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سخنسردبیر
سـال  ۱۴۰۰آغـاز شـد؛ بـا ادامـه دلهرههـای کرونایـی،
اقتصـادی همچنـان ضعیف و جامعهای آسـیب دیـده اما در
انتظـار تغییر .بهار امسـال حتی بلحـاظ لطف طبیعت هم به
سـالیان قبـل نرسـید؛ بارشهـا کم و تراکـم فشـارهای روانی
کشـاورزان و صنعتگـران و مردمانـی کـه بخشـی از تخفیف
مشـکالت خـود را از آسـمان و طبیعـت مـدد میگرفتنـد،
بیشـتر .بـا ایـن همـه دو نقطـه کوچک امیـد وجود داشـت؛
امیـد بـه حـذف تحریمهـا و شـکوفا شـدن اقتصـاد در بعـد
بینالمللـی و امیـد بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری پایـان
فصـل بهار و اصلاح وضع داخلی و مهار ویروسـی که بیش
از یـک سـال ،جانهـای نازنینـی را گرفتـه و خانوادههـای
بسـیاری را عـزادار کـرده اسـت .اما هنـوز چشـمانداز مثبتی
بـرای این دو تغییـر دیده نمیشـود .وعده مذاکـرات برجامی
کـه به اسـتقرار دولـت جدید موکول شـد و دولـت جدید هم
نیامـده ،خود را با امواج سـهمگینتر بیماری و تـورم و گرانی
روبرو میبیند .گویی چشـماندازی روشـن برای آینـده ایران،
در نتیجـه تجربـه تلـخ سـالها فشـار اقتصـادی و فرهنگی و
تضعیـف اعتمـاد اجتماعـی در نتیجـه سـو مدیریتهـای
متوالـی وجـود نـدارد و ظرفیـت تحمـل جامعـه بـه سـطح
آسـتانه رسـیده اسـت .نارضایتیهـای عمومی علنی شـده و
ت و شـاید فـرار نخبگان و غیرنخبگان پدیـدهای رایج
مهاجر 
گشـته اسـت .انتخابـات فصل بهـار با مشـارکتی زیـر پنجاه
درصـد مؤیـد ایـن نارضایتـی آشـکار و سـرخوردگی از
وعدههـای دور از واقـع بـود .زخمها و دردها هنـوز همانجا
اسـت و هنـوز اثـر آشـکاری از درمـان نمایان نشـده اسـت.
ب هراسـتی بـه کـدام سـو میرویم؟ به سـوی نیکبختـی روبه
جلـو یـا بـه سـوی عقـب رفـت و یـا درجـا میزنیـم؟
در ایـن فضـای مهآلـود نقـش و وظیفـه دانشـگاهها و مراکـز
آمـوزش عالـی چیسـت؟ آیـا بایـد بماننـد و در صورتـی که
موضـوع توجه قـرار گرفتند ،طرحهایی هرچنـد کوچک برای

خـروج از بحرانهـای بسـیار ارائـه دهنـد و چراغ دانشـگاه را
علیرغـم دشـمنان بسـیارش روشـن نـگاه دارند ،یـا همچون
دیگـر بخشهـا و شـئون جامعـه ،از ضعـف خـود و جفـای
روزگار بنالند؟ چه باید کرد؟
حـاال کـه دانشـگاه از اولویـت اول خانوادههـای ایرانی و
حتی از فهرسـت گزینههای قابل توجـه دولتها و حاکمیت
خارج شـده اسـت ،ایـن دانشـگاه فاقـد اسـتقالل و ضعیف
نگهداشـته شـدهای کـه نمیتوانـد حتـی بـرای خـود
ای جامعـه و دولـت و
تصمیمگیـری کنـد تـا چـه رسـد بـر ً
اقتصـاد و بـازار ،چه باید کند؟ آیا اساسـا دانشـگاه تـوان آن را
دارد کـه غیـر از اجرای آیین نامههای تنبیه و تشـویق اسـتادان
و دانشـجویان خـود -کـه آن هـم از بیـرون تکلیـف شـده
اسـت -بـرای آنهـا تصمیمگیـری کنـد یـا آنکـه وقـت ایـن
حرفهـا گذشـته و هویـت متمایـز و متعیـن "دانشـگاه"،
هویتی ناموجود اسـت چرا که کنشـگرانش زیسـتی سلولی و
جزیـرهای دارنـد و نشـانی از هویت متمایـز و حتی تجمیعی
بـه نـام هویـت دانشـگاهی کـه متشـکل از رابطـه انـداموار
اسـتادان و دانشـجویان و کارکنان و نهاد دانشـگاه است ،دیده
نمیشـود؟ شـاید بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت ،همچـون
گذشـته چندان منتظر نمانیم .آینده تلخ یا شـیرین ،تاریک یا
روشـن همیـن نزدیکیهـا اسـت .باید منتظـر مانـد و در این
پیـچ تند تاریخی ،شـاهد عملکـرد دولت سـیزدهم و خاصه
وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری ماند .برای گذر از این پیچ
تند و سـهمگین ،پیشـنهاد ما بـه دولتمردان دولت سـیزدهم،
تمهیـد و حمایـت از طـرح اسـتقالل دانشـگاهها و مراکـز
آمـوزش عالی اسـت .دانشـگاه مسـتقل میتوانـد جامعه در
حال تغییر را پشتیبانی کند.
رضا ماحوزی

نشست مجازی دید و بازدید نوروزی
در مؤسسه برگزار شد
نشسـت مجـازی دیـد و بازدیـد نـوروزی اعضـای هیئـت
علمـی و کارکنـان مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری در نخسـتین روز کاری
ایـن مؤسسـه در سـال جدیـد برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی ،دکتـر حسـین میرزائـی رییـس مؤسسـه طـی
سـخنانی در ایـن نشسـت ضمـن تبریـک سـال جدیـد و
گرامیداشـت یـاد اسـتادان فقیـد علـوم اجتماعـی کـه در
سـال  ۱۳۹۹درگذشـتند و همچنیـن ابراز تاسـف از فقدان
ناگـوار هـزاران نفـر از هموطنـان در اثـر پاندمـی کرونـا و
طلـب رحمـت و مغفـرت بـرای آنـان اظهـار داشـت :بـه
رغـم تمامـی مشـکالت و محدودیتهـای بـی سـابقه
ناشـی از ایـن پاندمی بـا همت و تلاش مضاعف اعضای
4محتـرم هیئـت علمـی و کارکنـان مؤسسـه نه تنهـا وقفهای
سیزدهم
فعالیتهـای تحقیقاتـی مؤسسـه ایجاد نشـد که
شماره رونـد
خبرنامه در
1400
ویژه بهار سال
هـا و دسـتاوردهای پژوهشـی قابل توجهـی نیز در
موفقیت
شـد.
حاصـل
مـدت
ایـن
وی بـا اشـاره بـه ارتقـای سـاختار پژوهشـکده مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعی به موسسـه در سـال  ۱۳۹۹از اهتمام
ویـژه محققـان مؤسسـه بـه پرداختـن بـه تبعـات مختلف
پاندمـی کرونـا بـر حوزههـای مختلـف علـم و آمـوزش
عالـی خصوصا در ابعـاد اجتماعی و فرهنگـی تقدیر کرد.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه در سـال جدیـد
شـاهد مهـار بحـران کرونـا ،کاهـش مشـکالت و بهبـود
شرایط اقتصادی کشور باشیم.

دکتـر رضـا ماحـوزی ،معـاون پژوهشـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم با تبریک سـال جدید
و آرزوی سـالی سرشـار از سلامتی و موفقیـت بـرای
همـگان اظهار داشـت :اعضـای هیئت علمـی و محققان
همـکار مؤسسـه در سـال گذشـته تحقیقـات و مطالعـات
وسـیعی در زمینـه تأثیـرات پاندمی کرونا بـر آموزش عالی
و نظـام علـم و فنـاوری در ابعـاد مختلف و نحـوه مواجهه
بـا آن داشـتند که نتایـج آن در قالبهـای مختلف از جمله
گزارشهـای سیاسـتی ،کتـاب و مقالـه و … ارائـه شـد.
همچنیـن مجموعـه نشسـتهای تخصصـیای بـا
همـکاری معاونتهـای مختلـف وزارت علـوم توسـط
مؤسسـه برگزار شـد کـه در آنها صاحبنظـران مختلف این
حـوزه بـه بررسـی مقولـه آمـوزش الکترونیکـی و دیگـر
الزامـات نظـام آمـوزش عالـی کشـور پرداختند .وی سـال
 ۱۴۰۰را سـال خوشـهچینی برنامههـا و طرحهای تعریف
شـده در سـالیان قبـل دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد
مؤسسـه همچـون گذشـته ،فراتـر از برنامههـای کوتـاه
مـدت ،بـه برنامه کالن آمـوزش عالـی توجه کنـد و بتواند
در سالهای آینده نیز منشأ اثر باشد.
در ادامـه ایـن نشسـت آقـای علـی میرزایـی ،معـاون
اداری و مالـی و مدیریـت منابـع و جمعـی از اعضـای
هیئـت علمـی و کارکنـان مؤسسـه نیـز در سـخنانی کوتـاه
ضمـن تبریـک سـال جدیـد و آرزوی روزهایی بهتـر برای
همـگان بـر عزم خـود برای تـداوم پرشـتابتر رونـد رو به
رشـد فعالیتهـای تحقیقاتـی و دسـتاوردهای بیشـتر
مؤسسـه در سـال جدیـد تأکیـد کردنـد و راهکارهـای
پیشنهادی چندگانهای را ارائه دادند.

نشستها و همایشها

گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

پنجمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

علوم اجتماعی محاسباتی؛ چیستی،
چشماندازها و چالشها
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پنجـاه و سـومین نشسـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و پنجمیـن نشسـت تخصصـی گروه
مطالعات ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه با موضوع “علوم اجتماعی محاسباتی” برگزارشد.
دکتر حسـین کرمانی ،همکار پژوهشـی مؤسسـه در این نشسـت که عصر دوشـنبه ۳۰ ،فروردین ماه
برگـزار شـد در توضیـح علـوم اجتماعی محاسـباتی گفت :این حـوزه علمی بسـیار جدید از سـال ۲۰۰۹
کـه مقالـهای در این خصوص در مجله سـاینس منتشـر شـد مورد توجه قـرار گرفت و طی سـالهای اخیر
گروههـای پژوهشـی ،موسسـات تحقیقاتـی و دانشـکدههایی در برخـی دانشـگاههای بـزرگ دنیـا در ایـن
حـوزه ایجـاد شـده اسـت با این حـال علوم اجتماعی محاسـباتی هنوز در کشـور ما چندان شـناخته شـده
نیست و اهمیتی که باید به آن داده شود داده نشده است.
وی خاطرنشـان کـرد :مانـع جـدی در توسـعه ایـن حوزه در کشـور ،عدم شـناخت مناسـب آن چه
در بیـن اسـتادان و چـه مدیران و آشـنایی و اطالعات گنگی اسـت کـه درباره آن وجـود دارد .به طوری
کـه هـر کـس چیـزی دربـاره آن شـنیده ولـی مفاهیـم و خـط و مرزهـا و تفاوتهـا و ارتبـاط آن بـا
حوزههـای دیگـر مثـل کالن دادههـا و دیتاماینینـگ و علـوم شـناختی و … را نمیدانند و دانشـگاههای

کشـور هـم کـه اساسـا بـه ایـن حـوزه ورود
نکردهاند.
ایـن مسـئله قطعـا بـه دانشـجویان مـا لطمـه
زیـادی میزنـد چـون از بحثهـای روز دنیـا
عقـب میماننـد و بـه دلیـل عـدم آشـنایی بـا
تکنیکهـا و ابزارهـای ایـن حـوزه نمیتواننـد در
چـاپ مقالـه یـا اجـرای پروژههـای خارجـی
مشارکت داشته باشند.
کرمانـی بـا بیـان اینکـه علـوم اجتماعـی
محاسـباتی ریشـه در انقلاب کالن دادهها (بیگ
دیتـا) دارد در تعریـف کالن دادههـا گفـت :وقتی
وارد اینترنـت میشـویم ردپاهـای دیجیتالـی
(دادههـای دیجیتالـی) از ما به جای مـی ماند که
در پـی اسـتفاده مـا از سیسـتمهای رایانـهای
اسـت .باقی ماندن بخشـی از این دادهها آگاهانه
اسـت مثـل توییتهایـی کـه مینویسـیم ولـی
بخـش بزرگتـری از ایـن ردپاهـا خـارج از
خواسـت مـا ایجـاد میشـوند مثلا وقتـی بـه
گـوگل وصـل میشـویم ،موقعیـت مکانـی و
اطالعـات دیگـری را دربـاره خـود در اختیـار
گوگل میگذاریـم .وقتی این ردپاهـای دیجیتالی
در مقیـاس بـاال جمـع میشـوند کالن دادههایی
فراهـم میشـوند کـه میتـوان تحقیقـات خیلـی
مهیجی براساس آنها انجام داد.
وی افـزود :در علـوم کامپیوتـر بـا توجـه بـه
بحـث ذخیرهسـازی ایـن کالن دادههـا در دیتـا
بیسهـا ،حجـم ایـن کالن دادههـا بسـیار مهـم
اسـت .بر همیـن اسـاس ،کالندادهها بـا مبنایی
کمـی ،مجموعههایـی از داده تعریـف میشـوند
کـه اندازه آنهـا فراتـر از پایگاه دادههـای معمولی
اسـت .تعریـف دیگری وجـود دارد مبنـی بر این
کـه کالنداده یعنـی دادههایـی کـه نمیتواننـد در
یـک ابـزار ذخیـره شـوند یعنـی آن را بـه صـورت
یـک مفهـوم نسـبی تعریـف میکنند .چـون مثال
در دهههـای قبـل ابزارهـای موجـود نهایـت تا ۶
مگابایـت داده را ذخیره میکردنـد و بزرگتر از آن
کالنداده بـود ولـی االن  ۱۰گیگابایـت را هـم
نمیتوانیم کالنداده بنامیم.
ایـن دانـش آموختـه دکتـری ارتباطـات در

ادامـه بـا بیان ایـن که تعریـف علـوم اجتماعی از
کالندادههـا ،مبنایـی کیفـی و فراتـر از کمیـت
دادههـا دارد ،اظهـار داشـت :محققـان علـوم
اجتماعـی برخلاف علـوم کامپیوتـر علاوه بـر
کالندادههـا بـا دادههـای کوچکتـر هم سـروکار
دارنـد و از ایـن قبیـل دادههـا هـم در تحقیقـات
خـود اسـتفاده زیـادی میکننـد .البته بـا توجه به
چالشهایـی کـه آنهـا معمـوال بـا نـرم افزارهـای
محاسـباتی دارنـد ،مواجهـه بـا حجـم عظیـم
دادههـا (کالندادههـا) طبعـا دشـواریها و
مشـکالت مضاعفـی را بـه محققـان علـوم
اجتماعـی تحمیل کرده اسـت .مثال پنـج میلیون
توئیـت در نـرم افزارهایـی مثل اس پـی اس اس و
اکسـل حتی قابـل ذخیرهسـازی نیسـت و باید از
نرم افزارهای خاص کالندادهها استفاده کنند.
کرمانـی تصریـح کـرد :محققـان علـوم
اجتماعـی از اواخـر دهـه  ۱۹۶۰و اوایل دهه ۷۰
از نـرم افزارهـای رایانـهای در تحقیقـات خـود
اسـتفاده کردهانـد و بـا آمـدن اینترنـت امکانـات
تـازهای مثـل پرسشـنامهای اینترنتـی و … هـم در
اختیـار آنهـا قـرار گرفتـه و در سـالهای اخیـر با
ظهور علـوم اجتماعی محاسـباتی کالن دادهها و
هـم ابزارهـای الزم بـرای مطالعه بـر روی آنها را
پیـدا کردهانـد .البتـه چـون اغلـب شـرکتها
اجـازه دسترسـی محققـان بـه کالن دادههـای
جمـعآوری شـده از کاربـران خـود را نمیدهند،
محققـان علـوم اجتماعـی بیشـتر روی کاربـران
اینترنـت و شـبکههای اجتماعـی مثلا تحلیـل
محتوای کامنتهای درج شـده ذیـل اخبار و …
کار میکننـد کـه البتـه جمـعآوری و تحلیـل این
قبیـل دادههـا با روشهای سـنتی میسـر نیسـت.
البتـه ایـن دادههـای جدیـد بیـش از ایـن کـه از
زاویـه بزرگـی مورد توجه باشـند از لحـاظ امکان
جست و جو و ارجاع و تحلیل اهمیت دارند.
همکار پژوهشـی گـروه مطالعـات ارتباطات
و فضـای مجـازی موسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعـی اظهـار داشـت :کالندادههـا از ایـن
لحـاظ بـه عنـوان یـک مفهـوم تکنولوژیـک،
تحلیلـی (شناسـایی الگوهـا در مجموعههـای
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بزرگداده) و اسطورهشناسـی (این باور اشـتباه در
عامـه که کالن داده ،اشـکال جدیـدی از هوش و
دانـش را فراهـم میکنـد کـه از دادههـای قبلـی
بهتـر اسـت) قابـل بررسـی هسـتند .در مجمـوع
کالن دادههـا را بـا سـه  Vتعریـف مـی کننـد.
   Volumeانـدازه عظیـم دادههـاvelocity   ،
شـتاب ظهـور و از بیـن رفتـن دادههـا – مثلا
اطالعـات کالن توییتـر کـه فقـط چنـد روز قابل
دسترسـی هسـتند – و    varietyتنـوع این دادهها
– مثـل تنـوع بـاالی دادههایی کـه میتـوان اعم از
متـن ،تصویـر ،ایموجـی ،تعـداد فالوئرها ،اسـم
کاربـر و … از توئیتـر گرفـت و آنهـا را تحلیـل
کـرد .البتـه بعـدا  Vچهارمی هم مطرح شـد که
لذا  veracityصحت دادههاست.
کرمانـی بـا بیان این کـه مطالعـه کالندادهها
هـم وجـود امکانـات و ابزارهـای موجـود
پیچیدگیهـا و حساسـیتهای خـاص خـود را
دارد اظهـار داشـت :معمـوال کالندادههـا مثلا
توئیتهـا بـه دلیـل حجم بسـیار باال بـه صورت
رنـدوم جمـعآوری و تحلیـل میشـوند مثلا در
تحلیـل گفتمانی هشـتک واکسـن_بخرید که در
توئیتـر ترند شـد باید توجه داشـت کـه گروههای
سیاسـی و … بـه شـدت از توئیتهـای کاشـته
شـده (سـمی) اسـتفاده میکننـد که باعـث عدم
قطعیـت هـم میشـوند .مثلا از کجـا میتـوان
مطمئـن بود که حجـم زیـادی از توئیتهایی که
بـا ایـن هشـتک منتشـر شـدهاند و مبنـای تحلیل
قـرار میگیرنـد ،توسـط روباتهـا و ارتـش
سایبری – کاربران اجیر شده – نوشته نشدهاند؟
ایـن پژوهشـگر علـوم ارتباطات کـه انقالب
کالندادههـا را بـرای تولـد علـوم اجتماعـی
محاسـباتی کافـی نمیدانـد خاطرنشـان کرد که
عامـل مهمـی کـه بـه ظهـور ایـن حـوزه جدیـد
منجـر شـد تلاش محققـان بـرای رسـیدن بـه
روشهـا و ابزارهـای جدیـد کار روی کالن
دادهها بود.
بـه گفتـه وی ،البتـه منظـور ،صـرف ابزارهـا
نیسـت؛ بلکـه هر ابـزاری ،علم خاص خـود را به
وجـود مـیآورد .ابزارهـای محاسـباتی هـم

همزمـان واقعیت مورد محاسـبه را نیز شـکل می
دهنـد .برایـن اسـاس مسـئله اساسـیتری که در
حـوزه علوم اجتماعی در کشـور ما مـورد غفلت
قـرار گرفتـه ایـن اسـت کـه اساسـا ،امـروز،
هستیشناسـی و معرفتشناسـی علوم اجتماعی
بـه علوم اجتماعی محاسـباتی تغییر کرده اسـت.
در واقـع ،کالندادههـا ،روشهـای جدیـد بـرای
شـناخت و حتـی تعریـف جدیـد از زندگـی
اجتماعی ارائه دادهاند.
کرمانـی خاطرنشـان کـرد :هـر کالندادهای
الزامـا بـه علـوم اجتماعـی محاسـباتی منجـر
نمیشـود بلکـه آن جسـت و جـو بـرای ابزارها و
روشهاسـت کـه ایـن حـوزه را شـکل میدهـد.
اساسـا علـوم اجتماعـی محاسـباتی برخلاف
علـوم اجتماعـی سـنتی یـک علـم بینارشـتهای
اسـت .یعنـی ناگزیریـد از کارهـای علـوم داده و
کامپیوتـر و … هـم اسـتفاده کنیـد و در عین حال
نظریههایـی را کـه بهتریـن درک از دادههـا را بـه
دست میدهند بشناسید.
وی در ادامـه دربـاره تفاوتهـای علـوم
اجتماعـی محاسـباتی بـا علـوم اجتماعی سـنتی
گفـت :یکـی از تفاوتهـای اساسـی علـوم
اجتماعـی محاسـباتی ،بـی نیـازی آن از
نمونهگیری اسـت چـون دادههـای عظیمی از کل
جمعیـت آماری را به شـما میدهد و لـذا نیازی
به نمونهگیری نیسـت و میانگیـن و میانه و … هم
بـی معنـا میشـوند .البتـه در علـوم اجتماعـی
محاسـباتی ،توزیعهـا نمایـی هسـتند مثلا در
بررسـی توئیتهـا چـون تعـداد زیـادی از
توئیتهـا ریپلای و ریتوئیت دریافـت نمیکنند،
دادههـا کجـی دارنـد .تفـاوت دیگـر ایـن کـه در
علـوم اجتماعـی سـنتی بـر ویژگیهـای
آزمودنیهـا تاکیـد میشـود ولـی در علـوم
اجتماعـی محاسـباتی ،تاکیـد روی روابـط و
جریان اطالعات است.
کرمانـی افزود :تفـاوت مهم دیگـر این که در
تحقیقـات علـوم اجتماعـی سـنتی بـه جـای
واقعیـت با ادراکات پاسـخگویان سـروکار داریم
یعنـی وقتـی در پرسشـنامه از افراد میپرسـیم که

مثلا چـه قـدر از فیـس بـوک اسـتفاده میکنید،
افـراد بـا محاسـبه ذهنـی به صـورت حـدودی و
نسـبی جـواب میدهنـد در حالـی کـه در علـوم
اجتماعـی محاسـباتی ایـن امـکان را داریـم کـه
دقیقـا میزان اسـتفاده فـرد از فیس بـوک را با دقت
کمتـر از ثانیـه داشـته باشـیم .در سـایر زمینههـا
مثـل تعـداد دقیـق توئیتهـا و ریتوئیتهـا و …
هم چنین دقتی وجود دارد.
کرمانـی همچنیـن در خصـوص حوزههـای
تحقیقاتـی در علـوم اجتماعـی محاسـباتی هـم
گفـت :از مهمتریـن زمینههـای پژوهـش در ایـن
حـوزه ،تامـل در توسـعه ابزارهـا بـرای انجـام
تحقیقات مشـترک ،کنکاش در زبـان و گفتمان به
عنوان نشـانگر ،مطالعـه درباره روابـط اجتماعی،
رسـانههای اجتماعـی خصوصا تغییـرات آنها در
طـول زمـان و نهایتـا پیشـرفت در سیسـتمهای
پیشـنهاددهی عصبـی و … و البتـه تقاطعهایـی
اسـت کـه بیـن ایـن حوزههـا وجـود دارد مثلا
ضرورت توجه به چند پلتفرم حین نمونهگیری.
وی در ادامـه در تبییـن فرصتهـای فراهـم
شـده در حـوزه علـوم اجتماعـی محاسـباتی بـه
امـکان دسترسـی سـریع بـه حجـم عظیمـی از

دادههـای محـال کـه با روشهای سـنتی اساسـا
قابـل دسترسـی نیسـت اشـاره کـرد و گفـت :این
دادههـای محال مثلا اطالعاتی که دربـاره میزان
اسـتفاده و رفتار کاربران در شـبکههای اجتماعی
گـردآوری میشـوند چنـد ویژگـی دارنـد؛ اوال،
اکثر آنهـا برای انجـام تحقیق گردآوری نشـدهاند
یعنـی برخالف مطالعات سـنتی علـوم اجتماعی
مثـل پیمایش و پرسشـنامه که فـرد اغلب میداند
در معـرض تحقیـق اسـت کـه باعـث سـوگیری
میشـود در دادههای علوم اجتماعی محاسـباتی
چنیـن سـوگیریهایی نیسـت .برتـری دیگـر این
کـه حجـم عظیمی متادیتـا (مثل تعـداد فالوئرها،
مشـخصات کاربـر ،زمان سـاخت اکانت و … )
هـم در کنـار دادههـای اصلـی بـه دسـت میآید
کـه تحلیلهای دقیقتـری را امـکان پذیر میکند
مثلا  تغییرات زمانـی و جغرافیایـی دادهها را هم
نشـان میدهـد مثال فلان هشـتک بیشـتر از چه
شـهرهایی بـوده اسـت .دیگر ایـن که ایـن دادهها
بـا سـرعت و دقـت بسـیار باالتـر قابـل تحلیـل
خواهند بود.
کرمانـی مشـاهده روندهـای ناپیدایـی کـه با
روشهـای سـنتی قابـل کشـف نبودند و رسـیدن
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بـه فهمی مناسـب از پیچیدگیهای موجـود را از
دیگـر فرصتهـای ایجـاد شـده در ایـن حـوزه
عنـوان کرد و گفـت :در سـال  ۲۰۱۵محققان از
دادههای تلفـن همراه برای محاسـبه نرخ بیکاری
اسـتفاده کردنـد .بـه اسـاس ایـن طـرح تفـاوت
الگـوی جـا بـه جایـی فرد شـاغل بـا غیرشـاغل
بـود چـون فـرد شـاغل در یـک بـازه زمانـی
مشـخص از مکانـی مشـخص بـه مکانـی
مشـخص مـیرود و بـر همیـن مبنـا محققـان به
مـدل خاصـی رسـیدند کـه براسـاس آن نـرخ
بیـکاری در یـک شـهر را پیـش بینـی کردنـد .از
طـرف دیگـر نظریههایـی مثـل جریـان دو
مرحلـهای ارتباطـات یا نظریـه برجستهسـازی و
… کـه بـا روشهـای سـنتی قابـل بررسـی نبـود
االن به سهولت قابل بررسی شده است.
وی اضافـه کـرد :فرصـت ایجاد شـده دیگر،
پارادایـم جدیـد روششناسـی اسـت .علـوم
اجتماعـی محاسـباتی فقـط روش نیسـت بلکـه
تلفیقـی از روشها و ابزراها و … اسـت .در واقع
تلفیقـی از روشهـا پارادایـم جدیـدی از
روششناسـی را در علـوم اجتماعـی محاسـباتی
رغم زده است.
کرمانـی در عیـن حـال بـه چالشهـای
معرفتشناسـی و هنجاری کـه در علوم اجتماعی
محاسباتی با آنها مواجه اشاره کرد و گفت:
چالشهـای معرفتشناسـی مثـل شـکاف
محاسـباتی کـه در عرصـه آموزش به وجـود آمده
اسـت .در بسـیاری از دانشـگاههای بـزرگ دنیـا
هنـوز ایـن رشـته بـه طـور جـدی مطرح نیسـت
لـذا در علـوم اجتماعـی شـکاف بزرگـی بیـن
کسـانی که ایـن مهارتهـا را دارند با کسـانی که
ندارنـد ایجـاد شـده اسـت .کمبـود متخصصان
کار در ایـن حـوزه بینرشـتهای و تسـلط نگاه فنی
بـا روی کارآمـدن متخصصـان فنـی کـه درک
محققـان علـوم اجتماعـی از روشهـا و ابعـاد
نظـری ندارنـد از دیگر مشـکالت بروز کـرده در
این حوزه است.
وی در تشـریح چالـش اخیـر گفـت :دادههـا
خودشـان بـرای خودشـان معنایـی ندارنـد و

رویکردهـای روششناسـی محقـق بسـیار مهـم
اسـت .متاسـفانه بسـیاری از تحقیقـات علـوم
اجتماعـی محاسـباتی در ایـران بـه شـکل فاجعه
بـاری از چنین مشـکالتی رنج میبرنـد .مثال در
زمینـه کدگـذاری محتـوا در علـوم اجتماعـی
خیلـی چالـش داریـم کـه در تحقیقـات علـوم
اجتماعـی محاسـباتی کشـور بـه آنهـا توجـه
نمیشـود و از خشـت اول علـوم اجتماعـی
محاسباتی در کشور کج باال میرود.
از دیگـر چالشهـای ایـن حـوزه ،مشـکل
نگهـداری خـود کالندادههـا و هزینههـای آن و
شـکاف اطالعاتی ناشـی از عدم دسترسی است.
مضافـا ایـن که عـدم امکان دسترسـی مجـدد به
دادههـای اسـتفاده شـده توسـط محقـق ،داوری
مقاالت را هم با مشکل جدی مواجه میکند.
سـوگیری سیسـتماتیک اطالعات اخذ شـده
– بـا توجـه بـه ایـن کـه نمیدانیـم توییتـر و
شـبکههای اجتماعـی دیگـر حجـم کامـل
نمونههـا را بـه ما دادهانـد یا اگر انتخـاب کردهاند
ایـن نمونههـا را چـه طـور تهیـه کردهانـد – و
نامشـخص بـودن چگونگـی این سـوگیری و این
کـه حتـی اگـر کل دادههـای یـک پلتفـرم را هـم
داشـته باشـید به دلیل عـدم عضویت همـه مردم
در آن پلتفـرم یـا ایـن کـه برخـی چنـد اکانـت
دارنـد یـا برخـی فقـط خواننـده مطالـب دیگران
هسـتند و بازخـوردی نمیدهنـد از دیگـر
چالشهای علوم اجتماعی محاسباتی است.
کرمانـی بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه بـه
وجـود دادههـای سـمی در تحقیقـات علـوم
اجتماعی محاسـباتی تصریح کـرد :در این حوزه
اغلـب تنها امکان کار روی دادههای در دسـترس
را داریـم نـه کل دادهها که همین باعث سـوگیری
میشـود مثال در مواردی مثل بررسـی شـیوههای
تبعیـض جنسـیتی گـوگل و توئیتـر احتمـاال ایـن
شـرکتها دادههـای الزم را به شـما نمیدهند .از
طـرف دیگـر دادههـای مـورد بررسـی مثـل
دادههـای مکانـی تلفـن همـراه میتواننـد در
بسیاری موارد گمراه کننده باشند.
مشـکل دیگـر اینکـه در علـوم اجتماعـی

محاسـباتی دادهها ،نظم و ترتیب و ساختارمندی
دادههـای روشهای سـنتی را ندارند و پاکسـازی
و آمادهسـازی زیـادی الزم دارنـد کـه میتواند به
سوگیریهایی منجر شود.
وی بـا رد ایـن دیـدگاه اسـطورهای کـه کالن
دادههـا فینفسـه موثرتـر از روشهـای سـنتی
هسـتند اظهـار داشـت :روشهـای محاسـباتی
همیشـه بر روشهای سـنتی برتـری ندارند و باید
تلاش کـرد قبـل از ورود بـه ایـن حـوزه تـا حـد
امـکان روی نظریههـای علـوم اجتماعـی سـنتی
مسـلط شـد .متاسـفانه چـون کار روی کالن
دادههـا مـد شـده و شـیک و بـاکالس بـه نظـر
میرسـد برخـی محققـان بـه ایـن حـوزه جلـب
شـدهاند در حالـی کـه در صورت بـی توجهی به
مبانی نظری راه به جایی نمیبرند.
محقـق ابتدا باید روی نظریهها مسـلط باشـد
و بعد ببیند مسـئله چیسـت و برای آن مسـئله چه
روشها و دادههایی مناسبتر است.
کرمانـی در پایـان بـا اشـاره بـه چالشهـای
هنجـاری علـوم اجتماعـی محاسـباتی از قبیـل
چالشهـای اخالقـی و قانونـی کار روی
کالندادههـا گفـت :گمنامـی ،رضایـت آگاهانه
کاربـران و نیکخویـی سـه اصـل اساسـی در
اسـتفاده از کالندادههاسـت .این در حالی است

کـه کسـب رضایـت میلیونهـا نفـر در کار روی
کالندادههـا اساسـا ممکـن نیسـت .از طـرف
دیگر درسـت اسـت که افـراد مثال آنالیـن توئیت
میزننـد ولـی ممکـن اسـت در شـرایط زمانـی
خاصـی راضـی نباشـند کـه از اطالعـات آنهـا
اسـتفاده شـود .اصـل نیـک خویـی بـه ایـن معنا
اسـت کـه کار محقـق بایـد بـه دیگـران سـود
برسـاند و از ضـرر زدن به آنها خـودداری کند در
حالـی کـه در کالن دادههـا امـکان لـو رفتـن
اطالعـات شـخصی افـراد وجـود دارد و لـذا
مطالعـات علـوم اجتماعـی محاسـباتی ممکـن
اسـت کاربران را بـه خطر بیندازد .مشـکل بعدی
اسـتفاده دوگانـه از ایـن دادههاسـت حکومتهـا
میتواننـد بـرای سـرکوب و آزار افـراد از آنهـا
اسـتفاده کننـد .چالـش دیگـر از لحـاظ عادالنـه
بـودن دسترسـی بـه اطالعات بـا توجه بـه فروش
اطالعـات از سـوی شرکتهاسـت .خالءهـای
قانونـی زیـادی هـم در زمینه در اختیار قـرار دادن
اطالعـات پلتفرمهـا وجـود دارد بـه طـوری کـه
گفتـه میشـود ایـن پلتفرمهـا هسـتند کـه تا حد
زیادی بـه مطالعات علـوم اجتماعی محاسـباتی
جهت دهی میکنند
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گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی

پنجمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

جامعهشناسی را با جامعه به اشتراک بگذار؛ بامها
و دامهای حضور جامعهشناسان در فضای مجازی
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عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه گیالن بـا بیان ایـن کـه جامعهشناسـان نبایـد از فرصتهـا و ظرفیتهای
فضـای مجـازی در عمومـی سـازی دانـش جامعهشناسـی غافـل شـوند نسـبت بـه تهدیدهـای حضـور
کنتـرل نشـده در ایـن فضـا از قبیـل گرفتـار شـدن در دام سـلبریتی شـدن ،خودمنجـی انگاری و سـانتی
مانتالیسم هشدار داد.
دکتـر فردیـن علیخـواه از جامعهشناسـان فعـال در فضـای مجـازی در سـخنرانی خـود بـا عنـوان
«جامعهشناسـی را بـا جامعـه بـه اشـتراک بگـذار» در نشسـت تخصصـی گـروه مطالعـات ارتباطات و
فضای مجازی مؤسسه به «بامها و دامهای حضور جامعهشناسان در فضای مجازی» پرداخت.
علیخـواه در ابتـدای این نشسـت آنالیـن (برخط) که روز چهارشـنبه  ۲۲اردیبهشـت ماه برگزار شـد
بـا تقدیـر از ابتـکار گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی مؤسسـه در پرداختن بـه مقوله حضور
جامعهشناسـان در فضـای مجـازی و کارکردهـا و آسـیبهای آن گفـت :بررسـی این موضـوع و مقوالت
مشـابه مثـل بررسـی تاثیر جامعهشناسـی بـر جامعه ،تاثیـر جامعه بر جامعهشناسـان و تاثیـر فناوریهای

جدیـد ارتباطـی بـر جامعـه شناسـان و … کـه
جـای آن در فضای جامعهشناسـی کشـور خالی
اسـت میتوانـد بـه حضـور هـر چـه بیشـتر و
مؤثرتـر جامعهشناسـی در فضـای اجتماعـی
کشور کمک کند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در سـخنرانی خود
بـه تجربیـات شـخصی و نتایـج گفتوگوهایـی
که بـا همکارانش داشـته میپـردازد خاطرنشـان
کـرد :خـود من حـدود پنج سـال قبـل کانالی در
تلگـرام راهانـدازی کـردم کـه در حـال حاضـر
حـدود  ۱۱هـزار عضـو دارد و سـه سـال قبل هم
صفحـهای در اینسـتاگرام ایجـاد کـردم .هـدف
اولیـهام ایـن بود کـه از این طریـق ،بحثهایی را
کـه صرفـا در کالسهـا و کنفرانسهـا و …
مطـرح میکـردم را بـه فضـای عمومی بیـاورم و
آنهـا را بـا مخاطبـان بیشـتری در میـان بگـذارم.
البتـه الزمـه ایـن کار ایـن بـود کـه بـا تمریـن و
ممارسـت به لحن و زبانی در نوشـتههایم برسـم
کـه امـکان ایجـاد ارتبـاط بـا مخاطـب
غیرجامعهشناس را داشته باشد.
علیخـواه افـزود :گـه گاه کـه سـعی کـردهام،
بررسـیای در خصوص مخاطبان کانال و صفحه
اینسـتاگرام خـود داشـته باشـم دریافتـهام کـه
مخاطبـان مطالب آنهـا طیف متنوعـی از مردم از
اشـخاصی بـا تحصیلات سـیکل و فعـاالن
مشـاغل آزاد تـا جمعی از اسـتادان دانشـگاههای
آمریـکا و اروپا را شـامل میشـود .طبعا سـروکار
داشـتن بـا چنیـن طیف متنوعـی ،کار را بـرای من
بسـیار سـخت میکنـد .ایـن کـه نوشـتههایم
چگونـه باشـد کـه همـه مخاطبان بـا متـن ارتباط
برقـرار کننـد و یـک سـر طیـف آنهـا را ثقیـل و
بالاسـتفاده و سـر دیگـر ،بیـش از حـد سـاده و
عوامانـه نبیننـد .پیدا کـردن این مـرز ظریف قطعا
کار دشواری است.
ایـن جامعهشـناس در ادامـه در خصـوص
وضعیـت ایـن علـم از لحـاظ حضـور در عرصه
اجتمـاع گفـت :بـه عنـوان یـک جامعهشـناس،
اساسـیترین هدفـم از حضـور در ایـن فضـا

اشـتراک گـذاری دانش جامعهشناسـی با اقشـار
مختلـف جامعـه بـوده اسـت .وقتـی علـوم
اجتماعـی را مثلا بـا روانشناسـی و اقتصـاد و
حتـی بـا علوم سیاسـی و علوم پزشـکی مقایسـه
مـی کنیم ،احسـاس میکنیم که علـوم اجتماعی
– و در اینجـا جامعهشناسـی – در حاشـیه مانـده
اسـت .امـروزه حوزههایـی مثـل روانشناسـی و
اقتصـاد کاملا بـا زندگـی جـاری مـردم پیونـد
خوردهانـد و عمـوم مـردم ایـن حوزههـا را مـی
شناسـند .مـردم فهمیدهانـد کـه مثلا یـک
روانشـناس یـا اقتصـاددان میتوانـد در زندگـی
روزمـره آنهـا نقـش داشـته باشـد .حتی کسـانی
ً
کـه مثلا در بـورس یـا بازارهـای دیگـر
سـرمایهگذاری کردهانـد بـه دلیـل تاثیـر مسـائل
سیاسـی و روابط خارجی کشـور بر ایـن بازارها
کنجکاونـد کـه دربـاره علـوم سیاسـی و روابـط
بینالملل هم اطالعاتی داشته باشند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه گیلان
خاطرنشـان کـرد :مهجوریـت جامعهشناسـی
نسـبت بـه ایـن رشـتهها در حالـی اسـت کـه
اساسـا انتظـار مـیرود کـه ایـن رشـته بیـش از
رشـتههایی مثل روا ن شناسـی و اقتصـاد و … به
زیسـت روزمره مـردم نزدیک باشـد .البته شـاید
اگـر برخی شـبکههای تلویزیونی ماهـوارهای که
گاه و بیـگاه جامعـه شناسـانی را بـه برنامههـای
خـود دعـوت میکننـد و سـعی دارنـد ایـن
تخصـص را بـه جامعـه معرفـی کننـد ،نبودنـد
شـاید جامعهشناسـی از ایـن هـم مهجورتـر
بودند.
وی کـه معتقد اسـت جامعهشناسـی حوزهای
اسـت کـه میتوانـد تقریبا بـه همه عرصههـا وارد
شـود ،خاطرنشـان کـرد :امـر اجتماعـی و امـر
فرهنگـی کـه در حـوزه مطالعـات فرهنگی مطرح
میشـود در هـر حـوزهای از پزشـکی گرفتـه تـا
اقتصاد و علوم سیاسی و … قابل طرح است.
علیخـواه در ادامـه درباره جنبههـای مثبت و
فرصتهـای حضـور جامعهشناسـان در فضـای
مجـازی گفـت :یکـی از دسـتاوردهای مهم این
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حضـور ،بـردن جامعهشناسـی بـه میـان مـردم
ت همـکاران جامعهشـناس در
اسـت .فعالیـ 
فضـای مجـازی     همچنین زمینه بسـیار خوبی
را بـرای ارتبـاط مسـتقیم و بـی واسـطه آنهـا بـا
اقشار مختلف جامعه فراهم کرده است.
وی خاطرنشـان کـرد :دادههایـی کـه مبنـای
تحلیلهـا و تحقیقـات اعضـای هیئـت علمـی
اسـت معمـوال حاصـل پیمایشهـا و مطالعـات
میدانی دانشـجویان اسـت ،در این شرایط فضای
مجـازی فرصـت ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم را در
اختیـار مـا قـرار میدهـد؛ البتـه برخی همـکاران
بـرای اداره صفحـات خود در فضـای مجازی هم
از واسـطهای بـه نـام ادمین اسـتفاده میکنند که با
توجـه به ایـن که ارتباط مسـتقیم بـا مخاطبان هم
مشکالتی دارد ،قابل تامل است.
علیخـواه بـا بیـان این کـه فایده دیگـر فضای
مجـازی ،دادههـای دسـت اولـی اسـت کـه در
اختیـار جامعهشناسـان قـرار میدهـد بـه تجربه
شـخصی خود در این زمینه اشـاره کـرد و گفت:
هـر روز کـه تلگـرام یا اینسـتاگرام را بـاز می کنم
اغلـب بـا انبوهـی از دادهها مواجه میشـوم مثال
پـس از آن کـه مطلبـی دربـاره مهاجرت نوشـتم
متعاقـب آن  ۲۰۰روایت یـا کامنت از افرادی که
بـه خارج کشـور مهاجـرت کرده بودنـد دریافت
کـردم و تماسهـای زیـادی داشـتم کـه در آن
بـرای گفتگـو و انتقـال تجربـه خـود ابـراز تمایل
کـرده بودنـد یا بعـد از مطلبی که دربـاره خیانت
همسـران نوشـته بـودم حـدود  ۷۰زن و تعـداد
زیـادی از مردانـی کـه آشـکارا یـا پنهانـی چنین
روابط فرازناشـویی داشـتند روایت خـود را برای
من فرسـتادند ،پـس از مطلبی دربـاره قتل رومینا
هم دادههـای زیـادی را از همسـایههای خانواده
رومینا دریافت کردم.
وی افـزود :چنیـن تجربـهای را در بسـیاری
ً
مـوارد دیگر هـم داشـته ام مثال بعـد از مطلبی که
درباره تتلو نوشـته بودم بسـیاری از هـواداران او در
کامنتهایـی دالیـل طرفـداری خـود را نوشـتند.
همچنیـن پـس از نوشـته کوتاهـی بـا عنـوان «تـا

طلاق نگرفتـم ،کتاب ننوشـتم» پیامهـای زیادی
از همسـران افراد مشهور از جمله جامعهشناسانی
کـه عرصه مطالعهشـان فمینیسـم اسـت دریافت
کـردم کـه حـاوی روایتهـا و بـه تعبیـری درددل
هـای آنها بـود و نوشـته بودند کـه شوهرانشـان با
ایـن که خود را مدافع فمنیسـم معرفـی میکنند و
حتـی در این زمینه کتاب نوشـتهاند ولـی در خانه
طـور دیگـری رفتـار میکننـد .نمونـه چنیـن
دادههـای قابـل تأمل و تحلیـل را از برخی فعاالن
زن شـناخته شـده عرصه مطالعات زنـان دریافت
کـردهام کـه از خیانتهـای متعـدد شوهرانشـان
مینویسـند و شـخصا از ایـن کـه ایـن خانمهـا
چنین وضعیت دشـواری را تحمـل میکنند متاثر
شدهام.
ایـن جامعهشـناس که معتقد اسـت مسـئله
اجتماعـی جامعـه ایـران بیشـتر زندگی مشـترک
اسـت تـا طلاق! یعنـی زوجهایـی دارند بـا هم
زندگـی میکننـد کـه بـا شـرایطی کـه از زندگـی
مشترکشـان نقـل میکنند بسـیار عجیـب و قابل
تأمل اسـت خاطرنشـان کرد :قطعـا دریافت این
قبیل دادههای دسـت اول توسـط جامعهشناسان،
کمـک بسـیار مؤثـری در فهـم و درک جامعـه
ایـران اسـت .در کنـار ایـن دادههـا و روایتهـا،
نقدهـای مختلفـی کـه از الیههـای مختلـف
جامعـه دریافـت میشـود هـم میتوانـد بسـیار
کمککننـده باشـد .یـادم هسـت بعـد از یـک
نوشـته کوتـاه (یک صفحـهای) با عنـوان «مردان
جهـان دارید از دسـت میرویـد!» بیش از ۱۷۰
صفحـه نقـد دریافـت کـردم کـه از یـک محقـق
پسـادکتری فیزیـک مقیـم بلژیـک تـا صاحـب
خشکشـویی محلـه مـا در بیـن نویسـندگان آنها
بودنـد .طبعـا ایـن نقدهـا به مـن کمـک میکند
کـه بفهمـم الیههـای مختلـف جامعـه چگونـه
فکر میکنند و چه برداشتی از متن من دارند.
وی ،دسـتاورد دیگـر حضـور در فضـای
مجـازی را اقبـال جامعـ ه به جامعهشناسـی عنوان
و تصریـح کـرد :کمتـر روزی اسـت کـه از
دانشآموزان دبیرسـتانی پیامی مبنـی بر عالقهمند

شـدن آنهـا بـه جامعهشناسـی در پـی خوانـدن
نوشـتههایم دریافـت نکنـم و گاهـی خـودم هـم
ناراحـت میشـوم کـه نکنـد ایـن دانشآمـوزان با
ایـن تصـور که در دانشـگاه هـم مطالبی از نسـخ
نوشـتههای مـن بـه آنهـا ارائـه خواهـد شـد بـه
دانشـگاه برونـد و از فضـای دانشـگاه و
سـرفصلهای آموزشـی سـرخورده شـوند ،لذا در
پاسـخ به دانشآمـوزان تأکید میکنم کـه مطالبی
کـه در صفحـه مـن خواندهانـد ضرورتـا چیـزی
نیسـت کـه در دانشـگاه تدریس می شـود .عالوه
بـر ایـن پیامهـای زیـادی هـم از حلقههـای
مختلـف کتابخوانـی در سراسـر کشـور دارم کـه
درخواسـت دارند کـه کتابهایی را بـرای مطالعه
به آنها معرفی کنم.
ایـن جامعهشـناس بـا اذعـان بـه این کـه در
ابتـدای ورود بـه فضـای مجـازی اصلا انتظـار
نداشـته کـه یـک متـن  ۸۰۰کلمـهای او ،توجـه
انبوهـی از مخاطبـان از رشـتههای مختلف را به
خـود جلـب کنـد اظهـار داشـت :در پیامهایـی
کـه از مخاطبـان میگیـرم گاه ایـن نکتـه هـم
مطـرح شـده کـه وقتی مطالـب برخی همـکاران
را میخواننـد ،انقـدر مطالـب ثقیـل و انتزاعـی

اسـت کـه اصلا متوجـه منظـور نویسـنده
نمیشـوند یعنـی سـبک نوشـتن هم بسـیار مهم
اسـت .خود مـن گاه بـرای یک متن کوتـاه ،چند
روز وقـت میگـذارم و قبـل از انتشـار بارهـا
مطلـب را میخوانـم و اصلاح میکنـم و
برقـراری ارتباط بـا مخاطبـان را مهارتی میدانم
که مستلزم تمرین مدام است.
علیخـواه خاطرنشـان کـرد :ارتبـاط بیـن
جامعـه علمـی بـا عامه بـه حـدی اهمیـت دارد
کـه مثلا در جامعـه آمریـکا افـرادی هسـتند که
شغلشـان نوشـتن مطالب تخصصی دانشگاهیان
به زبان سـاده بـه عنوان واسـط بین دانشـگاهیان
و جامعـه اسـت .اگرچـه شـخصا معتقـدم یـک
دانشـگاهی بایـد مهـارت ایـن را که بـرای طیف
گستردهای از مخاطبان بنویسد داشته باشد.
وی در ادامـه بـا بیـان این که فضـای مجازی
بـه دیـده شـدن ،دسـترس پذیـر شـدن و بـه
رسـمیت شـناخته شـدن جامعهشناسـان و تولید
دادههـای جامعـه شناسـی کمـک کرده اسـت،
اظهار داشـت :جامعهشناسـان کشـور باید   این
اقبـال جامعـه بـه خـود را – خصوصـا در ایـن
فضـای فعلـی کـه بـا بـی اعتنایـی حکومـت
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نسـبت بـه جامعهشناسـان روبـه رو هسـتیم –
غنیمت بشمرند.
ایـن جامعهشـناس فعـال در شـبکههای
اجتماعـی و فضـای مجـازی در بخـش دوم
صحبتهای خـود به تهدیدهـا و دامهایی که به زعم
وی در فضـای مجـازی در کمیـن جامعهشناسـان
اسـت پرداخـت و گفـت :اول تهدیـد ایجـاد ایـن
طـرز تلقـی اسـت کـه جامعهشـناس هـم بایـد
هماننـد یـک روان شـناس بـرای مشـکالت فردی
مخاطبان راه حل ارائه دهد.
وی گفـت :در حـال حاضر مخاطبـان زیادی
هسـتند کـه بـه دنبـال راهـکاری بـرای مسـائل
شـخصی خـود بـه فضـای مجـازی میآینـد و با
همیـن رویکـرد بـه همـکاران جامعهشـناس پیام
میدهنـد مثلا وقتـی از دیـد جامعهشناسـی در
خصوص پدیدههایی مثـل «والدین هلیکوپتری»
می نویسـید با پیامهـای زیادی مواجه میشـوید
کـه از شـما درباره برخـورد با نوجوانـان راهنمایی
میخواهنـد .بارهـا در صفحـه خـود نوشـتهام که
مـن روانشـناس و مشـاور خانـواده نیسـتم و از
مخاطبـان خواسـتهام از امثـال مـن کـه هیـچ
تخصصی در این حوزه نداریم راهکار نخواهند.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه گیلان
خاطرنشـان کـرد :مسـئله دیگـری کـه جامعـه
شناسـان فعـال در فضـای مجـازی را تهدیـد
میکنـد ،عقـب مانـدن از کارهـای اساسـی تـر
مثـل نوشـتن کتـاب و مقـاالت علمـی اسـت   .
خطـر سـوم ،تغییـر نقـش جامعهشـناس بـه
روزنامهنـگار و ایجـاد ایـن انتظـار غلـط در
مخاطبـان اسـت که یـک جامعهشـناس فعال در
فضـای مجازی بایـد در مورد هر مسـئله روز که
وایرال میشود ،اظهار نظر کند.
علیخـواه تصریـح کـرد :بـا مـورد توجـه قرار
گرفتـن و افزایـش تعداد دنبالکننـدگان در فضای
مجـازی ،ایـن مخاطـره هـم ایجـاد میشـود که
ممکن اسـت طرفـداران و دنبال کنندگان شـما را
بـه دنبال خود بکشـند یعنـی آنها تعییـن کنند که
در مـورد چـه موضوعاتـی بنویسـید و در آن

موضـوع چـه جهتگیـریای داشـته باشـید .البته
منظـور من نادیـده گرفتن خواسـتههای مخاطب
نیسـت ،بلکـه این اسـت کـه باید مراقـب بود که
جهتگیـری مخاطب ،مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بر
نظرات ما سایه نیندازد.
وی ،دام دیگـر را ایجاد توهـم منجیگری در
فرد دانسـت و گفـت :وقتی بازنشـر مطالب زیاد
شـود ممکن اسـت ایـن احسـاس در فـرد ایجاد
شـود کـه گویـی در مـورد هـر موضوعـی طیف
وسـیعی از مخاطبـان منتظـر واکنش او هسـتند!
مـن رگههایـی از ایـن آسـیب را در برخـی
جامعهشناسـان حاضـر در فضـای مجـازی
میبینـم کـه میخواهنـد نقـش منجـی و نجات
دهنده را ایفا کنند.
ایـن جامعهشـناس ،تهدیـد دیگـری را کـه
جامعهشناسـان فعـال در فضـای مجـازی بـا آن
مواجـه هسـتند امـکان بالقـوه سـلبریتی شـدن
عنـوان کـرد و گفـت :پدیـده سـلبریتیزه شـدن را
شـاهد بتـوان مثـل جهانـی شـدن یـک رونـد
اجتماعـی فراگیـر تلقـی کـرد ولـی ایـن نگرانـی
وجـود دارد کـه الیکها و تحسـینها زمینه ای را
فراهـم کنـد کـه گرفتـار سـازوکارهای دنیـای
سـلبریتیها شـویم .مثلا سـلبریتیها بـرای این
کـه مخاطبـان خـود را از دسـت ندهند هـر روز
پسـت میگذارنـد ،چـه اگـر تولید محتـوا نکرده
باشـند و مطلـب خاصـی هـم نداشـته باشـند
مطلـب یـا عکـس بـی ربطـی پیـدا میکننـد تـا
صفحه مجازیشـان یـک روز هم خالـی نماند.
شـخصا سـر خـوردن بـه جایـگاه سـلبریتیها را
نمیپسـندم .بـه هر حـال مرز شـهرت و حضور
در فضـای مجـازی بسـیار شـکننده اسـت و
هـوش و مهـارت خاصـی الزم اسـت تـا فـرد
کنترل رفتارهای خود را از دست ندهد.
وی افـزود :دام دیگـری کـه در فضای مجازی
در کمین اسـت سـاده سـازی بیش از حد مفاهیم
تخصصـی یـا اصطالحـا «دامینگ داون» اسـت.
در سادهسـازی و انتقـال مطالـب علمـی و
تخصصـی باید مراقب باشـیم کـه مطالب را بیش

از انـدازه و تـا حـدی کـه بـه سـمت فرهنـگ
عامهپسـند بـرود سـاده نکنیـم .ایـن حداقـل
تلنگـری بـه خـود من اسـت کـه مراقبـت کنم که
متـن را تـا کجـا میخواهم سـاده سـازی کنـم .به
هـر حـال بایـد شـگردهایی را در نوشـتن بـه کار
ببریـم کـه مخاطبـی هـم کـه تحصیلات پایینی
دارد ،جاهایی خود را باال بکشد.
علیخـواه خاطرنشـان کـرد :پزشـکی
اجتماعـی از حوزههایـی اسـت کـه توانسـته تـا
حـد زیـادی در سادهسـازی اصولـی مفاهیـم
موفـق باشـد مثال اصطلاح پاندمی که تـا قبل از
شـیوع کرونا چنـدان فراگیر نبود بـه تدریج جای
خـود را در بیـن عمـوم باز کـرده اسـت .در حوزه
جامعهسـازی هـم اصطالحاتـی مثـل «سـرمایه
اجتماعـی» و «هژمونـی» توانسـتهاند بـه جامعه
راه پیـدا کننـد و دیگـر خیلـی راحـت تـر بـه کار
میرونـد .البتـه بـا وجـود شـگردهایی کـه برای
عمومـی سـازی اصطالحـات بـه کار میبریـم
بایـد مراقـب باشـیم که آنهـا را کامال بـه جا و در
مفهوم دقیق آن به کار ببریم.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه گیلان،
سانتیمانتالیسـم یـا احساسـات گرایـی را یکـی

دیگـر از دامهـای فراروی جامعهشناسـان فعال در
فضـای مجـازی خوانـد و گفـت :ایـن وسوسـه
ممکـن اسـت در مـا وجود داشـته اسـت کـه اگر
دربـاره جنایاتـی مثـل قتـل فجیـع رومینا توسـط
پـدرش یا دیگـر قتلهای ناموسـی ،خودکشـی یا
… مـی نویسـیم از تعابیـر احساسـی یـا آنچه در
ادبیـات غیرفارسـی از آن به عنوان «پسـاحقیقت»
یـاد میشـود اسـتفاده کنیـم .سـبک و سـیاق
عاطفـی دادن بـه مطالـب کـه عمدتـا در عرصـه
شَود
سیاسـت به آن متوسـل می شـوند باعـث می 
کـه فکتهـا به نوعـی در میان مطالب احساسـی
گم شوند که باید نسبت به آن مراقب بود.
علیخـواه تصریـح کرد :یکی دیگـر از دامها،
اعتیـاد بـه دیـده شـدن اسـت از فعـاالن افراطی
فضـای مجازی گاهی می شـنویم کـه میگویند
«الیک خونم شدیدا افت کرده است!!»
اگـر مراقـب خودمـان نباشـیم ایـن اشـتیاق
افراطـی به دیده شـدن و مـورد توجه قـرار گرفتن
مـا را بـه دام میانـدازد تـا جایـی کـه وقتـی در
فضـای مجـازی حضـور نداریـم انـگار جهـان
دارد بـه اتمام میرسـد و و وقتی وصل میشـویم
انگار دوباره زنده میشویم!
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وی در جمعبنـدی مطالب خـود گفت :گاتو
– از منتقـدان آمـوزش در آمریـکا – نقد جالبی دارد
و میگویـد یکی از تهدیدهـای فضاهای مجازی
ایـن اسـت کـه اجتمـاع ( )Communityبـه آن
معنایـی کـه مـا محققـان اجتماعی به عنـوان یک
حقیقـت و محل بروز تعامالت ناب میشناسـیم
به شـبکه ( )Networkتقلیل پیـدا میکند و آن را
تهدیـد جامعـه مـدرن میداند .بـه نظر مـن نباید
نسـبت به این نقـد بی تفـاوت باشـیم و علیرغم
همـه فرصتهـای موجـود در فضای مجـازی به
هـر حـال بایـد ترجیـح مـا همچنـان همـان
اجتماعاتهـا و دورهمنشـینیهای واقعـی باشـد
و همـه تخـم مرغهـا را در سـبد فضـای مجـازی
نگذاریم.
علیخـواه در ادامـه در پاسـخ به این سـؤال که
حضـور جامعهشناسـان در فضای مجـازی و کار
کـردن روی عامـه در عمـل چـه قـدر میتوانـد
اثربخـش باشـد ،گفـت :بـه لحـاظ شـخصی
حداقـل در دو ،سـه سـال اخیـر بـه تعبیـری بـه
«جامعهشناسـان امیـدوار سـرخورده» پیوسـتهام
یعنـی نسـبت به نظـام تصمیمسـازی دچـار یاس
شـدهام و بـه قولـی «خسـته شـدهام از بـس دنبال
روزنـه امید گشـتهام!» ولی وقتـی در عین حال در
تحوالت جامعـه ایران ،نقاط روشـن و روزنههای
امیـدی هـم میبینـم .مثلا یـادم هسـت در دوره
نوجوانـی و اوایـل جوانی وقتی به سـینما میرفتم
از شـدت دود سـیگار برخـی تماشـاگران ،فیلـم
رنگـی را سـیاه و سـفید مـی دیـدم ولـی امـروز با
تالشها و اطالعرسـانیها و فرهنگسـازیهایی
که در گوشـه و کنار توسـط افرادی در رسـانهها و
جاهـای دیگر صـورت گرفته و با اسـتدالل هایی
کـه درباره خطـرات مصرف دخانیـات و ضرورت
رعایـت حریـم خصوصـی دیگـران مطرح شـده،
میـزان مصرف دخانیـات در فضاهای سربسـته به
شـدت کاهش یافته اسـت .مثـال دیگـر در زمینه
رفتـار بـا حیوانـات اسـت .یـادم هسـت در دوره
کودکـی زمانـی کـه با همسـاالنم در رشـت بازی
میکردیـم بـا کمال تأسـف وقتی سـگ ولگردی

از خیابـان رد میشـد ،ناخـودآگاه دسـتمان بـه
طرف سـنگ مـی رفـت یعنی کسـی به مـا نگفته
بـود کـه حیـوان بیچاره را کـه هیچ کاری هـم با ما
نداشـت ،نزنیـم .امـروز خود مـن وقتی بـه محله
کودکیهایـم مـیروم از از دیـدن غذاهایـی کـه
برای گربهها گذاشتهاند خوشحال می شوم.
وی افـزود :مطمئنا متفکرانی در این سـالها
بـرای رفـع رفتارهـای نادرسـت رایـج و رواج
فرهنـگ مهربانی بـا حیوانات تلاش کردهاند که
اگـر آنهـا هم بـا دیـدن دولتهـای ناشایسـت و
ناکارآمـدی کـه سـر کار بودنـد از بـه اشـتراک
گذشـتن ایدههـای صحیـح خـود و اصلاح
شـرایط ناامیـد میشـدند ،چنیـن بهبـودی را
شاهد نبودیم.
ایـن جامعهشـناس بـا بیـان ایـن کـه بـا همه
مشـکالت و آسـیبهایی کـه در جامعـه امـروز
ایـران با آنهـا مواجهیم هنوز هـم در متن اجتماع
مـا جاهایـی برای امیـدواری وجـود دارد ،گفت:
بـا همـه انتقادهایـی کـه بـه فرهنـگ سـلبریتی و
سـازوکارهای فریـب ایـن صنعـت داریـم کـه به
دنبال جـذب حداکثـری مخاطبان بـرای فروش
یـک محصـول یـا خدمـت هسـتند و بـا همـه
انتقادهـا و رنجیدگیهایـی کـه از دخالتهـای
بـی شـمار حکومـت در عرصههـای مختلـف
دارم ولـی معتقدم شـاید بتـوان در همیـن عرصه
سـلبریتیها حداقـل آگاهـی رسـانیهایی انجام
داد کـه بازخـوردش مثبـت باشـد .از آنجـا کـه
عملکـرد سیسـتم از بـاال به پایین اسـت شـرایط
اغلـب ناامیدکننـده اسـت ولـی شـاید بتـوان در
همیـن فضـا هـم ایدههایـی را بـه اشـتراک
گذاشـت و تبدیـل بـه مطالبـه کـرد کـه مطمئنـا
فشـار ناشـی از انبـوه مطالبـات انباشـته شـده
تصمیـم سـازان را وادار هـم بـه تسـلیم و اصالح
شرایط خواهد کرد.
علیخـواه در ایـن ارتبـاط بـه یادداشـت
کوتاهـی کـه بـا عنـوان «دیوارهـای بـی حیـا»
نوشـته و در آن از بیتوجهـی فعـاالن صنعـت
سـاخت و سـاز بـه ضخامـت دیوارهـای حائـل

سـاختمان و جلوگیـری از شـنیده شـدن صـدای
سـاکنان خانـه در آپارتمانهـای مجـاور علـی
رغـم شـعارها و تاکیداتـی کـه بر رعایـت حریم
خصوصـی همسـایهها میشـود انتقـاد کـرده
اشـاره کـرد و گفـت :بعـد از ایـن یادداشـت
کامنتهـای بسـیار زیـادی از بسـازبفروشها
گرفتـم کـه چرا بـه ایـن مسـأله توجه میشـود یا
نمیشـود و بعضـی هـم نوشـته بودند کـه بعد از
خواندن این مطلب ،کمی نقشـه سـاختمانهای
در حـال سـاخت را اصلاح کردهانـد تـا از ایـن
مشکل پیشگیری شود.
دکتـر عبـاس کاظمـی ،عضـو هیئـت علمی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم
گفـت :دام دیگـری کـه بـه نظـرم میرسـد ایـن
اسـت اگـر مطلبـی مـی نویسـیم کـه  ۳۰هـزار
بازدیـد دارد ایـن توهـم در ما ایجاد می شـود که
به همین نسـبت که معـروف شـدهایم ،تاثیرگذار
هـم شـده ایـم .مثال یکـی از آشـنایان مـا حدود
 ۱۰هـزار نفـر دنبالکننـده در فضـای مجـازی
داشـت ولـی وقتـی رونمایـی کتـاب گذاشـت
شـاید دو ،سـه نفـر از مخاطبـان  ۱۰هـزار نفـر
فالوئرهـای فضـای مجـازی در آن حضـور
داشـتند .از ایـن لحـاظ بـه نظـرم میرسـد کـه
شـاید خیلـی از فالوئرهـای جامعهشناسـان هـم
در حد همین الیک کردن باشد!
وی افـزود :بحـث دیگـر ایـن اسـت کـه
جامعهشناسـانی کـه در فضـای مجـازی یـا
خـارج از آن به سـمت مـردم می آینـد معموال با
اقبـال کمتـری توسـط همکارانشـان مواجـه
میشـوند و بـه نوعـی از اعتبـار آنهـا در بیـن
جامعـه علمـی کـم میشـود .بـه گذشـته
جامعهشناسـی هـم کـه نگاه کنیـم این مسـاله را
مشاهده میکنیم.
در پایـان این نشسـت ،دکتر حسـین میرزائی،
رئیـس مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
هم در سـخنانی با اذعان به این که جامعهشناسان
فعال در شـاخههای مختلف مثل جامعهشناسـی
مردممـدار ،سیاسـتگذار ،آکادمیـک و … بیش از

ایـن کـه بـا دیـد مکمـل بـه یکدیگـر نـگاه کننـد
عملا در حـال تخطئـه یکدیگـر هسـتند ،اظهار
داشـت :از جامعهشناسـان خصوصـا آنهایـی که
در فضـای مجـازی فعالانـد انتظـار مـیرود کـه
نقـش و جایگاه پررنگتـری برای همـکاران فعال
در حوزههـای دیگـر قائـل باشـند و در جهـت
حمایت و هـم افزایی توانمندیهـا و ظرفیتهای
حوزههای مختلف جامعهشناسی تالش کنند.
وی همچنیـن بـا اشـاره به صحبتهـای دکتر
کاظمـی گفـت :این کـه فردی بـا  ۱۰هـزار فالوئر
در فضـای مجازی انتظار داشـته باشـد که در یک
دعـوت حضـوری حداقـل چنـد صـد نفـر از
فالوئرهایـش را ببینـد قبـول دارم ولـی بـه هر حال
بایـد به تفاوت مصـرف فرهنگی و نوع کنشگری،
وقـت آزاد و هزینهای که هر یـک از دنبالکنندگان
صفحـات مجـازی حاضر به پرداخت آن هسـتند
هـم توجـه کـرد .از طـرف دیگـر بـه هـر حـال
کسـانی که نوشـتهها و نظرات فـردی را در فضای
مجـازی دنبال میکننـد و در معـرض پیامهای او
هسـتند خواه ناخـواه تحت تاثیر او قـرار میگیرند
ولـذا نمیتـوان در اثرگـذاری جامعهشناسـان و
دیگـر فعـاالن فضـای مجـازی کـه دارای
دنبالکننده زیادی هستند تردید کرد
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گروه ارتباطات و فضای مجازی

هفتمین نشست تخصصی گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:

تجربههایی از یاددهی و یادگیری آنالین در
دانشگاههای ایرانی :فرد ،فرآیند ،فناوری و فرهنگ
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در هفتمیـن نشسـت تخصصـی گـروه مطالعات
ارتباطـات و فضـای مجـازی مؤسسـه بـا بیـان
تجربههایـی از سـه نیمسـال تحصیلـی گذشـته
دانشـگاهها ،مقولـه یاددهی و یادگیـری آنالین از
چهـار منظـر فـرد ،فرآینـد ،فنـاوری و فرهنـگ
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
سـخنران این نشسـت کـه روز چهارشـنبه ۱۹
خـرداد مـاه برگـزار شـد ،صـدرا خسـروی ،دانش
آموختـه دکتـری ارتباطـات و همـکار پژوهشـی
گـروه مطالعـات ارتباطـات و فضـای مجـازی
مؤسسـه بـود کـه طـی سـه نیمسـال تحصیلـی

گذشـته بـه عنـوان مشـارکت کننـده و مشـاهده
کننـده ،فراینـد یادگیـری و یاددهی را در دو رشـته
مدیریـت اطالعات و مدیریـت روابط عمومی در
دو دانشـگاه مختلـف تجربـه کـرده اسـت .وقتی
دربـاره تجربـه یادگیـری – یاددهـی صحبـت
میکنیـم ،حداقل سـه الیه تعامل انسـان بـا رایانه
(فنـاوری) ،تعامـل انسـان بـا اطالعـات و تعامل
انسان با انسان مطرح است.
وی در تبییـن مقولـه تعامـل انسـان بـا فناوری
گفـت :در کنـش موقعیتـی ،اولیـن چیـزی کـه
مشـاهده می شود استطاعت اسـت .در تجربه کار

کردن بـا سیسـتمهای یاددهی – یادگیـری آنالین با
موانـع تعاملـی مثـل محدودیـت دسترسـی بـه
اینترنـت یا دسترسـی به برخـی نرمافزارهـا به دلیل
تحریـم و … مواجهیـم کـه واقعـا باعـث مختـل
شـدن تعامـل میشـوند یـا بهانـه هایی مثـل آنتن
نـدادن یـا الـزام اسـتفاده از سیسـتم دانشـگاه کـه
گاهـی از سـوی یادگیرنـدگان مطـرح میشـود.
مسـأله بعـدی توجـه اسـت .اغلـب اسـتادان در
آمـوزش آنالیـن در رویکـردی کاملا یکطرفـه
سـخنران به عنـوان سـخنران مطالبـی را مطرح می
کننـد و کاری بـه یادگیرنـده ندارنـد .در ایـن بیـن،
بعضـی یادگیرنـدگان بـه صحبتهـای او توجـه می
کننـد و بعضیهـا هـم توجـه شـان جـای دیگـر
اسـت .خسـروی خاطرنشـان کرد :مسـأله بعدی،
نحـوه سـازگار کـردن خود با سیسـتم اسـت؛ مثال
براسـاس تجربـه قبلـی خـود بـرای حفـظ ارتبـاط
خـود حین آمـوزش آنالیـن به مـوازات اسـتفاده از
تلفـن همراه ،لپ تاپ خود را روشـن نگـه داریم تا
در صـورت قطـع ارتباط دسـتگاه موبایـل از طریق
لـپ تـاپ متصل شـویم .الیـه باالتر مسـأله نحوه
تعامـل برقـرار کـردن بـا سیسـتم ،شـیوه مواجهه با
چالشهـای آن اسـت مثلا وقتـی حیـن برگـزاری
کالس آنالیـن ،دسترسـی دانشـجویی به سیسـتم
دچـار اختلال میشـود معمـوال بـه جـای تماس
گرفتـن با کارشناسـان پشـتیبانی سیسـتم از سـایر
دانشـجویان کمـک مـی گیرند کـه فرهنگ خاص
افراد در چگونگی اسـتفاده از شـیوه های اجتماعی
برای رفع مشکالت سیستم را نشان میدهد.
پژوهشگر همکار مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی تصریـح کـرد :مسـأله دیگـر ایـن که
چگونـه بـه سیسـتمی کـه اسـتفاده میکنیـد نـگاه
میکنیـد .اغلـب در طراحی سیسـتمهای یادگیری
آنالیـن تصـور میکننـد اگـر همـه چیـز را جـای
مناسـب خـود بگذارنـد یاددهنـده مـی توانـد بـه
خوبی از سیسـتم اسـتفاده کند در حالی که فارغ از
ایـن که کاربر کار با سیسـتم را بلد اسـت یـا نه این
کـه قبل از اسـتفاده از سیسـتم یک بار نحـوه کار با
آن را بـه خوبی بـه کاربر توضیح دهیـم میتواند از

اختلال عملکرد پیشـگیری کنـد .وی با بیـان این
کـه در دورههـای یاددهـی – یادگیـری آنالیـن کـه
تجربه کرده ،تعامل اسـتاد با دانشـجویان اغلب به
چـت باکـس پاییـن صفحه محـدود بوده و بیشـتر
اسـتادان بـه دلیـل نداشـتن مهـارت الزم یـا دالیل
دیگـر امکان سـوال پرسـیدن صوتـی – تصویری را
بـه دانشـجویان نمیدهند ،اظهار داشـت :واقعیت
این اسـت که بیشـترین ارتباطی کـه از طریق چت
باکـس صـورت میگیـرد هـم صرفـا سلام و
خداحافظـی و تشـکر اسـت و سـوال چندانـی از
طـرف دانشـجویان نوشـته نمیشـود .یعنـی علی
رغـم همه ادعاهای «لرنر فرندلی» بودن سیسـتم و
… در عمـل حداکثـر امـکان دسترسـی دانشـجو،
اسـتفاده از چـت باکـس پاییـن صفحـه اسـت و
تعامـل چندانی بین دانشـجو و اسـتادی کـه صرفا
بـه عنـوان سـخنران در سیسـتم حضـور مییابـد
وجود ندارد.
خسـروی افـزود :رویکرد دیگری کـه میتوان از
مفاهیـم فناوری بـرای توضیح تعامل انسـان و رایانه
در یادگیـری الکترونیکـی اسـتفاده کـرد سـاخت
اجتماعـی فناوری اسـت که مقاربتهایی با شـکل
گیـری اجتماعی فنـاوری دارد .منظور این اسـت که
فنـاوری خـود را بـر مـا تحمیل نکـرده بلکـه این ما
هسـتیم کـه فنـاوری را خریـداری کـرده و اسـتفاده
میکنیم .البته تجربه شـخصی من نشـان داده که نه
توسـعهدهندگان سیسـتمهای بدیـل ایرانـی و نـه
کارشناسـان بخش پشـتیبانی هنگامی کـه در کار با
سیسـتم دچار مشکل میشـویم راهنمایی و کمک
چندانـی نمـی کننـد و اغلـب پاسـخ میدهنـد که
«مشـکل از طـرف ما نیسـت!» یـا میگوینـد برای
رفـع نشـکل «رایانـه را روشـن خامـوش کـن!» یـا
«اتصال ینترنت را چک کن!».
وی خاطرنشـان کـرد :در کالس آنالیـن هـم
معمـوال اسـتاد از چنـد نفـر میپرسـد کـه آیـا
صدا میرسـد یـا نه و وقتـی مثال سـه نفر جواب
مثبـت میدهنـد و دو نفر جواب منفـی ،معموال
کالس را شـروع میکنـد ،یعنـی مسـأله حـل
نشده ،مسدود میشود.
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خسـروی بـا بیـان ایـن که شـاید علـت وجود
مشـکالت ایـن چنینـی این باشـد کـه مطالعـه در
یـک بـازه سـه ترمـه کـه بـا بـروز ناگهانـی پاندمی
کرونـا ،دانشـگاهها ،سیسـتمهایی را بـه صـورت
موقـت کار گرفتهانـد کـه در دانشـگاه هـای دولتی
غالبـا پلتفـرم «ادابـت کانکـت» اسـت ،اظهـار
داشـت :شـخصا در این مـدت در مقـام یاددهنده
سـعی کـردم کـه برخلاف بیشـتر همـکاران در
کالسهـای خـود حتمـا از امکاناتی مثـل ویدیو و
وایـت بـورد الکترونیکـی اسـتفاده کنـم کـه البتـه
حداقـل امکاناتـی هسـتند کـه در سیسـتمهای
یاددهـی – یادگیـری آنالیـن باید اسـتفاده شـوند .با
این حـال متأسـفانه همکارانی هم بودنـد که حتی
چـت باکـس پاییـن را هم بسـته بودند و بـدون این
کـه هیچ بازخـوردی از دانشـجویان داشـتند صرفا
سـخنرانی میکردنـد .مجموعـه این مسـایل من را
بـه این نتیجـه رسـانده که چـون از اول بـه طراحی
انسـان محـور و کاربرمحـور فکـر نکـرده بودیم با
این مشکالت مواجه شدهایم.
ایـن دانشآموختـه دکتـری ارتباطـات بـا بیـان
ایـن کـه تمام تجربـه یادگیـری – یاددهی بـه تعامل
انسـان و رایانـه کـه صرفـا مجـرای دسترسـی بـه
محتـوای اطالعاتی اسـت ،محدود نبـوده و مهمتر
از آن محتـوای درسـی و چگونگـی ارتبـاط بـا آن
اسـت ،خاطرنشـان کرد :مدلهای مختلفـی برای
ارائـه محتـوای اطالعاتـی مطرح شـده که دو ،سـه
تـک تجربـه خـود در ایـن زمینـه را بیان مـی کنم.
یـک مسـأله «بار شـناختی» افـراد اسـت یعنی هر
یادگیرنـده چـه میـزان از اطالعـات را میتوانـد
بپذیـرد .گاه در کالس حجـم زیـادی از اطالعـات
مطـرح میشـود کـه مخاطبـان را خسـته میکند.
مطالعاتی در روانشناسـی شـناختی ادعا میکنند
کـه بار شـناختی افـراد با هوش متوسـط بـه حدی
اسـت کـه چهـار تـا هفـت مطلـب را بـه خاطـر
میسـپارند یعنـی اگـر در پایـان کالس – که سـهل
اسـت – ،حتـی در پایـان دوره ،هـم یادگیرنده نهایتا
سـه ،چهار آیتـم را میفهمد .البتـه چیزی که عمال
میبینیـم ایـن اسـت کـه در مواقعـی ،یادگیرندگان

زیـادی اصلا این کـه درس درباره چه چیـزی بوده
را هـم متوجـه نمیشـوند .یعنـی اسـتاد صرفـا
مطالبـی را در کالس ارائـه داده و جـزوه منسـجمی
هم در اختیار یادگیرندگان قرار نداده است.
وی تصریـح کـرد :علاوه بـر نبـود انسـجام
گفتمانـی مشـخص ،مسـأله دیگـری هـم وجـود
دارد کـه اضافه باری اسـت که در یک تک جلسـه
یـا در کل جلسـات اتفـاق میافتد .خیلـی وقتها،
اول دوره هیجانزده میشـوم که سیالبسـی مشابه
بهتریـن دانشـگاهها را ارائـه کنـم ولـی یکـی ،دو
جلسـه کـه میگـذرد ترمـز دسـتی را می کشـم و
میفهمـم همیـن کـه اصلا دانشـجویان بفهمند
عنـوان درس ،مدلهـا و نظریههـای آن چـه بـوده
خـوب اسـت! نمیگویم دانشـجویان بـا انگیزه و
توانمنـد نداریـم ،بلکـه منظـورم ایـن اسـت کـه
چنین مواردی را هم دیدهام.
خسـروی افـزود :سـبکهای یادگیـری افراد
متفـاوت اسـت و وظیفـه یاددهنـده نیسـت کـه
بیـش از حد مشـخصی بـه افراد انگیـزه بدهد که
حتمـا بـه درس گـوش بدهنـد و یـاد بگیرنـد .از
طرفـی بایـد به نظرات و شـرایط افراد هـم احترام
گذاشـت .بـه هـر حـال هـر انسـانی یـک روز
حوصلـه درس دادن یـا درس خوانـدن نـدارد.
اشـکالی کـه شـاید در پیادهسـازی سیسـتم های
یاددهـی – یادگیـری الکترونیکـی داریـم ایـن
اسـت کـه بـه شـدت در انتـزاع بـه قضیـه نـگاه
میکنیـم .یعنی بـه افـرادی کـه در کالس آنالین
میآینـد صرفـا به عنـوان یادگیرنـده یـا یاددهنده
نـگاه میکنیـم و بـه شـرایط روحـی شـخص در
در زمان حضور در کالس توجهی نداریم.
وی خاطرنشـان کـرد :تجربه من در این سـه
تـرم ایـن اسـت کـه حداکثـر مشـارکتی کـه در
اغلـب کالسهـای آنالیـن از دانشـجو طلـب
میشـده در ایـن حـد بوده کـه آخـر کالس از او
میپرسـیدهاند سـوالی دارد یـا نـه و خـودم هـم
هـر چـه تلاش کـردهام در کالسهـای خـود
مشـارکت دانشـجویان را افزایـش دهـم نـاکام
بـودهام .بـه نظـر مـن ،هـم فراینـد یادگیـری –

یاددهـی الکترونیکی و هم مطالعـات و مقاالت
ایـن حـوزه بـه شـدت بافتزدایـی شـده اسـت
یعنـی افـراد را در خلاء تحلیـل می کننـد و باید
و نباید برای یادگیری ارائه میکنند.
درسـت اسـت کـه رویکردهـای مختلفی در
ایـن زمینـه وجـود دارد ولـی آنهـا هـم حداقلها
هسـتند و صـرف توجـه بـه آنهـا ضامـن مؤثـر
بودن آموزش نیسـت .یک بخش از کانسـپچوآل
نبـودن ایـن اسـت کـه یـک سـری مطالعـه در
روانشناسـی یادگیـری داریـم کـه به ایـن پردازند
کـه یادگیرنـده چـه مسـائلی را مـی پذیـرد و یک
سـری مطالعـات داریم کـه فقط بافـت را تحلیل
مـی کنـد .بیـن ایـن دو جزیـره خلاء خیلـی
بزرگـی وجـود دارد و عیـن ایـن خلاء در
کالسهای درس ما هم هست.
خسـروی افزود :قبلا تصور میکـردم این که
اول کالس ،مـدرس از دانشـجویان می پرسـد که
ً
قبلا در رشـتهای و کجـا درس خواندهاند چه قدر
بـی ربط اسـت .در حالی کـه االن متوجه شـدهام
کـه بیـان هویت دانشـجو تا چـه حـد میتواند در
انگیـزه بخشـیدن بـه او بـرای مشـارکت فعـال در
کالس موثـر باشـد .یـک الیـه دیگـر مشـکل هم
ایـن اسـت که بـه عنوان یـک اسـتاد یـا یادگیرنده
مدیریـت بگویـم وظیفـه مـن فقـط یاددهـی یـا
یادگیـری مدیریـت اسـت و مشـکالت طراحـی
سیسـتم یـا این که دانشـجو یـا اسـتاد االن در چه

شرایط روحی است به من ربطی ندارد.
وی در ادامـه بـه بحـث پرسشـنامههایی کـه
بـرای ارزشـیابی اسـاتید بـه دانشـجویان داده
میشـود اشـاره کـرد و گفـت :ارزیابی اسـاتید بر
اسـاس ایـن فرمهـا بـدون توجه بـه سـن ،گرایش
فرهنگـی و … پاسـخدهندگان بـی معناسـت.
انـگار فرامـوش میکنیـم کـه در بافتی قـرار داریم
کـه بعضـی از یادگیرندگان اساسـا هیـچ کاری به
محتـوای کالس ندارنـد و البتـه همانهـا اگـر
اسـتادی در کالس تپـق بزنـد ،فیلـم آن را در
اینترنت پخـش میکنند .گویی فرامـوش کردهایم
کـه خود ما در زمان دانشـجویی چـ ه حرفهایی در
مـورد اسـتادها میزدیـم و آنهـا را بـی سـواد و …
خطاب میکردیـم .امروز هم همین دانشـجویان
حضـوری دیـروز در کالسـهای آنالیـن حضـور
دارنـد .الیـه دیگر ایـن کـه ارزش علم و اسـتاد به
راحتـی بـه سـخره گرفتـه میشـود و متاسـفانه در
الیـه یاددهنـده هـم بـه همین صـورت اسـت که
افـرادی اساسـا به این قبیـل ارزشـیابیها بی اعتنا
هسـتند و میگوینـد بـه عنـوان یـک مـدرس حق
التدریـس ،چـه قـدر به من حقـوق داده می شـود
کـه بخواهـم بـه مشـکالت دانشـجو بعـد کالس
هـم جـواب بدهـم! به نظر مـن در تحلیلهـا باید
بـه تمـام ایـن وجـوه و الیههـای چندگانـه توجـه
کرد.
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گروه مطالعات فرهنگی

نخستین نشست تخصصی گروه مطالعات فرهنگی:

نادر افشار نادری و انسانشناسی نوین ایران
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پنجـاه و پنجمیـن نشسـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی و نخسـتین نشسـت تخصصی گروه
مطالعـات فرهنگـی مؤسسـه به مـروری بر زندگـی و خدمـات علمی زندهیاد نادر افشـارنادری ،مؤسـس
انسان شناسی نوین ایران اختصاص داشت.
در ایـن نشسـت برخـط کـه  6اردیبهشـت مـاه برگـزار شـد ،دکتـر مهـرداد عربسـتانی ،عضـو هیئت
علمـی دانشـکده علـوم اجتماعی دانشـگاه تهـران به تبییـن نتایج تحقیق خـود در زمینه زندگـی و آثار این
انسانشناس برجسته ایرانی از خالل خاطرات و معدود آثار بر جای مانده از او پرداخت.
عربسـتانی بـا بیـان این که افشـارنادری ،انسانشناسـی اسـت که بیش از هـر انسانشـناس ایرانی دیگر
دربـاره او نوشـته شـده ،عملگرایی و سـواد علمی بـاال ،زباندانی و بنیانگـذاری چند مرکز مهـم تحقیقاتی،
مسـتندهای مردمنگارانـه بـر جای مانـده از او و خصایص خلقی و فیزیکی او و در عیـن حال مرگ غمانگیز
و نابههنگامـش پـس از بی مهریهایی که در سـال های نخسـت پـس از انقالب دیده را از عواملی برشـمرد
که در توجه به افشارنادری و ماندگار شدن داستان زندگی او در خاطرهها موثر بوده اند.
وی تصریـح کـرد :فیلمهـای مردمنگارانـه افشـارنادری به نوعـی نـوآوری در زمینه این قبیـل فیلمهای
مسـتند در ایـران بـود؛ امـا بیش از همه ،نگاه علمی ،مسـئله محـور و تحلیلی او و درک روشـن و عمیقی که

در مطالعاتـش داشـت ،کارهـای او را از آنچـه که
قبـل از او انجـام مـی شـد ،متمایز می کنـد .البته
مردمشناسـی ایـران پـس از دکتر افشـارنادری این
مسـیر را دنبال نکرد و کارهایی که شـد خصایص
پیشاافشـارنادری و حتی پیشاانسانشناسی مدرن
در ایران دارد.
عربسـتانی در عیـن حـال دربـاره علـت
پرداختـن به نادرافشـاری گفت :بـا وجود مطرح
بـودن او و انتشـار برخـی آثارش هیـچ وقت کار
و منـش علمـی افشـارنادری مـورد بررسـی قرار
نگرفتـه؛ لـذا تصمیـم گرفتم بـا مراجعه بـه متون
و آثـار علمـی بـه جـای مانـده از او کـه نقطـه
عطفی در انسـان شناسـی ایـران بود به شـناخت
جدیتر او کمک کنم.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه تهران با اشـاره
بـه این کـه زندهیـاد افشـارنادری نخسـتین ایرانی
بـود کـه با تحصیلات آکادمیـک وارد ایـن حوزه
شـد و انسانشناسـی را در ایـران پایهگـذاری کرد
گفت :افشارنادری در سـال  ۱۳۳۷دوره لیسانس
فلسـفه و علـوم تربیتـی را در دانشـگاه تهـران بـه
پایـان بـرد و بعـد از ادامـه تحصیـل در مقطـع
فوقلیسـانس عـازم فرانسـه شـد .وی دوره دکتری
را در دانشـگاه سـوربون گذرانـد و در همانجـا
ازدواج کرد و در سال  ۴۴به ایران برگشت.
موضـوع رسـاله او جوامـع سـنتی ایـران و
آمـوزش غیـر رسـمی کـودکان یعنـی کار روی
جامعـه عشـایر بـود کـه ایـن رویکـرد و توجـه به
جامعـه عشـایری را بعدها هم ادامـه داد .وی پس
از مراجعـت بـه ایـران تنهـا کسـی بـود کـه
پایاننامههـای انسانشناسـی را راهنمایـی مـی
کـرد چـون کـس دیگـری نبـود کـه در ایـن حوزه
تحصیل کرده باشد.
عربسـتانی افزود :افشـارنادری در سـال ۵۵
مؤسسـه پژوهشهای روسـتایی ایران را تاسـیس
کـرد و در سـال  ۵۸پـس از بـی مهریهایـی که
نسبت به او شد در نوشهر درگذشت.
وی خاطرنشـان کـرد :کارهای بر جـای مانده
از افشـارنادری کـه مبنـای مطالعـه مـن اسـت،

بیـش از هشـت ،نـه عنـوان نیسـت کـه شـامل
تألیـف و ترجمه و ارائههای کنفرانسـی و دو ،سـه
مقالـه در مجالت فرهنگـی و گزارشهای مفصل
دربـاره ایـل بهمئـی اسـت .البتـه تلاش زیـادی
بـرای پیـدا کردن همیـن آثـار انجـام دادم چون به
نظـر مـن خیلـی از کارهایـی کـه ذیـل تاریـخ
شـفاهی و نقـل خاطرات انجام می شـود ،آمیخته
بـه حـب و بغضهـای شـخصی و مسـائل
حاشـیهای اسـت و منحصـر کـردن زندگـی یـک
چهره علمی به خاطرات دیگران درست نیست.
عضو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران تصریح
کرد :بررسـی کارهـای افشـارنادری در دو بخش
انجـام دادهام کـه در یـک بخـش بـه او بـه مثابـه
یـک انسانشـناس و در دیگـری بـه عنـوان یـک
فیلمسـاز مردمنـگاری پرداختـه شـده اسـت؛
البته در مورد مسـتندهای سـینمایی افشـارنادری
کارهـای زیـادی انجـام شـده و بـه صـورت
تخصصـی بـه آثـار او پرداختهانـد ولـی بـه نظـر
مـن حتـی فهمیـدن همـان فیلمهـا هم مسـتلزم
شناخت افشارنادری انسانشناس است.
وی خاطرنشـان کرد :قصد دارم افشـارنادری
انسانشـناس را از سـه منظـر معرفیکنـم؛ یکی
از حیث «شناختشناسـی» اسـت ،گسستی که
کار افشـارنادری را بـا کارهـای قبـل متمایـز می
کنـد .دوم از منظـر «روششناسـی» بـه عنـوان
کسـی کـه کار میدانـی انجـام مـی دهـد و متـن
مردمنگارانـه مـی نویسـد که هنـوز هـم در ایران
نادر اسـت .بعد سـوم هم «موقعیـت آگاهی» او
است که میداند چه می کند
از بعد شناختشناسـی کسـانی که پیـش از او
در ایـران کار مردمشناسـی میکردنـد ،بیشـتر بـه
جمـع آوری بقایـای فرهنگـی و آنچـه بـه عنـوان
فولکلور میشناسـیم میپرداختنـد و نگاه علمی و
مسـئله محـوری و نظاممندی که افشـار نـادری به
ایـن حـوزه وارد کـرد را نداشـتند .در مقدمـهای که
براسـاس خود در گـزارش ایل بهمئی نوشـته تاکید
کـرده کـه او نمیخواسـته فقط یک سـری داسـتان
شـگفت و جـذاب دربـاره زندگـی عشـایر تعریف
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کنـد بلکه دنبـال شـناخت کامل نظـام اجتماعی –
اقتصـادی و درک مسـائل زندگی عشـایری بـوده و
بـدون ایـن که خـود را اسـیر نظریه خاصـی کند از
این نظریهها استفاده کرده است.
عربسـتانی تصریح کرد :تحقیق دربـاره آداب
و رسـوم و چگونگـی تحـوالت زندگی عشـایر از
گذشـته تا حـال (نـگاه تاریخـی) چنـدان مدنظر
افشـارنادری نبـوده ،چـون معتقـد بـوده بـا
اصالحـات ارضـی و اقدامـات در حـال انجـام
سـازمان عمـران منطقـهای در زمینـه زندگـی
عشـایر ،مطالعـه روند تاریخی کمـک چندانی به
شـناخت وضعیـت فعلـی عشـایر نمیکنـد ولذا
بیشـتر به حیـات عشـایر در زمـان حـال پرداخته
اسـت .کارهایـی که قبل از او روی عشـایر بهمئی
و … انجـام شـده هیـچ کـدام تحلیلـی و بـا نگاه
انسانشناسـانه نبوده اسـت .طبعا کسـی که دنبال
تحلیـل اسـت و نـگاه متعهدانـه دارد ،دنبـال
ناسـازگاریها و مشـکالت مـیرود ،دنبال منطق
رفتارهـای غیرمنطقـی و تغییر آنها مـیرود ،دنبال
«شـگرفپژوهی» (یافتـن شـگفتیها و
موضوعـات جـذاب) نمـیرود و تاکیـد دارد کـه
کار انسانشناسی باید به درد مردم بخورد.
وی خاطرنشـان کـرد :افشـارنادری بـا رفت و
آمدهای چندماهه در جامعه عشـایری و نشسـت
و برخاسـت بـا مـردم – چیـزی کـه ایـدهآل کار
انسانشناسـی اسـت – ایـن دانـش را بـا روش و
منطـق خـاص آن بـه خدمـت گرفت .کارهـای او
عمدتـا در خدمـت سـازمان عمران مناطـق بود و
امید داشـت کـه از این گزارشها اسـتفاده شـود؛
البتـه ایـن رویکـرد بـه قـول رئیـس این سـازمان –
مرحـوم نراقـی – در نهایـت شکسـت خـورد چون
دولتیهـا چنـدان بهایـی بـه ایـن تحقیقـات نمی
دادنـد و در نهایـت هیـچ تغییـری در وضـع مردم
ایجـاد نشـد .ایـن بـود کـه افشـار نـادری از ایـن
رویکـرد دولتیهـا انتقـاد داشـت؛ مثال نشـان داد
که اسـکان عشـایر چون خلاف منافع ایـن مردم
اسـت ،نمـی تواند کمکی بـه آنها بکنـد و فقط به
نفع قشـر متمول ایالت اسـت و بقیه نـه تنها از آن

بهرهمنـد نمیشـوند که حتـی ممکن اسـت دچار
گرفتاریهای بیشتری شوند.
عربسـتانی تصریـح کـرد :مطالعـه زندگـی
عشـایر یـک موضوع کالسـیک و سـنتی اسـت
ولـی او دنبـال ایجـاد یـک مـوزه زنـده از آنهـا
نبـود ،بلکـه با این اسـطوره کـه عشـایر خیلی از
ایـن سـبک زندگـی و بـودن در طبیعـت لـذت
میبرنـد مخالفـت میکـرد و معتقد بـود یکی از
بزرگتریـن رنجهـای ایـن مـردم که سـر ایسـتایی
جامعـه عشـایری اسـت ،ایـن اسـت کـه شـیوه
زندگـی آنهـا اجـازه خـروج از ایـن چرخـه را بـه
آنهـا نمیدهـد یعنـی چـون آمـوزش نمـی بینند
نمیتواننـد از این سـبک زندگی خالص شـوند؛
لـذا تحسـین ایـن نـوع زندگـی ،چیزی بیـش از
یک «شرقشناسی معکوس» نیست.
عضو هیئت علمی دانشـگاه تهران خاطرنشان
کـرد :در اثـری بـه نـام «سـه خانـواده در سـوق»
خیلـی نزدیـک میشـود بـه زندگی سـه خانـواده
سـاکن شـده در روسـتا که نشـان میدهد چگونه
اسـت کـه این سـه خانـوار از چنبـره ای کـه در آن
گرفتارنـد خـارج نمیشـوند .جایی نقـل قولی از
یکـی از مصاحبـه شـوندههای خـود دارد کـه
میگویـد« :عروسـی ما ،مرگ اسـت و عـزاداری
مـا هـم مـرگ اسـت! چـون تمـام دار و نـدار مـا
خـرج ایـن مراسـم میشـود ».این نگاهی اسـت
کـه از خلال نوشـتههای افشـارنادری میبینیـم
نگاهـی مـدرن کـه دنبـال رنـج مـردم اسـت و
نشـاندهنده روش هـم کار میدانـی میکنـد و هم
متن مردمنگاری مینویسد.
وی افـزود :تـا پیـش از بازگشـت او هیچ کس
کار میدانـی انجـام نمـیداد؛ البته شـاید مقداری
اغراق باشـد ولی باید توجه داشـت کسـب اطالع
و درک زندگـی روزمـره مـردم کار بسـیار دشـوار و
دیریابی اسـت؛ حتـی کاری که انجوی شـیرازی
در زمینـه جمـعآوری فولکلـور انجـام داد بـه این
صـورت بـود کـه افـرادی را بـه عنـوان فرهنگیار
سـازماندهی کرده بـود که فولکور و آداب و سـنن
را جمـع میکردنـد و برایش میفرسـتادند .مبنای

کار انسانشناسـی ،مشـاهده مشـارکتی اسـت؛
یعنـی بـه مـردم نزدیک شـود و بـا آنها نشسـت و
برخاسـت بکنـد و بـا ارزشها و زندگی آنها آشـنا
شـود و بـه افـق دیـد آنهـا برسـد .هیـچ کـدام از
کارهـای قبلـی ایـن طـور نبود چـون روی انسـان
تمرکـز نداشـت؛ بلکـه صرفـا بـه جمـعآوری
عناصـر فرهنگـی میپرداخـت یعنـی نوعـی
«انسانشناسی در غیاب انسان!»
عربسـتانی خاطرنشـان کرد :برخی معتقدند
انسانشناسـی نوعـی فلسـفیدن و گفت و شـنود
بـا سـاکنان این دنیاسـت ولی کسـان دیگری هم
هسـتند کـه میگوینـد این نظریـات بایـد مبتنی
بـر کار میدانـی و تجربی باشـد .البته کسـی این
را انـکار نمیکنـد کـه مبنـای انسانشناسـی از
طریـق ادنوگرافـی میسـر میشـود و اینجاسـت
کـه مـی بینیم آثار کسـی مثـل افشـارنادری با آن
اقامتهـای طوالنـی در محـل زندگـی عشـایر
کامـلٱ بـا متنهـای انسانشناسـی بـدون حضور
انسـان و بـدون دغدغـه انسـان متفـاوت اسـت
بلکـه در اینجـا ،انسـان در مرکـز اسـت.
افشـارنادری در مطالعـات خـود بـا ایـن مـردم
زندگـی میکنـد و زندگی آنها را لمـس میکند و
احترامـی کـه برای آنهـا قائل اسـت مثـل احترام
یـک انسـان بـا آدمـی همتـراز اسـت یعنـی
سـوژگی این آدمهـا را میپذیـرد .احتـرام واقعی
ایـن اسـت نه ایـن کـه از القـاب و تعارفاتی مثل
عشـایر غیور و … اسـتفاده کنیم .او عشـایر را به
عنـوان انسـان میبینـد نـه حامـل یـک میـراث
باستانی که از آن لذت میبریم.
وی افـزود :افشـار نـادری فرمولـی در
مـیآورد کـه نشـان میدهـد چـرا عشـایر
نمیتواننـد دامداریشـان را از حـد مشـخصی
توسـعه دهنـد در نتیجـه همیشـه در آن چرخـه
باقـی میماننـد .در ایـن بیـن ،شـاید تنهـا چیـز
لوکسـی که در زندگی افشـارنادری بود سـفرهای
مرتـب او بـه کنفرانسهـای خارجی اسـت چون
هم فرانسه بلد بود هم انگلیسی.
افشـارنادری جایـگاه خـودش را بـه عنـوان

یـک انسانشـناس ایرانـی در انسانشناسـی دنیا
و منطقـه دقیقـا میشـناخت و چـون کار میدانی
میکـرد ،آگاهـی عمیقـی از رابطـه خـود بـا
سوژهها داشت.
البتـه موقعیـت انسانشناسـی که بـرای دولت
کار میکنـد یـک موقعیـت روی تیغـی اسـت و
افشـار نـادری آگاهانـه از ایـن مسـئله صحبـت
میکنـد .خـود او میگویـد وقتـی بیـن عشـایر
میرفتیـم ،اول بـا مـا با احتـرام برخـورد میکردند
ولـی بعد از مدتی که دوسـت میشـدیم میگفتند
کـه از نظر آنهـا موقعیت ما بـه عنـوان بیگانهای که
از طـرف دولـت آمـده بـا سـربازی کـه بـه آنهـا
تیرانـدازی میکنـد فرقی ندارد! اتفاقـا دولت هم ما
را بـه عنـوان کارمنـد میدیـد یعنـی در موقعیتـی
لغزان نسـبت به مـردم خود قرار میگرفتیـم که کار
را سـختتر می کـرد .این حرف را کسـی میتواند
بزند که در میدان حضور داشته باشد.
عربسـتانی تصریـح کـرد :خود من بـه عنوان
یـک انسانشـناس ایـن بیاعتمـادی از طـرف
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مـردم مـی بینم .البتـه این مسـئله در کشـورهای
دیگـر هـم وجـود دارد ولـی نسـبت بـه
مردمشناسـان خارجـی چـون مـردم مطمئـن
هسـتند ،ارتباطی بـا حاکمیت ندارنـد و احتمال
کمتـری دارد کـه اطالعاتـی کـه میدهنـد بـه
ضرر آنها تمام شود ،اعتماد بیشتری دارند..
افشـارنادری در عیـن حـال بـه پیشـینه
اسـتعماری انسانشناسـی آگاهـی دارد و ایـن
رویکـرد انتقادی را نشـان می دهـد که مطالعات
مردمشناسـی غربـی چنـدان کمکی به مـا نکرده
اسـت .ممکن اسـت ایـن نظـرات امـروز خیلی
بدیهـی به نظر برسـد ولـی باید توجه داشـت که
ایـن حرفهـا را در دهـه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰زده
اسـت .افشـارنادری ایـن خودآگاهـی را هـم
نسـبت بـه مـردم ،هـم نسـبت بـه دولـت و هـم
آ کادمـی غربـی دارد و معتقـد اسـت اغلـب
انسانشناسـان جهـان سـوم بـا توجـه بـه این که
در کشورهایشـان چنـدان بـه ایـن رشـته توجـه
نمیشـود ترجیـح میدهنـد ،ارتبـاط خـود بـا
غـرب حفـظ کننـد و نکتـه دیگـر در ارتبـاط بـا
رابطـه انسانشناسـان مـا بـا همـکاران خـود در
منطقـه اسـت که هیـچ کدام زبـان همسـایهها را
بلـد نیسـتیم و کار یکدیگـر را قبـول نداریـم.
همچنیـن بـه وضعیـت آمـوزش و نبـود پلان
مشخصی برای کار میدانی آگاه است.
وی در ادامـه بـه برخـی آثـار مسـتند
افشـارنادری مثـل بلـوط و مشـک پرداخـت و
گفـت :افشـارنادری در شـرایطی ایـن فیلمهـا را
سـاخت که بـه قول همـکارش حتی تصـوری از
تدویـن و مونتـاژ کردن نداشـت .فیلمبـرداری را
هـم از فروشـندهای کـه دوربیـن را از او خریـده
بـود ،یـاد گرفتـه بـود یعنـی آمـوزش خاصـی در
فیلمبـرداری ندیـده بـود؛ اگرچـه تجربـه خوبی
در عکاسی داشت.
عربسـتانی در خصـوص آنچه از افشـارنادری
بـر جـای مانـده گفـت :فیلمهـای او بخشـی از
تاریخ فیلمسـازی مسـتند ما شـده و بـه خوبی این
جنبـه از کارهایـش معرفـی شـده ولـی بـا میـراث

علمـی او در انسانشناسـی آشـنایی بسـیار کمـی
داریـم؛ در حالی کـه اگر به پروژه انسانشناسـی او
توجـه مـی شـد بعـد از  ۴۰سـال انسانشناسـی
دیگـری داشـتیم .بعـد از او حتـی همکارانـش آن
نگاه مسئلهمحور و انسانی افشـارنادری را نداشتند
و اکثـر آثـار انسانشناسـی مـا در واقـع در زمـره
فولکلورپژوهی اسـت .البته این که افشـارنادری به
فولکلـور نپرداختـه به هیچ وجه به این معنا نیسـت
کـه عالقهای به مـردم و میراث فرهنگی ایـران ندارد
برعکـس بـه خاطـر همین عالقه اسـت کـه تالش
داشـت کارهـای انسانشناسـی او به یـک بهبودی
اجتماعی منجر شود.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :البته معدود
محققانـی مثل خانم دکتر شهشـهانی هسـتند که
ایـن نـگاه علمـی را داشـتهاند و آثـار خوبـی در
ایـن حـوزه دارنـد مثـل بررسـی کارگـزاری زنان
در یـک جامعـه ایلـی و کارهـای دیگـری هـم
قطعـا هسـت .در اینجـا نمیتوانـم از یـک
کوتاهـی که خـود افشـارنادری کرده هـم بگذرم
کـه متـن قابـل انتشـار در فرمهـای علمـی تهیـه
نکـرد .افشـارنادری با وجود نثر عالی که داشـت
شـاید بـه دلیـل ماجراجویی و شـوقی کـه به کار
میدانـی داشـت یـا شـتابزدگیای کـه بـه دلیـل
کارهای بسـیاری که باید انجام میشـد داشـت،
چنـدان در قیـد و بنـد سـازماندهی آ کادمیـک
نبـود؛ لـذا ،بسـیاری از آثـارش اساسـا منتشـر
نشـده و صرفـا بـه صـورت آرشـیو زیراکسـی در
موسسـه نگهداری میشـد .همین مسـئله باعث
شـده که یکی از سـتونهای میراث افشـارنادری
که متن باشد را نداشته باشیم.

گروه مطالعات فرهنگی

دومین نشست تخصصی گروه مطالعات فرهنگی:

برساخت سوژه سیاسی-اجتماعی متمایز در
فرآیند تولید موسیقی مردمپسند دانشجویی

شـصتمین نشسـت مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی و دومین نشسـت تخصصی گـروه مطالعات
فرهنگی مؤسسـه با موضوع «برسـاخت سـوژه سیاسـی-اجتماعی متمایز در فرآیند تولید موسـیقی مردم
پسند دانشجویی در محیطهای دانشگاهی» برگزار شد.
دکتـر امیـن هاشـمی کـه طرحـی تحقیقاتـی را در ایـن حـوزه در دسـت اجـرا دارد در ایـن نشسـت به تبیین
ایدههـای ابتدایـی و فرضیاتتحقیـق خـود پرداخـت .وی با بیـان این که یکـی از پایه های اصلـی این تحقیق به
چالـش کشـیدن ایـده هـای پژوهشهـای قبلـی خصوصـا پژوهشهـای خـارج ایـران در خصوص موسـیقی
مردمپسـند دانشـجویی اسـت ،اظهار داشـت :در این تحقیق سـعی دارم هر چه بیشـتر از پیش فرضهای اولیه
دور شـوم و بـه میـدان ،مجال صحبت بدهم .بیشـتر پژوهشهای داخلی معطوف به مصرف موسـیقی بوده ولی
در این تحقیق تولید این نوع موسـیقی توسـط گروه های دانشـجویی مدنظر اسـت و میخواهم بررسـی کنم که
این سوژگی متمایز که ایجاد میشود ،چگونه واکنشها و کنشهای خود را تنظیم میکند.
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هاشـمی بـا بیان ایـن که از سـال  ۸۴کـه وارد
دانشـگاه شـده تا زمان فارغالتحصیلی در سال ۹۳
از نزدیـک با گروههای دانشـجویی فعـال در زمینه
تولید موسـیقی راک همکاری داشـته است ،اظهار
داشـت :چـون تجربـه تحصیـل و آشـنایی بـا
گروههـای دانشـجویی مشـابه در دانشـگاههای
خـارج کشـور را هـم داشـتهام ،فکـر میکنـم،
جمعبنـدی تقریبـا منطقـیای در ایـن خصـوص
دارم و البتـه در تحقیقاتـم قطعـا فاصلـه خـود را به
عنـوان محقـق بـا فعـاالن ایـن گروههـا حفـظ
میکنم.
وی بـا بیـان این کـه مهمتریـن کار پژوهشـی
کـه در زمینه این نوع موسـیقی دانشـجویی انجام
شـده توسـط خانم پرفسور نوشـین در خارج ایران
صـورت گرفتـه اظهـار داشـت :ایـن تحقیقـات
باعـث شـد کـه محققـان دیگـر هـم بفهمنـد
دانشـجویانی کـه در گـروه هـای موسـیقی راک
فعالیـت دارنـد الزاما با یـک نظام یا ایده سیاسـی
خـاص دشـمنی ندارنـد و بعـد ایدههـای دیگری
مطـرح شـد .یـک پژوهشـگر خارجی کـه در این
زمینـه تحقیـق میکـرد و اتفاقـا اواخـر کار
میدانـیاش بـا وقایع سـال  ۸۸مصادف شـده بود
در تحقیقـش ایـن نظر را که موسـیقی راک همواره
در اعتـراض به یک جریان سیاسـی خاص اسـت
بـه چالش کشـید و تاکید کرد که برداشـت کسـی
کـه در تهران بـه تولید این نوع موسـیقی میپردازد
بـا کسـی کـه مثلا در لنـدن ایـن کار را میکنـد،
ً
کاملا متفـاوت اسـت؛ مضافـا ایـن کـه شـرایط
امروز هم با شرایط دهه  ۱۹۷۰تفاوت دارد.
هاشـمی تصریح کرد :وقتی تاریخ موسـیقی
راک در ایـران را بررسـی مـی کنیم ،تمـام یا اکثر
اعضـای اصلـی گروههـای راک از دانشـجویان،
خصوصـا دانشـجویان فنـی ،بودهانـد کـه نکتـه
قابـل تامـل و جالبـی اسـت .البتـه بعـد هـم
دانشـجویانی از دانشـکدههای هنر بـه این حوزه
آمدنـد .از اواخـر دهـه  ۱۳۷۰چنین گـروه هایی
را در تهـران و اصفهـان داشـتیم و در همان زمان
– دوره ریاسـت جمهـوری خاتمی – ایـن گروهها

حتـی در داخـل دانشـگاهها اجـرا داشـتند کـه
مسـائلی را هـم در پـی داشـت؛ بـه طـوری کـه
بعـدا اجـرا در دانشـگاهها محـدود و سـپس
متوقـف شـد؛ ولـی به هر حـال همچنـان در این
نـوع موسـیقی کار میشـد و تعـداد گروههـای
دانشجویی هم به شدت افزایش پیدا کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :نکتـه جـذاب ایـن که
وقتـی به محیط دانشـگاه نـگاه کنیم ،کسـانی که
میخواهنـد در ایـن محیـط کار کننـد نسـبت به
سـایر محیطهـا آزادی عمـل نسـبتا بیشـتری
دارند و کمتر گرفتار عرف جامعه میشوند.
هاشـمی با بیـان این که عاملیتی که موسـیقی
راک پیشـرو به دانشـجویان میدهد عمدتا ناشـی
از شـرایط خاص محیط فعالیت آنها (دانشـگاه) و
همچنیـن ماهیـت ویژه این نوع موسـیقی اسـت،
تصریـح کـرد :دانشـجویان در دانشـگاه بـه دلیل
ماهیـت شـهری ایـن محیـط و درگیـر نبـودن بـا
عرف کلـی جامعه ،اختیـار عمل بیشـتری دارند.
نکتـه دوم ایـن کـه در چنیـن محیطـی عاملیـت
بیشـتری بـه دانشـجو داده میشـود یعنـی نه فقط
کسـی کـه دوسـت دارد کاری را انجـام دهـد
راحتتـر میتوانـد آن کار را بکنـد بلکـه کسـی
هـم که فکـر میکنـد میتوانـد و دوسـت دارد آن
کار را انجـام دهـد خیلـی محتملتر اسـت که در
دانشگاه آن را انجام بدهد.
وی افـزود :نکتـه بعـدی برخاسـت سـوژگی
اسـت یعنـی در تصمیـم گیریهـا میتـوان
فهمیـد کـه بـه چـه «کامیونیتـی» تعلـق دارنـد و
طـرز فکرشـان چیسـت .با فراهـم بودن هر سـه
ایـن عواملـی کـه ذکر شـد ،دانشـگاه در مجموع
محیـط امنتـری را برای دانشـجو فراهـم می کند
که کمتر نگران عرف محیط شود.
هاشـمی با بیان ایـن که در بین کسـانی که در
ایـران ایـن نـوع موسـیقی را کار کردهانـد افـراد
بسـیار کمـی را میبینیـم کـه یـک نفـره یعنـی بـه
تنهایـی کار کـرده باشـند ،گفـت :بر این اسـاس،
خـود تعامالت اجتماعـی که در ایـن گروهها بین
افراد شکل میگیرد هم خیلی مهم است.

افـرادی کـه عضـو ایـن گروههـا هسـتند بـه
مـوازات فردگرایـی کـه دارنـد ،یـک حـس
جمعگرایـی هـم دارنـد .درسـت اسـت کـه راک
پیشـرو ،ژانـر چنـدان پرطرفـداری نیسـت ولی به
هـر حـال ،اجتماعـی خـاص خـود را دارد .ایـن
حـس تعلـق و هویـت اجتماعـی در کنـار فکـت
اولیه که این دانشـجویان بیشـتر از دانشـکدههای
فنـی مهندسـی خـوب تهـران بودهانـد بـا حـس
نخبـه گرایـی این افـراد ارتباط دارد .یعنـی یکی از
علـل گرایش بـه این سـبک از موسـیقی – در کنار
عامـل مهـم تعلق خاطر بـه این موسـیقی – همین
اسـت کـه دانشـجویان قوی تـر ،پرداختـن به این
سـبک از موسـیقی را کـه افـراد خیلی کمـی آن را
می فهمند ،نشاندهنده برتری خود میدانند.
ایـن پژوهشـگر مطالعـات فرهنگـی بـا بیان
ایـن کـه نـکات ذکـر شـده همگـی از ماهیـت
رهاییبخشـی تولیـد ایـن سـبک از موسـیقی
حکایـت دارد ،تصریـح کـرد :از ایـن منظـر،
دانشـگاه را تنها محلـی برای تحصیـل نمیبینیم
و نکتـه دیگـر این که موسـیقی راک پیشـرو فقط
یکـی از خـرده فرهنـگ هـای داخـل محیـط
دانشـگاه اسـت و خیلـی جالـب اسـت کـه یک
سـبک موسـیقی کـه در کل جامعـه چنـدان جـا
نیفتـاده میتوانـد در یـک محیـط تـا ایـن حـد
مورد استقبال قرار بگیرد.
وی در ادامـه در خصـوص ویژگیهـای خود
ایـن موسـیقی کـه در عاملیتبخشـی بـاالی أن

بـه دانشـجویان مؤثـر بـوده گفـت :تفـاوت راک
پیشـرو بـا موسـیقی راک مثـل تفـاوت موسـیقی
مـدرن و کالسـیک اسـت یعنـی طرفـداران راک
پیشـرو نمیگوینـد کـه کال راک یـا پـاپ خـوب
نیسـت بلکـه تمایزایـن دو سـبک را در گـروه
محـوری ،سـازمحوری و پیچیـده بـودن راک
پیشـرو میداننـد کـه البتـه ایـن پیچیدگـی هـم
بیشـتر در خدمـت نـوآوری و بـاال بـردن سـطح
هنـری آن اسـت .در ایـران وجـه نخبگـی راک
پیشـرو بـر وجـه نـوآوری غالبـه و طرفدارهـای
خـاص خـود را دارد و بـه هـر حـال حـس
برتریطلبی هم در آن غالب است.
بـه گفتـه هاشـمی ،سـبک راک پیشـرو که تا
حـدودی هـم بـا جـاز مشـابهت دارد خیلـی بـه
اکتشاف و ماجراجویی نزدیک است.
وی خاطرنشـان کـرد :ویژگـی دیگـر ایـن
سـبک ،چندنوازی آن اسـت یعنـی اهمیت گروه
به گیتاریسـت اصلـی یا خواننده آن نیسـت بلکه
تمـام سـازهای ایـن سـبک موسـیقی مهـم اند و
حتـی ممکـن اسـت در یـک قطعـه خـاص
اهمیـت سـازها جا به جا شـود .از طـرف دیگر،
خیلـی بسـته نیسـت و سـعی دارد کـه ایدههـای
سـبکهای دیگـر را هـم بگیـرد و علـی رغـم
ویژگـی نخبـه گرایـی ،سـایر سـبکها را پایین تر
از خود نمیداند
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نشسـت «مطالعـات فرهنگـی در میدانهـای متعـدد» از سلسـله نشسـتهای تخصصـی
«پژوهشـکدهمطالعات فرهنگی ،ارتباطات و تحقیقات اسـناد فرهنگی آسـیا  -پژوهشـگاه علوم انسـانی
و مطالعـات فرهنگـی» و «گـروه مطالعـات فرهنگـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی» ۲۹
اردیبهشـتماه  ،1400برگـزار شـد .در ایـن نشسـت دکتـر رضـا صمیـم (عضـو هیـأت علمـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری) و دکتـر سـیدهزهرا اجـاق (رئیـس
پژوهشـکدهی مطالعـات فرهنگـی ،ارتباطـات و تحقیقـات اسـناد فرهنگی آسـیا) بـا دبیری دکتـر احمد
شـاکری (عضـو هیأت علمی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگـی) ،به سـخنرانی و گفتوگو
با مخاطبان پرداختند.
در ابتـدای نشسـت دکتـر شـاکری با اشـاره به ایـن نکته کـه ماهیت و سرشـت مطالعـات فرهنگی از
جنـس مطالعـات بینارشـتهای و درهمتنیـده بـا بسـیاری از حوزههـای مطالعاتـی دیگر اسـت ،اشـارهای
کوتاه به تاریخچهی پیدایش این رشـته در کشـورمان داشـت و بر ضرورت ترسـیم چشـمانداز و بررسـی
افقهای مطالعاتی پیشرو در نشستهای مرتبط تاکید کرد.
در ادامـه دکتـر صمیـم بـا تمرکـز بـر مطالعـات فرهنگـی در میـدان آموزشعالـی ،بـه بیـان نکاتی از
رونـد شـکلگیری این حـوزهی مطالعاتی پرداخت و خاطرنشـان کـرد« :مطالعات فرهنگـی یک حوزهی
مطالعاتـی ( ) Field of studyاسـت کـه همزمـان از امکانـات ،ابزارها و مفاهیم دیکـر رویکردها بهره
میگیـرد تـا بـه مطالعه یک پدیـده بپـردازد و دربرگیرنـده چندین حوزهی مطالعاتی دانشـگاهی اسـت .از

مهمتریـن حوزههـا ،جامعهشناسـی اسـت کـه
بهلحـاظ نظری و روششـناختی کاربـرد فراوانی
دارد .زبانشناسـی ،فلسـفه ،ادبیـات تطبیقـی،
انسانشناسـی ،مردمشناسـی و … از دیگـر
رشـتههایی هسـتند که یک متخصص مطالعات
فرهنگـی میتوانـد در مطالعـهی خـود و در کنار
ایـن رشـتهها از آن بهـره گیـرد» .بـه اعتقـاد ایـن
جامعهشـناس «مطالعـات فرهنگـی بهلحـاظ
تاریخـی فرزند یـک دوره بحرانی اسـت و فرزند
دورهایسـت که مناسـبات اجتماعـی بحرانهایی
بـه خود دیـد .در همین راسـتا مطالعات فرهنگی
بیـش از ایـن که به دنبال حل این مسـائل باشـد،
بـه دنبـال فهـم ایـن مسـائل برآمـد .در حقیقت
مطالعـات فرهنگـی بـه دلیـل خاسـتگاه متضـاد
آن ،نوعـی تفکر انتقادی اسـت که پیـش از ورود
بـه آن بایسـتی بـا توجـه تاریخـی کـه از سـر
ً
گذرانـده اسـت ،مطالعـه شـود .اصـوال وقتـی
پژوهشـگری وارد میدانـی از مطالعـات فرهنگی
میشـود آن حـوزه را سرشـار از تضـاد میبیند و
همیـن ویژگـی در حیات انسـانی اسـت کـه اگر
بهرسـمیت شـناخته نشـود ،بخـش زیـادی از
مناسـبات انسـانی کشـف نخواهد شـد .بنابراین
مطالعـات فرهنگـی در میدانهـای متعـدد ایـن
امـر را پیشفـرض قـرار میدهـد کـه عرصـهی

انسـانی پـر از تضاد و کشـمکش ،پـر از روابط و
شـکلهای قـدرت و … اسـت و حـاال بایـد
فهمید چگونه این الگوها شکل میگیرند».
دکتـر صمیـم با اشـاره بـه میدانهـای متعدد
مطالعاتـی در ایـن حـوزه به ذکر نکاتـی از میدان
آموزشعالـی پرداخـت و ایـن حـوزه را یکـی از
مهمتریـن حوزههـا در مطالعـات فرهنگـی
دانسـت و گفـت« :گـروه مطالعـات فرهنگـی
مؤسسـهی مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی
وزارت علـوم در راسـتای رسـالتهای محوله در
میـدان آموزشعالـی تلاش دارد تـا بـا بررسـی
تضادهـای عرصـه و میدانهـای ایـن حـوزه
همزمـان بـه نقـد بپـردازد .همچنیـن میـدان
آموزشعالـی میدانـی نیسـت کـه امتیازهـای
بیـرون حـوزه را در آن حـوزه صـرف کـرد ،بهاین
معنـا کـه میـدان آموزشعالـی خـود نمادسـاز و
امتیازسـاز اسـت .میـدان آموزشعالـی از جمله
میدانهـای اصلـی اسـت که مطالعـات فرهنگی
نمیتوانـد از آن چشمپوشـی کنـد .از جملـهی
ایـن مطالعـات میتـوان بـه مطالعـات فرهنگـی
کالس درس دانشـگاهی توسـط دکتـر عبـاس
کاظمـی اشـاره کـرد کـه در مجموعـه مقاالتـی
توسـط ایـن مؤسسـه منتشـر شـده اسـت .ایـن
کتـاب یکـی از بهتریـن نمونههـای مطالعـات
فرهنگـی در ایـران اسـت کـه بـه موضوعـات
مختلفـی هماننـد رابطه نابرابر اسـتاد و دانشـجو
اختصـاص دارد .در میـدان بـزرگ آموزشعالـی
هماننـد دیگر حوزههـا ،زیرمیدانهـای مختلفی
وجـود دارد کـه کالس درس یکی از آنهاسـت.
از دیگـر مـوارد فضاهـای بینابینـی دانشـجویان
است که مورد مطالعه قرار گرفته است.
عضـو هیـأت علمـی مؤسسـه فرهنگـی
اجتماعـی وزارت علوم در خاتمهی سـخنانش با
بررسـی روششناسـیهای موجـود در مطالعات
فرهنگـی بـه ذکـر مـواردی در ایـن خصـوص
پرداخـت و گفـت« :مطالعـات فرهنگـی بـه
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تحلیـل فضایـی بسـیار نیازمنـد اسـت و امـکان
کنشگـری و مداخلهی انسـان با محیـط پیرامون
را بهدقـت نمایـش میدهـد؛ هرچنـد مطالعـات
فرهنگـی در حـوزهی تحلیـل فضـا در ایـران
عملکـرد ضعیفی دارد و جای کار بسـیاری برای
اسـتفاده از این روش تحلیل برای درک مناسبات
انسـانی با پیرامونـش وجود دارد .پدیدارشناسـی
نیـز بـا تفسـیر خـاص خـود تحقیـق بـر روی
تجربـهی زیسـتهی افـراد در میدانهـای متعـدد
مطالعـات فرهنگـی اسـت .یکـی دیگـر از
روشهـای مورد اسـتفاده در مطالعـات فرهنگی
نیز انسان شناسی است».
دکتـر اجـاق :پیونـد میـان علـم و سیاسـت،
باعث دور شدن مردم از علم شد
در ادامـه دکتـر سـیده زهـرا اجاق بـا موضوع
«مطالعـات فرهنگـی در میـدان علـم»
صحبتهـای خـود را ارائـه کـرد .وی بـا بیـان
اینکـه تعریف مدنظـر از میـدان در این موضوع
ناظـر بـه تعریـف بوردویـی اسـت ،آن را «نظـام
سـاختیافتهی موقعیتهـای اشـغال شـده
توسـط افـراد برشـمرد .او بر اسـاس ایـن تعریف
ادامـه داد که مطالعـات فرهنگی باید بـا تدقیق و
تحلیـل این موقعیتهـا در حـوزهی علم حضور
یابـد .اجـاق بـه اهمیـت معرفتشناسـانهی
رویههـا و تجهیزات آزمایشـگاهی ،کشـمکش و
مذاکـرات بیـن پژوهشـگران و مدیـران و
سیاسـتگذاران در شـکلدادن بـه نتیجـهی کار
علمـی بهعنـوان نمونههایـی اشـاره کـرد کـه
موجـب انحلال مـرز رشـتههای علمـی و نغییر
رابطهی داخل و خارج علم شدهاند.
عضو هیأت علمی پژوهشـگاه علوم انسـانی
و مطالعـات فرهنگـی در ادامـه افـزود« :آنچـه
امـروزه بـه آن ،مطالعات فرهنگـی در میدان علم
اطلاق میشـود در اصـل مطالعـهی رویههایی
اسـت کـه طی آنهـا دانـش علمی بیان میشـود
و در بافتارهـای فرهنگـی خاصی حفظ میشـود

یـا بـه صـورت ترجمـه در عرصههـای دیگـری
گسـترش پیـدا میکنـد .در ایـن حـوزه بایـد بـه
کارهـای نظریهپـردازان مشـهوری چـون «دونـا
هـاراوی ،رابـرت بریدمـن ،التـور ،میشـل لینچ،
نورسـتینا ،مارتیـن رابینو» و غیره اشـاره داشـت.
علاوه بـر تحـوالت رخ داده در پراکتیـس و
پروسـژور علـم ،تحوالتـی چـون رشـد
رویکردهـای فمنیسـتی و پسااسـتعماری و طرح
مفاهیمـی چـون علـم بومـی موجـب رخـداد
«چرخـش فرهنگـی» در مطالعـات علم شـدند
کـه ثمـرهی آن بهچالش کشـیدن این اندیشـه بود
کـه علـم چیـزی یا کاری اسـت کـه دانشـمندان
انجـام میدهنـد .تأکیـد ایـن چرخـش فرهنگی
بـر این نکته اسـت که علـم و فنـاوری در زندگی
روزمـره و فرهنـگ عامـه بـه صـور مختلـف
حضور دارند و درک میشوند».
دکتـر اجـاق شـرح داد :طـی ایـن چرخـش
فرهنگـی ،مواردی چـون نگرانیهـای عمومی از
علـم ،نگـرش و درک مردم از علـم و تعامل علم
و جامعـه مطـرح شـدند کـه نتیجـهی بهوجـود
آمـدن روابـط متقابـل فرهنـگ ،علم و فنـاوری و
تغییـر در تعریـف اجتمـاع علمـی بـود .برهمین
اسـاس ،اجتمـاع علمی علاوه بر دانشـمندان و
پژوهشـگران ،عمـوم مـردم را نیـز در برمیگیرد.

وی در چرایـی ایـن رخـداد توضیـح داد« :چون
علم یکـی از عناصـر اصلی سـازندهی جامعهی
معاصـر اسـت و زندگـی مـا بـه شـیوههای
مختلـف از آن تأثیـر میپذیـرد ،بـه لحـاظ
تاریخـی ،علـم نقش مهمی در گسـترش مدرنیته
(قانونگـذاری ،سیاسـتگذاری ،اخلاق و
غیـره) داشـته اسـت .مدرنیتـه بـا کمـک علـم
توانسـت دیدگاه عمومـی به زمـان را تغییر دهد؛
و درک زمـان آینـده را دچـار تغییر کـرد .آیندهای
که همیشـه مبهـم و مجهول بود بـه چیزی عادی
و حتمـی تبدیل شـد کـه باید مدیریـت ،کنترل و
برنامهریـزی شـود .از ایـنرو پیوند میـان علم و
سیاسـت در اوایـل قـرن بیسـت دچار تغییر شـد
و احـزاب سیاسـی بهخصـوص در انگلسـتان و
آمریـکا بـر اسـتفاده از علم برای حل مشـکالت
جامعـه تأکیـد داشـتند .طی این رونـد ،ترویج و
عمومیسـازی علـم اهمیـت یافـت .امـا اثـر
دیگـر ایـن وضعیـت ،دور شـدن مـردم از علـم
بـود؛ زیـرا سیاسـتگذاری را کار متخصصـان
میانگاشـتند .ایـن رونـد موجـب تضعیـف
جامعـهی مدنـی میشـد .بهعنـوان راه حـل ،بـه
ایجـاد اعتمـاد بـه علـم توجـه شـد و میان ُبـر
ایجـاد اعتمـاد ،باسـوادی بـود؛ باسـواد کسـی
اسـت که نـه تنها محتـوا و روش علـم را بفهمد،
بلکـه ایـن درک و فهـم را بـه زندگـی روزمـرهی
ً
خویـش پیونـد بزنـد .اساسـا مفاهیمـی نظیـر
شـهروندی علمی نیـز در ادامهی چنیـن مباحثی
مطـرح شـد .درهمیـن مسـیر توجـه بـه بعـد
اقتصـادی علـم مطـرح شـد؛ هرچنـد تغییـر
نگـرش مـردم به ایـن موضـوع نیـز دربردارندهی
عوامـل متعـددی بـود کـه نیازمنـد رابطـهی
تنگاتنگـی در حـوزهی علـم و مـردم بـود .بـر
همیـن اسـاس فهم این کـه عمـوم ،روش خاص
خـود را در برخـورد بـا مسـائل مختلـف دارنـد،
اهمیـت یافـت و نیـاز بـه درک زبان مردم توسـط
متخصصـان احسـاس شـد ».او تشـریح کرد که

مطالعـات فرهنگـی ،شـیوهی همیـن گفتوگو را
بایـد مـورد توجـه قـرار مـیداد کـه نتیجـهی
طرحریـزی دیـدگاه انتقـادی بـه رابطـه علـم و
مـردم و توجـه بـه نقـش هژمونیـک و ایدئولوژی
بود؛ لذا بعد سیاسی این رابطه اهمیت یافت.
دکتـر اجـاق در خاتمـهی سـخنانش بـه
اهمیـت گفتوگـو در مطالعـات فرهنگـی
علممحـور در ایـران اشـاره کـرد و گفـت:
«مخاطراتـی کـه علـم در جامعـه بـه وجـود
میآورد ،خـود یکی از موضوعـات مورد مطالعه
در ایـن دیـدگاه تلقـی میشـود .در نتیجـهی نوع
مواجهـه با ایـن مخاطرات فرهنگـی در جامعهی
مخاطرهآمیـز ،نوع جدیـدی از وابسـتگی پدیدار
شـد کـه باعـث شـد گروههـا استقاللشـناختی
خـود را از دسـت بدهنـد و درواقـع در جامعهی
مـا به اینجا رسـیدیم کـه متخصصان نتوانسـتند
بهدلیـل مالحظـات مختلـف ،نقـش خـود را در
هدایتشـناختی بـازی کننـد و وابسـتگی
شـناختی در جامعـهی مـا شـکل پیچیـده و
مبهمی یافت».
در پایـان ایـن نشسـت مجـازی ،پرسـش و
پاسـخهای مخاطبـان مطـرح شـد و حاضـران با
بیـان دیدگاههـای خـود بـر ضـرورت نـگاه
چندجانبـه بـه مسـائل مرتبـط بـا مطالعـات
فرهنگی در نشستهای آتی تاکید کردند.
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چهارمین گفتوگوی تخصصی گروه مطالعات فرهنگی:

قرن دانشگاه :دیوانساالری و نظام آموزش؛
دو بال ساخت اجتماعی جدید
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گفتوگـوی خبرگـزاری ایکنـا بـا دکتـر رضا
ماحوزی (بیستونهم خرداد .)1400
معاون پژوهشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی ضمـن تشـریح سـیر پیدایـش
دانشـگاه و تکویـن آمـوزش در ایـران تأکید کرد
کـه دیوانسـاالری و نظـام آمـوزش دو بـال
ساخت اجتماعی جدید هستند.
در صد سـال اخیر اتفاقات زیـادی در تاریخ
معاصـر ایـران رخ داده اسـت ،تاریخنـگاری
ً
رایـج ،معمـوال وقایـع و رویدادهـای سیاسـی را
میبینـد؛ بـرای مثـال سـقوط قاجـار و برآمـدن
پهلـوی ،اشـغال ایـران در شـهریور ،1320
کودتـای  28مرداد ،انقلاب  ،1357دوم خرداد
 1376از عناویـن مهـم رویدادهـای تاریخـی
هسـتند ،امـا بخـش مهمـی از وقایع اثرگـذار در
تاریـخ معاصـر ایـران تأسـیس نهادهـای مـدرن

اسـت کـه در رأس آنها باید از تأسـیس دانشـگاه
یا آ کادمی یاد کرد.
بدون شـک ظهور دانشـگاه مدرن پیامدهای
شـگفتی در عرصههـای اجتماعـی ،سیاسـی و
فرهنگـی ایـران گذاشـت کـه اثـرات آن تـا بـه
امـروز نیـز مشـهود اسـت .بـه همیـن مناسـبت
گفتوگویـی بـا رضـا ماحـوزی ،معـاون
پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی دربـاره پیدایـش دانشـگاه و سـیر
تکویـن آمـوزش در ایران داشـتهایم که مشـروح
آن را در ادامه میخوانید؛

ایکنـاـ برای شـروع بحث ابتدا خوب اسـت
ابتـدا به علـل و عواملـی بپردازیم که باعث شـد
نتیجه بگیریم به دانشگاه نیاز داریم؟

ایـران از معـدود کشـورهایی اسـت کـه در
فاصلـه صد سـال ،سـه انقالب داشـته اسـت که

دو مـورد از آنهـا مردمـی و یک مـورد حکومتی
بـوده اسـت .انقلاب اول سـال  1285شمسـی
توسـط بخـش نخبگانـی جامعـه انجـام گرفت.
بـه ایـن معناکـه تحصیلکردههای دانشـگاهی یا
مـدارش عالـی ،بخـش خاصـی از جامعـه
درسخوانـده حـوزه علمیـه و بخشـی از دربار با
هـم ائتلاف کردند تا قـدرت سیاسـی را محدود
کننـد و آن را بیـن نهادهـای سیاسـی و اداری
متعـدد توزیـع کننـد .الزمـه ایـن کار راهانـدازی
گزینههـای جایگزیـن از قبیـل مجلـس و
دسـتگاههای دیوانـی جدیـد بـود؛ دسـتگاههایی
کـه میبایسـت حسـب نیـاز جامعـه ،قوانیـن
مصـوب مجلـس شـورای ملـی را اجـرا کننـد.
بنابرایـن الزمـه تحدیـد قـدرت ،تعریـف
دیوانسـاالری جدیـدی بـود کـه برخلاف رویه
پیشـین ،بـه دولتهـا وظایفـی را بـرای اجـرا
محـول میکـرد و سـپس بـر اقدامـات اجرایـی
دولت نظارت میکرد.
ایکنا ـ این وظایف چه بود؟

از زمـره وظایـف محولـه بـه دولـت مرکزی،
وزارتخانههـا و شـوراهای متعـدد آن مسـئله
اجـرای زمینههـای حقوقی ـ فـردی و اجتماعی ـ
متعـددی بـود کـه تا پیـش از ایـن به طـور کامل
در اختیـار شـخص شـاه و اطرافیـان نزدیـک وی
ماننـد وزیـر اعظـم و چنـد وزیـر دیگـر بـود.
دیوانسـاالری جدیـد خواهـان ورود بـه
حوزههـای جدیـدی بـود که تـا قبل از آن توسـط
شـاه و وزرای معـدود وی و همچنیـن رؤسـای
والیـات انجـام میشـد و نظارت خاصـی هم بر
عملکـرد آنهـا انجـام نمیگرفـت .ایـن بـار
دولتهـا مجـری مصوبـات مجلسـی بودند که
از مجمـوع نماینـدگان ملـت تشـکیل شـده بود.
بدیـن ترتیب برای حصـول این کار بـه تدریج از
وضعیـت انقالبـی (انقلاب مشـروطه) وارد
متخصـص مورد
عرصـه تربیت نیـروی انسـانی
ِ
نیاز وزارتخانهها شدیم.

ایکنـا ـ اما غیر از نیروی انسـانی متخصص،
بـه نوعـی بسترسـازی فرهنگـی ـ اجتماعـی نیـز
بـرای پیشبـردن برنامههـای وزارتخانههـا و
دولت نیاز بود .این زمینهها چه بود؟

زمینههـای فرهنگـی ـ اجتماعـی هـم وجـه
سـلبی داشـت و هـم وجـه ایجابـی؛ بخـش
ایجابی معطـوف به همراهی و همـکاری جامعه
بـا برنامههای توسـعه و ترقی بود و بخش سـلبی
معطـوف بـه دفـع و نفـی موانـع و مقاومتهـا؛
مقاومتهایـی کـه به نحـو طبیعی ناشـی از گذر
از وضعیـت پیشـین بـه وضعیـت جدیـد بـود.
نمونههـای بسـیاری از ایـن مقاومتهـا را
میتـوان در اصالحـات بهداشـتی ،آموزشـی،
بـازار و مقـررات عمومـی معطـوف بـه انتظـام
جدیـد اجتماعـی مشـاهده کـرد .نظـام دیوانـی
جدیـد بـرای هـر دو وضعیـت ،یعنـی هـم برای
تأمیـن نیـروی انسـانی متخصـص و هـم بـرای
دفـع مقاومتهـا و تبدیـل آنهـا بـه فرصتهای
همـکاری ،نیازمنـد نظام آموزشـی نوینی بود که
این نظام آموزشی در دو سطح کار میکرد.
یکـی در سـطح عالـی کـه مقـرر بـود کادر
متخصـص وزارتخانههـا را تربیـت میکـرد کـه
ً
سـریعا حسـب ایـن نیـاز ،هـر وزارتخانـه یـک
مدرسـه عالـی بـرای خود تأسـیس کـرد؛ از قبیل
مدرسـه عالـی فالحت ،مدرسـه عالی سیاسـی،
مدرسـه عالی مهندسـی ،مدرسـه عالی تجارت،
مدرسـه عالی پزشـکی و غیره که برخـی از آنها
انشـعاباتی از مدرسـه دارالفنون استخراج بودند.
الفنـون جامـع چندرشـته ،بـه
بـه ایـن معنـا ،دار
ِ
ِ
چند مدرسـه عالـی تجزیه و منشـعب شـد .این
تیـپ از مراکـز آمـوزش عالـی نویـن که خـود را
به علـوم و دانشهـا و مهارتهای مـدرن متعهد
میدانسـتند ،بعـد از انقلاب مشـروطه نهادینـه
شـد .تیپ دیگر مراکز آموزشـی نویـن ،معطوف
بـه تأمیـن بسـترهای فرهنگـی و اجتماعـی الزم
برنامههای مترقیانه مجلس و دولت بود.
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گسترش آموزش ابتدایی و متوسطه
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بـرای ایـن کار میبایسـت آمـوزش ابتدایـی و تـا
ً
حدودی متوسـطه در سطح ملی سـریعا گسترش
مییافـت .ایـن کار هـم در دو سـطح انجـام
ً
گرفـت؛ یکـی مدرسهسـازی کـه قاعدتـا دولـت
تـوان انجـام صددرصـدی آن را نداشـت و لـذا از
تـوان ّ
خیریـن محلی اسـتفاده شـد .بدیـن ترتیب
در هـر منطقـه از کشـور بـه کمک خیرین شـامل
تجـار ،متمولیـن ،خانوادههـای بـزرگ ،علمـا و
دانشـمندان ،نهضـت مدرسهسـازی نویـن آغـاز
شـد .سـطح دیگـر معطـوف بـه تدویـن محتوای
آمـوزش نویـن بـود؛ محتوایی کـه میبایسـت از
ایالتی پیشـین ،در فـرم و هیئتی
وضعیـت
ِ
متعـدد ِ
یکسـان و یکنواخـت تنظیـم و اجـرا میشـد.
انجمـن معـارف و اندکـی بعـد وزارت معـارف
عهـدهدار ایـن وظیفـه بزرگ شـدند تا بـرای اولین
بـار کتابهایی را برای سراسـر ایـران تدوین کنند
و آمـوزش یکسـان در تمامـی مدارس اجرا شـود.
ً
با این اقدام ،رسـما دوره تاریخی تنوع سـبکهای
آموزشـی پایـان یافـت و بچههـا بـا سـبک جدید
آموزشـی یکسـان و بـا محتواهای متعـدد و متنوع
مواجه شوند.
بنابرایـن بـه لحـاظ محتـوی و صـورت وارد
دوره یکسـانی آمـوزش شـدیم کـه البتـه اسـاس
ایـن یکسـانی بـه نیازهـای جامعـه در دوره
ن
مشـروطه از جملـه تحدیـد قـدرت ،تأمیـ 
زمینههـای الزم بـرای رشـد اقتصـادی و
برخـورداری تمامی مـردم از شـرایط برابر در امر
آموزش ،رشـد طبقاتـی و برخـورداری از حقوق
انسـانی شـامل بهداشـت و رفـاه و غیـره
بازمیگشـت .بنابرایـن بـا گردونـهای از نیازهای
اجتماعـی ،حـوزه جدیـدی از دیوانسـاالری و
قانونگـذاری در عرصـه نظـام قـدرت شـکل
گرفـت کـه بـه تبـع آن ،عرصـه جدیـدی از
آمـوزش ،شـامل آمـوزش تخصصـی عالـی و
آمـوزش عمومی ،کلیـد خورد ،اما مدرسـههایی

کـه مقـرر بود با سـبک و محتـوای جدیـدی کار
خود را آغاز کنند به معلم احتیاج داشتند.
ابتـدا تلاش شـد کـه از معلمهـای
مکتبخانههـا اسـتفاده شـود کـه جـواب خیلی
مثبـت نبـود ،چـون جنـس آموزشهـای آنهـا
محـدود بـه یـک سـری آموزشهـای قرآنـی و
فقهـی بـود .حتـی در بعضـی از مناطـق
مکتـبداران سـواد خوانـدن و نوشـتن درسـت و
حسـابی نداشـتند و در فقـدان سـواد عمومـی
ً
جامعـه و فقـر تقریبـا مطلـق سـوادی در همـه
مناطـق کشـور ،از ایـن راه امـرار معـاش
میکردنـد .درحالـی کـه قـرار بـود در مـدارس
نویـن مباحـث جدیدی ماننـد تاریـخ ،جغرافیا،
بهداشت ،علوم و غیره آموزش داده شود.
اعزام معلمان و تأسیس دارالمعلمین

بـه ناچـار مجبور شـدیم کـه در دو عرصـه معلم
مـورد نیـاز را تأمیـن کنیم .یکـی از طریـق اعزام
محصلان دیپلمه به خارج از کشـور تا در رشـته
تعلیـم و تربیـت تحصیـل کننـد و بـه کشـور
بازگردنـد ،بـا یک سـهمیه سـی درصـدی از کل
اعزامهـا کـه اتفـاق بزرگـی در تاریـخ آمـوزش
ایـران بـود .دوم تأسـیس دارالمعلمیـن و
دارالمعلمـات و بعـد از آن دانشسـرای عالـی و
مقدماتـی .بـرای توسـعه ایـن بخـش همچنیـن
مقرر شـد به کمـک خیرین و حمایـت دولت در
شـهرهای بـزرگ کشـور ،کـه هنـوز طبـق
تقسـیمبندیهای قدیـم در قالـب ایالتـی ـ
والیتـی کار میکردنـد ،دانشسـرا و دارالمعلمین
داشـته باشـیم تا بتوانیـم کادر معلمهـای ابتدایی
و متوسـطه را تأمیـن کنیـم .سـطح علمـی و
آموزشـی ایـن مراکـز چنـدان مسـئله پیچیـدهای
هـم نبود؛ افرادی کـه ششـم را میگذراندند وارد
دارالمعلمیـن میشـدند و میتوانسـتند معلـم
شـوند کـه اگر هم دیپلـم میگرفتند میتوانسـتند
دبیر سطح اول دوره متوسطه شوند.

پـس از آنکـه زمینههـای اولیـه اندکـی فراهم
شـد ،و دیوانسـاالری جدیـد شـکل و شـمایل
نسـبی الزم را یافـت ،متأثـر از فضـای فکـری و
روانـی ناشـی از جنـگ جهانـی اول و رشـد
احساسـات ناسیونالیسـتی در اروپـا ،عرصـه
آمـوزش ایـران نیـز درصـدد تغییـر در
سیاسـتگذاری خـود برآمـد .از آنجـا کـه نظام
آمـوزش مـا از دوره دارالفنـون بـه ایـن طـرف
فرانسـوی شـده بـود و بعـد از انقالب مشـروطه
هـم بـه دلیـل زیرسـاختهای اجتماعـی و
فرهنگـی موجـود ،فرانسـویتر شـده بود بـه این
معنـا کـه عمـده معلمهـا و دانشآمـوزان زبـان
فرانسـه را مسـلط بودنـد و اعزامهـای دولتـی و
ً
خانوادگـی هـم عمدتـا معطـوف بـه این کشـور
بـود و حتـی در اسـتخدام معلمهـای خارجـی
بـرای تأمیـن کادر آموزشـی مـدارس هم فرانسـه
بر دیگر کشورها تقدم داشت.
حـال کـه بعـد از جنـگ اول سیاسـتهای
آموزشـی ملیگرایانـه در دسـتور کار دولتهـا و
ملتهـا قـرار گرفـت ،مـا دوبـاره الگوهـای
آموزشیفرانسـه را بـر دیگـر الگوهـا اولویـت
دادیـم؛ الگویـی کـه ناسیونالیسـم را به شـیوهای
آمرانـه و از بـاال بـه پایین بـه نحو شـورمندانه در
دل و جـان دانشآمـوزان و محصالن مینشـاند.
بدیـن ترتیـب متأثـر از فضای بینالمللـی ،ما نیز
ناسیونالیسـم را بهمثابـه یـک چراغ راهنمـا مورد
اسـتفاده قـرار دادیـم .در همین ایام روشـنفکران
یزاده گرفته تا رئیـس دارالمعلمین
بسـیاری از تق 
و وزرای وقـت و حتـی شـاه کشـور در مزایـای
ناسیونالیسـم برای سـاختن ایـران مـدرن و آینده
مطلبها میگفتند و مینوشتند.
در آن فضـای ناسیونالیسـتی ،هیئـت حاکمه
نظام آموزشـیای را میخواسـت که ملی باشـد،
عشـق به میهـن را در دانشآمـوزان نهادینه کند و
عامـل وحـدت اجتماعـی در قالـب یـک ایـر ِان
واحـد و متحـد باشـد؛ یعنـی ایرانـی بـرای همه

ایرانیـان .ایرانـی کـه از طریـق وجـوه مشـترک
زبانـی ،اسـطورهای و فرهنگی ،ملتی منسـجم را
تولیـد کنـد .همچنیـن این کشـور و ملـت واحد
میبایسـت پشـتوانه نظـام اصالحگرایانـه دولت
باشـد .مجموعه این خواسـتهها در سـال 1304
حکومـت پهلـوی را جایگزیـن حکومـت قاجار
کـرد تـا مأموریـت پیـش بـردن ایـن برنامههـا را
برعهده بگیرد.

ایکنـا ـ آیا با همـان سـاختار نخبگانیای که
در حکومت قاجار وجود داشت؟

تـا حـدی شـرایط سـال  1304بـا قبـل از آن
تاریـخ متفـاوت بـود و مقـداری قضیـه تلطیـف
شـده بـود؛ یعنـی نظـام آمـوزش ملـی بعـد از
مشـروطه ،بـه افـراد جدیـد از خانوادههـای
غیراشـرافی مجـال بـروز داده بـود .ایـن مجـال
چندان چشـمگیر نبـود ،اما تا حدی راه باز شـده
بـود .یـک نمونـه خـود رضاشـاه و افـراد دور و
بـرش بـود؛ یعنـی رضاشـاه از یک خانـواده ویژه
نبـود ،امـا نظـام جدید دیوانـی مقتضـی ظهور و
بـروز اسـتعدادهای کمککننـده و یاریدهنـده
بـود تـا بدینطریق آنهـا را به خدمت گیـرد ،اما
همچنـان اکثریـت افـرادی کـه برصـدر نشسـته
بودنـد و امـور را مدیریـت میکردنـد متعلـق بـه
خانـواده اشـراف ،شناختهشـده ،نامـدار ،تجـار،
بازرگانان و روحانیان بودند.
به یاد داشـته باشـیم کـه در آن زمان وضعیت
سـواد عمومـی و میـزان تحصیلات عالـی در
کشـور چگونـه بود .هنـوز دانشـگاهی در اختیار
نداشـتیم و محصـوالت مـدارس جدیـد هـم
هنـوز بـه بار ننشسـته بـود .آن تعـداد افـرادی که
در دارالفنـون و مـدارس عالـی یـا حتـی در
مـدارس عالـی و دانشـگاههای خـارج کشـور
ً
درس خوانـده بودنـد ،هـم سـریعا در ادارات و
وزارتخانههـای جدیـد مشـغول به کار میشـدند
و در آن شـرایط تقاضـای کار از محصلیـن عالی
بیشـتر بـود .بـه لطـف قوانیـن حمایتگرانـه

39

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

جدیـد راههـا باز شـده بود و نظـام آموزش کمک
کـرده تـا افـرادی از شهرسـتانها و خانوادههـای
غیرمتمـول و شـناخته نشـده وارد عرصه شـوند و
ً
حتـی برخـی از آنهـا بعـدا جـزو بورسـیههای
خارج از کشور شوند.
زمینههای ظهور نظام آموزش مجهز
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بـه همیـن خاطـر در آن ایـام شـاهد تنـوع
بیشـتری نسـبت بـه یک دسـتی پیشـین هسـتیم.
علیایحـال ،در ادامـه مجموعـهای از عوامل از
جملـه خواسـتههای اجتماعـی یعنـی رشـد
اقتصـادی کشـور ،تغییـر نظـام دیوانـی ،رشـد
نظـام فرهنگـی و اجتماعـی ،مناسـبات
بینالمللـی ،اقتـدار نظامـی و الگویـی از
ناسیونالیسـم فرانسـوی و اروپایـی کـه بـه مذاق
سیاسـتمداران و روشـنفکران ایرانـی خوش آمده
بـود و بـه بـاور آنها میتوانسـت به مـا در مقابل
سـیلیهای متعـددی کـه از جانـب شـمال،
جنـوب و غـرب یعنـی از جانـب روسـیه،
انگلسـتان و عثمانی میخوردیم ،سـپر حفاظتی
مسـتحکمی را در قالـب دولـت ـ ملـت مدرن با
انگیزههـای میهنپرسـتانه فراهـم آورد و غیـره،
حکومـت پهلـوی جایگزیـن حکومـت قاجـار
شد.
ایـن موضـوع همچـون گلوله برفـیای که در
سراشـیبی قـرار دارد ،هـر لحظه بزرگتر میشـد و
نظـام آمـوزش مجهزتـر و بزرگتـری را طلـب
میکـرد .در نظـام آمـوزش جدیـد میبایسـت
افـراد بـا انگیزههـای میهنپرسـتانه در دو سـطح
عالـی و عمومـی تربیـت میشـدند .الزمـهاش
ایـن بـود کـه انگیزههـای ناسیونالیسـتی در
کتابهـای درسـی گنجانـده میشـد .بـرای این
کار الزم بـود وجوهـی کـه میتوانسـت بـه
وحـدت ملـی کمـک کننـد شناسـایی شـود؛
زبـان ،اسـطورهها ،تاریـخ ،جغرافیـا،
مردمشناسی و غیره.

به همین سـبب تیمهـای پژوهشـی متعددی
عهـدهدار پژوهـش در تاریـخ باسـتانی ایـران و
حوزههـای انسانشناسـی ،مردمشناسـی،
فرهنگشناسـی و بـه طـور کلـی ایرانشناسـی
شـدند تـا دربـاره محتـوای کتابهـای تاریـخ،
ادبیـات و سـایر کتابهـای درسـی ،دادههـای
الزم را عرضـه دارنـد .در همیـن فضاسـت کـه
فرهنگسـتان متولدشـد .کار فرهنگستان پژوهش
در گویههـای قدیمـی زبانی برای تعریف سـبک
جدیـدی از زبـان اسـت کـه مدرنیتـه را بفهمد و
آینـده ایـران را یاری کند ،وحدت ملی را بدسـت
بدهـد و بیـن گذشـته و حـال و آینـده ایـران و
ایرانیان رابطه برقرار سازد.
تأسیس دانشگاه تهران

دانشـگاه تهـران هـم در همیـن فضا تأسـیس
شـد .بعـد از سـال  1306و  1307کـه بزرگترین
اعزامهـای بـه خـارج از کشـور با حـدود تقریبی
صـد نفـر در سـال توسـط دولـت آغاز شـد ـ که
اینجـا هم بیـش از  90درصد اعزامهـا به مقصد
فرانسـه انجـام میگرفـت ـ انجـام شـد و تهیـه
زیرسـاختها از جملـه فارغالتحصیلـی
دیپلمههـای فـراوان متناسـب بـا جمعیـت مورد
نیـاز یـک مرکـز آمـوزش عالـی ،و همچنیـن
متناسـب بـا افزایـش تقاضـا از جانـب
دسـتگاههای اداری ،اندیشه تأسـیس دانشگاهی
ایرانی در ایران عینیت یافت.
ضـرورت ایـن تأسـیس عالوهبـر مـوارد فوق
متأثـر از ایـن اندیشـه بـود کـه بـه جـای اعـزام
سـاالنه صـد نفـر بـه خـارج کشـور ،خـود در
داخـل کشـور تعـداد بیشـتری را تربیـت کنیـم.
مضافبـر اینکـه خبرهایی به سـمع شـاه یا وزیر
وقـت معـارف رسـیده بـود مبنیبـر اینکـه
دانشـجویان ایرانـی خـارج کشـور از دو توصیـه
حاکمیـت ،تنهـا خـود را بـه تخصـص مشـغول
داشـته و میهنپرسـتی را فرامـوش کردهانـد.

بنابرایـن الزم بـود دانشـگاهی در ایـران سـاخته
شـود تـا بـه تعـداد انبـوه هـم تخصـص را بـه
محصلیـن آموزش دهـد و هم میهنپرسـتی را به
شـکل شـورمندانه در جـان آنهـا بنشـاند.
دانشگاه تهران در چنین فضایی متولدشد.
ایکنـا ـ یعنـی شـما مخالـف بـا ایـن دیدگاه
هسـتید که شـهری درسـت شـده بـود و اطرافیان
رضـا شـاه بـرای زیباتر شـدن شـهر و ابنیـه ،او را
به ساختن دانشگاه متقاعد کردند؟
صـد در صـد .دربـاره روایت دکتـر حکمت
دو راه پیـشرو داریـم؛ راه اول آن اسـت که انکار
ً
کنیـم و بگوییـم اصلا چنیـن نبـوده اسـت .چرا
کـه بحـث سـاختن دانشـگاه از سـال  1304در
ایـران مطـرح بـود .شـاهد ایـن ماجـرا پرسشـی
اسـت کـه مجلـه آینده و شـفق سـرخ در سـطح
ملـی مطـرح کـرده بودنـد مبنیبر اینکـه اولویت
بـا کـدام اسـت« :تعلیـم ابتدایـی یـا تعلیـم
عالیـه؟» .جمعبنـدی نخبـگان و مدیـران در آن
ایـام ایـن بـود کـه در قـدم نخسـت بایـد تعلیـم
ابتدایـی و متوسـطه در دسـتور کار قـرار گیـرد و
نیـاز بـه متخصصـان عالی را تـا اطلاع ثانویه ـ
یعنـی تـا زمانـی کـه نیـاز عمومی مـا بـرای دفع
موانـع سـلبی و ایجابی توسـعه و ترقی کشـور از
طریـق تعلیمـات ابتدایـی و عمومـی برطـرف
شـود و تعـداد افراد دیپلمـه به حد کفایت برسـد
ـ از طریـق اعـزام به خـارج برطـرف میکنیم .از
همیـنرو اسـت کـه سـال  1306قانـون بسـیار
مهـم اعـزام به خارج بـه تصویب مجلس رسـید
تـا بدین ترتیب سـاالنه صـد نفر بـا هزینه دولت
به خارج از کشور اعزام شوند.
عالوهبر این در سـال  1310گفتمان سـاختن
دانشـگاه در جریـان نامـهای کـه تیمـور تـاش به
ً
عیسـی صدیـق در آمریکا نوشـت ،مجـددا طرح
شـد؛ نامـهای کـه خواهـان ارائـه طرحـی درباره
تأسـیس دارالفنونـی جامع بـود و او نیز بالفاصله
طـرح را تکمیـل کـرد و بـه وزارت دربار ارسـال

کـرد .اندکـی بعد ،خـود او پس از آمـدن به ایران
مأمـور تأسـیس اونیورسـیته یـا همـان دانشـگاه
جدیـد شـد ،امـا کنـار زدن تیمورتـاش این طرح
را تـا سـر کار آمـدن دولـت و کابینـه جدیـد و
ریاسـت حکمـت بـر وزارت معـارف و تصویب
قانـون تأسـیس دانشـگاه در بهـار  1313به عقب
انداخـت .بنابرایـن موضوع تأسـیس دانشـگاهی
جامـع در ایـران سـابقهای  9سـاله ،یعنـی از
 1304تا  1313دارد.
راه دوم این اسـت کـه خوشبینانه بـاور کنیم
کـه چنیـن روایتـی صحیـح بـوده و دانشـگاه بـا
همیـن انگیزه تأسـیس شـده اسـت .بنابـه این راه
میتـوان سـخنان حکمت را بهمثابـه یک پلیتیک
در نظـر گرفـت و گفـت حکمت میخواسـت از
فضـای جلسـه فوقالذکـر اسـتفاده ببـرد و طرح
بـر زمیـن مانـده تأسـیس دانشـگاه تهـران را بـه
جایـی برسـاند .بدیـن ترتیب او میخواسـت در
جمعی که شـخص شـاه نشسـته اسـت ،استفاده
الزم را ببـرد و بگویـد ایـن شـهر جدیـد و زیبـا
بـرای بهتـر و زیباتـر شـدن به یـک دانشـگاه هم
نیـاز دارد امـا عالوهبـر ایـن تحلیلهـا ،خیلـی
طبیعـی اسـت کـه افتخـار رخـداد بزرگـی مانند
تأسـیس دانشـگاه تهـران توسـط هـر کسـی
مصادره شود.
نظـر مختـار آن اسـت کـه دانشـگاه تهـران
حسـب نیازهـای اجتماعی و اقتصـادی و دیوانی
متعددی تأسـیس شـد؛ نیازهایی که سـطح آن از
دوران گذشـته بسـیار بیشـتر بـود .این بـار دولت
و حکومـت ملـی موجـود خواهـان مدیریـت
کالن کشـور و کنـار زدن دسـتگاه دیوانـی
ملوکالطوایفـی بودند .از سـوی دیگـر ،صنعت
و تجـارت بـه سـرعت در حـال رشـد بـود و این
شـر مقتضـی دانـش و مهـارت پیشـرفتهتر بـود.
علـم حقوق هـم مقـررات دیوانـی پیچیدهتری را
معرفی و وضع میکرد.
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پیگیری طرح مدرنیته ایرانی

از همـه اینها مهمتر ،طرح مدرنیتـه ایرانی که
از سرچشـمههای ناسیونالیسـتی تغذیه میکرد ،بر
سـه پایـه ایـران ،اسلام و علـوم غربـی جدیـد،
طرحهایـی را برای آینـده ایران درنظـر گرفته بود که
اجـرای آنهـا مقتضـی وجـود و فعالیـت سـازمان
علمی بزرگی در قامت یک دانشـگاه جامع باشـد.
مناسـبات بینالمللـی و منطقـهای بویـژه تولیـد
کشـورهای جدیـد پـس از فروپاشـی عثمانـی نیز
مقتضی رشـد دستگاه دیپلماسـی سیاسی و علمی
و اقتصـادی و فرهنگـی بـود .بنـا بـه همـه ایـن
اقتضائـات ،دیوانسـاالری جدیـد ایرانـی هرچـه
جلوتـر میرفت و بزرگتر میشـد ،دانـش و مهارت
و تخصـص و نظام فرهنگی و اجتماعی متعددتر و
پیچیدهتری را هم طلب میکرد.
نکتـه خیلی مهـم در اینجا ،مربوط بـه جایگاه
علـوم انسـانی در دانشـگاه تهران اسـت .برخالف
برخـی از تحلیلهـا ،حجـم پنجـاه درصـدی
محصلیـن دانشـگاه تهـران در حوزه علوم انسـانی
ناشـی از عدم تشـخیص نیازها یا ناتوانی دولت در
تأمیـن تجهیزات دانشـگاه در حوزههای پزشـکی و
فنـی و یا حتی سـاده بودن علوم انسـانی نبـود .این
حجـم از التفـات بـه علـوم انسـانی را بایـد در
چارچوب مأموریت این دانشـگاه در تأمین ادبیات
علمـی الزم بـرای ناسیونالیسـم ایرانـی و اجـرای
طرح مدرنیته ایرانی فهم کرد و موضوع بسـیارمهم،
یعنـی برسـاختن دولت – ملـت مدرن فهـم کرد .با
این توضیح که روشـنفکران و سیاسـتمداران ایرانی
دوره احمدشـاهی ،بـا تعویض حکومـت از قاجار
ً
به پهلوی رسـما سیاسـت دولـت ـ ملتسـازی را
نهادینهکردند.
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سـازمان پـرورش افـکا؛ مکمـل دانشـگاه
تهران

کلیـد ایـن تصمیـم از همـان دوره قبـل زده
شـده بـود اما اجـرای سـریعتر آن مقتضـی تغییر

سـاختارهای حکومـت بـود .در همیـن راسـتا
اسـت که بـرای اولیـن بار امـر اجتماعـی بزرگی
بـه نـام ملـت ،کـه در ارتبـاط بـا دولـت مـدرن
بود ،سـاخته شـد؛ ملتی که یـک ارزش محوری
(ناسیونالیسـم) افـراد آن را گرد هم مـیآورد تا به
کمـک همدیگـر و بـا قـدرت اجرایـی دولـت
ملیگـرای مـدرن ،طـرح مدرنیتـه ایرانـی را بـه
اجـرا درآورد .در ایـن فضـا ،دیوانسـاالری و
نظـام آمـوزش دو بال سـاخت اجتماعـی جدید
بودند.
مکمـل دانشـگاه تهـران ،سـازمان پـرورش
افـکار بـود کـه متیـن دفتـری در سـال 1317
ریاسـت آن را برعهـده داشـت .در این سـازمان،
رؤسـای دانشـکدههای دانشـگاه تهـران و برخی
از اسـتادان برجسـته دانشـکدههای علوم انسانی
همـکاری داشـتند .یـک سـال بعـد ،یعنـی
هنگامـی کـه متیـن دفتـری نخسـتوزیر شـد،
اقدامـات بزرگـی ماننـد راهانـدازی رادیو ،شـبکه
دینی
ملـی تئاتر و موسـیقی و ترویـج برنامههای ِ
سـازگار بـا علـوم جدیـد و برنامههـای ترقـی در
ارتبـاط بـا برنامههـای آموزشـی و پرورشـی
دانشگاه تهران انجام شد.

ایکنـا ـ آیا شـما معتقدیـد که پـروژه دولت ـ
ملتسـازی بعـد از شـکلگیری دانشـگاه تهران
شکل گرفت و تقویت شد؟

نـه چنیـن نبـود .این طـرح قبـل از دانشـگاه
تهـران آغـاز شـده بـود .حتـی قبـل از شـروع به
کار حکومـت پهلـوی .درواقـع حکومت پهلوی
بـرای اجرای همین طرح سـرکار آمـد .حکومت
پهلـوی درکنـار برنامههـای عمرانـی و دیوانـی
متعـدد ،چنـد گام برداشـت ،یـک گام توسـعه
مـدارس بود ،یـک گام اعزام محصلیـن به خارج
از کشـور بود ،یک گام تأسـیس دانشـگاه تهران و
فرهنگسـتان و چنـد دانشـکده عالـی بـود و یک
گام تأسـیس سـازمان پـرورش افـکار بـود .بایـد
همـه اینهـا را در امتـداد هـم دیـد .در راسـتای

ایـن حرکـت رو بـه اشـتداد ،نظـام اجتماعـی و
دیوانـی ایـران متفاوت از نظـام دوره قاجار شـده
بـود .اساسـا کل نظـام آمـوزش از دسـت
مکتـبداران گرفتـه شـده بـود و مکتـبداران بـه
روستاها مهاجرت کرده بودند.
بچههـای نقاط مختلـف ایران مفهوم کشـور
و ایـران و ایـن عبـارت کـه «همـه جـای ایـران
سـرای مـن اسـت» را میفهمیدنـد .اقدامـات
دانشـکده ادبیـات و فرهنگسـتان در
شـاهنامهپژوهی و بازخوانـی متـون فاخـر،
بزرگداشـت هـزاره فردوسـی ،بنـای آرامـگاه
باشـکوه فردوسـی ،معرفـی متـن شـاهنامه
بهعنـوان ملیتریـن متـن ایرانیهـا ،خوانـش
جدیـد و سیاسـی از شـاهنامه کـه در آن آرش
مـرزدار ایـران اسـت و رسـتم در ناآگاهـیای
تعمـدی فرزنـدش را قربانـی ایـران میکنـد،
دیگـر برنامههـای فرهنگی و فکـری ،انگیزههای
میهنپرسـتی در بیـن ایرانیـان را شـکل مـیداد.
موسـیقی و تئاتـر هـم در برانگیختـن ایـن شـور
نقشی اساسی ایفا میکردند.
گفتوگـوی اسلامیت ،ایرانیـت و علـوم
جدید در پروژه مدرنیته ایرانی

در پـروژه مدرنیتـه ایرانـی هـم کـه قـرار بـود
سـه عنصـر اسلامیت ،ایرانیت و علـوم جدید با
هم گفتوگو داشـته باشـند و این سـه بـه ارتقای
و اعتلای یکدیگـر یـاری رسـانند نیـز سـهم
ً
دانشـگاه ،ویـژه و ممتـاز بـود .مثال در دانشـکده
معقـول و منقول مقـرر بود علمایـی آگاه به علوم
جدیـد و انگیزههای میهنپرسـتی تربیت شـوند.
ایـن اتفـاق در دانشـکدههای دیگر هـم میافتاد.
بدیـن ترتیـب برخلاف دارالفنـون و مـدارس
عالیـه کـه فقـط در یـک حـوزه تخصصـی کار
میکردنـد دانشـگاه تهـران دانشـگاهی بیـش از
صـرف دانشـکدهها بـود .بدیـن نحو کـه روحی
خروشـان و پـر جنب و جـوش دانشـکدهها را به

هـم متصـل میکـرد و آنهـا را بـه گفتوگـو در
میآورد تا همه اعتالی ایران را فریاد زنند.
بـه همیـن دلیـل افـراد تربیـت شـده در آن
ً

بعضـا
فضـا ،بسـیار ایراندوسـت بودنـد و
پژوهشهایـی انجـام دادنـد کـه تـا قرنهـا
مانـدگار اسـت .پژوهشهـای آنها از جانشـان
برمیخاسـت و از انگیزههـای درونـی سـیراب
میشـد .نـگارش لغتنامههـای بـزرگ و
معـروف آن ایـام بـرای بـه زمـان حـال آوردن
تاریـخ گذشـته ایـران ،نمونـهای از ایـن کارهای
بزرگ اسـت .شـاید بتوان گفـت ایـن دوره اولین
مـوج بـزرگ پژوهشهـای حرفهای بـود .پیش از
ایـن ،شـاهد موجـی در دارالفنـون هسـتیم کـه
معطـوف به تهیه متون آموزشـی بـرای محصلین
است.
در ایـن میـان افـراد بااسـتعدادی چـون
اعتضادالسـلطنه ،انصـاری ،کاشـانی و معـدود
دیگرانـی هـم بودنـد کـه کتابهایی بـرای عموم
مینوشـتند ،امـا مـوج اخیـر موجـی بـود کـه به
صورتـی قدرتمنـد پژوهشـگران را همـدل و
همصـدا میکـرد .بـه گونـهای کـه اگـر بهـار
دربـاره سبکشناسـی مینوشـت و نفیسـی
دربـاره ادبیـات و تاریخ و عرفان مینوشـت ،این
افـراد در ضمیـر درونیشـان بـا هـم گفتوگـو
میکردنـد .گعدههـای بسـیار در دانشـکدهها و
خانههـا و محفلهـای علمی بـه تبـادل دادهها و
انسـجام فکری حاضران منجر میشـد .دانشگاه
تهـران در ایـن فضـا شـکل گرفـت و خـود نیز به
توسـعه ایـن فضـا کمـک کـرد .ایـن دانشـگاه
محفلی بـرای گردهمآوردن بـزرگان بود .تعریف
دانشـگاه هـم از ابتـدا همین بود کـه جایی بزرگ
بـرای کارهـای بـزرگ اسـت؛ جایی بـزرگ برای
انسـانهای بـزرگ ،پژوهشهـای بـزرگ،
آموزشهای عالی و تصمیمهای فاخر.
این گفتوگو ادامه دارد...
گفتوگو از خداداد خادم
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گروه مطالعات اجتماعی

نخستین نشست تخصصی گروه مطالعات اجتماعی

گروههای دانشجویی ،دیروز ،امروز و آینده
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در نخسـتین نشسـت گـروه مطالعـات اجتماعـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـه گروههای
دانشجویی ،پیشینه ،شرایط کنونی و آینده آنها پرداخته شد.
سـخنرانان ایـن نشسـت برخـط ،اردشـیر منصـوری ،محقـق و مـدرس دانشـگاه و دکتـر مهـدی
حسینزاده فرمی ،عضو هیئت علمی گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه هستند.
منصـوری ،دانشآموختـه فلسـفه علـم دانشـگاه صنعتـی شـریف کـه ریاسـت دفتـر مطالعـه و
برنامهریـزی فرهنگـی دانشـگاه تهران و مشـاوره دفتر سیاسـتگذاری فرهنگی وزارت علـوم را در کارنامه
سـوابق اجرایـی خـود دارد در سـخنرانی خـود با مـروری بـر تاریخچه گروههـای دانشـجویی در آموزش
عالـی ایران به بررسـی اهـداف و کارکردها و آسیبشناسـی وضعیـت گروههای دانشـجویی خصوصا در
سالهای اخیر پرداخت.
وی بـا اشـاره بـه تحوالت مختلف دانشـگاه در طول تاریخ و تقسـیمبندی حیات دانشـگاه بـه پنج موج
دانشـگاههای ایـران ،قرون وسـطی ،رنسـانس ،مدرنیتـه اول و مدرنیته متاخـر گفـت :در دوره اخیر (مدرنیته

متاخـر) سیاسـتگذاری متمرکـز حاکمیتـی
دانشـگاهها را جلـو میبـرد و دانشـگاه نسـبت بـه
جامعـه متعهـد اسـت؛ البتـه میـزان ارتبـاط
حاکمیـت و دانشـگاه در کشـورهای مختلـف،
متفـاوت اسـت ولـی در مجموع خروجـی چنین
دانشـگاهی دانـش روزآمد شـده اسـت کـه هم به
مـردم جهـان نگـری بدهـد و هـم مشـکالت
زیسـت روزمـره مـردم را برطـرف کند؛ بـه طوری
که شـاید بتـوان گفت رشـتهای که مشـکلی عینی
را حـل نمیکند نباید در دانشـگاه باشـد در حالی
کـه ایـن حرف در چهـار موج قبلـی خیلی غریب
بـود و دانـش فیالنفسـه واجـد فضیلـت شـمرده
میشـد .خروجـی چنیـن دانشـگاهی ،دانـش
محـض ،دانـش معطـوف بـه فنـاوری و نیـروی
انسانی متخصص است.
منصـوری خاطرنشـان کـرد :شـاید در
سـالهای نخسـت تشـکیل دانشـگاه موج پنجم
نیـازی جـز دروس رسـمی و وقـت گذرانـدن
دانشـجو بـا اسـتاد و دانشـجویان حـول درس
تصور نمیشـد ولـی االن اگر دانشـجویی چنین
باشـد میگوینـد مهارتهـای اجتماعـی و
جامعهپذیـری الزم را نـدارد؛ لـذا بـه تدریج این
تصـور ایجـاد شـد کـه بایـد فعالیتهـای فـوق
برنامـه رسـمی هم جـدی گرفته شـود .گروههای
دانشـجویی نهادهایـی هسـتند کـه فضـا را برای
پاسـخ بـه جامعهپذیـری دانشـجویان مهیـا کرده
و نحـوه تعامـل بـا دیگـران ،پذیرفتـن مخالـف،
فرصتسـازی در تعاملات اجتماعـی و … را به
دانشجویان یاد میدهند.
وی در ادامـه دانشـگاه ایرانـی را هـم بـه دو
دوره دانشـگاه قبـل و بعـد انقالب تقسـیم کرد و
گفـت :امـروز حـدود  ۸۶سـال از تاسـیس
دانشـگاه تهـران میگـذرد و تجربـه ای ۹۰ ،۸۰
سـاله را پشـت سـر گذاشـتهایم .قبـل از انقالب
گروههـای دانشـجویی حالت جنبشـی داشـتند.
اولیـن گروههـای دانشـجویی تنهـا بـه فاصلـه

سـه ،چهار سـال بعد از تاسـیس دانشـگاه تهران
(حـدود سـالهای  ۱۳۱۶و  )۱۳۱۷توسـط
جریانهـای چـپ نزدیـک بـه تقـی ارانـی ایجاد
شـدند و بـه فاصله چند سـال ،انجمن اسلامی
دانشـجویان دانشـگاه تهـران هـم در نیمـه دهـه
 ۱۳۲۰توسـط جریانهـای مذهبـی منتقـد بـه
حاکمیـت بـه وجـود آمـد .ایـن گروههـا در ابتدا
خودجـوش بودنـد و تنهـا بـا چسـب تمایلات
مذهبـی به هـم وصـل بودند .بـه مـرور جریانی
مـوازی بـا ایـن دو جریان ایجاد شـد کـه متمایل
بـه جنبش ملی بود .این سـه جریـان در مقاطعی
به هـم نزدیک می شـدند مثلا شـهدای بزرگوار
رخـداد  ۱۶آذر  ۳۲بـه جریـان چـپ و ملـی
نزدیـک بودنـد .البتـه در آن دوره گـروه هـای
ورزشـی هـم بودنـد کـه تبارشناسـی و بررسـی
اثرگـذاری آنهـا در فضـای دانشـگاه هـم اهمیت
دارد کـه شـایان بررسـی اسـت .در هر حـال این
گروههـا خصوصـا گروههـای کوهنـوردی در
دانشـگاههایی مثـل صنعتـی شـریف و تهـران
همزمـان هـم جنبه ورزشـی و هم جنبـه فرهنگی
و سیاسی هم داشتند.
منصـوری افـزود :بعـد از انقلاب و عـوض
شـدن حـال و هـوای رسـمی ،جریان هـای چپ
مارکسیسـتی و ملـی محض دیگر امـکان فعالیت
نداشـتند و خود جریـان مذهبی هم دچـار بحران
هویتـی شـد چـون جریـان مذهبـی کـه قبـل از
انقلاب در جایگاه اپوزیسـیون بـود ،بعد انقالب
وجـه نقادانـه و ناظـر بیرونی آن زیر سـوال رفت و
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گویـی بایـد پاسـدار ارزشهای وضعیـت موجود
میبـود .در دهـه  ۶۰ایـن بحـث بـود کـه جریان
دانشـجویی مذهبی بایـد موضع نقادانـه بگیرد یا
کاملا تابـع جریـان رسـمی باشـد کـه هـر دو
مشـکالتی را در پـی داشـت .از طرفـی بـا جریان
مـدرن شـدن کل جامعه ایران به تدریـج نیازهایی
در حـوزه گروههـای دانشـجویی ایجـاد شـد کـه
فقط سیاسـی نبـود و جریان های دانشـجویی نیاز
داشـتند کـه فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری و
مذهبـی هـم داشـتند .بعد از دهـه  ۶۰بـه تدریج
ایـن جریانها نهادینه شـدند یعنی هـم حاکمیت
متوجـه شـد که نمـی تـوان جریانهای سیاسـی و
فرهنگـی دانشـجویی را نادیـده گرفـت و هـم
دانشجویان نیازهای خود را بروز دادند.
وی خاطرنشـان کـرد :نهادینـه شـدن ایـن
گروههـا از لحـاظ میـدان دادن به دانشـجویان که
تـک سـاحتی نباشـند ،فرصـت بـود ولـی آییـن
نامههـا و مقرراتـی کـه بدیـن منظور تدوین شـد،
محدودکننـده بودنـد .در دهـه  ۱۳۷۰خصوصـا
نیمـه دوم آن بـا روی کار آمـدن دولت اصالحات
در دانشـگاهها نیازهـای اجتماعـی و فرهنگـی
دانشـجویان بـه رسـمیت شـناخته شـدند و
آییننامههایـی هـم نوشـته شـدند کـه بـا ایـن که
کسـانی کـه آنهـا را مـی نوشـتند دنبـال تسـهیل
فعالیتهـا و نـه تهدیـد آن بودنـد ولی بـه تدریج
نوعـی آییننامهزدگـی بـروز کـرد که آسـیبهایی
را در پی داشـت مثلا در آییننامههـا از گروههای
سیاسـی دانشـجویی بـه عنـوان تشـکلهای
اسلامی یـاد شـده بـود یعنـی گویـی زمینههایی
بـرای مطالبـات غیر اسلامی در دانشـجویان بود
که آییننامهها میآمدند که آنها را مهار کنند.
منصـوری تصریـح کـرد :از اواخـر دهه ۷۰
بـه بعـد ،ماکزیمـم قانونمندسـازی گروههـای
دانشـجویی را در کشـور شـاهد بودیـم ولـی بـه
مـوازات آن – خصوصـا بـا تغییـر دولـت در نیمه
دهـه  – ۸۰با افـول و ریزش اعضای ایـن گروهها

هـم مواجه شـدیم چون دانشـجویان چنـدان تن
بـه ایـن ضوابـط و مقـررات سیاسـتگذاران ایـن
عرصـه نمیداننـد .البتـه در دوره اصالحـات هم
مسـئوالن گاه بـا دوگانـهای مواجه بودنـد که اگر
آزادی فعالیتهـای دانشـجویی را بسـط دهنـد
ممکـن اسـت بـا نارضایتـی حاکمیـت مواجـه
شـوند و اگـر خواسـت حاکمیـت را دنبـال کنند
آزادی دانشـجویان را محـدود کردهانـد .البتـه
تجربـه نشـان داده کـه گروههـای دولتسـاخته،
دوامـی ندارنـد و بـا تغییـر دولتهـا و افـول
گفتمانهای دولتی از بین میبرند.
وی بـا بیـان ایـن کـه بخشـی از ایـن ریـزش
احتماال ناشـی از تحول نسـلی بوده اظهار داشت:
بـه هر حال نسـل متولـد دهه  ۷۰به بعـد مطالبات
متفـاوت و شـکافهای ارزشـی بـا نسـل قبلـی
داشـت و در چارچوبهـای ارزشـی نسـل هـای
قبـل نمیگنجیدند .در نتیجه ایـن افول به وضعیتی
رسـیدیم که گروههای سیاسـی ،فرهنگی و ورزشی
هر یـک نهایتا سـه ،چهـار درصـد دانشـجویان را
جذب میکردنـد و حدود  ۸۷درصد دانشـجویان
اصلا وارد بازیهایـی کـه چارچـوب دانشـگاهی
داشـت نمیشـدند .اگـر کارکـرد اصلـی گروههای
دانشـجویی را جامعهپذیری دانشـجویان بدانیم با
توجه بـه روی گردانـی اکثریت دانشـجویان از این
گروههـا بایـد خلاء جامعه پذیـری را به جـد مورد
توجه قرار داد.
منصـوری در ادامـه بـه مقایسـه وضعیـت
گروههـای دانشـجویی ایـران بـا گروههای مشـابه
در کشـورهای توسـعه یافتـه پرداخـت و گفـت:
 ،۱۹۶۸سـال نمادین جنبش دانشـجویی فرانسـه
بـود ولی بـا ورود به دهـه هـای  ۷۰و  ۸۰میالدی
دیگـر جنبش های دانشـجویی و سیاسـی چندان
کارکـرد نداشـتند چون جوامع به توسـعه سیاسـی
رسـیده بودنـد ،مناقشـات میـدان قـدرت بیـن
احـزاب انجـام میشـد و سیاسـت میدان خـود را
داشت و فعالیتهای دانشجویی میدان خود را.

سـه الگوی متفاوت فعالیتهای دانشـجویی
داریـم که یـک مدل ،مـدل غیرمتمرکـز آمریکایی
اسـت که هر دانشـگاه شـکل خاص خود را دارد،
مـدل انگلیسـی و اروپـای شـمالی کـه جریـان
تقریبـا دولـت گـرا دارد ولـی فعالیتهـای
دانشـجویی کاملا آزاد اسـت و جریـان بیشـتر
دولتـی کـه اوجـش در روسـیه و چیـن اسـت کـه
ماکزیممم نظارت دولتی حاکم است.
وی در تحلیـل وضعیت گروههای دانشـجویی
در ایـران گفـت :در دانشـگاههای کشـور ،جریـان
بـازار آزاد را هیـچ وقت نداشـتهایم و در بیشـتر دوره
ها ،جریانهای دانشـجویی ما حاکمیتـی بودهاند.
فقط در دورهای کوتاه (دولت اصالحات) ،سـیویل
دیسـکرس حاکـم بوده اسـت؛ یعنی در مقایسـه با
کشـورهای در حـال توسـعه ،تقریبـا دیسـکرس
ماکزیمم نظارت دولتی را داشتهایم.
منصوری تصریـح کرد :در ایـران چون حزب
ورزی بـه معنـای واقعـی کلمـه نداریـم ،فشـار
میدان سیاسـت به دانشـگاهها سـرریز میشـود و
گروههـای دانشـجویی بـه البـی جریانهـای
سیاسـی تبدیـل میشـوند .االن شـرایط طـوری
اسـت کـه اگـر گروههـای دانشـجویی را محدود
کنیم جامعهپذیری دانشـجویان محدود میشـود
و اگـر فضا را کامال آزاد بگذاریم ،فشـار تحزب را

به دانشگاهها سرریز میکند.
وی در ادامـه در پیشـنهاد راهکارهایـی بـرای
بهبـود فضـای فعالیت گروههـای دانشـجویی در
آینـده گفت :تجربـهای که در دانشـگاههای موفق
دنیـا وجـود دارد پیونـد دانشـجو و اسـتاد در
فعالیتهـای فرهنگـی اسـت که در کشـور ما اگر
هـم باشـد اسـتثنا اسـت .اساسـا در برخـی
دانشـگاههای آمریـکا ،فعالیتهـای فرهنگـی
منوط به وجود اسـتاد مشـاور است و در انگلستان
حتـی مجال داده میشـود کـه کارمندان دانشـگاه
هـم بـا انتخاب دانشـجویان بـه عنوان مشـاور در
ایـن فعالیتهـا حضـور داشـته باشـند .اگـر ایـن
الگـو در ایـران هـم پیاده شـود یعنی یک اسـتاد یا
کارمنـد دانشـگاه در ریلگـذاری فعالیتهـای
دانشـجویی نقـش داشـته باشـد بخشـی از
دغدغههای حاکمیت هم رفع میشود.
نکتـه دوم ،تمرکـز بـر کار غیرانتفاعـی و
داوطلبانـه اسـت کـه بایـد بـه عنـوان یکـی از
نیازهـای وجودی دانشـجو و جامعه مـورد توجه
قرار گیرد.
منصوری با اشـاره به اسـتانداردهای دوگانهای
کـه در قبـال فعالیتهـای سیاسـی دانشـجویان
اعمـال میشـود به طـوری که برخی تشـکلهای
سیاسـی دانشـجویی امکان دعوت یک سـخنران
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بـه دانشـگاه را ندارند و در مقابل برخی تشـکلها
میتواننـد در برخـی مناسـبتها و مراسـم بـا
اتوبـوس ،افـراد همسـو بـا خـود را بـه دانشـگاه
بیاورنـد گفـت :چنیـن برخوردهـای دوگانـهای
مطمئنـا مشکلسـاز میشـود و اگـر میخواهیـم
در عیـن سیاسـتورزی دانشـجویان ،هژمونـی
فضـای سیاسـی روی دانشـگاه نیافتـد ،بایـد از
چنین برخوردهایی اجتناب کنیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه در فعالیتهـای
دانشـجویی بـه آییـن نامـه نیـاز داریـم ولـی هـر
چـه کمتـر ،بهتر پیشـنهاد کـرد که بهتر اسـت در
حـوزه فعالیتهـای دانشـجویی بـه سـمت
تجمیع آییننامهای برویم.
منصـوری در پایـان خاطرنشـان کرد کـه باید
به تفاوت نسـلی دانشـجویان و نیازهـای متفاوت
نسـل امـروز توجـه کـرد و گفـت :گروههـای
دانشـجویی در سـالهای قبـل از انقالب ،بیشـتر
جنبشـی بودنـد و از دهـه  ۷۰بـه ایـن سـو ،بعـد
فرهنگـی و اجتماعـی پیـدا کردنـد و در حـال
حاضـر ،اوقات فراغـت نقش پررنگـی در زندگی
جامعـه و دانشـجو دارد لـذا در برنامهریزیهـا و
سیاسـتگذاریها بایـد رویکـرد دانشـجویان بـه
مسـئله گذراندن بهتر اوقات فراغت را به رسـمیت
بشناسـیم .ر ادامـه این نشسـت ،دکتر حسـی نزاده
فرمـی کـه تحقیقـات وسـیعی در زمینـه
فعالیتهـای گروههـای مختلـف دانشـجویی در
سـالهای اخیر داشـته سـخنرانی خـود را با طرح
ایـن سـؤال آغـاز کـرد کـه چـرا از بیـن اقشـار
مختلـف جامعه ایرانـی و حتی در دنیـا فقط برای
یکـی ،دو قشـر مفهـوم سـازی جنبـش و اعتراض
میکنیـم ولـی بـرای سـایر اقشـار ،نـه! مثلا چرا
جنبـش کارگـری و دانشـجویی داریـم ولـی هیچ
وقت از جنبش اساتید و کارمندان نمیشنویم؟
وی خاطرنشـان کـرد :بـه نظر میرسـد علت
مفهومپـردازی در مـورد جنبـش دانشـجویی و
کارگـری ایـن اسـت کـه افـرادی آمدهانـد و در

مـوردش تفکـر و نظریهپردازی کردهانـد .به نوعی
در جامعـه ایرانـی وقتی نـگاه میکنیم در دو ،سـه
دهـه گذشـته به ایـن طرف ،چنـد اتفـاق کنار هم
افتـاد تـا شـاهد تغییراتی شـویم از شـاخصهای
جمعیتـی مثـل جـوان شـدن جمعیـت گرفتـه تـا
ایجـاد دانشـگاههای تـودهای فـراوان و دالیـل
مختلـف اقتصـادی مثـل بیـکاری و … همـه و
همـه باعث شـدند کـه گسسـت و تحرک نسـلی
ای در کشـور بـروز کند که اگر به این شـاخصها
توجـه نکنیـم در فهم حرکتهای دانشـجویی این
دوره دچار خطا می شویم.
حسـین زاده فرمـی خاطرنشـان کـرد :در
سـالهای اخیـر بـا ایـن کـه تعـداد دانشـگاهها و
دانشـجویان کشـور بسیار بیشتر شـده ولی درصد
مشـارکت دانشـجویان در گروههای دانشجویی نه
تنها بیشـتر نشـده که کمتر هم شـده به طـوری که
همـه انجمنهـای علمـی و کانونهـای فرهنگی و
شـوراهای صنفی و نشـریات دانشـجویی و … در
مجمـوع حـدود  ۹درصـد دانشـجویان را جـذب
کردهانـد .چنـدان پزیتیـوی هم نـگاه نمیکنم ولی
در سـالهای اخیر هـم تنوع عملکردها و سلایق،
کمتـر شـده و هـم تنـوع اسـامی .در حالـی که هم
تنوع و تمایزیابی افراد در جامعه بسـیار بیشـتر شده
و هـم رسـانهها اثرگذارتـر شـدهاند ولـی ایـن تنوع
انعکاسـی در دانشـگاه نـدارد! حتی تعجـب کردم
وقتـی از نـگاه هویتـی میبینم ،تشـکل جدیدی به
اسـم یـک تشـکل کـه چنـد دهـه قدمـت دارد و
اسـمش جنبه هویتـی پیدا کرده تشـکیل میشـود
که محتوایی کامال متفاوت دارد!
وی دربـاره وضعیـت گروههای دانشـجویی در
کشـورهای توسـعه یافتـه گفـت :در دانشـگاههای
آمریـکا و اروپـا با تنوع باالی گروهای دانشـجویی
از ورزشـی و ادبـی و هنـری گرفتـه تـا گروههـای
انسـان دوسـتانه و … مواجهیم .مثال در دل اروپا و
آمریـکا کـه دولتهـا اغلـب حامـی رژیـم
صهیونیستی هسـتند ،گروههای دانشجویی فعالی

در دانشـگاه وجـود دارنـد کـه حامـی فلسـطین
هسـتند یعنـی بـا ایـن کـه سیاسـتهای رسـمی
دولتها علیه ملت فلسـطین اسـت ولی به گروههای
دانشـجویی حامـی فلسـطین اجـازه فعالیـت داده
میشـود یعنـی بـه تقاضـای بخـش هـر چنـد
کوچکی از دانشـجویان پاسـخ مثبت داده میشود
و بـه آنهـا اجـازه میدهنـد کـه از فرصتهـا و
امکاناتـی برابـر بـا دیگـر گروههـای دانشـجویی
بهرهمنـد شـوند در حالـی کـه در دانشـگاه هـای
ایـران ،دانشـجویان بعضـا گلهمند هسـتند که چرا
با وجـود موافقت با کلیـات مقـررات و آییننامهها
بـه آنها اجازه داده نمیشـود کـه گروههایی متفاوت
با گروه های رسمی ایجاد کنند.
عضو هیئت علمی مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :در ایران هـم در نیمه
دهـه  ۷۰ایـن تقاضا در دانشـگاههای کشـور مطرح
شـد که گروههای دانشـجویی تنها به دو ،سه تشکل
سیاسـی محدود نباشد و سـتاد وزارت علوم هم این
نیاز را به رسـمیت شـناخت و انجمن های علمی و
کانـون های فرهنگی و … ایجاد شـد ولـی چرا االن
به این قبیل تقاضاها پاسـخ داده نمیشـود؟ در حال
حاضر احسـاس می شـود که سیستم حتی نیازهای

دانشـجوها را نمیفهمـد یعنی انگار نسـل جدید با
ستاد،زبانمشترکندارند
وی بـا اشـاره بـه تجربـه زیسـته خـود گفت:
سـال  ۷۵کـه وارد دانشـگاه تهـران شـدم
دانشـجوهایی بودنـد کـه از فعالیـت بزرگتـری
(جنـگ تحمیلـی) برگشـته بودنـد و انـرژی
فوقالعـادهای داشـتند کـه کمـک مـی کـرد بـا
وجـود همـه اختالف سـلیقهها فعالیـت کنیم .در
دوره اصالحـات هـم بـاز چنیـن انـرژی هایـی
ایجـاد شـد ولـی در دهـه  ۱۳۸۰با تفاوت نسـلی
کـه ایجاد شـد بـا نسـلی کاملا حسـابگر روبرو
شـدیم که قبـل از ورود بـه هر گروهی دقیقا سـود
و ضـرر فعالیـت در آن گـروه را حسـاب و کتـاب
میکنـد! در حالـی کـه در نسـل مـا خیلیهـا
حاضـر بودیم از کتابفروشـی برای انجمـن تا اردو
و … وقـت بگذاریـم و چنیـن حسـابگریهایی
نداشـتیم .بـه هـر حـال نمیتـوان از نسـل جدید
توقـع فعالیت داوطلبانه داشـت خصوصـا این که
هزینـهای هـم داشـته باشـد لذا بـه نظر میرسـد
سـتاد وزارت علـوم بایـد متناسـب بـا روحیات و
نیازهـای نسـل جدید قالبهـای جدیـد را ایجاد
کنـد تـا گروههایـی کـه مـی خواهنـد فعالیـت

49

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

50

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

دانشـجویی داشـته باشـند الاقل جلوی چشـم تر
فعالیـت کننـد .خصوصـا در دورهای کـه فضـای
مجـازی ایـن امـکان را به آنهـا داده که بـدون نیاز
به مجوز فعالیت کنند.
نزاده تصریـح کـرد :اتفـاق دیگری که
حسـی 
در دانشـگاههای ما افتاده تغییر نسـبت جنسـیتی
دانشـجویان اسـت کـه نسـبت به  ۳۰ ،۲۰سـال
پیـش کاملا تغییـر کـرده و تقریبـا  ۶۰درصـد
دانشـجویان ورودیهـای جدیـد در اغلـب
رشـتهها را دختـران تشـکیل میدهنـد .بدیهـی
اسـت کـه نـوع دغدغههـا و مالحظـات
دانشـجویان دختـر نسـبت بـه پسـران کاملا
متفاوت اسـت؛ بـا این حال بـا وجود ایـن تغییر
جنسـیتی آشـکار ،هیـچ تغییـری در قالبهـای
فعالیـت و آییننامههـای فعالیتهـای گروههای
دانشجویی ایجاد نشده است!
وی افـزود :گروههـای سیاسـی حـق دارنـد
بـرای خود از بین دانشـجویان یارکشـی کنند ولی
وقتـی ویترین رسـمی گروههای دانشـجویی مثال
گروههـای دانشـجویی که بـرای دیدار بـا مقامات
عالـی نظـام انتخـاب میشـوند را نـگاه میکنیم،
چندان نسـبیتی بـا کلیت جمعیت دانشـجویی ما
نـدارد .طـرز تفکـرات ،مفاهیـم و اصطالحـات
حتی شـکل ظاهری و نسـبت جمعیتـی دختران و
پسـران در ایـن قبیـل نشسـتها بـا واقعیـت
دانشگاههای کشور همخوانی ندارد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :بـه باور
مـن ،متاسـفانه آسـیبهای اجتماعـی در بیـن
دانشـجویان دانشـگاه های خوب کشـور ناشـی
از کمتوجهـی و ایجـاد نکـردن ظرفیتهـای
مناسـب بـرای آزاد کـردن انـرژی دانشـجویان به
شـکل مناسب و سـالم اسـت .وقتی دانشجویان
امـکان فعالیـت در فضـای دانشـگاه را پیـدا
نمیکننـد الجـرم به سـمتی میروند کـه به خود
یـا دیگـران آسـیب میزننـد و گروهـی هـم بـه

شـکل زیرزمینـی فعالیت میکنند که زیر چشـم
نیست و امکان خطا را بیشتر میکند.
وی بـا اشـاره بـه اظهـارات برخـی مدیـران و
کارشناسـان فرهنگـی دانشـگاهها کـه از «بـه بـن
بسـت رسـیدن فعالیتهـای دانشـجویی» صحبت
میکننـد گفـت :مفهومی که از بن بسـت در ذهن
همـه مـا تداعـی میشـود ،منفـی اسـت یعنـی
امـکان حیات نـدارد و از بین رفتـه در حالی که ما
همچنـان پذیـرش دانشـجو داریـم .وقتـی مـی
گوییـم بـن بسـت یعنـی فعالیـت به شـکل عینی
نداریـم و هـر چـه هسـت دسـتوری از بیـرون
دانشـگاه اسـت که چنین کاری را بکنید در حالی
که دانشـگاه بـه اقتضای فضـای فرهنگـی آن باید
یکـی ،دو قدمـی از جامعـه جلوتـر باشـد .االن
مرجعیـت از دانشـگاهها گرفته شـده اسـت یعنی
حداقل مرجعیت سیاسـی کـه در وقایعی مثل ۱۸
تیـر  ۷۸وجود داشـت که بگوید ایـن کار را بکنیم
و آن کار را نکنیـم ،دیگر وجـود ندارد .طبیعی هم
اسـت کـه وقتـی دانشـگا ه و دانشـجوی مـا دیگر
چنـدان تفاوتـی بـا جامعـه نـدارد ،اعتبـار و
مرجعیت سالهای قبل را هم ندارد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در عیـن حـال از وجـود
روزنههـای امیـدی در فضـای فعلـی دانشـگاهها
سـخن گفت کـه به بـاور وی اگر سیاسـتگذاران و
آییـن نامه نویسـان حوزه فعالیتهای دانشـجویی
بـه جای سـلیقه محوری کمـی تقاضامحور عمل
کننـد و صمیمانـه بـا کـف دانشـگاه بـه صحبـت
بنشـینند میتـوان قالبهایـی بـرای پاسـخ بـه
نیازهای نسـل امروز دانشـجو ارائه کرد تا شـرایط
موجـود که در آن بـا انگیزههـا و باهوشها همه به
دنبال مهاجرت از کشـور هسـتند و عده زیادی از
آنهـا هم کـه میماننـد دچار آسـیبهای مختلف
می شوند ،قدری بهبود یابد.
پـس از صحبتهـای ایـن دو سـخنران ،دکتـر
کالهـی ،عضـو هیئـت علمـی گـروه مطالعـات

اجتماعی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
کـه مدریـت ایـن نشسـت را برعهـده داشـت از
بخشـی از صحبتهـای منصـوری و حسـی نزاده
مبنـی بـر ضـرورت ارائـه قالبهـای جدیـد بـرای
فعالیت گروههای دانشـجویی انتقاد کـرد و گفت:
در نـگاه سـخنرانان خصوصـا دکتـر منصـوری،
دانشـجو ،ابـژه برنامهریـزی در عرصـه گـروه های
دانشـجویی اسـت در حالـی کـه در فعالیتهـای
دانشـجویی برخلاف برنامـه ریـزی کالس هـای
درس ،دانشـجو بایـد سـوژه باشـد و علـت اصـل
خمودگی فعالیتهای دانشـجویی هم این اسـت که
انتظـار داریـم سیاسـتگذاران قالبهایـی را بـرای
فعالیت دانشجویان طراحی کنند.
منصـوری توضیـح داد که منظـور وی ،تعریف
قالبهـای جدیـد از سـوی سیاسـتگذاران و
برنامهریـزان نبوده و اتفاقا اگـر بخواهد یک خواهش
را در ایـن زمینـه مطـرح کنـد همیـن اسـت کـه این
قبیل برنامهریزیان و سیاسـتگذاران ،آییننامه و قالب
ندهنـد بلکه صرفا به عنوان بسترسـاز و فراهم کننده
زمینهفعالیتگروههایدانشجوییعملکنند.
وی گفـت :در عیـن ایـن کـه آرمانـم بسـیار
نزدیـک به شماسـت ولـی گریزی نداشـتم که در
صحبتهایـم کارکـرد را برجسـته کنـم .بایـد
قبـول کـرد کـه بالصالـه ،میدانـی برای سـوژگی
تمـام و کمال دانشـجویان وجود نـدارد و در این
شـرایط بایـد حاکمیت و سیاسـتگذاران را به یک
بازی برنده – برنده با دانشجویان دعوت کرد.
حسـی نزاده فرمـی هـم بـا بیـان این کـه نباید
متهـم بـه توصیه بـه نوشـتن آییننامه شـود گفت:
صحبـت مـن ایـن اسـت که فضـای دانشـجویی
بانشـاط ،تقاضاهایـی دارد کـه بایـد بسـتر را برای
پاسـخ دادن بـه آنهـا فراهـم کنیـم .به هر حـال در
سـوئیس که زندگی نمـی کنیم ،در ایرانی هسـتیم
کـه در آن جنبـش آییننامه و سـند نویسـی داریم!
نـگاه کنید کـه شـورای عالی انقلاب فرهنگی در
همیـن دولـت چه قـدر آیین نامه و سـند نوشـت!

اگـر از نوشـتن آییننامههـای جدیـد حـرف مـی
زنم براساس همین واقعیتهاست!
در انتهای این نشسـت یکی از شرکتکنندگان
در ایـن نشسـت برخـط این نظـر را مطـرح کرد که
اساسـا بعـد از پایـان پاندمـی کرونـا هـم فضـای
فرهنگـی دانشـگاهها و فعالیتهای دانشـجویی به
قبـل از کرونـا بازنخواهـد گذاشـت و فعالیتهای
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاهها کـه در فضـای
کرونـا مـرده ،پـس از کرونـا زنده نخواهد شـد چرا
کـه عرصه فـراخ فضای مجازی بـرای فعالیتهای
دانشـجویی بـه خوبـی نیاز دانشـجویان را پاسـخ
میدهـد و دانشـجوها فضـای مجـازی را کـه کـم
هزینـه تر و گسـتردهتر اسـت بیـش از پیش ترجیح
خواهنـد داد؛ البتـه بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه
حتـی قبـل از پاندمـی کرونا هـم تنها کمتـر از ۱۰
درصـد دانشـجوها در یکـی از انـواع مختلـف
گروههـای دانشـجویی سیاسـی و فرهنگـی و
ورزشی و … مشارکت داشتهاند.
حسـین زاده فرمـی البتـه گفت که چنـدان با
ایـن نظـر موافـق نیسـت و حتـی در کشـورهایی
مثـل انگلسـتان هـم که خیلی پیشـتر و بیشـتر از
مـا به فضـای مجازی وارد شـدهاند همـه چیز را
بـه فضـای مجـازی منحصـر نکردهانـد مثلا
نشـریات مکتـوب همچنـان وجـود دارنـد ،لـذا
نبایـد تصـور کـرد کـه فعالیتهـای دانشـجویی
حضـوری کاملا تعطیـل میشـوند خصوصـا
ایـن کـه بـا توجه بـه روحیـه شـرقی خود بـه این
قبیل تعامالت نیاز داریم.
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نهمیـن نشسـت مجـازی مشـاوران زنـان و خانـواده دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی بـا حضـور
مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانـواده ،دکتـر فالحتـی ،عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی و جمعـی از مشـاوران روسـای دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی تهـران در
حوزه زنان برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت کـه  ۲۸اردیبهشـت بـه صـورت ویدیوکنفرانـس برگـزار شـد ،دکتـر فائـزه
رحمانـی ،مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانواده در سـخنانی با اشـاره به برگزاری هشـت نشسـت
پیشـین از این سلسـله نشسـتها در دانشـگاههای کردسـتان ،لرسـتان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیسـتان
و بلوچسـتان ،کاشـان ،ایالم ،شـیراز و قم اظهار داشـت :هدف از برگزاری نشسـتهای زنان در آموزش
عالـی ،بررسـی دغدغههـای زنـان دانشـگاهی و اطالعرسـانی دربـاره ثمـرات حضـور زنـان در آموزش
عالـی اسـت .ایـن سلسـله نشسـتها نشـان داد علیرغـم تفـاوت زیادی کـه بیـن دانشـگاههای مناطق
مختلـف کشـور از لحـاظ امکانـات و شـرایط فرهنگـی و … وجـود دارد در تمـام ایـن دانشـگاهها زنـان
عضو هیئت علمی ،دانشجو و کارمند با مشکالت تقریبا مشابهی مواجه هستند.

وی خاطرنشـان کـرد :مطالبـات و نظـرات
زنـان دانشـگاهی کـه در ایـن نشسـتها مطـرح
شـدند را میتـوان در سـه محـور اصلـی تقویت
بسـتر رشـد زنـان دانشـگاهی در دانشـگاهها،
اعطـای تسـهیالت و وضـع قوانین و مقـررات با
رویکـرد حمایـت مقطعـی از زنـان دانشـگاهی
متناسـب بـا دورههـای مختلـف کاری بـا هدف
تـوازن کار و زندگی و حفظ شایسـته سـاالری در
نهـاد دانشـگاه و الگوسـازی از زنـان موفـق
دانشـگاهی و بازنمایـی توانمندیهـای آنـان
خالصه کرد.
رحمانـی در ادامـه در گـزارش اقداماتـی کـه
طـی ۱۰مـاه فعالیـت دفتـر مشـاور وزیـر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری در امـور زنـان و خانـواده
انجـام شـده بـه تدویـن و ابلاغ شـرح وظایف
مشـاوران زنـان و خانـواده رؤسـای دانشـگاهها،
برگـزاری نشسـتهایی بـا زنـان عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاهها بـرای شـنیدن مشـکالت و
دیدگاههـای آنهـا خصوصـا در سـطح
دانشـگاههای کـم برخـوردار برگـزاری
نشسـتهایی بـا رویکرد سیاسـتگذاری اشـاره
کـرد و گفـت :علاوه بـر ایـن اقدامـات ،طـرح
دانشـگاه دوسـتدار خانـواده را بـا هـدف بهبـود
شـرایط دانشـگاهها کـه بـه زعـم برخـی حتی در
مـواردی کارکـرد ضدخانواده هم پیـدا کردهاند را
در دسـت پیگیری داریم .یکـی دیگر از اقدامات
مهـم دفتـر در ایـن مـدت ،پیگیـری مسـائل
حقوقـی مرتبـط با زنـان دانشـگاهی مثـل بحث
پرداخـت حـق اوالد و اصلاح برخـی مقـررات
مربوط به ترفیع ساالنه و … است.
مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانواده
همچنیـن بـا اشـاره بـه جمـعآوری اطالعـات
مربـوط بـه زنـان دانشـگاهی بـه منظـور ایجـاد
یـک بانـک اطالعاتـی جامـع اظهار داشـت :از
جملـه مسـائلی کـه در حـوزه زنـان دانشـگاهی
مغفول مانـده ،شـرایط کارمندان زن دانشـگاهها

و مؤسسـات آمـوزش عالـی اسـت که امیـدوارم
بتوانیم این مسیر را نیز تسهیل کنیم.
رحمانـی بـا بیـان ایـن که بـه دنبـال مباحث
مطـرح شـده در نشسـتهای قبلی در دو جلسـه
اخیر ،مسـائل و نظرات زنان دانشـگاهی شـاغل
در دانشـگاههای تهران بررسـی میشـود ،اظهار
داشـت :براسـاس آنچـه تـا امـروز مطـرح شـده
متأسـفانه بسـیاری از زنـان دانشـگاهی مـا بـا
پذیـرش الگوهـای مردانـه ،هیـچ تبعیضـی
احسـاس نمیکننـد؛ در حالـی کـه حضـور
ضعیـف زنان در سـطوح تصمیمسـازی ،نشـانه
نابرابریهای جنسیتی در دانشگاههاست.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مقابل ایـن گروه،
برخـی از زنـان دانشـگاهی هـم هسـتند کـه بـه
دنبـال امتیـازات ویـژه بـرای زنـان هسـتند کـه
مغایـر بـا سـاختار شایستهسـاالری اسـت کـه
بایـد در دانشـگاه پیـاده شـود ،گفـت :در حـال
حاضـر بیشـتر تالشهایـی کـه بـرای کسـب
مطالبـات زنـان دانشـگاهی صـورت میگیرد به
صـورت فردی اسـت که تـا زمانی که سیسـتمی
نشود ،اثربخشی الزم را نخواهد داشت.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر لیلا فالحتی،
عضـو هیئت علمی مؤسسـه مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی هـم در سـخنرانی خـود بـه
نابرابریهـای جنسـیتی موجـود در حـوزه علم و
فنـاوری و آمـوزش عالـی در ایـران و جهـان
پرداخـت و بـا اشـاره بـه این کـه تنها حـدود ۳۰
درصـد محققـان دنیـا را زنـان تشـکیل میدهند
گفـت :در حالـی کـه از  ۱۹۷۰حضـور زنـان در
آمـوزش عالـی تسـهیل شـده و حتـی برخـی از
زنانـه شـدن فضـای آمـوزش عالـی میگوینـد،
این شـکاف جنسـیتی فاحش در تعـداد محققان
نشـاندهنده راه درازی اسـت کـه تـا رسـیدن بـه
برابـری جنسـیتی در عرصه علـم و آموزش عالی
در پیـش داریم .بررسـیهای یونسـکو در فاصله
سـالهای  ۲۰۰۸تـا  ۲۰۱۸نشـان میدهـد از
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مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه بـاال شـکاف
جنسیتی بسیار عمیق میشود.
وی در تحلیـل دالیـل این شـکاف جنسـیتی
بـه تئـوری لولههـای دارای نشـتی اشـاره کـرد و
گفـت :سـهم دختـران از جمعیـت دانشـجویی
کشـور از  ۵۳درصـد در دوره کارشناسـی و
کارشناسـی ارشـد بـه  ۴۳درصـد در مقطـع
دکتـری و نهایتـا  ۲۸درصـد در سـطح اعضـای
هیئـت علمـی کاهـش مییابـد یعنـی آمـوزش
عالـی کشـور هـم ترجیـح میدهـد بـه جـای
دانـش آموختـگان زن خود ،مـردان را اسـتخدام
کنـد .از طـرف دیگـر از آنجـا که سـهم زنـان از
رشـتههای فنـی – مهندسـی و حوزههـای فناوری
انـدک اسـت و اغلب در رشـتههای علـوم پایه و
علـوم انسـانی تحصیل میکننـد از بـدو ورود به
آمـوزش عالـی دورنمـای چنـدان روشـنی در
حوزه تولیـد دانش و فنـاوری ندارندکه در نهایت
بـه سـهم کمتـر آنهـا در حـوزه محققـان منجـر
میشود.
فالحتـی بـا بیان ایـن کـه در بین کشـورهای
اسلامی ،برخـی کشـورها بـا برنامهریـزی
نظاممنـد تلاش کردهانـد از همـان ابتـدا ایـن
شـکاف جنسـیتی را برطرف کنند گفـت :عمان،
نمونـه جالبـی از ایـن کشورهاسـت کـه ۵۲
درصد دانشـجویان فنی – مهندسـی آن را دختران
تشکیل میدهند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیـان این که سـهم زنان
از جامعـه محققـان آسـیای غربی و جنوب آسـیا
– کـه ایـران هـم در این منطقـه قـرار دارد – حدود
 ۲۳درصـد و در ایـران حـدود  ۳۱درصد اسـت،
اظهار داشـت :البته در بین کشـورهای آسـیایی،
زنـان میانمـار با سـهم  ۷۵درصـدی از محققان
آن کشـور در جایـگاه اول هسـتند و علاوه بـر
آذربایجـان که سـهم زنـان از محققـان آن حدود
 ۵۸درصـد اسـت ،کشـورهایی مثـل پاکسـتان،

بحریـن ،عمـان و قطـر هـم موقعیـت بهتـری
نسبت به ایران دارند.
وی در پایـان ،مشـکالت موجـود در تعـادل
کار و زندگـی ،عوامـل محیطـی (فرهنـگ
سـازمانی) ،کلیشـههای جنسـیتی ،کیفیـت
آمـوزش و نابرابـری دسـتمزدها را از جملـه
مشـکالت و موانـع اساسـی حضـور زنـان در
امـوزش عالـی عنـوان کـرد و گفت :الگوسـازی
در گروههـای مرجـع نقـش مهمـی در کاهـش
ایـن مشـکالت دارد و چهـرهای نظیـر مریـم
میرزاخانـی ،نابغـه ریاضـی ایـران و جهـان و
نخسـتین زن برنـده مـدال فیلـدز ،توانسـت
بسیاری از این کلیشهها را در هم بشکند.
در ادامـه جلسـه ،مشـاوران امـور زنـان و
خانـواده رؤسـای دانشـگاههای شـهید بهشـتی،
صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی ،صنعتـی
امیرکبیـر ،صنعتـی شـریف و علـم و صنعت هم
گزارشـی از وضعیـت موجـود زنـان در
دانشگاههای خود ارائه کردند

گروه مطالعات زنان

نهمین نشست تخصصی گروه مطالعات زنان

حضور زنان در عرصههای علم و فناوری

نهمیـن نشسـت تخصصـی گـروه مطالعـات زنـان مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی بـا بحث و
تبادل نظر پیرامون حضور زنان در عرصههای علم و فناوری برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت کـه دهـم خردادمـاه بـه صـورت ویدیوکنفرانـس برگـزار شـد ،دکتـر فائـزه
رحمانـی ،مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنان و خانـواده در سـخنانی اظهار داشـت :الزمـه مطالبه حقوق
زنـان دانشـگاهی ،ایجـاد احسـاس نیاز در زنـان از یک سـو و قانع کردن سیاسـتگذاران به پاسـخ دادن به
این نیازها و مطالبات است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت توجه و بررسـی وضعیت حضـور زنـان در عرصههای علم و فنـاوری گفت:
نقشآفرینـی مؤثـر زنـان در فعالیتهـای فناورانـه روز به روز بیشـتر شـده و نـگاه مجموعههـای فناور به
حضـور زنـان هـم تـا حدی بهبـود پیدا کـرده ولـی در نـگاه مدیریتها بـه این حضـور تغییر محسوسـی
دیـده نمیشـود .نکتـه دیگـر ،ارزیابـی نوع نـگاه زنان بـه وضعیت موجـود به لحـاظ میزان برابـری زنان و
مـردان از نظـر میـزان مشـارکت در پروژههـای فنـاوری و نظـر آنهـا در خصـوص اسـتانداردهای مردانـه
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موجـود در حـوزه پژوهـش و فنـاوری و توجـه به
نیازهای زنان در پژوهشهاست.
رحمانـی خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه
توانمندیهـا و اثرگـذاری زنـان موفـق در عرصه
پژوهـش و فنـاوری به خوبی نشـان داده نشـده و
در عمـل هـم بـه نظـر میرسـد کـه زنـان بـرای
هرگونـه دیـده شـدن در مجموعـه کاری خـود
ناگزیـر از اخذ مجوز دیده شـدن اسـت .مشـاور
وزیـر علوم در امور زنان و خانـواده هم در ادامه،
راهکارهایـی را بـرای بهبـود وضعیـت حضـور
زنـان در عرصـه علم و فنـاوری پیشـنهاد کرد که
شـامل تقویـت حضـور زنـان در انجمنهـای
علمـی و حمایـت از ورود زنـان به هیئـت مدیره
انجمنهـا یـا ایجـاد شـاخههای جدیـد در
انجمـن هـا ،اعطـای گرنتهـای پژوهشـی
مصوب با بودجه مشخص به زنان است.
در ادامـه این نشسـت ،دکتـر فالحتی ،عضو
هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی هـم در ابتـدای سـخنرانی خـود بـا
اشـاره بـه ایـن کـه در قالـب برنامـه پژوهشـی
سهسـاله خـود در گـروه مطالعات زنان مؤسسـه
بـه بحـث عدالـت جنسـیتی در حـوزه علـم
پرداختـه ،اظهـار داشـت :در تحقیقـات خود به
دنبـال بررسـی سـهم و نقـش زنـان ایرانـی در
حوزههـای مختلـف علـم و فنـاوری بـودهام کـه
متأسـفانه حاکـی از سـهم نـه چنـدان مطلـوب
زنان در این زمینه است.

وی در ادامـه بـا اشـاره به نقـش  ۲۲درصدی
زنـان در اقتصـاد ،یکـی از عمـده علـل پاییـن
بـودن اثربخشـی زنـان در حوزههـای فنـاوری را
سـهم کمتـر آنها از رشـته های فنی مهندسـی در
زمـان تحصیـل عنـوان کـرد و گفـت :زنـان ۵۳
درصـد دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و
کارشناسـی رشـته هـای ریاضیـات ،مهندسـی،
علـوم و فنـاوری را تشـکیل میدهنـد کـه اگـر
رشـته هـای علـوم پایـه و ریاضیـات را حـذف
کنیم سهم زنان به  ۲۲درصد کاهش مییابد.
فالحتـی تصریـح کـرد :زنـان صـرف نظر از
ایـن کـه اساسـا از ورود بـه برخـی رشـتههای
دانشـگاهی منـع میشـوند ،پـس از
فارغالتحصیلـی هـم وقتـی میخواهنـد جـذب
مشـاغل علمـی مثـل فعالیـت در حـوزه آموزش
عالـی شـوند ،سـهمی کاملا نابرابـر بـا مـردان
دارنـد کـه در نهایـت به پاییـن آمدن سـهم آنها
در عرصه علم و فناوری منجر میشود.
وی خاطرنشـان کـرد :بررسـی پژوهشهای
پیشـین نشـان میدهـد کـه دو دسـته عوامـل
جنسـیتی (مثـل کلیشـههای جنسـیتی و فراینـد
جامعـه پذیـری زنـان) و عوامل سـاختاری (مثل
تبعیـض در اسـتخدام زنـان) در ایـن مسـأله
موثرند.
وی کـه در تحقیقـات خود رونـد تغییرات در
میـزان جـذب دانشـجویان دختـر در رشـتههای
گـروه علـوم پایه و گـروه فنـی – مهندسـی را طی
سـالهای  ۶۷تا  ۹۷بررسـی کرده اظهار داشـت:
طی ایـن دوره ،در مجموع جمعیت دانشـجویان
دختـر در دو گـروه علوم پایه و فنی – مهندسـی با
رونـدی کاملا افزایشـی از  ۱۲۰هـزار نفـر بـه
بیـش از  ۱.۲میلیـون نفـر رسـیده اسـت بـا ایـن
حـال رونـد جـذب دانشـجویان دختـر در ایـن
رشـتهها در مقاطـع کارشناسـی و تحصیلات
تکمیلـی طـی ایـن سـالها افـت و خیزهایی هم
داشته است.

فالحتـی تصریـح کـرد :مثلا بـا ایـن کـه از
اواخـر دهـه  ۸۰حضـور زنـان در مقطـع
کارشناسـی ارشـد افزایـش یافته ولی سـهم زنان
در این مقطع از سـهم آنها در مقطع کارشناسـی
بسـیار کمتر اسـت که یکی از علـل احتمالی آن
مهاجـرت رشـتهای دانشآموختـگان دختـر
مقطـع کارشناسـی از رشـتههای فنـی مهندسـی
بـه گروههـای آموزشـی دیگـر بـه دلیـل تجربـه
نامطلـوب آنهـا در دوره تحصیـل در مقطـع
کارشناسـی اسـت .امـا نکتـه جالـب توجـه این
کـه از  ۹۳ -۹۴شـاهد جهـش حضـور زنـان در
مقطع کارشناسی ارشد هستیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه علـی رغـم رونـد رو به
رشـد ورود زنـان بـه رشـتههای فنـی – مهندسـی
در دهههـای  ۷۰و  ۸۰در آغـاز دهـه  ۹۰شـاهد
کاهـش حضـور زنـان در رشـته هـای فنـی
مهندسـی در مقطع کارشناسـی و از اواسـط دهه
 ۹۰شـاهد اتفاقـی مشـابه در مقاطع کارشـناس
ارشـد و دکتری هسـتیم اظهار داشـت :از نکات
مهمـی کـه در ایـن مطالعـه مدنظـر داشـتم ایـن
بـود کـه بررسـی کنـم از بیـن زیرنظامهـای
مختلـف آمـوزش عالـی کشـور مثـل دانشـگاه
هـای وزارت علـوم ،دانشـگاه آزاد و … کدام یک
در فراهـم کـردن زمینـه افزایـش حضـور زنان در
رشـته هـای فنـی – مهندسـی و علـوم پایـه نقش
داشـتهاند .در نهایـت نتایـج ایـن مطالعـه نشـان
داد کـه طـی سـالهای  ۱۳۶۷تـا  ۷۷تقریبـا
اکثریـت دانشـجویان دختـر گـروه علـوم پایه در
دانشـگاه هـای وزارت علـوم تحصیـل میکـرده
اند و دانشـگاه پیـام نور و خصوصا دانشـگاه آزاد
سـهم چندانـی در جـذب دانشـجویان دختـر به
ایـن رشـتهها نداشـته اند امـا در فاصله سـالهای
 ۷۷تـا  ۸۷ناگهـان سـهم دانشـگاه پیـام نـور در
جـذب دانشـجویان دختـر بـه رشـتههای علـوم
پایـه بـه شـدت افزایـش یافتـه و حتـی از وزارت
علـوم پیشـی گرفتـه و بالخـره در سـالهای  ۸۷تا

 ۹۷بیشـترین میـزان جـذب دانشـجویان دختـر
ایـن رشـتهها بـه ترتیب مربـوط بـه وزارت علوم،
دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور بوده است.
فالحتـی تصریـح کـرد :در رشـتههای فنـی –
مهندسـی نیـز در دهـه  ۶۷تـا  ۷۷وزارت علـوم
بیشـترین نقـش را در جذب دانشـجویان دختر به
ایـن رشـتهها داشـته کـه در دهـه بعـد هـم ایـن
رویکـرد را ادامـه میدهـد امـا در دهـه  ۸۷تا ۹۷
شاهد جهشـی چشمگیر در دانشـگاه آزاد هستیم
بـه طوری کـه میتـوان گفـت در سـالهای اخیر
این دانشـگاه بیشـترین نقـش را در ایجـاد فرصت
بـرای تحصیـل دختـران در رشـتههای فنـی –
مهندسی داشته است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در پایـان خاطرنشـان کرد:
ایـن کـه در سـالهای اخیـر بیشـترین تعـداد از
دانشـجویان دختـر گـروه فنـی – مهندسـی در
دانشـگاههای غیردولتـی تحصیـل میکننـد ایـن
سـؤال را مطـرح میکنـد کـه آیـا سیاسـتهای
وزارت علـوم در زمینه ظرفیت پذیرش رشـتههای
فنی-مهندسـی باعـث ایـن مسـأله شـده و یـا
دانشـجویان دختـر توانمنـدی الزم بـرای راهیابی
به دانشگاههای دولتی را نداشتهاند؟
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر نسیمالسـادات
محبوبـی شـریعتپناهی ،دانش آموختـه دکتری
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مطالعـات زنـان دانشـگاه تربیـت مـدرس که در
تکمیـل مطالعـات انجـام شـده در زمینه حضور
دختـران در آمـوزش عالـی ،وضعیـت
دانشآموختـگان و وضعیـت حضـور زنـان در
شـرکتهای دانـش بنیـان را بررسـی کـرده بـه
ارائه یافتههای تحقیقاتش پرداخت.
بـه گفتـه وی براسـاس گـزارش سـال ۲۰۲۱
دیدهبـان جهانـی کارآفرینـی ۳۸.۴ ،درصد زنان
بـا انگیـزه یـک تفـاوت و  ۵۹.۶درصد بـا انگیزه
امـرار معـاش کارآفرینـی خـود را آغـاز میکنند
کـه این نسـبت در مردان به ترتیـب  ۲۶.۱درصد
و  ۶۷.۴درصـد اسـت .همچنیـن نـرخ مالکیت
کسـب و پایـدار در میان زنـان ۶.۷ ،درصد و در
میان مردان ۲۲.۴ ،درصد است.
محبوبـی شـریعتپناهی بـا بیان ایـن که در
سـال  ۲۰۲۰نـرخ کارآفرینـی زنـان – احتماال به
دلیـل افزایش مسـئولیت آنها در امـور خانهداری
و آمـوزش فرزنـدان در پـی شـیوع کرونـا – کمی
بیـش از مـردان افـت کـرده اسـت ،گفـت:
دسترسـی زنـان بـا ابزارهـای دیجیتـال مثـل
تلفنهـای هوشـمند  ۱۴درصـد و آنالیـن بـودن
آنهـا  ۴۳درصـد کمتـر از مـردان اسـت کـه
احتمـاال ایـن مسـأله هـم در کمتر شـدن امکان
ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد توسـط زنـان
کارآفریـن در دوره کرونـا مؤثـر بـوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه طبـق گزارشهـای
بینالمللـی در کشـورهای خاورمیانـه بـا افزایش
تحصیلات زنـان امـکان دسـتیابی آنهـا بـه
اشـتغال پایـدار کاهـش مییابد ،اظهار داشـت:
در ایـن شـرایط شـرکتهای دانش بنیـان میتوانند
فرصتهـای بسـیار خوبـی را برای اشـتغال زنان
دانشآموخته دانشگاهها فراهم کنند.
محبوبی شـریعتپناهی با اشـاره بـه افزایش
چشـمگیر شـرکتهای دانـش بنیـان در کشـور
طـی سـالهای اخیـر گفـت :در ایـن مطالعه که

بـه صـورت کیفـی و بـا مصاحبـه عمیـق بـا ۲۰
نفـر از زنـان مؤسـس یـا شـاغل در شـرکتهای
دانـش بنیـان کشـور انجـام شدهشـرکتیچ داده
علمـی کـه نشـان بدهـد تفاوتـی بین شـرکتهای
دانـش بنیانی که توسـط زنان مدیریت میشـوند
بـا شـرکتهای دارای مدیـر مرد در زمینـه مدیریت
مالـی و راهبـری شـرکت وجـود دارد بـه دسـت
نیامد.
وی در عیـن حـال ارتباطـات محدودتـر و
دسترسـی کمتـر بـه افـراد کلیـدی کـه مسـتلزم
ارتبـاط بـا شـبکههای رسـمی اسـت ،ریسـک
پذیری و نـوآری کمتر از ترس قضـاوت دیگران،
دسترسـی محدودتـر بـه منابـع مالـی دولتـی و
مهـارت تیـم سـازی ضعیـف تـر از عمدهتریـن
مشـکالت ایجـاد و مدیریت شـرکتهای دانش
بنیان توسط زنان است.
ایـن پژوهشـگر حـوزه مطالعـات زنـان در
پایـان ترغیـب زنـان بـه ایجـاد شـرکتهای دانـش
بنیـان و حمایـت ویـژه از آنهـا را از راهکارهـای
موثـری دانسـت کـه میتوانـد بـه افزایـش
بهرهگیـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان
در اشتغال زنان دانشآموخته منجر شود
.

نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر
جنبههای فرهنگی و اجتماعی کرونا
نخسـتین همایـش ملـی فرهنـگ بـا تأکید بـر جنبههـای فرهنگـی و اجتماعی کرونا ،سـیام اردیبهشـت
مـاه بـا همـکاری مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و بـه میزبانـی دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید
رجایی برگزار شد.
ایـن همایـش با هدف بازشناسـی جایگاه ،ضرورت و کارکرد فرهنگ در سلامت و سـعادت جامعه،
آسیبشناسـی فرهنگـی جامعـه بـه ویـژه در مواجهـه بـا بحـران کرونـا ،ارائـه راهـکار بـرای بهبـود و
توانمندسـازی فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه بـه ویژه در مـورد بحران کرونـا و سیاسـتگذاری اثربخش،
برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد آموزش ،پژوهش و تربیت در دوره کرونایی برگزار شد.
تأمالتـی پیرامـون فرهنـگ و بحـران کرونـا ،دیـن و جنبههـای فرهنگـی و اجتماعـی کرونـا ،بحـران
کرونـا و تأثیـر آن بـر سلامت ،علـوم و جنبههـای فرهنگـی و اجتماعـی کرونـا ،تأثیـر بحـران کرونـا بـر
تعلیـم و تربیـت ،سـبک زندگی و بحـران کرونـا و نهادهـا و سـازمانها و جنبههای فرهنگـی و اجتماعی
کرونـا محورهـای نخسـتین همایـش ملـی فرهنـگ را تشـکیل مـیداد .در این همایش سـه عضـو هیئت
علمی مؤسسه نیز دیدگاههای خود را در حوزههای مزبور ارائه کردند.

گذشته ،حال و آینده ما و کرونا؛ تأملی بر انسان چندساحتی در دنیای آینده

دکتـر رضـا ماحـوزی در پنـل فرهنگ و آمـوزش این همایـش گفت :یک سـال و چند ماه از آغـاز پاندمی
کرونـا در چیـن و جهـان میگذرد؛ بزرگترین رخداد قرن بیسـت و یکم و شـاید بزرگتریـن پاندمی دو قرن
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اخیـر .ایـن پاندمـی خیلـی سـریع خـود را از
مرزهـای بهداشـت و درمـان فراتر برد و سـریعتر
از آنچـه تصـور میشـد ،سـر از سیاسـت و
اقتصـاد و دیانـت و آموزش و علـم و فناوریهای
هوشـمند جایگزین درآورد .بازار روانشناسـان و
ِ
مشـاوران هـم در ایـن دوره رونـق گرفـت بـا
سـوژههای جدیـدی بـرای بررسـی و مقرراتی که
میبایسـت بـرای حمایـت از سـبک جدیـد
زندگی وضع کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :مجمـوع ایـن شـراط
گویـای آن بـود کـه جهـان پـس از پاندمـی،
علیرغـم همـه تمناهایـی کـه بـرای بازگشـت بـه
گذشـته در خـود دارد ،دیگـر بـه گذشـته
برنمیگـردد .گویـی برای بـاری دیگـر ،البته این
بـار بـرای تمام جهان ،سـه زمان گذشـته ،حال و
آینـده کنـار هم قـرار گرفته و تصویر موشـنگراف
زندگیمـان در سـه برهة قبـل از کرونا ،بـا کرونا و
پـس از کرونـا جلویمـان قـرار میگیرد تـا درباره
ایـن تصویـر تفسـیرها ارائـه دهیـم و داسـتانها
بگوییم و شعرها بسراییم.
دکتـر ماحـوزی افـزود :ایـن مقطـع تاریخی
کـه چنیـن اسـتادانه درک زمـان را بـرای مـا بـه
سـیاقی انضمامی میسـر کرده اسـت ،پیشـاپیش
درک دیگـری از انسـان را فـرض گرفته اسـت که
میتوانـد همزمـان در سـه سـاحت زمانـی و دو
فضـای فیزیکی -سـایبری سـیر کنـد و از ضرب

ایـن عوالـم ،سـاحتهای متعـددی را بـرای
زیسـتنهای فـردی و جمعـی وی متصور سـازد
کـه بـودن در آنهـا بـه نحـو هماهنـگ و بـدون
تعـارض ،مقتضـی انسـانی چندسـاحتی و
متفاوت از انسـان کالسـیک تاریخی اسـت .این
انسـان ،روابـط را در عوالم فیزیکی و سـایبری به
گونـه ای مـوازی و در هـم تألیـف شـده تعریف
میکنـد و در ایـن کار ،بـر جـای خویـش،
برنامههـا و نـرم افزارهایـی مینشـاند کـه
میتواننـد خطـوط ارتباطـی را تعریـض و تعمیق
و یا تدقیق و تصحیح کنند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریـح کـرد :این انسـان
جدیـد ،هـوش مصنوعـی مکمل در حـوزه های
متعـدد زندگـی -از پزشـکی گرفتـه تـا صنعت و
خدمـات و حکمرانـی و فرهنـگ و اجتمـاع و
آمـوزش و غیـره -را نـه غریبـهای ضـروری بلکه
بخشـی از وجـود خـود مییابـد کـه به جـای او
تصمیـم میگیـرد و اجـرا میکنـد .ایـن آینـده
روشـن و در عیـن حـال پراضطـراب ،آینـدهای
اسـت بسـیار نزدیـک؛ آینـدهای کـه بایـد بـه
گفتوگـو بـا حـال و گذشـته مـا درآیـد واال
خطرناک جلوه خواهد کرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه هماهنـگ کردن این سـه
سـاحت زمانی بسـیار حائز اهمیت است و نیل به
آن از سـنخ فعالیتهـای میانرشـتهای اسـت،
خاطرنشـان کـرد :مـا در ایـن میانـه بـه گفتگـو در
ً
معنـای آکادمیک آن و نه صرفا در سـپهر عمومی-
آنگونـه کـه در آراء متفکرانـی چون هابرمـاس ابراز
شـده اسـت -بسـیار نیازمندیم .برای این کار ما به
اتحادیههـای علمی دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی
ملـی و بینالمللـی نیازمندیم تا امـکان این گفتگو
تعریف و میسر شود.
دکتـر ماحـوزی در پایـان در بررسـی و تبیین
ایـن موضـوع در سـپهر تحـوالت حـوزه آموزش
عالـی و فنـاوری ایـران و جهـان گفـت :آموزش

در فضای مجازی شـش سـطح دارد کـه آنچه در
ْ
ایـران وجـود دارد نهایتـا سـطوح اول و دوم آن
ْ
اسـت و بـرای تحقق سـطوح بـاالی آن خصوصا
در زمینههایـی مثـل فلسـفه راه درازی در پیـش
داریـم .بـه ما یـاد دادهاند کـه در آموزش فلسـفه
اسـتاد بسـیار مؤثر اسـت ولی آموزش در فضای
سـایبر ،جایـگاه اسـتاد بـه راهنمایـی در کنـار
دانشـجو تبدیـل شـده اسـت و لـذا بایـد در
نقشهـای اسـتادی و دانشـجویی متناسـب بـا
ابزارهـا و اهـداف و شـیوهها ،تجدیدنظرهایـی
صورت بگیرد.

خطـا امـکان پذیـر اسـت امـا متأاسـفانه هنـوز
بـرآورد دقیقـی از اثـرات فرهنگـی -اجتماعـی و
روانـی آن و روشهـا و فرایندهـای بازسـازی یـا
جایگزینی آن صورت نگرفته است.
وی بـا بیـان ایـن که شـاید بـه نوعی بتـوان نام
ایـن بحـران را کـه تمامـی شـئون فردی-روانـی،
خانوادگـی ،اجتماعـی -فرهنگی ،اقتصـادی و به
طـور خالصه سـبک زندگی مـردم را مختـل کرده
اسـت“ ،بحران اخالل” گذاشـت ،اظهار داشت:
تمامـی این ویژگیها نشـان از واقعیـت اجتماعی
و مسـئله بـودن آن از دیـد جامعهشناسـی دارد .به
نظـر فراینـد دورانـی و رفـت و برگشـتی سـبک
زندگـی طی چند صد سـال گذشـته را بنـاگاه طی
کمتر از یک و نیم سال شاهد هستیم.
دکتـر اشـتری مهرجـردی در ادامـه ضمـن
بررسـی چرخـه دورانـی سـبک زندگـی از ابتـدا
تاکنـون بـه تبییـن مناسـبات تغییـرات و چرخش
آن طی دوران بحرانی کرونا پرداخت.

تاریخ اجتماعی سبک زندگی و تبیین
آن در بحران کرونا

دکتـر اباذر اشـتری مهرجـردی یکـی دیگر از
اعضـای هیئـت علمی مؤسسـه هم در سـخنرانی
خـود در پنـل سـبک زندگـی همایـش ارائه شـد،
گفـت :به نظر میرسـد هیـچ گاه در طـول تاریخ
اجتماعـی بشـر ،زمانـی را سـراغ نداریـم کـه
اینچنیـن همـه مـردم را اعـم از هـر مذهـب،
قومیـت ،طبقـه ،قشـر ،سـن ،جنـس و تمامـی
حکومتهـا و کشـورها را اعـم از پیشـرفته و یا در
مسـیر پیشـرفت درگیر و به صف کرده باشـد .اگر
چـه مـرگ و میـر ناشـی از آن حتـی یـک جنـگ
منطقـهای هـم کمتـر اسـت امـا میـزان و گسـتره
شـمول اثـرات روانـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و
ْ
اقتصـادی آن ،اساسـا از حـد تصـور و پیـش بینی
خـارج اسـت .در ایـن میـان محاسـبه و حتـی
جبـران اثـرات مخـرب اقتصـادی آن بـا درصدی

دین فربه ،شرور و شبه علم؛ تحلیل
جامعه شناختی شبه علم در دوران
پاندمی کووید۱۹ -

دکتـر فرهـاد بیانـی دیگـر عضـو مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی هم در سـخنرانی
خـود کـه در پنـل دیـن و اخلاق همایـش ارائـه
جهان پیرامون ،شـرور در اصناف
شـد گفت :در ِ
و اندازههـای مختلفـی وجـود دارد .در حقیقت،
تمـام زندگی بشـر با شـرور دیـوار به دیوار اسـت
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بـه همین دلیـل انسـانها همواره تلاش میکنند
از شـرور فاصله گرفته و از درد و آالم آن بکاهند.
از سـوی دیگر ،علم توانایـی و ظرفیت محدودی
دارد و نمیتوانـد هـم شـرور را دفـع کنـد یا همه
آثار و نتایج آن را از بین ببرد.
وی افـزود :علاوه بـر ایـن ،تلقـی بیشـینه از
دیـن و تصـور آنتروپومورفیـک (انسـانوار) از
خداونـد باعـث شـده انسـانها از دیـن پاسـخ
همـه سـؤاالت را بجوینـد در حالـی کـه چنیـن
امـری محال اسـت و نـه دین چنیـن ادعایی دارد
و نـه چنیـن توانایی را در خود میبینـد .در نتیجه
مـردم بـه ویـژه دینـداران از دیـن نیـز سـرخورده
شده و ناامید و مأیوس میشوند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در پایان با بیـان این که در

ایـن شـرایط ،شـبه علـم بـا ادعاهـای فربـه و
وعدههـای دلفریـب وارد عرصـه مـی شـود و
دلهـا را میربایـد ،اظهـار داشـت :شـبه علم با
قـرار گرفتـن در میانـه علـم و دین ،هـم از علمی
بـودن و روشـمند بودن دم میزنـد و هم از یقینی
بـودن دین و پاکیزگی و سلامت معنوی ،سـخن
میرانـد کـه ایـن شـرایط بـرای اقبـال عمومی به
شبه علم بسیار مناسب است.

دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی
آموزش عالی ،علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»
دومیـن همایـش ملـی «مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی آموزش عالی ،علـم و فناوری و فضای سـایبر در
ایـران» روز سـه شـنبه ،هفتـم اردیبهشـت مـاه بـه همـت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و با
همکاری انجمنها و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی کشور برگزار شد.
در ایـن همایـش کـه به صورت آنالیـن برگزار شـد ۲۵ ،مقاله از اسـاتید و صاحبنظران حـوزه آموزش
عالـی و فضـای مجـازی ارائـه شـد« .میدانهـای جدیـد آمـوزش و پژوهـش دانشـگاهی»« ،تحـوالت
فرهنگـی در فضـای سـایبر دانشـگاهی»« ،تحـوالت فنـاوری ،علـم و جامعـه» و «یادگیـری آنالیـن؛
پداگوژی ،فرهنگ و خانواده» محورهای عمده مقاالت این همایش را تشکیل میدادند.

دوفضایی شدن نظام آموزشی ،فرهنگ کرونایی و فراگیری واقعیت گسترده

دکتـر سـعیدرضا عاملـی ،دبیر شـورای عالـی انقالب فرهنگـی طی سـخنانی در افتتاحیـه همایش با
اشـاره بـه تحـوالت پرشـتابی کـه در عرصـه جهانی آمـوزش عالـی و دانشـگاه در جریان اسـت و با بروز
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پاندمـی کرونـا هـم سـرعت گرفتـه بـر ضرورت
بازنگـری در نظـام سیاسـت گـذاری علـم و
فنـاوری و اعمـال تغییـرات الزم در نقشـه جامع
علمـی کشـور در راسـتای توسـعه فناوریهـای
نـو ،واقعیتهای گسـترده و تغییرات ایجاد شـده
بر اثر جبرهای زیست محیطی تأکید کرد.
دکتـر سـعیدرضا عاملـی کـه بـا عنـوان
«دوفضایـی شـدن نظـام آموزشـی ،فرهنـگ
کرونایـی و فراگیـری واقعیـت گسـترده» در
افتتاحیـه دومیـن همایـش ملـی مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی آمـوزش عالـی ،علـم و
فنـاوری و فضـای سـایبر در ایـران سـخن
میگفـت ،خاطرنشـان کـرد :دو فضایـی شـدن
یـک پدیـده دائمی اسـت که بـا خلقت انسـان و
شـکل گیـری عالم ذهـن و در کنـار آن عالم عین
بـه وجـود آمـده اسـت .مـا دوفضایـی خلـق
شـدهایم و در عیـن حـال ،عالـم ذهـن در رقابت
بـا عالـم عین همـواره تالش کـرده کـه تعینهای
بیشتری در جهان فیزیکی و عینی پیدا کند.
وی بـا بیـان این کـه عالم ذهـن و عالم عین،
قلمـرو واقعیـت گسـترده اسـت ،اظهار داشـت:
هـر چـه بـه گذشـته برگردیـم بیـن عالـم ذهن و
عالـم عیـن فاصلـه بیشـتری بـوده و هـر چـه
فناوریهـای تبدیلـی پیشـرفتهتری بـه وجـود
آمـده ،عالـم ذهـن به عالـم عین نزدیک تر شـده

اسـت .امـروزه نوآوریهـای ذهـن ،عینیتهـای
قطعـی را خلـق میکننـد و در واقـع فناوریهای
نـو ،عرصـه تبدیـل ذهنیتها بـه عینیتهـا و امر
خیالـی به امـر واقعی هسـتند؛ به عبـارت دیگر،
آنچـه دیـروز سـورئال فـرض میشـده ،امـروزه
یک واقعیت شـده اسـت؛ لـذا با مفهومـی به نام
«واقعیـت گسـترده» بـه عنـوان یـک تغییـر
فرامتغیری مواجه هسـتیم که برخاسـته از اتصال
وسیع به واقعیتهای ذهنی است.
دکتـر عاملـی بـا اشـاره بـه الیـهای شـدن
دوفضاییهـا و شـکل گیـری دوفضاییهـای
آمـوزش و پژوهـش گفت :فضـای اول در جهان
مـدرن ،فضایـی مبتنـی بـر نهادهـای اجتماعی،
تقسـیم کار اجتماعـی و سلسـله مراتبـی اسـت
ولـی فضـای دوم ،الیـهای و الگوریتمـی،
تخصصـی و تقاضـا محـور اسـت و بـه لحـاظ
سلسـله مراتـب کاربـری هـم بـا توجـه بـه
کاربرمحـور بـودن ایـن فضـا کـه منتهـی بـه
تقویـت «کسـی بـودن» میشـود ،بـا نوعـی هم
سـطح شـدن دسترسـی مواجهیـم .البتـه فضای
دوم هـم مثـل فضـای اول بـه مـرور الیههـای
موضوعـی ،تخصصـی و تقاضامحور پیـدا کرده
و جایگزیـن جامعه نهـادی مبتنی بر تقسـیم کار
اجتماعی شده است.
اسـتاد دانشـگاه تهران با بیان ایـن که فرهنگ
بـه عنوان زیسـت بـوم زندگی ،مقومات بیشـتری
در فضـای دوم پیـدا کـرده و همـه مسـیر زندگـی
اعـم از کسـب و کارهـا ،آموزش ،گـذران اوقات
فراغـت و … بـه صـورت نسـبی بـه فضـای دوم
منتقـل شـده اسـت ،اظهـار داشـت :شـرایط
کرونا ،روابـط اجتماعی حضـوری را تضعیف و
موجـب تقویـت فاصلـه اجتماعـی در فضـای
فیزیکـی و گسـتردگی روابـط در فضـای مجازی
شده است.
وی در ادامـه بـه پیمایشـی ملی کـه در بهمن
مـاه گذشـته توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و

ارتباطـات انجام شـده ،اشـاره کـرد و گفت۸۷ :
درصـد پاسـخگویان پیمایش اعلام کردهاند که
روزانـه بیـن یـک تـا بیـش از شـش سـاعت از
اینترنـت اسـتفاده میکننـد و البتـه  ۸۰درصـد
پاسـخگوها اعلام کردهانـد کـه اوقـات فراغـت
خـود را بـا خانـواده سـپری میکننـد کـه نشـان
میدهـد کـه همچنـان خانـواده ،سـطح فراگیـر
هویـت جمعی اسـت ۴۰ .درصد پاسـخگویان
اعلام کردهانـد کـه در شـرایط کرونـا فعالیـت
آنهـا در شـبکههای اجتماعی بیشـتر شـده و ۳۸
درصـد هـم از افزایش تماشـای تلویزیون در این
دوره گفتهانـد .از نـکات جالـب ایـن پیمایـش
ایـن اسـت کـه  ۴۰درصـد محتـوای تلویزیونی
که تماشـا میشـود به خبـر و  ۴۸درصـد به فیلم
و سـریال اختصـاص دارد و کمتـر از یک درصد
پاسـخگویان محتـوای آموزشـی را تماشـا
میکنند.
دکتـر عاملی بـا بیان ایـن که فضـای آموزش
و پژوهـش در سـطحی وسـیع تحـت الشـعاع
دوفضایی شـدن قـرار گرفته و جهانی شـدن نهاد
علـم و ظهـور مدرسـههای جهانـی دانـش و
مهارتهـا موجـب تشـدید رقابـت کیفیـت و
هنجارهـای نهادهـای علمـی در جهـان شـده
اسـت ،اظهـار داشـت :اسـتفاده از واقعیـت
گسـترده بـرای بازاریابـی در حـوزه آمـوزش و
پژوهش پزشـکی ،آموزش آناتومی ،روانشناسـی
رفتـاری و شـناختی ،فضانـوردی ،آمـوزش
نظامـی ،آموزش نوشـتن جذاب بـه کودکان و …
از تحـوالت جدیـد فنـاوری در حـوزه آمـوزش
اسـت .در شـرایط جدیـد ،رقابت دانشـگاههای
برتـر هم از سـطح ملی به سـطح جهانی توسـعه
پیـدا کـرده کـه میتواند یـک رقابـت برد– بـرد یا
باخـت بـزرگ باشـد .اگـر بـه کیفیتهـا و
اسـتانداردهای برتر خدمـات و محتوای آموزش
و پژوهـش مبتنـی بـر صنعـت واقعیـت گسـترده
دسـت پیـدا نکنیـم هـم در رقابت ملـی و هم در

رقابـت منطقـهای متـزوی مـی شـویم و در
رقابتهای جهانی به عقب رانده میشویم.
وی در پایـان بـا تأکیـد بـر ایـن کـه واقعیت
گسـترده ،ظرفیـت پارادایمـی بـرای تبدیـل
ایدهآ لهـا بـه واقعیتهـا شـده اسـت ،اظهـار
داشـت :نبایـد از ایدهآ لگرایـی هـراس داشـته
باشـیم .بایـد به سـمت نوآوریهـای جامعه نگر
کـه تأمین کننـده مجموعـهای از نیازهای انسـان
و جامعـه باشـد حرکـت کنیـم ،بـه آمـوزش و
پژوهـش متعالـی و سـرمایه شـناخت نسـبت به
ماهیـت انسـان از منظـر الهـی توجـه کنیـم و
کانـون بازسـازی را توجـه بـه انسـان کامـل قرار
دهیم.

دانشگاه و جهان پساکرونا

دکتـر حسـین میرزائـی ،رئیـس مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هـم طـی
سـخنانی در افتتاحیـه همایـش بـا بیـان ایـن که
آنچـه در جریـان اپیدمـی کرونـا شـکل گرفته ما
ً
را بـا وضعیتـی کاملا متفـاوت و بـه تعبیری یک
چرخـش مواجـه کـرده اسـت در خصـوص
مسـئولیت دانشـگاه در مواجهـه با ایـن وضعیت
تـازه گفـت :در دوره پسـاکرونا کـه برخـی نقطـه
آغـاز آن را همزمـان بـا ظهـور ایـن پاندمـی
میداننـد خـود دانشـگاه هـم بـا چالشهـای
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مختلفـی مواجـه شـده بـه طـوری که این سـوال
مطرح اسـت که آیا سـاختار معمولی دانشـگاه را
میتـوان ادامـه داد یـا نیازمنـد تأمـل در تجدیـد
سـاختار آموزش عالی و دانشـگاه هسـتیم؟ وجه
دیگـر محتـوای آمـوزش عالـی و برنامـه درسـی
ً
دانشـگاهها اسـت .قطعـا محتـوای درسـی کـه
ناظـر به جهان پیرامون ماسـت در شـرایط جدید
نیازمنـد بازنگـری جـدی اسـت کـه بایـد در
شـورای برنامـه ریزی آمـوزش عالـی مدنظر قرار
گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد :در بحـث فرایندهـای
یاددهـی و یادگیـری هـم تحـول بزرگـی را در
پسـاکرونا تجربـه میکنیـم .طی یک سـال و نیم
اخیـر سـهم دانشـجویان مجـازی از جمعیـت
دانشـجویی کشـور ناگهان از حـدود یک درصد
بـه  ۱۰۰درصـد افزایـش یافته که ما را در شـرایط
ً
پداگوژیـک کاملا متفاوتـی قـرار داده اسـت و
همـراه شـدن بـا ایـن تحـوالت ،ظرفیتهـا و
زیرسـاختهای فنـی خاصـی را میطلبـد .ایـن
در حالـی اسـت کـه همچنـان از لحـاظ
پلتفرمهـای آمـوزش الکترونیکی بـا چالشهای
جـدی مواجـه هسـتیم و هنـوز از یـک سیسـتم
واحـد اسـتفاده نمیشـود کـه این فضـای متکثر
بـا وجـود مزیتهایـی کـه دارد اختالالتـی هـم
ایجاد میکند.
دکتـر میرزائـی بـا بیـان ایـن کـه در سـاحت
روانـی نیـز چالشهـای زیـادی پیـش روی
دانشـگاهها قـرار دارد ،گفت :براسـاس بسـیاری
از رویکردهـای علمـی ،چالشهـای پسـاکرونا
ً
بسـیار بیشـتر از شـرایط فعلی خواهد بـود .مثال
فـرض کنیـد کـه سـال  ۱۴۰۱یـا ۱۴۰۲
میخواهیـم دانشـگاهها را حضـوری کنیـم؛ آیـا
آمادگـی آن را داریـم؟ قطعـا در بازگشـت از
فضـای غیرحضـوری فعلی به فضـای حضوری
هـم بـا یک پرتـاب شـدگی مواجـه خواهیـم بود
کـه الزم اسـت سیاسـتگذاریهای روانـی

اجتماعـی الزم را انجـام داده باشـیم .بازسـازی
روانـیای کـه بایـد انجـام دهیـم مسـائل خاص
خـود را دارد کـه بایـد توسـط دسـتگاههای ذی
ربـط در دانشـگاهها تدابیـری در ایـن زمینـه
اندیشیده شود.
وی در پایـان تصریـح کرد :آنچه به سـاحت
رابطـه دانشـگاه بـا خـارج دانشـگاه – از بـاب
مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه– برمیگـردد
مشـارکت جـدی در سیاسـتگذاریهای کوتـاه
مـدت ،میـان مـدت و بلندمـدت در سـطح
جامعـه اسـت تـا هیـچ تصمیمگیـریای بـدون
علـم انجـام نشـود و گـذر از شـرایط موجـود به
نحوی باشـد که جامعـهای امیدوارتـر و بالندهتر
داشته باشیم.

تحوالت در فعالیت های دانشگاهی
پیش رو دغدغهها و چشم اندازها

دکتـر سـید علـی اکبر صفـوی ،اسـتاد دانشـگاه
شـیراز و رئیـس انجمـن یادگیـری الکترونیکـی
ایـران هم در سـخنرانی خود با عنـوان «تحوالت
در فعالیتهـای دانشـگاهی پیـش رو دغدغههـا
و چشـماندازها» بـا بیـان ایـن کـه پاندمـی اخیر
بخـش کوچکـی از تحـوالت در جریـان در ایـن
حـوزه اسـت ،اظهار داشـت :تحوالت ناشـی از
فناوریهـای جدیـد در سـالهای اخیـر شـیوه
نگاههـا و تمـام ابعـاد علمـی ،اجتماعـی،

اقتصـادی و صنعتـی در جهـان را تغییـر داده
اسـت .ایـن تغییرات با سـرعتی بسـیار بیشـتر از
گذشـته در جریـان اسـت و افـراد و جوامـع
مسـتضعف روز بـه روز از قافلـه رشـد و تعالـی
عقـب میماننـد .در ایـن شـرایط ،دانشـگاهها به
عنوان پیشـگامان علـم در جامعه بایـد آگاهانه و
مسئوالنه نقش خود را ایفا کنند.
وی در ادامـه بـا تبیین برخـی از این تحوالت
بـه چالشهـا و سـئواالت مدیریتـی فـراروی
سیاسـتگذاران و مجریـان آمـوزش عالـی اشـاره
کـرد و گفـت :دهـه آتـی نیازمنـد یـک سیسـتم
آموزشـی بـا کارایـی بهتـر اسـت کـه به نـوآوری
رقابـت پذیـری و رشـد اقتصـادی کمـک کرده و
دارای سـرعت عمـل کافی هماهنگ بـا تغییرات
تکنولـوژی و تغییـرات مدلهـای کسـب و کار
باشد.
دکتـر صفـوی بـا اشـاره بـه تحـوالت پیـش
روی آمـوزش عالـی در سـطح ملـی و جهانـی
مثـل تخصصـی شـدن علـوم ،نیـاز بـه
انعطافپذیـری دو حـوزه دانـش و آمـوزش،
افزایـش سـرمایه گـذاری در حـوزه آمـوزش و
تسـهیل دسترسـی به آن ،گسـترش یادگیری برای
فراگیـران دارای پتانسـیل ،بینالمللـی شـدن
سیسـتمهای دانـش ،ضـرورت یادگیـری مـادام
العمـر ،ظهـور رویکـرد چندفرهنگـی ،افزایـش
رقابـت در عرصـه علـم و فنـاوری و … گفـت:
تجربـه جهانـی در عرصـه آمـوزش عالـی در
بحـران کوویـد  ۱۹بسـیار موفـق بـود ولـی آینده
بحران نامطمئن است.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه رویکردهـای
نظامهـای آمـوزش عالی در جهان پـس از کرونا
مثـل لـزوم تغییـر نگـرش مدیـران و رهبـران
آمـوزش عالـی نسـبت بـه آینـده ،توجـه بـه
نامشـخص بـودن آینـده و ابعـاد ایـن چالـش و
پیچیدگیهـا و دشـواریهایی کـه در میان مدت
و درازمـدت سـر راه دانشـگاهها ،فراگیـران،

زیرسـاختها و … گفـت :مصوبـات اخیـر
شـورای گسـترش کـه بـه دانشـگاهها امـکان
میدهـد در پسـاکرونا هـم تـا  ۵۰درصد دروس
خـود را بـر بسـتر الکترونیکـی ارائـه کننـد و
فعالیتهـای بینالمللـی نیـز بـر ایـن بسـتر
گسـترش یابـد ،گام بسـیار مثبتی بـرای همراهی
با تحوالت جهانی است.
پنـل اول :یادگیری آنالین و فناوریهای
ارتباطی

فضای سایبر؛ تسهیلگر تحول در
فرهنگ یاددهی – یادگیری آموزش
عالی؟

دکتـر محمـود مهرمحمـدی ،عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس در سـخنرانی
خـود بـه ایـن سـوال پرداخـت کـه آیـا فضـای
سـایبری میتوانـد تسـهیلگر تحـول فرهنـگ
یاددهی – یادگیری در آموزش عالی باشد؟
وی بـا بیـان ایـن کـه تلاش بـرای تحقـق
اهـداف برتـر یادگیـری با نـوآوری در آمـوزش به
نوعـی وفـای به عهد نانوشـته اسـتادان نسـبت به
رشـته تخصصـی و توجـه بـه جوهـر اخالقـی
آمـوزش اسـت ،اظهـار داشـت :لـی شـولمن
( )Lee S. Shulmanاسـتاد دانشـگاه استنفورد
میگویـد بایـد آموزشـگران را از بیماری نسـیان
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جمعـی پداگوژیـک نجات دهیـم .اگر اسـتادان
نسـبت به این بیمـاری ،خودآگاهی پیـدا نکنند،
بیمـاری گسـترش یافتـه و کارایـی کل آمـوزش
عالـی را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد و دانـش
آموختگانـی به بـار میآینـد کـه نمیتوانند حوزه
علمـی خـود را بـه پیـش برانند یـا در توسـعه آن
نقش عاملیتی داشته باشند.
دکتـر مهرمحمـدی خاطرنشـان کـرد :بایـد
کاری کنیـم کـه پداگوژی جـدی گرفته شـود که
ایـن کار نـه سـهل اسـت و نه بایـد ممتنـع تلقی
شود.
وی افـزود بیمـاری جمعـی پداگـوژی در
آمـوزش عالـی ایـران در شـرایط عـادی قابـل
درمـان نبـود و گوئی باید منتظر شـوک ناشـی از
یـک پاندمی مینشسـت تـا از محاق بیـرون آید
و اهمیـت آن بازشـناخته شـود .با گذشـت بیش
از یـک سـال از بـروز پاندمی و شـوک اولیه ،هم
اکنـون آرامشـی نسـبی در فضـای آمـوزش عالی
کشـور برقـرار شـده و اسـتادان بـه آمـوزش
پلتفرمـی خـو کردهانـد .آرامشـی کـه یـا
نویدبخـش حرکـت بـه سـمت درمـان بیمـاری
نسـیان جمعـی پداگوژیـک اسـت یـا ناشـی از
ادامه آموزش های سنتی در بستر پلتفرمی!
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد راهـی بـرای
پاسداشـت زیسـت بوم آموزش سـایبری گشود،
اظهـار داشـت :کلیدیتریـن مفهـوم گفتمـان
پیشـران تحـول ،حضـور اسـت .البتـه حضور و
غیبـت یـک معنـای دم دسـتی آشـنا بـرای همـه
دارد کـه ماهیـت فیزیکـی دارد .امـا در منابـع
تخصصـی آمـوزش الکترونیـک ،فهم اسـتعاری
از حضـور– مثـل حضـور شـناختی ،حضـور
اجتماعـی و حضور عاطفی _ پررنگ اسـت .در
آمـوزش الکترونیـک بایـد عنصـر گوهریـن
حضـور را محقـق کنیـم و از مفهـوم حضـور در
عرصـه پداگوژی سـایبری یـک گفتمـان تحولی
بسازیم.

دکتـر مهرمحمـدی تصریـح کـرد :اگـر قرار
اسـت در فضـای سـایبری تحـول در روشهـای
سـنتی پداگـوژی را تجربـه کنیـم باید بـه اقتضاء
مفهـوم حضـور ،نقشهـای خاصـی را بـه
دانشـجویان واگـذار کنیـم و اسـتاد هـم چبـه
تناسـب واگـذاری ایـن نقشهـای فعـال بـه
دانشـجویان الجـرم بایـد از صحنه غیبـت کند.
خـود را محـور کالس و دارای نقـش اول ندانـد.
بلکـه بـه عنـوان کارگـردان پشـت دوربیـن نقش
کلیـدی خـود را کـه همـان طراحـی و راهبـری
صحنه است ایفا کند.

رویکردهای نوین پداگوژیک در
آموزش مجازی

سـخنران بعـدی ایـن همایـش ،دکتـر آییـن
محمـدی ،عضـو هیئـت علمـی دانشـکده
مجـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بـود که
در سـخنرانی خـود بـه رویکردهـای نویـن
پداگوژیک در آموزش مجازی پرداخت.
وی بـا بیـان این کـه امـروزه نیازهـای نیروی
انسـانی در دنیـا تغییر کـرده و هر یـک از فرگیران
بـه روش خاص خـود آمـوزش میبیننـد ،اظهار
داشـت :بـرای یادگیرنـدگان امـروز اهمیـت دارد
کـه یادگیـری در حیـن انجـام کار ،اجتماعـی،
رسـمی و مبتنـی بـر تکنولـوژی باشـد .بـا بـروز
ً
کووئیـد  ۱۹برنامههـا کاملا بـه هـم ریخـت و

بـرای اولین بـار بیـش از  ۹۰درصـد فراگیران در
سراسـر دنیـا را تحـت تأثیـر قـرار داد .مهمتریـن
تغییـر در دانشـگاه هـای دنیـا گرایـش به سـمت
آموزش الکترونیک و از راه دور است.
دکتـر محمدی خاطرنشـان کـرد :از آنجا که
بـه رغـم شـروع واکسیناسـیون هنوز هـم فاصله
گـذاری اجتماعـی مهمتریـن راه پیشـگیری از
بیمـاری اسـت ،پیـش بینی می شـود که شـرایط
ناشـی از بحـران کرونـا همچنـان ادامـه داشـته
باشـد و حتـی عرصههایـی مثـل تربیت پزشـک
برای همیشه دستخوش تغییر شود.
وی ،یکـی از رویکردهـای نویـن در فراینـد
آمـوزش را یادگیـری مبتنـی بـر تلفـن همـراه
(موبایـل لرنینـگ) عنـوان کرد و گفـت :اهمیت
تلفـن همـراه در عرصـه آمـوزش بـه حـدی
گسـترش یافتـه کـه بـه تعبیـری شـاید اساسـا
اطلاق عنـوان «تلفـن همـراه» بـه ایـن ابـزار که
دروازهای به سـمت دانش بشـری اسـت ،اشـتباه
باشـد بـه طـوری کـه فقـط در سـال ۲۰۲۰
درآمـدی نزدیـک بـه  ۱۹۰میلیـارد دالر از محل
فـروش اپلیکیشـنهای آموزشـی حاصـل شـده
است.
دکتـر محمدی ،ماکرولرنینگ (تقسـیم بندی
محتـوای آمـوزش بـه قطعات خـاص مـورد نیاز
فراگیـر) را که منحصـر به ویدیو و البته جانشـین
سـایر روشهـای آموزشـی نیسـت را از دیگـر
رویکردهـای پداگوژیـک جدیـد عنـوان کـرد که
بـه عنـوان شـیوهای کمک آموزشـی ،مانـدگاری
یادگیری را افزایش می دهد.
وی گفـت :از دیگـر رویکردهـای جدیـد در
ایـن حـوزه ،آمـوزش بـر پایـه بـازی و
( Gamificationاسـتفاده از قواعـد بـازی مثل
جایـزه دادن در محیـط خـارج از بـازی) اسـت.
اسـتفاده از ویدیـو هم که فرایند آمـوزش را لذت
بخـش تـر و ماندگارتـر میکنـد بـه شـدت
گسـترش یافتـه به طـوری که  ۷۵درصـد ترافیک

اینترنـت موبایلهـا در سـال  ۲۰۲۰بـه ویدیوها
اختصاص داشته است.
دکتـر محمدی در پایـان تصریح کرد :کالس
درسـی معکـوس ( )flipped classکه در آن دو
عنصـر درس دادن در کالس و تکالیـف خانه جا
بـه جـا شـدهاند یعنـی دانش آمـوز متون درسـی
را در خانـه فـرا میگیـرد و کالس محلـی بـرای
یادگیـری همیارانـه و اجتماعی اسـت و همچنین
دورههـای آزاد انبوه برخط ( ،)MOOCاسـتفاده
از کالن دادههـا وهـوش مصنوعـی نیـز از دیگـر
رویکردهای نوین پداگوژی هستند.

ترندهای نوین فناوری آموزش

دکتـر علـی خورسـندی طاسـکوه ،عضـو
هیئـت علمـی دانشـگاه عالمه طباطبایـی هم در
سـخنرانی خود با عنـوان ترندهـای نوین فناوری
آمـوزش بـه نتایـج طـرح تحقیقاتی خـود در این
حـوزه پرداخـت و گفـت :در ایـن طـرح حـدود
 ۸۴گزارش پژوهشـی و مقاله که از سـال ۲۰۰۰
تا  ۲۰۲۰در دنیا منتشـر شـده را بررسـی کردیم.
ً
پارادایـم حاکـم بر ایـن فناوریها عمدتـا تئوری
و عمـل در عرصـه آمـوزش اسـت و همزمـان
تحـت تأثیـر روندهای تحـول فنـاوری و آموزش
قرار دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در  ۱۲۰سـال اخیـر با
چهـار کالن نظریـه (متاپارادایـم) در عرصـه
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آمـوزش مواجـه بودهایم کـه کالن نظریه مسـلط
در حـال حاضـر ،کالن نظریـه ارتبـاط گرایـی
اسـت .البتـه ایـن بـدان معنـی نیسـت که سـایر
کالن نظریهها از بین رفتهاند.
دکتـر خورسـندی طاسـکوه تصریـح کـرد:
روندهـای آموزشـیای کـه در  ۲۰سـال اخیـر
اسـتفاده شـدهاند ،رونـد فردمحـوری در فراینـد
یادگیـری و تدریـس ،هـوش شـناختی ،یادگیری
بـه عنـوان خدمـت ،شـخصی سـازی آمـوزش،
سـواد دیجیتالـی ،بـازی وارسـازی در آموززش،
بازیهـای آموزشـی دیجیتـال ،محیطهـای
شبیهسـازی شـده مبتنـی بـر یادگیـری اصیـل،
میکرولرنینـگ یـا یادگیـری خـرد مبتنـی بـر
فنـاوری ،یادگیـری معکـوس مبتنی بـر فناوری و
رویکـرد اسـتیم در یادگیـری اسـت .روندهـای
فنـاوری متنوعـی نیـز در عرصه آموزش اسـتفاده
شـدهاند که آنهـا هم در ایـن طرح مورد بررسـی
قرار گرفته اند.
وی خاطرنشـان کـرد :هفـت پارادایـم اصلی
را در یادگیـری الکترونیکـی در دنیـا مشـاهده
میکنیـم کـه همـان یادگیـری سـیار ،بـازی
وارسـازی ،موکهـا ،یادگیری بهعنـوان خدمت،
یادگیـری اجتماعـی ،یادگیری شـخصی سـازی
شـده ،یادگیـری پوشـیدنی واقعیـت مجـازی و
افزوده است.
دکتـر خورسـندی طاسـکوه در پایان بـا بیان
ایـن کـه مهمتریـن مسـألهای که در حـال حاضر
در ایـن حوزه داریـم ،بحث نابرابری در اسـتفاده
از ایـن فضـا اسـت ،اظهـار داشـت :بـر ایـن
اسـاس مهمتریـن کاری که باید در کشـور انجام
دهیم فقرزدایی از آموزش است.
ویژگـی مـدرس الکترونیکـی و چارچـوب
دانش تیپک براسـاس نظرات دانشـجویان رشـته
آموزش زبان انگلیسی
سـخنران بعـدی پنـل اول همایـش ،دکتـر
محبوبـه تقی زاده ،عضـو هیئت علمی دانشـگاه

علـم و صنعـت بـود کـه در سـخنرانی خـود بـه
ویژگیهای مدرس
الکترونیکـی و چارچـوب دانـش مـدل
محتوایـی -پداگوژیکـی و فناورانـه ادغامـی
( )TPAKپرداخـت .ایـن مـدل کـه ادغامـی از
دانـش تکنیـکال ،دانـش پداگوژیـکال و دانـش
محتوایـی بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
اسـت ،سـطح دانـش و مهارتهـای تدریـس
دانشجومدرسان را باال می برد.
وی کـه در تحقیـق خـود ،سـطح دانـش و
نظـرات دانشـجویان کارشناسـی ارشـد آموزش
زبـان انگلیسـی دربـاره ویژگیهـای مدرسـان
آنالیـن را بررسـی کـرده اسـت ،گفـت :ایـن
دانشـجویان دانـش محتوایـی و پداگوزیـکال
باالیـی داشـتند ولـی در زمینـه تکنیـکال ضعف
داشـتند .البتـه ایـن تحقیـق مربـوط بـه قبـل از
پاندمـی کرونـا بوده و خوشـبختانه در یک سـال
اخیـر دانـش تکنولوژیک آنهـا نیز به شـدت باال
رفته است.

ارزشیابی تکوینی در محیطهای
یادگیری الکترونیکی

دکتر فرهاد سـراجی ،دانشـیار گروه علـوم تربیتی
دانشـگاه بوعلی سـینا هـم در سـخنرانی خود به
معرفـی ارزشـیابی تکوینـی و نحـوه انجـام ایـن
نـوع ارزشـیابی در محیطهـای یادگیـری
الکترونیکی پرداخت.
وی خاطرنشـان کـرد :منظـور از ارزشـیابی

تکوینـی ،مجموعـه فعالیتهایـی اسـت کـه
توسـط معلـم ،یادگیرنده ،همسـاالن بـرای جمع
آوری ،تحلیـل و تفسـیر و ارائـه بازخـورد انجـام
میشـود تـا بـه بهبـود فرآینـد یادگیـری کمـک
کنـد .از جملـه ظرفیتهای ارزشـیابی تکوینی،
تقویـت یادگیـری دانـش موضوعـی ،تقویـت
مهارتهـای ارتباطـی ،ایجـاد فرصـت بـرای به
کارگیـری مهارتهـای فراشـناختی ،ترغیـب
یادگیرنـده بـه مسـئولیتپذیری در یادگیـری،
ایجـاد محیـط یادگیـری فعـال و مشـارکت فعال
یادگیرنده در فرآیند یادگیری است.
دکتـر سـراجی بـا اشـاره بـه تاریخچـه
ارزشـیابی تکوینـی در جهـان که به سـال ۱۹۶۷
برمیگـردد و از دهـه  ۱۹۹۰به تدریج ،گسـترش
یافته اسـت ،اظهـار داشـت :ارزشـیابی تکوینی
از سـال  ۱۳۸۲در قالـب طـرح ارزشـیابی
توصیفـی در دوره ابتدایی در ایران اسـتفاده شـده
و در حـوزه آمـوزش عالـی هـم معاون آموزشـی
وزیـر علـوم از نیمسـال اول سـال تحصیلـی
 ۱۴۰۰- ۱۳۹۹بـه دانشـگاهها توصیـه کـرده که
از ارزشـیابی تکوینـی که میتوانـد  ۷۵درصد از
نمره دانشجو را در بر گیرد استفاده کنند.
وی در خصـوص مراحل ارزشـیابی تکوینی
گفـت :اولین مرحلـه ،تعیین اهداف آموزشـی یا
نتایـج مـورد انتظـار و مراحـل بعدی بـه ترتیب،
تعییـن شـیوههای جمع آوری اطالعـات (کوئیز،
پرسـشهای کالسـی ،تکالیـف ،آزمونهـای
چنـد گزینـه ای ،تشـریحی ،انشـای علمـی،
مشـارکت در بحثهـا و …) تعییـن نحـوه
مشـارکت افـراد (معلـم ،یادگیرنـده ،همسـال،
والدیـن و سـایرین) در جمـعآوری اطالعـات،
تحلیـل و تفسـیر اطالعـات معلـم ،یادگیرنـده،
همسـاالن و والدیـن و در نهایت ،ارائـه بازخورد
است.
دکتر سـراجی تصریح کرد :منطق ارزشـیابی
تکوینـی ایـن اسـت کـه یادگیرنـده از لحـاظ

دانشـی ،نگرشـی و مهارتـی کجاسـت ،بـه کجا
باید برسد و چه چیزی نیاز دارد؟
دانشـیار گـروه علـوم تربیتی دانشـگاه بوعلی
سـینا بـا اشـاره بـه انـواع بازخـورد ارزشـیابی
شـامل بازخورد توضیحی ،انگیزشـی ،اسنادی و
راهبـردی کـه معلم ،همسـاالن ،والدیـن و حتی
خـود یادگیرنـده در آن نقـش دارنـد ،اظهـار
داشـت :ارزشـیابی تکوینـی در محیـط یادگیری
الکترونیکـی با اسـتفاده از کوئیزها در هر جلسـه
و ارائـه بازخـورد خـودکار ،اسـتفاده از ابزارهـای
خودارزیابـی ،ارزشـیابی میزان و نحوه مشـارکت
یادگیرنـده در بحثهـا ،انجـام تکالیـف،
ارزشـیابی همکالسـیها ،اظهـار نظـر دربـاره
تکالیـف ،مشـارکت در پروژههـا و تکالیـف
گروهـی ،تکالیـف ،پروژههـا ،انشـای علمـی،
آزمونهـای آنالیـن و مصاحبـه همزمـان انجـام
میشود.
وی تصریـح کـرد :بازخوردهـا در محیـط
یادگیـری الکترونیکـی شـامل بازخوردهـای
خـودکار توسـط سیسـتم بـه شـکل نمـره یـا
پاسـخهای سـاده و کوتـاه ،بازخوردهـای
توضیحـی و راهبـردی توسـط معلـم ،بازخـورد
توسـط همسـاالن ماننـد تصحیـح یـا ویرایـش
نوشـتهها و بازخوردهـای اسـنادی توسـط خـود
یادگیرنده.
دکتـر سـراجی در پایـان ،نبـود تعریـف
مشـخص و عملیاتـی از ارزشـیابی تکوینـی،
همپوشـانی و درهـم تنیدگی محدوده ارزشـیابی
تکوینـی بـا جریان تدریـس ،ارزشـیابی پایانی و
فعالیتهـای یادگیـری ،روایـی و پایایـی
ارزشـیابی تکوینـی ،درک و باورهـای معلمـان
دربـاره ارزشـیابی تکوینی و نبود سـاختار و عدم
آمادگـی در نظـام آموزشـی را از جملـه
چالشهـای اساسـی پیـشرو بـرای توسـعه
ارزشـیابی تکوینـی در محیـط یادگیـری
الکترونیکی عنوان کرد.
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فناور یهای نوین در یادگیری
الکترونیکی
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سـخنران بعـدی ایـن همایـش ،دکتـر مریـم
طایفـه محمـودی ،عضـو هیئـت علمـی
پژوهشـگاه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بود
کـه در مقالـه خـود بـه فناوریهـای نویـن در
یادگیری الکترونیکی پرداخت.
ً
وی بـا اشـاره بـه تحوالتـی کـه خصوصـا بـا
ابـداع فناوریهـای دیجیتـال در عرصـه آمـوزش
رخ داده اظهار داشـت :محتوای سـنتی ،ترکیبی از
متـن و تصویـر بـود و تعامـل منحصـر بـه تعامل
میـان خواننـده و محتـوا بـود .در ادامـه ،محتوای
چندرسـانهای که ترکیبـی از متن ،تصویـر ،صدا،
ویدئـو بـود بـه عرصـه آمـوزش آمـد کـه باعـث
ایجـاد انگیـزه و درگیـر کـردن کاربر بـا محتوا می
شـد .بـا پیشـرفت فنـاوری ،محتـوای مبتنـی بـر
واقعیـت افزوده بـه عرصه یاددهـی و یادگیری آمد
کـه بـا قـرار دادن متـن ،تصویر ،صدا ،اشـیاء سـه
بعـدی ،انیمیشـن ،فیلـم و … باعـث ایجـاد
جذابیت و واقعی سازی مفاهیم شد.
وی افـزود :بـا ظهـور محیـط و محتـوای
مبتنـی بـر واقعیـت مجازی کـه از اشـیاء پیچیده
و چنـد بعدی ،انیمیشـن ،فیلـم و … بهره میبرد
زمینـه تعامل و درگیرکـردن یادگیرنـده در محیط
مجـازی فراهـم شـد .ظهـور فنـاوری اینترنـت
اشـیا و ارائـه محتـوای مبتنـی بـر آن هـم ،امکان

هوشـمند سـازی محیـط آمـوزش و دسترسـی
آسـان بـه اطالعـات و دادههـا از طریـق انـواع
برنامههای کاربردی و هر وسیله را فراهم کرد.
دکتـر طائفـه محمـودی خاطرنشـان کـرد:
شـخصی سـازی محیط و محتوا مبتنـی بر هوش
مصنوعـی هم باعث تمرکز بـر الگوها و رفتارهای
یادگیـری افـراد و تولیـد محتواهـا و توسـعه
محیطهای مجازی شخصی سازی شده شد.
عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه ارتباطات و
فنـاوری اطالعـات در پایـان در بیـان مزایـای
اسـتفاده از فناوریهـای نویـن در یادگیـری
الکترونیکـی بـه اثـرات آنهـا بـر یادگیـری
سـازماندهی شـده ،سـاختارمند و هدفمنـد
جهـت ارتقـاء تواناییهـای فـردی در اکتسـاب
دانـش مرتبـط بـا مسـائل و موجودیتهـای
پیچیده،شـبیه سـازی مسـائل واقعـی پیچیـده
جهـت تسـهیل یادگیـری ،افزایـش سـطح
یادگیـری ،بـه کارگیـری روشـهای مناسـب
یادگیـری ،ابزارهـا و مباحـث فنـی خلاق در
طراحـی و بازنمایـی محتـوای جـذاب جهـت
درگیرکـردن و ایجـاد عالقهمنـدی و جذابیـت
برای مخاطب اشاره کرد.

آموزشهای عالی مهارتی؛ اولویت
بندی راهکارهای سیاستی در زمان
شیوع ،بازگشایی و نقاهت پس از کرونا

در ادامـه ،فرنـاز عین خواه ،مدرس دانشـگاه
علمـی کاربـردی و دانشـجوی دکتـری

برنامهریـزی توسـعه آمـوزش عالـی هـم در
سـخنرانیاش به ارائـه بخشـی از یافتههای طرح
پژوهشـی خـود در زمینـه توسـعه آموزشهـای
عالـی مهارتـی در دوره پسـاکرونا پرداخت که با
حمایت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی
انجام شده است.
وی بـا بیـان ایـن کـه در پاندمـی کرونـا،
آموزشهـای مهارتـی بیـش از آموزشهـای
نظـری دسـتخوش چالـش شـدهاند گفـت:
عالوهبر مشـکالت مشـترکی کـه در آموزشهای
نظـری هـم وجـود دارد ،ارائـه و سـنجش و
ارزیابـی دروس عملـی و مهارتـی بـه دلیـل
متفـاوت بودن روش ارائه براسـاس نـوع مهارت،
ارتبـاط گسـترده آن با بـازار کار و در نتیجه مختل
شـدن آموزشهـای عملـی بـا تعطیلـی ایـن
مشـاغل و تجربـه کمتـر در زمینـه آمـوزش
الکترونیکـی آموزشهـای مهارتی با مشـکالت
مضاعفی مواجه شده است.
عیـن خـواه تصریـح کـرد :هـدف ایـن طـرح
پژوهشـی ،ارائه راهکارهای سیاسـتی پیشـنهادی
بـرای مراکـز آمـوزش عالـی در مراحـل مختلـف
بحران کرونا اسـت .در این راسـتا ،ایـن بحران در
سـه مرحله دسـتهبندی شـده که مرحله اول ،اوج
و شـیوع بیمـاری اسـت کـه مراکـز آموزشـی و
همچنیـن بسـیاری از مشـاغل تعطیـل هسـتند و
شـیوه نامههـای محدودیتی بهداشـت در سـخت
گیرانـه تریـن حالـت خـود برقـرار اسـت ،مرحله
دوم مرحلـه میانـی یعنی هنگامی اسـت که مراکز
آموزشـی و مشـاغل بـه تدریـج بازگشـایی مـی
شـوند .مرحلـه سـوم هـم مرحلـه نقاهـت یعنی
بهبود و تسریع پیشرفت بعد از کرونا است.
وی خاطرنشـان کـرد :تالش محققـان در این
طـرح ارائـه و اولویتبنـدی راهکارهای سیاسـتی
مناسـب بـرای آموزش عالـی مهارتی ،در سـه فاز
شـیوع ،بازگشـایی و نقاهـت ناشـی از کرونـا در
پنـج حـوزه اقدامـات بهداشـتی ،اقدامـات اداری

جهـت محافظـت از عملکرد سیسـتم آموزشـی،
حمایتهـای مالـی ،حمایتهـای اجتماعـی-
عاطفـی از جامعه دانشـگاهی و اقدامات حمایتی
جهت استمرار فعالیتهای آموزشی است.
ایـن دانشـجوی دکتـری برنامهریزی توسـعه
آمـوزش عالـی تصریـح کـرد :اولویتهـای
اصلـی تعییـن شـده در فـاز شـیوع ،اقدامـات
بهداشـتی و راهكارهایـی جهـت کاهـش افـت
یادگیـری ،در فـاز بازگشـایی ،ارتقـا و بهبـود
یادگیـری ،جبران شـكاف آموزشـی و بازگشـایی
بـر اسـاس انعطافپذیـری و در فـاز نقاهـت،
تغییـرات سـاختاری در برنامههـای آمـوزش
مهارتـی و حرکـت بـه سـمت تقاضامحـوری
برنامههـای آموزشـی مهارتـی جهـت توانایی به
پاسـخگویی بـه تغییـر الگوهـا ،لـزوم بازبینی و
بازتعریـف نیازهـای مهارتـی مورد نیاز بـازار کار
و بـه روزرسـانی برنامههـای درسـی و چابكـی
برنامههـای درسـی بـا توجـه بـه تغییـرات
مهارتهاست.

طراحی برنامههای آموزشی تلویزیونی:
الگویی در آموزشهای دانشگاهی

دکتـر علیرضـا مـرادی ،سـخنران بعـدی این
همایـش کـه از دسـت انـدرکاران برنامههـای
آموزشـی تلویزیونی اسـت در سـخنرانی خود به
ارائـه الگویـی در آموزشهـای تلویزیونـی
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پرداخـت و گفت :مسـألهای که مـن را وادار کرد
کـه در همایـش بـه ایـن موضـوع بپـردازم ایـن
اسـت کـه اکثـر کسـانی کـه بـه سـاخت
برنامههـای آموزشـی تلویزیونـی (اعـم از
برنامههـای سـیما و دیگـر محتواهـای آموزشـی
ویدیویـی) اقـدام میکنند یـا آموزش را درسـت
نمیشناسـند یا تلویزیون را یعنـی یا متخصصان
تلویزیـون هسـتند و آمـوزش را خـوب
نمیشناسـند یـا اسـتادانی هسـتند کـه بـا قواعد
برنامـه سـازی تلویزیونـی آشـنایی ندارنـد .ایـن
مسـئله باعث شـده کـه از قابلیتهای آموزشـی
تلویزیون آن طور که باید استفاده نشود.
وی در خصـوص اهدافـی کـه در حیطههای
مختلـف در قالـب برنامههـای تلویزیونـی قابـل
تحقـق اسـت گفـت :در حیطـه شـناختی اگـر
برنامـه سـازان تلویزیـون بخواهند برنامـه ای در
سـطح دانشـگاهی بسـازند ظرفیتهـای خوبـی
وجـود دارد ولی تلویزیون بـرای آموزش عمومی
در حیطـه شـناختی چنـدان کارایـی نـدارد .در
حیطـه شـناختی علاوه بر سـطح مخاطـب باید
بـه نـوع مهارتهایـی کـه قصد آمـوزش آنهـا را
ً
داریـم توجـه کنیـم .طبعـا مهـارت ذهنـی کـه
نیازمنـد تعامل آمـوزش دهنده و آمـوزش گیرنده
باشـد در برنامههـای تلویزیونـی بـه صـورت
ناقـص جلـوه کـرده اسـت چـرا کـه این رسـانه،
تعاملی نیست.
در حیطههـای حرکتـی اگـر قـرار باشـد فقط
توالـی حرکتهـا و مجموعـه رفتارهـا را آموزش
دهیـم ،تلویزیـون ابـزار مناسـبی اسـت ولـی در
مـواردی کـه تمریـن و ممارسـت الزم اسـت در
حیطـه حرکتـی آمـوزش تلویزیونـی کارایـی
نـدارد .در حیطههـای نگرشـی هم اگـر تغییر در
نـوع نگـرش مطـرح باشـد تلویزیـون رسـانه
مناسبی است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا تأکیـد بـر ضـرورت

شـناخت مخاطبـان تلویزیـون (فراگیـران
آمـوزش) از لحـاظ سـن ،جنسـیت ،طبقـه،
قومیـت و … گفـت :بایـد ابتـدا مخاطـب را
شـناخت یعنی مشـخص کـرد که فردی کـه باید
تغییـر کنـد ،کیسـت؟ وضعیـت فعلـی او و
تغییـرات مـورد انتظـار چیسـت؛ یعنـی برنامـه
آموزشی قرار است چه فاصلهای پر کند؟
وی در پایـان با بیان اینکـه صرف متخصص
بـودن در یـک حـوزه علمـی بـه معنـای قابلیـت
سـاخت برنامـه تلویزیونـی آموزشـی نیسـت
اظهـار داشـت :بایـد در ابتـدا بررسـی کـرد کـه
اهـداف آموزشـی مـورد نظـر بـا امکانـات
تصویـری قابـل تحقـق اسـت یـا نـه .توجـه بـه
امـکان تبدیـل خط محتـوا بـه زبـان تلویزیونی،
دوگانـه مطالـب ضـروری و تصویری ،سـکانس
بنـدی محتـوا و توالی مضامین آموزشـی از دیگر
مـوارد ضـروری در سـاخت برنامـه آموزشـی
تلویزیونی است.

ابعاد و الزامات رفتار اخالقی در
محیطهای یادگیری و آموزش
الکترونیکی

آخریـن سـخنران پنـل اول همایـش ،دکتـر
عیسـی رضایـی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
مجـازی علـوم پزشـکی بـود کـه در سـخنرانی

خـود ،ابعـاد و الزامـات رفتـار اخالقـی در
محیطهـای یادگیـری و آمـوزش الکترونیکـی
پرداخت.
وی در بیـان پیـش فرضهـای ایـن پژوهـش
گفت :محــیط حـاکم بــر یادگیری الکترونیکی
بـا محیـط رایـج در آمـوزش حضـوری متفاوت
اسـت .اگـر چـه اصـول و ارزشهـای اخالقـی
ً
بعضـا کلـی و جهــان شــمولند امـــا ممکــن
ً
اسـت هـر یـك از ایـن مفاهیـم -مثلا رفتـار
محترمانه – در حــوزههای مختلــف مصـادیقی
متفاوت از دیگر حوزهها پیدا کند.
بـه گفتـه وی ،اخلاق در یادگیـری
الکترونیکـی مجموعــه ثــابتی از قواعد نیسـت
کـه فـرد مقابــل خـود قـرار میدهـد تـا بدانها
عمل کند ،بلکــه فراینــدی پویاســت و با توجه
بـه توسـعه مـداوم فناوریهـای دیجیتـال،
مصادیق رفتارهــای اخالقـی بـه طور مستمر در
حال تغییــر اســت؛ بنـابراین گفتمــان اخـالق
در فضــای مجــازی و تدوین و توسـعه کدهای
اخالقی همچنان ادامه دارد.
بـه گفتـه دکتـر رضایـی براسـاس ایـن پیـش
فرضهـا در آمـوزش مجـازی هنـوز تعریـف
درسـت و جامعی از اخالق مجازی ارائه نشــده
و کاربـران ،فراگیـران و مدرسـان همانند دنیــای
واقعــی ،خــود را ملــزم بــه رعایت چارچوب
اخالقی نمیدانند.
وی بـا بیان ایـن که برای کارآمـدی یک جامعه
مجـازی و دسـتیابی بـه اهـداف غایـی یادگیـری
اثربخش ،تدوین اسـتانداردها و کدهای اخالقی و
الـزام همـه به تبعیـت از آنهـا از ضروریات اسـت،
اظهار داشـت :البته این دیـدگاه مخالفانی هم دارد
کـه اسـتدالل میکننـد وابسـته کـردن اخلاق بـه
کدهای دقیق بسـیار محدود کننده بوده و اسـتقالل
حرفـهای را از بیـن میبـرد .همچنیـن باعـث
میشـود که تفکر انتقـادی آنها در مـورد عملکرد
خود محدود شود.

پنـل دوم :ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی
فضای سایبر دانشگاهی

استقالل دانشگاه در دانشگاههای
سایبری آینده

دکتـر رضـا ماحـوزی ،دانشـیار مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی هـم در پنل بعد
از ظهـر همایـش کـه بـه ابعـاد فرهنگـی و
اجتماعـی فضـای سـایبر دانشـگاهی اختصاص
داشـت به مقوله اسـتقالل دانشـگاههای سایبری
پرداخـت و بـا اشـاره بـه ضـرورت کـوچ جـدی
دانشـگاه بـه فضای سـایبری در آینـده تالش کرد
بـه این سـؤال پاسـخ دهـد کـه درک امـروز ما از
مفهـوم اسـتقالل دانشـگاه تا چه حد بر دانشـگاه
سایبری منطبق خواهد بود و دوام خواهد آورد.
وی بـا اشـاره بـه این که بحث فلسـفی جدی
دربـاره اسـتقالل دانشـگاه ،نخسـتین بار توسـط
کانـت در کتـاب «نـزاع دانشـکدهها» مطـرح
شـده اظهار داشـت :کانت بـه جد خواهـان این
بـود که دانشـگاه هویتی بیش از دانشـکدههایش
داشـته باشـد و لـذا تأکیـد داشـت کـه بایـد
بندهایـی کـه دانشـکدهها را بـه نهادهـای قدرت
بیـرون دانشـگاه وصـل میکننـد ،پـاره کـرد تـا
دانشـکدهها هویـت خـود را در نسـبت با هویت
دانشـگاه بـه دسـت آورنـد .کانـت سـازوکار این
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مسـأله را ذیـل «نـزاع دانشـکدهها» بـه بحـث
گذاشـته اسـت .نزاع دانشـکدههایی که صاحب
قـدرت بودنـد بـا دانشـکده فلسـفه که براسـاس
طرحـی کـه از آینـده داشـت ،رفـاه جامعـه،
سـعادت اخالقـی انسـان ،تحقـق حقـوق
شـهروندی را دنبـال میکـرد .کانـت معتقـد بود
دانشـگاه بایـد خود را بـا طرحی که فلسـفه برای
آینـده جامعـه بشـری دارد تنظیم کند و دانشـکده
فلسـفه بـه عنـوان اتـاق فکـر دانشـگاه شـناخته
شود.
دکتـر ماحـوزی خاطر نشـان کرد کـه بعد از
کانـت ،فیلسـوفان دیگری هم به بحث اسـتقالل
دانشـگاهها پرداختنـد مثـل «هایدگـر» کـه در
خطابـه ریاسـت دانشـگاه فرایبـورگ کـه تحـت
عنـوان «خوداظهاری دانشـگاه» هم مطرح شـده
اسـت .یـا «جـان سـرل» کـه در رسـاله «آزادی
آ کادمیـک» سـعی کـرد یکـی از همبسـتههای
اسـتقالل دانشـگاه را مطـرح کنـد یـا حتـی
«دریدا» که در رسـاله «اهرم یا نزاع دانشـگاهها»
کوشـید این مقولـه را مطـرح کند که دانشـگاهها
در معنـای فعلـی چگونـه فاقـد اسـتقاللاند و
دسـتیابی بـه اسـتقالل دانشـگاه بـه چـه معنایی
میتواند باشد.
دکتـر ماحـوزی در ادامـه بـه برخـی متـون
مـورد توافـق در ایـن زمینـه مثـل بیانیـه لیسـبون
اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن بیانیـه کـه سـال
 ۲۰۰۷توسـط انجمـن دانشـگاههای اروپایـی
تصویـب شـده ،چهـار رکـن بـرای اسـتقالل
دانشـگاه مطـرح شـده کـه سـه رکـن اول یعنـی
اسـتقالل مالی ،اسـتقالل سـازمانی و اسـتقالل
اسـتخدامی ،شـرط الزم برای تحقق رکن چهارم
یعنی استقالل علمی است.
بـه گفتـه وی ،اسـتقالل علمـی دانشـگاه بـا
اسـتقالل در تدریـس و پژوهـش ،آزادی بیـان در
ارائـه مطالـب و یافتههـای پژوهشـی ،تشـکیل
حلقههـای علمـی و روابـط آ کادمیـک و ارتبـاط

با مجامع علمی جهانی معنا مییابد.
دکتر ماحـوزی تصریـح کـرد :در واقع بحث
ایـن اسـت کـه دانشـگاه بایـد خـود منطقـی
مسـتقل از منطـق حوزههای چهارگانه سیاسـت،
دیـن ،اقتصـاد و نظامیگـری به دسـت آورد و بر
اسـاس منطـق ویـژه خود کـه معرف اسـتقالل و
هویـت مسـتقل آن اسـت عمـل کند ،حـاال چه
در مـدل آلمانـی دانشـگاه باشـد ،چـه در مـدل
فرانسـوی یـا مـدل انگلیسـی -آمریکایـی یـا هر
مـدل دانشـگاهی دیگـر .نهادهـای قـدرت
سیاسـی ،اقتصـادی ،نظامـی و دینـی بـا سـه
مکانیسـم نظارتـی و کنترلـی ،اداری و حقوقی و
مالـی و آموزشـی همـواره اسـتقالل دانشـگاه را
تهدیـد میکننـد؛ بنابرایـن بـه نوعـی نـزاع
اسـتقالل -قـدرت را داریـم و هـر یـک از ایـن
ً
چهـار نهاد دائمـا تلاش میکنند برای دانشـگاه
سیاستگذاری و برنامهریزی کنند.
دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی خاطرنشـان کـرد :اگر به شـرایط فعلی
خودمـان نـگاه کنیـم میبینیـم ایـن نهادهـا
چگونـه بـا بندهـای قدرتمندشـان دانشـگاه را به
سـمت خـود میکشـند و از دانشـگاه انتظـار
دارنـد بـه عنـوان یـک مسـتخدم ،خواسـتههای
آنها را دنبال کند.
مترجـم کتـاب «نـزاع دانشـکدهها» تصریح
کـرد :کانـت در پاورقـی فصـل اول ایـن کتـاب،
تمثیـل زیبایی دارد؛ پیرمردی بـازرگان در جواب
به شـاهزادهای کـه راهـکار رونق اقتصـادی را از
او جویـا شـده بـود ،گفـت «راههـا را امـن کنید،
سـکه ضـرب کنید و دیگـر کارها را به مـا واگذار
کنید» یعنی در کار ما دخالت نکنید!
همیـن ایـده ،بنیـان ایـده اسـتقالل دانشـگاه
اسـت .کار دانشـگاه را به خـود دانشـگاه واگذار
کنیـد نـه اینکـه از بیرون برای دانشـگاه سیاسـت
گذاری کنید!
وی در ادامـه بـه دوگانـه عاملیـت -سـاختار

اشـاره کـرد و گفـت :آنچـه در بیانیـه لیسـبون و
سـایر اسـناد مربـوط به ارکان اسـتقالل دانشـگاه
بسـیار پررنگ اسـت ،بحث سـاختار است .این
در حالـی اسـت کـه در ایـن تحلیـل موضـوع
عاملیـت و سـوژگی نادیـده گرفتـه شـده و فرض
شـده کـه ایـن سـوژه نقشـی نـدارد در حالـی که
ً
اتفاقـا برعکـس ،اگـر بهعنـوان مثـال ،موقعیـت
مـرزی خـود را در شـرایط پاندمـی اخیـر و
غیرحضـوری شـدن در نظر بگیریـم میبینیم که
در سـه تـرم اخیـر بـه دلیـل شـرایط کرونـا در
موقعیتـی قـرار گرفتهایـم کـه از پشـتوانههای
آموزش کالسـیک پیشـین اسـتفاده میکنیم و در
عین حال ،شـکل و ظاهـر رفتارمـان را به فضای
سـایبری منتقـل کردهایـم .یعنی وضعیتـی داریم
کـه میخواهیـم از آن اسـتفاده و عبـور کنیم و به
وضعیـت مطلـوب برسـیم .یکـی از دو رکـن
اساسـی دانشـگاه در شـرایط فعلـی ،کنشـگران
دانشـگاهی هسـتند که باید مهارتهـای الزم را
داشـته باشـند تـا بتوانیـم از آن شـرایط اسـتفاده
کنیـم و در موقعیـت مطلـوب بعـدی مسـتقر
شویم.
دکتـر ماحـوزی با اشـاره به شـش رکن تحقق
دانشـگاه سـایبری از دید دکتر بـازرگان گفت :از
این شـش رکـن یا شـش حالـت اسـتفاده از وب
کـه در سیاسـتهای تدوینـی در مؤسسـه هـم
ً
ذکـر شـده انـد ،صرفـا وضعیتهـای پنجـم و
ششـم بـه مثابـه دانشـگاه سـایبری محسـوب
میشـود و لذا صـرف اسـتفاده از وب ،به معنای
ورود بـه دانشـگاه سـایبری نیسـت .ایـن بدیـن
معنـا اسـت کـه نقـش سـوژهها در ایـن تغییـر و
ارتقـا بـه مراحـل پنجـم و ششـم بسـیار پررنـگ
است.
وی بـا طـرح این سـوال کـه در دوگانه سـوژه
(عاملیـت) و سـاختار ،نقـش کنشـگران
دانشـگاهی بـه مثابـه سـوژههایی کـه میتواند به
مـا در انتقـال از وضعیـت کالسـیک پیشـین بـه

وضعیـت سـایبری آینـده کمـک کننـد تـا چنـد
حـد اسـت؟ گفـت :بـرای پـی بـردن بـه میـزان
اهمیـت ایـن نقـش بایـد بفهمیـم در فضـای
سـایبری یادگیـری چگونـه رخ میدهـد،
هویتهـا آنجـا چگونـه تعریـف میشـوند،
ارتباطـات بـه چـه نحـوی شـکل میگیرنـد و آیا
ً
دقیقـا همان شـناختی کـه از دانشـگاه حضوری
پیـش از کرونا داشـتیم با دانشـگاه سـایبری یکی
اسـت یـا اینکه فضـای هویتی دانشـگاههای غیر
حضـوری و مجـازی ،متفـاوت و دگرگـون شـده
است.
معاون پژوهشـی مؤسسـه مطالعات فرهنگی
و اجتماعـی اضافـه کـرد :بررسـی یافتههـای
مجموعـه نشسـتها و همایشهای برگزار شـده
توسـط موسسـه و سـایر مراکز ما را بـه این جمع
ً
بنـدی رسـانده که اساسـا در دانشـگاه سـایبری،
ً
هویتهـا و تیـپ ارتباطهـا کاملا متفـاوت
اسـت .آنجـا بـه جـای اینکـه اسـتاد ،دانایـی در
باالی تاالر باشـد و سـبک کالسها ،کنفرانسـی
ً
و سـالنی باشـد ،فراینـد آمـوزش کاملا بـر
یادگیـری اجتماعـی مشـارکتی مبتنـی اسـت که
در آن در فرایند یادگیری چه در الگوی چرخشـی
و یـا در کالس معکوس ،اسـتاد در کنار دانشـجو
قـرار میگیـرد و در آنجا دنبال نوعـی از یادگیری
بـه نـام یادگیـری عمیـق هسـتیم کـه بـه صورت
دسـته جمعـی و مشـارکتی به دسـت میآید .نوع
ارتباطهـا هـم فرازمانـی ،فرامکانـی و فرازبانـی
اسـت کـه ایـن امـکان را بـه مجموعه کنشـگران
در فضـای وب دانشـگاهی میدهـد کـه بـا
الگوهایـی متفـاوت فرایند یادگیـری (پداگوژی)
را پیش ببرند.
وی افـزود :بـه عنـوان مثـال در برنامـه
 MOOCمدلـی از دانشـجومحوری عرضـه
میشـود کـه در آن دانشـجو میتوانـد در تعییـن
راه و روش و محتـوا و فرآیندهـای محصـول
محـور و محتوامحـور آمـوزش مشـارکت جدی
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داشـته باشـد و مصـرف کننـده صـرف دادههایی
که استاد به او ارائه میکند نباشد.
وی خاطرنشـان کـرد :قبـول اینکـه یادگیـری
یـک فراینـد مشـارکتی و جمعـی اسـت مـا را از
اقتـدار سـنتی اسـتاد دور میکنـد و حتـی در
الگـوی بهسـازی کـه دانشـگاه اسـتنفورد مطرح
کـرده میتوانیم بـه درک متفاوتی از زمان برسـیم
و از زمانهـای مختلـف و هـر آنچـه بـه عنـوان
قالـب یادگیـری عرضه شـده گـذر کنیـم .این به
معنـای نامحـدود بـودن تولید روشهایی اسـت
کـه ایـن هویـت جدیـد را میسـازد یعنـی
ً
شـرایطی کاملا ژلـهای و منعطـف را پیـشرو
ً
داریـم کـه اساسـا از قبـل نمیتـوان بـرای آن
سیاسـتگزاری کـرد؛ در واقـع اینجـا یادگیـری،
یـک محصول نیسـت بلکه خـود فرایند اسـت و
اینکـه ایـن یادگیـری چگونـه محقـق میشـود،
پهنه کنشـگران آن چقدر اسـت و سـواالت دیگر
از ایـن دسـت ،مسـائلی اسـت کـه قابـل
سیاستگذاری پیشینی نیست.
وی خاطرنشـان کرد :باید ببینیم در دانشـگاه
سـایبری این سـوژههای بسـیار فعـال در مواجهه
بـا ارکان چهارگانه اسـتقالل دانشـگاه (اسـتقالل
سـازمانی ،اسـتخدامی ،مالـی و علمـی) چـه
بازتعریفـی از آنهـا دارنـد و چـه الگویـی از
اسـتقالل دانشـگاه در یـک دانشـگاه سـایبری
قابـل ارائـه اسـت .همچنـان کـه ذکر شـد ،تیپ
ً
کنشـگران دانشـگاهی کاملا متفـاوت اسـت و
نمیتوانیـد بـا الگوهـای سـازمانی پیشـینی بـا
آنهـا برخـورد کنیـد بلکه بایـد الگویی باشـد که
این کنشـگران را به رسـمیت بشناسـد و حمایت
کنـد نـه اینکـه خـودش سـدی مقابـل ایـن افراد
باشـد .در وجـه اسـتخدامی و جـذب نیـروی
ً
انسـانی و قوانیـن مربوطه هـم طبعـا نمیتوان از
الگوهای استخدامی قدیم استفاده کرد.
دکتـر ماحـوزی بـا بیـان ایـن کـه موضـوع
اسـتقالل مالی همواره یکی از پاشـنه آشـیلهای

دانشـگاهها در مواجهـه بـا سـلطه طلبـی
قدرتهـای بیرونـی بـوده تـا جایـی که بـه تعبیر
دریـدا آنهـا را بـه اسـم دانشـگاه درآمـدزا،
پژوهشـی و … بـه حیاتـی انـگلوار کشـیده
است ،اظهار داشت:
دانشـگاهها میتواننـد اقتصادهـای مسـتقل
مبتنـی بـر وب را تعریـف کنند .اخذ شـهریه و از
آن مهمتـر حمایـت خیریههـا هـم میتوانـد بـه
اسـتقالل دانشـگاه از مراکـز قـدرت مالـی کـه
تلاش دارنـد آنهـا را ابـزار دسـت خـود کننـد
کمک کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه چهارمیـن و مهمتریـن
رکـن ایـن اسـت کـه در فضـای وب ،اسـتقالل
علمـی دانشـگاه چگونـه شـکل خواهـد گرفـت
گفـت :بـا توجه به تفـاوت آن عرصـه و تحوالت
در عرصـه وب و انقلاب صنعتـی چهـارم
حکمرانـی آینـده هـم بـه شـکلی خواهد بـود که
دولتهـا تـا  ۱۰سـال دیگـر ناچـار میشـوند به
این فضا وارد شـوند؛ بنابرایـن اعمال محدودیت
بـرای دانشـگاهها در ایـن حـوزه به معنای بسـتن
راه خیـر و منفعـت بـر خـود آنهاسـت .صلاح
دولتهـا در ایـن اسـت کـه دخالتـی در کار
دانشـگاهها نداشـته باشـند و از بیـرون نظارهگـر
نـزاع آ کادمیـک بین اسـتادان و گروههـای علمی
و دانشـکدهها و حتـی دانشـگاهها باشـند کـه
ً
قطعـا حاصـل ایـن منازعات به سـود دولـت نیز
خواهـد بـود .امیـدوارم دولتهای ما هـم آنقدر
خردمنـد باشـند کـه چنیـن مواجهای با دانشـگاه
داشته باشند.

مفاهیم ضمنی فرهنگ سایبری در
تعامالت اساتید و دانشجویان

در ادامـه ،دکتـر آزاده مهرپویان ،عضو هیئت
علمـی دانشـگاه والیـت در مقالـه خـود بـه
مفاهیـم ضمنـی فرهنـگ سـایبری در تعاملات
اسـاتید و دانشـجویان و چالـش هـا ،نیازهـا و
راهکارهای آن پرداخت.
وی بـا بیـان ایـن کـه منظـور از فرهنـگ
سـایبری ،توضیـح سـیالیت و گشـودگی فرهنگ
هایـی اسـت که در یـک محیط آنالیـن تولید می
شـوند ،اظهار داشـت :فرهنـگ هـای اینترنتی نه
مـرز ،نه محدودیـت و نه ممانعت نمیشناسـند.
ایـن فرهنگها ،مسـیرهای از پیش تعیین شـده را
دنبـال نمیکننـد و در موقعیتهـای از پیـش
تعیین شـده وجـود ندارند .فرهنگهای سـایبری
خـود را بـر اسـاس یـک منطـق خـاص ،هویت
ثابـت یـا مجموعـهای از قوانیـن تعییـن شـده
توسـط یـک فضا یـا مکان دیگـر بیـان نمیکنند.
آنهـا از مکانـی بـه مکان دیگـر ،از گـرهای به گره
دیگـر جریـان مییابنـد و بـا ایـن کار ،منطـق،
روابـط ،معانـی ،رفتارها و ذهنیاتـی را که قبال در
هـر مـکان ،هر گره و هـر سـایتی در اینترنت پیدا
شده بود ،بازنویسی میکنند.
دکتـر مهرپویـان در ادامـه از ضعـف
زیرسـاخت هـای ارتباطی و فناورانـه ،ضعف در
پشـتیبانیهای فنـی و سـاماندهی ،کنتـرل و
نظـارت آنها ،عـدم آموزش روشهـای تدریس
در محیـط مجـازی بـه اسـاتید ،عـدم آمـوزش

روشهـا و مهارتهـای مطالعـه در آموزشهای
مجـازی بـه دانشـجویان ،عـدم شناسـایی
آسـیبهای اجتماعـی ،فرهنگـی ،جسـمی و
روانـی دانشـگاهیان و عـدم بـکار گیـری اصـول
ارگانومـی در محیـط آموزشهـا و مطالعـات
مجـازی بهعنـوان مهمتریـن مسـایل و چالـش
هـای فضای آموزشهـای مجازی در کشـور یاد
کـرد و گفـت :شناسـایی و رفع ایـن چالشها در
کیفیـت تعاملات اسـاتید و دانشـجویان
تأثیرگـذار اسـت کـه البتـه میـزان اثربخشـی
هریـک بـا دیگـری متفـاوت اسـت اما در بسـتر
رفـع چالشهـای مذکـور میتـوان بـه کیفیـت
آموزشـی مطلـوب و در ادامـه فرهنگسـازی
دانشگاهی قابل قبول دست یافت.
بـازرس اصلی انجمن یادگیـری الکترونیکی
ایـران در ادامـه بـا تأکیـد بـر ایـن که نبایـد نقش
جامعه دانشـگاهی و جمعیت دانشـجو کشـور را
درفرهنـگ سـایبری دسـت کـم گرفـت گفـت:
آمـوزش مهارتهـای فرهنـگ سـایبری بـه
دانشـجویان مـی تواند در فرهنگ سـایبری کالن
کشـور نیـز تأثیرگذار باشـد زیرا آموزههای اسـتاد
و دانشـجوی آمـوزش یافتـه در فضـای سـایبری
دانشـگاهی ،میتوانـد بـه صـورت کالنتـر در
جامعـه خـارج از دانشـگاه نیـز نمـود یابـد و در
سـایر فضاهـای سـایبری هم الگو سـازی و الگو
برداری شوند.
وی در پایـان ،تغییـر سـاختار سـازمانی
دانشـگاهها ،راه انـدازی شـبکههای مجـازی
تخصصـی دانشـگاهی ،شناسـایی انـواع
آسـیبهای تجربه شـده یا احتمالـی با همکاری
کارشناسـان و پژوهشـگران و بررسـی دالیـل آن
آسـیبها ،راه انـدازی شـورای راهبـردی و
کارگروههـای مرتبـط در وزارت علـوم ،توسـعه
مهارتهـای اجتماعـی و فرهنگـی در فضـای
سـایبری دانشـگاهی و واکاوی جایـگاه آموزش،
توانمندسـازی و آگاهـی بخشـی جامعـه
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دانشـگاهی در تعاملات فرهنگـی را از جملـه
ضرورتهـا و راهکارهـای آمـوزش فرهنـگ
سـایبری در تعاملات اسـاتید و دانشـجویان
عنوان کرد.

دانشگاه در فضای سایبری :تغییر
نقشها و انتظارات

80

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

دکتـر فیـروزه اصغـری ،عضـو هیئـت علمی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم در
سـخنرانی خود بـه تغییـر نقشها و انتظـارات از
دانشگاه در عصر سایبر پرداخت.
وی در بخـش اول سـخنرانی بـا اشـاره بـه
چالشهـای سـاختاری ،آموزشـی ،پژوهشـی،
فرهنگـی و مالـی مختلـف تحقـق دانشـگاه در
دوره بحـران کرونـا در ایـران اظهـار داشـت:
بررسـی دیدگاههـا و تجربیـات دانشـگاهیان در
ایـن زمینـه نشـان دهنده این اسـت کـه برخی از
چالـش هـای مطرح شـده ریشـه در چالشـهای
مشـابهی دارنـد کـه دانشـگاهها پیشـتر و در
سـالهای قبل از کرونـا نیز با آن مواجـه بودهاند.
در واقـع برخـی از چالش هـای فعلی دانشـگاه،
پیامـد چالشـهای قبلـی دانشـگاه بـوده کـه مورد
بـی توجهی قـرار گرفته اسـت .فرهنگ دانشـگاه
یکـی از این چالش هاسـت .زیـرا اگرچه ممکن
اسـت برخی از این چالشـها از طریق اختصاص
بودجه مناسـب ،تولید نـرم افزارهای ملـی ،ارتقا
و بهبـود زیرسـاخت هـا ،راه انـدازی دورههـای
توانمنـد سـازی اسـتادان ،تدویـن آییـن نامهها و
دسـتورالعملها قابـل بهبـود و اصالح باشـد ،اما

چالـش فرهنگ دانشـگاه که اسـتادان این روزها
از آن بـا عنـوان افزایـش تقلـب در امتحانـات
مجـازی و نوشـتن پایـان نامـه و رسـاله و دیگـر
سـوءرفتارهای آ کادمیـک نام می برنـد،از طریق
اختصـاص بودجـه و دسـتورالعمل و آییـن نامـه
قابـل رفع نیسـت ،زیـرا نیاز مند تلاش همگانی
و مستمر در مدت زمان طوالنی است.
بخـش دوم سـخنرانی ایشـان بـه این مسـئله
اختصـاص داشـت که وضعیـت دانشـگاهها در
بحـران فعلی کرونا ،نشـان از چالـش دیگری در
دوره پسـاکرونا دارد .این چالش در دوران سـلطه
فناوریهـای نویـن بـر آمـوزش عالـی کشـورها یا
همـان انقلاب صنعتـی چهـارم ،کـه کرونـا
مقدمـه آن بـوده اسـت ،خـود را نشـان خواهـد
داد .در ایـن صـورت چالـش اصلی کشـورهای
در حـال توسـعه ای ماننـد ایـران نه فقـط تقویت
زیرسـاخت هـای فنی و توانمند سـازی اسـتادان
و آییـن نامـه اخلاق دانشـجویان ،بلکـه افـول
دانشـگاه بدلیـل تبدیـل آن بـه ماشـین آمـوزش
خواهـد بـود .زیـرا در چنیـن وضعیتی علاوه بر
افـول نقـش هـای قابـل انتظـار از دانشـگاه،
دانشـگاه هایـی مـورد اسـتقبال جهانـی قـرار
خواهنـد گرفـت کـه بـا کیفیـت تـر و از نظـر
فنـاوری هـای نویـن قدرتمندتر باشـند .یکی از
بدیهیتریـن پیامـد چنیـن وضعیتـی از بیـن رفتن
موجودیت دانشـگاههای کشـورهای ضعیف در
مقابل کشورهای قدرتمند خواهد بود.
وی در پایـان بـه ایـن سـوال پرداخـت کـه
دانشـگاه ایرانـی در یـک دیـدگاه خـوش بینانـه،
چگونـه و بااسـتفاده از کـدام ویژگی هـای مثبت
میتوانـد در برخـی از حوزههـای علمـی خود را
در معـرض اسـتقبال دانشـجویان جهانـی قـرار
دهـد و پرسـش دوم اینکـه دانشـگاه جهانـی
چگونـه بـه تغییـر و تقلیـل نقـش و مأموریـت
دانشـگاهها بـه ماشـین آمـوزش ،واکنـش نشـان
خواهد داد؟

هرمونتیک دانشگاه دیجیتال و
چرخشهای معرفتی بالفعل و بالقوه
آنها

دکتـر عبداللـه کریـ مزاده ،پژوهشـگر
مطالعـات فرهنگـی و نقـد ادبـی در سـخنرانی
خـود با عنـوان «هرمونتیـک دانشـگاه دیجیتال و
چرخشهـای معرفتـی بالفعـل و بالقـوه آنها» به
ایـن مسـأله پرداخـت که دانشـگاه کالسـیک که
نظـام دانایی آن بر اسـاس ذهنیـت آنالوگ تنظیم
شـده در حـال حاضـر بایـد خـود را بـا موقعیت
جدیـد که بـر ذهنیت دیجیتـال ابتنا دارد سـازگار
کنـد و عالوه بـر گذار نظـام دانایـی از آنالوگ به
دیجیتـال ،مأموریـت هـای سـنتی دانشـگاه
(تولیـد ،توزیـع و مصـرف دانـش) هـم در حـال
تغییر است.
نقطـه شـروع او بـرای تبییـن ایـن موقعیـت
پروبلماتیـک ،اشـاره به مقالۀ سـال  ۲۰۱۳باربر
و همـکاران بـا عنـوان «سـقوط بهمـن در راه
اسـت» بود کـه در آن از سـقوط بهمنـی عظیم و
انقلاب در عرصـه آمـوزش عالـی سـخن گفتـه
شـده و ایـن کـه سـقوط ایـن بهمـن منجـر بـه
تغییراتی ساختاری خواهد شد.
بـه گفتـه وی ،اقتصـاد جهانـی بحـران زده،
افزایـش هزینـه های آمـوزش عالـی ،افت ارزش
دورههای آموزشـی سـنتی و دسـترس پذیر شدن
محتوا و تشـدید رقابت در بـازار آموزش عالی از
عوامـل بـروز ایـن انقلاب اسـت کـه در مقالـه

هشـدار داده شـده که ایـن عوامل تغییـر در آیندۀ
نزدیـک تمـام مؤلفههـای دانشـگاه سـنتی از
جملـه خروجـی تحقیقـات ،نقـش دانشـگاه در
جامعـه ،افـراد دخیـل در دانشـگاه ،برنامـه های
درسـی ،پداگـوژی و غیـره را بـه چالـش خواهد
کشید.
دکتـر کریـم زاده تصریـح کرد :از یک سـو با
چالش های سـاختاری و معرفتی روبرو هسـتیم
و از سـوی دیگـر بـا پتانسـیلها و ظرفیـت هـای
عظیـم .حـال ،از منظـر مطالعـات فرهنگـی
آمـوزش عالـی ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه در
چنیـن موقعیتـی ،مسـألهمندی سـوژۀ آ کادمیک
چگونه شـکل میگیرد و نظـام دانایی و وضعیت
اندیشه ورزی او چگونه بازتعریف می شود؟
وی بـا بیـان ایـن کـه چرخـش دیجیتالـی
مختصـات فکـری و گفتمانـی سـوژههای
آ کادمیـک را نیـز تغییـر میدهد ،اظهار داشـت:
گرچـه چرخـش دیجیتالـی ایـن پتانسـیل را دارد
کـه دانـش را دموکراتیـزه کند ،ولـی در عین حال
بـه بازتولیـد هژمونـی و روابـط نامتقـارن قدرت
میانجامـد و مرجعیـت علمـی را در انحصـار
کشـورهای توسـعه یافتـه قـرار میدهـد .دانشـی
کـه در فضـای دیجیتـال تولیـد میشـود ،در
راسـتای تشـدید رویتپذیری کشـورهای توسعه
یافته اسـت و کشـورهای توسـعه نیافتـه همچنان
رؤیتناپذیـر میماننـد .در چنیـن وضعیتـی ،در
دانـش دیجیتالـی تولیـد شـده شـاهد خشـونت
گفتمانـی و بـه تعبیـری «خشـونت معرفـت
شناختی» خواهیم بود.
دکتـر کریـم زاده در پایـان نتیجـه گرفـت که
چرخـش دیجیتالـی بـا تمـام ظرفیتهـای بـه
ظاهـر مثبتـی کـه دارد ،باعـث کانونـی شـدن
معرفـت شناسـی و هسـتی شناسـی کشـورهای
توسـعه یافته خواهد شـد کـه نتیـجۀ آن مرکزیت
زدایـی از کشـورهای در حـال توسـعه و بازتولید
ذهنهای اسـتعمار شـده اسـت؛ لـذا ،باید خود
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را بـرای مواجهـه منتقدانه ،خردمندانـه و عالمانه
بـا ایـن وضعیـت جدیـد پسااسـتعماری آمـاده
کنیم.

 ۲۰درصـد کمتـر از مـردان از اینترنـت تلفـن
همراه استفاده میکنند.
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه  ۱۳۳کشـور
جهـان روش آمـوزش تلفیقـی دارنـد و از
تلویزیـون و رادیـو و آمـوزش مجـازی اسـتفاده
میبرنـد ،اظهار داشـت :بحران کرونا و شـکاف
جنسـیتی دیجیتالـی در حـوزه آمـوزش باعـث
شـده کـه  ۱۰۱میلیـون کـودك از کسـب مهارت
محـروم شـوند کـه  ۱۱میلیـون دخترهرگـز بـه
مدرسه بازنمیگردند.

شکاف جنسیتی دیجیتال و چالش
دسترسی به آموزش در دوران بحران
کووید۱۹-؛ نگاهی به کشورهای
غرب آسیا
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دکتـر لیلا فالحتـی ،عضـو هیئـت علمـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم در
سـخنرانی خود بـه شـکاف جنسـیتی دیجیتال و
چالـش دسترسـی بـه آمـوزش در دوران بحـران
کووید ۱۹-پرداخت.
وی دسترسـی بـه رایانـه و اینترنـت ارزان،
سـواد دیجیتـال ،کیفیـت آموزشهـا و ارزیابـی
مناسـب را از چالشهـای نظـام آموزشـی
دیجیتـال عنـوان کـرد و گفت :در قـاره آفریقا ۹۰
درصـد دانشآمـوزان کامپیوتـر خانگـی ندارند و
 ۸۲درصـد آنها نیز امکان دسترسـی بـه اینترنت
ندارند.
دکتـر فالحتـی کـه کشـورهای غرب آسـیا را
محـور این بررسـی قـرار داده با اشـاره به چالش
شـکاف جنسـیتی دیجیتال گفت :رشد دسترسی
بـه اینترنـت در کشـورهای در حـال توسـعه کـه
حداقـل  ۲٫۹میلیـارد نفـر در ایـن کشـورها
زندگـی میکننـد بیشـتر از طریـق تلفنهـای
همـراه فراهـم میشـود .همچنین زنـان  ۸درصد
کمتـر از مـردان مالکیـت تلفـن همـراه دارنـد و

تأثیرات پاندمی کرونا بر دانشجویان؛
مطالعهای کیفی در میان دانشجویان
دختر دانشگاه ایالم

دکتـر خدیجه کشـاورز ،عضو هیئـت علمی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی هم در
سـخنانی خـود درباره تأثیـرات پاندمـی کرونا بر
دانشـجویان اظهـار داشـت :بحـران کرونـا،
نابرابـری آموزشـی را تشـدید کـرده و پیـش بینی
شـده کـه نـه تنها زندگـی نسـل فعلی کـه زندگی
نسـلهای بعـدی را هم تحـت تأثیر قـرار دهد و
دسـتاوردهای دههـا سـال تلاش در برخـی
زمینههـا را از بیـن ببـرد .گزارشهـای جهانـی
همچنیـن از تأثیـر کرونـا بـر سلامت روانـی
ً
دانشـجویان حکایـت دارد .مثلا بـر اسـاس
تحقیقـی کـه در دانشـگاه بـوردو فرانسـه انجـام
شـده ،در شـرایط قرنطینـه دانشـجویان دو برابـر
بیشتر در معرض اضطراب و افسردگی هستند.
وی در ادامـه با اشـاره به پژوهش گسـتردهای

کـه با هـدف بررسـی تأثیـر دانشـگاه بـر زندگی
دانشـجویان و تحـوالت فکـری آنهـا در دسـت
اجـرا دارد بـه ارائـه یافتههـای بخـش کوچکی از
آن پرداخـت کـه بـه تأثیـرات کرونـا بـر زندگـی
دانشـجویان اختصـاص دارد و بدیـن منظـور
مصاحبههایـی نیمـه سـاختاریافته بـا ۱۵
دانشـجوی دختـر دانشـگاه ایلام انجـام داده
است.
به گفته دکتر کشـاورز در این تحقیق بسـیاری
از تأثیـرات کرونـا بر خـود و خانواده ابـراز نگرانی
و عنـوان کردهانـد کـه تعطیلـی ناشـی از پاندمی،
امـکان تجربـه جذابیتهـای زندگی دانشـجویی
مثـل تنفـس در فضایـی بزرگتـر از دبیرسـتان و
تعامل با اسـتادان و دانشـجویان را که از انتظارات
اصلـی آنهـا از ورود بـه دانشـگاه بـوده را از آنهـا
سـلب کـرده و در مـورد وضعیـت برگـزاری
کالسهای درس آنالین هم مشـکالت و مسـائل
مختلفـی را مطـرح کردهاند که البته در رشـتههای
مختلـف یکسـان نیسـت .بعضـی دانشـجویان
یکی از مشـکالت ایـن کالسها را سـلب امکان
بحـث و تعامـل دانشـجویان بـا اسـتاد عنـوان
کردهانـد و معتقدنـد شـرکت در کالسهـای
مجازی لطفی ندارد!
وی خاطرنشـان کـرد کـه کیفیـت پاییـن
کالسهـای درس هـم کـه یکـی از گالیههـای
همیشـگی دانشـجویان خـارج مرکـز اسـت ،در
پاندمی اخیر تشـدید شـده و فاصله دانشـجویان
تهـران و شهرسـتان و برخـوردار و کـم برخوردار
بیشـتر شـده اسـت .دانشـجویان مـی گفتنـد
وضعیـت برگـزاری کالسهـای آنالیـن بسـیار
آزاردهنـده اسـت و مدعـی بودنـد کـه اغلـب
اسـتادان حـق مطلـب را بـه جـای نمیآورنـد و
تلاش دارنـد هـر طور شـده سـر و تـه کالس را
هم بیاورند!
دکتر کشـاورز تصریح کـرد :موضوع دیگری
کـه طـی ایـن مصاحبههـا در حـوزه فرهنـگ

دانشـگاهی بـه آن اشـاره شـده ،به هـم ریختگی
هنجارهـای مربـوط بـه امتحانـات اسـت بـه
طـوری کـه امتحانـات بـه صـورت مشـارکتی،
جـزوه بـاز و کتـاب بـاز برگـزار مـی شـود! حتی
یکـی از دانشـجویان از ایـن کـه اسـتادش بـه
خاطـر پـی بـردن بـه تقلـب بـا او برخـورد
کـرده گالیـه کـرده و میگویـد در شـرایطی کـه
همـه ایـن کار را میکننـد چـرا بایـد اسـتاد بـه
خاطـر کمـک او بـه یکـی از همکالسـیها در
جریـان امتحـان بـا او برخـوردار کنـد! مسـئله
ً
دیگـر ایـن کـه دانشـجویان خصوصـا در مقطع
دکتـری در مرحلـه نوشـتن پروپـوزال نیازمنـد
برخـورد چهـره به چهـره و گفت و گوی مسـتقیم
با اسـتاد هسـتند تا سـؤاالت پژوهش در فضایی
تعاملـی شـکل بگیـرد ولـی در شـرایط پاندمـی
این امکان از آنها سلب شده است.
دکتـر کشـاورز گفـت :در ایـن تحقیـق
مشـاهده شـد کـه عـدم دسترسـی بـه دانشـگاه
بـرای دانشـجویان رشـتههایی مثـل شـیمی کـه
سـاعتها بایـد در آزمایشـگاه باشـند بسـیار
مشکلسـاز شـده و خـود دانشـجویان هـم از
کیفیـت کار راضـی نیسـتند .مسـئله بعـدی
تعطیلـی خوابگاههاسـت کـه دانشـجویان گلـه
ً
داشـتند کـه دانشـگاه اصلا بـه شـرایط
دانشـجویانی که مجبورند بـرای گذراندن برخی
واحدهـا در شـهر محـل تحصیـل خـود باشـند
توجه ندارند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی بـا بیـان ایـن کـه
دانشـجویانی که بـا آنها مصاحبه شـده به برخی
جنبههـای مثبـت پاندمـی کرونـا مثـل آمـوزش
ضـرورت احتـرام بـه حریـم دیگـران و رعایـت
فاصلـه فیزیکـی و نوبـت (صـف) هـم اشـاره
کردهانـد اذعـان کـرد کـه ایـن پژوهش بـا تعداد
بسـیار محـدودی از دانشـجویان انجـام شـده و
ً
طبعـا امـکان بررسـی جـدی تأثیـرات پاندمـی
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کرونـا بـر زندگـی دانشـجویان فراهـم نشـده؛
دانشـجویانی که صـرف نظر از کرونـا ،زندگی و
تحصیـل در بـی ثباتـی سیاسـی و اقتصـادی
سـالهای اخیـر را تجربـه میکنند کـه به خودی
خـود جـوی از نا امیـدی را بر فضای دانشـگاهها
حاکم کرده است.
دکتـر کشـاورز در پایـان بـا اشـاره بـه این که
در گزارشهـای جهانـی و مقـاالت متعـددی که
مطالعـه کـرده نسـبت بـه وضعیـت بـه مراتـب
بدتـر دانشـجویان مهاجر و طبقات فرودسـت و
مسـائلی مثـل از دسـت دادن کار ،افسـردگی و
میـل بـه خودکشـی ابـراز نگرانـی شـده بـر
ضـرورت انجام مطالعهای گسـترده در خصوص
بررسـی تأثیـرات کرونـا بـر دانشـجویان کشـور
تأکید کرد.

بازگشت به خانه :روایتپژوهی آموزش
مجازی در سال  ۱۳۹۹ایران
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دکتـر افسـانه کامـران ،عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه خوارزمـی هـم در سـخنرانی متفـاوت
خـود بـه روایـت پژوهـی آمـوزش مجـازی در
ایران پرداخت.
وی در خصـوص اهمیـت پرداختـن بـه
روایـت گفـت :روایـت ،بخـش الینفـک زندگی
انسانهاسـت و نوع بشـر ،بدون داسـتان توانایی
زندگـی را نـدارد .داسـتانهایی کـه از افـراد نقل
می شـوند دارای اطالعات ارزشـمندی هستند و
در ایـن بیـن روایـت به حـل موضوعـات پیچیده
در روابـط انسـانی کمـک میکنـد .بخـش

عمـدهای از روایـت بـه تجـارب انسـانی گـره
خورده است.
دکتـر کامـران خاطرنشـان کـرد :بـر اسـاس
نظریـات وبسـتر و مرتـوآ ،روایـت ،تصویرگـر
تجـارب و تالشهـای بشـر در طول تاریـخ بوده
اسـت .روایـت ،تجربـه انسـان را در قالـب
سـاخت و بازسـازی داستانهای شـخصی ثبت
میکنـد و دارای محوریـت فرهنگـی انسـانی
َ
اسـت .افـراد معموال تجربیـات خود بـه ویژه آن
دسـته از تجربیاتـی را کـه بـا دیگـران در ارتبـاط
اسـت کدگـذاری میکننـد .در نتیجـه از طریـق
روایـت و تجربـه انسـانی بـر قاعـده تجـارب
زندگـی ،میتـوان در قالـب کنشـی اجتماعـی-
تاریخـی و حتـی فرهنگـی بـه مفاهیمـی معنادار
دست یافت.
وی در خصـوص مفهـوم روایتپژوهـی هم
گفـت :روایتپژوهـی بـا تحلیـل و نقـد
داسـتانهایی کـه ما نقـل میکنیم ،میشـنویم و
میخوانیـم در ارتبـاط اسـت .همچنیـن بـا
افسـانههایی کـه پیرامون مـا را احاطه کـرده و در
درون تعاملات اجتماعـی مـا جـای گرفتـه اند،
نیـز ارتبـاط دارد .حکایتها ،شـایعات ،اسـناد،
مقاالت منتشـر شـده در مجالت ،سـخنرانیها،
رسـانه و دیگـر متونـی کـه بـه منظـور سـاخت و
انتقـال معنـا در زندگـی روزمـره خـود مـورد
اسـتفاده قـرار میدهیـم ،همگـی ابـزار نقـل
داسـتان محسـوب میشـوند؛ بنابراین کنشها و
رویدادهـای انسـانی بـا تجـارب زیسـته گـره
خـورده و در ایـن حـوزه تولیـد معنـا و روایـت
میکننـد .درنتیجـه میتـوان بـا چارچـوب
بخشـیدن بـه تجربـه انسـانی بـه مفاهیمـی در
حوزههای فرهنگی و تاریخی دست یافت.
وی کـه در تحقیـق خـود مجموعـه ای از
روایتهـا و تصاویـر در خصـوص آمـوزش
مجـازی از منظـر خانوادههـا را جمـعآوری و
بررسـی کـرده در جمعبنـدی تحلیلـی روایتها

و تصاویـر دریافتـی گفـت :فضـای خانههای ما
بـه دلیـل انـواع تداخلهـا و ادغامهـا مناسـب
آمـوزش مجـازی نیسـت کـه مهمتریـن ایـن
تداخلهـا عبـارت اسـت از تداخـل روابـط و
نقشهـا ،تداخـل رسـمی و غیـر رسـمی،
خصوصـی /عمومـی ،تداخـل فضاهـا و روابـط
کـودک با پدر و مادر دانشـجو و مـدرس ،کودک
محصـل بـه اضافه حضور پدر و مـادر در کالس
درس ،بچههـا یـا دانشـجویان محصـل و یـا
همسـران معلم و مـدرس .در پاندمـی اخیر فهم
مـا از خانـه و فضـای خانگـی و کارکردهـای آن
دستخوش تغییر اساسی شده است.

فراتحلیل روایتهای کرونایی
دانشگاهیان

دکتـر حامـد طاهـری کیـا ،عضـو هیئـت
علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی
هـم کـه سـخنران نهایـی پنـل دوم همایـش ملی
«مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی آموزش عالی،
علـم و فناوری و فضای سـایبر در ایـران» بود در
مقالـه خـود بـه فراتحلیـل روایتهـای کرونایی
دانشگاهیان پرداخت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر
روایتهـای متعـدد ،متکثـر و فربهـی پیرامـون
تجربـه رخـداد بسـته شـدن ناگهانـی دانشـگاه و
پرتـاب شـدن در فضاهای سـایبر آمـوزش عالی
در دسـت نیسـت اظهار داشـت :در تحقیق خود
سـعی داشـتهام گزارشـی را از این روایتها ارائه

داده و از دسته بندی روایتها اجتناب کنم.
دکتـر طاهریکیـا در مدخـل بحث بـه مقوله
«دانـش زمینـهای» و تأثیـرات آن بـر تجزیـه و
تحلیـل دادههـا پرداخـت و گفـت :براسـاس این
مفهـوم ،مـا آمیختـه بـا دادههـا هسـتیم و
نمیتوانیـم در بررسـی دادههـا از آنهـا فاصلـه
بگیریـم .دادههـا که از میـدان اجتماع به سـمت
مـا میآینـد ،ابعـاد تاریخـی هـم دارنـد .البتـه
مفهومـی دیگـری هـم داریـم کـه براسـاس آن
میتوانیـم چیـزی را از زمینـهای جدا کـرده و در
زمینـهای دیگـر قـرار دهیـم و بـا ایـن کار
کارکردهای جدیدی را معرفی کنیم.
وی خاطرنشـان کرد :در سـال  – ۱۳۵۸اولین
سـال بعـد از انقلاب – اتفـاق مهمـی در نظـام
فرهنگـی و سیاسـی جمهـوری اسلامی افتـاد و
آن هـم تالشـی بـود کـه بـرای مهندسـی فضـا
یعنـی تفکیـک بسـیار صریـح فضاهـا از هـم
انجـام شـد کـه در آن دوره خیلـی هـم مبنـای
ً
جنسـیتی پیـدا کرد؛ مثال فضای سـواحل شـمال
کشـور ،زنانـه – مردانـه شـد و فضـای انـدرون و
بیـرون هـم از هم جـدا شـد .خیلـی از تفریحها
از بیـرون به انـدرون منتقل شـد و فضای اندرون
تبدیـل شـد به فضـای امنی کـه میتـوان رفتارها
و کنشهایـی را در آن تجربـه کـرد کـه در فضای
بیـرون (ملأ عـام) نمیتـوان آنهـا را انجـام داد
چون ترویج منکر و گناه تلقی میشود.
وی تصریـح کـرد :در نظـام مدیریتـی و
سیاسـی مـا فضاهـا ابـدی و ازلـی تعریـف
شـدهاند یعنـی نباید هیـچ گونه امتزاجـی در آنها
رخ بدهـد کـه اگر بدهـد نوعی ناامنی سیاسـی و
فرهنگـی و اخالقـی (شـرعی) در آن رخ مـی
دهـد .چنیـن نظام مدیریتـی که ایـدهاش بر عدم
ً
امتـزاج فضاهاسـت ،طبعـا هیچ گونـه آمادگی و
برنامـه قبلـی بـرای رخدادهایـی کـه اضمحالل
مـرز به وجود مـیآورد و مرزها را آشـفته میکند
و مرزهـای جدیـد بـه وجـود مـیآورد نـدارد و
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وقتـی ایـن اتفـاق میافتـد ،دچـار سـرگیجگی و
تعلل در تصمیمگیری و برنامهریزی میشود.
طاهـری کیـا بـا بیان ایـن کـه این مسـئله در
دانشـگاههای مـا هم که چنیـن مدیریتی بـر آنها
حاکـم اسـت ،وجـود دارد ،اظهـار داشـت:
برخلاف تمـام دانشـگاههای مـدرن کـه مـرزی
بـه آن صورت ندارنـد و می توانید وارد دانشـگاه
شـوید و بسـیاری از آنها اساسـا به عنوان محلی
توریسـتی و تاریخـی مـورد توجـه هسـتند،
دانشـگاه در کشـور ما به غایت مرزبندی شـده و
نردهبنـدی شـده اسـت بـه طـوری که هر کسـی
نمیتوانـد وارد دانشـگاه شـود و یـک نـوع
انحصـار امنیتـی سیاسـی بـر آن حاکم اسـت تا
جایـی کـه حتی دانشـجویان هـم با هر شـکل و
ظاهـری نمیتواننـد وارد دانشـگاه خـود شـوند.
ایـن بـود کـه وقتـی پاندمـی کرونـا بـروز کـرد و
بحـث دورههـای آنالیـن مطـرح شـد ناگهـان
مرزهـای دانشـگاه مضمحـل شـد و بـا توجـه به
مدیریـت تـوأم بـا تعلـل و صبـر طوالنـی بـرای
اتخـاذ تصمیم ،نوعی شـرایط چالـش برانگیز در
مدیریـت فضـای سـایبری شـده دانشـگاه ایجاد
شـد؛ بـه طـوری کـه تـا مدتهـا اسـتادان و
دانشـجویان همـه از سـرگیجگی مدیریـت
دانشـگاهها میگفتنـد .ایـن مسـئله بسـیاری از
ً
دانشـجویان خصوصـا در رشـتههایی کـه
دروسشـان کارگاهـی بـود را بـا مشـکل مواجـه
کرد.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریـح کـرد :در ایـن
شـرایط ،گویـی دانشـگاه تـازه از خـواب بیـدار
شـده بـود؛ نـه آمـوزش جدی داشـت نه سـامانه
جـدی داشـت و ایـن سـؤال پیـش آمـده بـود که
چـرا دانشـگاههای ما تا ایـن انـدازه در دیجیتالی
کـردن منابـع ضعیـف عمـل کردهانـد .مسـأله
دیگـر ،نبـود راه ارتباطـی بیـن دانشـگاه بـا
دانشـجویان بـود .در دانشـگاههای خارجـی

اغلـب هنـگام ثبـت نـام از دانشـجو تعهـد
ً
ً
میگیرنـد کـه مثلا هفتـهای یـک بـار حتمـا بـه
ایمیـل خـود سـر بزنـد تـا ارتباط بـا دانشـجو از
ایـن مسـیر برقـرار باشـد ولـی کـدام مدیریـت
دانشـگاه در کشـور ما هسـت که بتوانـد با ایمیل
بـا دانشـجویان در ارتبـاط باشـد؟ در مـورد
ً
شـبکههای اجتماعـی هـم کـه دائمـا بـا بحـث
فیلترینـگ و الـزام بـه اسـتفاده از شـبکههای
اجتماعـی بومـی از یـک سـو و عـدم اسـتقبال
مردم از سوی دیگر مواجهیم.
وی افـزود :ورود ناگهانـی بـه فضـای
دیجیتالـی علاوه بـر بحـث عـدم مدیریـت این
فضـا ،ضعـف در مهارتهـای تولیـد محتـوا و
تشـکیل کالسهـای آنالیـن و چگونگی حضور
و غیـاب و ارزیابـی کیفیـت فراگیـری دروس
توسـط دانشـجو ،مسـائل دیگـری مثـل تجربـه
مهارتهـای تقلـب فـردی و جمعـی را هـم بـه
دنبـال داشـت .از جنبـهای دیگر اما درگیر شـدن
هـر چـه بیشـتر اسـتاد و دانشـجو باعـث بـه هم
تنیده شـدن سـه گانه اسـتاد ،دانشـجو و خانواده
شـد؛ امـری کـه در دانشـگاه پیـش از کرونـا
امکانپذیـر نبـود .در فضـای قبـل از کرونـا
نمیتوانسـتید تصـور کنیـد که پدری به دانشـگاه
بـرود و جویـای وضعیـت دختـر یـا پسـر
ً
دانشـجویش شـود؛ اصال به پدر دانشـجو اجازه
ورود بـه دانشـگاه را نمیدادنـد! بـه هـر حـال
شـرایط آموزشـی متأثـر از پاندمـی کرونا سـبب
شـکلگیری یک تنیدگـی احساسـی عاطفی بین
اسـتاد و دانشـجو و خانـواده شـد کـه حاصـل
اضمحلال مرزهای پیشـین و بـه عبارتی ترکیب
مرزهای خودمانی و اداری شد.
دکتـر طاهـری کیـا خاطرنشـان کـرد :فضای
اداری دانشـگاه از سـه کانـال شـنیداری
(اسـپیکر) ،صوتـی (میکروفـن) و دیـداری
(وبکـم) وارد فضـای خودمانـی خانههـا شـد و
اخلاق جدیـدی شـکل گرفـت کـه بـرای آن

آمادگـی نداشـتیم .ایـن امتـزاج البتـه بـه بحـث
ناعدالتـی آموزشـی هـم دامـن زد .ایـن کـه آیـا
ابـزاری دارم کـه این سـه کانـال را برای مـن مهیا
کنـد؟ آیـا خانـهای دارم که اگر دو ،سـه نفر دیگر
در آن کار میکننـد فضایی بـرای برقراری کالس
داشـته باشـد؟ البتـه در ایـن شـرایط فضـای
همدلـی و اشـتراک هـم بـه وجود آمد بـه طوری
کـه بسـیاری از دانشـجویان روسـتایی بـه
خانههـای اقـوام در شـهر میرفتنـد و در آنجا در
کالسهـای سـایبری شـرکت میکردنـد ،افـراد
گوشـیهای همـراه یـا تبلـت بـه هـم قـرض
میدادند و ….
تجربـه کرونـا بـه مـا میگویـد کـه وقتـی
مرزهـا بـه هـم میریـزد و بـه فضـای رخـداد
پرتـاب میشـویم بایـد خـود را بـرای مواجهه با
مرزهـای جدیـد آمـاده کنیـم .نظـام مدیریتی ما
در مواجهـه بـا اضمحلال و امتـزاج مرزهـا و
ترکیـب موقعیتهـای جدید دچار بحران اسـت
کـه در این شـرایط خود را نشـان میدهـد و البته
دچار بیاخالقیهایی هم هستیم.
اختتامیه همایش

ارتباطات دانشگاهی در میدانهای
مکمل

دکتـر هـادی خانیکـی ،اسـتاد ارتباطـات
دانشـگاه عالمـه طباطبائـی هـم در سـخنرانی
خـود بـا اشـاره بـه تجربـه زیسـتهاش در دوره

پاندمـی کرونـا گفـت :یکـی از مهمتریـن
تحوالتـی کـه طـی پاندمـی کرونا تجربـه کردیم
تغییراتـی بـود کـه در عرصـه آمـوزش رخ داد.
ً
شـخصا معتقـدم بهتریـن دوره فعالیت آموزشـی
خـود را کـه بیشـترین رضایت را از آن داشـتم در
همیـن دوره پشـت سـر گذاشـتم کـه وارد یـک
ً
سرزمین کامال مبهم شدم.
وی خاطرنشـان کـرد :دومیـن مسـئله مـن،
طـی تجربـه زیسـتهام در ایـن دوره ایـن بـود کـه
جایگزیـن ایـن خالءهـای حضـور چـه بایـد
باشـد؟ مـا اعضـای هیئت علمـی این امـکان را
داشـتیم کـه گاه در جلسـاتی حضـوری یـا نیمـه
حضـوری یکدیگـر را ببینیـم ولـی گفتگـوی
دانشـجویان بـا هـم و گفـت و گـوی آنهـا بـا
دانشگاه و در دانشگاه چگونه محقق میشود؟
دکتر خانیکـی تصریح کـرد :فرصت دیگری
کـه در ایـن مـدت بـه خوبـی اسـتفاده نشـد این
بـود کـه دانشـجویان بـرای ایجـاد انجمنهـای
صنفـی و علمـی به میـدان آمدند ولـی گروههای
آموزشـی و انجمنهـای علمـی تخصصـی
اسـتفاده کافـی را از ایـن فرصـت نکردنـد .نظام
بروکراتیـک بایـد انعطـاف الزم را در برابـر
ارتباطـات شـبکهای پیدا کند ولی هنـوز عقبتر
است.
ایـن اسـتاد ارتباطـات بـا اشـاره بـه تجربـه
دشـوار ابتلای خـود و همسـرش بـه بیمـاری
کرونـا گفت :با این کـه آدم پرارتباطی هسـتم در
ایـن دوره احسـاس تنهایـی و بیپشـتوانهای
کـردم .تقویـت حس دیگردوسـتی و همبسـتگی
و پشـتیبانی روانـی و اجتماعـی از بیمـاران و
خانوادههـای آنهـا از مهمتریـن عواملـی اسـت
که میتواند در این شرایط به ما کمک کند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه ظهـور شـبکه
اجتماعـی جدیـد «کالبهـاوس» کـه در چنـد
ً
هفتـه اخیـر خصوصـا در آسـتانه انتخابـات
ریاسـت جمهوری و شـورای شـهر در خردادماه
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بـا اسـتقبال زیـادی از سـوی کاربـران ایرانـی
مواجـه شـده گفـت :در فقـدان امـکان بـا هـم
نشسـتن ،پدیـده مؤثـر ارتباطـی کالبهـاوس
زمینـهای بـرای گـوش کـردن بـه سـخن دیگری،
تحمل دیگری و تبادل نظر فراهم کرده است.

کـه مفهـوم فضـای سـوم را مطـرح کـردهام کـه
بیشـتر در خـود کاربـر اسـت نـه در دو فضـای
ً
ً
دیگـر (صرفـا مجـازی و صرفـا واقعـی) مفهـوم
مرکـزی برای مـن مدیریت ذهنی کاربـر اهمیت
دارد .البتـه ذهنـی بـه مفهـوم خیالـی نیسـت .با
تمرکـز بـر مفهـوم فضـای سـوم بتوانیـم یـک
مدیریـت ذهنـی شـناختی بیشـتری از آنچـه بـه
عنـوان فرهنگ نخبه میشناسـیم حاصل شـود و
دانشـجو بتوانـد بـا لینک کـردن چیزهایـی که از
پلتفرمهـای مختلـف میگیـرد نـوآوری هـم
انجام دهد.

ترارسانه ،فضای سوم و کالس درس
مجازی در دانشگاه
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دکتـر مسـعود کوثـری ،عضو هیئـت علمی
دانشـگاه تهـران هـم در سـخنرانی خـود بـه ایده
ترارسـانه (ترنـس مدیـا) و ارتبـاط آن بـا آموزش
مجـازی پرداخـت و گفت :ایـده «ترنـس مدیا»
بـه نوعـی با آمـوزش هـم مرتبـط اسـت .این که
یـک محتـوا را بایـد چگونـه منتقـل کنیـم و یک
محتـوای بـزرگ چـه طـور بایـد بیـن پلتفرمهـا
توزیع شود.
وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه ترنـس مدیـا
میتوانـد تحولـی در آموزش ایجـاد کند ،گفت:
اگـر تقسـیم محتـوای مناسـبی بیـن پلتفـرم
صـورت نگیـرد آموزش اسـتحاله پیـدا میکند و
اثربخشـی آموزشهـای گذشـته کـه ابعـاد
تربیتـی ،اخالقـی و … هـم دارد را نخواهـد
داشت.
دکتـر کوثـری تصریـح کـرد :مفهـوم دیگری
کـه در چنـد سـال اخیـر ذهـن مـن را بـه خـود
مشـغول کرده «فضای سـوم» اسـت که بـا توجه
بـه مفهومـی که جـن کینـز آورده و دایره وسـیعی
از روایـت گوییهـا نیـاز بـه میانجیگـری داریم

سامانههای آموزشی و منازعه در
دانشگاه در عصر همهگیری کرونا

دکتـر عبـاس کاظمـی هـم در سـخنرانی
نهایـی همایش بـه تحقیقی کـه در زمینـه دیدگاه
دانشـگاهیان نسـبت بـه سـامانههای آموزشـی
دانشـگاهی در عصـر همهگیـری کرونـا انجـام
شده ،پرداخت.
وی گفـت :در ایـن مطالعه نظـرات  ۱۲۰نفر
از اسـتادان و دانشـجویان را دربـاره سـامانههای
آموزشـی جویـا شـدم که نتایـج جالبی داشـت.
تصویری که اغلب دانشـگاهیان از سـامانههای
دانشـگاهی دولتـی دارنـد این اسـت کـه راحت
نیسـت و در واقـع همان مواجههای اسـت که در
فضاهـای دیگـر هـم نسـبت بـه سـامانههای
دولتـی مشـاهده میکنیـم .سـامانه آموزشـی
اقتدارطلـب و غیرمشـارکتی دانشـگاه بـرای

خیلیهـا تداعـی کننـده سـامانه اقتدارطلـب و
غیرمشـارکتیای اسـت کـه در فضـای سیاسـی
هم میبینیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطمالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی تصریح کـرد :البته بعضی
دانشـگاهیان هم بودند که بیشـتر موافق اسـتفاده
از سـامانه آموزشـی دانشگاه هسـتند که اغلب از
دانشـگاه عالمـه بودنـد .دسـته دوم ترکیبگراهـا
بودنـد کـه معتقـد بودنـد هـم بایـد از پیـام
رسـانهایی مثـل اسـکایپ و واتـس آپ اسـتفاده
کـرد و هـم از سـامانههای آموزشـی دانشـگاه.
دسـته سـوم تقابـل جوها بودنـد که به طـور کلی
بـا سـامانههای آموزشـی دانشـگاهی مخالفـت
ً
میکردنـد و کال سـه تـرم را بدون این سـامانهها
برگزار کرده بودند.
وی تصریـح کرد :منتقدان سـه دسـته بودند.
دسـته اول منتقـدان فنـی و تکنیکـی کـه ایـن
سـامانهها را از لحـاظ فنـی و تکنیکـی ضعیـف
میداننـد ،دوم منتقـدان تعاملگـرا و
مشـارکتجویان کـه میگفتنـد ایـن سـامانهها
رابطـهای یـک سـویه ایجـاد میکنـد کـه قدرت
دسـت اسـتاد اسـت .دسـته سـوم هم معتقـد به
مفهـوم سـامانه بـه مفهـوم فوکویـی بودنـد یعنی
میگفتنـد سـامانههای آموزشـی دانشـگاه،
سـامانههای کنترلی قدرت هسـتند و به شـیوهای
ً
مشـغول کنتـرل دانشـگاهیان هسـتند .مثلا
میگفتنـد صـدای مـا ضبـط میشـود و بیـگ
ً
دیتایـی شـکل میگیـرد کـه معلـوم نیسـت بعدا
چه اسـتفادهای از آن خواهد شـد .نـگاه تمامیت
خواهانـه ،اداری بـودن و راحـت نبـودن
سـامانههای دانشـگاهی از مـواردی بـود کـه
بسـیاری از پاسـخگویان دربـاره سـامانههای
ً
دانشـگاهی مطـرح کردنـد و تقریبـا همـه معتقد
بودنـد که با ایـن وضع ،آمـوزش مطلوب محقق
نمیشود.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات

فرهنگـی و اجتماعـی خاطرنشـان کـرد :یکی از
مسـائلی کـه دانشـگاهیان مطـرح کـرده بودنـد
مشـکالت ناشـی از عـدم ارتبـاط اسـتاد و
ً
دانشـجویان بود .مثال یکی از اسـتادان دانشـگاه
گیلان گفتـه بـود دانشـجویان ،درس مـن را
آفالیـن را گذراندنـد و بعضـی دارنـد فـارغ
التحصیـل میشـوند در حالـی کـه نه مـن آنها را
میشناسـم و نـه آنهـا مـن را کـه ایـن احسـاس
فاجعه باری است!
گفتنـی اسـت دبیـر علمـی ایـن همایـش،
دکتـر حسـین میرزائـی رئیس مؤسسـه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و دکتـر عبـاس کاظمـی
بودنـد و در برگزاری آن دانشـگاهها و انجمنهای
علمـی و مؤسسـات آمـوزش عالـی متعـددی
مشارکت داشتند.
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همایش مطالعات میانرشتهای در علوم پزشکی
بـا حضـور اعضـای هیئـت علمی مؤسسـه،
زمینههـای فرهنگـی و اجتماعـی آیندهاندیشـی
توسعه میانرشتهایها بررسی شد
در پنـل پایانـی دومیـن سـمپوزیوم مطالعات
میـان رشـتهای در علـوم پزشـکی کـه عصـر پنج
شـنبه  ۳۰اردیبهشـت مـاه بـه مدیریـت دکتـر
حسـین ابراهیم آبادی ،دانشـیار مؤسسه مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی و رئیـس مرکـز نشـر
دانشـگاهی برگـزار شـد ،زمینههـای فرهنگـی و
اجتماعـی آیندهاندیشـی توسـعه میانرشـتهایها
بـا حضـور دکتـر مرتضـی بحرانـی  ،دانشـیار
اندیشـههای سیاسیمؤسسـه ،دکتر فرهـاد بیانی،
اسـتادیار جامعـه شناسـی مؤسسـه ،دکتـر ابـاذر
اشـتری ،اسـتادیار جامعهشناسی مؤسسـه و دکتر
محمـد حسـینی مقـدم ،اسـتادیار آینـده پژوهـی
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی مـورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
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دکتـر ابراهیـم آبـادی ،مدیـر پنـل در تبییـن
مباحـث مـورد بررسـی در ایـن نشسـت گفـت:

بافـت و زمینـه فرهنگـی و اجتماعی مسـاعد که
از مناسـبات انسـانی آغـاز و تـا حوزههـای
فرهنگـی ادامـه دارد ،این زمینـه را فراهم میکند
کـه بتـوان از تجربه های گذشـته پلی بـه آینده زد
و بدیـن ترتیـب ،الهـام بخـش حرکـت نظـام
آموزشـی و اقتصـادی بـه سـمت آینـده اسـت.
وجـه دیگری که حـوزه فرهنگـی – اجتماعی را با
آینـده پژوهـی پیونـد می زنـد ،علـوم اجتماعی،
از فلسـفه گرفتـه تا مطالعـه روندهـای اجتماعی
اسـت که میکوشـد رونـد انتقال وضعیـت آینده
را توضیح دهد.
وی بـا بیـان ایـن کـه یکـی از کارکردهـای
اساسـی علـوم انسـانی ایـن اسـت کـه تبییـن
درسـتی از وضعیـت اکنـون جامعـه و چگونگی
انتقـال بـه وضعیـت آینـده داشـته باشـد ،اظهار
داشـت :علـوم انسـانی همچنین به واسـطه نقش
مهمـی که در آمـوزش و پرورش نسـل آینده دارد
بـا حـوزه آیندهپژوهـی مرتبـط اسـت .دانـش و
مهارتهـای الزم نیـروی انسـانی جامعـه بـرای
الحـاق بـه آینـده و جوامـع پیشـرو بـاز هـم بـه
حـوزه آموزش و یادگیـری برمی گـردد که عمدتا
موضوعـش یـا حداقـل برنامـه ریـزی و
سـازماندهیش بـه علـوم انسـانی برمـی گـردد و
بنابرایـن اگـر بخواهیـم بـرای جامعه آینـده الهام
بخـش باشـیم ،نیازمنـد همـکاری و موضـع
مشـترک با علوم انسـانی و اجتماعی و مطالعات
فرهنگی هستیم.

ابراهیـم آبـادی تصریـح کـرد :یکـی از
مهمتریـن کارهایـی که علوم انسـانی و مطالعات
فرهنگـی بایـد بکنـد ایـن اسـت کـه با توجـه به
فرایندهـای در جریـان در جامعـه ،پنجرههـای
جدیـدی را به سـوی آینده باز کند کـه امیدواریم
بـا توجـه بـه تجربـهای کـه محققـان حـوزه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و علوم انسـانی
در موسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی و
دانشـگاههای کشـور دارنـد بتوانند در ایـن زمینه
ایفـای نقـش کننـد خصوصـا در حـوزه علـوم
پزشـکی کـه در همیـن پاندمـی کرونـا و بیماری
هـای فراگیـر دیگر دیدیم کـه چه قدر با شـدت،
علـوم و حوزههـای مختلف پزشـکی و اجتماعی
و … بـه هـم نیاز دارنـد .البته چنین نیـاز متقابلی
را بیـن علـوم انسـانی و سـایر حوزههـا از جملـه
علـوم مهندسـی هـم میبینیم کـه امیـدوارم این
پیوسـتگی بیـن علـوم پزشـکی و علـوم انسـانی
همچنان ادامه پیدا کند.

از رشتگی تا میانرشتگی؛ شرح
میانرشتگانیچندتجربهمراجعهبهپزشک

در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر مرتضـی
بحرانی ،دانشـیار اندیشـههای سیاسـی مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعی هم در سـخنرانی
خـود به مقوله رشـتگی و میان رشـتگی پرداخت
و در ادامـه بـا بیـان تجربـه مراجعـه خـود بـه
پزشـک به تحلیـل میـان رشـتگانی آن پرداخت.
وی کـه حـدود  ۱۵سـال اسـت در زمینـه مفهوم
میـان رشـتگی در ایـران و جهان در حـال تحقیق
اسـت و بخشـی از نتایـج ایـن مطالعـات را نیـز
سـال گذشـته در قالـب کتابـی بـا عنـوان «میـان
رشـتگی و مسـوولیت» منتشـر کـرده اظهـار

داشـت :میـان رشـتگی در حوزه هـای مختلف،
نیازمنـد تخصصهـای ویـژه اسـت لذا بـا توجه
بـه ایـن کـه در خصوص میـان رشـتگی در علوم
پزشـکی تخصصـی نـدارم ،مطالبـی کـه در این
زمینـه مطـرح میکنـم مبتنـی بر حـدس و گمان
خـودم اسـت .بـه گمـان مـن گونـهای اولویت و
تقـدم در میان رشـتگی علوم پزشـکی وجود دارد
و سـوالم این اسـت کـه میانداری علوم پزشـکی
کجا شـکل میگیـرد؟ برای بـه مفهـوم در آوردن
ایـن حـدس ،ابتـدا گزارشـی از تلقـی
پدیدارشناسـی خـود از میـان رشـتگی ارائـه می
دهـم و سـپس بـه عنـوان یـک موضوع واسـط به
بیـان تجربـه خـود در مراجعـه بـه پزشـک مـی
پردازم که حامی آن حدس باشد.
بحرانـی در بیـان تلقی خـود از میان رشـتگی
گفـت :اگر به تاریـخ علم اندوزی نگاه کنیم ،سـه
گونـه علـم ورزی داریم .یـک گونه ،هم رشـتگی
قدمایـی بوده کـه در آن چیزی بـه عنوان تخصص
وجـود نداشـته اسـت .امـا آنچـه باعـث ایـن
همرشـتگی می شـد ،غایت مهمی به نام رسـیدن
بـه «فضیلـت» بـود .البتـه بـه مـوازات آن در دوره
هایـی خصوصـا از قـرن پنجـم میالدی بـه بعد با
غلبه نظام کلیسـایی در غرب – و در جهان اسلام
از بنـی عبـاس بـه بعـد -غایـت «ایمان» هـم در
کنـار فضیلت جای گرفت ،یعنـی افراد علمورزی
میکردند تا ایمانشان پابرجا بماند.
وی افـزود :وقتـی بـه دوران مدرن می رسـیم
یعنـی از اواخـر قـرون وسـطی ،شـاهد نوعـی
گسسـت در دانـشورزی می شـویم که به شـیوه
«رشـتگی» ،دانـش ورزیـده میشـود .در ایـن
دوره بنـا بـه دالیـل مختلـف از جملـه پیچیدگی
امـور ،دانش به رشـتههای مختلف تقسـیمبندی
شـد .چیـزی کـه در اینجـا غایـت بـود و نظـام
رشـتگی را هدایـت میکـرد بـه طـور مشـخص
مسـاله نظم و امنیـت بود .یعنی اگـر میخواهیم
در جهان شـاهد نظم و امنیت باشـیم بـا توجه به
ایـن کـه دسترسـی بـه تمـام پدیدههـا دشـوار
اسـت ،پـس چنانچـه هر کـس ،بخشـی از این
پدیدههـا را مـورد مطالعـه قرار دهد ،شـاهد نظم
و امنیـت هـم خواهیـم بـود .ایـن بحـث ادامـه
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داشـت تـا از اوایـل قرن بیسـتم – و حتـی از نیمه
دوم قـرن نوزدهـم – شـاهد نوعـی نظـام
دانـشورزی بـه نـام «میانرشـتگی» شـدیم.
امـا آنچـه باعث شـد کـه میانرشـتگی بـه مثابه
سـامان علمورزی قـرار بگیرد ،غایـت دیگری به
نام «مسوولیت» بود.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی با بیان این کـه در یک قرن
گذشـته ،خـود میانرشـتگی هـم در یک شـکل
ظاهـر نشـده و گونههـای مختلف میانرشـتگی
داریـم ،اظهـار داشـت :نـوع اول میانرشـتگی،
««میانرشـتگی پوزیتیویسـتی» اسـت که هدف
آن همچنـان نظـم و امنیـت و هماهنگـی و
همکاری اسـت .دانشـمندان نیازمند این شـدند
کـه نوعـی همـکاری داشـته باشـند کـه از دل آن
«میانرشـتگی پوزیتیویسـتی یـا اثباتـی» متولـد
شـد .گونـه دیگـری از میانرشـتگی هـم هسـت
کـه در کشـورهایی مثـل ایـران گسـترش یافتـه و
میتوانیـم آن را «میانرشـتگی پسـت مـدرن»
بنامیـم و در واقـع بازگشـت بـه همـان «هـم
رشتگی» یا «بحرالعلومی» قدمایی است.
وی خاطرنشـان کـرد :هـدف ایـن نـوع
میانرشـتگی ،همـان فضیلـت گذشـته و همـان
فخرفروشـی ،غنیمت گری و امتیازگیری اسـت؛
یعنـی اسـاتید ما قبل از ایـن که به بلوغ رشـتهای
برسـند کـه نیازمنـد میانرشـتگی پوزیتیویسـتی
اسـت ،ناخنکهایـی بـه دانشهـای دیگـر
میزننـد کـه از رشـته و تخصـص خـود هـم باز
میماننـد و میدانیـم کـه یک جـور مسـابقه هم
داریـم که رشـته خـود را با چسـباندن به دانشـی
دیگـر ،میانرشـتهای معرفـی کنیـم امـا نـوع
دیگـری از میانرشـتگی هـم در جهـان مـدرن
اسـت که «میانرشـتگی پدیدارشـناختی» است
کـه همچنـان بـر چیـزی بـه نـام «مسـوولیت»
تاکید می کند.
بحرانـی تصریـح کـرد :اگـر قـرار اسـت در
دانـشورزی خـود و نسـبت آن بـا کاربسـت
دانـش ،میانرشتهشـناس شـویم ،بایـد ابتـدا
بفهمیـم کـه به چه نوع میانرشـتهای نیـاز داریم.
پیشـنهاد من این اسـت که به نوعی میانرشـتگی

پدیدارشناسـی نیـاز داریـم .اگـر ایـن کار را
نکنیـم ،پدیدارشناسـی پیـش از ایـن که بـرای ما
مثبت و ایجابی باشد ،شرارتبار خواهد بود.
وی بـا طـرح ایـن سـؤال کـه مسـؤولیت
چیسـت ،گفـت :مسـؤولیت ،وابسـته تجربـه
ماسـت .مـا بـا جهـان هسـتیم و
کل جهـان را داریـم تجربـه میکنیـم و
«مسـؤولیت» هـم در نظرگیری شـبکه مربوطیت
زمانـی و مکانـی بیـن ما و سـایر پدیدههاسـت.
در واقـع ،مسـؤولیت ،تجربـه تجربـه اسـت بـه
ایـن معنـی کـه حتی بایـد گاهـی در یک شـبکه
ارتباطـی اخلال ایجـاد بکنیـم؛ مثال از گذشـته
بـه من گفته شـده چـون مـرد هسـتم میتوانم از
خیـرات اجتماعـی بیشـتری برخـوردار شـوم.
مسـؤولیت ،مـن را وادار مـی کنـد کـه در ایـن
شـبکه مربوطیـت اخلال ایجـاد کنـم.
مسـؤولیت در شـبکه ارتباطـی در بحثـی مثـل
حقـوق حیوانـات ،من را بـه آنجا وصـل میکند
کـه از اینجـا جدا شـده و به آن شـبکه مربوطیت
وصل شوم.
بحرانـی خاطرنشـان کـرد :اگـر ایـن
تقسـیمبندی تـا حـدی مقبـول باشـد ،در
میانرشـتگی تقریبـا از رشـتگی و تخصـص
دسـت کشـیدهایم و در عین حال میانرشـته کار
هـم نشـدهایم .از آنجـا کـه میانرشـتگی،
همتافتـه بلـوغ رشـتگی اسـت ،بـا ایـن نحـو از
میانرشـتگی کـه مـا دنبـال میکنیـم از رشـتگی
هم باز میمانیم.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در ادامه با اشـاره به وجود
دو نـوع «تجزیـه» در علـم گفـت :بسـیاری از
معرفتشناسـان بـه مـا گفتهانـد کـه بنیـان علم،
تجزیـه امور اسـت .تجزیـه در این معنـا از ابتدا
بـا انسـان خردمنـد همراه بـوده اسـت .دانش در
لحظههایـی رخ داده کـه پدیـدهای از پدیده دیگر
متمایـز شـده و در ایـن تمایـز تلاش شـده که به
کوچکتریـن بخشهـای آن هـم راه ببـرد .دو نوع
تجزیـه داریم .یکی تجزیه در علـوم طبیعی و در
مواجهـه بـا پدیدههـای طبیعـی بـا هـدف مهـار
کنتـرل و سـلطه بـر طبیعـت و نـوع دیگـری از

تجزیـه در علـوم انسـانی و فرهنگـی اسـت کـه
هدف آن ،آزادی بیشتر است.
وی در ادامـه بـه حدسـی که میخواسـت در
بـاب میانرشـتگی در علـوم پزشـکی مطرح کند
و ایـن سـؤال کـه «علـوم پزشـکی در نـوع
علـمورزی خـود قرار اسـت بـا کدام علـوم دیگر
پیونـد بخـورد تـا میانگـی بـه وجـود آیـد؟»
برگشـت و گفـت :بـرای پاسـخ بـه این پرسـش،
یـک پرسـش مقـدم الزم اسـت و آن ایـن کـه
«بـدن» تـا جایـی کـه موضـوع اصلـی علـم
پزشـکی اسـت ،آیـا پدیـدهای طبیعـی اسـت یـا
اجتماعـی یـا فرهنگـی؟ بـه نظـر میرسـد کـه
علـوم پزشـکی ،علـوم میانجـی هسـتند؛ یعنـی
همزمـان بـا یک پدیـده دو وجـه سـروکار دارند.
بـدن هم طبیعی اسـت و هم چـون دارای روح و
جان است ،فرهنگی و اجتماعی هم هست.
بحرانـی تصریـح کـرد :اگـر ایـن تعریـف را
قبـول داشـته باشـیم کـه علـم پزشـکی بـا بدنـی
سـروکار دارد کـه دارای چیـزی بـه نـام روح و
جان اسـت و نظام رشـتگی هم همیـن جا اتفاق
میافتـد و تخصصهـای پزشـکی معطـوف بـه
اعضایـی از بـدن اسـت ،بـا تغییـر افـق،
میانرشـتگی در علوم پزشـکی این گونـه پدیدار
میشـود کـه علـم پزشـکی بایـد بـا روحـی هم
سـروکار داشـته باشـد که خود را در چیزی به نام
بـدن مینمایانـد و بدنـی که خـود را در جامعه و
بـدن و جامعـهای کـه خـود را در تاریـخ پدیـدار
مـی کنـد .بـا ایـن تعریـف تـا حـدی مشـخص
شـد کـه در تبیین خـود تا چه حد پدیدارشناسـی
را امـری دشـوار و دلهـرهآو میدانـم .در واقـع
میانرشـتگی بـا همـه امـور کنـار میآیـد اال
میانمایگی!
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی در ادامه بحـث ،تجربهای
از مراجعـه خود به چشـم پزشـک را مطـرح کرد
و گفت :سـال  ۹۶دچار چشـم درد شـدم و چون
فوبیای پزشـک دارم ،سـعی کردم پزشـک بسیار
خوبـی را پیـدا کنم .بـا پرس و جو از بسـیاری از
دوسـتان دانشـگاهی بـه چشـم پزشـک حاذقـی
کـه رئیـس یکـی از مراکز چشـم پزشـکی اسـت

مراجعـه کـردم .این پزشـک بـه محـض ورود به
اتـاق ،بـدون ایـن که مـن را بـه عنـوان موجودی
کـه روح هـم دارد ببینـد فقـط دفترچـه مـن را
گرفـت و بعـد از انجـام یـک سـری بررسـیها و
اندازهگیریهـا گفـت «چشـم شـما به آب سـیاه
مبتلا شـده و در صورتـی کـه فـورا عمـل نکنید
نابینـا میشـوید» .خـودش هـم لطـف کـرد و
نوبتـی را در بعـد از ظهـر فـردا بـرای عمـل مـن
اختصـاص داد .بـا یـک دنیـا هـراس از اتـاق
پزشـک خـارج شـدم و بالفاصلـه خـودم را بـه
معـاون مرکز رسـاندم .این پزشـک وقتـی نگرانی
زیـاد مـن را دیـد مـدارک را بررسـی کـرد و حتی
بـدون ایـن کـه ببینـد کـدام همـکارش مشـکل
چشـم مـن را آب سـیاه تشـخیص داده ،گفـت
««چشـم شـما آب مرواریـد دارد و بایـد عمـل
کنید ولی عجله چندانی هم نیست».
وی افـزود :با شـنیدن تشـخیص این پزشـک
کمـی آرام تـر شـدم و یکـی ،دو روز بعـد بـه
پزشـک دیگـری که از دوسـتان یکی از دوسـتانم
و فـردی عالقمند بـه تاریخ و فلسـفه بود مراجعه
کـردم .وقتـی بـه اتـاق او وارد شـدم ،قبـل از این
کـه دفترچـهام را ببینـد از مـن پرسـید مشـکل
چشـمت چیسـت؟ گفتـم خـارش چشـم دارم
گفـت بیمـاری شـما اساسـا چشـمی نیسـت و
منشـا پوسـتی دارد و تجویـز یـک قطـره سـاده
مشکل چشم من را برطرف کرد.
بحرانـی خاطرنشـان کـرد :اگـر بخواهم یک
الگوی سـاده و قابـل اجرا برای میان رشـتهای در
علـوم پزشـکی مطـرح کنم ،گرایـش از تخصص
به دانش پزشـکی عمومی اسـت؛ یعنی پزشـکان
عمومـی مـا میانرشـته کارتـر از همـه پزشـکان
هستند
بـه تعبیر سـاده تر ،پزشـک میان رشـته کار در
هـر تخصـص بایـد باید هـزار دسـت و هـزار پا و
هزار چشـم و … باشـد یعنـی وقتی بیمـاری مثال
بـا درد پـا پیشـش می آید بایـد این پـای دردمند را
پـای خود بداند .به تعبیر پدیدارشناسـی ،پزشـک
میان رشته کار باید موقعیت ساز باشد.
وی تصریـح کـرد :در پدیدارشناسـی قائل به
ایـن هسـتیم کـه مـن انسـان در سـه موقعیـت
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بنیانـی جـای دارم .یعنـی ابتدا در تن خـود ،بعد
در جامعـه خود و در نهایـت در موقعیت جهانی
یـا طبیعـی خـود جـای دارم .میـان رشـتگی در
یـک معنـای کالن ،اشـتراک صـوری موقعیـت
اسـت کـه ترجیـح موقعیـت تـن بـر جامعـه و
جهان را بالموجه می کند.
بحرانـی در پایـان خاطرنشـان کـرد :شـروع
موقعیـت انسـان بـا تـن ،یـک شـروع سیسـتمی
اسـت که هـر پزشـکی کـه بخواهـد میان رشـته
کار شـود بایـد ایـن موقعیـت را به جامعـه و بدن
ارتبـاط بدهـد .ما ظاهرا با تن شـروع می شـویم
امـا شـروع بـدون موقعیـت جامعـه و جهـان
غیرممکـن اسـت و لـذا در «میـان رشـتگی در
پزشـکی» باید با «میـان بدن»« ،میـان اجتماع»
و «میان جهان» سـروکار داشـته باشـیم کـه البته
کاری بسیار خطیر است.

نئولیبرالیسم و سالمت :خوانشی
میانرشتهای از خصوصی سازی
سالمت در ایران
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دکتـر فرهـاد بیانـی ،یکـی دیگـر از اعضـای
هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعـی هـم در سـخنان خـود کوشـید از
منظـری جامعـه شـناختی بـه واکاوی ردپـای
نئولیبرالیسـم در جامعـه ایـران خصوصا در حوزه
سالمت و بهداشت و درمان بپردازد.
وی در معرفـی نئولیبرالیسـم به سرچشـمه آن
(لیبرالیسـم) اشـاره کـرد و گفـت :هسـته اصلـی
لیبرالیسـم ،اسـتقالل بـازار و محـدود و محصور
کـردن نقـش و انـدازه دولـت اسـت .تعریفی هم
کـه از نئولیبرالیسـم در ادبیات این حـوزه جا افتاده
ایـن اسـت کـه منطـق اسـتقالل بـازار را به سـایر

حوزههـای اجتماعـی تسـری بدهیم یعنی انسـان
اقتصـادی را بـه تمـام اصنـاف و اکنـاف زندگـی
فـردی و اجتماعـی از جملـه آمـوزش ،خدمـات
اجتماعی ،سالمت و رفاه تعمیم دهیم.
بیانـی در عین حـال گفت :نئولیبرالیسـم یک
تعریـف دیگر هم دارد که بسـیار مغفـول مانده و
برخلاف مفهومـی کـه در حـال حاضـر از آن
میشناسـیم ،واجـد نـکات مثبـت بسـیاری
اسـت .حتـی میتـوان گفـت برخـی کشـورها
بـدون این که بدانند سیاسـتهای نئولیبرالیسـتی
را اجرا میکنند.
ایـن جامعهشـناس کـه معتقـد اسـت
نئولیبرالیسـم بـه معنـای مثبـت آن از مخاطـرات
لیبرالیسـم مثـل تعیینکنندگـی بـازار فاصلـه
گرفتـه و اتفاقـا بـه دولـت اجـازه میدهـد که در
جاهایـی مثـل خدمـات اجتماعـی و سلامت
مداخلـه کنـد و بحـث بحـث رقابـت و بـازار
محـوری در ایـن حوزههـا مطرح نیسـت ،اظهار
داشـت« :واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـورهای
اسـکاندیناوی به نوعی سیاسـت نئولیبرالیسـم به
معنـای اخیـر دارنـد .البتـه در ادبیاتی کـه امروز
دربـاره نئولیبرالیسـم مطـرح مـی شـود همـان
معنای اول چیرگی دارد».
وی در ادامـه بـه مفهـوم «خـرد لیبرالـی»
اشـاره کـرد و گفت :در خـرد لیبرالـی دولت باید
کوچـک تـر شـود و نقشـش بـه مثابـه مداخلـه
کننـده در بـازار بـه حداقـل برسـد و بخشهـای
زیـادی کـه دولتـی بودنـد خصوصـی شـوند .به
لحـاظ منطـق انسانشـناختی ،انسـان در خـرد
لیبرالـی یـک موجـود محـق و مختـار حسـاب
میشـود کـه خـودش باید و مـی توانـد ،خودش
را اداره کنـد .بـه لحـاظ منطـق ،منطـق محاسـبه
پذیـری بـر ایـن خـرد حکـم فرمـا اسـت یعنـی
منطقـی بـه معنـای منطـق صـوری و محاسـبه
پذیـر .شـاید با تسـاهل بتوانیـم بگوییـم یکی از
آن متغیرهایـی کـه «ماکـس وبـر» در کتـاب
«اخلاق پروتسـتانی و روح سـرمایه داری»
اشـاره میکنـد کـه از مولفههـای شـکلگیری
کاپیتالیسـم و سـرمایهداری در بخش مشـخصی
از غرب بوده ،مبتنی بر این منطق است.

بیانـی تصریـح کرد :خـرد لیبرالی ،انسـان را
بـه مثابـه موجـودی محقـق می شناسـد کـه باید
بـه او خدمـت رسـانی شـود و البته تاکید بسـیار
زیـادی بـر منفعت و سـود دارد و پیـش فرض آن
ایـن اسـت کـه رقابـت براسـاس منطـق بـازار
میتواند بیشـترین سـود را بـرای بیشـترین تعداد
افراد داشته باشد.
براسـاس همیـن دیـدگاه ،همـه چیـز حـول
نیازهـا و خواسـتهها و ترجیحـات انسـان مـی
چرخـد و تاکیـد بر انسـان اقتصادی اسـت یعنی
انسـانی کـه تمـام ترجیحـات و انتخابهـا و
حتـی خدماتی که بـه او ارائه می دهیم براسـاس
منطق بازار یعنی محاسـبه پذیری اسـت .انسـان
اقتصـادی انسـانی اسـت کـه رقابـت و ارزش
هـای مختلـف را براسـاس سـود و هزینـه
اقتصـادی بـرای خـود توضیـح می دهـد و در آن
چارچوب گام بر می دارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در ایـن دیـدگاه
میخواهیـم منطـق رقابـت و سـود حداکثـری،
افزایـش بهـره وری و کاهـش هزینهها را به سـایر
حوزههـا مثـل پزشـکی و اجتماعـی و فرهنگی و
حتی هنـر هـم بیاوریم .برخلاف لیبرالیسـم که
انسـان را تنهـا به مثابه موضوع سـود مـی بیند در
نئولیبرالیسـم ،انسـان را هـم بـه مثابـه موضـوع
سـود و فایـده و هـم موضـوع لـذت مـی بینیـم.
این کـه در جامعـه معاصر انقدر مصـرف گرایی
رشد کرده از مظاهر همین لذت جویی است.
بیانـی تصریـح کـرد :نکتـه بعـدی حکومت
براسـاس عقالنیـت خـود حکومتشـوندهها
اسـت امـا اندیشـه مرکـزی در نئولیبرالیسـم،
نظریـه جهـل و آزادی اسـت که براسـاس آن اگر
همـه چیـز بـرای مـا از طـرف دولـت براسـاس
قانون و ضوابط مشـخص باشـد با آزادی منافات
دارد یعنـی اگـر میخواهیـد بـا آزادی همسـو
باشـید بایـد اجازه دهیـد در یک سیسـتم باز این
پدیـده هـای مختلـف بـا هـم کنـش و واکنـش
داشـته باشـند بـدون ایـن کـه قابـل پیـش بینـی
باشـند و قانـون و نظارتـی بـر آنهـا اعمال شـود.
ایـن آزادی البتـه ناامنیای را هم بـا خود میآورد
کـه متاسـفانه از پیامدهـای نئولیبرالیسـم اسـت

ولـی خـب بـرای نئولیبرالیسـم ایـن در کانـون
توجه است.
بیانـی در ادامـه بـا طـرح ایـن پرسـش کـه
نئولیبرالیسـم چـه مصادیقـی در ایـران خصوصا
در حـوزه سلامت دارد بـه تعریفـی از «دیویـد
هـاروی» اشـاره کـرد و گفـت :هـاروی کـه بـه
زعـم بسـیاری از صاحبنظران حوزه مارکسیسـم،
مهمتریـن مـدرس کتـاب «سـرمایه» اسـت،
میگویـد نئولیبرالیسـم ،نظریـهای دربـاره
شـیوههایی در اقتصـاد سیاسـی اسـت کـه
معتقدنـد بایـد آزادی هـای فـردی و کارآفرینانـه
افزایـش پیـدا کنـد و نهادهایی شـکل بگیرند که
ایـن آزادیهای فردی را در قالـب بازار و تجارت
تضمین کنند.
بـه تعبیـر دیگر ،هسـته اصلـی نئولیبرالیسـم
تاکیـد بـر ارزش هـای اقتصـادی بـازار و وجـود
یـک جامعـه بازارمحـور اسـت یعنـی همـان
منطـق بـازار بـه همـه اکنـاف جامعـه بسـط پیدا
کند.
وی خاطرنشـان کـرد :از مولفههـای
نئولیبرالیسـم این اسـت کـه بازارها مناسـبترین و
کارآمدتریـن نهادهـای نقـش آفریـن در تولیـد و
توزیـع ثـروت هسـتند و از طـرف دیگـر ،خـود
جامعـه را شـامل افـرادی میدانـد کـه مهمترین
ویژگـی انها این اسـت کـه مالحظـات اقتصادی
دارنـد و معتقـد اسـت کـه بـرای شـناخت افـراد
بایـد انگیـزه هـای اقتصـادی آنهـا را شـناخت و
سـوم ایـن کـه رقابـت ،موتـور محرکه بـازار برای
نـوآوری اسـت .یعنـی گفتمـان اقتصادی بسـیار
بازارمحـوری بـر آن حاکـم اسـت .یعنـی سـه
مولفـه اصلـی نئولیبرالیسـم ،بـازار ،مالحظـات
اقتصادی و رقابت است.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی با بیان این کـه از مهمترین
سیاسـتهای اقتصادی نئولیبرالیسـم ،آزادسازی
اقتصـاد از طریـق حـذف کنتـرل قیمتهـا و
واگـذاری قیمتگـذاری بـه بـازار اسـت ،گفت:
براسـاس ایـن دیدگاه ،بازار خـودش مثال دارویی
را کـه اثربخشـی بیشـتری دارد منطقـا و اخالقـا
باالتـر قیمتگـذاری میکنـد .ویژگـی دیگـر
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کاهـش نقـش دولـت در این حوزه و سـوم کمک
هـای مالـی دولـت بـرای ایـن قبیـل خدمـات
اسـت .در ایـران نئولیبرالیسـم بالفاصلـه بعـد از
جنـگ شـکل گرفت و بـا وجود همه شـعارهایی
کـه در حمایـت از مسـتضعفان مطرح میشـد و
حتـی وجـود اندیشـه هـای چـپ ،عملا از
سیاسـتهایی کـه به عنـوان «اجماع واشـنگتن»
از آن یاد میشود ،تبعیت میشد.
بیانـی خاطرنشـان کـرد :در  ۱۹۸۰برنامـه
هایـی مبتنـی بـر سیاسـتهای بانـک جهانـی و
صنـدوق بینالمللـی پـول مطـرح شـد کـه
براسـاس آنهـا بایـد بازارهـا آزاد شـوند ،نقـش
دولتهـا به حداقل برسـد و حداکثر سیاسـتهای
تشویقی برای تشـویق صادرات و سرمایهگذاری
خارجـی از طریـق نظـارت زدایـی و کاهـش
ارزش پـول ملـی اعمـال شـود .ایـن برنامهها که
مبتنـی بر هیچ اجمـاع واقعی نیسـت ،اصطالحا
به اجماع واشنگتن معروفند.
بـه عقیده این جامعهشـناس ،پیگیـری برنامه
هـای اجمـاع واشـنگتن در ایـران طـی دوره
موسـوم به سـازندگی به اوج خود رسـید و با این
کـه در دوره اصالحـات ،کمـی تعدیـل شـد ولی
در دولتهـای نهـم و دهـم بـا وجود شـعارهای
پوپولیسـتی و عدالـت محـور ،عملا بـا طـرح
تحـول اقتصـادی و هدفمنـدی یارانههـا ایـن
سیاسـتها به شـدت پیگیـری شـد .دولتهای
یازدهـم و دوازدهـم هـم همیـن مسـیر را با قوت
پیـش بردنـد .تاکیـد خیلـی زیـادی که بـر اصل
 ۴۴قانـون اساسـی شـده ،خصوصـی سـازی
بهداشـت و سلامت ،کوچـک سـازی دولـت و
واگـذاری کارهـا به بنـگاه های خصوصـی و بی
توجهـی بـه بحـث عدالـت اجتماعـی خصوصا
خصوصی سـازی آمـوزش از اقداماتی اسـت که
در این راستا صورت گرفت.
وی بـا بیـان این کـه ردپـای نئولیبرالیسـم در
سلامت جهانـی بـه دهـه  ۱۹۸۰بـر میگـردد
گفـت :در ایـران هـم بـه روشـنی میبینیـم کـه
سـهم هزینـه هـای سلامت از تولیـد ناخالـص
ملـی بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرده و از ۴٫۴
درصـد در سـال  ۹۵بـه  ۱٫۶درصـد در ۹۹

رسـیده اسـت .یعنـی دولـت بـار هزینههـای
بهداشـت و درمـان و پزشـکی را از دوشـش
برداشـته و امـور را بـه بـازار محول کـرده و اجازه
داده هـر جـا خدمـات بهتـری ارائـه میشـود،
هزینه بیشتری هم دریافت شود.
بیانـی در تحلیـل رونـد سیاسـتهای
سلامت در ایـران پـس از انقلاب گفـت :از
ایـن منظـر ،پنـج دوره مختلـف را میتـوان
مشـاهده کـرد .بالفاصلـه پس از انقلاب ،دوره
طـب ملـی بـود کـه بیشـتر سوسیالیسـتی بـود.
دوره دوم کـه از سـال  ۶۰شـروع شـد تناقـض
جالبی داشـت یعنـی از یک طرف بـه گروههای
مسـتضعف توجـه میشـد و از طـرف دیگـر
مالکیـت خصوصـی کـه از ویژگـی هـای
نئولیبرالیسـم اسـت بـه رسـمیت شـناخته شـد.
در دوره سـوم ،خصوصی سـازی به شـکلی نرم
پیـش رفـت در دوره چهـارم (دولتهـای نهـم و
دهـم) بـرای مواجهـه با مسـاله سلامت ،طرح
پزشـک خانـواده مطـرح شـد کـه اتفاقـا مـی
خواسـتند بخـش عمـدهای از هزینههـای
سلامت را بـر دوش دولـت بگذارنـد کـه البتـه
در عمل شکسـت خـورد و در دوره پنجم که دو
دولـت اخیـر اسـت ،طـرح پزشـک خانـواده
کاملا متوقـف شـد و سـعی کردنـد بـا افزایش
درآمدهـای پزشـکان مقیـم سـعی کردنـد آن را
جبـران کننـد که البتـه همین طرح هم شکسـت
خـورد و در واقـع آنچـه رخ داد ،بازتولید ثروت
در معنای نئولیبرالی آن بود.
بیانـی در پایـان تصریـح کـرد که دسـت کم
سـه رونـد را میتوانیـم در سیاسـت هـای
سلامت ببینیـم یعنـی در عمـل از همـان طرح
پزشـکان مقیـم هم حمایت نشـد و پزشـکان را
غیرمسـتقیم وادار کردنـد مطـب خصوصـی
بزننـد ،دوم دولـت از زیـر بـار دفترچههـای
بیمـه سلامت هـم شـانه خالـی کـرد و سـوم
بحـث واکسـن کرونا اسـت کـه بـا ورود بخش
خصوصـی عملا اقتصـاد بـازار در اینجـا هـم
حاکمیت پیدا میکند.

فرارشتهبودگی نوآوری اجتماعی

دکتر اباذر اشـتری ،اسـتادیار جامعهشناسـی
مؤسسـه و از صاحنظران جامعهشناسـی توسـعه
هـم در سـخنرانی خـود بـا عنـوان «فرارشـته
بودگـی نوآوریهـای اجتماعـی» از دو بعـد
علمـی و تجربـی به ماهیـت فرارشـتهای نوآوری
اجتماعی پرداخت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در ایران و جهان شـاهد
تغییـر رویکـردی از نوآوریهـای اقتصـادی بـه
اجتماعی هسـتین ،اظهـار داشـت :نوآوریهای
اجتماعـی ،پیکربنـدی جدیـد شـیوههای
اجتماعـی جهت تامیـن نیازها و رفع مشـکالت
هسـتند .بـا وجـود جدیـد بـودن مفهوم نـوآوری
اجتماعـی کـه در سـال  ۲۰۰۷پـا بـه عرصـه
گذاشـته ،بیـش از  ۱۵۰تعریـف از آن ارائه شـده
کـه البتـه تعریف رسـمی آن به کمتر از  ۱۰سـال
قبل ( )۲۰۱۳برمیگردد.
اشـتری تصریـح کـرد :نـوآوری اجتماعـی
یـک موضوع میان رشـتهای اسـت ولـی واقعیت
ایـن اسـت کـه چـون دال مرکـزی آن خالقیـت
اسـت و عملا در هیـچ رشـتهای ایـن اتفـاق
نمیافتـد آن را در زمـره فرارشـتگی مـی گیرم که
البتـه مسـامحتا میتوانیـم بیـن میانرشـتگی و
فرارشـتگی خطی نکشـیم و نوآوری اجتماعی را
هم حوزهای میان رشتگی بدانیم.
وی در ادامـه به تبیین ویژگیهای فرارشـتگی
و نسـبت آن بـا نـوآوری اجتماعـی پرداخت و از
شـناخت ،تفکر تاریخـی حاکم بر زندگی بشـر،
نقـش محـوری نـوآوری ،اهمیـت ارتبـاط کل و
جـزء ،خودگردانـی و اهمیـت اسـتفاده از همـه
نهادهـای اجتماعـی بـه عنـوان ویژگیهـای
فرارشـتهای یـاد کـرد کـه در نوآوریهـای

اجتماعی هم همین ویژگیها وجود دارد.
اشـتری در ادامه به بیـان دو تجربه از نوآوری
اجتماعـی پرداخـت کـه در حـوزه پزشـکی رقم
خـورده ولـی بـا توجـه بـه ماهیـت فرارشـتگی و
نقـش حـوزه اجتماعـی در تحقـق آنهـا اگـر بـه
نقـش حـوزه اجتماعـی در پیشـبرد ایـن طرحها
توجه نشود در عمل شکست میخورند.
طـرح اول ،طرح پاد(پیشـگیری از اسـتعمال
دخانیـات) اسـت که  ۱۰،۱۱سـال قبل بـه ابتکار
یـک پزشـک و بـا همـکاری جمعیـت مبـارزه با
اسـتعمال دخانیـات کلیـد خـورده و از مـدارس
شـروع شـده تـا به هـدف نهایـی که تحقق شـهر
بدون دخانیات است ،برسد.
اشـتری بـا بیـان ایـن که سـاالنه تنها هشـت
میلیـون فـرد غیرسـیگاری در اثـر قـرار گرفتن در
معـرض دود دسـت دوم یـا تحمیلـی افـراد
سـیگاری دچـار مرگ میشـوند ،اظهار داشـت:
مسـاله اسـتعمال دخانیـات مثـل اعتیـاد یـک
مسـاله اجتماعـی اسـت کـه البتـه هزینههـای
سـنگینی را هـم بـه دولـت و جامعـه تحمیل می
در
کـه
طـوری
بـه
کنـد
سـال  ۹۸قریـب  ۳۰هـزار میلیـارد تومـان یعنی
معـادل کل سلامت کشـور صـرف دخانیـات
شده است.
وی بـا بیان ایـن کـه دخانیـات دروازه اصلی
گرفتـار شـدن نوجوانـان در دام آسـیبهای
اجتماعی اسـت اظهار داشـت :در ایـن طرح که
فراتـر از حـوزه پزشـکی بـوده و حوزههـای علوم
انسـانی هـم در کنـار آن قـرار گرفتهانـد عملا
بیـش از  ۱۱هـزار دانـش آمـوز در راسـتای
پیشـگیری از اسـتعمال دخانیات آمـوزش دیدند
و در فازهـای بعدی ،فعال صنوف مرتبط نسـبت
بـه ضررهای فـروش نخی سـیگار توجیه شـدند
و در مقابـل شـهروندان ترغیـب شـدند کـه بـا
خریـد بیشـتر از ایـن اصنـاف مثـل دکـه داران
حمایت کنند.
عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی نمونـ ه دیگـری از نـوآوری
اجتماعـی را طـرح پیرانـده عنـوان کـرد کـه در
نقطه مقابل خانههای سالمندان است.
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وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه پنـج شـهر در پنج
کشـور جهـان در اجرای این طرح پیشـگام شـده
انـد گفـت :بـا ایـن کـه تهـران از سـال  ۹۲بـه
عنـوان اولیـن پایتخـت سـالمندی جهـان مطرح
شـده ولـی ایـن ایـده هـم مثـل شـهر بـدون
دخانیـات ،شـهر الکترونیـک ،شـهر امن ،شـهر
هوشـمند و … از شـعار فراتـر نرفتـه اسـت.
پیشـنهاد مـن بـه عنـوان یـک متخصـص حـوزه
روسـتا این اسـت کـه نگهـداری از سـالمندان را
کـه بـار هزینـهای و اجتماعـی و روانـی زیـادی
دارد بـه روسـتاها منتقـل کنیـم تـا بـا کمتریـن
هزینـه و بهـرهوری باالتـر بتـوان از سـالمندان
نگهداری کرد.

آیندهپژوهی توسعه میانرشتهایها در
دانشگاههای علوم پزشکی :بررسی
تجارب جهانی و امکانهای ملی
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دکتـر محمد حسـینی مقـدم ،اسـتادیار آینده
پژوهـی مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی
هـم در سـخنرانی خـود بـا بررسـی تجـارب
جهانـی و امکانهـای ملـی بـه آیندهپژوهـی
توسـعه میانرشـتهایها در دانشـگاههای علـوم
پزشکی پرداخت.
وی گفـت :میخواهم بـا رویکـردی نوین و
تـا حـدی غیرمتعـارف ،زمینـی و نقدپذیـر بـه
اهمیـت توجه به بـازار در آموزش عالـی بپردازم.
بـازار آمـوزش در سـال  ۲۰۰۳بالـغ بـر سـه
تریلیـون دالر بـوده کـه پیـش بینی شـده تا سـال
 ۲۰۳۰بـه  ۱۰تریلیـون دالر بالـغ شـود کـه ۲۵
درصد آن به آموزش عالی اختصاص دارد.
وی بـا اشـاره بـه مباحـث مطـرح شـده در
سـخنرانی دکتـر بحرانـی نسـبت بـه خطـرات

سیاسـتگذاریهای غلـط در توسـعه
میانرشـتهایها هشـدار داد و گفـت :اسـتعاره
«فیلـی در اتـاق تاریـک» در مواجهـه ما بـا میان
رشـتهایها بسـیار راهگشاسـت یعنی نبایـد تنها
بـه بخشـی از واقعیـت که لمـس میکنیـم اکتفا
کنیـم و ناگزیر از کاربسـت رویکردهای متفاوت
برای درک ابعاد مختلف قضیه هستیم.
حسـینی مقـدم بـا تاکیـد بـر اهمیت داشـتن
تصویـری روشـن از آینـده میـان رشـتهایها در
حـوزه علـوم پزشـکی گفـت :متاسـفانه نـه
سیاسـتگذاران مـا و نه مسـووالن تصویر شـفاف
و دقیقـی از آینـده ندارند تا براسـاس آن تغییرات
را درک و برای رو به رو شـدن بـا آنها برنامهریزی
کننـد .مـن شـما را بـه اهمیـت تصویرسـازی و
داشـتن رویـا توجـه میدهـم همـان طـور کـه
مارتیـن لوترکینـگ در دهـه  ۱۹۶۰در سـخنرانی
معـروف خـود از رویـای برابـری سـیاهان بـا
سفیدپوسـتان صحبـت کـرد و این تصویـر چنان
بیناالذهانـی شـد کـه جامعه آمریـکا در ۲۰۰۸
بـه ریاسـت جمهـوری اوبامـا رای داد و امـروز
جـو بایـدن به انتصـاب یـک زن سیاهپوسـت به
عنوان معاون خود افتخار میکند.
وی در ادامـه بـه اهمیـت توجـه بـه زنجیـره
ارزش در آیندهپژوهـی توسـعه میانرشـتهایها
تاکیـد کـرد و گفـت :زنجیـره ارزش بایـد بـه
سـمتی باشـد کـه همـه از نردبانهـای پیشـرفت
بـاال برونـد .دانشـگاه در آسـتانه تحولـی بـزرگ
اسـت کـه بارقههـای آن را در طلیعـه انقلاب
صنعتی چهارم میبینیم.

اخبار مؤسسه
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معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در مجمع پژوهشگاههای ملی کشور:

طرح ایجاد سازمان تجاریسازی و سرمایهگذاری
ت
در دانشگاهها و پژوهشگاهها و شناسایی ظرفی 
پژوهشگاهها در پشتیبانی از تولید
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معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم،
تحقیقـات و فناوری با اشـاره بـه تصویب کلیات
طـرح «جهـش تولیـد دانـش بنیـان» در مجلس
شـورای اسلامی ،از تشـکیل دفاتـر تجـاری
سـازی و سـرمایهگذاری در دانشـگاهها و
پژوهشـگاههای بـزرگ کشـور در راسـتای ایـن
طرح خبر داد.
دکتر غالمحسـین رحیمی با ابراز خرسـندی
از ارائـه طـرح «جهـش تولیـد دانـش بنیـان» در
مجلس شـورای اسلامی که در یکـی از بندهای
آن بـر ایجـاد سـازمان سـرمایهگذاری در
دانشـگاهها تاکیـد شـده اسـت ،اظهـار داشـت:

جـای خوشـوقتی اسـت کـه خـارج از وزارت
علـوم در مجلـس شـورای اسلامی نیـز تـا ایـن
حد بـه اهمیت سـرمایهگذاری و تجاری سـازی
در دانشگاهها و مراکز پژوهشی توجه میشود.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه اینکه این
طـرح هنـوز در مجلـس بـه تصویـب نهایـی
نرسـیده ،میتـوان بـا ایجـاد دفتر تجاری سـازی
و سـرمایهگذاری در دانشـگاهها و پژوهشگاهها،
مقدمـات ایجـاد سـازمان مربوطـه را فراهم کرد.
وجـود چنیـن سـازمانی در هـر پژوهشـگاه کـه
پـس از دریافـت نمونـه اولیـه از محققـان بـا
جـذب سـرمایه گـذار یـا ایجـاد شـرکت دانـش

بنیـان زمینـه تولیـد محصـول یـا ارائـه خدمتـی
جدیـد را فراهم کند بـرای آینده پژوهشـگاه های
ً
ما کامال ضروری است.
دکتـر رحیمی بـا بیـان اینکه در سـال ۱۳۹۹
گامهای موثری در مسـیر توسـعه فناوری توسـط
پژوهشـگاهها برداشـته شـد ،افـزود :بـا توجـه به
نامگذاری سـال جـاری به عنـوان سـال «تولید؛
پشـتیبانیها و مانع زداییها» ،یکـی از اقدامات
خوبـی کـه میتوان در حـوزه پژوهـش و فناوری
انجـام داد ،تشـکیل کارگروهـی بـرای شناسـایی
ظرفیتهـای هـر یـک از پژوهشـگاهها و مراکـز
تحقیقاتـی کشـور در جهـت پشـتیبانی از تولیـد
ملی در حوزه های مختلف تخصصی است.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم بـا
بیـان اینکـه ارائـه سـبدی متنـوع از خدمـات
پشـتیبانی توسـط پژوهشـگاهها و موسسـات
پژوهشـی در معرفی توانمندیهـا و ظرفیتهای
ایـن مراکـز به سـطوح مختلف جامعه نیز بسـیار
موثـر اسـت ،تصریـح کـرد :اقـدام ضـروری
دیگـری کـه انتظار مـیرود هر چه زودتر توسـط
پژوهشـگاهها انجـام شـود ،تدویـن یـک یـا
حداکثر دو طرح کالن پژوهشـی  ۱۰تا  ۱۵سـاله
به عنوان ماموریت کلیدی هر پژوهشـگاه اسـت
کـه پژوهشـگاه هوافضـا در همیـن راسـتا ،طرح
قـرار دادن موجـود زنده و انسـان در مـدار را ارائه
کـرده اسـت .تدویـن چنیـن طـرح هـای کالن
بلندمدتـی توسـط دیگـر پژوهشـگاهها کـه
میتوانـد در نقشـه جامـع علمـی کشـور هـم
گنجانده شـود جایگاه پژوهشـگاههای کشـور را
در سطح ملی تثبیت خواهد کرد.
وی در ادامـه درباره روند جذب دانشـجو در
پژوهشـگاهها گفـت :در نامـهای بـه معـاون
آموزشـی وزارت علـوم درخواسـت شـده کـه
پذیـرش دانشـجو در سـال  ۱۴۰۰بـه روال سـال
قبـل ادامـه داشـته باشـد تـا پژوهشـگاهها بـرای

جـذب پژوهشـگر پسـادکتری به جای دانشـجو
آماده شوند.
دکتـر رحیمی بـا بیان اینکه در سـال گذشـته
بـرای نخسـتین بـار مصوبـه هزینهکـرد ۴۰
درصـد اعتبـار تحقیقاتـی دسـتگاههای اجرایـی
از طریـق دانشـگاهها و پژوهشـگاهها محقـق
شـده و امیـد میرود برای سـال آینده بتـوان آن را
بـه  ۶۰درصـد افزایـش داد ،اظهـار داشـت :بـه
رغـم عملکـرد خوبی کـه در این بخش داشـتیم
در زمینـه جـذب اعتبـارات قانون یـک درصد که
بالـغ بـر  ۸۰۰میلیـارد تومـان بـود کمتـر از ۱۰
درصـد موفـق بودیم کـه ضرورت دارد بـرای رفع
موانع موجود در این زمینه تالش کنیم.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم در
ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت بحـث شناسـایی
سـطوح آمادگـی فنـاوری ( )TRLگفـت :الزم
اسـت بـا تشـکیل کارگروهـی تخصصـی ،ایـن
مسـاله کـه پژوهشـگاهها تـا چـه سـطحی از
زنجیـره تجاریسـازی (تحقیقات ،نمونهسـازی
و تولیـد) بایـد فعالیـت کننـد مشـخص شـود.
دکتـر رحیمـی همچنیـن با اعلام آمادگـی برای
رفـع مشـکالتی کـه پژوهشـگاهها در بحـث
اختیـارات و سـاختار خـود دارنـد ،بـر ضرورت
اصلاح سـاختاری برخـی پژوهشـگاهها و
موسسـات تحقیقاتـی در سـال  ۱۴۰۰تاکید کرد
و افـزود :پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعات
ایران (ایرانداک) از جمله این پژوهشگاههاسـت
کـه با توجه بـه ماموریتهایی کـه برعهده دارد و
در قالـب یـک مرکـز تحقیقاتـی نمیگنجـد بهتر
اسـت به یک سازمان تبدیل شـود و فعالیتهای
پژوهشـی خـود را هـم در قالـب یـک موسسـه
پژوهشـی زیرمجموعـه این سـازمان ادامه دهد.
سـازمان پژوهشهـای علمـی و صنعتـی ایـران
هـم الزم اسـت قـوی تـر از امـروز در چارچوب
اختیـارات وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری در
زمینـه توسـعه فنـاوری در کشـور نقـش آفرینـی
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کند.
در ادامه ،دکتر حسـین میرزائـی ،دبیر مجمع
پژوهشـگاههای ملـی کشـور و رئیـس مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی در سـخنانی با
تشـکر از حمایتهـای همیشـگی وزیـر علوم و
معـاون پژوهـش و فنـاوری ایـن وزارت ،با توجه
بـه ظرفیتهـا و توانمندیهـای پژوهشـگاههای
ملی کشـور درخصـوص انجـام طرحهای کالن
و اثربخـش در ایـن خصـوص اعلام آمادگـی
کـرده و خواسـتار توجـه بیشـتر بـه جایـگاه
پژوهشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی در
بخشهـای مختلـف بـه ویـژه در قوانیـن و
مصوبات مختلف شد.
در ادامـه این نشسـت کـه به صـورت برخط
برگـزار شـد ،گزارشـی درخصوص رونـد اجرای
بنـد (ح) تبصـره ( )۹مـاده واحـده قانـون بودجه
سـال  ۱۳۹۹توسـط دکتر چینی فروشان ،مسئول
امـور پژوهـش و فنـاوری تقاضامحـور دبیرخانه
شـورای عالـی عتـف ارائه شـد که بر اسـاس این
بند ،شـرکت هـا ،بانکهـا و مؤسسـات انتفاعی
وابسـته بـه دولـت مکلفنـد در اجـرای تکالیـف
قانونـی مربـوط ،حداقـل  ۴۰درصـد از هزینـه
امـور پژوهشـی خـود را در مقاطـع سـه ماهـه به
حسـاب خاصـی نـزد خزانـه داری کل کشـور
واریـز کننـد تـا در راسـتای حـل مسـائل و
مشـکالت خود از قبیل توسـعه و ارتقای فناوری
و نـوآوری ،افزایـش بهرهوری ،اصالح سـاختار،
کاهـش هزینـه هـای تولیـد و توسـعه بـازار در
قالـب پروژههـای پژوهـش کاربـردی از طریـق
اعضـای هیئـت علمـی ،پژوهشـگران و فناوران،
اجـرای پایـان نامـه هـای تحصیلات تکمیلی و
پـروژه های پسـادکتری و پـروژه هـای تحقیقاتی
دانـش آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشـاغل
تحـت نظـارت یکـی از مراکـز هزینـه شـود.
در صـورت واریز نشـدن وجوه مربـوط در موعد
مقـرر توسـط هر یـک از شـرکت هـا ،بانکها و

ً
مؤسسـه هـا ،به خزانـه اجازه داده میشـود رأسـا
مبلـغ مربـوط را از حسـاب آنهـا نـزد خزانـه
برداشـت و آن را بـه حسـاب خـاص واریـز کند.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت توسـط روسـای
پژوهشـگاههای ملـی بـر پذیـرش دانشـجو بـه
صـورت بهینه و براسـاس قانون در پژوهشـگاهها
تاکیـد و مقرر شـد شـیوههای جذب پژوهشـگر
و محقـق پسـادکتری و فراینـد آن بررسـی و
زمینههـای اصلـی انجـام ایـن فعالیـت فراهـم
شود.
همچنیـن ارتبـاط بین پژوهشـگاههای ملی و
شـورای عالـی عتـف بـه صـورت نظاممنـد و
مسـتمر صـورت گرفتـه و از تمـام ظرفیتهـای
موجـود بـرای ارتقـای نظـام پژوهـش و فنـاوری
استفاده الزم صورت گیرد.

با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود:

پنجمین دوره جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان جوان

پنجمیـن دوره جشـنواره اندیشـمندان و
دانشـمندان جـوان بـا عنوان «جشـنواره قـرن» با
مشـارکت مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی برگزار میشود.
ایـن جشـنواره توسـط بنیـاد نیکـوکاری
جمیلـی و بـا همراهی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری ،وزارت ورزش و جوانـان ،معاونـت
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،مؤسسـه
مطالعـات فرهنگی و اجتماعـی و برخی دیگر از
مؤسسـات پژوهشـی و دانشـگاهها و سـایر
اعضـای جامعـه علمـی کشـور بـا عنـوان
«جشـنواره قـرن» و در سـطح ملـی و بینالمللی
برگزار میشود.

هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره ،حمایت از
ایدههـای دانـش بنیـان ،پـرورش اسـتعدادها،
تقویـت روحیه نـوآوری و ایجاد انگیـزه و امید در
جوانـان کشـور در پنج حـوزه علوم پایه (شـیمی،
فیزیـک ،ریاضی و علـوم کامپیوتر ،علوم زیسـتی
و زمیـن شناسـی) و بـا دو رویکرد ویـژه «ویروس
کرونا و هوش مصنوعی» است.
از عالقمنـدان دعوت میشـود بـا مراجعه به
وبگاه جشنواره به نشـانی www.ysf-persia.
 comنسـبت به ثبـت ایده و اعلام آمادگی برای
شرکت در جشنواره اقدام کنند
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پانزدهمیـن کنفرانـس ملـی «ارزیابـی و تضمین
کیفیـت در نظامهـای دانشـگاهی» بـا موضـوع
نظاممندسـازی فرآیندهـای نظـارت ،ارزیابـی و
تضمیـن کیفیـت در آمـوزش عالـی ایـران؛
بازنگـری ،اصلاح و بهبود سـاختارها ۱۹ ،و ۲۰
آبان  ۱۴۰۰برگزار میشود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مؤسسـه مطالعـات
فرهنگـی و اجتماعـی ،مهلـت ارائـه اصـل
مقـاالت بـه ایـن کنفرانـس کـه توسـط دانشـگاه
کردسـتان و با همکاری سـازمانها و مؤسسـات
مختلـف آمـوزش عالـی از جملـه مؤسسـه
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی برگزار میشـود،
آخر مردادماه سال جاری اعالم شده است.
محورهـای اصلـی مـورد بحث در ایـن کنفرانس
شـامل تحلیل سـاختار و سـازوکارهای سیاست
گـذاری (آموزشـی ،پژوهشـی و …) در نظـام
آمـوزش عالـی کشـور و رابطه آنها بـا ارزیابی و
بهبـود کیفیـت ،روندهـا و روشهـای ارزیابی و
بهبـود کیفیـت در دانشـگاهها و نقـش مدیریـت
دانشـگاه در آنهـا ،تجارب داخلـی و جهانی در

زمینـ ه نظـارت ،ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت
نظامهـا و زیرنظامهـای آمـوزش عالـی و نقـش
رتبهبنـدی در بهبـود کیفیـت آنهـا ،معیارهـا،
مالکهـا و نشـانگرهای مـورد اسـتفاده در
ارزیابـی کیفیـت آموزشـی و پژوهشـی در مراکز
علمـی و دانشـگاهی کشـور ،عملکـرد مراکـز
نظـارت ،ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت در
دانشـگاهها و هیاتهـای نظـارت اسـتانی
آمـوزش عالـی کشـور ،آمــایش آمـوزش عالـی
کشور (مــدیریت اســتانی مؤســسات آموزش
عالـی کشـور) و تأثیـر آن بـر مقولـه ارزیابـی و
بهبـود کیفیت ،چالـش های ارزیابـی و بهبود در
آمـوزش الکترونیکی ،پیامدهـای پاندمی کووید
 ۱۹در آمـوزش عالـی و تأثیـرات آن بـر بازنگری
در رویـه هـای ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت در
نظامهای دانشگاهی است.
عالقمنـدان میتواننـد بـرای کسـب اطالعـات
بیشـتر و ثبتنـام بـه تارنمـای کنفرانـس بـه
نشـانی  https://conf.uok.ac.ir/15thqausمراجعه
کنند.

فرخواندریافتمقاله

دومین همایش ملی مطالعات روش تحقیق در علوم
اجتماعی ایران
گـروه مطالعـات علـم و فنـاوری و مطالعـات
ارتباطـات و فضـای مجـازی موسسـۀ مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری بـا توجـه بـه رسـالتهای پژوهشـی
خـود ،دومیـن همایش «مطالعـات روش تحقیق
در علـوم اجتماعـی ایـران» را بـا هـدف آسـیب
شناسـی وضعیـت روشهـای تحقیـق در علـوم
اجتماعی ایران ،برگزار میکنند.
در نظـام دانـش مـدرن ،دیدگاههـای
هستیشناسـانه و معرفـت شناسـانه بـه مکاتـب
فکـری متعـددی منجـر شـده و بـه تبـع آن،
روشهـای تحقیـق مختلفـی را بـرای خلـق و

تحلیـل مسـئله و ماهیـت امـر اجتماعـی ایجاد
کردهانـد .پرسـشهای اصلـی همایـش ایـن
اسـت کـه روشهـای تحقیـق در پژوهشهـا،
پایاننامههـا و آمـوزش دانشـگاهی در علـوم
اجتماعـی ایـران در چـه وضعیتـی اسـت؟
سـنتهای روشـی چگونـه مسـائل اجتماعـی
ایـران را خلـق و سـپس تبیین کردهانـد؟ و روش
تحقیـق علـوم اجتماعـی در ایـران بـا چـه
آسیبها و چالشهایی مواجه است؟
بـر اسـاس ایـن پرسـشها ،هـدف ایـن
همایـش بازخوانـی و تحلیل محورهایی اسـت
کـه جنبههـای گوناگـون وضعیـت روش و
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روشهـای پژوهـش در علـوم اجتماعی ایـران را
واکاوی و آسیبشناسی میکنند.
شرایط مقاالت ارسالی:
– مقاالت ارسـالی بایـد به دو حوزۀ «مسـئلۀ
روش تحقیـق در ایران» و «نسـبت روش تحقیق
بـا شـناخت و تحلیـل مسـائل اجتماعـی ایران»
بپردازند.
– مقاالتـی در اولویـت خواهنـد بـود کـه
نگاهـی آسـیب شناسـانه بـه وضعیـت روش
تحقیـق در ایـران داشـته باشـند و یـا از حیـث
تحلیـل وضعیـت روش تحقیـق قابل تأمـل بوده
و سخن تازهای داشته باشند.
محورهای همایش:
تحلیـل انتقـادی نسـبت بـه وضعیـت روش
پژوهش در ایران
نسـبت روش تحقیـق و ماهیـت موضـوع در
پژوهشها و پایانامه ها
مسـئلۀ آمـوزش روش تحقیـق در آمـوزش
عالی ایران
روش تحقیـق در نظریـه سـازی و جایـگاه
نظریه در پژوهشهای ایرانی
رویکردهـای روشـی در مطالعـات دیجیتال؛
بـا توجه به وضعیـت دیجیتالیـزه ایـران و انتقاد بر
چگونگی کاربردشان در پژوهشهای ایرانی
روشهـای جدید پژوهش و مسـئلۀ خالقیت
بهمثابه امکانی برای فهم جامعۀ ایران
عالقهمنـدان میتواننـد در دیگـر حوزههـای
نزدیـک بـه ایـن محورهـا مقـاالت خـود را بـه
ایمیل همایش ارسال کنند.
زمان برگزاری همایش:
 ۱۸آبان ماه ۱۴۰۰
قالب و زمان ارسال مقاالت:
چکیـده تفصیلـی (بیـن  ۲۰۰۰تـا ۳۰۰۰
کلمه با ذکر منابع) ۱۵ ،مرداد ماه ۱۴۰۰
ایمیل ارسال مقاالت:
Ravesh@iscs.ac.ir

همکاران این همایش:
معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،انجمـن جامعهشناسـی ،انجمـن
ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات،
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی،
پژوهشـگاه فرهنگ ،هنـر و ارتباطـات ،فصلنامه
روش شناسـی علـوم انسـانی ،دفتـر مطالعات و
برنامه ریزی رسانهها
دبیر علمی  :دکتر حسین میرزائی
اعضـای کمیتـه علمـی :دکتـر حسـین
میرزائـی ،دکتـر سـعید ذکایی ،دکتـر حسـین
ابراهیـم آبادی ،دکتـر رضـا ماحـوزی ،دکتـر
عبـاس وریجکاظمـی ،دکتـر جبـار رحمانـی،
دکتر احمد شاکری ،دکتر اسماعیل یزدان پور
دبیـران اجرایـی :دکتـر حامـد طاهریکیـا،
دکتر فرهاد بیانی
تلفن تماس:
۰۲۱۲۲۷۶۷۴۹۰

گفتوگوی خبرگزاری ایبنا با دکتر رضا ماحوزی:

نگاه شریعتی به فلسفه تغییر وضع موجود بود /نقد
فیلسوفانی که کنار منقل زر ،زور و تزویر نشستند

خبرگـزاری کتـاب ایران(ایبنـا) پردیس سیاسـی:
علـی شـریعتی را بـی شـک میتـوان یکـی از
مهمترین و تاثیرگذارترین اندیشـمندان در سـپهر
فکـری ایـران معاصـر دانسـت .متفکـری کـه
جنبههـای مختلـف اندیشـهاش موافقـان و
منتقـدان جـدی خـود را دارد .یکـی از جنبههای
قابـل بحث و به نوعی چالش برانگیز در اندیشـه
شـریعتی ،نسـبت او با فلسـفه و فیلسوفان است.
اگـر جملـه معـروف او در کتـاب «سـیمای
محمد» را برجسـته کنیم ،شریعتی سر سازگاری
بـا فیلسـوفان نـدارد و اگـر آثـار و زندگـی
شـخصیاش را مـرور کنیـم ،او را به هیـچ عنوان
بیگانـه و نامانـوس با فلسـفه نمییابیم .بـه بهانه
سـالروز درگذشـت علی شـریعتی برای پرسـش

توگـو بـا
از نسـبت اندیشـه او بـا فلسـفه بـه گف 
«رضـا ماحـوزی» دکتـری فلسـفه و معـاون
پژوهشـی مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی نشستهایم که در ادامه میخوانید:
پرسـش اول را از نسـبت شـریعتی با فلسـفه
آغـاز کنیـم .به نظـر میرسـد این نسـبت در دید
نخسـت متناقـض به نظر میرسـد ،او از سـویی
در کتـاب «سـیمای محمـد» بـا تعبیری درشـت
از فیلسـوفان یـاد میکنـد و از سـوی دیگر فرزند
خود(احسـان) را بـه خوانـدن فلسـفه تشـویق
میکنـد و خـود هـم به گواهـی آثـارش و روایت
نزدیـکان بـا فلسـفه بیگانـه نیسـت ،آیا بایـد این
امر را تناقضی در او بدانیم؟
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دکتـر شـریعتی بـه نسـلی از متفکـران تعلـق
دارد کـه فلسـفهها را بـه صـورت گزینشـی
انتخـاب میکردنـد .ایـن انتخـاب گزینشـی بـه
شـکلی گسـترده بـرای شـریعتی هـم وجـود
داشـت .او برخـی از فلسـفهها را روا و برخـی
دیگـر را ناروا میدانسـت .به این شـکل ،فلسـفه
در افـکار و اندیشـههای او حضـور جـدی دارد
امـا نـه هـر فلسـفهای .او آنجـا کـه میخواهـد
بحثهـای دینشناسـی یـا جامعهشناسـی بکند
هم از اندیشـههای فلسـفی اسـتفاده بسـیار برده
و متفاوت از دیگر جامعهشناسـان و دینشناسـان
مباحث خود را با عمقی بیشتر طرح میکند.
حـال پرسـش این اسـت کـه آنچه شـریعتی به
مثابـه فلسـفه درسـت برمیگزینـد کـدام اسـت و
فلسـفه نادرسـت از نظـر او کـدام اسـت؟ اگـر بـه
تاریخ فلسـفه مـدرن به ویژه از قـرن نوزدهم به بعد
(تـا ابتـدای نیمـه دوم قـرن بیسـتم) بنگریـم ،بهتر
میتوانیم پاسـخ این پرسـش را بدهیم .در این دوره
زمانـی جریـان غالـب فلسـفی جهـان متمایـل به
ً
تغییـر جهـان اسـت و نه صرفـا تبیین یا تفسـیر آن.
ایـن تلاش بـرای تغییر جهـان بهمثابه یـک جریان
غالب تنها محدود به فلسـفه هم نیسـت و میتوان
ردپای آن را در جامعهشناسـی ،اندیشـه سیاسـی و
علومـی که بـه نوعی بـا اجتماع و انسـان سـروکار
دارند هم دید .بسـیار طبیعی اسـت کـه این فضای
غالب جهانی شـریعتی را هم تحت تأثیـر قرار داده
باشـد و او از ایـن فضـا اثـر پذیرفتـه و فلسـفهها و
اندیشـههایی را انتخـاب کنـد کـه بـه تغییـر جهان
بپردازند و راه تغییر را نشان دهند.
ویژگیهـای این جریـان غالب کـه تمرکزش
بـر تغییـر جهـان اسـت و شـریعتی هـم بـه آن
توجه داشـته چیسـت و چطـور در آثـار او تجلی
پیدا میکند؟
در ایـن تفکـر جدیـد کـه شـریعتی را هـم بـه
خودش جلـب کرد ،چند کلیـد واژه اصلی وجود
دارد؛ آزادی ،انسـان ،رفـاه ،عدالـت ،مسـئولیت،

اسـتعمار ،اسـتثمار ،بهرهکشـی و مفاهیمی چون
نظام سیاسـی و امر اجتماعـی و  ...این چند کلید
واژه در فلسـفههای متعدد به شـکلهای مختلف
صورتبنـدی شـدهاند .بـرای مثـال نـزد
اگزیستانسیالیسـتها بـه یـک نحو و نـزد چپها
و مارکسیسـتها به شـکل دیگری و نـزد لیبرالها
و سوسـیال  -لیبرالهـا هـم بـه شـکل دیگـر.
شـریعتی از ایـن چنـد جریـان غالـب جهانـی تا
حد بسـیار زیادی بـه جریان اگزیستانسیالیسـم و
چـپ التفـات دارد و کمتـر بـه جریـان لیبرالـی
توجـه دارد .بـه همیـن دلیـل میخواهد بـه عنوان
یـک جامعهشـناس ایـن جریانهـا را روی جامعه
ایرانـی پیـاده کنـد .او حتـی جریانـی از
اگزیستانسیالیسـم را موجـه میدانسـت کـه قـدر
مشـترکی بـا اردوگاه چـپ دارد بیآنکـه جریـان
ً
چپ را تماما قبول داشته باشد.
او خیلـی هوشـمندانه بـر ایـن بـاور بـود کـه
مفاهیـم برسـاختههایی اجتماعیانـد و نمیتوان
بـه راحتـی از آنهـا بـرای در موقعیتهـای
اجتماعـی متفـاوت اسـتفاده کـرد از ایـنرو
مفاهیـم فوقالذکـر را در جامعـه ایـران بـه
صـورت عریـان و برهنـه و بـر اسـاس آنچـه در
جامعـه فرانسـه و دیگـر جوامـع تجربه کـرده بود
بـهکار نمیبـرد .او میدانسـت کـه آن کلیـد
واژههـا و چارچوبهـای فکـری بر جامعـه ایران
نمینشـینند مگـر ایـن کـه بتـوان بـه نحـوی آن
مفاهیـم را بـرای جامعـه ایـران بومـی کـرد یـا
صـورت معنایـی آنهـا را از خـود جامعـه ایرانی
کـه شـریعتی روح غالـب آن را اسلامی
میدانسـت اسـتخراج کـرد .بـرای ایـن کار او
سـراغ تاریـخ ایـران و تاریـخ اسلام مـیرود تـا
نشـان دهـد کـدام یـک از مواریـث تاریخـی و
فرهنگـی ایـن سـرزمین میتواننـد بـرای ایـدة
تغییر ایران بهکار آیند.
ایـن نکتـه را میتـوان بـا وجـه دوم پرسشـی
کـه در سـؤال قبـل طـرح کـردم تکمیـل کـرد:

شـریعتی کـدام فلسـفهها را مذموم میدانسـت؟
اگـر بپذیریـم ایده تلاش برای تغییـر جهان برای
شـریعتی یـک ارزش فکـری و فلسـفی بـود کـه
بـود ،بسـیار منطقی اسـت کـه او فلسـفههایی را
کـه در تاریـخ ایران دوره اسلامی شـکل گرفته و
تالشـی بـرای تغییـر جهان نداشـته و بـه تعبیر او
بیشـتر توجیهگـر وضـع موجـود بودهانـد را مورد
نقـد قـرار دهـد .از نظـر او ایـن تالشهـا و
تالشهـای مشـابه در هیئـت عرفـان و کالم
اسلامی و ادبیـات فارسـی و غیـره ،بـه همیـن
مشـکل دچـار هسـتند .اگرچـه هـر کـدام از این
حوزههـا گنجینـه ارزشـمندی از معـارف ایجـاد
کـرده و نابغههـای زیـادی تلاش کردهانـد
نظامهـای فکـری ،کالمـی و حماسـی متعـددی
را بـه یـادگار بگذارنـد امـا بـرای شـریعتی چون
تغییـر هـدف فعلـی مبـارزان فکـری و ارزش
محـوری دنیـای بیـدار شـده کنونـی اسـت ،لذا
تالشهـای آن متفکـران کـه شـریعتی آنهـا را
توجیهگـر وضـع موجـود و نـه معتـرض بـه آن
میدانست ،کنار گذاشته میشود.
اشـاره کردیـد کـه شـریعتی الزم میدیـد که
ایـده تغییـر جهـان را بـر مفاهیـم بومـی اسـتوار
کنـد و همین امر باعـث بی اعتنایی او به فلسـفه
اسلامی و  ..کـه آنها را توجیهگـر وضع موجود
میدانسـت شـده بود .او چه بخشـی از تاریخ یا
فرهنگ ایرانی -اسلامی را مناسـب بومی کردن
این مفاهیم میدانست؟
شـریعتی ایـن ایـده را بر تاریخ اسلام سـوار
کـرد و بـه ابتـدای تاریخ اسلام رفـت؛ آن زمان
کـه بـه قـول وی هنـوز اسلام بـه شـرک عرفان و
فسـلفه و کالم اسلامی آلـوده نشـده بـود و
مؤمنـان حقیقی بجـای نظرهای تخدیـری ،اقدام
علیگونـه و حسـین وار و زینبـی و ابـوذری و
عمـاری انجـام میدادنـد .در آن زمـان افـراد
اصیـل و درجـه یـک اعتراضهایشـان عملی بود
بـه همیـن خاطـر الگوهایـی مانند زینـب(س)،

حسـین(ع) ،عمـار و ابـوذر بـرای شـریعتی بـه
چهرههـای اسـطورهای و شـخصیتهایی بسـان
اسـاطیر تبدیـل میشـوند؛ چهرههایـی کـه عمل
میکننـد ،اعتـراض میکنند و خواهـان تغیرند و
نـه توجیهگـر وضع موجـود .از آن طـرف او از ما
نیـز میخواهـد همـان اسـاطیر واقعـی را الگوی
خـود قـرار داده و دسـت بـه اعتـراض بزنیـم و از
الگوهـای فلسـفی و عرفانـی قرون سـوم تـا دوره
معاصـر فاصلـه بگیریـم و بدیـن ترتیـب از قـرن
سـوم هجـری به این سـو ،یعنـی از قلـم فارابی و
بوعلـی گرفتـه تـا عرفـان بایزیـد ،بوسـعید و بابا
طاهـر و ادبیـات فارسـی حماسـی فردوسـی یـا
عارفانـه نظامـی و مولـوی و عاشـقانههای
تخدیـری حافـظ و صدهـا شـاعر و عـارف و
متفکـر در خدمـت زر و زور و تزویـر ،همه را در
پرانتـز بگذاریـم و بـه صـدر اسلام بازگردیـم؛
بازگشـتی که برای شـریعتی بازگشت به خویشتن
خویـش بـود .بـه بـاور وی در آن زمـان،
مسـلمانهای آگاه میتوانسـتند بـدون لکنـت
زبـان و تـرس و واهمـه خواسـت خـود را بـرای
تغییـر وضـع موجود به زبـان بیاورنـد؛ چیزی که
ما هم در زمانهمان بدان نیاز داریم.
ً
شـریعتی بر اسـاس چنین تصـوری عمیقا به
فلسـفه اعتقـاد داشـت و از فلسـفه بـه انحـای
متعـدد در آثـار و اندیشـههای خـود اسـتفاه
میکـرد ،متنهـا این اسـتفاده در جریانی فلسـفی
تبلـور یافـت کـه خواهـان تغییـر وضـع موجـود
بـود .او در نظـام فکـری خـود از کلیـد واژههای
آزادی ،انسـانیت ،اخلاق ،نظـام سیاسـیای که
انسـانها را اسـتثمار نکنـد و نظـام اقتصـادیای
کـه از انسـانها و کارگـران بهـره کشـی نکنـد
اسـتفاده میکـرد .به باور وی بسـیاری از مفاهیم
کالسـیک فلسـفی در ارتبـاط بـا مراکـز و منابـع
قـدرت دینـی و سیاسـی و اقتصـادی سـاخته
شـدهاند و اینـک فلسـفههای عملگـرای جدیـد
بایـد مشـت آن مفاهیـم را بـاز کنند؛ تالشـی که
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شـریعتی خـود نیـز در برخـی مـوارد در تحلیـل
عاشـقانههای ادبیـات فارسـی و یـا مفاهیـم
فلسـفه اسلامی و عرفانیـات ایرانـی و اسلامی
بـدان دسـت مییازیـد هرچنـد در ایـن مقولـه
تمرکزی جدی نداشت.
بـه سـوال نخسـت شـما برگردیـم .توصیه او
بـه پسـرش احسـان مبنـی بـر مطالعـه حرفـهای
فلسـفه نیـز از همیـن منشـأ ناشـی میشـود.
هرچنـد وی از عبـارت «پفیـوزان تاریـخ» بـرای
فیلسـوفان اسـتفاده کـرده اسـت اما بـرای او این
صفـت مخصـوص کسـانی اسـت کـه وضـع
موجـود را توجیـه کردهاند و در کنـار منقل مثلث
زر و زور تزویـر نشسـته و کامـی گرفتهانـد .لـذا
فلسـفه و فیلسـوفانی کـه بـه گفتـه وی علـویوار
اعتـراض کـرده و خواهـان تغییـر وضـع موجـود
بودهانـد ،از ایـن صفـت مسـتثنا هسـتند .تمـام
زندگـی مرحـوم شـریعتی نیـز خود مصـداق این
اعتراض بود.
اما نقد شـریعتی به فیلسـوفان و فلسـفه را تا
چـه حـد میتوانیم درسـت بدانیـم یا بـه عبارت
دیگر آیا کار فیلسوف تغییر جهان است؟
دو نقـد را میتـوان بـه ایـن موضـع داشـت.
چنـد سـال پیـش یکـی از ایـن دو نقـد را بـه
مناسـبت روز معلـم در دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد تهـران مرکـز ارائـه داشـتهام .نخسـت این
ً
تلقـی که فلسـفههای قدیم مثال فلسـفه اسلامی
توجیهگـر وضـع موجـود بودنـد و نـه ارائـه
دهنـدگان طـرح یـا طرحهایـی بـرای تغییـر ،بـا
واقعیتهـای تاریخـی مطابقـت نـدارد و لـذا
قضـاوت فـوق عادالنـه نیسـت .اگـر دقیـق نگاه
کنیـم میبینیـم چـه بوعلـی و فردوسـی و
سـهروردی و مولـوی و چـه خواجـه نصیـر و
حافـظ و سـعدی و میردامـاد و دیگـران ،بـه
اقتضـای مسـائل زمانه و مشـکالت روزگار خود
در پـی تأسـیس بنایـی بلنـد و مسـتحکم بودهاند
تـا همـان بنـا بتوانـد در مقابـل مصائـب و

مشـکالت سـهمگین ایسـتگاه و مأمنـی باشـد
بـرای فرهنـگ و زبـان و خـرد ایرانـی .آنهـا در
ایـن بنـای تأسیسـی خـود چـه در زبـان و چه در
اندیشـه و چـه حتـی در معمـاری و عمـل بـا
گذشـتگان دور و نزدیـک گفتگـو میکردنـد و
طـرح خـود را بـرای حـال و آینـده ایرانیـان ارائـه
میدادنـد .آنهـا گاه از دولتهـای وقـت فاصله
میگرفتنـد و بـا آنهـا درگیـر میشـدند و از
قـدرت نظامـی دسـتگاه اداری حکومتهـای
رقیـب بـرای حـذف جریـان مسـلط کمـک
میگرفتنـد .به عنوان مثـال ،جماعتـی از ایرانیان
ماشـین جنگـی هوالکـوی مغـول را بـه سـمت
بغـداد هدایـت کردنـد تـا ایرانیـان را از تسـلطی
چنـد صد سـاله برهاننـد و بنیان و طرحـی دیگر
بیندازنـد .ایـن مـورد و وصدهـا مـورد دیگـر
همگـی مصادیقـی اسـت از تلاش بـرای تغییـر
وضـع موجـود .متأسـفانه مرحـوم شـریعتی این
وجـه را ندیـده و جانـب انصـاف در آن رعایـت
نشده است.
ً
نقـد دیگـر آنکـه لزومـا کار فیلسـوف تغییـر
ً
جهان نیسـت .اتفاقـا بخش قابل توجهـی از کار
فیلسـوف توضیـح وضعـی اسـت کـه جهـان
گرفتـارش شـده اسـت .اضافـه کـردن بارهـای
بیشـتر از جملـه مسـئولیت ،تعهـد و  ...کـه
مرحـوم شـریعتی متأثر از فلسـفههای عملگرای
قـرن نـوزده و بیسـت در آثـارش بسـیار از آنهـا
یـاد میکرد در حقیقت ناشـی از یـک دوره تقدم
پراکسـیس بـر تئـوری و عمـل بـر نظـر اسـت؛
نگاهـی کـه نفـس متفکـر را میگیـرد و او را بـه
عـذاب وجدانـی دائمـی مبتلا میکنـد مبنیبـر
اینکـه آیا مسـئوالنه فکـر میکند و اقـدام میکند
یـا نمیکنـد ،آیا آدم شـریفی اسـت یا بی شـرف
اسـت و  ....بـه نظـر من اینهـا تحمیـل بارهای
اضافـهای اسـت که گره خـوردن آن بـا مفاهیمی
چـون انسـانیت و سـعادت ،زحمتـی مضاعـف
ایجـاد کـرده و اسـترسزا باشـد .شـاید اکنـون با

گذر زمان روشـن شـده باشـد کـه قائل بـودن به
تغییـر جهـان توسـط فیلسـوف اگرچـه میتوانـد
ً
توسـط وی انجـام شـود امـا ضرورتـا در زمـره
مشـغلههای او نیسـت .توضیـح جهـان و انجـام
کار پژوهشـی ولـو این کـه دغدغهای بـرای تغییر
وضـع موجـود نداشـته باشـد میتوانـد جـزو
کارهـای مثبتی باشـد کـه یک فیلسـوف میتواند
انجـام دهـد .این کار اگـر به درسـتی انجام گیرد
میتوانـد ماده مناسـبی بـرای دیگـر برنامهریزانی
کـه بـرای تغییـر شـرایط اسـتخدام شـده و یـا راه
خود را در این مسیر تعریف کردهاند باشد.
در پایـان ،احترام خـودم را نسـبت به مرحوم
شـریعتی ،بـزرگ اندیشـمندان دوره خویش ابراز
میکنـم و بـه روان او درود میفرسـتم .جامعـه
ایـران بـه مرحـوم شـریعتی مدیون اسـت چرا که
او بسـیاری از مفاهیـم را بـر جامعه ایـران عرضه
داشـت تـا بدینطریـق بـه مقـوالت بیشـتری
بیندیشـیم و خودمـان را بهتـر بشناسـیم و بتوانیم

از کوتـه بینی فاصلـه گرفته و افقهای وسـیعتری
را ببینیم.
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تأملی بر مدیریت نظام دانش در ایران؛ آیا
دانشگاه ما «اجتماعی» است؟
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گفتوگـوی روزنامـه ایـران بـا دکتـر رضـا
ماحوزی (سوم خرداد :)1400
 . ۱در خصـوص «اجتماعی بودن دانشـگاه»
در دو سـطح میتـوان صحبـت کـرد؛ نخسـت،
مدیریـت دانشـگاه به مثابـه مکان تولیـد دانش و
ً
فناوری ،توسـط جامعه اسـت .طبیعتـا ،جامعه،
نیازهـا و خواسـتههایـی دارد و آن خواسـتهها را
بـه شـکل آ کادمیـک توسـط افـرادی کـه از بطن
همان جامعه برآمدهاند ،مطرح میکند.
البتـه طـرح خواسـت ه هـای جامعـه به شـکل
آ کادمیـک ،مسـتلزم حاکمیـت یـک منطـق
مشـارکتی و دموکراتیـک بـر جامعـه ،دانشـگاه و
نظـام آمـوزش عالـی اسـت تـا طـی آن جامعـه
بتوانـد بـه «خواسـتههای اجتماعـی» از رهگذر
به کارگیری دانشگاه جامه عمل بپوشاند.

دوم« ،مسـئولیت اجتماعـی» دانشـگاه و
نهادهـای آمـوزش عالـی در قبال جامعه اسـت.
فـرض بـر ایـن اسـت کـه مـا دو آیتـم متفـاوت؛
بهنـام «دانشـگاه» و «جامعـه» داریم و دانشـگاه
بـه مثابـه مـکان تولیـد دانـش و فنـاوری بایـد
نسـبت بـه نیازهـا و خواسـتهها و مشـکالت و
مسـائل جامعـه بیتفـاوت نباشـد؛ نیازهـا را
شناسـایی و سـعی کنـد بـا اسـتفاده از دانـش و
ی که در دانشـگاه در حـال تولید و آموزش
فنـاور 
اسـت ،نیازهـای جامعـه را پوشـش دهـد.
اگر این دو معنا را در نظر داشـته باشـیم؛ معنای
ت های
اول ،مبنی بر اینکه دانشـگاه توسـط دسـ 
برآمـده از جامعـه مدیریـت شـود و نـگاه دوم به
معنـای دسـت هایـی برآمـده از دانشـگاه کـه
جامعـه را مدیریـت میکنـد ،این پرسـش مطرح

مـی شـود که کدام یـک از این نظـرگاه ،در تاریخ
صـد سـاله دانشـگاه در ایـران بـه معنـای عـام
یعنـی از دارالمعلمیـن تـا بـه امـروز یا بـه معنای
ً
خاصتـر حـدودا  ۹۰سـال پیـش حاکمیـت
داشته است؟
 ۲واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا نهـاد آموزش
ً
عالـی کـه اساسـا توسـط مـردمNGO ،هـا و
جامعـه تعریـف و مدیریت شـود ،هیچـگاه طی
 ۹۰سـال اخیـر نداشـت ه ایم؛ امـا این بـدان معنا
نیسـت کـه پیش از ایـن دوره  ۹۰سـاله ،هیچگاه
ً
مـا «دانشـگاه اجتماعـی» نداشـته ایـم .اتفاقا تا
قبـل از اینکـه نظام دیوان سـاالری دولتـی به این
معنایـی کـه ما امـروزه تجربـه میکنیـم ،تعریف
شـود یعنـی از ابتـدای دوره احمدشـاهی و بعـد
اوج آن در دوره رضاشـاهی قسـمت زیـادی از
مدیریـت نظـام دانش که شـامل تولیـد دادههای
ً
علمـی بـود ،عمدتـا توسـط مـردم مدیریـت
میشـد؛ بسـیاری از خیرین پول نسـخهنویسی،
هزینـ ه آوردن یـک عالـم بـه شـهر بـرای تربیـت
کودکان ،سـاختن مدرسـه ، ،وقف کردن دکانها
یـا مزرعـه هایی بـرای مدرسـه و ...توسـط مردم
صورت میگرفت.
ً
بنابرایـن ،اتفاقـا در صد سـال اخیر اسـت که
مدیریـت نظام دانـش در ایران از مـردم به دولت و
حاکمیـت منتقـل شـده و به ایـن معنا مـا در صد
ً
سـال اخیـر اصال نظـام آمـوزش عالی که توسـط
خـود مـردم مدیریـت شـود؛ یـا بـه عبارتـی،
دانشگاهی که اجتماعی باشد ،نداشتیم.
دوم ،مسـئولیت اجتماعـی نظـام دانـش و به
طـور خـاص دانشـگاه در قبـال مسـائل و
مشـکالت جامعـه اسـت؛ یعنـی دسـتی کـه از
دانشـگاه بیـرون بیایـد مشـکالت را بـردارد و
دانـش و فنـاوری مـورد نیـاز مـردم را بـه مـردم
تحویل دهد.
سـوم ،اگـر چنـد دهـ ه اخیـر را از مجموعـه
تاریخـی نظـام دانـش باالخـص نظـام دانـش

نویـن که یک سـابقه  ۱۵۰سـاله دارد منها کنیم،
ً
میبینیـم که عمدتا نظـام دانش در ایـران همواره
بـا ایـن الگو جلو رفته اسـت .بنابراین پاسـخ من
بـه ایـن پرسـش کـه «آیا مـا دانشـگاهی داشـتیم
کـه اجتماعـی بـوده بـه ایـن معنـا که مشـکالت
جامعـه را بشناسـد و بـرای آنهـا پاسـخی ارائـه
بدهد؟» مثبت است.
در دوره مظفـری ،احمدشـاهی و حتـی
ناصـری ،مدرسـه هـای نویـن بهصـورت دقیـق
مـی کوشـیدند تـا جایـگاه خاصـی از نیازهـای
نظـام حکومتـی ،دیوانـی و اجتماعـی را پوشـش
ً
دهنـد؛ مدرسـ ه طـب و فالحـت صرفـا دیـوان
سـاالر نبودنـد بلکـه نیازهـای جامعه را پوشـش
مـی دادنـد .بعدهـا کـه دانشـگاه هـم سـاختیم
همینطـور بـود؛ دانشـکده پزشـکی ،معقـول و
منقول ،ادبیات و علو م انسـانی ،فنی و مهندسـی،
حقوق و علومسیاسـی و ...همـه اینها بهصورت
دقیـق نیازهـای جامعـه را پوشـش میدادنـد .بـه
ایـن اعتبـار ،قائل به این هسـتم که دانشـگاههای
ً
مـا اتفاقـا بر اسـاس نسـخ ه خیلی بومی شـدهای
از مفهـوم «مسـئولیت اجتماعـی» در زمـان
خودشان کار میکردند.
زمانـی کـه ایـران در وضعیـت نابسـامان
اقتصـادی ،امنیتـی داخلـی و امنیتـی مـرزی،
پزشـکی ،تغذیـه ،اداری و ...بـود ،نظـام دانـش
نویـن آمد تا همه مشـکالت را حل کنـد .بعدها
کـه دانشـگاه فردوسـی ،تبریـز ،جندیشـاپور،
شـیراز اولیه (قبـل از پهلوی) و اصفهان تأسـیس
شـد ،همان ایـده «دانشـگاه اجتماعـی» را دنبال
ً
میکردنـد .اساسـا مـا دانشـگاه تأسـیس مـی
کردیـم چون بـه دانش ،فنـاوری و آمـوزش نوین
نیاز داشتیم.
چهـارم ،بزرگتریـن انقلاب آموزشـی در
ایـران بـه دهـه چهـل برمیگـردد .از ایـن زمان،
ایـران بـه فراینـد برنامههـای توسـعه ورود مـی
کنـد؛ بسـیاری از زیرسـاختهای اقتصـادی و
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صنعتـی وارد کشـور شـد ،از کارخانههای بزرگ
گرفتـه تا سـدها و راههـا و لزوم تربیـت نیروهای
انسـانی کـه بتواننـد بـا ایـن مقـوالت کار کنند؛
ً
یعنی اساسـا توسـعه جدید را بفهمنـد و وارد این
چرخـه شـوند .در ایـن دوران ،در کنـار
دانشـگاهها ،کالجهـای بسـیاری تأسـیس
میشـود و افـرادی را بـرای ورود بـه عرصـه
عمومـی و اجتماعـی بـرای حل مشـکالت مردم
و جامعه تربیت میکند.
امـا در آخریـن برهـه آمـوزش عالـی ،نظـام
دانشـگاهی همچـون یـک کیک خوشـمز ه پخته
شـد ه در اختیـار نظـام سیاسـی قـرار گرفـت و
دانشـگاه بـه برج عـاج بـا دیوارهای بلنـدی بدل
ً
شـد کـه دیگـر عملا بـا بدنـه جامعـه تعاملـی
نداشـت .حتـی در ایـن برهـه اخیـر ،جامعـه
تصـورش بـر ایـن بـود کـه دانشـگاه را بـا خـود
سـازگار کنـد ،بـه همیـن خاطـر ،در چنـد دهـه
اخیـر بخصـوص در دو دهه اخیـر دچار «کمیت
گرایـی مضاعـف» شـدیم ،یـک بـدن ورم کـرده
کـه شـاید عدم داشـتن یـک برنامه جدی توسـط
سیاسـتگذاران و تغییرهـای زود بـه زود تصمیـم
ً
گیـران درباره اینکه اساسـا دانشـگاهها بر اسـاس
چـه مدلـی اداره شـوند؛ مـدل آمـوزش محـور،
پژوهش محـور ،کارآفرین ،مسـئولیت اجتماعی

و ...بـار اضافـهای بـر گردن دانشـگاهها بـار کرد
و جثـه دانشـگاه نتوانسـت چنین بـاری را تحمل
کنـد .وقتـی کـه چنیـن اتفاقـی میافتـد خیلـی
طبیعـی اسـت که بـدن زیر ایـن بار ناتـوان جلوه
کرده و ظاهر شود.
بنابراین نسـبت به همـان کارکردهایی که برای
آن یـک زمانـی در نظر گرفته بودند هم ،ناتوان شـد
و ایـن باعـث شـد که مـا دیگـر نتوانیم از دانشـگاه
انتظـار داشـته باشـیم کاری کـه در دهـ ه هـای قبل
برای جامعه انجام میداد را انجام دهد.
چـون مـا امروز بـا یک جسـم بیمـار روبهرو
هسـتیم کـه چون زیـادی و تنـد به تند دسـتکاری
شـده و بـه یک باره بـا  ۵میلیون دانشـجو ،افزایش
ً
مراکـز آمـوزش عالی که بعضـا در دام کپی کردن،
جـدی نبـودن ،عمیق نبـودن و ...گرفتار هسـتند،
مواجـه شـده اسـت و ایـن امـر باعث شـده که ما
امـروز به این گـزاره برسـیم که «دانشـگا ه های ما
اجتماعـی نیسـتند ».این در مورد دهـ ه های اخیر
صـدق میکنـد امـا همانطـور که اشـاره شـد در
مورد سـابق ه تاریخـی نهاد آموزش عالـی در ایران
صدق نمیکند.

https://www.ion.ir/
news/705507/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%86
%d8%b8%d8%a7%d9%85-
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فراخوان فصلنامه برای سال 1400

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات
میانرشتهای در علوم انسانی وابسته
به مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت عتف دارای رتبه Q1
نمایهشده در پایگاه استنادی جهان
اسالم ( )ISCو پایگاههای دیگر
مانند SID, Magiran, Noormags,
civilica, DOAJ, GoogleScholar,
 ResearchGateباهدف بسط و توسعه
دانش میانرشتهای و تالش در جهت
پاسخگویی به نیازهای مبرم کشور ،در
خصوص موضوعات و مضامین زیر و
به منظور انتشار در قالب یک «شماره
ویژه» مقاله میپذیرد:
 .1برنامه هفتم توسعه؛
 .2آیندهپژوهی آموزش عالی ایران؛
 .۳اقلیم و محیط زیست و ابعاد
اجتماعی و انسانی آن؛
 .4جمعیت در ایران و نسبت آن با
فرهنگ و توسعه؛

انتشار شماره بهار  1400فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی شماره بهار (پیاپی  )50را منتشر کرد .عناوین مقاالتی که در این
شماره خواهید خواند به شرح زیر است:

مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای توسعه زیستفناوری در كشور
مهدی دیلمصالحی ،علیاﺻﻐﺮ ﭘﻮرﻋﺰت ،مجتبی امیری ،محمد قاسمی ششده
ائه مدلی برای همآفرینی ارزش در رسانههای خبری؛ مورد مطالعه ،سامانه فارسمن خبرگزاری فارس
ار ٔ
علی بیات سیدشهابی ،محمدرضا سعیدآبادی ،داتیس خواجهئیان
سنجش تعامالت توانمندسازهای لجستیک طرف سوم با تکنیک ترکیبی DANP
مریم علیئی ،اسماعیل قادریفر ،منصوره حورعلی ،فاطمه حمیدی
شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
محمداحسان زندی ،محمدصادق خیاطیان یزدی ،مهدی محمدی
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عوامل تأثیرگذار بر اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی؛ دیجیتالمارکتینگ
حسینعلی قجری ،علی نقوی
تحلیل اجتماعی زیستبوم استارتآپی ایران
اباذر اشتری مهرجردی
عالقمندان جهت ارسال مقاالت علمی پژوهشی خود به این فصلنامه به نشانی  www.isih.irمراجعه نمایند.

فعالیتهای علمی اعضای
هیئت علمی
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عباس وریج کاظمی

سـخنرانی «پیامرسـانها در برابر سـامانههای
آموزشـی دانشـگاه» ،همایش مطالعـات فرهنگی
و اجتماعـی آمـوزش عالـی ایـران ،مؤسسـه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی  7اردیبهشت
خصوصیسـازی دوگانـه فضاهـای عمومـی
شـهری در تهـران ،وبینـار روایتهـای عصـر
چهارشنبه 7 ،خرداد
مهدی اسدی
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احمدرضـا شـاه علـی ،مهـدی اسـدی ،
مهـدی آقابابایـی ( )1400عوامل مؤثـر بر رفتار
انتخاباتـی رأی دهنـدگان در انتخابـات
ریاسـتجمهوری سـال ( 1400مطالعه موردی
شـهروندان منطقـه هشـت شـهر تهـران)،

فصلنامه جامعهشناسـی سیاسـی ایران ،انتشـار
آنالین از 27اردیبهشت 1400
مجموعـه قوانیـن و مقـررات اداری و
اسـتخدامی بـا طبقهبنـدی جدیـد ،معاونـت
منابـع انسـانی و امـور فرهنگـی قـوه قضاییـه،
خرداد ( 1400ویراستار)
خدیجه کشاورز

)Keshavarz Khadijeh, (2021
Investigating female students' vision
of iranian labor market, The intrnational
journal of humanities, volume 28,
issue 2, published may 2021, Tarbiat
Modares University Press
کشـاورز خدیجـه؛ یوسـفی مقدم ،شـقایق؛
عزیزی ،مینا (،)۱۴۰۰

April
2021
‘Islamic
Fundamentalism - Movement or
Lifestyle? Study of Islamic
Fundamentalism among Iranian
Sunnite Kurds’. Eleventh International
Conference on Religion & Spirituality
in Society, June 02 - 04, Online
only- Hosted by University of
Cordoba.
April 2021 ‘Beyond Critical
Realism: “Self Generation” Of Social
Reality and Social Ontology’. The
Seventeenth International Conference
on Technology, Knowledge, and
Society, April 6- 9. Online Only Hosted by the University of
Melbourne, Melbourne, Australia.
 شـرور و شـبه علـم؛ تحلیـل،«دیـن فربـه
جامعـه شـناختی شـبه علـم در دوران پاندمـی
)1400( »19 -کووید
 بـا تاکید بر:نخسـتین همایـش ملی فرهنـگ
 دانشـگاه،جنبه هـای فرهنگـی و اجتماعی کرونا
، پذیـرش مقاله، اردیبهشـت مـاه،شـهید رجائـی
.ارائه سخنرانی و عضویت در هیات رئیسه پنل
«نئولیبرالیسـم و سلامت؛ خوانشی انتقادی
و میان رشـته ای از خصوصی شـدن سالمت در
 دومیـن سـمپوزیوم ملـی،)1400( »ایـران
،مطالعـات میـان رشـته ای در علـوم پزشـکی
 اردیبیهشـت،دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان
 ارائه سـخنرانی و عضویت، پذیـرش مقالـه،مـاه
.در هیات رئیسه پنل

119

خبرنامه شماره سیزدهم
1400 ویژه بهار سال

کتابخانـه و فرصـت حضـور زنـان در فضـای
 فصلنامه، کتابخانه بـه مثابه مکان سـوم:عمومـی
۱۴۰۰  بهار،مطالعات فرهنگی و ارتباطات
Keshavarz khadijeh(2021), la
douleureuse harmonisationde des
vies privees et professionnelles chez
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،بدیلـی بـرای هسـتی شناسـی اجتماعـی
 موسسـه مطالعـات فرهنگی و، تهـران،)1400(
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لیال فالحتی

سـخنرانی در نشسـت گفـت و گوهـای
منطقهای در حوزه زنان و خانواده ،بهار 1400
محمدرضا کالهی

یادداشـت «بیایید دربـارهی همهچیز صحبت
کنیـم»  ،روزنامـه ایـران ،ویژهنامـه ایـران جمعـه،
صفح ه پرسه ۳ ،اردیبهشت ۱۴۰۰
رضا ماحوزی
از مدرسـه تـا دانشـگاه؛ وحـدت نظـام
آمـوزش در اندیشـه کانـت .فصلنامـه پژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی.
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واژگونـی معنـای مـرگ .فصلـی از کتـاب
مطالعـات اجتماعـی مـرگ .انتشـارات
انسانشناسی.
گذشـته ،حـال و آینده مـا و کرونـا؛ تأملی بر
انسـان چندسـاحتی در دوران کرونـا ،اولیـن
همایـش ملـی فرهنـگ بـا تأکیـد بـر کرونـا،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
طرح پژوهشـی وجودشناسـی و آمـوزش در
اندیشه ارسطو ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

جشنواره بین المللی فارابی
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گفتگو با دکتر منصوره اتحادیه تاریخ پژوه معاصر و
برگزیده یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی
دکتر منصوره اتحادیه اسـتاد دانشـگاه ،نویسـنده و تاریخپژوه معاصـر در گفتگو با دبیرخانه جشـنواره بینالمللی
فارابی از کارنامه علمی ،دانشگاهی و دغدغههای پژوهشیاش در حوزه تاریخ سخن گفت.

بیـش از یـک دهـه اسـت که «جشـنواره بین المللـی فارابی ،ویـژه تحقیقات علوم انسـانی و اسلامی» با
هـدف تقویـت اعتبار علوم انسـانی ،نظریـه پردازی در حـوزه علوم انسـانی ،نقد گفتمان غالـب بر دانش
و پژوهش علوم انسـانی ،تمهید شـرایط برای عرضه تولیدات علوم انسـانی کشـور در عرصـه بینالمللی،
هـر سـاله بـه عنـوان یکـی از رویدادهای مهـم علوم انسـانی برگـزارشـده و پژوهشـگران برتر ایـن حوزه
معرفـی و تقدیـر میشـوند .از آنجـا که آشـنایی بیشـتر بـا برگزیـدگان و مفاخر علـوم انسـانی میتواند به
عنـوان پشـتوانهای قدرتمند برای تعیین سـازوکارهای تحول و توسـعه علوم انسـانی و تحلیـل حال و آینده
علـوم انسـانی در کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ،دبیرخانـه جشـنواره اقـدام به گفتگـو با پژوهشـگران
برگزیـده جشـنواره نموده اسـت .در ادامه گفتگوهای پیشـین با برگزیدگان جشـنواره ،با سـرکارخانم دکتر
منصـوره اتحادیـه (نظـام مافـی) تاریخپـژوه و تاریخنـگار معاصـر و برگزیـده پیشکسـوت علـوم انسـانی
ایـران در یازدهمیـن جشـنواره بینالمللـی فارابـی ،ضمـن مـروری بـر سـوابق تحصیلـی و دانشـگاهی
ایشـان ،دربـاره کارنامـه پربـار و درخشـان خانم اتحادیـه در حوزههای تحقیق ،تدریس و نشـر آثـار تاریخی و
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وضعیـت مطالعـات تاریخـی در کشـور بـه گفتگو
نشستیم (گفتگو از دکتر سیدسعید میرمحمدصادق
و دکتر فاطمه محمد).
منصـوره اتحادیـه سـال  ۱۳۱۲در تهـران در
خانـوادهای اصیـل متولـد شـد .ایشـان بـرای
تحصیـل در دوره متوسـطه بـه انگلسـتان رفـت،
تحصیلات دانشـگاهی را بـا انتخـاب رشـته
تاریـخ آغاز نمـود و فوق لیسـانس و دکتری خود
را از دانشـگاه ادینبـورگ اخذ کرد .دکتـر اتحادیه
پـس از بازگشـت به ایران طی سـالیان متمادی به
تدریـس تاریـخ قاجاریـه ،جنبـش هـای یکصد
سـاله اخیـر و تاریـخ خاورمیانـه در دانشـگاه
تهـران مشـغول بودند .توجـه به تاریخ سیاسـی،
تاریـخ اجتماعـی و تاریـخ زنـان از مهمتریـن
زمینـه هـای فعالیـت ایشـان اسـت .انتشـار
کتابهـای بسـیاری در حـوزه تاریـخ ،نتیجـه
سـالها پژوهـش خانـم اتحادیـه در ایـن حـوزه
اسـت .وی در سـال  ۱۳۶۲بـا تأسـیس «نشـر
تاریـخ ایـران» فعالیتهـای علمـی خـود را
گسـترش داده و آثـار و اسـناد تاریخـی زیادی را
تاکنون منتشر کرده است.
(فاطمـه محمـد) :بـا تشـکر از سـرکارعالی
کـه وقـت گرانمایهتـان را در این اوقـات کرونایی
در اختیـار ما قـرار دادید و ما اکنـون در خدمتتان
هسـتیم و همچنیـن تشـکر از جنـاب آقـای دکتر
سیدسـعید میرمحمدصـادق کـه به جهـت تبحر
و تخصـص در رشـته تاریخ و سـابقه همکاری با
شـما در این مصاحبه در خدمتشـان هسـتیم ،در
ابتـدا بـا توجـه بـه رشـته تخصصـی و آثار شـما
کـه بسـیار جـذاب هسـتند بفرمایید چه شـد که
شـما ایـن رشـته را انتخـاب کردیـد و تـا سـطح
عالـی بـه آن پرداختیـد و پژوهـش و تحقیقـات
شما در این زمینه اینقدر عمیق است.
 من از شـما و تمام کسانی که در تشکیالتجشـنواره فارابـی فعالیـت دارنـد کمـال تشـکر را
دارم کـه بـه بنده افتخار دادید و خوشـحالم کردید

و اکنـون در خدمتتـان هسـتم .سـالها بـود کـه
حـس میکـردم دارم بـا خـودم حـرف میزنـم!
ولـی یک مرتبه دیـدم کارهایم انعـکاس پیدا کرده
و ایـن باعـث دلگرمـی مـن شـد .من خـودم هم
خیلـی درباره این مسـئله فکر کردم و برایم سـؤال
اسـت که کی مـن تصمیم گرفتم تاریـخ و مطالعه
و پژوهـش در خصـوص آن را جـزء زندگیم کنم؟
مـن فکـر میکنم این همیشـه بـا من بوده اسـت.
ً
ولـی چیـزی کـه اخیـرا حس کـردم این اسـت که
ً
مـن اصـوال بـه انسـان عالقـه دارم و از آشـنایی و
معاشـرت بـا افـراد متفـاوت خیلی لـذت میبرم.
شـاید این مسـئله من را به سـمت تاریخ کشـاند،
چـون تاریـخ درواقع درباره انسـانها اسـت .البته
پـدر من هـم عالقمند بـه تاریخ بـود و کتابهای
تاریخـی زیـادی داشـت کـه شـاید آن هـم مؤثـر
بوده باشـد .بـه هر حـال تاریخ بخشـی از زندگی
ً
مـن بـوده و اصلا پشـیمان نیسـتم کـه بـه تاریخ
پرداختـم و حتـی فکـر میکنـم همـه بایـد تاریخ
بخوانند و اطالعات تاریخی داشـته باشـند ،حال
نـه بهطـور تخصصـی بلکـه یـک اطالعـات
تاریخـی داشـته باشـند .چرا که آشـنایی بـا تاریخ
خیلی مهم اسـت .من خیلی خوشـحالم که تمام
زندگـی کاریـم را در این رشـت ه صرف کـردم .چرا
کـه در عین حـال تاریـخ خیلی لذتبخش اسـت.
شـما در آموختـن تاریـخ ،الزم نیسـت به گذشـته
خیلـی دور برویـد ،حتـی چهـار پنـج سـال پیش
هـم تاریـخ اسـت و بایـد از آن آگاه بـود و ایـن
لذتبخش است.
(فاطمـه محمـد) :خانـم دکتـر آیـا ایـن
جنسـیت و زن بودن شـما در رونـد تحصیالت و
پژوهشهای شـما ،در برخوردها و بازخوردهای
جامعـه با شـما و نحـوه فعالیـت شـما تأثیرگذار
بـوده اسـت؟ و بـه عبارتـی بـرای شـما کار را
سهلتر یا سختتر کرده است؟
 ایـن سـؤال خوبـی اسـت بـه دلیـل اینکهباألخـره جنسـیت مـن زن بـوده و تاریـخ هـم

همیشـه گفتهانـد مذکـر بـوده و مردان نوشـتهاند
و در مـورد مردهـا بـوده اسـت .البته این مسـئله
مخصـوص ایـران نیسـت بلکـه در همـه دنیـا،
زنهـا در تاریـخ نیسـتند .بـه دلیـل اینکـه تاریخ
سیاسـی و تاریـخ جنگهـا و دیپلماسـی بـود و
کمتـر جوالنـگاه زنها بـود  ...نه اینکـه زنها در
ایـن خلال صدمـه نمیدیدنـد یـا حضـور
نداشـتند ،ولـی بـه هـر حـال چـون نوشـته
ً
نمیشـد ،تاریـخ مذکـر ماند .مثلا قـرارداد فین
کـن اشـتاین یـا قـرارداد ترکمانچـای را مردهـا
امضـا کردنـد ،امـا اینکـه بـه زنها چه گذشـت
وقتـی کـه تبریـز بـه اشـغال روسهـا درآمـد و
عبـاس میـرزا شکسـت خـورد ،کمتر ثبت شـده
اسـت؛ اینکـه قحطی بود ،ناخوشـی بـود ،ترس
بود ،قشـون خارجی وارد شـهر شـده بودند و ...
مـا نمیدانیـم کـه زنهـا چـه کشـیدند .بنابراین
تاریـخ همـواره مذکر بوده اسـت .تاریـخ در این
سـالهای اخیـر خیلـی پیشـرفت کـرده و حیطه
ً
تاریخنگاری وسـیع شـده اسـت .در قدیـم ،مثال
 ۵۰سـال پیـش ،نـه  ۲۰۰سـال پیـش ،درواقـع
تاریـخ دربـاره دیپلماسـی و مسـائل سیاسـی و
مربـوط بـه جنگها و مسـتعمرات و بـه هر حال
راجـع بـه مردهـا بـود .زنهـا بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند کـه شـروع بـه یـک سـری حـرکات
فمینیسـتی بـرای آگاهی زنها بکننـد و دیدند که
بایـد از تاریـخ سـر دربیاورنـد .ایـن مسـئله در
ایـران نیـز تأثیـر گذاشـت و ما هـم دیدیـم که در
یـک ابعـادی کـم داریـم و بایـد برویم بـه دنبال
اینکـه بـر زنهـا چـه گذشـته ،چگونـه فکـر
میکردهانـد ،چگونـه عمـل میکردهانـد و . ...
ً
من شـخصا بهعنـوان یک زن در طـی تحصیل و
تدریـس و تحقیـق هیچ وقت مشـکل نداشـتم و
الاقـل هیـچ وقت حس نکـردم که به عنـوان یک
زن طـور دیگری بـه من نگاه میکننـد و تبعیضی
هسـت و در کارهایم هم سـعی کـردم از زنها تا
جایـی که امـکان داشـت یک اطالعـات اضافی

ً
بدهـم .اخیـرا هـم سـعی میکنـم اگـر منابعـی
بهدسـت مـیآورم کـه در مـورد زنهاسـت ،کـه
ً
البته بسـیار هم کم اسـت ،حتما از آنها اسـتفاده
کنـم .چـون حتـی اگـر چنـد جمله محـدود هم
بتـوان دربـاره زنهـا از منظـری بـه تاریـخ اضافه
نمـود ،میتـوان جـای خالـی آن را تـا حـدی پر
ً
کـرد؛ مثال من اکنـون دارم دربـاره دو نفر تاجر و
تجـارت آنهـا مینویسـم که یکـی از آنهـا  ۴زن
داشـت و دیگـری  ۵زن .و از البلای سـندها
درمـیآورم کـه آنهـا ارث خود را چطور تقسـیم
کردهانـد ،دخترهایشـان چقـدر ارث بردهانـد و
پسرهایشـان چقـدر و  ...و دنبـال میکنـم کـه
اسـم زنـش چـه بـوده ،آیـا در وصیتنامـهآورده یا
اسـامی دخترانـش را قیـد کـرده و  . ...چـون
خیلـی وقتهـا در وصیتنامههـا و شـجرهنامهها
اسـم زنهـا نیسـت .بـه ایـن ترتیـب مـن چنـد
سـالی اسـت کـه الاقـل سـعی میکنم بیشـتر به
زنهـا توجـه داشـته باشـم و آنهـا را هـم وارد
تاریخ کنم.
(فاطمـه محمـد) :شـما از معـدود مفاخر ما
هسـتید کـه کارهـای گروهـی متعـددی انجـام
دادهایـد و آنهـا را گـردآوری کـرده و بـه نتیجـه
رسـاندهاید .ایـن یک امتیـاز خاصـی در مطالعه
ً
شـخصیت و آثـار شـما بـوده ،لطفـا در ایـن
خصوص توضیح بفرمایید.
 مـن همیشـه فکر میکنـم چرا نبایـد نامیاز همکارانـی کـه بـا مـن کار کردنـد و زحمـت
کشـیدند ،حتـی کسـانی کـه فقـط سـندها را
خواندهانـد و تایـپ کردنـد ،نیایـد؟ کارهـای
ً
دسـتهجمعی چنـد حسـن دارد :اوال اینکه شـما
ً
میتوانیـد بیشـتر کار کنیـد .ثانیـا میتوانیـد
عمیقتـر و وسـیعتر کار کنیـد .وقتـی کـه یـک
ً
کتـاب را دو نفـر کار میکننـد ،قاعدتـا سـریعتر
آمـاده میشـود و بـا دو تا ایـده بـر روی هم پیش
ً
مـیرود و بـه بـار مینشـیند؛ مثلا مـن کتـاب
کوچکـی دربـاره وبـا در کردسـتان دارم کـه یک
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تعداد سـندهایی داشـت که یکی آنهـا را خواند،
یکـی تنظیـم کـرد و یکـی تاریخچه کردسـتان را
نوشـت و مـن هم یک مقدمه بر روی آن نوشـتم.
خـب ایـن کار پربارتـر شـد و لذتبخـش شـد .یا
ً
اخیـرا یـک کتـاب چـاپ کردیـم کـه  ۴نفـر بـر
روی آن کار کردیـم و هـر چهار اسـم بر روی آن
هسـت .مـن فکـر میکنـم کار دسـتهجمعی کار
خیلـی خوبـی اسـت و هرکـس یـک جنبـه را
میبینـد و پوشـش میدهـد و کار هـم سـریعتر
انجـام میشـود و دو سـال کار بـرد در حالیکـه
ً
میتوانسـت چهـار سـال کار ببرد .یا مثلا کتابی
راجـع بـه زندگـی خانـم ورزشـکاری نوشـتم که
عکاسـی میکـرد و مـن راجـع بـه عکاسـیش
نوشـتم و خانـم سـعاد پیـرا راجـع بـه ورزش او
نوشـت ،چـون رئیـس فدراسـیون ورزش بانـوان
بـود و یـک آقـای دیگـری هـم راجـع بـه
ً
عکسهایش نوشـت .ایـن کار پربارتر و مسـلما
لذتبخشتـر خواهـد بـود .اکنـون هـم داریـم
کتـاب دیگری دربـاره یکـی از تجـار اردبیل کار
میکنیـم؛ چهـار نفـر بـا هـم ،یکـی سـیاقها را
میخوانـد ،یکـی سـندها را ،یکـی تاریخچه را،
یکـی درباره خانـوادهاش مینویسـد و  ...و یک
کاری دسـتهجمعی سـریعتر و عمیقتـری از آب
درمیآید.
ً
(میرمحمدصـادق) :بنده مسـتقیما سـعادت
شـاگردی ایشـان را نداشـتهام ولـی بهطـور
غیرمسـتقیم از طریق آثارشـان از محضر ایشـان
بهـره بـردهام و سـپس توفیـق پیـدا کـردم کـه هم
ً
مسـتقیما در خدمـت ایشـان باشـم و هـم
غیرمسـتقیم در مکتب درس ایشـان حاضر بشوم
و همچنیـن افتخـار همکاری با ایشـان را داشـته
باشـم و از سـعادت حضورشـان بهره ببـرم .یکی
از ویژگیهایـی کـه از نظـر مـن در خانـم دکتـر
بـارز و عیـان اسـت ،مهربانـی ایشـان اسـت.
هرچنـد ذات خانمهـا چنیـن اسـت کـه مهربان
باشـند ،ولـی مهربانـی ایشـان دوچندان اسـت.

بـرای اولیـن بـاری کـه مـن بهعنـوان یـک فـرد
ناشـناخته بـه دفتر ایشـان رفتم ،از من اسـتقبالی
شـد کـه هیـچ وقـت فرامـوش نمیکنـم و بـا من
چنـان برخـورد کردنـد کـه انـگار بـرای ایشـان
محققـی آشـنا بـودم و ایشـان بـه محقـق احترام
میگذارنـد ،در صورتـی کـه آن موقـع مـن یـک
دانشـجو بـودم و برایـم ایـن نـوع برخـورد خیلی
غرورآمیـز بـود .حـال آنکـه خیلـی کـم پیـش
میآیـد که اسـاتید چنین برخـورد کننـد و به این
شـیوه از دانشـجویی اسـتقبال کننـد .ایـن
برخـوردی کـه از ایشـان دیـدم ،هنـوز هـم کـه
هنـوز اسـت جـزو بهتریـن خاطراتـم اسـت و
امـروز توفیق شـد که ایـن خاطره را مطـرح کنم.
در واقـع ایـن برخـورد مشـوقی بـرای کارهـای
بعـدی مـن شـد و باعث شـد من بیشـتر خدمت
ایشـان برسـم .عالوه بر ویژگی مهربانی ایشـان،
خانـم دکتـر دانـش وسـیعی در رشـته تاریـخ و
حـوزه تخصصی تاریـخ قاجار و مشـروطه دارند
و در ایـن حـوزه فـراوان کار کردهانـد و مثالزدنی
هسـتند .همچنیـن ویژگـی دیگـر خانـم دکتر که
بـه نظـر مـن جـزو ویژگیهـای برجسـته ایشـان
اسـت ،ایـن اسـت کـه ایشـان آمـوزگار چندیـن
نسـل هسـتند؛ چنانکـه از اواخـر دهـه  ۳۰تـا
اواخـر دهه  ۷۰را شـامل میشـود و حتی بعد از
ایـن دوره هـم بهطور غیرمسـتقیم بـا پایاننامهها
و کارهـای تحقیقی دانشـجویان در ارتباط بودند
ً
و افـرادی مثـل مـن حضـورا از محضرشـان بهره
بردیـم .از اینـرو چند نسـل از دانش ایشـان بهره
بردهانـد و در طـی سـالها نیـز از آثار ایشـان بهره
خواهنـد برد .همچنین یک شـاخصه دیگری که
ایشـان در آن پیشـتاز هسـتند و کمتـر مـا در
دیگـران سـراغ داریـم ،حضـور در عرصههـای
اجرایـی اسـت؛ مانند نشـری کـه ایشـان در دهه
 ۶۰بـه راه انداختنـد .در آن زمـان کمتـر خانمی
حضـور اجرایـی داشـت ،ولـی ایشـان پـا بـه
عرصـه عمـل گذاشـتند .قبـل از اینکـه مـا

تحقیقـات زنـان را ببینیـم ،کار ایشـان در عرصه
اجرایـی پایهگـذاری دفتـر نشـر تاریخ ایـران بود
کـه تـا کنـون نیـز حدود  ۴۰سـال اسـت کـه در
حـال فعالیـت اسـت .ایـن یکـی از ویژگیهـای
بـارز دکتـر منصـوره اتحادیـه اسـت کـه اگـر
بخواهیم او را بشناسـیم ،فـارغ از یک متخصص
و اسـتاد و فارغ از یک خانم و یک همسـر و یک
مـادر ،یـک کارآفرین اسـت .او در زمان خودش
پـا بـه عرصـه نشـر گذاشـت ،فعالیـت کـرد،
کتابهـای زیـادی بـه چـاپ رسـاند و ...
کتابهایـی کـه بهلحـاظ بسـامد اسـتفاده
میبینیـم پرمخاطـب بودهانـد و شـما هیـچ
پایاننامـهای در دوره قاجـار و مشـروطه
نمیبینیـد کـه از کتابهـای نشـر تاریـخ ایـران
اسـتفاده نکرده باشـد .ایشـان در دورهای فعالیت
خـود را آغـاز کـرد کـه نمیگوییـم سـندپژوهی،
افـول داشـت ،ولـی کمتـر بـه آن توجه میشـد و
حـال آنکـه یکـی از موضوعاتـی کـه نشـر تاریخ
ایـران بـه آن اهمیـت داد ،چاپ اسـناد بـود .کار
برجسـته دیگـری کـه باز من ایشـان را پیشـرو در
آن میدانـم ،نشسـتهایی بـود کـه ایشـان در
اواخـر دهـه  ۶۰و اوایل دهه  ۷۰برگـزار کردند و
ایـن باعث شـد ما دانشـجویان اسـاتید زیادی را
کـه بازنشسـته شـده بودنـد و دیگـر کمتـر در
دانشـگاهها حضـور داشـتند در دفتـر ایشـان
ببینیـم و از محضرشـان اسـتفاده کنیـم .آنهـا در
دوشـنبههای هـر هفتـه سـخنرانی و بحـث و
تحلیـل داشـتند و من خـودم خیلی از اسـاتید به
نـام ایـران را کـه در دهههـای  ۷۰یـا  ۸۰فـوت
کردنـد ،در آنجا دیدم و از نزدیک با ایشـان آشـنا
شـدم و از محضرشـان بهـره بـردم .در واقـع در
ایـن جلسـات دیدگاههـای اسـاتید در
سخنرانیهایشـان بیـان میشـد و بهنوعـی یـک
اسـتفاده بهینه از ایشـان میشـد .همچنین خانم
دکتـر جلسـات نقد و بررسـی کتـاب را در همین
دوشـنبهها راهانـدازی کردنـد کـه در آن زمـان

چـراغ آن کمنـور بـود و در طـی این جلسـات به
جوانهـا نیـز بهـا داده میشـد ،چنانکـه یکی از
سـخنرانیهای آن مجموعـه که راجع به مسـاجد
بـود بـه پیشـنهاد ایشـان بـه مـن محـول گردید و
همیشـه مشـوق بودند نه مانـع کـه بگویند حاال
سـن شـما نرسـیده یـا کارتـان پختـه نشـده و ...
ایشـان هر اسـتعدادی را کـه در کسـی میدیدند
جـذب میکردنـد و مادرانـه پـرورش میدادنـد؛
یعنـی همـواره روح مادرانه در شـخصیت علمی
ایشان بوده و هست.
ً
حـال بعـد از ایـن مقدمـه نسـبتا طوالنـی،
میخواسـتم از خانـم دکتـر بپرسـم احسـاس
شـما بـه عنوان یـک زن ایرانـی در نوشـتههایتان
تا چـه انـدازه دخیل یا کنترلشـده اسـت؟ شـما
بـه عنـوان یـک محقـق وقتـی در حـال تحقیق و
پژوهشـی هسـتید ،آیـا احسـاس ایرانـی بـودن
شـما در آن کار مطالعاتـی غلبـه دارد؟ یا با توجه
بـه آنکه تاریـخ مذکر اسـت ،آیا پیـش میآید که
بـه خاطـر زن بودنتان نگاهتـان تغییر کنـد؟ یا نه
بـه عنوان یـک مـورخ سـعی میکنید کـه دادهها
را تحلیـل کنیـد؟ تـا چـه انـدازه اینهـا کنتـرل
میشوند؟
ً
 مسـلما مـن بهعنـوان یک ایرانی به مسـائلً
نـگاه میکنـم ،مثلا شـما وقتـی شـرایط یـک
دهکـده را میخوانـی و میبینـی قحطـی زده یـا
مـرض سراسـر آن را فراگرفتـه و فقیـر هسـتند و
صدایشـان شـنیده نمیشـود و دعواهـای محلـی
دارنـد و  ...به عنوان یک انسـان دلسـوزی میکنی
و اگـر در روابـط خارجـی یـک قـراردادی بسـته
میشـود یـا شکسـته میشـود و تبعاتـی دارد ،بـه
ً
عنـوان یک ایرانـی میگویـی مثال اجحاف شـده
یـا تحمیـل شـده یـا  . ...بهعنـوان یـک زن هـم
وقتـی زنـی مربـوط بـه ماجرایی میشـود ،بیشـتر
ً
احسـاس همـدردی میکنـم؛ مثلا زنـی کـه
بچـهاش در اثر کتک خوردن سـقط شـده یـا او را
دزدیدهانـد یـا یکـی در ده کشـته شـده و او را بـه

127

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

128

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

عنـوان دیه به خانـواده مقتول میدهنـد و  . ...ولی
ً
اصـوال در تاریخنـگاری بایـد منصف بـود؛ یعنی
طـرف دیگـر را هم دید و درک کرد .اینجاسـت که
تاریـخ سـخت میشـود و سـختی تاریـخ از
آنروسـت کـه شـما خـودت را از یـک عهـدی به
یـک عهـد دیگـر میبـری و میخواهـی در مورد
آن اظهارنظـر کنـی ،چـون روحیههـا ،عقایـد و
رسـوم و  ...همـه مربـوط بـه یـک عهـد دیگـری
اسـت .یکـی ایـن سـخت اسـت و یکـی اینکـه
بیاییـم طرف مقابـل را هـم درک کنیـم؛ یعنی اگر
مـا داریـم یـک قـرارداد بـا یـک کشـور خارجـی
میبندیـم ،اگـر بـه ضـرر ماسـت ،این وسـط چه
کسـی مقصـر اسـت؟ آن فـردی کـه دارد قـرارداد
میبنـدد نیـز دارد بـه نفع کشـورش فکـر میکند،
چراکـه یـا اشـتباه فکـر میکنـد یـا متوجه اشـتباه
اسـت امـا زور مقابله یا عـدم انجام چنیـن کاری
را نـدارد .از ایـنرو میبینیـم کـه تفاهـم و درک
ً
کردن شـرایط سـخت اسـت؛ مثال شـما به عنوان

یـک ایرانی میبینیـد قراردادی بسـته میشـود که
ً
مسـلما نتایـج آن بـه نفـع ایـران نیسـت ،از اینـرو
تمـام احساسـاتتان درگیـر آن میشـود ولـی بـه
عنـوان یک مـورخ باید منصـف باشـید و این کار
آسـانی نیسـت .مـن همیشـه گفتـهام کـه مـورخ،
قاضـی نیسـت و نمیتوانـد قضـاوت کنـد ،ولـی
بایـد نظـری بدهـد و نتیجهگیـری کنـد ،اینطـور
نیسـت کـه فقـط توصیـف کنـد و کاری نداشـته
باشـد ولی آن نتیجهگیری سـخت اسـت و هرچه
شـما بـه عقبتـر برویـد ،سـختتر میشـود،
چـون درک آن زمانـه و روحیـه آن عهـد ،درایت و
درک تاریخـی زیـادی میخواهد که شـما خودت
را بـه یـک دوران دیگـر ببری و بخواهـی آن دوره را
حـس کنـی و نظـر بدهـی .بنابرایـن تاریـخ علـم
سـختی اسـت .تاریخ از سـویی لذتبخش است،
اگـر بخواهـی آن را بهعنوان داسـتان بخوانی ،ولی
اگـر بخواهـی بهعنوان یـک علم به آن نـگاه کنی،
خیلی مشـکل اسـت و نظـر دادن در خصوص آن

خیلـی مسـئولیت دارد .همیشـه ایـن حـس
ً
مسـئولیت بـا من بوده و هسـت که واقعـا این نظر
تا چـه انـدازه به حقیقت نزدیک اسـت؟ شـاید تا
جایـی کـه مـن امـروز میفهمـم چنیـن اسـت و
فـردا ممکـن اسـت یک سـند دیگـری پیدا شـود
کـه تمـام گفتههای مـن را نفی کند .مـن دارم یک
وصیتنامـه میخوانـم کـه خیلـی جالـب اسـت.
ایـن وصیتنامـه تاجـری اسـت کـه تمـام
دارایـیاش را بـه پسـر بزرگـش میبخشـد و از او
میخواهـد که خانواده را اعم از دختران و پسـران
صغیـر نگهـداری کنـد .من چندین شـب بـا این
فکـر خوابیـدم کـه چـرا او چنیـن وصیتـی کـرده
اسـت؟ باألخـره بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه او
میخواسـته تجارتخانهاش دسـت نخـورد .این به
فکـر مـن خطـور کـرد ولـی آیـا ایـن را درسـت
فهمیـدم یـا نـه؟ نمیتـوان بـا قطعیـت گفـت.
بنابرایـن قاطـع بـودن در تاریـخ خیلـی سـخت
اسـت .بایـد همیشـه احتمـال ایـن را داد کـه این
تصـور و فکـر مـن اسـت و اینجاسـت کـه تاریخ
یـک مقـدار هـم دارای خالقیـت اسـت و هـم
لذتبخش است.
(میرمحمدصـادق) :خانـم دکتـر شـما
خاطراتتـان بیشـتر در اللـهزار در خانـه اتحادیـه
اسـت از  ۱۳۱۲بـه بعـد تـا  ۱۳۲۰یـا در بـاغ
فرمانفرما؟
 مـن در اللـهزار خاطراتـی نـدارم .در آنجابـه دنیـا آمـدم ولـی یک سـاله بـودم که پـدرم از
آنجـا نقـلمـکان کردند و بعـد فوت شـدند .در
آن زمـان خیلـی کوچک بـودم و تنها به یـاد دارم
کـه بـه دیـدن عمههـا و عموهـا میرفتیـم کـه
سالها در آنجا زندگی میکردند.
مـن از بـاغ فرمانفرمـا هـم خاطـره چندانـی
نـدارم .چـون پـدرم ثروتمند بـود و خانه خودش
را داشـت ،منتهـا مـا تابسـتانها به یـک باغی در
رسـتمآباد میرفتیـم کـه هنـوز هـم هسـت و
متعلـق بـه پدربـزرگ مـادریام بـود و مـادرم و

خالههایـم در آن بـاغ خانـه ییالقـی بـه سـبک
قدیـم داشـتند .بنابرایـن خاطـره مـن از ایـن باغ
خیلی زیاد است.
اینکـه بیشـتر اراضی آنجا بـه اسـم فرمانفرما
(فرمانیـه) معروف اسـت ،بـه خاطر این بـوده که
ایشـان در آنجـا زمینهـای بسـیاری داشـته و در
تجریـش خانـه ییالقـی داشـته و ییالق و قشلاق
میکردنـد .نصرتالدولـه ،عمـوی مـادرم یـک
باغ بزرگ داشـت که اکنون سـفارت ایتالیا اسـت.
زمینهـای دیگـری هم بـوده ،فقـط باغ نبـوده که
متعلق به پسران فرمانفرما بوده است.
(میرمحمدصادق) :مدرسه کجا میرفتید؟
 مـن مدت کوتاهی مدرسـه ژانـدارک واقعدر همان خیابان منوچهری میرفتم.
هـای
دسـتاندرکاران مدرسـه تـرک دنیایی ِ
سنونسـان دوپـل بودنـد که ایـن مدرسـه را دایر
کـرده بودنـد و مـادرم هم بـه همان مدرسـه رفته
بـود .مـن یـک خاطـره جالبـی دارم :روزی یکی
از ایـن خواهرهـا گفت کـه این باغبان مـا که فرد
ایرانـی مسـلمانی بـود ،بـه قـدری آدم درسـت و
خوبـی اسـت کـه فکـر میکنـم بـه بهشـت
مـیرود .بـرای من که ده سـال داشـتم این خیلی
حـرف عجیبـی بـود و در آن موقـع فـرق دیـن
کاتولیـک و  ...را متوجـه نبـودم .مـا در آنجـا
تاریـخ فرانسـه را میخواندیـم و برنامـه مـدارس
فرانسـه اجـرا میشـد و عصرهـا هـم کالس
فارسـی و درس فارسـی داشـتیم .مـن از ژاندارک
خاطـرات کمـی دارم ،چـون مدت زیـادی به آن
مدرسـه نرفتـم .از مدرسـه انوشـیروان دادگر هم
ی به آنجـا رفتم.
همینطـور ،چـون مـدت کوتاهـ 
مـا نسـل بعـد از جنـگ جهانـی دوم بودیـم کـه
وقتـی جنـگ تمـام شـد یـک حرکتـی شـکل
گرفـت کـه بسـیاری از بچههـا را بـرای تحصیل
بـه اروپـا میفرسـتادند .مـن دوران کوتاهـی بـه
مدرسـه انوشـیروان دادگـر رفتـم که مرحـوم بانو
خانـم زرتشـتی آنجـا بودند و خیلـی هم تعصب
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داشـتند کـه دخترهـا آرایـش نکـرده باشـند،
سـنجاق بـه سرشـان نباشـد ،لباسشـان مرتـب
باشـد ،زر و زیـور بـه خودشـان نزننـد .مـن بـه
خاطـر دارم کـه درس تاریـخ را چقـدر بـد
میدادنـد و کتـاب تاریخمـان چقـدر بـد بـود و
ً
اصلا در آن زمـان مـن هیـچ کششـی بـه تاریخ
نداشـتم ،چـون همـه کتـاب تاریـخ پـر از اسـم
پادشـاهان بـود و خیلـی بد تدریس میشـد .من
مـدت کوتاهی در انوشـیروان دادگر بـودم و فقط
 ۱۲سـال داشـتم که ما را بـه خارج فرسـتاندند و
آنجا در انگلیس بزرگ شدیم.
(فاطمه محمـد) مـن چـون همـان مدرسـه
(انوشـیروان دادگـر) درس خوانـدهام برایم خیلی
جالـب بـود کـه خانـم دکتر هـم همانجـا درس
خوانده بودند.
 بلـه ،انوشـیروان دادگـر یکـی از مـدارسخـوب آن زمـان و از بهتریـن مـدارس بـرای
ً
دختـران بـود .تصدیـق کالس  ۶مـن اصلا بـه
امضـا خود وزیـر فرهنـگ اسـت؛ چراکه کالس
ششـم پایه مهمی بود .مدرسـه انوشـیروان دادگر
مدرسـه جدیـد و خوبـی بـود و زرتشـتیها هـم
خیلـی بـر روی تحصیـل مؤثـر بودنـد و در ایـن
ً
زمینـه سـرمایهگذاریهایی کـرده بودنـد .اتفاقـا
جـا دارد کسـی راجـع بـه ایـن مدرسـه و دیگـر
مدارسـی از ایـن دسـت کار کنـد و نشـان دهـد
چگونـه اداره میشـدند و مدیرانشـان و
معلمانشـان کـه بودنـد و چـه کسـانی از آنهـا
فارغالتحصیل شدند و....
(میرمحمدصـادق) :سـه حـوزه کاری شـما
اعـم از تألیـف ،ترجمـه و تصحیـح اسـت.
عالقمندیتـان بیشـتر در کدامیـک از ایـن سـه
حوزه است؟
 بـرای مـن تألیـف ،در مقابـل تصحیـحسـند و ترجمـه ،بیشـتر جاذبـه دارد و لذتـش
خیلـی بیشـتر اسـت و البتـه مسـئولیتش هـم
خیلـی بیشـتر اسـت و سـختتر اسـت؛ اینکـه

شـما سـندی را پیـش رویـت بگـذاری و درک
کنـی و موضوعـی را از هیـچ بسـازی خیلـی
لذتبخـش اسـت .مـن معتقـدم در کار
تاریخنـگاری یـک خالقیتـی وجـود دارد .شـاید
بتـوان گفـت اینجا با نوشـتن رمان یـک ارتباطی
دارد؛ چـرا کـه در رمـان هـم بـا خالقیت اسـت
کـه شـخصیتها از ذهن رماننویـس درمیآید.
وقتـی یـک کتـاب از زیـر چـاپ درمیآیـد،
دلشـوره و دلهـره ایـن را داری کـه آیـا من اشـتباه
نکـردم؟ آیا تصمیم و قضاوتم درسـت بـوده؟ آیا
دربـاره فالن مسـئله میتوانسـتم بیشـتر کار کرده
باشـم و نکـردم؟ یـا فلان ابهام بـرای مـن بود و
در کارم هـم هسـت و کسـی خواهـد فهمیـد؟ و
 ...ولـی بـا همـه ایـن اوصـاف تألیـف خیلـی
لـذت دارد .تدریـس هـم از جهتـی برایـم جاذبه
دارد و آن را دوسـت دارم .وقتـی دانشـجوها
جـواب میگیرنـد و بـه دنبـال مطالعـه و تحقیـق
میرونـد ،میبینـی زحمتـی کـه کشـیده بـودی
جواب داده اسـت و ایـن خیلی لـذت دارد .البته
مـن یـک دانشـجویی هـم داشـتم کـه در کالس
مینشسـت و روزنامـه میخوانـد و فکر میکرد
حرفهـای مـن بیخود اسـت یا آنها را دوسـت
ً
نداشـت و نمیپسـندید یـا اجبـارا ایـن کالس را
برداشـته بـود و  ...من هم خیلی بـه روی خودم
نمیآوردم.
(فاطمه محمـد) :متأسـفانه مدرکگرایـی در
یـک برهـه خیلـی پررنـگ شـده بـود و بچههـا
بـرای اینکـه فقـط دانشـگاه بروند ،در یک رشـته
ولـو رشـته غیردلخواهشـان شـرکت میکردنـد و
از اینرو متأسـفانه شـاهد این دسـت اتفاقات هم
بودیم!
ً
 اصلا مهم نیسـت .بـرای اینکه همیشـه وهمهجـا همـواره یـک عـده هسـتند کـه از روی
اجبـار کالسـی را برمیدارنـد چـون مجبورنـد
درسـها را بگذراننـد یـا فکـر میکننـد این اسـتاد
یـا کالس آسـان اسـت و میتواننـد در کالس

حاضـر نشـوند و یـا در امتحـان بـه راحتـی قبول
میشـوند یـا وسـط کار پشـیمان میشـوند ،یـا
اسـتاد را دوسـت ندارنـد یا  ...شـما اگـر بتوانید
حتـی بـر روی  ۳نفـر از بیـن  ۲۰نفر دانشـجوی
کالس تأثیـر بگذاریـد ،مـن فکر میکنـم ارزش
دارد .تدریـس فقـط این نیسـت کـه اسـتاد بیاید
سـر کالس و یـک سـری داده را کـه بارهـا تکرار
کـرده بـاز تکـرار کنـد ،بلکه هـر کالس سـازنده
اسـت و بـا هر سـؤالی کـه پیـش میآید یـا خود
شـما یـک فکـر جدیـد پیـدا میکنـی یـا بـا
عکسالعمـل جدیـدی مواجـه میشـوی یـا ...
یعنـی تدریـس در واقـع یـک ارتبـاط دو طرفـه
اسـت و ارتباط با دانشـجو خیلی آموزنده اسـت
ّ
واال یـک ضبـط صوت میگذاشـتند تا درسـها و
مباحث را تکرار کند و کافی بود.
(فاطمه محمـد) :بـا توجه به سـابقه تدریس
و پژوهشـی کـه داریـد ،در حـال حاضـر
دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشی را
چه طور ارزیابی میکنید؟
 همیشـه میشـود بهتـر بـود .مـن فکـرمیکنـم بعضـی از مؤسسـات دارنـد خـوب کار
میکننـد و برخـی نـه .ایـن بسـتگی بـه افـراد که
آنجـا کار میکننـد و تشکیالتشـان دارد .چراکـه
متأسـفانه در کشـور ما همه چیز شـخصی است
نـه سـازمانی ،و ایـن ضعـف ماسـت .مـن یـک
ً
رسـالههایی دیـدهام کـه واقعـا عالی بودنـد و در
مقابـل یـک رسـالههایی دیـدهام کـه پـر از
ً
اشـتباهند و اصال اسـتاد متوجه آن نشـده اسـت.
مقالههایـی میبینـم چـاپ شـدهاند و بـه قدری
ضعیـف هسـتند که شایسـته انتشـار نبودنـد و از
طرفـی هـم مقالههایی را میبینم کـه با همکاری
اسـتاد و دانشـجو با هم منتشـر شـده و با کیفیت
هسـتند .در مـورد رسـالهها بایـد بگویـم که یک
مقـدار بـه خاطـر ایـن اسـت کـه دانشـجوها
میخواهنـد زودتـر همـه چیـز را تمـام کننـد و
فارغالتحصیـل بشـوند و اسـتادها هـم چـون در

گرفتـن رسـاله ظرفیـت محـدودی دارنـد ،وقتی
موضوعـی مرتبـط بـا تخصصشـان باشـد ،از
آنجایـی کـه نمیتواننـد خـارج از نوبـت آن
رسـاله را بگیـرد ،بایـد آن را به اسـتاد دیگری که
تخصصـی در آن موضـوع نـدارد محـول نمایند.
اینهـا همـه اشـکاالت کار اسـت .مـا بایـد ایـن
موضـوع را بهخصـوص در مـورد کارشناسـی
ارشـد و دکتـرا جـدی بگیریم و بـر روی آن دقت
کنیـم .بـرای اینکـه وقت و پـول دانشـجو صرف
شـده و سـطح دانـش و انتظاراتـش بـاال رفتـه،
حـال آنکـه میبینیـم یـک رسـاله پـر اشـتباه یـا
ضعیـف ارائـه کرده کـه گمـراه کننده اسـت .این
بسـتگی به مؤسسـه علمـی و دانشـگاه دارد .یک
مؤسسـاتی خیلـی خـوب کار میکننـد،
اسـتادهای متخصص و جدی دارند که سـخت
میگیرنـد و  ...ایـن نتیجـه مطلـوب میدهـد.
بایـد سـخت گرفـت و بهترینهـا را از دانشـجو
خواسـت؛ چراکـه اگر دانشـجو ببیند اسـتاد از او
انتظـاری نـدارد او هـم یـواش یـواش کمتـر کار
میکند و سطح کار پایین میآید.
(میرمحمدصـادق) :اسـتاندارد آموزشـی
اکنون در دانشـگاهها بـا ارتقاء اسـتادان از طریق
مقـاالت علمـی مشـترک اسـت .آیـا زمان شـما
هـم به همین صـورت بـود؟ و اگر قرار بود شـما
از مربـی بـه اسـتادیاری ،از اسـتادیاری بـه
دانشـیاری ،از دانشـیاری بـه اسـتادی ارتقـا پیدا
کنیـد ،داشـتن مقـاالت زمینـه را فراهـم میکرد،
یـا پروژههـای پژوهشـی ،کتابهای جدیـد ....
؟ چراکـه مـا اکنـون شـاهدیم کـه خیلـی از
اسـتادها کتاب ندارنـد ولی مقالههای دواسـمی
زیادی دارند.
 متأسـفانه همینطـور اسـت و یـک مقداراسـتانداردها پاییـن آمده و ضعیف شـده اسـت.
برخـی دانشـجویان را میبینیـد کـه جوهـرش را
دارنـد و درک و تحقیقشـان خـوب اسـت و
زحمـت میکشـند و کارشـان عالـی اسـت و
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بعضـی هم فقـط میخواهنـد آن ورقـه را بگیرند
و فارغالتحصیـل بشـوند .بـه نظـر مـن بایـد
جدیتـر بـود .من اکنـون خیلی سـال اسـت که
در دانشـگاه نیسـتم و قضـاوت مـن از روی
رسـالههایی اسـت کـه میبینـم گاهـی بـرای
چـاپ میرسـند یـا بـرای دفـاع از مـن دعـوت
میکننـد و  . ...بنابرایـن شـاید قضـاوت من هم
خیلـی بـه روز نباشـد .ولـی در زمانـی کـه مـا
میخواسـتیم ارتقـا بگیریـم خیلـی سـخت بود.
از اسـتادیاری بـه دانشـیار مرحله خیلی سـختی
بـود و از دانشـیاری بـه اسـتاد تمامـی کـه دیگـر
خیلی سختتر بود.
(میرمحمدصـادق) :اگـر شـما بـه گذشـته
برگردید ،باز هم همین کارها را میکنید؟
ً
 حتمـا .مـن فکر میکنـم همه بایـد تاریخبدانند.
(میرمحمدصـادق) :آیـا مطالعـه تاریـخ و
تاریخپژوهی انتخاب خودتان بود؟
 بلـه .انتخـاب خـودم بـود .مـن از جوانیبـه تاریـخ عالقـه داشـتم و البتـه دالیلـی هـم
مکمـل ایـن عالقه بـوده اسـت .ولی بـه نظر من
همـه باید تاریـخ بدانند ،حال الزم نیسـت در آن
تخصـص داشـته باشـد ،ولـی الزم اسـت
اطالعات تاریخی داشته باشند.
(میرمحمدصـادق) :کتابهایـی کـه اکنـون
در بـازار هسـت بـه نظـر مـن خیلـی تخصصـی
اسـت؛ یعنی متخصـص برای متخصص نوشـته
اسـت ولی جای تاریـخ برای عموم خالی اسـت
ً
و بـرای مـردم عـادی ،مثلا یـک کارمنـد ،ایـن
کتابهـا از آنجایـی کـه خیلـی تخصصـی
هسـتند ،جـذاب و قانعکننـده نیسـتند .بـه نظـر
شـما بایـد این خلاء را چ ه طـور پر کـرد؛ چون
تاریخنـگاری بـرای عموم خیلی سـخت اسـت.
 بلـه جایش خالی اسـت و مـن موافقم .خیلیوقتهـا از من سـؤال میشـود که یـک کتاب در
مـورد قاجاریه معرفـی کنید .من کتاب شـمیم را

معرفـی میکنـم و فکـر نمیکنـم کتـاب دیگری
باشـد کـه بتـوان بـه طـور کلـی بـرای مطالعـه
تاریخی به آن ارجاع داد.
(میرمحمدصـادق) :چراکـه بـاز هـم تاریـخ
شمیم یک کتاب درسی بوده است.
 بـرای عمـوم مـردم کتابهایـی مناسـباسـت کـه جنبه اطالعات عمومی داشـته باشـند
و در ایـن خصوص نثـر و نگارش نویسـنده مهم
اسـت و نباید اینکه حالت درسـی داشـته باشـد.
بایـد جنبـه آموزندگـی داشـته باشـد ولـی یـک
مقـدار هـم بایـد او را سـرگرم کنـد ،نـه از بـاب
سـرگرمی ،از بـاب اینکـه بتوانـد بـر اسـاس آن
نوشـته جلـو بـرود و اطالعاتـش را تکمیـل کند.
بیشـتر کتابهـا در ایـن زمینه کتابهای درسـی
هسـتند و دیگـر کتابهـا بـه قـدری تخصصـی
هسـتند کـه افـراد نمیتواننـد بـا آنهـا ارتبـاط
برقرار کنند.
متأسـفانه در ایـران تاحـدودی دوگانـهکاری
ً
میشـود؛ مثلا چنـد وقت پیـش همزمـان دو تا
«تاریـخ جامـع ایـران» درآمـد کـه کار دو گـروه
بـود .در حالـی کـه در مملکتـی مثـل مـا کـه
متخصصـان مـا کمنـد ،اطالعاتمان کم اسـت،
پولمـان کم اسـت ،چـرا ایـن نیـرو را نگذاریم و
بـا هـم یـک کتـاب جامـع درنیاوریـم کـه قابـل
افتخـار باشـد؟! مـا هنـوز بـه سـراغ کتـاب
کمبریـج  History of Iranمیرویـم و تاریـخ
کمبریـج را برمیداریـم که ترجمه هم شـده و از
آن بهعنـوان مرجـع اسـتفاده میکنیـم کـه حدود
 ۴۰-۳۰سـال پیـش نوشـته شـده اسـت .حـال
آنکـه وقتـی خودمـان مینویسـیم بهقـدری
اشـکال دارد و بهقـدری افـراد غیرمتخصـص در
تنظیـم آن دسـت میبرنـد و بـا عجلـهای کار
میشـود کـه دوبـارهکاری میشـود؛ چنانکـه
میبینیـم دو تـا مجموعـه تاریـخ جامـع بـا هـم
همزمـان درآمـد که مـن فکر میکنـم یکی وقتی
دیـد دیگـری دارد بـه چـاپ میرسـد ،کار را

بهسـرعت به اتمام رسـاند ،حـال آنکه متأسـفانه
ً
هـردو ناقصنـد و اصلا کتـاب خوبـی نیسـتند.
خیلی سـخت اسـت کـه آدم بگوید کـدام کتاب
تاریـخ خـوب اسـت ،ولـی در هـر حـال کتـاب
خـوب بایـد سیاسـی نباشـد و بـه سیاسـت روز
وصل نباشد.
(میرمحمدصـادق) :شـما در نشـر تاریـخ
کتابهـای زیـادی منتشـر کردید .محـور اصلی
و مؤلفـ ه اصلـی تأیید چـاپ کتابهای شـما در
نشر تاریخ چه بوده است؟
 از آنجایـی که نشـر تاریخ ایـران یک مرکزخصوصـی اسـت ،مـا همیشـه بایـد به ایـن فکر
کنیـم کـه کتـاب فـروش خواهد رفـت یا نـه .که
البتـه پیشبینـی ایـن موضـوع همیشـه سـخت
اسـت ،چـون کتابهـای مـا تخصصی اسـت و
خواننـده کتابهـای تخصصی هم محدود اسـت.
متأسـفانه در حـال حاضر هم تیـراژ خیلی خیلی
پاییـن اسـت .مـن چـون خـودم اسـتاد تاریـخ
بـودم ،همیشـه فکر میکـردم کـه فلان کتـاب
خـوب اسـت که چـاپ یا ترجمه بشـود یـا مفید
اسـت و بـرای دانشـجویان الزم اسـت و  ...و
بـرای من همیشـه معیار اقتصادی مطـرح نبوده و
درحقیقـت ایـن مسـئله اهمیت چندانی نداشـته
کـه اگـر فلان کتـاب خواننـده عـام نـدارد و
بنابرایـن فروشـش محـدود اسـت ،چاپ و نشـر
ً
آن را نادیـده بگیـرم؛ مثلا مـا یـک کتـاب درباره
خالصـه نمـای ایـران چـاپ کردیم کـه خودمان
میدانسـتیم فـروش نخواهـد داشـت و هنوز هم
مقـدار زیـادی از آن باقـی مانـده اسـت ،ولـی
چـون کتـاب مهمـی بـود آن را چاپ کردیـم .از
ً
اینـرو معیار انتخـاب من صرفا اقتصادی نیسـت
و بیـن آنچـه که فکـر میکنـم اقتصادی اسـت و
آنچـه که فکـر میکنم بـرای چاپ خـوب و الزم
و مفیـد اسـت ،یـک موازنـهای برقـرار اسـت که
سـعی کـردم آن را حفـظ کنـم .لـذا نشـر تاریـخ
ایـران از نظـر اقتصـادی خیلـی هـم موفـق نبوده

ولی ادامه داده است.
(فاطمه محمد) :درواقع شـما وضوعمحور
بودید تا مخاطبمحور .درست است؟
 بلـه .همینطـور اسـت .البتـه بعضـیوقتهـا هـم در پیشبینیهایـم اشـتباه کـردم و
فکـر میکـردم فلان کتـاب را کسـی نمیخـرد،
اما خریدند.
(میرمحمدصـادق) :خانـم دکتـر شـما در
تحقیقـات و در بنـد بنـد اطالعـات و اسـناد و
متـون مختلـف تاریخـی ،صداهـای مختلـف را
میشنوید یا نه؟
ً ً
 بلـه .کاملا .مثال وقتـی من بـر روی آماردارالخالفـه و یـا بـر روی راپورتهـای پلیـس
تهـران کار میکـردم ،صدای مردم را میشـنیدم؛
ً
اینکـه مثلا فالنـی مسـت کـرده بـود و عربـده
میکشـید ،صـدای عربدههـای او را میشـنیدم
و . ...یـک کتـاب بـود راجـع به اینکه پلیسـی در
شـهر شـیراز در جنگ جهانی اول وقایع شـهر را
ً
راپـورت مـیداد اینکـه مثال کـی به کجـا رفت و
آمـد میکـرده و در تاریکـی شـب دو نفـر راه
میرفتنـد و پشتشـان راه افتـاده ولـی نتوانسـته
بشـنود کـه چـه میگفتنـد و یکـی کنار جـاده از
گرسـنگی مـرده یا کسـی وبـا گرفته وسـایلش را
ً
سـوزانده و از بیـن بردهاند و  ...کاملا میفهمم
ً
چـه میگوییـد .بلـه .ایـن کاملا بـرای مـن
ملمـوس اسـت ،بهخصـوص در تاریـخ
اجتماعـی .البتـه در تاریخ سیاسـی هـم وقتی به
فـرض ناصرالدیـن شـاه بـه تخـت مینشـیند و
سـفرا بـرای دیدنش میآینـد ،صدای پـای آنان و
زمزمههایشـان را میتـوان شـنید .ولـی تاریـخ
اجتماعـی مـا خیلـی خیلـی کار میبـرد و مـا با
داشـتن کشـوری وسـیع ،جمعیـت متفـاوت،
راههـای دور و دراز ،آداب و رسـوم گوناگـون و
زبانهـای متنـوع و مذاهـب مختلـف و  ...هنوز
هیچی از آن نمیدانیم.
(میرمحمدصـادق) :پـس بـه نظـر شـما
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میشـود از بیـن نوشـتهها نانوشـتهها را نیـز پیـدا
کرد؟
 بلـه .اینجاسـت کـه دیگـر خالقیـتمیخواهد.
ً
(میرمحمدصـادق) :مثلا مـا میتوانیـم در
یـک معاهـده صلـح ،وقتی کـه حتـی میگوییم
تاریـخ مذکـر اسـت و مردهـا دارنـد قـرارداد
میبندنـد ،در یـک نـگاه کالن چه غالب باشـیم
و چـه مغلـوب ،بـه نامـوس و خـاک و وطـن هم
نگاهی داشته باشیم.
ً
 مقـداری هـم بایـد تصـور کـرد .مثلا دریـک جامع ه روسـتایی کـه غروب میشـود ،همه
میخوابنـد ،چـون دیگـر نـور نیسـت ،بـرق
نیسـت ،نفـت هـم نیسـت و تنهـا یـک پیهسـوز
اسـت و اجـاق .از اینـرو روسـتاییان بـا غـروب
خورشـید میخوابنـد و بـا طلـوع آن بیـدار
میشـوند .آنهـا اعتقاداتـی دارنـد ،ترسهایـی
ً
دارنـد ،ناخوشـیهایی دارنـد و  ...مثلا زنـی که
میخواهـد شـب وضـ ع حمـل کنـد ،در آن
تاریکـی بـا یـک پیهسـوز چطـور وضـع حمـل
میکنـد؟ و بـر سـر این زائـو و بچه چـه میآمد؟
بایـد مقـداری را تصـور کـرد .تاریـخ خیلـی
وسـیعتر از ایـن اسـت که بتـوان همـه زوایای آن
را دیـد و شـنید .بـا تحـول زمـان،
زندگیهـا نیـز تحـول پیـدا میکننـد و مـا بایـد
ایـن را در نظـر بگیریم .اگـر مـا اطالعاتی راجع
بـه دوره قاجـار داریـم ،باید ببینیم مربـوط به اول
ایـن دوره اسـت یـا آخـر آن؛ چراکـه از آغـاز تـا
پایـان قاجار  ۱۳۰سـال به طول انجامیده اسـت.
در زمـان مظفرالدیـن شـاه دیگـر گاز و بـرق
هسـت ،داروخانـه هسـت و  ...امـا در زمـان
فتحعلیشـاه هیچکـدام از اینهـا نیسـت .وقتـی
عقبتـر یعنـی بـه دوره صفویـه برویـم ،از روی
شـواهد بایـد تصور کنیـم که زندگـی چطور بوده
اسـت .تـازه درباره شـهر اصفهان یـک چیزهایی
میدانیـم ،چـون مرکـز حکومـت بـوده ،امـا

دربـاره کرمـان چهطور؟ دربـاره یـزد چهطور؟ و
 ...بـاز اینهـا شـهر بودند ،دهات چطـور بودند؟
و  ...از اینـرو میبینیـم که خیلی خالء هسـت و
هـر چـه کار میکنیـم گویـی ایـن خلاء بیشـتر
میشـود بـه جـای اینکـه پرشـود .ولـی از طرفی
لذتـش هم هسـت و وقتی شـما حتی دربـاره دو
سـال اطالعـات پیـدا میکنیـد میبینیـد چـه
جاذبـهای میتواند داشـته باشـد و چـه عمقی در
زندگی آدمها هست.
(میرمحمدصـادق) :شـما بهعنـوان اسـتادی
کـه هم پـای درس نسـل قدیـم نشسـتهاید و هم
در دانشـگاههای بـزرگ دنیـا درس خواندهایـد و
خودتـان هم تدریـس نمودهاید ،به میانرشـتهای
چقدر اعتقاد دارید.
ً
 خیلـی زیـاد؛ مثلا اگر شـما داریـد راجعبـه اقتصـاد یـک دورهای سـندپژوهی میکنیـد
چـه مانعـی دارد کـه یـک مقـدار اطالعـات
اقتصـادی داشـته باشـید و راجـع بـه تجـارت و
ً
پـول بدانیـد .اتفاقـا یکـی از نکاتـی کـه بـه نظر
ً
مـن مهـم اسـت ایـن اسـت کـه مثلا مـن کـه
تاریـخ قاجـار را میخوانـم ،تاریخ اروپـای قرن
نوزدهـم را هـم بدانـم .اگر داریـد دوره صفویه را
میخوانیـد ،خیلـی خـوب اسـت کـه بدانیـد
اوضـاع آن زمـان هند یـا ترکیـه عثمانی یـا اروپا
یـا هـر جـای دیگـری چگونـه بـوده اسـت.
اطالعـات میانرشـتهای خیلـی مهم اسـت .اگر
شـما داریـد راجـع بـه طـب دوره قاجـار تحقیق
میکنیـد و مینویسـید ،خیلـی خـوب اسـت که
اطالعـات طبی داشـته باشـید و یـا از یک طبیب
بپرسـید و جویـا شـوید .یـا اگـر تاریـخ
میخوانیـد ،فلسـفه آن زمـان را هـم بدانـی .بـه
ً
دیـد تاریخـی شـما کمـک میکنـد .یـا مثلا
روانشناسـی یـا تیپشناسـی رفتـار و  ...در دید
تاریخی شما مؤثرند.
(میرمحمدصـادق) :نـوع گفتارهـا و رفتارها
را از طریـق تیپشناسـی میتـوان بررسـی کرد؛

ً
مثلا وقتی نـادر تصمیم بـه قتل پسـرش گرفت،
در واقـع بهعنـوان یـک انسـان ،یـک پـدر ،یـک
شـاه ،یـک جنجگـو ،رفتارهایـی را در وی ایجاد
کـرده کـه منجـر بـه قتـل فرزندش شـده اسـت.
حتـی سـن فرد ،نـوع بیمـاری و حتی نـوع تغذی ه
وی در شـکلگیری رفتار او مؤثر اسـت؛ چنانکه
میگوینـد ناپلئـون شـب واترلو دلدرد شـدیدی
داشته است.
 ایـن مسـئله خیلـی پیچیـده اسـت .اینجاً
بـا فلسـفه تاریـخ روبـرو میشـویم که اصلا آیا
فـرد اسـت که تاریـخ را میسـازد یا وقایـع آنقدر
بزرگ هسـتند کـه اتفـاق میافتند ،چه فلان آدم
ً
باشـد چه نباشـد .مثلا این بحث همـواره وجود
داشـته کـه اگـر هیتلـر نبـود آیـا ناسـیونال
سوسیالیسـم در آلمـان پدیـدار میشـد؟ ایـن
کشـتار جمعـی صـورت میگرفـت؟ ایـن
جنگهـا راه میافتـاد؟ و  . ...اینجـا که میگویم
فلسـفه تاریـخ خیلـی مفیـد اسـت و بـه ایـن
میپـردازم کـه ماهیـت تاریـخ و تاریخنـگاری
چیسـت .همیشـه ایـن بحثهـا هسـت و هیـچ
وقت انتها ندارد.
(فاطمه محمـد) :خانـم دکتـر بـرای تاریـخ
شـفاهی چـه جایگاهـی قائل هسـتید؟ بـا توجه
بـه صحبتهـای شـما و آقـای دکتـر این سـؤال به
نظـرم رسـید کـه تاریـخ شـفاهی چـه جایگاهی
در تاریخنگاری دارد؟
 همـه منابع مهم هسـتند و تاریخ شـفاهیهـم حائـز اهمیت اسـت .مـا وقتی کـه منبعی به
دسـتمان میرسـد ارزیابـی میکنیـم کـه چقـدر
میتوانـد صحـت داشـته باشـد یـا بـه چـه دلیل
ً
باقـی مانـده اسـت؛ مثال یک سـند چطور شـده
که نوشـته شـده و چطور شـده کـه باقـی مانده و
 . ...مـا همیشـه بایـد اول ماهیـت سـند را
مشـخص کنیـم ،اینکـه راسـت اسـت یـا جعـل
ً
اسـت یا  ...مثال خاطراتی که دسـتمان میرسـد
ض
بایـد ببینیـم بـه چـه دلیلی نوشـته شـده و غر 

چـه بـوده ،آیـا شـخص میخواسـته خـودش را
بـزرگ نشـان دهـد یـا از واقعـهای دفـاع کنـد یـا
ً
صرفـا قصـد ثبت خاطره را داشـته اسـت .تاریخ
شـفاهی هـم همین اسـت .شـما بایـد ببینید چه
کسـی دارد چـه چیزی میگویـد و از بازگو کردن
آن چـه قصدی داشـته؟ آیـا راسـت میگوید؟ آیا
آنچـه را بازگـو میکنـد شـاهد بـوده یـا از قـول
کسـی میگویـد؟ دارد خـودش را بـزرگ میکند
یا شـخصیت فالنـی را بزرگ جلـوه میدهد و...
همـه چیـز بایـد ارزیابـی شـود .تاریـخ آنجـا
علمـی میشـود و از قصـه جـدا میگـردد که ما
منابـع آن را ارزیابـی کنیـم و یکـی از کارهـای
مهمـی کـه مـورخ بایـد انجـام دهـد ارزیابـی و
معرفی منابع است که چقدر صحت دارند.
(فاطمه محمـد) :بـا توجـه بـه اینکه شـما از
اسـناد خانوادگـی خـود در تألیفـات بسـیاری
اسـتفاده کردید ،اوضاع و احوال اسـناد و مدارک
ملی و کتابخانهای ایران را چطور میبینید؟
ً
 تاریـخ اصلا بـا اسـناد و مـدارک ونوشـتههای گذشـته شـکل میگیـرد .همـه اینهـا
بایـد ارزیابـی و معرفـی بشـوند و بایـد دیـد چرا
ماندهانـد و چـرا نگهـداری شـدهاند .کاری کـه
در سـازمان اسـناد ملـی انجـام میشـود کار
خوبی اسـت و به مطالعـات و تحقیقات فراوانی
کمـک میکنـد ،امـا میتواننـد خیلـی بهتـر کار
کنند .سـازمان اسـناد ملی زمانی کاری را شروع
کـرد کـه نمیدانـم هنـوز هـم ادامـه میدهـد یـا
ً
نـه ،و آن ایـن بود که اسـناد را به کسـی کـه بعضا
تخصصـی هـم نداشـت میدادند که یـک کتاب
بنویسـد .در صورتی که کار سـازمان اسـناد ملی
معرفـی سـند و فهرسـتبندی دقیـق و درسـت
است نه نوشتن تاریخ.
بـه عقیـده مـن بایـد بـا تاریـخ حرفـهای
برخـورد کـرد؛ یعنـی یـک مـورخ بایـد حرفهای
باشـد .هرکسـی ممکـن اسـت کـه تاریـخ بـرای
عامـه بنویسـد تـا مردم مطلع شـوند ،ایـن خیلی
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خـوب اسـت .آنجـا دیگر قلـم مهم اسـت که به
چـه شـکلی بنویسـد و اطالعـات عمومـی را
افزایـش بدهـد؛ قشـنگ و شـیوا بنویسـد،
اطالعـات بدهـد ،گمراه نکنـد و  . ...ولی تاریخ
جـدی ،خیلـی بلـدی میخواهـد .بهطـور مثال
اکنـون کتابـی دارد چـاپ میشـود کـه یـک
منتخبـی از اسـناد گذشـته اسـت کـه طـرف بـه
میـل خـود آنهـا را انتخاب و کنـار هم قـرار داده
اسـت و در واقـع مـا با انتخـاب فـرد مواجهیم نه
بـا یـک پژوهـش کامـل .در واقـع شـما هرچـه
مینویسـید ،چیزهایـی اسـت کـه انتخـاب
ً
کردیـد؛ مثلا مـن وقتـی درخصـوص دوره
مشـروطه کار میکـردم ،چهـار نفـر را انتخـاب
کـردم و راجـع بـه آنهـا نوشـتم .در حالـی کـه
چهـار نفـر دیگر هـم بود ،امـا اینها جلـب توجه
مـن را کردنـد ،بـه دلیـل آنکـه آن موقـع طـور
دیگـری فکر میکـردم .شـاید اگـر االن بخواهم
آن کتـاب را بنویسـم ،جـور دیگری مینویسـم.
بنابرایـن تاریخنـگاری کار هرکسـی نیسـت.
تاریـخ خیلی جدی اسـت .اگـر کتابی اشـتباه یا
گمراهکننـده باشـد ،ایـن کتـاب باقـی میمانـد و
دو نفـری کـه زیاد وارد و متخصص نیسـتند آن را
مرجـع کارشـان قـرار میدهنـد و آنـگاه ایـن
اشـتباه وارد تاریـخ مـا میشـود .ایـن خیلـی بد
اسـت و نبایـد اتفـاق بیفتـد .یعنی تاریـخ باید به
دست متخصص نوشته شود.
(میرمحمدصـادق) :پس از نظر شـما تاریخ
یـک تخصص اسـت و کسـی هم کـه میخواهد
تاریخ بنویسد باید دوره دیده باشد؟
 بله همینطور است.(میرمحمدصـادق) :حتـی از نظـر مـن در
مؤسسـات و سـازمانها و نهادهـا هـم اگـر
میخواهنـد یـک تاریخچـهای دربـاره گذشـته
خـود بنویسـند ،بایـد یـک متخصـص آن را
بنویسـد .مـورخ بایـد تمـام اسـناد و مـدارک را
جمـع کنـد یـک تحلیـل خـوب از آن بنویسـد.

اگـر یادتـان باشـد مـا بـا هـم کاری درخصوص
سـیاهه (لیسـت خریـد) کتابهـای نصرتالدوله
انجـام دادیـم و آن را پیـاده کردیـم و یـک تحلیل
ً
رویـش نوشـتیم کـه :اوال او یـک فـرد سیاسـی و
ً
دولتمـرد بـوده اسـت و ثانیـا اگـر مـا در
کتابهایـش قوانیـن و قواعـد و لغتهـای
خارجـی میبینیـم ،ایـن نشـان از آن دارد کـه او
در روابـط بینالملـل فعالیـت داشـته اسـت و
ً
ثالثـا چـون رمانهایـی هـم در فهرسـت
کتابهـای او موجـود بـوده ،نشـانگر روحیـه
ً
لطیـف اوسـت .رابعـا عالقمنـدی او بـه تاریـخ
جهـان بیشـتر معطـوف بـه تاریـخ اروپـا بـوده
چـون بیشـتر کتابهـای تاریخـی وی مربوط به
ایـن دوره بـوده اسـت .اینها در واقـع همه تحلیل
و برداشـت دو مـورخ بـود از یـک کاغـذ
فهرستنویسـی .ولـی ممکـن اسـت یـک
سـندپژوه بگویـد این فقط یک لیسـت و سـیاهه
اسـت و آن را بـه کنـار بگذارنـد .ایـن اسـت کـه
مـن همیشـه بـا منتخـب اسـناد مخالفـم و همه
جـا هـم در سیاسـتگذاری چـاپ اعلام داشـتم
که این اشـتباه اسـت؛ چراکـه معلوم نیسـت این
سـندها را چـه کسـی و بـا چه سـلیقه و شـیوهای
انتخاب میکند و چگونه تحلیل میکند و ...
 البتـه نشـر تاریـخ ایـران منتخـب اسـنادزیـادی چاپ کـرده ،به دلیـل اینکه اسـناد خیلی
ً
زیـاد بودهانـد .باید بگویم من شـخصا شانسـی
کـه داشـتم ایـن بـوده که مقـدار زیـادی سـند به
دسـتم رسـیده و وقتـی دیـدم بـه فـرض دربـاره
ً
شـخصیتی هجـده هـزار بـرگ سـند دارم ناچـارا
انتخاب کردم.
(میرمحمدصـادق) :منتخبهایـی که شـما
بـه چاپ رسـاندید بیشـتر موضوعی هسـتند .در
حالـی کـه خیلـی وقتها موضـوع داده نمیشـود،
یـک بخشـی را بـاز میکننـد و تعـدادی سـند را
سـلیقهای اسـتخراج میکننـد .حتـی خـود مـن
هـم ایـن کار را کـردم و بعـد دیگـر ادامه نـدادم.

مـن یـک کتـاب منتخـب اسـناد اولتیماتـوم کار
ً
کـردم و بعـدا با خـودم گفتم مـا باید همه اسـناد
و منتخـب آنهـا را بـرای ایـن کار بررسـی کنیـم،
بنابرایـن دیگـر ادامـه نـدادم .حتی بعدهـا به من
کار خـوب بـا پـول خـوب پیشـنهاد شـد ،ولـی
دیگـر ادامـه نـدادم و همیشـه معتقـد بـودم باید
اسناد کامل باشند.
(فاطمه محمـد) :اگـر بیـن آثارتـان اعـم از
تألیـف و ترجمه و منتخب اسـنادی کـه به چاپ
رسـاندید ،بخواهیـد یکـی دو اثـر را انتخـاب
کنیـد کـه بـا آن رابطـهای خاصتـر و حـس
بیشتری دارید ،به کدام آثار اشاره میکنید؟
 فکـر میکنـم یکـی تـز دکتـرای خـودمباشـد کـه راجـع بـه احـزاب سیاسـی دوره
مشـروطیت اسـت .وقتـی مـن حـدود  ۴۰سـال
پیـش ،قبـل از انقالب اسلامی ،ایـن موضوع را
ً
انتخـاب کـردم بـه من گفتنـد اصال ایـن موضوع
را نمیتوانـی چـاپ کنـی .بـا علم به این مسـئله
بـه سـراغ ایـن موضـوع رفتـم و بـر روی آن کار
کـردم ،وقتـی کارم تمـام شـد انقلاب اسلامی
شـده بـود و کتابـم چـاپ شـد .درسـت وقتـی
انقلاب اسلامی داشـت اتفاق میافتـاد و ما در
حـال انقالب بودیـم ،من داشـتم تز دکتـریام را
بـه اتمـام میرسـاندم و چیـزی که میدیـدم این
بـود کـه انقلاب اسلامی بهصـورت یـک نطفه
در حـال شـکلگیری اسـت و فعالیـت علماء که
در انقلاب مشـروطه جلویـش گرفتـه شـد و بـه
جایـی نرسـید ،داشـت در انقلاب اسلامی
متبلـور میشـد .یعنـی مـن ایـن را در یـک بعـد
وسـیع میدیـدم و همیشـه ایـن مسـئله در ذهـن
مـن مانـد و کار مـن را بـه صـورت عجیـب و
غریبـی جلـو انداخـت .مـن یـک بعـدی در
انقلاب مشـروطه دیـدم که شـاید آقـای آدمیت
یـک اشـارهای بـدان کـرده باشـد.
کتـاب دیگـری که من خـودم خیلی بـه آن عالقه
دارم «اینجـا طهـران اسـت» کـه مجموعـه

مقاالتـی اسـت کـه حـول و حـوش مسـائل
مختلـف تهـران .ایـن مقـاالت را مـن کمکـم
نوشـته بـودم و بعد جمعآوری کـردم و بهصورت
یـک کتـاب درآوردم کـه دربردارنـده موضوعات
مختلـف مربـوط بـه شـرایط تهـران در دوره
ناصـری اسـت .خـودم بـه ایـن کتـاب خیلـی
عالقـه دارم و فکـر میکنـم خیلی متنوع اسـت؛
ً
مثلا یـک مقالـه در آن هسـت راجـع بـه صرف
جیـب شـاه ،کـه پیشـکشهایی بـود کـه به شـاه
میدادند .پادشـاه انعـام میداد و مردم پیشـکش
میدادنـد .وقتـی شـاه را بـه مهمانـی دعـوت
میکردنـد ،صاحبخانـه و سـپس تمـام مدعوین
بـه شـاه پیشـکش میدادنـد و این برای شـاه یک
بودجـهای بـود کـه مقـداری را در جیبـش
میگذاشـت و مقـداری را بـه خزانه حـرم میداد
و مقداری از همان پول را انعام میداد.
(فاطمه محمـد) :خانـم دکتـر چـرا تحقیـق
پیرامـون دوره مشـروطه را بـرای تـز دکتـری
انتخاب کردید و برای شما مهم بود؟
 من تـا حدودی از روشـنفکرهای آن زمانبـودم و دربـاره مشـروطه هم زیاد کار نمیشـد و
ً
اصلا کتابهـا راجع بـه مشـروطه (مانند کتاب
محمدتقـی بهـار و یحیـی دولتآبـادی) پیـدا
نمیشد.
(میرمحمدصـادق) :خانـم دکتـر شـما دو
رمـان هـم نوشـتهاید .چـه شـد از سـندپژوهی و
تاریخپژوهی به رماننویسی پرداختید؟
 رمانهـای مـن تاریخـی هسـتند و یـکمقـدار بـا زندگـی خـودم و عـدهای از اطرافیـان
مخلوط شـده اسـت .مـن همیشـه از جوانی این
احسـاس را داشـتم که یـک رمان بنویسـم .وقتی
ایـن رمانهـا را نوشـتم هـم آن انگیـزهام از بیـن
ً
رفـت و هـم اصلا خاطراتـم از بین رفـت و یک
جـوری انـگار خالی شـدم .البتـه خانم سـیمین
دانشـور هـم بـه مـن پیغـام داد کـه به ایـن خانم
بگویید دیگر رمان ننویسد.
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(میرمحمدصـادق) :رمانهـای شـما بیشـتر
خاطره است یا رمان؟
 یـک مقـدار خاطـره اسـت ،یـک مقـداررمان .من رماننویس نیستم.
(میرمحمدصـادق) :اگـر بخواهیـم در
رمانهـای شـما بـه دنبـال منصـوره اتحادیـه
بگردیـم ،چـه سـنی از او را پیـدا میکنیـم؟
کودکی؟ جوانی؟ میانسالی و  ...؟
 جوانی و میانسالی.(میرمحمدصادق) :آیـا شـخصیت خاصـی
در آن رمانها مطرح است؟
 نـه .وقتـی ایـن رمانهـا درآمدنـد ،همـهخانـواده نشسـته بودنـد ببیننـد کجـای ایـن
داسـتانها هسـتند و هریـک کـدام شـخصیت
رمـان هسـتند .ببینیـد در رمـان خیلـی وقتهـا
شـما یک چهـره از یکی ،یک حرکـت از دیگری
و بهطـور کلـی چیزهـای مختلفـی را تداعـی
میکنـی و ایـن میشـود یـک شـخصیت رمان،
ً
مگـر اینکـه بخواهـی حتمـا یـک شـخص را
آنطـور کـه بوده معرفـی کنی .ولـی در خالل آن
یـک نـوع خالقیت جالب هسـت کـه خیلی هم

لذتبخش است.
(میرمحمدصـادق) :آیـا از رمانهـای شـما
استقبال هم شد؟
 بلـه .پنـج بـار تجدیـد چـاپ شـد ،ولـیدیگـر فرامـوش شـد .آنهـا خیلـی هـم رمـان
نیسـتند ،یک خـرده تاریخنـد و یک خـرده رمان
هستند.
(فاطمه محمـد) :زندگـی کاری شـما چـه
قـدر بـا زندگـی خانوادگیتـان تداخـل داشـت؟
چقـدر مـادر بـودن یـا همسـر بـودن جلـوی
پیشـرفت کارهـای شـما را گرفـت و یـا چقـدر
باعث سهولت کارهای شما شد؟
 مـن کـه اول شـروع بـه کار کـردم مـادرممخالـف بـود و معتقـد بـود بـا کار بیـرون بـه
بچههـا نخواهـی رسـید .ولـی شـوهرم هیـچ
مخالفتـی نداشـت و خیلـی کمـک مـن بـود.
شـوهر مـن دکتر صـادق نظـام مافی طبیـب بود
ولـی خیلـی بـه تاریخ عالقه داشـت و مـا خیلی
بـا هـم بحثهـای تاریخـی داشـتیم و در مـورد
تاریـخ همعقیـده نبودیـم .مـن کـه میخواسـتم
دکتـرا بگیـرم ،چهارتـا بچـه داشـتم ،دو تـا

دبیرسـتانی و دانشـگاهی بودنـد و یـک بچـه
کوچـک داشـتم و مـادرم کمک میکردنـد و من
هـم بـه ادینبـورگ بـرو بیـا میکـردم و مدتـی در
ایران بـودم و مدتی تابسـتانها بچههـا میآمدند
و مـن بـا حفـظ سـمت در دانشـگاه تهـران برای
ادامـه تحصیـل در مقطـع دکتـری بـه خـارج از
کشـور رفتم که این را مدیـون دکتر زریابخویی
هسـتم کـه بـه مـن گفتنـد اگـر میخواهـی
دانشـگاه بمانـی و پیشـرفت کنـی بایـد دکتـرا
بگیـری و مـن چـون فـوق لیسانسـم را ادینبورگ
گرفتـه بـودم گفتـم بـه همانجـا بـروم و ادامـه
تحصیـل بدهـم .این بـود کـه از طریق اسـتادی
کـه از قدیـم مـن را میشـناخت خیلـی سـریع
پذیرفتـه شـدم و موفـق بـه گذرانـدن دوره دکتری
در آنجا شدم.
(فاطمه محمـد) :از اسـاتید و بزرگوارانی که
در صحبتهایتـان نـام بردیـد از جملـه آقـای
دکتـر زریـاب خویـی ،خانـم سـیمین دانشـور و
 ...بـا چـه کسـانی در حـال حاضـر یـا تـا چنـد
سـال گذشـته کـه در قیـد حیـات بودنـد ارتبـاط
داشته یا دارید؟
ً
 مـن نسـبتا دیـر وارد دانشـگاه شـدم.همـکاران خیلـی خوبـی داشـتم از جملـه دکتـر
زریابخویـی ،دکتـر باسـتانیپاریزی ،دکتـر
افشـار ،دکتر سـتوده ،دکتر اشـراقی ،دکتـر بیانی،
دکتـر رضوانـی .اینهـا خیلـی بـه مـن کمـک و
محبـت کردند و خیلـی محیط خوبـی بود و من
از ایشـان خیلـی چیزهـا یـاد گرفتـم و خاطـرات
خیلـی خوبـی بـا ایشـان دارم .اکنـون هـم بـا
برخـی از ایـن اسـاتید کـه در قید حیات هسـتند
و همچنیـن با اسـاتید دیگـری هم کـه همکاری
دارم ،تمـاس و ارتبـاط داریـم و در جلسـات
مختلف با هم حضور داریم.
(فاطمه محمـد) :دوسـتی صمیمـی و نزدیـک با
کدامیک از این بزرگواران دارید؟

 بـا خانـم دکتـر بیانـی خیلـی دوسـت ونزدیـک هسـتیم .چـون شـوهر ایشـان هـم
همـکالس شـوهر مـن بودنـد بنابرایـن دوسـت
نزدیکی شـدیم .بـا آقای دکتر باسـتانی همسـایه
بودیـم و ایشـان را خیلـی میدیـدم .بـا دکتـر
اشـراقی همیشـه رابطـه خوبـی داشـتیم .دکتـر
رضوانـی خیلـی زود فـوت کردند ولـی خیلی به
مـن محبـت کردنـد .دکتـر زریـاب خویـی هـم
همینطور.
(فاطمه محمد) :آن جلسـاتی کـه آقای دکتر
میرمحمـد صـادق بـه آن اشـاره کردنـد کـه
دوشـنبهها در نشـر تاریخ ایـران داشـتید و از این
اسـاتید صاحبنـام دعـوت میکردیـد و گردهم
بـه بحـث و بررسـی میپرداختید ،فکـر میکنید
چـه تأثیری بر روی دیگر اسـاتید و دانشـجویانی
همچـون آقـای دکتـر میرمحمـد صـادق داشـته
است؟
 برگـزاری ایـن جلسـات خیلـی اتفاقـیشـروع شـد .یک وقت یکـی دو اسـتاد از خارج
بـه ایـران آمـده بودنـد کـه راجـع بـه فردوسـی
صحبـت کنند .نشـر تاریـخ ایران هم تازه شـروع
بـه کار کـرده بـود ،یـادم هسـت کـه از ایشـان
دعـوت کردیـم و در محوطـه کوچکی نشسـته و
بـه صحبـت پرداختیم و ایشـان راجع بـه دیو در
شـاهنامه صحبـت میکردنـد و مقـداری عکس
و فیلـم نشـانمیدادنـد کـه بـرق رفـت و ناتمام
مانـد .ایـن گـرد هـم آمدنهـا اینطوری شـکل
گرفـت و هـر وقت یکـی دو اسـتاد به دعـوت ما
میآمدنـد و سـخنرانی و بحـث و تحلیـل
میکردنـد و کـم کـم خیلـی مـورد اسـتقبال قرار
گرفت و ادامه پیدا کرد.
(میرمحمدصـادق) :اسـتقبال چنـان بـود که
تـا دم راهپلههـا صندلـی میگذاشـتند و
مینشستند باز جا نبود.
 مـا در دفتـر نشـر تاریخ تـا حـدود پنجاهنفـر میتوانیـم بنشـانیم و دعـوت میکردیـم.

139

خبرنامه شماره سیزدهم
ویژه بهار سال 1400

بعـد دیدیـم کمکـم همـه منتظرنـد .عـدهای هم
همیشـه حضـور داشـتند و در ردیـف جلـو هـم
مینشـینند و یادداشـت برمیداشـتند و سـؤال
میکردنـد .دوشـنبههای پـر بـاری بـود و خیلـی
اسـتقبال میشـد .مدتهـا مـا ایـن کار را ادامـه
میدادیـم و دیگـر نفسبـر و سـخت و سـنگین
شـده بـود و دیدیم بـا این ازدحـام جمعیت دیگر
نمیکشـیم .اکنـون هـم گاهـی اوقـات رونمایی
کتـاب و از ایـن دسـت مراسـم در دفتـر نشـر
تاریـخ داریـم .ولی متأسـفانه به جهـت کرونایی
ً
شدن شرایط فعال معرفی کتاب هم نداریم.
(فاطمه محمـد) :شـما بـه عنـوان بانـوی
پیشکسـوت تاریخپـژوه معاصـر در یازدهمیـن
جشـنواره بیـن المللـی فارابـی برگزیـده شـدید،
میخواسـتم بپرسـم نظـر شـما دربـاره ایـن
جشـنواره ،عملکـرد آن ،وسـعت و دامنـه کار و
فعالیـت آن و بازخـوردش چیسـت؟ و جـای چه
چیزهایـی را خالـی دیدیـد کـه اگر در سـالهای
بعد باشد بهتر است؟
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 مـن بهعنـوان کسـی کـه برگزیـده شـده وجایـزه گرفتـه خیلـی خوشـحال و ممنونـم و
افتخـار میکنـم و فکـر میکنـم خیلـی کار
قشـنگ و تشـویق فوقالعـاده بـوده اسـت و بـه
تعبیرخودمانـی مثـل اینکـه خسـتگی از تنمـان
درآورد .برگـزاری چنیـن جشـنوارهای و برگزیدن
افـراد و آثـار کار بسـیار پرزحمتـی اسـت.
انشـاءالله سـالهای بعـد جلسـاتی باشـد کـه
افـراد بتوانند حضور داشـته باشـند و حتی سـؤال
و جـواب عمومیتـر باشـد و بتوانیـم بیشـتر
ارتبـاط بگیریـم و صحبت کنیم و مفید باشـیم و
هرکسـی تجربیـات و برداشـتهای خـود را در
هر رشـت ه و زمینـهای ارائه دهد و تعامل بیشـتری
باشـد .مـن فکـر میکنـم ایـن جشـنواره بسـیار
مشـوق خوبـی اسـت و انشـاالله موفق باشـید و
من بسیار بسیار سپاسگزارم.
از اینکـه وقـت ارزشـمندتان را در اختیـار ما
قـرار دادیـد و از گفتگـو با شـما بهرهمند شـدیم
بسیار سپاسگزاریم.

معرفی کتاب
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عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران

مؤلف :لیال فالحتی

معرفی از :اشرف امینی
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«عدالـت جنسـیتی در آمـوزش عالـی ایـران» تألیف «لیلا فالحتی» (اسـتادیار گروه پژوهشـی
مطالعات زنان مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) در زمسـتان  1397در  334صفحــه با
شــمارگان  1000نســخه بــه قیمـت  49000تومــان به همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم بــه چــاپ رســید و منتشـر شـد .در کتـاب حاضر ،نگارنـده به بحث و
بررسی موضوع عدالت جنسیتی در آموزش عالی پرداخته است.
اولیـن پیـش فـرض در شـکلگیری ایـن کتـاب این بـوده کـه زنـان در آموزش عالـی حضور
پررنگـی دارنـد تـا جایی¬کـه بـه زنانگـی شـدن آمـوزش عالی معـروف اسـت؛ اگرچـه از دهه
هفتـاد حضـور زنـان در آمـوزش عالی پررنگتر شـده اسـت اما این حضـور به معنی این نیسـت
کـه همـه زنـان در همـه جـا بتواننـد از این فرصـت اسـتفاده کنند یـا اینکـه بتوانند به رشـتههای
مختلـف ورود پیـدا کنند و این مسـئله خاص ایران نیسـت و در کشـورهای دیگر هم این مسـئله
اتفاق افتاده اسـت و فضای آموزشـی برابرتر از قبل شـده اسـت .تا جائیکه در کشـورهای منطقه
خلیـج فـارس هـم حضور بیشـتر زنـان را در آمـوزش عالی شـاهد هسـتیم .اما ایـن برابری یک
برابـری در دسـترس بـرای همگان نیسـت و حتی ضمانتـی هم بـرای برابریها وجود نـدارد و از
آنجاسـت کـه بحـث عدالـت مطـرح میشـود و تاکیـد میکنـد کـه برخـی از گروههـا بـه منابع

بیشـتری نیـاز دارنـد .به ایـن معنا نه تنهـا نابرابری وجـود دارد بلکـه از نظر عدالت هم این سـوال
مطرح است که آیا طبقات فرصت دسترسی به آموزش عالی را به یک اندازه دارند؟
در ایـن کتـاب بـا تاکیـدی کـه بـر بحـث عدالـت دارد متوجـه خواهیـم شـد کـه بـا توجـه به
سـهمیهها و فراینـد ورود بـه دانشـگاهها عملا پیـش فـرض دانشـگاه ،اختصـاص دانشـگاه برای
پولدارهـا اسـت و ایـن پولدارهـا هسـتند کـه به کمـک پـول میتواننـد صندلیهای دانشـگاههای
دولتی را پر کنند.
بـه طـور کلـی بحث دیگـر این کتاب دسترسـی ،ظرفیت و دسـتاورد اسـت که در کشـورهای
آسـیایی بـه آن توجـه شـده بـود .با توجـه به بحثهـای توسـعه پایـدار و همچنین توسـعه حضور
زنـان در آمـوزش عالـی امـا زنـان نابرابـری را در داخـل آمـوزش عالـی تجربـه میکننـد کـه این
نابرابری در گروههای علمی کامال مشهود است.
علیرغـم توسـعه حضور زنـان در آموزش عالی ،شـکاف کامال پایـداری در بخشهای مختلف
آمـوزش عالـی وجـود دارد .عدالـت در حوزه آمـوزش عالی به دو بخـش حضور در پذیـرش و بعد
از آن تقسـیم میکنـد .پیـش فرض این اسـت کـه در حضور ،برابری حاصل شـده اسـت اما باز هم
در اینجا این نابرابری وجود دارد و روند پذیرش زنان در آموزش عالی مسئله است.
در بخـش پذیـرش و تفکـر هـم علیرغم آنکـه میگوییم دانشـگاه زنانه شـده اسـت تنها مدیر
زن در دانشـگاههای ایـران ،رئیـس دانشـگاه الزهـرا اسـت .دادههـای کلـی نشـان میدهـد ایـن
آمـوزش عالـی حسـاس بـه جنسـیت نیسـت و بـه نیازهـای مخاطبـش هم حسـاس نیسـت و به
مخاطبش توجه ندارد .بنابراین عدالت در هر سه مرحله با یک پرسش جدی مواجه است.
بحـث دیگـر این اسـت کـه زنـان بعـد از فـارغ التحصیل شـدن چـه وضعیتـی دارند؟ براسـاس
آمارهـای رسـمی زنان متقاضی شـغل ،حداقل دو برابر مردان هسـتند .این نشـان میدهد کـه در روند
پذیرش هم نابرابری وجود دارد علیرغم اینکه جمعیت زنان در دانشگاه بیشتر از مردان است.
نویسـنده در ایـن کتـاب بیـان می¬کنـد بخش جذاب ایـن بود کـه در بحث عدالـت دریافتم
کـه آمـوزش همـان یادگیـری اسـت و نمیتـوان آنهـا را از هم جـدا کرد؛ ایـن در حالی اسـت که
تلقـی عمومـی از آمـوزش در ایـران ،همـان یادگیری اسـت .در کشـوری ماننـد امریـکا افراد پس
از آمـوزش عالـی در جامعـه رهـا نمیشـوند و الیـه الیـه از آنهـا در مراحـل مختلـف حمایـت
میشـود و الیههـای مختلـف جامعـه بـه صـورت منظومـهای فعالیـت میکننـد در صورتیکه در
ایـران فقـط ایـن امـر به آمـوزش و پرورش و آمـوزش عالی منحصر شـده اسـت .امـروزه در ایران
فرایند بر یادگیری متمرکز است نه آموزش.
بـه هـر ترتیـب بـا توجه بـه رونـدی کـه در اقتصـاد جهانی داریـم خیلـی از کشـورها در حال
بازنگـری سیسـتم آمـوزش خـود هسـتند .بـه نظـر می¬رسـد در آسـیا هـم بخشهـای ظرفیـت
به¬درسـتی توسـعه یافتـه اسـت ،امـا از نظـر کیفیـت چقـدر توانسـته اسـت به اسـتقالل کشـور
کمـک کنـد؟ به نظر میرسـد علیرغم شـعار زنانه شـدن آموزش عالـی ،در رشـتههایی که ارزش
اقتصـادی دارنـد دختـران زیـاد نیسـتند و پیشبینـی میشـود کـه در مراتـب بـاالی علمـی یعنـی
دانشـیاری و اسـتادی شکاف جنسـتی عمیقی وجود داشـته باشد و فقط هشـت درصد از استادان
دانشگاهها زن هستند
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تحـوالت در حـوزه آمـوزش در سـطح جهـان از دهههای پـس از جنگ جهانی آغـاز گردید.
مـوج نوسـازی در کشـورهای مختلـف دنیـا و محوریـت یافتـن دانـش و تخصـص در عرصـه
اقتصـاد انتظـارات از سـوی آمـوزش پایـه را به سـمت آمـوزش عالی حرکـت داد .ایـن در حالی
بـود کـه تـا آن زمـان آمـوزش عالی شـکلی طبقهمحـور داشـت و کارکرد اصلـی آن ادامـه حیات
ً
نخبـگان حاکـم و کاملا منحصـر بـه طبقـه ممتـازان و نخبههـا بـود .انحصارگرایـی حاکـم بـر
آمـوزش عالـی ایده عدالت و دسترسـی را در ذهن سیاسـتگذاران تقویت نمـود .تحقق عدالت
در گـرو دو سـازه اصلـی آن شـامل دسترسـی و ظرفیـت بـود .دسترسـی بـه موقعیتهـای فراهم
شـده بـرای افـراد جامعـه برای حضـور در آمـوزش عالی تأکیـد دارد و بررسـیها نشـان میدهد
برخـی گروههـای خـاص جامعه همچـون طبقـات پاییـن ،گروههای نـژادی و قومیتهـا و حتی
جنسـیت از دسترسـی برابـر بـه فرصتهـا محـروم هسـتند .ایـن موضـوع در قالـب رویکـرد
محرومیـت اجتماعـی مـورد بحـث و تحلیل قـرار گرفت و نتایج بررسـی نشـان داد محرومیت و
طـرد اجتماعـی ابعـاد مختلـف اجتماعی ،سیاسـی ،فرهنگی و اقتصادی را شـامل میشـود .این
سـازههای درهمتنیـده نقـش مهمی در مشـارکت اجتماعی گروههـای مختلف محروم در سـطح
جامعه دارند.
توسـعه آمـوزش بهعنـوان یکـی از مهمتریـن راهبردهـای پیشـرفت در جوامـع محسـوب
میشـود .افزایـش دسترسـی بـه آمـوزش بهعنـوان کلیـد اصلـی فرصـت بـرای مشـارکت در
عرصههـای مختلـف اجتماعـی شـناخته میشـود .تجـارب جهانی در چهار دهه گذشـته نشـان
میدهـد افزایـش سـطح آموزش پیوسـتگی مثبتی با پیشـرفت اقتصادی ،ارتقاء سلامت ،افزایش
سـطح رفـاه و کیفیـت زندگـی دارد .از ایـن راهبـرد موضـوع آمـوزش در دسـتور کار بسـیاری از
سیاسـتگذاریهای ملـی و بینالمللـی قـرار گرفتـه و کمپینهـای جهانـی زیـادی نیـز بـرای
ترغیـب و تشـویق عمومیـت یافتن آموزش شـکل گرفته اسـت .این رونـد تأثیر معنـاداری بر نرخ
باسـوادی جمعیـت جهـان داشـته ،بهطوریکـه در سـال  1970تنهـا  55درصـد از جمعیـت
جهـان باسـواد بودنـد و در سـال  2014این نـرخ به  85درصـد از جمعیت کل جهان رسـید .در
ایـن میانـه دسـتیابی گروههـای مختلـف اجتماعی بـه آموزش محـل مناقشـه و بحث بـود و این
ً
موضـوع کـه ضرورتـا طراحـی سیاسـتهای برابرطلبانـه منجر به تضمیـن دسترسـی همگانی به
آمـوزشمیشـود مـورد پرسـش بـود .درحالیکـه عمومیشـدن و رایگانشـدن آمـوزش بهعنوان
یکـی از راهبردهـای مشـترک در اکثر کشـورهای دنیـا مورد توجه قـرار میگرفت اما بررسـی نرخ
باسـوادی و دسترسـی نشـان مـیداد همچنـان گروههـای مختلـف اجتماعـی از ایـن فرصتهـا
محـروم هسـتند .عوامـل مختلفـی در کنـار هـم همچـون طبقـه اجتماعـی ،نـژاد ،جنسـیت و
موقعیـت جغرافیایـی باعـث میشـدند دسترسـی به آمـوزش علیرغم وجـود فرصتهـای برابر
ً
فراهـم نشـود .طبقـات اجتماعـی پاییـن عمدتـا ترجیـح میدادنـد فرزنـدان خـود را بهجـای
تحصیـل بـه کار اقتصـادی بگمارنـد و از آنـان بهـره اقتصـادی ببرنـد .عالوهبراین در بسـیاری از
خانوادههـا بـه دلیـل هنجارهـای رایـج در مـورد ازدواج خانوادههـا تحصیل پسـران را بـه دختران
اولویـت میدادنـد و درنتیجـه دختـران بالفاصلـه از تحصیـل محـروم میشـدند .عالوهبراین در
نقـاط روسـتایی بـه دلیـل عـدم دسترسـی و گاهـی ضـرورت جابجایـی جغرافیایـی خانوادههـا

ترجیـح میدهنـد کـه فرزندانشـان مقاطـع بعـدی تحصیلی را ادامـه ندهنـد و در اکثر مـوارد نیز
ایـن دختـران هسـتند کـه از تحصیل محـروم میشـوند .نژاد نیـز از دیگـر ویژگیهایی اسـت که
باعـث محرومیـت از آمـوزش و تحصیـل میشـود کـه بهطـرز گسـتردهای در بسـیاری از منابـع
مسـتند و مشـهود اسـت .ایـن ویژگیهـا در کنار یکدیگـر خود منجر بـه افزایش شـدت نابرابری
میشـود ،بهطوریکـه دختـران روسـتایی طبقـه پاییـن بیشتریـن سـطح نابرابـری را تجربـه
میکنند.
طـی دهههـای گذشـته علیرغـم پیشـرفت در افزایـش سـطح آمـوزش ،بـه نظـر میرسـد
برخـی نابرابریهـا همچنـان بهصـورت پایـداری ادامـه دارنـد .بهعنوانمثـال درحالیکـه در
سـطح ابتدایـی و متوسـطه پیشـرفتهایی حاصـل شـده امـا همچنـان در داخـل ایـن سـطوح
نابرابریهـای گسـتردهای براسـاس جنسـیت ،طبقـه اجتماعـی ،موقعیـت جغرافیایـی (شـهری،
روستایی) قابل مالحظه است.
آمـوزش عالـی یکـی از بخشهایـی اسـت کـه نابرابـری را در ابعـاد مختلـف خـود تجربـه
میکنـد .درحالیکـه گزارشهـای بینالمللـی نشـان میدهـد زنـان بـه آمـوزش عالی دسترسـی
فراوانـی پیـدا کردهانـد و در بسـیاری از کشـورها نـرخ قبولی زنـان در دانشـگاهها بیـش از مردان
اسـت .اما بررسـی فرایند داخلی آمـوزش عالی مبیـن نابرابریهای مختلف اسـت .بهعنوانمثال
در ایـران از دهـه  80زنـان سـهم  65درصدی در پذیرفتهشـدگان دانشـگاهی را تشـکیل دادند و
تـا دهـه  90نیـز ایـن رونـد در مراکـز دولتـی ادامـه دارد و زنـان نزدیـک بـه  56درصـد از قبولی
دانشـگاهها را شـامل میشـوند .از ایـن زاویـه بـه نظـر میرسـد برابـری در دسترسـی بـرای زنان
فراهـم شـده ،امـا نگاهی بـه وضعیت فراینـد داخلی آمـوزش عالی نشـان میدهد سـهم زنان در
گروههـای تحصیلـی و مراتـب تحصیلـی همچنـان نابرابـر اسـت .در گروههـای تحصیلـی زنان
سـهم  50درصـدی در علـوم انسـانی دارنـد و سـهم آنهـا در گروههـای فنی و مهندسـی بسـیار
پایینتـر اسـت .در مراتـب تحصیلـی نیـز دادههـا نشـان میدهـد علیرغـم اینکـه در دو دهـه
گذشـته زنـان نسـبت به مـردان پرتعـداد بودنـد ولی در کسـب مراتب بـاالی تحصیلـی همچون
کارشناسیارشـد و دکتـرا کمتعـداد هسـتند .بررسـی سـهم زنـان در بیـن اعضـای هیئتعلمـی
هـم نشـان میدهـد زنـان کمتـر از  30درصـد از کل اعضـای هیئتعلمی دانشـگاهها را شـامل
میشـوند و در مراتـب دانشـگاهی بـاال همچـون اسـتادی کمتـر از  %6را دارا هسـتند .سـومین
حلقـه ایـن زنجیـره دسـتاوردهای زنـان از آمـوزش عالـی اسـت کـه در قالـب اشـتغال زنـان
دانشآموختـه مـورد بررسـی قـرار میگیـرد .مطالعـات در دو دهـه اخیـر نشـان میدهـد زنـان
بهانـدازهای کـه در آمـوزش عالـی دسـتاورد دارنـد در بـازار کار موفقیـت کسـب نمیکننـد .نرخ
مشـارکت اقتصـادی زنـان همچنان با شـکاف جـدی مواجه اسـت .این تصویر پرسـش جدی را
مطـرح میکنـد کـه چـرا علیرغـم وجـود برابـری در فرصتهـا همچنـان نابرابریهـا قابـل
مشاهده است.
در پاسـخ بـه این پرسـش ،مفهـوم عدالت فرصـت خوبی برای تبییـن دلیـل نابرابریها ایجاد
میکنـد .درحالیکـه برابـری فرصتهـا در بسـیاری از اسـناد و سیاسـتگذاریهای حـوزه
آمـوزش مـورد تأکیـد قـرار میگیرد ،ولـی بهنظر میرسـد به دلیـل نابرابـری در ظرفیـت گروهها
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و افـراد مختلـف امـکان اسـتفاده از ایـن فرصتهـا برای همـه بهصورت برابـر فراهم نیسـت .از
ایـن بعـد ،مفهـوم عدالـت طـرح میشـود کـه بـر ضـرورت توجـه بـه ظرفیتهـا و ارتقـاء
توانمندیهـای فـردی بـرای اسـتفاده از فرصتهـای برابـر تأکیـد دارد .بهعنوانمثـال علیرغـم
اینکـه آمـوزش مدرسـهای همگانـی و مجانـی بـرای همـه فراهـم شـده ،ولـی دختران سـاکن در
روسـتاها بـه دلیـل عـدم وجـود مدرسـه مقطـع متوسـطه در روسـتا و ضـرورت رفتوآمـد بـه
ً
روسـتاهای مجـاور از تحصیـل محـروم میشـوند .این تفـاوت خود نشـان میدهد کـه ضرورتا
فراهـم کـردن فرصتهـا متضمـن دسترسـی نیسـت .در آمـوزش عالـی نیـز بـه همیـن ترتیـب،
درحالیکـه فرصتهـای برابـر بـرای انتخـاب رشـته بـرای هر دو جنـس فراهم اسـت امـا نتایج
نشـان میدهـد زنـان بـه دالیل مختلـف همچـون مردانـه بـودن سـاختارهای دانشـکدهها ،عدم
تشـویق دختـران و ناامیـدی از کسـب مشـاغل بهتـر حضـور کمتـری در رشـتههای فنـی کـه
تخصصـی و مسـتعد کسـب موقعیتهـای بهتـر اقتصـادی در بـازار کار اسـت ،دارنـد .ایـن در
حالـی اسـت که برخـی اوقات بـا مداخلات دولتها و سیاسـتگذاران ،دسترسـی دختـران از
طریـق سـهمیهبندی جنسـیتی به برخی رشـتهها و یا بـا اجـرای طرحهایی همچـون بومیگزینی
به دانشگاههای برتر محدود میشود.
بنابرایـن موضـوع عدالـت در ابعـاد مختلفی قابـل مالحظه اسـت .عدالت در آمـوزش متمرکز
بـر بررسـی کیفیت دسترسـی ،نحـوه توزیع فرصتهـا و منابـع اسـت .بهعبارتدیگـر درحالیکه
بـرای دسترسـی به آمـوزش فرصتهای برابر فراهم شـده ،عدالت به دنبال بررسـی نحـوه و کیفیت
توزیـع ایـن فرصتها اسـت .اهمیت بررسـی عدالـت از این منظر مهم اسـت که نحوه دسترسـی
گروههـای مختلـف حاضـر در آمـوزش بـه فرصتهـا و منابـع در ایـن ارتبـاط معنـادار بـر میـزان
دسـتاوردهای حاصـل از حضـور در نظـام آموزشـی تأثیـر دارد .بهعنوانمثـال مطالعـات رونـد در
سـطح جهـان نشـان میدهد زنان در آموزش عالی سـهم بسـیار کمـی در گروههـای تحصیلی فنی
و مهندسـی دارنـد و ایـن در حالی اسـت که حوزه اقتصاد در دو دهه گذشـته بهشـدت با تکنولوژی
پیونـد خـورده و دانشآموختـگان این رشـتهها سـهم باالیـی در اقتصاد جهانـی دارنـد .عالوهبراین
سـهم زنان در سـاختار علمی و مدیریت دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی نیز نشـان میدهد
کـه در اکثـر کشـورهای دنیا زنان سـهم کمـی در ترکیـب اعضـای هیئتعلمی و همچنیـن مراتب
بـاالی علمـی همچون اسـتادی و همچنیـن موقعیتهای مدیریتـی دارند .بنابرایـن علیرغم اینکه
بـه نظـر میرسـد بـرای ورود بـه آمـوزش عالـی فرصتهـای برابـر فراهـم اسـت ،امـا نگاهـی بـه
کیفیـت و نحـوه حضـور زنان در آمـوزش عالی بیانگر بسـیاری از نابرابریها هـم در فرایندها و هم
در دستاوردهاسـت .بررسـی سـهم زنـان دانشآموختـه در اشـتغال تخصصـی هم خـود مؤید این
اسـت کـه زنـان بهانـدازهای کـه در آمـوزش عالـی سـرمایهگذاری میکننـد ولـی دسـتاوردهای
چشمگیری از آن کسب نمیکنند.
ُ
مفهـوم عدالـت و ارتباط آن با سیاسـت اجتماعی فراینـد پیچیدهای اسـت ،چراکه چندبعدی
بـودن عوامـل مؤثـر در ایجـاد نابرابریهـا مانـع از طراحـی سیاسـتهای مؤثـر در کاهـش آنها
میشـود .آمـوزش بهعنـوان یکـی از حقـوق پایـه و بهعنـوان مهمترین ُبعد سـرمایه انسـانی مرکز
ایـن منازعـات بـوده اسـت .درحقیقت آمـوزش نهفقـط برای توسـعه اقتصـادی کشـورها حیاتی

اسـت بلکـه بـرای ارتقـای همبسـتگی اجتماعی و کیفیـت زندگی هـم ضروریسـت .الزم به ذکر
اسـت کـه فقـط سـطح معمـول آمـوزش اهمیـت نـدارد ،بلکـه توزیـع آن در بیـن جمعیـت هـم
بسـیار حیاتـی اسـت .بـدون شـک یکـی از اصلیتریـن حقـوق انسـانی بـرای تمامی افـراد این
اسـت کـه فرصتـی منطقـی در اختیـار داشـته باشـند تـا ظرفیتهایشـان را توسـعه بخشـند و
بهطورکامـل در جامعـه مشـارکت کننـد .بنابراین اگـر فرصتها بهطور مناسـب توزیع نشـود ،از
اسـتعدادها بهخوبـیبهـره گرفتـه نمیشـود و برخی افـراد مهارتها و تواناییهایشـان را توسـعه
نمیبخشـند ،درنتیجـه نهتنهـا فقـط آنهـا بلکـه کل جامعـه متضـرر میشـوند .افزایـش سـطح
تحصیلات بـا تمامـی نتایـج مثبت زندگـی همچـون بهبود اشـتغال و درآمـد ،ارتقاء سلامت،
طـول عمـر ،تربیـت موفـق ،مشـارکت مدنـی در ارتباط اسـت .رفـع نابرابریهـا منجر بـه ارتقاء
همبسـتگی اجتماعـی و اعتمـاد اجتماعـی میشـود و درنتیجـه ظرفیت کشـورها در بسـیاری از
حوزهها افزایش مییابد.
دادههـای موجـود در مـورد ایـران حاکـی از ایـن اسـت کـه علیرغـم گسـترش دسترسـی به
فرصتهـای یادگیـری در همـه مقاطع ،عدالت آموزشـی در برخی ابعاد محقق نشـده اسـت .در
یـک سـطح ،تفاوتهـای چشـمگیری میـان دختـران و پسـران از نظـر سـطح دسترسـی بـه
فرصتهـای آموزشـی وجـود نـدارد ،امـا در دسـتاوردهای آموزشـی همچـون دسترسـی بـه
فرصتهـای شـغلی بـرای دانشآموختـگان ،ارتقـا در سـاختار سـازمانی نظـام آمـوزش عالـی،
توزیـع متـوازن در گروههای آموزشـی تفاوتهـای معناداری موجود اسـت .هرچند این شـکاف
جنسـیتی در اکثـر کشـورهای جهـان قابل مالحظه اسـت و برایناسـاس اکثر کشـورها در تالش
هسـتند تـا این نابرابریهـا را از میان بردارند .مقایسـه اقدامـات در تحقق عدالت آموزشـی یکی
از تفاوتهایـی کـه در کشـور ما با دیگـر کشـورها در سیاسـتگذاری و برنامهریـزی وجود دارد
منقطـع و منفـک بـودن سیسـتم برنامهریـزی در حـوزه آمـوزش اسـت .همانگونه که در بررسـی
تجربـه کشـورهای عضـو سـازمان همکاری اقتصادی و توسـعه مشـاهده شـد در تحقـق عدالت
آموزشـی از زمـان تولـد کـودک تـا دوره بزرگسـالی برنامهریـزی صـورت میگیـرد .درواقـع
عدالـت آموزشـی امـری در طول زمان اسـت و بهصـورت خاص در یـک دوره آموزشـی متمرکز
نیسـت و برنامهریـزی بـرای تحقـق آن نیازمنـد توجـه به همـه مقاطـع تحصیلی و در طـول دوره
زندگـی افـراد دارد .موضـوع دسترسـی بـه فرصتهای آموزشـی در کشـور مـا با تمرکـز بر طرح
آمایـش سـرزمین و بـا سـهمیهبندی بـه مناطق مـورد توجه قـرار گرفتـه و در سـهمیهبندی مناطق
سـعی شـده شـکاف میـان محرومترینهـا و بهرهمندترینهـا در محـدوده کشـور کاهـش پیـدا
کنـد ،امـا نکتـه مهـم این اسـت که در سیسـتم آموزش عالـی به دلیل عـدم ثبت اطالعـات دقیق
فـردی و خانوادگـی ثبتنامکننـدگان کنکـور هنـوز مشـخص نیسـت چـه بخشـی از گروههـای
اجتماعـی بـه آمـوزش عالی دسترسـی دارنـد و کدام گـروه از این فرصـت محروم هسـتند .یکی
از شـیوههای رایـج در کشـورهای دنیـا بررسـی گروههای مختلف سـنی و نسـلها در طول زمان
اسـت و بهعبارتـی بـا مطالعـات کوهورت وضعیت دسترسـی گروههـای مختلف در طـول زمان
بررسـی و پایـش میشـود .عالوهبرایـن در اکثـر کشـورهای جهـان مطالعاتـی بهمنظور سـنجش
وضعیـت کیفیـت آموزشـی صـورت میگیـرد کـه در ایـن مطالعه بـه آزمون پیزا اشـاره شـد .این
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مطالعـه در اکثـر کشـورهای عضـو سـازمان همکاریهـای اقتصادی و توسـعه انجـام میگیرد و
نتایـج حاصـل از آن کمـک شـایانی به بهبـود کیفیت آموزشـی و ارتقـاء مهارتهای فـردی برای
اسـتفاده از فرصتهـای آموزشـی میکنـد .یکـی از مهمتریـن کاربسـتهای ایـن مطالعـه در
بررسـی نتایج آموزشـی اسـت چراکـه بیعدالتی در نتایج حاصـل از یادگیری در بین کشـورهای
مختلـف بسـیار متفـاوت اسـت .بهعنوانمثـال نتایـج برنامـه ارزیابـی بینالمللـی دانشآمـوزان
(پیـزا) نشـان داد کـه شـکاف در مهـارت روخوانـی و درک مطلـب دانشآمـوزان  15سـاله بیـن
صـدک بیسـتوپنجم تـا صدک هفتادوپنجـم در یک مقیـاس  500امتیـازی از  92امتیاز در کره
تـا  140امتیـاز در بلژیـک ،آلمـان ،نیوزلند ،سـوئیس و آمریکا متغیر اسـت .بهعبارتـی این نتایج
نشـان میدهـد علیرغـم فراهمسـازی فرصتهـای برابـر در اکثـر ایـن کشـورها علاوه بـر
نابرابـری در داخـل ،مقایسـه میانگین مهـارت روخوانی در بین کشـورهای مختلـف هم متفاوت
است.
در بحـث سیاسـت عدالـت ،توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کـه در اکثـر
کشـورهای جهـان سیاسـتهای عدالـت بر چهار حوزه آموزشـی شـامل رشـد در ابتـدای دوران
کودکـی ،مدرسـه ،آمـوزش عالـی و آمـوزش بزرگسـاالن متمرکـز اسـت و بـرای هـر دوره
ویژگیهـای بسـیار متفاوتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت .حضـور در مدرسـه حداقل تا سـن 16
ً
سـالگی تقریبـا در اکثر کشـورهای عضو سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی اجباری اسـت و
ً
آمـوزش عالـی هـم از دیـدگاه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی کامال نهادینه شـده امـا حضور در
آن بیشتـر داوطلبانـه و مسـتقل از دولـت میباشـد .حـوزه خدمات نگهـداری کـودکان در اکثر
کشـورها کمتر توسـعهیافته و در بسـیاری مـوارد چارچوبهای کلـی نهادی و سـازمانی بهتازگی
توسـعه یافتهانـد .از بیـن ایـن چهـار حـوزه ،یادگیـری بزرگسـاالن از نظـر سیاسـت ملـی و
سـاختارهای نهـادی رسـمی کمتـر از همـه توسـعه یافتـه ،اگرچـه در بسـیاری از کشـورها،
برنامههـای گسـترده و متنوعـی وجود دارد .درمجمـوع حوزههای جدیدتر (یادگیری بزرگسـاالن
و خدمـات نگهـداری کـودکان) ازیکسـو فاقد ظرفیـت الزم برای تغییـر هسـتند و نیازمند کار و
ً
سـرمایهگذاری بیشتـر میباشـند و ازسـویدیگر ثبـات کمتـری دارنـد و احتمـاال بیشتـر در
معـرض نـوآوری و تغییـرات قـرار میگیرنـد .درمجمـوع میتـوان گفـت در ایـن سیاسـتها دو
ً
محـور یـا دو جنبـه عدالـت کامال آشـکارند .یـک جنبه بـه این مربوط میشـود که آیـا فرصتها
بـرای گروههـای مختلـف بهصـورت مناسـب و کافـی تأمیـن شـدهاند .ماهیـت خـاص ایـن
دغدغههـا متناسـب بـا سـطح آمـوزش و مرحلـه زندگـی یادگیرنـدگان تغییـر میکنـد .یکـی از
مهمتریـن دغدغههـا مرتبـط بـا زنان اسـت ،چراکه ایجاد دسترسـی بـرای خدمات نگهـداری از
کـودکان ،ارتبـاط مسـتقیم بـا فراهمسـازی فرصـت مشـارکت در آمـوزش و اشـتغال بـرای زنـان
دارد .عالوهبرایـن درحالیکـه تعـداد زنـان در نظـام آمـوزش عالـی اکثـر کشـورها افزایـش یافته
اسـت امـا به نظـر میرسـد سـاختارهای آموزشـی همچنـان به بافـت و ترکیـب مخاطبـان خود
بیتوجـه هسـتند و حساسـیتهای جنسـیتی در برنامهریزیهـای آموزش عالی مشـهود نیسـت.
عالوهبرایـن بـا حضـور بیشتـر زنـان در عرصه آمـوزش عالی و کسـب مهارتهـای تخصصی،
امـا همچنـان نتایـج گزارش مجمـع جهانی اقتصاد در زمینه شـکاف جنسـیتی در ُبعـد اقتصادی

نشـان میدهـد زنـان تـا کسـب فرصتهـای برابـر در عرصـه اقتصـاد بـه  270سـال زمـان نیاز
دارنـد .در کنـار ایـن امـر بایـد بـه نابرابریهـا در دسـتمزد و کسـب موقعیتهـای باال نیز اشـاره
نمـود .بنابرایـن در حـوزه جنسـیت و آمـوزش عالـی در کنـار توجـه به حضـور زنان در سـاختار
نظام آموزشی باید بهضرورت پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار هم توجه نمود.
دومیـن جنبـه بحـث عدالـت بـه موضـوع مشـارکت و موفقیـت یادگیرنـدگان از گروههـای
ً
خـاص مربـوط میشـود کـه عمومـا تنهـا سـطوح پایینتـر مشـارکت و موفقیـت را در حوزههای
مختلـف آمـوزش تجربـه میکننـد .گروههـای اصلـی کـه بهعنـوان گـروه هـدف شناسـایی
میشـوند عبارتانـد از اقلیتهـای مختلـف قومـی (بهویـژه آنهایـی کـه زبـان اولشـان زبـان
جمعیـت اکثریـت نیسـت و جمعیـت بومـی و مهاجریـن را شـامل میشـود) و افـراد معلـول و
ً
ناتـوان .تقریبـا در هـر منطقـه و در هـر کشـور ،دسـتاوردهای آموزشـی بـرای گروههـای اقلیـت
سـختتر و بدتـر از عامـه مـردم اسـت حتـی اگـر خدمـات ویـژهای بـرای آنهـا در نظـر گرفته
شـود .البتـه قویترین شـاخص بـرای سـنجش دسـتاوردهای آموزشـی و بسـیاری از نتایج دیگر
زندگـی همچنـان موقعیت اجتماعـی -اقتصادی خانواده اسـت و درنتیجه همچنـان محرومترین
اقشـار جامعـه بهطـور خـاص نیازمندنـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد .در ایـن ُبعـد هـم جنسـیت
نشـاندهنده یـک جنبـه عدالتی اسـت کـه بسـیار متمایـز از دیگـر جنبههـا میباشـد ،چراکه در
بسـیاری از کشـورها و حوزههـای آمـوزش ،دسـتاوردهای زنـان برابـر بـا مـردان و یـا بیشتـر از
آنهاسـت .درواقـع ،هماکنـون در برخـی کشـورها عملکـرد آموزشـی پسـران کاهـش بیشتری
یافتـه و درنتیجـه دسـتاوردهای پاییـن پسـران و مـردان جوان یـک دغدغه مهم بهحسـاب میآید.
بااینحـال جنسـیت همچنـان از دغدغههـای اصلـی در حوزه عدالت بهحسـاب میآیـد ،چراکه
زنـان هنـوز در بـازار نیـروی کار محرومانـد و در بسـیاری از حوزههـای کاری و تحصیلـی
نابرابریهای گستردهای موجود است.
بنابرایـن یکـی از مهمتریـن پیشفرضهـا در راهبردهـای عملیاتـی در حـوزه عدالـت در
آمـوزش عالـی ،توجه بـه واقعیتهای اقتصـادی در جامعه هدف اسـت .یکـی از موضوعاتی که
در ایـن زمینـه میتـوان در مـورد کشـور ایـران مـورد توجـه قـرار داد ایـن اسـت که طی نیـم دهه
اخیـر رشـد اقتصـادی کشـور از نـرخ مثبـت و فزاینـده کـه پیشنیـاز توسـعه اقتصـادی اسـت،
برخـوردار نبـوده و رشـد اقتصـادی در دهـه گذشـته رونـد نزولـی داشـته و در برخـی مقاطـع تا
 -2/2رسـیده اسـت و ایـن بـدان معناسـت که هنـوز فضای اقتصـادی بـرای اشـتغالزایی فراهم
نشـده اسـت .ازسـویدیگر ،حجـم زیـاد فارغالتحصیلان دانشـگاهی تقاضـای زیـادی را برای
اشـتغال ایجـاد کـرده و چـون فارغالتحصیلان دانشـگاهی در گـروه متخصصـان طبقهبنـدی
میشـوند ،انتظـار آنهـا از بازار کار نیز حضور در مشـاغل تخصصی و سـطح باالسـت .این امر
در بیـن فارغالتحصیلان زن از شـدت بیشتـری برخـوردار اسـت چراکـه بـا توجـه بـه فضـای
فرهنگـی و هنجـاری جامعـه ایـران زنـان فرصـت حضـور در هـر بـازاری را ندارنـد و همین امر
باعـث عـدم انطبـاق انتظـارات بـا فضـای واقعـی بـازار اشـتغال شـده و احسـاس محرومیت را
شـدت میبخشـدُ .بعـد دیگـر در مسـئله عدالـت در آمـوزش عالـی توجـه بـه فضـای تجربی و
تخصصـی آمـوزش عالـی اسـت کـه بیشتـر متمرکـز بـر علمآمـوزی بـه معنـای کالسـیک آن
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اسـت .بـه معنـای دیگـر فضـای دانشـگاه دنبالـهرو فضـای آموزشـی مدرسـهای شـده و بیشتر
متمرکـز بـر مـواد آموزشـی و انتقـال مفاهیـم و مبانـی و رویکردهاسـت و کمتر فضـای تجربی و
تحقیقـی بهمنظـور مهارتآمـوزی در اختیـار دانشـجویان قـرار میگیـرد .درنتیجـه اکثـر
دانشـجویان فارغالتحصیـل بـا چالـش مهارتآمـوزی و تخصـص مهارتـی روبـرو هسـتند و
همیـن امـر باعث میشـود در انتخاب شـغل رویکردی اداریمحور داشـته باشـند .ایـن رویکرد
در دو ُبعـد قابـل بررسـی اسـت :اول آنکه یکـی از ویژگیهای جوامـع توسـعهیافته کوچک بودن
دولـت و تمرکززدایـی از دولتهاسـت،بنابرایـن فرصـت اشـتغالهای دولتـی بـا توسـعهیافتگی
جامعـه کمتـر خواهـد شـد و همیـن منجـر بـه کاهـش شـانس اشـتغال در بخشهـای دولتـی
اسـت .دوم آنکـه رویکـرد اداریمحور در اشـتغال منجر به کاهش رشـد کارآفرینی و اسـتفاده از
ً
فضـای خالقیـت در عرصه اشـتغال خواهد شـد .معمـوال در اقتصادهایـی کـه دورهای از رکود و
ً
ُ
رشـد کنـد را تجربـه میکننـد کارآفرینـی از مهمتریـن راهحلهـا تلقـی میشـود و معمـوال
دولتهـا با گسـترش این فضـا و ایجاد حمایت به سـمت توسـعه فضاهای کارآفرینـی میروند.
بنابرایـن توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی بهویـژه بـرای فارغالتحصیلان دانشـگاهی باعـث توسـعه
اشـتغال و رشـد اقتصـادی در کشـور شـده و همیـن امـر منجـر بـه پایـداری در اقتصـاد و توزیع
مناسب فرصتهای شغلی و درآمدی خواهد شد.
دومیـن راهبـرد در جهـت تحقق عدالـت در آموزش عالـی با تأکید بـر دسـتاوردها ،توجه به
فرصتهـای جدیـد در بازارهـای اشـتغال جهانـی اسـت .بـا توسـعه تکنولـوژی فرصتهـای
اشـتغال بیشتـر و گسـتردهتری فراهـم شـده و دو ویژگـی مهم این فضاهـا خنثی بـودن آن از نظر
جنسـیتی و همچنیـن عـدم نیـاز بـه ایجـاد فضاهـای فیزیکی گسـترده اسـت .بنابرایـن در ایجاد
فضـای اشـتغال بـرای زنـان فارغالتحصیـل توجـه بـه گـذار از اشـکال سـنتی اشـتغال و توجه به
فرصتهایـی کـه تکنولـوژی و تحـوالت معاصـر در اختیـار بـازار کسـبوکار قـرار میدهـد از
اهمیـت برخـوردار اسـت .بهعنوانمثـال در دهه اخیـر  ICTیکـی از مهمترین بازارهای اشـتغال
بـرای زنـان بـوده اسـت و اکثـر کشـورهای آسـیایی بـا بهرهگیـری از این فرصـت ،اشـتغال تعداد
زیـادی از زنـان تحصیلکـرده دانشـگاهی را در ایـن بـازار فراهم نمودهانـد و همین امـر منجر به
رشـد متـوازن در بـازار اشـتغال و آمـوزش شـده اسـت .از همیـن دسـت میتـوان بـه عرصـه
فناوریهایـی همچـون نانوتکنولـوژی و بیوتکنولـوژی نیـز اشـاره نمـود کـه بهعنـوان یکـی از
مهمترین پتانسیلهای جذب زنان متخصص شناخته میشوند (فالحتی.)1393 ،
سـومین راهبـرد را میتـوان متناظر به توسـعه فضای مشـارکتی برای زنـان در نظـام مدیریتی در
نظـر گرفـت .یکـی از چالشهای زنـان تحصیلکرده بـرای مشـارکت اجتماعی عدم مشـارکت در
مناصب مدیریتی اسـت بررسـی جایگاه زنان در هرم شـغلی کشـور نشـان میدهد که سـهم زنان
از پسـتهای مدیریتـی بسـیار انـدک بـوده و بخـش اعظـم ایـن حضـور تنهـا در قاعده ایـن هرم،
یعنـی مشـاغل غیرمدیریتـی اسـت ،این امـر حتی در نهادی که سـهم حضـور زنـان در آن بهعنوان
متقاضیـان خدمـات آمـوزش عالی بیـش از پنجاهدرصـد از تقاضای کلـی جامعه اسـت ،نیز دیده
میشـود .عـدم مشـارکت زنـان در مناصـب مدیریتـی در شـاخصهای توسـعه کشـور نیـز تأثیـر
معناداری داشـته و در بررسـی شـاخص شکاف جنسـیتی منجر به دستهبندی کشـور ایران در گروه

کشـورهایی بـا باالترین نرخ شـکاف جنسـیتی در سـال  2017میشـود .عالوهبراین حضـور زنان
در فضاهـای مدیریتـی منجـر بـه تعدیـل نگرشهای جنسـیتی نسـبت به حضـور زنـان در فضای
تصمیمگیـری خواهد شـد .اختصاص سـهمیه  30درصـدی به زنان برای کسـب مناصب مدیریتی
از سـال  1396یکـی از راهبردهـای بسـیار مؤثر برای ارتقـاء زنان در مناصب مدیریتـی بود که امید
اسـت بـا بررسـی و پایش دقیق آن بتـوان این رونـد را بهصورت متعادل در سراسـر کشـور مالحظه
نمود.
چهارمیـن راهبـرد مربـوط بـه ایجـاد تعـادل در تقاضـای اجتماعـی بـرای آمـوزش عالـی و
متناسبسـازی آن بـا فضـای بـازار کار اسـت .بررسـی سـهم زنـان در رشـتههای تحصیلـی در
دانشـگاهها نشـان میدهـد که زنـان بیشتر در رشـتههای علوم انسـانی حضـور دارنـد و بنابراین
سـهم بیشتـری از فارغالتحصیلان در رشـتههای علـوم انسـانی کشـور در اختیـار زنان اسـت.
تجمـع بیشازانـدازه فارغالتحصیلان زن در رشـتههای علـوم انسـانی منجـر بـه اشـباع بـازار
خدمـات و سـرویس توسـط زنان شـده و درنتیجه حضـور آنـان را در عرصههای دیگر اشـتغال و
حتـی کارآفرینـی محـدود مینمایـد .در حقیقـت عرصه کشـاورزی و صنعت دو بخـش مهم در
عرصـه کارآفرینـی هسـتند کـه هـر دو نیازمنـد تخصـص بـوده و بیشتـر سـرمایهگذاری و
حمایتهـای دولتـی نیـز در ایـن دو بخـش صـورت میگیـرد .درواقـع دولـت بـا فراهـم آوردن
حمایتهـای مالـی همچـون وامهـای بـدون بهـره بانکـی و افزایش اعتبـارات سـرمایهگذاری به
توسـعه کارآفرینـی در صنعـت و کشـاورزی کمـک میکنـد و بهرهبـرداری از ایـن فرصتهـای
حمایتـی کارآفرینـی نیازمنـد تخصص و مهارت اسـت .درواقع زنـان به دلیل حضـور حداکثری
در رشـتههای علـوم انسـانی از فرصتهـای ایجادشـده بـرای اشـتغا لزایی نیز محروم میشـوند
و ایـن خـود نوعـی بازتولیـد نابرابری در فضای اشـتغال بـرای زنان خواهـد بـود .بنابراین ترغیب
زنـان به انتخاب رشـتههای تحصیلی متناسـب با بـازار اشـتغال و بهویژه فرصتهـای کارآفرینی
میتواند در ارتقاء مشارکت اقتصادی آنان تأثیر معناداری داشته باشد.
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یراد توسـط موسسـه
کتـاب «جایـگاه زنـان در آمـوزش عالـی ایـران» تالیـف محمـد امیـن قانعـ 
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم در  318صفحـه ،بـا شـمارگان  1000نسـخه و بـه
قیمت  42هزار تومان منتشر شد.
کتـاب از شـش فصل تشـکیل شـده اسـت .نویسـنده در این شـش فصـل تلاش دارد جایگاه
زنـان را در آمـوزش عالـی ایران بررسـی کنـد .ابتدا نگارنـده در فصـل اول با عنـوان «روند حضور
زنـان در دانشـگاهها و مراكـز آموزش عالی ایران» را بررسـی کرده و مینویسـد« :بـا نگاهی به آمار
ً
مربـوط بـه گروههـای تحصیلی مشـاهده میکنیم كه زنـان تقریبـا در تمام سـالهای تحصیلی در
رشـتههای گروههـای علـوم پزشـکی ،علـوم پایـه ،هنـر و علوم انسـانی ،مشـاركت بیشـتر و در دو
گـروه كشـاورزی -دامپزشـكی و فنی -مهندسـی حضوری كمتر داشـتهاند .حضـور ضعیف زنان
در رشـتههای ریاضـی و فیزیـك و فنـی و حرفـهای در مقطع متوسـطه ،مانع اصلی مشـاركت زنان
در رشـتههای علـوم پایـه و مهندسـی اسـت .سیاسـتهای جهانـی آمـوزش عالی درصدد اسـت
ظرفیت دانشجویی زنان را در رشتههای كشاورزی و مهندسی افزایش دهد.
ً
در رشـتههای علـوم انسـانی و رشـتههایی كـه معمـوال پسـران كمتر طالبشـان هسـتند ،سـهم
دختـران افزایـش یافتـه و همچنیـن علـت اصلـی قبولی بیشـتر دختـران در برخـی رشـتهها ،تعداد
بیشـتر آنهـا بـوده اسـت .بـا توجه بـه آمار مشـاهده میشـود كه حضـور زنـان در رشـتههای دیگر

غیـر از علـوم انسـانی بیشـتر شـده اسـت و در بعضـی رشـتهها نسـبت بـه علـوم انسـانی حضـور
بیشـتری مشـاهده میشـود؛ این تغییـر بینـش و رهایی از ایـن دیدگاه كلیشـهای كه زنـان فقط باید
در علوم انسانی تحصیل كنند بسیار امیدواركننده است».
در ادامـه همیـن فصـل آمـده اسـت« :زنانی كـه بتواننـد با موفقیـت دورۀ كارشناسـیارشـد را
بگذراننـد ،بهرغـم مشـكالت اجتماعـی بـا جدیتـی بیـش از مـردان بـه تحصیلات عالیتـر
میپردازنـد ،امـا در گروههـای هنـر و علـوم انسـانی ،مشـاركت آنهـا در دورۀ دكتـری كمتـر از
كارشناسـیارشـد اسـت .بـا توجـه بـه نبـودن محدودیتهـا و ممنوعیتهای رسـمی بـرای ورود
زنـان در رشـتههای ایـن دو گروه در سـطوح عالی و انطبـاق محتوای علمی رشـتههای این دو گروه
بـا روحیـات آنهـا و بـا توجـه بـه ضرورتهـای اجتماعی عصـر حاضر ،به نظر میرسـد كـه دلیل
عمـدۀ كاهـش حضور زنان ،توجهنداشـتن دانشآموزان مسـتعد به رشـتههای علوم انسـانی در كل
جامعـۀ دانشآمـوزی اسـت .درنتیجـه ،دختـران مسـتعد و خانوادههایشـان بیشـتر بـه رشـتههای
گروههـای پزشـكی ،علـوم پایـه  ،فنـی -مهندسـی و دامپزشـكی (در حـد دكتـری) توجـه دارنـد.
رشـتههای مختلـف گـروه پزشـكی در طـول تاریخ دانشـگ اهها همیشـه مورد توجـه زنـان بودهاند.
ً
ارزش برتـر اجتماعـی و درآمـد نسـبتا خـوب فارغالتحصیالن بیشـتر رشـتههای این گـروه ،عامل
اصلی توجه زنان به گروه پزشكی بوده است».
وی در ادامـه بـه علـل و پیامدهـای ورود دختران بـه آموزش عالـی پرداخته و مینویسـد« :در
ایـن بخـش ،نخسـت به علـل و عوامل رویکـرد دختران بـه تحصیـل در آموزش عالـی میپردازیم
و سپس دربارۀ پیامدهای تغییر روند حضور زنان در دانشگاهها بحث میکنیم.
دربـارۀ دالیـل افزایـش ورود دختران به دانشـگاهها اغلب به دو دسـته از عوامل اشـاره میشـود
که عبارتاند از :الف) عوامل فرهنگی -اجتماعی و ب) عوامل اقتصادی».
در جایـی دیگـر میگویـد« :مشـاركت زنـان در آمـوزش عالـی یك پدیـده یا واقعیـت پیچیده
اسـت ،بدیـن معنا كـه این واقعیـت دارای علـل چندگانـه ،ابعاد چندگانـه و پیامدهـای اجتماعی،
اقتصـادی ،سیاسـی و ...چندگانـه اسـت؛ لـذا این واقعیـت ،از رویكردهـا و دیدگاههـای گوناگون
قابلبررسـی اسـت .در همیـن رابطه ،افزایش مشـاركت زنـان در آموزش عالـی ایـران را میتوان از
رویكردهـای مختلـف بررسـی کـرد ،لیكـن به نظر میرسـد كـه این واقعیـت ،یك مـورد منحصر
به ایران نیسـت و با افزایش مشـاركت زنان در دیگر كشـورهای جهان تقارن و تالزم دارد؛ بنابراین،
میتـوان مدعـی بـود كه حداقل بـه لحاظ ّ
كمی ،افزایش مشـاركت زنـان در آموزش عالـی واقعیتی
جهانـی یـا شـاید مؤلفهای از فرایند جهانیشـدن اسـت .همچنیـن بهصراحت میتـوان اذعان كرد
كـه افزایـش مشـاركت زنـان در آمـوزش عالـی بـا آنکـه دارای ابعـاد ّ
كمی قوی اسـت ،لیكـن فاقد
كیفیـت و محتـوی نیسـت؛ یعنـی ایـن نـوع مشـاركت ،صورتـی اجتماعـی و آموزشـی اسـت كه
محتـوای اجتماعـی و آموزشـی را نیـز بـه دنبـال میكشـد .همچنیـن افزایـش مشـاركت زنـان در
آمـوزش عالـی هرچنـد ابعاد مرتبـط با جبر هنجـاری و اجتماعی قـوی دارد ،لیكن بهمنزلۀ تسـلیم
محـض زنـان در مقابـل جبـر اجتماعی و هنجـاری جامعه نیسـت .زنـان در جامعه ،مثـل مردان،
ً
تاریـخ حـال و آینـدۀ اجتماعـی ،خانوادگی و تحصیلیشـان را خـود رقـم میزنند؛ البته نـه مطلقا
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براسـاس ارادۀ خویـش یا جبـر جامعه ،بلكه تلفیقـی از ارادۀ آنهـا و انتظارات اجتماعـی ،واقعیات
زندگیشـان را رقـم میزنـد (ودادهیـر .)1380 ،درنهایـت ،بایـد اقـرار كـرد كه افزایش مشـاركت
زنـان در آمـوزش عالـی ایـران در سـالهای اخیر ،با تمـام ابعـاد و پیامدهای گوناگونـش ،واقعهای
میمـون اسـت كـه رشـد مردمسـاالری و توسـعۀ اجتماعـی  ،سیاسـی و اقتصـادی جامعۀ ایـران را
نشـان میدهـد؛ بنابرایـن ،بـه نظر میرسـد كه زنـان ایرانی ،با مشـاركت بیشـتر در آمـوزش عالی،
بـه شـكل جدی و قـوی ،عزم جزم خویش را بـرای تكوین هویتی نوین و سـاختن آیندۀ تحصیلی،
شغلی و اجتماعی بهتر آغاز كردهاند (قبلی)».
وی در ادامـه همیـن فصـل مهمترین پیامدهای افزایش سـهم زنان در آموزش عالی را به شـرح
زیـر برمیشـمارد« :كاهـش نرخ باروری ،رشـد شـاخصهای توسـعۀ انسـانی زنان بهتبـع افزایش
دانـش و مهـارت آنهـا و همچنین رشـد فرهنگ عمومـی ،افزایش شـاخصهای بهداشـتی ،بهبود
پیشـرفت تحصیلـی فرزنـدان زنان تحصیلکـرده ،ایجـاد و تقویت احسـاس امنیت در بیـن زنان،
شـانس بیشـتر زنـان بـرای دسـتیابی بـه موقعیتهـای شـغلی بهتر ،كمـك بـه افزایش سـطح رفاه
خانوادهها ،باالرفتن نرخ مشاركت كل در جامعه ،كاهش تدریجی تخریب محیطزیست».
نویسـنده در فصـل دوم معتقـد اسـت« :یافتههای پژوهشـی نشـان میدهد كه مشـاركت زنان
در آمـوزش عالـی بـا ناموزونیهایی همراه اسـت؛ بهعبارتی ،افزایـش ّ
كمی با ارتقـای كیفیهمراه
نبـوده اسـت .برخـی از ایـن مطالعـات ،ناموزونـی را بـا توجـه بـه وضعیـت مشـاركت زنـان در
رشتههای دانشگاهی ،گروههای عمدۀ تحصیلی و در مقاطع تحصیلی گوناگون نشان دادهاند».
در همیـن فصـل نیـز آورده اسـت« :در اینجا متناسـب با مفروضات نظـری این مطالعـه ،دربارۀ
عوامـل فرضـی مؤثر بـر ناموزونی حضور زنـان در آموزش عالـی داوریهایی ارائه میشـود .در همۀ
ایـن مـوارد ،انتسـاب ناتوانـی بـه زنـان ناشـی از رویكـرد ذاتگرایانـه و مبتنـی بـر پیشداوریهـای
جنسـیتی اسـت .فرضیههـای مربوط به نبـود انگیزه فقـط در این صورت قابلقبول اسـت كـه ارتباط
انگیزشها با فضای روانشـناختی اجتماعی فعالیتهای انسـانی مورد توجه قرار گیرد .در بسـیاری
از مـوارد كاهـش انگیـزه یـك فراینـد واكنـش منفـی و مقاومـت در برابـر تبعیض اسـت .بـه نظر ما،
دراینمیان فقط آن دسـته از فرضیاتی مورد پذیرش اسـت كه در سـازگاری با نظریۀ سـقف شیشـهای
بتوانـد ناموزونیهـای مشـارکت زنان در سـطوح مختلف را بـر اثر انـواع موانع بازدارندۀ پیشـرفت و
ی و شـغلی زنـان و ازجمله وجـود نگرشهـا و تعصبهای منفـی که مانع
ارتقـای تحصیلـی ،علمـ 
مشـارکت کیفـی و ّ
ی زنان میشـوند ،بیان كننـد .بهاینترتیب ،زنان در حیطۀ عمومیزندگیشـان
کم 
و ازجملـه در دانشـگاهها و مراكـز علمیبا محدودیتهـای غیرقابلرؤیت ولی واقعی دسـتوپنجه
نـرم میکنند .نظریۀ سـقف شیشـهای در قلمروی آمـوزش عالی بیـان میكند كه زنـان در این قلمرو
در دسـتیابی بـه سـطوح بـاالی سلسـلهمراتب شكسـت میخورنـد .آنهـا بـه پسـتهای عالـی در
دانشـگاهها و سـایر نهادهـای علمینزدیك میشـوند امـا بهنـدرت آن را به چنـگ میآورند .حضور
زنـان در آمـوزش عالـی در سـالهای اخیـر از نظر ّ
ی افزایش پیدا كرده اسـت ولـی از لحاظ کیفی
کم 
و ارتقـا به سـطوح مدیریـت ،نابرابریهایی دیده میشـود و این دسـته از نابرابریها را میتوان ناشـی
ً
از محدودیتهایی نامرئی و شیشـهگون دانسـت كـه بدون اعتبار قانونی و صرفا برحسـب توافقهای

ضمنی و نانوشته ،حداكثر سقف ارتقای زنان را تعیین میكنند».
مولـف در فصـل سـوم سـعی میکنـد عوامـل موثـر بـر حضـور زنـان در آمـوزش عالـی را به
صورتـی دیگـر بررسـی کنـد و مینویسـد« :درواقـع ،این پژوهـش از نوع اکتشـافی اسـت و در آن
سـعی شـده اسـت تصـورات دانشآمـوزان از دانشـگاه ،از نـگاه خودشـان توصیـف شـود؛
بهعبارتدیگـر ،هـدف اصلـی ایـن پژوهش ،ارائـۀ تصویری روشـن از دانشـگاه در نظـر داوطلبان
آن ،بـه تفکیـک جنسـیت اسـت؛ بنابراین ،بـا اسـتفاده از توصیف و سـنجش نگـرش دانشآموزان
دختـر و پسـر ،سـعی میشـود عوامـل محرک آنهـا در تالش بـرای موفقیـت در کنکـور و همچنین
برخـی از عوامـل اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی مؤثـر بـر اهمیـت دانشـگاه بـرای داوطلبانـش
بررسـی شـود ،چراکـه بـه نظر میرسـد که دختـران و پسـران بـا انگیزههـا و دالیلی متفـاوت برای
ورود بـه دانشـگاه تالش میکنند .ایـن تفاوت میتوانـد در تفاوت نگرش آنها به دانشـگاه منعکس
شـود؛ بهعبارتدیگر ،توصیف تصویر دانشـگاه در نظر دختران و پسـران و بررسـی تفاوتهایشـان
میتواند تا اندازهای نشاندهندۀ تفاوتهای انگیزههایشان باشد».
در فصـل ششـم با عنـوان «گفتارهایـی در خصوص زنانگی و دانش و دانشـگاه» بـه نقش زنان
در جنبـش روشـنفکری پرداختـه اسـت« :بـا افزایـش نقـش زنـان تحصیلكـرده در حـوزۀ علـوم
انسـانی ،جنبـش روشـنفكری بیشازپیـش تحت تأثیر فعـاالن زن قـرار خواهد گرفـت .نقش زنان
ً
در تولیـد آثـار فرهنگـی و فكری افزایش مییابـد و احتمـاال ایدههای جدیدی از سـوی آنها مطرح
خواهـد شـد .ایـن ایدههـای جدید ممكن اسـت سـاختار عمل یـا پركتیـس روشـنفكری را تحت
ً
تأثیـر قـرار دهـد و با كاهش نقش سیاسـت رهاییبخـش ،فضای فكـری احتماال پرتحركتـر اما با
آرامش بیشـتر و خشـونت كمتر دچار دگرگونی شـود .خشـونت در رقابتهای سیاسـی تاحدی از
طریق شكلگیری سیاست زندگی در مقابل تكنوكراسی كاهش خواهد یافت».
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ساختار واقعیت در علوم اجتماعی؛
بدیلی برای هستی شناسی
مؤلف :فرهاد بیانی
معرفی از :میترا زرینی
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در بیشـتر تحقیقـات اجتماعـی ،چـه آنهایی کـه به روش کمی صـورت میگیرند و چـه آنهایی
ً
کـه مبتنـی بـر پویشـی کیفیانـد ،غالبـا بـا ایـن گـزاره برخـورد میکنیـم کـه «تنهـا توانسـتهایم
بخـش اندکـی از واقعیـت مـورد مطالعـه را بشناسـیم یـا فهـم کنیـم» .همچنیـن در بیشـتر ایـن
مـوارد ،علـت ایـن وضعیـت را «پیچیدگـی غامـض و چندوجهـی بـودن واقعیـت اجتماعـی از
ل کنتـرل و پیشبینـی بـودن جهـان اجتماعـی» از سـوی دیگر عنـوان میکنند.
یکسـو و غیرقابـ 
در عیـن تأییـد هـر دو علـت ،برونـو التـور بـا اشـاره بـه چیـزی به نـام «جعبههـای سـیاه» علم،
دریچـۀ تـازهای را بـه روی آدمـی میگشـاید .بـه بـاور التـور ،در هـر علمـی ،ازجملـه علـوم
اجتماعـی ،برخـی قواعـد ،اصـول موضوعـه ،مفاهیـم ،روابـط ،مدلهـا ،نظریهها و غیـره آنقدر
بدیهی انگاشته میشوند که کسی در صحت آنها شکی به خود راه نمیدهد.
کتـاب "سـاختار واقعیـت در علوم اجتماعی؛ بدیلی برای هسـتی شناسـی اجتماعـی" تألیف
فرهـاد بیانـی در زمسـتان  1399در  482صفحـه و به قیمت  78000تومان از سـوی انتشـارات
مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری به چـاپ و در اختیار
عالقـه منـدان این حـوزه به خصوص اسـاتید ،متفکران ،دانشـجویان و پژوهشـگران حـوزۀ علوم
اجتماعی ،قرار گرفت.
در سراسـر این کتاب تالش شـده اسـت تا بـا مرور و نقـد رویکردهای هستیشناسـانۀ رایج،

رویکـردی بدیـل عرضـه شـود تـا شـاید بتـوان گامـی در جهـت شـناخت جهـان اجتماعـی و
واقعیتهـای درون آن برداشـته شـود و آجـری بر بنـای معرفت اجتماعـی بیفزایـد .بهویژه تأکید
بـر قابلیتـی از واقعیـت اجتماعی که امکان پویایـیاش را فراهم میکند و برخلاف واقعیتهای
طبیعـی ،میتوانـد بهواسـطۀ همیـن قابلیـت در بازتولیـد و تغییـر خـود مؤثـر باشـد .ایـن همان
ویژگـی اسـت که نویسـنده آن را «خودزایشـی واقعیـت اجتماعی» نامیـد ه و در جایجای کتاب
کوشیده تا آن را تصریح و تشریح کند.
کتـاب بعـد از مقدمـه در شـش فصـل به نـگارش در آمده اسـت .در بخـش مقدمـه ابتدا در
مـورد مسـئله بـودن و لزوم (اهمیـت) پرداختـن به هستیشناسـی واقعیـت اجتماعـی  ،مطالبی
ذیـل بیانمسـئله مطـرح شـده اسـت .سـپس پرسـشها ،اهـداف و فرضهـای پژوهـش بیـان
خواهد شد.
ً
در «فصـل اول (واکاوی مفاهیـم)» ،تعاریـف نسـبتا روشـنی از مفاهیـم کلیـدی (واقعیـت
اجتماعـی ،هستیشناسـی ،معرفتشناسـی ،روششناسـی و جامعهشناسـی معرفـت) و پایهای
ارائـه شـده اسـت .علاوه بر معرفی این مفاهیم ،سـعی شـده مقایسـهای نیـز میان چهـار مفهوم
هستیشناسـی ،معرفتشناسـی ،روششناسـی و جامعهشناسـی معرفـت صـورت گیـرد تـا
مرزهـای مفهومـی میـان آنها تااندازهای روشـن شـود؛ زیرا گاهی ایـن مرزها نادیده گرفتهشـده
و خلـط مفهومـی رخ میدهـد که میتواند سـبب بروز خطاهـای معرفتشـناختی در تحقیقات
اجتماعی شود.
در فصـل دوم (مـرور اندیشـهها) تلاش شـده تا با مـرور و شـرح مهمترین اندیشـههایی که
در جامعهشناسـی و فلسـفۀ علـوم اجتماعـی در بـاب ماهیـت واقعیـت اجتماعـی و جهـان
اجتماعـی وجـود دارد ،هـم مـروری بـر ایـن رویکردهـا شـود و هـم تاریـخ اندیشـۀ اجتماعـی
مربـوط بـه هستیشناسـی واقعیت اجتماعی بررسـی شـود .این اندیشـهها در قالب سـه رویکرد
سـاختارگرایی ،فردگرایـی و تلفیقـی مطـرح میشـوند .درحالیکـه رویکـرد سـاختارگرا به عینی
بـودن ،خارجـی بـودن و مسـتقل بـودن ماهیـت واقعیـت اجتماعـی از کنشـگران معتقد اسـت،
رویکـرد فردگرایـی به نقـش تعیینکنندۀ کنشـگران اجتماعـی در تولید ،بازتولیـد و تغییر ماهیت
جهـان اجتماعـی بـاور دارد و رویکـرد تلفیقـی کـه از نگرشهای نویـن جامعهشـناختی دربارۀ
ماهیـت واقعیـت اجتماعـی و جهـان اجتماعـی اسـت ،معتقـد بـه تعامـل دیالکتیـک کنشـگر
انسـانی و سـاختارهای اجتماعـی در هسـتی واقعیـت اجتماعـی اسـت .درحالیکـه نگـرش
سـاختارگرا بـه عینـی بودن واقعیـت اجتماعـی و فردگرایی بـه ذهنی بـودن آن بـاور دارد ،نگرش
تلفیقی به تعامل ذهنی -عینی واقعیت اجتماعی معتقد است.
در فصـل سـوم (رئالیسـم انتقـادی بهمثابۀ مبانـی نظری) به بسـط و واکاوی مکتب رئالیسـم
انتقـادی ،پرداختـه شـده و بـا تصریـح مهمتریـن مبانـی هستیشناسـانه و معرفتشناسـانۀ ایـن
مکتـب ،کوشـش شـده تـا نگـرش ایـن نظـرگاه فلسـفی -اجتماعـی در مـورد چیسـتی جهـان
اجتماعـی و پدیدههـای درون آن معرفـی شـود .در این میان ،آرا روی بسـکار ،مـارگارت آرچر و
اندرو سـیر در کانون توجه نویسـنده در این نوشـتار قرار دارد .نویسـنده معتقد اسـت اگرچه این
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مکتـب در میـان سـایر مکاتب نظـری از قرابت بیشتـری با ایدۀ نظـری در این کتـاب برخوردار
و از برخـی مبانـی نظـری و معرفتـی آن بهـره بـرده اسـت ،امـا تفاوتهایی نیـز میان ایـدۀ نظری
مدنظـر نویسـنده و ایـن مبانـی وجـود دارد کـه در خلال ایـن فصـل بـه ایـن تمایزها نیز اشـاره
کـرده اسـت و از ایـن طریق نظـرگاه خود در مـورد هستیشناسـی واقعیت اجتماعی را نیز بیشـتر
تصریح و تشـریح میکند .همچنین روششناسـی مورداسـتفاده نیز تشـریح شـده و اینکه روش
پژوهشـی مقایسـهای -تحلیلـی جهـت نیـل بـه پاسـخ پرسـشهای ایـن پژوهـش را بهخدمـت
گرفتهاست.
در فصـل چهـارم (کنشـگر قدرتمنـد اجتماعـی) بـا تکیهبـر رویکـرد اصالـت ماهیـت بـه
تفکیـک میـان دوگونـۀ کنشـگر قدرتمنـد (کـه از منابـع قـدرت بهرهمنداسـت) و کنشـگر عادی
(کـه دسترسـی بسـیار کمـی به منابـع قـدرت دارد و حتـی ممکن اسـت به برخـی از ایـن منابع
هیچگونـه دسترسـی نیـز نداشـته باشـد) پرداختـ ه شـده و با برشـمردن منابـع شـشگانۀ قدرت،
شـش سـنخ از کنشـگران قدرتمند را معرفی میکند .مکانیسـمهایی که این کنشـگران بهواسـطۀ
آنهـا میتواننـد در خلـق و بازتولیـد جهـان اجتماعـی مؤثـر باشـند نیـز مـورد واکاوی قـرار
میگیرند.
در فصـل پنجـم (خودزایشـی واقعیـت اجتماعـی) بـه بررسـی و واکاوی ماهیـت واقعیـت
اجتماعـی از رویکـرد اصالـت ماهیـت پرداختـه و بـا برشـمردن مهمتریـن ویژگیهـای ماهوی
ایـن واقعیـت به تشـریح نحـوۀ اثرگـذاری آن در بازتولید و تغییـر صورتبندیاش پرداخته شـده
است.
فصـل پایانـی ،یعنـی فصـل ششـم (ارزیابـی ایـدۀ نظـری و بحـث) ،شـامل نمونههایـی از
واقعیتهـای اجتماعـی اسـت که کوشـید ه شـده تـا فرایند خلـق و بازتولیـد صورتبنـدی آنها
بـا اسـتفاده از مکانیسـم نظـری که کتاب پیشـنهاد میکنـد را توضیح دهـد و تبیین کند تـا از این
طریـق بـه ارزیابـی تجربی ایـدۀ نظری مؤلـف بپـردازد و قابلیت تبیین ایـن ایده مـورد داوری در
جهان اجتماعی واقعی قرار گیرد.
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مسئلۀ علم و علم انسانی در
دارالفنون عصر ناصری
مؤلفان :ابراهیم توفیق ،سیدمهدی یوسفی،
آرش حیدری

معرفی از :سمیه اسمعلیزاده

کتـاب «مسـئله علم و علم انسـانی در دارالفنون عصـر ناصری» ،حاصل تلاش و پژوهش ابراهیم
توفیـق ،سـیدمهدی یوسـفی و آرش حیدری اسـت که بـه نحوه شـکلگیری و تأسـیس دارالفنون تا
رویارویـی آن بـا مسـئله علـوم جدیده میپـردازد .این کتـاب در بهار سـال  1399در  200نسـخه
از سـوی انتشـارات مؤسسـه به چاپ رسـیده اسـت .کتاب در  243صفحه به رشـته تحریر درآمده
و در قطع رقعی و با قیمت  32000تومان روانه بازار شده است.
نویسـندگان بـا اذعـان بـه اینکـه دارالفنـون ،یکـی از نهادهـای عمدۀ دانـش در عهـد ناصری،
اصلـی سـازمان دانـش و
ادعـای تأسـیس علـم جدیـد اروپایـی را داشـت و یکـی از مروجیـن
ِ
بنـدی علـوم غربـی در ایـران بود این پرسـشها را مطرح میکننـد که دارالفنـون «علم مدرن»
طبقه ِ
«خـاص» خود دنبال کرده اسـت؟ و نویسـندگان این متون
علمی»
را چگونـه از طریـق «تولیـدات
ِ
ِ
از علـوم مدرنـی کـه میخواسـتند تأسـیس کنند ،چـه قرائتی داشـتهاند؟ آثـاری که در این مدرسـه
ً
نوشـته شـده و تدریس میشـدند ،دقیقا ادعای تأسـیس چه علمی را داشـتهاند و حول چه مسـائلی
متمرکز بودهاند؟
ش طراحیشـده بـا ایدهای مرکـزی نمیدانند ،بلکه
نگارنـدگان کتـاب ،دارالفنـون را پروژۀ ازپی 
آن را نهـادی بـرای سـازماندادن بـه تالشهـای متعـدد در جهت ورود علـم غربی میداننـد که بنا
بـه اقتضـای زمانـه و محدودیتها و امکانات تاریخی تغییر شـکل داده و دگرگون شـده اسـت .در
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کلـی کـه بـرای نـگارش این کتـاب مطـرح میکنند اینسـت کـه کتابهای نوشـته
نتیجـه ،سـؤال ِ
شـده در دارالفنـون چـه ادعاهـای نوینـی در حـوزۀ علـم بـه معنـی عـام دارنـد و ایـن مدعاها چه
تصویری از علم انسانی را ممکن میكند؟
در فصـل نخسـت کتـاب ،نویسـندگان ،زمینـه تأسـیس مدرسـه دارالفنـون را توجـه ویـژه
عباسمیـرزا بـه شـاخههای مختلـف دانش نویـن در ایـران بهویژه علـوم نظامی و پزشـکی و اعزام
کارگیـری اروپاییـان در امـر تعلیـم و تربیـت ،ترجمـه و تألیـف
دانشـجو بـه خـارج از کشـور و به
ِ
میداننـد .ایـن توجـه خـاص و تالش سـازمانیافت ه که از سـالها قبـل در طبقۀ حاکم ایران شـکل
گرفته بود در آغاز حکومت ناصرالدینشاه در قالب مدرسه دارالفنون به ظهور رسید.
بـه بـاور نگارنـدگان ،یکـی از اولیـن تالشهـا در زمینههـای مختلـف آمـوزش نوین تأسـیس
دارالفنـون بـود کـه اثـرات زیـادی در فضـای علـم ایران داشـت .هـدف مدرسـۀ دارالفنـون از بدو
تأسـیس رواج و انتشـار «علـوم جدیـده و انکشـافات نافعـه» بـود کـه در ممالک فرنگ با مشـقت
عالـی جدید در ایـران به مدرسـۀ دارالفنون
بسـیار بـه ظهور رسـیده بـود .در واقع ،آغـازگاه آموزش
ِ
بازمیگـردد و از ایـن نظـر ،این مدرسـه از جایگاه مهمـی در تاریخ آموزش ایران برخوردار اسـت.
رسـمی دانش و آمـوزش در ایران اسـت که با
از مهمتریـن تأثیـرات دارالفنـون دگرگونکـردن نهـاد
ِ
آنچـه پیـش از آن مرسـوم بـود ،بسـیار متفـاوت اسـت .بـه دلیـل تقلیـدی کـه ایـن مدرسـه از
آکادمیهـای رایـج در اروپـا داشـت ،دروس ارائهشـده و بهخصـوص محتـوای آنهـا ،متأثـر از
جـدی حکومت
کارگیـری معلمان اروپایـی و حمایت
نمونههـای اروپایـی بود .این مدرسـه بـا به
ِ
ِ
قصـد داشـت «علـوم جدیـد» را به ایـران منتقل کند و بهجای فرسـتادن دانشـجو به خـارج ،آنان را
در داخـل کشـور و بـا هزینـهای کمتـر و تعدادی بیشـتر تربیـت کند .به همیـن دلیل ،این مدرسـه
توانست نقش مؤثری در تحول این علوم در ایران ایفا نماید.
نویسـندگان ایـن کتـاب ،معتقدنـد تحقیق دربـارۀ دارالفنـون میتواند جنبههای مختلـف آن را
بازتـاب دهـد .تحلیـل از زاویـۀ تاریـخ علم ،تحلیل سیاسـی ،نهـادی ،آموزشـی و  ...کـه هر یک
منطـق ،هـدف و روش خـود را دارنـد ،مباحثی را روشـن میسـازند .کتاب حاضـر حاصل تحقیق
گیری مفاهیم ،در
از زاویـهای نزدیـک بـه تاریخ علم به دارالفنون اسـت .بهگونـهای که در آن شـکل ِ
زمینههـای تاریخیشـان موضـوع بحث اسـت و میتوان بـرای تمایز ،به تأسـی از برخـی مورخان
علـم نظیـر کانگیلـم ،آن را «تاریـخ مفاهیم علمـی» خواند .بـرای تحلیل ایـن جنبـه از دارالفنون،
گیری موضوعـات و مفاهیم علمـی ،آنچه باید تحلیل شـود مباحث دارالفنون اسـت.
یعنـی شـکل ِ
گـزارش ایـن مباحـث در متنهای معـروف تاریخی چنـدان فراوان نیسـت؛ این درحالیاسـت که
در میـان مطبوعـات هـم فـارغ از روزنامۀ «دانش» ،که یکـی از مهمترین منابع دسـت اول مباحث
دارالفنـون اسـت ،مباحـث محتوایی دربـارۀ مباحث دارالفنون بسـیار اندک اسـت .آنچـه میتواند
ایـن گزارشهـا را تکمیـل کنـد «آثار مکتـوب دارالفنون» اسـت کـه در تحقیقات قبلی هـم از نظر
محتوایـی چنـدان مـورد اعتنـا نبودهانـد .تـا کنون تحقیقـات بسـیاری با موضـوع دارالفنـون انجام
مکتوب ایـن مدرسـه را بهطور دقیـق مورد توجـه قرار
علمـی
تولیـدات
گرفتـه اسـت امـا هیچیـک
ِ
ِ
ِ
ندادهانـد .بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مدرسـه در تاریخ دو سـدۀ اخیر مـا ،بهلحـاظ آثـار اجتماعی و

حتـی سیاسـیای که از خود به جا گذاشـته اسـت ،حائز اهمیت یـا آغازگر بوده ،بیشـک تولیدات
علمی مکتوب آن باید محل تحقیق و تأمل باشد.
ِ
مکتـوب (تألیف یـا ترجمه) معلمان ،رؤسـا ،و
علمی
آثار
بررسـی
کتاب
ایـن
اصلـی
موضـوع
ِ
ِ
ِ
ِ
دانشآمـوزان ایـن مدرسـه از بـدو تأسـیس تـا نزدیـک بـه نیمقـرن بعـد ،یعنـی پایـان دورۀ ناصری
اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه معلمـان اروپایـی و ایرانـی ،بههمـراه دانشـجویان و فارغالتحصیلان
مدرسـه ،از همـان سـالهای اولیـه اقـدام به تألیـف یا ترجمـۀ کتب مختلـف کردهاند ،بسـیاری از
ایـن آثـار در قالـب نسـخههای خطـی بـه جـا مانـده و بخشـی از آن هـم بهصورت چاپ سـنگی
موجود است .در هر دو دسته ،متون بسیاری را مصححین تصحیح انتقادی و منتشر کردهاند.
در فصـل دوم کتـاب ،بـه زعـم نویسـندگان نـگاه رایـج فضا-زمـان منجـر این شـده اسـت که
برخـی در توضیـح دارالفنـون اغـراق میکننـد و آن را نقطـۀ عطفی بس بـزرگ میپندارنـد و برخی
اجتماعی علـم در ایران
دیگـر ،ادعـا میکننـد کـه تا پیـش از دارالفنـون چیزی بـه نام علـم و نظـم
ِ
وجـود نداشـته اسـت و دارالفنون و سـردمدارانش قهرمانان تولیـد یک نظام علمی بودهانـد .در این
فصـل ،مـروری بـر متـون مورخـان و چهرههـای برجسـتۀ دارالفنـون نظیـر اعتمادالسـطلنه،
انصـاری کاشـانی ،نجمالدوله و غیره میشـود کـه مواجهه با
اعتضادالسـلطنه ،میـرزا ملکمخـان،
ِ
متـون ایـن چهرهها دربـارۀ علوم جغرافیایـی و تاریخی میدان نیـروی دیگـری را رؤیتپذیر میكند
که در پژوهشهای پیشین کمتر به آن پرداخته شده است.
در ادامـه ایـن فصـل ،نویسـندگان به این مسـئله اذعـان دارند کـه دارالفنون یک مدرسـۀ صرف
نبـود و بهجـز تدریـس و تحصیـل ،فعالیتهـای دیگـری نیـز در آن انجـام میشـد .بهعلاوه،
دارالفنـون از آغـاز بـا مسـائل دیگـری گره خـورده بود ،مسـائلی کـه نمیتـوان آنهـا را زیرمجموعۀ
مسـائل مدرسـه دانسـت ،امـا در عیـن حـال همـواره در نسـبت بـا دارالفنـون انجـام میشـد .این
اقدامـات در تاریخنـگاری جدیـد ایرانـی بهطور چشـمگیری نادیده گرفتـه شـدهاند .روایت ْ
غالب
ِ
ً
دارالفنـون را دارای افـول کلـی میدانـد و مشـخصا بـا نشـاندادن ایـن افـول ،ناآگاهانـه چنیـن
فعالیتهایـی را بیاهمیـت جلـوه داده و یـا فرامـوش میكنـد ،همانطورکـه بهاصـرار میخواهـد
بپذیریم که تحصیل در دارالفنون بیفایده بوده و تأسیس این مدرسه کارآمد نبوده است.
در فصـل سـوم کتـاب ،نویسـندگان با اذعان بـه اینکه علم و نسـبت آن با حیات آدمـی در ایران
بندی
نهـادی دارالفنـون اسـت ،منطق علم و فضـای
مسـئلهای فراگیرتـر از تحلیـل
تاریخی شـكل ِ
ِ
ِ
شناسـی جدیـد -را روشـن میکننـد .اینکه
دارالفنـون در مواجهـه بـا علـم جدیـد -خاصـه کیهان
ِ
چطـور مفهـوم علـوم جدیـد در منازعات بر سـر دارالفنون به کار گرفته شـد ،چـه مخالفتهایی را
نیـرو بخشـید ،و چگونـه بـه اصلاح رویههایـی در دارالفنـون انجامیـد .علـوم جدیـد ،بـرای ایـن
تحقیـق ،مفهومـی تاریخـی اسـت کـه در عصـر ناصـری حاضر بوده اسـت ،نـه مقولـهای عام که
تمایزی بنیادین میان علوم را نشان میدهد.
بـه عقیده نویسـندگان ،بایـد از دو اشـتباه پرهیز کرد .نخسـت اینکـه مواجهه با كیهانشناسـی
ً
جدیـد لزومـا محصـول دارالفنون نیسـت زیـرا پیش از دارالفنون آغاز شـده بـود و دارالفنـون را باید
ً
امتـداد این رویه دانسـت نه لزومـا آغازگاهی برای مواجهـه با علوم ،خاصه علوم طبیعـی .بنابراین،
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تصـور آغازگاهـی بـرای دارالفنـون مانـع فهـم شـكلبندیهای اجتماعـی و بسـترهای تاریخـی
شناسـی قدیـم و جدید
برآمـدن دارالفنـون اسـت .و دوم اینکـه ،ایـن صحنه صحنـۀ برخورد کیهان
ِ
ِ
بهعنـوان دو منطـق متضـاد کلـی یا «گذر از جهان بسـته بـه جهان باز» نیسـت .آغـازگاه مواجهه با
علوم جدید ،به هشـتاد سـال قبل از تأسـیس دارالفنون بازمیگردد .در سـالهای برآمدن دارالفنون
ایـن مواجهـه جدیتـر و پرشـتابتر میشـود .در همیـن زمـان و حتـی پـس از آن اسـت کـه ارائۀ
تصویـری از علـم طبیعـی و نسـبت آن بـا حیـات انسـانی ،در قالـب طـرح مسـئلۀ تکنیـک و
شناسـی جدید و سـایر علوم طبیعی شـكلبندی میشـود .به همین ترتیب ،میل به تشـکیل
کیهان
ِ
دولتـی جدیـد نیـز ،که علـوم فرنگـی را وارد ایران کنـد ،به زمانی بسـیار پیـش از اقدامات
مدرسـۀ
ِ
امیرکبیر بازمیگردد.
کلیـدی افـراد مذکور ،نگارنـدگان تالش میکننـد تصویری از
در فصـل چهـارم ،بـا مرور آثار
ِ
ایـدۀ علـم در دارالفنـون ارائـه کننـد تـا میـدان اندیشـه همچـون تقابـل نیروهـا را روشـن سـازند.
اندیشـههای رایـج در دارالفنـون ،بهمثابـه نیروهایـی بهشـدت مـادی ،اثراتـی خـاص بـر جـای
میگذارنـد و هندسـۀ حاکـم بـر میدان نیروهـای دارالفنون را ترسـیم میكننـد .البته فهم ایـن افراد
کلیـدی در مقایسـه بـا همتایـان غربیشـان و اینکـه آیـا آن فهـم غربـی را درسـت فهمیدهانـد یا نه
چنـدان اهمیـت نـدارد .آنچـه اهمیـت دارد اثـرات ایـن فهم اسـت ،حتـی اگر ایـن فهـم از علم با
فهمـی کـه در غـرب رایج اسـت تفاوت داشـته باشـد .ایـن نوع نـگاه به اندیشـه نیز در ایران شـیوع
کلیدی اندیشـۀ جدید در ایران خوانده میشـود،
عـام دارد کـه با نشـاندادن آنچه جهل چهرههـای
ِ
بندی مدرنیتـۀ ایرانـی را توضیـح میدهنـد .فهـم علمی کـه در دارالفنـون یا بهطـور کلی در
شـكل ِ
عصـر قاجـار تولید شـده ،چندان اهمیتـی ندارد بلكه آنچه مهم اسـت اندیشـۀ این افراد اسـت که
همچـون نیرویـی در وضعیـت مداخله میكنـد ،حتی اگر این اندیشـه محصول شـکلی خاص از
بندی نظام دانش
بازنمایـی غـرب باشـد .آنچه واحـد تحلیل اسـت آرایش نیروها در
ِ
میـدان شـكل ِ
ِ
در ایـران اسـت نـه صـدق و کـذب یـک نظـام فکـری در مقایسـه بـا همتایـان غربـیاش .تحقیق
دربـارۀ دارالفنـون میبایـد آموزههـای علـم دارالفنون را بررسـی کند تا میـدان نیروهـا و پیامدهای
انضمامـی ایـن اندیشـهها در درون فضا-زمان تاریخی روشـن شـوند و فهمی از نسـبت
متعیـن و
ِ
نیروها حاصل شود.
بـا ایـن وصـف ،بعـد از ترسـیم فضـای دارالفنـون و ایـدۀ علـم در دارالفنـون ،در فصـل پنجم
نویسـندگان کتـاب اولیـن شـكلبندیهای علـم انسـانی در دارالفنـون را در نسـبت بـا منطق علم
ترسـیم میکننـد تـا توضیـح دهنـد کـه تاریـخ ،جغرافیـا ،و جمعیتشناسـی ،بهعنوان سـه محور
اساسـی علـم انسـانی در دارالفنـون ،چگونـه ممکن گشـتهاند .بـه اعتقاد آنهـا ،علوم انسـانی ،در
ِ
معنـای امروزیـن آن ،نـه در دارالفنـون معنا داشـت و نه کلیتـی یکپارچه را میسـاخت .اما در عین
گیری علوم انسـانی در دارالفنون سـخن گفت .گذشـته از
حـال ،چنیـن نیسـت که نتـوان از شـکل ِ
اینکـه علومـی نظیـر تاریـخ و جغرافیا و ادبیـات و زبانهای فارسـی و عربـی و فرنگی ،کـه امروزه
آنهـا را در زمـرۀ علوم انسـانی جای میدهیـم ،از همان اواخـر دهـۀ 1260ق در دارالفنون تدریس
فنی حکومـتداری،
میشـدند ،بـا گذشـت نزدیـک بـه دو دهه ،ایـن دانشهـا در پیوند با مسـائل ِ

نـگاه تکاملگـرا بـه تمـدن و علم غربـی و مسـائل و رویدادهـای سیاسـی و دیپلماتیـک و حقوقی
گرهگاههـای جدیـدی را شـکل دادند که در تاریخ علوم فارسـی و اسلامی دارای سـابقهای دانسـته
نمیشـدند .در نتیجـه ،علـوم نوظهـوری شـکل گرفتنـد و علـوم کهـن به شـیوههای نوینـی تأویل
شـدند و پیوندهـای جدیـدی میـان ایـن علـوم و عرصههـای فکـر و عمـل پدیـد آمد که نشـانگر
علوم انسانی و نقش دارالفنون در این تحول است.
نحوۀ ِ
تحول ِ
در فصـل پایانـی کـه یافتههـا بـه بحـث گذاشـته میشـوند ،نویسـندگان بـاز هـم به ایـن نکته
اشـاره میکننـد کـه دارالفنـون را نـه همچـون یـك آغـازگاه ،بلكـه بایـد همچـون رویـدادی در دل
فهم تاریـخ علم در ایران نقشـی به
فضا-زمـان تاریخـیاش فهمیـد .آنهـا معتقدند الگوهـای ر
ایج ِ
ِ
ِ
دارالفنـون عطـا میكنند كـه توأم با اغراقهای فراوان اسـت .از سـوی دیگر ،زمانی كـه از دارالفنون
سـخن گفته میشـود ،میدان نیروهای دارالفنون و نسـبتهای آن روشـن نیسـت .برخی چهرههای
كلیـدی از تحلیـل بیـرون میافتنـد ،برخی متون محـور قرار میگیرنـد و برخی دیگر كنار گذاشـته
میشـوند .از ایـن رو ،تصویـری كـه از دارالفنـون ارائـه میشـود دچـار چندیـن معضـل اساسـی
اسـت .بنابراین ،سـه خطای رایج در خوانش دارالفنون وجود دارد .نخسـت آنکه ،در تاریخنویسـی
میـدان دارالفنـون در فضا-زمـان تاریخـیاش،
سـوژهمحور کـه رایجتریـن شـیوه اسـت بهجـای
ِ
ایان ضدعلم
برخـی چهرههـا همچـون
مصلحـان علمدوسـت ،و برخی دیگـر همچـون سـنتگر ِ
ِ
بازنمایـی میشـوند و بدیـن ترتیـب ،فهم دارالفنـون به نیتهـا و امیـال و آرزوهای افراد فروكاسـته
میشـود .ایـن شـیوۀ تاریخنویسـی واحد تحلیل خـود را اذهان فـردی در نظر میگیرد و با بررسـی
ایـن اذهـان ،تمامی مناقشـات و جـدال نیروها را به سـطح ذهنیتها فرومیكاهـد .معضل دیگری
متـون دارالفنـون تمركـز بر برخـی متون و
كـه در كارهـای رایـج وجـود دارد ،كنارگـذاری نظام ِ
منـد ِ
اغـراق دربـارۀ جایـگاه یـا خاصیـت این متـون در میدان نیروهاسـت .ایـن خطا را میتـوان خطای
حالگرایـی نیـز دانسـت؛ بـه این معنا كـه معضالت و مناقشـات كنونـی را به گذشـته فرامیافكنند
مانـدگار وضعیـت را ناممكن میكننـد .و معضل آخـر غلبۀ تاریخ
فهـم درون
و از ایـن رو،
ِ
ِ
امـكان ِ
ایدههـا بهجـای تاریـخ نیروهاسـت .در راسـتای خطـای اكنونگرایـی ،یعنـی ِاسـناد و فرافكنـی
نابهجـای مناقشـات و مباحثات امروزین به گذشـته ،ایده¬ها محور تاریخنویسـی قـرار میگیرند.
ً
برخـورد بـا ایدههـا نـه بهعنـوان نیروهایـی مـادی و مؤثـر ،بلكـه بهعنـوان امـوری ذهنـی و غالبـا
تقلیدشـده و در دوگانـۀ سـنت-مدرنیته صـورت میبنـدد .از ایـن رو ،محقـق تاریـخ علـم و ایده،
درگیـر دریافتـن نسـبتهای تجربـی و پیامدهـای متعیـن ایدههـا باشـد ،در پـی
بیـش از آنکـه
ِ
ِ
ِ
بصیرت نهفته در ایده است.
شدت حماقت یا
ِ
دادن ِ
نشان ِ
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کتـاب «علـمورزی زنان در میدان دانشـگاه» به کوشـش خدیجه کشـاورز کشـاورز با شـمارگان
 200نسـخه ،در  333صفحه ،به بهای  44هزار تومان از سـوی انتشـارات مؤسسـه در زمسـتان
 1398مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.
محقـق در ایـن کتـاب بـه طـور ویژه بـه روایـت چالشهایـی که زنـان اسـتاد و پژوهشـگر در
زندگـی حرفهایشـان بـا آنهـا مواجهانـد میپـردازد .چالشهایـی کـه از همـان آغـاز ورود زنان به
دانشـگاه تاکنـون همـواره ادامـه داشـته اسـت .هرچنـد کـه در طـول زمان نـوع و جنـس چالشها
تغییـر کـرده ،ولی همواره وجود داشـته اسـت .مجموعه حاضر بـا مقدمهای از خدیجه کشـاورز و
هفـت مقالـه از پژوهشـگران زن تالش دارد تـا وجهی از وضعیت زندگی زنان دانشـگاهی و بهویژه
استاد -پژوهشگران زن در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
بعـد از دسترسـی زنـان بـه تحصیلات دانشـگاهی در اواخـر قـرن نوزدهم و حضـور اولین
زنـان بـه محیطهـای شـرایط بسـیار دگرگون شـد و کم کم بـا کنار رفتـن موانع تحصیـل زنان در
بسـیاری از کشـورها عرصـه بـرای حضـور زنـان بهتـر شـد .ولی آنهـا کمـاکان برای رسـیدن به
شـرایط مطلـوب و ایدئـال حضـور و رسـیدن بـه جایـگاه اصلیشـان در دانشـگاهها و مراکـز
پژوهشـی راه زیـادی در پیـش دارند .بسـیاری از زنان هنوز در هـر جایگاه دانشـگاهی مجبورند
بین موقعیت حرفهای و خانوادگیشان دست به انتخاب بزنند.
طبـق گزارشـی کـه یونسـکو در سـال  2012درباره آموزش منتشـر نمـود ،حضور مـردان در
مشـاغل پژوهشـی ،بسـیار گسـتردهتر از زنـان اسـت .ایـن گـزارش نشـان میدهـد بـا وجـود
حضور گسـترده زنان در دورههای کارشناسـی دانشـگاهها  ،حضور آنها در دورههای تحصیالت

ً
تکمیلـی کاهشـی چشـمگیر مییابـد کـه قطعـا عوامـل مختلفـی در ایـن امـر دخیـل هسـتند.
تلاش بـرای ایجـاد تعـادل بیـن کار و زندگی خصوصـی ،وجود کلیشـههای مبتنی بر جنسـیت،
وجـود معیارهـای ارتقـاء و بهبـود جایـگاه بیتوجـه بـه وضعیـت زنـان ،مدیریـت و نقـش
پژوهشـگران در جامعـه را میتـوان از عمـده مسـائلی نـام بـرد کـه زنـان همـواره بـا آن مواجـه
هسـتند .هـر چنـد بـه نظر میرسـد اقداماتـی برای گسـترش هر چـه بیشـتر برابری جنسـیتی در
دانشـگاهها اقـدام شـده ولی آمارهای ارائه شـده حاکی از آن اسـت کـه در مورد جایـگاه زنان در
نرابطه میتوان
پژوهـش و آمـوزش عالی هنوز مسـائل و مشـکاالت متعـددی وجـود دارد .در ای 
بـه اقلیت بودن زنان پژوهشـگر در مراکز پژوهشـی ،سـهم نابرابر پژوهشـگران زن در رشـتههای
علمی و «سقف شیشهای» در مشاغل بهصورت عمومی برای زنان ،اشاره کرد.
آمارهـا و گزارشهـای موجـود درخصـوص حضـور زنـان در دانشـگاهها در ایـران نشـان
میدهـد بهرغـم رسـیدن به تسـاوی و یـا پیشـیگرفتن دختران دانشـجو از پسـران در بسـیاری از
رشـتههای دانشـگاهی ،بهویـژه در دورههـای کارشناسـی ،همچنان سـهم زنان بهعنـوان اعضای
هیئتعلمی بسیار کمتر از همکاران مرد است.
در مقالـه اول ایـن مجموعـه بـا عنـوان «پیشـگامان زن در آمـوزش عالـی در دوران پهلـوی
()1300-1357؛ موانـع و اسـتراتژیها» ،فاطمـه عزیزی با نگاهی تاریخی و اسـنادی ،به حضور
زنـان در آمـوزش عالـی پرداختـه و در آن بـه پیشـگامان زن در آموزش عالـی ایران میپـردازد .او با
اسـتفاده از اسـناد دردسـترس و تاریخ شـفاهی نگاشتهشـده و نیز مصاحبه با تعدادی از زنان استاد
و دانشـجو تالش میکند بخشـی از تجربه زنان دانشـگاهی در مقام دانشـجو و اسـتاد دانشـگاه را
از سـالهای آغازیـن ورود زنـان به دانشسـرای عالی در سـال  1314و پسازآن ،دانشـگاه تهران تا
پیـش از انقلاب  1357را بـه تصویـر بکشـد .ایـن مقاله نشـان میدهد کـه چـه مقاومتهایی در
برابـرپذیـرش زنان بهعنوان دانشـجو وجود داشـت؛ و زنـان برای تحصیل با چه موانع و مشـکالتی
مواجـه بودهانـد .عزیـزی در مقالـه خـود یکـی از مهمتریـن چالشهـای نسـل اول دانشـجویان
دختـر را ممنوعیـت تحصیـل در برخـی رشـتههای دانشـگاهی میدانـد؛ ایـن ممنوعیتهـا نـه
براسـاس قانـون ،بلکه ناشـی از مقاومت برخی دانشـکدهها در مقابلپذیرش دختـران بود .عزیزی
نشـان میدهـد کـه اگرچـه افزایـش تعـداد زنـان در دانشـگاه در دهههای  40و  50سـبب شـد که
حضـور آنهـا کـم کـم موزد تأییـد قرار بگیـرد و فضـای مردانه دانشـگاه تا حـدودی تغییر کنـد ،اما
سـاختار جنسـیتزده دانشـگاه تا سـالها زنان را بـا چالش مواجه میکـرد و آنها برای دسـت یافتن
به حقوق خود راه سختی را پیمودند.
مقالـه دوم بـا عنـوان «فهـم تجربـه حرفـهای زنـان دانشـگاهی؛ مطالعـهای کیفـی در
دانشـگاههای دولتـی شـهر بوشـهر» ،بـه قلـم خدیجـه کشـاورز اسـت .ایـن مقالـه حاصل یک
پژوهـش کیفی و مصاحبه با استاد-پژوهشـگران زن در دانشـگاه خلیجفارس بوشـهر و دانشـگاه
پیـام نـور واحـد بوشـهر اسـت و سـعی محقـق آن اسـت تـا بـه بررسـی دشـواریهای زنـان در
مواجـه بـا زندگـی حرفهایشـان بپـردازد .نتایـج حاصـل از ایـن پژوهـش نشـان میدهـد ،از
مهمتریـن چالشهـای زنـان در دانشـگاههای دولتـی شـهر بوشـهر مسـائل و دشـواریهای
مربـوط بـه ارتقـاء و نیـز برقـراری تعـادل بیـن کار و زندگـی اسـت .نتایج بدسـت آمـده از طرح
نشـان میدهـد ،اکثـر راهبردهـای بهکارگرفتهشـده توسـط ایـن زنـان بـرای برقـراری تعادلی بین
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زندگی حرفهایشان به عنوان پژوهشگر و زندگی شخصی راهبردهایی فردی است.
مینـا عزیـزی در مقالـه بعدی با عنوان «مقایسـه احسـاس نابرابری جنسـیتی در میان اسـتادان
زن دانشـکدههای فنـی و علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران» بـر اسـاس نتایـج بدسـت آمـده از
پژوهشهایـی کـه در سـالهای اخیـر دربارۀ وضعیت شـغلی زنان دانشـگاهی انجام گرفته اسـت
و بـا فـرض وجـود نابرابری جنسـی در روندهـای جذب ،مشـارکت و ارتقـای زنان در دانشـگاه به
دنبـال بررسـی و مقایسـه کیفیـت و میزان احسـاس نابرابـری در میان اسـتادان زن در دو دانشـکدۀ
فنـی و علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران و شناسـایی واکنشهـای احتمالـی افـراد نسـبت بـه ایـن
شـرایط اسـت .نویسـنده با انجـام یک مصاحبـه نیمهسـاختاریافته و نتایـج حاصـل از تحلیل این
مصاحبههـا نشـان میدهـد برخـی از تجربههـای زنان و مصادیـق نابرابـری در دو دانشـکده مورد
مطالعـه بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و نـوع رشـتۀ تخصصـی و تعـداد بیشـتر زنـان در گروههـای
آموزشـی علـوم اجتماعـی در ایجاد حساسـیت جنسـیتی بیشـتر و اشـتغال بیشـتر در پسـتهای
اجرایـی مؤثـر اسـت .امـا ماهیـت رشـته و تجربههـای متفـاوت در هریک از ایـن فضاها بـه ارائۀ
راهـکاری متفـاوت بـرای مقابلـه بـا تبعیض جنسـیتی از سـوی ایـن دو گروه منجر شـده اسـت و
تعـداد زنانـی کـه در دپارتمانهـای علـوم اجتماعـی بـه کار مشـغولاند ،نسـبت بـه زنانـی کـه در
دپارتمانهـای فنـی کار میکننـد ،بیشـتر اسـت .حضـور بیشـتر زنـان در سـمتهای مدیریتـی و
اجرایی ،در کنار وجود حساسـیت جنسـیتی بیشـتر در میان زنان و آگاهی جنسـیتی باالتر در میان
مردان دانشکده علوم اجتماعی ،از دیگر وجوه تفاوت در این دو فضای آکادمیک است.
در مقالـه «چالشهـای استاد-پژوهشـگران زن در آموزش عالی؛ بررسـی تطبیقـی بین ایران
و فرانسـه» بـه نـگارش عطیـه اصغـرزاده و خدیجـه کشـاورز ،نویسـندگان سـعی کردهانـد تـا با
اسـتناد بـه مصاحبـۀ نیمهسـاختاریافته بـا استاد-پژوهشـگران زن در چند دانشـگاه در فرانسـه و
ایـران ،بـه مقایسـه وضعیت زنان دانشـگاهی در این دو کشـور بپردازنـد .نتایج نشـان میدهد با
وجـود شـرایط بومـی متفـاوت ،مشـکالت زنـان در جامعـۀ دانشـگاهی ایـن دو کشـور نـکات
مشـترکی را دارد .سـقف شیشـهای ،برقراری تعادل میان کار حرفهای و مسـئولیتهای خانوادگی
و تأثیـر هنجارهـای مردانگـی و زنانگـی بـر نابرابریهـای جنسـیتی در دانشـگاه ،میـان اسـتاد-
پژوهشـگران هـر دو جامعـه ،مشـترک اسـت .مقالـه نشـان میدهـد حتـی در کشـوری ماننـد
فرانسـه کـه بـه مطالبـات زنـان در برنامههـای دولتـی اهمیـت داده میشـود ،برقـراری برابـری
جنسـیتی در زندگی دانشـگاهی دشـوار اسـت و مشـارکتکنندگان در این پژوهش وجود سـقف
شیشـهای در نهادهای دانشـگاهی هر دو جامعه را تأیید میکنند .استاد-پژوهشـگران فرانسـوی
بـر اقداماتـی مانند حضـور برابر زنان و مردان در کمیسـیونهای جذب در دانشـگاههای فرانسـه
تأکیـد کردهانـد و نتیجـۀ آن را اسـتخدام بیشـتر زنـان در دانشـگاهها دانسـتهاند ولـی اغلـب آنها
بـر ایـن موضـوع تأکید دارنـد که برابـری زنان با مـردان در بـدو اسـتخدام تضمینکننـدۀ برابری
آنها در مسیر پیشرفت حرفهای نیست.
فاطمـه موسـوی ویایـه در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی جامعهشـناختی موازنـه کار و زندگـی
خانوادگـی در میـان پژوهشـگران زن» بـه دنبال پاسـخ به این پرسـش اسـت که آیـا در محیطهای
آکادمیـک نیـز نابرابـری جنسـیتی و تعـارض کار -خانـواده بـرای زنـان پژوهشـگر را شـاهدیم؟
نویسـنده بـرای ارائـه پاسـخی بـه ایـن پرسـش ،بـه واکاوی روایتهـای زندگـی  10زن عضـو

هیئتعلمـییا پژوهشـگر در مصاحبههـای نیمهسـاختاریافته میپـردازد و راهبردهایشـان را برای
ایجـاد تـوازن و تعادل میـان کار و زندگی خانوادگی مورد بررسـی قرار میدهـد .یافتههای پژوهش
نشـان میدهـد با وجود کلیشـههای جنسـیتی موجود ،تمام زنان مصاحبهشـده درگیـر تعارض کار
و زندگـی خانوادگی بودند و برای اجرای نقشهای متعدد نظیر مادر ،همسـر ،خانهدار ،دانشـجوی
و هیئتعلمـی و بـرای ارائه کار با کیفیت مناسـبناچار هسـتند تا از سـاعات اسـتراحت بکاهند.
درعینحال ،تجربه استرسهای شغلی ،فرسودگی روانی را نیز گزارش کردند.
نسیمالسـادات محبوبـی شـریعتپناهی و محیـا شـعیبی در مقالـهای بـا عنـوان «هنجـار
موفقیـت در میـان زنـان پژوهشـگر» بـه دشـواریهای دسـتیابی بـه موفقیـت در میـان زنـان
پژوهشـگر میپردازنـد .نویسـندگان بـا انجـام یـک تحقیق کیفـی و با اشـاره به عرصـه پژوهش
بـه عنـوان یکـی از عرصههـای مهـم تولیـد علـم و بـا بررسـی پژوهشهـای انجامشـده در ایـن
حـوزه تأکیـد دارنـد کـه علیرغـم حضـور فراگیـر زنـان در عرصههـای دانشـگاهی و بـه رغـم
دغدغههـای زنـان پژوهشـگر برای رسـیدن بـه موفقیت بهعنـوان معیار پیشـرفت در زندگیشـان
متأسـفانه تاکنـون زنـان بـه موفقیتهای کمتری دسـت یافتهاند و شـاهد موفقیت چشـمگیری از
زنـان نبودهایـم .ازایـنرو ،کسـب موفقیـت در حـوزۀ پژوهـش ،از خواسـتههای زنان پژوهشـگر
اسـت .نتایـج حاکـی از آن اسـت که از نظـر مصاحبهشـوندگان ،شـاخصهای موفقیـت زنان و
مـردان پژوهشـگر تفاوتی باهـم نـدارد و موفقیت عینی با شـاخصهایی همچـون تألیف کتاب،
چـاپ مقالـه ،بهدسـتآوردن فرصتهـای مطالعاتی ،فرصتهای پژوهشـی در سـطوح بومی و
ملـی و ارتقـاء در بدنـۀ آمـوزش عالـی شـناخته میشـود .از ایـن منظـر ،موفقیـت مـردان نیـز با
معیارهایـی مشـابه مـورد سـنجش قـرار میگیرد .امـا آنچـه بیشازپیـش اهمیـت دارد ،تأکید بر
فضای مردانۀ پژوهش و نیز تعبیر عرصۀ مردانه از این حوزۀ است.
آخریـن مقالـه از ایـن مجموعـه «نقد اخالقـی زنـان از منظر نـگاه مردانه دانشـگاه» نگارش
شـمیم شـرافت و مریـم واحـدی اسـت .نویسـندگان در ایـن تحقیـق سـعی داشـتهاند بـا انجام
مصاحبههـای عمیـق با اسـتادان و دانشـجویان در رشـتههای مختلف و با بهرهگیـری از نظریات
مربـوط بـه هنجارهـای اجتماعی و قضاوتهـای اخالقی ،هنجارهـای رایج دربارۀ اسـتادان زن،
در فضـای دانشـگاهی در میـان دانشـجویان و اسـتادان مـرد را بررسـی و انـواع قضاوتهـای
اخالقـی جنسـیتیای که اسـتادان زن با آن مواجه میشـوند را سـنجش و تجزیهوتحلیـل نمایند.
بـه اعتقـاد نویسـندگان و نتایـج بدسـت آمـده از مصاحبههـا اسـتادان زن در میـان دانشـجویان
کمتـر شناختهشـدهاند و اسـ م و رسـم کمتـری دارنـد ،درعینحـال ،به دلیـل تجربههـای میدانی
کمتـر در حوزههـای مختلـف فنـی ،پزشـکی و انسـانی دارای قـدرت بیـان ضعیفتـری قلمداد
شدهاند و همواره بیشتر از مردان مورد نگاه نقادانه قرار میگیرند.
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کتـاب "جامعهپذیـری علمی در میـدان دانشـگاه ایرانی" بهکوشـش آرش حیدری در پاییـز  1399در
 404صفحـه به همت انتشـارات مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فناوری به چاپ و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.
فرهنـگ دانشـگاه یکـی از عمدهتریـن محورهـای دانـش و پژوهـش در حیطههـای
دانشـگاه و
ِ
مختلـف بـوده اسـت .پرسـش از حیـات دانشـگاهی بهعنـوان یکـی از عمدهتریـن محورهـای
فرهنگپذیـری و همچنیـن محلـی بـرای تولید متخصـص ،از عمدهتریـن دغدغههای علوم انسـانی
_ خاصه جامعهشناسی _ است.
بندی رایـج تحقیقات این حوزه باشـد
صورتبنـدی پرسـش از فرهنـگ دانشـگاه اگـر در صورت ِ
بـه نظـر میرسـد که حفرههـا و خألهای مشـخصی را فـاش نخواهد سـاخت و لذا سیاسـتگذاری
و ارائـۀ راهبردهـا را نیـز دچـار معضـل خواهد کرد .بخـش بزرگی از حیات دانشـگاهی نـه از مجرای
قوانیـن و بخشنامههـا و قواعـد رسـمی کـه از خلال کنشهـای غیررسـمی موضوعیـت دارد.
میدان رسـمی شـکل میگیرد اما منطـق بنیادینی در
بهعبارتدیگـر اگرچـه کنش دانشـگاهی در یک ِ
حیات دانشگاهی وجود دارد که به نظر میرسد اثری تعیینکننده بر حیات دانشگاهی دارد.
گفتارهـای غالـب در فهـم فرهنگ بهطـور عـام و فرهنگ دانشـگاهی بهطور خـاص ،بهمثابۀ یک
میـدان و در رابطـه بـا اقتصـاد ،سیاسـت و اجتمـاع دچـار بحرانهـای گفتمانیاند و ایـن بحرانهای
ً
گفتمانـی غالبـا بـه سیاسـتها و راهبردهایـی ناکارآمد منجر شـده کـه در تغییر و اصالح سیسـتمی

ناتـوان عمـل کـرده و کار فرهنگـی را به کاری تبلیغـی یا آموزشـی فردگرایانه و کارگاهمحور فروکاسـته
است.
فهم کارکردهای فرهنگی دانشـگاه از یکسـو و فرهنگ دانشـگاهی از دیگر سـو از مسـائل عمدۀ
بسـیاری از فیلسـوفان بـوده اسـت .بهعبارتدیگر دانشـگاه از یکسـو بـا فرهنگ به معنای عـام رابطه
دارد و از دیگـر سـو خـود واجـد فرهنگـی درونـی اسـت .بهاینترتیـب دانشـگاه نـه یک قلمـرو جدا
ی_سیاسی.
ی_اقتصاد 
هستی اجتماع 
افتاده از عرصۀ اجتماع است و نه قلمرویی سراسر ادغامشده در
ِ
درونی
هسـتی
از این حیث هستیشناسـی دانشـگاه در نسـبت با سـایر قلمروهای حیات اجتماعی و
ِ
ِ
دانشـگاه میبایـد محـل تفکـر باشـد تـا امـکان سـخن گفتـن از چیـزی بـه نـام فرهنگ دانشـگاهی
ممکن شود.
عرصـۀ دانشـگاه عرصـۀ جدالـی اسـت مداوم مابیـن امر نـو و امر کهنه .عمـل نقد در عیـن اینکه
ِ
افکندن چیزی اسـت ،رو بهسـوی سـاختن چیزی نو دارد و جز در بازاندیشـی مداوم چنین
درصدد بر
ِ
چیـزی حاصـل نمیشـود .بدین ترتیـب روح فرهنگی دانشـگاه روحی نقادانه اسـت کـه در رگ و پی
زیست دانشگاهی تنیده شده.
چنیـن بـه نظـر میرسـد دانشـگاه در ایران معاصر نتوانسـته اسـت عرصهای خودسـامان باشـد و
َ
همـواره ذیـل سـه سـاحت اجتمـاع ،سیاسـت و اقتصـاد حالتـی عرضـی داشـته اسـت .از این حیث
چنـدان عجیـب نیسـت کـه کارکردهـای دانشـگاه همـواره محل مناقشـۀ گروههـای مختلف باشـد.
عرصـۀ خرد دانشـگاهی و تولید انسـان دانشـگاهی در ایـران معاصر بـا بحرانهای عدیـده ای روبرو
گفتمانـی غالب و فهم دانشـگاه دارد و از دیگر سـو
اسـت .ایـن بحرانها از یکسـو ریشـه در فضـای
ِ
سیاسـی ایـران معاصر اسـت .از آغاز تکوین
ی_
انـی دانشـگاه در نظم اقتصاد 
محصـول
ِ
ِ
ِ
جایـگاه بحر ِ
دانشـگاه در ایـران معاصـر تـا امروز ایـن نهاد نتوانسـته اسـت فرهنگی درونـی و خودسـامان را تولید
کنـد و همـواره ذیـل گونـهای از متولیگـری هویـت گرفتـه و در جـدال نیروهـای مختلـف
ی_سیاسـی صورتهـای مختلفـی بـه خـود گرفتـه و فرهنـگ درونـیاش ذیـل نیرویـی که از
اقتصاد 
بیـرون بر آن اعمالشـده ،چارچوب بسـته اسـت .بهاینترتیـب گاه به دامـان ایدئولوژیهای سیاسـی
غلتیـده و گاه در فراینـد پرشـتاب ادغامشـدن در بازار ،بدل به ماشـین تولید مـدرک و عرصهای متصل
بـه بـازار و فهم عامیانه گشـته اسـت .مروری بر مسـائل و الگوهای فرهنگ دانشـگاهی ایـران معاصر
نشـان میدهـد کـه خودسـامانی ،خـرد انتقـادی و بازاندیشـی ،بهعنـوان مؤلفههایـی بنیادیـن بـرای
فرهنـگ دانشـگاهی در ایـران ،دچـار بحـران اسـت و ازاینرو محصـوالت دانشـگاه ایرانـی در تولید
انسـانی دانشـگاهی کـه ارزشهـای علم و فرهنگ دانشـگاهی هادی کنش آن باشـد ،دچار مسـائل و
آسیبهای متعددی است.
فرهنگ دانشـگاهی فرهنگی خودسـامان اسـت کـه مبتنیبر ارزشهـای علم ،نقادی ،بازاندیشـی
و گشـودگی بـه تجربـه اسـت و مرزبندیهای دقیقی بـا فهم عامیانه ،بـازار و ایدئولوژیهای سیاسـی
دارد .سـاحتهای فرهنـگ عامیانـه ،ایدئولـوژی سیاسـی و بـازار اگرچـه میتوانند موضـوع مواجهه
درونـی کنش محققانـه را تعییـن نمایند .ایـن کتاب در
عالمانـه باشـند امـا نمیتواننـد و نبایـد منطق
ِ
سـه بخش کلی ،فرهنگ دانشـگاهی و سیاسـتهای رسـمی؛ فرهنگ دانشـگاهی و مسـئلۀ بـازار؛ و
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فرهنـگ دانشـگاهی و تجربۀ زیسـته ،صورتبندی شـده اسـت که ذیـل هر بخـش مجموعهای از
مقاالت ،نسبت فرهنگ دانشگاهی با این سه حوزه را روشنتر میکنند.
بخـش فرهنـگ دانشـگاهی و سیاسـتهای رسـمی شـامل مقالههایی اسـت که تلاش دارند
نسـبت فرهنـگ رسـمی و غیررسـمی را روشـن کننـد و مضمـون فرهنـگ دانشـگاهی را فراتـر از
منطـق آییننامههـا و قوانیـن رسـمی ببینند .مقـاالت این بخـش عبارتانـد از« :عقالنیت
صـرف
ِ
حقوقـی دانشـجو در فرهنـگ دانشـگاهی»« ،فرهنـگ دانشـگاهی و سیاسـتهای فرهنگـی
دانشـگاه»« ،مواجهـۀ دانشـجویان بـا سیاسـتهای فرهنگـی دانشـگاه» و «بررسـی شـیوههای
دادن
ارزیابـی در دانشـگاهها» .ایـن مقـاالت بـا تمرکـز بـر
منطـق رسـمیت و تلاش بـرای نشـان ِ
ِ
الگوهـای مواجهه یا مقاومت غیررسـمی ،به فهم فرهنگ دانشـگاهی در بسـتر مواجهات رسـمی
و غیررسمی میپردازند.
درونـی فرهنگ
بخـش فرهنـگ دانشـگاهی و مسـئلۀ بـازار تلاش دارد نشـان دهد که نسـبت
ِ
دانشـگاهی و بازار ،چگونه رو بهسـوی تخریب هنجارهای علم و اخالق دانشـگاهی دارد .در این
بخـش بـا تمرکز بر منطق تجاریشـدن دانشـگاهها و برآمدن پدیـدۀ تقلب علمی ،تالش میشـود
ً
منطق دانشـگاهی و بازاری روشـن شـود .ارزشهای سـو د_زیان حاکم بر بـازار لزوما
برخـورد دو ِ
ت_غلط در منطـق علم سـازگار نیسـت .این عـدم سـازگاری بحرانـی را در حیات
ارزش درسـ 
بـا ِ
اخالقی دانشـگاه پدید مـیآورد .مقاالت این بخش عبارتاند از« :بررسـی انتقادی تجاریشـدن
سـاختاری
دانشـگاه و کاالییشـدن علـم در ایـران» و «سیاسـتهای آمـوزش عالـی و زمینههـای
ِ
تقلب علمی با تأکید بر علوم انسانی».
ی_اجتماعی
بخش فرهنگ دانشـگاهی و تجربۀ زیسـتۀ کنشـگران هم تلاش دارد منطـق روان 
مواجهـه بـا حیـات دانشـگاهی را ترسـیم کنـد .ایـن بخش بـر تجربۀ سـوژگی و شـکلبندیهای
معنایی در حیات دانشـگاهی تأکید دارد و تالش دارد شـیوههای سـازگاری ،معنادهی و زیسـتن در
حیـات دانشـگاهی را روشـن کنـد .مقـاالت ایـن بخـش عبارتانـد از« :زمـان و دیوانسـاالری
دانشـگاهی»« ،اقتصـاد روانـی علـمورزی»« ،زمینههـا و الگوهـای متفـاوت مهاجـرت یـا عـدم
مهاجرت نخبگان از کشور» و «مقایسه اجتماعات علمی ایران و غرب».
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بینالمللیسازی آموزش عالی :استراتژیها ،راهبردها و تکنیکها در
توسعه ارتباطات علمی
مؤلف :عباس قنبری باغستان

معرفی از :سمیه اسمعلیزاده

کتـاب «بینالمللیسـازی آموزش عالـی :اسـتراتژیها ،راهبردها و تکنیکها در توسـعه ارتباطات
علمـی» ،حاصـل تلاش آقای دکتر عباس قنبری باغسـتان اسـت .وی ،هدف از تدویـن این کتاب
را تلنگـری اصالحگونـه بـه نظـام حکمرانی آمـوزش عالی در خصـوص فرایندها و مکانیسـمهای
ج سـاختن مقولـه بینالمللیسـازی آمـوزش عالی از
ارتباطـات علمـی بینالمللـی کشـور و خار 
حـوزه کالن سیاسـتگذاری محـض و تبدیـل آن به یک دغدغـه همگانی در سـطح جامعه علمی
ی که هر فـرد دانشـگاهی در هر سـطحی بتواند گامی
و بدنـه دانشـگاهی کشـور میداند؛ بـ هطور 
مؤثر در این مسیر بردارد.
ایـن کتـاب در  396صفحه به رشـته تحریـر درآمده و در قطع رقعی در  400نسـخه و با قیمت
 64000تومان در زمسـتان سـال  1398از سـوی انتشـارات مؤسسـه به چاپ رسـیده و روانه بازار
شده است.
ایـن کتـاب حاصـل مطالعـات چندیـن سـاله نویسـنده در خصـوص «ارتباطـات علمـی و
بینالمللـی در حوزه آموزش عالی» و بر اسـاس یادداشـتها ،مشـاهدات و گفتگوهایی اسـت که
نویسـنده بـا مقامـات آمـوزش عالـی کشـورهای مختلـف بهخصـوص طـی سـالهای  1394تـا
 1397در مقـام «رایـزن علمـی ایـران در منطقه شـرق آسـیا» داشـته اسـت .ایـن کتاب بر اسـاس
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درس آموختههـای مطالعـات تطبیقـی کاربـردی اسـت و بیشـتر حـاوی اسـتراتژیهای کالن،
راهبردهای دانشگاهی و تکنیکهای فردی است که باید در سطوح مختلف عملیاتی شوند.
در تدویـن ایـن کتـاب ،تجربه کشـورهای منطقه شـرق آسـیا از جملـه مالزی ،سـنگاپور ،کره
جنوبـی ،چیـن و ژاپن مد نظر بوده اسـت .کشـورهایی که در سـالهای اخیر موفقیتهـای زیادی
در زمینـه ارتباطـات علمـی بینالمللی کسـب کـرده و به الگوهـای منطقهای و جهانـی از آموزش
عالـی تبدیـل شـدهاند .تجربـه کشـورهای موفـق در زمینه بینالمللیسـازی نشـان داده کـه بدون
داشـتن نگاه بینالمللی توسـط هر عضو جامعه علمی و دانشـگاهی کشـور ،بینالمللیسـازی از
البـهالی آییننامههـا و دسـتورالعملها فراتـر نخواهد رفـت .این کشـورها در زمینه آمـوزش عالی
خـود در مسـیر جهانیسـازی ،بسـیار موفـق عمـل کردهانـد و در دنیـای بـه شـدت رقابتـی شـده
امـروزی ،الگویـی بومـی از آمـوزش عالـی در مقیـاس جهانـی ارائـه کردهانـد .رمـز موفقیت این
کشـورها از نظـر نگارنـده این کتاب اسـتفاده سـریع آنها از فرصت ایجاد شـده به دلیـل افول بلوک
آمـوزش عالـی غـرب و بـازی آنهـا در زمیـن جهانی بـا اسـتفاده از قواعـد و قوانین ملـی و محلی
است.
در بیـن کشـورهای مـورد مطالعه در ایـن کتاب ،تجربه مالـزی که به لحـاظ تاریخی ،فرهنگی
و دینـی شـباهت بیشـتری بـا ایـران دارد نشـان میدهـد حـوزه آمـوزش عالـی یکـی از معـدود
حوزههایـی اسـت کـه کشـورهای در حال توسـعه میتواننـد در مواجهه با جهانیسـازی سـربلند
بیـرون آینـد .بـا توجه بـه اینکه در آمـوزش عالی ،قشـر تحصیلکـرده و نخبه جامعـه در مواجهه و
مقابلـه بـا نیروهـای مؤثر جهانیسـازی قـرار میگیرند ،بـا برنامهریـزی ،نکتهسـنجی و درایت ،نه
تنها آسـیبی به کشـور وارد نمیشـود ،بلکـه میتواند فرصتی مناسـب برای حضور قـوی در عرصه
جهانـی نیـز باشـد .لذا نبایـد از تغییر و تحـول در بنیانهای فکری و نگرشـی و حتـی تغییر قوانین
و اسـناد باالدسـتی کشـور در راسـتای توسـعه ارتباطات علمـی و بینالمللی آمـوزش عالی نگران
بـود .ضمـن آنکـه توسـعه ارتباطـات علمـی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی میتواند منشـأ و
منبـع عظیمـی بـرای تولیـد فرصتهای جدیـد ارتباطـی و توسـعهای ،زمینهسـاز ارتقاء مـراودات
دینـی ،فرهنگـی -اجتماعـی ،تولیـد و ایجـاد ثـروت و منبـع قـدرت بـرای کشـور در مـراودات و
تعامالت بینالمللی نیز باشد.
با در نظر گرفتن تجربه کشـورهایی همچون مالزی ،سـنگاپور ،کره جنوبی و  ...نویسـنده کتاب
معتقـد اسـت در فرایند جهش علمی کشـور که طی سـالهای اخیـر صورت گرفته ،تنها بخشـی از
ظرفیتهـا و پتانسـیل علمـی و تحقیقاتـی ایـران نمایـان شـده اسـت .همچنیـن ،بسـیاری دیگر از
پتانسـیلها و ظرفیتهای علمی ،تحقیقاتی و آموزشـی کشـور تنها از طریق توسعه ارتباطات علمی
و نیـز بینالمللیسـازی شـکوفا خواهد شـد و توسـعه ارتباطات علمـی و بینالمللیسـازی آموزش
عالـی میتواند بهترین پاسـخ هوشـمندانه و قابـل ارائه در سـطح جهانی در برابر هجمه و فشـارهای
نیروهای متعدد ناشی از نظام سلطه در سالهای آتی باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر درباره این کتاب ،گرایش آن به اسـتفاده از رویکرد «بینالمللیسـازی
در خانـه» اسـت کـه میتوانـد بـا تکیـه بـر نیروهـا ،ظرفیتهـا و پتانسـیل داخلـی تـا حد بسـیار

زیـادی بـه توسـعه ارتباطات علمـی و بینالمللیسـازی آموزش عالـی کمک کند .لـذا این کتاب،
بـدون بـه چالـش کشـیدن فعالیتهـای جـاری در مجموعـه آمـوزش عالـی کشـور در راسـتای
بینالمللیسـازی ،بـا تأکیـد بـر رویکـرد «بینالمللیسـازی در خانـه» از طریق پیشـنهاد اجرایی
سـاختن برخـی «اسـتراتژیهای کالن» در سـطح ملـی« ،راهبردهـای دانشـگاهی» در سـطح
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و «تکنیکهـای فردی» بـرای بدنه علمی و دانشـگاهی در
راسـتای تقویـت ارتباطـات علمـی و بینالمللـی آمـوزش عالـی تدوین شـده اسـت که بـه اعتقاد
نویسـنده میتوانـد در هـر شـرایطی بـا هزینـه کمتـر ،بسـیار مؤثرتـر بـه توسـعه آمـوزش عالی در
سـطوح بینالمللـی کمـک کنـد؛ امـری کـه مسـتلزم شـروع از خـود ،تغییـر نگاههـا و روشهـا،
اصلاح قوانیـن و آییننامههـای فعلـی اسـت و درنهایـت ،مشـارکت حداکثـری بدنـه علمـی-
دانشجویی کشور را میطلبد.
ایـن کتـاب در پنـج فصـل تدویـن شـده اسـت .در فصـل اول ،نویسـنده بـا اذعـان بـه اینکـه
ارتباطـات علمـی بینالمللـی به طور عـام و آمـوزش عالی به طور خـاص از ابتدای قرن بیسـت و
یکـم و بـا ظهـور پدیـده «جهانیسـازی» دچـار تغییـر و تحـوالت مفهومـی زیادی شـده اسـت،
گامگذاشـتن در مسـیر توسـعه ارتباطـات علمی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالی را مسـتلزم فهم
برخـی از ایـن تغییـر و تحوالت مفهومـی و بنیادین و نیـز داللتهای متعاقـب آن در حوزه آموزش
عالـی میدانـد .بـه اعتقـاد وی ،بدون شـناخت دقیـق و سیاسـتگذاری علمـی و عینی بـر مبنای
ایـن تحـوالت و تعییـن دقیـق اهـداف و آمـال برنامهریـزی ،نتیجـه دلخـواه حاصل نخواهد شـد.
درهمیـن راسـتا ،قنبـری باغسـتان در ابتـدای ایـن فصـل به کلیـات ،مفاهیـم و تعاریف در توسـعه
ارتباطـات علمـی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی میپردازد و سـپس ،بـا مروری بـر تاریخچه
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی ،رویکردهـا ،انگیزههـا و محرکهای توسـعه ارتباطـات علمی و
بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی و نیـز الزامـات و داللتهـای آن را بررسـی میکنـد .در ادامه ،با
بیـان رویکردهـای رایـج در بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی ،درخصـوص سیاسـتگذاری و
برنامهریـزی در آمـوزش عالی کشـور و چالشهای پیش روی آن سـخن به میان میآورد .نویسـنده
در پایـان ایـن فصـل ،یـک مدل پیشـنهادی براسـاس تجارب سـایر کشـورها بـا عنوان «مـدل هرم
وارونـه نقشهـا و مسـئولیتها در بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی» ارائـه میکنـد و سـپس
مقایسهای با مدل بینالمللیسازی آموزش عالی در ایران صورت میدهد.
در فصـل دوم ،نویسـنده بـه اذعان به اینکه توسـعه ارتباطـات علمی و بینالمللیسـازی آموزش
عالـی بایـد به عنوان یک تعهد ملی شـناخته شـده و درباره آن فرهنگسـازی مناسـب صـورت گیرد،
ایـن موضـوع را بـه خصـوص در ارتبـاط بـا فعالیتهای علمی و پژوهشـی بدنه دانشـگاهی کشـور
بسـیار بـا اهمیـت میداند .وی ،بخـش زیـادی از موفقیت در اسـتفاده از تکنیکهای فنی ارائه شـده
در ایـن فصـل را بـه میـزان قابـل توجهـی منـوط به نهادینه شـدن همیـن تعهد ملـی در نظـام فکری،
علمـی و رفتـاری فـرد فرد اعضای هیئتعلمـی میداند .به باور نویسـنده ،مقـوالت مهمی همچون
تلاش بـرای معرفـی کـردن همـکاران بـه جامعـه جهانـی از طریق ارجـاع /اسـتناد بـه آثار آنهـا ،به
رسـمیت شـناختن نقـش تمامـی افـرادی کـه در تولید سـند علمی نقـش داشـتهاند ،داشـتن روحیه
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همـکاری و اولویـت بـه تولید اسـناد علمی به صورت مشـترک ،انتقال تجـارب و آموزههـای خود به
دیگـران و  ...نیازمنـد عـزم و تعهـد ملـی در کنـار مقولـه مهمتـری بـه نـام «اخلاق علمـی» بـرای
بینالمللیسازی آموزش عالی کشور است.
نویسـنده معتقـد اسـت بایـد در مراکـز کالن تصمیمگیری بـه چالشهـای سـاختاری-اداری و
چالشهـای سیاسـتگذاری نظـام حکمرانی آمـوزش عالی که هـر دو مورد مرتبط با سـطوح کالن
آموزش عالی اسـت ،پرداخت .به اعتقاد قنبری باغسـتان ،در شـرایط فعلی بخش زیادی از پتانسـیل
و ظرفیتهـای آمـوزش عالی کشـور ،به ویژه جهشـی که برای تداوم توسـعه علمی الزم اسـت ،تنها
از طریـق توسـعه ارتباطات علمی و بینالمللیسـازی شـکوفا خواهد شـد .با این حال هم سـاختار
فعلـی نظـام حکمرانی آمـوزش عالی و هـم فرایند سیاسـتگذاری موجـود ،اجازه تحـرک و پویایی
الزم بـرای بینالمللیسـازی آنطـور کـه بایسـته و شایسـته اسـت را نمیدهـد .موضوعـات کالنی
همچـون تعـدد نهادهـا و مراکز تصمیمگیری ،تعدد اسـناد باالدسـتی ،انشـقاق ایجاد شـده در نظام
آموزش عالی پس از اصالحات سـال  1364در حوزه چالشهای سـاختاری و موضوعاتی همچون
تمرکززدایی در سیاسـتگذاری ،دیپلماسـی علمی-دانشـجویی ،مکانیسـمها ارتقاء کیفی تولیدات
علمی ،مکانیسـمهای افزایش تولیدات علمی بینالمللی ،تحول در نقش و سـاختار پایگاه اسـتنادی
جهـان اسلام ،راهانـدازی دفاتر منطقهای با هدف پیگیری دیپلماسـی علمی ،به رسـمیت شـناختن
زبـان بینالمللـی در آمـوزش عالـی ،راهانـدازی شـعب بینالمللـی دانشـگاههای بـزرگ کشـور،
راهانـدازی شـعب دانشـگاههای خارجـی در داخـل و  ...در حـوزه چالشهـای سیاسـتگذاری،
مسـائلی اسـت که برای بینالمللیسـازی و توسـعه ارتباطات علمی کشـور هرچه زودتر باید به آنها
پرداخت.
در فصل سـوم کتاب ،نویسـنده بخش زیادی از مسائل و چالشهای دانشـگاهها و مراکز آموزش
عالـی را مشـابه و تابعی از مسـائل و چالشهایـی میداند که نظام حکمرانی آموزش عالی در سـطح
کالن بـا آن مواجـه اسـت .با ایـن حال ،وی معتقد اسـت دانشـگاهها و مراکز آمـوزش عالی خود نیز
میتوانند از طریق سیاسـتگذاری نقش بسـیار مهمی در توسعه ارتباطات علمی و بینالمللیسازی
آمـوزش عالـی در سـطوح میانـی ایفـاء نماینـد .آنچـه در این فصـل بـه آن پرداخته میشـود ،برخی
ً
راهبردهـای دانشـگاهی اسـت کـه عمدتـا منوط بـه سیاسـتهای درونسـازمانی اسـت و میتواند
بـدون ایجاد هرگونه اصطکاک با مسـائل کالنتـر ،تنها از طریق اصالح برخی سیاسـتهای داخلی
توسـط دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی پیگیـری و دنبـال شـود .در ادامـه این فصل ،نویسـنده به
ظهـور دانشـگاههای نسـل چهـارم و انتظار جامعـه از آنها در اقتصاد ملی و نیز توسـعه پایدار کشـور
پرداختـه و بـه این نکته اشـاره میکند که تنها دانشـگاههایی کـه دارای تفکر اسـتراتژیک بوده و مجهز
و مسـلط بـه ابزارهای توسـعه اقتصادی و نیـز قادر به رقابت در سـطح منطقهای و بینالمللی باشـند
خواهند توانست این انتظارات را در شرایط سخت و رقابتی امروز جهان برآورده سازند.
در واقـع در ایـن فصـل بـا تأکیـد بـر همـان گرایـش «بینالمللیسـازی در خانه» ،بـا مطالعه
برخـی دانشـگاهها و نهادهـای آمـوزش عالـی موفـق در سراسـر جهـان ،راهبردهایـی بـرای
بینالمللیسـازی دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالـی در دو بخـش «اجرایـی» و «محتوایی و فنی»

ارائـه میشـود کـه تحقـق هـر یـک از ایـن راهبردهـا تـا حـد بسـیار زیـادی میتوانـد بـه اعتبـار
بینالمللی این دانشگاهها کمک کند.
در فصـل چهـارم ،نویسـنده بـا بیـان اینکـه اگـر بدنـه علمـی آمـوزش عالـی کشـور (اعضـای
هیئتعلمـی) در هریـک از کنشهـای علمـی و تحقیقاتـی خـود دارای بینـش بینالمللـی نباشـد،
بینالمللیسـازی آنطـور که باید و شـاید اتفاق نخواهد افتاد ،مشـارکت فعـال اعضای هیئتعلمی
در توسـعه ارتباطـات علمـی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی را امـری ضـروری میدانـد .در این
ک فنی ،ارتباطی و تبلیغی سـاده و در عین حال بسـیار مهم ارائه میشـود
فصل ،فهرسـتی از  25تکنی 
ُ
کـه در صـورت اجـرا میتوانـد کمک زیـادی به افزایـش برد و نفـوذ اعضای هیئتعلمی در سـطوح
ملی ،منطقهای و بینالمللی داشـته باشـد .این تکنیکها که اغلب دارای اسـتاندارد جهانی هسـتند،
فعالیتهـای مختلفـی طی سـه مرحلـه پیش ،حین و پـس از هرگونـه کنش علمی ،بـه خصوص در
ارتباط با تولیدات اسـناد علمی ،را شـامل میشـود .موضوعـی که باید بیش از هر چیـزی به آن توجه
داشـت ،ایـن تصـور غلـط رایـج بیـن اعضـای هیئتعلمی اسـت کـه کنش علمـی بینالمللـی در
نهایـت بـا تولید سـند علمی بـه زبان خارجـی خاتمه مییابـد؛ درحالیکـه واقعیت این اسـت که با
تولیـد سـند علمی بـه زبان خارجـی ،تازه فرایند تلاش بـرای افزایش ُبـرد و نفوذ بینالمللـی آن آغاز
میشـود .لـذا تکنیکهـای فنـی ،ارتباطـی و تبلیغـی کـه در ایـن فصـل بـه آنهـا پرداخته میشـود،
همگـی جزء پیششـرطهای موفقیت فـردی در عرصـه ارتباطات علمی بینالمللی اسـت .موفقیتی
که در نهایت منجر به ارتقاء نفوذ و جایگاه بینالمللی آموزش عالی کشور در جهان میشود.
در فصل پنجم و آخر این کتاب ،تجربه مالزی در توسـعه ارتباطات علمی و بینالمللیسـازی
بـه عنـوان یـک مطالعـه مـوردی در سـه بخـش فراینـد سیاسـتگذاری در حـوزه آمـوزش عالـی،
تجربـه دانشـگاههای تحقیقاتی مالزی و فرایند جذب دانشـجویان خارجی در کشـور مالزی مورد
توجـه قـرار میگیرد .نویسـنده ،نکات قابـل توجهی نیز در تجربه توسـعه آموزش عالی این کشـور
بیـان میکنـد کـه بهخصـوص بـرای نظـام آمـوزش عالـی ایـران میتوانـد قابـل توجـه باشـد .اول
اینکـه ،در سیاسـتگذاری و برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه بـر پیگیـری ابعـاد و اسـتاندارهای
جهانـی بیـش از موضوعـات و دغدغههـای آمـوزش عالـی ملـی ،بـه خصـوص در ابعـاد کیفـی،
تاکیـد شـده اسـت .دوم اینکـه از آنجایی که مهمترین و برترین دانشـگاههای این کشـور براسـاس
اصـل مأموریتگرایی در مسـیر تحقیقاتی شـدن گام برداشـتهاندُ ،بعد آموزشـی این دانشـگاهها تا
حـد زیـادی مغفول واقع شـده اسـت .به عبـارت دیگـر ،پژوهش بدون آموزش چالشـی اسـت که
هـم اکنـون در حـال نمایـان شـدن اسـت .و سـوم اینکـه از آنجایـی که بخشـی از بار و مسـئولیت
جـذب دانشـجویان خارجـی بـر عهـده دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی خصوصـی و
نیمهخصوصـی بـوده ،ایـن نـوع دانشـگاهها بعضـا ظرفیت و پتانسـیل الزم بـرای به دوش کشـیدن
ایـن مسـئولیت ،به لحـاظ علمـی و تحقیقاتی را نداشـتهاند .لذا باز هم مسـئله کیفیـت و محتوای
آموزش در این دسته از دانشگاهها چالش اساسی به حساب میآید.
در پایـان نویسـنده اذعـان دارد کـه در راسـتای شکوفاسـازی بهتـر اسـتعدادها و ظرفیتهـای
علمـی ،آموزشـی و فنـاوری کشـور و برای تـداوم جهش علمـی و توسـعه بیش از پیـش ارتباطات
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علمـی بینالمللـی ،در هر سـه سـطح کالن سیاسـتگذاری ،دانشـگاهها و مراکز آمـوزش عالی و
نیـز بدنه دانشـگاهی کشـور اصالحات و تغییرات اساسـی نیاز اسـت که برخـی از این اصالحات
سـاختاری (مربـوط بـه فرایندهـا و مکانیزمهـای کالن سیاسـتگذاری و برنامهریـزی) و برخـی
دیگـر نیـز فنی و ارتباطـی (مربوط به تکنیکهـا و مهارتها) هسـتند .وی ،برای اینکـه هدف فوق
بـه نحو مطلوب حاصل شـود پانزده توصیه سیاسـتی راهبـردی با هدف اصلاح نرمافزار حکمرانی
آمـوزش عالـی کشـور را بیان میکند .نویسـنده معتقد اسـت این مـوارد پانزده¬گانـه و در مجموع
آنچـه در قالـب اسـتراتژیهای کالن ،راهبردهـای دانشـگاهی و تکنیکهـای فـردی بـرای توسـعه
ارتباطـات علمـی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی در ایـن کتـاب ارائـه شـده اسـت ،مسـتلزم
تمرکـز ،توجـه و برنامهریـزی و اقدام جدی از سـوی هر سـه سـطح نظـام حکمرانی آمـوزش عالی
در کشـور اسـت و بـا همـت و تالش جمعی در هر سـه سـطح نظـام حکمرانـی آمـوزش عالی به
خصوص بدنه دانشـگاهی کشـور ،با برنامهریزی و فرهنگسـازی مناسب ،با اسـتفاده از تجربیات
موفـق کشـورهای پیشـرو در ایـن عرصـه ،بـا بـه کارگیـری نیروهـای اصلـی و واقعـی و توانمند در
توسـعه ارتباطـات علمـی و بینالمللـی میتـوان امید داشـت که روزی کشـور ایران نیز بـه جایگاه
اصلی و شایسته خود در نظام بینالمللی آموزش عالی جهانی دست یابد.
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زیست فرهنگی دانشجویی
مطالعات مصرف فرهنگی؛ تحلیلی از
ِ
مؤلف :محمد رضایی

معرفی از :وجیهه جوادینیا

زیسـت فرهنگـی دانشـجویی» تالیـف محمد
کتـاب «مطالعـات مصـرف فرهنگـی؛ تحلیلـی از
ِ
رضایی توسـط موسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم ،تحقیقات و فناروی منتشـر
شـده اسـت .کتـاب از پنـج فصل و یک سـخن پایانـی و در مجمـوع در  257صفحه با شـمارگان
 200نسخه و با قیمت  34هزار تومان منتشر و در دسترس عالقهمندان قرار گرفته است.
مولـف در مقدمـهای کـه بر این کتاب نوشـته اسـت ابتدا بـه تواناییهـای مطالعـات فرهنگی در
فهم مسـائل مبتالبه جامعه امروزی اشـاره میکند و مینویسـد« :مطالعات فرهنگی دانشـی اسـت
کـه خـود را پایبنـد بهبود زندگیهـای مـردم در جهانی میدانـد که پیوسـته در حال دگرگونی اسـت.
یکـی از ابزارهـای چنیـن دانشـی ،خلق مفاهیمی نوپدید اسـت که تـوان درک و فهمی راهگشـاتر از جامعـه را به
دسـت میدهـد .چهبسـا مطالعـات فرهنگی نیز بـدون پویایـی مفهومی ،بـه مردابی از مفاهیـم بهاصطالح کلیشـهای و
کالسـیک میمانـد کـه از زندگی روزمره مردم دور میشـود .بـرای همین منظور ،ایـن منظومه از دانش ،خـود را همچون
پروژههـای نوشـونده نـه فورماسـیونهایی تثبیتشـده میپنـدارد؛ لذا ،اگـر در پی معیـاری برای میـزان کارگشـای ی آن در
زندگـی اجتماعـی هسـتیم ،باید به تـوان مفهومیاش در گشـودن مناظـر تازه بنگریم کـه تا چه حد «نگـرش طبیعی» ما
بـه زندگـی را بـه تعبیـری کـه هوسـرل از ایـن واژه اسـتفاده میکنـد ،به چالـش میکشـد .در ایـن مأموریـت ،مطالعات
فرهنگـی نیـز با اهـداف دیگر دانشهای اجتماعی مانند جامعهشناسـی در آغاز پیدایششـان همدل اسـت؛ چیزی که در
عـرف متعـارف ،بـه فراینـد آشـناییزدایی از امور آشـنا معـروف اسـت .اما باید به خاطر داشـت که همیشـه ایـن وظیفۀ
دشـوار ،بـه ایجـاد دگرگونـی در فهم عامـه از محیط پیرامون مربوط نیسـت .گاه خـود مفاهیم علمی ،به تثبیت امور آشـنا
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دامـن م یزننـد و در پوششـی پذیرفتـه و گاه ارجمنـد ،ماننـد سـازههای علمـی ،شـناختهای آشـنای موجـود را تقویت
میکننـد .بخشـی از فلسـفۀ وجـود مطالعـات فرهنگـی ،ناظـر بـر نقد نظمهـای موجـود گفتارهـای علمـی و تاختن به
معرفتشناسیهای رایج در علوم اجتماعی بود که از آن چهرهای انتقادی و گاه چالشی به نمایش گذاشته است».
او در ادامـه همیـن مقدمـه بـه چند تـا از مفاهیمی کـه مطالعات فرهنگـی برای فهم جامعـه کنونی و مناسـبات آن
خلـق کـرده اسـت اشـاره میکنـد ،از جملـه ایـن مفاهیـم میتـوان بـه مفهـوم ناجامعـه اشـاره کـرد کـه در ادامـه نظر
نویسـنده دربـاره ایـن مفهـوم را میخوانیـد « :بـا توسـل بـه مطالعـات فرهنگـی میتـوان بـر ایـن ادعـا بود کـه تصور
ثابـت جامعـه ناممکـن اسـت و هویتهایـی تثبیتشـد ه ماننـد طبقه متوسـط جدید را
مرزبندیهـای ِ
نمیتوان بهعنوان ابزاری برای فهم جامعه ایرانی در معنای خاص به کار بست.
در جایـی دیگـر ،در کتـاب شـکافهای جامعهایرانی ( )1394به این نکته اشـاره شـده اسـت
کـه چیـزی کـه نـام جامعـه ایرانی بـه خود گرفتـه اسـت ،درواقـع« ،ناجامعـهای» بیش نیسـت که
پیوسـته تکویـن خـود بـه نـام جامعـه را بـه تعویق میانـدازد .بـا این مفهـوم هرگـز بنا نـدارم منکر
سـازه جامعـه برای تحلیل ایرانی باشـم؛ برای پـارهای متغیرها این مفهوم کارگشاسـت امـا مایلم به
ایـن نکتـه اشـاره کنم که شـرایط امروز تحلیـل اجتماعی ایجاب میکنـد از این مفهـوم مرکززدایی
شـود تـا توجهـات پژوهشـی به سـوی حوزههایی گشـودهشـود که وجـود کلیتـی ماننـد جامعه را
مفـروض نمیگیـرد .چنیـن برداشـتی ،حتـی داللتهـای سیاسـتگذارانه دارد ،چون بـر تصدیق
تفاوتهـا در جامعـهای مبتنـی اسـت کـه آسـیبهای سیاسـتهای همگنسـاز را بـر تـن خـود
بهخوبی حس میکند.
افزونبرایـن ،ایـده ناجامعه ،سـاختار موجود آموزش علـوم اجتماعی را هم دگرگـون خواهد کرد.
کافـی اسـت بـه چارچوبهـای سـخت گروههـای آمـوزش علـوم اجتماعـی در ایـران دقـت کنید؛
دانشـجویان در سیسـتان و بلوچسـتان همانگونـه بـا ایـن دانـش آشـنا میشـوند کـه در کرمانشـاه،
آذربایجانهـای شـرقی و غربـی ،کردسـتان ،تهـران ،اصفهـان و دیگر نقاط کشـور .فرض بنیـادی در
ایـده ناجامعـه ایـن اسـت کـه مفاهیمـی تثبیتشـده مانند جامعـه و مقـوالت وابسـته به آن قـادر به
فروملـی متأثـر از فضـای جریانهـای جهانی-
بـرآورد تأثیـرات متغیرهـا در مقیاسهـای فراملـی و
ِ
محلی نیسـتند .همین تأثیرات اسـت که ایده جامعه بهمثابه امری کلی در پژوهش ،سیاسـتگذاری
و امنیـت را بـه چالـش میکشـد .در واکنش به این تغییـرات و تأثیرات ،پیشتـر ،مطالعات اجتماعی
چندرگـه یا هیبریدی را پیشـنهاد کـردم که میتواند مؤلفههـای متغیرهای محلی و جهانـی را در خود
لحاظ کند».
رضایـی در فصـل نخسـت بـا عنـوان «زندگـی اجتماعـی و رفتارهـای سـبکی دانشـجویان»
مراسـم¬ها ،آیینها و گروههای دوسـتی ،مشـارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسـی و سـازگاری
ارزشـی دانشـجویان را بررسـی میکند .در معرفی این فصل مینویسـد« :فصل نخسـت در پی ارائه
توصیفی از چگونگی زیسـت دانشـجویان در اجتماعات دوستی و در جامعه اسـت؛ ازاینرو ،برخی
رفتارهـای سـبکی آنهـا موضـوع تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .ایـن ،مفهومی اسـت که بهجای سـبک
زندگـی برگزیـده شـد ،چـون باور بر این اسـت که کاربسـت مفهوم سـبک زندگـی در تحلیل جامعه
دانشـجویی یا چهبسـا در جامعه بهمثابه کل راهگشـا نیسـت .چرایی این جایگزینی ،در ادامه فصل
توضیـح داده شـده اسـت .با تکیـه بر این مفهـوم و دادههای تحقیقـات داخلی و بینالمللی کوشـش
شـده اسـت برخـی ابهامـات درباره زیسـت دانشـجویی و فرصتهای مصرفیشـان روشـن شـود.

افزونبرایـن ،مشـارکت دانشـجویان در فعالیتهـای جمعی نیز موضوع توجه اسـت .بـا تکیه بر این
تحلیلهـا میتـوان گفـت الگویی قابلشناسـایی از مصرف دانشـجویی دیده نمیشـود .بهرغم نبود
سـبکی قابلتمیـز ،میتوان از وجود تمی برجسـته در رفتارهای دانشـجویان سـخن گفت که نشـانه
نوعـی میـل بـه سـوی مصـارف خوشباشـانه در برابـر فعالیتهایـی جدیتـر ماننـد مشـارکتهای
سیاسی و اجتماعی است».
ّ
فصـل دوم کتـاب به دنبـال توصیف کمـی و کیفی ترجیحات فرهنگی دانشـجویان اسـت .در
همیـن فصـل آمـده اسـت« :ترجیحات فرهنگی یکـی از مفاهیمی اسـت که با آن میتـوان زندگی
جوانانـه دانشـجویان را مطالعـه کرد .بر اسـاس ایـن مفهوم ،فرصتهای مصرفی نقشـی اساسـی
در توصیـف زندگـی تجربهشـده و تخیلی جوانـان در مکانهای مختلـف دارد .این مفهـوم ما را به
برداشـتی خـاص از نحـوه تأثیر فرهنگ عامـه در میان جوانـان و چگونگی شـکلگیری ترجیحات
فرهنگـی رهنمـون میشـود .نکته اینجاسـت کـه بهرغم ظهـور نوعی فرهنـگ عامه جهانـی که از
طریـق تکنولوژیهـای رسـانهای قـوت میگیرنـد ،فرصتهـای مصرفـی مخاطبان ایـن فرهنگ،
بهویـژه جوانـان ،امـری محلـی و منطقـهای اسـت؛ ازایـنرو ،رابطـه هویت بـا مصـرف فرهنگی،
گوشـهای دیگـر پیـدا میکنـد کـه همانـا سـاختارهای زمینهمنـد و تاریخمنـد ،تعیینکننـده
فرصتهای زندگی افراد در جامعه است».
در فصـل سـوم بـر چگونگـی یـا تحلیل کیفـی مصـرف دانشـجویی تاکید شـده اسـت ،در این
فصل مولف مینویسـد« :در این فصل کوشـش شـده اسـت مصرف دانشـجویان از دو منظر میزان
و چگونگی مصرف بررسـی شـود .منظور از میزان مصرف مشـخص اسـت اما در مورد چگونگی،
نـوع مصـرف و در پـارهای اوقـات ،انتخابها ،اولویتها و معنای مصرف ،موضوع بررسـی اسـت.
مطبوعـات ،تلویزیون ،رادیو ،سـینما ،فیلم ،تئاتر ،ماهواره ،کتاب ،موسـیقی و اینترنـت مواردیاند که
برای سنجش مصرف کاالهای فرهنگی مورد نظرند».
فصـل چهارم با چیسـتی دیجیتالیشـدن جهان امـروز آغاز میشـود .در این مسـیر به مفاهیمی
ماننـد هومـو کانکتـوس اشـاره شـده اسـت کـه از پیدایـش نوع تـازه از انسـان در جهـان امـروز پرده
برمـیدارد کـه به نظـر در شـبکههای ارتباطی فنی هویتـش را تعریف میکنـد؛ ازاینرو ،مهم اسـت
بدانیـم که مصـرف دیجیتالی چگونه الگوهای رفتاری پیشـین مـا را در مواجهه با رسـانههای مهمی
ماننـد تلویزیـون نیـز دگرگـون میکنـد .با توجه بـه اهمیت این شـکل تـازه ارتباطی ،تحلیل نسـبت
جوانـان دانشـجو بـا آنها مهم اسـت .دادههـای کیفی حاکی از آن اسـت که بسـیاری از دانشـجویان
اینترنـت را بـه دلیـل رایگانبودنـش محبـوب میداننـد ،همچنیـن ازآنرو کـه بـرای اسـتفاده از آن به
صـرف زمـان و انرژی نیاز نیسـت .اینترنت همچنین به دلیل آسـانکردن راههای دسترسـی به کاالها
خـود را در میـان جوانـان و دانشـجویان جـا کرده اسـت ،ب ه صورتی کـه میتوان با یـک کلیک به هر
آنچـه در شـبکههای اجتماعی موجود اسـت دسـت یافـت .این را میتوان بروز شـکل تـازه مصرف
کلیکی خواند که در حوزه سیاسـت ،سـوژه فعال و شناسـای اجتماعی را از بستر حیات اجتماعیاش
َ
میکنـد و بـه هیبـت یک اتـم برمیسـازد .اتمها کنـار یکدیگر و به میانجی شـبکهای چـون اینترنت
ً
بـه ریسـمان کشـیده میشـوند .چنیـن پیداسـت کـه دانشـجویان عمومـا در مواجهه با شـبکههای
مجـازی ،همـان رفتـاری را پـی میگیرنـد کـه در واقعیـت اجتماعـی در گروههـای دوستیشـان
برمیگزیننـد .آنهـا ،یا از اینترنت در راسـتای بیناسوژگیشـان سـود میجوینـد و از ایـن راه آگاهی و
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سـرمایههای فرهنگیشـان را بـهاشـتراک میگذارند و یا از هرگونـه ارتباط جمعـی (در فضای واقعی
و مجـازی) دوری میگزیننـد و فردیتشـان را مرجـح میداننـد .بیـراه نیسـت اگـر در مخالفـت بـا
رویکردهـای باورمنـد به دوجهانیشـدن یا رویکردهای قائل بـه دوگانگی دو فضـای آفالین و آنالین
استدالل کنیم که فضای مجازی ،امتداد فضای واقعی در میان دانشجویان است.
فصـل پنجـم ،گزارشـی از نظریههای متأخـر مصرف فرهنگی اسـت .با این فصل سـفری آغاز
میشـود تـا در طـول آن برخـی سـرنخهای مفهومـی الزم بـرای گزینـش و پیشـنهاد رویکـردی
راهگشـاتر در تحلیـل مصـرف فرهنگـی در ایران بـه طور عام و مصـارف جوامـع کوچکتری مانند
دانشجویان به دست آید.
در بخش پایانی کوشـش شـده رویکرد نظری مطلوب مطالعات مصرف فرهنگی به معنای خاص
خـود مفهوم فرهنگی
و مطالعـات فرهنگـی به معنای عام در ایران پیشـنهاد شـود؛ ازایـنرو ،با تمرکز بر ِ
فرهنگـی کاال مرز
کاالی فرهنگی ازیکسـو و مصـرف
کوشـش شـده اسـت میـان دو مفهوم مصـرف ِ
ِ
کشیدهشود.
به گفته مولف ،در این اثر ،مفهوم رفتارهای سـبکی به جای سـبک زندگی برگزیده شـده اسـت،
چـون کاربسـت سـبک زندگـی در تحلیـل جامعـه دانشـجویی ،یا شـاید در جامعـه ایران راهگشـا
نیسـت .همچنیـن در کتاب حاضـر افزون بر گزارش کمـی و کیفی از حیات دانشـجویی ،با خوانش
انتقـادی نظریههای متاخر مصرف فرهنگی برخی سـرنخهای مفهومی الزم برای گزینش و پیشـنهاد
رویکـردی راهگشـاتر در تحلیل مصرف فرهنگـی در ایران به طور عام و مصـارف جوامع کوچکتری
ماننـد دانشـجویان بـه دسـت آمـده اسـت .ایـن دیـدگاه مقدماتـی کـه «تحلیـل همآینـد کردارهای
مصرفی» خوانده شـده اسـت ،با جداسـازی مفهوم «مصرف کاالهای فرهنگی» از «مصرف کاالی
فرهنگی» ایجاد شده است.
نویسـنده در گفتوگویـی کـه بـا خبرگـزاری کتـاب ایران دربـاره این کتاب داشـته در پاسـخ به
ایـن پرسـش؛ معتقدیـد الگویی قابـل شناسـایی از مصرف دانشـجویی دیده نمیشـود آیا مصرف
و سـبک زندگـی دانشـجویان متاثر از مد نیسـت؟ میگوید« :اگر برداشـت این کتـاب از ناجامعه
را پایـه تحلیـل بگذاریـم ،ادعایـی کـه در پرسـش شـما آمـده دور از دسـترس نیسـت .در کتـاب
اسـتدالل شـده اسـت ،تشـکیل سـبک زندگـی نیازمنـد میزانـی از ثبـات زمانـی ،امکان¬هـای
دسترسـی بـه کاالهـای مصرفـی ،عادتواره¬های مرتبـط ،و دیگر متغیرهاسـت کـه در دوره کوتاه
دانشـجویی در دسـترس نیسـت .این سـخن درسـتی اسـت که دانشـجویان ممکن اسـت پایبند
مدهـا یـا حتـی الگوهای باثبات-تـری از مصرف باشـند و در دوره¬های مختلف هـم تغییراتی در
ایـن رفتارهـا داشـته باشـند ،امـا هیچکـدام از آن¬ها به معنای سـبک زندگی دانشـجویی نیسـت.
البتـه ایـن ادعـا شـکل فروتنانه¬تـری در کتـاب دارد به ایـن معنا که مـا در حال حاضـر داده¬های
کافـی بـرای بررسـی وجود سـبک زندگـی نه تنهـا در میـان دانشـجویان بلکـه در جامعه ایـران در
اختیار نداریم».
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ساماندهیآموزشعالی:
سناریوهایپیشرو

تازههای نشر در بهار 1400
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سازندگی علوم و آموزش
برنامه
ِ
اکبراعتماد

علم؛ مرز بی انتها

به گزارش استیو السون
مترجم :آریا متین

مجموعه مقاالت ،سخنرانیها و
میزگردهای کنفرانس ملی ساماندهی
آموزش عالی
بهکوشش :غالمرضا ذاکرصالحی

تنظیم ،ویرایش و پژوهش:
محمدحسین یزدانی راد و پیمانه
صالحی

تقلبعلمی:جنبههایاجتماعی
وحقوقی

آدابدانشمندی؛راهنمای
رفتارمسئوالنهدرپژوهش

مترجمان :مهدی کفائی و حسین
نصراللهی

مؤلف :مقصود فراستخواه
دستیار برگزاری پنل ها :حسین سمیعی

آینده پژوهی آموزش عالی و
دانشگاه در ایران؛ مبانی و
سناریوها

نظام حقوقی و ضوابط حاکم
بر اموال دانشگاهها

مجموعه مقاالت همایش از
مدارس نوین تا دانشگاه ()1

(ویراست سوم)
مؤلف :غالمرضا ذاكرصالحی

مؤلف :مقصود فراستخواه
دستیار برگزاری پنل ها :حسین سمیعی

مؤلف :اسماعیل عباسی

آینده پژوهی آموزش عالی و
دانشگاه در ایران؛ مبانی و سناریوها

مؤلف :رضا ماحوزی

مؤلف :مهتاب پور اتشی

مؤلف :انجمن ایرانی اخالق در
علوم و فناوری

مبانی انسانشناسی
تکنولوژی

هوش سفید :از اخالق ماشینی
تاماشیناخالقی

مسئولیت اجتماعی دانشگاه و
کیفیت زندگی

جنسیت و تحوالت در آموزش
عالی

مترجم :لیال اردبیلی

مترجم :مجید رمضانی مهریان

مؤلفان :دکتر زهره عبدخدائی
نسیم توحیدی ،نرگس کریمی
واقف ،محمد براتی جوآبادی

مترجم :شایسته مدنی

مؤلف :مرتضی کتبی

خودمردم نگاری آموزش
جنگلداری در ایران

مؤلف :بیت الله محمودی

کتابهای در دست انتشار برای تابستان 1400

مدیریتمحیطزیستیدر
آموزش عالی :تجارب جهانی و
راهکارها

مجموعه مقاالت همایش
اخالق در علم و فناوری

خاطرات یک دیوانهزاد
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