه پهلــوی نمونــهای قابــل بررســی
اســت؛ دانشــگاهی کــه زیــر نظــر دانشــگاه پنســیلوانیای
آمریــکا اداره میشــد امــا در عمــل فاصل ـهای بســیار بــا
آن داشــت چــرا کــه در ایــران آن روزگار طبقــه متوســطی
وجــود نداشــت کــه دانشــگاه بخواهــد خواســتههای آن
را نمایندگــی کنــد.
بــه گفتــه عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی :بــه ایــن معنــا دغدغ ـ ه حاکــم بــر
روح کلــی شــکلگیری مــوج ســوم دانشــگاه در ایــران
ناظــر بــه پیــروی از مــدل آمریکایــی بــود امــا در عمــل
برخــاف روح کثرتگرایــی حاکــم بــر دانشــگاههای
آمریکایــی ،دانشــگاههای ایــران در ادامــه ســاخت
آمرانــه جامعــه ایرانــی و دیوانســاالری متناســب بــا آن،
بــه شــکل آمرانــه اداره میشــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه در دانشــگاههای مــا آن اســتقاللی کــه دانشــگاههای
آمریکایــی بــر اســاس آن عمــل میکننــد و بــا جامعــه
مرتبــط میشــوند وجــود نداشــت .پژوهشمحــوری هــم
یــک امــر تشــریفاتی بــود تــا یــک امــری کــه ناشــی از
مســائل محلــی باشــد.
نویســنده کتــاب فلســفه دانشــگاه یــادآور شــد:
عالوهبــر مـوارد فــوق و آن هفــده ســال ،تیــپ مســئولیت
اجتماعـیای کــه امــروزه در ایــران اجــرا میشــود بــا تیپــی
کــه در آمریــکا وجــود دارد مســاوی نبــوده و نیســت.
امــروزه بعــد از اتفاقــات بســیاری کــه افتــاده پرســش
ایــن اســت کــه ایــن دانشــگاه میخواهــد چــه مســئلهای
را حــل کنــد و نســبت آن بــا جامعــه چیســت؟ ســعی
شــده اســت کــه در برنامــه آمایــش آمــوزش عالــی برخــی
از دانشــگاهها تعطیــل شــوند و حتــی امتیــاز برخــی از
رشــتهها در برخــی از دانشــگاهها ســلب شــود .امــا
علیرغــم ایــن مــوراد بــه دالیــل پیــش گفتــه از جملــه
فقــدان ســازوکار مشــخص رابطــه طبقــه متوســط بــزرگ
امــا غیــر قدرتمنــد در جامعــه ایــران بــا دانشــگاهها و
همچنیــن نــگاه کاریکاتــوری بازاریســازی بــه ارتبــاط
دانشــگاه و صنعــت و جامعــه ،ایــن بــار صــدای منتقــدان
داخــل دانشــگاه بلنــد شــده اســت .ایــن منتقــدان یکســان
دیــدن علــوم و لــذا ارزشگذاریهــای مصنوعــی را مــورد
حملــه قــرار داده و خواهــان بینشــی آ کادمیــک و مبتنــی
بــر فلســفه علمــی الیهبندیشــده میباشــند .در هــر
صــورت ایــن کتــاب بــرای ســاماندهی آمــوزش عالــی و
فهــم روندهایــی کــه در جهــان داده و در حــال روی دادن
اســت اهمیــت دارد و مــا بایــد تجربیــات ایــن تیــپ از
دانشــگاهها را بــه صــورت گســتردهتری مطالعــه کنیــم.
گفتنــی اســت نشســتهای فرهنــگ و دانشــگاه
دوشــنبههای هــر هفتــه بــا همــکاری مؤسســه خانــه
کتــاب ایــران ،از ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸در ســالن ســرای
کتاب این مؤسسة برگزار میشود.
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مجموعه جامعه ایرانی و بحران کرونا
بــا شــیوع ویــروس  COVID-۱۹در سراســر جهــان و تعطیلــی مراکــز آموزشــی اعــم از آمــوزش عالــی و مــدارس ابتدایــی و متوســطه و بــه
تبــع آن تعلیــق تمامــی فعالیتهــای حضــوری و فیزیکــی مراکــز مذکــور ،پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در راســتای مأموریــت
پژوهشــی و ســتادی خــود ،پژوهشهــا ،ترجمههــا و تهیــه گزارشهــای سیاســتی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .دبیــری ایــن
مجموعــه برعهــده دکتــر حســین میرزایــی اســت.
یکــی از آثــار ایــن مجموعــه کتــاب «جســتارهایی در ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی بحــران ویــروس کرونــا در ایــران» اســت کــه نهایــی ســازی
شــده و در فروردیــن  ۱۳۹۹منتشــر میشــود.
-۱جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران

کتــاب «جســتارهایی در ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی بحــران ویــروس کرونــا در ایــران» بــه همــت پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری منتشــر خواهــد شــد .در ایــن کتــاب کــه مالحظــات و تأمــات جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی ایــن مرکــز پژوهشــی دربــاره تبعــات فرهنگــی
و اجتماعــی شــیوع ایــن ویــروس در حوزههــای علمــی ،اجتماعــی ،دینــی ،سیاســی ،مدیریتــی و رســانهای آمــده اســت ،بــه تحــوالت بزرگــی کــه در پــی حضــور
ایــن بیگانــه ناشــناس در جامعــه ایرانــی بوجــود آمــده ،اشــاره شــده اســت.
در مقدمــه ایــن کتــاب ،کــه توســط حســین میرزایــی دبیــر ایــن مجموعــه نگاشــته شــده اســت ،بــه تحلیــل
تحــوالت حــوزه آمــوزش عالــی نیــز در مجلــدی دیگــر ،کــه بــه کمــک ســایر متخصصــان ایــن حــوزه انجــام
خواهــد شــد ،اشــاره شــده اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد در ایــن مجموعــه جســتارهایی را بــا عناویــن «مدافعیــن ســامت و نابرابــری
جنســیتی» بــه قلــم لیــا فالحتــی« ،ویــروس کرونــا ،مــا نظارهکننــدگان و توســعه روابــط انســانی» نوشــته
خدیجــه کشــاورز« ،کرونــا ویــروس و دوگانــه ناسیونالیســم و انترناسیونالیســم» بــه قلــم رضــا ماحــوزی،
«نگاهــی بــه هشــتگ «درخانــه میمانیــم؛ شــکاف میــان درک مــردم و ســتاد بحــران در یــک شــعار
کلیــدی» بــه قلــم حســین میرزایــی و جبــار رحمانــی« ،ســفرهای کرونایــی؛ چــرا مــردم بــه ســفر میروند؟»،
«کرونــا و الهیــات امــروزی و مســئله آینــده علــم در ایــران» و «ســبک زندگــی مراقبتــی در شــرایط بحــران
کرونــا و ســهم اصحــاب علومانســانی در آن» دو نوشــته دیگــر از جبــار رحمانــی« ،واقعیتهــای اجتماعــی
جامعــه ایرانــی» نوشــته مهــدی حســینزاده فرمــی« ،شــهی کــه پــاس رعیــت نــگاه م ـیدارد؛ نگاهــی بــه
مســئولیتهای حاکمیــت در شــرایط کنونــی مواجهــه بــا ویــروس کوویــد  »۱۹نوشــته فرهــاد بیانــی« ،کرونــا
بهمثابــه تکنولــوژی و اثــرات اجتماعــی آن» نوشــته ابــاذر اشــتری مهرجــردی و «راهکارهایــی بــرای اســتفاده
از فضــای مجــازی در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا» نوشــته حامــد طاهریکیــا مطالعــه کننــد.

شما میتوانید نسخه الکترونیک این کتاب را در بهار  ۱۳۹۹از اینجا دریافت کنید.

