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اگرچه آموزش عالی ایران و حتی جهان ،سومین فصل
سخت کرونایی را تجربه میکند اما خبر مسرتبخش
ارتقاء «پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی» به
«مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» نه تنها برای
کارکنان و اعضای هیئت علمی مؤسسه ،بلکه بنا به اظهار
لطف دوستان همراه و یاران مشفق این مجموعه علمی
در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز علمی آ کادمیک،
شادیای در این تلخی بزرگ بود.
ابالغ حکم ارتقاء پژوهشکده به مؤسسه در روزی تابستانی
توسط دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف
و دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه،
همراه بود با اضطرابی آ کادمیک مبنیبر سطح شایستة
مسئولیتهای ما؛ مسئولیت ما در قبال خودمان و در قبال
جامعه علمی و آ کادمیک و در منظری بزرگتر در قبال
ایران .این اضطراب با تأکید جناب دکتر رحیمی مبنیبر
ارتباط بیشتر مؤسسه با ستاد وزارت عتف میتوانست
برای ما گویای تغییری در ذائقه وزارت عتف باشد نه از
آن جهت که وزارتخانه ذیل طرح ساماندهی مراکز آموزش
عالی با رویهای انقباضی درصدد تدقیق فعالیتهای این
مرکز علمی است بلکه از آن جهت که برای ما حاوی
سیگنالی مهم در تغییر رفتار این وزارتخانه بود؛ تالش
برای سیاستگذار یهای جدید در عرصه ارتباطات و
فضای مجازی از یکسو و استقالل تدریجی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی از سوی دیگر .این دومی به لطف
کرونایی شدن دانشگاهها و اتخاذ راهبردهای متعدد توسط

دانشگاهها تا حدودی حاصل آمد اما جایگزین شدن
ً
فضای سایبری و دیجیتال بجای فضای تماما حضوری
قبل ،مقتضی تعریف میدان جدیدی از پژوهشهای
آ کادمیک در قلمرو فعالیتهای سایبری دانشگاهیان بود.
میدان جدیدی که مؤسسه ما میتواند در آن و دربارة آن
بهنحوی اثربخش فعالیت ورزد .چنانکه تا کنون اقدامات
چندگانهای نیز انجام شده و میزهای تخصصی چندگانهای
متناسب با این اولویت تعریف شده است .اعالم شروع
به کار دو گروه «مطالعات ارتباطات و فضای مجازی» و
«مطالعات علم و فناوری» در حکم ارتقاء پژوهشکده به
مؤسسه خود گویای این ضرورت است.
حال مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به پشتوانه
اعضای هیئت علمی داخلی و صدها محقق و پژوهشگر
بیرونی و بدنه کارشناسی قابل قبولی که در اختیار دارد و
همچنین حضور دبیرخانه همواره فعال جشنواره بینالمللی
فارابی با سابقه  11دوره برگزاری موفق جشنواره تالش
دارد بیش از گذشته مسئولیت حرفهای خود را در قبال
آموزش و پژوهش در نظام علم و فناوری کشور ایفا کند.
در این راه ،بازخوانی تجربیات ارزشمند جهانی همواره
مورد توجه ما است .ما بااستمداد از کوششهای داخلی
و تجربیات جهانی ،برای آیندة ایران مطالعه میکنیم،
میاندیشیم و مینگاریم.
رضا ماحوزی

اخبار جشنواره بینالمللی فارابی

برگزیدگان یازدهمین دوره جشنواره
بینالمللی فارابی معرفی و تقدیر
شدند
در آییـن اختتامیـه جشـنواره بینالمللـی فارابـی کـه بـه
دلیـل شـرایط ویـژه و محدودیتهـای ناشـی از پاندمـی
کرونـا بـا مدتـی تاخیـر در  27مردادمـاه  99برگـزار شـد،
۱۹اثـر برگزیـده داخلـی و یـا شایسـته تقدیـر ( ۲۰نفـر) و
هفت شـخصیت برگزیـده خارجی در حوزه ایرانشناسـی و
اسالمشناسـی از کشـورهای اندونـزی ،لبنـان ،انگلسـتان،
ژاپـن ،کانـادا ،گرجسـتان و آمریـکا و همچنیـن هشـت
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شـخصیت حقیقـی و حقوقـی ایرانـی شـامل دو تـن از
شـخصیتهای فقیـد پیشـرو علوم انسـانی و اسلامی و دو
نفـر از پیشکسـوتان علـوم انسـانی ایـران ،یـک نفـر مترجم
برتـر ،نظریه پرداز برجسـته و انجمن علمی و نشـریه علمی
معرفی و تقدیر شدند
در ایـن مراسـم کـه بـه دلیـل پاندمـی کرونـا بـا حضور
حداقلـی مهمانـان و رعایـت دقیـق پروتکلهـای ایمنـی به
صورت حضوری – مجازی در سـالن شـهدای جهاد علمی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری برگزار شـد ،دکتر سـورنا
سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـور ،دکتـر
منصـور غالمی ،وزیـر علوم ،تحقیقات و فنـاوری و جمعی

از شـخصیتهای برجسـته علمـی و فرهنگـی کشـور نیـز
شرکت داشتند
در بیـن  ۱۹اثـر برگزیـده داخلی و یا شایسـته تقدیر۱۵ ،
اثـر رسـاله دکتـری و چهـار اثـر کتـاب بـود و از لحـاظ رده
سـنی ۱۱ ،اثـر در بخـش بزرگسـال و هشـت اثـر در بخـش
جوان برگزیده شده اند.
در بخـش ویـژه جشـنواره فارابـی از مرحـوم آیـت اللـه
ابراهیـم امینـی و مرحـوم دکتـر داریوش شـایگان بـه عنوان
شـخصیتهای پیشـرو علـوم انسـانی و اسلامی و از دکتر
منصـوره اتحادیـه و دکتـر غالمعبـاس توسـلی به عنـوان دو
پیشکسوت علوم انسانی ایران تجلیل شد.
در ایـن بخـش ،حجـت االسلام دکتر نجف لـک زایی
بـه عنـوان نظریه پرداز برجسـته (به پیشـنهاد هیات حمایت
از کرسـیهای نظریـه پـردازی ،نقـد و مناظـره) و عبداللـه
کوثری به عنوان مترجم برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
از بیـن نهادهای پژوهشـی فعـال در حوزه علوم انسـانی
و اسلامی هـم از انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و
ارتباطـات بـه عنـوان انجمن علمـی برتـر و از Journal of
 Research in Applied Linguisticsبـه عنوان فصلنامه
علمی برتر تقدیر شد.
در بخـش برگزیدگان گروههای علمـی در گروه اخالق،

ادیـان و عرفـان ،حسـین خنـدق آبـادی  ،دانـش آموختـه
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب بـا ارائـه رسـاله دکتـری خـود با
عنـوان «شـکاف میان معرفـت اخالقی و عمـل اخالقی نزد
قاضـی عبدالجبـار و ابوحامد غزالی» در بخش بزرگسـال و
سـید مرتضی طباطبائـی ،دانـش آموخته دانشـگاه اصفهان
بـا ارائـه رسـاله دکتـری خـود بـا عنـوان «اصـول اخالقـی
کاربـری تکنولـوژی مـدرن :الگویـی تلفیقـی براسـاس
مکاتـب وظیفـه گـرا ،پیامدگـرا و فضیلـت گـرا» در بخـش
جوان ،شایسته تقدیر شناخته شدند.
در گـروه تاریـخ ،جغرافیـا و باسـتان شناسـی هـم الهـه
محبـوب فریمانـی ،دانـش آموختـه دانشـگاه پیام نـور (مرکز
تحصیلات تکمیلـی تهـران) بـا ارائه رسـاله دکتری خـود با
عنـوان «بررسـی دفاتر مالی عصـر صفوی (مطالعـه موردی
دفاتر توجیهات آسـتان قدس رضوی)» بـه عنوان برگزیده دوم
بخش بزرگسـال و اسـماعیل همتی ازندریانـی دانش آموخته
دانشـگاه بوعلـی سـینا بـا ارائه رسـاله دکتـری خود بـا عنوان
«بررسـی و تحلیـل مجموعـه معمـاری دسـتکند ارزانفـود –
همـدان» به عنوان برگزیـده اول بخش جـوان یازدهمین دوره
جشنواره بینالمللی فارابی معرفی و تقدیر شد.
در گـروه حقـوق در بخش بزرگسـال هیچ اثـری به عنوان
برگزیـده یا شایسـته تقدیر شـناخته نشـد و در بخـش جوان،
فاطمه فتح پور ،دانش آموخته دانشـگاه شـهید بهشتی با ارائه
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رسـاله خـود با عنـوان «مقابله بـا تروریسـم در پرتـو دکترین
امنیت انسانی» موفق به کسب عنوان برگزیده سوم شد.
در گـروه زبـان ،ادبیـات و زبـان شناسـی ،دکتـر وحیـد
صادقـی به دلیل تالیف کتاب «سـاخت نوایی زبان فارسـی
– تکیـه واژگانـی و آهنگ» چاپ سـازمان سـمت در بخش
بزرگسـال به عنـوان برگزیده رتبـه دوم ،معرفی و قـدرت الله
ضرونـی ،دانـش آموخته دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز به
دلیـل رسـاله دکتـری اش بـا عنـوان «بوطیقـای غـزل نـو:
جریـان شناسـی و تحلیل مولفههـای آن» در بخـش جوان،
شایسته تقدیر شناخته شد.
در گـروه علـوم اجتماعـی و علـوم ارتباطـات یازدهمین
دوره جشـنواره فارابی نیـز که برگزیده یا شایسـته تقدیری در
بخـش جوان نداشـت ،میثـم اهرابیان صدر ،دانـش آموخته
دانشـگاه شـهید بهشـتی با ارائه رسـاله دکتری اش بـا عنوان
«موردپژوهـی نابرابری فضایی و مناسـبات اجتماعی مرتبط
بـا آن در شـهر تهـران از  ۱۲۵۰تا  )۱۳۵۷به عنوان شایسـته
تقدیر در بخش بزرگسال معرفی و تقدیر شد.
در گـروه علوم تربیتی ،روانشناسـی و علوم ورزشـی که
بیشـترین آثـار واصلـه بـه دبیرخانـه جشـنواره را داشـت در
بخـش بزرگسـال ،دکتـر مسـعود جـان بزرگـی و آیـت اللـه
سـید محمد غـروی بـا تالیف کتـاب «اصـول درمانگری و
مشـاوره با رویکرد اسلامی» از انتشـارات پژوهشگاه حوزه
و دانشـگاه و سـازمان سـمت به عنوان شایسته تقدیر معرفی
شـدند و در بخـش جوان هـم هیچ اثری برگزیده یا شایسـته
تقدیر شناخته نشد.
در گـروه علوم سیاسـی ،روابـط بین الملـل و مطالعات
منطقـه ای ،دکتر عبـاس منوچهری باغبادرانی بـا ارائه کتاب
«فراسـوی رنـج و رویا؛ روایتـی داللتـی – پارادایمی از تفکر
سیاسـی» به عنوان برگزیده سـوم در بخش بزرگسـال و علی
اسـمعیلی اردکانـی ،دانـش آموختـه دانشـگاه عالمـه
طباطبائـی با ارائه رسـاله خود بـا عنـوان «دیالکتیک مفهوم
و واقعیت؛ مسـاله مهاجـرت و تحول مفهـوم آن در اتحادیه
اروپائـی  »۲۰۱۶ ۰- ۲۰۰۸بـه عنـوان شایسـته تقدیـر در
بخش جوان معرفی و تقدیر شدند.
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در گـروه علـوم قرآنـی ،تفسـیر و حدیـث نیـز سـید
محمدعلـی طباطبائـی ،دانـش آموختـه دانشـگاه تهـران با
ارائـه رسـاله دکتـری اش بـا عنـوان «بررسـی زمینههـای
تاریخـی اعتقـاد بـه تحریـف تـورات و انجیـل در میـان
مسـلمانان نخسـتین» به عنوان برگزیده دوم بخش بزرگسال
تقدیـر شـد و زهـرا کلباسـی اشـتری ،دانش آموختـه دکتری
دانشـگاه اصفهـان هم بـا ارائه رسـاله دکتری خود بـا عنوان
«نظریـه نـزول پیوسـته آیـات در سـورههای قـرآن کریم» در
بخش جوان ،شایسته تقدیر شناخته شد.
در گروه فلسـفه ،منطـق و کالم نیز در بخش بزرگسـال،
سـید جمال الدین میرشـرف الدین ،دانش آموخته دانشـگاه
تهـران با ارائه رسـاله دکتری اش با عنـوان «دانایی عملی در
اندیشـه ارسـطویی (پیش درآمدی بر فلسـفه عملی بر بنیاد
فرونسـیس ارسـطویی) » و در بخش جوان ،مصطفی زالی،
دانـش آموخته دانشـگاه تهران با ارائه رسـاله دکتـری خود با
عنـوان «ضـرورت و امـکان تبییـن امـر مطلـق در فلسـفه
هگل» به عنوان حائز رتبه دوم شناخته شدند.
در گـروه فنـاوری اطالعات ،اطالع رسـانی و کتابداری
در بخـش بزرگسـال ،دکتـر حبیـب اللـه عظیمـی بـا ارائـه
کتـاب «نسـخه نامـه :کانونهای استنسـاخ ،عناصر نسـخه
شناسـی ،رویههـای فهرسـت نویسـی ،شـناخت جعـل و
اصالـت نسـخه هـا» (بنیـاد پژوهشهای اسلامی آسـتان
قـدس رضـوی) شایسـته تقدیـر شـناخته شـد و در بخـش
جوان هیچ اثری برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشد.
گـروه مطالعـات هنر و زیبایی شناسـی هم اثـر برگزیده
یـا شایسـته تقدیـری در بخـش جـوان نداشـت در بخـش
بزرگسـال ،سـیده مریـم ایـزدی دهکـردی ،دانـش آموختـه
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب بـا ارائـه رسـاله دکتـری اش بـا
عنـوان «خاسـتگاه و آداب معنـوی صنایـع و هنـر در فتوت
نامههای ایرانی اسالمی» شایسته تقدیر شناخته شد.
در گـروه مطالعـات میـان رشـته ای هـم در بخـش
بزرگسـال ،محمـود زمانی ،دانـش آموخته دانشـگاه تهران با
ارائـه رسـاله دکتـری بـا عنـوان «تحلیـل اقتصـادی اصـول
اخالقـی در حقـوق قراردادهـا» شایسـته تقدیـر و در بخش

جـوان ،پریـا پارسـا ،دانـش آموخته دانشـگاه هنر اسلامی
تبریـز  بـا ارائه رسـاله دکتـری با عنـوان «تبیین الگوی شـهر
مربـی کودک از منظر اندیشـه اسلامی» برگزیـده حائز رتبه
سوم معرفی شد.
داوران یازدهمیـن دوره جشـنواره بیـن المللـی فارابی در
گـروه علـوم اقتصـادی ،مدیریت و علـوم مالی ،گـروه فقه و
اصـول و گـروه مطالعـات انقالب اسلامی و امـام خمینی
(ره) اثـری را حائز شـرایط کسـب عنوان برگزیده یا شایسـته
تقدیر ندانستند.

کنـد .وی خاطرنشـان کـرد :بـا وجـود سـابقه درخشـان،
متاسـفانه در زمینـه انتشـارات علوم انسـانی در دنیـا امروزه
رتبـه قابـل قبولـی نداریـم کـه یکـی از نکاتـی کـه بایسـتی
توجه جدی به آن داشـته باشـیم مسئله انتشـار و معرفی آثار
تولید شده علوم انسانی در کشور به دیگر جوامع باشیم.
دکتـر سـتاری با اشـاره به شـرایط ایجاد شـده بـه دلیل
شـیوع کرونـا ویروس در کشـور ،افـزود :در چنین شـرایط
خاصـی نیاز اسـت تـا با همـکاری یکدیگـر از محققان به
ویژه در حوزه علوم انسانی حمایت کنیم.

در بخـش بیـن الملـل یازدهمیـن دوره جشـنواره فارابی
هـم جیمـز وینسـتون موریـس از آمریـکا ،لینـدا کالرک از
کانـادا ،حیـدر باقر از اندونزی و علی مهـدی زیتون از لبنان
بـه دلیل جمیع اثارشـان در حوزه اسالمشناسـی و نوبوآکی
کندو از ژاپن ،سـوزان روف از انگلسـتان و گریگول برادزه از
گرجسـتان بـه دلیل جمیـع آثارشـان در حوزه ایرانشناسـی
به عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی و تقدیر شدند.

وزیر علوم:

گذر از چالشها ،معطوف به تدوین
بستههای سیاستی در حوزه علوم
انسانی باشد

معاون علمی و فناوری:

جشنواره بین المللی فارابی ،فرهنگ
غنی ایران را به دنیا معرفی کند
دکتـر سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس
جمهـور طـی سـخنانی کوتـاه در اختتامیـه یازدهمیـن دوره
جشـنواره فارابـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن جشـنواره
بینالمللـی بتوانـد فرهنـگ غنـی کشـور را بـه دنیـا معرفی

وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری نیـز طـی سـخنانی در
آییـن اختتامیـه یازدهمین جشـنواره بیـن المللـی فارابی با
بیـان اینکـه برنامهریـزی بـرای کاهـش مشـکالت و
نگرانیهـا در کشـور بایـد معطـوف بـه تدویـن بسـتههای
سیاسـتی دقیـق و مناسـب از سـوی اندیشـمندان حـوزه
علوم انسـانی باشـد ،گفـت :جشـنواره بین المللـی فارابی
تمـام تلاش خـود را بـه کار بـرده تـا در حفـظ اسـتقالل
علمی پیشتاز بماند.
دکتـر منصور غالمی ،شناسـایی و حمایت از اسـاتید،
اندیشـمندان و محققـان حـوزه علـوم انسـانی را توفیقـی
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ارزشـمند دانسـت و گفـت :حوزه تخصصی علوم انسـانی
در جشـنواره بینالمللـی فارابـی ایجـاب میکنـد تـا ما در
زمینههـای مختلـف ایـن حـوزه ،بـه توجـه و شـناخت
هرچه بیشـتر اسـاتید و اندیشـمندان همـت بگماریم .این
توفیقـی اسـت که در ایـن  ۱۱دوره نصیب ما شـده اسـت؛
هـر چنـد دریـای بزرگـی از دانـش و علـم در حـوزه علوم
انسـانی وجـود دارد که بسـیاری از غواصـان ژرفنگر این
حـوزه در آن تلاش میکنند و شـاید ما فقـط توفیق معرفی
بخش محدودی از این عزیزان را داشتیم.
ً
وی افـزود :طبعـا راهانـدازی و حمایـت از تـداوم
برگـزاری رویدادهـای باشـکوهی ماننـد جشـنواره فارابـی
بـرای تحقـق اهـداف مهمـی چـون شناسـایی و تقدیـر از
پژوهشـگران برتـر علـوم انسـانی ،ترغیـب و تشـویق
اسـتعدادهای جـوان بـرای تحصیـل در ایـن حـوزه ،تبیین
کارکـرد و نقش خطیر علوم انسـانی در فرآینـد برنامهریزی
و سیاسـتگذاری ملی از طریق شـناخت مسـائل جامعه،
بخش قابل توجهی از این حرکت است.
وزیـر علـوم ،تحقیقات و فنـاوری ادامـه داد :همچنین
ایـن امیـد و انتظـار وجـود دارد کـه از طریـق عرضـه
تصویـری واقعـی از تولیـدات علوم انسـانی و اسلامی در
کشـور و زمینهسـازی رشـد علمـی ،ثمـرات آن بیـش از
پیـش نصیب جامعه شـود .از ایـن رو ،از تمامـی نهادها و
بخشهایـی کـه مـا را در برگزاری ایـن رویـداد بینالمللی
حمایت کردند ،تشکر و قدردانی میکنم.
وی بـا بیـان اینکـه در رونـد برگـزاری یازدهمیـن
جشـنواره بیـن المللـی فارابـی ،تعـداد زیـادی از اسـاتید
برجسـته کشـور و انجمنهای علمی معتبـر در فرایندهای
علمـی و اجرایـی همـکاری نزدیـک داشـتند ،اظهـار
داشـت :بـا عنایـت بـه چنیـن ظرفیـت ارجمنـدی ،مـن و
همکارانـم در مجموعـه وزارت علـوم ،همیشـه خـود را
موظـف به حمایـت از هرگونه فعالیت و حرکتی دانسـتهایم
که سبب دلگرمی و نشاط جامعه علمی کشور میشود.
دکتـر غالمـی در ادامـه تأکید کـرد :تحقـق اهدافی که
جامعـه ایـران معاصـر مهـم میدانـد ،نیازمنـد راهنمایـی

8

| خبرنامه شماره دهم | تابستان 1399

محققـان ایرانی و اسلامی اسـت کـه این امر به اسـتقالل
نهادهـای علمـی بسـتگی دارد .در واقع هرگاه شـکوفایی و
پیشـرفتی صـورت گرفتـه ،پیـش از آن اندیشـمندان و
نویسـندگانی بودنـد که با تفکر مسـتقل و توجـه ظریف به
رویدادهـای اطـراف خـود ،قلـم زدنـد لـذا هـر فعالیتی با
نگاه اندیشمندان امکان ظهور و بروز پیدا میکند.
وزیـر علوم ،تحقیقـات و فنـاوری با بیان اینکه جشـنواره
فارابـی تمـام تلاش خـود را بـه کار بـرده تـا پیشـتاز حفـظ
اسـتقالل علمـی بمانـد و سـهم خـود را در معرفی اسـاتید،
نخبـگان و دانشـمندان در این حوزه ایفا کند ،گفت :بررسـی
نتیجـه این جشـنواره بـه نوعـی پایش منظـم علوم انسـانی و
اسلامی و برآوردی از وضعیت آن به شـمار میرود و بیانگر
آن اسـت کـه بایـد بـه کیفیـت آثـار علمـی در همـه حوزهها
بخصوص علوم انسانی توجه بیشتری داشته باشیم.
وی افـزود :برنامهریـزی بـرای کاهـش مشـکالت و
نگرانیهـا بایـد معطـوف بـه تدویـن بسـتههای سیاسـتی
دقیـق و مناسـب در زمینـه پاسداشـت زبـان فارسـی و
رعایـت اخلاق در پژوهـش باشـد کـه همـه در حفـظ
استقالل علمی دانشگاهها ریشه دارد.
دکتـر غالمـی با بیان اینکـه مهمترین اقدام در راسـتای
حفـظ اسـتقالل مراکـز علمـی ،تقویـت شـبکه نخبـگان
علـوم انسـانی – اسلامی و گسـترش تعاملات علمـی
اسـت ،خاطرنشـان کـرد :بـرای تحقـق ایـن امر جشـنواره
فارابـی بایـد منعکسکننـده همـه نظـرات در حـوزه علـوم
انسـانی باشـد و بـا بهرهمنـدی از تواناییهـای انجمنهای
علمـی ،ایجاد یک شـبکه فعـال از نخبگان صاحـب نام و
میـزان نقـش آفرینـی این بخـش از جامعه علمی کشـور را
افزایـش دهـد و فضـای مناسـبی را برای گفتوگـو درمورد
مهمتریـن مسـائل فراهـم آورد و به پیوند خـوردن پژوهش
و مسائل و دغدغههای اجتماعی کمک کند.
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری با اشـاره به شـرایط
کنونـی جهـان و شـیوع ویـروس کرونـا گفـت :در ماههای
گذشـته شـیوع ایـن بیمـاری جنبههـای مختلـف زندگـی
اجتماعـی را متأثـر کرده و لـذا بیش از گذشـته ،نقش مهم

علـوم انسـانی برای گذر کـم هزینه از این بحران احسـاس
میشـود .مسـائلی چـون تحـوالت سـبک زندگـی،
حفاظـت از محیـط زیسـت و سیاسـتگذاری علمـی از
مـواردی اسـت کـه پژوهشـگران ایـن حـوزه بـا تکیـه بـر
تجربیـات ملـی و جهانـی ،میتوانند آموزش عالی کشـور
را در شرایط فعلی مساعدت کنند.
وی در پایـان بـا ابراز امیدواری نسـبت به ایـن که این نوع
از جشـنوارهها هرسـال سـبب ایجـاد ارتبـاط بیشـتر جامعـه
علمـی کشـور با اسـاتید و صاحبنظـران علـوم مختلف در
دنیا باشـد از همه دسـت انـدرکاران برگزاری هرچـه بهتر این
جشنواره طی دورههای مختلف تشکر کرد.

دکتر حداد عادل:

جشنواره بینالمللی فارابی باید نقش
علوم انسانی را در حل مسائل کشور و
پیشبرد آن تبیین کند

دکتـر حـداد عـادل تأکیـد کـرد :علـوم انسـانی نـزد مـا
سـنت و سـابقه دارد و این جشـنواره باید پیامی بـه جامعه و
مسـئوالن کشـور باشد که مشـکالت کشـور بدون استمداد
از علوم انسانی قابل حل نیست.
رئیـس شـورای تحـول و ارتقـاء علـوم انسـانی گفـت:
چنیـن تصـور میشـود کـه مسـائل کشـور فقـط به دسـت
مهندسـان و پزشـکان قابـل حـل بـوده و برای علوم انسـانی
کمتـر شـأن کاربـردی و گره گشـایی در اداره کشـور متصور
است.
وی بـا بیـان اینکـه جشـنواره فارابـی بایـد نقـش علـوم
انسـانی را در حل مسـائل کشور و پیشـبرد آن توضیح دهد و
تبییـن کند ،گفت :علوم انسـانی در کشـور ما به نوسـازی و
بازسـازی نیـاز دارد .در عیـن حـال کـه بایـد از تجربههـای
جهـان اسـتفاده کنیـم و سـر سـتیزه بـا حقیقـت و منطـق
نداشـته باشـیم ،باید اصالت خـود را حفظ کـرده و از تقلید
کورکورانه بپرهیزیم.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی گفـت :نظر به
چنیـن  اصلـی در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ارادهای
بـرای تحـول و ارتقـاء علوم انسـانی پدیـد آمد کـه نتیجه آن
تشـکیل شـورای تحـول علـوم انسـانی بود کـه از  ۱۰سـال
پیـش تاکنـون زیر نظـر وزارت علـوم فعالیت میکنـد و امید
اسـت تالش شورای تحول برای روز آمدسـازی ،کارآمدی،
بومـی سـازی و اسلامی سـازی علـوم انسـانی کـه چهـار
هدف مشخص در این تحول است ،به ثمر نشیند.

دکتـر غالمعلـی حـداد عـادل ،رئیـس شـورای تحول و
ارتقـاء علوم انسـانی شـورای عالـی انقالب فرهنگـی هم با
بیـان اینکـه جشـنواره فارابـی باید نقش علـوم انسـانی را در
حـل مسـائل کشـور و پیشـبرد آن تبییـن کند ،گفـت :علوم
انسانی در کشور ما به نوسازی و بازسازی نیاز دارد.
وی انتخـاب نـام فارابی بـرای این جشـنواره را شایسـته
دانسـت و گفـت :ایـن عنـوان باعـث میشـود جوانـان مـا
بداننـد وارث فرهنـگ و تمدنـی هسـتیم کـه بزرگانـی مانند
ابونصر فارابی را در خود پرورش داده است.
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رئیس دبیرخانه جشنواره بینالمللی فارابی:

علوم انسانی از انتزاعیترین تا
عینیترین ساحتها را در بر میگیرد
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس دبیرخانـه یازدهمیـن
جشـنواره بینالمللـی فارابـی هم طـی سـخنانی در ابتدای
ایـن مراسـم ضمـن خیرمقدم به حاضـران و ارائه گزارشـی
در خصوص برگزیدگان جشـنواره اظهار داشـت :جشنواره
فارابـی کـه روزی نهالـی نورس بـود به مدد الهـی و تالش
اندیشـمندان و محققان علوم انسـانی و اسلامی کشـور به
درختی توانمند و پرافتخار تبدیل شده است.
وی ادامـه داد :علـوم انسـانی ،علومـی اسـت کـه هـم
کارکـرد دارنـد و هـم کاربـرد ،هـم هویـت بخـش و
معنابخـش اسـت و هـم رهایی بخـش ،هم با نـوآوری هم
سـنخ اسـت و هـم بـا فنـاوری .طیفـی دارد کـه از
انتزاعیتریـن سـاحت تـا عینیتریـن سـاحت را در بـر
میگیـرد و بسـته بـه اینکـه کـدام سـاحت در معـرض دید
قـرار گرفتـه باشـد ،قضاوتهـا نیـز دربـاره آن متفـاوت
خواهـد بـود .در ایـن علـوم از الهیـات و ادبیـات کـه معنا
بخشـی را مـد نظـر دارد تـا اقتصـاد ،مدیریـت و جامعـه
شناسـی که در سـاحت کاربـردی ید طوالیـی دارد ،طیف
وسـیعی را میتـوان دیـد .الزم بـه ذکـر اسـت مراسـم
اختتامیـه بـه صورت حضـوری و مجازی برگزار شـده و از
تارنماهـای جشـنواره و وزارت علـوم بـه صـورت زنـده
پخش شده است.
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:

عبور از مشکالت کنونی ،بدون
بهرهگیری از علوم انسانی و اجتماعی
یَشود
ممکن نم 

دکتـر غالمرضـا غفـاری ،معاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیر
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و دبیـر یازدهمیـن جشـنواره
بینالمللـی فارابـی در نشسـت خبـری جشـنواره کـه 22
مردادمـاه بـه صـورت حضـوری و مجـازی در مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی برگزار شـد با اشـاره به بیش
از یک دهه برگزاری مسـتمر این جشنواره و تقدیر از مجموعه
دبیرخانـه خصوصـا داوران و رؤسـای گروههـای علمی برای
به سـرانجام رسـاندن یازدهمین جشـنواره به رغم مشـکالت
ناشـی از پاندمـی کوویـد  ۱۹گفـت :فلسـفه برگـزاری ایـن
جشـنواره تقدیـر از عالمـان حـوزه علـوم انسـانی و اسلامی
اسـت و البته محدود به برگزیدگان جشـنواره نیست و به همه
فعاالن این حوزه حتی در خارج از کشور تعلق دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در روزگار پرتغییـر کنونـی کـه از
حجـم باالیـی از سـیالیت برخـوردار اسـت نیـاز بـه علـوم
انسـانی و اجتماعـی بیـش از هـر دورهای احسـاس میشـود
چـون مسـائل و موضوعـات مبتالبـه در ایـن روزگار نیازمنـد
حضـور علـوم انسـانی و اجتماعـی و عالمـان آن اسـت .بـا
اسـتفاده از این علوم اسـت کـه میتوانیم از مشـکالت عبور
کنیم و به نیازهای موجود پاسخ مناسب دهیم.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم ،تحقیقـات و

فنـاوری بـا اشـاره بـه نقـش علـوم انسـانی در دسـتیابی بـه
پیشـرفت و توسـعه که طـی صد سـال اخیر ،دغدغـه اصلی
عالمـان و سیاسـتگذاران حوزههـای سیاسـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی و فرهنگی بوده اسـت اظهار داشـت :باید بپذیریم
کـه بـا علـوم انسـانی الغـر و ضعیـف هرگـز نمیتـوان بـه
پیشـرفت رسـید و تنهـا جوامعی در این مسـیر موفـق بودهاند
کـه از پشـتوانههای تحقیقاتـی و داشـتههای وسـیع در حوزه
علوم انسانی و اجتماعی برخودار هستند.
دبیـر جشـنواره بینالمللی فارابـی تصریح کرد :رسـالت
علـوم انسـانی و اجتماعی ،ارتقـای کیفیت زندگی در شـئون
مختلـف اسـت و بـر ایـن اسـاس در جشـنواره فارابـی هـم
همـواره بـر هر دو وجـه نظـری و کاربـردی پژوهشها تأکید
شـده اسـت .علوم انسـانی و اسلامی نقشـی کلیدی در رفع
نیازهـای روز مـا در عرصههای مختلف دارنـد که تحقق این
امـر مسـتلزم عبـور از کلیشـهها و بازآرایـی و تولیـد دانـش و
پژوهشهـای مرتبط بـا مسـائل روز جامعه اسـت .بر همین
مبنـا جشـنواره فارابی خصوصـا با توجه به گسـتره بینالمللی
آن میتوانـد بسـتر الزم  را بـرای نقـش آفرینی بیشـتر عالمان
علوم انسانی و اسالمی فراهم کند.
معـاون فرهنگـی و اجتماعی وزیر علـوم با تأکید بر نقش
موثـر اجتماعـات و انجمنهـای علمـی در کمـک بـه تولید
پارادایمهـا و گفتمانهـای تازه برای عبور از مشـکالت اظهار
داشـت :بخـش قابل توجهی از داشـتههای مـا در حوزه علوم
انسـانی و اسلامی بـه جشـنواره فارابـی بـه عنـوان یکـی از
مهمترین رویدادهای علوم انسـانی کشـور عرضه می شـود و
لـذا مـی تواند به شـناخت آسـیبها و خالءهـا در این حوزه
کمـک کند تـا در نهایـت پژوهشهـا و تحقیقات بـرای حل
مشکالت کشور به عرصه عمل نزدیک شوند.
دکتر سـید عبداالمیر نبوی ،دبیر شـورای علمی جشنواره
هـم در سـخنانی بـا اشـاره به تأکیـد دبیرخانـه برای اسـتفاده
بیشـتر از ظرفیتهـای دانشـگاههای شهرسـتانها در داوری
آثـار رسـیده بـه جشـنواره یازدهم اظهـار داشـت ۹۵ :نفر در
گروههـای پانزدهگانه جشـنواره عضویت داشـتند کـه در تمام
کمیتههـا حداقل یک تا سـه نفـر از خانمها بودنـد ۴۷۹ .نفر
نیـز بـه عنـوان داور از داخل و خارج کشـور با شـورای علمی

همـکاری کردند که در مجمـوع  ۶۹۰مـورد داوری روی آثار
رسیده به جشنواره انجام شد.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس دبیرخانـه یازدهمیـن
جشـنواره بیـن المللـی فارابی هم با اشـاره به ارائه شـش هزار
و  ۳۶اثـر بـه دبیرخانه جشـنواره کـه بالغ بر پنج هـزار و ۷۰۴
اثـر ( ۹۴.۵درصـد) در بخـش داخلـی و   ۳۳۲اثـر (۵.۵
درصـد) در بخـش بینالمللـی شـرکت داشـتهاند اظهـار
داشـت :از نظـر نوع اثر ،دو هـزار و  ۸۸۵اثـر ( ۴۷.۸درصد)
در قالـب کتـاب ۵۳۳  ،اثر ( ۸.۸۳درصـد) در قالب گزارش
پایانـی پژوهش ،هـزار و  ۱۹۶اثـر ( ۱۹.۸۱درصـد) در قالب
رسـاله دکتـری و هـزار و  ۴۲۲اثر ( ۲۳.۵۶درصـد) در قالب
پایاننامه کارشناسی ارشد بودهاند.
از نظـر نـوع دریافـت آثـار نیـز چهـار هـزار و  ۲۳۱اثـر (
حـدود  ۷۰درصـد) بـه صـورت حقیقـی و هـزار و  ۸۰۵اثر
( ۳۰درصـد) آثـار بـه صـورت حقوقـی یعنـی از طـرف
دانشـگاه ،ناشـر ،مرکـز پژوهشـی ،انجمـن علمـی و … در
جشنواره شرکت کرده-اند.
وی خاطرنشـان کـرد :از نظر رده سـنی سـه هـزار و ۹۸۱
نفر ( ۶۶درصد) از صاحبان آثار در رده سـنی بزرگسـال و دو
هـزار و  ۵۵نفـر ( ۳۴درصـد) در رده سـنی جـوان (زیـر ۳۵
سـال) قـرار دارنـد .همچنین حـدود چهـار هـزار و  ۲۴۷نفر
( ۶۶درصـد) از صاحبـان آثـار ،مـرد و هـزار و  ۷۸۹نفـر
( ۲۹.۶۴درصـد) زن بودهانـد .بـه گفتـه میرزائـی در بیـن
گروههـای پانزدهگانـه جشـنواره نیـز بیشـترین آثـار بـا تعداد
 ۶۷۹اثـر ( ۱۱.۲۵درصـد) متعلـق بـه گـروه «علـوم تربیتی،
روانشناسی و علوم ورزشی» بوده است.
رئیـس دبیرخانـه یازدهمین جشـنواره بین المللـی فارابی
در خصوص برگزیدگان جشـنواره نیز گفـت :داوری آثار طی
چهـار ،پنـج مرحلـه صـورت میگیـرد و حداقلهایـی برای
معرفـی آثـار بـه عنـوان تقدیـر و برگزیـده شـدن در آییننامـه
وجـود دارد؛ بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در برخـی از گروهها
هیـچ برگزیـدهای نداریم .در بخش داخلی بـا داوریهایی که
صـورت گرفتـه از  ۱۹اثر برگزیده و شایسـته تقدیـر در بخش
بزرگسـال و جـوان تجلیـل میکنیم کـه با توجه بـه اینکه یک
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اثـر متعلـق بـه دو نفـر اسـت ،در ایـن بخـش  ۲۰برگزیـده
خواهیـم داشـت .در بخـش بینالملـل نیـز از هفـت نفـر از
شـخصیتهای برگزیـده در حـوزه ایرانشناسـی و
اسالمشناسـی از کشـورهای اندونـزی ،لبنـان ،انگلسـتان،
ژاپـن ،کانـادا ،گرجسـتان و آمریکا تقدیر میشـود کـه دو نفر
آنها ،خانم هستند.
بـه گفتـه وی در بیـن آثـار برگزیده داخلـی ۱۵ ،اثر رسـاله
دکتری و چهار اثر کتاب اسـت و از لحاظ رده سـنی ۱۱ ،اثر در
بخش بزرگسال و هشت اثر در بخش جوان برگزیده شدهاند.
رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشـاره به
ایـن که حـدود  ۴۸درصد آثار رسـیده بـه جشـنواره (دو هزار و
 ۸۸۵اثر) را کتاب تشـکیل میدهد گفت :متاسفانه از بین این
همـه کتاب تنها چهـار اثر حائز شـرایط انتخاب به عنـوان آثار
برگزیده و شایسـته تقدیر شـناخته شـده اند که نشـان میدهد
تألیفـات ایـن حـوزه نیازمنـد توجه و تأمـل جدی اسـت و آثار
فاخـر علـوم انسـانی در حـوزه کتـاب انـدک اسـت .در بخش
تحقیقات هم متاسـفانه اثر چنـدان ویژهای در بیـن آثار واصله
نداشـتیم و عمـده آثـار موفـق را رسـالههای دکتـری تشـکیل
میدهنـد کـه نشـان میدهـد علیرغـم انتقادهایـی کـه بـه
آموزش عالی کشـور میشـود تا اطلاع ثانـوی ،اصیلترین و
شایسـتهترین تحقیقـات علـوم انسـانی کشـور ،رسـالههای
دکتـری هسـتند و الزم اسـت نهادهای مسـوول مثـل معاونت
علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علـوم حمایت
بیشتریازتحقیقاتدکتریداشتهباشند.
میرزائـی تصریح کـرد :در بخش جنبی (ویـژه) یازدهمین
جشـنواره فارابـی از دو تـن از شـخصیتهای فقیـد پیشـروی
علوم انسـانی و اسلامی و دو نفر از  پیشکسـوتان علوم انسانی
– کـه یـک نفـر آنهـا ،خانـم هسـتند – تقدیر مـی شـود .در این
بخـش همچنین یک مترجم برتر ،یک نظریه پرداز برجسـته و
یـک انجمـن علمـی برتر و یک نشـریه علمـی برگزیـده مورد
تقدیرقرارمیگیرند.
رئیس دبیرخانه یازدهمین جشـنواره بینالمللـی فارابی در
پایان با اعالم این که اختتامیه جشـنواره روز دوشـنبه  ۲۷مرداد
سـاعت  ۱۰تـا  ۱۲بـا حضور معـاون علمـی و فنـاوری رئیس
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جمهـور و وزیـر علـوم در محل سـالن شـهدای جهـاد علمی
وزارت علـوم برگـزار میشـود ،گفـت :از خـرداد مـاه پیگیـری
زیـادی بـرای برگـزاری اختتامیـه داشـتیم؛ امـا بـه دلیل شـیوع
کرونـا ایـن کار به تاخیر افتاد .امیدوار بودیم بتوانیم جشـنواره را
بـه صورت حضـوری برگزار کنیم امـا باز به دلیل شـیوع کرونا
چنیـن امکانی فراهم نشـد و بـا تأکید رئیس جمهور قرار شـد
اختتامیـه به صـورت مجازی ـ حضـوری با حداقل نفـرات از
جمله برگزیدگان داخلی که شـرایط حضور در محل مراسـم را
دارنـد برگزار شـود .برگزیـدگان خارجی هم به صـورت وبینار
در مراسـم حضـور پیـدا میکننـد و جوایـز آنهـا از طریـق
سفارتخانههابهدستشانخواهدرسید.

مدیریـت و علوم مالی»« ،علوم تربیتی ،روانشناسـی و علوم
ورزشـی»« ،علـوم سیاسـی ،روابـط بینالملـل و مطالعـات
منطقهای»« ،علوم قرآنی ،تفسـیر و حدیث»« ،فقه و اصول«،
«فلسـفه ،منطق و کالم»« ،فناوری اطالعات ،اطالعرسـانی
و کتابـداری»« ،مطالعـات انقلاب اسلامی و امامخمینـی
(ره)»« ،مطالعـات هنـر و زیباییشناسـی» و «مطالعـات
میانرشـتهای» دریافت میشـوند .بخش بینالملل جشنواره
نیـز آثـار مربـوط بـه حـوزه ایرانشناسـی و اسالمشناسـی را
دریافتمیکند.
بـه گـزارش دبیرخانـه دوازدهمین جشـنواره بینالمللی
فارابـی ،همچـون ادوار گذشـته در بخـش ویژه نیـز جایزه
شـخصیتهای پیشـرو علـوم انسـانی و اسلامی،
پیشکسـوت علـوم انسـانی و اسلامی ،مترجـم برتـر،
انجمـن علمـی برتـر ،نشـریه علمـی برتـر و نظریهپـرداز
برتر اعطا خواهد شد.

فراخوان دریافت آثار دوازدهمین
جشنواره بینالمللی فارابی؛ ویژه
تحقیقات علوم انسانی و اسالمی
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس دبیرخانـه دوازدهمیـن
جشـنواره بینالمللی فارابـی با اعالم فراخـوان دوازدهمین
دوره جشـنواره ،زمـان دریافـت آثـار ایـن دوره را از دهـم
شهریورماه  ۱۳۹۹تا  ۳۰مهرماه سال جاری اعالم کرد.
آثـار مـورد پذیرش جشـنواره همچون ادوار گذشـته در
چهـار قالـب شـامل«کتاب پژوهشـی»« ،گـزارش
اختتامیافتـه پژوهـش»« ،رسـاله دکتـری»  و «پایاننامـه
کارشناسیارشـد» اسـت .آثـاری کـه از ابتـدای سـال
 ۱۳۹۶تـا پایان اسـفند  ۱۳۹۸پایـان یافتهانـد میتوانند در
این دوره از جشنواره شرکت کنند.
وی افـزود :آثـار علمـی در ایـن جشـنواره در پانـزده گروه
علمـی «اخلاق ،ادیـان و عرفـان»« ،تاریـخ ،جغرافیـا و
باستانشناسـی»« ،حقوق»« ،زبان ،ادبیات و زبانشناسی»،
«علـوم اجتماعـی و علـوم ارتباطـات»« ،علوماقتصـادی،

تمامی پژوهشــگران حوزه علــوم انسـانی و اسـالمی
میتواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت جشـنواره بـه آدرس  
 www.farabiaward.irاز دهـم شـهریورماه آثار علمی
خود را ثبت کنند.
میرزائـی همچنیـن بـا بیـان اینکه ثبـت آثار در سـامانه
جشـنواره در دو قالـب حقیقـی و حقوقـی اسـت اظهـار
داشـت :علاوه بـر اینکـه مؤلفیـن و پژوهشـگران محتـرم
خـود میتواننـد نسـبت بـه ثبـت آثـار در سـامانه اقـدام
نماینـد ،ناشـران محتـرم ،دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی،
انجمنهـای علمـی و گروههـای علمـی آموزشـی و
پژوهشـی نیـز چنانچـه اثـری را واجـد شایسـتگی الزم
میداننـد بـه معرفـی و ثبـت آثـار پیشـنهادی مبـادرت
ورزند و زمینه شناسایی آثار فاخر را فراهم نمایند.
گفتنـی اسـت جشـنواره بینالمللـی فارابـی توسـط
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،کمیسـیون ملـی
یونسـکو ،دفتـر منطقهای و کمیسـیون ملی آیسسـکو ،بنیاد
ملـی نخبـگان و مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری هـر سـاله برگـزار
میشود.
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روایتها

مردمساالری دیجیتال:
گذشته ،حال و آینده

ٔ
مصاحبه بت سیمون نووک (دانشگاه نیویورک :آزمایشگاه
حکمرانی) با وینتون .ج .سرف ،معاون رئیس گوگل و مبشر
اینترنت
مترجمان:

دکتر کاوه بازرگان
kbazargan@acm.org
دکتر فریده مشایخ
f.mashayekh@pedagogy.ir
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مقدمه مترجمان
در عصردیجیتــال ،اینترنــت ،پنجــرهای اســت بــاز
)(w.w.w.در مقیــاس جهانــی کــه دسترســی بــه انــواع
محتــوای چندرســانهای بهصــورت متــن ،تصویــر،
صــوت و ویدئــو را بــا انــواع روشهــای تعامــل انســان
و رایانــه ،امکانپذیــر ســاخته اســت .ایــن فنــاوری
جســتوجوی اطالعــات در قالــب تعامــات و
ارتباطــات درشــبکههای اجتماعــی را ،در لحظــه ،ب ـرای
کاربـران فراهــم نمــوده اســت .ایــن تنــوع امکانــات بـرای
کاربــران ماهــر ،فرصتهــای فراوانــی ایجــاد کــرده
اســت تــا اطالعــات را بــه دانــش و ثــروت تبدیــل نماینــد
و شــبکههای اجتماعــی و ســکوهای اشــتغال جدیــد را
توســعه دهنــد.
بــا وجــود ایــن کــه اینترنــت ،فرصتهــای برابــر
دسترســی بــه اطالعــات ،کاربــرد و تولیــد اطالعــات
راب ـرای همــه اف ـراد فراهــم نمــوده اســت ،ولــی فرصــت
و امکانــات نابرابــر در کاربــرد و بازتولیــد اطالعــات،
بــه وســیله بازیگــران کلیــدی (از جملــه دولتهــا،
شــرکتها ،و کاربــران ماهــر) ،موجــب بــه حاشــیه
رانــدن کاربــران بیبهــره از مهارتهــای ارتباطــی و
شــناختی میشــود کــه ایــن امــر بــه شــکاف دیجیتالــی
میانجامــد.
در ایــن مقالــه ،مصاحبهشــونده کــه ابداعکننــده
و از خبــرگان اینترنــت اســت ،دربــاره احتمــال تحریــف
اطالعــات و اشــاعه اطالعــات ســوء و نادرســت توســط
ایــن وســیله ارتباطــی توانمنــد ،روشــنگری مینمایــد.
همچنیــن نســبت بــه نقــش تعیینکننــده هــوش مصنوعــی
در جامعــه اطالعاتــی و ضــرورت توانمندســازی کاربـران
از طریــق تســلط بــر ســواد اطالعــات و رســانه)،(MIL
تفکــر انتقــادی و یادگیــری چگونــه یادگرفتــن پدیدههــای
نــو ،هشــدار میدهــد.

مصاحبهکننده :بت سیمون

مقدمه مصاحبهکننده
ایـن مصاحبـه بـا وینتـون سـرف ،کـه همیـار ابداعکننـده
اینترنـت بوده ،انجام شـده اسـت .در این مصاحبـه درباره
تحـول اینترنـت از یـک وسـیله رایانـهای بـه یـک وسـیله
اجتماعـی بحـث شـده اسـت .وی مالحظـات خـود را
درباره منتشـر شـدن اطالعـات نادرسـت و چگونگی دور
بازخـورد منفـی ایجادشـده توسـط نظامهـای رتبهبنـدی
و ترویـج اطالعـات تحریـف شـده ،بـا خواننـده در میان
میگـذارد .همچنیـن دربـاره ایـن فنـاوری نـاب ،بـه ویژه
نقـش مهمـی کـه در حـوزه مدنـی میتوانـد ایفـا کنـد
بحـث میکند .علاوه بـرآن ،راهحلهائی برای اسـتحکام
بخشـیدن بـه مردمسـاالری ،کـه کمتـر بـه فناوری وابسـته
اسـت تـا بـه تفکـر انتقـادی توسـط افـراد و حکمرانـی
مردمسـاالر از پائیـن بـه بـاال و نهادهـای مبتنـی بـر توافق
جمعـی ،نظـر میدهـد .برخـی از ایـن نهادهـا هماکنـون
موجودانـد .در حالـی کـه نمونههـای نویـن دیگـری ،بـا
سـازوکارهای حکمرانـی ویـژه ،برای اسـتحکام بخشـیدن
بـه همیـاری در مقیـاس بینالمللـی بایـد ابـداع شـوند که
از دشـوارترین مقولههـای زمـان حـال بـه شـمار میآیند.

وینتون .ج .سرف

 .1چالشهای مردمساالری و حکمرانی در
عصر اینترنت
بــت ســیمون نویــک :اجــازه بدهیــد شــروع کنیــم.
شــما تمــام موقعیــت شــغلی خــود را بــرای تضمیــن
اینترنــت بــه عنــوان یــک نیــروی خیــر در خدمــت
ارزشهــای انســانی صــرف کردهایــد .در ایــن
گفتوگــو دربــاره تأثیــر اینترنــت در مردمســاالری،
میخواهــم از شــما ســؤال کنــم .بــا نگاهــی بــه
گذشــته حرفــهای خــود ،فکــر میکنیــد بزرگتریــن
تأثیرگــذاری اینترنــت بــرای دو مقولــه متفــاوت
«مردمســاالری» و «حکمرانــی» ،چگونــه بــوده
اســت؟

ً
وینتــون ســرف :مطمئنــا درســت اســت کــه مــن بخــش
بزرگــی از موقعیــت شــغلی خــود را صــرف اینترنــت نمــودهام
و کوشــش نمــودهام تــا وســیلهای ســودمند ،و ابــزاری
انســانگرا در خدمــت همــگان باشــد .فکــر میکنــم ،در
فضــای مردمســاالری و حکمرانــی ،برخــی از اثرگذاریهــا
هنــوز فعــال نشــده اســت .مفهــوم «مردمســاالری» از
نظــر مــن نوعــی کیفیــت عامــل بــودن اســت .یعنــی دربــاره
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مردمــی کــه قــادر باشــند نظــر خــود را بیــان کننــد .خیلــی
شــبیه اعالمیــه حقــوق بشــر اســت کــه بــر بهشــمار آوردن
نظــر مــردم و توانایــی عمــل نمــودن بــر مبنــای نظرهــای
ارائهشــده ،تأکیــد دارد .بــر مبنــای اصــول مردمســاالری،
میکوشــیم تــا نظــام قانونمنــدی ســازماندهی کنیــم ،تــا در
آن ســازمانهای مردمنهــاد حفاظتشــده ،مــردم احســاس
کننــد در زیســتبومی پایــدار و ایمــن ،زندگــی میکننــد.
«حکمرانــی» مکانیســمی اســت کــه بــه وســیله آن اهــداف
در مقیــاس ملــی ،منطقــهای و محلــی تحقــق مییابــد .بــه
عبــارت دیگــر ،حکمرانــی شــامل پیگیــری قانــون و تقویــت
قانــون اســت و بایــد عرضــه خدمــات اجتماعــی را پیشبینــی
کنــد.
ً
اینترنــت مطمئنــا یــک پدیــده ارتباطــی توانمندســاز بــوده
اســت و بــه مــردم امــکان داده نظــر خــود را بیــان نماینــد و
بــه آنچــه دیگــران میگوینــد گــوش فــرا دهنــد .در واقــع،
بــه یــک معنــای غیرمعمــول ،اینترنــت یــک رســانه همگانــی
دوطرفــه اســت ،بــر خــاف دیگــر رســانههای عمومــی ،کــه
یکطرفــه عمــل میکننــد .ب ـرای مثــال ،اگــر روزنامــه ب ـرای
بیــان مطلــب بــه عنــوان یــک رســانه انتخــاب شــود ،بایــد
یــا مالــک آن باشــید و یــا در خدمــت آن وزیــر نظــر یــک
گــروه قـرار گیریــد .همچنیــن در مــورد کانالهــای تلویزیــون
و رادیــو ،بــه عنــوان رســانههای عمومــی ســنتی ،ایــن امــر
صــادق اســت.
در حالــی کــه اینترنــت بــا ظرفیــت توزیــع اطالعــات
بهطــور گســترده و همچنیــن کانــال دوطرفــه امــکان ارســال و
دریافــت بازخــورد را ب ـرای مــردم فراهــم ســاخته اســت.
مــن فکــر میکنــم بســیاری از قانونگــذاران فکــر
میکردنــد اینترنــت یــک مســیر ارتباطــی خطــی بــا
ســازوکارهای مرتبــط اســت .درحالیکــه کشــف نمودنــد،
ســازوکارها نهتنهــا در تعامــل بــا یکدیگــر هســتند بلکــه
بازخــورد هــم بــه یکدیگــر میدهنــد.
بنابرایــن بــاور دارم و بهطــور کلــی میتوانــم بــه برخــی
اثــرات مثبــت اینترنــت و تــار جهانگســتر) (W.W.W.کــه
در رأس آن قــرار دارد ،اشــاره کنــم .از جملــه :انتخابــات بــا
اطالعــات بیشــتر ،بهتــر و مصرفکننــدگان (رأی دهنــدگان)
مطلعتــر.
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ولــی همزمــان ،برخــی اثــرات منفــی نیــز وجــود دارد.
از جملــه بــاز بــودن سیســتم،کاهش مرزهــا ب ـرای دسترســی
بــه اطالعــات ،کــه در نتیجــه ،باعــث ورود اطالعــات
نادرســت میشــود .اطالعــات گمراهکننــده و نادرســت
درون سیســتم ،چــه بهصــورت عمــدی یــا ناشــی از نادانــی،
میتوانــد اثــرات منفــی قابلمالحظــهای بــر باورهــای
مــردم ،بهصــورت بازخــورد ،توســط رســانههای اجتماعــی
و اینترنــت ،بگــذارد.
بنابرایــن ،در ایــن مرحلــه از «بــازی» ،هنــوز کامــا 
یــاد نگرفتهایــم چگونــه از مخاطــرات پیشــگیری نمائیــم.
نمیدانیــم ســاختار قانونمنــدی کــه بــه آن نیــاز داریــم ،چگونه
میتوانــد در مواجهــه بــا محدودیتهــای بینالمللــی عمــل
نمایــد؟ ب ـرای مثــال ،هنگامــی کــه تقلــب ،زیادهخواهــی یــا
هــر نــوع فعالیــت ســوء ،در ورای مرزهــا بــه وقــوع میپیونــدد،
چگونــه متعهــد شــویم و بــا آن برخــورد نمائیــم؟ چــه نــوع
توافقنامههــای بینالمللــی مــورد نیــاز اســت؟ بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن مقــوالت ،دبیــر کل ســازمان ملــل یــک پانــل
بلندپایــه ،متمرکــز بــر همیــاری دیجیتــال ،بـرای ارتقــاء انــواع
همیــاری میــان کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی ،در
جهــت بهبــود کیفیــت مردمســاالری کــه در محیــط بــر خــط
بــه وجــود آمــده اســت ،ایجــاد نمــوده اســت.

بــت :ســالها پیش،کــرت آندرســون در مجلــه
نیویورکــر ،اینترنــت را بــه مثابــه «حمــام اطالعــات»
توصیــف نمــود ،مکانــی کــه دروغ هماننــد
بیمار یهــای واگیــردار شــیوع مییابــد .شــما
دربــاره برخــی فعالیتهــای ســوء در فضــای برخــط
صحبــت کردیــد .بــا آیندهنگــری ،آیــا دربــاره توانایی
مــا در مقابلــه بــا ایــن تهدیدهــای مردمســاالری
خوشبیــن هســتید یــا هــراس داریــد؟

وینــت :خــوب ،مــن مطمئن نیســتم ،هـراس واژه مناســبی
نیســت .مــا بعــد از اختــراع صنعــت چــاپ ،بهرغــم انــواع
انتشــارات ،کــه برخــی صــادق بودنــد و برخــی نبودنــد ،دوام
آوردیــم .ایــن وضعیــت بــا محیــط اینترنــت نیــز صــادق
اســت .یکــی از تفاوتهــا در ایــن اســت کــه محیــط
اینترنــت در لحظــه اســت و فاصلــه را از میــان برمــیدارد.
ایــن حالــت در مــورد مطبوعــات چاپــی نیــز صــادق اســت.

متــن چاپــی نیــز میتوانــد بــه هــر کجــا بــرود و فاصلــه
میــان نویســنده و خواننــده از میــان برداشــته میشــود.
ولــی در اینترنــت بــه علــت گســتردگی دسترســی ،بیــش از
نیمــی از جمعیــت جهــان بــا اتصــال بــر خــط ،در لحظــه
اطالعــات منتقــل شــده را دریافــت میکننــد و هــر آنچــه
در ســطح جهــان اتفــاق میافتــد بــه مثابــه واقعــه محلــی
بــه شــمار میآیــد .در نتیجــه تأثیــر منفــی آن ،در هــر کجــا
باشــیم منتقــل میشــود .از ایــن رو ،ایــن نــوع ضربههــای در
لحظــه ،از جملــه اثـرات اطالعــات بــر خــط توزیــع شــده در
محیــط اینترنــت بــه شــمار مــیرود.
بهرغــم همــه ایــن مطالــب ،بــاور دارم مــا توانســتهایم
از طریــق موقعیتهــای نــوع دیگــر ،ایــن نــوع مســائل
را مدیریــت کنیــم .مــا بــه توافقهــای ســودمندی ،بــرای
کاهــش اثـرات منفــی برخــی از ایــن رفتارهــای ســوء ،دســت
یافتهایــم .مــا از قانــون ،دســتورالعملها و انــواع ابداعــات
بـرای دســتیابی بــه رفتارهــای مــورد نظــر اســتفاده نمودهایــم.
ایــن امربــه همیــاری میــان دولتهــا نیــاز دارد ،کــه در
مــواردی بســیار مشــکل اســت .بهویــژه اگــر دولتهــا در
مــورد آنچــه در محیــط بــر خــط قابــل قبــول اســت و آنچــه
قابلقبــول نیســت ،توافــق نداشــته باشــند.
بــدون کــم بهــا دادن بــه جنــگ جهانــی اول و دوم ،جنــگ
ویتنــام و موقعیتهــای ســخت دیگــر ،مــا قــادر بودهایــم در
شـرایط ســخت کار کنیــم .بنابرایــن ،بــا چالشهــای اینترنــت
نیــز مقابلــه خواهیــم کــرد تــا از فنــاوری ســودمند کــه مــورد
نظــر بــوده اســت ،فراتــر نــرود.

بــت :در تعجــب هســتم ،بســیاری از راهحلهایــی
کــه شــما بــه آن اشــاره میکنیــد قانونــی اســت نــه
فناورانــه.

وینــت :خــوب بایــد دربــاره آن صحبــت کنیــم ،چــون
افـراد بســیاری هســتند کــه درک درســت و بــاور ندارنــد .بـرای
مثــال فکــر میکننــد هــوش مصنوعــی یــا یادگیــری ماشــین
ایــن نــوع مســئل را حــل میکنــد .اطمینــان میدهــم کــه
چنیــن نیســت.
بخشــی از راهحــل در «ذهنیــت» مــا اســت .از جملــه
یکــی از ایــن راهحلهــا «تفکــر انتقــادی» اســت .هنگامــی
کــه ســؤال میکنیــد «ایــن اطالعــات از کجــا میآیــد؟»

آیــا اطالعــات هم ـراه بــا شــواهد اســت؟ آیــا دلیلــی هســت
بـرای ایــن کــه اطالعــات ارائــه شــده در تــار جهانگســتر را بــا
دیگـران بــه اشــتراک بگذاریــم؟ آیــا انگیــزه خاصــی هســت؟
آیــا کوشــش میشــود تــا مــن را نســبت بــه امــری متقاعدکننــد
یــا مـرا وادار بــه انجــام کاری کننــد کــه بــه آن تمایــل نــدارم؟
بــه عنــوان یــک فــرد بایــد بــا اســتفاده از تفکــر انتقــادی
بکوشــیم در مقابــل اطالعــات نادرســت مقاومــت نمائیــم.
ً
دلیــل ایــن کــه الگوریتمهــا الزامــا مســئله را حــل نمیکننــد،
بزرگنمایــی اســت .بزرگنمایــی عبــارت اســت از
هــر نظــری کــه جمعیــت بــه ظاهــر کاربــران ،در حــال
بیــان ،آن را بــزرگ مینماینــد .و اگــر در حــال اســتفاده از
روشهــای آمــاری بــرای نظرســنجی از کاربــران در مــورد
موضــوع خاصــی باشــید ،میتوانیــد بــه ســرعت بــه وســیله
شــرکتکنندگان غیرواقعــی منحــرف شــوید.
وینــت :یــک بــزرگ نمایــی غیــر واقعــی؟ نمیدانــم ،ایــن
یــک چالــش جالبی اســت.

 .2از رایانهمحوری به جامعهگرایی
بــت :نمیخواهــم شــانس ارجــاع بــه جنبــه شــخصی
تأمــات ،در رابطــه بــا  25ســال تجربــه را از دســت
بدهــم .میتوانیــد داســتان ایــن کــه چگونــه ســد راه
بــه ســوی آزمایشــگاه را شکســتید و در نتیجــه بــه
«تــار جهانگســتر» رســیدید ،شــرح دهیــد؟

ً
وینــت :عمــا ،ایــن واقعــه مربــوط بــه بیــش از  25ســال
پیــش اســت .اســتیو ( کروکــر) 16ســال و مــن  17ســال
داشــتم .در دبیرســتان بودیــم.
حــدود ســال  1960بــود کــه اجــازه یافتیــم از کامپیوتــر
در دانشــگاه  UCLAاســتفاده کنیــم .بنابرایــن ،مــا عصرهــا
و تعطیــات آخــر هفتــه در آنجــا حاضــر میشــدیم .یــک
روز در مقابــل در بســته ق ـرار گرفتیــم .مــا اجــازه داشــتیم از
ماشــینها اســتفاده کنیــم ،ولــی در بســته بــود ،مــن متوجــه
شــدم یــک پنجــره در طبقــه دوم بــاز اســت ،از روی شــانه
اســتیو بــاال رفتــم و از پنجــره وارد ســالن شــده در را بــاز
کــردم و آن را بــاز نگهداشــتم تــا روی مــا دوبــاره بســته نشــود.
اســتیو ماجـرای «واترگیــت» و چگونگــی وقــوع آن و ایــن کــه
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چگونــه در بــاز شــد را بهخاطــر مــیآورد .میدانید«،برکــت
ً
آفریــدگار شــامل حــال مــا بــود» .مــا واقعــا عالقمنــد بودیــم
بدانیــم بــا رایانــه چــه کار میتــوان انجــام داد ،در زمانــی کــه
تمــام توجــه بــه اطالعــات ،تبــادل محتــوا و نظــر شــخصی،
وپرگویــی اجتماعــی معطــوف بــود.

بــت :مــن ایــن واقعــه را یــاد آور میشــوم بــرای آن
کــه تصــور میکنــم در آن هنــگام شــما بــه الزامــات
سیاســی ،مردمســاالری و حتــی اجتماعگرایــی
کاری کــه انجــام میدادیــد فکــر نمیکردیــد.
آیــا میدانیــد از کــی بــه تامــل دربــاره تأثیر«تــار
جهانگســتر» بــر مردمســاالری و الزامــات سیاســی
ایــن فنــاوری ،پرداختیــد؟

وینــت :بلــه ایــن پرســش بســیار خوبــی اســت.
میتوانــم بگویــم آگاهــی شــامل طــی چندیــن مرحلــه بــود.
نخســتین مرحلــه ،مربــوط میشــود بــه ســاختن ARPANET
کــه طرحــی اســت مربــوط بــه پیــش از پیدایــش اینترنــت و
حمایــت مالــی آن توســط بخــش دفــاع ملــی تأمیــن میشــد.
ری توملینســون ،فکــر شــبکه پســت الکترونیکــی میــان
ماشــینهای گونــا گــون در آرپانــت را مطــرح کــرد .بـهزودی،
بعــد از آن،توزیــع ســرویس ایمیلهــا و فهرســتها ابــداع
شــد تــا بتــوان ب ـرای اعضــای آن پیــام ارســال نمــود.
دو فهرســت اولیــه توزیــع کــه بــه خاطــر م ـیآورم یکــی
مربــوط میشــود بــه عالقمنــدان علــم تخیلــی و بهتریــن
داستانس ـرایان آن و دیگــری مربــوط میشــود بــه «یــام یــام»
کــه فهرســتی از نــام رســتورانها ،بــود .الـزام مصــرف ایــن دو
فهرســت بـرای مــن در قالــب یــک رســانه اجتماعــی تداعــی
شــد.
دربــاره سوءاســتفاده فکــر نمیکــردم .بیشــتر بــه مکانیســم
تعامــل اجتماعــی مثبــت میاندیشــیدم .ســپس ،اثـرات منفــی
کمکــم نمایــان شــد .میتوانــم بگویــم در حــدود نیمــه دوم
دهــه  1980اولیــن ویــروس ،خــود را نمایــان ســاخت و بــا
تبلیغــات شــبکهای توســط رابــرت موریــس از ســرورهای
 UNIXدر اینترنــت پیــدا شــد .ایــن پدیــده بــه شــناخت مــن
دربــاره ایــن کــه میتــوان بــا ویــروس ،دردســرهای فــراوان
آفریــد ،انجامیــد .ســپس ،همانطــور کــه در حــال پیشــروی
ً
بودیــم ،دقیقــا در زمــان اوج  ،dotcomپــس از پیدایــش تــار
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جهانگســتر و بعــد از ایــن کــه ارتباطــات  Netscapeدر
حوالـ�ی  ،1995عرضــه اولیــه ســهام �(IPO= Initial Pub
) lic Off ringرا دریافــت نمــود ،مــا شــاهد کوشــشهای
غیرمســئوالنه در ســرمایهگذاریهای ســنگین ،بــرای هــر
چیــزی کــه بــا اینترنــت میتــوان انجــام داد ،بودیــم.
ایــن گشــایش در حوالــی بهــار 2000اتفــاق افتــاد درســت
هنگامــی کــه بســیاری از کســبوکارها بــه علــت نداشــتن
طــرح کسـبوکار ) ،(Business Modelدر ســرمایهگذاریهای
خــود ،ناموفــق بودنــد .ســرمایهگذاران بســیار مشــغول بودنــد
بــه گفتــن ایــن کــه« :اینترنــت بــا نــگاه بــه  IPOدر Netscape
عظیــم خواهــد بــود ،مــا هــم یکــی از آنهــا را میخواهیــم!»
آنهــا خیلــی زود متوجــه شــدند کــه ایــن کس ـبوکارها هیــچ
هوایــی ب ـرای تنفــس (ادامــه زندگــی) ندارنــد .هیــچ موتــوری
کار نمیکــرد .در نتیجــه بســیاری از آنهــا ســاقط شــدند .ولــی
بهرغــم ایــن تجربــه ،اینترنــت ،بــا کمــال تعجــب بــه رشــد
خــود بــا ســرعت ادامــه داد.
زیــر ســاخت آن ـ یعنــی توانایــی ارتباطــات ـ بــه دالیــل
گوناگــون ،بســیار جــذاب بــود .البتــه ایــن بــه علــت حضــور
تــار جهانگســتر ،حــدود 1991بــرای عمــوم بــود ،کــه مــا
شــاهد نخســتین محتــوا ،هماننــد ریــزش بهمــن ،در داخــل
شــبکه ،بعــد از دسترســی مــردم بــه وب بودیــم .ایــن ب ـرای
مــن تعجــبآور بــود .ایــن واقعیــت کــه شــمار بســیاری از
افـراد فقــط میخواهنــد اطالعاتــی را کــه در دســترس دارنــد،
بــا امیــد ایــن کــه بــرای دیگــری ســودمند اســت ،ســهیم
شــوند ،بــدون اینکــه در صــدد پــول ســاختن از آن باشــند.
بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان حــال  ...اختــراع «تلفــن
همـراه» در  ،2007همـراه بــا تصویــر ،ویدئــو ،متــن و انــواع
ارتباطــات ســریع میانفــردی در سراســر جهــان ،گســترش
بالقــوه اطالعــات نادرســت در شــبکه امکانپذیــر شــده
اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،طــی دو دهــه گذشــته بــا آغــاز قــرن
بیس ـتویکم میــادی ،بیــش از پیــش دربــاره اث ـرات جانبــی
ً
و محتــوای تقلبــی کــه عمــدا بــرای انحــراف اذهــان ،در
اینترنــت بارگــذاری میشــود ،نگــران هســتم.

بــت :میخواهــم کمــی بیشــتر روی پرســش مربــوط
بــه تحــول دیــدگاه خودتــان تأکیــد کنــم .آیــا اکنــون،

دربــاره ایــن چالشهــا نســبت بــه  25ســال پیــش،
متفــاوت میاندیشــید؟

وینــت :طــی ایــن مــدت از نخســتین ســالهای دهــه
 ،1970بــه تدریــج نســبت بــه نتایــج اجتماعــی و اقتصــادی
حضــور اینترنــت ،نگ ـران هســتم.
از ایــن رو میتوانــم بگویــم یــک شــناخت تدریجــی
نســبت بــه نتایــج اجتماعــی و اقتصــادی ایــن نــوع نظامهــا
بهدســت آوردهام ،و یــک نــوع مســئولیت نســبت بــه آنچــه،
الاقــل ،بــه عنــوان مســئله بــرای پیشــگیری از پیامدهــای
ســوء ،میتوانــم طــرح نمایــم ،بــر عهــده دارم .آیــا ایــن یــک
مســئله شــکاف دیجیتالــی اســت؟ و یــا افـرادی کــه دسترســی
دارنــد ،ولــی زیرســاخت الزم را کــه بســیار هزینهبــر
اســت ،در اختیــار ندارنــد؟ مــن نســبت بــه مســئله محتــوای
ً
منحرفکننــده بســیار نگــران هســتم .کامــا آگاه هســتم از
ایــن کــه بــه تنهایــی نمیتوانــم ایــن مســائل را متوقــف کنــم.
ولــی ســعی میکنــم بــه شــناخت منشــاء ایــن مســائل دســت
یابــم .چ ـرا ایــن مســائل بــه ایــن صــورت آشــکار میشــود؟
چگونــه میتــوان از برخــی از ایــن مســائل کنــاره گرفــت؟
ایــن پرســشها در برنامــه کار مــن قــرار دارد.
بــه همیــن دلیــل ،همانطــور کــه میدانیــد ،در طــی
ســالهای شــغلی بــا بســیاری از نهادهایــی کــه مرتبــط بــا
اینترنــت ،در جســتوجوی پاســخ بــه ایــن چالشهــا
بودهانــد ،متعهــد شــدهام .ماننــد هیئتامنــای معمــاری
اینترنــت ،گــروه کاری مهندســی اینترنــت ،گــروه کاری
پژوهــش اینترنــت ،ICANN ،جامعــه اینترنــت ،ARIN ،و
برخــی دیگــر از ســازمانهای ثبــت اینترنــت منطقــهای.
در بســیاری از ایــن نهادهــا نقــش عمــده یــا کمتــری را در
کســوت «خلقکــردن» یــا «عمــل کــردن» بــر عهــده داشــتم.

 .3نهادهای اینترنت ودیدگاههای رقابتی
برای حکمرانی اینترنت

بــت :شــما بــه نقــش خــاق و چشــمگیر خــود در ایجــاد
ً
نهادهایــی بــرای حکمرانــی نــت اشــاره نمودیــد .مطمئنــا
نقــش مرکــزی در خلــق الگــوی «ذینفعــان چندگانــه»
و مفهــوم حکمرانــی از پائینبهبــاال بــا شــما بــوده

اســت .الهامبخــش شــما در تعهــد بــه ارزشهــای
«ذینفعــان چندگانــه» چــه بــوده اســت؟ آیــا دیدگاههــای
جایگزیــن بــرای حکمرانــی اینترنــت موجــود اســت؟ آیــا
از حکمرانــی اینترنــت میتوانیــم یــاد بگیریــم چگونــه در
«جهــان واقعــی» حکمرانــی کنیــم؟
وینــت :فکــر میکنــم آنهــا میگوینــد جهــان واقعــی،
ولــی اینترنــت همانقــدر واقعــی اســت .نابســامانیهایی
کــه امــروز در اینترنــت شــاهد آن هســتیم بــه جهــان واقعــی
تعلــق دارد ،چــه آنهایــی کــه مربــوط میشــود بــه تجهیـزات
فیزیکــی در فضاهــای جغرافیایــی گوناگــون و چــه صدهــا
قوانیــن حقوقــی گوناگــون دیگــر.
بنابرایــن ،بایــد دقــت کنیــم و فکــر نکنیــم جهــان واقعــی
بــا اینترنــت مرتبــط نیســت .بــاز گردیــم بــه پاســخ پرســش
شــما .مــن فکــر میکنــم مــا مجبــور هســتیم بکوشــیم بــه
همیــاری بــا ایــن انــواع فناوریهــای نــو ،و قبــول کنیــم کــه
ً
آنهــا الزامــا بــا ســاختار حکمرانــی هم ـراه ،متولــد نشــدهاند.
هنگامــی کــه خــودرو اختــراع شــد ،مــا جادههــای
اســفالت شــده ،عالئــم راهنمایــی و کنتــرل ترافیــک نداشــیم،
یــا حتــی قوانیــن ب ـرای ایــن کــه در کــدام طــرف جــاده بایــد
رانندگــی کــرد ،وجــود نداشــت .مــا تمــام ایــن قوائــد را
ابــداع کردیــم .اینترنــت نیــز متفــاوت نیســت .مــا نیــز بایــد
راهمــان را بــرای تعریــف حکمرانــی آن ابــداع میکردیــم.
میتوانســت مســیرهای متفاوتــی را طــی کنــد .میتوانســت
ً
یــک عملیــات کامــا دولتــی باقــی بمانــد ،و ممکــن بــود
هیــچ خصوصیســازی مطــرح نشــود.
مــن ب ـرای خصوصیســازی از اوایــل  1988فشــار آوردم.
درســت پنــج ســال بعــد از شــروع کار اینترنــت ،بــا این بــاور که
بـرای رســیدن بــه عمــوم مــردم ،مــا بــه یــک موتــور اقتصــادی
توانمنــد در بــه حرکــت در آوردن ،نگهــداری و تضمیــن بقــای
پایــدار ،نیــاز داریــم .ایــن یــک گزینــه ممکــن بــود .امــکان
دیگــر ،البتــه بــر مبنــای دســتورالعمل دیگــری میتوانســت
مــورد قبــول قــرار گیــرد .الگــوی سیســتمهای متصــل بــاز،
کــه توســط ســازمان بینالمللــی اســتاندارد ( )ISOیــک
رقیــب پیگیــر بــود و بســیاری از دولتهــا ایــن دیــدگاه را قبــول
کردنــد ،چــون ISOبــود ،و میتوانســتند ادامــه دهنــد .البتــه
بــه آن عمــل نشــد ،ولــی ب ـرای چندیــن ســال بهعنــوان پیــام
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مــورد انتظــار عمــل نمــود .راهحلهــای دیگــر ب ـرای مالکیــت
ایــن مســائل وجــود داشــت ،ماننــد :شــرکت لــوازم دیجیتــال به
نــام ( .)DECNET IVبنابرایــن ،ایــن راههــای مــوازی ممکــن
میتوانســت پیگیــری شــود .پشــتکار بســیار و پافشــاری الزم
بــود تــا راهحــل در طراحــی پروتــکل ارتباطــی  TCP/IPیافــت
شــود .هنگامــی کــه ریاســت هیئــت امنــای ICANNرا حــدود
ســال  2000عهــدهدار شــدم ،ذینفعــان چندگانــه بــرای مــن
قابلرؤیــت شــدند .ایــن روشــن بــود کــه سیاســتها ی
طــرح شــده ،ب ـرای اینترنــت ،بایــد بــا دیدگاههــا و رأی همــه
احزابــی کــه از آن سیاســتها متأثــر میشــوند ،همخوانــی
داشــته و جــذاب باشــد.
آنچــه حاصــل شــد الگــوی توافــق جمعــی «پائیــن
بــه بــاال» بــود .روشــن بــود کــه بهســرعت میتوانیــد بــه
جزئیــات ،بــرای هــر یــک از نظرهــای ارائــه شــده دســت
یابیــد .ولــی فکــر ایــن کــه تمامــی صداهــا در انتخــاب یــک
سیاســت شــنیده شــود ،خیلــی مهــم بــود.
ســپس ،بــا دسـتیافتن بــه نوعــی توافــق جمعــی ،دربــاره
سیاســت ،بعــد از قبــول آن ،توســط گــروه کوچکتــر ،ممکــن
اســت تقویــت شــود .ب ـرای مثــال ،یــک نــوع قانــون ماننــد
گنگــره ،میگذرانیــم ،ولــی ،تقویــت اجــرای آن قانــون،
توســط اداره پلیــس در ســطوح ملــی ،ایالتــی و محلــی بایــد
پیــاده ســازی شــود .مــن بــاور دارم مقولــه «پائیــن بــه بــاال» و
«توزیعشــده» بســیار اهمیــت دارد.
اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید ،ســازمان ملــل ،مجمــع
جهانــی جامعــه اطالعاتــی را در ســال  2003معرفــی نمــود.
ایــن مجمــع پاســخگو بــه ایــن پرســشهای نماینــدگان
دولتهــا بــود« :مــا چــه بایــد انجــام دهیــم؟»« ،جامعــه
اطالعاتــی چیســت؟» و «چگونــه بایــد بــا آن رفتارکــرد؟»
درواقــع ،شــواهد نشــان مـیداد ،قــادر نبودنــد بـرای چگونگی
حکمرانــی یــک نظــام جهانــی ماننــد جامعــه اطالعاتــی بــه
نتیجهگیــری دســت یابنــد .ســال  2006در آتــن مجمــع
حکمرانــی اینترنــت تشــکیل شــد .در ایــن مجمــع پرســش
عبــارت بــود از« :چگونــه جامعــه اینترنــت را شــکل دهیــم
تــا مالحظــات کاربــران را در نظــر داشــته باشــد ،و چگونــه
فراینــدی را بــه کار بریــم کــه سیاســتگذاریها در قالــب
مردمســاالری انجــام گیــرد؟»
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فکــر میکنــم بــه نتایــج منطقــی دســت یافتیــم .بــا پایــان
یافتــن مجمــع جهانــی جامعــه اطالعاتــی ســال ،2005
مکانیســمهای مناســبی بــه دســت آمــد و طــی ســالهای
2009و2008و2007بــه عنــوان مجموعــهای از هنجارهــا
بــرای ســازگاری و بهرهمنــد شــدن همــه افــراد در کاربــرد
اینترنــت ،بــا هــدف کاهــش جنبههــای بالقــوه ســوء ،مــدون
شــد .بنابرایــن ،هنــوز راه دراز در پیــش داریــم .مــن فکــر
میکنــم اکنــون بســیاری از نهادهــا از جملــه ســازمان ملــل
و ســازمان تجــارت جهانــی توجهشــان جلــب شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،مــن بــه پیــش رو و آینــده نــگاه میکنــم
بـرای دســت یافتــن بــه نوعــی توافــق دربــاره ایــن کــه معنــای
حفاظــت از عالئــق مــردم ،در شــبکه ،همزمــان بــا حفــظ
آزادی بیــان ،یعنــی چــه؟

.4چالشهای آینده برای حکمرانی
اینترنت

بــت :شــما سربســته اشــاراتی نمودیــد .ولــی ،بــه نظــر
شــما مشــکلترین چالشهــا بــرای حکمرانــی تــار
جهانگســتر ،طــی چنــد ســال آینــده کدامنــد؟ فکــر
میکنیــد نهادهایــی کــه ایجــاد شــده اســت در حــد
وظایفــی کــه بــر عهــده دارنــد ،میباشــند؟ و یــا چگونــه
بایــد تکویــن یابنــد؟
وینــت :اول از همــه ،بــاور مــن بــر ایــن اســت کــه تمــام
نهادهایــی را کــه نیــاز داریــم ،در اختیــار نداریــم .یا بــه عبارت
دیگــر مــا بــه برخــی از نهادهــای موجــود اجــازه ندادهایــم
در جهــت پذیــرش مســئولیتهای جدیــد متعهــد شــوند.
ً
نهادهایــی کــه مــا معمــوال دربــاره آنهــا فکــر میکنیــم از
دیــدگاه بلنــدی برخــوردار نیســتندDomain Name System .
(سیســتم نــام دامنــه) بـرای تشــخیص در اینترنــت ،اســتاندارد
پروتکلهــا و...تمــام ایــن امــور در قالــب یــک طیــف
کوچــک از افــراد انجــام میپذیــرد کــه مســئولیت تکویــن
فنــاوری اینترنــت را بــر عهــده دارنــد.
ولــی ایــن نــوع تکویــن ،مســائلی را کــه بــه آنهــا اشــاره
نمودیــم ،حــل نخواهــد کــرد .مســائل مــورد نظــر مــا بــا
رفتــار انســان ســروکار دارد و انــواع محتوایــی کــه انســان

بــرای ســهیم شــدن بــر روی تارجهانگســتر بــار گــذاری
میکنــد .انــواع کاربــرد و ســوء اســتفاده ،از پــر مصرفــی یــا
تقلــب کــه در اینترنــت بــه وجــود میآیــد .اینهــا نمون ـهای
از مســائلی اســت کــه اگــر محیــط امــن در اینترنــت بــرای
افــراد میخواهیــم ،بایــد بــه آن توجــه کنیــم  .
اکنــون مــن معتقــد هســتم کــه نبایــد تصــور کنیــم
گروههــای کاری متخصــص در فنــاوری ماننــد مهندسهــا
ی اینترنــت یــا هیئــات امنــای معمــاری اینترنــت ،بــرای
مقابلــه بــا ســوء اســتفاده از رفتــار کاربـران ،مراجــع مناســب
وکافــی بــرای مقابلــه باشــند.
در برخــی مــوارد ،ســازمان تجــارت جهانــی و ســازمان
جهانــی مالکیــت فکــری ،ممکــن اســت قــادر باشــند کمــک
ً
کننــد ،ولــی مــا بــه عاملیــن جدیــد نیــاز داریــم .مطمئنــا
مــا بــه کار تعاونــی و همیــاری بیشــتر میــان کشــورها ب ـرای
رویارویــی بــا رفتارهــای ســوء از ایــن ســو تــا آن ســوی
مرزهــا نیــاز داریــم .بــه نوعــی توافقنامــه دربــاره تقویــت
قوانیــن اجرایــی در حــوزه اطالعــات نیــاز اســت.
مــا بایــد بســیار عمیــق دربــاره تمییــز هویــت مــردم
بیندیشــیم .و میدانیــد ،همزمــان بــا اندیشــیدن بــه حریــم
خصوصــی ،نســبت بــه ناشــناخته مانــدن کارب ـران نیــز بایــد
نگ ـران بــود .و دلیــل آن نیــز در ایــن اســت کــه نمیخواهیــد
فقــط بهطــور تصادفــی هــر کــس بــدون داشــتن اجــازه گفــت:
«مــی خواهــم بــه  Vint Cerfنــگاه کنــم» یــا « اطالعــات
مربــوط بــه  Beth Noveckرا میخواهــم» ،دسترســی پیــدا
کنــد.
بنابرایــن ،هنگامــی کــه تقاضــا بـرای حریــم خصوصــی و
حتــی بــدون نــام مطــرح اســت ،طــرف دیگــر مســئله ،یعنــی
تقاضــا بـرای اثبــات هویــت و ایــن کــه طــرف خــودش اســت
و دیگــری جــای او نیســت ،نیــز مطــرح میباشــد .از ایــن رو
مســئله پیچیــده و بســیار مهــم اســت ،و در قالــب قراردادهــای
اجبــاری از جملــه امــوری اســت کــه بــه آن پرداختــه شــده
اســت.
بنابرایــن ،کار بســیار در پیــشرو اســت و بایــد
ســازوکارهایی خلــق کنیــم کــه بــه مــا کمــک کنــد بــا تقویــت
قانــون و تجــارت بینالمللــی بــرای معامالتــی کــه تقویــت
قانونــی میطلبــد ،عمــل نمائیــم.

فکــر میکنــم هنــوز بــه کار بســیار زیــاد در حــوزه
زیرســاخت بـرای انجــام کار ،همزمــان بــا حفاظــت از افـراد
در مقابــل ســوء اســتفاده از اخبــار نادرســت یــا حملههــای
ســایبری ،بــرای از کار انداختــن بخشــی از زیرســاخت و
اعمــال کنتــرل ،نیــاز داریــم .در ســالهای پیــش رو بایــد بــه
آنهــا پرداخــت.
بت:مــا موفقیتهــای قابلمالحظــهای در همــکاری
میــانـدو لتــی داشــتهایم ،بهویــژه در پاســخ ،بــه تغییــرات
آبوهوایــی .بــرای مثــال ،ایــن یکــی از موفقیتهــای
مــا بــه شــمار میرود.آیــا از ایــن مثــال میتــوان بــه گفتــه
جــان پــری بارلــو درس گرفــت کــه چگونــه بــر جهــان
واقعــی حکمرانــی کــرد؟ آیــا میتــوان امیــدوار بــود کــه،
تـملتها،بــه ســوی حکمرانــی جهانــی
بــه دور از دول 
حرکــت کــرد ؟
وینــت :خــوب ،اول از همــه ،فکــر نمیکنــم مــا از قیــد
دولتـملتهــا رهایــی یابیــم .مــن فکــر میکنــم ایــن
مفهــوم بســیار قدرتمنــد اســت .قــرار داد «وســت فالــی»
در ســال  1648بــا ســاختارهای جهانــی کــه امــروز تجربــه
میکنیــم ،مرتبــط اســت ،و فکــر میکنــم بســیار مهــم اســت.
مفهــوم حکومــت مســتقل ،بــه ایــن دلیــل کــه در ســطح ملی،
ســکنه کشــورها از نوعــی همبســتگی برخوردارنــد ،مفهــوم
بســیار مهــم و قابــل توجهــی اســت .اگــر چــه ،در برخــی
کشــورها بــا هجــوم پناهنــدگان از فرهنگهــای متفــاوت
ترکیــب «جامعــه همنــوا» مشــکل اســت .البتــه ،نمونــه
برگزیــت (خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا) و برخــی
آراء در ایــاالت متحــده متفــاوت اســت .بــه عبارتــی ،نوعــی
«انزجــار» از «دیگــری» ،کســی کــه از فرهنــگ دیگــر
میآیــد ،بــه وجــود آمــده اســت!
از ســوی دیگــر ،مــن ایــن پدیــده را مثبــت میبینــم.
ایــن کــه میتوانیــم افــراد را از تمامــی بخشهــای جهــان
بــا فرهنگهــا و تجربههــای تاریخــی متفــاوت کنــار
هــم بیاوریــم ،ایــن غنــای ترکیبــی بــه دســت آمــده ،بســیار
تشــویقکننده اســت.
بنابرایــن ،مــن هنــوز معتقــد هســتم کــه از  «شــبکه» میتوان
بیشــتر انتظــار «خیــر» داشــت تــا «شــر» ،ولــی بایــد مراقــب
باشــیم و از مســائلی کــه احتمــال وقــوع دارد ،پرهیــز کنیــم.
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بــت :آیــا بــا ایــن اســتدالل موافــق هســتید کــه هــر
کجــا اینترنــت جنبههــای اقتصــادی و اجتماعــی
زندگــی را تغییــر داده ،اثــرات ناچیــزی بــر مردمســاالری
و نهادهــای مردمســاالر داشــته اســت؟ اگــر بــه
سیســتمهای قانونگــذاری ،ریاســت جمهــوری ،و
مجلــس نــگاه کنیــد ،ایــن نهادهــا همچنــان بهصــورت
قبــل از اینترنــت باقــی ماندهانــد.
وینــت :فکــر میکنــم ،از یــک ســو ،در بســیاری از
شــیوههای عمــل مــا همچنــان بهصــورت صدهــا ســال
پیــش عمــل میکنیــم و هنــوز نیــاز بــه تغییــرات عمــده را
احســاس نکردهایــم .از ســوی دیگــر ،اگــر از نزدیــک بــه
قانونگــذاری و چگونگــی عملکــرد آن و ماهیــت تعامــات
کــه قانونگــذاری را تغذیــه میکنــد ،از نزدیــک نــگاه
کنیــم ،بــا ورود اینترنــت ،تلفــن هم ـراه و دیگــر اب ـزار ،تغییــر
کرد هانــد.
فکــر میکنــم ،شــاید« ،نظــم» بیشــتری بــر افــراد از
طریــق دوربینهــای همــراه و ایــن کــه میتــوان تصویــر را
برداشــت و بارگــذاری نمــود ،اعمــال شــده اســت .از ایــن رو،
نوعــی حرکــت در اعمــال و شــیوه انجــام امــور اتفــاق افتــاده
اســت .صــد در صــد نیســت ،ولــی هنــوز فکــر میکنــم بــا
توجــه بــه تغییــرات کافــی و تفاوتهایــی کــه بــا آن مواجــه
میشــویم ،ملــزم بــه تجدیدنظــر در عمــل هســتیم ،کــه در
غیــر ایــن صــورت ،بــدون فکــر انجــام میدادهایــم.
بنابرایــن ،اگــر از مــن تقاضــا کنیــد ،بــرای مثــال ،در
بحــث یــا گفتوگویــی شــرکت کنــم ،مــن ترجیــح میدهــم
بهصــورت بــر خــط برگــزار کنــم ،بــرای ایــن کــه محتــوا را
بهصــورت دیجیتالــی قــرار میدهــم .مــن فکــر میکنــم
راههــای متفاوتــی بـرای رســیدن بــه توافــق جمعــی ،در بســتر
بــر خــط ،وجــود دارد.
مــن هنــوز بســیار خوشــبین هســتم در جایــی کــه ایــن
ابــزار برخــط ،بــه نســبت سیســتمهای دهــه  1950و،1960
بســیار تغییــر کــرده اســت .تواناییهــای رایانــه ،بهخصــوص
پیشــرفتهایی ماننــد هــوش مصنوعــی بــه عنــوان ابــزاری
بـرای کاربــرد انســان ،در مقابــل ابـزاری کــه بــه کار میبردیــم،
و مانــع از خالقیــت مــا میشــد ،قــرار دارد .مــن بــاور دارم
ایــن ابــزار نــو میتوانــد بــا موفقیــت ،بــرای مشــارکت در
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سیاس ـتگذاری ،بــه طرقــی کــه درگذشــته غیــر ممکــن بــود،
بــه کار بــرده شــود.
بــت :البتــه ،بــا شــما مخالفــت نمیکنــم .اولیــن کاربــرد
ً
هــر فنــاوری ســرعت بخشــیدن بــه آنچــه قبــا انجــام
میدادهایــم اســت .تلویزیــون را در کالس درس بــه کار
بردیــم ،توئیتــر یــا فیسبــوک را در مجالــس زنــده ،بــرای
زیــر پوشــش قــرار دادن بیشــتر .اکنــون در مــوج دوم،
شــاهد ورود فناور یهــای مشــارکتی هســتیم کــه تغییــرات
را نشــان میدهــد .مطمئــن نیســتم ،آیــا شــما تکویــن
قانــون مردمــی یــا مشــارکت برخــط قانونگــذاری را
در مکانهایــی ماننــد تایــوان دنبــال میکنیــد؟ حتــی
در ایــران میتــوان از قانونگــذار ســؤال کــرد ،کــه در
اینجــا امکانپذیــر نیســت.
وینــت :بــه عبارتــی ،ســرزمین شــجاع و آزاد بســیار نــادر
اســت.
بــت :بــا کمــال تأســف .شــما حتمــا یــک مشــاهدهگر
تکویــن فنــاوری و الزامــات آن در مقیــاس جهانــی
هســتید .آیــا در مشــاهدات خــود مکانــی را ســراغ داریــد
کــه در آنجــا مردمســاالری دیجیتــال در حــال وقــوع
باشــد؟
وینــت :کشــور اســتونی کــه در گذشــته از دســت روسهــا
رنــج بســیار کشــیده اســت ،توانســته چارچــوب فناورانــه
فوقالعــادهای بـرای دســتیابی شــهروندان بــه هویــت دیجیتالی
فراهــم ســازد،که در خدمــات دولتــی بــه طــرق گوناگــون از آن
اســتفاده میشــود .اکنــون بـرای دیگـران نیــز ،دریافــت هویــت
دیجیتالــی را امکانپذیــر نمــوده اســت .ولی،بــا هویــت
دیجیتالــی شــهروند اســتونی نمیشــوید ،بلکــه میتوانیــد
ب ـرای شناســاندن خــود بــه فــرد ســوم از آن اســتفاده کنیــد .بــا
توجــه بــه ایــن کــه کشــور اســتونی فقــط یــک میلیــون و نیــم
جمعیــت دارد شــما میتوانیــد آنچــه بـرای هــر شــهروند اتفــاق
میافتــد را مشــاهده کنیــد .یعنــی صــد در صــد جمعیــت را
زیــر نظــر داشــته باشــید.
مــن همچنیــن بــاور دارم برخــی از نهادهــای مــا،
ماننــد شــرکتهای چنــد ملیتــی اینترنــت بــرای اســامی و
شــماره هــای ثبــت شــده ،یــا جامعــه اینترنــت ،گروههــای
مهندســی اینترنــت همــه بــا کار ســخت میکوشــند بــا

اســتفاده از مزایــای تواناییهــای بــر خــط ،ســازوکارهای
نویــی بنــا نماینــد .بنابرایــن ،مــن نســبت بــه همــه ایــن امــور
خــوش بیــن هســتم ،ولــی همزمــان دربــاره اطالعــات ســوء
در شــبکه و تأثیرگــذاری آن بــر تفکــر مــردم بســیار نگــران
ً
هســتم .ایــن چرخــه بازخــورد رســانه اجتماعــی قویــا اعــام
خطــر میکنــد .بــا کاربرپژوهــی در یوتــوب نشــان داده
میشــود چنــد بــار یــک پیــام دیــده شــده اســت یــا چنــد بــار
توئیتهــا ریتوئیــت شــده اســت .بنابرایــن ،نگرانــی مــن از
ایــن فنــون یــک نــوع دریافــت بازخــورد منفــی اســت ،یعنــی
بیشــتر دسترســیها باالتریــن رؤیــت را دارنــد .و بــه ایــن
ترتیــب ،اگــر مــردم بــرای دیــده شــدن در مقیــاس جهانــی
کاری انجــام دهنــد یــا مطلــب اغراقآمیــزی بیــان دارنــد ،بــه
ســرعت در شــبکه پخــش میشــود .از ایــن رو ،برخــورد بــا
تأثیر«خبــار ســوء» مســئله بزرگــی اســت.

 .5عبور به مردمساالری واقتصاد نوین

بــت :اگــر بــر حســب انتخــاب بــه 20، 10یــا  50ســال
آینــده نــگاه کنیــم ،آیــا فکــر میکنیــد فناور یهــای نــو
تأثیــر قابلمالحظــهای بــر مردمســاالری داشــته باشــد؟
آن فناور یهــا چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا فناور یهــای
نــو دغدغــه الزامــات بــرای مردمســاالری خواهــد
داشــت؟ آیــا یادگیــری مــا شــینی خواهــد بــود؟
وینــت :آیــا منظورتــان «بلــوک چــن» نیســت؟ و،
بــا طعنــه ،نوعــی تأییــد قطعــی ،و بــه عبارتــی کاربــرد
کریپتوگرافــی ) (cryptographicکــه مســتلزم بــه کارگیــری
«زیستـســنجی» ) (Bio-metricاســت ،ولــی بــه آن
منحصر نمیشــو د .
مــن بــاور دارم همــه ایــن پدیدههــا بالقــوه مثبــت و
مهــم اســت .از جملــه برنامــه ادهــار ) (Aadhaarدر هنــد
یــک موفقیــت اســت ،اگــر چــه نســبت بــه نظــارت آن
نگرانیهایــی هســت .بــرای مثــال ،بازشناســی چهــره .مــن
فکــر میکنــم هنگامــی کــه فــردی ناشــناخته و بــدون چهــره
بــه عنــوان شــهروند شــناخته میشــود ،یعنــی هویــت او در
ارتبــاط بــا زن یــا مــرد بــودن او مشــخص میشــود.
فــردی ظاهــر میشــود کــه میتــوان بــا او ارتبــاط

بــر قــرار کــرد .اگــر چــه ،مــن نســبت بــه برخــی از آنچــه
اینترنــت پدیــد آورده اســت خوشبیــن هســتم ،هنــوز بســیار
نســبت بــه ســوءاطالعات و اطالعــات نادرســت و ایــن کــه
مــردم چگونــه یادبگیرنــد از خــود دفــاع کننــد ،میاندیشــم.
مــن ســخت طرفــدار تفکــر انتقــادی هســتم .همانطــور کــه
میدانیــد مــن نگ ـران مــواردی هســتم کــه کــه بایــد تصمیــم
درســت بگیریــد ولــی اطالعــات کافــی در اختیــار نداریــد.
معنــای درســت تفکــر انتقــادی ،یعنــی در اختیــار داشــتن
دادههــای بــا کیفیــت بــرای معتبــر ســاختن اطالعــات و در
نتیجــه تصمیــم گیــری .مــن فکــر میکنــم یادگیــری ایــن کــه
چگونــه انتقــادی فکــر کنیــم ،بســیار مهــم اســت.
مــن همچنیــن فکــر میکنــم اینترنــت در نگرانــی مــردم
دربــاره ایــن کــه روزی هــوش مصنوعــی شــغلهای آنهــا را
میگیــرد ،نقــش بــازی میکنــد .فکــر میکنــم راهحــل ایــن
مســئله در یاددهیـیادگیــری اســت .یعنــی یادگیــری چگونــه
یادگرفتــن پدیدههــای نــو.
ایــن امــری اســت دشــوار و بــه کار نیــاز دارد .افـراد عالقــه
بــه تغییــر ندارنــد ،و میدانیــد اگــر قــرار اســت صــد ســال
زندگــی کنیــد ،در طــی  80ســال اشــتغال ،نیــاز بــه ابـزار فنــی
و یادگیــری بهکارگیــری آنهــا را داریــد تــا بتوانیــد ،متناســب
بــا تغییـرات درمحیــط اشــتغال ،دوام بیاوریــد.
ازایــن رو ،امیــدوار هســتم اینترنــت بتوانــد برخــی از ایــن
مســائل را چــاره جویــی کنــد.
بــت :مــن از شــما دربــاره غالبشــدن ســرمایهداری بــر
تــار جهانگســتر ،ســؤال نکردم.میتوانــم؟
ً
وینت :من الزاما بر آن غالب نیستم.
بت :سؤالی هست که نپرسیده باشم؟
وینتــون :بله،پرســش شــما بــه انــدازه کافــی جالــب
اســت .مــا بــه یکــی از مســائل آغازیــن موجــود در جوامــع
غربــی ،کــه مســئله ارزش ســهامدار بــودن ،اســت و از
اهــداف اولیــه شــرکت بــوده اســت نپرداختهایــم.
بــا بیانــی نزدیــک بــه مارکسیســت شــروع میکنــم ،ولــی
فکــر میکنــم آنچــه اتفــاق افتــاده اســت آن اســت کــه مــا
در قالــب کارگــران و مالــکان خــود را ســازندهی کردهایــم.
مالــکان از ارزش شــرکت ســود میبرنــد و کارگــران از ایــن
ســود بیبهرهانــد .آنهــا فقــط حقــوق دریافــت میکننــد.
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کارگــران شــرکت در موضــع برابــری نیســتند و ایــن یــک
واقعیــت اســت .مــن فکــر میکنــم ایــن روال بایــد تغییــر
کنــد .مــن فکــر میکنــم بــا داشــتن آزادی در ســرمایهگذاری
در یــک شــرکت جدیــد ،شــما میتوانیــد از پــاداش بهتــری
برخــوردار شــوید ،تــا کســی کــه شــرکت را از طریــق کار
خــود ثروتمنــد میکنــد ،ولــی درآن ســهامدار نیســت ،ایــن
فرمــول درســتی نیســت.
وینــت :مالکیــت ســهام ،یــک حــوزه مخــدوش ،اســت.
در شــمار کمــی از شــرکتها ماننــد گالــوپ )،(Gallup
مالکیــت بــا کارمنــدان اســت .مــن فکــر میکنــم ،مالکیــت
شــرکت بینالمللــی کاربــرد علــم )(SAICبــرای دوران
طوالنــی ،بــا کارکنــان بــوده اســت .مــن ایــن ســازوکار را
میپســندم ،بـرای ایــن کــه شــما بــه افـرادی کــه بــا کار خــود
شــرکت را ارزشــمند و ســودآور میکننــد ،پــاداش میدهیــد.
ولــی نمیدانــم آیــا ایــن روال تغییــر خواهــد کــرد .جهــش
اســتارت آپهــا بــه عبارتــی در ایــن جهــت اســت .آنهــا
بــا خــروج ســریع و یــا تمرکــز بــر نتایــج فصلــی ،پــاداش
دریافــت میکننــد .ولــی مســئله درایــن اســت کــه مــا بــه
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الگــوی نوآورمتفاوتــی نیــاز داریــم کــه سهیمشــدن در ســود
شــرکت را ب ـرای همــه آنهایــی کــه ارزش را خلــق کردهانــد،
امکانپذیــر ســازد .ولــی ،فکــر نمیکنــم بــه ایــن گزینــه
نزدیــک شــده باشــیم .فکــر میکنــم مــا بــه بازاندیشــی
جــدی دربــاره ایــن کــه چگونــه شــرکتها کار میکننــد،
نیــاز داریــم.
بت:شــما میدانیــد تولیــد فناوریهــای نــو کــه در
اختیـ�ار داریـ�م حاصـ�ل داسـ�تان علمـ�ی –تخیلـ�ی �(Sci
) ence-fictionاســت .مــا بــه الگوهــای ذهنــی بیشــتر ب ـرای
کار کــردن در جهــت آن نیــاز داریــم.
وینــت :ایــن واقعیــت اســت ،اگــر چــه غالبــا ،دربــاره
برنامــه اســتار تــرک) (Star Trekکــه قــرن بیســت و چهــارم
میــادی را بازنمایــی میکنــد ،متعجــب هســتم و ایــن کــه
چگونــه آنهــا بــه جایــی رســیده انــد کــه دیگــر بــه پــول
احتیــاج ندارنــد! ایــن تحــول چگونــه میتوانــد باشــد؟

سلسلهنشستهای

از آموزش عالی کالسیک به آموزش عالی الکترونیکی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در مجموعـه نشسـتهای علـم و جامعه
ویـژه ایدهپـردازی کـه بـه گـذر از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی نظـر دارد ،درصـدد اسـت عالوهبـر معرفـی اقتضائـات ایـن گـذر،
بـه نقـاط قـوت و ضعـف آمـوزش عالـی ایـران نیـز توجه داشـته باشـد و بر اسـاس
تحـوالت انقلاب صنعتـی چهارم و هـوش مصنوعـی در افقی ده سـاله مسـیرهای
ایـن چنیـن گـذری را بـه بحث بگـذارد.
رضا ماحوزی -دبیر نشستها

فعالیتهای پژوهشی:
سیاستها و ابزارهای
تخصصی

نخسـتین نشسـت از مجموعـه نشسـتهای مجـازی
ایـده پـردازی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا
عنـوان «از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی» ،صبـح دوشـنبه بـا سـخنرانی دکتـر کاوه
بـازرگان ،متخصـص تعامـل انسـان و رایانـه و دکتـر علـی
خورسـندی طاسـکوه ،عضو هیئـت علمی دانشـگاه عالمه
طباطبایی برگزار شد.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در ابتدای نشسـت با بیان
ایـن کـه ایـن پژوهشـکده در ادامـه مجموعـه نشسـتهای
«علـم و جامعـه» از ایـن هفتـه در کنـار نشسـتهای نقـد
کتـاب ،نشسـتهای ایدهپـردازی را بـا عنـوان «از آمـوزش
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عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی» برگـزار
میکنـد ،اظهـار داشـت :در این نشسـتها که بـا همکاری
معاونتهـای مختلـف وزارت علوم برگزار می شـود ،تالش
داریـم بـا بازخوانـی تجربـه آمـوزش عالـی کالسـیک در
کشـور – کـه البته کمتـر از یک سـده قدمـت دارد -از آن در
گـذر به آینـده و تحوالت عرصـه دیجیتال در آمـوزش عالی
بهـره ببریم .شـرایط دنیـای جدید خصوصا تحوالت ناشـی
از همـه گیـری کوویـد  ۱۹اقتضـا می کند که بـه طور جدی
و حسـاب شـده در سـازماندهی نظام آموزش عالی کشـور
تجدیدنظـر کنیـم و بـا بررسـی ایـن کـه تصمیمـات اتخاذ
شـده در چنـد مـاه اخیـر تـا چـه حـد بـا تجربیـات موفـق
جهانـی هماهنـگ بـوده ،اقتضاعـات جهانـی و بومـی
سـاماندهی آمـوزش عالی متاثـر از انقلاب صنعتی جدید
توگو بگذاریم.
مبتنی بر هوش مصنوعی را به گف 
دکتر خورسـندی ،سـخنران نخسـت این نشسـت که با
محوریـت «فعالیتهای پژوهشـی؛ سیاسـتها و ابزارهای
تخصصـی» برگـزار شـد در بخـش اول نشسـت ،برخـی
یافتههـای مطالعـه خـود در بررسـی «سیاسـتگذاریهای
پژوهش در جهان» را ارائه کرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه از دانشـگاه تعاریف
پارادایمی مختلفی ارائه شـده اسـت اظهار داشت :پژوهش
جـزو ذات دانشـگاه نیسـت ولی در طـول تاریخ همـواره در
ذات آمـوزش عالـی بـه مفهـوم عـام کلمـه مـورد نظـر بوده
اسـت؛ چنانکـه در گذشـتههای دور در دانشـگاه جنـدی
شـاپور پژوهـش صورت می گرفتـه و حتی در ربع رشـیدی
جایزه جهانی کتاب داده می شده است.
وی بـا اشـاره بـه بررسـی گسـتردهای کـه در زمینـه
سیاسـتگذاریها و وضعیـت سـرمایهگذاری و مصـرف
اعتبارات پژوهشـی در  ۲۵کشـور جهان انجـام داده به طور
خـاص شـرایط پنج کشـور ژاپـن ،آلمـان ،سـوئد ،آمریکا و
ترکیه را تشریح کرد.
بـه گفته دکتر خورسـندی طاسـکوه در همه کشـورهای
پیشـرو در تحقیقـات ،بیشـترین بودجـه پژوهـش از طریـق
بخـش خصوصـی تامیـن مـی شـود مثلا در ژاپـن کـه بـه
تنهایـی حـدود  ۱۱درصـد کل اعتبـارات تحقیقاتـی دنیـا را
مصـرف میکنـد نزدیـک به  ۷۶درصـد بودجه پژوهشـی را
بخـش خصوصـی تامیـن میکنـد .ایـن موضـوع امـروزه
مجهـز بـه نرمافزارهـای دیجیتـال شـده کـه قواعـد و
استانداردهای خاص خود را میطلبد.
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عضو هیئـت علمی دانشـگاه عالمه طباطبایی با اشـاره
به سـرمایهگذاری سـنگین شـرکتهای خودروسـازی ژاپن
در تحقیـق و توسـعه اظهـار داشـت :شـرکتهایی مثـل
تویوتا ،هوندا ،مزدا ،سـوزوکی ،نیسان ،میتسوبیشی و … از
لحـاظ سـرمایهگذاری در پژوهـش هـر یـک هماننـد یـک
کشـور قدرتمنـد هسـتند به طـوری کـه فقط خودروسـازی
تویوتـا  سـاالنه  ۱۰میلیـارد دالر –  ۱۵برابـر کل بودجـه
پژوهشی ایران – را صرف تحقیق و توسعه میکند.
وی در خصـوص سیاسـتگذاریهای تحقیقاتـی
آمریـکا بـه عنـوان کشـوری کـه  ۳۱درصـد کل بودجـه
پژوهشـی دنیـا را در اختیـار دارد گفـت ۶۰ :درصـد بودجه
تحقیقاتـی امریـکا را کسـب و کارهای خصوصـی و حدود
 ۳۳٫۴درصـد را بخـش دولتـی تامیـن میکنـد ۱۵ .درصد
تحقیقـات آمریـکا در دانشـگاهها انجـام میشـود کـه ۶۰
درصد بودجه آنها توسط دولت تامین میشود.
دکتـر کاوه بـازرگان ،متخصـص تعامل انسـان و رایانه و
کاربرپـژوه هم در سـخنرانی خود با نگاهی به «سیاسـتها
و اولویتهـای پژوهـش و فناوری کشـور ()۱۴۰۰-۱۳۹۶
که در قالب کتابی توسـط شـورای عالی عتف منتشـر شـده
از بـی توجهـی بـه علـم و هنـر «تعامـل انسـان و رایانـه» و
ابزارهـای تخصصـی آن در ایـن سیاسـتها انتقـاد کـرد و
گفـت :تعامـل انسـان و رایانـه ( )HCIکـه در طبقـه بنـدی
سیسـتمهای رایانشـی  ،ACMبـه عنـوان یکـی از
زیرشـاخههای مهـم «رایانـش انسـان محـور» دسـته بندی
شـده ،جایـگاه و اهمیـت ویـژه ای در سیاسـتگذاری و
سـایر بخشهـا دارد بـا ایـن حـال چنیـن تخصصـی نـه در
دانشـکدههای کامپیوتـر و نـه در دانشـکدههای هنر کشـور
ارائـه نمیشـود و جـای آن در «سیاسـتها و اولویتهـای
پژوهش و فناوری کشور» هم خالی است.
وی با هشـدار نسـبت بـه لطمات زیـادی کـه در اثر بی
توجهـی بـه ایـن حـوزه تخصصی بـه کشـور وارد میشـود
اظهار داشـت :در زمینه موتورهای جسـت و جوی اینترنتی
میبینیـم کـه بـا وجـود سـاخت موتورهای جسـت و جوی
بومـی مثـل یوز و پارسـی جـو هنـوز  ۹۹درصد کاربـران از
موتورهـای خارجـی مثل گوگل اسـتفاده میکننـد که علت
آن عدم سـرمایهگذاری روی ابزارهای بومی کاربرپژوهشـی
است.

فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی؛ قالبهای بدیل
دومین نشسـت از مجموعه نشسـتهای مجـازی ایده
پـردازی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی بـا عنوان
«از آموزش عالی کالسـیک به آموزش عالی الکترونیکی»،
صبـح سهشـنبه بـا سـخنرانی دکتر وحیـد شـالچی ،معاون
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و دکتـر
عبـاس وریـج کاظمـی ،عضـو هیـات علمـی مؤسسـه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی در ابتدای نشسـت با اشـاره
بـه مشـارکت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی وزارت عتف به
ویـژه دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی ایـن معاونـت در
برگـزاری ایـن نشسـتها ابـراز امیـدواری کـرد کـه

نشسـتهای ایدهپـردازی بتوانـد مجموعـه ضوابـط،
مقـررات ،هنجارهـا ،ابزارها و نـرم افزارهای مـورد نیاز برای
اسـتفاده از عرصـه دیجیتال -بهعنـوان دومیـن عرصه بزرگ
احتمالـی دانشـگاهداری در آینده -را فراهم کنـد؛ عرصهای
کـه نـه فقـط آمـوزش و پژوهـش کـه رفتارهـا و مجموعـه
هویت دانشـگاهی و مناسـبات درون و برون دانشـگاه را نیز
دستخوش دگرگونیهای اساسی خواهد کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت کـه بـا محوریـت «قالبهـای
بدیـل فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی» و بـا حضـور
جمعـی از مدیـران و کارشناسـان فرهنگـی و اجتماعـی
وزارت عتـف و دانشـگاههای کشـور در فضـای مجـازی
برگـزار شـد ،دکتـر شـالچی ،معـاون فرهنگـی و اجتماعی
دانشـگاه عالمـه طباطبایی در سـخنانی به تبیین شـرایط و
اشـکال مختلـف فعالیتهـای فرهنگـی اجتماعـی در
دانشـگاههای کشـور در دوران پیـش از پاندمـی کووید ۱۹
پرداخـت و گفت :در الگوی متـداول با دو فضای فرهنگی
پنهـان و آشـکار در سـطح دانشـگاهها مواجـه بودیـم.
منظـور از فضـای فرهنگـی پنهـان و غیررسـمی ،فرهنگ و
سـبکی از زندگی اسـت کـه با ورود بـه دانشـگاه و زندگی
در خوابگاه نسـل به نسـل از دانشـجویان سـالهای باالتر
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و اسـتادان بـه دانشـجویان جدیـد منتقـل شـده و در آنهـا
نهادی میشود.

فعالیتهـای علمـی و کمک آموزشـی دانشـگاه ایفای نقش
کنند.

البتـه عوامـل مختلفـی مثـل نابرابریهـای اجتماعی و
تفاوتهـای فرهنگـی در شـکل گیـری ایـن بعـد پنهـان
فرهنگـی در دانشـگاهها موثرنـد .مثال دانشـجویانی که از
خانـواده هایـی با فرهنگـی نزدیک بـه فرهنگ دانشـگاهی
آمـده اند طبیعتا شـانس بیشـتری در هماهنگـی با فرهنگ
محیـط دانشـگاهی خواهنـد داشـت .وجهـه آشـکار
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه هـا هـم فعالیتهایی اسـت
که در قالب نهادهای دانشـجویی رسـمی مثـل کانونهای
فرهنگـی ،انجمنهـای علمـی ،نشـریات و تشـکلهای
سیاسی دانشجویی و  ..صورت می گیرد.

بـه گفتـه وی ،کارکـرد دیگـر فعالیتهـای فرهنگـی
توجـه بـه مسـئولیتهای اجتماعـی دانشـگاه مثلا کمک
رسـانی بـه مـردم در مواقـع بحرانـی مثـل زلزله و سـیل یا
فعالیتهایـی مثـل آمـوزش کـودکان مناطـق محـروم در
شرایط عادی است.

وی بـا بیـان این که تلقـی برخی از فعالیتهـای فرهنگی
به اشـتباه بـه فعالیتهای فـوق برنامه تقلیل داده شـده اظهار
داشـت :فعالیتهـای فرهنگـی در بسـتر انجمنهـای
علمـی ایـن فرصـت را بـه دانشـجویان داده کـه در کنـار
آموزشهـای رسـمی دانشـگاه بـا نظریههـای جدیـد و
حوزههـای بیـن رشـته ای آشـنا شـوند یـا اسـاتیدی را از
خـارج دانشـگاه بـرای ارائه مباحـث علمی دعـوت کنند و
در واقـع در قالـب فعالیتهـای فرهنگـی در گسـترش
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مدیـرکل اسـبق دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف بـا اشـاره به
ایـن کـه بخشـی از فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی
دانشـگاهها در اشـکال مختلـف معطـوف بـه توسـعه
فرهنـگ دانشـگاهی به معنـای عقالنیت انتقـادی ،مدارا و
تحمـل افـکار مخالـف ،توانایـی گفـت و گـو و احسـاس
مسـئولیت نسـبت بـه حقیقـت و انتقـال آن بـه نسـلهای
بعـدی دانشـجویی و بخشـی دیگـر معطـوف بـه ارتقـای
شـاخصهای فرهنـگ عمومـی مثـل تقویـت هویت ملی
و دینـی اسـت اظهـار داشـت :پاندمـی کوویـد  ۱۹و
غیرحضوری شـدن دانشـگاهها ناگهـان مـا را وارد فضایی
کاملا متفـاوت کـرده اسـت .در یـک مـدل سـاده ،چـه
کسـانی کـه فعالیـت فرهنگی اجتماعـی می کردنـد (بدنه

دانشـجویی و حتـی اعضای هیـات علمی) و چه کسـانی
کـه ایـن فعالیـت در ارتبـاط با آنهـا انجام میشـد ،ناگهان
از محیطهـای دانشـگاهی رفتهانـد .ایـن اتفـاق کـم نظیر
طبعـا مشـکالت متعـددی را در رونـد فعالیتهـای
فرهنگـی دانشـگاهها ایجـاد میکنـد مثلا شـکل گیـری
انجمنهـای علمـی در یـک رشـته خـاص کـه مسـتلزم
ارتباطـات چهـره بـه چهـره اسـت .ایـن موضـوع بـرای
دانشجویان ورودی سالهای بعد بسیار مشکل است.
وی تصریـح کـرد :آمـوزش الکترونیـک بـه شـکلی
پارادوکسـیکال از یک طرف امکان دسترسـی دانشـجویان
همـه دانشـگاه ها بـه منابـع آموزشـی دانشـگاههای بزرگ
داخلـی و خارجـی را فراهـم مـی کنـد و از طـرف دیگر به
دلیـل نیـاز بـه ابزارهایـی مثـل لـب تاپ یـا مشـکل زبان،
نابرابـری هـا و چالـش هایـی را در عرصـه آمـوزش عالـی
ایجـاد مـی کنـد .از طـرف دیگر بایـد توجه داشـت که در
آموزشهـای الکترونیـک معمـول کـه در شـرایط عـادی
انجـام مـی شـود ،مشـکل پاییـن آمـدن میـزان ارتباطـات
چهـره بـه چهره بـه هـر حـال بـا آلترناتیوهایی جبـران می
شود که در شرایط کرونا این امر هم میسر نیست.
شـالچی در عیـن حـال تأکیـد کـرد کـه فضـای جدید

مزایایـی هـم دارد؛ مثلا بـا دسترسـی فراگیـر بـه آمـوزش
عالـی ،امـکان گسـترش مهارتهایـی مثل تفکـر انتقادی
کـه از کارکردهای فضای دانشـگاهی اسـت فراهم شـده و
از طـرف دیگر آمـوزش زبانهای بین المللـی و مهارتهای
زبانـی تقویـت میشـود .ارتباطـات اینترنتـی ،برگـزاری
وبینارهـا و … همچنیـن بـه گسـترش بیشـتر شـبکههای
علمـی مثلا ارتبـاط نزدیـک تـر دانشـگاههای ایـران بـا
عمـوم فارسـی زبانـان و دانشـگاههای کشـورهای فارسـی
زبان هم کمک می کند.
بـه عقیـده ایـن جامعه شـناس ،شـرایط خاص ناشـی از
پاندمـی کوویـد  ۱۹فرصـت کـم نظیری بـرای پیونـد هر چه
نزدیکتر دانشـگاه بـا جامعه و ایفای نقش موثرتر دانشـگاه در
عمومـی سـازی علم اسـت کـه از اهداف مهـم فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به شمار میرود.
شـالچی در جمـع بنـدی سـخنان خـود تأکید کـرد از
دسـت دادن امـکان حضـور فیزیکـی در دانشـگاه و
جایگزینـی آمـوزش الکترونیـک از بیـن سـه وظیفـه
آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی دانشـگاه بـر سـومی کـه
انتقـال فرهنـگ و تربیت شـهروند مسـئول اسـت اثر منفی
بیشتری دارد.
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دکتـر عبـاس وریـج کاظمـی ،عضـو هیـات علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی ،سـخنران بعدی
ایـن نشسـت هم بـا بیان ایـن که منظـور از آمـوزش عالی
الکترونیکـی و چالشهـای آن در ایـن بحـث ،شـکل
خاصـی از ایـن آمـوزش اسـت کـه در اثـر بحـران کرونـا
شـکل گرفتـه و طبعـا بـا شـرایط و مسـائل دانشـگاههای
مجـازی متـداول در دنیـا تفـاوت اساسـی دارد ،اظهـار
داشـت :از آنجـا کـه سـاختار دانشـگاههای مـا براسـاس
حضـور فیزیکی بـوده و زیرسـاختهای آمـوزش مجازی را
نداشـتهاند در شـرایط جدیـد ضربـه سـنگینی خوردهانـد.
اساسـا در بحـران کرونـا ،عرصـه فرهنـگ بیـش از هـر
عرصـهای حتـی اقتصاد لطمـه خورده اسـت؛ البته کسـی
هـم چنـدان به ایـن مسـاله توجه نـدارد چـون فرهنگ -به
معنایـی کـه مـا انسـان شناسـان و جامعـه شناسـان مـی.
شناسـیم– برخالف مفهـوم ایدئولوژیکی که سیاسـتمداران
مـا از فرهنـگ دارنـد چنـدان مهـم نیسـت! چـون
زیرسـاختهای الزم بـرای ورود بـه ایـن عرصـه جدیـد
فراهـم نبـوده و عادتهـای رفتـاری جامعه دانشـگاهی ما
حـول فضای مجازی شـکل نگرفتـه این ضربـه فرهنگی و
سـردر گمـی مـا در مواجهـه بـا شـرایط جدیـد تـا مدتهـا
برگشت ناپذیر خواهد بود.
وی گفـت :منظـور از فرهنـگ در دانشـگاه ،یکـی
حیـات فرهنگـی و مجموعـه فعالیتهایـی اسـت کـه در
داخـل دانشـگاه صـورت مـی گیـرد و به شـکل سـنتی در
دانشـگاه هـا مهم اسـت .یکی از راههـای انتقـال فرهنگ،
هنـر و ادبیـات اسـت کـه طبـق تحقیقـات مختلفـی کـه
انجام شـده ،مجال رشـد چندانی در دانشـگاههای کشـور
نداشـته و بعید نیسـت در شـرایط حاضر زمینـه هایی برای
رشد آنها فراهم شود.
مسـاله دیگـر ،رابطـه اسـت کـه در شـرایط فعلـی بـه
کلـی از دانشـگاههای مـا رخـت بـر بسـته اسـت .شـاید
االن ایـن امـکان را داشـته باشـیم کـه از طریـق فضـای
مجـازی مثلا بـا یـک اسـتاد دانشـگاه در هـرات یـا کابل
ارتبـاط داشـته باشـیم ولـی قطعـا ایـن تجربـه بـا ایـن کـه
بتوانیـد بـه این شـهرها سـفر کنیـد ،با مـردم کوچـه و بازار
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ارتباط داشـته باشـید از بازارهـای آن شـهرها خرید کنید و
خوراکیهـای آنهـا را امتحـان کنیـد قابل مقایسـه نیسـت
در واقـع در ایـن فضـا ،کانکشـن (اتصـال) هسـت ولـی
ارتبـاط نیسـت .در حالـی کـه هـدف اصلـی از تعاملات
بینالمللـی مثـل کنفرانسهـای علمـی هم بیـش از مبادله
اطالعـات علمـی ،تعامـل فرهنگـی و اجتماعـی و انتقـال
میراث فرهنگی سنتی و جهانی است.
کاظمی خاطرنشـان کـرد :بین نهادهـا و مدیریتهای
فرهنگـی دانشـگاههای مـا و بدنـه دانشـجویی شـکاف
زیـادی وجـود دارد کـه گاه بـه حـد تعـارض مـی رسـد.
مدیریتهـای مـا فرهنـگ را در باریکتریـن شـکل و در
چارچوبهـای ایدئولوژیـک میفهمنـد و به زبـان جامعه
شناسـانهتر ،فرهنـگ را بـا امـر نخبگـی درک میکننـد در
حالـی که فرهنـگ در زندگـی روزمره دانشـجویی ،ترکیبی
از فرهنـگ معمولـی و «فـان» (سـرگرمی) و فرهنـگ
نخبگـی اسـت .برخلاف دانشـگاههای مـا کـه هیـچ امر
معمولـی را ذیـل فعالیتهـای نهادهـای فرهنگـی رسـمی
نمیبینیـد در دانشـگاههای خارجـی از «فـان» که ضعیف
تریـن سـطح فرهنگ اسـت به عنـوان عنصـری نیرومند در
پیشـبرد اهـداف فرهنگـی مثـل ارتقـای سـواد فرهنگـی و

گسـترش تسـاهل و تسـامح و نزدیکی دانشـجویانی که از
فرهنگهـای مختلـف آمدهانـد اسـتفاده میشـود .غفلت
مدیـران فرهنگـی مـا از فرهنـگ معمـول و سـرگرمی و
تاثیرگـذاری عمیـق آن ،باعـث شـده ،قـدرت اثرگـذاری
فرهنگـی نهادهای دانشـگاهی مـا بر بدنه دانشـگاهی روز
بـه روز کمتـر شـود و در فضـای جدیـدی کـه ایجاد شـده
ایـن قـدرت به مراتب بسـیار ضعیف تـر از محیط فیزیکی
دانشگاه خواهد بود.

اجتماعـی تصریـح کرد که عالوه بر شـکاف عمـده ای که
بیـن نهادهـای فرهنگـی و بدنه دانشـجویی وجـود دارد از
لحـاظ سـطح سـواد فرهنگی بیـن اسـتادان و دانشـجویان
هـم شـکاف زیـادی وجـود دارد بـه طـوری کـه طبـق
پژوهشهـای مختلفـی کـه انجام شـده ،مجموعـه حیات
فرهنگـی اسـتادها بسـیار ضعیف تر از دانشـجویان اسـت
و لـذا اسـتادان نمیتواننـد اثرگـذاری فرهنگـی چندانـی
روی دانشجوها داشته باشند.

وی علـت این مسـاله را ناآشـنایی و پایین بـودن توان و
مهـارت فعالیـت مدیـران و کارشناسـان فرهنگی دانشـگاه
هـا در فضای مجـازی و فرمهـای فرهنگی جدید دانسـت
کـه در خوشـبینانه تریـن حالـت میتواننـد سـر در بیاورند
کـه نسـل جـوان در ایـن فضـا چـه کار مـی کنـد و گرنـه
امـکان رقابـت و غلبـه فرهنگـی بـر دانشـجویان را کـه در
همین فضا متولد شده و رشد کردهاند ندارند.

کاظمـی بـا اشـاره بـه برخـی پدیدههـای جدیـد مثـل
برگـزاری «اردوهـای مجـازی» در شـرایط پـس از پاندمی
کرونـا گفـت :بـا بـردن فرمهـای فرهنگـی کالسـیک مثل
اردوهای دانشـجویی بـر روی اینترنت نمی تـوان با حیات
فرهنگـی درون اینترنـت – کـه محصـول اینترنـت اسـت-
رقابـت کـرد .فارغ از هـر گونـه داوری درباره خـوب بودن
یـا بـد بـودن ایـن مسـاله ،باید ایـن واقعیـت را قبـول کنیم
که این دانشـجوها هسـتند کـه فضای فرهنگـی را جلو می
برند چون آنها درون اینترنتاند نه روی اینترنت!

کاظمی هشـدار داد در این وضعیت که شـرایط خوبی
از لحـاظ روابـط فرهنگـی نداریم بایـد امکاناتـی را فراهم
کنیـم کـه بتوانیـم در عرصه مجازی حضور داشـته باشـیم
و گرنـه بـا وضعیتـی مواجه خواهیم شـد که شـاید تا سـال
ها نتوانیم شکافهای به وجود آمده را ترمیم کنیم.
عضـو هیـات علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و

وی ،فرهنـگ شـهرت و ظهـور سـلبریتیها و
اینفلوئنسـرها را از ویژگیهـای فرهنگـی فضـای مجـازی
عنـوان کـرد و گفـت :در فضـای فرهنگـی جدیـد ،جایگاه
یـک اسـتاد نخبـه دانشـگاه در مقایسـه بـا دانشـجویانش
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بسـیار ضعیفتـر اسـت و صرف نظـر از چند مورد اسـتثنا
کـه اسـتادانی بـا ترکیـب فضـای سیاسـی و عرصههـای
دیگـر موفـق شـدهاند در ایـن فضـا وارد شـوند؛ حتـی
میکروسـلبریتیها و اینفلوئنسـرها هـم عمدتـا از
دانشـجویان و جوانهـا هسـتند و مـی تواننـد بـا اتـکا بـه
ایـن فرهنـگ نـه فقـط در فضـای مجـازی کـه در فضـای
جامعه نیز اثرگذار باشند.
دکتـر وریج کاظمـی تصریح کـرد :در فضـای فرهنگی
جدیـد کـه در بسـتر فضـای مجازی شـکل گرفته علاوه بر
حاکمیـت «فرهنـگ شـهرت» و محـور قـرار گرفتن فـرد به
جای جامعه شـاهد شـکل گیـری جماعتهـای کوچک به
جـای اجتماعـات بـزرگ و ظهـور جنبشهـای فرهنگـی
بسـیار سـیال ،متلـون ،منعطـف و در حـال تغییـر مبتنی بر
رهبـران کوچـک اسـت کـه طبعـا بـا شـیوههای مرسـوم
مدیریتی نهادهای فرهنگی دانشگاهها قابل کنترل نیست.
وی بـا اشـاره بـه گسـترش چشـمگیر پادکسـتها و
رادیوهـای اینترنتـی گفت :یادم هسـت که چند سـال پیش
گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهـران تلاش زیـادی کـرد کـه
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یـک رادیـو راه انـدازی کند ولی بـا مخالفت صدا و سـیما
مواجـه شـد ولـی امـروز شـاهد فعالیـت هـزاران رادیـوی
اینترنتـی در فضـای مجـازی هسـتیم کـه یـک هـزارم آنها
هـم در قالبهـای مـورد تایید صدا و سـیما یا دانشـگاه ها
نمیگنجند.
کاظمـی در پایـان خاطرنشـان کـرد :تکثـر فرهنگـی
موجـود در فضـای مجـازی و از بین رفتن انسـدادی که در
نظـام تصمیـم گیرنـده به نفـع فعالیتهای فرهنگی سـنتی
وجـود دارد میتوانـد جنبههـای منفـی هـم داشـته باشـد
ولـی روشـن اسـت که بـا فیلتر کـردن و ایجـاد محدودیت
در فضـای مجـازی نمـی تـوان بـا آن مقابله کـرد و تنها راه
این اسـت کـه با این جریـان همراه شـویم و حتی االمکان
مسـیر ایـن رودخانـه را به سـمتی ببریم که بـا فرهنگ ها و
میـراث فرهنگـی مـا در تعـارض نباشـد .وظیفه مـا جامعه
شناسـان این اسـت که تحـوالت را توضیح دهیـم و برنامه
ریـزی و ایـن کـه چـه مـی تـوان کـرد بـر عهـده نهادهای
مسئول است.

فعالیتهای پژوهشی؛
قواعد و هنجارها
سـومین نشسـت از مجموعـه نشسـتهای ایـده
پـردازی«از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی» مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
ویـژه فعالیتهـای پژوهشـی و با هـدف گفتوگـو درباره
قواعـد و هنجارهـا با سـخنرانی  دکتر امیـر ناظمی ،معاون
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و رئیـس سـازمان
فناوری اطالعات برگزار شد.
دکتـر ناظمی کـه پیرامون تأثیـرات فنـاوری اطالعات و
پاندمـی کوویـد  ۱۹بـر آمـوزش عالـی سـخن میگفـت با
اشـاره بـه اهمیـت آینـده پژوهـی و بررسـی رونـد تحوالت
آمـوزش عالی در سـالهای آینده اظهار داشـت :سـئواالت
زیـادی در خصوص تغییرات و وضعیـت آموزش و پژوهش
و فنـاوری در آینـده وجـود دارد از جملـه ایـن کـه آیـا رونـد
مهاجرتهـای تحصیلـی در سـطح ملـی و بیـن المللـی

افزایـش مییابـد یـا کاهـش ،آیـا تعـداد دانشـجویان بیـن
المللی و سـهم آنها از جمعیت دانشـجویی بیشـتر میشود
یـا کمتـر؟ آیا روند تحوالت به سـمت توسـعه شـرکتهای
چندملیتـی اسـت یـا شـرکتهای محلـی -ولـو بـا گسـتره
فعالیـت بیـن المللـی – چـه تغییراتـی در رونـد پذیـرش
دانشـجو ،ضوابـط ارتقای اعضـای هیئت علمی ،رشـتهها،
مدارک و استانداردهای تحصیلی ایجاد میشود؟
عضـو هیئـت علمی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمی
کشـور بـا اشـاره بـه عـدم قطعیتهـای موجـود در ایـن
زمینـه اظهـار داشـت :در سـال  ۲۰۱۰پـروژهای بـرای
شناسـایی سـناریوهای آینده آموزش عالـی در افق ۲۰۲۰
اجـرا و چهـار سـناریوی مختلـف مطرح شـد .مـرور این
سـناریوها کـه نگاه  ۱۰سـال پیش بـه آموزش عالـی امروز
را بازتـاب میدهـد میتوانـد مـا را در ترسـیم تصویـری
واقـع بیانهتـر از رونـد تحـوالت ایـن حـوزه در  ۱۰سـال
آینده یاری کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـر یـک از ایـن سـناریوهای
چهارگانـه از تقاطع دو عدم قطعیـت در زمینه تقاضاگرایی
یـا عرضهگرایـی و ملـی و منطقـه گرایـی یـا بیـن المللـی
شـدن سـاخته شـده اسـت ،اظهار داشـت :تقاضاگرایی و
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عرضهگرایـی ،دو بعـد اساسـی آمـوزش و پژوهـش
محسـوب میشـود .در بعـد تقاضاگرایـی ،فرآینـد
سیاسـتگذاری ،جنـس بازیگران ،جنس تحقیقـات ،تامین
مالـی ،خبـرگان علمی و عالیـم ارزیابی کیفـی آموزش ،با
ٌ
عرضهگرایی کامال متفاوت است.
معـاون وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطالعـات در تبیین
چهـار سـناریو مطـرح شـده در آینـده نگـری وضعیـت
آمـوزش عالـی در سـال  ۲۰۲۰گفـت  :سـناریوی اول که
مبتنـی بـر رشـد عرضهگرایـی و بیـن المللی شـدن  اسـت
بـه سـناریوی “همـکاری باز” موسـوم اسـت که براسـاس
آن بـا دنیایـی مواجـه میشـویم بـا دانشـگاههای بـزرگ و
صاحـب برنـد کـه عالوهبـر پذیـرش در دانشـگاه اصلـی،
دانشـجویانی را در دانشـگاههای وابسـته بـه خـود در
کشـورهای دیگـر جـذب میکننـد .غولهـای آمـوزش
عالـی در حوزههـای مختلـف آموزش و پژوهـش و اجرای
طرحهـای مشـترک تحقیقاتـی و فنـاوری بـا یکدیگـر
ٌ
همـکاری میکننـد و قاعدتـا در آنهـا شـاهد تفکیـک هر
چـه بیشـتر آمـوزش از پژوهـش و فنـاوری نسـبت بـه
دانشگاههای تقاضاگرا هستیم.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـن سیسـتم عرضهگـرا ،فرض
بـر دسترسـی هـر چـه آزادانهتـر بـه منابـع اسـت؛ لـذا
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مخالفتهایـی بـا ثبـت اختـراع و مالکیـت معنـوی دیـده
میشـود .در ایـن سـناریو ،دانشـگاهها بـه سـمت ایجـاد
شـبکههای بـزرگ همـکاری میرونـد و الزم اسـت کـه سـه
هـزار و  ۶۰۰دانشـگاه پراکنـده در ایـران کـه مـا را در صـدر
فهرست کشـورهای دارای بیشترین دانشـگاه در دنیا قرار داده
با هم ادغام و دانشگاههای بزرگی از دل آنها بیرون بیاید.
عضـو هیئـت علمی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمی
کشـور خاطرنشـان کرد :سـناریوی دوم ،بیشـترین شباهت
را بـا وضعیـت کنونـی نظـام آمـوزش و پژوهش کشـور ما
دارد کـه مبتنـی بـر ارتقـای منافـع ملـی (ملـی شـدن و
عرضهگـرا شـدن هر چه بیشـتر  آمـوزش عالی) اسـت .در
ایـن سـناریو هزینههـای آمـوزش و پژوهـش بـه طـور
اساسـی توسـط دولت تأمیـن میشـود و در مقابل تأکیدی
قـوی بـر مأموریتگرایـی دانشـگاهها توسـط دولـت
صـورت میگیـرد .در ایـن سـناریو (ارتقای منافـع ملی)،
مأموریـت اصلـی دانشـگاهها ،آمـوزش اسـت و در کنـار
آن ،تحقیقات و فناوری را هم مأموریت خود میبینند.
دکتـر ناظمـی تصریح کـرد :در این سـناریو ،مهاجرت
تهدیـد تلقـی میشـود و در تحقیقات آ کادمیـک بین علوم
انسـانی و حوزههایـی مثـل فنـی -مهندسـی تمایز آشـکار
وجود دارد.

رئیس سـازمان فنـاوری اطالعات خاطرنشـان کرد :در
سـناریوی سـوم که به بـازار تحقیقـات بینالمللی موسـوم
اسـت ،بیـن المللـی شـدن و تقاضاگرایی ،محـرک اصلی
بازار اسـت .براسـاس این سـناریو ،نهادهای سنتی آموزش
عالـی در رقابتـی جـدی بـا نهادهـای جدیـد گرفتـار
میشـوند و سـرتیفیکیتها اهمیتـی باالتـر از مـدرک
ٌ
دانشـگاهی مییابنـد مثال در سـالهای اخیـر میبینیم که
بـرای اسـتخدام مترجـم ،نمـره بـاال در آزمونهـای
اسـتاندارد آیلتـس یا تافـل ،بیش از مـدرک مترجمی زبان،
مـد نظر قـرار میگیـرد .در حوزههـای دیگر مثـل مدیریت
مالـی هـم کسـب سـرتیفیکیت   CFAبیـش از مـدرک
دانشگاههای مهم کشور ارزش دارد.
معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات تصریح
کـرد :براسـاس این سـناریو ،آمـوزش عالی بـه صنعتی در
کنـار صنایـع دیگـر تبدیـل میشـود و دورههـای مختلـف
آمـوزش حرفـهای توسـط بخـش خصوصـی توسـعه
مییابـد .البتـه با توجـه به این که شـرکت در ایـن دورهها،
نیازمنـد پرداخـت شـهریه اسـت ،شـکاف آموزشـی در
جامعه عمیقتر میشود.
وی ،سـناریو چهـارم را تقویـت تقاضاگرایـی در کنـار

ملیگرایـی عنـوان کـرد و گفـت :در این حالـت تحقیقات
آ کادمیـک توسـط بخـش دولـت سـازماندهی میشـود
ولـی اتـاق فکرهـای خصوصـی بهعنـوان رقیـب جـدی
بخـش دولتـی روز بـه روز توسـعه بیشـتری پیـدا میکنند.
سـرتیفیکیتهای معتبـر ملـی هـم زمینـه مناسـبی بـرای
رشـد و گسـترش پیدا میکننـد و آموزش عالـی نیز مجبور
اسـت بـه تنـوع منابـع درآمـدی از اعتبـارات دولتـی تـا
قرارداد با بخش خصوصی اتکا کند.
رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعات بـا بیان ایـن که ۱۰
سـال پیـش هـر یـک از این سـناریوها بـرای جهـان امروز
قابـل تصور بـود اظهار داشـت :امروزه با توجـه به اهمیت
فزاینـده فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و تحوالت سـریع
ناشـی از پاندمـی کوویـد  ۱۹کـه  توسـعه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی در کشـور را سـبب شـده بـه نظـر  میرسـد
عـدم قطعیتهـا بـه سـمت یـک سـناریو رو بـه کاهـش
اسـت و بـا توجه به توسـعه آموزشهـای آنالین به سـمت
جهانـی شـدن حرکـت میکنیم .بـا ادامه این رونـد دور از
ذهـن نیسـت کـه تا پنـج سـال دیگـر شـرکت در دورههای
آنالیـن و از راه دور دانشـگاههایی مثل  MITبیش از ورود
به دانشگاههای بزرگ کشور جذابیت داشته باشد.
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وی ،تقویـت تقاضاگرایـی را از دیگـر تأثیـرات رونـد
فعلـی عنـوان کـرد و گفت :بـا بیـن المللی شـدن آموزش
عالـی و توسـعه پلتفرمهـای آمـوزش آنالیـن کـه بـه
تقاضاگرایـی دامـن میزنـد ،آمـوزش بیـش از پیـش از
پژوهـش جـدا شـده و برندسـازی میکنـد و
سـرتیفیکیتهای متکـی بـه آزمونهـای اسـتاندارد جـای
آموزشهای استاندارد و معمول دانشگاهها را میگیرد.

اعتبـارات تحقیـق و توسـعه ،اهمیـت بیشـتر همـکاری به
جـای رقابـت ،افزایش رویکـرد دانـش آزاد و در عین حال
رایـگان ،کاهـش اهمیـت منابـع و افزایـش شـکاف بیـن
کشـورها بر اسـاس میزان هوشـمندی نظامهای حکمرانی
و رشـد سـریع شـبکهها و پایگاههـای علمـی بیـن المللی
از دیگـر تأثیـرات فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـر
آموزش عالی است.

دکتـر ناظمـی ،توسـعه دورههـای آمـوزش عالـی از راه
دور ،افزایـش برنـد دانشـگاههای معتبـر جهانـی ،توسـعه
رویکـرد سـنجش با افزایـش اهمیت آزمـون اسـتاندارد به
انـدازه آمـوزش ،توسـعه دورههـای خـاص بـه جـای
دورههـای عمومـی و شـکلگیری همـکاری دانشـگاهها با
کسـب و کارهـا بـه منظـور طراحـی دورههـای خـاص بـا
هـدف پاسـخ بـه نیازمندیهـای تخصصـی را از تأثیـرات
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـر آموزش عالـی عنوان و
تصریـح کـرد :افزایـش سـهم بخـش خصوصـی در تأمین

عضـو هیئـت علمی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمی
کشـور در عیـن حـال با تأکید بـر این که سـناریو غالب در
سـال  ۲۰۳۰همچنـان غیرقابـل پیـش بینـی اسـت اظهار
داشـت :مـا تلاش میکنیـم کـه آیندههـای مختلـف را
ببینیـم و سـنجش کنیـم امـا مسـئله اصلـی اینجاسـت که
نظـام سیاسـتگذاری مـا روی همـه ایـن سـناریوها کار
ٌ
میکنـد یـا فقـط روی یکـی از آنهـا کـه احتمـاال
نامحتملترین سناریو ممکن هم هست؟
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فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی؛
ویژگیها و اقتضائات گذر
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در ابتـدای نشسـت بـا
اشـاره بـه مشـارکت معاونت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در برگـزاری این نشسـتها و
فراخـوان مشـارکت و بحـث و تبـادل نظـر کارشناسـان و
مدیـران فرهنگـی دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی کشـور
پیرامـون مباحـث مطـرح شـده ابـراز امیـدواری کـرد کـه
مباحـث ایـن جلسـه بتوانـد در آشـنایی مـا بـا تحـوالت
پرشـتابی کـه در گـذار از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه
ً
آمـوزش عالـی الکترونیکـی خصوصـا پـس از پاندمـی
کوویـد   ۱۹در جریـان اسـت موثـر بـوده و اقتضائـات،
سـاختارها و مهارتهـای الزم بـرای «کـوچ» بـه ایـن
عرصه جدید را تبیین کند.

در ادامـه این نشسـت مجازی که با محوریت بررسـی
ویژگیهـا و اقتضائـات ایـن گـذر در ابعـاد فرهنگـی و
اجتماعـی برگـزار شـد ،دکتـر خانیکـی بـا بیـان ایـن که با
شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران و جهـان ،نـه بـا اختیـار و
ً
تحـت تأثیـر تحـوالت فناورانه کـه کامال به اجبـار ،ناگزیر
از  «کـوچ» یـا بـه تعبیـری «پرتـاب شـدن» بـه فضـای
مجـازی شـدهایم اظهـار داشـت :دانشـگاههای مـا در
شـرایطی ناچـار بـه تعطیلـی و اجـرای بـدون برنامهریزی
برنامـه آموزشهای الکترونیکی شـدند که نه سـاختارهای
الزم را در اختیـار داشـتند و نـه اسـاتید و دانشـجویان
آمادگیهای الزم را کسب کرده بودند.
ایـن «پرتاب شـدگی» مـا را در آموزش عالـی و به تبع
آن حوزههـای فرهنگـی و اجتماعی وادار بـه تطبیق کرد در
حالـی کـه شـرایط نـه تنهـا ایمـن و امیدوارکننـده نبـود که
برعکس با نگرانی و اضطرابی فزاینده مواجه بودهایم.
عضو هیئـت علمی دانشـگاه عالمه طباطبایی با اشـاره
بـه نتایج متفـاوت  نظرسـنجیهایی که در ابتدای سـال و به
تازگـی انجـام شـده اسـت ،اظهـار داشـت :اوایـل امسـال،
اکثریـت جامعـه تصـور میکردنـد کـه حداکثـر تـا پایـان
خردادمـاه پاندمـی کرونـا مهـار خواهـد شـد ولـی بـا بروز
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مـوج دوم شـیوع ویـروس طبق آخریـن نظرسـنجی بیش از
 ۸۰درصـد جامعـه معتقدنـد کـه حداقل تا یک سـال دیگر
بـه ایـن معضـل گرفتـار خواهیـم بـود و  ۲۵درصـد دیگـر
ً
معتقدنـد کـه زمـان پایـان ایـن پاندمـی اساسـا مشـخص
نیسـت یعنـی  ۸۵درصـد مـردم پذیرفتهانـد کـه حداقـل تا
یک سال دیگر شرایط بدین منوال خواهد بود.
وی خاطرنشـان کـرد :این بحـران که سلامت و امنیت
روانـی و سـازمانی و … مـا را تهدید میکنـد ،جدیتر از آن
ً
اسـت که مثال با برگزاری کارگاههای آموزشـی دانشـگاهیان
را بـرای مواجهـه بـا آن آمـاده کنیـم اگرچـه ارائـه چنیـن
ً
آمادگیهایـی قطعـا الزم اسـت و از طـرف دیگـر بایـد
ً
پذیرفـت کـه این شـرایط و تأثیـرات آن ،صرفـا تهدیدآمیز یا
ً
صرفـا فرصتسـاز نیسـت یعنـی ضمـن ایـن کـه میتواند
باعـث تأثیـر منفی بر کیفیت آمـوزش و دور کردن دانشـگاه
از مسـئولیت اجتماعی شود ،میتواند گشـودگیهایی را در
زمینه دسترسی به آموزش ایجاد کرده است.
برنـده جایـزه ترویـج علـم سـال  ۱۳۹۷در ادامـه سـه
راهبـرد را بـرای گـذار هـر چـه بهتـر بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی پیشـنهاد کـرد کـه مبتنـی بـر تبییـن و تدقیـق
«حضـور شـناختی» (معرفتی) جدیـد (در ابعاد آموزشـی،
اجتماعی و فرهنگی)« ،حضور آموزشـی» جدید (حسـاس
کردن نظام آموزشـی دانشـگاه در حال گـذار به افت کیفیت
علمی آموزشی) و «حضور اجتماعی» جدید است.
بـه گفتـه وی یکـی از مهمترین موضوعاتی کـه باید در
بحـث گـذار بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی مـورد توجه
محققـان قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط
خـاص کنونی که بـه نظر میرسـد ،روز بـه روز ماندگارتر
ً
میشـود و ایـن کـه مثلا بـه زودی بـا دانشـجویان جدید
ً
الـورودی مواجـه خواهیـم بـود کـه اساسـا دانشـگاه را
ندیدهانـد ،چـه کارهایـی را میتـوان کـرد که تنـزل کیفیت
آمـوزش را جبـران کنیـم و چـه کارهایـی می توانیـم بکنیم
کـه حضـور اجتماعـی مؤثرتـر داشـته باشـیم و تعلـق
سـازمانی ،گروهـی و فرهنگـی اسـاتید ،کارکنـان و
دانشجویان را در شرایط موجود تقویت کنیم.
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خانیکـی بـا تأکیـد بر ایـن که شـرایط فعلـی از جنس
گـذار تدریجـی و برنامهریـزی شـده بـه دانشـگاههای نوع
 ۵و  ۶و  ۷نیسـت ،اظهـار داشـت :وجـه فرهنگـی و
اجتماعـی دانشـگاه در ایـن اسـت کـه صمیمیتـی بیـن
دانشـجویان بـا یکدیگـر و بین اسـاتید با هم و بیـن این دو
گـروه بـا یکدیگـر و دیگـر اجـزای دانشـگاه باشـد .در
دانشـگاه خالی از دانشـجو ،این صمیمیت و بیواسـطگی
در درون تخریـب شـده و در بعـد بیرونـی ،مسـئولیت
اجتماعـی و مسـئولیت دانشـگاه در حـل نیازهـای بیرونی
تضعیـف میشـود .البتـه آمـوزش و انتشـار بـاز اطالعات
کـه الزمـه فعالیـت دانشـگاههای الکترونیکـی اسـت ،در
بعـد اجتماعی مزایـای جدیدی از لحاظ امکان دسترسـی
عمومـی بـه آمـوزش و اطالعـات ایجـاد میکند کـه الزم
اسـت ،مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه را در ایـن شـکل
جدید هم تبیین کنیم.
رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات
تصریـح کـرد :همچنـان کـه از بعـد سلامت زیسـتی
پروتکلهای مشـخصی از سـوی سـتاد ملی مقابلـه با کرونا
تدویـن شـده کم کـم به این میرسـیم کـه در دانشـگاه ها نه
تنها به تدوین پروتکلهایی آموزشـی و پژوهشـی و سازمانی
کـه به پروتکلهـای فرهنگی و اجتماعـی هم نیـاز داریم .در
دانشـگاه مجـازی کـه بـه آن پرتـاب شـدهایم عالوهبـر
فعالیتهـای علمـی و آموزشـی ،فعالیتهای دانشـجویی و
فرهنگـی و اجتماعـی هم دسـتخوش تغییـر شـده البته طبق
بررسـیای کـه انجـام دادهام اقبـال بـه اشـکال جدیـد
فعالیتهای مجازی فرهنگی و هنری و مذهبی بیشـتر شـده
و نهادهای مختلف صنفی دانشـجویی و فرهنگی و سیاسـی
ً
کـه قبلا بر اسـاس قواعـد خـاص درون دانشـگاهی و بیرون
دانشـگاهی مجـوز گرفتـه و فعالیـت میکردنـد در فضـای
مجـازی فعال شـدهاند و زمینههـای جدیدی برای مشـارکت
فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شکل گرفته است.
عضـو هیئت مدیره انجمـن اخالق در علـوم و فناوری
در ادامـه بـه تبییـن  ۱۰فرمـان مسـئولیتهای اجتماعـی
دانشـگاهها در شـرایط کرونـا پرداخـت و گفـت :ایـن ۱۰
فرمـان که توسـط شـبکه جهانـی دانشـگاهها مطرح شـده

شـامل اخالقیـات در نظـم و تقویـت همبسـتگی ،شـنیده
شـدن صدای مسـتقل و معتبـر در زمینه کرونـا ،رفتار برابر
در آمـوزش آنالیـن ،اولویـت دادن بـه حقیقـت و پرهیز از
گرفتار شـدن در سیاسـتورزی و مصلحتهـای روزمره،
مقاومـت در برابـر توهـم و رویکردهـای ناشـی از کمبـود
اطالعـات مثـل نظریههـای مبتنـی بـر توهـم توطئـه،
شخصیتسـازی از چهرههـای دانشـگاهی ،توجـه بـه
صورتبندیهـای جدیـد اخلاق ،متـوازن کـردن
جنبههـای جهانـی و بومـی ،توجـه بیشـترین بـه عقایـد و
چارچوبهـای مذهبـی و اعتقـادی و توجه بـه ارزشهای
اخالقی در توسعه پایدار است.
وی در عیـن حال تأکیـد کرد که نگرانـی چندانی درباره
نابـودی و انـزوای ارزشهـای دانشـگاهی وجـود نـدارد و
مسئله بیشتر تغییر در نحوه پیگیری این ارزشها است.
دکتـر سـید حسـین سـراج زاده ،رئیس انجمـن جامعه
شناسـی ایران هم در سـخنانی با اشـاره به تبعات گسـترده
پاندمـی کرونـا در محدود کـردن بسـیاری از فعالیتها در
حوزههـای مختلـف اقتصـادی و آموزشـی و اجتماعـی و
هنـری و … اظهار داشـت :خوشـبختانه اطالعات حاصل
از دانـش پزشـکی و امکانـات حاصـل از انقلاب فناوری

از تعطیلـی کامـل بسـیاری از فعالیتهـا از جمله آموزش
ً
جلوگیـری کـرده اسـت و مطمئنا اگـر چند دهه قبـل با این
مشـکل مواجـه میشـدیم ،تبعـات ناگـوار ایـن بحـران
بسـیار گسـتردهتر بـود .حرکت به سـمت آمـوزش مجازی
ً
در دانشـگاههای مـا بـا وجـود قدمـت حدودا یـک دههای
طـرح آن در کشـور ،اختیـاری نبـوده ولـی بـه هـر حـال
کرونـا ایـن فرصـت را بـه مـا داد کـه بـه سـرعت از ایـن
ظرفیـت و امـکان جدیـد اسـتفاده کنیـم و کمـک کـرد که
رونـد آمـوزش در دانشـگاههای مـا بـه هـر ترتیـب ادامـه
پیدا کند.
وی افـزود :چشـم انـداز روشـنی از ایـن کـه کـی بـه
شـرایط عـادی برمیگردیم وجـود ندارد اما باالخـره از این
دوران گـذر خواهیم کرد .سـئوال اینجاسـت کـه آیا پس از
بازگشـت بـه شـرایط عـادی هم آمـوزش مجـازی کماکان
جـزء مهمـی از آمـوزش دانشـگاهی مـا خواهـد بـود و یا
جایگزین آموزش حضوری خواهد شد؟
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی در ادامـه به
تبییـن برخی از پیامدهای آموزشـی ،فرهنگـی و اجتماعی
آمـوزش مجـازی در داخـل و خـارج دانشـگاه پرداخت و
گفـت :بـا تعطیلـی آموزشهـای حضـوری و الکترونیکی
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شـدن دانشـگاهها ارتباطـات گـرم و زندهای کـه در فضای
دانشـگاهها بـود ،جـای خـود را بـه ارتباطـات سـرد داده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه صمیمیـت و گرمـی در
ارتبـاط اسـتاد و دانشـجویان از گذشـته بـا تـودهای شـدن
آموزش عالی تا حد زیادی از بین رفته بود.
ارتباطـات گـرم و حضوری در دانشـگاه کـه در محیط
بیـرون ادامه پیـدا میکـرد روی آینده تحصیلی و شـغلی و
… دانشـجویان هـم تأثیـر زیـادی داشـت کـه میتـوان با
ارتبـاط تصویـری و خالقیتهایـی در فضـای مجـازی تـا
حدی این ارتباط گرم را ایجاد کرد.
بـه گفتـه سـراج زاده یکـی دیگـر از تأثیـرات آمـوزش
مجـازی کم رنگ شـدن نقـش تربیتی اسـتاد اسـت که در
ارتبـاط زنـده اسـتاد و دانشـجویان نمـود دارد .از طـرف
دیگـر ،کارکـرد نهادهـای فرهنگی دانشـگاه هـم در فضای
مجـازی زیرسـئوال مـیرود و مشـخص نیسـت کـه
برنامههـای فرهنگـیای کـه در جهت بازتولیـد ارزشهای
مـورد تأییـد نظـام سیاسـی در دانشـگاهها اجـرا میشـدند
در فضای مجازی تا چه حد قابلیت اجرا دارد.
رئیـس انجمـن جامعه شناسـی ایـران تصریح کـرد :با
غیرحضـوری شـدن دانشـگاهها ،نقش آنهـا در عامگرایی
فرهنگـی و همزیسـتی مسـالمتآمیز دانشـجویان کـه بـا
زمینههـای فرهنگـی مختلـف در فضای دانشـگاه ارتباط و
تعامـل مسـتمر داشـتند کمرنـگ شـده و بـه نوعـی بـا
تقویت خاصگراییها مواجه میشویم.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی همچنیـن
ابـراز نگرانـی کـرد که بـا توجه بـه مهـارت کمتر اسـتادان
سـالمند و پیشکسـوت بـرای حضـور مؤثـر در فضـای
مجـازی ،اثرگـذاری آنهـا در فضای آموزشـی کشـور هم
تضعیف شود.
سـراج زاده در عیـن حـال کاهـش فاصلـه مرکـز–
پیرامـون ،دموکراتیکتـر کـردن نظـام آموزشـی،
صرفهجویـی در زمـان اسـتادان و دانشـجویان و رفـع
چارچوبهـا و مداخلات محدودکننـده جریانهـای
مسـئول و غیرمسـئول در برابـر تعاملات و فعالیتهـای
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دانشـجویی را از جملـه مزایـای متعـدد آموزشهـای
الکترونیکـی عنـوان کرد که بایـد در کنـار پیامدهای منفی
جایگزینـی ایـن نـوع آموزشـی موردنظـر تصمیمسـازان
نظام آموزش عالی کشور قرار گیرد.
وی بـا تأکیـد بـر این کـه نبایـد اجـازه داد آموزشهای
آفالیـن که صـورت ناقصـی از آموزش الکترونیکی اسـت
جـای ارتباطـات زندهتـر در فضـای مجـازی را بگیـرد
تصریـح کـرد :با همـه نگرانیهـای موجود نبایـد فراموش
ً
کـرد کـه دانشـگاه نهایتـا پدیـدهای زنـده و ارگانیک اسـت
کـه عوض شـدن هـر کـدام از نقشها و مسـئولیتهای آن
ً
بـه اجبـار کرونا یـا عوامل دیگـر نمیتوانـد ماهیتـا مفهوم
دانشگاه را عوض کند.

شهر مجازی علم ایران
پنجمیـن نشسـت از مجموعه نشسـتهای ایدهپـردازی
«از آمـوزش عالی کالسـیک به آمـوزش عالـی الکترونیکی»
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی ،باهـدف گفتوگو
دربـاره اقتضائـات ایـن گـذر بـر اسـاس تحـوالت جهانـی و
نیازهـای داخلـی و بـا موضـوع شـهر مجـازی علـم ایـران بـا
حضـور دکتر سـعید رضا عاملـی ،دبیر شـورای عالی انقالب
فرهنگـی و عضو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران و دکتر یونس
شکر خواه ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت ،دکتـر عاملـی در توضیـح ایده
“شـهر مجازی علم ایران” گفت :در سـال   ۱۳۸۷پژوهشـی
انجـام دادیـم کـه حاصـل آن سـال بعـد در قالـب  سـه جلد
کتـاب بـا عنـوان شـبکههای علمـی مجـازی ،پژوهـش
مجازی و متن مجازی توسـط مؤسسـه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی منتشر شد.
وی خاطرنشـان کـرد :همـان طـور کـه شـهرها بر اسـاس
تراکـم جمعیت شـکل میگیرند ،شـهر مجازی هم بر اسـاس

تراکـم جمعیـت مبتنـی بـر تراکـم داده و ارتباطـات شـکل
میگیـرد .در زمانـهای کـه بسـیاری از نهادهای مرتبـط با علم
ماننـد آمـوزش الکترونیـک ،پژوهـش برخـط ،کتابخانههای
مجـازی ،مراکـز اطالعرسـانی علمـی مجـازی در شـهرها به
وجـود آمدهانـد برای اینکـه این نهادهـا را کنار هم قـرار دهیم،
ناگزیر باید از شهر مجازی علم سخن گوییم.
بـه گفتـه ایـن اسـتاد ارتباطـات با ایجـاد شـهر مجازی
علـم ،زیرسـاختی  پلتفرمی برای هر آن چیـزی که به عنوان
نهاد علم میشناسیم در فضای مجازی شکل میگیرد.
وی بـا اشـاره به شـواهد تاریخی از شـکل گیـری برخی
شـهرها مثل جندی شـاپور  بر پایه مراکز علمی و آموزشـی   
تأکیـد کـرد :رویکـرد مـا بـه شـهر مجـازی کـه در همـه
بسـترهای آن رویکـرد دو فضایی حاکم اسـت باید مبتنی بر
اکوسیستم واقعی باشد.
دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگـی در تبییـن عناصر
شـکل دهنـده شـهر مجـازی علـم ایـران گفـت :در حـال
حاضـر حـدود  ۱۵میلیون نفـر دانشآموز ،یـک میلیون نفر
معلـم ،چهـار و نیـم میلیـون نفـر دانشـجو  و حـدود ۱۵۰
هـزار نفـر عضـو هیئـت علمـی داریم کـه جمعیـت  بالقوه
شهر مجازی علم ایران را تشکیل میدهند.
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وی بـا بیـان ایـن کـه از فضـای مجازی بـه عنـوان ادامه
ظرفیتهـای فرامکانـی ذهـن تعبیـر شـده اسـت اظهـار
داشـت :در محیـط دیجیتـال بـا ماهیتـی متفـاوت با بسـتر
آنالوگ و فیزیکی و ظرفیت متفاوتی از کار مواجه هستیم.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا بیـان ایـن که
شـبکه ملـی آموزشـی ،پژوهشـی و تربیتـی کـه ایـن روزها
مطـرح اسـت همان ایده شـهر مجازی علم ایـران با تعبیری
پذیرفتهتـر شـده اسـت اظهـار داشـت :این شـبکه بسـتری
مجـازی  بـرای کل آمـوزش و پژوهـش کشـور ،اعـم از
آموزش دبسـتان و متوسـطه و تا آمـوزش عالی و تحصیالت
تکمیلی فراهم می کند.
عضـو هیئـت علمی گـروه ارتباطات دانشـگاه تهـران با
اشـاره بـه فنآوریهـای جدیـدی کـه منطـق آمـوزش و
پژوهـش را تغییـر دادهانـد گفـت :محتـوای دیجیتـال که در
فضـای مجازی بـا آن سـروکار داریم ،محصـول دو انقالب
بـزرگ اسـت؛ انقالب  اول تبدیل اطالعـات (متون آنالوگ)
بـه داده (محتـوای دیجیتـال) بـود کـه از آن بـه عنـوان
“سیاسـتهای فشـار” تعبیر میکننـد .انقلاب دوم ،تبدیل
ایـن محتـوای دیجیتـال بـه خدمـات مختلـف از قبیـل
خدمات آموزشی و کمک آموزشی و … است.
عاملـی در ادامه با اشـاره بـه انقالب صنعتـی جدید که
بحـث انقالب صنعتی چهـارم (فیزیکال سـایبرنتیک) و در
کنـار آن کشـاورزی چهـار و خدمـات چهار را در پیداشـته
اسـت ،اظهـار داشـت :منظـور از صنعت چهـار ،مدیریت
بخـش صنعت  با ظرفیتهای فیزیکی و سـایبرنتیک اسـت
کـه تحـوالت عظیمـی را در عرصههـای مختلف بـه همراه
دارد بهطـوری کـه دولـت آلمـان در برنامـه  ۲۰۲۵خـود  از
نزدیـک بـه  ۵۴۰میلیارد دالر ارزش افزوده ناشـی از  کاربرد
هوش مصنوعی سخن گفته است.
دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگی بـا ابراز تاسـف از
ایـن که در این شـرایط به گفتـه وزیر جهاد کشـاورزی بیش
از  ۸۰درصـد بخـش کشـاورزی کشـور بـه صورت سـنتی
اداره میشـود اظهـار داشـت :امـروز در کشـاورزی دنیـا
مفهومـی بـه نـام  ACPSیـا نظـام کشـاورزی فیزیـکال
سـایبرنیک مطرح اسـت که هدف آن آمایـش دقیق تولیدات
بخش کشاورزی است.
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اسـتاد گـروه ارتباطات دانشـگاه تهران خاطرنشـان کرد:
بـا تحـول عظیمـی کـه بـا دادههـای بـزرگ اگزابایتـی در
ظرفیتهـای فضـای مجـازی بـه وجـود آمـده اگـر
برنامهریـزی جـدی نداشـته باشـیم توفیقـات ما بسـیار کم
خواهد بود و دچار اعوجاج و تشویش خواهیم شد.
دکتـر عاملـی در ادامـه در خصـوص روند شـکل گیری
شـهر مجـازی علم گفـت :امروز شـهر مجازی بـه صورت
ْ
خـودکار و بیبرنامـه در حـال شـکلگیری اسـت و عملا
تمـام اجزای شـهر مجـازی را داریـم به طوری که کسـب و
کارهایـی مثـل دیجـی کاال ،اسـنپ ،آموزشـگاههای
ٌ
الکترونیـک و … عملا در ایـن بسـتر فعالیت دارند .شـهر
علـم مجـازی ایران هـم به عنوان یـک الیه از شـهر مجازی
شـکل گرفتـه ولـی برنامهریـزی جـدی ماننـد آنچـه دولت
چین در فضای مجازی داشته انجام نشده است.
بـه گفته وی ،دولـت چین در یک فرآینـد چندمرحلهای
بـه سـمت انسـجام مگاپلتفرمـی بـرای یکپارچگـی،
همافزایـی و همگرایـی ظرفیتهـای علمـی خـود حرکـت
میکند.
وی بـا اذعـان بـه نگرانیهایـی کـه دربـاره احتمـال
تأثیـرات منفـی بـر اسـتقالل ،نـوآوری و تنـوع فعالیتهای
نهادهـای مختلـف علمـی در بسـتر نظـام شـبکهای ملـی
آموزشـی ،پژوهشـی و تربیتـی مطرح اسـت گفـت :در این
شـبکه چهـار قلمـرو مختلـف در نظـر گرفتـه شـده و بدین
ترتیـب جلـوی نـوآوری نهادهـا گرفتـه نمیشـود بلکـه بـا
منطـق مدیریـت مرکـزی و غیرمرکـزی همـه ظرفیتهـای
پراکنده امکان ظهور و بروز پیدا میکنند.
دبیـر شـورای عالـی انقالب فرهنگـی خاطرنشـان کرد:
قلمـرو اول شـبکه ،عمومـی و تحـت مدیریـت و
مقرراتگـذاری دولـت اسـت ،قلمـرو دوم ،نقطهبهنقطـه و
مختـص هـر واحـد آموزشـی اسـت ،یعنـی هـر یـک از
مؤسسـات و دانشـگاهها امـکان بـه اشـتراکگذاری یـا
انحصار منابع خود را دارند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران گفـت :قلمـرو
سـومی که در شـبکه وجود دارد مربوط به بخش خصوصی
اسـت کـه در اینجـا هـم دریافتکننـده و هـم ارائهکننـده
خدمـات اسـت .قلمرو چهـارم هـم تعاملات و ارتباطات

بینالمللـی بـا رعایـت پروتکلهـا ،اسـتانداردها و
ظرفیتهای بین المللی است.
دکتـر عاملـی در بیـان مزایـای شـکلگیری ایـن شـبکه
ملـی در فضایـی همافـزا ،همگـرا و یکپارچه گفـت :منظور
از شـبکه یـک ظرفیت به هم پیوسـته اسـت کـه از ضوابط و
مقـررات و قوانینـی کـه بـر این محیـط حاکم اسـت تبعیت
میکنـد .وقتـی یـک مرکـز داده قدرتمنـد در کشـور داشـته
باشـیم ،هـر مرکزی کـه بخواهد منبعی را تبدیـل به دیجیتال
ً
کنـد بایـد اول بررسـی کنـد که قبلا دیجیتالی شـده یـا نه.
متأسـفانه در حـال حاضـر  بسـیاری از نرمافزارها در کشـور
ٌ
بـه صـورت تکـراری تهیـه میشـود مثلا بانکهـا هرکدام
نظـام تراکنش مسـتقلی برای خـود دارند و حتـی بانکهای
دولتـی هم پلتفرم واحـدی ندارند .حتـی در دامنههای ملی
هم یک پلتفرم واحد و یکپارچگی واحد نداریم.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا بیـان ایـن که
پاندمـی کوویـد  ۱۹جبـری بـه وجـود آورده کـه ناگزیـر از
اسـتفاده از فضـای مجـازی شـدهایم ،اظهـار داشـت:
متأسـفانه در نیم ترم دوم سـال گذشـته که عجلهای وارد این
فضـا شـدیم کیفیت آموزش بسـیار ضعیف بـود و امکانات
آموزشی منسجم نبود.
دکتـر عاملی خاطرنشـان کرد :شـهر مجازی علـم ایران

ناظـر به این اسـت کـه ظرفیت بـا کیفیتتری را در شـرایط
کرونـا و بعـد از آن در مواقعـی مثل تعطیلی مراکز آموزشـی
شـهرها در اثـر آلودگـی هـوا یـا اضطرارهـای طبیعـی مانند
سیل و زلزله در اختیار داشته باشیم.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتر یونس شـکر خـواه ،عضو
هیئت علمی دانشـگاه تهران در بررسـی طرح شـهر مجازی
علـم بـه آنالیـز الیههـای مختلـف ایـن پلتفـرم پرداخـت و
گفـت :در مورد الیه اول که زیرسـاختهای فنـی مورد نیاز
اسـت مشـکالت زیادی از سـرعت اینترنـت گرفته تا بحث
عدالت در دسترسی و هزینهها داریم.
وی تصریـح کرد :الیه بعدی ،مناسـبات تولیدی اسـت
بـه ایـن معنـا کـه آیـا معلـم و اسـتاد مـا و مؤسسـات و
دانشـگاهها امـکان تولید و بـه اشـتراکگذاری منابع خاص
ایـن فضـا را دارند یـا اینکـه میخواهند محتوای کالسـیک
را از طریـق وب در اختیـار دانشـجو قرار دهنـد .در این الیه
هـم چـه از جنبـه محتـوا و داده و چـه از جنبه ارائـه و چه از
جنبه مشارکت کار زیادی الزم است.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران اضافه کـرد :الیه
سـوم ،چارچوب معرفتی و شـناختی مسـئله اسـت .این سه
الیـه با هـم دارای اهمیـت و تعیینکننده هسـتند ،چون یک
نـوع رمزگذاری هسـتند کـه اگر نسـبت منطقی بـا یکدیگر
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نداشـته باشـند بـه رمزگشـاییهای غلـط منجـر  خواهنـد
شد.
دکتر شـکرخواه با بیـان این که در الیه دوم که مناسـبات
تولیدی اسـت ،دانشـجویان آمادهتر از اسـاتید هستند و کار
کـردن در ایـن فضا برای بسـیاری از اسـاتید دشـوار اسـت،
اظهـار داشـت :بـرای رسـیدن بـه شـهر مجـازی علـم،
دانشـگاههای مـا باید بـه نهـاد یادگیرنده تبدیل شـوند یعنی
ابتـدا بایـد معلمان و اسـتادان خود را با این فضا آشـنا کنیم.
نکتـه مهـم در ایـن بحـث ،صحـت سـنجی بیـن معلـم و
شـاگرد و اسـتاد و دانشـجو اسـت کـه بایـد پیچیدگیهـای
مسئله را ببینیم.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران افزود :کرونـا به ما
فشـار آورد کـه بـه سـمت راهحلهایـی برویـم کـه همیشـه
کنارمـان بودهانـد امـا در حـد یک اسـم باقی مانـده بودند،
لـذا کرونـا را یـک فرصـت نمیدانـم چـون اگـر ایـن عامل
فشار حذف شود ،دوباره به شرایط قبل برمیگردیم.
در ادامـه ،دکتـر عاملی با بیـان این کـه مالحظات دکتر
شـکر خـواه در خصوص الیههای سـه گانه «زیرسـاخت»،
ً
«مناسـبات تولید» و «الیه معرفتی» کـه قطعا دارای اهمیت
اسـت در طـرح شـهر مجـازی علـم مـورد توجـه بـوده و به
شـکلی دیگر توضیح داده شـده اسـت ،گفت :در الیه سـوم
یعنـی الیه معرفتـی و شـناختی ،هزینه زیـادی در این حوزه
میدهیـم چـون ذهنهـا و شـناختها و رویکردهـا هنـوز
آنالـوگ اسـت کـه مانـع معرفتی در برابر شـکلگیری شـهر
مجازی علم است.
ایـن اسـتاد ارتباطـات با اشـاره بـه کتابی که حـدود ۱۴
سـال پیـش در زمینـه فضـای مجازی منتشـر شـده اسـت،
خاطرنشـان کـرد :در مقدمـه ایـن کتـاب تأکیـد کـردهام که
نیازمنـد یـک واقعـی – مجـازی گرایـی ،واقعـی – مجـازی
بودگـی و واقعـی – مجـازی شـدن هسـتیم ،بـه ایـن معنا که
بایـد بپذیریـم و بفهمیم کـه در جهـان دومی کـه در آن قرار
گرفتهایم ناگزیر به پذیرش الزاماتی هستیم.
وی اظهـار داشـت :در حـال حاضـر دربـاب حکمرانی
دادههـای بزرگ در کشـور یک اشـتراک نظر واحـد نداریم و
ً
اساسـا مقـررات گذاریهـای الزم را بـرای دادههـای بـزرگ
نکردهایـم .امـروز دیگر کتابخانه مـن معنا نـدارد ،کتابخانه
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بعـد ملـی پیـدا کـرده اسـت .امـروز منابـع اطالعاتـی
دانشـگاهی دانشـگاه مـن ،دیگـر بیمعناسـت زیـرا منابـع
اطالعاتی دانشگاه منابع ملی هستند.
دکتـر عاملـی بـا اشـاره بـه این کـه اگـر بـه ظرفیتهای
فضـای مجـازی بهعنوان یک ابرظرفیت توسـعه و پیشـرفت
ً
کشـور ،نـگاه نکنیم؛ طبعا هزینـهای نیز برای آن نمیشـود،
ادامـه داد :زیرسـاختی الزم داریـم کـه در آن زندگی شـود و  
زندگی واقعی و مجازی در کنار هم شـکل گیرد ،مناسـبات
تولیـد هم در مکانیسـم بازار شـکل میگیرد یعنـی عرضه و
تقاضـا بـه مناسـبات تولید معنـا میدهـد ،لذا ایـن رویکرد
درستی است.
عاملـی افـزود :همافزا کـردن ظرفیتها در بسـتر واحد
بسـیار مهـم و در عیـن حـال خطرنـاک اسـت ،زیـرا اگـر  
زیرسـاختهای الزم را نداشـته باشـیم در ایـن صـورت بـا
پایین آمدن کیفیت آموزش مواجه میشویم.
دبیـر شـورای عالـی انقالب فرهنگـی خاطرنشـان کرد  :
بـا توجـه بـه اینکـه پروتکلهـای کرونـا ،مـا را ناگزیـر بـه
آمـوزش مجـازی میکنـد ،لـذا آمـوزش و پـرورش و نظـام
آمـوزش عالـی کشـور بایـد برنامـهای داشـته باشـند کـه
دانشـجو بتوانـد به اسـتاد مراجعه کند و این شـرایط مراجعه
حضوری فراهم شـود و اشـکاالتش را بـه صورت حضوری
برطرف کند

فعالیتهای آموزشی
سنجش و ارزشیابی و
چالشهای یادگیری الکترونیکی
ششـمین نشسـت از مجموعـه نشسـتهای مجـازی
ایدهپـردازی «علـم و جامعـه» با عنـوان «از آمـوزش عالی
کالسـیک به آموزش عالـی الکترونیکی ویـژه فعالیتهای
آموزشـی -سـنجش و ارزشـیابی و چالشهـای یادگیـری
الکترونیک» برگزار شد.
در ایـن نشسـت کـه بـه صـورت مجـازی برگزار شـد،
دکتـر فرهاد سـراجی ،عضو هیئـت علمی دانشـگاه بوعلی
سـینا همـدان و دکتر عیسـی رضایـی ،عضو هیئـت علمی
دانشـگاه علـوم پزشـکی مجـازی ،پیرامـون سـنجش،
ارزشـیابی و چالشهـای یادگیـری الکترونیکـی بـرای
کارشناسـان و مدیران آموزشـی دانشـگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور و عالقهمندان این حوزه سخنرانی کردند.

دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری در معرفـی ایـن نشسـت گفـت :در پـی پاندمـی
کوییـد  ۱۹کـه دانشـگاهها را بـه اسـتفاده از شـیوههای
آمـوزش الکترونیکـی وادار کـرده با همـکاری معاونتهای
آموزشی ،پژوهشـی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی وزارت
عتف ،سلسـله نشسـتهایی را به بررسـی تحوالت و سـیر
گـذار از آمـوزش عالـی کالسـیک بـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی ،ظرفیتهـای موجـود و زیرسـاختها و
ملزومـات ایـن گـذار در ابعـاد مختلف اختصـاص دادهایم
کـه امروز در ششـمین نشسـت به سـنجش و ارزشـیابی در
نظام آموزش الکترونیکی میپردازیم.
در ادامـه ،دکتـر فرهـاد سـراجی در سـخنانی بـه تبیین
«چالشهـای سـنجش و ارزشـیابی در یادگیـری
الکترونیکـی» پرداخت و گفـت« :یادگیری الکترونیکی»،
نسـل چهـارم از «یادگیـری باز» اسـت .وقتـی از یادگیری
بـاز صحبـت میکنیـم ،امـکان انتخـاب در  ۱۵زمینـه
مختلـف از قبیل محتـوا ،اسـتاد ،زمان ،هزینه ،ارزشـیابی
و … را پیـدا میکنیـم کـه در آمـوزش کالسـیک چنـدان
امکانی وجود ندارد.
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آمـوزش عالـی الکترونیکـی در دانشـگاهها در سـه
حـوزه قابـل بررسـی اسـت؛ یکـی آمـوزش عالـی
الکترونیکـی که قبـل از کرونا وجود داشـت ،دوم ،آموزش
عالـی الکترونیکـی که بـه دلیل اضطـرار ناشـی از پاندمی
کرونـا توسـعه یافتـه و سـوم آمـوزش الکترونیکـی در دوره
بعد از پاندمی.
وی خاطرنشـان کـرد :قبـل از کرونا هر دانشـگاهی که
میخواسـت وارد ایـن حـوزه شـود بایـد سیاسـتها،
برنامههـا و راهبردهـای مشـخصی تدویـن و ضمـن تأمین
محتـوای الزم ،فناوریهـا ،زیرسـاختها و سـامانههای
ویـژهای را تـدارک میدیـد و همچنیـن نسـبت بـه آموزش
اسـتادان و دانشـجویان بـرای ایجاد آمادگـی در آنها اقدام
میکـرد .البتـه ورود بـه حـوزه آموزشهـای الکترونیـک
اغلـب بـه برخـی دانشـگاهها بـا مأموریتهـای خـاص
محـدود بود و سـایر دانشـگاهها وارد این حوزه نمیشـدند
ولـی بـا بـروز پاندمـی کرونـا همـه دانشـگاهها مجبـور
شـدند وارد ایـن حوزه شـوند .یعنی همه دانشـگاهها بدون
برنامهریـزی و تدویـن سیاسـتها و آمـوزش اسـتادان و
دانشـجویان با تـدارک سـریع فناوریها و زیرسـاختها و
سـامانهها و در مرحلـه بعـد ،تهیـه محتـوا و در آخـر
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تصمیمـات مدیـران اجرایـی و بازنگـری آییننامههـا وارد
این حوزه شدند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان
تصریـح کـرد :ایـن کـه اغلـب دانشـگاهها کـه براسـاس
مأموریتهـا بـرای آمـوزش حضـوری طراحی شـدهاند تا
کـی بایـد بـه آمـوزش الکترونیکـی ادامـه دهنـد بسـته بـه
ً
شـرایط کرونـا دارد ولـی قطعـا در دوره بعـد از کرونـا،
مخاطبـان آمـوزش الکترونیکـی بـه شـدت افزایـش
مییابد ،دانشـگاهها خیلی بیشـتر -نسـبت بـه دوره قبل از
کرونـا -بـه سـمت آمـوزش الکترونیکـی میرونـد،
یادگیریهـا بـه سـمت یادگیری فـردی ،در گـروه کوچک،
انطباقـی و انتخابی مـیرود و دورهای که همه دانشـجویان
تحـت یـک آمـوزش و سـنجش قـرار میگرفتنـد بـه سـر
میآید.
وی بـا بیـان ایـن کـه بحـث سـنجش و ارزیابـی از
مهمتریـن مباحـث مطـرح در آمـوزش الکترونیکی اسـت
اظهـار داشـت :سـئوال مهـم در ارزشـیابی ایـن اسـت که
چـه چیـزی را و چگونـه ارزشـیابی کنیـم؟ در آمـوزش
الکترونیکـی برخلاف آمـوزش کالسـیک کـه توجـه
چندانـی بـه ابعـاد تربیتـی نـدارد شـیوههای سـنجش و

ارزشـیابی جنبـه تربیتـی باالیـی دارنـد و شـیوه ارزیابی از
سـئواالت تسـتی و تشـریحی و … بـه سـمت شـیوههای
ارزشیابی یادگیرنده سوق پیدا میکند.
دکتـر سـراجی بـا اشـاره بـه سـه چالـش عمـده
دانشـگاهها در حـوزه آمـوزش عالـی الکترونیـک کـه
احتمال سـرقت ادبـی و علمی ،تربیتی نبودن ارزشـیابیها
(از لحـاظ میزان توجه بـه خالقیت ،رویکردهـای انتقادی
و …) و نبـود ابزارهـای کافـی بـرای عملیاتـی کـردن
ارزشـیابی بـوده اظهـار داشـت :هـر شـیوهای کـه بـرای
ارزشـیابی ارائه میشـود باید توجیه تربیتی داشـته باشـد و
بایـد دید ایـن که در آموزشهای کالسـیک برای سـنجش
فراگیـران دانشـجویان را در یـک سـالن به خـط میکنیم و
امتحـان میگیریـم ،چـه قـدر توجیـه تربیتـی دارد؟ شـیوه
کنونی سـنجش ،خـود این بـاور را به دانشـجو القا میکند
که اگر کسی باالی سرت نبود میتوانی تقلب کنی.
وی خاطرنشـان کـرد :سـه رویکـرد برای مقابلـه با این
چالشهـا وجـود دارد .یکی رویکرد فرهنگسـازی اسـت
ً
کـه مثلا از طریـق ارزشـیابی مسـتمر و خودآزمایـی بـه
دانشـجو نشـان میدهـد هـدف از ارزشـیابی ،تقویـت
یادگیـری خـود اوسـت ،دوم رویکـرد پیشـگیرانه کـه بـا
تقویت سیسـتم امنیتی آزمـون ،یا دادن سـئواالت متفاوت
بـه دانشـجویان یـا ارائـه سـئواالت اسـتنباطی و … امکان
تقلـب در آزمـون را کم میکند و سـوم رویکـرد تنبیهی که

بـا ترسـاندن دانشـجویان از عواقـب تقلـب سـعی در
جلوگیـری از تقلـب دارد .البتـه در اغلب مواقـع ترکیبی از
این سـه رویکـرد در دورههای آمـوزش عالـی الکترونیکی
استفاده میشود.
دکتـر سـراجی بـا بیـان ایـن کـه ارزشـیابی در واقـع
بخشـی از فراینـد آمـوزش و یادگیـری اسـت ،اسـتفاده از
اصـل ارائه چندگانه (بـا توجه به ظرفیتهـای الکترونیکی
مثـل ضبـط صـدا ،تصویـر و …) ،ارزشـیابی مسـتمر و
تکوینـی ،ارائـه  بازخـورد سـریع ،ارزشـیابی کلنگـر و
واقعـی (بجـای توجـه بـه جزئیـات) و طراحـی تکالیـف
متنـوع را از جملـه اصـول ارزشـیابی الکترونیکـی عنـوان
کرد.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان
تصریـح کـرد :بایـد شـیوهای را به کار ببـرم که ایـن باور را
در دانشـجو ایجـاد کنـد که ایـن ارزشـیابی در درجـه اول
بـرای خود اوسـت .این بـاور فضـا را برای ارزشـیابیهای
جدیدتر باز میکند.
دکتـر عیسـی رضایـی ،دکتـری تکنولـوژی آموزشـی و
اسـتادیار دانشـگاه علـوم پزشـکی مجـازی هـم در بیـان
چالشهـای سـنجش و ارزیابـی فراگیـران آمـوزش عالـی
الکترونیـک گفـت :اگر میخواهیـم آمـوزش الکترونیکی
یـا ترکیبـی و سـنجش الکترونیکـی اثربخـش باشـد بایـد
سـراغ پارادایمهایـی برویـم .مواجهـه نظام آمـوزش عالی
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بـا یادگیـری الکترونیکی در سـه سـطح جایگزین سـازی،
نـوآوری و دگرگونسـازی صـورت میگیـرد .در
جایگزینسـازی ،همـان چیزهایـی کـه در محیـط سـنتی
داشـتیم بـه محیـط الکترونیکـی منتقـل میکنیـم یعنـی
ً
صرفـا تجهیـزات جدیـد را جایگزیـن تجهیـزات قدیمـی
میکنیـم .در ایـن رویکـرد ،جنبـه تربیتـی و سـازمانی
مغفـول اسـت و بیشـتر بـه جنبـه فنـی توجـه میشـود .در
سـطح نـوآوری در روشهـای تربیتـی ،نحـوه تدریـس و
ارزشـیابی ،بازاندیشـی صـورت میگیـرد و جنبـه تربیتـی
پررنگتـر میشـود و در دگرگونسـازی تمـام جوانـب
مختلـف فرایندهـای یاددهـی و یادگیـری اعـم از فنـی و
تربیتی و سازمانی با هم تغییر میکند.
وی بـا ابـراز تأسـف از ایـن کـه آمـوزش عالـی
الکترونیکـی در ایـران هنـوز در سـطح جایگزینسـازی
اسـت تأکیـد کـرد :بـرای موفقیـت در ایـن حـوزه بایـد به
سـطح دگرگونسـازی برویـم .بسـیاری از دانشـگاههای
مطـرح جهـان از چنـد سـال پیـش بـه صـورت ترکیبـی
آمـوزش میدادنـد؛ لـذا بـا بـروز پاندمـی کرونـا ،رونـد
آموزش در این دانشگاهها بدون اختالل ادامه یافت.
دکتـر رضایـی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه برنامهریـزی
مقطعـی و اقدامـات موضعـی بایـد جـای خـود را بـه
تصمیمـات بنیادیـن و پایـدار بدهـد در دسـتهبندی
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روشهـای سـنجش یادگیـری بـا توجـه بـه رویکردهـای
آموزشـی گفـت :از ابتـدای قـرن پیـش تاکنـون ،فراینـد
یادگیـری از یادگیـری حاصـل از محرک -پاسـخ یا تقویت
بـه سـمت یادگیـری فراینـد و ایجاد شـبکه رفته و سـنجش
هـم از اندازهگیـری قابـل مشـاهده بـه سـمت اندازهگیـری
تعاملات سـوق یافتـه اسـت .روشهـای سـنجش هم از
آزمونهـای عینـی بـه واکاوش یادگیـری ،تحلیـل کالن
دادهها و سنجش پنهان تغییر کرده است.
وی تصریـح کـرد :در گذار از آموزش عالی کالسـیک
بـه آمـوزش عالـی الکترونیکـی ،شـاهد تغییـر پارادایم در
سـنجش فراگیـران و گـذار از «سـنجش از یادگیـری» بـه
«سـنجش بـرای یادگیری» یا «سـنجش بهمثابـه یادگیری»
هسـتیم و از «سـنجش فـرآورده یادگیـری» بـه «سـنجش
فراینـد یادگیـری» ،از «آزمونهـای عینی» بـه «آزمونهای
عملکـردی» ،از «ارزیابـی بیرونی» بـه «ارزیابی درونی»،
از «تکالیـف سـاختگی» بـه «تکالیـف موثـق» و از
«بازخوردهـای حداقلـی» بـه «بازخوردهـای قابـل
مالحظه» حرکت میکنیم.

فعالیتهای آموزشی؛
چالشها و راهکارهای
سنجش کالس درس الکترونیکی
هفتمین نشسـت از مجموعه نشسـتهای ایدهپردازی
«علـم و جامعـه» با عنـوان «از آموزش عالی کالسـیک به
آمـوزش عالـی الکترونیکی ویـژه فعالیتهای آموزشـی-
چالشهـا و راهکارهـای سـنجش کالس درس
الکترونیکی» برگزار شد.
در ایـن نشسـت کـه بـه صـورت مجـازی برگزار شـد،
دکتـر آییـن محمـدی ،عضـو هیات علمـی دانشـگاه علوم
پزشـکی تهـران و دکتـر فریـدون شـعبانینیا ،اسـتاد
بازنشسـته دانشـکده مهندسـی بـرق و كامپیوتـر دانشـگاه
شـیراز بـرای کارشناسـان و مدیران آموزشـی دانشـگاهها و
مراکـز آمـوزش عالـی کشـور و عالقهمنـدان ایـن حـوزه
سخنرانی کردند.

دکتـر شـعبانی نیـا ،طـی سـخنانی در ایـن نشسـت با
ً
اشـاره بـه این کـه در ماههای اخیـر دائمـا از ورود اجباری
دانشـگاهها و مـدارس بـه حـوزه آمـوزش الکترونیکـی
بهعنـوان یـک فرصـت و اتفـاق خـوب در مسـیر توسـعه
آمـوزش الکترونیکـی در کشـور یـاد میشـود ،گفـت :بـه
نظـر مـن خوشـبینانه اسـت کـه فکـر کنیـم اتفاقـات چند
ً
مـاه اخیـر الزامـا نتیجـه خوبـی در توسـعه آمـوزش
الکترونیکـی در کشـور داشـته باشـد .موفقیـت در ایـن
زمینـه شـرط و شـروطی دارد کـه از جملـه آنهـا،
سیاسـتگذاری و برنامهریـزی مناسـب اسـت .وی بـا بیان
ایـن کـه بحـث آمـوزش الکترونیکـی در ایـران بـه اوایـل
دهـه  ۱۳۸۰برمیگـردد و بـا وجـود دسـتاوردهای حاصل
شـده ،رشـد کمـی و کیفـی قابـل قبولـی در ایـن زمینـه
حاصـل نشـده اسـت اظهـار داشـت :محدودیتهـای
ناشـی از پاندمـی کرونـا باعـث شـده همـه دانشـگاهها،
اقـدام به راهانـدازی دورههای آمـوزش الکترونیکـی بکنند
کـه از لحـاظ کمی رشـد خوبی اسـت اما مهم این اسـت
که این دورهها از لحاظ کیفی چه وضعیتی دارند.
دکتـر شـعبانینیا کـه عالوهبـر تجربیـات گسـترده در
زمینـه راهانـدازی دورههـای آمـوزش الکترونیکی در شـهر
شـیراز بـه عنـوان قطـب الکترونیـک کشـور ،فعالیتهای
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قابـل توجهـی در زمینـه مشـاوره و کمـک بـه توسـعه ایـن
دورههـا در داخل و خارج کشـور داشـته اسـت بـا بیان این
کـه در حـال تهیـه طرحـی راهبـردی در زمینـه آمـوزش
الکترونیکـی در شـرایط پسـاکرونا اسـت ،اظهار داشـت:
در حـدود سـالهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵کـه بحـث آمـوزش
الکترونیکـی را مطـرح میکردیـم ،بخش قابـل توجهی از
اسـتادان بـا مـا مخالفـت میکردنـد کـه شـرایط امـروز به
مراتـب بهتـر شـده اسـت .امـروزه توسـعه آمـوزش
الکترونیکـی از عهـده وزارت علوم ،تحقیقـات و فناوری و
وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه تنهایـی
خـارج اسـت و الزم اسـت ،همـه نهادهـا و دسـتگاههای
ذیربـط از مجلـس تـا شـورای عالـی انقلاب فرهنگی و
… در این زمینه همکاری مناسبی داشته باشند.

وی در توضیـح اهمیـت ایجـاد شـبکه اینترنـت ملـی
گفـت :اگـر همـه امکانـات الزم در حـوزه مجـازی را در
اختیـار داشـته باشـیم ولـی مدیریت شـبکه اینترنـت را در
اختیـار نداشـته باشـیم به شـدت آسـیبپذیر خواهیم بود.
در سـرفصلهای سیاسـت امریـکا آمـده کـه جنگهـای
آینـده ،جنـگ الکترونیـک خواهـد بـود کـه از جملـه
زمینههـای مـورد توجـه ،کنتـرل سیسـتم بـرق دشـمن در
جنـگ اسـت .یکـی از دالیـل مهمـی کـه هنـوز کنتـرل
سیسـتم بـرق کشـور ،هوشـمند (اینترنتـی) نشـده ،هـم
همیـن اسـت که شـبکه در اختیار ما نیسـت .حتـی امنیت
سـئواالت آزمونهایـی مثـل کنکـور سراسـری هـم بـه
همیـن انـدازه اهمیـت دارد؛ لذا الزم اسـت دوسـتان روی
امنیت شبکه اینترنت تأملی داشته باشند.

وی خاطرنشـان کـرد :اگـر شـرایط کرونـا را بهعنـوان
فرصتـی مناسـب بـرای توسـعه آمـوزش الکترونیکـی در
کشـور غنیمـت بدانیـم از وجـود همـه متخصصـان و
کارشناسـان ایـن حوزه فـارغ از وابسـتگیها و گرایشهای
طیفـی اسـتفاده کـرده و میتوانیم آمـوزش الکترونـی را به
درستی در جامعه پیاده کنیم.

بـه گفته دکتر شـعبانی نیـا ،چین و کشـورهای اروپایی
توانسـتهاند بـا توسـعه سیسـتمهای مختلـف ،سیسـتم
آمـوزش مجـازی متمرکـزی را در کشـورهای خـود پیـاده
کننـد .البتـه نکته مهـم در کنار این مسـئله ،بحث فرهنگی
است.

ایـن اسـتاد دانشـگاه شـیراز تصریـح کـرد :در رابطه با
نحـوه سـنجش در آمـوزش الکترونیکـی فکـر میکنـم
مسـئله اساسـی ،آمـوزش پرسـنل و اسـاتید اسـت .تجربه
نشـان داده در نبـود مدیریتـی قـوی و منسـجم امـکان
آموزش مناسب کارکنان وجود ندارد.
وی بـا بیـان این که آمـوزش و پرورش در زمینه توسـعه
آموزشهـای الکترونیکـی تـا حـد زیـادی جلوتـر از
دانشـگاهها اسـت اظهـار داشـت :آمـوزش و پـرورش
سیسـتم متمرکـزی را بـرای ارائـه آموزشهـای مجـازی
ً
مسـتقر کرده کـه طبعـا نمیتوانیم چنین سیسـتم متمرکزی
را در نظـام آمـوزش عالـی کشـور داشـته باشـیم ولـی
میتوانیـم امکانـات موجـود را تجمیـع کنیـم .در حـال
حاضـر از نظـر امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افـزاری
هیـچ مشـکلی نداریـم و حتـی در برخـی زمینههـا،
امکانات بیشـتری نسـبت بـه کشـورهای غربـی داریم لذا
در صـورت آمـوزش مناسـب و مهمتـر از آن بهرهمنـدی از
شـبکه ملـی میتوانیـم توفیقـات خوبـی در ایـن حـوزه
داشته باشیم.

50

| خبرنامه شماره دهم | تابستان 1399

وی در ایـن زمینـه بـه خاطـرهای از تدریـس خـود در
دانشـگاهی در چیـن اشـاره کـرد و گفت :دو سـال پیش به
صـورت حضوری در دانشـگاهی در چین ،درس سـیگنال
سیسـتم را تدریـس میکـردم و سـال گذشـته هـم دوره
مشـابهی را برگـزار کـردم کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا قـرار
شـد ،امتحـان دانشـجویان به صـورت مجازی با اسـتفاده
از کیوکیـو و زوم گرفتـه شـود .وقتـی معدل نمـرات آزمون
مجـازی را بـا نمرههـای آزمـون حضـوری دو سـال پیـش
مقایسـه کـردم ،معـدل نمـرات دانشـجویان در آزمـون
مجـازی کمـی کمتـر از آزمـون حضـوری دو سـال پیـش
بـود کـه نشـان مـیداد دانشـجویان در آزمـون تقلـب
نکردهانـد .متأسـفانه مقـداری در ایـن زمینههـای فرهنگی
در کشـور مشـکل داریـم که وابسـته بـه مسـائل اقتصادی
است.
اسـتاد دانشـگاه شـیراز خاطرنشـان کـرد :در حـال
حاضـر بسـتههایی در کشـورهای چیـن و آمریـکا در حال
تهیـه اسـت کـه امکانـات سـخت افـزاری و نرم افـزاری و
تضمیـن امنیـت سـنجش را دارد و البتـه در کنار آن مسـئله
فرهنگـی بسـیار مهـم اسـت .در کنـار ایـن ،بحـث

آزمایشـگاههای مجـازی هـم هسـت کـه در ایـن زمینـه
عقب ماندگی زیادی داریم.
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه بسـیاری از کشـورها از
سـالها پیـش ،مجازیسـازی سیسـتمهای آموزشـی را
آغـاز کردهانـد و موفـق هـم بودهانـد ،اظهار داشـت :طبق
تعریفـی کـه من دارم ،آمـوزش الکترونیکی تبدیل سیسـتم
حضـوری بـه مجازی اسـت و این طور نیسـت که آموزش
مجـازی را در کنـار حضـوری قـرار دهیـم؛ لـذا بایـد
تمهیداتـی را فراهـم کنیـم کـه تمـام امکانـات الزم بـرای
آمـوزش در فضـای مجـازی از قبیـل آزمایشـگاه و … در
اختیار استاد و دانشجو قرار گیرد.
دکتـر آییـن محمـدی ،معـاون زیرسـاخت دانشـگاه
علـوم پزشـکی مجـازی هـم در سـخنان خـود با اشـاره به
این که
ً
بعـد از پاندمـی کووید  ۱۹تقریبا آموزش تمام کشـورها
ً
مختـل شـده و تقریبـا  ۹۰درصـد جامعـه دانشآمـوزی و
دانشـجویی ناگزیـر از آموزشهـای غیرحضـوری شـدهاند
ً
اظهـار داشـت :نمیخواهـم در ایـن جلسـه مسـتقیما وارد
بحـث دورههـای علـوم پزشـکی شـوم ولـی پیشبینـی
میشـود کـه تربیت پزشـکان عمومی بـرای همیشـه در دنیا
تغییـر کنـد و علت آن هم نقشـی اسـت کـه دانشـجوها در

انتقـال ویـروس از بیماران دارنـد .تمامی تغییرات ناشـی از
ایـن اپیدمـی در آمـوزش عالـی از اینجا ناشـی میشـود که
مؤثرتریـن اسـتراتژی بـرای کنتـرل کرونـا فاصلـه فیزیکـی
اسـت و باعـث شـده پردیسهای حضـوری دانشـگاهها از
اواخر سال گذشته تعطیل شوند.
وی تصریـح کـرد :از بهمن پارسـال تا دو ،سـه ماه بعد
از عیـد تمـام دیسـیپلینها در دانشـگاههای دنیا به سـمت
آمـوزش مجازی حرکت کردند؛ البته در اغلب کشـورهای
پیشـرفته ،دورههـای آمـوزش الکترونیکی از سـالها پیش
ً
از پاندمـی کرونـا هم به سـرعت در حال توسـعه بـود مثال
تـا سـال  ۲۰۱۰بیـش از  ۳۰درصـد دانشـگاههای آمریکا
حداقل یک رشته را مجازی ارائه میکردند.
دکتـر محمـدی بـا اشـاره بـه سـیر صعـودی توسـعه
آموزشهـای مجـازی در دانشـگاههای علـوم پزشـکی
ایـران پـس از کرونا گفت :دسـت انـدرکاران آموزش عالی
بـا بررسـیهایی که چه در جهـان اول و چه در کشـورهای
در حـال توسـعه انجـام شـده به ایـن نتیجـه رسـیدهاند که
بـه دلیـل محدودیـت  امکانـات ،بایـد بیشـتر روی
کالسهای غیرهمزمان تمرکز کنند.
وی بـا بیـان ایـن کـه در برنامهریزی دورههـای آموزش
الکترونیکـی بایـد محتوای مناسـب بـرای ارائـه دروس در
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فضـای مجـازی طراحـی شـود و ایـن طـور نیسـت کـه
همـان محتوایـی کـه در کالسهـای حضـوری ارائـه
میشود در محیط مجازی ارائه کنیم.
دکتـر محمـدی بـا اشـاره بـه روشهـای مختلـف
سـنجش در آمـوزش مجـازی مثـل گروههـای مباحثـه،
نوشـتن مقالـه (تحقیـق در موضوعـی خـاص) ،انجـام
تکالیـف کتبی و شـفاهی و برگزاری کوییز و تسـت گفت:
در بسـیاری از مـوارد تلفیقـی از دو یا چند روش ذکر شـده
بـرای سـنجش دانشـجویان اسـتفاده میشـود بطـوری که
در سـه چهـارم دورههـای مجـازی از گروههـای مباحثـه و
در نیمـی از آنهـا از تسـتها و کوییزهـا بـرای ارزشـیابی
اسـتفاده میکننـد .همچنیـن ،کوییـز و تسـت در بیـش از
 ۸۰درصـد دوره هـا و تکالیف و خودارزشـیابی ها در ۶۳
درصد دوره ها بکار رفتهاند.
وی در ادامـه سـه چالـش مهـم سـنجش در فضـای
مجـازی را تأثیـرات منفـی فاصلـه اسـتاد و دانشـجویان و
نبـود تعامـل چهـره بـه چهـره بـر ارزشـیابی ،عـدم تطابق
برخـی دانشـجویان بـا فناوریهـا و تکنیکهـای ارتباطی
و بـار کاری کـه بـه اسـاتید وارد میشـود عنـوان کـرد و
گفـت :مشـکل در دسترسـی بـه کامپیوتـر و اینترنـت،
بیتجربگـی برخـی دانشـجویان و اسـتادان ،مشـکالت
ً
نمـره دهـی بـه آزمونهـا خصوصـا آزمونهای شـفاهی و
مشـکل تشـخیص دقیـق سـهم هـر دانشـجو در کارهـای
گروهـی از دیگـر مشـکالت سـنجش و ارزشـیابی
دانشجویان در فضای مجازی است.
وی در ادامـه بـا بیان این کـه در طراحـی آزمونها باید
هـدف آزمـون ،موضـوع آزمـون ،چگونگـی اجـرا و محل
انجـام آزمـون را مدنظـر قـرار داد ،گفـت :در آزمونهـا،
توانمنـدی دانشـجو در سـه سـطح دانـش و نگـرش و
مهارت عملکردی و توانمندیهای شـخصی را ارزشـیابی
میکنیـم کـه در محیط مجازی بـه بهترین وجـه میتوانیم
دو سـطح اول را بررسـی کنیـم ولـی عملکـرد در محیـط
واقعی در محیط مجازی قابل سنجش نیست.
ً
هـدف آزمونهـا هـم متفـاوت اسـت؛ مثلا ،گاهـی
آزمـون بـرای یادگیـری (ریختـن طـرح درس) انجـام
میشود ،گاه
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ارزشـیابیهایی اسـت کـه خـود بـه منزلـه یادگیـری
اسـت (ارزشـیابیهای تکمیلی حیـن دوره که بـه یادگیری
دانشـجو کمـک میکنـد) و گاه ،هـدف از ارزشـیابی،
سـنجش میـزان یادگیـری اسـت .در فضـای مجـازی،
ارزشـیابی بـرای یادگیـری و ارزشـیابی تکمیلـی نیـازی به
احـراز هویـت نـدارد و چالـش اصلـی در دسـته دوم
ارزشیابیهاسـت کـه هدفـش سـنجی میـزان یادگیـری
دانشجو است.
وی بـا اشـاره بـه تفـاوت دمیـن ارزشـیابیها کـه
میتوانـد شـناختی ،روانـی -حرکتـی یـا عاطفـی باشـد
گفـت :ارزشـیابی بـا هـر هـدف و منظـور و روشـی بایـد
پایـا ،روا باشـد ،قابـل پذیـرش ،قابـل اجـرا و هزینـه
اثربخش باشد.
در ادامـه دکتر شـعبانینیا بـا بیان این که دانشـگاههای
بـزرگ دنیا مثـل ام آی تی ،هاروارد و اسـتنفورد عالقمندند
هـر چـه زودتر سیسـتم آموزش حضوریشـان فعال شـود
اظهـار داشـت :علـت ایـن مسـئله ،ایـن اسـت کـه قـرار
نیسـت با توسـعه آمـوزش الکترونیکی ،سیسـتم حضوری
را تعطیـل کنیـم؛ بلکـه میخواهیم ،آمـوزش الکترونیکی،
امکاناتـی را بـه آمـوزش حضـوری اضافـه کـرده و زمینـه
اسـتفاده کسـانی که امکان حضـور فیزیکی در دانشـگاه را
ندارند فراهم کند.
ً
وی بـا بیـان ایـن که دانشـگاهها در تـرم گذشـته کامال
سـلیقهای و متنـوع عمـل کردنـد ،اظهـار داشـت :بـر این
اسـاس نمیتوانـم بـه صراحـت بگویـم در تـرم گذشـته
نتایج خوبی گرفتهایم یا نه.

سلسلهنشستهای
نقد و بررسی کتاب

نقد و بررسی كتاب
علمورزی زنان در میدان دانشگاه
دوشـنبه نهـم تیرماه سـال جـاری در بیسـت و پنجمین
نشسـت از مجموعـه نشسـتهای «علـم و جامعـه»
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،کتـاب
«علـمورزی زنـان در میدان دانشـگاه» که بهار امسـال
بـه کوشـش خدیجه کشـاورز عضـو هیئت علمـی این
مؤسسـه و بـه همـت انتشـارات ایـن مؤسسـه منتشـر
شـده بـود بـا حضـور سـمیه فریدونـی عضـو هیئـت
علمـی موسسـه پژوهـش و برنامهریزی آمـوزش عالی
و نفیسه شریفی برگزار شد.

در ابتـدای ایـن نشسـت دكتـر خدیجـه کشـاورز بـه
تشـریح چگونگـی شـکلگیری کتـاب پرداخـت و گفت:
بـرای تولیـد ادبیاتی در حـوزه مطالعاتیام که چندسـال در
پژوهشـکده مشـغول آن هسـتم تا کنون چند کار پژوهشی
را انجـام دادهام کـه تـا کنـون نتیجـه آنهـا کتابهـای
«رویـای ناتمـام دختران دانشـجو»« ،زنان دانشـگاهی» و
دو مقالـه موجـود در کتـاب حاضـر اسـت کـه براسـاس
همـان طـرح بوده کـه درباره اسـتاد پژوهشـگران زن انجام
گرفتـه اسـت .وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه کارهایـم بـردو
وجه زیسـت دانشـجویان و تجربه اسـتاد پژوهشـگران زن
بـوده اسـت گفـت :همزمـان بـا کار پژوهشـیام در
پژوهشـکده کتـاب دیگری بـا عنوان «زنان دانشـگاهی» را
بـا یکی از دوسـتان از زبان فرانسـه به فارسـی ترجمه کرده
ً
ام .کتـاب حاضـر تقریبـا همزمـان بـا دو کار قبلـی پیـش
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رفته و درواقع ادامه آنها است.
کشـاورز در ادامـه بـه معرفـی اجمالـی فصـول کتـاب
پرداخـت و گفـت :مقالـه نخسـت بـه پیشـگامان زن در
دانشـگاههای ایران میپـردازد و از سـال  ۱۳۱۳آن را دنبال
کـرده اسـت .درواقـع نویسـنده در ایـن مقالـه بـه
چالشهایـی کـه زنـان در آن دوران در جامعه ایـران مواجه
بودنـد میپـردازد .بديـن معنـا كـه از يكسـو دولـت وقـت
میخواهـد زن جديد را نشـان دهـد امـا راه را آنچنان برای
زنـان بـاز نمیکنـد و درواقـع بـا توجـه بـه ادبیـات غالـب
مردسـاالر شـرایط را بـرای حضـور اجتماعی زنان دشـوار
میکند.
وی بـا بیـان اینکه پژوهش در کشـور ما مهجور اسـت
و پژوهـش در حـوزه زنـان مهجورتـر افـزود :هدفـم در
کتابهـای قبلـی خـارج شـدن تمرکزگرایی تهرانی اسـت
بـه همین سـبب بـه دانشـگاههای شـهرهای دیگـری مانند
بوشـهر مراجعـه کـردهام .سـعی کـردهام کـه در آن کارهـا
روایتگر پژوهشـگران زنان باشـم .در مقالـه دوم این کتاب
هـم در ادامـه همـان فعالیتها کوشـیدهام .در مقاله سـوم
کتـاب مفـروض گرفته شـده که نابرابـری وجـود دارد و دو
دانشـکده فنـی و علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران را با هم
مقایسـه کـرده ام .ایـن مقالـه کمـک میکنـد فهمـی
زمینهمندتـر از دانشـگاه در ایـران داشـته باشـیم .در مقالـه
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دیگـری سـعی شـده اسـت کـه بـا مصاحبـه،
استادپژوهشـگران زن تهـران و فرانسـه را بـا هـم مقایسـه
کنیـم .در ایـن مقالـه نتیجه میشـود که هرچند در فرانسـه
سـعی میشـود کـه حداقـل از نظر حقوقـی برابـری زنان و
مـردان نزدیـک باشـد ،امـا در نهایـت میبینیم کـه چگونه
ایـن نابرابریهـا شـکل میگیـرد و در ایـن زمینـه
شباهتهایی بین این دو جامعه وجود دارد.
بـه گفتـه عضـو هیئـت علمـی پژوهشـکده مطالعـات
ً
فرهنگـی و اجتماعـی :مثلا در فرانسـه همچنـان سـقف
شیشـهای وجـود دارد .ایـن مطالعـه ،اسـطوره دانشـگاه به
مثابـه مـکان شایسـته سـاالر بـودن را بـه چالش کشـیده و
زیـر سـوال برده اسـت .مقاله دیگـر تعـارض کار و زندگی
اسـتاد پژوهشـگران زن را بیـان میکنـد .مقالـه پایانـی
کتاب هم سـعی کـرده فهمی از معیارهـای دوگانه قضاوت
زنان و مردان را هم در سـطح دانشـجویان و هم در سـطح
استادان با هم مقایسه کند.
دیگـر سـخنران ایـن نشسـت نفیسـه شـریفی مـدرس
دانشـگاه در حـوزه زنـان بود که با بیـان اینکـه خواندن این
کتـاب بسـیار مفیـد و مهـم اسـت گفـت :خوانـدن ایـن
کتـاب بـه ایـن دلیل مفید اسـت کـه فـرد وقتـی در مرحله
جـذب اسـت احسـاس میکنـد که ایـن مشـکالت زائیده
ضعـف فردی او نیسـتند بلکـه یک تجربه جمعی اسـت و

نشـان دهنـده مشـکالت سـاختاری موجـود در جامعـه
ايـران اسـت .همچنیـن باید بگویـم که فضای دانشـگاه به
لحـاظ جنسـیتی خنثـی نیسـت و نبایـد فکر کنیـم که یک
چیـز ایـدهآل اسـت و آنچـه در خانـواده و جامعـه رخ
میدهد نباید در آنجا رخ دهد.
به گفته شـریفی :در این کتاب بحث جنسـیتی در سـه
مقطـع خـود را نشـان میدهـد ،ابتـدا در مرحلـه جـذب
اسـت .پرسـش ایـن اسـت که چرا بـا توجـه به اینکـه اکثر
دانشـجویان زن هسـتند امـا در مرحلـه جـذب نسـبت به
مـردان تعـداد کمتـری جـذب میشـوند؟ آیـا زنـان
شایسـتگی هیئـت علمـی شـدن را ندارنـد؟ این کتـاب به
ما نشـان مـي دهد كـه چنين نيسـت زيـرا در فرايند جذب
زنـان بـا موضوعـات و سـواالتی مواجـه میشـوند کـه بـه
جنسـیت آنهـا مربـوط میشـود .مقطـع دیگـر حفـظ
جایگاهـی اسـت کـه زنـان بـه دسـت آورده انـد .در واقـع
یـک زن هیئـت علمـی کـه وارد یک گـروه علمي میشـود
نسـبت به مـردان بایـد چندین برابـر کار کند تـا جایگاهی
که بدست آورده است را حفظ كند و از دست ندهد.
وی در ادامـه افـزود :بحـث دیگـر در همیـن مقطع در
رابطـه بـا دانشـجویان اسـت .بـا اين توضيـح كه اسـتادان
زن بايـد شايسـتگي خـود را بـه عنوان اسـتاد به آنهـا ثابت
کننـد .مقطـع سـوم بحـث ارتقـا زنان اسـت که نسـبت به
مـردان تبعیضهـای سـاختاری وجـود دارد تـا یـک زن
بتوانـد بـه اسـتاد تمامـی برسـد .تا جایـی که حتـی امکان
انتشـار مقالـه زنـان در مجلات کمتـر از مـردان اسـت.
همانطـور کـه گفتـم دانشـگاه جـدای از محیـط اجتماعی
نیسـت و باید تلاش کرد کلیشـههای جنسـیتی و نابرابری
کمتر شده و در نهایت تبعیض کمتر شود.
سـمیه فریدونـی عضو هیئـت علمی موسسـه پژوهش
و برنامهریـزی آمـوزش عالـی ديگـر سـخنران و ناقـد ایـن
ً
نشسـت بـا بیان اینکـه قبلا دادههـای بومی در ایـن حوزه
کـم بـود و بایـد بـه داده خارجی ارجـاع میدادیـم و بابت
فراهـم کـردن دادههای بومی توسـط دکتر کشـاورز بسـیار
سپاسـگزار ايشـان باشـيم گفت :یکـی از ویژگیهای دکتر
کشـاورز ایـن اسـت کـه در ايـن كتـاب و همكارانـي كـه
انتخـاب كرده اسـت خـود را محدود بـه نامها نکـرده و به
سـراغ افـراد جدیـدی رفته که همیـن امر موجـب ایدههای

جدید و ارتقا این حوزه شده است.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه مـن در موضـوع جـذب،
تجربـه متفاوتـی بـا دیگـران داشـتم و مشـکالت دیگـر
دوسـتان را نداشـتهام امـا دوسـت داشـتم که ایـن کتاب به
ایـن چرايـي بپردازد کـه چرا تجـارب متفـاوت ديگري هم
وجـود دارنـد ،گفـت :در نهایـت مـا ایـن پژوهشهـا را
انجـام میدهیـم کـه بـه این نتیجـه برسـیم که چـکار باید
بکنیـم؟ در نهایـت مـا بـه تغييـر سـاختار نیاز داریـم ،چرا
ً
کـه تـا ایـن تحـوالت سـاختاری رخ ندهـد نهایتـا کار مـا
ایـن خواهـد بـود کـه دور هـم بنشـینیم و بگوییـم کـه چه
دادههایـی داریم درصورتی که به یـک گردهمایی بزرگتری
نیـاز داریـم که بیـان کنیم کـه حضور زنـان ،الزمة توسـعه
اسـت .وقتـی کـه زنـان حضـور ندارنـد توسـعه مختـل
میشـود بنابرایـن دغدغـه مـا دغدغـه تغییـر آمـار نیسـت
بلکـه دغدغـه مـا تغییـر سـاختار اسـت .بـه ایـن معنی که
زنـان در سـاختار قدرت حضور داشـته باشـند .هرچند که
معتقـدم کـه اگـر جنسـیت نادیـده گرفتـه شـود سـاختار
آسـیب میبینـد .بنابرایـن در عین حـال که خوشـحالم که
دادههـای بومـی بسـیاری تولیـد شـده اسـت امـا در حوزه
سـاختاری بایـد بـه تغییـر سـاختارها و بـه ویـژه بحـث
عدالـت آموزشـی که ذیـل عدالـت اجتماعی اسـت توجه
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ویـژه کرد .یکـی از زوایای دیـد ما در این حـوزه گروههای
رانـده شـده اجتماعـی اسـت کـه به واسـطه نداشـتن صدا
ً
معمـوال غافـل میماننـد .درصورتـی کـه یکـی از
کارکردهـای آمـوزش عالـی بهبود عدالت آموزشـی اسـت
چـون آمـوزش عالـی متولـی عدالـت آموزشـی اسـت که
جنسـیت در آن بسـیار مهـم اسـت .بنابرایـن پرسـش ایـن
اسـت که آیـا در آمـوزش عالی عدالـت آموزشـی رخ داده
است؟
وی در ادامـه بـه بیـان اینکـه آمارهایـی کـه در کتـاب
ً
آمده اسـت نیازمنـد تحلیل عمیق تری اسـت گفـت :مثال
وقتـی گفتـه میشـود که جمعیـت زنـان در آمـوزش عالي
ً
در دو دهـه گذشـته تقریبـا  ۱۰۰درصد افزایش یافته اسـت
بـه چـه معنـی اسـت؟ آیـا رونـد آن افزایـش یافته یا رشـد
نقطـهای داشـته اسـت؟ مـا در ایـن زمینههـا بـه واکاوی
ً
بسـیار جـدی نیازمندیـم .بایـد توجه کـرد که اخيـرا يعني
در پنـج سـال اخيـر آمارهـا تغییـر کـرده و حـدود هفـت
درصـد جمعیـت زنـان در آمـوزش عالـی کم شـده اسـت
چـون سیاسـتها تغییـر کـرده اسـت .همچنیـن مـا برای
ً
تحلیـل بـه آمارهـای مقایسـهای نیـاز داریـم .مثلا هنـوز
دانشـیاران زن در کل نظـام آموزشـی  ۱۳درصد و اسـتادان
در کل نظـام آموزشـی  ۳درصـد هسـتند .در واقـع ایـن
آمارهـا فضـای سیاسـتگذاری جدیـدی را بـرای مـا بـاز
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میکننـد .انتظـار داریم که آمـوزش عالی به زنـان عاملیت
بیشتری بدهد.
وی در پایـان ضمـن تأكيد بر ضـرورت تدقيق مفاهيم
و روشـن كـردن آن هـا در كتـاب و همچنيـن برخـي دقت
هـاي روشـي ،بـه اسـتفاده از برخـی از واژههـا کـه بـار
معنایـی دارنـد اشـاره کرد و گفـت :برخی از پرسـشها در
موفقیت
کتـاب سـوگیری دارد .همچنین اينكـه هنجارهای
ِ
ً
اسـتفاده شـده در ايـن كتاب چیسـت و اصال خـود هنجار
بـه چه معنی اسـت و چگونه از این واژه اسـتفاده کردهایم،
نيازمند توضيح است.
در ابنـداي ايـن نشسـت دكتـر رضـا ماحـوزي معاون
پژوهشـي و آموزشـي پژوهشـكده دربـاره داليـل تأخير در
برگـزاري نشسـت هاي سـال گذشـته بـا عنـوان “فرهنگ و
دانشـگاه” و تعطيلـي خانـه كتاب ايـران و لـذا تغيير عنوان
ايـن نشسـت هـا بـه “علـم و جامعـه” توضيحاتـي ارائـه
دادنـد .ايـن نشسـت ها دوشـنبه هاي هـر هفته از سـاعت
 ۳تا  ۵بعدازظهر برگزار مي شود.

نقد و بررسی كتاب
اقتراح تعلیم ابتدایی یا تعلیم عالیه
در ادامـه سلسـله نشسـتهای علـم و جامعه ،روز
دوشـنبه شـانزدهم تیرماه در مؤسسه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی کتـاب «اقتـراح تعلیـم ابتدایـی یـا تعلیـم
عالیـه» اثـر دکتر قاسـم زائری ،نقد و بررسـی شـد .در
ایـن نشسـت پـس از معرفـی کتاب توسـط نویسـنده،
دکتـر ابراهیـم توفیق و دکتـر رضا ماحـوزی دیدگاههای
خـود را درخصـوص کتـاب و مقدمـه گردآورنـده
اقتراحـی کـه در سـالهای  ۱۳۰۴و  ۱۳۰۵در مجلـه
آینده منتشر شده بود ،مطرح کردند.

دکتـر قاسـم زائـری در توضیـح رویکـرد خـود در
گـردآوری مجموعـه دیدگاههایـی کـه در پاسـخ بـه ایـن
پرسـش ارائه شـده اسـت اظهـار داشـت :عمـده کاری که
در ایـن اثـر کردهام ،برجسـته سـازی ایـن اقتراح اسـت که
پیـش از ایـن هـم محققانـی بـه بخشـی از ایـن نوشـتهها
ارجـاع داده انـد .بـه گمـان من ایـن مجموعـه میتواند در
ً
بررسـی آموزش عالی بطـور کامال متفاوتی مورد اسـتفاده
قـرار گیـرد .وی خاطرنشـان کـرد :در مقدمه کتـاب تالش
کـردهام توضیحاتـی دربـاره ایـن اقتـراح و دیدگاههـای
شـرکت کننـدگان در آن در خصـوص تعلیمـات عالیـه و
تقـدم و تأخـر آن بـا تعلیمـات ابتدایـی ارائه کنـم .این کار
بـه عنـوان یک نقطـه عطف بـه جهتدهی و روندشناسـی
وقایع قبل و بعد از این اقتراح کمک میکند.
عضـو هیئت علمی دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه
تهـران خاطرنشـان کـرد :در ابتـدای دوره رضـا خـان کـه
بحـث نوسـازی جامعـه و دولـت مـورد توجـه نخبـگان و
منورالفکرهـا بـود ،دو راهبـرد اصلی بـرای تحقـق این امر
مطـرح بود؛ یکی «نوسـازی بهواسـطه آمـوزش» و دیگری
«نوسـازی بـا اعمـال زور» یـا آنچه امـروز از آن بـه عنوان
«نوسـازی از بـاال» تعبیـر میکنیـم .از بحثهایـی کـه در
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آن دوره دربـاره آمـوزش مطـرح میشـد ایـن بـود کـه
آمـوزش فراینـدی زمانبر و دیربازده اسـت کـه حداقل یک
نسـل طـول میکشـد و از طرف دیگـر امکانات مـورد نیاز
آن هـم در شـرایط آن روز ایـران وجـود نداشـته بـه طوری
کـه در ایـن اقتـراح به مـواردی مثـل بیپولـی ،بیمعلمی و
نداشتن مدرسه اشاره شده است.
زائـری تصریـح کـرد :کسـانی کـه معتقـد بـه آمـوزش
بودنـد در ایـن اقتـراح با طرح مسـألههای مختلفـی درباره
آمـوزش عالـی و آمـوزش ابتدایـی مواجـه بودهانـد کـه در
ایـن اثر سـعی کـردم ،دیـدگاه ابوالحسـن فروغـی را که به
نظـر میرسـد ،دیـدی فراتـر از منورالفکرهـای آن زمـان
داشـته ،برجسـتهتر کنـم .وی در توضیـح دیـدگاه متفاوت
فروغـی که بهعقیده او همسـو بـا رویکـردی جهانی در آن
مقطـع تاریخـی خاص بوده گفت :در آن دوره با مشـخص
شـدن تبعـات مهیـب جنـگ اول جهانـی کـه برخلاف
نویدهـای مدرنیتـه بـود ،ایـن دیـدگاه در بخشهـای
ً
مختلـف جهـان ،خصوصـا شـرق مطـرح شـده بـود کـه
میتـوان نقصـان و اثـرات منفـی نوسـازی و مدرنیتـه را که
ناشـی از نگاه مادی آن اسـت با پیوند سـنتها و روحیات
شـرقی در آن برطرف کـرد .دانش نظری و آشـنایی فروغی
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بـا سـنت و فلسـفه اسلامی هـم ایـن امـکان را بـه او داده
بـود که از منظری متفاوت و عمیقتر از سـایر روشـنفکران
به بحث نوسازی نگاه کند.
زائـری خاطرنشـان کـرد :رویکرد فروغـی یعنی اصالح
مدرنیتـه با پیوند معـارف عالیهای کـه ایرانیان میـراثدار آن
ً
بودنـد در آن مقطـع تاریخـی خصوصا با تأسـیس دانشـگاه
تهـران به حاشـیه رفـت که چرایـی ایـن مسـأله میتواند در
تحقیقات بعدی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر ابراهیـم توفیـق ،جامعه
شـناس و اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی با بیـان اینکه با
قرائتـی کـه دکتر زائـری در کتـاب ارائه داده موافق نیسـت،
اظهار داشـت :مقدمـه اثر ،تفسـیری حالگرایانـه از گفت
و گوهـا و نوشـتههای ابتدای قرن گذشـته ارائه داده اسـت.
شـما تلاش کردهاید آنچـه را که دعـوای امروز ماسـت به
دعوایـی در آن مقطـع تاریخـی ببرید که اگرچـه ردپاهایی
ً
از مجـادالت و دوگانهسـازیهای امـروز مـا – خصوصـا
آنچـه پـس از انقلاب فرهنگـی و بحـث اسلامی شـدن
دانشـگاهها مطـرح شـده -دارد ،امـا دعـوای امـروز ما در
آن دوران وجـود نداشـت و حتـی تولـدی از آنچـه امروز با
آن مواجهیم در آنجا نمیبینیم.

وی گفـت :در بیـن روشـنفکرانی کـه در ایـن اقتـراح
ً
شـرکت داشـتهاند ،اتفاقـا میخواهـم تقـیزاده را برجسـته
کنـم .مدتهـا اسـت با ایـن ایـده درگیـرم که خیلی نسـبت
بـه تقـیزاده جفا شـده اسـت و وقتـی مقدمه ایـن کتاب را
خوانـدم ایـن فکـر در مـن تقویـت شـد کـه تـا چـه حـد
یزاده ارائه میشود.
تصویر غلطی از تق 
به ٔ
گفتـه دکتـر توفیـق ،ابوالحسـن فروغـی بهعنـوان
ً
رئیـس دارالمعلمیـن عالـی طبعـا جایـگاه ویـژهای در این
اقتـراح دارد ولـی بـه اعتقـاد مـن ،مهمتریـن بحـث را
تقـیزاده مطـرح کـرده اسـت .کاری بـه درسـت یـا غلـط
بـودن نظـرات تقـیزاده نـدارم ولی طـرح مسـئله اصلی و
متصـل بـه وضعیـت را بـه طور مشـخص ،تقـیزاده انجام
داده است.
توفیـق بـا بیـان این کـه بیـن همه شـرکت کننـدگان در
ً
اقتـراح خصوصـا تقـیزاده و فروغـی ،اشـتراکاتی بنیـادی
میبینـد ،خاطرنشـان کـرد :در ایـن اقتـراح همـه از ایـده
ترقـی حـرف میزننـد و همگـی ایـن ترقـی را در فرنـگ
(غـرب) میبیننـد و از این منظـر به عقب ماندگـی آن روز
ایـران نـگاه میکننـد .در آغاز آن سـده بر سـر ایـن که باید
بـه قافلـه تمدن یعنـی به غـرب رسـید ،اتفاق نظر داشـتند
ولـی در ایـن کـه آیا بـا آمـوزش و تربیـت ملت بایـد به آن
رسـید یـا بـا ضـرب و زور ،بحـث داشـتند .ابوالحسـن
فروغـی ایـن تعبیـر تقـیزاده کـه «باید سـر تـا پـا اروپایی
شـویم» را برجسـته میکنـد و بر سـر تقـیزاده میزند و ما

هـم میزنیـم نـه فقط سـر تقـیزاده که پـس از طـرح ایده
«بازگشـت بـه خویـش» در دهـه  ۱۳۴۰آن را بـه تمـام آن
مقطـع تاریخـی کـه دربـاره آن بحـث میکنیـم ،تعمیـم
دادهایم!
ایـن اسـتاد جامعه شناسـی تاریخی که معتقد اسـت در
یزاده همه شـباهتهای اساسـیای که
قضـاوت دربـاره تقـ 
بیـن نظـرات او و دیگـر روشـنفکران آن عصـر وجود داشـته
نادیـده گرفتـه شـده اظهـار داشـت :در تصویـر غـرب
یزاده ارائه شـده گویی با کسـی مواجهیم
گرایانـهای که از تق 
کـه هیـچ اعتقـاد و توجهـی بـه سـنت نـدارد و میخواهـد
ایـران را سـر تـا پا فرنگـی و اروپایی شـود .در نقطـه مقابل،
فـرد دیگـری اسـت کـه از سـنت شـرقی و اسلامی دفـاع
میکنـد و مدعـی اسـت اگـر میخواهیـم بـه ترقی برسـیم
بایـد از پیونـد دادن ایـن دو بدانجـا برسـیم .ایـن تقابـل بـه
یزاده هـم در همـان
هیـچ وجـه درسـت نیسـت چـون تقـ 
فضـای گفتمانـی بحـث میکنـد کـه فروغـی بحـث کـرده
است .لذا این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.
توفیـق خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه این اشـتراکات،
نمیتـوان تقـی زاده را بـه غربزدگـی متهم کـرد و فروغی
ٔ
نظریـه بازگشـت بـه خویشـتن کـه در دهـه ۴۰
را مبـدع
طرح شده به حساب آورد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بحـث و مجادلـه
اساسـی کـه در زمـان «اقتـراح تعلیـم ابتدایـی یـا عالیـه»
مطـرح بوده بر سـر چیسـت ،اظهـار داشـت :نقطه عطف
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و تعییـن کننـده بحـث تقـیزاده در سـه گانهای کـه در این
ً
کتـاب آمـده اسـت“ ،مشـروطه” اسـت .اساسـا بـا وقـوع
انقالب مشـروطه اسـت که چنیـن بحثهایـی امکانپذیر
شـده اسـت .جفاکارانـه اسـت کـه یـک جملـه از فروغی
بیـرون کشـیده شـود و در مقدمـه کتـاب برجسـته گـردد
مبنیبـر اینکـه فروغـی بـه «اسـتبداد منـور» (به سـلطنت
رسـیدن رضاخـان) حساسـیت دارد و توجـه میدهـد و
تمـام بحـث تقـیزاده را کـه چیـزی جـز آن نمیگویـد،
نادیده بگیریم.
یزاده تعلیمات عمومـی را بر
بهعقیـده دکتر توفیـق ،تقـ 
تعلیمـات عالیـه ارجـح میدانـد چـون معتقـد اسـت اگـر
ملتـی جاهـل داشـته باشـیم ،اسـتبداد تـداوم مییابـد و
اسـتبداد منـور هـم در آن امکانپذیـر نمیشـود .چـون بـا
وجـود مـردم جاهـل ،حتـی نخبـگان ترقـی خـواه و ضـد
ً
اسـتبداد هم عملا امکانی جز برگشـتن به اسـتبداد ندارند.
ً
یزاده روی این بنا شـده اسـت .یعنـی اتفاقا
تمـام بحث تقـ 
در سـال  ۱۳۰۴کـه مصادف با تاجگذاری رضا شـاه اسـت
یزاده این مسـأله را مطرح مـی کند که چطـور میتوانیم
تقـ 
ملتی داشته باشیم که استبداد را ناممکن کند.
یزاده،
این اسـتاد جامعه شناسـی خاطرنشـان کـرد :تق 
پاشـنه آشـیل انقالب مشـروطه را نبـود ملتی تربیت شـده
و معتقـد بـه ایـده ترقـی میداند که میتوانسـتند ایـن ایده
را تـا تحقـق مشـروطه دنبـال کننـد .از اینـرو درسـت در
زمانـی کـه سـلطنت پهلـوی آغـاز میشـود دنبـال ایـن
اسـت کـه چـه کار میتوان کـرد که مسـتبد منـور ناممکن
شـود .بـا این حـال ،پایه و اسـاس بحـث تقـیزاده که این
اسـت گـم میشـود و گفتـه میشـود کـه او میخواسـته
ایران را یکسره غربی کند.
توفیـق بـا اشـاره بـه نقـد صریـح فکلیهـا (فرنگـی
مآبهـا) از سـوی تقـیزاده خاطرنشـان کـرد :برخلاف
تصویـری کـه از تقـیزاده ارائـه میشـود و طبـق آن
تقـیزاده بایـد در رأس فکلیهـا باشـد ،او بـه صـورت
مفصـل بـه ریشـههای بـروز پدیـده فرنگـی مآبـی
میپـردازد و آن را حاصـل سـرخوردگی و ناامیـدی
تحصیـل کـردگان دانشـگاههای خـارج کشـور در رفـع
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مشـکالت و عقـب ماندگیهـای کشـور پس از برگشـتن
بـه ایـران و مواجـه شـدن بـا شـرایط نامسـاعد آن روزگار
میدانـد .لـذا نمیتـوان تقـیزاده را بـه غربگرایـی و
بیتوجهـی بـه سـنتها متهـم کـرد؛ حتـی آنجـا کـه
علمـای سـنتی را نقـد میکنـد .ایـن همـان کاری اسـت
کـه فروغـی هـم انجـام میدهـد .او سـنتگرایان را نقـد
میکنـد تـا سـنت را از دسـت آنهـا درآورده و فرهیختـه
کند و در خدمت سـاختار دولت قرار دهد.
این اسـتاد جامعه شناسـی با اشـاره به سـوابق تقیزاده
در جریـان مشـروطه و دفاع سرسـختانه و پیـش برنده او از
ایـده انجمنهـای ایالتـی و والیتـی در دو دوره ابتدایـی
مجلـس مشـروطه گفـت :تقـیزاده در سـال  ۱۳۰۵هـم
همچنـان از منظـر انقلاب مشـروطه بـه قضایـا نـگاه
ً
میکنـد .او دائمـا به نقد نـگاه «تهران محور» روشـنفکران
میپـردازد و وقتـی از ترقـی و پیشـرفت صحبـت میکنـد
همـه ایـران را مهـم میداند .اقتـراح تعلیم ابتدایـی یا عالیه
هـم در چنیـن فضای گفتمانـی صورت میگیـرد و همه بر
ضـرورت رفـع عقـب ماندگیهـا و رسـیدن بـه ترقـی و
پیشـرفتی کـه غرب بـه آن نایل شـده و نیز اصلاح فرهنگ
سـنتی آن گونـه کـه در سـاخت برخـی طبقـات سـنتگرا
انتظـام یافتـه اتفاق نظـر دارند .لذا نقطه تقابـل و اختالف،
دو راهبـرد متفاوتـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه ترقـی
پیشنهاد می شود.
دکتـر توفیـق ایـن دو راهبـرد متقابـل را ایـده «پـدر
تاجـدار» و ایـده «نفـس مشـروطه خـواه» عنـوان کـرد و
گفـت :معتقـدان راهبـرد نخسـت کـه قدمـت آن بـه دوره
صـدارت امیرکبیـر و سـپه سـاالر برمیگـردد ایـده تبدیـل
شـاه بـه پـدر تاجـدار را دنبـال میکردنـد .بـا ایـن امید که
شـاه در مقـام پـدر ملـت ،فرزندانـش را بـه سـوی آیندهای
بهتـر «هدایـت» کنـد و در واقـع در جایگاهـی قـرار گیرد
کـه ایجـاد دولـت را محقـق کنـد .ناکارآمـدی ایـن ایـده
خیلـی زود و در دو دهـه پایانـی حکومت ناصرالدین شـاه
ً
بـرای بسـیاری مسـجل شـد و تدریجـا زمینههـای بـروز
«نفـس مشـروطه خـواه» فراهـم شـد .ایـدهای که بـه رغم
یزاده،
شکسـت انقالب مشـروطه همچنان زنده مانـد و تق 

برجسـتهترین نماینـده آن بـه شـمار میرفـت .نفـس
مشـروطه خـواه نگاهش را به ملـت دوخته و میکوشـد از
این طریق ایده دولت را محقق کند.
در مقابـل ،فروغـی بـا توجه بـه خاسـتگاه خانوادگیش،
ایـده اصالحـات و تنظیمـات صدراعظمهـای قاجـار را
نمایندگـی میکنـد و چـاره کار را در نـگاه از بـاال بـه پاییـن
میبینـد .نـزاع تعلیـم ابتدایی یـا عالیـه ،بازتولیـد همین دو
ً
نـوع نـگاه اسـت کـه یکـی ،صرفـا نگاهی از بـاال بـه پایین
دارد و دیگـری همچنـان تربیـت از پاییـن را مدنظـر دارد.
درواقـع در ایـن مقطـع خبـری از دعـوای شـرق و غـرب یا
تقابـل اسلام و اروپا نیسـت بلکـه دعوای مشـروطه خواه و
پدرتـاجدار اسـت .ایـن تقابـل دیدگاههـا امـا در روایتـی که
دکتر زائری از اقتراح به دست میدهد گم شده است.
توفیـق خاطرنشـان کرد :اگرچـه در طرح ایـن تقابل به
دفـاع از تقـیزاده برخاسـتهام امـا خـود را در جایـگاه
خواه ناامید
تقـیزاده نمیبینـم .او نماینده نفـس مشـروطه ِ
و شکسـت خوردهای اسـت که بـا وجود ٔ
غلبه نـگاه از باال
بـه پاییـن همچنـان در تـه قلبش بـه تحقق پروژه مشـروطه
امیـد دارد .او میدانـد ملتـی وجود نـدارد و بایـد از طریق
آمـوزش ایـن ملـت را سـاخت و میخواهـد اصالحاتی را
ً
از بـاال محقـق کند .طبعـا به واسـطه این نگاه بـه فروغی،
عیسـی صدیـق و سـایر نخبگانـی کـه از سـنت تنظیمـات
میآینـد و نگاهشـان از بـاال بـه پاییـن اسـت نزدیـک
میشـود ولـی در عیـن حـال فاصلـه خـود را با آنهـا حفظ
میکنـد .او در لحظه به سـلطنت رسـیدن رضا شـاه تالش
میکنـد راهـی بـرای بالموضـوع کـردن سـلطنت و
جلوگیـری از تـداوم آن در آینـده بیایـد .ایـن لحظـه تعیین
کننـده کـه در مقدمـه کتاب دیده نمیشـود حاصـل قرائتی
است که چیزی را از امروز به گذشته تحمیل نمیکند.
ایـن اسـتاد جامعه شناسـی در عیـن حال ابراز داشـت
کـه آن نـگاه از بـاال بـه پاییـن بیشـباهت با شـرایط امروز
مـا و نـگاه محافظـهکار برآمده از سـنت نیسـت کـه در آن
مـردم بهعنـوان تـودهای تلقـی میشـوند کـه بـه هـر حـال
نیـاز بـه نخبگانـی دارنـد کـه آنهـا را هدایـت کنـد و لـذا
تعلیمات عالیه ضرورت دارد.

وی در ادامـه بـا بیـان این که اگـر بخواهـد جایی برای
خـود تعریـف کنـد ترجیـح میدهـد بـه تقـیزاده مجلس
اول برگـردد نـه تقـیزاده سـال  ۱۳۰۴گفـت :تقـی زاده در
مجلـس اول دنبـال این بود که چگونه دولت را سـاماندهی
کنـد کـه پیرامون را له نکنـد و از طریق انجمنهـای ایالتی
و والیتـی جمهـور مـردم را در سـازمان دولت بیـاورد .این
دعوایـی اسـت کـه از  ۱۳۰۴به بعـد گم میشـود و تنها در
برخـی مقاطـع تاریخـی خـاص مثل اوایـل انقلاب بروز
میکنـد و مجـال چندانـی بـرای طـرح در فضای سیاسـی
کشـور نـدارد و حتـی اگـر کسـی هـم پیـدا شـود کـه از
تقـیزاده دفـاع کنـد از تقـی زاده  ۱۳۰۴دفـاع میکنـد نـه
یزاده ۱۲۸۵٫
تق 
سـخنران بعـدی ایـن نشسـت ،دکتـر رضـا ماحوزی،
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و

خبرنامه شماره دهم | تابستان | 1399

61

اجتماعـی بـود کـه در سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اهمیت
واکاوی لحظههـای پیدایـش اتفاقـات بـزرگ تاریخـی از
جملـه تأسـیس نهادهـای مـدرن آموزشـی در ایـران ،و
اهمیـت ایـن کتاب اظهـار داشـت :در مقدمه دکتـر زائری
بگونـهای از اقتـراح تعلیـم ابتدایـی یـا عالیـه سـخن گفته
شـده که گویی بـا یک پیدایـش ناگهانی مواجهیـم و اصل
ایـن قضیـه و اقتـراح بـا تأسـیس حکومت پهلوی در سـال
 ۱۳۰۴امکانپذیـر شـده اسـت .ایـن در حالـی اسـت که
سـابقه بحـث آمـوزش نویـن در ایـران حتـی بـه قبـل از
مشـروطه برمیگـردد؛ آنجـا کـه دعـوای اولویـت “یـک
کلمـه” بـا اولویـت “علـم” را در جریان انقالب مشـروطه
شـاهدیم؛ دعوایـی کـه در نهایـت به نفـع یک کلمـه تمام
شـد اما بعـد از فتح تهـران ،بار دیگـر این بحث زنده شـد
و بیـان گردیـد کـه تحقـق مشـروطه بـدون فراهـم شـدن
مقدمـات اساسـی آن از جملـه آمـوزش عمومـی و تغییـر
اذهـان ممکـن نیسـت .ایـن رویـه در دوره احمدشـاهی
تقویـت شـد و روشـنفکران بـه کمـک خیریـن محلـی
توانسـتند در سراسـر کشـور اقدامات مؤثـری همچون یک
شـکل کـردن مـدارس نویـن ،تدویـن قوانیـن مشـخص
آموزشـی ،دولتـی کـردن آمـوزش ،گنجانـدن فحـوای
ملیگرایانـه در کتب درسـی ،تدوین کتب یکسـان درسـی
برای سراسر کشـور ،تأسـیس دارالمعلمین و دارالمعلمات
و بسیاری کارهای دیگر انجام دهند.
وی خاطرنشـان کـرد :برخلاف برخـی تحلیلهـا کـه
دوره صـد ٔ
سـاله بیـن دارالفنـون تـا دانشـگاه را دوره تمهید
نامیدهانـد و دالیـل متعـددی را بـرای توضیـح چرایـی
تأسـیس نشـدن دانشـگاه در ایران آوردهانـد ،میتوان گفت
موضـوع بسـیار مهم ایام مشـروطه خـواه قبـل از  ۱۲۸۵و
خـواه پـس از فتح تهـران ،بطور جـدی آماده کردن شـرایط
عمومـی بـرای تغییر سـاختار اجتماعـی و اقتصـادی ایران
بـود و لـذا اولویـت تصمیمگیـران آن ایـام نجـات و تثبیت
ً
مشـروطه بـود .اتفاقـا در همـان ایـام هـزاران نفـر
تحصیلکـرده خـارج و داخـل کشـور را داشـتیم کـه یا در
دانشـگاهها و مـدارس عالـی اروپایـی با محوریت فرانسـه
درس خوانـده بودنـد و یـا در مـدارس چنـد زبانـه ایرانـی
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تحصیـل کـرده بودنـد و دنیـای جدیـد و قوانیـن مـدرن
اروپایـی و علـوم و فنـون جدیـد را میشـناختند .آنهـا
حتـی بـرای جبـران عقبماندگیهـا رسـالههای متعـدد
سیاسـی و حقوقـی و اقتصـادی و ادبـی و دینـی منتشـر
میکردنـد .در عمـل هم با اسـتفاده از مستشـاران خارجی
و اصالحـات دیوانـی و تأسـیس نهادهـای جدیـد تلاش
داشـتند بـر مشـکالت غلبـه کنند .بـه ایـن معنا کشـور از
ً
تصمیمسـازانی کـه میتوانسـتند تصمیمـات کاملا
متفاوتـی بگیرنـد خالـی نبـود .آنهـا معنـای دانشـگاه را
ٔ
کـرده همـان دانشـگاهها
میدانسـتند و خـود تحصیـل
بودنـد .امـا میدانسـتند کـه ابتـدا بایـد تمرکـز خـود را بر
توسـعه سـواد عمومـی گذاشـت کـه در آن ایـام به شـدت
پاییـن و زیـر یـک درصد بـود .بنابرایـن تأخیر در تأسـیس
دانشـگاه نـه ناشـی از نشـناختن دانشـگاه و تصمیمهـای
غلـط و عـدم رشـد اقتصـادی و اجتماعـی ،بلکـه در
ٔ
حـوزه عمومی
تشـخیص تقویـت حـوزهای دیگـر ،یعنـی
ریشـه داشـت .چنانکه در همیـن اقتراح نیز روشـنفکران و
سیاسـتگذاران در نهایـت بـه ایـن نتیجـه نرسـیدند کـه
آمـوزش عالی را توسـعه دهند و لذا تأسـیس دانشـگاه را تا
 ۹سـال بعـد بـه تأخیـر انداختنـد و تحصیالت عالیـه را از

مجـرای اعزامهـای بیشـتر و سـازماندهی شـده بـه اروپا و
تقویت مدارس عالی داخلی پیش بردند.
ماحـوزی کـه اجمـاع سیاسـتگذاران در تمرکـز بـر
انی
آمـوزش عمومـی را بیارتبـاط با نـزاع “ناسیونالیسـم ایر ِ
ایدهٔ
همـراه با دموکراسـی” و “ناسیونالیسـم ایرانی همـراه با
اسـتبداد (پدر تـاجدار)” نمیداند ،اظهار داشـت :تحوالت
پـس از جنـگ جهانـی اول و تجربه خوب ناسیونالیسـم در
دنیـا و ایجاد دولـت -ملتهای جدیـد در اروپا و همچنین
فروپاشـی عثمانـی در غـرب آسـیا و تشـکیل دولـت-
ملتهـای جدیـد پیرامـون ایران بـا مرکزیت ترکیـه ،ایرانیان
را متقاعـد کـرده بـود کـه تحوالت آتـی ایـران بایـد از معبر
ناسیونالیسـم و سـاختن دولـت -ملـت مـدرن بگـذرد امـا
متمرکـز تهـران مرکـز با
ناسیونالیسـم
کـدام ناسیونالیسـم؟
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ایـده محـوری دیکتاتـور مصلـح کـه بهنحـوی ادامـه یافتـه
ٔ
ٔ
توسـعه نظـام دیوانی جدید
ایـده پدرتاجدار که با تأسـیس و
بایـد ایـران را بـا سـرعتی قابـل توجـه بـه ترقـی برسـاند یـا
ناسیونالیسـمی که با متکثرترکـردن قـدرت و تمرکززدایی از
تهـران از طریق مجلس شـورای اسلامی و تقویت والیات
چندگانـه و بطور کلـی فرهنگ عمومی دموکراتیـک این امر
را محقق کند؟
به ٔ
گفتـه ماحـوزی :تقـیزاده بـا تجربـهای کـه در
مشـروطه و فـراز و فرودهـای آن و مخاطـرات دائمی که آن
را تهدیـد میکـرد از جملـه کنـار گرفتـن مـردم ،حملات
تالشهـای محمدعلـی شـاه برای بـه دسـت گرفتن تخت
سـلطنت ،بیماریهـا و تعرضهـای همسـایگان و غیـره،
کسـب کـرده بـود در همـان سـال اول حکومـت رضاشـاه
میدانسـت کـه اگـر ایـن وجـه تقویـت نشـود بـه زودی
قـدرت نظامی و دیوانـیای که در اختیـار دیکتاتور مصلح
گذاشـته شـده اسـت میتوانـد بـه ابـزاری بـرای کنتـرل و
دیکتاتـوری
قبضـه کـردن عرصـه عمومـی ،منجـر شـود و
ِ
ً
تاریخی سیاسـی تـداوم یابد؛ اتفاقـی که دقیقـا همزمان با
تأسـیس دانشـگاه تهـران رخ داد و سـازوکارهای جدیـد
آموزشـی و تبلیغاتـی از جمله خود دانشـگاه تهـران و چند
سـال بعد ،کانـون پـرورش افـکار ،در اختیـار حاکمیت و
شـخص اول مملکـت قـرار گرفـت تـا تنهـا خـود شـاه

ٔ
گیرنـده اول و آخـر کشـور باشـد .محـدود کـردن
تصمیم
ازادی بیـان و تعطیلـی روزنامههـا و مطبوعـات و اقداماتی
کـه در هفـت سـال پایانـی حکومـت رضاشـاه رخ داد،
مؤید این خوانش است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :عیسـی صدیـق در رسـاله
دکتـری خـود در آمریـکا از رضاشـاهی حـرف میزنـد که
گوشهایـی خـوب و تیز دارد یعنی مشـاورهها را میشـنود
و بـه کار میبنـدد .امـا همیـن رضاشـاه بعـد از ۱۳۱۳
دسـتهای قدرتمنـد دارد و بـا بـه خدمـت گرفتـن
سـازوکارهای قانونـی و دیوانی تالش میکند شـخص اول
مملکـت باشـد تـا جایـی کـه تیمورتـاش را هـم تحمـل
نمیکنـد .تعلل دو سـاله بین سـال  ۱۳۱۱کـه تیمورتاش از
عیسـی صدیـق میخواهـد طرحـی را بـرای تأسـیس
دارالفنونـی جامـع ارائـه دهـد تـا سـال  ۱۳۱۳که بـا آمدن
حکمـت ایـن ایـده در قالـب دانشـگاه تهـران محقـق
میشـود همان ٔ
رضاشـاه
رضاشـاه شـنونده به
دوره گذار از
ِ
ِ
ٔ
دارنده دستهای قدرتمند است.
ٔ
فاصلـه سـالهای  ۱۳۰۴تا ،۱۳۱۳
ماحـوزی افزود :در

دو رویکـرد فوقالذکـر یعنی سـاختن دولـت -ملت جدید
از طریـق فرهنـگ عمومـی (اولویـت دادن بـه مـدارس
ابتدایـی و حتـی متوسـطه) و یـا ازطریـق قـدرت نظامـی و
دیـوان سـاالری جدیـد ،بهنحـوی همزمـان پیـش میرفت
امـا در هفـت سـال پایانـی حکومـت رضاشـاه ،رویکـرد
نخسـت بهتدریـج کمرنگتـر شـده و شـاه کـه قـرار بـود
ً
سـلطنت کنـد عمال خـود عهـدهدار حکومت بـود .او برای
ایـن کار بـه تعلیـم عالیـه نیـازی جدی داشـت و لـذا تعداد
بورسـیههای سـالهای  ۱۳۰۶بـه بعـد نمیتوانسـت
انتظـارات وی را پوشـش دهـد .او بـرای ایـن کار بـه طیـف
جدیدی از روشـنفکران دانشگاهی -متفاوت از روشنفکران
ٔ
توسـعه آمـوزش
قجـری نیـاز داشـت و لـذا میبایسـت بـا
عالـی در قالـب تأسـیس دانشـکدههای متعـدد ،توسـعه
دارالمعلمین و دارالمعلمات و دانشسـرای عالی و دانشـکده
افسـری و غیـره ،نیـروی انسـانی کثیـر مـورد نیـاز دسـتگاه
دیوانی جدید را برطرف میکرد.

خبرنامه شماره دهم | تابستان | 1399

63

معـاون پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
ٔ
سـویه دوم
اجتماعـی تصریـح کـرد :در ایـن دوره شـاهد
ٔ
مدرنیته ایرانی هسـتیم
ناسیونالیسـم ایرانـی در هیأت طرح
ٔ
مؤلفـه ایرانیت ،اسلامیت و علـوم و فنـون جدید.
بـا سـه
ً
ایـن سـویه دقیقـا رکـن مکمـل ناسیونالیسـم طرفـدار ٔ
ایده
دیکتاتـور مصلـح و پـدر تـاجدار بـود چـرا کـه بهصـورت
جدیـد بر وفاداری به شـخص شـاه و وحدت شـاه و میهن
تأکید داشـت و بـرای تبیین خود روایتـی جدید از مواریث
تاریخـی ارائه میداد .این طرح که با تأسـیس دانشـکدهها
و اندکـی بعـد تأسـیس دانشـگاه تهران آغاز شـد بـه بنیانی
نظـری بـرای سـاختن ایـران آینـده میاندیشـید کـه در آن
ایـن سـه رکـن در کنـار هـم ،هویتی جدیـد میسـازند که
قابـل تقلیـل بـه هیـچ یـک از ارکان تشـکیل دهنـدهاش
نیسـت و ایـن سـه همدیگـر را طـرد نمیکننـد .مأموریت
دو دانشـکده معقـول و منقول و ادبیات و علـوم و همچنین
تأسـیس مؤسسـه وعـظ و خطابـه و سـپس کانـون پرورش
افـکار تلاش داشـت در دانشـگاه تـازه تأسـیس  ،وحدت
ایـن سـه عرصـه بنحـو علمـی و آ کادمیـک پیـش گرفتـه
شـود .لذا دانشـگاه تهران بنا بـه این مأموریـت آ کادمیک،
چیـزی بیـش از ترکیبـی از چنـد دانشـکده متمایـز بـود.
ادعـای ابوالحسـن فروغـی کـه اصـل اقتـراح را ناشـی از
خطـا و فرییـی شـرق شناسـانه میدانـد و روسهـا را در
پیشانداختـن ایـن موضـوع شـریک شرقشناسـان داخـل
ً
ایـران میدانـد ،دقیقـا در همیـن زمینـه (کانتکسـت) قابل
تسـری بـه دوره دوم اسـت .فروغـی از روشـنفکران
میخواهـد در مقابـل ایـن فحوای شرقشناسـانه کـه ما نه
تعلیـم ابتدایـی داریـم و نـه تعلیـم عالیـه ،و حـاال بایـد از
ایـن دو یکـی را اولویـت دهیـم ،از میراثهـای علمـی و
فلسـفی و ادبـیای کـه در تاریـخ سـرزمینمان تولیـد
شـدهاند و میتوانیـم آنهـا را بهعنـوان تعلیم عالیـه درنظر
بگیریـم ،هـم به ٔ
مثابـه غایتی روشـنگر برای تعیین مسـیر و
محتـوای تعلیـم ابتدایـی خودمـان اسـتفاده کنیـم و هم از
آنهـا بهعنـوان زمینـهای بـرای گفتگـوی میـان فرهنـگ
ایرانـی و اسلامی و فرهنگ علمـی و تکنولوژیک اروپایی
استفاده ببریم.
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ٔ
بگفتـه ماحـوزی ،ایـن دو گانه فوقالذکر یعنی سـیر از
ناسیونالیسـم نـوع اول بـه نـوع دوم کـه اولی از فتـح تهران
تـا  ۱۳۱۳بـر فضای روشـنفکری غلبه داشـت و پـس از آن
ٔ
آرمانه پهلـوی داد در تحلیل
جـای خود را به ناسیونالیسـم
دکتـر زائـری در مقدمه این کتـاب دیده نمیشـود و گفتگو
دربـاب اولویـت تعلیم ابتدایـی و تعلیم عالیـه در این فضا
باز نشده است.
ماحـوزی افـزود :نقـد دیگـری کـه بـر مقدمـه کتـاب
«اقتـراح تعلیـم ابتدایـی یـا تعلیـم عالیـه» وارد اسـت این
اسـت که سـیر تحول فکری نویسـندگان نیـز در آن مغفول
ً
مانـده اسـت .مثلا مخاطـب متوجـه نمیشـود کـه بیـن
تقـیزاده مقالـه اول و تقیزاده مقاله سـوم و حتـی تقیز ٔ
اده
بعـد از شـهریور  ۱۳۲۰کـه گفتمان ناسیونالیسـم تضعیف
مـی شـود و گفتمـان چپهـای آزادیخـواه و لیبرالهـای
اقتصادخـواه جـای آن را میگیـرد چـه شـباهت و تفاوتـی
وجـود دارد .ایـن مسـأله میتوانـد در چاپهـای بعـدی
کتاب مورد توجه قرار گیرد

نقد و بررسی كتاب

بینالمللیسازی آموزش عالی
در ادامـه سلسـله نشسـتهای علـم و جامعه ،روز
دوشـنبه بیستوسـوم تیرمـاه در مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی کتـاب «بینالمللیسـازی
آمـوزش عالـی» اثـر عبـاس قنبـری باغسـتانی ،نقـد و
بررسـی شـد .در ایـن نشسـت پـس از معرفـی کتـاب
توسـط مؤلـف ،هـادی خانیکـی  ،علـی خورسـندی
طاسـکوه و فیـروزه اصغـری دیدگاههـای خـود را
درخصوص کتاب مطرح کردند.

در ایـن کتـاب ،فرآیندهـای بیـن المللـی سـازی آمـوزش
عالـی ،آسـیبها و چالشهـای موجـود و اسـتراتژیها،
راهبردهـا و تکنیکهـای غلبـه بـر ایـن چالشهـا مطـرح
شـده تـا خواننـده کتاب چـه به عنـوان سیاسـتگذار کالن،
چـه بـه عنـوان رئیـس دانشـگاه و چه بـه عنوان عضـوی از  
بدنـه آمـوزش عالـی کشـور بتوانـد از راه حلهـای ارائـه
شده بهرهمند شود.
وی خاطرنشـان کـرد :کتـاب در پنج فصل تدوین شـده
کـه در فصـل اول بـه کلیـات مفاهیـم و تعاریف در توسـعه
ارتباطـات علمـی و بیـن المللـی سـازی آمـوزش عالـی
پرداخته شـده اسـت .در فصـل اول ،با مـروری بر تاریخچه
بینالمللـی سـازی آمـوزش عالـی ،رویکردهـا ،انگیزهها و
محرکهـای توسـعه ارتباطـات علمـی و بینالمللیسـازی
آمـوزش عالی و نیز الزامات و داللتهای آن بررسـی شـده
اسـت .در ایـن فصـل همچنیـن یـک مـدل پیشـنهادی بـر
اسـاس تجارب سـایر کشـورها بهعنـوان «مدل هـرم وارونه
نقشهـا و مسـئولیتها در بیـن المللیسـازی آمـوزش
عالـی» ارائـه و با مـدل بینالمللیسـازی آمـوزش عالی در
ایران مقایسه شده است.
قنبـری باغسـتان تصریـح کـرد :در ایـن کتـاب ،بحث
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بیـن المللیسـازی آمـوزش عالـی بـا رویکـرد
«بینالمللیسـازی در خانـه» مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
کـه میتوانـد تنها با اتـکا به نیروهـا ،ظرفیتها و پتانسـیل
داخلـی تا حد بسـیار زیادی به توسـعه ارتباطـات علمی و
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی کمـک کنـد .بـر ایـن
اسـاس ،پیشـنهاد اجرایـی کـردن برخـی اسـتراتژیهای
کالن در سـطح ملـی ،راهبردهـای دانشـگاهی در سـطح
دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی و تکنیکهـای
فـردی بـرای بدنـه علمی و دانشـگاهی در راسـتای تقویت
ارتباطـات علمـی و بیـن المللـی آمـوزش عالـی تدویـن
شـده تا در هر شـرایطی بـا هزینه کمتـر و بسـیار موثرتر به
توسعه آموزش عالی در سطوح بین المللی کمک کنند.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تهـران بـا بیـان ایـن که
مـدل بیـن المللیسـازی در ایـران در مقایسـه بـا مـدل
ایـدهآل ارائـه شـده در فصـل اول کتـاب که در کشـورهای
دنیـا هـم پیروی شـده تا حـد زیـادی وارونه اسـت ،اظهار
داشـت  :در مجمـوع در زمینـه بینالمللیسـازی آمـوزش
عالـی بـا دو دسـته چالـش مواجهایـم :یـک دسـته
چالشهـای سـاختاری و دسـته دوم چالشهـای فنـی و
ارتباطـی هسـتند کـه بـا «مـدل هـرم وارونـه نقشهـا و
مسـئولیتها در بیـن المللیسـازی آمـوزش عالـی»
میتوانیم بر این چالشها غلبه کنیم.
وی خاطرنشـان کـرد :در فصـل دوم به اسـتراتژیهای
کالن بیـن المللیسـازی و ارتباطـات علمـی بیـن المللی
آمـوزش عالـی پرداخته شـده و با نگاهی آسـیب شناسـانه
بـه وضعیـت فعلی نظـام حکمرانی آموزش عالی کشـور و
مطالعـه مـوردی بعضـی کشـورهای موفـق در ایـن زمینـه  
 ۲۵اسـتراتژی در سـطح کالن بـا تأکیـد بـر بیـن
المللیسـازی در خانـه ارائـه شـده اسـت  .در فصل سـوم
نیـز راهبردهـای بیـن المللیسـازی و توسـعه ارتباطـات
علمـی در سـطح دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالی مورد
توجـه قـرار گرفتـه اسـت .در این راسـتا بـا مطالعـه برخی
دانشـگاهها و نهادهـای آمـوزش عالـی موفـق در سراسـر
جهـان ۱۳ ،راهبـرد کاربـردی بـرای  جهـت گام گذاشـتن
دانشگاه های کشور در این مسیر پیشنهاد شده است.
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قنبـری باغسـتان تصریـح کـرد :با توجـه به اینکـه بین
المللیسـازی ،مسـتلزم شـناخت و آگاهـی از برخـی
تکنیکهـای فنـی و علمـی بـرای موثـر واقـع شـدن در
عرصـه بینالمللـی اسـت در فصـل چهـارم کتـاب۲۵ ،
تکنیـک موثـر فـردی در ارتباطـات علمـی بیـن المللـی
بهعنـوان راهنمایـی بـرای فعالیتهـای علمـی آموزشـی و
پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی ،محققـان و بدنـه
دانشگاهی کشور  ارائه شده است.
مولـف کتـاب «بیـن المللیسـازی آمـوزش عالـی»
خاطرنشـان کـرد :همچنـان کـه در پشـت جلـد کتـاب
نوشـته ام «اگـر میخواهیـم بیـن المللیشـدن آمـوزش
عالـی محقـق شـود بایـد ایـن مقولـه را از حـوزه کالن
سیاسـتگذاری محض خـارج و به یک دغدغـه همگانی
در سـطح جامعـه علمـی و بدنه دانشـگاهی کشـور تبدیل
کنیـم» بـه طوریکـه هـر فـرد دانشـگاهی در هـر سـطحی
بتوانـد گامـی موثـر در این مسـیر بـردارد .در حـال حاضر
بدنه دانشـگاهی و اعضـای هیات علمی بـا حجم انبوهی

از دسـتورالعملها و آییننامههـای دسـت و پاگیـر
مواجهانـد؛ بـا ایـن حـال بیشـترین سـهم در بیـن
المللیسـازی آمـوزش عالـی را هم همین اعضـای هیات
علمـی -و البتـه حـدود  ۵۰۰تـا هـزار نفـر  از  ۷۰تـا ۸۰
هـزار نفـر عضـو هیـات علمـی دانشـگاه هـا و موسسـات
آمـوزش عالـی کشـور -دارند که بـه رغم تمام مشـکالت
در مسـیر اجـرای پروژههـا و ارائـه مقـاالت بینالمللـی
تالش میکنند.
قنبـری باغسـتان تصریـح کـرد :در فصل پنجـم کتاب
تجربـه مالـزی در توسـعه ارتباطـات علمـی و بیـن
المللیسـازی بهعنـوان یـک مطالعه موردی در سـه بخش
فراینـد سیاسـت گـذاری در حـوزه آمـوزش عالـی ،تجربه
دانشـگاههای تحقیقاتـی مالـزی و فراینـد جـذب
دانشـجویان خارجـی در آن کشـور  مورد توجه قـرار گرفته
اسـت .کشـور مالـزی از سـال  ۲۰۰۵توسـعه آمـوزش
عالـی خـود را در قالب برنامهای  ۲۰سـاله دنبـال کرده که
بـا توجـه به ایـن که از همان ابتـدای برنامـه در مالزی بودم
ایـن فرصـت را پیـدا کـردم کـه از ابتـدای برنامـه تاکنون با
آن همـراه باشـم و درس آموختههـای تجربـه موفـق مالزی
در این زمینه را در کتاب ارائه کنم.

وی بـا بیـان ایـن کـه مخاطـب اصلـی کتـاب «بیـن
المللیسـازی آمـوزش عالـی» بـا وجـود توجـه بـه تمـام
بازیگـران ایـن عرصـه در سـطوح مختلـف ،حکمرانـان
آمـوزش عالـی هسـتند اظهار داشـت :بر این اسـاس برای
حکمرانـان آمـوزش عالی کشـور کـه ممکن اسـت روزی
از سـر ضـرورت وارد ایـن عرصـه شـوند ۱۵  ،توصیـه
سیاستی را در کتاب ارائه دادهام.
قنبـری اضافـه کـرد :در مجمـوع ایـن کتـاب چنـدان
نظـری نیسـت و به جـای نظریهپـردازی در آمـوزش عالی
دنبـال برنامههـای اجرایـی و عملیاتـی بـودهام چـون
خوشـبختانه منابـع و کتابهای زیادی در حـوزه نظری در
ایـران داریـم خالئـی در ایـن زمینه مشـاهده نمیشـود .از
طـرف دیگـر در جـای جـای کتـاب تلاش کـردهام بـرای
راهبردهـا و ادعاهـای خـود آمـار و مصداقهـای عینـی
ارائـه دهـم تـا به صـورت ملموس نشـان داده شـود که این
تکنیکهـا و راهبردها دارای پشـتوانه عملی در کشـورهای
خارجی بوده است.
دکتـر فیـروزه اصغـری ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه  
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی هم در ابتدای سـخنان خود
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بـه بیـان برخـی نـکات مثبـت کتـاب بیـن المللـی سـازی
آمـوزش عالـی پرداخت و گفـت :با توجه به شـکافی که در
زمینـه مطالعـات و منابـع بینالمللیسـازی آمـوزش عالی
در ایـران داریـم انتشـار ایـن کتـاب خدمتـی ارزشـمند بـه
ادبیـات ایـن حـوزه اسـت .تسـلط نویسـنده بـه بحـث
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی بـا توجـه بـه مطالعـات و
تجربـه زیسـته بهعنـوان رایـزن علمـی ایران در شـرق آسـیا
هـم بـر غنای کتـاب افزوده اسـت .مزیت دیگر کتـاب انبوه
اطالعاتـی اسـت کـه بـه صـورت منسـجم در اختیـار
مخاطـب قـرار میدهـد .ارائـه اطالعاتـی که گـردآوری هر
یـک از آنهـا وقت زیـادی را از محققـان این حـوزه میگیرد
کمک بزرگی به پژوهشهای این حوزه است.
اصغـری بـا اشـاره بـه اهمیـت مکتـوب کـردن تجربه
زیسـته رایزنهـای علمـی ایـران کـه میتوانـد حـاوی
اطالعـات و تجـارب مفیدی باشـد از پژوهشـکده به دلیل
انتشـار ایـن کتـاب تشـکر کـرد و گفـت :از نکاتـی کـه
پیشـنهاد میشـود در چـاپ هـای بعـدی کتـاب بـه آنهـا
توجـه شـود ،رفـع ناهماهنگـی عنـوان و فصـول کتـاب با
محتـوای ارائـه شـده اسـت کـه در برخـی فصلهـا وجود
ً
دارد .مثلا از عنـوان فصـل اول کتـاب انتظـار مـیرود که
تمـام مفاهیـم بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در سـطح
جهـان یـا الاقـل مفاهیـم و جزئیـات آن در ایـران را مطرح
کننـد کـه این طور نیسـت .این مشـکل در دیگر فصلهای
کتـاب هـم وجـود دارد .فصـل چهـارم کتـاب کـه بـه
تکنیکهـای فردی اختصاص یافته انسـجام بیشـتری دارد
ولی مطالب آن در فصلهای دیگر هم آمده است.
بـه گفتـه ایـن پژوهشـگر حـوزه بیـن المللیشـدن
آمـوزش عالـی ،در فصـل پنجـم کتـاب گویی رونـد ارایه
مطالـب با هـدف کتاب تناسـب نـدارد و بجـای پرداختن
بـه موضـوع اصلـی کتـاب ،فراینـد سیاسـتگذاری در
حـوزه آمـوزش عالـی مالـزی و تجربـه دانشـگاههای
تحقیقاتـی در آن کشـور یعنـی مقـوالت مرتبط بـا آموزش
عالـی ملـی مالزی مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت و تنها در
بخـش محـدودی بـه جـذب دانشـجویان خارجـی در
مالزی پرداخته شده است
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دکتـر هـادی خانیکـی ،اسـتاد ارتباطـات دانشـگاه
عالمـه طباطبایـی هـم در سـخنان خود با اشـاره به سـابقه
آشـنایی خـود با نویسـنده کتاب گفـت :دکتر قنبـری که به
اقتضـای سـن و سـالش ،روایـت زیسـته خـود را در کتاب
مطـرح کـرده از فلسـفه وارد حـوزه ارتباطـات شـده و بـا
همیـن فهم فلسـفی بـه مقولـه بینالمللیشـدن ارتباطات
ً
پرداختـه اسـت .تجربـه مواجهـه مسـتقیم با مالـزی عمال
امـکان یـک مطالعـه تطبیقی را بـرای او به ارمغـان آورده و
بـا توجه بـه سـابقه فعالیت بهعنـوان رایزن علمـی و از دید
سیاسـتگذاری ،مواجهـهای مسـاله محـور بـا ایـن پدیـده
داشـته اسـت .مزیـت کتـاب ایـن اسـت کـه محـدود بـه
بحثهـای آ کادمیـک نشـده  و بیـن المللـی شـدن
دانشـگاهها را بهمثابـه یـک ضـرورت و نه انتخـاب مطرح
کرده است.
وی خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه فهـم مـا از پدیـده
بینالمللیشـدن بسـیار محـدود و منحصـر بـه افزایـش
آمـار کمـی مقـاالت منتشـر شـده در مجالت علمـی بین
المللـی اسـت .آن طـور کـه آمـار کتـاب نشـان میدهـد
رتبـه جهانـی ایـران از لحـاظ تولیـد مقـاالت ،بیسـتم و از
لحـاظ کیفیـت مقـاالت (میـزان اسـتناد و تاثیر) دویسـتم
اسـت کـه نشـان میدهد که بـه شـکل نامتوازنی بیشـتر به
کمیت توجه کردهایم.
خانیکـی توجـه بـه جنبههـای دیگـر بین المللیشـدن
مثـل ظرفیتهای دانشـجویی و پرداختـن به ضرورتهای
سیاسـی ،اقتصـادی ،علمـی و فرهنگی آن مثل دیپلماسـی
علمی را از دیگر نکات مثبت کتاب عنوان کرد.
وی افـزود :ویژگـی دیگـر ایـن کار نشـان دادن تصلب
سـاختاری و بروکراسـی دستوری و آشـفته اداری است که
در  سـطوح یک و دو پخش شـده و حتی سـایهاش را روی
سـطح سـه هـم انداختـه و دانشـگاهیان را خسـته کـرده
اسـت .ویژگـی دیگـر کتـاب این اسـت که چون نویسـنده
از دانشـجویی تا اسـتادی و سـپس در مقام کارگزار ،بحث
بینالمللیشـدن آمـوزش عالـی را دنبـال کـرده به مسـاله،
انتزاعی نگاه نکرده است.

خانیکـی گفـت :در کشـور دانشـگاههایی داریـم کـه
گویی بینالمللیشـدن جزو ذاتشـان اسـت مثل دانشـگاه
شـیراز کـه  قبل از انقلاب تفاهم نامـهای با دانشـگاههای
آمریـکا داشـت کـه دانشـجویان دانشـگاه بتواننـد مـدت
کوتاهـی در دیگـر دانشـگاهها باشـند .در مقابـل سـاختار  
بعضـی دیگـر از دانشـگاهها بگونـهای اسـت کـه گویـی
بینالمللیشـدن در ذات آنهـا نیسـت .امـا اگـر بخواهـم
نظـر جامعهشناسـانهای داشـته باشـم ،کتـاب بـا نـگاه
عاملیـت ـ سـاختار تدوین شـده اما از آنجایـی که ورود به
سـاختارها سـخت اسـت ،نویسـنده بـر عاملیـت متمرکز
شده و از سطح دوم انتظار بیشتری طلب کرده است.
اسـتاد دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـا بیـان ایـن که در
بحـث بین المللی شـدن و پذیـرش دانشـجوی خارجی و
وضعیـت نامناسـب دانشـگاههای ایـران در ایـن حـوزه،
وضعیـت رشـتههای علـوم انسـانی و علـوم اجتماعـی بـه
مراتـب کمتر از سـایر رشتههاسـت اظهار داشـت :این که
در برخـی رشـتههای علوم انسـانی بـه قطبیت نرسـیدهایم
ً
محـل سـوال اسـت مثلا در ادبیات و زبـان فارسـی کدام
کشـور فارسـی زبان را سـراغ دارید که اسـتادانی در سطح
اسـتاد شـفیعی کدکنـی داشـته باشـد و چـرا دانشـگاههای
مـا از ایـن ظرفیتهـا بـرای جـذب دانشـجو و ارتباطـات
بینالمللـی اسـتفاده نمیکننـد .البتـه شـاید در ایـن بیـن،
موانـع سیاسـی بیـش از سـایر مشـکالت و موانع سـد راه
بینالمللی شدن دانشگاهها باشند.
خانیکـی در ادامـه ،دیگـر ویژگـی مهـم کتـاب بیـن
المللـی شـدن آموزش عالـی را آمارهای بـه روز و تکمیلی
و مقایسـههایی عنـوان کـرد کـه در اثـر آمـده اسـت.
همچنیـن راهبردهـا و تکنیکهـای عملیاتـی کـه از سـوی
نویسـنده ارائـه شـده و در مجمـوع اثری مفیـد و خواندنی
پیـش روی مخاطبان قرار داده اسـت .وی پیشـنهاد کرد که
در چاپهـای بعـدی فصـل دیگری بـه کتاب افزوده شـود
و در آن چالشهـای خاصـی که  دانشـگاههای ما در روند
بینالمللیشـدن دارنـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد .دکتـر
خانیکـی در پایـان بـا بیـان کـه محتـوای کتـاب
«بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی» بسـیار غنیتـر از

چیـزی اسـت که از نـام کتـاب برمیآید پیشـنهاد کـرد در
چاپهای بعدی عنوان کتاب اصالح شود.
دکتـر خورسـندی ،عضو هیـات علمی گـروه مدیریت
و برنامهریـزی آموزشـی دانشـگاه عالمـه طباطبایی هم در
سـخنانی بـا بیان ایـن که کتـاب بینالمللیسـازی آموزش
عالـی مثـل سـایر کتـاب هـای منتشـر شـده توسـط
پژوهشـکده از لحـاظ سـاختار و ارائه بسـیار خوب اسـت
و بـا توجـه بـه مزایایی کـه دارد میتـوان با کمـال اطمینان
آن را جهـت تدریـس بـه دانشـجویان معرفی کـرد ،گفت:
دغدغـه منـدی دکتـر قنبـری نسـبت بـه بحـث
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی بسـیار بـاارزش اسـت و
خوشـبختانه تجربـه زیسـته وی نیز باعث شـده کـه کتاب
ویژگیهـای مثبـت زیـادی داشـته باشـد البتـه چـون
تخصـص نویسـنده ،آمـوزش عالی نیسـت نکاتـی هم در
کتاب وجود دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در پیشـگفتار کتـاب ،هـدف از
تدویـن آن «تلنگـری اصلاح گونـه بـه ناخـودآگاه نظـام
حکمرانـی آمـوزش عالـی» کشـور عنوان شـده کـه معلوم
نیسـت ناخـودآگاه آمـوزش عالـی کشـور کجاسـت؟
اعضـای هیـات علمـی کـه  ۸۵درصـد هزینـه آمـوزش
عالـی کشـور را میدهنـد کـه مشـکل ما نیسـتند ،مشـکل
ً
اتفاقـا خـودآگاه سیاسـتگذاری ایـن حـوزه اسـت .بـه
نظـرم نبایـد در ایـن بـاره در لفافـه سـخن گفـت و بایـد
ً
ً
مسـتقیما آنهـا را مخاطب قـرار داد .مثال اگر یک دانشـجو
بخواهد به کشور بیاید  ۹نهاد مختلف باید نظر بدهد.
خورسـندی بیـان داشـت در عنـوان کامـل و همچنین
بخشهایـی از کتـاب ،بیـن المللیسـازی دانشـگاهها و
ً
ارتباطـات علمـی کـه دو مقولـه کاملا جـدا هسـتند،
مفهومـی معـادل یکدیگـر تلقـی شـدهاند کـه پیشـنهاد
میشـود اصلاح شـود .وی بـا بیـان ایـن کـه مشـکالت
ً
واژگانـی دیگـری نیز در کتاب وجـود دارد مثلا راهبرد که
معادل فارسـی اسـتراتژی اسـت به عنوان مفهومی متفاوت
در کنـار اسـتراتژی بـه کار رفتـه اسـت گفـت :واژگان،
سـاحتهای مقـدس تخصصـی دارنـد کـه بایـد بـه دقت
مـورد اسـتفاده قـرار گیرند .اگـر در علوم انسـانی واژگان را
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از مـا بگیرنـد ،هیـچ چیـز نداریـم لـذا در کاربـرد واژگان
باید دقت کرد.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی
خاطرنشـان کـرد :بـا نویسـنده کتـاب موافقـم کـه بخـش
قابـل توجهـی از چالشهای بینالمللی شـدن دانشـگاهها
بـه بدنه آمـوزش عالی برمیگردد و بیشـتر اعضـای هیات
علمـی ،توانایـی تدریـس بـه زبانهـای خارجـی را ندارند
امـا منصفانـه بایـد بگوییـم کـه ایـن مانـع اصلـی بیـن
المللی شـدن دانشـگاهها نیسـت و مظلوم کشـی است که
دانشـگاه را کـه مظلـوم تریـن نهـاد کشـور اسـت مقصـر
بخوانیم.
وی افـزود :در چنـد جـای کتـاب هـم بـه تولیـدات
علمـی ایـران اشـاره شـده اسـت .تولید علـم ما کجـا نماد
دارد؟ آیـا اینکـه ما در بحث تقلب علمـی یکی از باالترین
رتبههـا را در جهـان داریـم جزو تولیدات علمی محسـوب
میشـود؟ نهـاد علـم در ایـران دچـار فرسـایش اسـت و
آسـیبهایی کـه بـه نهاد علم و دانشـگاه وارد شـده به هیچ
نهاد دیگری وارد نشده است.
خورسـندی در عیـن حـال بـه تدویـن چنـد ده رسـاله
دکتـری بـا موضـوع بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در
دانشـگاهها و بویـژه در پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی اشـاره کـرد و خطاب به نویسـنده کتـاب گفت:
کتـاب شـما ،مسـأله محـور و معطـوف بـه بحـث
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در ایـران اسـت بـا ایـن
حـال حتـی یـک مـورد ارجـاع هـم بـه انبـوه تحقیقـات و
مقـاالت و پایـان نامههـای داخلی داده نشـده و کم عنایتی
بـه ادبیات علمی فارسـی زبان در کتاب مشـهود اسـت .با
اینحـال غنـای محتوایـی ایـن کتـاب آن را به منبعـی برای
محققان تبدیل کرده است.
دکتـر قنبری باغسـتان هم در سـخنرانی پایانـی خود با
تشـکر از انتقادهـا ،نقطـه نظـرات و پیشـنهادهای مطـرح
شـده در ایـن نشسـت بـه برخـی انتقادهـا پاسـخ داد .وی
گفـت :نکتـه اول ایـن کـه مخاطـب این کتاب یک دسـت
نیسـت و حتـی پیـش از انتشـار کتـاب مدتهـا  بحـث
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میکردیـم کـه مطالـب در قالـب یک کتـاب ارائه شـود یا
سـه کتـاب مجـزا .در هـر صـورت ،مخاطـب ایـن کتاب
حکمرانـان آمـوزش عالی اسـت که البته امیدی به شـنیدن
حرفهـا توسـط آنهـا نـدارم .امـا در مـورد اینکـه در کتاب
ً
دانشـگاه مظلـوم واقـع شـده ،چنیـن نیسـت چـون اتفاقـا
همـان طـور کـه در بخشهایـی از کتـاب بـه صراحـت
مطـرح کـردهام درد اصلـی مـن ،مشـکالت و موانـع پیش
روی اعضـای هیـات علمـی اسـت از جملـه آییننامهها و
کمیسـیونهای مختلفی که برای هر مسـأله درسـت شـده
اسـت .اینهـا اعضـای هیـات علمـی را گرفتـار کـرده و بـا
ایـن حال در همین شـرایط تعـداد کمی از اعضـای هیات
علمی در مسیر بین المللیسازی تالش میکنند.
قنبـری بـا بیـان ایـن کـه الگـوی بینالمللیسـازی
ْ
آمـوزش عالـی مالـزی کـه کاملا بومـی اسـت میتوانـد
ً
ً
سـلبا و ایجابـا درسهـای زیـادی بـرای مـا داشـته باشـد
گفـت :مالـزی از سـال  ۲۰۰۵چهـار انتخابـات و چهـار
تغییـر دولـت داشـته و چند بـار وزارتخانههـای مربوطه در
آن کشـور ادغـام و تفکیـک شـدهاند .بـا ایـن حـال برنامه
 ۲۰ساله آنها بدون وقفه ادامه داشته است

نقد و بررسی كتاب
انجمنهای علمی دانشجویی؛
کارکردها و آسیبها
ایـن کتـاب بـه کوشـش دکتـر مهـدی حسـینزاده
فرمـی ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه منتشـر شـده
شـامل هفـت مقالـه علمـی پژوهشـی اسـت کـه در
آنهـا عملکـرد انجمنهـای علمـی دانشـجویی بـه
روشهـای کمـی و کیفی مـورد مطالعه و بررسـی قرار
گرفته است.

دکتـر مهـدی حسـینزاده فرمـی در معرفـی کتـاب
«انجمنهـای علمـی دانشـجویی؛ کارکردها و آسـیبها»
کـه آن را در قالـب «میـز پژوهشـی» خـود بـا موضـوع
«توانمندسـازی گروههای دانشـجویی» در گروه مطالعات
اجتماعـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی آن را
تدویـن کـرده ،گفـت :مطالعـه و تقویـت کارکردهـای
گروههـای دانشـجویی مختلـف فعـال در مجموعـه
دانشـگاههای کشـور اعـم از انجمنهـای علمـی
دانشـجویی ،کانونهـای فرهنگـی ،هنـری ،ادبـی،
اجتماعـی و مذهبـی دانشـجویی ،تشـکلهای اسلامی
دانشـجویی در طیفهـای مختلـف و متنـوع سیاسـی،
نشـریات دانشـجویی و … از رسـالتها و وظایـف
پژوهشکده است.
وی خاطرنشـان کـرد :تدوین این کتاب که با سـفارش
هفـت مقالـه علمـی – پژوهشـی بـه محققـان و اسـتادان
دانشـگاهها پیرامـون انجمنهـای علمی دانشـجویی فعال
در نمونههـای دانشـگاههای سراسـر کشـور و ارزیابـی
کارکردهـا و آسـیبهای آنهـا صـورت گرفتـه از جملـه
فعالیتهـای مطالعاتـی – پژوهشـی انجـام شـده در ایـن
راستاست.
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عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا بیـان ایـن کـه گروههـای دانشـجویی اعم از
انجمنهـای علمـی ،کانونهـا و تشـکلها و نشـریات
دانشـجویی تنهـا حـدود  ۹درصـد از دانشـجویان
دانشـگاههای دولتـی (تابعـه وزارت علـوم) را جـذب
کردهانـد اظهـار داشـت :نتایـج طـرح پژوهشـی «مطالعه
کارکردهـای انجمنهای علمی دانشـجویی دانشـگاههای
دولتـی» هـم کـه از دیگـر فعالیتهـای مطالعاتـی انجـام
شـده در میـز پژوهشـی اسـت و طـی آن بـا روش کیفـی
(مصاحبـه) در سـه سـطح موسسـان انجمنهـای علمی،
مدیـران وزارتخانـه و دانشـگاهها و دانشـجویان (اعـم از
دبیـران اتحادیههـای انجمنهـای علمـی دانشـجویی یـا
اعضـای عـادی) بـه مطالعـه فعالیتهـای انجمنهـای
علمـی دانشـجویی پرداختـه شـده نتایـج چنـدان دلگـرم
کننـدهای نداشـته اسـت بـه طـوری کـه مشـخص شـده
اغلـب انجمنهـای علمـی دانشـجویی علیرغـم
انگیزههـای مثبـت و قـوی موسسـان و شـروع طوفانـی بـه
مرور با کاهش انگیزه و رغبت اعضا افت کردهاند.
حسـین زاده فرمـی اضافـه کـرد کـه تغییـر نگـرش
مسـئوالن فرهنگـی در وزارتخانـه و دانشـگاهها در برخـی
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دورههـا و پـارهای کـج سـلیقگیها در ورود بـه حریـم
خصوصـی دانشـجویان از جملـه عوامـل اصلـی کاهـش
تمایـل دانشـجویان بـه فعالیـت در انجمنهـای علمـی و
سـایر گروههـای دانشـجویی بـوده کـه الزم اسـت مـورد
توجه ویژه قرار گیرد.
دکتـر اسـماعیل باقرپـور کـه بهعنـوان ناقد در نشسـت
بررسـی کتـاب «انجمنهـای علمـی دانشـجویی؛
کارکردهـا و آسـیبها» حضور داشـت با اشـاره بـه تجربه
مدیریتـی خـود در اداره انجمنهـای علمـی دانشـجویی
وزارت عتـف طـی سـالهای  ۹۴تـا  ۹۷اظهـار داشـت:
پیشـینه انجمنهـای علمـی دانشـجویی در کشـور بـه
دهههـای  ۱۳۳۰و  ۱۳۴۰برمیگـردد ولـی از حـدود
سـالهای  ۷۸و  ۷۹بـود کـه ایـن انجمنهـا براسـاس
سیاسـت رسـمی و نهـادی در دانشـگاههای مختلـف
کشـور ترویـج شـدند تـا جایـی کـه بالـغ بـر  ۱۰هـزار
انجمـن علمـی دانشـجویی در رشـتههای مختلف و حتی
در حوزههـای بیـن رشـتهای در دانشـگاههای تابعه وزارت
علوم تشکیل شدند.
وی بـا بیـان این کـه در حـال حاضر حدود یـک پنجم
ایـن انجمنهـا فعـال هسـتند اظهار داشـت :اگـر حداقل

پنـج تـا  ۱۰دانشـجو مسـتقیما در حـدود دو هـزار انجمن
علمـی دانشـجویی فعـال مشـارکت داشـته باشـند بالغ بر
 ۲۰هـزار نفـر دانشـجو ،مخاطـب ایـن انجمنها هسـتند
کـه اگرچـه بـه نسـبت جمعیـت دانشـجویی زیاد نیسـت
ولی در مقایسـه با سـایر تشـکلهای دانشـجویی بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده است.
باقرپـور بـا تأکید بر ضـرورت ارتباط مسـتمر مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا بدنـه دانشـجویی و
نهادهـای سیاسـتگذار گروههـای دانشـجویی بهمنظـور
شناسـایی فرصتهـا و چالشهـا و کمک به سیاسـتگذاران
و برنامهریـزان ایـن حـوزه گفـت :مسـئوالن توجـه داشـته
باشـند کـه در انجمنهـای علمـی دانشـجویی بایـد وجـه
تمرینـی بر وجـه حرفهای مقدم باشـد تا ایـن انجمنها هم
بتواننـد بهواسـطه مشـارکت داوطلبانـه اعضـا هماننـد
انجمنهـای علمـی تخصصـی کـه حاصـل گردهمایـی
اسـاتید و صاحبنظران و دانشـجویان و صنعتگـران هر حوزه
هستند ،پیشران حرکتهای مؤثر علمی در کشور باشند.
وی تصریـح کـرد :انجمنهـای علمـی دانشـجویی
هماننـد انجمنهـای علمـی تخصصـی بخشـی از فضای
غیررسـمی علـم در کشـور هسـتند کـه ارتباطـات و تبادل
تجربـه آنهـا بـا دانشـگاهها -بهعنـوان فضـای رسـمی
علـم -میتوانـد اثرات مثبتی بر دانشـگاهها داشـته باشـد.
تجربـه داخلـی و خارجـی هم نشـان داده کـه انجمنهای
علمـی در حوزههایـی مثـل برگـزاری اجتماعـات علمـی
ظرفیـت باالتری نسـبت به دانشـگاهها دارند کـه ضرورت
توسعه فضای غیررسمی علم را نشان میدهد.
وی بـا بیـان ایـن کـه میتـوان بـا دو رویکـرد مختلف
کارکردگرایانـه و اکوسیسـتمی به بحـث انجمنهای علمی
دانشـجویی پرداخـت اظهـار داشـت :مقـاالت کتـاب که
ً
رویکـرد کارکردگرایانـه در آنهـا غالـب اسـت عمدتـا بـه
کارکردهـای عـام (کانونـی) اجتماعـات داوطلبانـه
پرداختهانـد کـه چنـدان ناظر بـه فعالیتهـای انجمنهای
علمـی دانشـجویی نیسـت .مثلا گفـت و گـوی جمعی و
تمریـن کار گروهـی در هـر اجتمـاع و تشـکل داوطلبانـه
اعـم از کانونهـای هنـری ،نشـریات دانشـجویی و ..

صـورت میگیـرد .البتـه بـا ایـن رویکـرد هـم میشـد بـه
ً
برخـی مسـائل و پرسـشها توجـه کـرد .مثلا ایـن کـه بـا
توجـه بـه سیاسـتگذاریها و نهادسـازیهای متعـددی
کـه طـی سـالهای اخیر بـرای توسـعه انجمنهـای علمی
دانشـجویی و گسـترش تعاملات درون گروهی انجمنها
صـورت گرفته ،کارکردهـای کانونی انجمنهـا چه تفاوتی
بـا  ۱۰یـا  ۲۰سـال قبل دارد .یا این سـوال کـه انجمنهای
علمـی دانشـجویی از لحـاظ قـوت و ضعـف کارکردهای
کانونی چه تفاوتی با سایر گروههای دانشجویی دارند.
باقرپـور بـا اشـاره بـه تجربـه فعالیـت در گروههـای
دانشـجویی مختلـف در دوران تحصیـل در ابتـدای دهـه
 ۱۳۸۰گفت :تجربه شـخصی من این اسـت که نشـریات
دانشـجویی و تشـکلهای سیاسـی و … کـه برخلاف
انجمنهـای علمـی منحصـر بـه یـک رشـته و دانشـکده
خـاص نبوده و دانشـجویانی از دانشـکدههای مختلف در
آن حضـور دارنـد بـه دلیـل همافزایـی ناشـی از انباشـت
پتانسـیلها در سـطح دانشـگاه ،کارکـرد کانونـی باالتـری
دارنـد .سـوال دیگری که در مقـاالت کتاب بـه آن پرداخته
ً
نشـده ایـن اسـت کـه اساسـا افـرادی کـه در دوران
دانشـجویی در گروههـای دانشـجویی مثـل انجمنهـای
علمـی فعالیـت دارنـد آیـا بعـد از فـارغ التحصیلـی و در
فضـای کسـب و کار بـر افـرادی کـه چنیـن تجربـهای را
نداشـتهاند مزیتـی دارنـد یعنـی آیـا ارتبـاط و همبسـتگی
معنـاداری بیـن موفقیـت فـرد در آینده شـغلی و مشـارکت
وی در انجمنهـای علمـی دانشـجویی وجـود دارد؟ ایـن
ً
پرسـش خصوصـا در سـالهای اخیـر کـه بحـث افـول
فعالیـت تشـکلهای دانشـجویی مطـرح اسـت و از آنجـا
کـه کارکردهای تشـکلها چندان عینی و ملموس نیسـت،
دانشـجویان جدیدالـورود اغلب ترجیح میدهنـد از ابتدا
بـه جـای تشـکلهای دانشـجویی وارد جمعهـای
کارآفرین و … شوند اهمیت دوچندانی دارد.
وی بـا بیان ایـن که انجمنهـای علمی دانشـجویی به
ً
عنـوان فرصتـی برای آزمـون و خطا و تجربه انـدوزی طبعا
میتواننـد کارکـرد مناسـبی در جلوگیـری از تکـرار
اشـتباهات در آینـده داشـته باشـند خاطرنشـان کـرد :در
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بررسـی کارکردهـای انجمنهـای علمی دانشـجویی باید
ً
بـه تغییـرات نسـلی هـم توجـه کـرد مثلا دانشـجویان در
حـال حاضـر بـا توجـه بـه گسـترش امکانـات ارتباطی در
فضـای مجـازی میتوانند بدون درگیر شـدن با سـاختارها
و محدودیتهـای یـک نشـریه دانشـجویی ،محتـوای
تولیـدی خـود را بـه سـادگی در صفحـه مجـازی خـود
منتشـر کـرده و در فضایـی بسـیار گسـتردهتر از دانشـگاه
مخاطـب پیـدا کننـد .ایـن امـکان کـه بـرای دانشـجویان
ً
دهـه  ۷۰وجود نداشـته طبعا در میزان گرایش دانشـجویان
به فعالیت در نشریات دانشجویی بسیار اثرگذار است.
باقرپـور بـا بیـان ایـن کـه کارکردهـای تخصصـی
انجمنهـای علمی دانشـجویی نیـز که میتوانـد بازخورد
مناسـبی در خصـوص میـزان موفقیـت سیاسـتهای ایـن
حـوزه بـه مسـئوالن بدهـد در کتـاب مغفـول مانده اسـت
اظهار داشـت :فعالیـت در انجمنهای علمی دانشـجویی
بـه معنـای مشـارکت در فعالیتهـای علمـی ،تکمیـل
کننـده رسـالت دانشـگاه اسـت .انجمنهـای علمـی
ْ
دانشـجویی ایـن امـکان را دارنـد کـه مثلا در عـرض یک
هفتـه یـک دوره آموزشـی یـا نشسـت علمـی را طراحـی و
برگـزار کنند در حالی که انجام همین کار توسـط دانشـگاه
بـا توجـه به ضـرورت تأییـد شـوراهای مختلـف در داخل
دانشگاه شاید ماهها زمان ببرد.
وی در خصـوص رویکرد اکوسیسـتمی کـه میتوان در
ارزیابـی انجمنهـای علمـی دانشـجویی اتخـاذ کـرد،
گفـت :در ایـن رویکـرد ،ناظر تحلیلگـر از سـطح نهاد به
سـطح زیسـتگاهی -که انواع نهادها در تعامـل با یکدیگر
ً
در آن فعالانـد -بـاال مـیرود .مثلا بررسـی کنیـم کـه
انجمنهـای علمی دانشـجویی در اکوسیسـتم اسـتارتاپی
کشـور چـه نقشـی دارنـد؟ در اکوسیسـتم انجمنهـای
علمـی تخصصـی کشـور کـه متولی بسـیاری از نشـریات
علمـی -پژوهشـی و علمـی -ترویجـی و برگـزاری
کنفرانسهـا و نشسـتهای علمـی در کشـور هسـتند چـه
جایگاهـی دارنـد یـا مهمتـر از آن در اکوسیسـتم دانشـگاه
یعنـی در اجـرای مأموریتها و رسـالتهای دانشـگاه چه
نقشـی برعهـده دارنـد .نبـود ایـن نـگاه اکوسیسـتمی بـه
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انجمنهـای علمـی دانشـجویی و مواجهـه بـا آنهـا بـا
همـان مـدل دهـه  ۱۳۸۰باعـث شـده کـه  ۹۰درصـد
مشـکالت و چالشهایـی کـه انجمنهـای علمـی
دانشـجویی در ابتـدای دهـه  ۸۰داشـتهاند همچنـان
الینحـل باقـی مانـده و حتـی در مـواردی شـدت یافتـه
است.
باقرپـور بـا اشـاره بـه جـدی بـودن بحـران جـذب
مخاطب در تشـکلهای دانشـجویی از جمله انجمنهای
علمـی دانشـجویی کـه میتوانـد آنهـا را بـا بحـران
مشـروعیت مواجـه کنـد اظهـار داشـت :زمانـی کـه در
حـوزه انجمنهـای علمـی دانشـجویی مسـئولیت داشـتم
پرسشـنامهای را بـرای چنـد هزار نفـر از فعـاالن انجمنها
ارسـال کردیـم کـه حـدود هـزار نفـر بـه آن پاسـخ دادند.
براسـاس نتایـج ایـن بررسـی ،عمـده دلیـل عـدم تحقـق
برنامههـای انجمنهـای علمی دانشـجویی نـوع مدیریت
دانشگاههاسـت کـه تـوأم بـا نوعی شـک و ترس نسـبت به
ً
انجمنهـای علمـی دانشـجویی اسـت کـه طبعـا چنیـن
نگاهـی نسـبت بـه سـایر تشـکلها بیشـتر هـم هسـت.
یعنـی اکثـر مدیران نـه تنهـا نـگاه حمایتی بـه انجمنهای
علمـی دانشـجویی ندارنـد کـه حتـی نسـبت بـه اهـداف
فعالیتهـای آنهـا مشـکوکاند! چالـش دیگـری کـه
تشـکلهای دانشـجویی از جملـه انجمنهـای علمـی در
سـالهای اخیـر بـا آن مواجهنـد ایـن اسـت کـه عضویت
در تشـکلها کـه زمانـی ارزش و اعتباری برای دانشـجو به
ً
شمار میرفت االن لزوما ارزش نیست.
وی در پایـان ،تأکید بیـش از حد بـر رویکردهای رقابتی
ً
در فعالیتهـای انجمنهـای علمـی دانشـجویی کـه طبعـا
بسـیاری از فعـاالن ایـن حـوزه را دلسـرد میکنـد و نیـز عدم
حمایـت مالـی از انجمنهـای علمی دانشـجویی برخالف
دانشـگاههای معتبـر دنیـا را از دیگـر علـل افـت فعالیـت
انجمنهای علمی دانشجویی در کشور عنوان کرد.
آرمـان ذاکـری ،جامعـه شـناس و فعـال سـابق
انجمنهـای علمـی دانشـجویی هـم در سـخنانی بـا بیان
ایـن کـه از هفـت مقالـه کتاب ،شـش مقاله در یک سـنت
خـاص و یـک مقالـه (نوشـته دکتر اردشـیر منصـوری) در

سـنتی دیگـر قابل دسـته بندی اسـت که مزیـت کتاب هم
پرداختـن بـه سـنت اول در شـش مقالـه آن اسـت ،گفت:
شـش مقالـه کتـاب مبتنـی بـر سـنت دانشـگاههای
هومبولتـی اسـت و انجمنهـای علمی دانشـجویی را هم
براسـاس چنیـن فهمـی ارزیابـی میکنـد؛ سـنتی کـه
دانشـگاه را نهـادی در جسـت و جـوی حقیقـت میبینـد.
در پـس پشـت ایـن شـش مقالـه ،دانشـگاه در خدمـت
آگاهی بخشی به جامعه و خیر عمومی است.
ً
وی خاطرنشـان کرد :نویسـندگان این مقـاالت عمدتا
سـراغ خـود کنشـگران انجمنهـای علمـی رفتهانـد و
براسـاس تجـارب آنهـا بـه آسـیب شناسـی انجمنهـای
علمـی دانشـجویی پرداخته انـد .نکته مثبت دیگـر در این
ً
مقـاالت ایـن اسـت کـه خصوصـا بـه دانشـگاههای
شهرسـتان ها توجـه کردهانـد .در مقاله دکتـر منصوری که
مبتنـی بـر نگاه تجـاری به دانشـگاه هاسـت ،بحـث عبور
از دانشـگاه نسـل اول به دانشـگاه نسـل دوم به مفهوم عبور
از دانشـگاه هومبولتـی -که قرار اسـت در خدمت کشـف
حقیقت باشـد -بـه دانشـگاهی که میخواهـد در خدمت
بازار باشـد ،طرح شـده اسـت .لـذا انجمنهـای علمی را
هـم براسـاس چنیـن فهمـی از دانشـگاه ارزیابـی کـرده
اسـت .البتـه نهـاد دانشـگاهی عالوهبـر تهاجـم بـازار بـا
تهاجم سیاست و حاکمیت هم مواجه است.

بهعقیـده ایـن جامعـه شـناس در ابتـدای دهـه ۹۰
شـاهد چرخشـی پارادایمـی در کل کشـور از مباحـث
سیاسـی به مباحـث اجتماعی هسـتیم که در دانشـگاه هم
نمـود یافتـه اسـت .گسسـت اجتماعـی ،افزایـش فسـاد یا
ظهـور فردگرایـی خودخـواه از شـواهد عینـی این چرخش
چارادایمی است.
ذاکـری تصریـح کرد :سـوژه فردگـرای خودخـواه که با
عبور از دانشـگاه نسـل اول به دانشـگاه نسـل دوم در پیوند
اسـت و در انجمنهـای علمی دانشـجویی نیـز تولد آن را
مشـاهده میکنیـم ،تعلق خاطری به جامعـه و خیرعمومی
نـدارد ،و بـه شـدت موافـق ایـن اسـت کـه هزینـهای در
سیاسـت پرداخـت نکنـد و فقـط بـه فکـر منافع شـخصی
خـود اسـت .ایـن سـوژه راه بهرهمنـدی از امتیـازات و این
کـه چگونـه از دانشـگاه پلـی بـرای موفقیـت فـردی خـود
بسازد را خوب میداند!
ذاکـری افـزود :در ایـن کتـاب انجمنهـای علمـی
ً
عمدتـا به عنـوان نهادی کـه فعالیت در آن مثبت اسـت در
نظـر گرفتـه شـده امـا پرسـش این اسـت کـه آیـا در چنین
فضایـی یعنـی بـا ظهـور فردگرایـی خودخـواه ،فعالیـت با
نیـت و هـدف کمـک به جامعـه انجـام میشـود؟ تأثیرات
پارادایـم جدیـد در انجمنهـای علمی دانشـجویی بهویژه
در رشـتههای غیرعلـوم انسـانی بسـیار مشـهود اسـت که
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هدف بیشتر منافع شخصی است تا کمک به جامعه.
وی در عیـن حـال تصریـح کـرد کـه ایـن چرخـش
پارادایمـی بـه معنـای حـذف کامـل سـوژه دانشـگاه
ً
هومبولتـی نیسـت و خصوصا در رشـتههای علوم انسـانی
و اجتماعـی  ،تأثیـرات ایـن پارادایـم شـیفت کـه بیـش از
همـه بـه بحرانهـای جامعـه ایـران برمیگـردد و لـذا
ً
مسـتقیما بـا ایـن علـوم در ارتبـاط اسـت به شـدت سـایر
رشتهها نیست.
ً
ذاکـری بـا ابـراز ایـن عقیـده کـه اساسـا دامـن زدن به
فعالیـت در انجمنهـای علمـی دانشـجویی از سـوی
برخـی سیاسـتگذاران فرهنگـی در برخی دورههـا در پیوند
و همدسـتی بـا گسـترش سـوژه فردگـرای خودخـواه در
دانشـگاهها صـورت گرفته اسـت اظهار داشـت :این تعبیر
ناظـر به اهـداف و منافـع واحد سـوژه فردگـرای خودخواه
و سیاسـتگذارانی اسـت کـه برای سـوق دادن دانشـجویان
از فعالیتهـای سیاسـی بـه فعالیتهـای علمـی تلاش
میکنند.
وی بـا بیـان ایـن کـه جـای پرداختن بـه این سـوژه که
متناسـب بـا تغییـر کارکـرد دانشـگاه از کشـف حقیقـت و
آگاهـی بـه خدمـت بـه بـازار و تجـاری سـازی گسـترش
یافتـه و بیشـتر در انجمنهـای علمـی دانشـجویی فنـی و
علـوم پایـه بـروز یافتـه در کتـاب خالـی اسـت اظهـار
داشـت :در بررسـی انجمنهـای علمـی دانشـجویی باید
تیپهـای مختلـف و چرخـش پارادایمی صـورت گرفته را
نیـز در نظـر گرفـت کـه در ایـن چارچـوب نگاه ما نسـبت
ً
بـه فعالیـت در این انجمنهـا ضرورتا مثبـت و در خدمت
خیر عمومی نخواهد بود.
در بخـش سـوم این نشسـت دکتـر رضا ماحـوزی دبیر
این نشسـت نیز بـا طرح کنشـگریهای متقابل اسـتادان و
دانشـجویان در قالـب فعالیتهـای علمی دانشـجویی در
انجمنهـای علمـی بیـان داشـت در امـر واقـع ،شـاهد
کنشـگریهای معطـوف بـه مالحظـات غیرعلمـیای
هسـتیم کـه خـود را در هیئـت فعالیتهـای علمـی
دانشـجویی برمیکشـند و شایسـته اسـت در مطالعـات
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اجتماعـی تشـکلهای دانشـجویی ایـن مقولـه و اشـکال
متعدد آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
دکتـر باقرپـور هـم بـا تأییـد اظهـارات دکتـر ذاکـری
اظهـار داشـت :نمودهایـی از همیـن کژکارکردهـای
انجمنهـای علمـی دانشـجویی بـا ورود سـوژه فردگـرای
خودخـواه را در دوران مسـئولیت خود شـاهد بـودم؛ اینکه
بسـیاری از دانشـجویان سـئوال میکردنـد کـه فعالیت در
انجمنهـای علمـی چـه مـا بـه ازای مالـی بـرای آنهـا
خواهـد داشـت یـا پیگیریهـا و تالشهـای آنهـا تحـت
چـه شـرایطی مشـمول بهرهمنـدی برگزیـدگان جشـنواره
حرکت از مزایای بنیاد ملی نخبگان میشود

نقد و بررسی كتاب
مسئله علم و علم انسانی در
دارالفنون عصر ناصری
نشسـت نقد و بررسـی کتاب «مسـئله علـم و علم
انسـانی در دارالفنـون عصـر ناصـری» دوشـنبه 20
مردادمـاه  1399سـاعت  3الـی  5بـا حضـور ابراهیم
توفیـق ،رضا منصـوری ،نوید نادری ،رضـا ماحوزی و
مهـدی یوسـفی به صـورت مجازی از سـوی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم برگـزار
شد.

در ابتـدای این نشسـت ،دکتـر ابراهیم توفیـق به عنوان
یکـی از مؤلفـان کتـاب اظهـار داشـت :در ایـن کتـاب
برخلاف اغلـب تحقیقات انجـام شـده دربـاره دارالفنون
که تمرکزشـان بر بررسـی فضـا زمان و میـدان نیرویی بوده
کـه در آن علـم امکان پذیر شـده سـعی کردیم بـا تمرکز بر
تاریـخ علـم و کتـاب هـا و متونـی کـه در آن دوره توسـط
اسـاتید و دانـش آمـوزان دارالفنـون تألیـف شـده بررسـی
کنیـم کـه چـه رگ و ریشـهای از علـوم انسـانی در دوره
دارالفنـون وجود داشـته اسـت .علوم انسـانیای کـه در آن
دوره شـاهدیم شـامل تاریـخ و جغرافیـا به معنـی مدرن آن
هـا و ادبیـات و عربـی اسـت کـه از گذشـته وجود داشـته
ٌ
انـد یعنـی طالیههـای اولیـه آنچـه بعـدا بـه عنـوان علـوم
انسانی شناخته شده است.
وی بـا بیان این کـه در کمتر اثری به بررسـی دارالفنون
از روی تألیفـات و ترجمههـای بـه جـا مانـده از آن دوره
پرداخته شـده اسـت ،اظهـار داشـت :یکی از عمـده علل
کـم کاری در زمینـه متـون و تألیفـات دوره دارالفنـون،
وضعیـت نامناسـب آرشـیو بـر جـای مانـده از آن دوره
اسـت .بـا وجـود اهمیت ویـژه دارالفنـون بهعنـوان نهادی
کـه پایـه شـکلگیری علـم و تجـدد در ایـران بوده اسـت،
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نبـود آرشـیوی مناسـب از آن دوره سـئوال برانگیز اسـت و
ٌ
اتفاقا همین مسـئله اسـت که برداشـتهای اشـتباه درباره
دارالفنون را باعث شده است.
توفیـق با اشـاره بـه قرائت خاصی کـه دربـاره چگونگی
تأسـیس دارالفنون مطرح  است و براسـاس آن ،دارالفنون در
برهوتـی شـکل گرفته کـه از ابتـدا برهوت بوده یـا اگر زمانی
بسـیار دور رونقـی از علـم در آن وجود داشـته ،سـدهها قبل
دچـار انحطاط شـده اسـت ،اظهـار داشـت :براسـاس این
قرائـت در فضایی سـنتی که امـکان ورود به دنیـای جدید را
نمیدهـد ،معـدود چهرههایی مثـل امیرکبیر پیدا میشـوند
کـه ناگهـان گویی با خوردن سـنگی آسـمانی بر سرشـان از
خـواب بیـدار میشـوند و درمییابنـد کـه علـت عقـب
ماندگـی و شکسـتهای ایـران در جنـگ بـا روسـیه،
بیتوجهـی بـه علـم مـدرن بـوده و بـر ایـن اسـاس زمینـه
شکل گیری دارالفنون فراهم میشود.
ٌ
وی خاطرنشـان کـرد :دارالفنـون عمدتـا در چنیـن
فضایـی و بـدون توجـه بـه متـون بـه جـا مانـده از آن دوره
خوانـده میشـود در حالـی کـه وقتـی متـون و کتابهـای
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بـر جـای مانـده از مدرسـان و دانشـجویان دارالفنـون را
بررسـی میکنیـد بـا فضایی تاریخـی مواجه میشـوید که
چنیـن داوری تجددگرایانه و سـوژه محـور از تاریخ نگاری
علـم در ایـران را ناممکـن میکنـد .در واقـع در مواجهه با
ایـن متون بـه صورت اکتشـافی بـا لحظاتی مواجه شـدیم
که خودمان از قبل حدس نمیزدیم.
توفیـق خاطرنشـان کـرد :در ایـن کتـاب نشـان دادهایم
کـه شـکلگیری دارالفنـون نتیجـه یـک برنامـه از پیـش
طراحی شـده نبوده بلکه حاصل صدایـی از  بین صداهای
مختلـف اسـت کـه در تـوازن قـوای آن دوره ممکـن شـده
اسـت .حداقـل از حـدود یـک قـرن قبـل از تأسـیس
دارالفنـون ،نخبـگان بـا مسـائل علـوم مـدرن شـکل گرفته
در اروپـا درگیـر بودهانـد و فضا بـه گونهای نبـوده که گویی
صاعقه وار به ضرورت تاسیس دارالفنون پیبردهاند.
مؤلـف کتاب “مسـئله علـم و علم انسـانی در دارالفنون
عصـر ناصـری” خاطرنشـان کـرد :در فصل سـوم کتاب در
ایـن خصـوص که در چـه متن تاریخـی و زمـان – فضایی و
براسـاس چه فهمـی از دانش ،شـکلگیری دارالفنون ممکن

شـده توضیـح دادهایـم و در فصـل چهـارم بـه ایـن مسـئله
پرداختهایـم کـه افراد تعییـن کننده در تأسـیس دارالفنون چه
فهمـی از علـم داشـتهاند .از لحظات اکتشـافی کـه برای ما
خیلـی جالـب بـود ایـن کـه دیدیـم برخلاف قرائـت
تجددگرایانـه از دارالفنون که تمام افراد مؤثر در شـکلگیری
آن از نجم السـلطنه تا اعتمادالسـلطنه و میـرزا ملکم خان را
در سـازماندهی گسسـتی تاریخـی از یـک وضعیت سـنتی
برهـوت بـه وضعیـت مـدرن یکدسـت و همسـو میبیند و
آنهـا را بـه کپیبـرداری ناقـص از غـرب و در نتیجـه
نابسـامانیهای بعـدی در سیاسـت و تجـدد و دانشـگاه مـا
ٌ
متهـم میکنـد ،اتفاقـا در آن دوره نه با جریانی یکدسـت که
حداقل با سه گرایش مختلف مواجه بودهایم.
بـه گفتـه دکتـر توفیـق ،یکـی از  مؤثرتریـن چهرههـا و
جریانهـای کلیـدی در تأسـیس دارالفنـون ،طبیبـی بـه نام
میـرزا تقـی انصـاری کاشـانی بـوده کـه بـا نگاهـی شـرق
شناسـانه ،هـر آنچه مربوط بـه قبل اسـت را خوانده و معتقد
اسـت خودمـان هیچ چیـز نداریم و باید وارد کنیـم و در این
مـورد ،ناامیـد هـم هسـت .در مقابـل نجمالدولـه و اعتماد
السـلطنه در فضایی هسـتند کـه تفکیکهایی مثل شـرقی و
غربـی و سـنتی و مـدرن از مفهـوم علـم در ذهنشـان وجود
نـدارد و علـم را مجموعـه علـوم -صـرف نظـر از محـل
پیدایـش آنهـا -میفهمنـد و تبادل علـم با خـارج را روالی
عـادی و معمـول میبیننـد .رویکـرد دیگـر هم ملکـم خان
ٌ
اسـت کـه او هـم نـگاه منفـی نـدارد و بـا رویکـردی  کامال
تکنیکـی بـه علـم میخواهـد علـوم را وارد و آن را بـا
حیطههای مختلف از جمله حکمرانی مرتبط کند.
توفیـق در پایان خاطرنشـان کـرد :در فصل پایانی سـعی
ٌ
کردهایـم آغازههـای شـکلگیری آنچـه را کـه بعـدا بهعنـوان
علوم انسـانی شـناخته میشود را نشـان دهیم .مسئله دیگری
کـه مـا به آن دسـت پیـدا کردیـم ایـن اسـت کـه در آن دوره،
مسـئله این کنشگران شرق و غرب ،اسلام و غیر اسالم و …
نیسـت بلکه گرایش به دانسـتن وضعیتی اسـت که در آن قرار
ٌ
دارنـد مثلا بومیسـازی کـه موردنظـر نجمالدولـه اسـت
بسیار متفاوت از بومیسازی کنونی است..
دکتـر رضـا منصوری ،اسـتاد فیزیـک دانشـگاه صنعتی

شـریف و دیگر سـخنران این نشسـت هم با ابراز خرسندی
از تالشهـای مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
انتشـار حـدود  ۳۰جلـد کتـاب در زمینـه تاریـخ علـم و
مسـائل آمـوزش عالـی گفت :این کتـاب مسـتقل از این که
چـه قـدر تأثیرگـذار بـوده زمینـه را بـرای تحقیقـات و
سیاستگذاریهای علمی بعدی هموار میکند.
وی بـا بیـان ایـن کـه انتظـارش از ایـن کتاب بیشـتر از
چیـزی بـوده کـه بـا مطالعـه کتـاب دیـده اسـت ،اظهـار
داشـت :ایـن کتـاب حاصـل پژوهشـی در آثـار مکتـوب
دارالفنـون اسـت که  از یـک تحقیق در زمینه علوم انسـانی
و تاریـخ علـم ایـران هـم همیـن انتظار مـیرود کـه به هر
مکتوبـی و حتـی گفتـهای در ایـن زمینـه مراجعـه کند .در
عنـوان کتـاب ،علم انسـانی آمده اسـت که منظـور از آن را
متوجـه نشـدم یعنـی نـه در ایـران و نـه در خـارج کشـور
ندیـدهام کـه از بخشـی از علـوم انسـانی بهعنـوان “علـم
انسانی” یاد شده باشد.
دکتـر منصـوری بـا بیـان این کـه بـرای بررسـی اتفاقی
ٌ
مثـل تأسـیس دارالفنـون در  ۱۵۰سـال پیـش طبعـا بایـد
فضـای فکری آن دوره و سـالهای قبل و بعـد آن را در نظر
گرفـت اظهـار داشـت :بـه نظـر میرسـد کتـاب توصیف
درسـتی از شـرایط آن دوره نداشته اسـت .مؤلفان کتاب از
آشـنایی نخبـگان با علـم مدرن از سـالها قبل از تأسـیس
دارالفنـون میگوینـد ولـی بایـد توجـه داشـت کـه دربـاره
دورهای صحبـت میکنیـم کـه حکیـم سـبزواری از
بزرگتریـن علمـا و چهرههـای علمـی وقـت بر مبنـای ادله
علمـی ،عکـس گرفتـن را غیرممکن میدانسـته و تا زمانی
کـه عـکاس ناصرالدیـن شـاه با اصـرار زیاد ،عکسـی از او
نمیگیـرد از ادعـای خـود بـر نمیگـردد .کتاب شـواهدی
از   ۸۰سـال قبـل و دوره زندیـه آورده در حالی که همزمان
بـا زندیه در اروپا دانشـمندان بزرگی مثـل الپالس را داریم
کـه هنـوز بـه نوشـتههای او اقتبـاس میکنیـم .اگر بـه قبل
از ایـن دوره یعنـی دوره صفویـه نـگاه کنیـم ،در زمان شـاه
عبـاس دوم  و  ۵۰سـال بعـد از گالیلـه اولین تلسـکوپ به
ٌ
ایـران وارد شـد ولـی بـه جز یـک منجـم تقریبـا هیچ کس
توجهی به این وسیله نداشت.
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نویسـنده کتـاب “معماری علـم در ایران” با اشـاره به این
کـه در آن کتـاب و آثار دیگـرش ،نمونهها و شـواهد مختلفی
را از طـرز تلقـی ایرانیـان دربـاره علم در سـالهای مقـارن با
تأسـیس دارالفنون نقل کرده اسـت ،اظهار داشـت :در کتاب
دکتـر توفیـق و همکارانش تصویـری از آن دوره ارایه شـده که
انـگار تلقی و تصور درسـتی از علم در ایران وجود داشـته که
ٌ
ایـن ادعا را قویا رد میکنم .در کتاب عنوان شـده که تأسـیس
دارالفنـون ناگهانی نبوده و مقدماتی داشـته اسـت که در مورد
ٌ
هـر تأسیسـی کاملا بدیهـی اسـت و جایـی ندیـدهام کـه
نویسـندهای ادعـا کرده باشـد که ناصرالدین شـاه در سـفر به
ٌ
فرنـگ ،سـاختمان دارالفنـون را به ایـران آورده و طبعـا این که
شـکلگیری دارالفنـون ،زمینههـا و مقدماتـی داشـته مـورد
اتفاق نظر است.

وی افـزود :در فصـل اول کتـاب از دارالفنـون به عنوان
“آغـازگاه نهـاد دانـش مـدرن در ایـران و موجـد و مـروج
طبقهبنـدی نویـن از علـوم در کشـور”  یـاد شـده و مسـاله
کتـاب ،این عنوان شـده کـه دارالفنون “چگونـه این مهم را
از طریـق تولیـدات علمـی خـود دنبـال کـرده اسـت ”.در
حالـی کـه دارالفنون ،یک مدرسـه یا دبیرسـتان حداکثر در
حـد فـوق دیپلم بـوده که بـا هدف تأمیـن نیازهـای نظامی
و تا حدی مهندسـی کشـور راه اندازی شـده بود و بررسـی
و مقایسـه سـطح کتابهـای آن بـا کتابهـای خارجی آن
دوره ایـن مسـئله را به روشـنی نشـان میدهد؛ لـذا ،معلوم
نیسـت ایـن ادعای بـزرگ دربـاره دارالفنون از کجـا آمده و
ٌ
آیـا مثلا مکتبی در ایـران وجـود دارد که دارالفنـون را مهد
علم نوین در کشور میداند؟

ایـن اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف که معتقد اسـت
حتـی در ایـران امروز هـم ،هنوز تصـور درسـتی از مفهوم
“علـم” و تفـاوت آن بـا “دانـش” نداریـم ،اظهار داشـت:
علـم ،یـک پدیـده پیچیـده اسـت کـه حاصـل آن کـه در
نهایـت در کتابهـا میآیـد ،دانـش ()knowledge
اسـت .بـا ایـن حـال در این کتـاب تفکیکـی بیـن دانش و
علم صورت نگرفته است.

اسـتاد فیزیـک دانشـگاه صنعتـی شـریف در ادامـه بـا
اشـاره بـه برخـی تعابیـر مـورد اسـتفاده در کتـاب مثل این
کـه “زاویـه تحقیـق ،نزدیـک به تاریـخ علم اسـت” گفت:
در کتـاب بـه وفـور از چنیـن مفاهیمـی اسـتفاده شـده که
ٌ
“خـوش تعریف” نیسـتند مثال معلوم نیسـت کـه منظور از
ٌ
زاویـه نزدیـک بـه تاریـخ علـم دقیقـا چیسـت .در کتـاب
همچنیـن بـه وفـور گزارههایـی مطـرح شـده کـه منبـع یـا
ٌ
مبنـای مشـخصی ندارنـد .مثلا سـوال کلـی تحقیـق این
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عنـوان شـده کـه “کتـب نوشـته شـده در دارالفنـون چـه
ادعاهـای نویـن در حـوزه علـم دارنـد و چـه تصویـری از
علـم انسـانی را ممکـن مـی کننـد ”.از دیـد تاریـخ علـم
ٌ
اساسـا در آن دوره ،چیـزی بـه عنـوان علوم انسـانی وجود
نداشـته و تـازه در نیمـه دوم قـرن نوزدهـم بـود کـه بحـث
انتـزاع علوم انسـانی از علـوم تجربی مطرح شـد .آنچه در
دوره دارالفنـون مطـرح بـوده تاریـخ و جغرافیـا و مقـداری
ٌ
جمعیـت شناسـی – البته نـه به معنـای امروزی کـه عمدتا  
آمـار ریاضـی – بود و جز تاریـخ و ادبیات کـه از قدیم بوده
هیچ زمینه ای از علوم انسانی در کتاب نمیبینیم.
دکتـر منصـوری افـزود :این کـه در کتـاب ،جریانهای
فکـری مؤثـر در دارالفنـون بـه نوعـی تفکیـک شـدهاند،
جالـب اسـت ولـی بـه هـر حـال میتـوان گفـت بـه تعداد
 ۱۴۰مـدرس خارجـی و ایرانی دارالفنون و افـراد دیگری که
در آن دوره قصـد داشـتند ایـران را بـه سـمت تجـدد ببرنـد
طـرز فکـر وجود داشـته و مشـخص نیسـت این سـه یا پنج
فـرد یـا جریان بر اسـاس چه شـواهدی برجسـته شـدهاند و
چـه ارتباطـی با کتـب دارالفنـون و چه فایـدهای بـرای ایران
امـروز دارد .از دیگـر نکاتـی کـه در کتـاب بـه چشـم
میخورد ،زدن برچسـب شـرق شناسـانه به کاشـانی اسـت
کـه بیـش از هـر چیـز ،برچسـبی سیاسـی اسـت کـه او را
فـردی بـا طرز فکر  مستشـرقان معرفی میکند یعنی کسـانی
که شـرقیها از جملـه ایرانیان را قابل نمیدانسـتند و نگرش
اسـتعماری داشـتند کـه چنیـن ادعایـی دربـاره کاشـانی را
کاملا رد میکنـم .او فـردی بـوده که علم مـدرن را تا حدی
درک میکـرده و بـه درسـتی معتقـد بـوده کـه برای ایـران آن
زمـان ،زود اسـت .در شـرایطی کـه پـس از  ۱۵۰سـال،
دانشـگاههای مـا در حـد دبیرسـتان هسـتند ،تکلیـف
دارالفنون که حداکثر دبیرستان بوده ،روشن است.
عضو فرهنگسـتان علـوم در ادامه از این کـه در کتاب به
برخـی مدرسـان برجسـته دارالفنـون مثـل میـرزا کاظـم
محالتـی -از  شـیمیدانهای برجسـته کـه بعـدا بـه همیـن
دلیـل ،شـیمی لقـب میگیـرد – توجـه نشـده اسـت ،انتقاد
کـرد و گفـت :نگاهی به کیفیـت پایین کتـب دارالفنون مثل
کتـاب فیزیک آن که توسـط کشیشـی نوشـته شـده بـوده که

در مقایسـه بـا فیزیکدانان  آن روز اروپـا ،درجه چهار هم به
شـمار نمیرفتـه نشـان میدهـد دارالفنـون محلی بـوده که
برجسـتهترین جوانهـای ایرانـی در آنجـا جمع شـده بودند
و معلمـان درجه سـه و چهار بـرای آنها تدریـس میکردند
که گاهی هم اشتباه درس میدادند.
دکتـر منصـوری در پایـان نبـود فهرسـتی از مجموعـه
کتابهـا و نوشـتههای بـر جـای مانـده از دارالفنـون و
نویسـندگان آنهـا را از دیگر مشـکالت کتـاب عنوان و در
عیـن حـال ایـن اثـر را آغـازی بـرای کارهـای جدیتـر در
این حوزه عنوان کرد.
نویـد نـادری هـم کـه بـه عنـوان ناقـد در این نشسـت
مجـازی شـرکت داشـت بـا بیـان اینکه بـا کلیـت کتاب و
تحقیـق انجـام شـده بسـیار همدل اسـت ،گفت :پرسـش
اصلی کتاب این اسـت که کتب نوشـته شـده در دارالفنون
چـه تصویـری از علـم انسـانی را ممکـن میکنـد و چـه
لحظاتـی از علـوم انسـانی امروزیـن را بـارور کـرده و چـه
ریشـهها و تبارهایـی از علـوم انسـانی در دارالفنـون قابـل
پیگیـری اسـت .مـن در ادامـه ،ایـن پرسـش را مطـرح
میکنـم کـه آن تصویری از علوم انسـانی که کـه دارالفنون
را  ممکـن کـرده اسـت خـود بـر مبنـای چـه تصویـری از
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موقعیـت ملی ،تاریخ بـه میانجی اتنوگرافـی از دل جغرافیا
بـر مـی آیـد ،انسـانی کـه موضـوع مطالعـه علـم انسـانی
است ،کدام است؟

انسـان شـکل گرفته اسـت و چه مفهومی از انسـان را نشـر
داده اسـت؟ فکـر مـی کنـم ،جواب کوتـاه به این پرسـش،
«انسـان علمـی» باشـد و بـا ایـن گـزاره کتـاب بـه شـدت
موافقـم کـه چیـزی کـه دربـاره علـم و علـم انسـانی در
دارالفنـون مهـم اسـت ،نـه درسـتی فهم ایـن افـراد از علم
غربـی بلکـه اثـرات فهـم آنهاسـت و بـه همیـن سـیاق،
چیـزی کـه از انسـان علمـی بـرای مـن مهـم اسـت نـه
محتوای حقیقی  که اثرات داللتی آن است.
وی در ادامـه بـه کتاب “مسـالک المحسـنین” نوشـته
عبدالرحیـم طالبـوف تبریـزی اشـاره کـرد کـه چنـد سـال
پـس از دوره ناصـری و قبـل از انقالب مشـروطه در قالب
سـفرنامهای خیالی نوشـته شـده  اسـت .این کتاب داستان
هیأتـی متشـکل از سـه مهندس ،یـک طبیب و یـک معلم
شـیمی اسـت کـه از اداره جغرافیـای – موهومـی – مظفری
مأموریـت دارنـد کـه بـه قلـه دماوند صعـود کننـد ،معدن
یـخ طـرف شـمالی را مالحظه و ارتفـاع قله و نقشـه معابر
را ظـرف سـه مـاه بـه اداره تحویل دهنـد .این سـفر علمی
جغرافیایـی در روایـت طالبـوف در واقـع تبدیـل می شـود
بـه بحث درباره دولت ،اسـاطیر و … و ادبیات واسـطه ای
است بین جغرافیای سیاسی و انسانی و تاریخ.
نـادری پـس از میانبـری کـه به ایـن کتاب زد ،پرسـش
اولیـه خـود را ایـن طـور صورتبندی کـرد که وقتـی در یک
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دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم در ایـن نشسـت بـا
بیـان اینکـه وقتـی از دوره ناصـری حـرف میزنیـم از دوره
ای پنجـاه سـاله حـرف میزنیـم کـه بـرای حیـات فکـری
یـک مدرسـه شـاهی فرصـت بسـیار خوبـی اسـت و
میتوانیـم چنیـن سـنتی را مـورد داوری قرار دهیـم ،اظهار
داشـت :وقتـی از دارالفنـون صحبت میکنیم بایـد آن را به
سـه دوره آغازیـن ،میانـی و نهایـی تقسـیم کنیـم .پرسـش
اصلـی کتـاب ایـن اسـت کـه دارالفنـون چـه لحظاتـی از
علـوم انسـانی امـروزی مـا را بارور کـرده و چه ریشـهها و
تبارهایـی از علـوم انسـانی در آن قابـل پیگیـری اسـت.
یعنـی فـرض بر این اسـت کـه علوم انسـانی که امـروز در
مراکـز آمـوزش عالـی مـا تدریس میشـود سـابقهای دارد
که به مدرسه دارالفنون گره خورده است.
وی خاطرنشـان کـرد :بـه جـای این که خـط و خطوط
علوم انسـانی را به دارالفنون برسـانم بـه آن زمینه اجتماعی
میپـردازم کـه اجـازه داد چنیـن توسـعهای بـه علـوم
غیرنظامـی و مهندسـی در دارالفنـون پیدا شـود .دارالفنون
برخـی علومـی را کـه پیـش از آن در مـدارس تدریـس
نمیشـد ارائـه داد امـا چه شـد کـه در دوره سـوم یعنی ۱۵
تـا  ۲۰سـال آخـر دوره ناصـری با رشـد رشـتههایی غیر از
نظامـی و پزشـکی و فنی مهندسـی و مطالبه علوم انسـانی
در دارالفنون و فضای بیرون از دارالفنون مواجهیم؟
وی گفـت :برخـی از اسـاتید دارالفنـون از اروپـا آمده
بودنـد و بسـیاری از فـارغ التحصیلان دورههـای اولیـه
دارالفنـون هـم بـرای تحصیـل بـه اروپـا رفتنـد و بـه ایران
برگشـتند و آموختههـای خـود را در کشـور ترویـج کردند.
حـرف دکتـر منصـوری و دکتـر نـادری درسـت اسـت که
تولـد علـوم انسـانی بهمثابـه آنچـه از آن تاریـخ بـه بعـد
بهعنـوان علـوم انسـانی میشناسـیم بـه نیمـه دوم قـرن
نوزدهـم برمیگـردد امـا به این معنـی هم نیسـت که آنچه
بعدهـا بـه عنوان علوم انسـانی خوانده شـد را هـم پیش از

ایـن نداشـتهایم .آثـار کانـت ،فیشـته و حتـی هـگل و …
نشـان میدهـد کـه ایـن متفکـران بـه دنبـال علـم فلسـفه
ٌ
بـوده انـد .نکتـه دیگر این که دقیقـا از ابتدای قـرن نوزدهم
کـه هنـوز تفکیـک علـوم انسـانی و غیـر انسـانی صـورت
ٌ
نگرفتـه بـود در اکثر کشـورهای اروپا خصوصا کشـورهای
التینـی زبانـی کـه میراثـش بـه آلمـان و اتریـش و فرانسـه
رسـیده بـا دو مـوج دانـش رمانتیسـم و روشـنگری مواجه
هسـتیم کـه از نیمـه دوم قـرن هجدهـم شـروع شـدند و
ْ
مشـخصا در ابتـدای قـرن نوزدهـم یعنـی همزمـان بـا
تحـوالت دانشـی در ایران بود کـه موضوع ارتبـاط دانش و
دولـت و دانـش و قـدرت را بـه صـورت ایـدهای جدی در
دانشـگاههای اروپـا مطـرح شـد .متعاقـب آن ،چـه از
جانـب اسـتادان اروپایی دارالفنـون و چـه از جانب دانش
آموختههایـی کـه از خارج برگشـتند بـا موجـی از توجه به
علوم انسانی در کشور مواجه شدیم.
دکتـر ماحوزی خاطرنشـان کـرد :اقتضائـات منطقهای
و بیـن المللـی در وجـه همسـویی جریـان رمانتیسـم و
جریـان روشـنگری در دانشـگاهها و کالجهـای اروپایی به
تدریـج بـه بخشـی از علـوم انسـانی بهـا میدهـد کـه
میتوانـد ایجـاد هویـت کنـد .هویتی کـه به ناسیونالیسـم
منجـر میشـود .مجموعـه آن تحـوالت هویتـی کـه در
ٌ
نظامهـای دولـت ملـت در اروپـا بـروز کـرد ،خصوصـا
تحوالت روسـیه و انگلسـتان به تدریج ایـن ادبیات را وارد
ایـران کرد و روشـنفکران ایرانـی و مطبوعـات مطالبهگر آن
شـدند و فضایی فراهم شـد کـه در دوره مظفری به صورت
حرکـت مشـروطه بـروز پیـدا کـرد .در اروپای نیمـه اول و
دوم قـرن نوزدهـم موجـی را میبینیـم که بر ایـران هم تأثیر
میگـذارد و لـذا طبیعـی بـود که شـمولی از ایـن دانشها
بـه ایـران آورده شـده و بـرای سـاماندهی وضعیـت ملی از
طرف حاکمیت مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد :در کشـوری که خواهـان جبران
عقـب ماندگیهاسـت و از هـر چهـار طـرف در معـرض
تهدیـد همسـایگان اسـت ،علـوم انسـانی و ناسیونالیسـم
برآمـده از آن بـه کمـک قـدرت اجتماعـی و اصالحـات و
دیـوان سـاالری جدیـد میآید تا اوضـاع را به سـامان کند.

ایـن دانـش هـا در چنیـن زمینـهای در دارالفنـون مطـرح
میشـوند .چه همسـو بـا دکتر منصـوری معتقد باشـم که
تولیـد علمـی در دارالفنـون صـورت نمیگرفتـه و چـه بـه
روایـت کتـاب قائـل باشـم کـه تولیـد علـوم انسـانی کرده
اسـت .در میانـه ایـن دو روایـت میگویـم ،شـئونی از این
دانشهـا کـه در اروپـا رایج بوده بـه ایران منتقل شـده و در
پاسـخ بـه این سـئوال که سـهم پایانـی دوره ناصـری را در
حـوزه علـوم انسـانی قابـل توجـه میبینـم چون بعـد از آن
بـا سلسـله گسـتردهای از تحـوالت مواجهیـم کـه علـوم
انسـانی در شـکلدهی آنهـا مؤثـر بـوده و در هـر صـورت
وقتـی تـوپ غلطـان تحـوالت اجتماعـی در پایـان دوره
ناصـری بـه حرکـت در آمـد تـا در دوره پهلوی به تأسـیس
ٌ
دانشـگاه منجـر شـود دائمـا از آن سرچشـمههای
ارزشـمندی کـه در دارالفنـون در دانشهایـی کـه امـروزه
بهعنوان علوم انسانی میشناسیم نیرو میگرفته است.
دکتـر سـید مهدی یوسـفی ،دیگـر مؤلف کتـاب گفت:
در ایـن جلسـه مطالبـی مطـرح شـد کـه گویـی در کتـاب
گفتهایـم علـوم انسـانی در دارالفنـون وجود داشـته که علت
آن را نمیدانـم .در صفحـه دوم کتـاب بـه صراحـت گفتـه
شـده که «علوم انسـانی در آن زمانه معنا نداشـته و در میانه
قـرن نوزدهـم میلادی ،نـه فقـط در ایـران بلکه در سراسـر
جهـان معنایـی معـادل آنچـه امـروز از علـوم انسـانی مراد
میکنیـم ،وجود نداشـته اسـت  ».البته چیزی کـه بعدها به
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نسـبت انسـان شـکل میگیـرد مثـل تمـدن ،فرهنـگ و …
ریشـههای خـود را در دارالفنون نشـان میدهنـد .دارالفنون
در ایـن زمینـه هـا عاملیتـی نـدارد ولـی وقتـی زیـر
میکروسکوپ میگذارید میبینید حضور دارند.
دکتـر یوسـفی بـا اشـاره بـه مطلبـی کـه در نقـد تعبیـر
کتـاب از دارالفنـون بـه عنـوان «آغـازگاه نهاد دانـش مدرن
در ایـران» عنـوان شـد اظهـار داشـت :ایـن طـور مطـرح
میشـود کـه گویـی در کتـاب ،دارالفنـون ،سرچشـمه و
آغـازگاه دانـش نویـن در ایـران عنـوان شـده در حالـی کـه
تعبیـری کـه در کتاب آمـده« ،آغازگاه نهـاد دانش مدرن در
ایران» است و
مگـر قبـل از دارالفنـون چنین نهـادی در کشـور وجود
داشـته اسـت؟ این کـه گفته میشـود به دارالفنـون معلمان
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درجـه سـه و چهـار میآوردنـد مگـر خودشـان
نمیدانسـتند؟ انتظـار داشـتید کـه قلههـای علمـی دنیا در
ایـن مدرسـه تدریـس کننـد؟ کسـانی کـه دارالفنـون را راه
انداختنـد هـم میدانسـتند آن کشـیش بهترین عالـم زمانه
نیسـت ولـی تصـور آنهـا ایـن بـود کـه معلـم درجه سـه و
چهـار هـم بالخـره اطالعاتـی دارد کـه در شـرایط آن روز
ایران مفید است.
دکتـر یوسـفی تصریح کـرد :فضای فکری ایـران در آن
دوران ،جـور خاصـی نبوده بلکـه میدان منازعـه بین افکار
بـوده و بایـد ایـن پیـش فـرض را کنـار گذاشـت و تلاش
کتـاب ایـن اسـت کـه نشـان دهـد دارالفنـون و متـون بـر
جای مانده از آن به ما چه می گویند!

نقد و بررسی كتاب
مطالعات مصرف فرهنگی
در بیسـت و دومیـن نشسـت از مجموعـه
نشسـتهای «علـم و جامعـه» مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی ،کتـاب «مطالعـات مصـرف
فرهنگـی؛ تحلیلـی از زیسـت فرهنگـی دانشـجویی»
تألیـف محمـد رضایـی بـا حضـور ایشـان و دکتـر
مهـرداد عربسـتانی و دکتـر رضـا صمیم نقد و بررسـی
شد.

دکتر رضایی ،جامعه شـناس در خصـوص ایده اصلی
کتـاب خـود گفـت :دوگانهای توسـط پژوهشـکده منتشـر
شـده کـه قسـمت اول بحـث در کتـاب «رهایـی بخشـی
ٌ
مطالعـات فرهنگـی» بـوده و صرفـا هـم بحـث نظـری
دربـاره کار دیگـر نظریهپـردازان نیسـت و تلاش شـده بـه
مطالعـات فرهنگـی در ایران و روند توسـعه آن نیز پرداخته
شـود .در کتاب «مطالعـات مصرف فرهنگـی؛ تحلیلی از
زیسـت فرهنگـی دانشـجویی» سـعی شـده کمـی وارد
دادههـای تجربیتر شـده و از قبـل آن ،برخی از بحثهای
ناتمـام در کتـاب اول به سـرانجام برسـد .لـذا مایلم کتاب
در راسـتای یـک جـدال مفهومـی خوانـده شـود؛ چنان که
همچنـان معتقـدم جامعـه شناسـی ایـران بایـد نسـبت بـه
بازاندیشی در مفاهیمی که به کار میبرد اقدام کند.
وی خاطرنشـان کـرد :فکـر میکنـم ریل اصلـیای که
میتـوان علـوم اجتماعـی را روی آن سـوار کـرد ،همیـن
تالشهـای مفهومـی اسـت کمـا ایـن کـه در غـرب انواع
دسـتکاریهای مفهومـی صـورت میگیـرد و از دل آنهـا
مفاهیمـی تـازه خلق میشـود؛  لـذا دوسـت دارم این متن
بـا همـه کاسـتیها ،تالشـی در جهـت ورود بـه ایـن قبیل
مناقشات مفهومی دیده شود.
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دکتـر رضایـی بـا بیـان ایـن کـه قـرار نیسـت در ایـن
مجادلـه مفهومـی ،هماننـد برخی شـاخههای دیگـر علوم
اجتماعـی ،دوگانـه سـازیهای مفهومی جدیـدی صورت
گیـرد ،اظهار داشـت :مشـیای کـه مطالعـات فرهنگی به
مـن آموختـه ،ایـن اسـت که بایـد از ایـن دوگانه سـازیها
اجتنـاب کـرد و بـه جـای آن بـه نقـاط تعـادل تـازهای از
حیـث مفهومـی رسـید .میتـوان از ایـن نقطـه تعـادل دو
برداشـت داشـت؛ یکـی ایـن که بایـد «تسـامح مفهومی»
(نقطه وسـط ارسـطویی) یا بـه تعبیری اعتـدال برقرار کنیم
کـه ایـن طـور نیسـت؛ بلکـه ،توجـه بـه ایـن اسـت کـه
پدیدههـا از اسـاس متکثـر هسـتند؛ لـذا بایـد مفاهیـم
جدیـدی را خلـق کـرد کـه ابعاد جدیـدی را بـه دانشهای
موجـود بیافزایـد .این برداشـت ،ضمن این کـه تعارضات
بیـن مفاهیـم را عـزل نمیکنـد ولـی میگویـد تلاش باید
بر این باشـد که سـاحتهای جدیـدی از ابعـاد اجتماعی
گشوده شود.
ایـن جامعه شـناس خاطرنشـان کـرد :وقتی چند سـال
پیـش ،بحـث «از مرکزیت افتـادن مفهوم جامعـه» را طرح
میکـردم ،مرحـوم دکتـر قانعـیراد برمیآشـفت و بـزرگان
دیگـری هـم در جامعه شناسـی هسـتند که همچنـان فکر
میکننـد مـا در مطالعـات فرهنگـی بـه علـوم اجتماعـی
خیانـت میکنیـم و مفهـوم جامعـه را تضعیـف میکنیـم؛
توضیحـات اولیـه من به نوعی پاسـخ بـه این مناقشـه بود.
هرگـز چنین عقیـدهای ندارم کـه مفهومی بهعنـوان جامعه
نداریـم و نمیتـوان بـا مفهـوم جامعـه کار کـرد ولـی بـه
تلاش بـرای ارائـه مفاهیـم تازهتـر بـرای نشـان دادن ابعاد
تازه جامعه اعتقاد دارم.
وی افـزود :وقتـی بـا مفهـوم «ناجامعـه» در ایـن کتاب
مواجـه میشـوید بـه معنای کشـیدن فرش زیر پـای جامعه
نیسـت و بلکـه رسـیدن به سـاحتهای ناجامعـهای چیزی
اسـت کـه االن تحت عنـوان یک مفهـوم (جامعه) شـناخته
میشـود .در همیـن راسـتا ،کتـاب تلاش میکنـد وارد
دادههـای تجربـی شـود و بـه نتایجـی میرسـد که با سـایر
تحقیقـات علوم اجتماعی در ایران مقداری متفاوت اسـت.
اگر بـه دادههای تجربـی در علوم اجتماعی ایـران نگاه کنید
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ٌ
عمومـا در پـی اثبـات فرضیـه هسـتند ولـی در ایـن کتـاب
ٌ
ٌ
ٌ
ندرتـا فرضیـهای اثبـات میشـود و اتفاقـا دائمـا تلاش
میشـود اثباتهـای از پیش موجـود ،متزلزل شـوند؛ یعنی
بـه نوعـی برای به چالش کشـیدن دانسـتههایی اسـت که از
قبل فکر میکنیم درست است.
دکتـر رضایـی در ادامـه بـه بیـان مثالهایـی بـرای
توضیـح بهتـر ایـن مطالـب پرداخـت و گفـت :معمـوال
کمتر کسـی اسـت کـه فکر کند جامعـه ایرانـی ،جامعهای
مشـارکتی اسـت و البتـه دادههـا هم نشـان میدهـد میزان
مشـارکت اجتماعـی از لحاظ عددی و درصد باال نیسـت.
مـن هـم ایـن مسـئله را انـکار نمیکنـم امـا چیـزی کـه
وجـود دارد ایـن کـه وقتـی در کتـاب ،دادههای ایـران را با
ٌ
دادههـای بینالمللـی مقایسـه میکنیـم میبینیم کـه اتفاقا
میـزان مشـارکت انجمنـی در ایـران بـا کشـورهایی مثـل
سـوئد ،کـره جنوبـی و ژاپن و آلمـان خیلی تفـاوت ندارد؛
در حالی که اگر قرار باشـد مدرنیته ،کشـورها را مشـارکتی
ٌ
کنـد تبعـا چنیـن کشـورهایی بایـد از لحاظ این شـاخص
وضعیـت بـه مراتـب بهتـری نسـبت بـه ما داشـته باشـند.

ٌ
ایـن کار را قبلا دربـاره قانونگریـزی هـم کـه از لحـاظ
نمودارهـای بیـن المللی در رتبههای بسـیار پایین هسـتیم
انجام دادهام.
ٌ
دکتـر رضایـی در ادامـه بیـان داشـت :اتفاقـا از لحاظ
شـفافیت هـم مـا را در انتهای جـدول میگذارنـد .اینها را
انـکار نمیکنـم ولـی وقتـی در دل دادههـا میرویـد
ٌ
میبینیـد حرفهایـی هسـت کـه باید گفتـه شـود؛ مثال از
حیث شـاخص «احسـاس اجرای عدالـت در قوه قضاییه»
اگـر دادههـای حاصـل از پیمایشهـای فرهنگـی در
کشـورهای دیگـر را مالحظـه کنیـم؛ تفاوت چندانـی با ما
ندارنـد .در واقـع ،افـت رتبـه مـا در ایـن زمینه بـه دلیل دو
شـاخص دیگر اسـت که تأثیـر زیادی در پاییـن آوردن رتبه
کشورها دارد.
وی بـا بیـان ایـن که ایـده محـوری این کتاب ،سسـت
کـردن پایههـای برخـی دانسـتههای بـه غلـط تثبیت شـده
دانشهـای اجتماعـی ماسـت کـه از دل مفاهیـم تثبیـت
شـدهای مثـل جامعـه ،هویـت ،مشـارکتهای انجمنـی و
… برمیآیـد و باعـث میشـود درک ناکافـی از جامعه پیدا
کنیـم ،اظهـار داشـت :بـرای دیـدن ایـن سـاحتهای بـه
اصطلاح خـرد ناجامعـهای ،بایـد مفاهیـم جدیـدی را

افـزود .بخشـی از ایـن کار به مفهـوم ارزندهای اشـاره دارد
کـه «مصـرف فرهنگـی کاال» بـه جـای «مصـرف کاالی
فرهنگـی» اسـت کـه از ایـن لحـاظ ،ایـن کتـاب در ادامه
همـان بحث «ناجامعه» اسـت .در حـال حاضر تحقیقات
زیـادی روی مصـرف کاالهـای فرهنگی انجام میشـود و
ضـرورت هـم دارد کـه کارهـای بیشـتری در ایـن زمینـه
انجـام شـود امـا صحبـت من ایـن اسـت که اگـر مصرف
فرهنگـی کاال را بـه جـای آن وارد بحـث کنیـم ،داسـتان
عـوض میشـود و موضوعـی اسـت که مـا مدعی هسـتیم
در مطالعـات فرهنگـی بـه آن میپردازیـم و اگر قرار باشـد
مـرزی بیـن مطالعـات فرهنگـی بـا دیگـر شـاخههای
جامعـه شناسـی در بحـث مصـرف قائـل باشـیم ،همیـن
مصرف فرهنگی کاال ،کفایت میکند.
وی تصریـح کـرد :بخـش سـوم از ایـده کلـی کار ،این
اسـت کـه این اثر بـه دنبال بازآرایـی یا بازسـازی مفاهیم در
پـی بازسـازی نظری و روشـی مطالعـات مصـرف در ایران
هم هسـت و سـعی شـده بـا مبنـا قـرار دادن «مـدل چرخه
فرهنـگ» کـه در دهه  ۱۹۷۰توسـط اسـتوارت هـال مطرح
شـده ،وارد ایـن بحث شـود .پایههـای مفهومـی این بحث
هـم در کتـاب «رهایـی بخشـی مطالعـات فرهنگـی» آمده
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اسـت .ایـن ها چیـزی نیسـت کـه در جامعه شناسـی ایران
زیـاد بـه آن پرداختـه شـده باشـد و میتوانـد دسـتاوردهای
تـازه ای را از طریـق مطالعـات فرهنگی به حـوزه مطالعات
اجتماعی ایران پیشکش کند.
دکتـر رضایـی از ایـن طـرح بحـث جدیـد بـه عنـوان
«نظریـه تحلیـل هماینـد کردارهـای مصرفـی» یـاد کرد و
گفـت :زمانی کـه افتخار داشـتم معلم مطالعـات فرهنگی
در دانشـگاه علـم و فرهنـگ باشـم همیشـه ایـن سـئوال را
داشـتم که دسـتاورد مطالعـه فرهنگی را چگونـه میتوان از
سـایر شـاخههای علـوم اجتماعـی ،متمایـز کـرد و چطور
میتـوان چارچـوب نظـری خاصـی بـرای مطالعـات
فرهنگـی قائـل شـد و سـئال مهمتـر ایـن بـود کـه اگـر بـه
زمینهمنـدی رادیکالـش قائـل باشـیم کـه بایـد باور داشـته
باشـیم ،بـرای کانسـپت ایرانـی چـه دسـتاوردی خواهـد
داشـت؟ در پاسـخ بـه ایـن دسـت مناقشـات و سـئواالت
بـود کـه فکـر میکنـم از حیـث متدولوژیـک ،تحلیـل
هماینـد بـه مـا کمـک مـی کنـد کـه بـه یـک حـوزه روش
شناختی مناسب برای تحلیل برسیم.
وی خاطرنشـان کـرد :از لحـاظ نظـری ،نظریههایـی
مثـل نظریـه چرخه فرهنـگ و زمینـه گرایی میتواننـد ما را
در رسـیدن بـه دیدگاههـای روشـن کمک کنند؛ لـذا مدلی
در کتـاب ارائه و سـعی شـده ،برخی مؤلفههـای الزم برای
نظریـه تحلیـل هماینـد کردارهـای مصرفـی ذکر شـود که
هر یک نیازمند بسـط و شـرح بیشـتر اسـت .در این مدل،
هـر یـک از مؤلفههـا را میتـوان بهمثابـه برهـه (مومنـت)
در نظـر گرفـت و پروژههایـی را حـول آن سـامان داد و در
نهایـت پیکـرهای از دانش حاصل میشـود کـه میتوان آن
را مطالعـات فرهنگـیای دانسـت که مـا می فهمیـم .البته
ایـن فقـط یـک نسـخه از مطالعـه فرهنگـی خواهـد بود و
ایـن کـه تصـور کنیـم ،تنهـا یـک قرائـت از مطالعـات
فرهنگـی وجـود دارد از اشـتباهات بسـیار بـزرگ اسـت.
ٌ
حتمـا دوسـتان بـا واژه «مطالعـات فرهنگیهـا» بیـش از
«مطالعات فرهنگی» آشنایی دارند. .
در ادامـه ،دکتـر رضـا صمیـم ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی کـه بـه عنـوان
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منتقـد در ایـن نشسـت مجازی شـرکت داشـت ،نقدهایی
را در دو محـور بـر کتـاب دکتـر رضایـی مطـرح کـرد .وی
گفـت :در بعـد فرمـی ،ایـن سـئوال مطـرح اسـت کـه آیـا
ٌ
اساسـا ایـن اثـر ،یک کتاب اسـت؟ همـه باید در ایـران به
این سـئوال جـواب بدهیم که کتاب چیسـت؟ مدتهاسـت
کـه به دلیـل نسـبیگرایی شـدید در جامعه علمـی ایران به
ایـن مسـائل توجـه نمیکنیـم .حـدود  ۹۰درصـد
کتابهایـی کـه در ایـران چـاپ میشـوند یـا پژوهـش و
پایـان نامـه هسـتند یـا مجموعـه مقاالتـی کـه بـا مقدمه و
مؤخـرهای در قالـب کتـاب درآمدهانـد .بـه تعبیـر یکـی از
دوسـتان ،کتابهـای ایـران اغلـب بـه «سـندروم
پژوهشهـای آ کادمیـک» مبتلا هسـتند که آنهـا را مقید
بـه رعایـت چارچوبهایـی میکند کـه همانهـا معیاری
بـرای قضـاوت دربارهشـان میشـود .دکتـر صمیـم
خاطرنشـان کـرد :ایـن کـه کتابـی حاصل رسـاله یـا پایان
نامـه یـا پژوهشـی باشـد از ارزش کار کم نمیکنـد ولی به
هـر حال کتـاب بایـد فرقی بـا یک پژوهش داشـته باشـد.
دکتـر رضایـی سـعی کـرده کتابـش دچـار ایـن سـندروم
نشـود ولـی این کـه کتاب چه قـدر موفق بـوده و در کجاها
میتوانسته موفقتر باشد ،محل سئوال است.
وی بـا ابـراز این عقیده کـه اثر دکتر رضایی ،سـکتهای
در برقـراری ارتبـاط بین کتاب و پژوهـش دارد ،گفت :ارائه
پژوهـش در قالـب ایـن کتـاب آن طـور کـه بایـد اتفـاق
نیفتـاده چـون زمیـن تحقیـق هنـوز به صـورت یـک زمین
یونیـک و منحصـر بـه فـرد به ما نشـان داده نشـده اسـت.
ایـن دوپارگـی در بخـش مفهومـی بـه ایـن دلیل اسـت که
ٌ
نظریههـا واقعـا یونیـک بـودن کانسـپتی کـه دادههـا از آن
آمده را نشان نمیدهد.
این اسـتاد جامعه شناسـی خاطرنشـان کرد :عدم توفیق
نویسـنده در تبدیل مناسـب پژوهش به کتـاب از این جهت
ناراحـت کننـده اسـت که دکتـر رضایـی از معدود کسـانی
اسـت کـه توانایـی ایـن را دارند که کتـاب خود را بنویسـند.
اگـر کسـی به ایـن توانایی نایل شـود ،کتابش ،بـروز صریح
و شـفاف خـود او خواهـد بـود .البتـه چنین بـروز صریح و
شـفافی در ایـن کتاب دیده نمیشـود .علت این مسـئله هم

روشـن اسـت .وقتـی مـا کتـاب خودمـان را مـی نویسـیم،
چاپـش نمیکننـد! مؤسسـاتی کـه بـه مـا کتـاب سـفارش
میدهنـد نمیخواهنـد مـا خودمـان باشـیم .بـه نظـر مـن
کتابهـای خـود دکتـر رضایـی ،دو اثـر منتشـر نشـده وی
ٌ
دربـاره سانسـور و زنـان اسـت کـه در آن صراحتـا قضـاوت
میکند و خود را بروز میدهد.
دکتـر صمیـم خاطرنشـان کرد :فکـر میکنم تـا اطالع
ثانـوی ،بـرای ایـن کـه کتاب خـوب بنویسـیم بایـد کتاب
ننویسـیم و یـا اگر مینویسـیم در پسـتوها نگـه داریم و به
درخواسـت مؤسسـاتی کـه از مـا میخواهنـد کتابمـان را
چـاپ کننـد جـواب ندهیـم! شـخصا بـه شـدت دنبـال
مؤسسـه یـا مرکـزی هسـتم کـه بـا خـود مـن بهعنـوان
نویسـنده کتـاب راه بیایـد و میانجـی گفـت و گـوی من با
جامعه شود.
وی بـا بیـان ایـن کـه نقـد دیگـر وی دربـاره الگویـی
اسـت کـه دکتـر رضایی بـا آن به بررسـی مطالعـه مصرف
رفتـه اسـت ،اظهـار داشـت :پارادایـم دکتر رضایـی و هم
نسلانش را برآمـده از دهـه  ۱۳۷۰میدانـم کـه دهـه
گشـایش اقتصـادی بـود و تـازه ،چیـزی بـه نـام مصرف و
بـازار و تکثـر کاالها معنـا پیدا میکـرد .امکانپذیر شـدن
مصرف کاالهای متفاوت و احسـاس تشـابه با کشورهایی
کـه سـالها ایـن تکثـر را تجربـه کـرده بودند جامعـه دهه
 ۷۰ایران را شـاد کرده بود .شـادی حاصل از گشـایشهای
اندکـی کـه رخ داد ،مصـرف را بـه مفهومـی جـدی در
جامعـه ایـران تبدیـل کـرد ،چیـزی شـبیه جدیـت یافتـن
ٌ
مفهـوم سـرمایه اجتماعـی؛ ولـی آیا کنـش مصـرف واقعا
در حـال اتفـاق افتـادن اسـت و آیـا علقههایی کـه در دهه
ٌ
 ۷۰میبینیـم دقیقـا بهمعنـای سـرمایه اجتماعـی اسـت؟
شک دارم!!
دکتـر صمیـم که معتقد اسـت این پارادایـم ،توهمی از
مفهـوم مصرف را در پی داشـته اسـت ،گفـت :مصرف که
حـدی از امکانپذیـری تجربـه آزادی اسـت ،منـوط بـه
تحقـق «جامعـه بـازار» اسـت؛ لـذا ایـن سـئوال مطـرح
میشـود که در شـرایطی کـه دولـت بهمثابه غولـی ،اقتدار
دیـوان سـاالرانه را بـر جامعـه تحمیل کرده ،مگـر «جامعه

بـازار» بهعنـوان عرصـهای مسـتقل امـکان حضـور پیـدا
میکند که مصرف بهعنوان یک مفهوم محقق شود؟
ایـن پارادایـم میگویـد همیـن حـد از مصـرف را
نگهدار و به بده بسـتان و همدسـتی با سـاختارهای موجود
ادامـه بـده تا بتوانـی گام بـه گام شـکلی از آزادی را محقق
کنـی؛ امـا چیـزی در اینجا ناگفتـه میماند و آن این اسـت
کـه در آن لحظـه نهایی وقـوع تغییر ،چیزی اتفـاق میافتد
که از رفتن به سمت آزادی جلوگیری میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :هیـچ پایـه تحلیلـی مسـتقلی
مبنیبـر ایـن کـه مصرفـی کـه در ایـن کتـاب و پروژههـای
مشـابه میبینیـم ،یـک طبقـه متوسـط کنشـگر در جهـت
آزادی بـه وجود مـیآورد و در نهایت مـا را به تغییری بنیادی
ْ
میرسـاند ،مشـاهده نمیشـود و آنچـه خصوصـا در
بزنگاههـا ،بـروز میکنـد برخلاف چیـزی اسـت کـه از
طبقـه متوسـط برآمـده از مصـرف جامعـه بـازار انتظـار
ٌ
مـیرود .بایـد بـا دیـدی کاملا متفـاوت به مفهـوم مصرف
نـگاه کنیـم و بپذیریـم کـه پیامـد چنیـن مصرفـی ،شـکل
ٌ
خاصـی از انسـان و دولـت اسـت کـه اتفاقـا مـورد پسـند
روشـنفکران نیسـت .در واقـع ،بیش از آن کـه در حال تغییر
باشـیم ،یک بسـط و امتـداد وضعیت را تجربه مـی کنیم که
در این نوع رویکرد از مطالعات مصرف غایب است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در ادامـه بـا اشـاره بـه بخشـی از سـخنان دکتر
رضایـی مبنیبـر ایـن کـه جامعـه ایـران از لحـاظ
شـاخصهایی مثـل مشـارکت اجتماعـی ،تفـاوت زیادی
بـا کشـورهای اروپایی نـدارد ،گفـت :این ادعـای عجیب
کـه طبـق تحقیقاتتـان میـزان مشـارکت در انجمنهـا در
ٌ
اروپـا هـم پاییـن اسـت مثلا بایـد مـا را بـه ایـن نتیجـه
برسـاند کـه عیـن هـم هسـتیم و همـان وضعیتـی را داریم
کـه آنهـا دارند؟ دکتـر رضایی از معدود کسـانی اسـت که
در مطالعـات فرهنگـی بـه ایده جامعـه وفادار اسـت و لذا
مفهـوم ناجامعـه را مطـرح میکنـد ولـی آیـا نبایـد بیـن
جامعـه و ناجامعـه تمایـز قائـل شـد و بـرای تحقـق آرمان
جامعـه شناسـی کـه تبدیـل ناجامعـه بـه جامعـه اسـت
تالش کرد؟
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وی در پایـان گفـت :در کتـاب دکتـر رضایـی ،تفاوت
جـدیای بیـن تعریـف «مصـرف فرهنگـی کاال» و
«مصـرف کاالی فرهنگـی» ندیـدم .ایـن تفـاوت چـه قدر
جـدی اسـت؟ نکنـد جـدی نیسـت و فقـط یـک بـازی
ٌ
مفهومـی اسـت و کنشـی نـدارد؟ و اساسـا قائـل بـودن به
چنیـن تفاوتـی چـه امکان جدیـدی برای تحلیـل وضعیت
به ما میدهد؟
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر عربسـتانی ،اسـتاد
دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران هـم گفـت :با
توجـه بهعنـوان کتـاب کـه «مطالعـات مصـرف فرهنگی؛
تحلیلـی از زیسـت فرهنگـی دانشـجویی» اسـت ،انتظار
داشـتم کار نظـریای ببینـم کـه مبتنـی بـر یـک سـری
یافتههـای میدانـی اسـت بیابـم و بـا ایـن ایـده خوانـدن
کتـاب را آغـاز کـردم ولـی از فصل نخسـت کتـاب ،اولین
چیـزی که بـه نظرم رسـید ایـن بود کـه میدان ایـن تحقیق
ٌ
دقیقـا کجـا بـوده و فکـر میکنـم در کتـاب هم مشـخص
نشـده اسـت .خیلـی جاهـا نمیفهمیـدم اطالعـات ایـن
ٌ
تحقیـق از کجا به دسـت آمده اسـت .مثال دانشـجویان از
کجـا آمدهانـد؟ در چـه مقطـع و رشـتهای تحصیـل
میکننـد؟ بومـی هسـتند یـا از شـهرهای دیگـر آمدهانـد؟
در حالـی کـه بهعنوان یک انسـان شـناس معتقدم شـرایط
دانشجویان در چنین تحقیقی بسیار اهمیت دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :خوانـدن ایـن کتـاب هـم برایـم
لذت داشـت و هم سـخت بـود .اگـر در بازچینش مطالب
دقـت میشـد ،ایـده نویسـنده خیلی بهتـر منتقل میشـد
چـون بـه هر حـال ترکیبی از یـک بحث نظـری و مصادیق
میدانـی بـوده و میشـد کاربسـت یافتههـای میدانـی در
بحـث نظـری را بهتـر دیـد .در ایـن کتـاب بـه مصادیـق
خیلـی کـم پرداختـه شـده و بیشـتر بـه مفاهیـم پرداختـه
شـده و البتـه با توجـه به اطالعات گسـترده دکتـر رضایی،
ٌ
قطعـا چینـش مطالـب و حفظ سـیالیت متن برایشـان کار
سختی بوده است.
دکتـر عربسـتانی در پایان اضافه کرد :نویسـنده سـعی
کـرده از بحثهـای کلیشـهای پرهیـز کنـد امـا برخـی
مفاهیـم مثـل هویـت و کتابخوانـی و اینترنـت در کتـاب
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همچنـان ذاتگرایانـه اسـت در حالـی که هر کـدام از این
مفاهیـم جنبههـای مختلفـی دارنـد .آیا بـودن یا نبـودن در
ٌ
انجمنهـا در ایـران و کشـورهای دیگـر دقیقـا یـک مفهوم
دارد؟ آیـا خوانـدن هرگونـه کتـاب یا هر شـکل اسـتفاده از
اینترنـت کـه ابعـاد بسـیار متنوعـی دارد ،مفهـوم یکسـانی
دارد؟  قطعا چنین نیست!
در ادامه نشسـت ،دکتر رضایی با اسـتقبال از انتقادات
مطـرح شـده بـه سـئواالت طـرح شـده پاسـخ داد .وی بـا
تشـکر از نقدهـای مطـرح شـده کـه بـه دلیـل تفـاوت
ً
حوزههـای تخصصـی ناقـدان از دو منظـر کاملا متفاوت
مطـرح شـد اظهـار داشـت :ایـن کـه کتـاب چیسـت و آیا
ایـن اثـر ،کتاب هسـت یا نیسـت را مـن نمیتوانـم جواب
بدهـم چـون در خود کتـاب تأکید شـده که باید واسـازی
کـرد و شـالودهها را شکسـت ولـی بـا دکتر صمیـم موافقم
کـه اگـر کسـی ،سـر و ته گـزارش تحقیقـی را بزنـد و آن را
منتشـر کنـد ،اسـمش کتاب نیسـت ،گـزارش اسـت .البته
معتقـدم ،فـارغ از فـرم ،حتـی در این حالت هـم چیزی از
یـک نوشـته دسـتگیر مخاطـب میشـود ،مهـم اسـت؛
شـاید از دل یک رسـاله خیلـی بیشـتر از کتابهایی که به
قـول دکتـر صمیـم ،گرفتـار سـندروم پژوهشهـای
آ کادمیک هم نشدهاند ،عائد خواننده شود.
وی خاطرنشـان کـرد :مشـی مـن وفـاداری اسـت کـه
ً
لزومـا ارجـاع دهـی را در پی خواهد داشـت .زمانی که در
ً
ایـران تدریـس مـی کـردم ،بعضـا دانشـجویان بابـت
تأکیـدی کـه بـر ارجـاع داشـتم از مـن متفر میشـدند که
ً
اتفاقـا خوشـحال میشـدم چون احسـاس میکـردم زخم
کاریای زدهام! شـاید در برهـهای از حیـات علمـی مـا در
ایـران الزم باشـد کـه افـراد را وادار کنیـم کـه در مقاالت و
نوشـتهها ،مسـتند حـرف بزننـد ولـو کل کتـاب ،رفرنـس
شـود .در غیـر این صورت شـرایط به همین منـوال خواهد
بـود کـه کتابهـای مـا پـر اسـت از مطالب شـبه علـم به
ً
طـوری کـه بعضـا فرقـی بیـن مطالـب برخـی کتابهـا با
مطالبی که در اینستاگرام و تلگرام میبینیم وجود ندارد!
رضایـی تأکیـد کـرد :با ایـن اعتقـاد ،اگر کسـی من را
متهـم کنـد کـه پی در پـی در نوشـتههایم ارجـاع میدهم،

خوشـحال هـم میشـوم امـا اگـر بگویـد تـو فقـط ارجاع
ً
میدهـی ،حـس بـدی بـه دسـت میدهـد کـه احتمـاال،
وجـه دیگـر کار را کـه ارجـاع سـودمند و توأم بـا خالقیت
است ،تقویت نکردهام.
وی در پاسـخ بـه نقـد دکتـر عربسـتانی خاطرنشـان
کـرد :ایـن کـه گفتنـد ریلگـذاری خوبـی در بیـن مطالب
ً
کتـاب انجام نشـده احتمـاال همین طـور اسـت .البته این
کـه بخواهیـم در چارچوبهـای آ کادمیـک محصـور
شـویم همـان چیـزی میشـود کـه در ابتـدای پیدایـش
مطالعـات فرهنگـی از مطالعـات آ کادمیک انتقاد میشـد
کـه چنـان علمـی شـده کـه انـگار خـواص پسـند اسـت؛
اتفاقـی کـه متأسـفانه در مورد مجالت علمی پژوهشـی ما
هم افتاده است.
ً
دکتـر رضایـی بـا بیـان ایـن کـه اساسـا یکـی از
دغدغههـای مهـم مطالعـات فرهنگـی ،شـیوه مواجهـه با
نظریههاسـت ،افـزود :هیـچ گاه نمیتوانـم خـودم را
«نظریـه آزمـا» بدانـم و در کتاب هـم حداکثر نوشـتهام که
دادههـای تحقیـق مـن ممکن اسـت ،یافتههـای تحقیقات
دیگـران را تأییـد کنـد .بـه نظـر مـن بایـد ایـن منـش
نظریهآزمایی را کنار گذاشت.
وی همچنیـن در پاسـخ به نقدی کـه در خصوص نحوه
مواجهـه کتـاب بـا مقولـه «مصـرف» مطـرح شـد ،گفـت:
زمانـی کـه مطالعات مصـرف در دهـه  ۱۹۵۰مطرح شـد،
مبتنـی بـر جوامـع با وفـور اقتصادی بـود؛ اما این کـه مقوله
ً
مصـرف را صرفـا بـا وفـور اقتصـادی همـراه ببینیـم هـم
خطراتـی دارد .مصـرف ،خـاص جامعه مدرن نیسـت و در
جوامـع توسـعه نیافته هـم مصرف دیـده میشـود .این همه
زمانـی که همه ما صـرف گذراندن در شـبکههای اجتماعی
میکنیم به مصرف اشـاره دارد .شـک نـدارم ،مقوله مصرف
در کشـوری مثـل ایـران بـا کشـورهای بـا وفـور اقتصـادی
تفـاوت دارد؛ ولـی ،موضـوع تحقیـق مـن کیفیـت مصرف
اسـت .اگـر موضوع مصـرف کاالی فرهنگی بود شـاید نقد
دکتـر صمیـم درسـت بود ولی وقتـی مصـرف فرهنگی کاال
ً
را از مصـرف کاالی فرهنگـی جـدا میکنیـد؛ اتفاقـا از
کیفیت مصرف صحبت میکنید نه کمیت.

دکتـر رضایـی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه  مصـرف ،اگرچه
ً
ممکـن اسـت تغییراتـی ایجـاد کنـد ،امـا قطعـا مـا را بـه
انقالب نمیرسـاند ،گفـت :مصرف شـبکههای اجتماعی
در جامعـه ایـران بـا همـه انتقادهایـی کـه بـه آن میشـود
ً
ً
بعضـا فضیلتهایـی هـم دارد مثال گاهی اوقات مسـؤالن
ً
کشـور را وادار بـه پاسـخگویی میکنـد .من اساسـا دنبال
ایـن نبـودم کـه بگویـم کـه مصـرف بـه تغییـرات بنیـادی
منجـر میشـود؛ بلکـه معتقدم که مصـرف نشـانههایی از
تغییرات در جامعه را نشان میدهد.
وی با اشـاره به انتقـادات دکتر صمیـم از صحبتهای
او در مقولـه «ناجامعـه» گفـت :همـان طور که به درسـتی
گفتنـد ،مـن پایبنـد جامعه هسـتم و معتقدم کـه هیچ وقت
نبایـد جامعـه شناسـی را از مطالعـات فرهنگی جـدا کرد.
در مقولـه جامعـه و ناجامعـه هـم قضاوتـی دربـاره آنهـا
نـدارم و مخالـف تبدیـل سـاحتهای ناجامعـهای بـه
جامعـه و بـه عبارتـی مدافـع سـاحتهای ناجامعـه ای
جامعه هستم.
مـا فرزنـدان انقالبـی هسـتیم کـه از ابتـدا دنبـال
سیاسـتهای همگنسـازی بـوده ،سیاسـتهایی کـه چه
زندگیهایـی را بـه بـاد نـداده و چـه خالقیتهایـی را
نکشـته اسـت؛ پـس چـرا بایـد قضاوتهایـم بـه نفـع آن
ً
باشـد؟ اتفاقـا همه سـعیام این بـوده که این سـاحتهای
ناجامعـهای برجسـته شـده و دیـده شـود .همچنـان کـه از
مطالعـات فرهنگـی بـه عنـوان صـدای افـراد بیصـدای
جامعه یاد میشود.
دکتـر رضایـی در توضیـح ایـن بحث به سیاسـتهای
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در قبـال قومیتهـا
اشـاره و ابـراز کـرد :در سیاسـتگذاریهای کالن فرهنگـی
در ایـن حـوزه ،قومیت حذف شـده اسـت .شـاید بگویند
ما شـبکههای محلـی داریـم و برنامههایی به زبـان محلی
از صـدا و سـیما پخـش میشـود ولـی ایـن قبیـل برنامهها
هـم پوششـی بیشـتر نیسـت و تلاش بـر ایـن اسـت کـه
ً
اصلا صـدای قومیتهـا شـنیده نشـود .اگـر غیـر از ایـن
بـود ،زبـان و خـط و پوشـش آنها هم به رسـمیت شـناخته
میشـد .چطـور اسـت کـه زنـان بلـوچ و سـایر قومیتها به
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بـه جـای حجـاب فـرم نمیتواننـد در ادارات لباس سـنتی
خـود را بپوشـند؟ اینهـا همـان سیاسـتهای همگنسـاز
است که ساحتهای ناجامعهای جامعه را میخورد.
وی بـا اشـاره بـه انتقـاد مطرح شـده مبنی بر مغشـوش
بـودن و گـم شـدن سـیر مطالـب در بخشهایـی از کتاب
گفـت :برخلاف نظـر دکتـر عربسـتانی علت این مسـئله
نـه گسـتردگی دانـش و اطالعـات کـه خلاء یـا کمبـود
اطالعـات مـن بوده که نتوانسـتهام شـکاف بیـن مباحث را
پـر کنـم .در مـورد خـط اصلـی بحـث هـم شـاید حـق با
ایشـان اسـت که یـک جاهایی سررشـته مطالب گم شـده
چـون قـرار بـود این دو کتـاب در ابتدا در قالـب یک کتاب
ً
منتشـر شـوند ولـی بعـدا بخشـی از مطالـب در کتـاب
«رهایـی بخشـی مطالعـات فرهنگـی» و بخشـی دیگر در
ایـن کتـاب منتشـر شـد .البته اصل داسـتان این اسـت  که
مـن از ابتـدا نظریـهای نداشـتم کـه بخواهـم پیـش ببـرم و
لـذا نظریـه هـا را در آخـر کتـاب آوردهام .نکتـه دیگـر این
کـه هـر چه قـدر بـه مفاهیم نزدیک شـدهام سـعی کـردهام
مفاهیـم را سسـت کنم؛ چـون از آغاز تأکید کتـاب بر این
بوده که باید مفهومهای تثبیت شده را کنار زد.
دکتـر رضایـی در پاسـخ بـه نقـدی کـه در خصـوص
نحـوه مواجهـه کتـاب بـا مفاهیمـی مثـل هویـت و
کتابخوانی مطرح شـده بـود نیز گفت :دیگـران در مواجهه
بـا مفهومی مثـل هویت سـعی میکننـد چند متغیـر را در
معـادالت رگرسـیونی نگـه دارند کـه بگویند اینهاسـت که
هویـت مـا را میسـازد .در حالی کـه همه ایـن متغیرها از
معـادالت مـن خـارج شـدهاند .من تنهـا یـک کار در باب
هویـت و حتـی کل جامعـه شناسـی دیدهام  کـه محققش
صادقانـه گفتـه همـه فرضیههـای تحقیـق رد شـده و آن
رسـاله دکتـر بهزاد دوران اسـت کـه در کمال شـجاعت در
پایـان رسـاله خـود نشـان داده ایـن مفهـوم کار نمیکنـد.
البتـه ممکـن اسـت برخـی ایـراد بگیرنـد کـه مفهـوم
سـازیهای او غلـط بـوده ولـی این امـکان هم هسـت که
ً
اساسا جامعه ،این مفهوم را برنمیتابد.
وی افـزود :تحقیـق کتـاب ،نتیجـه خیلـی عجیبـی  
داشـت مبنـی بر ایـن که هویـت ملی مـا با مفهـوم حیات
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مذهبی رابطه مسـتقیم دارد .شـاید اشـتباه میکنم و شـاید
ایـن نتیجهگیـری درسـت باشـد کـه البتـه دلیلـش را هنوز
نمیدانـم ولـی فکـر میکنـم ،منظـر تـازهای اسـت کـه
میتوانـد مـورد توجـه محققـان دیگـر قـرار گیـرد .این که  
ً
هویـت ملـی در کشـور مـا برخلاف آنچـه عمدتـا بـه
سـکوالرها پیونـد زده میشـود بـا حیـات مذهبـی گـره
خـورده و هیأتیهـا بیـش از دانشـجویان هویـت ملـی
دارنـد ،نشـان دهنـده سـیالیت مفهـوم هویت اسـت .البته
هـدف مـن ،بررسـی هویـت نبـوده بلکـه میخواسـتم از
ایـن مثـال اسـتفاده کنـم تـا نشـان دهـم مفاهیمی کـه این
چنیـن بـرای مـا وحـی منـزل تلقـی میشـوند ،سسـت
هستند.
دکتـر رضایـی در ادامه در پاسـخ به انتقادی کـه درباره
نظـرات وی در خصـوص میـزان مشـارکت انجمنـی در
ایـران و مقایسـه آن بـا برخـی کشـورها مطرح شـد گفت:
چه کسـی اسـت کـه مطالعـات فرهنگـی خوانده باشـد و
بگویـد مـا هـم از لحـاظ مشـارکت اجتماعـی مشـابه
ً
غربیهـا هسـتیم؟ مطمئنا اگر کسـی چنین ادعایی داشـته
باشـد ،مطالعـات فرهنگـیاش ،چینـی و بـه درد نخـور
اسـت! بحـث مـن هم بـه هیچ وجـه این اسـت کـه ببینید
مـا هـم بـه انـدازه اروپاییهـا مشـارکت اجتماعـی داریم.
بلکـه میخواسـتم هشـداری بدهم به کسـانی که مـدام از
ً
مشـارکتجو نبـودن مـا ایرانیهـا دم میزننـد و دائمـا در
حـال بازتولیـد ادعاهـای مطـرح شـده در سـفرنامه فلان
سـیاح شـیرپاک خـورده  غربـی هسـتند کـه در کتابـش
نوشـته بـود «ایرانـی ها با هـم همـکاری نمیکننـد ،حتی
در گرفتـن پـول از شـخصی سـوم!» نمیگویـم ایـن ادعـا
درسـت اسـت یـا نـه ولـی شـواهدی هـم وجـود دارد کـه
نشـان میدهـد چنـان هـم کـه میگویید درسـت نیسـت.
همـه مرتـب مـی گوینـد مشـارکت اجتماعـی در ایـران
پاییـن اسـت ،سـرمایه اجتماعـی ضعیـف اسـت پـس
فروپاشـی قطعـی اسـت! ایـن ادعـا ،غلـط و شـبه علمـی
است.
ً
وی افـزود :در مـورد کتابخوانـی هـم معتقـدم ،اصلا
سـوال کتابخـوان ،کتـاب نخوان نبـودن غلط اسـت ،چون

براسـاس یک سـری پنداشـتهای تثبیت شـده است .من
دادههایی از کشـورهای اسـکاندیناوی در کتاب ارائه دادهام
که نشـان میدهد در بسـیاری از شـاخصهای کتابخوانی
تفـاوت چندانـی بـا مـردم آن کشـورها نداریـم .نـه این که
بگویـم مـا هـم مثـل اسـکاندیناویها هسـتیم بلکـه برای
ایـن کـه تأکیـد کنم کـه وقتـی از جامعـه حـرف میزنیم،
تأمـل کنیـم .بخـش عمـده اسـتندآپ کمدیهـای مـا این
اسـت کـه ببینیـد مثلا آلمانیهـا و سـوئدیها چـه طـور
هسـتند و مـا چگونهایـم و سـلیقه باالیـی هـم داریـم کـه
ً
هیـچ وقـت هـم خودمـان را مثلا بـا کشـورهای همسـایه
ً
مقایسـه نمیکنیـم و دائمـا ایـران را بـا کشـورهای اروپایی
مقایسـه میکنیـم .وقتـی میگویـم بـا مفهـوم جامعـه
نمیتـوان کار کـرد به همین دلیل اسـت .باید ایـن مفاهیم
تثبیـت شـده و رسـوبها را کند و جـور دیگری بـه آنها نگاه
کرد.
مئولـف کتـاب «مطالعـات مصـرف فرهنگی» بـا بیان
ایـن کـه در ایـن کتـاب بـه بحثهـای جزئـی خوبـی هم
پرداختـه شـده اسـت ،اظهـار داشـت :در کتـاب بـه آییـن
نامـه نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاهها
هـم پرداخته شـده و بحث تمایز «زیسـت دانشـجویی» و
ً
«زیسـت دانشـجویان» را کـه قبال به صـورت مفصلتر در
پـروژهای مشـترک با دکتـر طاهریکیا در پژوهشـکده به آن
پرداختـه بودیـم بررسـی شـده اسـت .ایـن دسـت مفهـوم
سـازیها شـاید بینشهـای جدیـدی بـه مـا بدهـد کـه
مسائل را به گونهای متفاوت ببینیم.
زیسـت دانشـجویی ،چیـزی اسـت کـه در آییـن
نامههـای رسـمی بـر آن تأکید می شـود و باید وجـه تمایز
بیـن دانشـجویان و غیردانشـجویان باشـد امـا بـا تکیـه بر
دادههـای دکتـر نصـر اصفهانـی ادعـای من این اسـت که
وقتی شـاخصهای فرهنگـی مختلف را در دانشـجویان و
غیردانشـجویان و باقـی جامعـه مقایسـه میکنیـم تفـاوت
چندانـی نمیبینیـم .یعنـی زیسـت دانشـجویی مـا،
شـخصیت دانشـگاهی مدنظر نهادهای فرهنگی دانشـگاه
را ایجـاد نمیکنـد و بهعبارتـی ،دانشـگاه ،دیگـر مرکـز
فرهنگـی نیسـت .در واقـع دانشـگاه جایـی اسـت کـه

دانشـجوها میآینـد و کارهایـی را انجـام میدهنـد ولـی
ً
زیسـت آنهـا جـای دیگـری تعریف میشـود .پـس واقعا
دانشگاههای ما چه کار میکنند؟
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر صمیـم ،عضـو هیئـت
علمـی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی در پاسـخ
بـه توضیحـات دکتـر رضایـی ،پرسـشهای جدیـدی را
مطـرح کـرد .وی بـا اشـاره بـه تأکید مؤلـف کتاب بـر این
کـه «موافـق سـاحتهای ناجامعـهای جامعـه» اسـت،
گفـت :جامعـه بـه مفهـوم یگانگـی در عیـن بسـگانگی
اسـت ،یـک کل انتگراتیـو بـا کثرتهـای پذیرفتـه شـده،
پدیـدهای مدرن اسـت کـه در دوران پیشـامدرن نمیتوانیم
چنیـن چیـزی را ببینیـم .بـر ایـن اسـاس منظـور از
سـاحتهای ناجامعـه ای چیسـت؟ منظـور شـما از
ناجامعـه ایـن اسـت که کل بمانـد بدون پذیـرش کثرثها
یـا کثرتهـا بماننـد بـدون یـک کل انتگراتیـو یا هـر دوی
اینهـا؟ موافقـت شـما بـا سـاحتهای ناجامعـه یعنـی
موافقـت بـا کثـرت محـض بـدون هیـچ کلیـت یـا کلیت
منسجمی که هیچ کثرتی در آن نیست؟
ایـن جامعه شـناس با طـرح این پرسـش از رضایی که
«چـرا جامعـه را همـان اعمـال همگنسـازی تلقـی
میکنـد؟» ادامـه داد :جلوههـای پدیـداری ناجامعه همان
جاهایـی اسـت کـه تبعیـض و خشـونت و تعـرض و حـق
کشـی و اعـدام و … بـروز میکنـد .ناجامعه ،یعنـی من به
جـرم متفـاوت بودن ،مـورد تعرض قـرار میگیـرم؛ لذا اگر
تعریـف شـما هـم از ناجامعـه ایـن اسـت ،خیلـی
مناقشـهانگیز اسـت .شـما گفتیـد همـه میگوینـد،
غربیهـا از مـا بهترنـد ،پـس چرا ما هـم همیـن را بگوییم
و برعکـس آن را نگوییم و نشـان ندهیم کـه خیلی با غرب
ً
فـرق نمیکنیـم!؟  آیا اساسـا بهعنـوان جامعهشـناس نباید
تحلیـل کنیـم کـه چرا همـه ایـن را میگوینـد یا بایـد مثل
دوسـتان جامعـه شناسـی مـدرن ،تقصیـر را بـه گـردن
دیسـکرس شـرق شناسـانه بیندازیـم؟ ایـن کـه میگوییـد
میـزان مشـارکت اجتماعـی در ایـران تفـاوت چندانـی بـا
کشـورهای غربی نـدارد ،یعنی چـه؟ حداقل مـن خواننده
عـام را میبـرد بـه این سـمت کـه دکتـر رضایـی میگوید
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اگـر  ۴۰درصـد مـردم در انتخابـات شـرکت کردند خوب
اسـت ،چـون در آلمـان  ۳۰درصـد مـردم در انتخابـات
شـرکت میکننـد .یعنی انـگار معنـای این عدم مشـارکت
تفاوتی در این دو کانتست ندارد.
دکتـر رضایـی در پاسـخ گفت :این که میزان مشـارکت
در جامعـه مـا مسـاوی بـا جوامـع دیگـر اسـت یـا نـه،
موضوعیتـی بـرای مـن نـدارد؛ چـون آن جوامـع بـرای من
موضوعیتـی ندارنـد .حـرف من این اسـت که چـرا گرفتار
درکهـای تثبیـت شـدهای شـدهایم کـه درک کافـی از
جامعـه را بـه تأخیـر میانـدازد؟ قـدم اول بـرای رفـع ایـن
مشـکل ایـن اسـت که خـود مـا جامعـه شناسـان بپذیریم
کـه ایـن مفاهیـم تثبیـت شـده حتـی اگـر نگوییـم غلـط
است ،تاریخ مصرف دارد.
وی افـزود :بـا طـرح موضـوع کتابخوانـی ،میـزان
مشـارکت اجتماعـی و … میخواهـم بگویم حتـی درباره
درسـتی «گـزارهای بدیهـی تلقـی شـده» مثـل «کتابخـوان
نبـودن مـردم ایـران» هـم باید شـک کـرده و یک بـار دیگر
فکـر کنیـم .همـه فکـر میکننـد مـردم ایـران کتابخـوان
نیسـتند .حـرف مـن ایـن اسـت کـه قضـاوت در مـورد
کتابخوانـی بـا اتـکا بـه این مقـدار داده ،نادرسـت اسـت.
وقتـی فکـر کردیـم ملتـی کتـاب نخـوان هسـتیم،
سیاسـتگذاریهای فرهنگـی مـا هم براسـاس همین سـازه
تثبیـت شـده شـکل میگیـرد و بودجههـا در ایـن مسـیر
صـرف میشـود .مـن نگـران ایـن پولـی هسـتم کـه بـرای
کتابخـوان کـردن مـردم صرف میشـود! البته ایـن که برای
گسـترش کتابخوانـی هزینه کنیـم ،خوب اسـت؛ ولی پایه
سیاسـت گـذاری را بر درک نادرسـت از کتابخـوان بودن
یا کتابخوان نبودن مردم نگذاریم.
دکتـر رضایـی خاطرنشـان کـرد :بهعقیـده دورکیـم،
جـرم یـک پدیـده نرمـال اجتماعـى اسـت و جامعـهاى 
ً
نیسـت کـه در آن ،بـزه وجـود نداشـته باشـد .مثلا یـک
درصـد قتـل در هر جامعـهای نرمـال تلقی میشـود؛ البته
کـه معنیـش پذیرفتن این نـرم و تالش نکردن بـرای کاهش
آن نیسـت! امـا ایـن که نـرم را با آسـیب اشـتباه بگیرید هم
ً
مشـکل درسـت میکنـد .مثال   ۴درصـد کتابخوانـی یا ۵
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درصـد طلاق در هـر جامعـهای نرم اسـت نه آسـیب! اما
اگـر طلاق در ایران  ۵درصد باشـد برخلاف همه جوامع
باید آسـیب تلقی شـود چون به زعم برخی سیاسـتگذاران،
چون کشـوری اسلامی هسـتیم ،بایـد آمار طلاق هم در
ً
کشـور مـا پایینتـر باشـد .در کتـاب ،اصلا قـرار بـه
مقایسـههای مرسـوم نبوده و فقط خواسـتهام هشـدار دهم
کـه ایـن برداشـت کـه جامعهای با آسـیب بـاال هسـتیم را
کنـار بگذاریـد چون چنیـن مفاهیـم غلطی ،هیـچ کمکی
به ما نمیکند.
وی در پاسـخ بـه پرسـشهای صمیـم دربـاره مفهـوم
ناجامعـه گفـت :بـه لحـاظ منطقی ،وقتـی «نـا» را جلوی
«جامعـه» میگذاریـم هـر معنایـی -چـه هویتـی متکثـر
منهـای کلیـت و چه کلیتـی منهای هویتهـای متکثر -از
ً
آن قابـل برداشـت اسـت ولـی اساسـا برداشـت مـن از
مفهـوم جامعـه این نیسـت .مبنـای مفهوم جامعـه در ذهن
مـن ،فرض «پیوسـتگی همیشـگی عدم امـکان جامعه» و
بـه یک معنـا« ،ناممکـن بودن همیشـگی جامعه» اسـت.
کلیـت در معنایـی کـه مـن از آن دارم و جامعـه هـم همان
ً
کلیـت اسـت ممکـن اسـت دفعتـا شـکل بگیـرد و از هم
ً
بپاشـد و کسـی هـم متوجـه نشـود یعنـی دائمـا در حـال
شـکلگیری و فروپاشـی اسـت .فقـط هم جامعه نیسـت.
شـما نمیتوانیـد بگوییـد مـن پساسـاختاگرا هسـتم و از
جامعـه ایـران صحبـت کنیـد .اینجاسـت که بایـد بگویید
ناجامعـه و بگوییـد کلیتهایـی هسـتند کـه شـکل
میگیرنـد و از بیـن میرونـد و هیـچ کلیتـی دوام نـدارد و
همـه سیاسـتهایی که این کلیـت را پایدار تلقـی کردهاند
اشـتباه هسـتند .اینجاسـت که من به سیاسـتهای قومیتی
و زبـان و … در ایـران گریـز میزنـم .وقتـی بـه اینهـا نگاه
میکنیـد سـاحتهایی رو بـه شـکوفایی میرونـد ،نفـس
میکشـند ،سیاسـت تفاوت جـای آن را میگیرد و شـرایط
بـه نفـع آن تکثـری کـه شـما میفرماییـد تغییـر میکنـد و
البته طبیعی است که تفاوت زیادی با آنارشیسم دارد.
دکتـر صمیم در پاسـخ گفـت :آنطور که شـما ناجامعه
را تعریـف میکنیـد ،همـه صورتهـای زیسـت،
ناجامعهانـد و بـه اعتبـاری در این ناممکن بـودن جامعه و

همیشـگی بودن ناجامعـه  ،بعد نرماتیو جامعه شناسـی از
بیـن مـیرود و از نظـر شـما ،جامعـه شناسـی هیـچ اکت
نرماتیـوی نمیتوانـد انجـام دهـد .در حالـی کـه مـن بـا
جامعـه شناسـی بـدون آرمان کـه نخواهد بر ایـن ناممکن
بـودن جامعـه غلبه کنـد موافق نیسـتم .در جامعه شناسـی
ً
نرماتیـو ،مفاهیـم تاریـخ مصـرف ندارنـد و اساسـا مگـر
میشـود بـرای مفاهیـم تاریخ مصـرف قائل شـد؟ مفاهیم
بـار دارنـد و وقتـی بـه وجـود میآینـد دیگـر از بیـن نمـی
رونـد .رضایـی گفـت :با همیـن مقدمـات شـما ،مفاهیم
ابـدی قابـل دفـاع نیسـت .مـا راجـع بـه مفهـوم جامعـه
حـرف میزنیـم کـه عقـل سـلیمی نیسـت .جامعـه یـک
سـازه اسـت .جامعـهای کـه در اینجـا از آن صحبـت
ً
میکنیـد بـا جامعـهای کـه در خیابـان میبینیـد کاملا
متفـاوت اسـت و وقتـی آرمانـی را بـر ایـن مفهـوم سـوار
کنیـم ،خـراب میشـود .نرماتیـو را میتوانـم یـک جـای
دلـم بگذارم چـون همه مفاهیـم نرماتیو و آلـوده به قدرت
ً
اسـت و اساسـا چـون آلـوده به قـدرت اسـت بنیـاد ندارد
امـا بـاردار کـردن مفاهیم بـا آرمانهـا ،جامعه شناسـی را
خیلـی ارتودکـس میکنـد .علـم ایـن بـار را از دوش خود
برداشـت .پرسـش «چه باید کـرد؟» یکی از مشـهورترین
پرسـشها در علـوم اجتماعی و فلسـفه اسـت کـه حتی در
رمـان هـم وجـود داشـته اسـت« .وبر» کـه این پرسـش را
ً
در جامعـه شناسـی طـرح کـرده میگویـد مـا اصلا نمی
توانیـم آرمـان بـار مفاهیـم کنیم .بـا سـاحت ناجامعهای-
اگـر مفهـوم انتزاعـی نباشـد -ثمـرهاش ایـن اسـت کـه
دولتهـا ،فقـط تعریف سیاسـی پیـدا میکننـد و همچون
ابـزاری میشـوند در دسـت جوامـع متکثر کـه جایی برای
خودشـان پذیرفتهانـد زیـر یـک چتـر چنبـره سیاسـی قرار
بگیرند.

میکنـی کـه کـردی و طبـری و بلوچـی و … را از بیـن
میبرد غلط است.
دکتـر صمیـم در پایـان تأکیـد کـرد کـه بـه اعتقـاد وی
جامعه شناسـی باید سـئوال «چـه باید کـرد؟» را احیا کند
کـه چنیـن جامعهشناسـیای ناظـر به پراگسیسـم اسـت و
جامعـه شناسـیای کـه فقـط دنبـال فهـم وضعیت باشـد،
کارش ،کامل نیست.
دکتـر رضایـی در پایـان در پاسـخ بـه سـئوال یکـی از
شـرکت کننـدگان ایـن نشسـت دربـاره امـکان تعریـف
مفاهیـم بـدون پرداختـن بـه «دیگـری» گفـت :بـرای این
سـئوال کـه «آیا میتـوان در خلق مفاهیم جدیـد از دیگری
خلاص شـد» پاسـخی نـدارم و مکتـب و نظریـهای را
نمیشناسـم کـه برای خلـق مفاهیم تـازه ،بـدون خالصی
از دیگـری راهـی پیشـنهاد کـرده باشـد .تـا جایـی کـه
میدانـم ،حتـی مفهـوم ناجامعـه هـم مفهـوم دیگـری
جامعـه را پـس ذهـن داشـته اسـت .امـا در مطالعـات
فرهنگـی تلاش میشـود بـه جـای دوگانـه سـازیهای
تـازه ،فضـای اینویتریـن را فراهـم کنـد .معتقـد نیسـتم که
بایـد سـاحتهای جامعـه را کنار گذاشـت بلکـه میتوان
مفهـوم ناجامعـه را برجسـته کـرد و ضرورتـی را در جامعه
طـرح کـرد کـه از دل آن سیاسـتگذاریهای تـازهای برآید.
سیاسـتهایی کـه هدفشـان ،بهتـر کـردن و انسـانیتر
کـردن زندگی اسـت که از آن چیـزی جز توانایـی انتخاب
و آزادی بیشتر نمیفهمم.

وی بـا بیـان ایـن کـه با ایـن تعریـف دیگر جایـی برای
مفهومـی مثـل جامعـه ایـران نخواهـد بـود گفـت :بـه
موسـیقی نـگاه کنیـد ،به زبـان نـگاه کنید .من سـخنگوی
زبانـی هسـتم که بـه دلیل حاکمیـت زبان فارسـی در حال
از بیـن رفتـن اسـت .زبـان فارسـی ،عالـی اسـت ،شـکر
اسـت ولـی وقتـی سیاسـت زبانـی واحـدی را مسـلط
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نقد و بررسی كتاب
آموزش عالی و تحوالت
فرهنگیـاجتماعی زنان
در بیسـت و سـومین نشسـت از مجموعـه
نشسـتهای علم و جامعه مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی ،کتـاب «آمـوزش عالـی و تحـوالت
فرهنگـی -اجتماعـی زنـان» بـا حضـور دکتـر لیلا 
فالحتـی ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه و گردآورنـده
یراد ،عضـو هیئت علمی
کتـاب و دکتـر صدیقه شـکور 
مرکـز پژوهشـی مطالعـات زنان دانشـگاه تهـران و دکتر
نسـیم السـادات شـریعت پناهی ،پژوهشـگر حوزه زنان
و مـدرس دانشـگاه -بهعنـوان منتقـد -مـورد بررسـی و
نقد قرار گرفت.
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در ابتـدای ایـن نشسـت که بـه صورت مجـازی برگزار
شـد ،دکتـر فالحتی گفت :حضـور زنان در آمـوزش عالی
از مباحثـی اسـت که در پنج دهـه اخیر در جهـان اهمیت
خاصـی پیـدا کـرده بـه طـوری کـه در مقاطعـی در مناطق
مختلـف جهـان ،حضور زنـان در این عرصـه از مردان هم
پیشـی گرفتـه اسـت .در کشـور مـا هـم بـا توجه بـه طرح
بحـث عدالت آموزشـی و توسـعه واحدهای دانشـگاه آزاد
اسلامی در سراسـر کشـور ،دسترسـی زنـان بـه آمـوزش
عالـی افزایـش یافتـه ولـی همچنـان ایـن سـئوال مطـرح
اسـت کـه ایـن افزایـش دسترسـی توانسـته بـه افزایـش
کیفیت منجر شود یا نه؟
وی خاطرنشـان کـرد :از دهـه  ۸۰کـه حضـور زنان در
آمـوزش عالـی کشـور پرتعـداد شـد ،نگرانیهایـی در این
زمینـه مطـرح شـد؛ لـذا سیاسـتهایی در جهـت
ً
سـهمیهبندی اتخـاذ شـد کـه اتفاقـا باعـث شـد بعضـی
ً
رشتهها مثال علوم پایه به سمت زنانه شدن بروند.
دکتـر فالحتـی با بیان این کـه حوزه مطالعـات زنان در
آمـوزش عالـی با فقـر جدی مواجه اسـت ،اظهار داشـت:
یکـی از مسـائل مهم در ایـن زمینه ،مطالعـه روندها و این
ایـده اسـت کـه آیا حضـور پرتعـداد زنـان در دانشـگاهها،
عدالـت آموزشـی را محقـق کـرده یا نه .بررسـیها نشـان

میدهـد نابرابریهـا در برخـی بخشهـا همچنـان وجـود
دارد.
وی در خصـوص رونـد تهیـه کتـاب گفـت :رویکـرد
ایـن تحقیق ایـن بود که بعـد از فراخوان عمومـی ،فراخون
محـدودی دادیـم که تعدادی از محققـان مقاالتی را جهت
انتشـار در کتـاب ارائه کنند .در فصـول اول کتاب ،تأثیرات
فـردی ،شـخصی ،هویتـی و موقعیتـی آمـوزش عالـی بـر
زنـان مـورد توجـه بـوده اسـت .مقالـه اول حاکـی از تأثیر
بـاالی دانشـگاه آزاد در دسترسـی زنـان بـه آمـوزش عالی
اسـت بـه طـوری کـه  ۶۰درصد بـار آموزشـی رشـتههای
غیرپزشـکی و  ۴۰درصـد رشـتههای علـوم پزشـکی بـر
دوش دانشـگاه آزاد اسـت .مطالعـات دیگـر ارائه شـده در
کتـاب نشـان میدهد کـه چه طور زنـان از این بسـتر برای
هویتسـازی جدید خـود اسـتفاده میکنند و چه تالشـی
برای ایجاد تعادل بین نقشهای مختلف خود دارند.
دکتـر فالحتـی تصریـح کـرد :موضـوع دیگـر مـورد
توجـه در ایـن کار ،تأثیـر ایـن فضـا بـر افزایـش سـرمایه
اجتماعـی زنـان اسـت .در یـک مقالـه دیگـر نشـان داده
شـده کـه زنـان بـا حضـور در آمـوزش عالـی ،آگاهـی
بیشـتری نسـبت بـه حقـوق خـود پیـدا کـرده و مطالبهگـر
شـدهاند کـه اگـر بـه درسـتی بـه ایـن مطالبـات جـواب
ندهیـم ،ممکـن اسـت بـه صورتهـای دیگـری ایـن
مطالبـات را دنبال کنند .براسـاس یکی دیگـر از تحقیقات
ارائـه شـده در کتـاب ،افزایـش حضـور زنـان ایرانـی در
عرصـه آمـوزش عالی برخلاف کشـورهای دیگـر ،تحول
چندانـی در مشـارکت سیاسـی زنـان و خـروج آنهـا از
حاشیه ایجاد نکرده است.
وی افـزود :سـه مقالـه دیگـر کتـاب هـم کـه بـه ابعاد
اقتصـادی حضـور زنـان در آمـوزش عالی پرداخته ،نشـان
ً
داده  بـه دلیل انسـداد بـازار کار ،عمال امـکان حضور زنان
تحصیلکـرده در حـوزه اقتصـادی وجـود نـدارد .حتـی در
زمینـه کارآفرینـی و شـرکتهای دانـش بنیـان هـم کـه بـه
شـدت در کشـور در حـال رشـد اسـت محدودیتهـای
ً
جنسیتی کامال دیده میشود.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :در مقالـهای کـه خـود مـن

تألیـف کـردهام ،نشـان دادهام که فناوریهـای نوین در دنیا
چـه فرصتهایـی را بـرای مشـارکت چنـد بعـدی زنـان
ایجـاد کـرده کـه متأسـفانه در ایـن حـوزه هـم نسـبت بـه
کشورهای دیگر محدودیت داریم.
دکتـر فالحتـی تصریـح کـرد :آمـوزش عالی حـوزهای
بـوده کـه زنـان در آن رشـد کـرده و عاملیـت یافتهانـد ولی
انسـداد سیاسـی ،اقتصـادی و … باعـث شـده زنـان
تحصیلکـرده بـه فکر تغییـرات جغرافیایـی بیافتند بهنحوی
کـه در زمینـه مهاجـرت زنـان تحصیـل کـرده در منطقـه
خاورمیانه و شمال افریقا رتبه اول را داریم.
دکتـر صدیقـه شـکوری راد ،عضـو هیئت علمـی مرکز
پژوهشـی مطالعـات زنـان دانشـگاه تهـران هم کـه بهعنوان
ناقـد در این نشسـت حضور داشـت در خصوص تاریخچه
حضـور زنان در آموزش عالی دنیا اظهار داشـت :گسـترش
حضـور زنـان در آمـوزش عالـی در آمریـکا همزمـان بـا
جنبشهـای مختلف حقـوق شـهروندی مثل جنبـش زنان
و جنبـش مخالفـت بـا جنگ در دهـه  ۱۹۶۰شـکل گرفت
کـه زنان بـه دلیل مطالبات خاصشـان در ایـن جنبشها هم
فعـال بودنـد .در آن مقطـع دانشـگاههای آمریکا بـا افزایش
شـدید حضـور زنـان مواجه شـدند کـه حتـی در مقطعی از
میـزان حضور مردان در دانشـگاه هم پیشـی گرفـت که البته
به تدریج این نسبت تعدیل شد.
وی بـا اشـاره بـه بحثهایـی کـه در ابتـدای مـوج
گسـترش حضـور زنـان در آمـوزش عالـی ایران در سـطح
جامعـه و سیاسـتگذاران مطرح شـده بود گفـت :در همان
سـالها بهعنـوان مأمـور در دفتـر مطالعـات برنامهریـزی
ً
آموزشـی معاونـت فرهنگـی وزارت عتـف کـه بعـدا بـه
پژوهشـکده و امـروز بـه مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی وزارت عتـف ارتقـا یافتـه ،فعالیـت داشـتم.
مسـئله افزایـش حضور زنان در دانشـگاهها بحـث روز بود
کـه بسـیاری در مخالفـت بـا آن صحبـت میکردنـد و
برخـی نگران مشـکالتی مثل نبـود فرصتهای اشـتغال و
تأخیـر ازدواج و … دانشآموختـگان دختـر دانشـگاهها
بودند و سـعی داشـتند صورت مسـئله را پـاک کنند! در آن
زمـان بـا حمایـت و حساسـیت خاصی کـه دکتـر ابراهیم
آبادی نسـبت به این بحث داشـتند ،سـنگ بنای مطالعات
زنـان را در دفتر مطالعات گذاشـتیم که ادامـه فعالیتهای
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آن را امـروز در گـروه مطالعـات زنـان مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی شـاهدیم .پـس از مدتـی وقتـی بـه
جلسـه معاونـان وزارتخانـه دعوت شـدم با وجود فشـاری
کـه از طـرف جناحهـای مختلـف بـود موفـق شـدیم ایـن
زمینـه ذهنـی را فراهـم کنیم کـه دیگر به سـمت پاک کردن
صـورت مسـئله نرویـم و سـاختارهای الزم را فراهـم کنیم
که جامعه از حضور زنان تحصیل کرده محروم نشود.
عضـو هیئـت علمـی مرکـز پژوهشـی مطالعـات زنان
دانشـگاه تهـران بـا بیـان ایـن کـه اغلـب مطالعاتـی که در
زمینـه تغییـر و تحـوالت جامعـه زنـان صـورت گرفتـه،
کارهـای کمی بـوده نه کیفی ،اظهار داشـت :خوشـبختانه
در ایـن کتـاب ،اکثـر مقـاالت رویکـرد کیفـی دارنـد و از
ابعـاد مختلـف بـه ایـن بحـث پرداختهانـد کـه میتوانـد
بـرای دانشـجویان نیز جنبه آموزشـی داشـته باشـد؛ البته،
چینـش مقـاالت در کتـاب بـه ترتیـب موضوعـیای کـه
دکتـر فالحتـی در جلسـه عنـوان کردنـد و در مقدمه کتاب
هـم ذکر شـده ،نیسـت کـه بهتر بـود این سـیر موضوعی و
فهرسـتبندی مقـاالت ذیـل موضوعـات مختلـف در
کتاب رعایت میشد.
وی در پایـان پیشـنهاد کرد که نـگاه تاریخی به تحوالت
حضور زنان در حوزه آموزش عالی و بررسـی سیاسـتهای
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اتخـاذ شـده در قبـل و بعـد از انقلاب اسلامی دربـاره
آمـوزش عالـی و همچنیـن اقدامپژوهی سیاسـتهای آینده
در ایـن حوزه نیز در گروه مطالعات زنان مؤسسـه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
دکتـر نسـیم السـادات شـریعت پناهـی ،پژوهشـگر
حـوزه زنـان هـم بـا بیان ایـن کـه بیـش از نقد ایـن کتاب،
قصـد دارد بـه دسـتاوردهای کتـاب بپـردازد بـه تبییـن
موضوعـات مـورد توجـه در مقـاالت مختلـف کتـاب
پرداخـت و گفـت :مقاله اول بیشـتر به نقش دانشـگاه آزاد
در جـذب سـیل عظیمـی از زنـان بـه آمـوزش عالـی
میپـردازد و ایـن کـه متناسـب با رشـد آمار زنـان تحصیل
کـرده ،فرصتهـای اشـتغال بـرای آنهـا فراهـم نشـده
اسـت .در مقاله دوم با مقایسـه نگرش زنـان دانش آموخته
و مـادران آنهـا تفـاوت بیـن دو نسـل از لحـاظ شـیوه
زندگـی ،نگـرش ،اهـداف و آرمانهـای آنهـا بهوضـوح
نشان داده شده است.
وی افـزود :در مقالـه سـوم بـا  ۳۸زن متأهل دانشـجو
کـه همزمـان مـادر و شـاغل هـم هسـتند ،مصاحبـه و
مشـکالت این زنـان بـرای برقراری تعـادل بیـن نقشهای
مختلفـی کـه خـود و جامعـه از آنهـا انتظار دارند ،نشـان
داده شـده اسـت .در مقالـه بعـدی که به بررسـی سـرمایه

اجتماعـی زنـان اختصـاص دارد ،تحلیـل ثانویـهای بـر
پیمایشهای سـال  ۹۴اسـت که سـرمایه اجتماعی زنان و
مـردم را ارزیابـی کردهانـد .بـر مبنـای این بررسـی ،چه در
زنـان و چـه در مـردان ،تحصیلات دانشـگاهی باعـث
افزایش سرمایه اجتماعی میشود.
دکتـر شـریعت پناهی خاطر نشـان کـرد :مقالـه پنجم
بـه چالشهای جدی دختران دانشـجو و سـرخوردگیهای
آنهـا پس از فـارغ التحصیلـی میپردازد و نشـان میدهد
کـه گسـترش فرصتهـای ادامـه تحصیـل بـرای زنـان
دانشـجو ،تأثیـری دوگانـه دارد؛ بـه طـوری کـه از یـک
طـرف ،باعث افزایش انتظارات نانوشـته جامعـه از آنها و
از طـرف دیگر ،سـبب جرأتمنـدی زنان بـرای مواجهه با
انتظارات غیرقابل قبول جامعه میشود.
در ادامـه ،دکتـر فالحتـی بـا تشـکر از نظـرات مطـرح
شـده توسـط ناقـدان گفـت :زمانـی کـه وارد حـوزه زنان و
آمـوزش عالـی شـدم بـا انبوهـی از تحقیقات انجام شـده
مواجـه شـدم به طـوری کـه در ابتـدا ناگزیـر از انجام یک
فرامطالعـه گسـترده شـدم .بـا ایـن مـرور سیسـتماتیک
دریافتـم کـه علـی رغـم تحقیقـات فـراوان در ایـن حوزه،
چـه حلقههـای مفقوده زیـادی در ایـن زمینه وجـود دارد.
ً
مثلا در حالی کـه از لحاظ مشـارکت زنان در اشـتغال در
بیـن  ۱۵۳کشـور دنیـا در رتبـه  ۱۴۷قـرار داریم ،بیشـترین
تحقیقـات حـوزه زنـان و آموزش عالی به بررسـی اشـتغال
زنـان دانـش آموختـه اختصـاص دارد .از طـرف دیگـر در
ً
اغلـب مطالعاتـی کـه بـه بعـد فرهنگـی ایـن حـوزه مثلا
هویـت  زنـان پرداخته ،بسـتر آمـوزش عالی مغفـول مانده
و بیشتر به اثرات آموزش عالی توجه شده است.
در ادامـه ،دکتـر شـکوریراد بـا بیـان این کـه در کتاب
آمـوزش عالـی و تحـوالت فرهنگـی -اجتماعـی زنـان به
خوبـی بـه بعد فـردی و شـخصی تأثیـرات آمـوزش عالی
در زنـان و تغییراتی کـه در نگرشها و انتظارات و مطالبات
آنهـا در مقایسـه بـا مادرانشـان گذاشـته پرداختـه شـده
اسـت .البتـه در یکـی از مقـاالت کتـاب کـه بـه مقایسـه
نگـرش دختـران دانـش آموخته و مـادران فاقـد تحصیالت
دانشـگاهی آنهـا اختصـاص دارد ،ابهاماتی وجـود دارد؛
ً
ً
مثلا مشـخص نیسـت کـه آیـا صرفـا عـدم تحصیـل
دانشـگاهی مـادران باعـث تفـاوت نگـرش آنهـا بـا

دخترانشـان شـده یا عـدم اشـتغال آنها و حضور نداشـتن
آنهـا در جامعـه هـم در ایـن فاصلـه نسـلی مؤثـر بـوده
ً
اسـت .شـخصا تردیـد دارم کـه اگـر ایـن مـادران فاقـد
ً
تحصیلات عالی ،شـاغل -مثلا معلم یا کارمنـد -بودند
هـم آنقـدر بـا دخترانشـان ،اختلاف دیـدگاه داشـتند .از
طـرف دیگـر ،ممکـن اسـت ،باورهـای سـنتی در مـادران
تحصیـل کـرده هـم وجـود داشـته باشـد؛ بنابراین نسـبت
دادن تفـاوت نسـلی دختـران و مـادران بـه تحصیلات
عالـی ،مقـداری غلطانـداز به نظـر میرسـد .وی در عین
حـال اذعـان کـرد کـه تأثیـر دانشـگاه بـر نگـرش و رفتار و
شـکلدهی انتظـارات و مطالبـات زنـان غیـر قابـل انـکار
است.
دکتـر شـکوریراد با قابـل تأمل خواندن نتایـج یکی از
مقـاالت کتـاب مبنیبـر ایـن کـه بـا افزایـش سـطح
تحصیلات زنـان ،آگاهـی آنهـا از حقوقشـان افزایـش
مییابـد ولی میـزان بهرهمنـدی آنها از حقوقشـان افزایش
نمییابـد ،گفـت :چگونـه اسـت کـه بـا تحصیلات
دانشـگاهی ،آگاهـی دختـران از مسـئولیتها و حقـوق
نداشتهشـان بیشـتر میشـود ولـی در رفتـار اجتماعـی بـه
سـمت تحقـق ایـن حقـوق نمیرونـد؟ آیـا دچـار نوعـی
محافظـهکاری میشـوند و آیـا از ایـن لحـاظ تفـاوت
معناداری با مردان دارند؟
وی تصریـح کـرد :افزایـش تحصیلات زنـان هرگـز
باعـث ارتقـای جایـگاه اجتماعـی ،مشـارکت نخبگانی و
حضور بیشـتر زنان در سـطوح تصمیمگیری کشـور نشـده
کـه نشـان میدهد صـرف افزایـش تحصیلات تأثیری در
بهبـود وضعیـت زنـان در جامعـه مردسـاالر مـا نـدارد؛
بنابرایـن بـه نظر میرسـد باید تغییـر را در بسـتر فرهنگ و
جامعـه دنبـال کـرد .طرح نتایـج ایـن مقاالت و کشـاندن
ایـن بحثهـا بـه سـطح عمـوم از اقداماتـی اسـت کـه
میتواند در احقاق حقوق زنان مؤثر باشد.
دکتـر شـکوریراد در پایـان پیشـنهاد کـرد کـه در
مطالعـات گـروه زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی و انتشـارات بعدی مؤسسـه بـه موضوعاتی نظیر
ایـن کـه سـاختار قـدرت در آمـوزش عالـی کشـور تـا چه
حـد مردانـه اسـت و همچنیـن بحـث امنیـت زنـان در
فضاهای دانشگاهی هم پرداخته شود.
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نقد و بررسی كتاب
جستارهایی در آموزش عالی
علم و بحران کرونا در ایران
در بیسـت و چهارمیـن نشسـت از سلسـله
نشسـتهای علم و جامعه مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی ،کتـاب «جسـتارهایی در آمـوزش عالـی،
علـم و بحـران کرونـا در ایران» که توسـط مؤسسـه تهیه
و منتشر شده ،مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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در ایـن نشسـت مجـازی ،پس از معرفی کتاب توسـط
دکتـر حسـین میرزائی ،رئیس مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی و تدوینکننـده کتـاب ،دکتـر محمـد یمنـی ،
اسـتاد وعضـو هیئـت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی و
رئیـس کرسـی یونسـکو در مدیریـت ،برنامهریـزی و
تضمیـن کیفیـت در آمـوزش عالـی و دکتـر مقصـود
فراسـتخواه ،اسـتاد وعضو هیئـت علمی مؤسسـه پژوهش
و برنامـه ریـزی آمـوزش عالـی بـه بررسـی و نقـد کتـاب
پرداختند.
دکتـر میرزائـی در توضیـح رونـد تهیـه و انتشـار کتاب
«جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونا در
ایـران» گفـت :جهانـی کـه از آغـاز پاندمـی کرونـا بـا آن
درگیریـم ،جهان دیگری اسـت که تغییرات زیـادی ناگهان
بـر آن تحمیـل شـده اسـت و در سـاحتهای مختلف در
یـک وضعیـت ویژه قرار داریـم؛ لذا از همان آغـاز بحران،
ایـن سـوال بـه طـور جـدی در مؤسسـه مطرح شـد که چه
بایـد کـرد و مـا چـه مـی توانیم بکنیـم؟ در پاسـخ بـه این
دغدغه ،بررسـی وضعیـت آموزش عالی و علـم در بحران
کرونـا را خدمـت اسـاتید ،طـرح بحـث کـردم کـه بـا
اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد و قـرار شـد نظـرات و

دغدغههـای صاحبنظـران را در قالـب جسـتارهایی بـا هم
در میان بگذاریم.
وی خاطرنشـان کرد :اسـاتید در ایـام تعطیالت نوروز
بـه تامـل و تدویـن جسـتارهای خـود پرداختنـد و از
دیدگاههـای مختلـف بـه ایـن سـوال پاسـخ دادنـد کـه
بحرانـی کـه در کـوران آن هسـتیم ،آمـوزش عالـی ایران و
جهـان را در چـه وضعیتـی قرار مـی دهد و آیا بـا تجربیات
قبلـی مـا هماننـدی دارد یـا بحـران دیگـری اسـت کـه بـا
هیـچ یـک از بحرانهـای قبـل قابـل مقایسـه نیسـت .از
آنجـا کـه کتـاب ،مسـتقیما بـه مقولـه آمـوزش عالـی مـی
پرداخـت با اسـتقبال خوبی از سـوی وزیر علوم و شـورای
معاونـان مواجـه شـد و وزیـر علـوم مقدمـه ای بـر کتـاب
نوشـتند .در تاملات ،بخشـنامه هـا و الیحه هایـی هم که
در ماههـای اخیـر در وزارت علـوم تدویـن شـده ،بازتـاب
مباحـث و نقطـه نظـرات مطـرح شـده در کتـاب دیـده
میشود.

رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
تصریـح کرد :بخشـی از دغدغه ها و مباحث مطرح شـده
از سـوی اسـاتید و همـکاران دربـاره جامعه پذیـری جدید
و مالحظاتـی اسـت کـه در سیاسـتگذاریهای آمـوزش
عالـی در دوره جدیـد بایـد مدنظـر قـرار گیـرد .در ایـن
کتـاب ،همچنیـن ،ایدههـای خوبـی دربـاره تغییـرات
سـاختاری و زیربنایـی در سـاحتهای مختلـف و
فضیلتهایـی کـه در ایـن جهـان کرونـا زده مـی تـوان
جست ،مطرح شده است.
دکتـر محمـد یمنـی دوزی سـرخابی هـم بـا تبریـک
ارتقـای سـاختار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
بـه موسسـه و تدویـن کتـاب «جسـتارهایی در آمـوزش
عالـی ،علـم و بحـران کرونـا در ایـران» در بررسـی برخی
مباحـث مطـرح شـده در جسـتارهای مختلـف کتـاب  
اظهار داشـت :از نکات مطرح شـده در ایـن کتاب ،بحث
دو تکـه شـدن آمـوزش عالی (آمـوزش عالی غیر پزشـکی
و علـوم پزشـکی) ،بعـد فلسـفی پاندمـی کرونـا و نحـوه
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رویارویـی بـا ایـن بحـران ،نقـد نظـام بهداشـتی و ضعف
مراکـز تحقیقاتـی بهداشـتی و پزشـکی کشـور ،ضعـف
تامـل زمینـه ای در آمـوزش عالی ،مسـاله اعتماد و ضعف
سـرمایه اجتماعـی ،ضـرورت گـذر از سـرمایهداری
اقتصـادی بـه سـرمایه داری اجتماعـی از منظـر
جامعهشناسی است.
وی افـزود :در بخشـی دیگـری از ایـن جسـتارها،
فقـدان نـگاه بیـن رشـتهای ،سیاسـتزدگی و ضعـف
آمـوزش ،افزایـش خشـونتهای خانگـی در دوره قرنطینه
خانگـی ،معضـل مصلحتاندیشـی و پردهپوشـی در ایـن
حـوزه ،نقـد و بـر صداقـت و بیـان واقعیتهـا در آمـوزش
عالـی و ضـرورت بازنگری و تامل در برنامههای آموزشـی
تأکید شده است.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی
خاطرنشـان کـرد :دکتـر میرزائـی هـم در جسـتار خـود،
مباحـث جالـب و نکاتـی را بیـان کـرده کـه کمتـر بـه آنها
پرداختـه شـده از جملـه بـر مدیریـت اقـدام مشـترک در
آمـوزش عالی و وظیفـه دیدهبانی آمـوزش عالی بر فرهنگ
تأکیـد کرده و این که کرونا ،صرفا مسـاله پزشـکی نیسـت
و رفتارهـای فرهنگی ،شـیوههای اطالع رسـانی و عملکرد
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رسـانه ها هـم در کاهش یـا افزایش اثرات آن موثر اسـت؛
لـذا در ایـن جسـتار بـر ضـرورت تغییـر رفتار در سـطوح
وزارتـی ،دانشـگاه هـا و دانشـکده ها تأکید شـده اسـت و
بـه خصوص بحـث رهبری پداگوژیک ایشـان بسـیار مهم
است.
اهمیـت اخلاق عمومـی ،فرهنـگ آموزشـی و
تکنولـوژی بومـی از دیگـر نکاتـی اسـت کـه در جسـتار
دکتـر میرزائـی بر آن تأکید شـده که البته بحـث تکنولوژی
بومی از نکاتی است که نیاز به تامل دارد.
دکترمحمـد یمنـی در ادامـه در نقـد برخـی مطالـب
مطـرح شـده در کتـاب گفـت :بسـیاری از صاحبنظران در
ایـن کتـاب بـر پیچیدگـی آمـوزش عالـی تأکید کـرده اند
ولـی در برخـی جسـتارها ،تأکید ویـژه ای بر رشـته علمی
نویسـنده شـده اسـت .از طرف دیگر در کتـاب ،عمدتا از
کارهایـی صحبت شـده که دانشـگاه ها باید انجـام دهند،
و کمتـر بـه کارهایـی کـه دانشـگاه هـا در شـرایط فعلـی
انجـام مـی دهنـد ،پرداختـه شـده اسـت؛ البتـه ،کتـاب
زمانـی منتشـر شـده کـه بحـران کرونـا تـازه شـروع شـده
بـود؛ ولـی در صـورت ویرایـش و چـاپ مجدد مـی توان
جـدی تر به این مسـاله پرداخت که دانشـگاه ها و اسـاتید

مـا چه رویکـردی به آموزش مجـازی دارند و در شـرایطی
کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا دانشـجویان ندارنـد ،بـرای
سـازماندهی مطالـب و هدایـت دانشـجویان  چـه مـی
کنند؟
وی کـه معتقد اسـت در بعضـی از جسـتارها ،نگاهی
افراطـی بـه آمـوزش مجـازی وجـود دارد ،اظهار داشـت:
آمـوزش مجـازی مـی خواهـد بـه ارتبـاط دانشـجویان بـا
یکدیگـر و اسـتادان کمـک کند و بـه هیچ وجه نمـی تواند
جایگزین آموزش حضوری باشد.
از نـکات خـوب مطـرح شـده در کتـاب ،انتقـاد از
جداسـازی آمـوزش عالـی (غیرپزشـکی) و آمـوزش
پزشـکی  در برخی از جسـتارها اسـت .رویکردی که البته
در دانشـگاههای بـزرگ دنیـا نمـی بینیـم .شـاید موسسـه
بتوانـد سـمینار یـا بحثـی را در ایـن زمینـه ایجـاد کنـد و
زمینـه طـرح اسـتداللهای موافقـان و مخالفـان را فراهـم
کنـد .البتـه در کنـار ایـن مسـاله ،چندپارگـی رشـته ها در
درون دانشـگاه هـا هـم کـه مانـع همزبانـی و همـکاری
رشتههای مختلف می شود  ،مساله ای جدی است.

رئیـس کرسـی یونسـکو در مدیریـت ،برنامهریـزی و
تضمیـن کیفیـت در آمـوزش عالـی در پایـان خاطرنشـان
کـرد :از ابتـدای بحـران کرونـا تاکنـون آنچـه در آمـوزش
عالـی مـا اتفـاق افتـاده ،اقتبـاس – دانشـگاههای بـزرگ از
سـتاد و دانشـگاههای کوچـک از دانشـگاههای بـزرگ –
بـوده کـه ریشـه آن احتمـاال به اسـتقالل ضعیف دانشـگاه
هـا حتـی از دانشـکده ای بـه دانشـکده دیگر بـر میگردد.
امیـدوارم ،تلاش بسـیار ارزشـمندی کـه در تهیـه ایـن
مجموعـه جسـتارها صـورت گرفتـه در بعـد سـتادی
وزارتخانـه هـم موثـر باشـد و بیـش از پیش مورد اسـتفاده
قرار گیرد.
دکتر مقصود فراسـتخواه ،دیگر سـخنران این نشسـت
مجـازی هـم اظهـار داشـت :به عنوان کسـی که  ۵۰سـال
اسـت کتـاب مـی خوانـم ،معتقـدم ایـن کتاب در سـطح
باالیـی بـا شـاخصهای یـک «کتـاب معیـار» مطابقـت
دارد .پیکرهبنـدی کتـاب که شـامل چهار بخـش تحوالت
آمـوزش عالـی ،مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه ،آمـوزش
مجـازی در دانشـگاه و حال و آینده علم اسـت و همچنین
مشـارکت اسـاتید و صاحبنظرانی از مراکز علمی و سطوح
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و رشـتههای مختلـف ،امـکان ارائـه صورتبندیهـای
متنوعـی از مسـاله را در قالـب ایـن مجموعـه جسـتارها
فراهم کرده است.
وی خاطرنشـان کـرد :پـس پشـت کتـاب ،یـک نـگاه
علمی ،سـبک حرفـه ای و تفکـر ملی و اجتماعـی و تفکر
مدیریتـی و محتـوای سـازمانی دیـده مـی شـود کـه اگـر
مدیریـت مناسـبی در تهیـه کتـاب نبـود ،ایـن کتـاب هـم
تهیه نمی شد.
عضـو هیئـت علمـی موسسـه پژوهـش و برنامهریزی 
آمـوزش عالـی بـا اشـاره بـه ارتقـای سـاختار مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف به موسسـه
کـه در روزهای اخیر ابالغ شـد ،اظهار داشـت :موسسـه،
عنوانـی نیسـت که بتـوان به سـادگی به جایی اطلاق کرد.
ایـن مجموعـه بـه واقـع ،فربـه شـده بـود و بزرگـی در
محتوایـش کاملا مشـهود بـود و االن هم این عنـوان به آن
اطلاق شـده اسـت.اگر ایـن موسسـه چابـک نبـود،
نمیتوانسـت در شـرایطی کـه کرونا ،تازه شـایع شـده بود
و همـه مـا سـر در گـم بودیم کـه شـرایط را چگونه سـپری
کنیـم در تعطیلات نـوروز چگونـه مجموعه با ارزشـی از

104

| خبرنامه شماره دهم | تابستان 1399

جسـتارها را تهیـه کند .دوسـتانی با رنگین کمانی از رشـته
هایشـان در موسسـه جمـع شـده انـد و بـا یـک تفکـر
اجتماعـی ،فرهنـگ حرفـه ای و سـبک زندگـی خاصی که
در ایـن موسسـه در جریـان اسـت ،چنیـن کتابـی را در
هفتههای اول بحران کرونا تهیه کرده اند.
وی در ادامـه بـا اشـاره به شـمار قابل توجـه کتابهای
تدویـن شـده و منتشـره توسـط  ایـن موسسـه گفـت :طی
بیـش از  ۱۵سـال آشـنایی کـه بـا موسسـه دارم ،یکـی از
موفقیتهای برجسـته آن را انتشـارات بسـیار گسـترده آن می
دانـم ولـی معتقـدم نبایـد موسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی را یـک انتشـاراتی تقلیـل داد کـه البتـه این طور
هـم نبـوده اسـت .امـا آیا در موسسـه بـه این فکر شـده که
این کتابها به چه کار می آید؟
فراسـتخواه خاطرنشـان کـرد :در دهههای اخیـر با دو
سـندروم قفسـه مواجه بـوده ایم .سـندروم قفسـه اول ،قبل
از انقلاب بـود کـه وقتـی موسسـه مطالعـات و تحقیقات
اجتماعـی دانشـگاه تهـران نتایـج تحقیقـات خـود را بـه
مسـووالن وقـت ارائـه مـی داد ،هزینـه اجـرای طـرح را
پرداخـت مـی کردند و گـزارش نهایی طرح را بـا این بهانه

کـه قابـل اجرا نیسـت در صندوق نگـه می داشـتند .پدیده
ای کـه مـی تـوان از آن بـه «علـوم اجتماعـی مقفـل در
ایـران» تعبیر کـرد؛ یعنی علـوم اجتماعی ای کـه صدایش
بلنـد نیسـت و نمی تواند دسـتاوردهای خـود را بروز دهد.
سـندروم بعـدی ،ناشـی از مدیرانـی اسـت کـه بـر دیـوار
پشـت سرشـان ،قفسـههای طویلـی از کتـاب هـا و
گزارشهـای مطالعاتـی دارنـد و آن را پرسـتیژی برای خود
مـی داننـد ولـی هیـچ گاه توجهـی به محتـوای ایـن کتاب
هـا و نتایـج مطالعـات ندارند .این کتـاب ها و بـه تعبیری
«دانـش معطـل» و بـدون اقتـدار در سیاسـت اجتمـاع،
سیاست عمومی و حکمرانی کشور جایی ندارد.
وی بـا توصیـه بـه ایـن کـه نبایـد اجـازه داد ،محتـوا و
دسـتاوردهای مطالعـات موسسـه بـه صـورت دانـش
ویترینـی و خامـوش از ارائـه و اثرگـذاری در حوزه عمومی
دور بمانـد ،اظهـار داشـت :همین کتاب «جسـتارهایی در
آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونـا در ایـران» حرفهای
زیـادی در مواجهـه بـا کوویـد  ۱۹دارد ولـی معنـا و
اثربخشـی موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،این
مجموعـه و دیگـر کتابهـای با ارزش موسسـه در گـرو این
اسـت کـه بحـث هایـی کـه در کتـاب هـا مطـرح شـده،
سـرگردان و معطـل نماننـد و بـه زبـان حوزههـای مختلف
ماموریتـی (سیاسـتگذاری ،برنامـه ریـزی ،اجرایـی و …)
ترجمـه شـود؛ یعنـی نتایـج مطالعـات و بررسـی هـا در
قالـب خالصههـای مدیریتـی ،اجتماعـی و … ،
آموزشهـای غیررسـمی و کارگاههـای عملـی در جهـت
مسـائل کشـور و تقلیـل مرارتهـای مـردم بـه نهادهـای
مربوطه ارائه شود.

اجتماعـی و اقتصـادی مختلفـی دارد .از جملـه ایـن
ضرورتهـا در بعـد آمـوزش عالـی ،همگرایـی آمـوزش
پزشکی و آموزش عالی غیرپزشکی است.
دکتـر میرزائـی ،رئیـس موسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی نیـز بـا تشـکر از نقدهـا و نظرات مطرح شـده،
اظهـار داشـت :از حسـن نظردوسـتان نسـبت به موسسـه
سپاسـگزارم .با فرمایش دکتر فراسـتخواه کاملا موافقم که
کاری کـه بایـد انجـام مـی دادیم ،ناتمـام مانده اسـت .در
خصـوص اثربخشـی کار و خوانـده شـدن کتـاب در
جلسـات و تماسهایـی که از طرف مسـئوالن بـوده معلوم
اسـت کـه کتـاب در بخشهـای مختلـف دیـده شـده و
خوشـبختانه بـه بسـیاری از بخشهـای اثرگـذار رسـیده
اسـت .در ایـن کـه دانـش معطل و مقفـل داریـم ،تردیدی
نیسـت ولـی خوشـبختانه چـراغ علـم در کشـور روشـن
اسـت و بـر مبنـای فعالیتهایـی کـه شـده ،امیـد نهادهـای
بسـیاری بـه ماسـت و حـوزه علـم و فنـاوری از جملـه
حوزههای پر افتخاراست.
وی بـا بیـان این که بخـش عمده پویایـی و آگاهی ای
کـه در جامعـه وجود دارد از رشـد و پویایـی آموزش عالی
نشـات گرفته اسـت  ،اظهار داشـت :بر اسـاس پیشنهادی
کـه در یکـی از جلسـات نقد کتاب حاضر صـورت گرفت
سـعی میکنیـم  ،حال که حدود شـش ماه از انتشـار کتاب
مـی گـذرد از نویسـندگان درخواسـت میکنیـم بـا تامـل
مجـدد در نوشـته هایشـان ،موخـره ای   بـر جسـتار
خودبیفزاینـد کـه در چـاپ بعـدی کتـاب یـا بـه صـورت
کتابی مستقل منتشر شود

فراسـتخواه خاطرنشـان کرد :کوویـد  ،۱۹صرفا عاملی
بیولوژیـک نیسـت؛ بلکه؛ ویروسـی فرهنگـی و اجتماعی
اسـت کـه فائـق آمـدن بـر آن ،ضرورتهـای سیاسـی،
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نقد و بررسی كتاب
مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟
در بیسـت و پنجمیـن نشسـت از مجموعـه
نشسـتهای “علـم و جامعـه” مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی ،کتـاب «مـراد و مقصـود از
دانشـگاه چیسـت؟» بـا حضـور مترجـم کتـاب ،نقد و
بررسـی شـد  .در این نشسـت که عصر دوشـنبه ،سی و
یکـم شـهریورماه به صـورت مجـازی برگزار شـد ،پس
از معرفـی کتـاب توسـط آریـا متیـن ،دکتـر حسـین
مصباحیـان ،عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهـران و دکتر
میثـم سـفیدخوش ،عضو هیئت علمی دانشـگاه شـهید
بهشتی به نقد این اثر پرداختند.
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آقـای متیـن کـه بـا همـکاری ایمـان بحیرایـی ،کتـاب
?What Are Universities Forنوشـته اسـتفان کولینـی را به
فارسـی ترجمـه کـرده اسـت در معرفـی ایـن کتـاب گفت:
ایـن کتـاب کـه سـال گذشـته توسـط مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی منتشـر شـده اسـت ترجمـه آن حدود
سـه ،چهـار سـال پیـش انجـام شـده اسـت .این کتـاب در
واقـع مجموعـه مقاالت نویسـنده طـی سـالهای مختلف
اسـت که از نـکات جالب توجهی که در اغلـب مقاالت آن
مطـرح شـده ،بحـث مفیـد و نامفیـد بودن اسـت .در سـال
هـای اخیـر بـا سـلطه نولیبرالیسـم نـگاه جدیـدی دربـاره
دانشـگاهها مطـرح شـده کـه براسـاس آن دانشـگاهها در
درجـه اول بایـد توجیه اقتصادی داشـته باشـند کـه این نگاه
توسط کولینی مورد مداقه قرار گرفته است.
وی خاطرنشـان کـرد :نویسـنده در نقـد ایـن دیـدگاه
میپرسـد تشـخیص مفیـد یـا نامفیـد بـودن فعالیتهـای
ً
علمـی و پژوهشـی با کیسـت؟ مثلا این کـه تصحیح فالن
متـن قـرون وسـطایی مفید اسـت یا نه توسـط چـه مرجعی
صـورت میگیـرد و آیـا غلبـه ایـن نـگاه افتصـادی باعـث
نمیشـود کـه زبـان توجیـه و اسـتداللآوری خـود را بـه
سمت زبان اقتصادی و هزینه فایده ببریم؟

آقـای متین افـزود :نکته دیگری کـه در مقاالت مختلف
کتـاب بـه آن پرداختـه شـده ،ماهیـت غیـر قطعـی و وجـه
پارادایمـی علـوم انسـانی اسـت کـه بهانـهای بـه دسـت
ً
مخالفـان خصوصـا دسـت راسـتیها داده کـه میگوینـد
چیـزی کـه زبان روشـن و واضح و واحدی نداشـته و حرف
آخـر در آن زده نمیشـود ،چـه فایـده ای دارد؟ نویسـنده که
ایـن عـدم اجماع را حسـن علـوم انسـانی میدانـد از طرف
دیگـر ایـن بحـث را مطـرح میکند که لحـن و بیـان و زبان
در علـوم انسـانی از بنیاد با شـکل کاربسـت زبـان در علوم
طبیعـی تفـاوت دارد .ایـن کـه زبـان علوم انسـانی بـه زبان
روزمـره نزدیکتـر اسـت ضمن این کـه بدفهمیهایـی را به
دنبـال دارد ،ایـن انتظـار را ایجـاد میکند که با توجـه به این
نزدیکـی زبـان ،مخاطـب عـام بایـد بسـیاری از مطالـب
جامعه شناسی و تاریخ و … را بفهمد.
وی خاطرنشـان کـرد :کولینـی بـا نگاهـی بدیـع معتقـد
اسـت در مواجهـه بـا فعالیتهـای آموزشـی و پژوهشـی به
جای ارزیابی باید بـه داوری پرداخت .این داوری مالکهای
ً
خـاص خـود را دارد کـه لزوما کمیتپذیر نیسـتند .لذا بحث
ً
تقابـل ارزیابی بـا داوری خصوصـا امروز کـه بحث مقاالت
آی اس آی مطرح است جالب توجه است.
دکتـر جبـار رحمانـی ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی کـه مدیریت این نشسـت
مجـازی را عهـده دار بـود تصریـح کـرد :در تعریفـی کـه
کولینـی از علـوم انسـانی دارد ،علوم انسـانی بـه معنای نقد
ادبـی از آنچـه بـه عنـوان علـوم اجتماعـی و روانشناسـی
میشناسـیم ،متمایـز شـده و در واقـع علـوم اجتماعـی کـه
امروز میشناسـیم در تعریف او از علوم انسـانی نمیگنجد
که باید در مواجهه با نظرات وی به این نکته توجه کرد.
در ادامـه دکتـر مصباحیـان گفـت :یکـی از مهمتریـن
مزیتهـای ایـن کتـاب ،همیـن مواجهـه با دانشـگاه نسـل
چهارم و پول محور اسـت که به دانشـجو به عنوان مشـتری
و بـه دانشـگاه بهعنوان مؤسسـه نـگاه میکند .یکـی از نقاط
درخشـان کتـاب ،تأکیـد کولینـی بـر نـگاه غیراقتصـادی به
دانشـگاه و بازگشـت بـه مـدل برلینـی دانشـگاه اسـت کـه
هـدف آن نـه ایجاد کار که جسـت و جوی حقیقت اسـت.

نکتـه دیگـر پرداختـن بـه ماهیـت علـوم انسـانی اسـت که
ضمـن این که حسـن کتاب اسـت ضعـف آن هم به شـمار
میرود.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران بـا بیـان ایـن کـه
کتـاب برخالف آنچـه از عنوان فارسـی آن (مـراد و مقصود
از دانشـگاه چیسـت؟) بـه ذهـن متبـادر میشـود ،یک تک
ً
نـگاری فلسـفی نیسـت و خصوصـا در بخـش دوم قالبـی
ژورنالیسـتی دارد ،اظهـار داشـت :عـدم مواجهه فلسـفی با
ً
پرسـش دانشـگاه ،خصوصـا بـا توجه بـه این که نویسـنده،
مـورخ اسـت ،ضعفـی بـرای کتاب بـه شـمار نمی آیـد .از
دیگـر نقاط درخشـان کتـاب این اسـت که به جـای این که
بـه نحـوی رادیـکال بـه تفاوتهـای علـوم انسـانی باعلـوم
طبیعـی و فیزیکـی بپـردازد ،برخـی وجـوه تمایـز آنهـا مثل
تفـاوت در فهـم و تبییـن را مطـرح مـی کند؛ بدیـن صورت
کـه در فلسـفه و علـوم انسـانی که سـوژه و ابژه یکی اسـت،
فهـم میکنیم و در علـوم طبیعی و فیزیکـی ،تبیین .در علوم
انسانی ،تجربه زیسته داریم ،اما در علوم طبیعی نداریم.
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وی خاطرنشـان کـرد :پرسـش اصلی علوم انسـانی -از
شلایرماخر کـه هرمونتیـک رمانتیـک رادیـکال را مطـرح
کـرده تـا دیلتـای کـه عقل تاریخـی را -این اسـت کـه علوم
ً
انسـانی اساسـا چگونه میتواند علم باشـد؟ از کاستیهای
کتـاب ایـن اسـت کـه بسـیار سـطحی بـه ایـن بحـث مهم
پرداخته اسـت .نکته دیگر ،اغراقی اسـت که درباره اهمیت
کتـاب «ایـده دانشـگاه» اثـر «جان هنـری نیومـن» صورت
گرفتـه اسـت .اگـر رویکـرد کتـاب ،کمی فلسـفی یـا الاقل
شـبه فلسـفی بود ،شـاید تأکید بر اهمیت کتـاب نیومن بود
ولـی ایـن کـه در مقایسـه بـا کتابهـای قبلـی مثـل «نـزاع
دانشـکدهها» اثـر «کانـت» چنیـن نظـری را مطـرح کنیـم
درسـت نیسـت اگـر چـه کتـاب نیومـن هـم بـه نوبـه خود
کتاب مهمی تلقی میشود.
وی تصریـح کـرد :در مجموع ،کتـاب کولینی برخالف
عناویـن برانگیزاننـده فصول مختلف آن ،نکتـه قابل توجهی
نـدارد و اثـر چندان قوی و درخشـانی نیسـت کـه چیزی به
ادبیات فکری حوزه دانشگاه اضافه کند.
در ادامـه ،دکتـر سـفیدخوش هـم با بیـان این کـه عنوان
فارسـی کتـاب ،کژتابـیای دارد کـه میتوانـد خیلـی رهزن
باشـد اظهـار داشـت :آنچـه از عنـوان انگلیسـی کتـاب
(? )What Are Universities Forبرمیآیـد ایـن اسـت که
نویسـنده تالش کرده «هدفـی که میتوان برای دانشـگاه در
نظـر گرفـت» و این که «دانشـگاه به چـه دردی میخورد؟»
را تبییـن کنـد کـه بـا بحثـی کـه نویسـنده دربـاره مفیـد یـا
نامفیـد بـودن دانشـگاه مطـرح کـرده هـم هماهنگ اسـت
ولـی وقتـی عنـوان کتـاب را «مـراد و مقصـود از دانشـگاه
چیسـت؟» ترجمـه میکنیم در درجـه اول به نظر میرسـد
موضـوع کتـاب ،ماهیت و مـراد از دانشـگاه اسـت .کتاب،
اثـری فلسـفی نیسـت و مشـکل بزرگتری که در سـاختارش
دارد ایـن اسـت که با وجـود مخالفت با دیـدگاه رایج درباره
دانشـگاهها کـه انتظـار دارد ،دانشـگاه محـل کارآفرینـی
باشد ،هرگز به ساحت یک نقادی جدی نمیرسد.
وی گفـت :بـه نظـر میرسـد در انتخـاب عنـوان کتاب
بایـد دقـت بیشـتری میشـد ولـی ایـن تنهـا اشـکالی بـر
مترجـم محتـرم نیسـت .بارهـا پیشـنهاد کـردهام کـه خوب
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اسـت چنیـن نشسـتهای نقـد و بررسـی ،قبـل از انتشـار
کتابهـا برگـزار شـود کـه اگر خطاهایـی در کتاب بـود قبل
از انتشار تصحیح شود.
عضو هیئت علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی گفـت :این
کتـاب ،نـه کتابـی نظـری کـه کتابـی مدافعـه جویانه اسـت
یعنـی نویسـنده از چیـزی شـاکی اسـت و میخواهـد از
دانشـگاه دفـاع کند .نویسـنده با این جمله شـروع میکند که
«بایـد از دانشـگاهها دفـاع کـرد» حـال ایـن سـوال فلسـفی
مطـرح میشـود که چـرا نهادی کـه متولـی دانـش و راهبری
جامعـه اسـت باید در موضع دفـاع قرار گیـرد؟ چه چیزهایی
دانشـگاه را در خطـر میانـدازد کـه بایـد از آن دفـاع کـرد؟
ممکن اسـت پاسـخهای متفاوتی داده شـود ولی مسئله مهم
ایـن اسـت که آیـا این تصویـر از دانشـگاه بهعنـوان موقعیتی
قابـل دفـاع ،آن را در موقعیـت یـک نهـاد هـمارز یـا فروتر از
نهادهایـی مثل دین ،سیاسـت و اقتصاد -یعنـی همان جایی
که همه نهادهای دیگر میخواهند -قرار نمیدهد؟
وی خاطرنشـان کـرد :قـرار دادن نهـاد دانشـگاه در
موقعیتـی کنـار نهادهـای دیگـر باعث میشـود که بـه دلیل
پولسـاز و رفاهسـاز نبـودن -الاقـل در کوتاه مدت -توسـط
ایـن نهادهـا و صاحبـان چنیـن مواضعی مـورد سـئوال قرار
گیـرد .نویسـنده در جایی از کتاب ،سـئوال میکنـد که چرا
در همـه ادوار ،جریانهـای مختلـف به دانشـگاه میگویند
کـه فایـده آن چیسـت و تصـور میکنـد میتوانـد بـا ارجاع
دادن بـه هنـری نیومـن ،دفـاع جانانـهای در این زمینـه آماده
کنـد .ولـی آیا انسـان دانشـگاهی ،اعم از اسـتاد و دانشـجو
نیسـتیم که خـود را در چنیـن موقعیتی قـرار دادهایـم که این
پرسـش از مـا مطـرح شـود و شـخصی در سـطح کولینـی
بگوید آمدهام که از دانشگاه دفاع کنم؟
دکتـر سـفیدخوش بـا نقـل قولـی از کتـاب کولینـی که
مینویسـد «بسـیاری به کتابهـای نیومن ارجـاع میدهند
ولـی کتاب را آن چنـان که باید نخواندهانـد» گفت :با توجه
ُ
بـه انسـی که بـا کتاب «ایـده دانشـگاه» هنری نیومـن دارم،
وقتـی کتـاب کولینـی را خوانـدم بـا توجـه بـه سـطح پایین
کتـاب بـه این نتیجـه رسـیدم که خـود او هم چنـدان کتاب
نیومن را نخوانده است.

وی گفـت :نـگاه ِهنـری نیومـن بـه دانشـگاه ،نگاهـی
رمانتیـک اسـت لذا به ادبیات بهای بسـیار ویـژهای میدهد
و تلاش دارد ایـن ایده را که دانشـگاه باید جایـی فقط برای
علـوم دقیقـه باشـد ،زیـر سـئوال ببـرد و راهـی بـرای
زیباییشناسـی بـاز کنـد .بر همین اسـاس اسـت کـه وقتی
بـه جغرافیـا و موقعیـت دانشـگاه ارجاع میدهـد ،توصیفی
بهشـتگونه از آن ارائـه میدهـد و آن را جایـی توصیـف
میکنـد کـه در کنـار دانـش افزایـی میتوانیـم بـه ادراک
زیباشـناختی جهان هـم بپردازیم .البته وضعیتـی که نیومن
ً
میخواهـد طراحـی کنـد ،لزومـا بـا نظریـه رمانتیـک
شلایرماخر یکی نیسـت .در سـنت آلمانی در عین توجه به
ادراک زیبایـی شـناختی ،تأکید جدی بر علمـی بودن علوم
انسـانی شـده اسـت .امـا ،آیـا نـگاه نیومـن در آن سـالها،
میتوانـد در برابـر خوانش سـرمایه دارانه امروز از دانشـگاه
درآمدزا و کارآفرین ،قد علم کند؟ به گمان من ،نه.
دکتـر سـفیدخوش بـا اذعان به ایـن که کولینـی خود در
کتـاب تأکید کـرده که کتابش ،تک نگاری فلسـفی نیسـت
و ادعـای ورود بـه فلسـفه را نـدارد ،گفت :ایـن کتاب نوعی
نقد فرهنگی ادبی به بحت دانشگاه است.
در ادامـه ایـن نشسـت ،متین بـا تأیید نظر سـفیدخوش
ً
دربـاره عنـوان کتاب گفت :اتفاقـا ،اول میخواسـتم ،عنوان
ً
کتـاب را «دانشـگاه بـه چه کار میآیـد؟» بگـذارم ولی بعدا
بـرای بـاال بـردن جذابیـت کتـاب ،عنـوان آن را «مـراد و
مقصـود از دانشـگاه چیسـت؟» گذاشـتم کـه نمیدانم چه
قـدر مفیـد بـوده اسـت! البته فکـر نمیکنم کسـی بـا دیدن
عنـوان کتـاب تصـور کنـد کـه موضـوع آن دربـاره ماهیـت
دانشـگاه اسـت؛ چـون بحت امـروز دیگـر دربـاره ماهیت
ً
دانشـگاه نیسـت .اهـل فلسـفه ،عمومـا وزن خاصـی برای
نـگاه خـود قائلاند و بخشـی از نـگاه منتقدان به ایـن اثر به
همیـن برمیگـردد کـه اهالـی فلسـفه خیلـی خـود را پـس
پشت کارهای دیگر میبینند.

«دانشـگاهها بـه چـه کار میآینـد؟» بسـیار جـذاب و
برانگیزاننـده اسـت .چون خـود نویسـنده میخواهد بگوید
دانشـگاه نداریـم ،دانشـگاهها داریـم! در ترجمـه فارسـی،
پاراگراف کوتاهی که انتشـارات پنگوئن در معرفی نویسـنده
کتـاب نوشـته ،حـذف شـده اسـت .اگـر ایـن پاراگـراف که
آثـار کولینـی را فهرسـت میکنـد در ترجمـه فارسـی وجود
ً
داشـت بـه خوبـی میفهمیدیم کـه رویکـرد کتـاب ،کامال
تاریخـی و ادبـی اسـت و آمـاده میشـدیم کـه بـا همـان
رویکردی که نویسنده داشته با اثر مواجه شویم.
عضـو هیئت علمی گروه فلسـفه دانشـگاه تهـران با بیان
ایـن کـه پرسـشهای رادیکالـی کـه اهالـی فلسـفه دربـاره
دانشـگاه مطـرح میکننـد را دربـاره فلسـفه هـم مطـرح
میکننـد ،گفـت :بـه نظر مـن هنـوز وارد مرحله اندیشـیدن
بومـی بـه دانشـگاه نشـدهایم و همزمـان مشـغول پرکتیـس
هسـتیم کـه دانشـگاه ایرانـی چـه نقشـی میتوانـد داشـته
باشد.
دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم در این نشسـت اظهار
داشـت :در زمانـهای دربـاره دانشـگاه صحبـت میکنیم که
میـدان بحت از فلسـفه بـه دیگر حوزهها کشـیده شـده؛ لذا
فیلسـوفان امـروز نمیتواننـد مثل کانـت و دیگر فیلسـوفان
گذشـته عمـل کنند .یک نویسـنده هـر قدر هم کتـاب خود
را در حوزه فلسـفه دانشـگاه بدانـد ،ناگزیـر از اصطالحاتی
اسـتفاده میکنـد کـه از طرف سـایر حوزههـا معنادار شـده
اسـت .نکتـه دیگـر این کـه باید به سـنتی کـه کتـاب در آن
نوشـته شـده توجـه کـرد .کولینـی خـود را در ادامـه سـنت
انگلیسـی میداند و قصد دارد سـنت انگلیسـی در مواجهه
بـا دانشـگاه را به دوران امـروز بیاورد و اگـر در کتاب خود به
نیومـن -بهعنـوان نویسـندهای متقدم در این سـنت -اشـاره
میکنـد ولـی از کانـت -اندیشـمند آلمانـی -صحبـت
نمیکند ،به همین دلیل است

دکتـر مصباحیـان در پاسـخ گفـت :فلسـفی نبـودن،
ضعـف کتـاب نیسـت و غـرض از طـرح آن ایـن بـود کـه
بگویـم صالحیـت اظهارنظـر دربـاره این کتـاب را نـدارم.
ً
برخلاف دکتر متیـن معتقدم اتفاقـا عنوان اصلـی کتاب که
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نقدوبررسیکتاب«جستارهاییدر
آموزش عالی علم و بحران کرونا
در ایران» در کتابخانه ملی
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در
جلسـه نقـد و بررسـی کتـاب «جسـتارهایی در آمـوزش
عالـی علـم و بحـران کرونـا در ایـران» در کتابخانـه ملـی
عنـوان کرد :براسـاس آخرین گزارش آموزش عالی کشـور
کـه مربـوط بـه سـال گذشـته اسـت ،تـا پیـش از پاندمـی
کوویـد  ۱۹از حـدود سـه میلیـون و  ۳۰۰هزار دانشـجوی
شـاغل بـه تحصیل در دانشـگاههای کشـور تنهـا  ۳۶هزار
نفـر از ایـن دانشـجویان در سیسـتم آمـوزش مجـازی
تحصیل میکردند.
دکتـر حسـین میرزائی در نشسـت نقد و بررسـی کتاب
«جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونـا در
ایران» که توسـط اندیشـگاه سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی
ایـران و بـا همـکاری مؤسسـه فرهنگـی و هنـری حافـظ
رویـش فـردا برگزار شـد ،با اشـاره بـه این که در ایـن کتاب،
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آمـوزش مجـازی بـه عنـوان مبحثـی مسـتقل مطـرح شـده 
اسـت ،اظهـار داشـت :علیرغم اینکـه آموزش مجـازی از
سـالهای گذشـته در کشـور مطرح شـده و زیرساختهای
قابـل قبولـی نیـز بـرای ایـن طـرح ایجـاده  رئیـس مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی اعلام کـرد :براسـاس
آخریـن گـزارش آمـوزش عالـی کشـور کـه مربوط به سـال
گذشـته اسـت ،تا پیـش از پاندمـی کووید  ۱۹از حدود سـه
میلیـون و  ۳۰۰هـزار دانشـجوی شـاغل بـه تحصیـل در
دانشـگاههای کشـور تنهـا  ۳۶هزار نفـر از این دانشـجویان
در سیستم آموزش مجازی تحصیل میکردند.
دکتر حسـین میرزائی در نشسـت نقد و بررسـی کتاب
«جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونا در
ایـران» کـه توسـط اندیشـگاه سـازمان اسـناد و کتابخانـه
ملـی ایـران و با همکاری مؤسسـه فرهنگـی و هنری حافظ
رویـش فـردا برگـزار شـد ،بـا اشـاره بـه ایـن کـه در ایـن
کتـاب ،آمـوزش مجـازی به عنـوان مبحثی مسـتقل مطرح
شـده اسـت ،اظهـار داشـت :علیرغـم اینکـه آمـوزش
مجـازی از سـالهای گذشـته در کشـور مطـرح شـده و
زیرسـاختهای قابـل قبولـی نیـز برای ایـن طـرح ایجاده
شـده اسـت؛ امـا تاکنـون ارادهای حمایتگـر برای پیشـبرد
این مهم وجود نداشته است.

وی بـا اشـاره بـه این کـه تـا پیـش از پاندمی اخیـر تنها
ً
یـک درصـد از نظـام آمـوزش عالی کشـور رسـما در حوزه
آمـوزش مجازی فعال بوده اسـت ،اظهار داشـت :با شـیوع
ویـروس کرونـا از اسـفند ماه سـال گذشـته ،شـاهد جهش
بزرگـی در ایـن عرصـه بودیـم بـه طـوری کـه  ۱۰۰درصـد
فعالیتهـای آموزشـی در ایـن نظـام الکترونیکـی انجـام
میشـود .البتـه ارائـه منابـع و آموزشهای سـنتی در فضای
مجـازی توسـط اسـتادان را نمیتـوان آمـوزش الکترونیکی
بـه معنـای واقعـی آن دانسـت ولـی در مجمـوع بـا توجه به
ایـن کـه بـه طـور ناگهانـی بـا ایـن شـرایط مواجـه شـدیم،
آمـوزش عالـی مـا عملکـرد نسـبتا مناسـبی در ایـن زمینـه
داشت و توانست روند آموزشی خود را ادامه دهد.
دکترمیرزائـی خاطرنشـان کـرد :هـم اکنـون بـا رواج
آمـوزش مجـازی ،والدیـن  ۱۵میلیـون دانـش آمـوز در
کشـور وارد عرصه شـدهاند که بـی تردیـد اختالالتی را در
پیشبرد امور روزمره آنها ایجاد کرده است.
وی تصریـح کـرد :بـا تهیه ایـن کتـاب و مجموعههای
دیگـر سـعی شـده بـا بهرهمنـدی از راهنماییهـای
صاحبنظـران و اندیشـمندان گام مثبتـی بـرای مدیریت این
بحران برداشته شود.
در ادامـه این نشسـت ،دکتر فریدون رحیـ مزاده ،عضو
هیئـت علمـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری گفت:
کتـاب پژوهشـی «جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علم و
بحـران کرونـا در ایران» که مشـتمل بر  ۴۰مقاله اسـت در
شـرایط ویـژه و اضطراری در ابتدای شـیوع ویـروس کرونا  
در کشـور تهیه شـد و هـر نوع نقد و بررسـی دربـاره کتاب
بایـد ناظـر بـه ایـن مسـئله باشـد .در ایـن زمینه مـی توان
پیشـنهاد داد کـه در ادامـه ایـن کار ،دایـره شـمول متفکران
این حوزه توسعه داده شود.
وی در ادامـه بیـان کـرد :در اسـفندماه سـال گذشـته بـا
شـیوع ویروس کرونا در کشـور ،دو بخشـنامه به دانشگاهها
بـرای مدیریـت این شـرایط ابالغ شـد کـه در هـر دو مورد،
آمـوزش عالـی کشـور نشـان داد کـه آمادگی چندانـی برای
مواجه شـدن با این شـرایط را نـدارد .در آن زمـان این بحث

مطـرح بـود کـه وزارت عتف هم بایـد به عنـوان یک بخش
مجـزا ماننـد وزارتخانههـای دیگـر تنها بـه کنتـرل کرونا در
حـوزه خـود اکتفـا کند یـا بـه عنـوان مهمترین نهـاد علمی
کشـور ،مسـئولیت بیشـتری نسـبت به این معضـل عمومی
دارد؟ کتـاب «جسـتارهایی در آموزش عالـی ،علم و بحران
کرونـا در ایران» توانسـت تـا حدودی ضعفهـا و ابهامات
موجود در این زمینه را از میان بردارد.
دکتـر رحیـمزاده در عیـن حـال در نقـد این اثـر گفت:
گرایـش عمومی کتاب این اسـت کـه در اکثریت مقاالت،
نویسـندگان مالحظـات کلـی و سـوابق ذهنـی قبلـی از
مسـئله را در مقالـه آوردهانـد و در آخـر مقالـه خـود هـم
گریـزی بـه بحـث کرونـا زدهانـد .یعنـی هـر محقـق
بحثهایـی را کـه در سـالهای گذشـته دربـاره ایـن
موضوعـات داشـته تألیـف کـرده و در آخـر مقالـه و در
نتیجهگیـری ،مسـئله کرونـا هم مطرح شـده اسـت .این از
نقدهـای قابـل طـرح دربـاره علـوم انسـانی اسـت کـه آیا
علـوم انسـانی ،تـوان تطبیـق بـا شـرایط و مسـائل جدید را
دارد یـا صرفـا بـه بازآرایـی مطالـب قبلـی میپـردازد .بـه
عقیـده خـود مـن ،علوم انسـانی ایـن توانایـی را دارد که به
مسائل و نیازهای روز هم پاسخ بدهد.
وی گفـت :خـوب اسـت مؤسسـه در ادامـه ایـن کار
بـرای تحلیـل کیفـی و تحلیل گفتمـان از متفکرانـی که در
ایـن کتـاب مقالـه دادهانـد ،بخواهـد بـا توجـه بـه قبض و
بسـطی کـه در شـش ماه اخیـر در دانـش و نگاه ما نسـبت
ً
بـه کرونـا ایجـاد شـده ،مجـددا دیدگاههـای خـود کـه در
مقاالتشـان منعکـس شـده را بـا توجـه بـه شـرایط جدیـد
بازنگری و ارائه کنند.
دکتـر حسـین ابراهیمآبـادی ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و رئیـس مرکـز
نشـر دانشـگاهی هم بـا تأکید بـر اهمیت خالصهنویسـی
ً
خصوصـا در مـواردی مثـل پاندمـی کوویـد  ۱۹کـه الزم
اسـت مطالـب در حداقـل زمـان بـه مخاطب منتقل شـود
گفـت :بهتـر بـود مقـاالت کتـاب حداکثـر در دو ،سـه
صفحـه نوشـته میشـدند کـه البتـه ایـن خالصهنویسـی،
خیلی هم سخت است.
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وی بـا بیـان ایـن کـه وزارت عتـف و وزارت آموزش و
پـرورش مـا در بحـث آمـوزش الکترونیکـی ،سـالها
غفلتـی آگاهانـه داشـتند و در شـرایط فعلـی هـم فـرار بـه
جلـو داشـتند ،اظهـار داشـت :طبـق گزارشهـای جهانی
کـه مربـوط به قبـل از همهگیـری کرونا اسـت ۸۰ ،درصد
دانشـگاههای دنیـا دارای اسـتراتژی مشـخص بـرای
همراهـی و همنوایـی بـا آمـوزش الکترونیکـی بودهاند .در
شـرایطی کـه حداقـل از سـال ، ۱۹۹۸نظـام جهانـی
ً
خصوصـا در بخـش خدمـات بـه سـمت دیجیتـال شـدن
رفتـه کـه آموزش هـم یکی از سـرفصلهای مهـم آن بوده،
دانشـگاهها و مـدارس مـا کاملا به ایـن رویکـرد بیتوجه
بودهاند.
دکتـر ابراهیمآبـادی بـا بیـان این کـه ذهـن دیجیتال در
مدیـران و برنامهریـزان مـا وجـود نـدارد ،اظهـار داشـت:
همیـن کـه شـبکه «شـاد» را بسـتر آمـوزش مجـازی
میبینیـم ،یعنـی ذهنیـت دیجیتـال نداریـم .در حالـی مـا
تـازه داریـم دربـاره آمـوزش الکترونیکی حـرف میزنیم و

112

| خبرنامه شماره دهم | تابستان 1399

سـخنرانی میکنیـم کـه اکثـر کتابهـای آمـوزش
الکترونیکـی در دنیـا ،گـزارش تجربههـای عملـی در این
حـوزه اسـت .یعنـی در ایـن زمینه بایـد وارد عرصه شـد و
در عمـل ،باگهـا و مشـکالت را دیـد .دنیـا سالهاسـت
کـه در حـال تجربـه آمـوزش مجـازی اسـت و در چنیـن
شـرایطی ایـن که افرادی در کشـور مـا هنوز دنبـال تحقیق
یـا حـرف زدن دربـاره آمـوزش الکترونیکـی هسـتند،
عجیب است.
گفتنـی اسـت ،نشسـت نقـد و بررسـی کتـاب
«جسـتارهایی در آمـوزش عالـی ،علـم و بحـران کرونا در
ایران» که توسـط انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعی منشـر شـده اسـت ،در راسـتای بحث و بررسـی
نظـام آمـوزش مجـازی و در دسـترس قـرار دادن منابـع به
صـورت دیجیتال بـا رعایـت پروتکلهای بهداشـتی ،روز
سهشـنبه  ۱۸شـهریورماه  ۱۳۹۹در اندیشـگاه سـازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد

دومیـن نشسـت گـروه «مطالعات علـم و فنـاوری» با
حضـور دکتـر محمدجـواد اسـماعیلی و دکتـر حامـد
طاهـری کیـا سـه شـنبه  ۳تیرمـاه در سـالن اجتماعـات
پژوهشکده برگزار شد.

سلسلهنشستهای
گروه «علم و فناوری»

این نشسـت بـا حضـور دکتـر محمدجواد اسـماعیلی
عضـو هیئت علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی و دکتر حامد
طاهریکیـا سهشـنبه سـوم تیرمـاه در سـالن اجتماعـات
پژوهشکده برگزار شد.
دبیـری این نشسـت را دکتر جبار رحمانی ،سرپرسـت
فنـاوری مؤسسـه مطالعـات
گـروه مطالعـات علـم و
ِ
فرهنگی و اجتماعی بر عهده داشت.
سـومین نشسـت نیـز سهشـنبه دهـم تیرمـاه در محـل
سـالن جلسـات مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
برگـزار شـد .در ایـن نشسـت ،محمدعلـی روزبهانـی بـا
عنوان«فرهنـگ ایرانـی در مواجهـه با فرهنـگ تکنولوژیک
معاصـر» و همـا یزدانـی پیرامـون «رابطـه جنسـیت بـا
فناوری» سخنرانی کردند.
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اخبار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی به «مؤسسه» ارتقاء یافت
شـورای گسـترش و برنامهریـزی آمـوزش عالی در جلسـه
 ۹۲۸مـورخ /۰۱/۰۴ ۹۹بـا تبدیـل سـاختار و ارتقـای
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـه مؤسسـه
موافقـت قطعـی و عالوه بـر چهار گروه پژوهشـی پیشـین
کـه داری موافقـت قطعـی میباشـند بـا گروههـای جدیـد
مطالعـات علـم و فنـاوری و مطالعات ارتباطـات و فضای
مجازی برای مدت دو سال موافقت اصولی کرد.
دکتـر غالمحسـین رحیمی ،معـاون پژوهـش و فناوری
وزیر علـوم ،تحقیقات و فناوری  ۱۵شـهریورماه در مراسـم
آغـاز دوره جدیـد فعالیـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا تبریـک ارتقای پژوهشـکده به مؤسسـه که در
پـی  ۱۷سـال تلاش موفـق محققـان پژوهشـکده حاصـل
شـده ،تأکید کرد :الزم اسـت گروههای پژوهشـی موسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،بیش از پیش متناسـب با
نیازهـای معاونت فرهنگی و اجتماعی و سـایر معاونتهای
وزارت عتـف و نیازهـای فرهنگـی و اجتماعـی مرتبـط بـا
دستگاههای اجرایی ،فعالیت خود را ادامه دهند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دبیرخانـه دائمـی جشـنواره
بینالمللـی فارابـی ویـژه تحقیقـات علـوم انسـانی و
اسلامی از بـدو تأسـیس در این مؤسسـه مسـتقر اسـت و
تاکنـون  ۱۱دوره آن برگـزار شـده بـه جایـگاه ویـژه حکیـم
ابونصـر محمد بن محمـد فارابی در عرصه فلسـفه و علوم
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مختلـف کـه از او بـه عنـوان «معلـم ثانـی» یاد می شـود،
اشـاره کـرد و اظهـار داشـت :متناسـب بـا شـأن علمـی و
نوآوریهـای ایـن متفکـر بـزرگ انتظـار مـیرود کـه هـر
سـاله نوآوریهایـی را در برگزاری جشـنواره فارابی شـاهد
باشـیم و در ایـن زمینه ،معاونت پژوهـش و فناوری وزارت
علـوم هـم آمادگـی دارد در نشسـتهای حضـوری،
پیشنهادهای دبیرخانه را بررسی کند.
دکتـر رحیمـی در پایان بر ضرورت ارزیابی همیشـگی
اثربخشـی فعالیتهـای مؤسسـه در حوزههـای مختلـف
مرتبط با وزارت علوم تأکید کرد.
دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس موسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی هم به مناسـبت ارتقای پژوهشـکده به
مؤسسـه گفـت :براسـاس برنامه پژوهشـی گروههـا ،بخش
عمـده فعالیتهـای اعضـای هیئـت علمی مؤسسـه به رفع
نیازهـای بخشهـای مرتبـط در وزارت علوم معطـوف بوده
کـه رشـد چشـمگیر آثـار و تولیـدات علمـی همـکاران در
چنـد سـال اخیر حاصـل همین برنامـه محـوری و تمرکز بر
زمینههای پژوهشی مشخص است.
وی تأکیـد کرد :در دوره جدید فعالیت مؤسسـه تالش
میشـود بـا هماهنگـی معاونـت پژوهـش و فنـاوری و
تعامـل بیشـتر بـا سـایر معاونتهـا و بخشهـای مختلف
نظـام آمـوزش عالـی ،علـم و فنـاوری اقدامـات علمـی
مؤسسه اثربخشی بیشتری داشته باشد.
گفتنی اسـت ،مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی

 ۱۷سـال پیـش در قالـب پژوهشـکدهای بـا چهـار گـروه
پژوهشـی مطالعـات اجتماعـی ،مطالعـات فرهنگـی،
مطالعـات آیندهنگـر و مطالعـات زنـان ،فعالیـت خـود را
آغـاز کـرد و در سـایه تالشهـای جمعـی و عملکـرد
اثربخش و موفق پژوهشکده به مؤسسه ارتقا یافت.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
نقشآفرینیهای مؤثر و ماندگاری در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته
است
دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسـبت
ارتقـای مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـه
مؤسسـه بـا تقدیـر از نقـش آفرینیهـای موثـر و مانـدگار
مؤسسـه در حـوزه علـوم انسـانی و اجتماعـی تأکیـد کرد:
«اطمینـان دارم ،مؤسسـه پژوهشـی مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی در ایـن فصـل از فعالیتهـای خـود ،آغازهای
جدیـدی را رقـم خواهد زد و شـاهد موفقیتهـای بزرگ و
اثرگذار برای حل مسائل اساسی جامعه خواهیم بود».
دکتـر سـعیدرضا عاملی در ایـن پیام با تبریـک ارتقای

پژوهشـکده و آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد آورده اسـت:
«مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی ،طی  ۱۷سـال
فعالیـت پیوسـته ،نقشآفرینیهـای موثـر و تاثیرگـذار و
مانـدگار در حـوزه علوم انسـانی و علـوم اجتماعی داشـته
اسـت کـه می تـوان بـر چهار محـور اساسـی تأکیـد کرد:
محـور اول پژوهشـکده در فعالیتهـای  ۱۷سـاله آن،
ظرفیتگذاریهایـی اسـت کـه در حـوزه پژوهشهـای
راهبـردی و کاربـردی فراهـم آورده و دامنـه گسـتردهای از
نوآوریهـای علمـی که منشـاء تحـوالت مهمـی در حوزه
علـوم اجتماعی و انسـانی و مسـیرهای جدید در روندهای
مرتبط با علم و فناوری را فراهم آورده است.
ایـن پژوهشهای کاربـردی و راهبردی در مسـیر تقویت
علـوم اجتماعـی و علـوم انسـانی و همچنیـن پیوندهـای
معطوف به حل مسـئله علوم اجتماعی برای مسـائل اساسـی
جامعـه ،نقـش مهمی داشـته اسـت کـه در صدهـا پژوهش
ثبـت شـده آن با اسـتفاده و بهـره گیری از ظرفیـت محققان و
برگزیـدگان علمـی ایـن حـوزه در سـطح ملـی بـوده اسـت؛
البتـه ،این مطالعات در یک سـطح و اثرگذاری قـرار ندارند و
مسـیر رو بـه بلوغ را طـی کرده انـد و می توان گفـت امروز با
پژوهشهـای واقعیتـر و متناسـبتری روبـرو هسـتیم کـه
الزم اسـت ،مؤسسـه نسـبت بـه معرفـت شناسـی کارهـای
انجـام شـده اقـدام کنـد و بـا یـک نـگاه متفـاوت ،گذشـته
پژوهشـی را مـورد مطالعـه تیپشـناختی ،روششناسـی،
مفهـوم شناسـی ،واقعـی بـودن ،هدفمنـد بـودن و توانائـی
پژوهش ها در حل معضالت نظری و عملی قرار دهد.
محـور دوم ،ایجـاد ظرفیـت یکپارچـه در همـه
قلمروهـای علـوم اجتماعـی و علـوم انسـانی از طریـق
خالقیـت در حوزههای بین رشـته ای علوم انسـانی اسـت
کـه با طراحی بیش از  ۲۵۰دوره کارشناسـی ارشـد محقق
شـده اسـت .شـکل گیری چند رشـتهای ها ،بینرشـته ای
هـا و فرارشـتهایهای ایـن حوزه ولـو در قالب یـک برنامه
تصویـب نشـده ،مسـیر خالقانـه جدیـدی را بـرای علـوم
انسـانی بـاز کـرده کـه خوشـبختانه بعضـی از ترکیبهـا و
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فراترکیبهـای رشـتهای بـه تصویـب رسـیده و وارد
حوزههای علم و دانش جدید شده است.

 ۱۴۰۰کـه در شـرایط کرونـا شـروع مـی شـود ،شـاهد
آغازهای موثر و جدید و کارآمد باشیم.

محور سـوم کار پژوهشـکده دیروز و مؤسسـه مسـتقل
امـروز ،ایجـاد فضای رقابتـی در عرصه علـوم اجتماعی و
علوم انسـانی با تاسـیس جایـزه فارابی در سـال  ۱۳۸۶بود
کـه زمینـه معرفی رتبههـای برتر ایـن حوزه در سـطح ملی
و تـا حدودی در سـطح بینالمللی شـد که البتـه جای کار
و فعالیـت بیشـتری دارد تـا بتواند در درجـه اول یک جایزه
بینالمللـی در سـطح جهـان اسلام و سـپس یـک جایـزه
جهانـی در سـطح همه کشـورهای جهـان شـود .برگزاری
یازدهمین جشـنواره در سـال ۱۳۹۹حکایت از اسـتمرار و
نهادینه شدن این جایزه مهم دارد.

امیـدوارم گامهـای بلنـدی در راسـتای تیپشناسـی
شـرایط جدید و اولویتهـای پژوهشـی و روشهای موثر
آموزشـی برداریـد و در ایـن شـرایط رویکردهـای جدیـد
آموزشـی ،پژوهشـی و تربیتـی بـا اسـتفاده از ظرفیتهای
جهانی فیزیکی و جهان مجازی محقق شود» .

محـور چهـارم فعالیتهـا ،برگـزاری نشسـتهای
علمـی ،فعالیتهـای آموزشـی متناسـب بـا مسـائل روز
بـوده که اقـدام صورت گرفته در شـرایط کرونـا نمونهای از
کارهای آموزش و تحقیق مسئله محور بوده است.
اطمینان دارم مؤسسـه پژوهشـی مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی در ایـن فصـل از فعالیتهـای خـود ،آغازهای
جدیـدی را رقـم خواهد زد و شـاهد موفقیتهـای بزرگ و
اثرگـذار بـرای حل مسـائل اساسـی جامعـه خواهیـم بود.
بدیهـی اسـت کنـش گـری خالقانـه و نوآورانـه علمـی
اندیشـمندان علوم انسـانی و علـوم اجتماعـی در تعامل با
دانشـمندان سـایر رشـته هـا و شـکل گیـری دانشهـای
ترکیبـی بـا هدف حـل مسـائل جامعـه ،نقـش آفرینیهای
بزرگی را رقم خواهد زد.
مناسـب اسـت هدفگذاری کالنـی را مـورد توجه قرار
داد و همـه تلاش هـا را در آن جهـت ظرفیتگـذاری کرد.
اهداف راهبردی گام دوم انقالب اسلامی ،اسـتقرار جامعه
اسلامی و حرکـت کـردن بـه سـمت اسـتقرار تمـدن نوین
اسلامی ،اهـداف راهبـردی اسـت کـه مـی توانـد مراتـب
عملکردی موسسه را کیفیت و اثر گذاری کارآمد بخشد.
در آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد یعنـی سـال -۱۳۹۹
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رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

بقا و بالندگی جهاد دانشگاهی در گرو
تقویت وجه فرهنگی و حضور در
فضای دانشگاه

رئیس مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی وزارت
علـوم بـا تأکیـد بـر ضـرورت بازبینـی و آسـیب شناسـی
تجربـه چهـل سـاله جهـاد دانشـگاهی ،حضـور موثر در
فضای دانشـگاه ،روحیـه خودباوری و نـوآوری و اولویت
دادن بـه فعالیتهـای فرهنگـی را از عوامـل موثـر در توفیـق
جهـاد دانشـگاهی دانسـت کـه حفـظ اعتبـار و سـرمایه
اجتماعی این نهاد در گرو توجه به آنهاست.

دکتـر حسـین میرزائـی کـه در نشسـت مجـازی دفتـر
مطالعـات فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی  و بـا پخـش زنـده
توسـط سـازمان دانشـجویان بـا موضـوع «مسـوولیت
اجتماعی جهاد دانشـگاهی در دانشـگاه و جامعه» سـخن
مـی گفـت با اشـاره به سـابقه عضویـت و حدود سـه دهه
همـکاری و ارتباط مسـتمر بـا این نهـاد و تبریک چهلمین
سـالگرد تاسـیس جهاد دانشـگاهی به تبیین علـل موفقیت
جهـاد دانشـگاهی و عوامـل موثـر در تداوم حضـور موفق
ایـن نهـاد در عرصههـای مختلـف فرهنگـی ،پژوهشـی و
آموزشی کشور پرداخت.
وی بـا اشـاره بـه وجـه فرهنگـی فعالیتهـای جهـاد
دانشـگاهی و تأکیـد بـر ضـرورت جلوگیـری از کمرنـگ
شـدن آن افـزود :جهـاد دانشـگاهی زمانـی وارد عرصـه
فعالیتهـای فرهنگی در دانشـگاهها شـد کـه چالشهای
زیـادی وجـود داشـت و جهـاد دانشـگاهی خصوصـا در
دهههـای اول و دوم فعالیـت خـود  پیشـگام حرکتهـای
فرهنگـی و هنـری در دانشـگاه هـا بـود وبسـیاری از
جشـنوارههای هنـری و فرهنگـی نظیـر جشـنواره تئاتـر
دانشـگاهی ریشه در جهاد دانشـگاهی داشت وهزینههای
زیـادی بابـت آن پرداخـت کـرد و نبایـد فرامـوش کنیم که
حلقـه اتصـال دانشـجویان بـا جهـاد دانشـگاهی همیـن
فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری بـود کـه دانشـجویان را رفته
رفتـه بـه حوزههـای دیگـر فعالیـت جهـاد خصوصـا
فعالیتهـای پژوهشـی-علمی و تا حدودی آموزشـی سـوق
مـی داد و جهـاد را بـه نهـادی فرهنگـی ،پژوهشـی و
آموزشی تبدیل کرد.
دانشـیار جامعـه شناسـی دانشـگاه تهـران بـا اشـاره به
برخـی اقدامـات نوآورانـه شـاخص جهـاد دانشـگاهی در
زمان خود از جمله تاسـیس پژوهشـگاه رویان ،خبرگزاری
دانشـجویان ایران(ایسـنا) ،مرکز افکارسـنجی دانشجویان
ایران(ایسـپا) و خبرگـزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) وسـایر
رویشـهای پـر افتخـار جهـاد دانشـگاهی اظهـار داشـت:
شـان و جایـگاه امـروز جهـاد دانشـگاهی بیـش از همـه

ناشـی از رویشهـای خالقانـه و بـی نظیـری اسـت که در
حوزههـای فرهنگـی داشـته وباعث شـده بود جهـاد فرزند
زمانـه خـود و بلکـه پیشـگام زمانـه خـود باشـد وبـه  نظر
مـی رسـد بایـد بـا ارزیابـی و آسـیب شناسـی فعالیتهـای
جهاد دانشـگاهی در آسـتانه چهل سـالگی اش حوزههای
مزیـت دار را تقویـت کـرده و در حـوزه هایـی کـه آسـیب
دیده ایم بازنگری صورت گیرد.
وی بـا انتقـاد از کـم رنـگ شـدن حضـور جهـاد
دانشگاهی در محیطهای دانشگاهی اظهار داشت:
معتقـدم بیـرون رفتـن جهـاد دانشـگاهی از نهـاد
دانشـگاه هـم بـه ضـرر جهـاد و هـم بـه ضـرر دانشـگاه
اسـت .فضای دانشـگاه فراتر از سـاختمان و مکان فیزیکی
آن ،ظرفیـت ویـژه ای دارد کـه رشـد جهـاد دانشـگاهی
مرهـون اسـتفاده از همین ظرفیت بوده اسـت واثر بخشـی
و فایـده منـدی جهادبـرای دانشـگاه نیـز درایـن حضـور
ممکن میشود.
میرزایـی خاطرنشـان کـرد :موفقیت جهاد دانشـگاهی
ناشـی از فعالیـت هـا و حضـور موثـر در صف اسـت و به
خاطـر گسـترش همیـن فعالیت ها بـوده که سـتاد را ایجاد
کـرده ایـم لـذا بایـد مراقـب باشـیم که جهـاد دانشـگاهی
صرفـا در سـطح فعالیـت سـتادی تقلیـل پیـدا نکنـد و
نـوآوری و خالقیتـی را که رمـز موفقیت جهاد دانشـگاهی
بـوده همچنـان ادامـه دهیم .کم رنگ شـدن ایـن حضور و  
وجـه از فعالیتهـای جهـاد در شـرایطی کـه اهمیـت
نـوآوری در دنیـای امـروز روز بـه روز بیشـتر مـی شـود از
چالشهـای جـدی اسـت کـه مـی توانـد آینـده جهـاد را
تهدید وتعیین کند.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت ارتبـاط دانشـگاه و جامعـه و
مسـولیت اجتماعـی دانشـگاه  خاطـر نشـان کـرد جهـاد
دانشـگاهی  ازنهادهایی اسـت که از ابتدا به مقوله مسوولیت
اجتماعی خود توجه داشـته و الزم اسـت بـر آن تأکید کند.بر
این اسـاس بـودن واحد جهاد دانشـگاهی در یک منطقه باید
تاثیر ملموسـی بر آنجا داشـته باشـد و باعث  بهبود زیست و
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زندگـی مردمان آن سـرزمین و محل شـود در غیـر اینصورت
جهاد به وظیفه خود عمل نکرده است.
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا
اشـاره بـه نقش ویژه جهاد دانشـگاهی در تربیـت نیروهای
انسـانی زبـده کـه در حـال حاضـر علاوه بـر جهـاد
دانشـگاهی بـه عنـوان عضـو هیات علمـی ،پژوهشـگر یا
مدیـر در دسـتگاههای مختلـف خدمت می کننـد ،اظهار
داشـت :جهـاد دانشـگاهی خصوصا تـا نیمه دهـه ۱۳۸۰
فرصتهـای بسـیار خوبـی را بـرای تجربهانـدوزی در
اختیـار دانشـجویان قـرار مـی داد تـا جایی که امـروز می
توانیـم افتخـار کنیـم کـه بسـیاری از مدیـران و مسـووالن
کشـور تربیـت شـدگان جهـاد دانشـگاهی هسـتند امـا به
عنـوان فـردی که   ۲۷سـال اسـت کـه با ایـن نهـاد ارتباط
جـدی دارم نگرانـم کـه بـا وضعیتی کـه در سـالهای اخیر
شـاهدیم  ۱۰سـال دیگر و در پنجاه سـالگی جهـاد نتوانیم
چنین ادعایی را مطرح کنیم.
میرزائـی با تأکید بـر این که اعضای جهاد دانشـگاهی
خصوصـا مدیـران محتـرم ایـن نهـاد بایـد بپذیرنـد کـه
مشـکالتی در رونـد حرکـت جهـاد ایجـاد شـده کـه باید
بـرای رفـع آنهـا چاره اندیشـی کـرد اظهار داشـت :شـرط
بقـای جهـاد توجـه بـه ویژگـی هایـی اسـت کـه حضـور
جهـاد را در فضـای فرهنگـی و دانشـگاهی کشـور معنـا
بخشـیده اسـت .پیوند بـا فضای دانشـگاه ،اولویـت دادن
بـه فعالیتهـای فرهنگـی ،سـاختار غیررسـمی و منعطف و
روحیـه شـاگردی و کار جهـادی کـه  با چالشـهایی مواجه
شـده اسـت  الزم اسـت در داخل جهاد نسـبت به آسـیب
شناسـی و رفع آنها اقدام شـود و در این صورت مشـکالتی
هـم کـه بعضا با سـایر دسـتگاه ها وجـود دارد  بـا گفت و
گو یا استفاده از ظرفیتهای قانونی قابل رفع است.
وی بـا اشـاره بـه روحیـه خودبـاوری و تالشـی کـه در
جهادگرانـی مثـل مرحوم دکتر کاظمی آشـتیانی – موسـس
پژوهشـگاه رویـان – وجـود داشـته بر ضـرورت الگـو قرار
دادن آنهـا و مستندسـازی و توجـه بـه تجربیـات موفـق
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گذشـته در جهـاد دانشـگاهی تأکیـد کـرد  :مرحـوم دکتـر
کاظمـی و همـکاران ایشـان  کار خـود را از اتاقـی کوچک
آغـاز کردنـد و بـا اعتقـاد عمیـق و نیازشناسـی دقیقـی که
کـرده بودند پژوهشـگاه رویان را تاسـیس کردنـد .وی می
گفـت « وقتـی قد کشـیدیم اینجا را تـرک نمی کنیـم  بلکه
سـقف خانه را باال می بریم».البته نمیشـود انتظار داشـت
همـه مثل ایشـان باشـند ولـی تجربه زیسـته دکتـر کاظمی
آشـتیانی مـی توانـد درسهـای زیـادی بـرای جهـاد
دانشـگاهی و دانشـجویان فعـال در ایـن نهـاد  و عالقـه
منـدان بـه فعالیـت علمـی داشـته باشـد و کاش شـرح
مختصـری از تجربـه موفق و عوامل موثـر در موفقیت او از
خلال مصاحبـه هـا و خاطـرات همـکاران وی در قالـب
مجموعـهای چنـد صفحـهای تهیـه و منتشـر مـی شـد تـا
چراغ راهی در مسیر آینده باشد.
میرزائـی در پایـان با بیـان این که جهاد دانشـگاهی در
طـول چهـل سـال فعالیـت خـود بـه عنـوان مجموعـه ای
خوداتـکا ،خلاق ،خوشـنام و پرافتخـار از سـرمایه
اجتماعـی و جایـگاه ویـژه ای در بیـن مـردم و مسـووالن
برخـوردار اسـت و بـا رویکـرد عالمانـه  ،تالشـگرانه و
مومنانـه و متعـادل خـود بـه ایـن نقطه رسـیده اسـت ابراز
امیـدواری کرد بـا ارزیابی دقیـق از عوامـل موفقیت جهاد
دانشـگاهی و آسـیب شناسـی و رفـع مشـکالت موجود ،
زمینـه دوام و بالندگـی هـر چه بیشـتر این نهاد دانشـگاهی
در کشور فراهم شود.

فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی» که توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت عتف منتشر میشود ،درصدد است تا در بین
پژوهشهای تجربی ،عملی و نظری رشتههای مختلف
حوزه علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی و آموزش عالی،
فضای گفتمانی ایجاد کرده و بتواند در ترویج و غنای علمی
دانش میانرشتهای و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه
معاصر ،گام موثری بردارد

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی در فهرست مجالت علمی
پژوهشی برتر وزارت عتف و ISC
فصلنامه «مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی» که توسط
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر میشود ،در
آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط سامانه ارزشیابی مجالت
وزارت عتف ،موفق به کسب رتبه «الف» شد.
براساس ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی سال ۱۳۹۸
که براساس شیوهنامه ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی
با شماره ابالغ  ۱۳۴۷۹۶/۱۱مورخ  ۹۸/۶/۱۰انجام شده
و نتایج آن به تازگی اعالم شده ،مجله علمی – پژوهشی
«مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی» از بین حدود هزار
مجله مورد ارزیابی در فهرست  ۶۶مجله دارای رتبه «الف»
قرار گرفته است.
این مجله ،همچنین براساس ارزیابی سال  ۹۶پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر بین مجالت علمی –
پژوهشی برتر ( )Q1قرار گرفته است.
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معرفی کتاب

کتـاب «سیاسـت زبانـی در بینالمللیسـازی آمـوزش
عالـی در ایـران» ،مجموعـهای از مقالههـای محققـان و
صاحبنظرانـی اسـت کـه به بررسـی نقش زبان بـه عنوان
یـك عنصـر اصلـی در اجـرای موفـق سیاسـت
بینالمللیسازی میپردازد.
ایـن کتـاب بـه کوشـش فیـروزه اصغری (عضـو هیئت
علمـی مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعـی) تهیه و در
بهار  1398در هزار نسـخه از سـوی انتشـارات مؤسسـه به
چاپ رسیده است.
کتـاب در  363صفحـه بـه رشـته تحریر درآمـده و در
قطـع رقعـی و بـا قیمـت  51000تومـان روانـه بازار شـده
است.

معرفی کتاب «سیاست زبانی در بینالمللیسازی
آموزش عالی در ایران»

نگارش :سمیه اسمعلیزاده
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در دنیـای کنونـی کـه هـر روز ارتباطـات بیشـتر و
پیوسـتهتر میشـود ،دسـتیابی بـه نگـرش جهانـی و ایجاد
پیوندهـای علمـی و فنـاوری و بـه بیـان دیگـر
بینالمللیشـدن علـم ،امـری ضـروری بـه نظر میرسـد.
متأثـر از پدیـده جهانیشـدن و تحـوالت گسـترده در
عرصههـای مختلـف سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و
علمـی ،شـاهد تغییـرات اساسـی در حـوزه نظـام آموزش
عالـی هسـتیم .نظـر بـه اهمیـت انکارناپذیـر فراینـد
بینالمللیشـدن ،نظـام آمـوزش عالـی ایـران نمیتوانـد
خـود را بینیـاز از ایـن تحوالت بدانـد .از سـوی دیگر ،با
افزایـش تبـادالت دانشـجویی و تمایـل بـه جـذب بیشـتر
دانشـجوی خارجـی در فضـای رقابتـی موجـود در سـطح

منطقـه و بینالملـل ،نیـاز به بینالمللیشـدن  و گسـترش
برنامههـای بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در ایـران،
بیـش از پیـش احسـاس میشـود .الزمه بینالمللی شـدن
تبـادل اسـت و الزمـه تبـادل برقـرار کردن بـا دنیـای علم،
زبـان اسـت .بنابرایـن ،توجه بـه نقش زبـان به عنـوان یك
عنصر اصلـی در اجرای موفق سیاسـت بینالمللیسـازی
اهمیـت ویـژهای دارد .اینکـه آیـا مـا میتوانیم بـدون تكیه
بـر زبـان واسـط ،ارتباطـات علمـی خـود را در سـطح
دانشـگاهی
بینالمللـی گسـترش دهیـم و مقصـد
ِ
متقاضیانـی از تمـام كشـورهای جهـان باشـیم؟ آیـا
دانشـگاههای مـا از چنان قدرت و اقتـدار علمی برخوردار
هسـتند كـه بـدون اسـتفاده از زبـان واسـط ،پذیـرای
دانشـجویان خارجـی باشـند كـه بـرای تحصیل به كشـور
ایـران سـفر میکننـد؟ تجـارب دیگـر كشـورها دراینبـاره
چگونـه اسـت؟ آیـا تجربـه كشـورهایی كه گسـترش زبان
انگلیسـی را بـرای بینالمللیشـدن در سـطح دانشـگاهها
انتخـاب كردهانـد ،موفـق بـوده اسـت؟ تجربه كشـورهای
اروپایی غیر انگلیسـی زبان كه اسـتفاده از زبان انگلیسـی
را بـه عنـوان زبـان كمكی در كنار زبان رسـمی خـود مورد
اسـتفاده قـرار دادهانـد و یـا كشـورهایی كـه بـرای جهانـی
شـدن آمـوزش عالـی سیاسـت چنـد زبانـه شـدن را
برگزیدهاند ،چگونه بوده است؟
ایـن پرسـشها و پرسـشهایی از ایـن دسـت ،بیانگـر
دغدغههایـی اسـت كـه پیش از مـا ،دیگر كشـورها بهویژه
كشـورهای غیـر انگلیسـی زبـان ،در دو دهـه اخیـر در
خصـوص برنامهریـزی و سیاسـت زبانـی در قبـال پدیـده
بینالمللیسـازی بـا آن مواجـه بودهانـد .نكته قابـل توجه
در تمامـی ایـن تجـارب ایـن اسـت كـه علیرغـم
برنامهریـزی و سیاسـتهای زبانـی متنـوع كشـورها،
تجـارب تمامـی آنهـا نشـان دهنـده اشـتراك در دو مفهوم
متناقـض بیـم و امیـد اسـت .امیـد بـه دسـتیابی اهـداف
عالی ملی
حاصـل از بینالمللیسـازی و ارتقـای آمـوزش ِ
و بیم از كمرنگ شـدن زبان رسـمی كشـورها و جایگزینی
و سـلطه زبـان انگلیسـی .مفاهیمـی کـه در مقالههـای
نویسندگان این کتاب نیز آشكارا به چشم میخورد.

نویسـندگان این مقاالت صاحبنظرانـی از حوزههای
مختلـف زبانشناسـی ،برنامهریـزی زبـان ،متخصصـان
حـوزه آمـوزش عالـی و عالقهمنـدان از دیگـر حوزههـای
علمـی ماننـد جامعهشناسـی هسـتند كه تلاش كردهاند تا
مخاطبـان را بـا دیدگاههـا و نقطـه نظـرات علمـی خود كه
متأثر از مطالعات آ كادمیك بوده است ،آشنا سازند.
خانـم دكتـر نـگار داوری اردكانی به عنـوان متخصص
درحـوزه برنامهریزی زبـان و نگارنده مقالـه اول این کتاب
بـا عنـوان «بینالمللی شـدن آمـوزش عالـی ایـران و لزوم
سیاسـتگذاریهای زبانـی مبتنـی بـر پژوهـش» بـا
نگاهـی انتقادی ضمن تأیید سـودمندی بینالمللیسـازی
آمـوزش عالـی و توجـه بـه نقـش زبـان در آن ،تردیـد در
پذیـرش نسـخههای حاضـر و آمـاده دیگـران و تأمـل در
چگونگـی اجـرا و برنامهریـزی برای اجـرای آن را ضروری
میدانـد .وی بـر ایـن عقیـده اسـت كـه انطبـاق نسـبی
مفهـوم بینالمللیشـدن بـا انگلیسـی زبان شـدن ،تصویر
ً
دقیقـی از آنچـه واقعـا اهـداف بینالمللیسـازی دنبـال
میكـرده اسـت را منعكـس نمیكنـد .چندزبانگـی و
ترویـج آن ،هم زمان از ابزارها و اهداف بینالمللیسـازی
بـوده اسـت امـا تحقـق آن منـوط بـه ایـن اسـت كه مـا از
زبـان در معنـی زبـان وری و زبـان ورزی اسـتفاده كنیـم و
زبانهـا را بـه عنـوان سـاختارهای اجتماعـی -سیاسـی
ببینیـم .در ایـن مقالـه خواننده با سـه نـوع گفتمـان درباره
زبـان در بینالمللیسـازی مواجـه میشـود .گـروه اول
بینالمللیـون هسـتند كـه بـا دیدگاهـی تجویـزی بـا
بینالمللیشـدن مواجـه میشـوند .سیاسـت زبانـی ایـن
گـروه ترویـج و گسـترش زبـان انگلیسـی بـه عنـوان زبان
بینالمللـی اسـت .گروه دوم افرادی هسـتند كه به شـركت
پویـا و فعـال و نـه منفعالنـه ،بـه بینالمللیشـدن
مینگرنـد .سیاسـت زبانـی پیشـنهادی ایـن گـروه در كنار
اسـتفاده از زبـان انگلیسـی و زبـان بومـی ،ترویـج
چندزبانگـی اسـت .گـروه سـومی هـم وجـود دارد كـه به
موضـوع و متـون بینالمللیشـدن آمـوزش عالـی ،نگاهی
انتقـادی دارنـد .آنهـا غلبـه و فراگیـری تفكـر و راهبـرد
بینالمللیشـدن را حاصـل غلبـه نئولیبرالیسـم دانسـته و
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نتیجـه آن را نـگاه تجـاری بـه علـم میداننـد .سیاسـت
زبانـی پیشـنهادی ایـن افـراد بـه نحـوی اسـت كـه تعامل
ً
فرهنگـی و شـناختی حقیقتـا صـورت گیـرد تـا موجـب
پـرورش و شـكلگیری تفكـر خلاق و نوآورانه گـردد .این
دو گفتمـان اخیر را گفتمـان فرهنگیـون نامیدهاند .رویكرد
ایـن مقاله همسـو با رویكردهای فرهنگیـون و چندزبانگی
مـوازی ،حفـظ شـئون زبان ملـی اسـت و در راسـتای این
نگـرش ،ایجـاد گفتمـان متمرکـز بـر مزایـای فرهنگـی و
آموزشـی /پژوهشـی ،به حاشـیه رانـدن گفتمان انگلیسـی
بـه عنـوان تـک زبـان آمـوزش عالـی ،تمرکـز واقعـی
برهمافزایـی فرهنگ و شـناخت همـه زبانهـای خارجی،
تقویـت قابلیتهـای نقشـی و گفتمانی زبان ملـی در عین
پذیـرش تنـوع زبانـی و فرهنگـی و ترسـیم سلسـله مراتب
اسـتفاده از زبانها و متناظر با آن سلسـله مراتب رشـتهها،
موضوعـات ،مقاطـع تحصیلـی و نقشهـای علمـی
پیشنهاد میشود.
خانـم دكتـر نسـرین اصغـر زاده نتایـج حاصـل از
پژوهشـی دربـاره زبـان در بینالمللیسـازی آمـوزش عالی
را در قالـب دو مقاله در این كتاب ارائه نموده اسـت .ایشـان
در مقالـه اول خـود «بینالمللیشـدن و اسـتفاده از زبـان
بینالملـل بـه عنـوان زبـان واسـط علـم در آمـوزش عالی»
الزمـه بینالمللیشـدن را تبـادل بـا دنیـای علـم و الزمـه
تولیـد علم را تسـلط بـه زبـان بینالمللـی ،عنـوان میكند.
ارتبـاط بـا دانشـمندان و كنشـگران علمـی در عرصـه
بینالملـل ،اشـتراك علـم توسـط اندیشـمندان ایرانـی،
اسـتفاده از علم و اندیشـه دیگر اندیشـمندان دنیـا به منظور
پیونـد دسـتاوردهای علمـی و غنـی و كارآمدترشـدن آنها،
بـه عنـوان مهمتریـن دغدغههـای مقالـه بـرای اسـتفاده از
زبـان واسـط ،مطـرح شـده اسـت .نویسـنده مقالـه بـه
صراحـت از اسـتفاده زبـان واسـط انگلیسـی در فراینـد
بینالمللیشدن آموزش عالی دفاع میکند.
آقـای دكتـر حسـین داوری در مقالـه خـود بـا عنـوان
«تدویـن سیاسـت و برنامهریـزی آمـوزش زبان انگلیسـی
بـرای اهـداف دانشـگاهی :پیـش شـرط اساسـی در رونـد
بینالمللیشـدن آمـوزش عالی در ایران» ضمـن پرداختن
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بـه اهمیـت موضـوع زبـان در بینالمللیسـازی آمـوزش
عالـی ،بـه رویكـردی واقعبینانـه و غیرمنفعالنـه در قبـال
زبـان انگلیسـی بـه عنـوان شـاخصترین زبـان فراینـد
بینالمللیشـدن نظـام آمـوزش عالـی میپردازد .نوسـنده
در ایـن مقالـه ضمـن توجـه بـه مقولـه سیاسـتگذاری و
برنامهریـزی زبانـی بـا لحـاظ نمـودن امکانـات و
محدودیتهـای نظـام آمـوزش عالـی ایـران ،چارچوبـی
پیشـنهادی مبنـی بـر بهرهجویـی از زبـان انگلیسـی بـرای
اهـداف دانشـگاهی ارائـه میکنـد .به بـاور وی ،توسـل به
چنیـن چارچوبـی ،ضمـن كاسـتن از دغدغههـا و
آسـیبهای زبان انگلیسـی ،بـا بهرهمندی هدفمنـد از این
زبـان ،ابعـادی از فراینـد بینالمللیشـدن نظـام آمـوزش
عالی در ایران را تسهیل و قابل تحقق خواهد نمود.
آقـای علیرضـا نصیـری فیـروز ،دكتر غالمرضـا ذاكر
صالحـی و دكتـر مریم مشـكوه در مقاله چهـارم این کتاب
بـا عنوان «سیاسـت آموزش چند زبانه در بینالمللیشـدن
آمـوزش عالـی» پدیـده بینالمللیشـدن را نیازمنـد
برنامهریـزی بـر اسـاس تنـوع زبانـی و ارتباطـات میـان
فرهنگـی میداننـد .نویسـندگان مقالـه ضمـن اشـاره بـه
مشـكل ناشـی از ترس از هژمونی زبانی و بـه خطر افتادن
زبـان مـادری و ملـی در پذیرش زبان انگلیسـی بـه عنوان
زبان واسـط علم در كشورهای آسـیایی ،آموزش چندزبانه
بـا اسـتفاده از زبـان بومـی ،ملـی و بینالمللی را پاسـخی
بـرای حـل مشـكل زبـان در بینالمللیسـازی و همچنین
فراهـم نمـودن مقدمـات بـرای آمـاده كـردن نسـلهای
جدیـد در سـاختن جوامـع دموكراتیـك در دنیـای میـان
فرهنگـی و جهانـی بیـان میكنند .بـه باور آنهـا نگرشها،
باورهـای مثبـت و سیاسـتهای زبانـی در جهـت
بینالمللیشـدن و آمـوزش چندزبانـه مهـم هسـتند .در
ایـن مقاله ،جزئیات سیاسـت آمـوزش چندزبانـه به عنوان
یکـی از فاکتورهـای بینالمللیشـدن ،مطالعـه و
راهبردهایـی مانند اسـتفاده از زبان فارسـی به عنـوان زبان
ملـی ،زبـان عربی به عنـوان زبان مذهبی و زبان انگلیسـی
بـه عنـوان زبـان بینالمللـی و واسـط علـم ،در سیاسـت
آموزش چندزبانه كشور ایران ارائه میشود.

در مقالـه دیگـر ایـن کتـاب بـا عنـوان
«سیاسـتگذاریهای زبانـی در بینالمللیسـازی
آمـوزش عالـی :چالشهـا و راهحلهـای كشـورهای
غیرانگلیسـی زبـان در رابطـه بـا زبـان تدریـس» دكتـر
عنایتالـه شـعبانی و خانـم شـبنم رنجبـر نیکخـو ضمـن
مـرور چالشهـا و راهحلهـای كشـورهای غیـر انگلیسـی
زبـان در رونـد بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی بـه
ضـرورت وجـود و اسـتفاده از زبـان بینالمللـی در فرایند
بینالمللیسـازی میپردازنـد .از نظـر نویسـندگان مقاله،
علیرغـم جنبههـای مثبت آشـنایی با تجارب كشـورها در
خصـوص سیاسـت زبانـی آنهـا در بینالمللیسـازی،
برنامهریـزی زبانـی و اتخـاذ سیاسـت زبانی در هر كشـور
منحصربـه فـرد و مسـتلزم شناسـایی و بررسـی شـرایط و
مسـائل اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و
تاریخـی آن كشـور و همچنیـن ویژگیهای گویـشوران و
افراد درگیر و نقشآفرینان آن است.
دكتـر نسـرین اصغـرزاده در مقالـه دیگر خود بـا عنوان
«بینالمللیشـدن و سیاسـت زبانـی در كشـورهای
غیرانگلیسـی زبـان» ضمـن اشـاره بـه تجارب كشـورهای
دیگـر در اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش علم ،نشـان
میدهـد كـه اسـتفاده از زبـان انگلیسـی بـه عنـوان زبـان
واسـط آمـوزش عالـی ،میتوانـد شـامل پیامدهای بسـیار
مثبتـی باشـد .ایفـای نقـش كاتالیـزوری بـرای پدیـده
بینالمللیشـدن آمـوزش عالی ،تقویت تسـلط كنشـگران
علم كشـور به زبـان بینالمللـی ،تبدیل پدیده فـرار مغزها
بـه گـردش مغزهـا ،امـكان انتخـاب مسـائل روز دنیـا بـه
عنـوان موضوعـات پژوهشـی در پایاننامـه و رسـالههای
دانشـجویان و فراهـم كـردن ایجـاد فرصـت ترویـج زبـان
ملـی بـه دانشـجویان بینالملـل در كنـار تحصیل بـا زبان
واسـط ،از مـواردی اسـت كـه در ایـن مقالـه مـورد تأكید
قـرار میگیـرد .نویسـنده همچنیـن ،بـه چالشهایـی در
اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش عالی کشـورهای غیر
انگلیسـی زبـان نیـز اشـاره میکنـد .وی ،ارائـه و کسـب
مـدرک زبـان بینالمللـی بـه عنـوان پیششـرط ورود بـه
دانشـگاه ،بهـرهوری کمتـر از کالسهـا درصورت تسـلط

ناکافـی بـه زبـان بینالملـل بـرای دانشـجویان ،کمبـود
اسـاتید مسـلط بـه زبـان بینالملـل و رشـته تخصصی در
اسـتفاده از زبان انگلیسـی به عنوان زبان واسـط و کمرنگ
شـدن جایـگاه زبان مـادری در آموزش عالی را بخشـی از
این چالشها میداند  .
مقالـه آخـر این کتـاب «جهانیشـدن و زبان فارسـی:
نكاتـی دربـاره برنامهریـزی زبان ملی» نوشـته دكتـر پرویز
اجاللـی اسـت .اجاللی در ایـن مقاله مسـئله تعامل میان
زبـان فارسـی و زبانهـای جهانـی (بـه ویـژه زبـان
انگلیسـی) را بـه عنـوان یك چالـش مهم پیـش روی زبان
ملـی ایـران مطـرح كـرده و چـاره كار را طراحـی
سیاسـتهایی واقعبینانـه بـرای برنامهریـزی رابطـه میـان
ایـن دو زبـان ،عنـوان میکنـد .ایشـان در بخشـی از مقاله
بـه موانعـی جـدی بـر سـر راه ایـن نـوع سیاسـتگذاری
ماننـد خلوصگرایـی و کوشـشهای بیحاصـل بـرای
پاکسـازی زبـان فارسـی از همـه واژههـای بیگانـه اشـاره
میکنـد و در پایـان مقالـه در قالـب بسـته سیاسـتی ،بـه
اجـرای سیاسـت همزیسـتی مسـالمتآمیز زبانهـا،
سیاسـت تقسـیم كار میان زبـان جهانی ،زبـان ملی و زبان
قومـی ،سیاسـت مبـارزه با جایگزینـی واژههـای روزمره با
واژگان زبـان انگلیسـی تأکیـد کـرده و همچنیـن سیاسـت
بازبینـی رابطـه میـان خـط و زبـان را در راسـتای كمـك به
معیارسـازی زبـان فارسـی بـرای فارسـیزبانان و تسـهیل
آموزش فارسی به خارجیان ،امری ضروری میداند.
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نولیبرالیــسم ،آن هــم بــا دیرکــردی تــاریخی را بازتـاب
میدهد .پیامد چنین خوانشـی در قلمــرو آموزش و آموزش
عــالی و در چــارچوبی ثبــوتی ،جــز بــه «کاالیی سازی
یسازی
دانـش»« ،خــصوصی سـازی آمـوزش»« ،بنگــاه 
دانشـگاه» و ســرانجام چیرگـی سـرمایهداری دانشـگاهی»
نمیانجامد».

معرفی کتاب «دگرگشتهای آموزش عالی و آینده
پیشرو»

نگارش :وجیهه جوادینیا
کتـاب «دگرگشـتهای آموزش عالـی و آینـده پیش رو»
تالیف حمیـد جاودانی به همت مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی وزارت علـوم در  300صفحه با شـمارگان 400
نسخه و به قیمت  46هزارتومان منتشر شد.
نویسنده در بخــش نخــست کوشــیده اســت ،مفهوم
«آینـده» را از دیـدگاه نظـر و کنـش ،بـازکاوی و «بازمفهـوم
سـازی» کند .و در این زمینه مدعی اسـت « :خواننده شـاید
بتوانـد دریابد که مفهوم آیندهای کــه در ایــن نگاشــته از آن
سـخن به میان میآیـد ،تفاوتـی بنیادین با مفهومسـازیهای
رایجـی دارد کـه  ب هویـژه در بسـیاری  -اگـر نــه تمــامی -از
نگاشـتههــای دانـشگاهی ایــران بـا نــام «آینده پژوهی» و
«آینده اندیشی» بازتابی گسترده یافته است .آینــدهای کـه در
ایـن دسـت نگاشـتهها بازتاب یافته اســت ،بیــشتر از هــر
چیـز ،تکــرار یــا ادامـه گذشـته ،در چــارچوب خــوانش
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بخـش دوم ،نخسـت بازگوکننـدۀ دیدگاههـای جامعـه
مدنی بـهویــژه جوانــانی اسـت که میراثدار ناپایداریهای
اجتماعی و زیسـت بومـی پدید آمده خواهند بـود .دیدگاهی
کـه بـه ویژه در ایران بدان کمتر پرداخته شــده و در کــنشها
و سیاسـتگذاریهای ملی و بینالمللـی بازتاب کم رنگتری
یافتـه اسـت .پیامـد نهادهایـی کــه بــا توصیههـا و
سـرمایهگذاریهای خـود بیشـترین نقـش را نیـز در پیدایش
ناپایداریهای کنــونی داشتهاند ،نـه از آن روست کـه منـابع
روا و اسـتواری در ایـن زمینه انگاشـته شدهاند؛ بلکـه بیـشتر
از آن روسـت کــه بــهویژه ،آن دسـته از دانــشگاهیان و  
تصمیمگیـران ایرانـی _کـه همچنـان رویکردهـای
گذشــتهگرایانه آنهــا را دنبـال میکننـد_ دریابنـد کـه زمـان
وانهـادن چنیـن رویکردهـای سـودگرایانه و بـازاری و
واپسگرایانـه ،بهویـژه در قلمـرو آمـوزش و آمـوزش عالی از
دیـدگاه «مفاهیـم یادگیـری» ،سـازماندهی و حتـی فراهـم
سـاختن منابـع مالـی ،درگذشـته اسـت .بــه سـخنی دیگر،
بازتـاب دیدگاههـای این نهادها در این نگاشـته ،نشـانگر آن
اســت کـه تغییـرات بایسـته در نظامهـای آموزشـی ،تنهـا
بازتـاب دهنـده خواسـتهای برخی دگراندیشـان به حاشـیه
رانـده شـده از سـوی جریـان حاکـم نیسـت؛ بلکـه ،راهـی
گریزناپذیـر اسـت که در دادههای زمینهای و اسـناد سیاسـتی
نهادهـای سـردمدار جریان حاکم نیز بازتاب یافته اسـت و بر
تغییر آن نیز پافشـاری میشـود! تغییراتی کـه میتواند پایهای
برای سناریوهای آموزش عالی انگاشته شود.
در بخـش سـوم ،بـه دیرینه شناسـی و شـناخت شناسـی
دانشگاه پرداختــه شــده اسـت .در این بخش کوشیده شده،
ریشـه کژرویهایـی کــه در دانـش و یادگیـری پدیـد آمده و
میتوانـد ریشـه بسـیاری از ناپایداریهـای کنونـی انگاشـته
شـود ،بـا رویکـرد دیرینهشـناختی و تبارشـناختی نهادهـای
دانشآفریـن بازکاوی شـود؛ چراکـه ،نباید از نظر دور داشـت
کـه مفهومسـازی دانشـگاه بـهســان «خــردناپیوسته امـا

ناگسسـته از جامعـه» کـه نیـاز اسـت بـا حقیقتجویـی و
دانشآفرینـی همـراه بـا همکنشـی اجتماعـی گزینههـای
پیشروی جامعه بشری را پدیـد آورد ،چنین جستارگشاییای
را گریزناپذیر نشان میدهد.
در بخش چهــارم مفهـوم آینده و بایسـتگیهای نظری و
کنشـی از بایسـتگیهای نهادهـای دانشآفریـن و همچنیـن
چشمداشـتهایی کـه میتـوان از آنهـا بـا خوانشهـای
گوناگـون داشـت ،آمـده اسـت نویسـنده کوشـیده اسـت
چکیـدهای از ویژگیهـای تبارشـناختی ،شناختشناسـی،
هستارشناختی و دیگر ویژگیهــای بنیادی آنهـا بـه تصویر
کشـیده شـود .دانسـته اسـت کـه هریــک از بخشهـای
چهارگانه ایــن نگاشته ،نیازمند ژرفکاویهای پیوسته ،درهم
تنیده و نقادانهای اسـت کــه بــه تنهــایی میتوانـد موضوع
جستارگشاییهای گوناگون اندیشهپردازان آینده باشد.
در بخـش پنجـم بـه خصوصیسـازی آمـوزش عالـی:
واپسگرایـی یا پیشـرفت پرداخته شـده اسـت .در این بخش
که گزارشـی از سخنرانی نویسنده در دانشـگاه الزهرا است به
ایـن نکته میپـردازد که ریشـه دانشـگاه در غرب نبـوده بلکه
ایـران و هند و چین خاسـتگاه اولیه دانشـگاه بوده اسـت و در
ادامه به بحث اینکه آیا دانشـگاه کارآفرین توانسـته اسـت جا
بیافتد و رسالت خود را به انجام برساند میپردازد؟
در همیـن بخـش آورده اسـت«  :بازگردیـم بـه بحـث
اصلی ،جدای از بازمفهومسازی «آمــوزش» ،هــم اکنــون
ادبیات گسترده والبته کم ژرفایی ،در چارچوب اندیشههــای
نــولیبرال ،تولیــد و انتشـار مییابـد کـه بـه دلیـل کژفهمی،
بهویـژه ،در بسـیاری از کشـورهای جنوبـی و جهان سـوم ،به
سان ادبیات پیــشرو ،بــه ویــژه ،در قلمــرو آمـوزش عـالی
شــناخته  میشـود .از آن جملـه میتـوان از مفاهیمی واپس
گرایانه ،مانند «اقتصاد دانــش» و مفـاهیم دیگـری همچـون
«دانــشگاه کـارآفرین» کـه بهتـر اســت دانـشگاه کارگزار یا
بنگاهی نامیده شود ،نام برد.
بخش ششـم با عنوان «توسـعه آموزش عالی ،راهگشای
محرومیتزدایـی :مـوردکاوی عملکرد آمـوزش عالی ایران»
اسـت .در ایـن بخش تالش شـده اسـت  بـه مفاهیـم فقر از
دیدگاههـای مختلـف ،پرداخته شـود و در ادامه نقش آموزش
عالی را در کاهش یا ریشه کن کردن آن بررسی کند.

بـه عنوان نمونه آمده اسـت«  :فقر به معنای مـدرن آن در
واقـع بیـانگر نوعی مقایـسه بـین یـک مـشاهده و یـک شـرط
از پـیش تعیـین شـده اســت ( .)Boltvinik,1999بنابراین
مفهـوم ،فقیـر برمبنـای نیازها و ضرورتهــایی کــه به مثابۀ
پیـش شـرط برگزیـده مـی شـوند ،نظیـر ،غـذا ،مسـکن،
بهداشـت ،کار ،آمـوزش ،امنیـت و آزادی میتواند در مفهوم
سازی ایـن مقوله اثرگذار باشد.
در جایـی دیگـر آورده اسـت «دشـواری آمـوزش کنونـی
پس چشمداشـتهایی که
ایـن اسـت که چگونـه میتـوان از ِ
از آمـوزش میتوان داشـت برآمـد؟ درحالیکه آمـوزش باید
فرصتهــای آینــده را فراهـم کنـد .آنچه میتوانسـت امید
انگاشته شــود ،جـایش را بـه چـالشهــایی داده است که به
گونـهای فزاینده آگاهیها را از اینکــه جهــان پایان میپذیرد
افــزایش میدهـد .نیـاز به یادآوری اسـت کـه این پایان بــه
گونــهای متفـاوت از آن چیـزی رخ خواهد داد که در فرهنگ
عمومی به تصویر کـشیده بـود».
در جایـی دیگـر ریشـه نابرابـری میـان انسـانها را از
رویکـرد انسـانمحور میدانـد و میگویـد« :رویکرد انسـان
محـور به جهـان کـه در تاروپود سـرمایهداری نولیبـرال تنیده
شـده ،نه تنها به گسسـت پیونـد میان انسـان و طبیعت ،بلکه
بــه گســست میــان انسـانها در درون و میـان جوامـع نیـز
انجامیده است که میتــوان ریـشۀ نـابرابری میان انسانها را
نیز در آن جست.
به این ترتیب ،میتوان دریافت که ماشـین سـرمایهداری،
بــا تأثیرگذاری بــر تمامیت جامعه و زندگی در گسترۀ سیاره
سـان «پیشـران تفـاوت زایـی» کار میکنـد کـه بـا هـدف
به ِ
گسـترش مصرفگرایی ،بــه پیشـبرد بــازار همگانیسـازی
تفـاوت و «کاالییسـازی وجــود» ،فرهنـگ و گفتمـان
«دیگران» مـیانجامـد (.)Braidotti, 2011: 25
بازتـاب چنین رویکردی در آموزش میتواند این اندیشـه
را در بـاور فراگیـران پدیـد آورد کـه آینـده را راهـی انفـرادی
سـان چیـزی
بینگارنـد کـه در آن وجـود انسانیشــان را به ِ
مفهومسـازی کننـد کـه میتواند کنترل و دسـتکاری شـود،
بــدون آنکـه دریابند چگونه چنــین سرنوشـتی بــا زیسـت
بومی گستردهتــر کــه در آن میزیند ،گره خورده است و درد
مشترک آنها ،جداجدا درمان نمیشود».

خبرنامه شماره دهم | تابستان | 1399

125

عنـوان «مالحظاتـی در بـاب سیاسـت علـم و شـرایط
تدویـن آن» بـه عنـوان «خاتمـه کتـاب» آمده و پـس از آن
فهرست اعالم و نمایهها درج شده است.

معرفی کتاب «سیر تجدد و علم جدید در ایران»

نگارش :مینا عظیمی
سـیر تجـدد و علـم جدیـد در ایـران کتابـی اسـت حاصـل
انتشـارات مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فناوری کـه در تابسـتان  1399با قیمت
 62000تومـان در  404صفحـه چـاپ شـده و در اختیـار
عالقمنـدان قـرار گرفته اسـت .چاپ قبلـی این اثـر در بهار
 1391توسط انتشارات فردایی دیگر منتشر شده است.
ایـن کتاب ،چنـان كه مؤلـف در مقدمه بیـان کردهاند،
حاصـل دو پژوهـش کالن در فرهنگسـتان علـوم اسـت و
متضمـن نتایـج نظـر اجمالـی تاریخـی بـه علـم جدیـد و
تجـدد در ایـران اسـت و پژوهشـی اسـت بههمپیوسـته که
در قالب یک کتاب منتشر شده است.
ایـن اثـر در سـه بخـش «مقدمـهای بـرای آشـنایی بـا
وضـع کنونـی علـم کشـور»« ،تجـدد در ایـران» و «وضع
علـوم انسـانی و اجتماعـی در ایـران» و در بیسـت فصـل
مجـزا ،نگاشـته شـده اسـت .در پایـان کتاب نیـز فصلی با

126

| خبرنامه شماره دهم | تابستان 1399

بخـش اول کتـاب با عنـوان «مقدمـه ای برای آشـنایی
بـا وضـع کنونـی علم کشـور»  12فصـل دارد کـه در آن به
«شـرایط بنیادگرفتـن دانـش جدیـد»« ،اعـزام دانشـجو به
فرنـگ»« ،عالـم جدیـد و جهـان قدیـم»« ،اخـذ علـم و
تکنولـوژی در عیـن بـی اعتنایی بـه مبانی تجـدد»« ،علوم
انسـانی پـس از علـوم طبیعـی و مهندسـی»« ،ترتیب اخذ
و اقتبـاس علـوم در ایـران»« ،برنامـه جامـع علـم و
پژوهـش»« ،علم و توسـعه و ماهیت علـم جدید»« ،علوم
انسـانی در جهان توسـعه نیافته»« ،علم و جایگاه شایسـته
آن در تاریـخ»« ،برنامـه علـم و پژوهـش» و «جهان علم»
پرداختـه شـده اسـت .فصـل دوم بـا عنـوان «تجـدد در
ایـران» شـامل دو فصـل «دشـواریهای راه تجـدد» و
«سرگذشـت مختصر دویستسـاله تجددمآبـی در ایران»
اسـت .فصـل سـوم بـا عنـوان «وضـع علـوم انسـانی و
اجتماعـی در ایران» به شـش فصل «اشـارهای بـه زمینهها
و سـوابق»« ،ظاهـر تجـدد و تجـدد ظاهـری»« ،آغـاز
آشـنایی با علوم اجتماعی و انسـانی»« ،اشـارهای به وضع
جغرافیـا و روانشناسـی و تاریـخ و زبانشناسـی»،
«جامعهشناسـی و دیگـر علوم اجتماعی» و «نسـبت علوم
اجتماعـی با علـوم دیگـر و مقـام آن در تجددمآبـی ایران؛
تجدد وارونه» اختصاص دارد.
ایـن کتـاب را میتـوان بـه نوعـی ادامـهی دغدغههای
پیشـین نویسـنده در حـوزهی مباحث تجـدد و علم جدید
در ایـران دانسـت کـه مؤلـف در آن سـعی دارد تأثیـرات و
پیامدهایـی کـه تجـدد و علـم جدیـد در ایـران ،در جامعه 
دارنـد به بحـث و چالش بکشـاند .به همیـن منظور بحث
بـا پرسـش اولیـه و اصلـی در مقدمـه آغـاز میشـود و آن
ایـن اسـت کـه تجـدد بـا مـا چـه کـرد و ما بـا تجـدد چه
کردیـم؟ .اگرچـه مؤلـف عقیـده بـر آن دارد که مـا همواره
بـه جـای پرداختن به این پرسـش ،بـه پرسـشهایی فرعی
از جملـه اینكـه علـم و تجـدد چـرا و چگونه آمـد و امثال
ً
اینهـا میپردازیـم و معمـوال با پرداختـن به این مـوارد هم

ره بـه جایـی نمیبریـم .نویسـنده در این کتاب سـعی دارد
تـا بـا توجـه بـه شـواهد و قرایـن تاریخـی ،به یک پرسـش
ّ
فلسـفه پاسـخ دهـد .بهخصـوص کـه علـم و تجـدد
تاریخیاند و باید آنها را در تاریخ یافت و درک کرد  .
بـه عقیـدهی نویسـنده ،نوشـتار حاضر متضمـن نتایج
ّ
نظـر اجمالـی تاریخـی بـه علـم جدیـد و تجـدد در ایران
ِ
اسـت    .یکـی از آسـیبهایی کـه در حـوزهی علـم،
جامعـهی امروزیـن مـا همـواره با آن مواجه اسـت« ،سـیر
وارونـه»ی علـم و سیاسـتهای توسـعهی علـم در ایـران
اسـت و اینچنیـن اسـت کـه مـا تصـور میکنیـم بـا
راهانـدازی سـازمان ،نهـاد ،مؤسسـه و انجمنهـای علمی
عدیـده و گوناگـون ،میتوانیـم در علـم بـه پیشـرفت و
توسـعه دسـت یابیـم؛ در حالـی کـه در غـرب ،ابتـدا علم
تولید شـد و بـه مرحلهی توزیع و مصـرف درآمد و آن گاه،
برای آن سازمان و انجمن و غیره تشکیل شد.
نویسـنده در بخـش دیگـری از مقدمه کتاب بیـان کرده
ً
اسـت کـه معمـوال وقتـی سـخن از این بـه میـان میآید که
علـم و تجـدد چـرا و چگونـه آمده یک پرسـش بیجـا و غیر
الزم بـه نظـر میآیـد .آنهایـی کـه تجـدد را دوسـت دارند و
مورد پسـند آنهاسـت ،بـرای اثبات وجـود و لـزوم آن نیازی
بـه توجیـه و بحث ندارنـد و آنانکه بـا تجدد یـا بعضی آثار
آن میانـهای ندارنـد ،بدسـت آوردن بخشـی از آن را کـه
موجـب منفعـت اسـت یک امـر طبیعـی میداننـد و وجود
اجزای بد را به غرض ورزی و بدخواهی بداندیشـان نسـبت
ً
میدهنـد .در ایـن میـان هـم اصال معلوم نیسـت کـه نظر و
فهـم چـه جایـی دارد .لذا بـا توجه بـه این وضع ،پرسـش را
بـه صورت دیگـری میتـوان درآورد که به آسـانی نتوانند آن
را بیهـوده بخواننـد .پـس بـه دنبـال این پرسـش هسـتیم که
تجدد با ما چه کرد و ما با تجدد چه کردیم؟
دکتـر داوری اردکانـی در پایان مقدمه بـا تصریح بر این
نکتـه که کتـاب را بـه قصد مالمـت و عیبجویی ننوشـته،
بلکه کوشـیده تا بـه نوعی به نقـد اوضاع تاریخی بپـردازد و
بـا وجـود ابهاماتـی که ممکـن اسـت در متن وجود داشـته
باشـد ،خواننـدگان را بـه تأمـل در بـاب موارد نوشـته شـده
دعـوت کـرده و مینویسـد کـه در این نقد هرچـه گفته همه

از سـر تذکـر و تعلـق خاطـر به این کشـور و تاریخـش بوده
اسـت .و در ادامـه خواننـدگان را بـه تأمـل در بـاب مباحث
کتـاب دعـوت میکنـد .وی معتقد اسـت خالصه سـخن و
گـزارش پژوهـش خود در ایـن جمله آمده که علـم جدید و
تجدد ما هنوز تاریخ ندارد.
چـرا تاریـخ ۱۵۰سـالهی اخیـر ایـران وحـدت و
پیوسـتگی نـدارد؟ پرسـش دیگری اسـت که دکتـر داوری
بـه دنبـال پاسـخ آن اسـت .در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ،وی
معتقـد اسـت یکی از علـل آن را باید در گسسـت تاریخی
نسـلهای گوناگـون ایرانـی در ایـن بـازهی زمانـی
جسـتوجو کرد .بـه عقیـدهی او ،در این سـالها ما دچار
«بیحافظگـی نسـلی» بودهایـم .توضیـح آنکـه همـواره
میتـوان بیـن نسـلهای مختلـف جامعـه ،علیرغـم
اختالفهایـی که وجـود دارد ،تشـابهاتی را مالحظه کرد؛
امـا در طـول ایـن  ۱۵۰سـال (بـا کنـار نهـادن برخـی
اسـتثنائات) گویـا هـر نسـلی نسـل پیشـین خـود را از یاد
برده و کارش را از ابتدا آغاز کرده اسـت .در این فراموشـی،
هیچکـس را نمیتـوان مقصـر دانسـت بلکـه بایـد تحقیق
کـرد کـه در چه شـرایط تاریخی اسـت که یک نسـل حتی
از علـم و ادب نسـل پیـش از خـود بیخبـر میمانـد و بـه
آن بیاعتنـا میشـود .آیـا کارهـا و آثـار این نسـلها لیاقت
بهیادماندن نداشته است؟
در ادامـه نویسـنده از گسسـت تاریخـی بـه عنـوان
مهمتریـن عامل شکسـت تجددمآبـان در ایران یـاد کرده و
معتقـد اسـت یکـی از اشـتباهاتی کـه تجددمآبـان بـه آن
گرفتـار میشـوند آن اسـت که فکـر میكنند با گسسـتن از
ً
گذشـته و شکسـتن عهـد قدیـم كـه معمـوال آن را سـنت و
سـنتی میخواننـد تجـدد خودبهخـود از در وارد شـده و
خانـه را آبـادان میکنـد .اینهـا تاریـخ و گذشـته و آینده را
معکوس و وارونه میبینند.
مواجهـهی مـا و جهـان اسلام بـا دنیـای خـارج از
اتمسـفر فرهنگـی و تمدنـی خـود ،البتـه محـدود بـه ایـن
دورهی جدیـد ۱۵۰سـاله نیسـت .قرنهـا پیـش و در آغـاز
دورهی اسلامی نیـز مـا رویارویـی بـا جهـان داشـتهایم و
حتـی توانسـتهایم علـوم و فلسـفهی یونـان ،روم و هنـد
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باسـتان را کسـب کنیـم و بـا اسـتفاده از آنهـا ،دسـت بـه
پیشـرفت و توسـعهی علمـی بزنیـم .بـرای همین پرسـش
اسـتاد داوری این اسـت که چه شـد در آن مقطع توانسـتیم
بـا ترجمـهی آثار تمدنـی دیگر ،موجبات پیشـرفت تمدنی
خـود را فراهـم کنیـم ،امـا در دورهی متأخـر ورود تجدد به
ایـران ،تنهـا مترجم صـرف بودهایـم و مقهور علـوم جدید
غـرب شـدهایم؟ در پاسـخ به ایـن پرسـش ،داوری معتقد
اسـت کـه در دورهی اول ،تمایـل جهان اسلام بـه علوم و
فلسـفهی یونـان و هنـد بـود ،امـا در دورهی دوم ،مـا اسـیر
جاذبههـای تکنولوژیـک و وجـوه ظاهـری تمدنـی غـرب
شـدیم و التفاتـی بـه مباحـث زیربنایـی کـه پدیدآورندهی
اصلی علم و تکنیک جدید غرب بودند نداشتیم.
داوری بـا شـرح مبسـوطی در بـاب سیاسـت علـم و
شـرایط تدویـن آن ،شـرح میدهـد کـه اکنـون مـا درراه
علـم بـه موقـع تاریخـی مهـم و حساسـی رسـیدهایم و
بـرای اینکـه پژوهشهـای علمـی را سـامان دهیـم،
ناگزیـر بایـد درصـدد برنامهریـزی پژوهـش و پیـشازآن
در فکـر تدویـن اصـول و قواعد علم متناسـب بـا اوضاع
کشـور خود باشـیم و  تـا زمانی کـه ماهیت علـم ،مقام و
شـأن تاریخـی آن شـناخته نشـود ،تدویـن سیاسـت علم
اسـاس و بنیـاد نـدارد .همـان گونـه کـه شـاهدیم در
ً
سیاسـتگذاری علـم معموال تفـاوت میان علـوم در نظر
گرفتـه نمی-شـود و حتـی الزم نمـی داننـد کـه بـه ایـن
تفـاوت فکـر کنند یـا اطالع دقیـق تـری از آن از جایی به
دسـت آورنـد .پـس طبیعـی اسـت کـه در تدویـن یـا
پذیـرش قواعـد سیاسـت علم ،بعضـی از علـوم را نادیده
گرفتـه و تابـع قواعـدی که در علـوم دیگر از آنهـا پیروی
میشود ،قرار دهند.
نویسـنده در انتهـای مباحـث خود در باب عـدم تدوین
سیاسـت علـم معتقـد اسـت علـم در طـی مدتـی بیـش از
سیصدسـال بینیـاز بـه برنامه و بدون سیاسـت علم بسـط
یافتـه و اگر این بسـط به نحو منظم و متناسـب میتوانسـت
دوام یابـد ،بـه سیاسـت علـم نیـازی نبـود .پـس پدیدآمدن
سیاسـت علم نشـانۀ ترقی و پیشـرفت نیسـت ،بلکه شـاید
بـر اثـر دشوارشـدن راه بـوده باشـد .و در ادامـه بایدهـای
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تدوین سیاست علم را به شکل زیر طبقهبندی میکند.
 .1اوصـاف اصلـی و ضـروری علـم را شـناخت و بـا
تاریخ آن آشنایی داشت.
 .۲بـا جامعـه و فرهنگـی کـه نهـال علـم در آن کاشـته
ً
میشـود آشـنا بـود و مخصوصـا نیـاز جامعـه بـه علـم و
توانایی جذب و کاربرد آن را دانست.
 .۳از نسـبت علوم با تاریخ و تناسـب آنهـا با یکدیگر
و با جامعه آگاه بود.
 .4توجه داشـت که علم با توسعۀ اجتماعی_اقتصادی
تناسـب دارد لـذا نـه دانشـمند را بایـد محـدود کـرد و نـه
پژوهشهـا را تابـع مالحظـات سیاسـی و در خدمـت
توسـعه ّفناوریهـای خـاص قـرار داد کـه در ایـن صورت
ممکن است نظام علم بیتناسب و بدقواره شود.
 .5دانـش در ذات خـود آزاد اسـت .علـم منحـل در
شـغل نمیشـود و اگـر بشـود ،رکـود و افسـردگی در آن راه
مییابـد .بهعبارتدیگـر ،دانشـمند میتوانـد بـه اقتضـای
شـغلی کـه دارد به پژوهشهـای مفید در مسـائلی که به او
پیشـنهاد میشـود بپـردازد ،بـه شـرط اینکـه کار پژوهـش
بـرای او در حکـم رفع تکلیف و صـرف ادای وظیفه اداری
و شغلی نباشد.
 .6در دهههـای اخیـر ،بـا جهانیشـدن ،علـم بـه
اطالعـات علمـی و کاالی تولیـدی   -مصرفـی قابـل
خریدوفـروش مبدلشـده و ناگزیـر بایـد از سیاسـت
جهانـی علـم پیـروی کنـد .این وضـع ،حاصل گشـتی در
ّ
تاریـخ تجدد اسـت کـه هنوز چنانکـه باید حقیقـت آن را
نمیشناسـیم و نتایـج آن را هـم بـه درسـتی نمیتوانیـم
پیش بینی کنیم.
 .7سیاسـت علـم و پژوهـش بایـد متناسـب بـا وضـع
علـم در هـر کشـور باشـد .سیاسـت علـم را بایـد
صاحبنظـران هـر کشـور با توجـه بـه شـرایط و امکانات
کشور خود تدوین کنند.

اخبار آموزش

برگزاری جلسه مجازی دفاع از رساله
دکتری دانشجوی مؤسسه
جلسه دفاع از رسـاله دکتری آقای نوژن اعتضادالسلطنه
دانشـجوی دکتـری پژوهشمحـور رشـته اندیشـه سیاسـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی با عنـوان «جایگاه
تعلیـم وتربیـت در گروههـای سـلفی ـ تکفیـری» به جهت
رعایـت شـرایط بیمـاری کرونـا  در تاریـخ ،99/06/31
بهصـورت مجـازی برگـزار شـد .ایـن رسـاله بـه راهنمایـی
دکتـر سـیدعبداالمیر نبـوی و مشـاورت دکتـر حسـین
ابراهیمآبـادی و دکتـر محمدرضـا کالهـی و داوری دکتـر
رضـا ماحوزی ،دکتـر مهدی اسـدی ،دکتر بهاره سـازمند و
دکتـر سـیدجواد صالحـی در جلسـه مذکـور مـورد دفـاع و
توانست حائز نمره  20و رتبه عالی شود.
جلسـه دفـاع از رسـاله دکتـری آقـای سیدمحسـن
یزاده جزایـری ،دانشـجوی دکتـری پژوهشمحـور
موسـو 
رشـته اندیشـه سیاسـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی بـا عنـوان «تأثیر تحـول هویـت بر رابطـۀ خود و
دیگـری در جنبشهای دانشـجویی ایـران (دهههای 1340
و  »)1350بـه جهـت رعایـت شـرایط بیمـاری کرونـا در
تاریـخ  ،99/06/31بـ ه صـورت مجـازی برگـزار شـد  .این
رسـاله بـه راهنمایی دکتـر محسـن خلیلی و مشـاوره دکتر
سـیدعبداالمیر نبـوی و داوری دکتـر عبـاس کشـاورز
یزاد ،دکتر مهدی حسـینزاده
شـکری ،دکتر علـی مرشـد 
فرمـی و دکتـر علیرضـا مـرادی مـورد دفـاع قـرار گرفت و
توانست حائز نمره  20و رتبه عالی شود.
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اخبار اعضای هیئت علمی مؤسسه

جبار رحمانی

تألیف کتاب «فرهنگ و کرونا»  ،نشر اندیشه احسان
مهدی اسدی

ٔ
مقالـه «نقـش ارزشهـای انسـانی و اسلامی در ایجاد تناسـب
انتخـاب رشـتههای تحصیلـی دانشـگاهی ایـران» در چهارمین
کنفرانـس ملی «اسلام و ارزشهـای متعالی با رویکـرد معنای
زندگی»  ۱۲ -تیرماه  ۹۹دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سیدابوالحسن ریاضی

مقالـه شـوراهای صنفـی در کتـاب «زیسـت دانشـجویی،
سیاسـت و هویـت» انتشـارات موسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی
«بررسـی اثرگـذاری فضـای شـهری بـر ایمنـی و احسـاس
امنیـت اجتماعـی کودکان»(نمونـه مـوردی :بخـش مرکـزی
شـهر تهـران) ،فصلنامـه علمـی پژوهشـی مطالعـات امنیـت
اجتماعی ،شماره  ،۶۱بهار ۹۹
«تاثیـر دینداری و حمایت اجتماعی ادراک شـده بـر رفتارهای
پرخطـر دانشـجویان شـاغل بـه تحصیل دانشـگاههای اسـتان
تهـران ،فصلنامـه انجمن ایرانی مطالعـات فرهنگی و اجتماعی
(تایید برای چاپ)
سعیده سعیدی

گزارش سیاسـتی سیاسـتگذاری مهاجـرت و پناهندگی؛ مطالعه
مـوردی آلمـان ،مرکـز پژوهشهـای مجلس شـورای اسلامی،
دفتر مطالعات سیاسی ،شماره مسلسل  ،17142تیر ۹۹
«بازنمایـی وطـن در میـان ذهنیـت مهاجـران :رهیافتـی نظری
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بـه دیاسـپورای ایرانـی» ،فصلنامـه علـوم اجتماعی(علمـی-
پژوهشـی) ،دانشـگاه عالمه طباطبایی ،دوره  ،26شـماره ،87
زمستان ۹۸
«واکاوی فراینـد هویـت یابـی دانـش آمـوزان افغانسـتانی در
نهاد آموزش و پرورش ایران»
نخسـتین همایـش بیـن المللـی «دیپلماسـی آموزشـی» ،مرکز
امـور بیـن الملـل وزارت آمـوزش و پـرورش و یونیسـف20 ،
اسفند  ،1398تهران
فرهاد بیانی

فرهـاد بیانـی ،حسـین بنی فاطمـه و پرویـن علیپـور (،)1399
«طـرح هـای عمرانـی به مثابـه پروژه هـای ِهژمونیـک؛ تحلیل
کارکردهـای صنعـت خیـال پـردازی ( )Imagineeringدر
مناطـق مـرزی (مطالعه مـوردی :شـهر سـقز)» ،پژوهشهای
جامعـه شـناختی معاصـر ،بهار و تابسـتان .پذیرش شـده و در
دست چاپ.
فرهـاد بیانـی (« ،)1399در دفـاع از علـوم اجتماعی؛ نقدی بر
سیاسـتگذاری فرهنگی-اجتماعی که عـاری از علوم اجتماعی
اسـت» ،پذیـرش و چـاپ مقالـه در کتـاب همایـش ،دومیـن
همایـش ملـی آسـیب شناسـی پایـان نامـه هـا و رسـاله ها در
حـوزه علـوم انسـانی اسلامی (بـا تأکیـد بـر نقـد کارآمدی)،
تهران ،دانشگاه مذاهب اسالمی.
فرهـاد بیانی (« ،)1399موسسـی یا معلمی؟ نسـبت اسلام و

اخلاق در آمـوزش عالی» ،سـخنرانی و چاپ مقالـه در کتاب
چهارمیـن همایش ملی اسلام و ارزش هـای متعالی 12 ،تیر،
تهران ،دانشگاه شهید رجائی.

« .3ایـران و تحـوالت سیاسـی شـمال آفریقـا» (سـرمقاله)،
گاهنامـه خبـری  -تحلیلـی آفریقا (مرکـز مطالعـات آفریقـا
دانشگاه تربیت مدرس) ،شماره  ،8نیمه اول مرداد .1399

سخنرانیها:

طرح تحقیقاتی

«موسسـی یـا معلمی؟ تحلیل جامعه شـناختی نسـبت اسلام
و اخلاق» ( ،)1399انجمـن جامعـه شناسـی ایـران -شـاخه
کردستان (سقز)

 .1مجـری طـرح «نقاط عطـف تاریخی تطور در شـخصیت و
خلقیـات ایرانیـان» ،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و
ارتباطات1399 ،؛

«درآمـدی بـر نظریـه تلفیقـی یورگـن هابرمـاس» (،)1399
انجمن جامعه شناسی ایران -شاخه کردستان (سقز)

سخنرانیهای علمی /میزگردها /مصاحبهها

اباذر اشتری مهرجردی
Implementing Prevention against Tobacco Dependence (PAD)” Toward the Tobacco-Free Schools,
Neighborhoods, and Cities: Study Protocol. Journal
of Research in Health Sciences. Summer

مصاحبـه بـا خبرگـزاری هـا و روزنامه هـای مختلـف در حوزه
پیامدها و مسائل اجتماعی کرونا به تعداد  3مورد
سیدعبداالمیر نبوی
كتاب

 .1زیسـت دانشـجویی؛ سیاسـت و هویـت (مجموعـه
مقـاالت) ،بـه کوشـش سـیدعبداالمیر نبـوی ،پژوهشـکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1399 ،
مقاالت تألیفی

[ .1همـراه بـا مریـم دری] «هویـت و پدیده اسـتخدام مبارزان
خارجـی» ،در کتـاب ماهیـت ،ابعـاد و آینده داعش ،قـم :دفتر
انتشارات اسالمی1399 ،؛
« .2ایران :دولت اسلامگرا و پدیده تغییر نسـل (»)1980-2000
در کتاب زیسـت دانشجویی؛ سیاسـت و هویت ،تهران :انتشارات
پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی.1399،
یادداشتها و تحلیلها

« .1داعش؛ ما و کرونا» ،خبرآنالین1399/1/25 ،؛

« .1مصـر در منگنـه بحرانهـا» ،گـروه تلگرامـی مطالعـات
روابط بینالملل1399/4/5 ،؛
« .2تـرس از نفـوذ ایـران و کنتـرل تحـوالت منطقـه؛ عامـل
عادیسـازی روابـط اعـراب و اسـرائیل» ،خبرگـزاری بیـن
المللی قرآن (ایکنا)1399/6/17 ،؛
« .3شـرط عربسـتان برای تشـکیل دولت فلسـطینی؛ چانهزنی
یا دشمنی با اسرائیل؟» ،ایسنا1399/6/19 ،
رضا ماحوزی

ارائـه مقالـه «پزشـکی ،تربیـت تـن و ضـرورت آن در تفکـر
قدسـی» در چهارمیـن کنفرانـس ملـی اسلام و ارزشهـای
متعالـی بـا رویکـرد معنای زندگـی ۱۲ ،تیـر  ،۱۳۹۹دانشـگاه
تربیت دبیر شهید رجایی.
مقالـه «همنشـینی الگـوی آمـوزش فرانسـوی و ایـده وحـدت
ملـی در آموزش نوین ایران؛ از مشـروطه تا شـهریور ،»۱۳۲۰
در فصلنامـه علمـی و پژوهشـی مطالعـات فرهنگـی ایـران،
مؤسسه مطالعات فرهنگی ایران ،تابستان .۱۳۹۹
مقالـه «آیـا تغییـری در الگـوی دانشـگاهی در راه اسـت؟؛
درنگـی فلسـفی بـر ایـده دانشـگاه در آینـده پسـاکرونایی»
فصلنامـه علمـی پژوهشـی پژوهشهـای فلسـفی ،دانشـگاه
تبریز ،تابستان .۱۳۹۹

« .2آینـده چنـدان هـم مبهـم نیسـت» ،ماهنامـه آینـده نـگار،
شماره  ،97تیر 1399؛
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تازههای نشر
آثار منتشر شده در تابستان 1399
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آثار در دست انتشار در پاییز 1399

و انتشار  40گزارش پژوهشی و سیاستی بهمناسبت هفته پژوهش
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