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مهمقد  
 

در روزهـاي  » آن انـداز آينـدة   تماعي در ايران و چشـم علوم اج« تخصصيي ها نشست
از سـوي گـروه علـوم اجتمـاعي      1390ارديبهشـت مـاه سـال   اول   سي و يكم فروردين و

و مطالعات فرهنگـي  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در پژوهشگاه علوم انساني 
  .برگزار شد

ايجاد فضـايي بـراي بحـث و گفتگـو بـا       تخصصيي ها نشستهدف از برگزاري اين 
اعي و فتح علوم اجتم اندركاران حوزة احبنظران و برخي از مديران و دستحضور اساتيد وص

بـوده اسـت؛   علوم اجتماعي در ايران  لي و ترسيم آيندةوضعيت فع بابي براي گفتگو دربارة
حتّـي   هاي انتقادي و نقـدهاي بيرونـي يـا    هاي اخير بحث به اينكه در سالتوجه  باويژه  هب

ون درسـي،  هاي مت محتواي متون علمي، سرفصل از حيثدروني نسبت به علوم اجتماعي 
 هنـوز هـم   وانـد   طـرح شـده  هاي درسي و غيـره م  جذب، برنامه اساتيد، دانشجويان، نحوة

ب اسالمي در ايـران وجـود   همواره بعد از پيروزي انقالها   گوو گفتها    اين بحث. دنشو مي
الزم بود  ،از اين رو. اند شدهتر  تر و وسيع ياخير قدري جد هاي سال، ولي در طول اند داشته

فرصتي فراهم شود تا خود اصحاب علوم اجتماعي به اين موضـوعات بپردازنـد، گفتگـويي    
هاي نزديكتري بيابند و نهايتـاً از ايجـاد موضـعي انفعـالي      شكل بگيرد، ذهنيت بين ايشان

و در اين دو روز، شش ميزگرد برگـزار  . فعلي جلوگيري شودبراي علوم اجتماعي در شرايط 
اي بـر دومـين    مـه مقدها   اين ميزگرد. و محورهاي مختلفي به بحث گذاشته شدها    بحث
ي و نقـد متـون علـوم انسـاني برگـزار      است كه شوراي بررس ي علوم انساني بودهملّ كنگرة

صـان  با حضـور متخص  1390ي علوم انساني در زمستان سالملّ مين كنگرةدو. خواهد كرد
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هاي مختلف علوم انساني اعم از علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصاد، تـاريخ، فلسـفه،    حوزه
ادان كنگره شامل هفـت محـور اسـت كـه اسـت      .شود هاي ديگر برگزار مي ادبيات و بخش

صـان  آن در سطحي گسـترده و در تعامـل بـا متخص    طيمحترم مقاالت و مباحث خود را 
گفتگوهـايي نيـز كـه در ايـن      ،بنـابراين . دكرهاي مختلف علوم انساني ارائه خواهند  رشته

اي بـراي مقـاالت و مبـاحثي     مهتواند مقد است، مي دو روزه انجام شده يها نشستسلسله 
محورهـاي كنگـره بـه    . علوم اجتماعي كنگره عرضه خواهد شد ويژه در بخش به باشد كه

  :شرح ذيل است
  ؛ريزي در كشور گذاري و برنامه علوم انساني، سياست .1
 ؛نقش علوم انساني در تدوين الگوي پيشرفت ايراني اسالمي .2
 ؛علوم انساني و نظام آموزش و پژوهش در كشور .3
 ؛هاي جمعي علوم انساني و رسانه .4
 ؛اسالمي تمدنعلوم انساني و ميراث  .5
 ؛و دستاوردهاها   علوم انساني، كاركرد .6
 .ريزي علوم انساني در كشور نظام برنامه .7

شست علمي است كـه هـر يـك    حاضر مشتمل بر مباحث ارائه شده در سه ن مجموعة
كه با مديريت و هماهنگي سركار خانم دكتر اول   در نشست. دو ميز گرد است دربرگيرندة

  :باستاني به انجام رسيد، دو ميز گرد با عناوين زير برگزار گرديد
  

هاي انتقادي به علوم اجتماعي اعـم از نقـد درونـي و     نگاه :اولميز گرد  -
  بيروني

بوده است و عالوه بر خـود  جناب آقاي دكتر علي يوسفي  مديريت اين ميزگرد برعهدة
ايــن در . ارائــه كردنــدســخنراني ر ميرسندســي و دكتــر آزاد ارمكــي قايــان دكتــايشــان، آ
شناسي و موانع ارتقاي آن در ايران مورد بحـث   به علم جامعه نقدهاي موجودها    سخنراني

در . و تحليل قرار گرفت و راهكارهايي براي افزايش اثرگـذاري ايـن دانـش ارائـه گرديـد     
دربـاب دكتـر گلچـين مباحـث مبسـوطي     لي و بخش پرسش و پاسخ نيز آقايان دكتر توس 

  .توضيحات تكميلي سخنرانان ارائه شد پايان نيزو در  كردندموضوع ميزگرد ارائه 
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نسبت علوم اجتماعي در ايران با اقتضـائات بـومي و علـم     :دومميزگرد  -
  جهاني

در ايـن ميزگـرد نيـز    . مديريت اين ميزگرد را جناب آقاي دكتر ارشاد بر عهده داشـتند 
بر دكتر ارشاد، آقايان دكتر فكوهي، دكتر رضايي و سركار خانم دكتر كمالي مطالب  عالوه

بـه شـرايط   توجـه   در اين مباحث، اقتضائات علوم اجتماعي با. و مقاالت خود را ارائه دادند
اجتماعي ايران و نيز وضعيت علم در ايران و جهان مورد بحث قـرار گرفـت و مسـائلي از    

و نتـايج علـوم   هـا     علوم اجتماعي و موانع آن، همچنين ضـرورت  سازي قبيل امكان بومي
موضـوع   دربـاب ي اي بسيار جـد  اجتماعي در ايران بررسي شد و در انتهاي ميزگرد مباحثه

م نشسـت دو . ي در آن داشـتند كه بسياري از اساتيد حاضر، مشـاركتي جـد   درگرفتبحث 
آقـاي   هماهنگي اين نشسـت برعهـدة  . گزار شدارديبهشت ماه براول   صبح روز پنجشنبه

  .دكتر پرستش بود و دو ميزگرد در آن به شرح زير برگزار شد
  
  

  آن اي علوم اجتماعي در ايران و آيندةدستاورده :سومميزگرد  -
مديريت اين ميزگرد را آقاي دكتر گلچين برعهده داشت و عالوه بر ايشان آقايان دكتر 

در مباحث اين ميزگرد نتـايج و  . مطالبي ارائه كردنداده ز لي، دكتر معيدفر و دكتر سراجتوس
گذشته مورد بررسي قرار گرفـت و   اجتماعي در ايران در طول چند دهة دستاوردهاي علوم

علمـي   در پايان نيز گفتگو و مناظرة. شد موانع ثمربخشي بيشتر اين علوم به بحث گذاشته
  .با مشاركت تني چند از اساتيد حاضر ادامه يافت

  
ريـزي آمـوزش    جايگاه علوم اجتماعي در نظـام برنامـه  : ميزگرد چهارم -

  عالي ايران
 مسـأله پـس از طـرح   . قاي دكتر پرستش مديريت ميزگرد چهارم را بر عهده داشـتند آ
فاضـلي، دكتـر فراسـتخواه و دكتـر دوران بـه طـرح       اهللا آقايان دكتر نعمـت  ،ط ايشانتوس 

ها، رويكردهاي انتقادي بـه مـديريت آمـوزش     سخنرانيدر اين . هاي خود پرداختند ديدگاه
 دربـاب مبـاحثي   ماعي در ايران مطـرح شـد و در پايـان نيـز    علوم اجت دربابويژه  الي بهع
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  .مطالب مطرح شده با حضور حضار مطرح گرديد
الت« ها    نشستمين نشست از اين سلسله عنوان سوعي در ايـران علوم اجتمـا  تحو «

  :قاي دكتر زاهد برگزار شد و دو ميزگرد به شرح زير را دربرداشتبود كه با هماهنگي آ
  

تحليل و ارزيابي تغييرات نظام آموزشي و پژوهشي علـوم  : ميزگرد پنجم -
  اجتماعي پس از انقالب اسالمي

  ماتي ايشـان، آقايـان   مدير اين ميزگرد آقاي دكتر غفاري بود و پس از سـخنراني مقـد
در ايـن ميزگـرد   . خـود پرداختنـد   هـاي  ديـدگاه  ني بـه ارائـة  راد و دكتـر پوريـا   انعيدكتر ق

و مطالـب  هـا     ديـدگاه متفاوت نسبت به موضوع وجود داشت و پس از طـرح   يرويكردهاي
  .ل و پرباري پيرامون موضوع شكل گرفتگفتگوي انتقادي مفص ،سخنرانان

  
  تجربه اسالمي شدن علوم اجتماعي در ايران و جهان: ميزگردششم -

دكتر زاهـد بـود و عـالوه بـر ايشـان كـه بـه موضـوع          ميزگرد ششم برعهدةمديريت 
االسالم  ًْهاالسالم دكتر پارسانيا و حج ًْهمي در ايران پرداختند، آقايان حجشناسي اسال جامعه

  .نيز سخنراني داشتنددكتر رجبي 
و جهان مطرح شـد و   در اين ميزگرد نيز رويكردهاي مختلف به علم اسالمي در ايران

  .به بحث گذاشته شدها    مخالف و موافق در پرسش و پاسخ پايان، نظرات در
تـرين مسـائل و    است كه در فضايي علمـي مهـم  آن بوده ها   هدف نهايي اين ميزگرد

 ،هاي علوم اجتماعي در شرايط فعلي ايران به بحث گذاشته شـود و بـا تضـارب آراء    چالش
جـود  ابعاد موضوع بـه و  علوم اجتماعي دربارةصان ذهنيت نسبتاً مشتركي ميان متخص ميان

ريـزي ايـن    يـان برنامـه  علوم اجتماعي با سياستگذاران و متولّ آيد تا راه براي تعامل سازندة
  .آموزش عالي و نيز مديريت علمي كشور گشوده شود علوم در عرصة

و البتـه بـا    متخصصـان با حضور جمـع زيـادي از اسـاتيد و    ها    نشستبه هر حال اين 
تالش همكاران محترم در گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني  

منـدان و خواننـدگان عرضـه     به بار نشست و حاصل آن اينك در اين مجموعه بـه عالقـه  
و هـا     نشسـت عزيزانـي كـه در برگـزاري ايـن      دانـم از همـة   در اينجـا الزم مـي  . ودش مي



 م     مقدمه

ويـژه از   بـه . عدت داشـتند، سپاسـگزاري نمـايم   سـا سازي اين مجموعه مشاركت يا م آماده
سركار خانم مهري سـادات موسـوي كـه نقـش اصـلي را در همـاهنگي و        ،همكار محترم

همچنـين از  . بسـيار سپاسـگزارم  سازي اين مجموعـه داشـتند،    مديريت اجرايي و نيز آماده
ه جنـاب  ويـژ  علوم انساني و مطالعات فرهنگـي بـه  كاركنان و مسئوالن محترم پژوهشگاه 

انجام اين تالش علمـي را فـراهم    لهي رئيس محترم پژوهشگاه كه زمينةال آيتدكتر آقاي 
  .كنم ر مينمودند، قدرداني و تشكّ

                                                        د ضياء هاشميسي  
  علوم اجتماعيرئيس گروه                                                          

  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني 
1390پاييز                                                          
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  اولميزگرد 
   ي انتقادي به علوم اجتماعي؛ها نگاه

  نقد دروني و بيروني
  

  دكتر يوسفي: مدير نشست
 بـود دانشگاه فردوسـي مشـهد   دكتر علي يوسفي، استاد  بر عهدةاول   ت ميزگردمديري

  .نيز بودند ميزگرداول   سخنرانخود ايشان كه 
  

شناسـي بـا شـرايط     جامعـه تطـابق   تـأملي در موانـع  « :اولسخنراني 
  »ايران اجتماعي جامعة

  دكتر علي يوسفي: سخنران
تـأملي  «بحث خود را تحت عنـوان   ،با سالم و عرض خير مقدم خدمت اساتيد ارجمند

  .نمايم تقديم مي »ايران شناسي با شرايط اجتماعي جامعة جامعهتطابق  در موانع
و شـرط  است ايران  شناسي با شرايط اجتماعي جامعة جامعهتنگنا مانع تطبيق گونه دو 

   .ستاين دو تنگنا  عبور از شناسي جامعهارتقا و اعتالي 
 كنـيم  ، مشاهده مـي نظري بيافكنيمبه مسائل اجتماعي در ايران توجه  اگر ما به سابقة 

بيشتر در متون ادبي، هنـري،   ،دنيافت شو شناسي جامعهكه در متون آناز  اين مسائل پيش
 و خـان، اديبـان، عالمـان مـذهبي، روشـنفكران     و مور انـد  شـته تاريخي و مذهبي وجـود دا 
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ه  لين پيشگاماننويسندگان از اواند به مسائل اجتماعي بودهتوج .كه  كردانكار  توان نميا ام
خصوصـاً  - اجتمـاعي در ايـران   هاي فكري و علمي بـه مسـائل عمـدة    گيري لين جهتاو 
هـا     هاي علوم اجتماعي در دانشـگاه  با تأسيس رشته تقريباً - عنوان موضوعات آكادميك به

ي هـا  تـالش دانشـگاه تهـران صـورت گرفتـه اسـت و شـايد بيشـترين         ها    و در صدر آن
ي، آثار علمي و پژوهشي در اين حـوزه نيـز اغلـب از طريـق     يافته، تمرينات پژوهش سازمان

البته طبيعي است كه طـي ايـن   . همين مجاري دانشگاهي و پژوهشي صورت گرفته است
علـوم   هـاي مختلـف   بخـش ي محسوسي در رشد كم - سال گذشته 30 خصوصاً -دوران 

نـي وارد ايـن   هـاي فراوا  دي ايجاد شده اسـت، دانشـگاه  هاي متعد داده، رشتهاجتماعي رخ 
طـي سـي    شناسـي  دي شكل گرفته و رشد و نمو جامعههاي متعد ، گرايشاند شدهها    رشته

عـا كنـيم كـه    توانيم اد نمي ؛ لكنسال گذشته بسيار محسوس و غير قابل انكار بوده است
الي نسـبت  و مشكالت واقعي جامعه شكل گرفته و موضع فعها   نياز علوم اجتماعي بر پاية

در اينجا به بحـث   گردد؛ ي بازميمتعدداين امر به عوامل . به مسائل جامعه پيدا كرده است
تنگناهـاي  «را اول   نـوع  عنـوان تنگنـاي  . خـواهيم پرداخـت   و تنگنـا  مانع نوع دودرباب 
  .ناميم مي »تنگناهاي نهادي «را  مو تنگناي دو »شناختي معرفت

از بدو ورودش در ايـران   شناسي جامعه كه بايد گفت شناختي معرفتدر بحث تنگناهاي 
 شناسـي  جامعهي روبرو بوده و خود اين امر مانع از پيوند متعدد شناختي معرفتبا تنگناهاي 

در تعريـف  (ايـران، ديـن    اين اسـت كـه در جامعـة    بحثشروع  نقطة. با جامعه شده است
ـ  هاي حيات اجتماعي حضور دارد و  حوزه در همة) عارف آنمت ر آميختگي فراواني بـين تفكّ

د يك شرط تطابق براي آي مي نظر  به. وجود داردها    عرصه ديني و عمل اجتماعي در همة
كه به نوعي به سـازگاري  ) و هست(شناسي اين بوده  الورودي از جمله جامعههر علم جديد

از لحاظ تـاريخي نيـز علـومي در    . ديني دست پيدا كند انديشة يا به عدم تعارض با دين يا
كـه بـه ايـن     اسـت  شـكل گرفتـه  هـا     آن و باور اجتماعي دربارة  اند ايران بيشتر بارور شده
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يـا بـه    اند كرده شان را با دين حل و فصل اند و به شكلي تعارض سازگاري دست پيدا كرده
شناسي وضـع   جامعه يد دربابآ مي نظر  به. اند هاي ديني آميخته شده شكلي با دين و عقيده

 ويژه اسـت توجه  و تأمل شايستةشناسي  متفاوت است؛ يعني مناسبات دين و جامعه قدري
يكـي از  . نهادي مهم اسـت  موانعو تحت يك نظم و قائده معيني در نيامده و اين يكي از 

شـناختي   جامعه شناسي انسانشود تعارضي است كه بين  چيزهايي كه مانع از اين پيوند مي
، راه يابـد شناسي به ايران  جامعه پيش از آنكه. ما وجود دارد شناسي ديني در جامعة انسان و

طور خاص از طريق فلسفه، عرفان، مذهب و منـابع   هانسان ب دربارةجامعه و  دربارةفهم ما 
انسـان تشـكيل    دربـارة معرفـت مـا را    شريعت بوده و مـوارد فـوق عمـدتاً   ويژه  به و ديني
. انـد  داده انسـان در اختيـار مـا قـرار مـي      دربـارة را هم  مشخّصيي ها دريافتاند و  داده مي

ايران تا حد زيادي ملهـم از ايـن    جامعة شناسي انسانشناسي،  قبل از ورود جامعه ،بنابراين
 دربـارة يكي از  منابع عمده براي شكل دادن به فهـم مـا    ،عبارت ديگر به. استبوده منابع 

اين منابع  يلي از موارد، انساني كه از دريچةدر خ. اند اقع دين و منابع ديني بودهانسان در و
زيـادي   كند متفاوت اسـت و فاصـلة   في ميمعرّ شناسي جامعهشود با انساني كه  في ميمعرّ
 دينـي بـر   شناسـي  انسـان : ام در اين نوشته اشاره كـرده ها    تفاوتمن به برخي از اين . دارد
دينـي بـر ابعـاد ناشـناخته و      شناسـي  انسـان دارد،  تأكيـد هاي روحي و قدسي انسـان   جنبه

ي اسـتثنايي و  هـا  انسانروح  ي برحد ديني تا شناسي انسانكند،  مي تأكيدنامتناهي انسان 
ـ   آنـان؛ ه، اولياي الهي، پيامبر و امثـال  دارد، بر ائم تأكيدنادر  ي از اعتقـادات  و بخـش مهم

ي هـا  انسـان بـا   شناسي جامعه اما. انسان ملهم از چنين رويكردي ست ةدربار جامعة ايراني
شان كم و  يي كه احساسات، ادراكات و انتظاراتها انسانمتعارف و معمولي سر و كار دارد، 

از انسـان دارد،   شناسـي  جامعه ي كهي نادر و استثنايي در تعريفها انسان. بيش مشابه است
هـاي   محـل  ايـن يكـي از  . آيد يبه ميان نم آنانسخني از  چندان جايگاهي ندارند و اساساً

 اي كه جنبة شناسي انساني و شناخت جامعه شناسي انسانمناقشه و تعارض است، يعني بين 
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  . ي فاحشي وجود داردها تفاوتكند،  ديني و اسالمي پيدا مي
سي در شنا ي متداولي كه از منابع غير جامعهها شناختبحث اين است كه بين  بنابراين،

يي كـه از مجـاري علـوم اجتمـاعي و از جملـه      هـا  شـناخت گيـرد بـا    اختيار جامعه قرار مي
خود اين امر يك . تعارض وجود داردتفاوت و بلكه شود،  به جامعه منتقل مي شناسي جامعه

ي و تـا حـد   كـرده ايجـاد   -تاريخيلحاظ  به -شناسي  ناباوري اجتماعي را نسبت به جامعه
 - نيز البته عوامل ديگري. ستيزي نيز قرار داده است هام دينرا در معرض اتّ شناسي جامعه

در جامعه وجـود دارد كـه    -است  شناسي منتشر كرده غير از اين موضع معرفتي كه جامعه
آن اين است كه در كمك كرده و  شناسي جامعه دربارةو اين ذهنيت اجتماعي  اتّهامبه اين 

شناسـي   بر جامعه شناسي كامالً اي از تاريخ جامعه تي در برهههاي ماركسيس واقع ايدئولوژي
 يااالن فع شده در اين عرصه جزء هاي شناخته ماركسيستبرخي از .  ايران سايه افكنده بود

دنيـوي و   ،الئيك برخي از تفاسير اجتماعي كامالً اند و علوم اجتماعي بوده جديِكنشگران 
انـد، از   معنوي و قدسي دارند و جزء عقايد جاري جامعه بـوده  هايي كه جنبة عرفي از پديده

و در واقع اين ذهنيت  اند مجاري علوم اجتماعي و صاحبنظران علوم اجتماعي به ميان آمده
اين ي و شايد تا حدط  دين مِتوهبنـابراين . انـد  شناسـي را تشـديد كـرده    جامعهزدايي توس، 

معرفتي و با چالشي اين چنيني روبرو است كه بايـد  با مانعي  شناسي جامعه رسد مي نظر  به
  . به شكلي از اين تنگنا عبور كند

تنگناي نهادي  همانا ،رسد براي تطابق بسيار حياتي است مي نظر  بهمي كه تنگناي دو
در ايران با جامعه و مسـائل واقعـي    شناسي جامعهيا نهادمندي است كه مانع پيوند خوردن 

شناسـي   طور عام و جامعـه  هپذيري و نهادمندي علوم اجتماعي ب هجامعه شده و ضعف جامع
ليـغ علـوم اجتمـاعي در    فرايند آمـوزش و تب . دهد طور خاص اين معنا را بيشتر نشان مي هب

.  الزم را براي پذيرش و باور اجتماعي نسبت به اين علم فراهم نيـاورده اسـت   ايران، زمينة
مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي  شور در همةر نظام آموزش و پرورش كبا وجود اينكه د
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ت؛ لكـن بـه نـدرت ايـن بـاور در      طه مباحث يا دروس اجتماعي گنجانده شده اسـ و متوس
تواند در چارچوب يك يا چنـد   شود كه دروس اجتماعي در آينده مي آموزان ايجاد مي دانش
ي حاصل آيد و بـه  مفيد اجتماع ص و يا حرفةمستقل علمي قرار بگيرد و از آن تخص رشتة

 طه هيچ پيوندي ميان آينـدة دوران متوس درفرايند آموزشي علوم اجتماعي  طي ،اين جهت
انداز روشـني نسـبت    هيچ چشم ،شود و به تبع آن آموزان و علوم اجتماعي برقرار نمي دانش

در ايـن ذهنيـت و ايـن ارزيـابي     . گيرد آموزان شكل نمي به علوم اجتماعي در اذهان دانش
آمـوزان   دانش غالباًگذارد و  ثير ميماعي براي ورود به دانشگاه نيز تأعلوم اجت انتخاب رشتة

آمـوزش  . كننـد  بيني كـافي ايـن رشـته را انتخـاب نمـي      و روشنها    با انگيزهها    اين رشته
دانشگاهي علوم اجتمـاعي نيـز ايـن نقيصـه را برطـرف نكـرده و محتـواي دروس علـوم         

 ،بنـابراين . اسـت  شـده ي اساسي جامعـه تنظـيم ن  ها واقعيتو ها   نيازاجتماعي، متناسب با 
ي هـا  واقعيـت بـه سـمت    غالباًبينند  يي كه ميها آموزشاز طريق ها    دانشجويان اين رشته

گيري نظام آموزش عـالي علـوم اجتمـاعي يـك      شوند و جهت مهم اجتماع سوق داده نمي
حصيالن التّ تقاضاي اجتماعي براي فارغگرا نيست و صرف نظر از ميزان  مسألهگيري  جهت

ها، خود نظام اجتماعي نيز اين افراد را به سـمت مسـائل اساسـي جامعـه سـوق       اين رشته
  . دهد نمي

گيري فوق در نظام آموزش عالي علـوم   به اين نكته اشاره شد كه عالوه بر اينكه جهت
ي در ايـران نيـز   اعگرا نيست، در خود ميراث علـوم اجتمـ   مسألهگيري  اجتماعي يك جهت
و  وارد شـده اسـت  اي كه در ايـران   شناسي به آن گونه جامعهدر يعني  ايرادي نهفته است؛
 .كاري اجتماعي نهفته اسـت  نوعي محافظه ،در ايران است شناسي جامعه ميراث نسل اولية

و فلسـفه اثبـاتي    اسپنسر كاري بيشتر در فلسفة عدم مداخلة محافظه شناختي معرفتمباني 
جهت انجام تحقيقـات   دوركيمو  وبرشناختي  ات روشتأكيدنهفته است و با برخي از  كنت

شناسـي در   جامعـه  غلبة اين رويكرد در حـوزة . گرايانه تقويت شده است خنثي و غير ارزش
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افتـاده   مؤثّرو مسائل واقعي جامعه  نظرية اجتماعيايران به سهم خود در ايجاد فاصله بين 
شناسـي در ايـران پـا     جامعـه  عنوان رويكرد غالب در حـوزة  گاه بههيچگرا  مسألهو رويكرد 

تحقيقاتي هم كه به نام علوم اجتماعي در ايـران انجـام   ات و مطالع ،عالوه هب. است نگرفته
زدگي اين نوع تحقيقـات بـه    در واقع محصوالت علوم اجتماعي هستند و عواماست  گرفته

مـاعي در ايـران دامـن زده و بـه يـك مـانع       تشديد ناباوري اجتماعي نسبت به علـوم اجت 
  .اجتماعي براي ارتقاء و پيشرفت اين علم در ايران تبديل شده است

هـا     آن فراواني بـراي هـر كـدام از    ةدو تنگنا مانع تطابق است و شواهد و ادلّ ،بنابراين 
شناسـي محـض    شناسي در ايران نـه يـك جامعـه    در معناي دقيق كلمه، جامعه. وجود دارد

يك از اين دو سمت جهت نيافته شناسي كاربردي و در واقع به هيچ  است و نه يك جامعه
ي عرضـه كـرده كـه از    علم نه دستاوردهاي نظرية جديد را به جامعة بدين معني كه است؛

اجتماعي مهم  سؤاالتمند شود و نه اينكه در زمان مقتضي توانسته است به  نتايج آن بهره
  .ناشناسي تلقي شودامر نبايد نشانة قدرالبته اين . پاسخ بگويد

هاي تلطيف شده  شناسي اولين گام اين است كه صورت جامعهبراي رفع موانع معرفتي 
تلطيـف  . شناسي در نظام آموزش عالي علوم اجتماعي گنجانده شود و سازگارتري از جامعه

بيـاني از  بايـد بـر   ايـران از يكسـو    شناسي بـا شـرايط اجتمـاعي جامعـة     و سازگاري جامعه
ديني نداشته باشـد؛ و از سـوي    شناسي انسانشناسي استوار باشد كه تنافي با دين و  جامعه

در ايـن  . منـد باشـد   شناسي بهره شناختي جامعه ديگر از آخرين دستاوردهاي نظري و روش
 تـري در جامعـة   اجتماعي و تاريخي مناسـب  شناسي تفسيرگرا زمينة ؛ در حاليكه جامعهباره

شـناختي علـوم    ي روشهـا  آموزش، سهم ناچيزي از محتواي دروس اجتماعي و ايران دارد
 گرا يا پوزيتيويست كه زمينة شناسي اثبات اجتماعي به آن اختصاص دارد و بالعكس؛ جامعه

  .بيشتري يافته است ظام آموزش عالي علوم اجتماعي غلبةدارد، در ن تري اجتماعي ضعيف
متناسب با شرايط  بايدشناختي نوين  اين سخن پذيرفتني است كه دستاوردهاي جامعه 
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هـا، عواطـف و    تدر شـرايطي كـه سـنّ    طبعاً. دشوما عرضه  اجتماعي به جامعة تحوالتو 
گيري  و در شكل زندگي اجتماعي حضور چشمگيري دارندهاي مختلف  در عرصهها    ارزش

تي، عـاطفي  انسان سنّ تلقّي  و  كنند ايفا مياي  كننده رفتارهاي فردي و جمعي نقش تعيين
د، گير جاري ما از اين منابع الهام مي شناسي انسانو ارزشي در جامعه رونق بيشتري دارد و 

هايي از انسان و كنش اجتماعي  كه با چنين قرائت شناسي جامعه رويكرد تفسيري در حوزة
و قـدرت   شـد خواهـد   در جامعـه مواجـه  ل اجتمـاعي بيشـتري   بـا اقبـا   ،او سازگارتر است

ي اجتماعي را عرضه خواهد ها واقعيتتري از  جامعه و درك مناسب سؤاالتپاسخگويي به 
شناسـي تفسـيري بگـرديم كـه بـا       هـايي از جامعـه   به دنبال روايت بايددر عين حال . كرد

براي عبـور   شناسي جامعهالبته اين بدان معنا نيست كه . ديني سازگارتر باشد شناسي انسان
از  آن تلقّـي  منظور.  تفسيرگرا قرار بگيرد شناسي جامعهطور محض در دامن  هاز اين تنگنا ب

ديني استوار شـده باشـد يـا در واقـع      شناسي انسان تفسيري است كه بر پاية شناسي جامعه
  .ديني پيدا نكرده باشد شناسي انسانتعارض چنداني با 

هـاي مختلـف زنـدگي     در عرصـه  خـود شـئونات   اطـوار و  زماني كه عقالنيت با همة 
گرايانـه در   كند، غلبه يافتن رويكرد اثبـات  ما ظهور و بروز بيشتري پيدا مي اجتماعي جامعة

 تحوالتمتناسب با  بايدي كلّطور  به .شدشناسي با اقبال بيشتري روبرو خواهد  جامعه حوزة
 تـا وزش عـالي انعكـاس يابـد    شناسي در نظام آم هاي سازگارتري از جامعه اجتماعي قرائت

ال و قابل انعطافي در نظـام  اگر چنين رويكرد فع. دكنشناسي را با جامعه حفظ  پيوند جامعه
ري بيشتري شناسي قابليت سازگا آموزش عالي علوم اجتماعي در ايران شكل بگيرد، جامعه

. خواهد يافت و جايگاه اجتماعي مناسب خود را كند ميايران پيدا  با شرايط اجتماعي جامعة
ايران در اولـين   نظري و روشي با شرايط كنوني جامعةشناسي در ابعاد  سازگار كردن جامعه

قدم مستلزم تجديدنظر بنيادي در محتوا و روش آموزش دروس علـوم اجتمـاعي در نظـام    
طه و عالي استآموزش متوس .  
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سـوق دادن   ،شناسـي در ايـران   اجتمـاعي علـم جامعـه    دومين گام براي تقويت زمينـة 
. اسـت  شناسي جامعهشناسي به سمت مسائل مهم و واقعي اجتماعي و مردمي كردن  جامعه

شناسي اجتماعي  مسألهشناسي با مسائل اجتماعي و ايفاي نقش برجسته در  آميختن جامعه
نيز ها   ر كشورديگشناسي در  تاريخي جامعه تجربة. م و رونق اين علم خواهد شدباعث دوا
شناسي در جايي رشد و بلوغ بيشتري يافته اسـت كـه بـا مسـائل      كه جامعهدهد  نشان مي

. شناسـي بـه درون مـردم راه يافتـه اسـت      اساسي جامعه و حياتي آن پيوند خورده و جامعه
شناسي نيز تا حدود زيـادي در گـرو نقـش و مسـئوليتي اسـت كـه        ارزيابي جامعه از جامعه

 شناسي نيـز مسـتلزم   جامعه گرايي در حوزة سألهم. كند شناسي در قبال جامعه ايفا مي جامعه
آمـوزش دروس علـوم اجتمـاعي در مقـاطع مختلـف       تجديد نظر اساسي در محتوا و نحوة

شناسي در مقاطع تكميلي و حذف موضوعات  شدن جامعه تخصصيتحصيالت دانشگاهي، 
آن  در ايـن معنـا؛  . مهم جامعه و تجديد نظر در سازمان پژوهش اجتماعي در جامعه اسـت 

تـر   كنند كه با مسائل مهم اهميت بيشتري پيدا مي تخصصيهاي  دسته از دروس و گرايش
  .تري پيدا كنند اجتماعي پيوند نزديك

 را ايـران  جامعـة  دربـاب نظريات كالن اجتمـاعي   يدشناسي در ايران از يكسو با جامعه 
ريزي كنـد و از سـوي ديگـر     شناختي را در جامعه پايه بپروراند و از اين طريق بينش جامعه
كـي از  ي. مهـم اجتمـاعي بـه خـدمت بگيـرد      سـؤاالت اين بينش را براي پاسخگويي بـه  

شناسـي   مسـأله گـرا ايـن اسـت كـه      مسـأله شناسي  جامعه كمبودهاي مهم نظريه در حوزة
. گيـرد  كالن اجتماعي صـورت نمـي   اجتماعي بر اساس يك نقشة مفهومي جامع يا نظرية

اسـت  ه معه وجود دارد ولي كمتر سعي شـد مسائل جا دربارةو مختلفي  پراكنده هاي ديدگاه
در يك چارچوب مفهومي جامعه ها    انسجام داده شود تا آن پراكنده هاي ديدگاهكه به اين 

 مسـألة عـد يـا سـطح خاصـي از     بـه ب  ،عـالم اجتمـاعي   ق ياهر محقّ غالباً. دنگنجانيده شو
كـالن   فقدان نظرية. شود غافل ميو از ساير ابعاد و سطوح واقعيت  كند ميتوجه  اجتماعي
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دهد؛ يعنـي همـواره    اجتماعي در موضع انفعال قرار ميلحاظ  بهاجتماعي، عالم اجتماعي را 
شود كـه   لذا اغلب ديده مي. را تبيين كند اي رخ دهد تا عالم اجتماعي بتواند آن مسألهبايد 
دهد و از مسائل  عزيمت خود قرار مي لة اجتماعي را نقطةمسأ شناس، تعريف عاميانة جامعه

ر حاليكـه در  ورزد؛ د پنهان اجتماعي كه به سطح تجربه و آگاهي عمومي نرسيده غفلت مي
تـوان نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعي       كالن اجتماعي همواره مـي  ساية برخورداري از نظرية

در جامعه بروز و ظهور يابـد و بـه   د و قبل از اينكه مسائل اجتماعي ال اتّخاذ كرموضعي فع
كالن اجتماعي يا چـارچوب مرجـع    در واقع نظرية. برسد آن را دريافتسطح آگاهي عامه 

دهد كـه واقعيـت اجتمـاعي را در     شناس مي شناختي در ايران اين امكان را به جامعه جامعه
 جنبـة قبـل از اينكـه واقعيـت اجتمـاعي     درستي درك نمايـد و   هحاالت و شرايط مختلف ب

  .شناس آن را دريابد اي به خود بگيرد، جامعه مسأله
به سمت مسـائل واقعـي جامعـه، يكـي      شناسي جامعهاز اين رو همزمان با سوق دادن 

ديگر از ضروريات شناسي بـا شـرايط    گرا و سازگار نمودن جامعه مسألهشناسي  جامعه ارتقاء
ـ  يافتـه  تمرينات نظـري سـازمان  و ها    تالشايران اين است كه  اجتماعي جامعة ط اي توس

ي و الت كمتعقّ .جامعة ايران انجام پذيرد دربابشناسان جهت تدوين نظريات كالن  جامعه
اخيـر و   آموزش و پـژوهش دانشـگاهي در دو دهـة   كيفي علوم اجتماعي در ايران در ابعاد 

يي هـا  تـالش  و همچنين شناسي جامعه نهاد در حوزة-هاي علمي مردم ال انجمنحضور فع
دهـد كـه    ايـن نويـد را مـي    ،گيرد با كالم اسالمي صورت مي شناسي جامعهكه براي پيوند 

ايـران پيونـد    مهم اجتمـاعي جامعـة   تحوالتو ها    واقعيتشناسي بيش از گذشته با  جامعه
عي اصلي شناخت و تبيين مسائل اجتماعي در ايران خواهد بودخواهد خورد و مد.  
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راهكـاري بـراي    ارائـة : نقد علوم اجتماعي در ايـران « :مسخنراني دو
  »ارتقاي آن
  آقاي دكتر ميرسندسي: سخنران

نقـد علـوم   «گرد با عنوان زاين ميبحث  ؛با سالم و عرض ادب خدمت سروران ارجمند
  .تقديم حضور مي شود »اجتماعي در ايران

كه چنـدي اسـت در    استنگاه انتقادي به علوم اجتماعي يك خواسته و انتظار معقول 
لكن برخورد معقول و . در فضاي سياسي نمايان شده استحتّي  دانشگاهي و فضاي جامعة

در مـواردي مشـاهده    ه عبارت بهتر،ب. است شده با آن كمتر فرصت خودنمايي يافته حساب
شـود كـه    شود كه اين انتظارات در فضاهاي غيرمربوط و از سوي افرادي پيگيري مـي  مي

ماهيت و فراينـد تكـوين و توسـعة    حتّي  ي و سنخيتي با اين رشته ندارند ياچندان همخوان
گونـه مباحـث در فضـاي    بنـابراين، طـرح اين  . شناسند درستي نمي هشناسي را ب جامعه رشتة
رسـد ايـن همـايش در صـدد آن      نظر مـي  هاي كه ب گونه ها، به ورزي دور از غرض هب ،علمي
  . رخداد مباركي است ،است

يك دانش مدرن در فضاي انديشـه   عنوان بهاز زماني كه توانست خود را  شناسي جامعه
و معرفت مطرح كند، همواره در معرض انتقادات قرار داشته است و اين شرايط و وضـعيت  

در درون يك چارچوب علمـي   از خصوصيات بنيادين علم دانست، زيرا توان برگرفته را مي
و يا حصاري آهنين به دور آن قائل شد شناختي مطلق  ت قطعي ياتوان به يك موقعي نمي

شود علمي است كشيد و اجازه نـداد هـيچ دسترسـي و هـيچ انتقـادي       ر ميچيزي كه تصو
  . نسبت به آن صورت بگيرد

سازد كه علم، همـواره خـود را در معـرض     شناسي علم براي ما روشن مي مباحث روش
خاذ چنين موضعي در مسير تي علم است كه با اتّاين ويژگي ذا دهد و اصوالً انتقاد قرار مي

ـ   خود را سيقل مـي  ،با انتقادات ،گيرد و از اين طريق پويايي و رشد قرار مي هـاي   هزنـد و پلّ
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تري نيز از اين طريـق دسـت    تواند طي كند و به دستاوردهاي مناسب ي و تكامل را ميترقّ
آگـاه باشـيم    بايدشود  جتماعي مطرح ميانتقاد از علوم ا از اينرو مادامي كه بحث. پيدا كند

، يك هنجار علمي و در حقيقت، ماية حيات علم اسـت  يك رويه عنوان بهكه اين وضعيت 
ـ  –قـرار گيـرد   توجـه   صورت خـاص مـورد   هبه علوم اجتماعي بها   و اگر انتقاد صـورت   هب

خواهيم ديد كـه نقـدهاي وارد بـر علـوم      -اخير ندي در يكصد يا يكصد و پنجاه سالةفراي
علمـي مطـرح    يك رشتة عنوان بهاجتماعي و پوزيتيويسمي كه در قرن نوزدهم خودش را 

علـم   اكنـون . نشـاند نشيني و غرور كـاذب قـرن نـوزدهمي فـرو      كرد، او را از برج عاج مي
ني بـاال بـرد و   خودش را تا مرتبة ديـن انسـا  حتّي  از آن ديدگاه و موضع كه شناسي جامعه
فروتنـي   ،تـر  پايين يو در سطح كرد، عدول كرده في ميمثابه پيامبر معرّ شناس را به جامعه

د در جـاري بـودن انتقـا    دست نيامده مگر بر پايـة  ههمه بها    در واقع اين. پيشه كرده است
جاي رفت علمي مع سرشتاين جريانِ انتقاد و انتقادپذيري در  بستر و روند علوم اجتماعي؛

  .دارد
ي علوم اجتماعي را با آنچه كه در غرب يا در بستر و ها تفاوت ،در فضاي معرفتي ايران

رصـد  هـاي مختلفـي    توان از جنبـه  اجتماعي وجود داشته است، ميخاستگاه پيدايش علوم 
 ،هاي منبعث از مدرنيتـه  مانند بسياري از پديده در ايران به شناسي جامعهاز جمله آنكه  كرد؛

پيونـد   شناسي در غرب توليد و مصرف با جامعه گرايانه دارد و بر مدار رابطة خصلت مصرف
هـاي فراوانـي كـه از زمـان حضـور       رغم كوشش ، بهاز اينرو خودش را برقرار ساخته است،

شناسي غرب  در ايران صورت گرفته، هنوز نتوانسته است خودش را از جامعه شناسي جامعه
شناسـي ايـران از    توان گفت كـه در ايـن مرحلـه جـدايي جامعـه     مستقل كند و شايد هم ب

هـاي   توانـد ضـربه   از يكـديگر مـي  ها    نيست، يا جدا كردن اين ممكنشناسي غرب  جامعه
خود اين وابستگي، چرايي  البته از طرف ديگر،. ر ايران بزندشناسي د سهمگيني را به جامعه

الل نرسيده و نتوانسـته اسـت روي پـاي    وابستگي، و اينكه چرا در اين هفتاد سال به استق
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  .ي استا خود بايستد، موضوع بحث جداگانه
هاي  مثل بسياري از پديدهرا در ايران به آن دچار شده است  شناسي جامعهشرايطي كه 

ون چـ  - صورت خـاص  هب. نسبت داد شناسي جامعهخود توان به  نميكامل طور  به مدرنيته،
اگر بخواهيم  - اي از جنس معرفت است شناسي پديده معرفت است و جامعه بحث در حوزة

بـه بـازخواني وضـعيت تـاريخي      دريـابيم، بايـد  نسبت آن را با شـرايط تـاريخي خودمـان    
ورزي در ايران چگونـه بـوده    سير انديشه و تحقيق كنيم كهورزي در ايران بپردازيم  انديشه
. ايران به وجود آمـده اسـت   ماندگي تاريخي است كه در اين زمينه در در واقع، عقب .است

هـاي معرفتـي    را در كشور بايد در حوزه شناسي جامعههاي اصلي وضعيت  تعلّ ،در حقيقت
نهادهـاي   همچنـين رابطـة  . كـرد شناسـي جسـتجو    نسبت بـه جامعـه   تر و فرادست كالن
صورت تاريخي  هب -با نهاد سياست و قدرت ويژه به –با نهادهاي ديگر اجتماعي  ورز انديشه

ونگي پيمـودن  تأثير نهاد قدرت را بر چگ ،در بسياري از مقاطع تاريخي. استتوجه  ستةشاي
  .توان مالحظه كرد روشني مي مسير روند انديشه به

شناسـي ايـران بـه غـرب ريشـه در ركـود و زوال        وابسـتگي جامعـه   تـر،  طور دقيـق  هب
 عنـوان  بـه شناسي را  جامعهما بايد . ورزي در تاريخ و معرفت و انديشه در ايران دارد انديشه

هـاي بنيـادين    ت فلسـفي و انديشـه  تـأمال كنيم كه بـر فـراز    تلقّي مدو يك معرفت مرتبة
 ،عبـارت ديگـر   بـه يابـد؛ يـا    شناختي سـامان مـي   شناختي و معرفت شناختي و انسان هستي

در ايـران فاقـد چنـين     ت اسـت، تأمالاين نوع  شناسي كه ميوة جامعهكنيم كه  مشاهده مي
فـي  اگـر مـا انديشـمنداني را معرّ   . پايدار بـوده اسـت   صورت پيوسته، مستمر و اي به پيشينه

 مـا را از  اند و در حقيقت، اين خـأل  تبديل به مكتب و جريان فكري نشدهها    اين ،كنيم مي
 بايـد كه ) شناسي در مرتبة دوم محصوالتي نظير جامعه( والت اين تكاپوهاي معرفتيمحص

ت ورزي از آنچنان قو انديشه دست آيد، دور كرده است و به بيان بهتر، به فرادستي در حوزة
شناسـي   جامعـه  بيافرينـد چونـان  و توان زايشي برخوردار نبوده است كـه بتوانـد مولـودي    
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  .جامعة ايرانيمتناسب با شرايط ايران يا محصول 
تـرين   شناسانه خلدون كه جامعه مثل ابنيي از انديشمندان اسالمي ها نمونه بابدرحتّي  

كنـيم، و بسـيار    مشـاهده مـي   شناسي را در آن سرشار از غناي جامعه و تفكّراتها    ديدگاه
توان گفت كه ميـراث انديشـة او    ميرا بيان كرده است، ها    اين انديشهها    تر از غربي پيش
وانسـته اسـت در ايـن فضـاي     نت ،مانند طفلي نارس يا كودكي بي سرپناه و فاقـد حـامي   به

خلـدون   اگر انديشة ابـن . شده استمعرفتي به رشد و بالندگي برسد و دچار مرگي زودرس 
گرفت، شايد اين وابستگي كه امـروزه مـا از آن    ورزي جهان اسالم قرار مي در مدار انديشه

ه بـه  ران غربي بيشتر وابستيعني متفكّ. افتاد مي اتّفاقصورت معكوس  هب ،كنيم صحبت مي
  .در عمل نيفتاده است اتّفاقشدند، اما اين  ما مي انديشة

هـاي خـارج از آن    شناسي را در حـوزه  هاي رشد جامعه زمينه ترين مهميكي از  ،بنابراين
شناسـي هـم هسـتند و از ايـن رو      جامعـه  كنندة جستجو كنيم كه در عين حال، تغذيه بايد

شناسـي   جامعـه  به عبارت بهتـر، . قرار داد همشناسي را در موضع متّ توان جامعه چندان نمي
خـود   معرفتي در خارج از خـود و در حاشـية  تكاپوهاي  صورت مستقل نيازمند بهبراي رشد 

نيازمنـد بـه ايـن     قـرار داده شـود،  اجتمـاعي   تواند در دلِ چارچوب فلسـفة  مي چهآن. است
هـاي   ويژگـي بـه  توجـه   بـا  ،بنابراين. هاست تا بتواند به آن بالندگي و استقالل برسد حوزه

ترين شـاخص و   مهمگرايي  گرايي و آرمان براي فلسفه، مطلوب ،فلسفه از علم متمايزكنندة
ادغـام ايـن دو،   . ارزش اسـت  تـرين  مهـم گرايـي   نشانه است؛ در صورتيكه براي علم، واقع

 شـود  سـبب مـي   كنـد، بلكـه در واقـع    گرايـي را روشـن نمـي    گرايي و مطلوب تكليف واقع
تاورد جديـدي  توانـد دسـ   ادغام اين دو نمي پس. شودگرايي ذبح  ي در پاي مطلوبگراي واقع

ينـد  خـالف فرا نوعي ارتجـاع اسـت، يعنـي     يا بلكه بازگشت به قبل به همراه داشته باشد،
  . تكامل اجتماعي و تكامل معرفتي

نه در  ،با اين اوصافهاي ارزشي و ايدئولوژيك  پيگيري برخي از خواسته در عين حال،



 انداز آيندة آن در ايران و چشمعلوم اجتماعي     16

 سـت بلكـه در فلسـفة   ي علمي برايش همچنان مطـرح ا ها ارزششناسي كه علم و  جامعه
يعنـي در  . اسـت  پـذير  ، امكـان گرايي مطلوب آن اسـت  گرايي و مطلوب اجتماعي كه آرمان

 بـه ديـوار معرفتـي اسـت، يعنـي فلسـفة       ديوار شناسي ايران فاقد اين همساية جامعه ،واقع
شناسي را هم به مسـلخ   جامعه و دستاوردهايها    يافته ،خلط اين دوها   خيلي جا. اجتماعي

  .خواهد كشاند
 تجربة. اين دو را ادغام كنيم، شاهد تجربة تاريخي ادغام آن دو در هم خواهيم بوداگر 
جـايي كـه   . توان در تاريخ شوروي مالحظه كـرد  شناسي ارزشي و ايدئولوژيك را مي جامعه
معرفتـي در خـدمت    از دسـت داد و تبـديل بـه   گرايـي خـود را    شناسي قدرت واقـع  جامعه
شوروي  اش زماني قابل مشاهد بود كه جامعة كم شد و نتيجههاي حا ي ايدئولوژيها ارزش

اين خصوصيات آنقـدر   روي شناسي جامعه شناختيِ هاي مختلفي مواجه شد و تيغِ با بحران
شرايطي كـه بـر    بيني و پيش كند شده بود كه امكان رصد بسياري از پديدارهاي اجتماعي

عنوان ابـزار   هشناسي ب جامعه ،نداشت و بنابراين در اين شرايط را گذشت شوروي مي جامعة
اگر بـر ايـن ادغـام اصـرار     . بينانه قرار بگيرد قابل استفاده، نتوانست در خدمت شناخت واقع

اسـي  شن جامعـه . تواند در انتظار ما نيز باشد كرده مياداشته باشيم، چنين سرنوشتي خداي ن
اگـر مـا در جهـان واقعيـت فسـاد را مالحظـه       . بينـد  كه واقعيت را مي استچشمي  مانند
مـدد  ايـن چشـم    از ين چشم نيست، بلكه در واقـع بايـد  كار در كور كردن ا ، چارةكنيم مي

  .برويمشناخت واقعيت و تغيير شرايط  سوي بگيريم و به
اجتماعي بود و بسـياري   نام فلسفة هاي ب پيگير تأسيس رشته يجدطور  به بنابراين بايد 

شناسـي   د و اجـازه داد در كنـار آن، جامعـه   را آنجـا دنبـال كـر   هـا     و مطلوبها    از خواسته
  .ر مسير بالندگي خود طي طريق كندهمچنان د
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، نقــد نگــاه موجــود بــه شناســي جامعــهدفــاع از « :ســومســخنراني 
  »شناسي جامعه

  دكتر تقي آزاد ارمكي: سخنران
ن و و علـوم اجتمـاعي ايـران رويكـرد معـي      شناسـي  جامعه در بايد عرض كنم .سالمبا 

 متعددداليل  علوم اجتماعي در ايران به. است» شناسي جامعهدفاع از «و آن م دار مشخّصي
اگر دوباره شروع . توانست باشد اجتماعي و سياسي و فرهنگي، بيش از آنچه كه هست نمي

ـ    جامعة ايرانيا كنيم و دوباره در آن را بر پ جامعة ايراني ،كنيم بـا   يانقـالب كنـيم و مردان
كـه   براي اصالح فرهنگ و علم داشته باشيم، دوباره به همين امـروز خـواهيم رسـيد    اراده

شناسـي و علـوم    ما بيش از آنكه به يك نگاه بنيادگرايانه در جامعه ،به اين دليل .ايم رسيده
شناسـانه   چون نگاه آسيب شناسانه داريم؛ نياز به يك نگاه آسيب ،اجتماعي نياز داشته باشيم

نه اينكه وضعيت  ،يعني وضعيت موجود را مورد مطالعه قراردادن و به وضعيت بهتر رسيدن
ــدي را شــروع كــردن   ــدي گذاشــتن و راه جدي ــاد جدي . موجــود را تخريــب كــردن و بني

و تا آنجا كه تـوان خـود را    دارد راه خود را خواهد رفت و علوم اجتماعي گام شناسي جامعه
تـا حـدودي    همانگونـه كـه  واقع خواهـد شـد،    مؤثّربراي حل مسائل ايران  ،خواهد داشت

شناسـي   جامعه ، آيندةبنابراين. نقش خود را ايفا كند ،توانسته با آن ظرفيتي كه داشته است
  .شود گري در آن، بهتر از امروز نمي با هر مداخله
از علـوم اجتمـاعي   ها   ب اي گران تجربه ،شناسي نگاه به علوم اجتماعي و جامعه درباب

دليـل آنكـه همـة     هسرنوشتش سرنوشت خوبي است ب شناسي جامعه. در غرب موجود است
و علـوم اجتمـاعي، چـه     شناسـي  جامعـه . تجربيـات كهـن نـدارد    تجربياتش معاصر اسـت؛ 

 همـة . دهـد بني ندارد كـه بـوي كهنگـي    كهو چه اروپايي و فرانسوي تجربيات  آمريكايي
ـ   هاي آن هم نسل تجربياتش تجربيات معاصر است و نسل ال و اثرگـذار  هاي معاصـر و فع

 ، آينـدة نگاه شـود  شناسي جامعهبه  شناسانه به اين دليل وقتي با يك رويكرد آسيب. هستند
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  . توان ايجاد كرد علوم مي بهتري را براي اين علم و مجموعة
ـ   اي  اجرايي، ساختاري و مديريتي، مشكل اساسيلحاظ  به ران كه علـوم اجتمـاعي در اي

 س علم در ايران امري است تابع حـوزة پ. سياست دارد اين است كه امري است تابع حوزة
عمـومي و   بيشتر در دانشگاه است تا در حوزة سياست و به اين دليل علم و علوم اجتماعي

كتـابي  . دنياز است تا كار پژوهشي انجام دهتقلي به مركز پژوهشي مس. در مراكز پژوهشي
اسـتاد خـوب يـا بـد، توانمنـد يـا        -هرآنچه خوب يا بد داريم . نداريم كه خطر آفرين باشد

اداري، اجرايـي،   اين امر موجب شده است كه يـك غلبـة   .ستدر نظام اداري ما  -ناتوان 
يـدا كننـد و مـديران و بـه     م پسياسي، مديريتي براي علم ايجاد شود، دانشمندان نقش دو

مســائل بنيــادي علــم نشــان داده  ،در نتيجــه. بيابنــداول   اصــطالح سياســتمداران نقــش
  .شوند گر مي ل مديريتي و اجرايي و عمومي جلوهو مسائ شوند نمي
مسائل و مشكالت اجرايي، سازماني و عمومي بـر سـاحت علـم     عبارت ديگر؛ غلبة به 

تـرين كـاري كـه اصـحاب علـوم       اخير، اصلي ين بيست سالةدر ا اساساً. سايه افكنده است
اند، اين است كه نياز آموزشي اين نسل عالقمند به تحصيل را برآورده  اجتماعي انجام داده

 اسـت  فرسا بوده اين كار براي اصحاب علوم اجتماعي در ايران بسيار بزرگ و طاقت. سازند
هر زمان كه فرصـت  . سي جامعه بپردازندكه به نيازهاي اسا اند و اساتيد كمتر فرصت كرده

سـاحت بوروكراتيـك علـوم    . هاي خوبي ارائـه شـده اسـت    مارهاي مناسب و تحليلآبوده، 
در ايران يك مشكل اساسي است كه از بيرون بر علوم اجتماعي  شناسي جامعهاجتماعي و 

 وجـود دارد ر حـوزة ارتقـاء   هايي را كه د دستكاري. در ايران وارد شده است شناسي جامعهو 
اسـتاد علـم چـه    «گوينـد كـه    نمـي . ن ايـن نكتـه اسـت   مبـي  )امتحان دكترا و ماننـد آن (

گـويي و ايـن علـم بـه كجـا بايـد        مدير كل وزارتخانه چه مي«گويند كه  مي ؛»گويي؟ مي
ال خفه كردن آن است و بايـد  حاين چيزي است كه گلوي اين علم را گرفته و در  .»برود؟

  .براي آن پيدا كرد در اين زمينه راهكاري
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در كـار  بسـيار   وكنـد   شكلي ساحت معنايي پيدا مي م و مشكل ديگري كه بهدو ةنكت 
بـه   هيتـوج  رنگي يا بـي  هاي امروزين هم مقداري معطوف به آن است، كم بوده و مناقشه

. امر اجتماعي در دانش اجتمـاعي مغفـول اسـت   . اي تحت عنوان امر اجتماعي است پديده
و بسـياري از تغييـرش سـخن     ايانش، بسياري از مرگش، بسياري از ضـعفش بسياري از پ

شناسـي عالقمنـد و وفـادار نيسـتند و كـار       شناساني كـه بـه جامعـه    يعني جامعه گويند؛ مي
مجتهدي كه اعتقاد به دين نداشته باشد ولي فتـوا بدهـد،   همچون  كنند، شناسانه مي جامعه

شـكلي   بـي  :اتي رخ دهـد اتّفاقـ  است كه اساسـاً اين نكته، موجب شده . كار اجتهادي بكند
 اين همان. به رسميت شناختن الزامات اجتماعي اعتنايي به جامعه و عدمِ شناسي، بي جامعه

جامعـة  هـاي اجتمـاعي    ما الـزام . ر اجتماعي امروز ايراني وجود داردكه در تفكّاست چيزي 
هاي اجتماعي است و مـا   لزامدر تاريخ خودش كاشف ا شناسي جامعه. شناسيم را نمي ايراني

هـاي اجتمـاعي در    الـزام . دهـيم  هاي اجتماعي باشد، تن نمي به اينكه اين علم كاشف الزام
  ...ند؛ وجود نسل جديد، مصرف و بسيارايران 

. شناسي ايجـاد شـده اسـت    مدرني بر جامعه دليل است كه غلبة انديشة پستبه همين 
از كجا آمده اسـت   شناسي جامعهشناسي از كجا آمده است و هابرماسيسم  فوكوئيسم جامعه

گـرا و   آل ايدئولوژيك و ايده تمايل ؟ كجاي دنيا هابرماسيست هستند؟شناسي جامعهدر اين 
ناشي از فقدان محوريت و شفافيت و تحقق چيزي بـه  ها   اين. شناسي خواه در جامعه آرمان

شناسـان بـزرگ ابتـدا در     چيـزي كـه جامعـه   . اسـت نام امر اجتمـاعي در علـوم اجتمـاعي    
شناسـي سياسـت، اخـالق،     ند و سـپس بـه جامعـه   ا هرا معلوم كرد شناسي تكليف آن جامعه

ايـن   وبـر روشـن و شـفاف    وارة مثال، مثال عنوان به. اند مذهب، اقتصاد و امثال آن پرداخته
و امر رواني كـدام   تناسبش با امر اقتصادي و امر سياسي امر اجتماعي چيست و«است كه 

بدون اينكه مشـكل اساسـي و بنيـادين    . برد شناسي ما از اين بابت رنج مي جامعه .»است؟
گـوييم؛ همـان پسـت مدرنيسـم، راديكاليسـم،       سـخن ديگـر مـي    ،معرفت را معلوم كنـيم 
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كنيم و بدن نحيـف   شناسي القاء مي را بر اين جامعه... آليسم و فوكوئيسم، هابرماسيسم، ايده
  .كنيم تر مي تر و ناتوان نحيف را آن

شناسـي را دچـار اشـكال     جامعه شناسي وجود دارد و دامنة در جامعه كه مشكل ديگري
بين اقتصاد  -ير پارسونزبه تعب -شناسي و كرده، اين است كه نوعي جدا افتادگي بين جامعه

ه اقتصـاد پـيش   اعتنا ب اعتنا به تاريخ و بي ايران، بي شناسي در جامعة جامعه. ستو تاريخ ه
شناسي در ايـران از اينجـا توليـد شـده و خطـري       گرايي جامعه پوزيتيويسم و اثبات. رود مي

كننـد گـويي كـه     شناسي را طوري نقـد مـي   بسياري جامعه .شناسي شده است براي جامعه
كند و فقط ارقـام   فقط محاسبه مي ناتوان است وگرايي محض الغر و  شناسي اثبات جامعه

شناسـي در   اگر جامعه. رايي صرف شده استگ  يا از آن طرف؛ مفهوم! اعي استيا آمار اجتم
  .ايران با چيزي به نام تاريخ و اقتصاد پيوند بخورد، مشكالت ما حل خواهد شد

شتر بيروني است، شناسي، كه بي مشكالت اساسي جامعه به اينتوجه  از طرف ديگر؛ با 
قـدام  را بازگو كنيم، بايد دوباره بازگرديم به يـك ا ها    رفت از آن هاي برون اگر بخواهيم راه

امـر اجتمـاعي و امـر     تعريـف امـر اجتمـاعي؛ يعنـي رابطـة     -آميز تحت عنوان بـاز  جسارت
شناسـي بـا    اينجاست كه ساحت جامعه. فرهنگي را روشن كنيم اقتصادي، سياسي، رواني و

امـروز   ، مـا بايـد  عبارت ديگر به. ي ديگر در حاشيه و پيرامونش معلوم خواهد شدها معرفت
آموزش خوب صـورت نگرفتـه اسـت زيـرا كـار      . بهتر آموزش بدهيم و بهتر پژوهش كنيم

مدرك بگيرند، ها    كه آمده هتكليف آن بود. اجرايي و مديريتي و كارمندي انجام شده است
ي و اساسي انجام نپذيرفته استليسانس و فوق ليسانس و دكترا، ولي كار آموزشي جد .  

فرهنگ عمومي علوم . ح شودو علوم اجتماعي منقّ شناسي جامعهزبان  بايد در اين راستا
هـا، در تـاريخ، در مـتن، در     در عبـارت . تحريـر درآمـده اسـت    معدودي به رشتة اجتماعي

 اف و عالمانـة زبـان گويـا و شـفّ   از ست كه ما الحات، اين مشكل اساسي و بنيادي هاصط
  .ايم باز ماندهشناسانه و اصحاب علوم اجتماعي  جامعه
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هر كسي سخن از ساخت و تغيير اجتمـاعي در خيابـان و بـازار و كوچـه و مسـجد و       
شناسي و علـوم اجتمـاعي اسـت كـه      راند و اين يك اشكال اساسي به جامعه تلويزيون مي
 ةايـن نكتـ   .شناسي حرف عمـومي اسـت   جامعه. شناسي يك حرف مفت است گويي جامعه

دورفـت از   شناسي و اصحاب علوم اجتماعي براي برون مي است كه بايد جامعهم و اقدام دو
گرايـي بيشـتر    گرايي بيشتر و مفهـوم  وضعيت موجود خودشان انجام دهند، نه آنكه به ابهام

  .بيافزايند
آن  ،عبـارت ديگـر   بـه . شودتوجه  م آنكه بايد به مطالعات تاريخي و اقتصاديسو نكتة 
 ،بازگشت به اقتصاد سياسـي  اند، يعني شناسي كرده شناسان در تاريخ جامعه كه جامعه كاري

شناسي، اقتصاد سياسي را زنده كنـيم،   اي نيست جز آنكه در جامعه چاره. بايد صورت پذيرد
اجتماعي زنـده شـوند،    -شناسي اجتماعي، مطالعات تاريخي و مطالعات اقتصادي بايد روان

بدون وجود چيـزي بـه   تواند  شناسي نمي جامعه. اي را سامان دهيم هبايد مطالعات بين رشت
. شناسـي محصـول اقتصـاد سياسـي اسـت      جامعـه . شناسي باشد جامعه ،نام اقتصاد سياسي

داد؟  تشناسي و آمار اجتماعي درس شود اقتصاد سياسي را كنار گذاشت و جامعه چگونه مي
نـه بـه معنـاي     -خ مـور  او اين است كـه  دليل ، بهشناس خوبي است جامعه اسكاچ پلاگر 
؛ ...، مثـل وبـر و  ي اسـت شناس تاريخي مهم دليل اين است كه جامعه بهاست،  –تي ما سنّ

نكه كار تـاريخي كـرده باشـد و اقتصـاد     مگر آ توان نام برد را نمي سرشناسي شناس جامعه
  . شناس دقيقي باشد اش را بشناسد و جامعه جامعه

ازمان علم انجام دهيم، ما بايد سازمان علوم اجتمـاعي را دوبـاره   ستعريفي در -بايد باز
افـراد معمـولي در   . تعريف كنيم و تناسبش را بـا سـاحت سياسـت و قـدرت معلـوم كنـيم      

 انـد  ايجاد نمـوده اي را  شناسي جامعه يكديگربه همراه  1870 سال آمريكا در شناسي جامعه
عاهـاي بـزرگ   انـد، اد  هـاي بـزرگ نـزده    حرف. رده استكر متأثّ از خود دنيا را كه انديشة

اساسي را محور  مسألةند يك سازمان با دو سه ا نشستهاند، فقط  اند، شلوغ هم نكرده نكرده
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اساسـي كشـور    مسـألة «از مـديران اجرايـي ايـن اسـت كـه       حال سـؤال مـا  . اند قرار داده
اگـر  . اشاعه دهـيم اثباتي و دوركيمي را  شناسي جامعهاگر نظم است اجازه دهيد  .»چيست؟
اعتماد اجتمـاعي را اشـاعه دهـيم و     شناسي جامعهاعتماد اجتماعي است اجازه دهيد  مسألة

از  آنـان . را اشاعه دهـيم  شناسي جامعهاجازه دهيد اين  ،شما ماجراي تغيير است مسألةاگر 
كـار،   شناسـي  جامعـه شناسـي سـازمان،    انـد و بعـد جامعـه    مديران حكومـت اجـازه گرفتـه   

آمريكـا توليـد    شناسي جامعهناسي مناسبات اجتماعي و در نهايت هزاران نظريه در ش جامعه
بايـد ديـد   . ص كنيم به اين سازماندهي بپردازيمتوانيم بدون اينكه كل را مشخّ ما نمي. شد

اعتمادي است؟ اگر اين است  نظمي است؟ بي آيا مشكل جامعة ايران بي. كدام است مسأله
 در اين صورت .امر را بنويسيم و سازمانش را سر و سامان دهيم شناسي اين بنشينيم جامعه

و اقتصـاد   آيـد  پديـد مـي   امثالش، تاريخ خاص و شود، اقتصاد خاص ر ميامر اجتماعي متأثّ
  . يابد ميو هويت كند  ميامان پيدا سياسي س

نيازمنـد روايـت   بيشـتر  عنوان اصـحاب علـوم اجتمـاعي     هما ب نكتة ديگر اين است كه
رفت  بايد براي برون. اي و نگاه مقطعي شناسي هستيم تا روايت نقطه از علم جامعه تاريخي

عنـوان پايـان    هب در نهايت،. ه باشيمداشت شناسي جامعهاز اين راه روايت تاريخي از معرفت 
نظام اجتماعي است و از طرفـي ديگـر،   موجود متناسب با  شناسي جامعه سخن، بايد بگويم

و علوم اجتماعي باز شده است، اين نياز جامعه  شناسي جامعهكه در باب  اي اساسي مناقشة
بـرآورده  ي و اساسـي  كـار جـد   بـا  بايـد و سياسـتمداران   قـان متعلّفيلسوفان و اديبان و  را

شناسـي سـخن    جامعه. اند شناسان انداخته و اين نياز و ضرورت را به گردن جامعه كردند مي
دوان اين كشور بايدفيلسوف. م استم و كار دو فلسـفه  بايد  ابتدا. ي و اساسي بكنندكار جد

سياسـت و علـوم   ، ادبيـات  ،مشكل اساسـي فلسـفه  . شناسي جامعه نهدر ايران بازبيني شود 
شناسي در دنيا جان  بينيم جامعه اگر مي. شناسي گفته شد مسائل جامعه. الهي در ايران است

ـ     گرفته است و منشـأ اثـر   آن اسـت كـه آن    دليـل  اك اسـت، بـه  اسـت و بـراي مـا خطرن
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ي از خـود و  تمـدن ما فهم . ي از خود و از جهان استتمدنشناسي متالزم با يك فهم  جامعه
به همين دليـل  . كنيم تعارف مي ي از خودمان و از جهانتمدندر باب فهم . از جهان نداريم

  . تعارفي خواهد بود شناسي جامعهمان نيز خيلي خوب بر پا بشود،  شناسي جامعهاگر 
  

  پرسش و پاسخ
كه همكاران ارجمند  هايي من از فرمايش. الم خدمت دوستانبا عرض س :ليدكتر توس

من تا چند  نظر  به. ي افتادندداشتند استفاده كردم و مشاهده كردم كه به هر حال روي خطّ
خيلي ما را به جايي نخواهد رساند و بايد ايـن مسـائل را   ها    اين بحث ،روشن نشود مسأله

خودمـان   ؛»طرف صـحبت مـا چـه كسـي اسـت؟     «اين است كه  مسألهيك . روشن كنيم
چـه  هـا     اند؟ اين ت علوم است؟ حوزه است؟ نمايندگانهستيم؟ كسي در بيرون است؟ وزار

 ،بنابراين اند؟ ي كردهعلوم اجتماع دربارة اي بندي خودشان چه جمع كساني هستند و از نظر
اگـر ايـن را نـدانيم    . دانيم كه طرف قضيه چـه كسـي اسـت    ميندهيم  وقتي ما جواب مي

گـردد بـه    انعكاس صدايي اسـت كـه برمـي   . گردد زنيم به خودمان برمي هايي كه مي حرف
  .اي ندارد خودمان و نتيجه

ت و وقتــي آغشــته بــه سياســ مخصوصــاً –هــا    مــن ايــن بحــث نظــر  بــهبنــابراين  
كند و هر كاري هـم انجـام    خيلي كار را مشكل مي - شود نگاري و اين مسائل مي روزنامه
مـن   نظـر   بـه مثالً  .اساسي است مسألةيك  مسألهبنابراين اين . مخوري مانع برمي دهيم به

ما بگويـد  به اول   دهد بايد از مي آقاي دكتر هاشمي يا هر كسي كه اين مجمع را تشكيل
چه كسي از ما خواسته است كه تجديد نظـر بكنـيم؟ چـه     .چه كسي استكه طرف قضيه 

نوع تجديد نظري خواسته بكنيم؟ چه راهي را پيشنهاد داده است؟ چه چـراغ سـبزهايي را   
از كـدام راه   ،نشان داده است؟ چه چراغ قرمزي را نشـان داده اسـت؟ از كـدام راه بـرويم    

ده است، مسائل ديگر هم يك مقداري گنگ روشن نش مسألهتا وقتي اين  ،نرويم؟ بنابراين
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  . ماند و هميشه هم به همين حالت ادامه پيدا خواهد كرد مي باقي
هاي خرد مخلوط بشـود بـاز    بحثكلي با هاي  ديگر نيز اين است كه اگر بحث مسألة 

بحـث  مـثالً   .يك حركت درستي انجـام بـدهيم  واقعاً  توانيم بخش نيست و نمي هم نتيجه
شـما   شناسـي  جامعهدر . اجتماعي اگر انجام بگيرد خوب است باره كه فلسفةكردن در اين 

 كنيد بـه چيـز   مي يعني شما چيزي را موكول. اجتماعي بگرديد خواهيد به دنبال فلسفة مي
و تازه . ديگري كه وضعيت خودش معلوم نيست و پا در هواست و معلوم نيست كه چيست

. جـواب علـوم اجتمـاعي جديـد را بدهـد      ،تدانـيم چيسـ   خواهيم آن چيزي را كه نمـي  مي
ل اجتمـاعي  كنيم كه مسـائ توجه  ي است كه به اين امرخيلي مهم مسألةاين نيز  ،بنابراين

يي كـه بـه نـام    هـا  بحـث توانيم بگوييم كـه بسـياري از    مي ما فقط .هر چه هست، هست
ايـد در  اجتماعي اسـت و ب  نيست، بحث فلسفة شناسي جامعهگيرد  مي صورت شناسي جامعه

كه بـه اصـطالح    صورت بگيرد، نه در جاييها    بحثموضع خودش و در جاي خودش اين 
  .ربطي به آن ندارد

ما دوباره  خواهاجتماعي تا حدودي جدا شده است و  از فلسفة شناسي جامعهبه هر حال 
 را در حـوزة  آن خـواه و  )ها ماركسيستي ها حرفمثل ( را در فلسفة اجتماعي بياندازيم آن

بر اسـاس آن عمـل    شناسي جامعهدين بياندازيم، به معناي اينكه بايد دين دستور بدهد كه 
طرف قضيه . خيلي مهمي است مسألة ،بنابراين هر مورد ديگري كه شبيه اين باشد؛ كند يا

كـاري كـه در ايـن جلسـات و در ايـن       همانطور كه اشاره شد،. معلوم باشد بايد موضوع و
گويند بايد ايـن كـار را كـرد، بايـد ايـن كـار        مي اين است كه اكثراً د،شو مي  ديدهها    بحث

. دنـ كن مـي  برخـورد  مسـأله با بايد و نبايد با ها    بحثبشود، نبايد اين كار بشود و در سراسر 
آنكـس كـه   . تواند انجام دهـد  مي هر كس. اينجا جاي بحث بايد و نبايد نيست ،نظر من هب

گويد بايد اين كار را كرد، خودش بردارد همان نوع درس را، همان نوع بحث را، همـان   مي
خواهيـد   را، همان نوع هر چيزي كه مـي  مسألهنوع روش را، همان نوع ايده را، همان نوع 
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اي يك طرف نشسته باشـند و   ه عدطور نيست كه اين . ص كنداسمش را بگذاريد را مشخّ
يند بايد اين كار را بكنيد يا بايد آن كار را نكنيدبگو انديگر به آن ةيك عد .  
اي نيست چون تمام سپهر زندگي علمـي و اجتمـاعي مـا را در     مسألة ساده، مسألهاين 
براي اينكه وقتي ما چنين بحثـي را مطـرح   . گيرد ر ايران و در سراسر جهان در برميسراس
خواهد ايـن   ببينند چه كسي مي آيد و همه منتظر هستند مي وجود هتكليفي بيك بال كرديم

وارد عمـل نشـوند و دسـت     كنند، اگر مي كساني كه اين كار را پيشنهاد. كار را انجام بدهد
انجـام  بايـد   بگوينـد صرفاً  انجام دهيم واگر نگويند ما از چه طريقي اين كار را  باال نزنند،

بگويند راهش هم اين است يعني راه و چاهش را هم  .اي ايجاد نخواهد شد مفاهمه ،دهيم
  .انجام دهيمكه ما از اين طريق اين كار را  نشان دهند و بگويند

 -اينكه اگر ما به اجماعي نرسيم، آن طـرف قضـيه هـم بـه اجمـاع نرسـد      سوم  مسأله
خواهـد و اصـالت حـرف     مي و نداند كه دنبال چيست و چه -وزارت علوم يا هر جاي ديگر

 و در اين بحث تبادل نظـر پـذيرش   را و عمق حرف خودش را براي ما ثابت بكند خودش
بنابراين اگـر جـز   . شود گفته ميهمين است كه  مسأله متقابل صورت بگيرد و بپذيريم كه

 باعـث  و. در حال چه كنم چـه كـنم هسـتيم    اين باشد ما وضعيتي در پيش داريم كه دائماً
تكرار كنيم و باز فرامـوش   ك سري از مسائل را مرتباًيعني ي. شود كه به نتيجه نرسيم مي

را تكرار كنـيم و  ها    حرفصورت ديگر همين  ايم و دوباره به را گفتهها    حرفكنيم كه اين 
  .ادامه پيدا كندها    بحثاين 
  .آداب است. مشكل ما بيشتر فرم است تا محتوا: دكتر ارمكي -
 - آداب خيلي مهم است، يعني اگر خودمان . استآداب . همين است. بله :ليدكتر توس

ها   نظر من اگر شما هب. شود مي كنيم مشكل ايجاد مي گوييم و چه كار مي نفهميم داريم چه
چيـز   علم. وفاق و اجماع علمي مهم است خواهيد كاري انجام دهيد بايد ببينيد در علم مي

ـ   سبي است و بهمطلقي نيست بلكه چيزي ن ف بايـد بـه يـك وفـاق     نسبت هم افـراد مختل
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ولـي   ،رسـد  نمـي  به حرف آخركس هم  سد، هيچر كس هم به وفاق نهايي نمي هيچ. سندبر
ايم و به اين ترتيب نيز عمل خـواهيم   د كه اين مجموعه اصول را پذيرفتهگوي مي مجموعه

كرد و اگر اين كار را نكنيم در حقيقت هميشـه بـاز هـم دور خودمـان خـواهيم چرخيـد و       
مـا در ايـران   . خارج كردرا از حالت انفرادي  مسألهبنابراين بايد اين . اهيم بودسرگردان خو
هر كسي بيايد حرف  ،سيمنارهاو ها    روزنامه ،، چه در راديو چه در تلويزيونايم عادت كرده

و  اي كه ما را بـه يـك نتيجـة مشـترك     جمعي ا به يك كار دستهخودش را بزند و برود، ام
تا اين كار را نكنيم صد سال ديگر هم باز يك نفر  ،نظر من هب. عادت نداريم ،نهايي برساند

گويـد   مي فرض كنيد كه جمعيت بايد كم شود، نفر ديگرمثالً  شود كه همه بگويند مي پيدا
ب كدام اجماع علمي به اين حقيقت يا به اين واقعيـت رسـيده   ُخ. نه جمعيت بايد زياد شود

بايـد بـه ايـن امـر برسـيم كـه مجموعـة         شود و كـم شـود؟   كه بايد جمعيت ايران اضافه
انـد كـه مـا     سان و يا هر مجموعة ديگري مثل اقتصاددانان گفتـه شنا انديشمندان، جمعيت

بايـد كشـته   ها    مثل مالتوس كه گفت اين آدم. آنقدر منابع داريم كه بايد جمعيت زياد شود
. دم بتوانند روي زمين زندگي كنندشوند، از بين بروند، جنگ باشد تا جمعيت كم شود و مر

را خـارج   خيلي مهمي است كه از حالت انفـرادي موضـوعات   مسألة ، اين موردبه هر حال
  .جمعي بدهيم كنيم و به آن حالت دسته

كـرد  توجـه   خيلي مهم است و بايد به آنها    فرض نظر من در پيش مسألة ديگر كه به 
اين  مسألهتاريخ . را فراموش نكنيم مسألهتاريخ  - قول آقاي دكتر آزاد به -اين است كه ما

 انتزاعـي يك چيـز   شناسي جامعه. است كه هيچ چيزي مطلق و هيچ چيزي انتزاعي نيست
، ويك روزي هم را آنچنان كنيم و آنچنان شده نيست كه يك روزي ما دلمان خواسته آن

در دست  كه شده كامالًنطور آنه . را اينچنين كنيم و اينچنين شده است دلمان خواسته آن
 شناسـي  جامعهاند و  چرخاندهها    هايي بوده كه اين خصوص بوده و سر نخ هيك يا چند نفر ب

 را بچرخاننـد و ها    توانند اين سر نخ مي اي نه اينكه امروز يك عده از اين طرف رفته است،
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ر سـركش  در حقيقت مركب علمي، مركبـي بسـيا  . از اين طرف برود شناسي جامعهبگويند 
نه در ايران، نـه در دنيـا، نـه در هـيچ جـاي      . شود است و به اين آساني رام هيچكس نمي

چـه   .بـه اينجـا رسـيده اسـت     شناسي جامعهبايد ببينيم كه چگونه شده كه  ،بنابراين. ديگر
را به اينجا رسـانده اسـت؟ و آيـا االن بـا      مقتضياتي وجود داشته است و چه اقتضائاتي آن

د از يك راه خيلي عادي منحـرف نخواهـد شـد؟ بـه هـيچ جـاي ديگـري        اقتضائات موجو
ـ   ه يـك سـقوط نخواهـد رسـيد؟ بـه يـك       نخواهد رسيد؟ به يك پرتگاه نخواهد رسـيد؟ ب

  خبري نخواهد رسيد؟  بي
 فرض كنيـد كـه   -گوييم در اسالم  ما مي .ما بايد مسائل تاريخي را مد نظر قرار دهيم

ود بـود و بـه   علم در حـال صـع   - تا قرن نهم هجري ،هفتم و هشتم هجريمثالً  تا قرن
خلـدون بـه    ابن كساني هم مانند. نهم هجري حالت سقوط پيدا كرد-ناگهان از قرن هشتم

ب بـه سـمت   نتوانستند و مرتّ ولي تالش كردند جلوي اين سقوط را بگيرند زنجيروار زور و
آقاي طباطبـايي  مثالً  ستاكه تا امروز هم ادامه پيدا كرده است و در همين را رفت سقوطي

. مطرح است مسألهدر حال حاضر نيز اين  ،بنابراين. كند مطرح ميرا اسالمي  زوال انديشة
كه قبل از  شناسي جامعه. كنيمتوجه  يعني ما از لحاظ تاريخي مسائلي داريم كه بايد به آن

آن دوره وجود آمد بـا شـرايط اجتمـاعي و اقتصـادي و فرهنگـي       هانقالب شكل گرفت و ب
شهرنشيني، رشد جمعيـت و   يعني يك سلسله مسائلي همچون رشد. خيلي مطابقت داشت

اصطالح يك سلسـله عوامـل    ي كه بهوجود آمد و سپس در همين خطّ هرضي باصالحات ا
  . نيز آمد و حرف حساب خودش را در اين ميان گفت شناسي جامعه ،جبري وجود داشت

هـاي   و در زمينهها   شهر نةروستايي، در زمي زمينة ، فرهنگ تا حدود زيادي دربنابراين
يكي از دسـتاوردهاي   انجام شده كه كار تحقيقاتي 350 حدودبا مشكل مواجه شد و  ديگر

بـوده كـه   هايي  شناسي تا قبل از انقالب بوده و تمام اين موارد در همين زمينه مهم جامعه
وده، خوب حاال اينكه آيا كامل ب .جامعه را به سمت مسائل داخلي ايران هدايت كرده است
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. صـحبت كـرد   آن در مـورد  تـوان  اي اسـت و مـي   يا نه، بحث جداگانه عيب بوده بوده، بي
ـ      شناسي جامعهخالصه اينكه  طـرف عملـي بـرود بـه سـمت       هدر دنيـا نيـز اگـر خواسـته ب

ـ  تكنوكراكسي و بوروكراسي رفته است؛ به سمت كارهايي كه به ي و از اصطالح از لحاظ فنّ
اقتصاد اينگونه بايد باشـد و  جمعيت اينگونه بايد باشد،  دهد كه مي لحاظ علمي راه را نشان

 وجود هبرد و رفاه ب مي آورد، سطح زندگي جامعه را باال مي وجود هاين امر، هماهنگي ب. غيره
  .آيد مي

يي كـه ديگـران در   هـا  حـرف . ق بيشتري وارد اين مسائل شويمو تعم تأملما بايد با  
خواهنـد   مـي  اي هسـتند كـه   ه شايد عد. را تكرار نكنيمها    دوباره آن كنند، بيرون تكرار مي

كم علما، دانشـمندان و صـاحبنظران بايـد     باشند، ولي دستها    حرفهمينطور سرگرم اين 
به اين فكر . »ما چيست؟ وظيفة«بپردازند كه در اين نكته ر و تفكّ تأملبه ها    بيشتر از اين

و » شـود كـرد   مـي  آنچـه « عبـارت به و بيرون بياييم » نبايد«و » بايد« كه از كلمة باشيم
آن كار را بكـن   اگر ما بگوييم اين كار را بكن يا .بپردازيم» آنچه براي ما امكانش هست«

 جوري انجـام دهـد؟   كار بكند؟ چهچه كسي هيچ كاري از دستمان ساخته نباشد، پس  ولي
اما بيشتر از هـزار   كنند مي را منتشر شناسي جامعه ارشاد مجلّةفرض كنيم آقاي دكتر مثالً 

 زيـرا  گويند من بايد صد هزار خواننده داشـته باشـم  بآنوقت ايشان  ،نسخه نيز فروش ندارد
واقعـاً   ب بايـد خُ. هست شناسي جامعهليسانس  شناس، ليسانس و فوق االن صد هزار جامعه

. خوانند را نميها    و اين روند نميها   پي اين كار آيا چرا مردم در اين امر را جستجو كرد كه
نظر من بايـد يـك مقـداري بيشـتر روي آن      سله مسائلي هست كه بهبه هر حال؛ يك سل

. سازي كنـيم خواهيم هفتاد عنوان درسي را بازنويسي و باز مي ما يك روزهمثالً  .كرد تأمل
 شناسـي  جامعه. ديگري ندارد فايدةهاي علمي بزند  بزرگي به رشته اين كار جز اينكه لطمة

مدرنيتـه   از كـلّ  عبارتي ديگـر بخشـي   به علوم انساني است و هم يك بخشي از آن و كلّ
يا هفده تـا   ، شانزدهايد؟ علوم اجتماعي پانزده تنهايي پرداخته به شناسي جامعهچرا به . است
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رود؟ آيا هنـر   مي ودش راآيا ادبيات راه خ. را بايد ايجاد كردها    اين علم مهم است كه همة
انـد و فقـط    در راههـا     ايـن  رود؟ آيا همـة  مي رود؟ آيا تاريخ راه خودش را مي راه خودش را

را هم بايد يك مقداري روشن كـرد  ها    نظر من اين از راه بيراه شده است؟ به شناسي جامعه
  .كه از اين حالت خارج نشود

آنچه كه ما االن با آن مواجهيم انتقاد به علوم اجتماعي است  .با سالم :دكتر گلچين -
بـراي مـا    مسألهبنده اين است كه صورت  عقيدة. شد هپرداخت شناسي جامعهبيشتر به  ولي

نـاقص  طـور   بهها   بسياري از چيز ،لي فرمودندروشن نيست و همانطور كه آقاي دكتر توس
نـوعي شخصـيت غيـر     واست ميخته شده نوعي درماندگي آبا در حال تكرار شدن است و 

ودمـان هـم   كه گاهي خن شدن به ماست تلقي در حالواقعي از اين رشته و از اصحاب آن 
خيلـي   كساني اسـت كـه ظـاهراً   حتّي  نه به نفع اين امر، نه به نفع ماست،. اندركاريم دست

  . كنند مي خيرخواهانه به اين حوزه انتقاد
 تخصصـي و  اي يي كه به هر حال رسالت حرفـه ها انسانعنوان  هب خصوص هما ب وظيفة

اسـت يـا روشـن كـردن صـورت       مسـأله روشن كردن دقيق صـورت   ،در اين زمينه داريم
در اين زمينه داريـم كـه در    ي بسياريعاهاما اد. تواند وجود داشته باشد كه ميهايي  مسأله

ـ  ،نيـز وجـود داشـت    جناب آقاي يوسفي، آقاي ميرسندسـي و آقـاي آزاد  ، بيان دوستان ا ام
شناسـي چنـين    كـه جامعـه  اين .»چيست؟واقعاً ها    نآشكل عملياتي «پرسش اين است كه 

 گونـه  را همـين هـا     ايـن  وزشي ما اينطور است يا آنطور اسـت؛ آماست و چنان است، نظام 
 شوند؟ ابعاد ايـن صـورت   مي شوند؟ از كجا استفاده مي چگونه مستندها    ا اينام گوييم؛ مي

ايـم كـه    علمـي آموختـه   كم از مشي ابهام دارد و ما دستواقعاً ها    اين چگونه است؟ مسأله
مـوارد را درس   نخودتان اي ،شما آقاي يوسفي. شناسي هم فرزند زمان خودش است جامعه

 نـوعي بـا زمانـة    انديشة اجتمـاعي بـه  . نام بردند ريترزايد، جناب آقاي دكتر آزاد نيز از  ه داد
شـود آن را از آن سـير تـاريخ اجتمـاعي      ايي دارد و نميخودش و با شرايط خودش پيونده
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  .بيرون برد كامالً
 همـة  قاعـدتاً  دستاوردهاي علوم اجتماعي بحـث خـواهيم كـرد و    دربابالبته ما فردا  
در توضـيح انتقـادات بايـد گفـت كـه انتقـادات از        .مورد بحث قرار خواهند گرفـت ها    اين

ـ   صورت ميها    مختلفي به اين رشتههاي  جناح ا ابهـامي كـه وجـود دارد، تكـرار     گيـرد، ام
را بـه عـادت و    گاهي هم خودزني وسيعي بين ما وجود دارد كه ايـن  وگويي  رات، خاممكرّ

عي دفـاع از خـود و نـوعي    نـو هاي  من رفته رفته جوانه نظر  بهالبته . دهيم تكرار انجام مي
واقعي در عين  يك نوع خودشناسييعني از آن دفاع كنيم،  اي كه ما بخواهيم هويت حرفه
صـحبت از نـوعي   . ايـن مثبـت اسـت    درحال شكل گرفتن است كـه  ،نگري تواضع و واقع

سـري از انتقـادات    ا صحبت از هويتي است كه دارد زير بـاران يـك  انديشي نيست، ام جزم
  . شود مي منفور

 آنچه كه در بـاب مثالً  .بسياري هستهاي  يات بپردازيم نكتهاگر بخواهيم به جزئ حاال
كنـيم كـه ايـن     مـي زماني مالحظـه  لحاظ  بهعنوان مثال  هب :بدان اشاره شد موانع معرفتي

. جديدش مطرح اسـت  م نزديك به سي سال است كه در دورةك مطالب در جامعة ما دست
ان هـم  را اعـالم كـنم، و البتـه خـود دوسـت      و صـفحات آن هـا     كتابتوانم آدرس  من مي

 -ممكن است با كـل علـوم انسـاني   . نيست شناسي جامعهخاص اصالً ها    اين اام دانند، مي
از اين بابت احساس رقابت شـود و فقـط    -علم انساني به معناي جديد و به معناي تجربي

بعضـي از انتقـادات فقـط بـه مـا       ،عبـارت ديگـر   به. ت كه اينچنين استنيس شناسي جامعه
يـا   شناسي جامعهر ما و تفكّ اين است كه علوم اجتماعي در جامعةبنده  گردد و عقيدة برنمي

دانشـگاهي و هـم در    شناسـي  جامعـه ما، هم در درون  در جامعة مسألهتالش براي تدوين 
  .غيرهاثرگذاري مثبت يا منفي و  اثرگذار بوده است، در جامعه نيز بيرون آن وجود داشته و

علـوم اجتمـاعي و    ، اين اثرگذاري را در حوزةفكنيمبياگر به تاريخ معاصر ايران نگاهي 
س دانشـگاهي، يـك   نبايد يك مدر لزوماً. كنيم مي در بين اصحاب علوم اجتماعي مشاهده
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نيـز بـه موضـوع    هـا     از سوي آن اگرحتّي  ولي. هم بوده باشد شناسي جامعهكرسي خاص 
روندهاي جامعه كـه ممكـن   بسياري از  بزرگ در جامعه و درهاي  بنگريم بسياري از پديده

ـ   چرا بايد بگوييم سهم نداشـته . اند تهسهم داش ،باشند است خوشايند يا بدآيند بوده اانـد؟ ام 
ي ديگر نيز بايد عملياتي شـوند و مواضـع و مسـتندات آن    ها حرفو ها    حرفهمين حتّي 
ينـيم كـه كجـا    بب و مـا دقيقـاً   گويي خارج شويم ياز اين حالت كلّ تاد ننشان داده شو دقيقاً

ديـد  يـا نيسـت، ته   اي براي آن موجـود هسـت   چه جنبه ما چيست،هاي  ايم، داشته ايستاده
  .شود براي آن انجام داد مي چه كارهايي يا نه و كننده است

نقـد   -ليعنـي ميزگـرد او   –موضوع اين گردهمايي  ،البته آقاي دكتر :دكتر يوسفي - 
ـ  بنابراين مـا بايـد درجـه   . و بيرونيعلوم اجتماعي است، نقد دروني  ل را داشـته  اي از تحم

قابل انكار نيسـت كـه ديـن و    اصالً  اين .شما اين انتقاد را وارد ندانيدمثالً  اگرحتّي  باشيم
ر ديني و ذهنيت ديني در تمام عمل اجتماعي و در كنح اعمال فـردي و اجتمـاعي مـا    تفكّ

 ي مطـرح سـؤاالت گـاهي   .شـود  مي طرحمسر كالس  سؤاالتبسياري از حتّي  .نهفته است
ـ . پاسـخ دهـيم  هـا     شود كه ما بايـد بـه آن   مي يعنـي نسـبت ديـن بـا     ! فرماييـد  ت مـي دقّ

توانيـد   نمي يعني شما. پاسخ دهيم شناسي جامعهرا بايد به هر صورت به بيان  شناسي جامعه
ايران تعريف روشني پيـدا نكـرده    در جامعة شناسي جامعهنسبت دين با مثالً  انكار كنيد كه

نين و افرادي كـه عقايـد   متدي بعضاً سؤاالتي خيلي دقيقي به ها پاسخ شناسي جامعه. است
 از مـا  شناسـي  جامعـه ي در درس سؤاالتبه دانشجوياني كه  ادهد ام ، نميخاص ديني دارند

 ،كنـيم  مـي  ا بيانوقتي تفسير يا قرائت دوركيمي از دين رمثالً  .پرسند پاسخ خواهد داد مي
نيز بايد جـواب   شناسي جامعهشود كه بايد جواب بدهيم و به زبان  مي زيادي ايجاد سؤاالت
بايد بـه   ،كنيد مي وقتي تفسير ماركسيستي را از دين يا ايدئولوژي ديني بيانمثالً  يا. دهيم
  . كنند جواب بدهيد مي ي كه دانشجويان مطرحسؤاالتآن 

پاسـخ  هـا     ايـن  به واقعي است و بايدكامالً  سؤاالتوجود دارد كه اين  زيادي سؤاالت
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اسـخ  را در اين سـي سـال پ  اول   چند پرسشهر. نيست كه پاسخي نداشته باشيم اين. داد
اي طـرح شـود، سـپس     مسأله گيرد كه مي اي صورت مهم اين است كه بهانها ايم، ام نداده

براي ايـن امـر    عنوان مثال، هب. كند مي عملي پيدا جنبةي و بعد از آن نيز انتقاد به شكل كلّ
در ايران دچار يك چالش اساسي بوده است، من مسـتندات   شناسي جامعهكه نسبت دين و 

ـ   از جرگةكساني مثالً  ام كه كر كردهفراواني را در اينجا ذ شناسـي  جامعـه ال كنشـگران فع 
حتّـي   .شـواهد خيلـي روشـني داريـم     اند، در اين بـاره  اند و شهرت ماركسيستي داشته بوده

 نبايـد . وجـود داشـته اسـت    شناسان جامعهمجادالت زيادي بين علماي مذهبي و برخي از 
 دچـار چـالش   شناسي جامعهاجتماعي را براي پيوند  اين امر اين زمينة. را انكار كنيمها    اين
كـه اثرهـاي    را و تفسـيرهايي مسـتندات   ،منـابع . كند مي كند و اين تعارض را آشكارتر مي

بـا  هـا     برخـي از مخالفـت   م در جامعـه داشـته و گـاهي مسـتند بـه     داري هـ  خيلي ريشـه 
وجـود دارنـد   هـا     ايـن  ببينيم در شرايطي كه .كنيم تلقّي بايد واقعي شود، مي شناسي جامعه
. يمكن تلّقي تكراري را عوام زده ياها    اين مواجه شويم، نه اينكهها    توانيم با آن مي چگونه

 را تكـرار هـا     حرفايم مشكل خودمان است كه سي سال است همين  اگر ما پاسخي نداده
ـ  م چرا اين كار را انجام ندادهكنيم، بايد ببيني مي  انايم، نه اينكه ديگران را عوام بدانيم و آن
كننـد و مـا نيـز     مـي  هم كنيم، و ما خودمان را ضعيف بدانيم و بگوييم كه ديگران نقدرا متّ

مـان نيـز يكـي     هـاي  مان يكي و پاسـخ  سؤاالتبنابراين اگر . كنيم مي را تكرار آنانسخن 
ي هـا  پاسـخ بايد از اين تنگنا عبور كند، يا  شناسي جامعهاين مشكل خودمان است و  ،است

داشـته   ،دهـيم  مي درس عي جامعه و دانشجوياني كه به آنانواق سؤاالتخيلي واقعي براي 
در عين حال؛ اين يك ديدگاه است و همانگونه كه عرض كردم بايد مستندات اين . باشيم
 اثبـاتي داشـته باشـد و نيـز     ةشما را كامل فراهم كنيم تا جنب هاي و اين فرمايشها    بحث
ت عقلي و منطقي داشته باشدقو.  

ـ  گيـرد،  مـي  حالت ميزگرد به خودها    بحثاينگونه  ببخشيد، ظاهراً :دكتر گلچين - ا ام
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ام و  ده خداي ناكرده قصد اهانت نداشتهبايد بگويم كه بن ،قبل از اينكه كل بحث گرد شود
قاطع با طور  به شايد بتوان گفت بنده صرف نظر از اين قضيه؛. معناي حرفم نيز اهانت نبود

 قـرار را در كجا ها    آن ا اينكه بندهكه شما فرموديد موافقم، ام هايي و نكتهها   اكثريت ايراد
 متفـاوت اسـت و ممكـن اسـت در برخـي از      ،كـنم  مي دهم و چگونه راجع به آن بحث مي
عرض بنده بيشتر اين بود كـه مـا در عـين    . داشته باشيم مسألهبا هم تفاوت طرح ها    اين

تمايزي قائـل شـويم ميـان     بايدا آمادگي انتقاد به خودمان را داشته باشيم، امبايد حال كه 
 هـاي  گيريم و ايـراد گـرفتن   كنيم يا آن ايرادي كه داريم به خودمان مي مي كه طرح نقدي

شايد از مواضع قـدرت يـا هـر     و اي حرفه نيستند و از موضع غير حرفه ديگراني كه در اين
تري داشته  مسألة دقيقما بايد طرح  براي اينكه قاعدتاً گيرند؛ مي موضع ديگري دارند ايراد

  . باشيم
ـ  الرحمن اهللا بسم :دكتر زاهد -  هـاي  اسـتفاده كـردم از فرمـايش    اينكـه اول   .رحيمال

 الًاو بايـد بگـويم كـه   . خواهم بيان كنم خيلي مختصر است عرضي كه مي. دوستان گرامي
علـم   يعني نگران نباشيد كه اختالف نظر داريد، چون اساساً. شود مي علم با اختالف شروع
گيـرد و   مي نظري صورت اتّفاقافتد، بعد  مي اتّفاقها    بحثشود،  مي با اختالف نظر شروع
يعنـي مـا بايـد هميشـه     . شـود  مي نظر باز اختالفات جديد طرح اتّفاقسپس بر اساس آن 

 و -هـا     براي اينكه اين مباحثات تداوم پيدا كند و برسيم به توافق ،دنبال اختالف باشيم به
بعدي، اختالف بعدي و  ةپلّسپس  -همانگونه كه آقاي دكتر فرمودند به يك اجماع برسيم

 ،آيـد  مـي  منظر  بهكشور  شناسي جامعه نقطه ضعفي كه در مجموعة. امه دهيمهمينگونه اد
هـا     ملمـوس نيسـت، يعنـي بعضـي    هـا     واقعيت اجتماعي بـراي خيلـي   يكي اين است كه

ن اجتماعي واقعيت خارجي ندارند كه خود ايهاي  رشان بر اين است كه جامعه يا پديدهتصو
  .آورد مي وجود هما ب امر يكسري مسائل را براي رشتة

ل   من طرح نظر  بهكه اين  -م اينكه؛ اگر پذيرفتيمدوكـه يـك    - وجود علم اسـت او
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 خواهيم راجع به اين پديده بحـث كنـيم طبيعتـاً    مي وقتي كه واقعيت اجتماعي وجود دارد،
بايـد   روش روشني داشته باشد،اشته باشد، مند باشد، بايد منطق د بحث و گفتگو بايد روش

فانه باز در اينجا متأس .رسيم مي كنيم به چه نتايجي مي بدانيم كه با سلسله مراتبي كه طي
همانگونه كه آقاي . كنيم نمي را از پدر و مادر اين روش تحقيق تفكيكها   ما اختالف نظر

يعنـي هـر   . استشناسي  شناسي و هستي ، روش تحقيق مبتني بر معرفتدكتر نيز فرمودند
شناسـي در پـس    شناسي و يك هستي يك معرفت كنيد قطعاً مي روشي را كه شما انتخاب

 ،شـود  مـي  مالحظه شناسي جامعه رشتةمن چيزي كه در دنيا در اين  نظر  به. آن وجود دارد
انـد كـه بـر اسـاس مبـاني       تالف نظـر را پذيرفتـه  دنيا اين اخـ  شناسان جامعهاين است كه 

اجتماعي با  مختلف ساخته شود و پديدة هاي روشمتفاوت  شناسي هستيو  شناسي معرفت
زي كـه بنـده در انگلـيس    يعنـي رو . آن روش مورد بررسي قرار بگيرد و به نتيجـه برسـد  

ي كه با استاد راهنماي خودم داشتم بـه  ا هاي اوليه تحصيل شدم، در صحبت مشغول ادامة
كـنم كـه شـما     نمـي  من هيچ دخالتي گفت. خواهم چنين كاري انجام دهم اوگفتم كه مي

يعنـي  . آن هماهنگ باشـد  مات كار شما با نتيجةفقط بايد مقد. خواهيد كار كنيد چطور مي
خاص خودتان را  شناسي هستيو  شناسي معرفتپذيرد كه شما مباني  مي دنيا شناسي جامعه

ضـمن اينكـه   . اي برسـيد  را بر اساس آن بسازيد و به نتيجهسپس روش كار  تعريف كنيد،
هم همين كار را بكنند، نـه اينكـه بگوييـد حـاال      آنان اين حق را به ديگران هم بدهيد كه

كـنم، ايـن روش را مـن دارم     مـي  را من انتخاب شناسي هستيو  شناسي معرفتاين مباني 
 شناسي هستيو  شناسي معرفتتوانند مباني  مي نه، ديگران هم. ديگران هم مثل من باشند

يـك  هـا     ايـن  با هم هماهنگ باشد يعني همـة ها    اين شته باشند، بايد همةخودشان را دا
اي كـه   پيـدا شـود و نتيجـه   ها    آن مفقوده بينهاي  سيستم را تشكيل دهد، نه اينكه حلقه

  . عا باشدادشود، فقط يك  مي گرفته نهايتاً
شناسـي  جامعـه  ر ما بر اين مسائل بنيـادي رشـتة  ر من بر اين است كه اگبنابراين تصو 
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آن  ،و اگر روي اين مسائل بنيـادي توافـق كنـيم    -كار زياد سختي هم نيست -فكر كنيم
بنـده بايـد    .خـواهيم داشـت   ،داشته باشيم شناسي رشتة جامعهرشد و جهشي را كه بايد در 

كه آن مباني متفاوت  اي شود، و اينكه ديگري مي گونه ذيرم كه با اين مباني نتيجه همينبپ
حال اگر بحث سياست نيز مطـرح شـود،   . آن نيز بر همان اساس خواهد بود نتيجة ،را دارد

؛ بايـد تـا   عبارت ديگـر  به. داند كه كداميك از اين دو را انتخاب كند مي خودش سياستمدار
، در فضـاي علمـي ايـن اسـتقالل     ي سياسي جدا كنيمها بحثرا از  شناسي جامعهحدودي 

سياسي نيز اين حق را قائل شويم كـه بـه هـر     اي ارادةطبيعتاً بررأي را بپذيريم و سپس، 
كتـابي را كـه    همانند كتاب كـه شـما هـر   . كه تمايل دارد بپردازد هايي يك از اين تحقيق

  .خوانيد مي كنيد و مي عالقمند هستيد خريداري
هم پيشنهاد شده است، مثـل  ها   اين عناويني كه براي ميزگردبا البته  :دكتر يوسفي -

دسـتاوردهاي علـوم   «، »نسبت علوم اجتماعي در ايران با اقتضائات بومي و علم جهـاني «
بـه  . ، ممكن است باز خيلي از اين انتقادات دوباره مطرح شـود »اجتماعي در ايران و جهان

اول   اگر تمرين. مقداري به اين سمت نيز متمايل شودها    بحثهر حال اميدوار هستيم كه 
ايـن   ،به رو بود، در تمرينات بعدي كـه اميـدوارم ادامـه پيـدا كنـد      ما مقداري با مشكل رو

شـود نيـز بـه موضـوعاتي      مـي  كـه طـرح   هـايي  لذا خيلي از اين نكته. ايجاد شودتمايزات 
ي كه ما انجـام  ا مسألهشايد همين طرح . ي بعدي مربوط استها نشستگردد كه به  بازمي

در عين حـال ايـن جلسـه    . كند عناوين ميزگردهاي بعدي نيز تالقي پيداداديم با برخي از 
 قـرار اسـت در   اهللا كسب تجربة بهتر كه انشاء نشست است، تمريني است براي-يك پيش

ا مطلبي را طرح كردم به نوعي هم كه اينج كنگره ارائه شود و دوستان فرصت دارند و منِ
 يجـد توجـه   يي كه نشـان داده شـده حتمـاً   ها و واكنشگفتند كه دوستان  هايي اين نكته

  . انجام خواهم داد كنم و مواردي كه قابل تجديد نظر باشد را حتماً مي
ابتداي مطلب خود اشاره داشتم كه بيشتر مطلبي كه تهيه  در من: دكتر مير سندسي -
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را  تلقّـي  يعنـي مـن ايـن   . بود شناسي جامعه معطوف به مخاطبان خارج از حوزة كرده بودم
گيـري در   جاهايي كه منابع مالي و تصميمما سطوح قدرت يا سياست يا  دارم كه در جامعة

ي هـا  ارزشو هـا     دارنـد كـه خواسـت    شناسـي  جامعـه عي را از ست، چنين توقّاختيارشان ا
هايي كه مـن عـرض    صحبت. را دنبال كنندها    آن وايدئولوژيك را باز نمايي و باز تعريف 

مثابه علم و  هرا ب شناسي جامعهبود، كه در واقع اگر ما ها    بيشتر ناظر به آن خواست ،نمودم
 ،تفكيك كنيم، مهم اين است كـه در مراحـل بعـدي   از هم مثابه فلسفه  را به شناسي جامعه

بيشتر خواستم پاسـخي بـه ايـن    . و در بستر اجرايي شدن قرار بگيرد پذيرفته شوداين امر 
. اي دستگيرمان نخواهد شـد  را ادغام كنيم، چيز قابل مالحظه ما اين دو افراد بدهم كه اگر

اسخ داده شود، نيازمند به يك معرفتي و معقول پ صورت بهها    اگر قرار است به آن خواسته
دنبـال   ،كنـد  مـي  اليـت جديـد، كسـي كـه فع    در اين رشـتة . بي ديگر نيز هستيمجان رشتة
ديگر برچسب سـوگيري ارزشـي،    خواهد كه مي رايي ها يي خواهد رفت، يا خواستهها ارزش
م نيسـت، بلكـه   مـذمو هـا    تن آنجا نه مباحث،خورد و اين  نميها    آن مدارانه بودن به ارزش

ـ   شناسي جامعهاگر  ،نيست؛ و بالعكس همپسنديده  اليتي بـرود، بتوانـد ارزش   نيز در پـي فع
  .دنبال كندرا با فراغ بال بهتري  -كه بيطرفي ست -بنيادي خودش 

 البتـه . كنـد  مـي  خاتمـه پيـدا  اول   اينجا ميزگرد. كنيم مي رخوب تشكّ: دكتر يوسفي -
انـد و   هايي كه دوستان گفتـه  از آن داشته باشيم، جز فرمايش بندي روشني توانيم جمع نمي

  . برداشتي كه از هر سخني به عمل آمده است



  
  
  
  دومميزگرد 

  نسبت علوم اجتماعي در ايران با اقتضائات 
  بومي و علم جهاني

  
  دكتر فرهنگ ارشاد: مدير ميز گرد

خواهد مناسبات و اقتضائات علوم  مي ،است مشخّصهمانطور كه از موضوع اين بحث  
به شرايط داخلي و شرايط علم در جهان بررسي كنـد و همـانطور كـه    توجه  اجتماعي را با

هـا     نشسـت در ايـن   قـرار نيسـت كـه   ، مطـرح كردنـد  اول   در ميزگـرد  آقاي دكتر يوسفي
افسـانه  خانم دكتر  قاي دكتر ناصر فكوهي،آ سخنگويان اين نشست. ارائه دهيم بندي جمع

 -تـوانيم   مـي  ما .فرمايند مي رضايي هستند كه مطالبي را بيان دمحم كمالي و جناب آقاي
سـباتي بـين   مشاهده كنـيم كـه چـه منا    -اند ستاري كه در اختيار ما قرار دادهبر اساس پيو

رفـت   مي شايد اينجا انتظار(علوم اجتماعي و علم در جهان  حاظل اقتضائات داخل كشور به
به همـين دليـل بايـد رابطـة بـين ايـن       . برقرار است )علوم اجتماعي در جهانكه بگوييم 

 ويـژه  بـه لحاظ روشي و رويكردي بررسي كنيم،  لحاظ موضوعي و هم به مناسبات را هم به
  . اقتضائات داخلي

شـود كـه مـا     مـي  زامـات يـا اقتضـائاتي باعـث    لحاظ موضوعي چه ال در هر صورت؛ به
، بايد ديد كه ما در ايـن  رفته استال گر علوم اجتماعي زير سؤا. موضوعاتي را دنبال كنيم

هـا     يعني در عين حال كه از اولويـت  .ايم چه موضوعاتي را پيش گرفتهبحث درباب  ،ارتباط
هـا     آيـا ايـن اولويـت    اولويـت هسـتند،   گوييم كه اين موضوعات در مي كنيم و مي صحبت
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ايـم كـه بتـوان گفـت      به اشتراكاتي دست پيدا كردهها   معيارهايي دارند؟ آيا براي آن معيار
در شهر تهـران يـا شـهرهاي    مثالً  اين است كه مسأله ترين مهمو . معيارهاي ما اين است

چـه   ميليوني ديگر، اين شهرنشيني متراكم و فشرده و اين جمعيت متراكم و افسارگسيخته
ـ  )نشـيني و ترافيـك   همچون حاشيه(مسائلي  در بسـياري از مواقـع   . وجـود آورده اسـت   هب

 شود و آنگاه با برقراري رابطـة  ميمطرح ها    معلول وها    تبدون پرداختن به علّموضوعاتي 
شود ي صرف، تحليل ارائه ميكم.  

 ،ي و كيفـي كمروش ورد ما با شيوة برخروش برخورد ما با علم و علوم اجتماعي است، 
از نقد  صحبتهمين روش مكانيكي باعث شده است كه  رسد مي نظر  بهو  ستامكانيكي 

 علـوم اجتمـاعي ذاتـاً   اين در حالي اسـت كـه    .به ميان آيدبيروني و دروني علوم اجتماعي 
كنـد، بـه فكـر     مـي  ار آن كسي است كه نقدشناس و خدمتگز ادترين جامعهنقّ .ادانه استنقّ

تر بـود و خيلـي از راه    كه اين راه اگر اينگونه بود درستكند  مي ه است و بيانمردم و جامع
و سـردر گمـي چيـز     مسـأله دهيم اگر اجرا شود گاهي اوقات جـز   مي را كه ما ارائهها    حل

  .ديگري ندارد
روش منطقـي و اصـولي اسـت؟ در    واقعـاً   گيـريم  مي ي كه پيشهاي روشبنابراين آيا  

ولـي   ؛شود انجام مييكسري تحقيقات سودمند و باارزش گرفته نيز  صورتهمين تحقيقات 
ـ  طور مناسب تا بهآيا همين تحقيقات را كسي مشاهده كرده  صـرفاً   ؟دنكـار گرفتـه شـو    هب

تي فرامـوش  كـن پـس از انـدك مـد    گرفتند لجايزه و  تشويق شدندكاربردي  برخي موارد
   .و عملي نگرديدند شدند

بايـد ببينـيم    اين است كـه روشي با آن روبرو هستيم لحاظ  به ديگري كه باز هم نكتة
 ألةمسـ  و از ابتـدا مطـرح كـرده    آگوسـت كنـت  كـه   را اين علوم اجتماعي محوريمسألة 
دنبـال   بـه بحران فكري در علـم   رسد نظر مي به. ايم بوده است، چگونه درك كرده يمحور

گرفتـه و   نيـز  امان علـم را بحران اقتصادي و سياسي است، بحراني در انديشه هست كه د
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علـم را بپـذيريم و    پروبلماتيك بودن الزم است. علوم استعلوم اجتماعي نيز يكي از اين 
ام، اشاره شده  كردهترجمه  تازگي به اي كه در مقاله. ا بيان كنند، نظرات مختلف خود رافراد
ي كـه علـم   بحران همچون مدرنيسم شده است؛ انگاري مستانة پست كه غرب دچار پوچ بود

 سـوي و از  .چنين فضـايي  در زند مدرنيسم به آن بحران دامن مي پست و به آن دچار شده
تحقيـق   اليـت و كـدام  كـدام فع  .اسـت  گرايانه مكانيكي تحقيقات پوزيتيويستي كمي ،ديگر

مفيـد   دارد كه تحقيقاتتوجه  و به اين كند مي ما را بررسي علمي است كه واقعيات جامعة
   .داشته باشد يباشد يا نتايج كاربرد

م كه بحث خود را كني از سخنرانان ارجمند دعوت مي به اينكه وقت تنگ استتوجه  با
سخنرانان اين ميزگرد به ترتيب آقاي دكتر ناصر فكوهي، خـانم دكتـر افسـانه    . ارائه دهند

د رضايي هستندكمالي و آقاي دكتر محم.  
  

  »در علوم اجتماعيجهان محليت «: سخنراني
  دكتر ناصر فكوهي: سخنران

و  نمكـ  مسألهكنم تا طرح  در خدمت دوستان هستم تالش ميكه  در اين بيست دقيقه
بـا مبـاحثي   ها   شود و بعد مي ي كه در اينجا مطرحسؤاالتاميدوارم با . بحث را مطرح نمايم

در هر . بتواند ادامه پيدا كند اين بحث شود، مي شود يا مطرح مي كه در جاهاي ديگر نوشته
بحثي نيست كه انتظار داشته باشـيم در يـك جلسـه و در    . صورت اين يك بحث باز است

بحثـي كـه در اينجـا تحـت عنـوان اقتضـائات علـوم        . دست يابدراه  به يك ساعت بتواند
بنـده بـيش از هـر چيـز بايـد ديـد        وم انساني مطرح شده است، بـه عقيـدة  اجتماعي يا عل

از علـوم اجتمـاعي    قـبالً . نـه ي كه براي آن تعيين شده چارچوب درستي است يـا  چارچوب
يـك مجموعـه    عنـوان  بـه اجتماعي -، امروز بيشتر، از علوم انسانيآمد صحبت به ميان مي

  .قابل بازگشت يا جدا شدن از هم نيستندها    اين دليل اينكه شود، به صحبت مي
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 دانم؛ ولـي  جا مي نقل كردند، به كنت از ارشاد جناب آقاي دكتركه  اي را بنده هم نكته 
آن كنـت  اين است كه دويست سال زمان نياز داشتيم كه درك كنيم، امـا   كنتفرق ما با 

اده اي كه انجـام د  قابل جدا شدن نيستند و در طراحياصالً  زمان فهميده بود كه اين علوم
بـاالترين نقطـه قـرار    خالق را در ترين رده و علوم انساني و ا بود، علوم طبيعي را در پايين

سيصد  برسيم، كنتبنده همانطور كه دويست سال الزم بوده تا به حرف  عقيدة به. داده بود
چـه چيـزي را    روسـو  ژان ژاكرسد كـه  بالزم بوده كه جهان امروز به اين درك  هم سال

تقابل انسان با طبيعت را و اين نكته را  سيصد سال پيش پروبلماتيك وي .بيان كرده است
امـر   كند و تـازه امـروز مـا بـه ايـن      مي مطرحتواند به نابودي بشر بيانجامد،  مي همين كه

شناسي و نـه   اجتماعي است، نه جامعه-راين اولين كادر براي ما علوم انسانيبناب. ايم رسيده
  .قابل جدايي نيستندها    اين ،علوم اجتماعي

 شـود؛ خـود واژة    مي اقتضائات مطرح عنوان به درباب آن چيزي است كه مين بحثدو
بحثي كه . تواند آنطور كه بايد و شايد چيزي را برساند نمي معنايي است و اقتضائات واژة بي

آن چيزي كه  رسد نظر مي به وجود دارد اقتضائات نيست، بلكه يك آسيب و بحران است و
انسـاني وجـود   -اين است كه بحران علوم اجتماعي ،شود مي در جهان راجع به آن صحبت
ـ  ايـن نكتـة  . ان نيست، بلكه جهان اسـت دارد و كادر اين بحران نيز اير ي اسـت، مـا   مهم

ه خودمان و مسـائلي  نگا چيز را از دريچة بايد همهكنيم  مي فانه گرايشي داريم كه فكرمتأس
يادآور شد كـه  ها    بايد به ايراني دائماً. گذرد ببينيم مي ايران كه در يك دايرة خيلي كوچك

 صـدم  پـنج  شـود  مـي  ثروتي نيز كه ايران توليد صدم جمعيت جهان هستيد و كلّ شما يك
 تر باشد، ولـي مؤثّرتر و  ايران بايد خيلي بزرگ البته ما معتقديم كه. درصد جهان هم نيست

خـواهيم جهـاني    مـي  اگر. تواند اين امر را توجيه كند باستاني نمي تمدنداشتن يك صرفاً 
سـازي يكـي از ايـن     عقيدة بنـده بـومي   به اًاتّفاقباشيم بايد ابزارهاي آن را تأمين كنيم كه 

ام و معتقـد   سـازي بـوده   طرفدار بـومي  پيشها    بنده از كساني بودم كه از سال. ابزارهاست
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 د كـه هـم  خالف علوم طبيعي، علـومي هسـتن   علوم انساني و اجتماعي، به اًاتّفاقام كه  بوده
تفاوت علوم انساني و اجتماعي بـا  . سازي شوند سازي شوند و هم بايد بومي توانند بومي مي

دليـل آنكـه علـوم     بـه  علوم طبيعي در همين نكته است كه در علـوم انسـاني و اجتمـاعي   
ـ   آنكه و مفاهيمي روبرو هستيم كه بدونها   با رويكرد اي هستند، پيچيده ي در سـطح محلّ

  . نيستند كاربردو فهميده شوند، قابل تعبير، تعريف 
 تـري هسـتند،   ، بـه دليـل آنكـه علـوم سـاده     علـوم طبيعـي   ؛كنـت گـردم بـه    باز برمي

تـوانيم فيزيـك    مـي  مـا  عبارت ديگـر  به. تواند خيلي بيشتر باشد ميها    شمولي در آن جهان
كـه در  فيزيكي كه در ايران همانطور راجع به آن صحبت شـود  شمول داشته باشيم؛  جهان

تـري   ين امر آن است كه فيزيك علم سـاده ت اعلّ. انگلستان يا در آمريكا يا در هندوستان
داشته باشـيم كـه مفـاهيم،     اي شناسي جامعهتوانيم  نمي ؛ وليشناسي جامعهاست نسبت به 

 .گذرد مي فرانسه ياآمريكا  ياهند پاسخگوي چيزهايي باشد كه در  يشتعاريف و رويكردها
  . نيست پذير امكانچنين چيزي 

علـوم  . هـايش همـين اسـت    از جنبـه  ييكـ  ،وجود آمده هبحراني كه در سطح جهاني ب
 ،سياسـي هسـتند  هاي  و هژموني داليل تاريخي، زبانشناختي لي كه عمدتاًدالي اجتماعي به

: دو سه مـورد بيشـتر نيسـتند   ها   كشوراين . متمركز شده استها   در گروه خاصي از كشور
توانيد آلمان را نيز اضافه كنيـد   مي زيادي شما ؛ و با فاصلةسه، انگلستان، آمريكافران عمدتاً

كـه بـه انگلسـتان     بـاومن مثل ها    اين و امثال بككه آن هم در واقع آلمان نيست، آقاي 
مـا دو   ،بنابراين. در حقيقت شخصيت هستندها    اين اند، در واقع سمبل آلمان نيستند، رفته

هـا     ايـن  كشورهايي هستند كه داليل تمركز علوم اجتماعي در سه تا كشور داريم كه دقيقاً
 نيـز نقشـي  همچنـين زبـان   گـردد؛   لي است كه به تاريخ و روابط هژمونيكي بـاز مـي  دالي

  .كننده داشته است تعيين
لينگـوا   ز يـك بنابراين اگر ما ا. بنده علوم اجتماعي بدون زبان، مفهومي ندارد عقيدة به 
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تقليل لينگوا فرانكا  يكصحبت كنيم مثل انگليسي و بخواهيم علوم اجتماعي را به 1فرانكا
ـ  . تقليل بدهيمها    آن ر اجتماعي را بهبدهيم، در واقع بايد تفكّ  ياين يكي از مباحـث بحران

، يعني ساختار نابرابر جهاني كه امروز باعث بحران سياسي شده اسـت، بـه نـوعي در    است
بري را نـه فقـط بـين    بنـابراين شـما نـابرا   . سيستم علوم اجتماعي بـاز توليـد شـده اسـت    

حتّـي   بديهي است، نـابرابري را  يامر كه بينيد مي كشورهاي غربي و شرقي شناسان جامعه
شناسان  جامعه فرض كنيدمثالً  يعني امروز. كنيد مشاهده مي نيز بين خود كشورهاي غربي

كـه   شناسـان آلمـان، آن جايگـاهي را ندارنـد     جامعهحتّي  لهستان وشناسان  ايتاليا يا جامعه
چـرا  . اسـي اسـت  اين يك مشـكل اس . آمريكا و يا انگلستان و فرانسه دارند شناسان جامعه

دليل اينكه با واكنش در سطح مردم و نيز در سطح فكر عمومي و  مشكل اساسي است؟ به
چـه  يعنـي هر . كنـيم  مـي  برخـورد  تخصصيهاي  اي و ميدان حرفههاي  نيز در سطح حوزه

 :يايي و مردمان ايتاليا شـده اسـت  ايتال انشناس وجود دارد كه دغدغة جامعه تأملبيشتر اين 
محصـول   كـه  خودمـان را تعبيـر كنـيم    جامعـة هـايي   تا چه زماني ما بايد بر اساس نظريه

  !اند؟ بودهپردازان فرانسوي يا انگليسي يا آمريكايي  نظريه
سؤال  شود، ولي نمي صريح مطرح صورت بهامروز به داليل ديگري سؤال  ينهر چند ا

آميزي كه بين فرانسه و آمريكا از لحاظ فكـري وجـود داشـته     در روابط تنش. ي استمهم
وينـد و  گ مـي  فرانسوي چيزي كه در آمريكا به آن نظرية؛ توان ديد ، اين مسأله را مياست
وجود دارد و قادر به نفـي آن   يسممدرن ي به پستتمايل ياين است كه از طرفها    آن منظور

فرانسوي داشته  خواهند در مقابل انديشة كه مي هست نيستند، ولي از طرف ديگر مقاومتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lingua franca 

لينگوا فرانكا در معناي عـام بـه   . لينگوا فرانكا، در زبان ايتاليايي به معناي زبان فرنگي است
هـاي متفـاوت بكـار گرفتـه      شود كه به عنوان رابط توسط افراد با زبـان  ر زباني اطالق ميه

  .نمايند شود و از طريق آن با يكديگرمكالمه مي مي
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پرداز فرانسه نمودي از  هر نظريه .آمريكا دارد دانشگاهي حوزة باشند كه جايگاه باالتري در
  .استنابرابري درون علوم اجتماعي  حتصحيبنابراين يك بعد قضيه، . اين داستان است

كشـورهاي   نسبت بـه  سازي پتانسيل باالتري مسألة بوميدر كشورهايي مثل كشور ما 
ـ چند هزار ساله هسـتيم و سـنّ   تمدندليل اينكه ما  دليل آن چيست؟ به. دارد ديگر ر ت تفكّ

. مكتوب اسـت تي ت، سنّكم بعد از اسالم اين سنّ دست. ت داريممد اجتماعي بسيار طوالني
كنم وقتـي   مي را بيانسؤال  كه بنده نيز هميشه اين - شود مي مطرحسؤال  در اين جا اين
 كننـد، مثـل اينكـه ظـاهراً     مي سازي را مطرح بحث بومي شوم كه دائماً مي با كساني روبرو

سـازي را   بـومي هـا     ايـن  كنم قبل از اينكـه  يادآوري مي آنان به ،اند چيزي را كشف نموده
سازي را مطـرح كـرده    قبل ما بحث بوميها    آن را بگيرند، سالهاي  نمايند و بودجهكشف 
در فرانسـه   .را بـا يكـديگر مقايسـه كنـيم     ايرانو  فرض كنيد كه دو كشور فرانسه .بوديم
يعني خط به خـط  است، شده  ويرايشو رين اسالمي ترجمه متفكّي ها كتابتمامي  تقريباً

بـه آن   ري كه دائمـاً بزرگترين متفكّ. است شده و قابل استنادگذاري  آن بررسي شده و نت
ن ما نيـز بزرگتـرين و گرانتـري    تر از آن وجود ندارد و در دانشكدةكنيم، يعني باال مي استناد

بررسـي كنـيم و   را زبان فارسي حاال . ابن خلدون است ،اند سالن را به نام او اختصاص داده
گنابـادي كـه    يـك ترجمـة  . داريمفارسي چه چيزهايي ببينيم در مورد ابن خلدون به زبان 

هـيچ تيـپ ويـرايش بـدون هـيچ تيـپ        بـدون . معلوم نيست صحيح است يا غلـط اسـت  
علـوم انسـاني يـا علـوم      كنم كه در هـر حـوزة   مي بنده بدون هيچ اغراقي بيان. گذاري نت

داريـم كـه    ت بعد از اسـالم كتاب در سنّها   ر اجتماعي، در حال حاضر صداجتماعي يا تفكّ
م از اينكـه بخواهـد ترجمـه شـود،     ، بگـذري انـد  نشـده  يكبار هـم حتّي ها    اين هيچ كدام از

 كل بحث اين است كه وقتي ما از بومي شدن صحبت. گذاري شود، تفسير شود و غيره نت
بايد اينكار انجام شود و بايـد  . همين است، بومي شدن اينگونه استسؤال  اولين ،كنيم مي

  .اقل منتشر شوداين متون حد
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، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات    كنم پژوهشگاهي كه در آن قرار داريم مي فكر 
متـون فارسـي ميانـه را بـه      همـة  كار مفيدي كه انجام داده اين است كه تقريباً فرهنگي،

اوليـه انجـام    آل نيست ولي به هر حال ترجمة ايده البته ترجمة. ي ترجمه نموده استفارس
ـ  كار در اكثر متوني كه در حوزة اين. شده است انجـام نشـده    ،ر اجتمـاعي وجـود دارد  تفكّ

گونه بحث اين است كه چ. خام نيز ترجمه نشده است صورت بههاي اوليه  متنحتّي  .است
سازي در كشور ما  ؟ بنابراين بوميسازي كنيم خواهيم بومي مي ت خود،بدون استفاده از سنّ

مهمـي   مسـألة هـا    تن صورتي كه به عقيدة بنده نهبيشتر يك شعار تو خالي بوده است، در 
ام،  سـازي دفـاع كـرده    بوميبنده از . است اي اساسي و شرط جهاني شدن مسألهاست بلكه 

اينجاسـت كـه   . در خدمت رابطه با جهان است سازي بوميام  بالفاصله بعد از آن گفته ولي
 لوكـال،  بين سـطح  اي كه بايد دائماً يعني رابطه. شود مي مطرح 1گلوكاليزيشنواژه  معناي

حتّـي   سـطح قـومي يـا   مثالً  حال چه سطح محلي در مفهوم محلي كه ما در ايران داريم،
  . شود و سطح جهاني برقرارملّي  سطح شهرهاي كوچك و غيره، يا سطح

انـدازه  بـه همـان   نياز داريم  سازي بوميبنده معتقدم كه همان اندازه كه ما به موضوع 
، شـعار  سـازي  بـومي مقابـل شـعار توخـالي     نقطة. هستيمصال به سيستم جهاني اتّ مندنياز

چگونـه  . تر مشاركت در علم جهاني در ايـران بـوده اسـت كـه شـاهد آن هسـتيم       توخالي
كـامالً   خواستيم در علم جهاني شركت كنيم يا نرخ مشاركت را باال ببـريم؟ بـه طـرق    مي

بــه يكــي از  -كــه معلــوم نيســت چيســت - آي. اس. يآعي مثــل تبــديل كــردن تصــنّ
و هـم از  هـا     هـم از آمريكـايي   ،آزمايش عنوان به .ات علمي در دنياثبت مجلّهاي  شاخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را وارد ادبيات جهاني شدن نمود كه به معنـاي   glocalizationرابرتسون براي اولين بار واژه  .1
تواند  نگاه محلي جهاني مي. تماعي استهاي فرهنگي و اج جهاني شدن مقوله -روند محلي

بسـتر مناسـب را بـراي    ) زبان، دين، ساختار خـانواده (ساز خويش  با تكيه بر عناصر هويت
  .عنوان امر واقع، فراهم سازد تعامل با نظام جهاني به
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 الع نداشتند چيست تا اينكه برايپرسيديم هيچكدام اطّها   و افراد ساير كشورها    فرانسوي
و بـا  مكـانيكي   صورت به ينكها صرف ؛اين يك چيز ثبتي است گفتند توضيح داديم و آنان

 سـهم مـا در علـم جهـاني بـاال      ،سهم خود را در علم جهاني باال ببريماين ابزار بخواهيم 
. المللي افزايش يابد ر را انجام دهيم بايد مشاركت بينبراي اينكه ما بتوانيم اين كا. رود نمي

را  آنـان  داشـته باشـيم،   ابطـه ان خود در كشورهاي ديگـر ر بدون اينكه ما بتوانيم با همكار
رهـاي  كا ،مشـاركت كنـيم   راحتـي  بـه  دعوت كنيم، جلسات مشترك داشته باشيم، بتـوانيم 

يا يـك   ر ايرانيفرض كنيد يك متفكّ. ست معنا المللي بي مشترك تعريف كنيم، حضور بين
يعنـي   .نـدازه مشـكل دارد  المللي تا چـه ا  بيندانشگاه ايراني براي شركت در يك همايش 

كم دو  دست. عادل حداقل دو ماه حقوق استم المللي بيناينكه براي او شركت در همايش 
اين يـك  . ده در يك همايش چند روزه شركت كنسه ماه حقوق خود را بايد كنار بگذارد ك

بـه  اين امر . طرف قضيه است؛ از طرف ديگر نيز مشكل دعوت كردن يك پژوهشگر است
تـن از بهتـرين پژوهشـگران جـوان از بـاالترين      هـا     مشكل است كه ما اكنـون ده ي حد

م كه حاضر هستند به خرج خودشان و بدون هيچ مشـكلي  يشناس مي جهان راهاي  دانشگاه
بوروكراتيـك   اي مسألة ا به اندازهتشريف بياورند و كنفرانس دهند، تدريس كنند و غيره، ام

  . گذريم مي مشكل است كه از آن
 ابـزار  تـوانيم از طريـق   نمـي  امكان ندارد مـا هايي  در اين شرايط وقتي چنين همكاري

ي را بـه  زماني كه مـا مسـائل جـد   . يابيمو غيره به چيزي دست اي  .اس. يآعي مثل تصنّ
تخريب سيستم را ايجـاد  هاي  كنيم، در اين اشكال مكانيكي راه مي اشكال مكانيكي تبديل

عنوان مثال وزارت علـوم خواسـته اسـت تـا      هب -يكي از كساني كه عنوان بهبنده . ايم كرده
و بـه افـرادي دكتـرا اهـدا     ام  شـركت نمـوده  هايي  در كميسيون -قضاوت كنمها    آن براي
م كه تـوهين بـه كسـي    كن نمي اند، البته اسم كشور را بيان ايم كه از كشورهايي آمده كرده
. يآ قرار داده بود كه فرض كنيد سه تا مقالـة طي را شرها    آن كه وزارت علوم براي نشود،
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شـركت   ،دكتـرا بـدهيم  ها    آن داشته باشند تا در آن كميسيوني كه قرار بوده ما بهاي  .اس
آن طرف نيز نه زبان آن كشوري را كه تحصيل كرده بود بلد بود، نه زبان انگليسي . ندنماي

دكتـرا را بـه او اهـدا     ما نيز و عاميانه بلد بود زبان فارسي در حد .بلد بود و نه زبان فارسي
وقتـي  . نيز در دست داشت كه همه چاپ شـده بـود  اي  .اس.يآولي او سه چهار تا . كرديم

معناي آن اين نيست كه سيستم علمي مـا اينگونـه بتوانـد     رخ دهد،تواند  چنين چيزي مي
يك  سازي بومي. د انجام شودبايحتماً  سازي شود كه بومي مي بنابراين نتيجه اين. رشد كند
يعنـي  . گـردد  نمـي  جهاني است كه در خود غرب نيز وجود دارد و فقط به ايران بـاز  مسألة

جتمـاعي در آن  رواني كه در حـال حاضـر علـوم انسـاني و ا    هاي  انحصار زدايي از سيستم
و  )جهـاني ( 1گلوبـال م اينكه بايد بـين سـطح   ساز نيز شده است و دو تمركز يافته و مشكل

كه بنده وارد آن نشدم ولـي   -غير علمي چه در حوزة علمي و چه در حوزة) يمحلّ( 2لوكال
مشاركت نمايد  لوكال ةگلوبال بتواند در حوز رابطه ايجاد شود و حوزة - بحث مهمي است

  . گلوبالدر  لوكالو 
هاي مناسبي در نظـر گرفتـه    مكانيسم اجتماعي، بايدبراي بهبود وضعيت علوم انساني 

آن اين است كه سيستم سياسي بايد به سيستم علمي اعتماد  ترين مهمكه از جمله و  شود
انتقـاد   شناسـان  جامعـه اگر قرار باشد كه . اجازه دهد كه سخن خود را به زبان بياورد و كند

نداشـته  اي  ندارد، اگر هم قرار باشد انتقادي انجام بدهند ممكن است فايـده اي  نكنند فايده
. ندارنـد اي  كل انتقادي انجام ندهند ديگـر هـيچ فايـده   طور  به گر قرار باشد كهباشد، ولي ا

را بورس كند ها    آن بنده اينكه دولت هزينه كند، افرادي را تربيت كند و عقيدة ، بهبنابراين
ماند كه ما همان اندازه براي فـردي هزينـه    مي و توصيه نمايد كه سخني نگويند، مثل اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Global  
2. Local 
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ود، ولي فقط به اين شرط او را بپذيريم كه هر زماني نزد او رفتيم بيان كنيم و او پزشك ش
اين يك قرار داد است . همه هزينه نيست عقيدة بنده نيازي به اين به. دارد كه سالم هستيم

توان به فردي نسبت داد و نام پزشك را نيز به او تحويل داد و توصيه  مي كه از همان ابتدا
در ايـن  . زدبنـابراين حرفـي نخواهـد     دانـد،  نمـي  نيز چون چيزياو . كرد كه چيزي نگويد

ايـن   تر سر خودمان بچرخانيم، بلكه شايستهاصطالح لقمه را دور  صورت الزم نيست كه به
 شناسي جامعهبنده طرفدار اين هستم كه اگر قرار باشد . شناس تربيت نشود است كه جامعه

اين رشته تعطيل شـود و هـيچ اشـكالي نيـز وجـود       ،و علوم اجتماعي در ايران انتقاد نكند
  . بايد تعطيل كند تا ظرفيت انتقاد را پيدا كند ،زيرا كشوري كه ظرفيت انتقاد را ندارد. ندارد

دانـم كـه    نمـي  يعني .دانم كه چه بايد كرد نميواقعاً  عالم علوم اجتماعي عنوان بهبنده 
ـ   اگر قرار است ك. بايد انتقاد كرد يا چيزي نگفت  عمـل  هه سخني گفته نشود چـرا دعـوت ب

  .اي انديشيده شود چاره الزم است در اين باره. آورند مي
همـين ترتيـب از سـركار     كنيم از جناب آقاي فكوري و بـه  ر ميتشكّ :دكتر ارشاد -

ـ   مـي  كنيم كه مطالب خود را ارائه دهند كه فكـر  مي خانم كمالي دعوت ل ايـن  كـنم مكم
  . باشدها    صحبت

  
  »وجودي سؤاالتبومي شدن علوم انساني و «: سخنراني

  افسانه كماليدكتر : سخنران
نمـايم   مي كه عرضهايي  نكته امكان دارد اين .منماي مي خدمت دوستان سالم عرض

نظر بيايد از لحاظ صورت و ظاهر مقداري با عنوان آقاي دكتر فـرق داشـته باشـد، ولـي      به
. شدم كـه در كنـه مـاجرا مخـالفتي نـداريم      متوجه ،شنيدم مي هاي ايشان را وقتي صحبت

را قبـول نـدارم، زيـرا مطـرح      سـازي  بـومي ظاهر ممكن است بيان دارم كه لحاظ  به گرچه
  . نبايد بشود عقيدة بنده بهبايد انجام شود كه  سازي بوميكردند كه 



 انداز آيندة آن در ايران و چشمعلوم اجتماعي     48

 امـوري  مورد بومي شدن و اسالمي شدن و همـة بنده مايل هستم بدانم چه چيزي در 
  . ال وقوع استدر ح ،اخص علوم اجتماعي استطور  به علوم انساني و كه بر عهدة

دارم سـؤال   كند و در مـورد آن  مي كه به ذهن بنده خطوراي  در هر صورت اولين نكته
كنـد و مثـل    مي اين است كه دانش امروز تا حد خيلي زيادي هنوز از منطق پوپري تبعيت

بتوانـد چيـزي را رد    در حقيقـت اگـر  . يزي را اثبات كندعايي ندارد كه بخواهد چگذشته اد
  .پذيرد الع ثانوي آن را ميتا اطّ ،نكند
 وقتـي بيـان   .بيـنم  مـي  را مشـكل  كـه مـن آن  كنيم؛  مي در اينجا به مشكلي برخورد 
ط ايـران، در ايـن محـي    در فضـاي اجتمـاعي خودمـان، در جامعـة    داريم بومي كـردن   مي

كه محل ما يا بومي بـودن   اي ايم، موضوع يا ويژگي اصلي تهجغرافيايي كه در آن قرار گرف
وقتي علـوم  . قطعي داردهايي  و دين ما گزاره ست ديني ماهاي  ما دارد، قرابت آن با آموزه

در اين صورت تكليف علم و دين مـا   ،قطعي پيوند زديمهاي  اجتماعي و انساني را با گزاره
قطعـي  هاي  گزاره باشد و ما انسان را بر پايةداشته چيست؟ اگر قرار است كه دين قطعيت 

در اين قالب  و برخوردهايش راها    و كنشها   خواهيم رفتار مي دين تعريف كرديم و اكنون
شـود؟ علـم    مي اين چگونه آن تعريف كنيم؛ بيني كنيم، احتمال براي تفسير نماييم و پيش

غير قطعـي تعريـف كنـد و از    تواند  مي تواند رد كند و تا مي كه قرار است علمي باشد كه تا
از منظري جداگانه بـه قضـيه   . كند كه قطعي تعريف كند مي اين رويكرد تالش اين طرف،

و هـا     انسـان كند از پـايين و از منظـر    مي نگاه كند، از باال نگاه كند و علم بالعكس تالش
ما، از آن جايي كه بـا  در اينجا بومي شدن  عقيدة بنده به. به آن نگاه كندها    انسانبرخورد 

 بنده مخـالفتي نـدارم كـه اگـر آن را بـومي     . كند مي ديني شدن ما پيوند دارد، مشكل پيدا
. كنيم، حال بومي سكوالر به مفهوم غربي، قصد ندارم كه بيان نمايم اينجا بايـد بشـود   مي

، بلكـه  باشـد مـا بايـد در اينجـا سـكوالر      شـدن  كـه بـومي  مبني بر اينبنده عرضي ندارم 
تواند  مييعني جايي است كه محل بحث . استسؤال  خواهم بگويم اين براي خود من مي
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شـدن در كنـار    و بايد راجع به آن بحث كنيم كه چگونه قرار است ايـن رونـد بـومي    باشد
تا پارادايم جديدي در علم وارد نشده است، بـاالخره   علمي كه فعالً ديني شدن و اين روية

 ؟ فعـالً ادشود ايـن سـه چيـز را در كنـار هـم قـرار د       مي چگونه ؛روي دهد اتّفاقبايد اين 
آيد كه ما  مي وجود هاز اينجا بها    دقيق راجع به آن صحبت نمايم و اشكالطور  به توانم نمي

بـه محـض آنكـه شـروع بـه بيـان       . آوريـم  صحبتي به ميان نميها   اين چيز دربارة اصوالً
يابـد و ديـن    مـي  زيرا با دين پيونـد . شود بريده ميها    به طريقي صحبت كنيم، مطالبي مي

هـا     و اگر كسي از اين صحبت. يعني سياست ما و سياست نيز يعني يك چيز الهي براي ما
در هـا     بحـث براي ورود به اين اي  به ميان آورد يعني سخن ناپسندي زده است و ما اجازه

امكان دارد مشـكلي نيـز   . ا حل كنيماجتماعي نداريم و بنابراين قادر نيستيم كه آن ر ةحوز
شوم كه امكـان   مي متوجهكنم  مي بعضي مواقع كه به اين موضوع فكر. وجود نداشته باشد

تـوانيم وارد   نمـي  ي نيز اشكال نداشته باشد، ولـي نـه اينكـه چـون    كلّ دارد از لحاظ فلسفة
  . يف نماييمراحتي نيز آن را تعر هفضاي گفتمان آن بشويم، بنابراين قادر نيستيم ب

مسألة ديگر اين اسـت  اگر بومي شدن به معناي ديني شدن و اسالمي شدن نيز باشد، 
كـه اسـالم ايرانـي و قمـي و     هـا     بحثبگذريم از اين . محلي بودن ندارد كه اسالم داعية

جهـاني   داعيـة واقعـاً   مشهدي و غيره نيز احتمال دارد كه در آينده پيدا نماييم، ولي اسالم
خواهيم اين ملقمه را حل نماييم؟ قرار است بومي  مي بنابراين از يك طرف ما چگونه. دارد
شود و در  مي جهاني-بيان فرمودند محلّي فكوهي آيا اين چيزي است كه آقاي دكتر ؛شود

ي يعني هم آن را محلّ. شود چنين كاري را انجام داد مي يعني. شود مي عين حال ديني نيز
چيزهايي است كه به ذهـن بنـده   ها    اين .هم ديني و هم جهاني و هم بومي كنيمنماييم، 
آيـد و   نمـي  بنده بـر  چيزي است كه از عهدة. اس صحبت استكند كه پايه و اس مي خطور

  . مهمي است مسألةنيز  عقيدة بنده بهطرح نمايم و سؤال  فقط قادر هستم
كنـد،   مـي  پيوند پيـدا فكوهي آقاي دكتر هاي  به صحبتاي  گونه نكتة ديگري كه باز به
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ـ  ي بـراي تحقيقـات   اين است كه اين دانش جديد انساني و اجتماعي، چند تا استراتژي كلّ
اگـر  . دهـم  مـي  فقـط طـرح بحـث آن را انجـام     ،شـوم  نمي دارد كه بنده خيلي به آن وارد

 بـدانيم،  ياسـتفهام و  قياسـي ، يياسـتقرا كه وجود دارند را هايي  رويكردهاي اين استراتژي
براي چنين رويكردهايي در جامعه فراهم  اي ساختاريهاي  چه زمينه« :اين است كهسؤال 

در با هر رويكردي كـه قبـول داريـم،    ما براي اينكه اين علم اجتماعي را «و  »شده است؟
 فـرض كنيـد كـه مـا     .»ايـم؟  سـاختاري را فـراهم نمـوده   چـه   ،ارائه كنـيم  خودمان جامعة
ـ هـا     اين ؛نماييم سازي روشي كه آقاي دكتر فرمودند بومي خواهيم به همان مي ق بـه  متعلّ

 متوجـه ايشـان  هاي  چيزي كه بنده از صحبت. آيد نمي كشورهاي ديگري بوده و به كار ما
جا يكسان باشد ولي علوم انساني  قواعد فيزيك ممكن است كه در همه شدم اين است كه

يا سـراغ  . بايد به سراغ استراتژي استفهامي برويم مامثالً  يعني. و اجتماعي بايد بومي شود
واهيم انجـام دهـيم بايـد ايـن را     خـ  اگر تحقيقات استقرايي نيز مـي . تحقيقات كيفي برويم

ات ل و ابـزار انجـام ايـن تحقيقـ    وسـائ : ايـن اسـت كـه   سؤال  .شكل بومي تعريف كنيم به
 شـي انجـام  مـا دانشـگاهي هسـتيم و كـار پژوه     كجاست؟ كجا تعريف شده اسـت؟ همـة  

 .شوند نمي فيزيكي در آزمايشگاه يافتمثالً  دهيم و آگاه هستيم كه علوم انساني با ابزار مي
 بايـد . را با هر استراتژي بسـازيم ها   شوند و بايد اين ابزار مي در ميدان تحقيق خلقها    اين
تراتژي پيـدا  را تعريف كنيم و بعد اين تعاريف را در محل در ميدان تحقيق با هر اسها    اين
در هـر صـورت    .قياسـي و تجربـي و نظـري   هـاي   دادهحتّي  حال يا كيفي است، يا. كنيم

امنيتي است و مشكل مـالي و  كامالً  اين فضايي كه اكنوندر و  ؛طلبد تحقيق ميدان را مي
  ؟ ادا انجام دتحقيقات رتوان اين  چگونه مي وجود دارد،امنيتي و غيره 
ـ  ،را داريميي ها بحثما . ويژه نيز از جناب آقاي دكتر دارمسؤال  بنده يك خصـوص   هب

فـرض كنيـد در تحقيقـات    مـثالً   و اينكـه ها    در تحقيقات كيفي راجع به همين استراتژي
با اينكه يك تئـوري را  صرفاً  آيا. قياسي بحث اين را داريم كه تعريف عملياتي انجام دهيم
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مبناي بومي خودمان تعريف عملياتي نمـوديم حـل شـد؟     ايم و با دريافت كردهها    از غربي
كننـد كـه تعريـف     مي يعني در اين صورت بومي شد؟ يا در تحقيقات كيفي آنطور كه بيان

هـا     تعريف را بر مبنـاي داده  بايد در هر مرحله از تحقيق شما دائماً. سازي شود بايد حساس
 يابيد كه روند كـار چگونـه ايجـاب   ب تعريف كنيد و داده جمع كنيد و دروض كنيد و مرتّع

شود؟ آن چيزي كه آقـاي دكتـر    مي سازي بوميآيا اين . كند تعريف خود را عوض كنيد مي
همين است؟ در اين صورت اين چه فرقـي دارد   سازي بوميواقعاً  كنند آيا بيان ميفكوهي 

ـ    مي با آن كاري كه هميشه انجام ر از ايـن  داديم؟ آيا بومي شده بود؟ يا بـومي شـدن فرات
بـومي ارائـه   هـاي   است؟ چيز ديگري است و ما بايد نظريه بدهيم؟ اگر قرار اسـت نظريـه  

كه چيزهايي كـه   اين استصرفاً  اگر. شود مي ديگري طرحهاي  الدهيم در آن صورت سؤ
سازي كنيم كه اين كار ويـژه و جديـدي    اند را تعريف عملياتي و حساس ديگران بيان كرده

داده است؛ و اگر چيز ديگـري اسـت،    مي ي از ابتدا نيز اين كار را انجامنيست، علوم اجتماع
نيازهـاي   خواهـد و پـيش   مي جديد است، اين مبناي ديگري را نظرية اجتماعييعني دادن 

نكتـة ديگـر اينكـه اگـر     . اشاره خواهم نمودها    آن بحث بعدي به ديگري دارد كه بنده در
 مسـألة  آن ،جديـدي اسـت   اگر خلق كـردن چيـز  جديد علمي است، سازي پرداخت  نظريه

   .گرفت و بايد نيازهاي ديگري براي آن در نظر استديگري 
گيرند كه شما چـرا   علوم انساني و اجتماعي خرده مي بر ديگر اين است كه وقتي نكتة

چقـدر  هـا     آن كشـند كـه ببينيـد    هاي ديگر را به رخ مـا مـي   رشته معموالً ،ايد بومي نشده
ياد بگيريد و بومي شويد، اسالمي شويد و دستاورد پيـدا كنيـد،   ها    آن اند، از كردهپيشرفت 

چقدر مقالـه  ي آ..اس. يآقول آقاي دكتر در  حاصل كردند و بهچقدر پيشرفت ها    آن ببينيد
داوري واقعاً  چه كسي«كه ال بنده اين است ؤس. اند چقدر جهش علمي ايجاد كردهاند،  داده

غير انساني و اجتماعي بيان دارد كه اين علوم دقيق و  كه »انجام داده است؟اي  بين رشته
كه امروز صحبت از آن زياد اي  فيزيك هستهمثالً  -اند اين مراحل را طي كنند كه توانسته
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ها   معيار -اشته باشد د و پيشرفت نيز ندرا بومي كها   چيز است مبني بر اينكه توانسته همة
هـا     آن اند كجاست كـه  به آن دست يافتهها    آن اي كه اين تجربه .استكجها    آن و تجربة
 بنده اين منصفانه نيست و آن چيزي كه در مورد نظر  به؟ ايم دست نيافتهاند ولي ما  رسيده

ها    آن عالوه؛ آن علوم نيز چنين چيزي در مورد هفتاده است و بني اتّفاقدارند  بيان ميها    آن
فقط از معيارهـاي عـام علمـي در مكـان ايـران      ها    آن .باشند شده كه بومي شدهق نمحقّ

  . اند بومي نكرده اند و استفاده كرده
و  شناسـي  جامعـه در اقتصاد، ها    آن كه اكنون بحثها   ديگر اين است كه نهادگرا نكتة
دو م، پـرداز  نمـي  مطرح است و من خيلي به آن اجتماعي-ديگر علوم انسانيهاي  در رشته

ايـن  هـا     اين بحث. وابستگي به مسير طي شده و چسبندگي به تاريخ: مفهوم كليدي دارند
اقتصاد چگونه تاريخ را بـه  «دارند و عنوان آن اين است كه  هاردسوناست و كتابي نيز از 

ين اسـت  ا و ديگران ثنور ،ويليامسونكساني مثل  تمام دغدغة. »فراموشي سپرده است؟
در ايـن  . ايـم  كـرده هـا    تـاريخ را ر  بنده نيز اعتقاد دارم كـه  .ايد كردهها   كه چرا تاريخ را ر

ما . ب استانقالاول   اقلترين زمان به ما حد نزديك. ايم مملكت يكبار اين را تجربه كرده
هر كاري كه . ايم ايم، همه كار كرده ايم، بومي كرده اسالمي كرده. ايم اين كار را انجام داده

 ،ايـم  همين مكـاني كـه مـا در آن قـرار گرفتـه     اصالً  .ايم ته بود انجام دادهاز دست ما ساخ
دفتر همكاري حوزه و دانشگاه مسـئول اسـت، شـوراي عـالي     . مسئول كارهاي قبلي است

بايـد پاسـخ دهـد    . و بايد پاسخگو باشـد  است انقالب فرهنگي مسئوليت اين كار را داشته
طريقي مرزي كشيده شد به بلنداي آسمان نسـبت   بود و بهاي  گلخانهكامالً  زماني كه فضا

از اطـراف خـود خبـر    هـا     انسـان به خارج و رابطه خيلي محدود بود و فضا آنقدر باز نبـود،  
اسالمي شود و بومي شود؛ وقتـي ايـن را   واقعاً  فتد،بي اتّفاقنداشتند و مشتاق بودند كه اين 

سؤال  رند اين كار را ادامه دهند؟ اينكه اكنون قصد دااند  خواستند چه كاري انجام داده مي
  . بزرگي است
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طـور ديگـري شـدند،    هـا     انساناين است كه در اين فضايي كه  مسألهدر حال حاضر 
كننـد،  هـا    به همين منوال باقي بماننـد، ر  د هستند كه، مرداند يعني بر سر سه راهي مانده

چـه   كـه  انـد  اين سه راهي ماندهدر . ي شوندجهاني شوند، بومي شوند، اسالمي شوند، محلّ
  كاري بايد انجام دهند؟ 

 آخر بنده بحث راجع به عقل سليم علم است و بحثـي اسـت كـه از خـودم بيـان      ةنكت
انجام داده است و كتاب  اروموسكيدهند به كار درخشاني كه  مي كنم و دوستان ارجاع نمي

بينيـد، در   مـي  كه در علم آن چيزي طور كلّي بحث او اين است كه به. قشنگ بود او خيلي
اگـر شـما درون   . يعني علم بازتاب جامعه است. كند واقع علم فضاي جامعه را برجسته مي

ي است كه در جامعه روي داده است و علم، حـال و  اتّفاقبينيد بازتابي از آن  مي علم چيزي
را بازسـازي  احتمالي فضـاي آينـده   طور  به زند و وند مياحتمالي به هم پيطور  به گذشته را

ـ كامالً  گويد كه گذشته و حال را نميحتّي  كند و مي طريقـي   وده، بلكـه آينـده بـه   درست ب
  . دهد حال و گذشته درست بوده يا غلط بوده است مي نشان

. دهد مي مردم را نشانهاي  علم چيزي يا فرايندي ست كه تمايالت و انديشه ،بنابراين
و  شناسـي  جامعـه ردم آن را نخواسته باشـند؟ مگـر   توانيد علمي داشته باشيد كه م چرا نمي

ساير علوم در غرب، هر چه كه وجود دارد براي خودشان است، فرض كنيد كه ما به هـيچ  
آن چيـزي  . خوب يـا بـد  خواهيم، چيزي شده كه در حال حاضر وجود دارد،  وجه آن را نمي
اند كه  خودشان خواستهها    اين قرون وسطي و قرون جديد در غرب است و بوده كه تجربة

از گذشـته بريـده    .از كليسـاي آن دوران دور شـده بودنـد   ها    غربي. اين كار را انجام دهند
خواستند براي  را مياي  مصداق امروزي نداشت و آينده آنان جهاني شدن نيز براي. اند بوده

و علم تجربي كـه  ي بيعي، بلكه با معيارهاي مادالطّ ءخود ترسيم كنند نه با معيارهاي ماورا
  . اند گذاري كرده براي خودشان پايه

آن ضـعيف اسـت، بـر ايـن     هـاي   اي كه اينگونـه اسـت و شـانه    ما چگونه براي جامعه
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داند چـه   خواهيم علمي را پايه گذاري كنيم كه خود او نيز نمي ضعيف چگونه ميهاي  شانه
مـديريت كنـيم،    تمـاعي صـحيحي را  ميخواهد انجام بدهد؟ ما ابتدا بايـد يـك فضـاي اج   

همزمان اين كـار را   كم واهد ما آن را مديريت كنيم و دستخ كم اگر خود او نيز نمي دست
و در كنار آن نيز علم را  -انجام دهيم و جامعه را از اين حالت بحران و بيماري خارج كنيم

  .شود علم به يك سمت و جامعه نيز به سمت ديگري برود نمي. به سمتي سوق دهيم
  

  »شناسي در ايران دشواري كار جامعه«: سخنراني
  د رضاييدكتر محم: سخنران

. فـي كـنم  معرّ در ايـران  شناسـي  جامعهدشواري كار خواهم عنوان كار خود را  مي اجازه
 و در بهتـرين حالـت علـوم اجتمـاعي در ايـران      شناسي جامعه بنابراين بيشتر بحث ناظر به

علوم انساني داشته باشد كه اين حاصل اشتراكاتي  گاهي گريزي نيز ممكن است به. است
امروز نيـز روز   ظاهراً. است كه بين علوم اجتماعي و انساني به معناي عام كلمه وجود دارد

خواهم عرض كـنم ايـن    مي را كهاي  نكته. بايد موافقت كرد سازي بوميموافقت است و با 
تبريك بگويم، به دليل اينكه  شناسي جامعهاست كه بنده بايد به مخالفان علوم اجتماعي و 

به اين معنا كه انگار . اند ما جا انداختهضرورت بومي شدن را براي  مسألةبسيار خوب اصل 
كـه  ايـم   بودههايي  واسطه و ظاهراًايم  و هيچ تالشي نكردهايم  هي نداشتهتا به حال ما توج

و كـار را پـيش   ايـم   اينجا آورده در داد، مي غربي روي اتي را كه در جامعةاتّفاقنعل به نعل 
 ايـن خواسـتة  . چنين چيزي نبوده اسـت  كنم، مي و اين تبريك را از سر اكراه بيان. ايم برده

ايـن را بـه    خود نيز و علوم انساني در ايران است كه ظاهراً شناسي جامعهمخالفان سياسي 
  .ايم طريقي پذيرفته

رسـانده اسـت كـه بنـده نـام آن را       شناسـي  جامعـه اين پـذيرش مـا را بـه دركـي از      
 شناسـي  جامعـه ناصحانه را بنده در مقابـل   شناسي جامعه. گذارم مي ناصحانه شناسي جامعه
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كنـد و از اينكـه    آيد و نقد قدرت مي مي از روي سماجت پيش دهم كه دائماً مي منتقد قرار
غ قـدرت و  مـوي دمـا   ،ياتي نيز پيش بيايد هراسـي نـدارد و از ايـن رو   اتّفاقممكن است 

  . شود مي مخالفان سياسي علوم انساني
 محـق  شناسي جامعهف و مكلّ شناسي جامعهبحث . ندسته متفاوتكامالً  اين دو موضع

افتـد گـويي    مـي  اتّفـاق يـا بـومي شـدن در مـا      سـازي  بـومي وقتي پذيرش خـاص  . است
هـا     آن كساني بايد قـرار بگيـريم كـه خواسـتة    في هستيم كه در خدمت مكلّ شناسان جامعه

بگذاريد تا جايي كه امكان اصالً  .موضع خطرناكي است شناسي جامعهاين براي . ارضا شود
  . پافشاري كنيمشروط استقالل خود دارد بتوانيم هميشه بر روي 

را مبنا قرار بدهم و بحث خـود را  ها    اين اصلي است كه قصد دارمهاي  فرض اين پيش
ايـران   در جامعـة  سـازي  بـومي حكايت ما و بومي شـدن يـا   . استوار سازمها    آن بر اساس

دهـم و   قـرار مـي   بومي شـدن دو حالت پيدا كرده است كه يكي را بنده ذيل  عقيدة بنده به
عمـل   م كـه اساسـاً  كـن  مـي  سازي شروع از بومي. دهم قرار مي سازي بوميديگري را ذيل 

خواهند به شكل مورد  مي و هستنددر تدارك آن اي  هخواستي است كه عد. استمهندسانه 
اين يـك خواسـت   . شناسي رقم بزنند را در علوم انساني و در جامعه اتّفاقنظر خودشان آن 

   .دهد ايدئولوژيك است كه قدرت آن را سامان مي

بنابراين اين نيز مالحظات خاص خودش را دارد و ما بايد بـدانيم بـا كـداميك از ايـن     
 ايـن خواسـتة   عقيـدة بنـده   بـه . در حال رخ دادن اسـت وافق هستيم و چه شقوق تا كجا م

يعني دو حالـت  . كند خواه پيوند پيدا مي سياسي توسعههاي  سازي با نظام ايدئولوژيك بومي
داريم كه اين نظام سياسي اهداف را از قبـل،   اي ييكي اينكه نظام سياسي كلّ. كند پيدا مي

اهـداف را از   ،ايـران اسـت   يك زمـاني در جامعـة  . است عريف كردهبه هر نامي، براي ما ت
شـوروي  هـاي   سوسياليست از نوع نظـام  وقت نيز در جامعة كند؛ يك منظر دين تعريف مي

كند و چه بسا ايـن را در شـكل    را تعريف ميها    آن سابق قرار دارد و با اهداف خاص خود
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  .هستيم الزامات آن را بپذيريم مجبور كند و ما نيز توسعه و مفهوم توسعه به ما تجويز مي
ي قرار است براي ما تعيين تكليف نمايـد، مـرز   در حالتي كه نظام سياسي در شكل كلّ 

نمايد  اين دو مفهوم به ما كمك مي باختينييعني بيان . برد نيكي و نيكوكاري را از بين مي
چيـزي   تنها  رايناست، بناب مشخّصاهداف از قبل . ايم ه بدانيم در كجاي كار قرار گرفتهك

علومي بايد ابزار و دستاويز قرار بگيرند و به ما كمـك  . هاست ماند راه رسيدن به آن كه مي
هـا     هايي در حال وقوع است كه آن جريـان  جريان. دست پيدا كنيم نمايند كه به آن اهداف

نظـري  عـد  اين هـم در ب . سازد اهداف را نمي طلبانة انحصار و منحصرانه ،تعريف مستقالنه
اي  نظري چنين تعاريف قطعـي لحاظ  به .شناسي در حال وقوع است علوم اجتماعي و جامعه

يعنـي  . پذيراي چنين بحثي نخواهد بود هم هاي اجتماعي پذير نيست و جريان ديگر امكان
اينگونه نيست كه علوم منتظر بمانند تا اهداف تعيين شوند و ديگران ابزارهاي رسيدن بـه  

  .يف نمايندآن اهداف را تعر
هـاي   اسـت كـه دولـت   اي  مسـأله  ،دهـد  مي شكل ديگري كه نسبت و رابطه را نشان 

براي علـوم انسـاني مطـرح     اعم كلمه فارغ از آن بحث نظام سياسي به معناي خواه توسعه
سازد طوري با ما برخـورد   مي را وادارها    آن اضطرار توسعه از چيزهايي است كه. نمايند مي

ايـران نيـز شـرايط     در هـر صـورت جامعـة   . هسـتيم هـا     آن ابزارهايي در دستنمايند كه 
بسـيار بـر    تأكيدشود و  مي ليان اهداف و وسايل تمايز قطعي قائخود را دارد و ماي  توسعه

 شناسـي  جامعهعلوم انساني و  گرايي خام را در جامعة روي وسايل، خواست زياد براي روش
؛ به اين معنا شدخام ناظر بر همان بحثي است كه مطرح گرايي  اين روش. نمايد تقويت مي

ـ   ها    نقشكه  ط ابزارهـايي كـه  تعريف شده و فقط كساني بايد حضور داشـته باشـند و توس 
ي اتّفـاق ايـن  . كنند به ما كمك نمايند تا به اهداف خود دست پيـدا كنـيم   مي تعريفها    آن

موافق اين نيستم كه فيزيكي كـه در  حتّي  بنده. دهد مي است كه در تكنولوژي ايران روي
د شـبيه بـه هـم باشـند،     نتوان مي ،ايران وجود دارد و فيزيكي كه در جاي ديگرموجود است
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است و فيزيكـي كـه در جاهـاي    اي  فيزيك ايران، فيزيك هسته. چنين چيزي وجود ندارد
ر آن ت دشـد  از علوم بزرگي اسـت كـه سياسـت بـه     اًاتّفاقفيزيك . ديگر وجود دارد نيست

مـا نيـز   هـاي   آمريكـا فـرق دارد، فيزيـك    جامعـة  بسترايران با  بستربنابراين . دخالت دارد
ميان علوم انساني  قصد بنده بيان اين مطلب است كه اين بحثي كه ما دائماً. متفاوت است

 طـوري كـه   بينيم بـه  مي دهيم و علوم دقيقه را عاري از سياست و علوم دقيقه مرز قرار مي
مـا خيلـي    چـون سياسـت دارد بنـابراين در جامعـة    سياست ندارند و علوم انسـاني  ها    اين

  .توان پذيرفت نمي اين را نيزحتّي  برخورد كرد،ها    آن بايد با است پس مندتر زمينه
مـا در حقيقـت   . در حـال وقـوع اسـت   ي اتّفـاق كنيم چـه   مي بنابراين آنجا نيز مشاهده 
علم فيزيـك در ايـران    .نماييم وژي را مشاهده ميمهندسي معكوس تمام آن تكنول شيوة به

. مشـكل نيسـتند  ها    آن اام. فيزيك در ايران وجود ندارد نداريم به دليل اينكه توليد نظرية
. يآيـا   المللـي  بـين فيزيـك در نشـريات    اگر مقالـة حتّي  كنيم، آنجا هيچ وقت بحث نمي

ـ . كنيم افتخار نيز مي كند بلكه خاص، چاپ شود كسي مخالفت نميطور  بهي آ .اس ا اگـر  ام
براي بنده عجيـب  . شود نمايي مي ق از ايران در جايي چاپ شود سياهاي در مورد طال مقاله

از هـايي كـه    همـه فعاليـت   رند، ايناي ايران دا العاتي كه از فيزيك هستههمه اطّ است اين
. آيد جاسوسي به دست ميچطور اصرار دارند كه از طريق ها    اين اي ما دارند، آژانس هسته

مـا و از   ستاوردهاي علوم طبيعي و علوم پايةد به دليل اينكه همة. ه جاسوسي نيستنياز ب
  .گيرد قرار ميها    آن جمله فيزيك از طريق مقاله در اختيار

را مطالعه كـرديم درك كنـيم    شناسي جامعه ؛ اگر مقالةشويم متوجهتوانيم  ما مي همة 
شـود   به همين منوال مي. هند در كجا قرار گرفته است جامعةمثالً  شناسيِ جامعهكه سطح 

در . كند مي شد كه علوم فيزيك در ايران در چه جاهايي سير متوجهفيزيك  از طريق مقالة
ي ابزاري شده بـراي  كلّطور  به نيست به دليل اينكه علوم طبيعي و علوم دقيقه مسألهآنجا 

 زةوجه ممي. اند خواه تعريف كرده هاي توسعه سياسي و دولترسيدن به آن اهدافي كه نظام 
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همين دليـل اسـت كـه     به. ما قصد تمكين نداريم. ام استگرايي خ ما مقاومت بر سر روش
 باشد ط اساتيد يا كادر هيأت علميپيش از آنكه توس آي.اس. يآمقاومت در برابر مقاالت 

تـوان   اًاتّفاقـ ط كساني صورت گرفت كه كردند، توس كه توان نوشتن نداشتند و مقاومت مي
دليل اينكه اين را امر ايدئولوژيك و سياسـي قلمـداد    شتن داشتند ولي مقاومت كردند، بهنو
  . نمودند مي

در تعريف اهداف و تشويق به  مونولوگافتد نوعي سياست  مي اتّفاقبنابراين چيزي كه 
رگرا به ابزار است كـه مـا را بـه سـمت     رويكرد تكثّ. رگرايانه در بعد ابزارهاستسياست تكثّ

 نمايـد كـه بايـد بـومي بـود و      مـي  حقنـه  كند و به ما هدايت مي سازي بوميبومي شدن و 
را تعريف كرد كـه متناسـب بـا جامعـة مـا       يهاي روششود  شود كارهايي انجام داد، مي مي
بنـابراين بايـد در برابـر ايـن     . شـود  مـي  ابزاري از علوم انساني منجر اين به استفادة. باشد

هـاي   ايران مقاومت كرد و اين يكـي از ويژگـي   در جامعة سازي بوميخواست ايدئولوژيك 
خـوبي در   اتّفـاق  عقيدة بنـده  بهدر خط مقدم است كه  شناسي جامعه ويژه بهعلوم انساني و 

  .دهد نمي اينجا روي
در هـر صـورت   . شدن است بومي مسألةگردد،  مي ديگري كه باز به اين بحث باز نكتة 
زمـاني نيـز كـه    حتّي  عقيدة بنده به ولي. اتي هميشه در اينجا در حال وقوع بوده استاتّفاق

شـدن   بـومي  مـا از پديـدة   تلقّـي  در بـدو  ،بخواهيم همدالنه به اين پديـده نظـر بيانـدازيم   
شناسـي و   امـروز نيـز چنـد مـورد تكـرار شـد كـه مـا بايـد هسـتي          . اشكاالتي وجود دارد

علمي بـومي از بطـن    لوژي را تعريف نماييم، احتماالًوعد متدخودمان را و ب شناسي معرفت
 نونهـال هسـتم؛ دوسـتاني كـه تجربـة      شناسـي  جامعـه بنده كه در علـم  . آيد آن بيرون مي

و  دوركـيم يعنـي   .ل رشد پيدا كـرد به اين شك شناسي جامعهبيشتري دارند بفرمايند كه آيا 
شناسـي و   را تعريف نمودنـد و بعـد آرام آرام معرفـت    شناسي هستين ابتدا نزد خودشاكنت 
  . شناسي و متدولوژي و غيره هستي
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توليد علم چه بومي و چه غير بـومي، چـه ايـن برچسـب را بـزنيم يـا نـزنيم، بـا كـار          
شـود در   مـي  چگونه. ايم غافل مانده 1شناسي جامعه انجام ما از. افتد مي اتّفاق شناسي جامعه
به آنچه كه موجود بوده تحت عنوان علوم اجتماعي و سپس علوم انساني توجه  بدون خأل

ايـن  . اين كار مثل بستن اسب پشت گاري است عقيدة بنده به. دوباره بنيادي را راه انداخت
آورده است، كـه بنـده از آن   وجود  به ي است كه درك نامناسبي از بومي شدن را در مااتّفاق
  .نمايم شدن ياد مي بومي نابجا از تلقّي به

از خـود   ويـژه  بـه گـردد بـه داسـتاني كـه مـا       ديگري كـه وجـود دارد بـاز مـي     مسألة 
شـود كـه    سـبب مـي   شناسي جامعهعملي در  هستيم و به نوعي بيآن شاهد  شناسي جامعه
براي نمونه اين مداخالت، . وجود آيد به و مداخالتي در حوزه ماها    بحثبراي چنين  عرصه
حـوزه هميشـه بـه خـود     . توپند شناسي مي هميشه همه به جامعه. ت ناپسندي استمداخال

دهد كـه در   اجازه نمي شناسي جامعها به سخن بگويد ام شناسي جامعهدهد در باب  اجازه مي
بـه آن  نـداريم  هـات خاصـي   يك دليل آن اين است كـه مـا توج  . باب حوزه سخني بگويد

از نظـر حـذف   بايـد  برخـي تمـايزات را    به اين نكته كه يي كه بايد داشته باشيم وها بحث
مـا بـين    حاصـل در جامعـة   يك تمايز بـي . نماييمتوجه  بايد تمايزات نماييم و به برخي از

شناسـانه را رقـم    دو نـوع بـازي جامعـه   . غيرآكـادمي اسـت   شناسان، تمايز آكادمي و جامعه
تكنيسـيني  -مـي معلّ خنثـايِ  و ديگـري بـازي   استفكرانه يك بازي افراطي روشن. ايم زده

 يكي در درون آكـادمي . ده استكراين دو بازي دو جاي متفاوت پيدا . ه استشناسان جامعه
ا به زبان صريح پـر  ما ر روشنفكرانه، بازي افراطي . بيرون از آكادمي است و ديگري است

اسـت، در صـورتي    همراه با يك هيچي نظري كشـانده ها    اشتقاق نظريه هياهوي ناظر به
و  كـرده  صدا ه بيشتر ما را درگير يك وضعيت بيچتكنيسيني هر -ميمعلّ كه بازي خنثاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Doing sociology 
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 شناسـي  جامعـه اين دو، فقدان بزرگي را براي . سخن وادار نموده است به در بهترين حالت
كنيم كـه   يعني ما اشتباه مي. معتقد به چنين تمايزي نيستم بنده اساساً. آورده استوجود  به

 روشـنفكرانه  اليـت آكـادمي و فع . انـد  جـدا از يكـديگر قـرار گرفتـه     ،با آكادمي روشنفكري
توانند در كنار يكديگر قرار بگيرند كه در اينجا به دليل كمبود وقـت از آن صـرف نظـر     مي
بـه ايـن معنـا كـه مـا در      . كشـاند  تعادلي مـي  اين وضعيت ما را به يك حالت بي. نمايم مي

گذار قائـل  روشـنفكر و سياسـت  ف، تكنيسين، لّمنتقد، مؤ درستي برايشناسي تعريف  جامعه
  . نماييمتوجه  دروني بايد به آنلحاظ  به است كههايي  و اين از ضعفايم  نشده

بـا   شناسـي  جامعـه نمايم اين است كه نسبت  مي كه فقط تيتروار به آن اشارهاي  مسأله
اين بسيار مـرتبط بـا مفهـوم بـومي     خواهي در ايران بايد روشن شود كه  پديدة دموكراسي

ـ . كه مسائل خاص خودمان را بايد مقداري بيشـتر بـه آن بپـردازيم    هست شدن نيز ا در ام
 ،كه در واقع به نوعي چه بايد كردهـاي ماسـت   -نمايم خاتمه بايد اين چند نكته را عرض

شناسـي   جامعـه ايـن تمـايز بـراي    . شناسي نبايد درگير تمايز نيكي و نيكوكاري باشد جامعه
خاصـي از   تلقّـي  بنـده  .شناسي پايبند باشد شناسي بايد به علم جامعه جامعه. استخطرناك 

كـه   نيسـت  طرف بـدون سياسـت   بنده ناظر به علم خنثاي بي خاصِ تلقّي علم دارم و اين
گون  فلسفه شناسي جامعهبه يك معنا، . رايج وجود داشته باشدهاي  ممكن است در برداشت

شناسـي   شناسـي بـه درك دوري از جامعـه    وفـاداري بـه علـم جامعـه    . شـود  تضـعيف بايد 
و شـاهد   نيسـت  د به تعريـف هـيچ هـدفي   متعه شناسي جامعه. بخشد ت ميگون قو فلسفه

انـد   تر شده خطرناك ،اند د شدهچه بيشتر به تعريف اهداف مقيهستيم كه علوم اجتماعي هر
  . اند ر گرفتهقرا و در خدمت قدرتاند  و بيشتر به قدرت وصل شده

بـراي   شناسـي  جامعـه كه بايد از آن احتراز شود، خواست هايي  دوگانه ترين مهميكي از 
خود را محق تعريـف نمايـد،    شناسي جامعهاگر . است شناسي جامعه-دولت دوري از دوگانة

دولت را براي تغييرات اجتماعي خـود   ،صاحب سالح شود و به سالح خود رسميت ببخشد
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 كهت گرفتن است اي در حال قو شناسي جامعهامروزه در بين ما . دهد مي بزار قرارا عنوان به
و  1حقيقـت تمـايز ميـان    .تكـرار كنـد  هـا    و بـار ها   بايد حقيقت را بار كه اصرار دارد دائماً

بيـان   دائمـاً . بيايـد وجـود   به را بايد برقرار كند و اين تمايز مثبتي است كه بايد 2سودمندي
ـ كامالً  بايد به جامعه رجوع كرد، اين حقيقتدارند كه  مي ا بـه درد  روشن و واضح است، ام

 بـه گفتگـو   جاي ايدة هكه ما را ب است اين حقيقت. گرايانه نيست معنا عمل بخور و به يك
شناسـي رام كـردن    هـدف جامعـه  . چيز است كشاند؛ دولت در ايران همه مي تقابل با دولت

در نهايـت اينكـه بـار اضـافه بـر      . دولـت قـرار بگيـرد    ، نه اينكه در خـدمت ستها    دولت
هايي است كه خواست  شناسي تحميل نكنيم، كه يكي از وجوه آن پرداختن به غايت جامعه

  .نظام ايدئولوژيك است
  
  :پرسش و پاسخ جلسة

ايـدئولوژيك نبـودن، ايـدئولوژيك    هاي  يكي از راه كنم بنده گمان مي :دكتر فكوهي -
ايدئولوؤيك سـخني  هاي  توانيد عليه ايدئولوژيك با گزاره اينكه شما نمييعني . است نبودن
. كنيـد  خود تكرار ميهاي  در صحبت هاي بايد و نبايدهايي كه شما دائماً مثل گزاره. بگوييد

قصد بنـده  . هاي ايدئولوژيك نبودن عدم داوري نسبت به ديگران است يا يكي ديگر از راه
راجع به هر كسي كه ايـن كـار انجـام    . ايد نده داوري نمودهاين نيست كه بگويم راجع به ب

توانيـد بيـان كنيـد كـه چـون گفتـيم        شما در يك ربع يـا بيسـت دقيقـه نمـي    . شده است
، ولي چـون شـما   هستمشناس طرفدار دولت  بنده جامعهمثالً  شناسي را تعطيل كنيد جامعه
شـناس مخـالف    بنابراين جامعـه  اند فالن سخن را بيان داشته ايكسآقاي مثالً  ايد كه گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Truth 

2. Utility 
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 اًاتّفاقـ . تـر از آن اسـت   بلكه پيچيده يستآقاي دكتر، مطلب به اين سادگي ن. دولت هستيد
  .است ر به يكسري شعارتقليل تفكّ ي ازايدئولوژي شكل

ايـن   عقيدة بنده به .شناسي يا علم بايد در مقابل دولت بايستد اينكه بگوييم جامعه مثالً
. عارهايي اسـت كـه در طـول دويسـت سـال گذشـته داده شـده اسـت        ترين شـ  از توخالي

كنـد؟   ل ميكجا در مقابل دولت ايستاده است؟ پول دانشگاه را چه كسي تقب شناسي جامعه
يك سيستم قدرت ديگر ايـن كـار را    ،اگر دولت نيز نپردازد. در همه جاي دنيا ،نه در ايران
بنياد  هر يا راكفلربنياد قدرت كه فقط در دولت متمركز نيستند، هاي  سيستم. دهد انجام مي

اسـت  هـايي   اين چه صحبت. و اين علم هزينه دارد كنند اعمال ميباالخره قدرت . يديگر
العي ندارم چـه كسـي بحـث    بنده اطّ. نماييم مي كه ما در مقابل دولت يا قدرت ايستادگي

 اًاتّفاقـ  عقيـدة بنـده   بـه . ام ه حضور نداشتهرا مطرح نموده است، زيرا در جلس شناسي هستي
شناسي را مطرح نكرده است، به دليـل   بحث هستي دوركيم درست است كه. صحيح است
ترين مباحـث را   تا كوچكها    اين اروپايي را داريد كه سه قرن فلسفة دوركيماينكه قبل از 

  .استاخالق باالترين علم جهان  كند مطرح مي كنت. اند انجام داده
شـده   مطرحاين مباحث  ،كار اجتماعي انجام دهد خواهد مي دوركيمبنابراين زماني كه 

دقيـق بگـوييم كـه قـدرت     طـور   به .مطرح است شناسي هستيبحث  اًاتّفاق من نظر  به. بود
  تواند بدون قدرت وجود داشته باشد يا نه؟  علم مي آيا ت يعني چه؟دول. يعني چه

 هاسـت كـه بنـده در كنـ     شناسـي  هسـتي رسد كه اين يـك بحـث    مي نظر  بهبنابراين 
يعنـي گمـان   . ولي با اين طرح بحث موافـق نيسـتم   هستمشما با آن موافق هاي  صحبت

خـط كشـيدن   اي  گونه به يعني. طرح بحث، طرح بحثي ايدئولوژيك است نوع اين كنم مي
جاي  هايران اين است كه ب شناسي جامعهيكي از اشكاالت . خوب و بدهاي  است ميان بچه

خواهنـد   مي اينكه افراد تشخيص بدهند كه مشكل كار كجاست و از سوي چه كسي است،
و مشـاهده  ام  مختلف علـوم شـركت كـرده   هاي  بنده در كميسيون. با يكديگر درگير شوند
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اصلي افرداي كه از علوم اجتماعي هستند بـا افـرادي كـه از    هاي  كردم كه يكي از تفاوت
ـ    مي ي و طبيعيفنّعلوم  ي و طبيعـي هسـتند از   آيند اين است كه، افرادي كـه از علـوم فنّ

نمايند كه اگر  ديگر را تخريب نمايند تالش مييكجاي اينكه  كنند و به مي يكديگر حمايت
ا كساني كه از علـوم اجتمـاعي هسـتند    با هم پيش بروند، ام كنند چيز مشتركي را پيدا مي

را  ويو بيابـد  در آن  اي كلمـه  ،دارد صد تا كلمه بيان مي كسي فقط منتظر هستند كه اگر
بنـابراين بايـد مشـكل را    . مانـدگي فرهنگـي اسـت    اين نـوعي عقـب   عقيدة بنده به .دبكوب

هـا، اسـتدالالت و    كشور ما اين است كه نود درصد صحبتهاي  از بدبختي .شناسايي كرد
  . استرويكردهاي ما واكنشي 

 .ايدئولوژيك و استدالالت ايـدئولوژيك اسـت  هاي  همان گزاره اين نوع استدالل دقيقاً
كه چه كسي آن را تعريف كرده كاري نـدارم،  شدن، با اين سازي يا بومي در مورد بومي بنده

و استدالل خـود را نيـز بيـان كـردم و     كردم  اي مطرح مقاله در ده سال پيشاين بحث را 
بنـده نظـر خـود را     ،مطلبي را اضافه كنـد اينكه اكنون فردي . نظرم هم تغيير نكرده است

مثل اينكـه در خـود ايـران بخـش بزرگـي از روشـنفكران مـا بـر اسـاس          . دهم تغيير نمي
، بـا  اسـت  رويكردهاي واكنشي قصد دارند از چيزهايي دفاع نماينـد كـه غيـر قابـل دفـاع     

در خـود   ،آن تعدادي كه در اينجا طرفدار آمريكا هستند. هستندروشنفكران غربي در تضاد 
كنيـد   هاي آمريكا جستجو نماييد يك نفر را پيـدا نمـي   در تمام دانشگاه. آمريكا وجود ندارد

آمال  كعبة آنجاكنند  همه فكر مي وطرفدار آن سيستم باشد، ولي در اينجا بر عكس است 
  . گيرند فقط واكنش را در نظر مي. بدون اينكه بشناسند. است
بنـده  . تعديل نمـاييم را خود هاي  لو استدالها    گزاره بنده بايد مقداري نظر  بهبراين بنا

حكـومتي يـا غيـر حكـومتي     مـثالً   معتقد به اين نيستم كه كداميك از دوسـتان در اينجـا  
ايـران را مطالعـه نماييـد     تاريخ صد سالة گذشـتة . ارد اعتقادي ندارمهستند، زيرا به اين مو

بنـده نيـز معتقـدم از     ،همانگونه كه دوستان بيان كردند. روشن خواهد شدها   خيلي از چيز
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هـا     انسـان دارد سرگذشت  يكي از محاسن تاريخ اين است كه بيان مي. تاريخ نبايد جدا شد
 بسيار به ميان آمده است، وليها    بنابراين در تاريخ از اين صحبت. چگونه تغيير كرده است

اي و اينگونـه خـط    مباحث شخصي و واكنشي و گزاره. رساند اي نمي ما را به نتيجهها    اين
  .جز اينكه اختالفات را بيشتر نمايد ندارداي  نتيجه عقيدة بنده بهها    كشي
شـما بـود،    سـازي  بـومي الي كـه بنـده داشـتم در تعريـف     ؤسـ : دكتر افسانه كمالي -
زي تعريف سا يا بومي ستها    نظريه سازي بوميفرماييد در حقيقت  كه شما مي سازي بومي

  هاست؟  و روشها    عملياتي
 نـه شناسي  با نفس هستي نيزآقاي دكتر رضايي حتّي  كنم بنده فكر مي :دكتر ارشاد -
توانـد مسـير خـود را     بومي شدن به شرطي مي دارد كه بلكه بيان مي، مخالف نيستند تنها 

پيدا نكرد مثـل  اگر هستي . خود را دريابد شناسي هستيبه تدريج  كهطي كند و بومي شود 
دارنـد كـه    ايشـان بيـان مـي   . رسـد  شده باقي خواهـد مانـد و بـه نتيجـه نمـي      جنين سقط

  .توان ديكته كرد شناسي را نمي شود ديكته كرد، معرفت شناسي را نمي هستي
كه جنـاب آقـاي دكتـر    هايي  قصد بنده اين نيست كه در مورد صحبت :دكتر اميري -

 هـاي  فرمايش متوجهولي بنده . مودند قضاوت نمايمفكوهي و جناب آقاي دكتر رضايي فر
آقـاي دكتـر رضـايي بحـث      هاي كنم كه از فرمايش آقاي فكوهي نشدم و نيز احساس مي

هـايي   مندي وجود دارد كه به يك قاعدهشناسي  هجامعنوعي از . ايدئولوژيك مشاهده نكردم
يـز  بيان داشتند و فرضي نشناسي  همندي را براي آن نوع از جامع معتقد است كه اين قاعده

 كـه دولـت   )رست و نادرست بودن آن كاري نـدارم كه به د(كه در مورد جامعة ايران دارند 
كـه بايـد   فرض ايشان ايـن بـود    -هستيد شما خودتان نيز به اين معتقد -تاريخيلحاظ  به

را هـاي آن   منـدي  است كه بنده قاعده شناسي جامعهاين نوع از  مهار شود و اين نيز وظيفة
را شناسـي   هجامعـ شوم كه چگونه اين نوع ديـدگاه از   نمي متوجهنمايم و  اينگونه رديف مي

  . ايدئولوژيك است ،كه ايشان به آن اعتقاد دارند
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است كه به آن اعتقـاد دارم،   بحثي سازي بوميبنده بيان داشتم بحث  :دكتر فكوهي -
هاي خـانم   كنم كه به صحبت ميالزم است و گمان هايي  ولي معتقد هستم براي اين ابزار

شما مشاهده نماييد، چند درصـد  . برويمها   كمالي نزديك باشد كه ما بايد به سراغ آن ابزار
دارنـد   مـي  اكنون بيان. دانند عربي ميمثالً  افرادي كه در علوم اجتماعي ايران وجود دارند

صورتي كـه منظـور    د دريكه فالني گفته است كسي كه عربي بلد نباشد را استخدام ننماي
خواهد به علوم انساني وارد شود جايز نيست  اروپا فردي كه ميهاي  در دانشگاه. اين نيست

راجع بـه آن ها    اين زيرا منابعي كه. ر نيستالتين و يوناني نداند و چنين چيزي قابل تصو 
را در ايـران چنـد نفـر    . رومـي و يونـاني اسـت   هـا     ايـن  تمـام  ،خواهند صحبت نمايند مي
شناسان  شناسيد كه جامعه شناسيد كه بتوانند متن عربي را از رو بخوانند؟ چند نفر را مي مي

شناسان ترك را بشناسند؟ چقدر نگاه ما به طرف شرق است؟ نگـاه مـا    عربي باشند؟ جامعه
آنقـدر بـه   كـه  گفـتم كـه شـما    مـدرن   به دوستان پستبنده  .هميشه به طرف غرب است

 بـراي اينكـه  . مدرن عالقه داريد، مقداري نيز فرانسـه بخوانيـد   ستفيلسوفان فرانسوي و پ
بنـده   عقيـدة  به. نقدر از انگليسي ترجمه نكنيدآ. متن انگليسي خودشان را قبول ندارند آنان

عميـق بيـان   . يعني با واكنش سـخن نگـوييم  . شود اين است كه مطرح مي شناسي هستي
را خانم دكتر كمالي در مـورد  اي  نكته. جهاني باز نماييم به حوزةتوجه  با كنيم و مسائل را

را بگوييم مسـلمان  ها    اين كلّ. هفتاد ميليون نفر هستندها    دين مطرح فرمودند كه ايراني
مثـال در كشـور    عنـوان  به. در دنيا چقدر مسلمان داريم؟ باالي يك ميليارد هستند هستند؛

. كه صد و هشتاد ميليون نفر هسـتند  هستند نانقومي مسلماهاي  هندوستان يكي از اقليت
    .يعني سه برابر جمعيت ايران

اين با مسـائل دينـي محـدود     ،سازي ما در كشورمان بگوييم بومياگر بيان داشتند كه 
مگر در دنيا فقط ما مسلمان هستيم؟ در دنيا يـك  . دين ندارد اين ربطي به مسألة. شود مي

مشـكل   پيدا نكردند، بنابراين بايد ريشة اين مشكل را آنان چرا. ميليارد مسلمان وجود دارد
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قطعيت ديـن و نسـبيت    ،ا به دين اتصال بدهيم كه فرمودندر مسألهاينكه ما اين . را بيابيم
چه كسي بيان . به دليل اينكه اين علم است و آن دين. علم، اين دو با هم در تضاد نيستند
اي از افـراد   هل حاضر در سيستم علمي جهان عـد در حا. داشته علم و دين بايد يكي باشند

 اي از افراد نيـز وجـود دارنـد    هدين و عد عالم و دانشمند و صد در صد بيكامالً  وجود دارند
بنده معتقدم كه مباحـث  . دانشمند و علمي و صد در صد مسيحي يا مسلمان هستندكامالً 

ي سودجويانه ها بحثستند بلكه بيشتر ايدئولوژيك نيها    اين من نظر  بهرا بايد نسبي كرد، 
  .زيرا ايدئولوژي يعني چيزي كه كسي به آن اعتقاد داشته باشد. هستند
فضاي گفتگو باز شود و كه اين بوده ها    نشستاز برگزاري اين  هدف :دكتر هاشمي -

در اين جمع افرادي كه وجود دارند مباحث خـود را  . كند، البته واكنش نظري واكنش ايجاد
هاي مختلف و شايد مقداري بـا   اند، البته به زبان و در جاهاي ديگر نيز بيان داشتهاند  نوشته
 ،هاي ما شايد بـه تعـابير باشـند    ر بنده اين است كه واكنشبنابراين تصو. هاي جديدتر ايده

تـالش  . نـد كن اسـيت ايجـاد مـي   يعني گمانم اين است كه بعضي تعابير در اين گفتگو حس
 محتوايي يگفتگوي جد سوي بهها   جلسات ميزگردبوده و هست كه فضاي دوستان اين 

هـيچ  . دتفـاهم ايجـاد كنـ    شـايد مقـداري سـوء   م بعضي از تعابير كن گمان مي. شودهدايت 
اميـدوايم حـداكثر    .فضـاي گفتگـو بـاز باشـد     تـا  صورت نگرفتهعامي  العيةفراخوان و اطّ

 هـاي  ديـدگاه و هـا    بيايد و اختالف نظروجود  به مباحث منعكس شود، حداكثر تضارب آراء
 . مختلف بيان شوند

وضـعيت علـوم اجتمـاعي در ايـران از     ها    نشست هدف نهايي ما اين است كه در اين
 ار هستيم به گوش كساني كه در حـوزة البته اميدو. بحث شودها    منظر خود علوم اجتماعي

 خود علوم اجتماعي اگر نتواننـد راجـع بـه   ولي . گيرنده هستند برسد گذاري تصميم سياست
 نماينـد و تحليـل نماينـد و بـا شـيوة      بحث و گفتگو نمايند، نظرات مختلف را بيانها    اين

 تدبيري براي ، آن وقت ديگر ضعفي است كه بايداستداللي به مخالفت و موافقت بپردازند
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  .آن انديشيد
 .با اسـالمي شـدن چيسـت    سازي بوميبنده اين است كه نسبت  مسألة :دكتر كمالي -

بومي شدن با اين وضعيت اجتماعي خود  مسألةي شدن چيست؟ نسبت بومي شدن با محلّ
از ايـن   آيـا  وضعيت اجتماعي مـا چنـين اسـت،    وقتيما چيست؟ اگر قرار است بومي شود 

ديگـري   مسـألة ؟ از طرف ديگـر  شود حاصل ميفرماييد  آرماني كه شما مي ياجتماع چيز
اند كه شما انتظار داريد  دارد و آن اين است كه در چنين فضايي علوم ديگر چه كردهوجود 
هـا     آن اند بومي شـوند يـا   توانستهواقعاً ها    آن آيا .ين علوم اجتماعي انجام نداده استا ولي

نـد و فقـط در همـين محـل پيـاده      نسخه برداري نموداند  همان كاري را كه ديگران كرده
ايم، اينكه  داده باشند كه ما نيز انجام دادههمين كار را انجام ها    آن قرار استاند؟ اگر  كرده

  .نماييم مي هاي مختلف بيان ي است كه به زبانسؤاالتها    اين .نشد بومي شدن
راه حـل نيـز داده شـود زيـرا      تادروني باشد  بايد نظر بنده اين بحث به :دكتر فكوهي -

اين احساس به بنده دست داد . سازي سازي يعني اسالمي بوميمثالً  بنده مطرح نكردم كه
با كسي بيـرون از اينجـا داريـم سـخن     جاي اينكه با يكديگر صحبت نماييم،  به كه ظاهراً

جاي اينكه در مقابل هم  يعني به. دست دادن زمان استبنده از  عقيدة كه اين به گوييم مي
بحـث بايـد   . نم اينجا به اين صـورت باشـد  ك باشيم بايد با همديگر باشيم، ولي گمان نمي

تواند بـومي   سازي، مي روشن شود كه آيا علوم اجتماعي بومي اين نكتهحتّي  عميق باشد و
بور كنيد كه بـه سـخنان   توانيد قدرت سياسي را مج شما نمي. لوكالباشد، بومي در مفهوم 

   .ابتدا مشكالت خودتان را حل كنيدبدون آنكه  دشما گوش ده
كـنم شـما در بيانـات     بنده نيز به بومي شدن معتقد هستم، احساس مي :اميري دكتر -
فرماييد بايد به  اينكه شما مي. هي داريدتوج ملزومات بومي بودن سخنان علمي كمبه  خود

زبان عربي نيز آشنا بود من نيز موافق هستم و موافق اين هستم كه بايـد تـاريخ ايـران را    
بـوم زنـدگي    ولي وقتي بنده در زيسـت . خواند، عربي خواند، فارسي كالسيك را بايد خواند
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شود چـه چيـزي از آن بيـرون كشـيده      ريزي بيان مي صورت برنامه م و اين سخن بهكن مي
دارد؟ اين با آن چيـزي كـه در ذهنتـان وجـود دارد      اي هاي نظري شد؟ چه پشتوانه خواهد

آقـاي دكتـر   . مكنـي  يعني بايد ببينيم با چه كسي و بر سر چه چيزي توافـق مـي  . فرق دارد
هـاي مجـامع    جـا پشـتوانه   فرماييـد كـه همـه    مي هم شما وفرمايند نقد قدرت  رضايي مي

علـوم اجتمـاعي و از جملـه    گيرم كـه   مي اخالقي يجةبنده از اين نت. دميك قدرت استآكا
  گيريد؟  مياي  خواهم بدانم آن وقت شما چه نتيجه مي .جا در خدمت قدرت هستم بنده همه

. اسـت  و الزم مطلـق  دولـت شـرّ   اعتقاد بنده بر اين است كه اصـوالً  :دكتر فكوهي -
 خام بد است؛ در صورتي كه بدون دولت صورت بهگوييد دولت  مي بخاطر اينكه شما اينكه

بحـث  . يك خيابان را قادر نيستيد كه اداره نماييد، بنـابراين ايـن سـخن معنـا نـدارد     حتّي 
شود قدرت را، زور را و اينكه خشونت مشروع دولـت را بـه    مي اساسي اين است كه چگونه

  .حداقل رساند؟ كاربرد يعني اين
نمـودم بـر روي مفهـوم تطـابق،      مـي  را تدوينخودم  زماني كه نوشتة :دكتر يوسفي -

ي داشتم، و در نهايت مفهوم تطابق را انتخاب نمودم و بيـان  تأمل سازي بوميبومي شدن و 
زعـم   ماعي جامعة ايـران، كـه ايـن دو را بـه    و شرايط اجت شناسي جامعهكردم موانع تطابق 

در هـر صـورت اگـر    . هسـت  عقلـي نيـز  كـامالً   يبنده امر عقيدة خودم مطرح نمودم و به
بخواهد بماند و دوام داشته باشـد بايـد اقتضـائات پيرامـون خـود را در نظـر        شناسي جامعه
همانگونه كه اشاره شد، . كنم روي اين اصل بديهي مناقشه داشته باشد گمان نمي. بگيريد

شكل غيـر قابـل اجتنـابي در    دين است، يعني به  ،ي غير قابل انكارها واقعيتيكي از اين 
توانيـد   مي كمتر يعني تقريباً. مهمي از واقعيت است ورزي الية دين، دينداري و دين يران،ا

خود بايد نسبت  شناسي جامعه. دين نباشد ،آن كه يك الية زدمثال  اي را واقعيت اجتماعي
بـه ايـن    شناسـي  جامعهاينكه اگر . دشكل خيلي روشني بيان كن را با اين اليه از واقعيت به

نيست، بلكه به معناي  شناسي جامعهنمود به معني ديني شدن توجه  اليه وارد شد و به آن
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  . است شناسي جامعهبيني  واقع
دينـي   ،بـومي شـدن  ايشـان از   تلقّي آيا«سؤال از خانم كمالي مطرح است كه  اينلذا 
  .»است؟شدن 
مسألة شود و  مقابل طرح ميالي است كه از طرف ؤعرض بنده س اًاتّفاق :خانم كمالي -
. اسالمي و بومي شـود  ،برند كه علوم كار مي هاين تعبير را بها    آن با ديگران است كه بنده

ار كه پـارادايم جديـدي در   گيرند و آن وقت انگ را مترداف ميها    اين .يعني هر دو تا با هم
آن طـرف،   اًاتّفاقـ بنـده   عقيدة به .مشكل ندارماصالً  اًاتّفاقبنده . بيفتد اتّفاقخواهد  علوم مي

اين فهم وجود ندارد و ما بايد اين فضا را ايجاد نماييم كه اين را به آن طرف انتقال دهـيم  
شناسي اين  و خارج از جامعهبلكه ديواري كشيده شده و آن طرف . اين فضا وجود ندارد كه

چـه از  يعنـي همـان انسـان غـرب، و شـما هر      شناسـي  جامعهكه انسان و  درك وجود دارد
  .آيد زيرا انسان ما انسان اسالم است نمي به كار بگوييد، اينجا شناسي جامعه
 چقدر به اين امـر خيلـي واقعـي    شناسي جامعهبحث اين است كه خود  :دكتر يوسفي-
   .پيدا كرده استتوجه 
شناسي در حـال   جامعه«اي است كه  آقاي دكتر، اين يك بحث جداگانه: خانم كمالي -

بنـده منعـي    نظـر   بهتواند تطابق پيدا كند،  قول شما آيا مي اينكه به. »حاضر چگونه است؟
را پاك نمايـد   شناسي جامعه وجود دارد كهقصد اين  بحث سر اين است كها ام. وجود ندارد

  .گذاري نمايد جديدي را پايه شناسي جامعهو 
هر الزامي كه در محيط پيراموني و  بايد بهبحث تطابق  درخانم دكتر،  :دكتر يوسفي-

 ت مداخلـه كه قدرت وحكومت با اين شـد اي  در جامعهمثالً  .شودتوجه  ،دروني وجود دارد
ما واقعي است، مربوط به دوران فعلـي نيـز نيسـت و     در جامعةكامالً  اين بخش. نمايد مي

شما در جامعـه بـا چنـين تعريـف و جايگـاهي از دولـت روبـرو        . عمق تاريخي زيادي دارد
خالف واقع نيست  كند و اينچگونه بايد در اين وادي خود را تعريف  شناسي جامعه. هستيد
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نظر بنده اگر ايـن تعبيرهـاي    هب. ين واقعيت خود را پيدا نمايدمتناسب با ا شناسي جامعهكه 
كنـار بگـذاريم مقـداري تعريـف      راها    اين وجود دارد سازي بوميسياسي در بومي شدن و 

 بسـيار خـوب   ،تعبير بنده معادل تطابق را براي آن در نظـر بگيـريم   تر و به تر و واقعي خنثي
اهده نمايـد و  اقتضائات پيراموني خود را مشـ  بايد همة شناسي جامعهشود دفاع كرد كه  مي

  . متناسب با اين تجديد بنا نمايد
پذيرنـد كـه البتـه بنـده      جناب آقاي دكتر فكوهي بومي شدن را مـي  :دكتر پرستش -

د بنـا بـر اينكـه ماهيـت     نپذير شدن را مي كه بومي نمودندچنين اعتقادي ندارم، بعد مطرح 
بنده اشتباه است بفرماييـد  اگر بيان . هستندعلوم انساني و علوم طبيعي متفاوت از يكديگر 

فرماييـد ماهيـت علـوم     رويد و مي تر مي بعد يك گام ديگر عقب. كنم كه اشتباه عرض مي
اعتقاد بنده بر اين است كه اگر شـما بـه ايـن    . تر از علوم طبيعي است  انساني چون پيچيده

لـم  اهيت علم قرار دهيد هـر دو ع صورت بحث را پيش ببريد يعني بحث را بر پيچيدگي م
ل است و اينجـا كـالس بيسـتم    گوييم اينجا كالس او ميمثالً  يعني ما. هويت هستند هم

منبع دقيق ايـن مطلـب كتـابي اسـت     . يعني ماهيت علم متفاوت از هم نخواهد بود. است
ين صورت پـيش ببريـد ماهيـت علـوم     دارد اگر به ا مي كه بيان جفري الكساندرمتعلق به 

شـود   نمـي  با اين استدالل. و علوم طبيعي مانند هم هستند علوم انساني. هويت هستند هم
تـر   م انساني را از آن حيـث كـه پيچيـده   شود بومي نمود و علو مي گفت كه علوم انساني را

بـا هـم   هـا   اين شود استدالل آورد كه مي بنده معتقد هستم كه. مد نظر قرار دهيم ،هستند
، زيـرا پيچيـدگي مثـل    بنـا كـرد  شود  نمي پيچيدگي پايةبر را متفاوت هستند ولي استدالل

پيچيدگي با ذات سادگي يكسان ذات . كنيم مي كالف پيچيده است كه در نهايت آن را باز
  ..هويت هستند و هم
كنم تضادي با سـخنان شـما    چون گمان نمي ؛براي روشن شدن شما :دكتر فكوهي -

بحـث   -آيد ها پيش مي هاي كوتاه هميشه اين كج فهمي داشته باشيم زيرا در اين صحبت
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آن اصـالً   تعريف بنده از پيچيدگي الًاو. بنده اين نبوده است كه تنها دليل، پيچيدگي است
 در آن تعريفي كه دارم ايـن را تنهـا دليـل   حتّي  اما. فرماييد مي چيزي نيست كه شما بيان

دانم، بلكه يكي از داليل آن پيچيدگي علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي است، نـه   نمي
  .است ادگار مورنيتعبير من بيشتر . گفتممورنيپيچيدگي را بيشتر در مفهوم . تنها دليل

هي نشد كه امروز بيان شد به اين مطلب خيلي توجهايي  در صحبت :دكتر عباداللهي -
بـاالخره  . شناسـي علـم بررسـي كـرد     جامعـه  داخـل حـوزة   را در مسـأله شود ايـن   مي كه

 عقيـدة  بـه . كنـد  مي كنند كه در چه شرايطي علم رشد پيدا هايي داريم كه بحث مي تئوري
 نيز در اين زمينـه  هاي بسيار زيادي اي است كه از آن غافل هستيم و تئوري بنده اين نكته

ميـان  كنش متقابـل  . دارند كه بايد روابط باشد بيان مي كالينزاي مثل  هعدمثالً  .وجود دارد
ـ وجود  به ها كنشگران در حوزة علم باشد، حلقه زده شـود، از داخـل ايـن    هـايي   هبيايد، جرقّ

سـپس  . فرهنگي ايجـاد شـود   اقيت ظاهر شود و سرمايةآيد، خلّوجود  به ها ها نوآوري جرقه
داخل حلقه بگيرد نگي را از فره شوند، اين سرماية مي نسل بعدي كه در داخل حلقه تربيت

تواند شـكل مناسـكي    جاي ديگر انتقال بدهد و اين كنش متقابل بسيار نزديك كه مي و به
  . ما ويژه براي رشتة هپذير است، ب ك امكاندموكراتيكامالً  در يك شرايط ،پيدا كند

وجود داشته باشـد،   تواند مي هاي فكري متفاوتي ل بپذيريد كه حلقهيعني شما بايد از او
شما . گرايي در انديشه بايد وجود داشته باشد كثرت هاي فكري مختلفي؛ با گرايش ها انسان
گونه بايـد بـومي شـوند،    تماعي اينتوانيد بگوييد كه علوم اج صورت دستوري نمي ل بهاز او

اگر بومي شدن  بـه ايـن معنـا باشـد كـه      . و بومي شدن است سازي بوميهمان بحثي كه 
ـ   مي ها ظاهر شوند، باشد و در جريان كنش متقابل، ايدهدجوش خو رين تواند از جانـب متفكّ

. كننـد  ممكن است با افرادي باشند كه در حوزه فعاليـت مـي   ها ارتباطيعني . ديني نيز باشد
. هاي متقابل وجود داشته باشـد  را انجام دهيد كه امكان اين كنش اي سازي شما بايد زمينه

سازي را از ابتدا اسالمي شدن تعريف نماييم به نظر بنـده   اينكه ما بوميبه شكل دستوري 
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بـومي  «كـه  مبني بـر اين بحثي كه خانم دكتر نيز بيان فرمودند . با بومي شدن منافات دارد
ت و شـدن چيسـ   ماهيت بـومي «و آقاي دكتر رضايي نيز مطرح كردند كه  »شدن چيست؟

هـايي اسـت    بنده بحث عقيدة ؛ به»شود؟ جام مياجتماعي ان چه اهدافي دارد و در چه زمينة
  .است پذير امكانآن نيز در شرايط دموكراتيك  ؛شودتوجه  كه بايد به آن

از جناب آقاي دكتر رضايي و خانم دكتر كمالي و آقاي دكتر فكوهي : دكتر ارشاد -
 .  اميدوارم اين جلسه تمرين خوبي باشد براي مراوده و انتقال فكر. مكن مي رتشكّ

  
  
  



  
  

                                              
  

  دومنشست 

هاي علوم اجتماعي در ايران كاركرد





  
  

  سومميزگرد 
  آن ايران و آيندةاي علوم اجتماعي در ه دستاورد

  
  دكتر گلچين: گردميزمدير 

با عرض سالم و خير مقـدم خـدمت دوسـتان و    . با ياد و نام خدا و استعانت از درگاه او
ايـن نشسـت بـه بحـث     . كنـيم  مـي  ار ارجمند، نشست دوم  را آغـاز همكاران عزيز و حضّ

دوسـتان   .كاركردهاي علوم اجتماعي در ايران اختصـاص دارد و شـامل دو ميزگـرد اسـت    
علوم انساني با همكاري برخي مراكـز  ملّي  نخستين كنگرة 85دارند كه در سال  استحضار

 علـوم اجتمـاعي   گزار شد و براي آن كنگره، در حـوزة اي ديگر بر پژوهشي و رسانه-علمي
هـاي   همايش در سـه روز كـه همـايش    خاص، سه پيشطور  به شناسي عام و جامعهطور  به

مقرّ. برگزار گرديد ،كامل بود ل يك روزةمفصعلوم انساني  مين كنگرةر است كه امسال دو
كـه ممكـن   شـود   طرح مـي ها و موضوعاتي  و ميزگردها ايده ها نشستدر اين  .برگزار شود

 م اختصاص بهل از نشست دواو ميزگردموضوع  .پرورش بيشتري پيدا كند كنگرهاست در 
 سخنرانان اين ميزگرد، اسـاتيد ارجمنـد آقايـان   . اردددستاوردهاي علوم اجتماعي در ايران 

   .لي هستند، معيدفر و توسزاده دكتر سراج
اي از آن گذشـت و   انديشي شد در چنين هم به هر حال يكي از آن موضوعاتي كه نمي
خـاص  طـور   بـه  شناسـي  عام و جامعـه طور  به صرف نظر كرد اين است كه علوم اجتماعي

چـه دسـتاوردهايي داشـته     ما ايفا كند و احياناً سهمي در جامعةشي يا توانسته است چه نق
هايي كـه   كند كه يكي از چالش مي خصوص اين موضوع از اين جهت اهميت پيدا هب. است

بـدتر از آن  حتّي  اثر بودن يا تأثيري و بي شود، بي مي در بحث و گفتگوهاي اخير نيز مطرح
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گري آمده اسـت، از  علوم اجتماعي از جاي دياينكه . كننده بودن علوم اجتماعي است گمراه
فرهنگــي ديگــري برخواســته اســت، اينكــه مفــاهيم، -بــوم اجتمــاعي مــوطن و از زيســت

مـا   دهد كه بـا فرهنـگ و جامعـة    مي ي را ارائههاي روشها و  نظري و تئوريهاي  چارچوب
 ئل جامعـة سااند م يا اصحاب علوم اجتماعي نتوانسته سازگار نيست؛ و اينكه علوم اجتماعي

يا مسائل جامعـة مـا داشـته باشـند؛ و بـه       مسألهبندي كنند و درك درستي از  ما را صورت
هـايي را تـدارك    حـل  ما راه يا مسائل عمدة جامعة مسألهاند براي اين  طريق اولي نتوانسته

  .اند اجتماعي جامعة ايران سهم چنداني نداشته تحوالتببينند و به هر حال در 
 متوجـه ، شود مي علوم اجتماعي مطرح كه دربارةاي  عمده اتّهامها و موارد  چالش اغلب

هـاي   هـا و جنبـه   عنوان علمي كـه بـه جلـوه    همفهوم علوم اجتماعي ب. ستاشناسي  جامعه
البته در آغـاز كـار نيـز    . شناسي است تر از جامعه پردازد وسيع گوناگون زندگي اجتماعي مي
و  دوركيميا  اگوست كنتويژه در طرز فكر فرانسوي آن، نزد  هوقتي نزد قانونگذاران اوليه ب

زنـدگي  هـاي   جنبـه  االجتماع علم بـه همـة   شد، علم مي االجتماع بحث علمها  آن شاگردان
زات رويكردي، نگرشي، موضوعي ها تماي رفته رفته در جريان رشد اين رشته. اجتماعي بود

نزديك به هم در ايـن  هايي  آمد و رشته وجود به تمايزات روشي و تكنيكي نيز آن، تبع و به
مختلـف علـوم اجتمـاعي    هاي  هر كدام از اين رشته تخصصيطور  به يعني. حوزه پديد آمد

نقـص و ايـراد    عنوان بهبه هر حال آنچه كه . كند مي از منزلت اجتماعي را بررسياي  جنبه
 شناسي جامعهروي سخن به  شود ظاهراً مي ديگر مطرحهاي  از كاستياي  در كنار مجموعه

نداشـتن   دربـاب ، بحث اتّهامپس، يكي از موارد . ... گيرد را مي شناسي جامعهاست و دامن 
نظريـات خودشـان را    در اين بـاره  تقاضا دارممن از همكاران . اثر بودن است بيورد و ادست
 گيري نهـايي  در هدفيا نوشتاري دارند كه اي  زاده مقاله ئه نمايند، البته آقاي دكتر سراجارا
 آيـا  .انجام ما بـه دنبـال چـه چيـزي هسـتيم     تواند به اين سمت جهت پيدا كند كه سر مي
 خـواهيم از يـك رويكـرد تـازه در حـوزة      مـي  يـا  خواهيم نوعي علم تازه ايجـاد كنـيم   مي
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يا در راستاي رفع نقصـي كـه    شدن سخن بگوييم؟ سازي يا اسالمي يا اسالمي سازي بومي
  د، قدم برداريم؟اال وجود داشته باشممكن است احتم

البتـه  ، بنده اين است كه اگر ما به علوم اجتماعي در جامعه منصفانه نگاه كنـيم  عقيدة
هايي باشـد كـه    تواند محور يا موضوع بحث يا پرسش مي كنم مي كه عرضهايي  نكته اين

  .شود مي صحبتها  آن در مورد
مي اسـت، و هـيچ   ر من نوعي انتظـار تـوه  گاهي انتظار ما براي داشتن دستاورد، از نظ

در  شناسـان  جامعـه و  شناسـي  جامعـه گويي كه . با جوامع ديگر در بر ندارداي  معيار مقايسه
 بودنـد، همـة   تحـوالت  اند، مصـدر همـة   ها بوده گيري جوامع ديگر مصدر همة اين تصميم

بـه   لي مسـتقيماً تحـو  ريزي و هر تغيير و هر برنامه شده و اساساً مي ارجاع آنان به سؤاالت
همچنـين   .لي را ايجـاد كننـد  آمده كه چنين تغييـر و تحـو   برمي آنان بوده يا از آنان عهدة

امكان دارد نسبت ميان توانمندي يك رشته و اصحاب آن؛ با تاريخچه، بـا ميـزان نيـروي    
كند،  يم كه به آن اختصاص پيدا اي كه در آن وجود دارد، با سرمايه و منابع مالي اي انساني

و با نسبت آن با ساير اوضاع و احوال اجتماعي يا نهادهايي كه ممكن اسـت در چـارچوب   
 گـاهي بيـان  . آن در ساختارش و كاركردش تأثير بگذارند و مداخله كننـد، فرامـوش شـود   

ل حـ  ه حل بدهند؛ گويي ما فقط يك راهاند يك را يم كه اين علوم اجتماعي نتوانستهكن مي
ـ    روايت روايت هستيم كه همة عي فراداريم يا دنبال نو آن اسـت و   حاشـية  رهـاي ديگـر ب

  . گرديم كليد مي در پي يك شاه عبارت ديگر و به خواهيم پاسخي براي هر چيزي باشد مي
كـه  بگذريم از اين. شناسانة درستي ندارد خود اين نوع نگاه، مبناي جامعهرسد  نظر مي به

 بـه حـوزة   و اگر علوم اجتماعي و آثـار آن را فقـط   اگر ما به تاريخ معاصر ايران نگاه كنيم
خاص منحصر نكنيم، خواهيم ديد كـه در  طور  به دانشگاهي و تدريس و آموزش تخصصي

دوران  را در اجتماعي تحوالتي مختلف كساني كه بيشترين تأثير و روشنفكرهاي  جريان
معرفتـي  هاي  كه در حوزهراني هستند اند روشنفكراني، نويسندگاني و متفكّ معاصر ما داشته
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. انـد  كار كرده -ديگراي  شاعر، هنرمند، سينماگر، نويسنده، يا زمينه عنوان بهمثالً  -ديگري
ـ   هاي  توان نمونه مي بنابراين بـا تأثيرپـذيري از    ران را برشـمرد كـه  بسـياري از ايـن متفكّ
فكـري و محتـوايي علـوم اجتمـاعي و رويكردهـاي آن، تـأثيرات بسـياري در        هـاي   حوزه

حال ممكن است راجع به ارزيابي اين تأثيرها بحث و بررسـي  . اند جامعة ما داشته تحوالت
ا چنين نيست كه تأثيري وجود نداشته باشدداشته باشيم، ام .  
سـياري از مراكـز   يم، بتـر نيـز در پـي رد پـايي باشـ      يافتـه  سازمانطور  به اگر بخواهيم

هـاي   اند، يـا پـژوهش   هي را فراهم آوردهها كه نيروي انساني قابل توج پژوهشي و دانشگاه
العـاتي يـا دانشـي كمـك كنـد و      بسياري را كه رفته رفته توانسته است به يك تراكم اطّ
انقـالب  . والن بگـذارد، وجـود دارد  ئتأثيرات كم و بيشي در رويكردهـاي مـديريتي و مسـ   

در اصل بـه   شان هايي است كه پرورش فكري مي ما به مقدار زيادي وامدار شخصيتاسال
ـ        همين حوزه هـا   ط اصـحاب ايـن رشـته   هـا برمـي گـردد و بسـياري از مسـائل هـم توس

يك گفتمان يا تحليل و توان  صحبت اين است كه چگونه مي ولي. بندي شده است صورت
فضـاي   يـا در  روشـنفكري  ميـان جامعـة  ترسـيم كـرد و در   چارچوب مفهومي  يا تئوري و

گشا طـرح   كريِ راهبندي ف يك صورت عنوان بهد كه بتواند مديريتي چنان از آن حمايت كر
نـوعي درمانـدگي كـه از راه    . شـويم  مـي  شده گاهي دچار نوعي درماندگي آموخته ما. شود

يد و نوعي آ مي تلقين به ديگران و تلقين خودمان به خودمان در نقص علوم اجتماعي پديد
  .دهد مي خودزني را شكل

 شناسـي  جامعـه ماهيـت  خصـوص   نتقاد به خود، كه ماهيت علـم و بـه  بنده از انتقاد و ا 
كـنم و همـة دوسـتان نيـز اينگونـه       مـي  استقبالكامالً است،  )عنوان يك علم انتقادي به(

شناسـي   جامعهاينكه درباب  ،مثال عنوان به .ي صحيح نيستهاي كلّ ا طرح گزارهام هستند؛
هايي  كتاب المللي شخصيت يا شناسي ما در سطح بين ما مستقل نيست، يا اينكه چرا جامعه

فـرض  . ص نيستها مشخّ هاي بسياري از صحبت عرض بنده اين است كه شاخص ندارد؛
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شناسي ما مستقل نيست يا كاري انجـام نـداده اسـت و     عاي ما اين است كه جامعهكنيد اد
قابـل   ي يـا كتـاب  شخصـيت  المللـي  بـين اين مورد است كه ما در سطح يكي از شواهد آن 

در اينجاست كه بسياري از موانع سياسي، اجتماعي، زبانشناختي و بسـياري  . نداريم اي ارائه
نسـبت رشـد و موقعيـت و جايگـاه هـر       كلـي، طور  به شود و مي ديگر نيز مطرح هاي نكته
كه در جامعه هايي  در ميان ساير پديده و علوم اجتماعي را شناسي جامعهاز جمله اي،  پديده

و ساير علوم و ساير نهادها  وجود دارد، بايد متناسب با كل اوضاع و احوال موجود بررسـي  
در مقايسـه بـا صـنعت، در     ها بررسي كرد؛ ها يا پديده را در مقايسه با ساير رشته كرد و آن

  .علوم پايه و ساير مورادهاي  ايسه با رشتهمقايسه با سياست داخلي و خارجي، در مق
در  )شـده  شده يـا ايـدئولوژيكي   سياسي: اصطالح به(دار  ي و جهتطرح مسائل كلّ گاهي

 تـري  كشيم و به سراغ بررسي دقيـق  مي دستها  آن وقتي از. گيرد صورت ميسطح جامعه 
شـود و   مـي  اجتمـاعي  حقي در مورد علوم هاي نابه داوريواقعاً  بينيم كه مي آنگاه ،رويم مي

اصـطالح،   قـادي رشـد دهنـده نيسـت و بـه     برخورد انت اين نوع شيوة برخورد، شيوة اصوالً
كنيم كـه بحـث    خواهش مي ليآقاي دكتر توس ابتدا از جناب. سودمندي در آن وجود ندارد

  . خود را آغاز كنند
  

  مروري بر دستاوردهاي علوم اجتماعي: سخنراني هفتم
  ليدكتر توس: سخنران

 مسـألة نيـز فرمودنـد    چينهمانگونه كه آقاي دكتر گل .با عرض سالم خدمت دوستان 
شناسي از مجموع مسائلي كه اكنون در آمـوزش عـالي مـا مطـرح      علوم اجتماعي و جامعه

هاي مختلف داريـم،   ريزي ما و يا در دستاوردهايي كه در زمينه است و يا در كارهاي برنامه
، به نظر مـن از  شناسي جامعهبه علوم اجتماعي يا  مسألهمنحصر به فرد كردن . جدا نيست

م اينكـه  دو مسـألة يكي اينكه علوم اجتماعي خـوب درك نشـده و   . شود دو چيز ناشي مي
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ت اين امر اين است كه علوم و به نظر من علّ. رود انتظار خيلي زيادي از علوم اجتماعي مي
اي خيلي ايدئولوژيك عمل كرده و اين ايدئولوژي نيز اثربخش بـوده   تماعي در يك دورهاج

كنند ما هميشه بايد اين حالت ايدئولوژيك را داشته باشيم و  برخي  فكر مي ،بنابراين. است
  .اين اثر را در مجموع جامعه بگذاريم

ـ طـور   بـه  علـوم انسـاني   علوم اجتماعي و همة درست است كه ب حـالتي  ي در غـر كلّ
 در علوم اجتماعي و انساني بايد اين بحث را كنار گذاشت وليگرفته است  تكنيكي به خود

فكـر و  . ديگري اسـت  مسألةسازي   آدمواقعاً  و سازي كرده كه علوم اجتماعي چقدر انسان
گيـري   دروني و ذهني و غيـر قابـل انـدازه    موارديها  اين العات و شناخت وفرهنگ و اطّ

مثـال فـرض كنيـد     عنـوان  بـه . مقايسه كرداصالً  شود را نميها  اين ،عبارت ديگر به. است
است را بـا مسـائل علـوم     مسائل تكنيكي و فني كه در قرون اخير خيلي توسعه پيدا كرده

ادبيـات نيـز يـك علـم     .شما ادبيات را در نظر بگيريدمثالً  .انساني مقايسه كنيم-اجتماعي
. روانشناسي نيـز يـك علـم انسـاني اسـت     . انساني است يك علم فلسفه نيز. انساني است

نظـر مـن    بـه . يك جريان قرار دارنـد  همه با هم درها  اين .نيستها  آن بنابراين فرقي بين
مثالً  وجود دارد؛ها  اين اثر، اثر نامرئي است كه در همة يك. موارد نامبرده دو نوع اثر دارند

 خوب اگر سطح فكر افـراد بـاال بـرود چگونـه    . رود مي فرض كنيد كه سطح فكر افراد باال
  توان اندازه گرفت كه سطح فكر افراد باال رفته يا نرفته است؟ مي

كارشناسي بـوده و مطلبـي را    ه دانشجويي كه فرض كنيد در دورةام ك من خودم ديده 
نوشته است،  وقتي در سطح كارشناسي ارشـد امتحـان داده    مي زياد و نامربوطهاي  با غلط
بسياري چيزها را بيشتر و بهتر و در سطح باالتري ادراك كرده و ارائـه داده اسـت و   است 

محسوس بوده است كه يك دانشجوي فوق ليسانس خيلـي فـرق دارد بـا    كامالً  براي من
كند  مي آدم را به اين وادار ،ديگر اين گذر از يك مرحله به مرحلة. نسيك دانشجوي ليسا

خواهـد بـا    مـي  ويحتّي  لوماتي كه دارد از كجا آمده است كهالعات و معكه ببيند  اين اطّ
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  . ت اثر خود را خواهد گذاشتنامرئي در دراز مدطور  به بنابراين. خود استادها نيز رقابت كند
غيـر از  نظـر مـن علـوم انسـاني      ت است، اينكه بـه باز اثر دراز مد يك اثر ديگر نيز كه

سطح اجتماع ارتقاء دهد و يـك  دنيت را نيز در بايد مقداري مكاركردهاي ديگري كه دارد 
كه افراد بهتـر بـا هـم زنـدگي كننـد، روابـط       اي  يك جامعه. بياوردوجود  به مدني را جامعة

بهتري داشته باشند، درك بهتري از زندگي داشته باشند، درك بهتـري از ديگـران داشـته    
و بـه نظـر مـن    . اي ديگري نكنند و خيلي چيزهباشند، حقوق ديگران را رعايت كنند، تعد

بـا  يعني در هر صورت جامعـه  . علوم انساني يك مقداري اين نقش خود را ايفا كرده است
. پنجاه سال پيش خيلي فرق كـرده اسـت   جامعة دورة قاجار، با جامعة اوايل قرن، با جامعة

محسوس كامالً  ها ستقيم و غير مستقيم در اين زمينهمطور  به به هر حال؛ اثر علوم انساني
دهد كه علوم  مي ي نشانكلّطور  به شود مي كههايي  است و طرز فكرها و  انتقادها و بحث

غير مستقيم در گفتارها، در رفتارها، در روابط اجتماعي و در جاهاي مختلـف  طور  به انساني
  .مهمي است مسألةبنابراين اين موضوع، خيلي . نفوذ كرده است

ي ارتقـاء  را تا چـه حـد  اي  يي شغلي و كارايي حرفهديگر هم اين است كه كارا مسألة 
نظر من علـوم   به. ر اين مورد نيز به نظر من وظيفة خود را انجام داده استداده است، كه د

م وارد ايـن  هخوا من نمي. اجتماعي  در انقالب يا بخشي از انقالب خيلي اثر گذاشته است
 عنوان بهبوده كه ما اي  دوره. است برانگيز چالش ووم زيرا اين  بحث خيلي مبسوط شبحث 

ايـم و  داده ايم و فعاليت سياسي و اجتماعي انجـام مـي   ال بودهدانشجوي خارج از كشور فع 
علمي نيـز   داديم و هر رشتة ام ميجهاي اسالمي نيز اين كارها را ان ها و ايده با هدفواقعاً 

 ل در كـلّ بـراي تغييـر و تحـو   دانستيم  مي اي ايم در حقيقت آن را عامل و وسيله كه داشته
شناسـي وارد   جامعه درستي در رشتة مثل دكتر شريعتي كه از ابتدا به ديابا افرمثالً  .جامعه

-1351هاي  بين سال چنيني هاي اين اليتفع شد و در اين رشته با هم كار كرديم و ديديم
تـأثير   ،افـراد آوري  گيرد، نقش بسيار زيادي در جمـع  مي كه انقالب صورت 1356تا  1350
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  .  است داشته هاي دانشگاهي گذاشتن بر دانش يا در محيط
صـرف بـراي دانـش محـض     هـايي   بحـث  ر شـريعتي دكتهاي  درست است كه بحث 
است از مسائل ايدئولوژيك، مسـائل فلسـفي،   اي  شناسي نيست و به هر حال آميخته جامعه

 نطـور كـه خـودش تعريـف    اصـلي آن آ  ا عصارة، امشناسي جامعهمسائل تاريخي و مسائل 
آزاد فكـر   كه انتقـادي و  شناسي جامعه ولي. شناس هستم گويد من يك جامعه مي كند،  مي

. شناسيم، تفـاوت دارد  مي راها  آن شناس صرف آكادميك همانطور كه است و با يك جامعه
يعنـي  . اسـت  نظر من اثر خيلي مهـم بـوده   توان اندازه گرفت؟ به مي ب اين اثر را چگونهخُ

اكنون اين توقعـات   گرگون كرده و باعث شده كه شما همچيز را د اثري بوده است كه همه
 مثـال  عنـوان  بهتواند كارهايي انجام دهد كه  مي شناسي جامعهاگر  اشيد و اينكه،را داشته ب

شناسـي   ها بعد از انقالب همان شعارها به زبان جامعه انقالب كشوري اثر بگذارد يا سال در
بيان شود؛ مستكبران، مستضعفان، شهادت و اصطالحات و لغات انقالب را تا حدود زيادي 

ن دهد كه اثري بوده يا نبوده است و اين اثر خوب يا بد بوده تواند نشا مي هدايت كند، اين
خالصـه  طـور   بـه  بنابراين اگـر بخـواهيم  . زيادي داردسؤال  جاي بحث و مسأله اين .است

فكري  بررسي كنيم، در همان رشد توسعة مدني در ايران و رشد توسعةرشته را اثرات اين 
نحـوي   توانيم به مي ريزي و غيره، گري، برنامه حاعم از انقالبي، اصال تحوالتو تغييرات و 

خيلـي  طـور   بـه  بعضـي جاهـا  حتّـي   جـا مشـاهده كنـيم و    را در همه شناسي جامعهرد پاي 
كامل اين كـار   طور هب ها شد و  اگر شديم بايد البته نبايد وارد اين بحث. روشن محسوس و
  .شود مي انداز شود و اشتباه مي براي اينكه باز القاء شبهه. انجام شود

جـا دو دسـته    ا همان جريان دكتر شـريعتي در همـه  دانيد كه ب مي به هر حال شما نيز 
 ،اگر نگوييم تكفير اي ديگر، كردند و عده د ميطرفداري شديواقعاً  دستهيك . وجود داشتند

بنابراين وقتي گفتنـد  . رفتندگ مي صورت ديگري  در نظر كردند و آن را به الاقل تفسيق مي
اسالمي را باز بگـذاريم، آزاد بگـذاريم كـه     گفتيم بايد مقداري جامعة اسالمي ما نيز جامعة
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تيپ افرادي همچون دكتر شريعتي بتواند در جامعه رشد پيدا كند، سـركوب نشـود، وجـود    
ـ   ولي... . داشته باشد، حضور داشته باشد، بحث شود و ل يـا  ديديم كه هيچكس ايـن تحم

اگر صد در صد مطابق افكار حتّي  اين گذشت را ندارد كه اجازه دهد يك جرياني در جامعه
ت راهي براي خود پيـدا  واند رشد خود را نشان دهد و در دراز مدنيست، بت ي ماها و انديشه

   .آوردوجود  به كند و اصالحاتي كه الزم است در خودش
از كـار، كـاري اسـت كـه خـوب همـه ديدنـد كـه در برابـر          ) تيپ( حال آن نوعهر به 

ماركسيست ايستادگي كرده است، در برابر جريانات ديگر ايستادگي كـرده اسـت، در برابـر    
به خـود   شناسي جامعهسكوالريسم ايستادگي كرده است، خيلي چيزها را كنار زده و عنوان 

ا انگار چيزي است كه كار گرفته شده، ام هكارايي داشته و باي  ا در يك دورهام. گرفته است
مصرفش تمام شده است، بايد اين را كنار گذاشـت   اش تمام شده است، دورة همورد استفاد

  . آورد آن را به صحنه بود ويگر و دنبال چيز د
 اجتمـاعي نـيم قـرن اخيـر     تحـوالت را در  شناسـي  جامعهتوانيم رد پاي  مي بنابراين ما

هاي مختلف، در حقوق  مدني، در برداشت دقيق در توسعة ارزيابي سياسي، در جامعةطور  به
ل در هر صورت، مقدار زيادي از مسائ . بررسي كنيم وزنان و در بسياري از چيزها جستجو 

مسائل اصـالحي و تقـويتي اسـت كـه در      ،ي ثابتي داردرغم اينكه يك اصول كلّ هجامعه ب
ما بايد اين مسـائل را دنبـال كنـيم و نااميـد نشـويم، زيـرا بسـياري از        . دهد مي جامعه رخ

 نـامرئي اثـر   رتصـو  بـه گذارد،  مي كارهايي كه در علوم انساني وجود دارد غير مستقيم اثر
شما بشناسيد، شناسايي كنيد ها  آن وسيلة ههايي را تعيين كرد كه ب شاخص گذارد و بايد مي

العـاده كـار    فـوق  آنكيفـي   البته جنبة. گيري كنيد را اندازهها  اين ي يا كيفيو از لحاظ كم
  .مشكلي است

دارد نيـز   بـاز مـي  را از حركـت  ها  اين يد وآ پيش مي مسألهسپس تعارضاتي كه با اين  
بـروز،   امكـان  هـايي  افكار و انديشهديده شده كه  در ايرانبارها . خيلي مهمي است مسألة
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، اما در ميان راه با موانع بسياري برخـورد كـرده و همانجـا و قبـل از     اند يافتهرشد  و ظهور
ر من اگـر  د وجود داشته و به نظاراما اين مو. اينكه به جايي برسد در ميانه باقي مانده است

خواهند ببينند كه اثر داشته يا نداشته، دستاورد داشته يا نداشته اسـت، بايـد تـا     كساني مي
  . دنقرار دهتوجه  حدودي كل روابط اجتماعي و برخوردها و مسائل مختلف را مورد

خواهيم در مـورد آن بحـث و    مي وقتي ما. استخاص و ويژه اي  مسألهآموزش،  مسألة
ـ   كلّ بررسي كنيم، بايد ي را در نظـر بگيـريم، بعـد    آموزش عالي را، يعني يك سيسـتم كلّ

. ديگر چقدر اثربخش بوده استهاي  ببينيم اين صاحب سيستم در مقايسه با خرده سيستم
بقيه اثـربخش نبـوده    كي داشته است؟ آيا اثربخش نبوده يا به اندازةتحرّ كاري و كم آيا كم

اند  كه اين علوم اجتماعي، علومي بودهتوان فهميد  مي است؟ خالصه اينكه  فقط با مقايسه
انـد   علمي تا چه حد كارايي داشتههاي  بايد ببينيم ساير رشته .اند كه كارايي داشته يا نداشته

ختلفـي را  اند؟ تا چه حد جريانات م تا چه حد ابتكار و اختراع داشته. اند جلو بروند و توانسته
سه رشته است كه اين كار  -دومثالً  ها اين در بين همة اند؟ و آيا به دنبال خودشان كشانده

بـه قـول    مـثالً   ع و انتظارمان بيش از انـدازه بـوده يـا   اند؟ و يا نه، ما در واقع توقّ را نكرده
ايـم؟   و جاي خاصـي را بـرايش قائـل شـده    ايم  كرده آگرانديسمانشناسي را  معروف جامعه
شناسي جاي خاصي باز شود و فكر  اي جامعهاميدواري است كه در ايران بر خوب اين ماية

ـ . كنند خصوصي است كه بايد خيلي از كارها را بكند كه ديگران نمي كنم كه علم به مي ا ام
واقعـاً   آورد و نتواندوجود  به به نظر من اين انتظار  ممكن است از طرف ديگر مشكالتي را

  . ايران باشد سائل جامعةجوابگوي م
. نظر من دستاوردهاي علوم اجتمـاعي بسـيار زيـاد بـوده اسـت      بهدر آموزش عالي نيز 

م كنيد بايد بگويم كـه  اينكه مقداري تجس كنم، اما براي ببخشيد من اين حرف را بيان مي
ديدم كه خود من دستاوردي از علوم اجتماعي  ،كردم فكر مي روي اين مسأله وقتي ديشب
ام بـا دكتـر    كات مختلف انقالب حضور داشتهرّاز قبل از انقالب كه در تح .ام در ايران بوده
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، بـا حـوزه همكـاري    ام داشـته خواه همكـاري   ام، با جريانات آزادي شريعتي همكاري داشته
علـوم اجتمـاعي و   هـاي   ريـزي  كه در ستاد انقالب فرهنگي كل برنامهاي  ام، تا دوره داشته

هـاي علـوم    در تمـام برنامـه  ت معقول دو سـاله  ايم و در يك مد علوم انساني را اداره كرده
علوم انساني تجديد نظر شده و تا آنجـا كـه امكـان داشـته     هاي  اجتماعي و در تمام برنامه

 اند، همـة  ص كردههايي كه استادان متخص است با بحث با حوزه، با صاحبنظران و با بحث
قـالب  ل انقـالب هـيچ كـاري در ان   د زير و رو شده است و اينطور نيست كه از اواراين مو

ـ  -...بينـيم كـه   مي اگر مقداري انقالب فرهنگي را بررسي كنيم. انجام نشده باشد فانه متأس
در جريان ايـن  اند  اند يا هنوز در دبيرستان بوده ز دوستان كه آن زمان دانشجو بودهبعضي ا

ـ    مي قول يكي از دوستان كه اند و به اليتي كه ما داشتيم نبودهفع لي تمـام  گفـت دكتـر توس
قم را صد بار رفت و آمد تا جاي علوم اجتماعي را در روابط حـوزه و  هاي  ه پس كوچهكوچ

  . اتي افتاده و چه شده استاتّفاقرا كسي يادش نيست كه چه ها  اين .دانشگاه پيدا كند
دو سال ما چقدر رفتيم قم و برگشتيم و چطور با فحول حوزه، باآقاي مصباح، با آقـاي  

مصـاحبه   افراد اين داشتيم و با همة متعدددي گيالني جلسات مجوادي آملي و با آقاي مح
ود كـرد و بـه آنجـايي    شـ  چيست و چه كاري ميها  آن نظرواقعاً  و بحث كرديم كه ببينيم

يعني اينچنين نبوده كه ما كار را همـانطور خـام و   . آن كار را انجام داديم رسيديم كه همة
گوييد چه كار بايد كـرد، بلـه    وقت مي كرد، يكشود  مي ديديم چه كار. نپخته درست كنيم

كرد و بايد ديـد امكانـات چقـدر    شود  اين بايد كرد هيچ حد و حصري ندارد، اما چه كار مي
خيلي سـاده مثـل خودكفـايي را     مسألةببينيد ما يك . ما استاد نداشتيماوايل انقالب  .است

هايي  ايم؟ قدم خودش اقدام كرده بسيار خوب، آيا ما در راه خودكفايي در حد. مطرح كرديم
دكتـرا   پيش از انقالب يـك دورة . گويم بله مي ام يا نه؟ بنده كه در جريان بودهايم  برداشته

تـدريج توسـعه پيـدا     رايي كه در ايران ايجاد شـده و بـه  دكتهاي  دوره. در ايران نبوده است
خواسـتند برونـد خـارج     مي االن صدها دكتراي داخلي داريم و تمام كساني كه. كرده است
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شان در داخل ايران، چه در تربيت مـدرس،   قسمت عمدهها  اين دكتري را ببينند،هاي  دوره
هـا را   زاد و چـه در جاهـاي ديگـر ايـن دوره    آهاي  چه در دانشگاه تهران و چه در دانشگاه

  . اند، پس جواب اين مسأله داده شده است ديده
ي نيز پنجاه سال است كه به ايران وارد شـده  مسائل مختلف ديگر اينكه؛ علوم اجتماع
ها فقط يك درس مباني وجود داشـته و   سال. است و از الفبا شروع شده و پيش آمده است

چهل بوده اسـت كـه    در دهة. آمده استوجود  به ليسانس دورةسي فقط  دهة هاي سالدر 
آمده است و تـا آن  ود وج به بعد از انقالبكتراي آن ا دآمده است، اموجود  به فوق ليسانس

ايـن حركـت، يـك حركـت فراگيـر       خُب مجموعة. هيچ دكترايي وجود نداشته استموقع 
واحـد   320مشاهده كنيد كـه در  مثالً  .پهنانگري بوده است كه تمام جاها را پر كرده است

خود انقـالب  . كنند شناسي وجود دارد و استاداني هستند كه تدريس مي جامعه ،دانشگاه آزاد
وقتـي كـه انقـالب رخ داد     . اسـت  خاصي اثر گذاشته صورت بهاي بوده  كه  مسألهنيز يك 

اي بازنشسـته   هاي بيرون رفتنـد و يـك عـد    هاي تسويه شدند، يك عد ههر حال يك عد به
اسـتاد   51مـا   ،شناسي دانشگاه تهران بودم كه بنده مدير گروه جامعه 1351در سال . شدند
 1364وقتـي كـه مـن در سـال     . ا كه در خارج از كشور تحصيل كرده بودنـد داشـتيم  دكتر

. تقليل يافته بـود م يك سوبه  تعداد نفر مانده بودند، يعني 17فقط  ،دوباره مدير گروه شدم
علـوم اجتمـاعي وجـود     در دانشكدة P.H.Dاستاد  55، 50االن دوباره اگر بشماريد حدود 

در و  هـاي مختلـف ديگـر    در دانشـگاه  ،گاه مشهد، اهواز، تبريـز منهاي اينكه در دانش. دارد
معقـول ببينيـد   طـور   بـه  اگر شـما بخواهيـد  . دانشگاه آزاد نيز تعداد بسيار زيادي وجود دارد

ز را نيـا  ،دستاورد همين است كه شما توانسـتيد از لحـاظ اسـتاد دانشـگاه     دستاورد چيست؛
علـوم اجتمـاعي و علـوم     ا هزار نفر در رشتةصده ها هم سالي در اين دانشگاه. تأمين كنيد

از نيمـي از  يكي دو نفر نيستند، علـوم انسـاني بـيش    . كنند انساني در كنكورها شركت مي
گيـرد و اگـر ايـن فشـار جمعيـت نبـود شـايد شـما          ها را در بر مي دانشجويان كل دانشگاه
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فشار جمعيـت را داريـد و   ا وقتي شما اين توانستيد از كيفيت بيشتري برخوردار شويد، ام مي
حـال مجبـور   هـر   فروش نشـوند، بـه   ها بروند سركالس و آدامس خواهيد همة اين بچه مي

تر بياوريد كه افراد زيـادتري بتواننـد از ايـن     تان را پايين هستيد يك مقداري سطح فعاليت
يلـي  پارسـال خ واقعـاً   دانيم كه اين استفاده شده است و مـن  و ما مي. جريان استفاده كنند

ر در كنكور دكتـرا  نف 500دكترا  ولين بار در دانشگاه آزاد در دورةب كردم، براي اينكه اتعج
فر يا كمتـر يـا بيشـتر    ن 15نفر يا  10مثالً  خواستند ميها  اين ند كه از بينشركت كرده بود

استقبالي است كه پيش آمده يعني آنقدر كشش در علـوم   نشانة الًاين او ،بخُ. جذب شوند
را تعميم  شود آن مي اند كه نفر داوطلب دورة دكتراي آن شده 500ايجاد شده كه تماعي اج

  .داد به مسائل ديگر
هايي  سريزي، در وارد كردن در در تغيير برنامه. ايم ريزي مؤثّر بوده بنابراين ما در برنامه
مـؤثّر  هـا   برنامـه در تنقـيح  . ايـم  بـوده  مـؤثّر ... ي و اسالمي بوده و كه فكري و ايدئولوژيك

تربيـت مـدرس چرخيـده    . ايـم  مؤثّر بـوده علوم با همان تعداد بسيار كم  در توسعة. ايم بوده
و ) ع(و حاال كه بيشتر از اين نيز در دانشگاه امام حسين . است، دانشگاه آزاد چرخيده است

 همـان افـراد بـوده انـد كـه ايـن كـار را انجـام        . مختلف ديگر هم بوده استهاي  دانشگاه
سه تـا از اسـتادان   -سياسي در تربيت مدرس با دو شناسي جامعهص تخص مثالً  .اند داده مي

پاي  توانيم رد مي به هر حال منظورم اين است كه ما. گرفته است مي دانشگاه تهران انجام
ب البته بنده بحث زياد داشتم راجـع بـه   خُ. دستاوردهاي علوم اجتماعي را در جامعه ببينيم

راتـي كـه   هر كدام از كارهايي كه انجام شـده و اث  بابقالب و بعد از انقالب و درقبل از ان
-قول شـما مقـداري خـودزني يـا خـود      انصافي خواهد بود و به به نظر من بي. داشته است

بيني را داشته باشيد و فكـر كنيـد كـه علـوم      كم-خواهم شما اين خود نمي بيني كه من كم
 اقليحـد  صـورت  بههر حال من  و به. انجام نداده است اجتماعي بيكار نشسته و هيچ كاري

علـوم ديگـر كـار خـودش را انجـام داده       ديگر و به اندازةهاي  رشته گويم كه به اندازة مي
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  .است
همـه دنبـال يـك كتـاب      ،علـوم اجتمـاعي   اليت رشـتة فعل باز هم اشاره كنم كه اواي 
ار و غيره آممثالً  ها برخي از درس جز. غير از جزوه هيچ چيز ديگري وجود نداشت. اند بوده

ولـي در همـين انتشـارات    . ها هيچ كتابي وجـود نداشـت   سكه كتاب داشت براي بقية در
 3700 حدود ،شود نيز شامل نمي  موارد رااي فراهم شده كه البته تمام  شناسان جزوه جامعه

انقـالب بـوده   است كه نود درصد آن بعد از  ، اشاره شدهكتاب مختلف ترجمه و تأليف شده
خـاطر انقـالب فرهنگـي دو     هب كه ما استادان، زماني در همان مركز نشر دانشگاهي. است

بـه تصـويب    مـورد از آن  117كتاب ترجمه و تأليف شـد و حـدود    300 ،سال بيكار بوديم
قدرت چاپ آن را نداشتند و يك مقدار چاپ شـد و يـك مقـدار    رسيد كه چاپ شود،  ولي 

 بينيم كه چه تأليف، چه ترجمه، چه مي كنيم مي كه نگاهاي  هر دورهب در خُ. هم چاپ نشد
اثرات جانبي آن قابل مالحظه بوده و به نظر من بايـد  تدريس، چه آموزش و چه پژوهش، 

ـ . ع بيشتر باشد و باز هم بايد كار بيشتري كرد و باز هم بايد بهتر عمل كـرد باز هم توقّ ا ام
سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و دينـي     هاي  ي، نظامكلّهاي  را كه در نظامهايي  زمينه بايد

در . مقايسه كرد و ديد تا چه حد علوم اجتماعي از بقيه عقب بوده استها  اين وجود دارد با
  . دستاورد داشته يا نداشته استواقعاً  توان گفت كه مي اين صورت

 صـورت  هم به به نوعي بتواناميدواريم كه . خيلي ممنون آقاي دكتر :دكتر گلچين-
. منقح و ماندگار شـود  ،ثبت و ضبط تحوالتها و  ، اين تجربهتاريخ نوشتاري و هم شفاهي

معاصـر   ت ماست يا هويت تاريخي ما در دورةاصطالح هوي بخشي از بهها  اين حيف است،
شايد در . مختلف گفتندهاي  جناب استاد از دستاوردهايي در حوزه. است كه بايد حفظ شود

كه وجود دارد يك بحث عمده به توليد مفهـومي، توليـد نظـري، توليـد فكـري       مناقشاتي
  .مان از باب توليد محتوا چه كرديمبازگردد و اينكه ما خود

 ويژه انديشـة  هب -اگر نگاه كنيم به شرايط توليد و رشد انديشه خواهيم ديد كه انديشه 
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و تالطمات اجتماعي وجـود دارد،   تحوالتكند كه نوعي  هايي رشد مي در دوره -اجتماعي
 ،هـاي تكنولوژيـك   و مباحثـه وجـود دارد، زمينـه    روشنفكريهاي  گيري حلقه امكان شكل

هي از ارتباطي براي گفتگو و مباحثه وجود دارد، يك مقدار قابل تـوج  و اجتماعي-فرهنگي
قـاي  از جملـه آ  -ورزي وجود دارد و همـانطور كـه برخـي از دوسـتان      آزادي براي انديشه

ساز ديگـري مثـل    پشتيبان يا زمينههاي  نظري و رشتههاي  بحث كردند پايه -ميرسندسي
هاي معرفتي  منابع و جريان عنوان بهها  اين ديگر؛ كههاي  انديشه و فلسفه در بخش توسعة

يد تـا  در يك بررسي منصفانه بايد دواقعاً  .كنند مي و رسيدن به پاسخ كمكسؤال  در طرح
كـه مـا عـرض    هايي  فهكانات اين مؤلّما انجام شده است يا ام امر در جامعةچه اندازه اين 

  .ديگر وجود داشته است يا نههاي  فهو مولّايم  كرده
ـ   آيد در اين حوزه نيز اگر باز هم به يك فضـاي وسـيع   مي نظر به  ر علـوم  تـري از تفكّ

بينيم كه خيلي از  مي يا علوم اجتماعي در سطح جامعه نگاه كنيم شناسي جامعهاجتماعي و 
هـا وجـود دارد،    ايم، خيلي توليد فكر در كتـاب  ورزي را داشته يشهي و اندروشنفكرجريانات 

خـواهم خـواهش كـنم     مي از آقاي دكتر معيدفر. مهم استها  اين به توجه  استفاده يا ولي
از  كنم كه آيا انتقـاداتي كـه   مي را طرحسؤال  كه بحث را ادامه بدهند و خدمت ايشان اين

دستاوردها ناشي از ضعف علوم اجتماعي است يا ناشـي از   شود در حوزة مي علوم اجتماعي
اهيم اين رشته پديد آمـده اسـت؟   اخير در گسترش مف هاي سالتي كه در تأثيرگذاري و قو

حـوزة  هـاي   ، مثل هر علم ديگري، فهم پديـده شناسي جامعهموريت اصلي آيد مأ مي نظر به
آيد وقتي كه ما بخواهيم از اين مرحلـه   مي نظر ة اين فهم است و بهمربوط به خود و توسع

ايـدئولوژيك و يـا   هاي  عبور كنيم و به سطح عمل برسيم، آنگاه با نظام ارزشي و با جريان
به نوعي دانـش  دست يابيم سر و كار پيدا كنيم، كه آنگاه بايد  رهاي فرا علمي نيز بايدمتغي

كـه  (سـي  يـا سـطح كارشنا   )انـد  كه آقاي دكتر فرموده( وژيكايدئولهاي  انتقادي يا مداخله
  . و كارشناسياي  يا سطح تكنيسيني، مشاوره )اند ديروز آقاي دكتر اشاره كرده
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كه جناب آقاي دكتـر معيـدفر در حـوزة    وسيعي  به تجربةتوجه  خواهم با حال بنده مي
خواهند بفرمايند به ايـن   مي اند، در ضمن مطالبي كه خودشان تحقيقات اجتماعي نيز داشته

عمومي شدن و گسترش يافتن مباحثات و مفاهيم و بـه   الًموضوع نيز اشاره بفرمايند كه او
، چه چه فضاي سايبري ،نگاري فضاي روزنامهمثالً  ه در سطحشناسان جامعهاصطالح درك 

قيقـات  و همينطور راجع به اينكه در حوزة تح . بينند مي اصطالح مفتوح را چگونه فضاي به
مسـئوالن يـا   واقعاً  پژوهشگران چگونه بوده است؟ آياسؤال  ارجاع به اجتماعي و در حوزة

ده اسـت؟  دهي را دا ته است يا امكان صورتبندي و پاسخرا پيش روي ما گذاشسؤال  جامعة
ـ  .دانيد بفرماييد مي ديگري كه الزم در اين خصوص و يا هر نقطة لي جناب آقاي دكتر توس

انـد بـه ايـن     داشـته  فرهنگ به خدمات زيادي كه در حوزةتوجه  كه ايشان بااشاره كردند 
 در حـوزة تحقيقات اجتمـاعي، هـم    در هم به تجربة ايشانتوجه  بله، با .بپردازندحوزه نيز 

كـه در وزارت ارشـاد اسـالمي    اي  ، و سـابقه شناسـي  جامعـه فرهنگ، در مـديريت انجمـن   
كنـيم از   مـي  كـه اسـتفاده   از ايـن بابـت هسـتند   ي ا غني نظرم صاحب تجربة ، بهاند داشته

  .آقاي دكتر معيدفر هاي مايشفر
  

كاركردهـا و دسـتاوردهاي علـوم اجتمـاعي و ميـزان      « : هشـتم  سخنراني
  »ها مندي از آن بهره

  معيدفردكتر : سخنران
شود، خواه ناخواه من نيز  وقتي كه بحث از كاركردها و دستاوردهاي علوم اجتماعي مي

تـوان   هايي مـي  شود و چه پاسخ ها مطرح مي الهستم كه ببينم اساساً چرا اين سؤ عالقمند
در يك معناي عمومي، اين مطلب صحيح است كـه بـراي ارزيـابي    . طرح كردها  آن براي

، چـه  هـا  تاوردهاي آن بايد تحقيقاتي انجام داد در همة حـوزه وضعيت علوم اجتماعي و دس
آيـد؛ نيـز دربـاب     دسـت مـي   هها ب جي كه از پژوهشپژوهش و نتاي آموزش و چه در زمينة
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مختلـف  هـاي   هاي جامعه و مـردم در سـطوح و اليـه    در تغيير افكار و انديشه تأثيراتي كه
هاست، زيرا كارهاي زيـادي   مندي از اين پژوهش يكي از مشكالت، بهره. ايجاد كرده است

وليد و انتقـال  ت همچنين در حوزة شود، برداري نمي بهرهها  آن فانه ازا متأسشود ام انجام مي
اين موارد مورد بررسي دقيـق قـرار    ةاجتماع علمي، ضرورت دارد هم دانش و نيز در حوزة

هـاي   ميزان توليد كتاب .زماني مختلف وضعيت خود را ارزيابي كنيمهاي  گيرد و در فاصله
متـون، تـا حـد     قالب بسيار محدود بوده و امروز، هر چند در حـوزة ترجمـة  ما در قبل از ان

ق يافتـه اسـت كـه    ديگر نيز چنين امري تحقّهاي  در حوزه .ايم ه زيادي به خودكفايي رسيد
  . ص شوداين موارد بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد و مشخّ

ه  قابل ا نكتةاموقتي عنوان دستاوردهاي علوم اجتماعي و كاركردهـايش را   ،اينكهتوج
كنيم و يا ديگـران   مي را در روزنامه مطرح كنيم، يا آن الم ميدر يك سمينار يا همايش اع

د كـه اهـداف و منويـات ديگـري در آن وجـود      رس مي نظر د، بهكنن مي راجع به آن صحبت
اين  رغم انجام همة از خود است، كه به اگر از منظر دروني به آن بنگريم، نوعي انتقاد. دارد

مستقيم يا غير مستقيم انجام شـده  طور  به كه ي يا كيفيهاي كم مجموعه كارها و فعاليت
است، در نهايت بايد گفت كـه در توليـد انديشـه و يـا ايـده و نظريـه و آنچـه كـه بحـث          

كـه   از منظر بيروني نيز ايـن انتقـاد هسـت    .ايم پردازي هست، چه كرده هاي نظريه كرسي
كنـد،   مـي  ي ايجـاد كه دارد و تأثيراتي كه بر افكـار عمـوم   علوم اجتماعي با اين رشد كمي

تعادل  ،عبارت ديگر به . ريزد را به هم مي محققاً در حال نامتعادل ساختن جامعه است و آن
محتـوايي، محصـول يـك    لحاظ  به مثال اين علوم عنوان به برد زيرا اجتماعي را از بين مي

مـا،   جامعـة اي مثـل   به جامعهها  آن انتقال ،بنابراين. خاصي هستند اي زماني و جامعه دورة
... شـرايط اسـتراتژيك و  لحـاظ   بـه  فرهنگ و چهلحاظ  به ساختار سياسي و چهلحاظ  به چه

  . شود باعث گسترش عدم تعادل مي
امـروز در   هايي را كـه جامعـة   لها و عدم تعاد ها بسياري از گرفتاري ممكن است خيلي
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.  اعي در نظـر بگيرنـد  آثار علوم اجتم عنوان بهسياسي و موارد مشابه پيدا كرده است،  حوزة
عـد توليـد   دستاوردهاي علوم اجتماعي و انسـاني، از ب  دربابها  ممكن است يكي از ارزيابي

 رغـم همـة   ايم به توانستهواقعاً  آيا ما. بايد ديد در بحث توليد وضعيت ما چگونه است باشد؛
تـأثيرات ديگـري   مثالً  ها يا تعداد دانشجويان، تعداد كتاب ايم، اين گسترش كمي كه داشته

 عبارت ديگـر،  به زمينة توليد نيز نقش داشته باشيم؟ايم، در  هاي مختلف داشته كه در حوزه
توانسته است در تبادل انديشه با دنياي معاصر و واقعاً  ما آيا شناسي جامعهعلوم اجتماعي و 

ان يـز باشـد يـا اينكـه مـا همچنـ      افتـد كنشـگر ن   مـي  اتّفاقكه در دنيا  اي علمي تحوالت
  ايم؟  نبوده مؤثّردهيم و در اين زمينه  بيشتر انتقال ميصرفاً  ايم و كننده مصرف
واقعـاً   چه پاسخي براي اين سؤال داريم؟ آيا ماواقعاً  .ب اين امر سؤال من نيز هستخُ

رسـد   نظـر مـي   ايم؟ به كننده دهيم يا فقط مصرف انجام مياي  جايگاهي داريم؟ يعني مبادله
كننده هستيم، به اين دليل كه همچنـان نيازمنـد ترجمـه و آخـرين      مصرفكه ما از جهتي 
اي  هشايد عد. ايم نياز نشده ز جهان ديگري هستيم و هنوز بيالعات دانش ادستاوردها و اطّ
كساني كه مشـكل ديگـر   حتّي  دهند؛ علوم اجتماعي را مورد انتقاد قرار مي ،از همين زاويه

تعادل جامعه اسـت،   زنندة معتقدند علوم اجتماعي برهم وعلوم اجتماعي را هم مطرح كرده 
شـوند، يـا اينكـه بـر      كه اين علوم نهايتاً بـومي نمـي   اين معنا را مد نظر داشته باشندشايد 

اين از بنابر. شوند خودمان به توليد دانش متناسب با وضعيت جامعه منجر نمي اساس جامعة
  . ديگري هستند و و بلندگوي جامعةسخنگ ن در واقعچواين جهت هم خطرناك هستند، 

 بنده نيز تا حدي با اين قضيه موافق هستم، ام   ر مـن، ايـن   ا از اين جنبه كـه بـه تصـو
ـ      ي در حوزةگسترش كم ر در علوم اجتماعي قطعاً باعث بـه جريـان افتـادن انديشـه و تفكّ

يعني به اين معنا نيست كه ما پيوسته در ايران فقط مصرف كرده  جامعة ما نيز شده است؛
شناسان و اصحاب علوم اجتماعي آنقـدر هـم منفعـل     كنم كه جامعه نه، من فكر مي. باشيم
. خـذ و انتقـال دهنـد و هـيچ تـأثيري در آن نداشـته باشـند       اند كه فقط اين علوم را أ نبوده
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شما در كنار . اد استهن هميشه پرسشگر و نقّبه اينكه ذهن ايراني يك ذتوجه  خصوصاً با
خواهيم در آن دخالـت كنـيم، در همـة     دهد، مي ي رخ مياتّفاقايد كه وقتي  خيابان نيز ديده

در علم نيـز ايـن فضـولي موجـود اسـت كـه       . خواهيم فضولي كنيم نحوي مي ها به عرصه
حتّـي   در پـردازش  هر حال در اين امر نقش داشته باشيم و بهشود كه ما  خودش باعث مي

  . دهيم نشان مي العات نيز گاهي اوقات خودمان رااطّ
حين تدوين متـون خـود نيـز    حتّي  خواهم بگويم ممكن است اين عمل را بنابراين مي
 ...مان، مسـائل و مشـكالت آن و   هايي راجع به جامعه برتر از اين؛ ايدهحتّي  داشته باشيم و

شـود كـه    مـي  ام كه آنچـه مـانع از ايـن    را مطرح كردهمن در جايي اين . ندوجود دارواقعاً 
ايـم،   دادهها  آن هايي كه براي ما و پاسخهاي  ها و پرسش ا و كنجكاويه اين ايده مجموعة

ست كـه اينجـا وجـود    ااي  مفقوده دليل حلقة به تبادل دانش با دنياي بيرون منجر شود، به
اي  اين همان نكته. گردد ماعي ما بازميزيادي به شرايط اجت مفقوده تا حد دارد و اين حلقة
بـاالخره ايـن علـوم اجتمـاعي، محصـول زمـاني و       . ام ز بدان اشاره كردهاست كه پيشتر ني

افتـاده   زمـان مـي   هم صورت بهاي ديگر ه اتي بايد در عرصهاتّفاقعصري هستند كه در آن، 
 يـر بايـد در همـة   ي رخ دهـد، بلكـه تغي  است، نه آنكه ابتدا اين تغييرات در علـوم اجتمـاع  

ديگر رخ نـداده  هاي  مثال تغيير در حوزه عنوان بهشود  نمي. بيافتد  اتّفاقهاي جامعه  بخش
هـاي   دفعـه بـا جهـش    يا بسيار محدود باشد ولي در اين حوزه انتظار داشته باشيم كه يـك 

  . بسيار عظيمي مواجه باشيم
د،  بـه  توليـ  مـا در حـوزة   از اين عدم توانـايي اي  رسد بخش عمده به نظر مي بنابراين،

زمـاني  . گـردد  نظران و انديشمندان بازمي صاحب تعامل بين فقدان اجتماع علمي يا عرصة
در ايـن صـورت   . نمايـد  كند، در كتاب خود بيان مـي  كه فردي چيزي به ذهنش خطور مي

كه اي  ولي اگر در يك اجتماع علمي، ايده. كنند را مطالعه مي نهايتاً دانشجويان آن فرد آن
ادي و ارزيابي قرار بگيرد و مجدداً بـه فـرد بـازگردد و    ، مورد نقّشود، جريان يابد مطرح مي
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ايـن هنگـام اسـت كـه      دائماً اين محصول  و اين كارخانه صورت متقابل به خود گيرد، در
  .آيد و ما قادر به پيشروي در اين عرصه خواهيم بود بزرگي پديد مي ايده يا انديشة

علوم اجتماعي، اكثراً علمـاي   بينيم كه در حوزة جديد را نيز بنگريم، مياگر تاريخ علم  
 عبـارت ديگـر   بـه انـد و   بزرگ و انديشمندان بزرگ منحصر به يـك اجتمـاع علمـي بـوده    

اند و  دور آن بودهاي  هبوده است، عد كنتيك مذهبي مثل . اند تشكيالتي براي خود داشته
انـدازي   معروفـي را راه  نشرية دوركهايممثالً  يا. اند كرده اند كه با هم تعامل مي افرادي بوده

و انديشـه   شوند، با هم تعامل دارند و تبـادل فكـر   كند و در اطراف او بزرگاني جمع مي مي
م نيـز  هـاي الز  و انگيزهاست مناسب  آنان پس فضاي اجتماعي نيز براي. گيرد صورت مي
خام را كه همان انديشه، يا يك فـرد اسـت،    بنابراين مجموعة اين عوامل، مادة. وجود دارد

چون اساساً امروزه علم جديـد، محصـولي اجتمـاعي    . كند به يك توليد اجتماعي تبديل مي
ها نيز بازگرديم آنجا نيز مدرسه و تشكيالتي بـوده   اگر به گذشته. ست نه محصولي فرديا

ها طـول   ر نهايت مدتاگر به صدر اسالم نيز نگاه كنيم د. ل علما وجود داشته استو تشكّ
اي دور هم جمع شوند و اجتماعاتي تشكيل دهند و بـا هـم گفتگـو و تبـادل      هكشيد تا عد

بنابراين، ظلمـي كـه بـه ايـن علـم در حـوزة        .انديشه كنند و بعد چيزي از آن حاصل شود
 ابها و اسب لها، تشكّ دهد، همان فقدان اجتماع آن را تنّزل ميمقام  وشود  دانش مي مبادلة

د اين محصول خـام را تبـديل   بوده تا بتوان بايد موجود مي و ابزاري بوده است كه در جامعة
   .پرورده كند و در آن هنگام بتواند تأثيرگذار باشد به مادة

ي متناسـب بـا   اند كه تا حـد  داشتههايي  توليد دانش اغلب اساتيد ايده بنابراين در حوزة
ما،  در جامعة. استايم، بوده  ايم و گرفته كه خوانده شرايط جامعه و در تعامل بين چيزهايي

 هاي عظيمي بوده است و همين امر نشانگر آن است كه مـا  و دگرگوني تحوالتانقالب و 
تـوان   خـام را مـي   مان آثاري از اين مـادة  هاي قطعاً در آثار و نوشته. ايم منفعل نبوده كامالً

بنـابراين اگـر هـم مشـكل اساسـي در      . پـرورده تبـديل نشـده اسـت     يافت كـه بـه مـادة   
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 .گـردد  دستاوردهاي علوم اجتماعي باشد، بخشي از آن به همان بحث اجتماع علمي بـازمي 
كـه   شـود  اگر همين علوم اجتماعي را با علوم انساني ديگر مقايسه كنيم، مشاهده ميحتّي 

يت نيـز در  در ارتباط با ايجاد بسترهاي مناسب براي اين وضـع حتّي  هايي بحمداهللا حركت
شناسي است كه خوشبختانه در  ها انجمن جامعه حال پديد آمدن است و يكي از اين حركت

دهد كـه   هاي علمي است كه وجود دارد و نشان مي ايران يكي از بهترين و برترين انجمن
شناسي توانسته ما در جامعه ،اقلحد ا هنوز راه زياد داريـم و در  ايم پيشرفتي داشته باشيم ام
  .بايد اجازه دهيم بسترها فراهم شود. حال نبايد دائماً خودزني كنيم عين
ديگر نيز پديد هاي  خواهيم اين امر شتاب بيشتري بيابد، بايد تغييراتي در حوزه اگر مي 
يـك   عنوان بهمن  ا وجود ندارد؛العات و آمار نياز دارم امفرض كنيد من امروز اطّمثالً  .آيد

دارم كه به  اي من نياز به جامعه. ا وجود نداردديگر نياز دارم ام خيلي چيزهايبه پژوهشگر 
كننـد صـادقانه سـخن     العات، مردمي كه با من صحبت مـي ها و اطّ آوري داده هنگام جمع

 .دهد ي براي آمار رخ مياتّفاقامروز شاهد هستيد كه در كشور ما چه . توانند ا نميام بگويند،
 فاصـلة  مثـال  عنـوان  ديدم كه به كردم، مي باني مطالعه ميوقتي راجع به كودكان خيامثالً 

. برابـر اسـت   15بين كمترين آمار در ارتباط با تعداد اين كودكان و بيشترين آمار در ايران 
مقـدار، تفـاوت    درصد بين كمترين و بيشـترين  15مثالً  در صورتي كه در كشورهاي ديگر

ـ . آمار وجود دارد تـوانم بگـويم؟ هـر چـه بگـويم و در واقـع بخـواهم         ب مـن چـه مـي   خُ
گويد اينچنين  دهد مي آيد و با آمار ديگري كه ارائه مي يي را ارائه دهم، كسي ميها واقعيت
  .نيست
مورد پذيرش است كه كاركردها و دستاوردهاي علوم اجتماعي امروز بعضاً محل  دقيقاً 

پروراند كه اين ذهنيـت   مي و جامعه چون اين حوزه ذهنيتي را در دانشجويان ،اشكال است
 كنـد،  قطعاً چالش ايجاد مي اين. هاي حيات اجتماعي ما بعضاً همخواني ندارد عرصه با بقية

بايد منتظر بود  ما با گسترشي كه علوم اجتماعي از لحاظ كمي يافته، قطعاً امروز در جامعة
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پـذيرم،   بنده اين امر را مـي  ي كند و از اين جهتهاي جد كه باالخره جامعه را دچار چالش
مـا چگونـه و از چـه     گردد به اينكه اينجا دوباره باز مي. شايد اين را منفي در نظر نگيرم اما

ثابت نگاه كنيم، يـك   اگر ما بخواهيم به يك جامعة. كنيمخواهيم به آن نگاه  اي مي زاويه
جايگاه اصلي خـود قـرار   خواهد در  پويايي كه مي حث است و اگر بخواهيم به يك جامعةب

آماده كند تا بتواند جهش كند، اين از مواردي است كه  ديگر را نيزهاي  گيرد و ساير بخش
  .نياز دارد

شـده كـه پـژوهش     مـي  پژوهش مطرح بوده و مانع از اين مشكل اساسي كه در زمينة
ـ   ريزي ها و برنامه گذاري بتواند به پيشبرد بسياري از سياست وده اسـت  ها كمك كند، ايـن ب

تواننـد از ايـن دسـتاوردها،     هـايي كـه مـي    فانه ايـن نهادهـاي اداري يـا سـازمان    كه متأس
صـورت يـك    يعني به پژوهش نيز بـه . اند برداري كنند هيچگاه خودشان سؤال نداشته بهره

كـار پژوهشـي يـا چنـد      اند كه در كنار كار معمول خود، چند مورد كرده يني نگاه ميامر تزئ
يا كمتـر پژوهشـي    ييعني در واقع كمتر همايش. صورت لوكس داشته باشند همايش نيز به

ريـزان بـا مشـكل و در واقـع بـا       گذاران و برنامه ي مسئولين، سياستجد ساس مواجهةبر ا
. نجات دهند، بوده است را از اين وضعيت آنان درخواست كمك از پژوهشگران براي اينكه

حتّـي   دهنـد و  كه بهترين كارها را انجام مي اند داشتهر را هميشه اين تصو ها آن عبارتي، به
تحت  اي داشتم من مقاله. اند كرده اند باالخره حل مي نيز كه داشتهگاهي اوقات مشكلي را 

ريـزان بـا همـان     در آن مقاله اشاره شده كه افراد، مديران و برنامه. سازگاري عرفيعنوان 
ب بديهي اسـت وقتـي كـه سـؤال     خُ. كنند نه عقل پژوهشي عقل دم دستي خود عمل مي

و پاسـخش  كرديم  ميما خود سؤال را برايشان مطرح . دقيق نباشد، جواب نيز دقيق نيست
  .سؤالي نداشتند شانچون خود داديم را هم بايد خود مي

ــر    ــاري ديگــر در ام ــابراين گرفت ــة  بن ــه در هم ــه ن ــوده اســت، البت ــن ب ــژوهش اي  پ
انجـام شـده   ملّـي   صـورت  بههاي فراواني  پژوهشالعات زيادي جمع شده و اطّ؛ها پژوهش
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هـا   ا خود دسـتگاه ام .كنند استفاده ميها  آن است كه امروز در اختيار پژوهشگران است و از
رسد پاسخ تقريباً نزديك به صفر است،  نظر مي كنند؟ به ها استفاده مي چقدر از اين پژوهش

گفـتم  مـي . ام من مدير بـوده . چنداني نداردريزي اهميت  فانه برنامهچون در كشور ما متأس 
م چه سو گفتند شما به برنامة مي .ام دهيمم گفته است ما چه كاري بايد انجسو برنامةمثالً 

فـتم بايـد در   گ گفتند در قالب مسئوليت خود يكسري كارها را انجام بده، مي مي !كار داريد
دانيد مديران كشـور   شما نيز خود مي. اينگونه نيستواقعاً  گفتند مي .قالب برنامه عمل شود

از  انـد  خـورده وقتـي بـه مشـكل بر   صـرفاً   كننـد و  ما چقدر در چارچوب برنامـه عمـل مـي   
  . بدهند كه پاسخ اند خواستهپژوهشگران 

تأثير بـوده نيـز بايـد قـدري      هاي ما بي رسد در اينكه پژوهش مي به نظر :دكتر گلچين
دكتر اشاره كردند چه در توليد يكسري داده وآمار و چون همانگونه كه آقاي . احتياط كنيم

 در حوزة شهري، در حـوزة مثالً  العات، چه در تأثيرگذاري روي رويكردهاي مديريتي واطّ
چنـد  ، هرگفتمان سياسـي  ها، در حوزة بعضي از خدمات اجتماعي، مقابله با بعضي از آسيب

شايد بتـوانيم بگـوييم كـه    . شود يناقص و گاهي كاريكاتوري، اين آثار ديده مطور  به شايد
 ويـژه توسـعة   و نهادهاي آن و بـه  يافتگي كشور توسعه ي يا درجةنيافتگي كلّ يك اثر توسعه

علوم ديگر با  مطرح است در مورد رابطة شناسي جامعهنهاد علم، اينجاست و آنچه در مورد 
  . صنعت و تكنولوژي نيز مطرح است

، بـومي كـردن يـا بـومي شـدن،      سـازي  بـومي توليد انديشـه و نـوعي بحـث     در حوزة
مـا   هـا،  نگري و امثال اين نگري، اسالمي كردن، اسالمي شدن، اسالمي گرايي، بومي بومي
برخي از صـاحبنظران معتقدنـد كـه مـا اساسـاً توليـد       . هايي بوده است بينيم كه چالش مي

در مـثالً   ر؛ديگـ هـاي   ها و اجتمـاع علمـي در حـوزه    حلقه گيري هم ر و شكلانديشه و تفكّ
هاي  تهاست كه ما نوآوريمد ها؛ تفسير و در خيلي از اين حوزه عرفان، فلسفه، فقه، اصول،
ها  آن توانيم از ايي كه در گذشته مي هاي خيلي برجسته شخصيت وسيع، توليدات وسيع و يا
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 ورزي در حالتي بوده كه بـه انـدازة الزم بـراي    يابيم و كل بحث انديشه سراغ بگيريم، نمي
به هر حال سي سالي فرصـت و بحـث   . ما آنگونه كه بايد در مسير رشد نبوده است جامعة

وجـود   به شدن  يسازي يا اسالم بومي شده كه منابعي در حوزة مي بوده و احساس ضرورت
هـا   هـا و تجربـه   ها، پرسش بازگشت به خيلي از صحبت بيايد و هنوز هم مباحثاتي هست و

داً ديـده  ايم ولي مجد را پشت سر گذاشتهها  آن بسياري است كه در گذشته همراه با هزينة
نـوعي نگـرش يـا     دربابزاده  مقالة دكتر سراج. شود صحبت ميها  آن شود كه راجع به مي

ه برخـي بنيادهـاي مفهـومي و    ايجاد يك نوع علم اسالمي يا رويكـرد اسـالمي اسـت كـ    
 عنوان بهتواند  مي نظر من خيلي مفيد است و ه بهدهند ك ها را ارائه مي ها و چارچوب مقايسه
  .خش از ميزگرد مورد استفاده باشداين ب خاتمة
  

ايجـاد  : بومي شدن يا اسالمي شدن علوم انساني و اجتمـاعي «: سخنراني
  »)رگراخواه و تكثّ مواجهه دو رويكرد تماميت( رويكرد جديد علم جديد يا
  زاده دكتر سراج: سخنران

مـن خيلـي سـريع چنـد     . دوستان گرامـي  ار محترم وكنم خدمت حضّ سالم عرض مي
  .ام بحث را پيش برده فراز،ارائه شده نيز با چند  كنم، چون در خالصة مفروض را مطرح مي

 اگـر  . لين فراز بحث من اصوالً موضوع عرفـي شـدن يـا ايـدئولوژيك شـدن اسـت      او
ي شدن علم و دانش اجتماعي ي ايدئولوژيك يا عقيدتاسالمي شدن را هم تحت عنوان كلّ

كننـد،   نحوي كه برخي گاهي اوقات مطـرح مـي   خصوص وجه بومي شدن آن، به هببينيم، ب
چون برخي از برخوردها اينگونه است كه تا بحـث  . نيست معنا بحثي خارج از موضوع و بي

 دانش عقيدتي يـا دانـش بـومي در حـوزة    از ربط ايدئولوژي و دانش يا دانش ايدئولوژيك، 
ـ طـور   به گيرند كه اين علم شود، سريع موضع مي علوم اجتماعي مطرح مي ي جهـاني و  كلّ

  .عام است و اصوالً موضوعيت ندارد
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توان استدالل كـرد   ت و عرف علوم اجتماعي ميعاي من اين است كه به استناد سنّاد
يعنـي فقـط   . عـالوه موضـوع مهـم و مطرحـي اسـت      هكه اين بحث موضوعيت داشته و ب

در بين صـاحبنظران علـوم    1970 مثال ما از دهة عنوان به. سياسي نداردصرفاً  گاهيخاست
 -در كشـورهاي آسـيايي و برخـي از كشـورهاي آمريكـاي التـين       خصوص به -اجتماعي 

ايم و اين امر منجر به تأسيس نهادهايي هم  ي داشتهجدطور  به موضوع بومي شدن علم را
است كه  1ن آسيايي شوراهاي پژوهشي علوم اجتماعيانجم يكي از اين نهادها،. شده است

ـ . اند ال بودهاً افرادي از ايران نيز در آن زمان در آن فعاتّفاق لي نيـز يكـي از   آقاي دكتر توس
اين سازمان هنوز هم حضور. ال در آن زمان بودندافراد فع ال اسـت و وقتـي كـه    دارد و فع

كردن علم و تطبيـق   بينيم كه مفهوم بومي مي كنيم ابتدا بررسي مي را متون و مكتوبات آن
اصلي ايجاد ايـن سـازمان    از محورهاي اصلي كارشان و انگيزة آن با شرايط آسيايي، يكي

  .بوده است
بحثي كه امروز مطرح است  -فرض كنيدمثالً  .همچنين سوابق ديگري نيز وجود دارد 

علـم   عنـوان  بـه اسـت كـه   هايي  بحث ديدگاه -ام براي آن ارائه كرده و من يكي دو شاهد
اسالمي، مطرح شده است و ايـن در   -جايگزين بين علماي علوم اجتماعي، حداقل آسيايي

عنـوان   2014فقط كافي است اشاره كنم كه در سـال  . سطح جهاني نيز خيلي مطرح است
 كنـد،  برگـزار مـي   )ISA( شناسـي  جامعـه  المللي بيناي كه انجمن  ساالنهي چهارها نشست

مفهـوم معكـوس    .اسـت » شناسـي جهـاني   جامعـه هـاي   چالش: مواجهه با جهاني نابرابر«
بـومي   شناسـي  جامعـه تـوان صـحبت از    جهاني اين است كه مي شناسي جامعههاي  چالش
شناسـي   المللي ديگـر جامعـه   يك نهاد معتبر بين 2011يا در سال جاري يعني سال . داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC) 
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ساالنه در همايشي را كه به صورت دو، عنوان 1شناسي جامعهالمللي  همچون انستيتوي بين
 .گـذارد  مـي » عموميهاي  علم اجتماعي و حوزه: بعد از هژموني غربي« كند هند برگزار مي

موضـوع  ت و عرف علوم اجتماعي ايـن بحـث بال  شواهد بحث من است، زيرا در سنّها  اين
  .نيست و بااهميت است

مـا در   كنـيم خـواهيم ديـد كـه همـة     ت رجوع از حيث استدالل نظري نيز اگر به سنّ 
ت يا رويكرد ماركسيستي و چـپ را داريـم، و اخيـراً رويكردهـاي     شناسي حداقل سنّ جامعه

دهد كه اين دانش اجتماعي با ايـدئولوژي، عقيـده و مـرام و مسـلك      فمينيستي نشان مي
ـ حضور جـد ها  اين ارتباط دارد و گيـري مباحـث مربـوط بـه      الي دارنـد و در شـكل  ي و فع

سـازي كـه تحـت همـان عنـوان قـرار        سازي، يا به تعبيري اسالمي يا عقيدتي سازي بومي
توانـد در   سـازي در ايـران نيـز مـي     سازي و بومي بحث اسالمي. گذار هستندگيرد، تأثير مي

بومي كردن علوم اجتماعي  عنوان به 50 قل از دهةاحد شود؛ همين زمينه و بستر مطرح مي
  . مطرح بوده و موضوعيت نيز داشته است

ديگري كه بايد مطرح كرد اينكه وقتي هژموني علـم غـرب مـورد پرسـش قـرار       نكتة
هژموني جهان غرب مثالً  -گيرد گيرد، اين هژموني در حين اينكه مورد پرسش قرار مي مي

نـوع هژمـوني هميشـه از منظـر      يعنـي هـر   -در اقتصاد، در سياست و در هر چيز ديگري 
ـ  طلبانه مي خواهانه، برابري عدالت ا تواند مورد پرسش قرار بگيرد از جمله هژموني علمي؛ ام

باشـد، وقتـي شـما صـحبت از نفـي      ... نفي اين هژموني چه در عالم اقتصـاد، سياسـت يـا   
كـه  تار اقتصـادي و سياسـي   كنيد به معني اين نيست كه قواعد عامي براي رف هژموني مي

چيـز يكسـره    آن رفتار كنند، وجـود نـدارد و همـه   بشري بتوانند بر اساس  همة آحاد جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Institute of Sociology ( IIS) 

 



 101    هاي علوم اجتماعي در ايران كاركرد: نشست دوم

گونه است و از موضع ايدئولوژيك نيـز   در عالم علم نيز داستان همين. استي نسبي و محلّ
ض فـر مـثالً   كنم ايـن اسـت،   اي كه عرض مي تنها نكته. توان از اين ديدگاه دفاع كرد مي

شما علـم را فـرا   « ي بگيريم كهرا جد) ص( پيامبر اكرم نان اين توصيةكنيد اگر ما مسلما
، معني آن اين است كه علم آنچنان خصلت بومي بـه ايـن   »اگر در چين باشدحتّي  بگيريد

بومي باشد ندارد و علم در واقع يك پديده يا محصول و يـا توليـد جهـاني    كامالً  معني كه
ـ گر رغم اينكه بومي شدن، بومي به. است ا ايـن را  ايي يا عقيدتي شدن موضوعيت دارند، ام

عرصـه هـا    هـاي انسـاني در همـة    نبايد به معني مبارزه يا نفي قواعد نسبتاً عام در كـنش 
علم  اند مبناي گفتگوهاي مشترك در حوزةتو تا حدي عام مي بگيريم و همين وجود قواعد

  .باشدي عام فرا محلّهاي  و گاهي در صحبت از مطرح شدن نظريه
آيـد، در واقـع در كنـار ايـن امـر،       وقتي از علم بومي يا عقيدتي صحبت به ميـان مـي  

رسد ارزيابي  به نظر مي شود؛ صحبت يا پرسش از دستاوردهاي علوم اجتماعي و انساني مي
تواند به اين مشروط شـود كـه مـا چـه      دستاوردهاي هر علمي در هر مكان و موقعيتي مي

ي ما از اينكه طرز تلقّ. وضوع بومي شدن يا عقيدتي شدن علم داريماز م اي ي و ارزيابيتلقّ
چه تعريفي از علم بومي يا علم اسالمي داريم، بر چگونگي ارزيابي آن علمي كه ما بـا آن  

دستاوردهاي آن را مثبت يا منفي . تأثير بسزايي دارد ،در يك موقعيت خاص مواجه هستيم
اقل حـد  توان انجـام داد  هايي كه مي بندي بر اساس دسته. بدانيم، كارآمد يا ناكارآمد بدانيم

را در ارتباط بـا روايـت بـومي و    ها  آن توان چند ميبندي خيلي عام وجود دارد، هر دو دسته
تـر نيـز    هاي محـدودتر و فرعـي   به دسته –خاص علوم اجتماعي طور  به - عقيدتي از علم

  .بندي و ارائه كرد تقسيم
رگرا يا رويكرد تكثّ تلقّيخواه و ديگري طرز  تلقّي تماميت، طرز تلقّيعنوان اولين طرز  
م و باز براي هـر دو رويكـرد شـاهد و    ا ارائه كردهيي ها ويژگيها  اين براي هركدام از. ست

در رويكـرد  . كـنم  شـروع مـي   خـواه  تماميتبا رويكرد . توان ارائه كرد مثال تاريخي نيز مي
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شـود،   يا عقيدتي كردن و بومي كردن مطـرح مـي  وقتي بحث اسالمي كردن  خواه تماميت
يعني صـحبت ايـن اسـت كـه     . الً اصوالً اين رويكرد قائل به ايجاد يك علم جديد استاو

نامرتبط است و  است و با شرايط محلّي و با نظام فرهنگي ما علم موجود غير بومي، غربي
هـدف از   .د ايجاد كنيمقرار است ما يك علم جديد در مقابل علمي كه وجود دار ،در نتيجه

توليد يك ايدئولوژي است، حال ممكـن اسـت   خواه، باز تماميتايجاد علم جديد در رويكرد 
كه اين  اين است ا هدفشام. اين ايدئولوژي، ايدئولوژي حاكم باشد و يا در حاكميت نباشد

ولوژي دانـم، يـا ايـدئ    مـي  را درست كه من آن اي توليد ايدئولوژيعلم اجتماعي بايد به باز
اي كه مـن در ايـن علـم     حاكم كمك كند و در سطح محدودي، به برخي از سؤاالت ويژه

سـؤاالتي پاسـخ دهـد كـه مـن      بـه  يعنـي  پاسخ دهـد،  كنم،  كارشناس مطرح مي عنوان به
 از تلقّـي ايـن   در نتيجه،. جواب دهندها  آن كارشناس انتظار دارم اهل اين علم به عنوان به

توليد ايدئولوژي و پاسخگويي به برخي از مشكالت حال براي باز د علم جديد، در عينايجا
نيـز ايجـاد    در ارتباط با علـم  شناختي معرفتكوچك و محدود، يك نوع تعارض يا تناقض 

  .شود اشاره ميها  آن كند كه به برخي از مي
 دانـد و در عـين   مي مثال، اين رويكرد، علم را اصوالً تابع عقيده و ايدئولوژي عنوان به 
برخورد . داند، فرا روايتي كه همه بايد تحت آن قرار بگيرند خود را يك فرا روايت مي حال،

كنـد، برخـورد بـا     مـي  آن با رويكردهاي ديگر در درون علم، وقتي صحبت از علم جديدي
مثال علـم غربـي، علمـي     عنوان بهحتّي  شوند، مي تلقّييعني ديگران دشمن . دشمن است

يايد، براي مـا آسـيب و خطـر دارد    نيست بلكه دشمن است و اگر ب شود كه رقيب مي تلقّي
موضـوع را گفتگـو    د به روابط آزاد نيست زيراداند، خيلي مقي مي دشمنآن را  لذا چون... و

 يك فرا روايـت و همـة   عنوان بهداند، موضوع را گفتگوي خود  نمي علم بين رقبا در عرصة
در نتيجـه، برخـورد وي مبتنـي بـر     . بيند هستند، ميهايي كه نادرست و خطرآفرين  روايت

عبـارت ديگـر، سـاير     به .گيرد تا ايجابي روابط آزاد نيست و بيشتر برخورد سلبي صورت مي
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خوبي بتواند  يك محصول كه به عنوان بها چيزي را ام داند، ميافراد را داراي اشكال و ايراد 
نيـز   علمي راهاي  قدرت سياسي در رقابتاستفاده از منابع  .كند نمي جايگزين شود، عرضه

طـراز   گفتگوي آزاد علمـي دو رقيـب هـم    يعني بحث گفتگوي علمي را نيز،. داند مي هموج
حـداكثري   كند و يا استفادة راحتي از منابع قدرت سياسي استفاده مي به. بيند نمي سطح وهم

شناسي نيز در ديـدگاه آن وجـود    در واقع تناقض معرفت. داند مي هاز قدرت سياسي را موج
شناسي به اين معني است كه، از يك طرف با استناد به نقـدهايي كـه    معرفتتناقض . دارد

شناسي در ارتباط با علم اجتمـاعي در مغـرب زمـين مطـرح شـده و       معرفتهاي  از ديدگاه
بـي  ب عام بودن علم غربي و هژموني علم غراند، مرتّ را مطرح كرده بودن 1يمحلّموضوع 

ـ   رصةا در عين حال در عگيرد؛ ام را به پرسش مي ـ بـومي و محلّ ب از ديگـران نقـد   ي، مرتّ
ـ . گويد اينگونه نيست كه علم عام باشد كند و مي مي ي، فرهنگـي و غيـره   علم بومي، محلّ

اً قائـل  اتّفاقـ ا در موضع قدرت، ام. در زماني كه در موضع ضعف قرار دارد خصوص به. است
تنهـا در   د را نـه وجود دارد كه روايت خـو  تلقّييعني اين . انديشي جهاني است به نوعي عام

 يعني يـك مرتبـه فرامـوش   . خواهد ميجهاني نيز حاكم  ي، بلكه در محدودةمحلّ محدودة
ا وقتـي ايـن   ام ؛گرايي در علم بوده است همين موضع نقد عام كند كه نقد علم غربي از مي

  . دارد داراي روايت جهاني است ا شده و بيان ميگر پشت سر گذاشته شد، عام مرحله
در ارتبـاط بـا بـومي     خـواه  تماميتويژگي رويكرد  عنوان به كه استيي ها ويژگيها  اين

شدن يا اسالمي شدن بيان شد و وقتي شما در ايران با اين رويكرد به سراغ ارزيابي علـوم  
آيـا ايـن علـم    . هـا سـت   هدفتان متناسب با  ييد، روشن است كه پاسخهايآ  اجتماعي مي

غيركـاركردي  حتماً  خوبي توانسته است ايدئولوژي حاكم را باز توليد كند؟ و اگر نتوانسته به
هـاي كارشناسـانه بـه موضـوعات      آيا اين علم در سطح محدود توانسته است پاسـخ . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يـا اينكـه علمـاي علـوم      .به آن داشـت  توان بدهد؟ اگر نتوانسته پس اعتقادي نمي خاص
چقـدر رسـاله   «م خواهند دستاوردشان ارزيابي شود اين نيست كه بگويي مي اجتماعي وقتي

بيشتر مبنـا   ؛»ايم؟ ي تحقيق و پژوهش كردهايم؟ چقدر راجع به موضوعات محلّ توليد كرده
هـاي آن   كه روايـت  -اين است كه آيا علم جديدي كه بتواند خودش را بر انواع ديگر علوم

  .ايم يا نه ط كند توليد كردهمسلّ -ستدر سراسر جهان مطرح ا
ي بـه  كلّطور  به با اين معيارها روشن است كه ممكن است دستاوردهاي علوم اجتماعي

و اظهار شود كه هيچ دستاوردي نداشـته و اگـر داشـته محـدود بـوده       پرسش كشيده شود
  .است
 دتي ا رويكرد ديگري در علوم اجتماعي براي بـومي كـردن، اسـالمي كـردن، عقيـ     ام

كساني نيستم كـه بگـويم ايـن موضـوع      ازتوان قائل شد و من شخصاً  ميها  اين كردن و
  .منتفي است و موضوعيت ندارد

يك رويكرد در درون دانش اجتماعي سخن  عنوان بهتوان از علم اجتماعي اسالمي  مي
كنـد ايـن اسـت كـه علـم       هدفي كه اين رويكرد براي علوم اجتمـاعي تعريـف مـي    .گفت
  .عي بايد توليد دانش و بصيرت كنداجتما
يـك  . نظر من مفهوم بصيرت براي ارزيابي كاركردهاي دانش اجتماعي مهـم اسـت   به

ــ  ران و بصــيرت اجتمــاعي بســيار آرام و تــدريجي از گفتگوهــاي نخبگــان فكــري، متفكّ
از . شود مي دانشمندان اجتماعي آغاز و در يك فضاي آزاد اجتماعي و آكادميك وارد جامعه

كردهاي اجتماعي رويكردي كه قائل بـه رويكـرد اسـالمي در علـوم اجتمـاعي اسـت،       كار
توان به توليد دانش و بصيرت اجتماعي و مدني براي اصالح و بهبـود اجتمـاعي اشـاره     مي
تبعيـت از علـم و    عقيـده يـك رابطـة    آن با علم و ديگر رابطة ها ويژگيحال، با اين . نمود

كنـيم كـه ايـن     مـي  مـا در فرهنگـي زنـدگي   مثالً  يعني .تعاملي است رابطة. عقيده نيست
توانند در شـكل گيـري    ميها  اين و ادبياتي كه همةملّي  منابع ديني،. فرهنگ منابعي دارد
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آمريكـا   دانش اجتماعي در فرانسه و ازمثالً آن را  دانش اجتماعي در ايران اثرگذار باشند و
 نگريـد  ت مـي يعني وقتي شما با دقّ. گونه است نند ؛ كما اينكه در غرب نيز همينمتمايز ك

هاي متفاوتي دارند كـه ناشـي از    تبينيد كه دانش اجتماعي آلمان، فرانسه و آمريكا سنّ مي
با دانش جديـدي اسـت    ها آن فرهنگي و اجتماعي ت تاريخي،تعامل فرهنگ، عقيده و سنّ

ـ  كه  در عين حال. كه شكل گرفته است انـد، خـودش را   د ر و پخـش مـي  حقيقـت را متكثّ
اجتمـاعي صـحبت   -يعني اگر از دانـش اسـالمي  . داند هاي ديگر مي روايتي در كنار روايت

شناسـد و   مـي  اجتمـاعي را نيـز بـه رسـميت    -ت ماركسيسـتي كند، در كنار آن يك سنّ مي
گويد چنين چيزي نيز وجود دارد و آن رويكرد هم از منظري ممكـن اسـت بتوانـد بـه      مي

ا بايد ديـد مـن چـه دسـتاوردهايي     ي فهم اجتماعي كمك كند، امايجاد نوعي بصيرت برا
كنم كه بتواند ضعف آن را برطرف كنـد   نگاه مي اي براي ايجاد بصيرت دارم يا از چه زاويه

رويكردهاي ديگر را رقيب مي .ل آن باشدو مكم د به روابط آزاد است، برخـوردش  داند، مقي
نسته با رويكـرد ايجـابي عمـل كنـد از رويكـرد      يعني زماني كه نتوا. ايجابي و سلبي است

از منابع موجود فرهنگي، عقيدتي وقتي نتوانسته  عبارت ديگر، به. استفاده كرده استسلبي 
رائـه كنـد، اظهـار    يـك بسـته ايجـاد و ا   ... شناسي، معرفت شناسي و تمايزات هستي يا... و

مسائل و مشـكالت را حـل    چيز تعطيل شود تا چيزي ايجاد شود كه همة دارد كه همه نمي
گويد همـه تعطيـل    مي اين درحالي است كه رويكرد ديگر گاهي اينگونه است يعني .نمايد

ا قرار است چيزهايي بياورم كنيد من هم هنوز چيزي براي ارائه ندارم، ام.  
برخوردش ايجابي  .وارد تعامل شدها  آن رقيب هستند و بايد باها  اين در رويكرد مقابل،

همين دليل اصوالً خواهان استفاده از منابع قدرت سياسي نيسـت تـا خـود را     به ،ستهم ه
بايد بتواند در اين رقابت آزاد فكري و دانش اجتماعي چيزي را ارائه كنـد كـه    .تحميل كند

  . و در رويكردهاي دانش وارد شودباشد براي ديگران جاذب 
 سـازي  بـومي ل وقتـي از  او در رويكـرد . وجـود دارد در آن شناسي نيـز   يگانگي معرفت
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 يابـد،  سياسـي مـي   بيشتر خصلت پـروژة  -سازي يا عقيدتي - سازي بومي، شود صحبت مي
در امـا   اين حـوزه و عرصـه قابـل مشـاهده اسـت؛     نيز بيشتر در  بروز و نمودهاي آنحتّي 

يابد لذا طبيعـي اسـت وقتـي     اجتماعي مي-تر خصلت يك پروژة فرهنگيبيشدوم  رويكرد
نيـد  ك  اين رويكرد، دانش اجتماعي را در ايران در سـي سـال گذشـته ارزيـابي مـي     شما با 

سـت و هـيچ   اول عقيم و ناكـارا   نظر من رويكرد به. خواهد بودارزيابي شما قاعدتاً متفاوت 
چـه در آن  اسـالمي نخواهـد داشـت و هر   حتّـي   دستاوردي را براي علم اجتماعي، بومي و

تي بايـد بـازگرديم و   اسـت كـه بعـد از مـد    هايي  ، هزينهچارچوب و با آن نگاه هزينه شود
  .بگوييم هدر شده است

و قائل شدن به آن قواعد بازي، رقابتي و تعـاملي ديـدن و خـود را در    دوم  رويكرداما  
شاهد مثـال تـاريخي آن   . د استكنار ديگران در فضاي رقابتي مطرح كردن رويكردي مولّ

، يـك  لوژي بود كه از اروپا و مـاركس شـروع شـد   ايدئو ماركسيسم يك. ماركسيسم است
دنبال ايجاد علم ماركسيسـتي   در شوروي به. چيز در آن بود دانش بود و چيزي بود كه همه

و امـروز  . يي كه عرض شد، با يـك رويكـرد اقتدارگرايانـه   ها ويژگيدرست با همان . بودند
دانند بـه   ايران مهم مي كساني كه اين پروژه را در خصوص به. توان رفت و بررسي كرد مي

يك پروژه تعريف كنند كه دستاورد يا ميراث علم ماركسيسـتي در شـوروي    عنوان بهنظرم 
ي خـود  مـؤثّر ر كجاها حضور دارد؟ كدام متفكّ .براي دانش اجتماعي چه چيزي است امروز

و داند؟ چه ميراث و چـه دسـتاوردي داشـته اسـت؟      رو آن رويكرد مي لهرا امروز پيرو و دنبا
در يـك فضـاي   . ماركسيسم را در غرب نگـاه كنـيم  اما  امروز چه چيزهاي ملموسي دارد؟

رقابتي آزاد آكادميك و اجتماعي مجبور بوده خـود را طـوري عرضـه كنـد كـه بتوانـد بـا        
و  -رويكردهاي رقيب ديگر مبارزه كند، رقابت كند، مطرح كند و به همين دليل شما امروز

ي كـه در  متعـدد هـاي مختلـف و    رد ماركسيستي را بـا روايـت  رويك -به نظر من در آينده
ه، و تجديـد نظرهـايي كـه شـد    هـايي   ها و بازبيني غربي پيدا كرده، بازخواني شناسي جامعه
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بينيم كه تأثيرگذار بوده و مانـدگار اسـت، در    اين موارد، مي با در نظر گرفتن همة. بينيد مي
ت توانيـد از ميـراث سـنّ    راحتـي مـي   روز بـه يعنـي شـما امـ   . ار خواهـد بـود  آينده نيز ماندگ

رگذار در دانش اجتماعي در سطح ت تأثييك سنّ عنوان بهغربي  شناسي جامعهماركسيستي 
ماركسيسـتي   شناسـي  جامعـه كجاسـت ميـراث   امـا   .جوامـع شـهري صـحبت كنيـد     همة

  كه در مورد آن صحبت شد؟اي  دوره اقتدارگرايانة
با اين رويكرد به سراغ اين پروژه برويم كـه بسـيار    رسد اگر نظر مي به همين دليل، به 

هم بااهمتي به چيزهـايي  يت است و موضوعيت و سابقه هم دارد، اميدوار هستيم بعد از مد
اگـر هـم نداشـتيم    . ي داشـته باشـيم  ا شايد چيز قابل عرضـه . اشته باشيمتوليدي د. برسيم

اگر روي آن شـكل متمركـز   اما  .نگوييم همه تعطيل كنند و قرار است ما چيزهايي بگوييم
شويم با كمال تأسخوريم كه چرا منابعي را در راهي  مي تي افسوسف بايد بگويم بعد از مد
  .بيني كرد كه هيچ ثمري ندارد شد پيش مي صرف كرديم كه

  
  :دكتر گلچين

ـ   مي خسته نباشيد عرض نشسـت  مـا در  . ار گرامـي كنم خدمت عزيزان محتـرم و حضّ
هاي جنـاب آقـاي دكتـر     در صحبت. دستاوردهاي علوم اجتماعي در ايران بوديم مربوط به

ندي مطـرح شـد؛   ارزشـم  هـاي  زاده نكتـه  اي دكتر معيدفر و آقاي دكتـر سـراج  لي و آقتوس
اجتمـاعي و  هـاي   ها، پژوهش، كتاب و بعد در عرصه دستاوردهايي در حوزة آموزش، برنامه

توانـد بـاز    هايي است كه بسـيار مـي   سرفصلها  اين زالبته هر كدام ا. اجتماعي تحوالتدر 
. مطـرح شـوند   و تئـوري  يهاي مفهوم ورزي و ساخت چارچوب انديشه شود و بعد در حوزة
. الزم اسـت هم بسترهاي اجتماعي و فرهنگي  و هم بسترهاي معرفتي ،براي رشد انديشه

خودمـان،   در جامعـة دار در چندين قـرن   ريشه ي معرفتي عمدةها در ارزيابي جريان همما 
ها، و هـم   ف، كالم، فقه و اصول و تفسير و امثال اينهاي فلسفي، عرفاني، تصو مثل سنت
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اين . و صحبت داشته باشيم تأملبايد  ر اجتماعيجديد و تفكّ ورزي در حوزة در باب انديشه
 ايـد  ايد و چه دسـتاوردي داشـته   توليد فكر و ايده و مفهوم چه كرده سؤال كه شما در حوزة

ي الؤاين س نيست بلكهما دانشگاهيان و اصحاب علوم اجتماعي و آكادميك مختص صرفاً 
هـايي   ها و دسـتگاه  ه درحوزه هستند و يا در پژوهشگاهعزيزاني هم ك تمام ازاست كه بايد 

كـه   ، پرسـيد اند اليت داشتهت زيادي نيز فرصت فعها و منابع بسياري دارند و مد كه بودجه
انـد و چـه محصـولي بـر جـاي       ا، مفهوم و كتاب و محتوا چـه كـرده  ه توليد انديشه درباب
  .اند گذاشته

گيري و شـيوة   داد كه اگر ما جهت زاده فرمودند نشان مي صحبتي كه آقاي دكتر سراج 
عقيم و نازاسـت بـه نتيجـه نخـواهيم رسـيد و       بحثي باشد كه اساساً بحث و كارمان شيوة

هـا و   كند كه در طـرح مسـأله، شـيوه    اين بحث به ما كمك مي. منابع به هدر خواهد رفت
خواهنـد   مـي  ي كهدر مقام كاربرد يا در استفاده از منابع براي پاسخگويي به مسائل ،ها روش

جـاي ايجـاد    چگونه بايد رويكردي رقابتي را بـه بومي باشند و از منابع بومي استفاده كنند، 
مـا در  . از اين بابت نيـز زايـا باشـيم    به مدد الهيتا  قرار دهيمتوجه  مورداول  يك علم از

 موضـوع ايـن ميزگـرد يـا مطالـب      درباباگر اظهار نظري دارند  تا خدمت عزيزان هستيم
   .نمايندطرح شده، به اختصار م ارائه

  
  :پرسش و پاسخ

 اي را نكتـه  .استفاده شد دوستان و اساتيد محترم هاي همة از فرمايش :دكتر يوسفي -
 بايـد ببينـيم  . دهـم  قـرار مـي  توجه  زاده فرمودند مورد در بحث اخيري كه آقاي دكتر سراج

. شناسـي  جامعهروايت ديني از  يا شناختي از دين داشته باشيم خواهيم يك روايت جامعه مي
هـاي دينـي را چگونـه پاسـخ      دغدغـه شناسي،  اين باشد كه بفهميم جامعهنوعي  اگر هدف

را  ءنسبت آدم بـا مـاورا   .شود جا چه ميشود كه بحث خدا اين مطرح ميال ؤاين س ،دهد مي
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كنيم ببينـيم   رويم در متون ديني جستجو مي مي گاهيدهد؟  شناسي چگونه شرح مي جامعه
تـوان تفكيـك    را چگونـه مـي  هـا   اين .در متون ديني وجود دارد اي يختشنا چه بيان جامعه
  .نيست رويكردبسيار ديگر، يعني منحصر به اين دو هاي  كرد؟ و يا حيث

دو رويكـرد   مسـألة الي خدمت اسـتاد بزرگـوار داشـتم در رابطـه بـا      ؤس :قنبريدكتر  -
در رابطه با اينكه آيا آن رويكردي كه بخواهد بـر مبنـاي    مسأله. متفاوتي كه مطرح كردند

ايـن اسـت    مسألهموني خود را مطرح كند، ژخواهد ه و در نهايت مي باشد قطعاً ايدئولوژي
هاي زيادي كه در رابطه با انتقاد از هژموني آمريكـا   ها هم در آن كتاب غربيخود  حتّي كه

لـذا  . دهنـد  مورد انتقاد قرار مـي آن را  ،و سياست استعماري آمريكا در علوم اجتماعي دارند
مـوني آمريكـا در   ژابطـه بـا ه  ها هم چنين انتقـادي را در ر  كه خود غربيبل فقط ما نيستيم

 مسـألة مـا بيـاييم و    اين است كـه اگـر ضـرورتاً   دوم  مسألة. رابطه با علوم اجتماعي دارند
اينگونه نيست كه باعث ايجاد قـدرتي شـود، و اگـر مـا      ضرورتاً ،ايدئولوژي را مطرح كنيم

كـه   شـد با بـه ايـن معنـا    قبـول نكنـيم ، ايـن ضـرورتاً    رويكردهاي ديگر را انتقاد كنيم و 
خواهيم كار سياسـي كنـيم و رويكردهـاي ديگـر را عـين همـان سياسـت اسـتعماري          مي

  . دنبال كنيم بخواهيم دقيقاً
در مورد پرسشي كه آقاي دكتر يوسفي مطرح كردنـد عـرض كـنم    : زاده دكتر سراج -

خيلي به تمايز اين دو رويكرد مربـوط  شايد اين بحث، . ل استكه اين بحث مقداري مفص
 آيا دانـش اجتمـاعي،  . اي باشد تلقّيشما از دانش اجتماعي چه نوع  تلقّياينكه حاال . نباشد
يك علم تا حد زيادي تجربي به حساب بياوريم كه باالخره  عنوان بهشناسي را،  جامعهمثالً 

ها اگر برخواسته از برخي از  نظريهاين حتّي  شوند، هايي مطرح مي و نظريه ها در آن فرضيه
بـا برخـي از شـواهد عينـي و تجربـي       شان نهايتاً ها نيز باشند، آزمون ها و ايدئولوژي ارزش

 ،دهد شناسي چگونه پاسخ مي هاي ديني را جامعه آن موقع اين پرسش كه آيا دغدغه .ستا
شناسـي   جامعهالً مث .ي پيدا كندمتعددهاي  كند يا ممكن است پاسخ شكل ديگري پيدا مي
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هـاي   هاي ديني رويكردهاي مختلفي دارد و اين رويكردهاي مختلف دغدغـه  دغدغه براي
ممكن است اين برخورد به اين شكل باشد اما  دهد، هاي متفاوتي جواب مي گونه ديني را به

امـا   كنـد،  ها داوري خاصي نمـي  ي باورها و ارزش درباره و اثباتاً شناسي نفياً جامعهمثالً  كه
  .دهد به آن پاسخ مي ،دين است دربارة شناختي هاي اجتماعي و جامعه اگر پرسش

ـ . در متون ديني وجود دارد اي شناختي جامعهمورد ديگري مطرح شد كه چه بيان   ن اي
آن كساني باشد كه قائل بـه ايجـاد رويكـرد دينـي در      امر نيز عملي است كه بايد دغدغة

شناسي و  شناسي و با اصول و قواعد جامعه ينش و روش جامعهبايد با ب آنان دانش هستند و
را مورد بررسي قرار دهند، بازانديشي و ارزيابي كنند و  خود ن، متون و منابع دينيآمفاهيم 

شناسانه از متـون   اجتماع با زبان و مفاهيم جامعه اي در حوزة هاي تازه ممكن است استنباط
همانگونـه   -ممكن است. اي بزنند حرف تازه و مطرح كنند  نو اي ، نظريهداشته باشندديني 

 وبگويند كه اصول و متون ديني ما نيز با فالن رويكـرد سـازگار    -كه تا كنون عمل شده 
كه در دفتر همكاري و پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه كـار     اي  در مقالهمثالً  .همخوان است

. است متون ديني بررسي شده و ماعينظريات انحرافات اجت ديدگاه پيوند افتراقي درشده، 
 با متون و منابع دينـي  افتراقي ساترلند نظريةاين بحث مطرح شده است كه مثالً  آخر كار

توانند  باوران مي به هر حال دين .اين نيز كاري يا دستاوردي يا حرفي است. همخوان است
چنـين بحثـي را    ايـن ها  اين و بگويند خذ نمايندمطالبي را أبا رجوع به متون و منابع ديني 

بحثي را مطرح كردند به اين عنـوان كـه    اورعيدوست و همكارمان آقاي مثالً  .گويند مي
رويكـرد   ،ميـزان الاجتمـاعي در  هـاي   رويكرد عالمه طباطبايي در ارتباط با مسائل و پديده

. انـد  انـد و كـار كـرده    ب اين بحثي است كه ايشان وارد شدهخُ. كاركردي است -يا مبادله
  . بينجامد جديدهاي  ممكن است گاهي به خلق نظريه ولي جديدي مطرح نشده نظرية

 رح كردند، من خودم در ابتـداي بحـث  قنبري مط آن بحثي كه جناب آقاي دكتر  دربارة
گفتم كه نقد هژموني علم غربي و يا حاال آمريكايي منحصر به ما نيست و در خـود علـوم   
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موضوع آن ايـن   مهم كه اساساً المللي بيناشاره كردم به دو همايش . دارد  اجتماعي سابقه
در اينكه آمريكا نيز دنبال هژموني اسـت، بلـه   اما  ،ام در نتيجه من اين را منكر نبوده. است

هـا روزي   فـرض كنيـد آمريكـايي   مثالً  اگراما  .يعني در موضع قدرت بحث هژموني است
 اسـت از جملـه  در علـوم اجتمـاعي از منظرهـاي ديگـر      مبـاحثي كـه   آمدند و گفتند همة

بـه غيـر از آن    ،چپ، ماركسيستي و غيره، يا اسالمي يـا هـر چيـز ديگـري     شناسي جامعه
طرح بحـث كردنـد و گفتنـد     گونهاگر روزي آمدند اين ؛خواهد هژموني كه دولت آمريكا مي

هـاي مـا    د در دانشگاهدر علوم اجتماعي حق ندار ديگري ديگران نبايد حرف بزنند، رويكرد
شود بـا   چون در عالم علم مي. نيز دستاوردي نخواهند داشت آنانحتماً  بحث داشته باشند،

اقتدار علمـي بـا قـدرت در نهادهـاي     . توان ايجاد كرد قدرت كارهايي كرد، ولي اقتدار نمي
و گفتگـو   در يـك  اقتدار علمي بايد حاصل اجماع اهل آن رشته و علم. كند علمي فرق مي

انـد   دهند و كـرده  نيز انجام مي ها اين كار را حال با فرض اينكه آمريكايي. باشد رقابت آزاد
نظر مـن محصـول كـار خودشـان را هـم از منظـري        به. كنند نيز اشتباه مي آنان بايد گفت

در شوروي مطرح شـده و  مثالً  آمريكا به آن ترتيبي كه كم در جامعة دستاما  .خواهند ديد
قدرت علمي و اقتصـادي آمريكـا    ،بله، هژموني قدرت سياسي. نبوده است ،سترفته ا پيش

 ،موضوعي است كه براي اكثر كساني كه در دنيا دنبال برابـري و عـدالت و غيـره هسـتند    
دهند و براي از بين بردنش كارهايي انجام  در مورد آن نظريه مي. مطرح است و مهم است

درست اسـت و  را داشته باشد، نا خواه تماميتي ها ويژگياگر آنطور رويكردي، اما  .دهند مي
  .نخواهد داشت نيز احتماالً آنان اي براي خود فايده
در خـود آنجـا نيـز    . كنم كه اين نقدها درونـي اسـت   مي تأكيدمن  :دكتر گلچين -

كننـد كـه    مـي  علمي دانشـگاه ايجـاد  هاي  بسياري هم براي نهادها و سازمانهاي  فرصت
كننـد   مي برداري شكل بگيرند و از اين رقابت بهره شوند، رويكردهاي رقيبها نوشته  كتاب

 آنـان  نظاميحتّي  و شك نكنيم كه بخش مهمي از هژموني فرهنگ سياسي و اجتماعي و
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قبلـي هـم در    نكتـة  درباب. هاي علمي است هايي به رشد زمينه چنين فرصت دادن نتيجة
اي دكتر فرمودند وجـوه بسـياري اسـت و    ، همانطور كه آقشناسي جامعهنسبت بين دين و 

مفاهيم همگون را پيدا كرد؛ شما در امر به معروف و نهي از منكـر در بسـياري از    توان مي
 -وقتي كه ما در سطح مديريت اجتمـاعي بخـواهيم وارد شـويم    خصوص به -تعاليم ديني

تقويـت اعتمـاد   نـوعي بـه    هاي دينـي بـه   تمام آموزه. ي زيادي بيابيمها توانيم همگوني مي
اخـالق مـدني    دربـاب . بحـث اعتمـاد و حسـن ظـن بـه ديگـران اشـاره دارد        و اجتماعي
 توانيـد  مـي  ،آييد شناسي به سطح عمل مي جامعههاي بسياري را خصوصاً وقتي از  همگوني

  .بيابيد
شايد اين باشد كه بتواند به دينداران خـدمت كنـد كـه     شناسي جامعهترين خدمت  مهم
در زندگي اجتماعي و رفـع   آنان االتؤق سرا حل كند و به بررسي و تحقّ آنان هاي دغدغه

هايي كه در سطح  ق بعضي از آرمانها و تحقّ اي از مشكالت و آسيب و پارهها  آن بعضي از
و  شـناخت معرفتـي را بـه رسـميت    هاي  جايگاه حوزه به هر حال بايد. بپردازد ،عمل است

شـكل درسـت و سيسـتماتيكي     شكل آشفته، بلكـه بـه   بهرا، نه ها  آن تعامل و برخورد ميان
آن بينش روشن و عمـل درسـت    كه نتيجة پديد نيايد يبدانيم كه آشفتگي معرفتي و عمل

  .باشد
   .شود ر ميتشكّعزيزان  از صبر و حوصلة همة 



  
  

  
  

  ميزگرد چهارم
  ريزي آموزشي عالي ايران جايگاه علوم اجتماعي در نظام برنامه

  
  دكتر شهرام پرستش: مدير ميزگرد

ي جايگاه علـوم  ها نشستميزگرد چهارم از . كنم مي دوستان سالم عرض خدمت همة
ريـزي آمـوزش عـالي     علوم اجتماعي در نظام برنامـه جايگاه اجتماعي در ايران را با عنوان 

در اين نشست از جنـاب آقـاي دكتـر فاضـلي، جنـاب آقـاي دكتـر        . كنيم تقديم مي ايران
فراستخواه و جناب آقاي دكتردوران خواهش كرديم كه مطالب خود را حول و حوش ايـن  

ايـران قابـل   خود اين موضوع در جمع اصحاب علـوم اجتمـاعي در   . موضوع ايراد بفرمايند
. اسـت قابل مناقشـه   ، موضوعيموضوع ه ايندهد از اينك اين موضوع خبر مي. است تأمل

ريزي آموزش عـالي ايـران چـه جايگـاهي      دهد كه علوم اجتماعي در نظام برنامه نشان مي
  .دارد

يكـي بـه تعريـف مـا از علـم و علـوم       . كـرد توجه  كه بايد به دو مسأله رسد ظر مين به
، كنيمتوجه  دانشگاه تهراناگر به تاريخ تأسيس . تعريف ما از دانشگاهديگري اجتماعي، و 

وجـود   بـه  1313علوم اجتماعي در سـال  . اي شكل گرفته است بر اساس ايده بينيم كه مي
در ايـران پـا گرفتـه    علوم اجتمـاعي   با تأسيس دانشكدة 1351در سال بلكه نيامده است، 

دهد كه علوم اجتماعي چه جايگاهي در بين ساير علوم  مي دانشگاه تهران خبر نقشة. است
فلسـفه بـه    تعريفي از ياسپرس در دانشـگاه رايـج اسـت و    فرض كنيد در آلمانمثالً  .دارد
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 همزمان با بقية علـوم خواهد تأسيس شود فلسفه  مي وقتي دانشگاه. معناي مغز علوم است
  . قابل بررسي استعي تأخير در پيدايش علوم اجتما در ايران خود. گيرد شكل مي

ي بـا ايـن رويكـرد    اين است كه اگر به علوم انسـان  است، تأملديگري كه قابل  نكتة 
ريزي آمـوزش عـالي    بيعي است، آن وقت در نظام برنامههويت با علوم ط نگاه كنيم كه هم

همـزاد و  هـا   ايـن  يك جايگاه براي علوم اجتماعي قائل هستيم، ولي اگر فرض كنـيم كـه  
از مـثالً   آن وقـت فـرض كنيـد    .نيستند آن وقت جايگاه ديگري پيدا خواهد كردهويت  هم

انتظار ايـن اسـت   دوم  دانشمند بپروراند، در حالتاول  علوم اجتماعي انتظار داريد در حالت
موقعيت بـه تعريفـي كـه از علـوم     لحاظ  به ها اين و نسبتها  اين خود. روشنفكر توليد كند

  .گردد رميكنيم ب مي اجتماعي ارائه
اگر بخواهيم راجع بـه جايگـاه    اين است كه اساساً رسد، بنده مينظر  مي كه بهسو نكتة

قلمـرو   منزلـة  چقدر سرزمين علـوم اجتمـاعي را بـه    بايد ديد ،علوم اجتماعي صحبت كنيم
بايد ديد چقدر استقالل علوم اجتمـاعي در   بورديوبا در نظر داشتن نظر . مستقل باور داريم

 .مستقل بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت      1يك ميدان منزلة به سيستم اجتماعي مدرن ما
 ازال ؤشـود، كـه سـ    به رسميت شناخته نمـي  علوم اجتماعياستقالل  اصالً رسد نظر مي به

گر باور داشـتيم  به رسميت شناخته شده بود و ا آن اگر استقالل. آيد آن به ميان مي جايگاه
نستيم هر كاري اتو نمي قلمرو آن مستقل است و قواعد خاص خود را دارد، مثل ساير علوم

كشوري كه براي آن استقالل قائليم، حـق و  مثالً  مثل نظام جهاني كه. با آن انجام دهيم
اجتمـاعي  شـود كـه علـوم     وقتي اين سؤال مطرح مي .حقوق و جايگاه خود را داشته است

رسد علوم اجتماعي ظاهراً صـغير اسـت و بايـد تحـت      نظر مي جايگاهي است به داراي چه
  .قيموميت جايي قرار گيرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Field 
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 كنم كه بحث خود را آغاز كنند، تحت عنـوان  مي از جناب آقاي دكتر فاضلي خواهش 
  .»مدرن در آموزش عالي امتناع ساختاري از زندگي مبتني بر علم«

  
مـدرن در آمـوزش    زندگي مبتني بـر علـم  امتناع ساختاري از «: سخنراني

  »عالي
  اهللا فاضلي دكتر نعمت: سخنران

د در ايـن جلسـه   با سالم و عرض ادب خدمت دوستان و همكاران عزيز كه لطف كردن
من هماني است كـه در عنـوان سـخنراني بيـان شـده       موضوع بحث و ايدة. حضور يافتند

، كـه ايـن ايـده فقـط دربـارة      مـدرن  امتناع ساختاري از زندگي كردن مبتني بر علم. است
كنوني من اين است كه زندگي كردن در پرتو علم مدرن نيازمند  ايدة. آموزش عالي نيست

 ساختاري در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و تا وقتـي  تحوالت
البته سـخن  . پذير نيست سادگي امكان تد، كاركردي شدن علم در جامعه بهفني اتّفاقها  اين
نسبي بايد فهميده شود، نه اينكه نسبت به صد سال پـيش هنـوز در خـم يـك     طور  به من

نيـز در سـاختارهاي   زيـادي   اتاتّفاقـ ما در فراينـد مـدرن شـدن هسـتيم و      .باشيمكوچه 
از جمله در مورد زندگي كردن بر . اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما رخ داده است

بسياري رخ داده و علوم اجتماعي نيز توانسته در اين مسـير   تحوالتمبناي علم مدرن نيز 
ايـم   دستاوردهاي زيادي نيز داشته است و ما به همان نسبتي كـه توانسـته  . واقع شود مؤثّر

ايم علوم اجتمـاعي و انسـاني را در    آن ساختارها را تغيير دهيم، به همان نسبت نيز توانسته
كـه اكنـون ارائـه    هـايي   بحثدليل همين  هب. كنيمكاركردي  ريزي نظام اجتماعي و برنامه

  . شودفهم  نه مطلقو نسبي  صورت به شود بايد مي
ريـزي   تظار داشـته باشـيم در نظـام برنامـه    كه اناي  زيادي داريم با آن نقطه ما فاصلة 

ثيرگـذار يـا   ساني و اجتماعي بتوانند جايگـاهي تأ كشور از جمله نظام آموزش عالي، علوم ان
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  . كاركردي داشته باشند
اجتمـاعي   -ها بر محوريت علـوم انسـاني   تمدندهد كه تمام  تاريخي نشان مي تجربة 

اجتماعي شكل گرفته -ت علوم انسانيكه بدون محوري يستي نتمدنهيچ . اند شكل گرفته
در . امروز غـرب  تمدناسالمي و چه  تمدنيوناني، چه  تمدنچه . يا توسعه پيدا كرده باشد

هـر كـدام   هـا   اين ،است ديدهبزرگي بدانيم كه تاريخ به خود هاي  تمدنرا ها  اين واقع اگر
اجتمـاعي كـه در چـارچوب فلسـفه، ادبيـات، علـوم       -شكلي بر پاية رشد انديشة انسـاني  به

براي همين هـم  . گيرند، توسعه پيدا كردند انساني، هنرها و از جمله علوم اجتماعي قرار مي
ـ  تمـدن  ر بخواهيم درباب جوامع، شاخصي براي ميزان توسـعة اگ ي در نظـر  ي در حالـت كلّ

  .انساني در كشور باشد -ترين شاخص ميزان رشد علوم اجتماعي بگيريم، شايد مهم
د در كـه بخواهـ  اي  اجتماعي براي هر جامعه -دنياي امروز نيز علوم انساني در طبيعتاً 

خود را توسعه دهد، محكوم به اين است كـه   تمدنگيري  چارچوب جهان امروز روند شكل
يـت  به اين اهمتوجه  بنابراين با. وجود ندارد يرفت م مدرن زندگي كند و هيچ راه برونبا عل

يت پارادايم علم ي بر محور علم اجتماعي و انساني مدرن، در كلّكلّطور  به را تمدنكه بايد 
يعني بايـد بـه   . شود درك مييت بحث امروز اهم ؛كرداجتماعي امروزي آن، فهم  -انساني

انسـاني در آن جـاي   -ه كنيم براي اينكه علوم اجتماعيرا آمادها  آن و فكر كنيمساختارها 
  . بگيرند

بر مبناي علـم مـدرن    كهكنيم از اين ساختاري امتناع ميطور  به ما به اشكال گوناگوني،
چه در سطح فردي، چه در سطح . سازمان بدهيم به اين مبنا زندگي كنيم و زندگي خود را

سياسـي و  -ها، ساختارهاي اقتصادي يت نظامتر، كلّ نهادهاي اجتماعي و چه در سطح كالن
. شود گو ميبرخي از ابعاد آن باز اختصار شود و به ميجا توصيفي از آن ارائه در اين. اجتماعي
ديگـري  هـاي   يت نيز خودش بحـث شد از اين وضع برونهاي  ها و راه ها، چرايي تحال علّ

  .شودطرح  است كه شايد فرصت نشود اينجا
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كنـيم از اينكـه در    امتناع ميساختاري طور  به ما اين را كهمسأله بايد گفت  توصيف در
در اشـكال مختلـف زنـدگي اجتمـاعي، سياسـي و      تـوان   مي ،پرتو علم مدرن زندگي كنيم

 تـوان برشـمرد و   مي خود نظام آموزش عاليدر  هايي در مقام توصيف، نمونه. ديداقتصادي 
ريـز و كارشناسـان    اكنـون چنـد نفـر از مـديران برنامـه     . كنـيم  از همين جلسه شروع مـي 

راجـع بـه علـوم     اي عالي جلسـه  دانستند قرار است در خود آموزش با اينكه مي -ريز برنامه
 ودند چند نفـر از اگر بحتّي  حال! هيچ ؟حضور دارند - باشد اجتماعي در نظام آموزش عالي

  !هيچ. كردند موضوع قابل بحث استفاده مي عنوان بهگرفتند و  ها را مي اين ايده آنان
عالمـان هـم بيـان     و نويسـند  مـي  ها هم آيد و در روزنامه مي چيزي كه خيلي به ذهن

گـان علـوم   آموخت از وزراي علـوم در ايـران دانـش    تـن چنـد  «مثالً  اين است كه دارند مي
هـا،   وزرا، چند نفر از مديران دانشـگاه چند نفر از معاونين اين . »انساني هستند؟ -اجتماعي
آموختگـان علـوم    گيـر هسـتند از دانـش    از كساني كـه تصـميم سـازند و تصـميم    چند نفر 
دربـارة اينكـه    نـان آ چنـد نفـر از   :تر و دقيقتر از آن مهمحتّي  انساني هستند؟ و -اجتماعي
؟ چـون  دارنـد  تخصصي، دانش ها و نظام آموزش عالي را مديريت كرد د دانشگاهچگونه باي
 انساني است، تقريبـاً  -علوم اجتماعي بخشي از حوزةيعني مطالعات آموزش عالي، اين امر 

. آمـد  ي پيش مياتّفاقالبته به معناي اين نيست كه اگر اينگونه بود  .نداريم تخصصيم هيچ
 به تعـداد بسـيار زيـادي   . كنم بيان مي يشواهد ،ديد قابلِ ريِفقط بنده از اين سطوح ظاه

وكيل و وزير  ب داريم كه همة اينانص آب و فاضالدامپزشك و متخص ،پزشك ،مهندس
 وكـه هميشـه اينگونـه بـوده     بلنه فقط اكنون  -هستند متعددهاي  و رئيس و داراي پست

  .كنند نهادهاي آموزش عالي در ايران حكمروايي ميبرو  -هست
دانـش   ،نهـادي طور  به چقدر در آموزش عالي ايران. تر وارد شويم حال به سطح عميق

هـا و عملكردهـا توليـد     و هدايت و نظارت بر روندها، رويهانساني براي مديريت -اجتماعي
نخبگان  چهار ميليون دانشجو دارد و كلّ در دستگاهي چنين عريض و طويل كهشود؟  مي
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كشور نيـز   هزاران ميليارد سرماية و اند شور در اينجا متمركز شدهكشور و نيروهاي كيفي ك
بـراي اينكـه    شـده  يـا چقـدر نهـاد سـاخته     داده شدهچقدر بودجه تخصيص  ،نجاستآدر 

چـه در سـطح مفهـومي و چـه در     ( د دانشيعني نهادهاي مولّ مطالعات علم آموزش عالي
هـا   ايـن  كنم پاسـخ  مي فكر شود؟توليد ) سطح آمارها و اطالعاتي كه الزمه مديريت است

صفر  البته سطح توليد دانش ما. كنيم روشن است براي ما كه در نهاد آموزش عالي كار مي
مديريت آموزش عالي ايجاد شده است و فرهيختگـاني   نيست، چون چند سالي است رشتة

 هـاي  همين رشته هستند، ولي نسبت به رشته آموختة دانش استخواهفرهمچون آقاي دكتر 
ساتي كه ما داريم و در سؤم. بسيار بسيار اندك هستندي از لحاظ كيفي و هم كمهم  ديگر
كنند بسيار اندك هستند و نوع دانشي كـه توليـد    مي مطالعات علم آموزش عالي كار زمينة
  . كنند نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد  مي

ايجـاد  ت مطالعـات آمـوزش عـالي    چقـدر سـنّ   بايـد ديـد  بحث  از يتر سطح عميق در
از  ،ريزي در آموزش عالي كمك كنـد  تواند به برنامه جايي كه علوم اجتماعي مي .ايم نموده

، از نگريسـته شـود  يعني اگـر بـه دنيـاي غـرب     . ت مطالعات آموزش عالي استطريق سنّ
در ، منتشر شـد  نيومن» دانشگاه ايدة«از زماني كه كتاب  ،به بعد 1860يا  1850 هاي سال
تـا بـه امـروز تمـام     . دانشگاه و نهـاد علـم شـكل گرفـت     ت انديشيدن دربارةاروپا سنّ كلّ

تاريخ دانشگاه، اقتصـاد آمـوزش عـالي، مـديريت      تةرش ،اجتماعي -هاي علوم انساني رشته
هاي  وسيعي از اين شاخه علم، فلسفة علم و مجموعة شناسي جامعهدانشگاه، مديريت علم، 

هاي  در بحث ،توليد دانش در آموزش عالي است شانانساني كه كار-يعلوم اجتماع متعدد
  در ايران چطور؟ اما  د؛ان گرفتهديگر شكل هاي  از شاخه بسياريآمار آموزش عالي و 

ن، جـز در  كنوسال پيش تـا  150از «، يعني بپرسيم آغاز كنيمدر ايران اگر از دارالفنون 
آمـوزش عـالي،    نظري و مفهومي دربارة يتنّس كه يما هاخير چقدر تالش كرد يكي دو دهة

ت پارادايم مطالعـاتي و نظـري و سـنّ    نبود يك ؛»؟پديد آوريمها  آن علم و دانشگاه و امثال
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ي به آموزش عـالي  جدطور  به شود از اينكه مي ترين فقرهاي ماست كه مانع م، از عميقعل
  .كمك كنيم

سـطح   كـنم و در  نگار بيان مي مردمز ديد مشكل را ا. حال به سطح ديگري وارد شويم
 وت و مطالعات آن ، سنّشتهوجود داها  اين كنيم كه همه فرض مي .شويم كاربردي وارد مي

مطالعات آموزش عالي و علـم   باشند؛ انديشمنداني هم كه در حوزةموجود هاي آن نيز  نهاد
كه ايـن دانـش    داريم آيا ما نهادهايي ه نيز باشد؛حضور دارند كتاب و مقاله بنويسند و مجلّ

ريزي و دانـش مـديريت كننـد؟ آيـا      آموزش عالي تبديل به دانش برنامهعلم و  را در حوزة
 كـه در  امر است ام آموزش عالي كشور مبتني بر ايندر نظ فرهنگ نظام مديريت ما اساساً

  ن استفاده كند؟آ بيني كند و ازبازو  تأملاين دانش 
كـافي  . عمل آوريـم  هبت تحقيقات تجربي و گسترده نيسبراي اثبات اين موضوع نياز  

 رد تا مشاهده نمـود كـه  شود نگاه ك مي اتي كه در اين رشته منتشرها و مجلّ است به كتاب
 مانند؛ عالوه بـر ايـن،   با تيراژهاي خيلي كم و اغلب هم ناشناخته و گمنام باقي مي معموالً

كـه  بل آن وجـود نـدارد،   هـا رشـتة  تن موزش عالي كشور نهآچون مخاطب ندارند و در نظام 
 ؛بنـده  خود. هي بدان ندارندتوجدر نظام آموزش عالي كشور  نيزگيرندگان  مديران و تصميم

 ، دغدغـة دوستان كه اينجا حضور دارنـد بسياري از راد و  آقاي دكتر فراستخواه، دكتر قانعي
 ،شود مطلبي كه خوانده ميترين  كم .نويسند ها كتاب مي و در اين زمينه ندآموزش عالي دار

 فرهنـگ دانشـگاه   كرد كه كتـاب  ناشر بنده كه نشر ثالث است بيان مي. هاي ماست نوشته
. هاي آموزش عالي هم اين كتـاب را از مـا نگرفتنـد    كتابخانهحتّي  .فروش نرفتاصالً  من

ه مطالعه هـم نشـد  حتّي  ه شد،الع دارند چقدر براي آن زحمت كشيدكتابي كه دوستان اطّ
قـول آقـاي دكتـر     ايـد و بـه   د بگويد اين چه كتابي است كـه نوشـته  بياي كسياصالً  .است

آن  كه كسـي  كند احساس فردكنيد الاقل تنبيه كنيد تا  فرهادي كه گفت اگر تشويق نمي
نـه   ولـي متأسـفانه   كـردن اسـت  توجه  مطالعه كرده و بدش آمده است، تنبيه هم نوعيرا 
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  .بينند و نه حاضر هستند كه ببينند نه مي .كنند مطالعه ميو نه  نه تشويق وتنبيه 
كتاب يا آشما كه وزير علوم هستيد  :كردم اگر وزير علوم اينجا تشريف داشتند بيان مي 

ـ  هيد؟ چند بار مطالعه كـرد ا هفرهنگ دانشگاه من و امثال من را مطالعه كرد العـات  د؟ اطّاي
كرديم كـه كتـاب آقـاي     اينجا بودند مطرح مي ايشانشما در چه اندازه است؟ اگر معاونين 

ايـد؟   چيسـت كـه نوشـته   هـا   اين كنون پيش آمده كه بگوييدآيا تا ايد؟ فراستخواه را خوانده
برگـزار  آموزش عـالي نوشـته اسـت،     دربابهايي كه  اي راجع به كتاب نقد و بررسي جلسة

كنون كه چنين كاري صورت تا .بيند خواند يا مي مي ها را اين كتاب كسيآيا گردد تا ببينند 
متعلق به آقاي فراستخواه كتـاب   سوانح و سرگذشت دانشگاه در ايرانكتاب . نگرفته است

هيچ متأسفانه اما  عجيبي است كه در واقع در مطالعات آموزش عالي در ايران انقالبي بود،
ـ    شنيده شود كـه چنـين   حتّي  انعكاسي در جامعه نداشت تا ران اثـري در آمـوزش عـالي اي

نقد بود كه من و آقاي دكتر  فقط دو جلسة. سي ديد، نه كسي شنيدنه ك. منتشر شده است
را ها  آن دربايستيني بين خودمان، ما چند نفر با رويع .راد آن را برگزار كرديم؛ همين قانعي
ها را در علـم   آنها را بخوانند و  كتاب كنيم، ولي نهادهايي كه بايد اين خوانيم و نقد مي مي

اين سطح توصـيف مسـأله   . دهند كار گيرند، اين كار را انجام نمي هعالي ب مطالعات آموزش
ها و آموزش عالي كشور كجاسـت؟   جايگاه علوم اجتماعي در دانشگاه: پرسيد مي يعني. بود
  .بينيد كه هيچ كجا نيست مي گويم كه در سطوح مختلف نگاه كنيد و مي بنده
كـاربرد   ه است؟ مشكلي كه اكنون براي توسـعة چرا اينگون :دبنابراين بايد اين را پرسي 

در واقع به اشكال مختلـف  . همين فضاي موجود است ،علوم اجتماعي در ايران وجود دارد
علـوم اجتمـاعي    كـه  نگارانه خواستم بيان كنم البته خيلي سطحي و مردم ،ه شدتوضيح داد
بـه ايـن علـوم وجـود دارد،      اي فكر كنند كـه چـه نيـازي    هممكن است عد. شود ديده نمي

 وزير و وكيل و معاون وزيـر و رئـيس دانشـگاه   مثالً  پزشك و دامپزشك ،همه مهندس اين
جـاي آن،   بـه  مثـال دامپزشـك را بـرداريم و   طور  به بدي افتاده است كه اتّفاقچه  اند، شده
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 ص مطالعات آموزش عالي بگذاريم؟ يـا شناس، اقتصاددان و يا يك متخص فيلسوف، جامعه
ي افتاده اسـت؟  اتّفاقچه ايم  اگر نهادهاي توليد علم و مطالعات آموزش عالي را نداشتهمثالً 

 در حـال فـتح   استاد داريم و كم كـم  وهمه دانشجو  اين. اند ها كه توسعه پيدا كرده دانشگاه
بنابراين اساس فكر شما چيست كه ما به اين علم نياز داريم؟ عدم وجـود  . هستيمعلم دنيا 

 ،د علم براي مطالعات علوم اجتماعي كه مناسب مطالعات آموزش عالي باشـد اي مولّنهاده
ما خواهـد زد كـه اكنـون از     ست؟ يا اگر بيايد چه گلي به سربه ما وارد كرده ااي  چه لطمه

  ريم؟فقدان آن رنج بب
فقـط بـه چنـد نكتـه     . در توضيح مطلب بايد گفت كه اين مسأله داستاني طوالني دارد

طـور   بـه  تـوانيم  آن اين اسـت كـه مـا مـي     حداقلِ. كنم تا طرح مسأله شده باشد اشاره مي
از  آن را عقالني بگوييم كه اگر بخواهيم مديريت آموزش عالي كشور را بهبود ببخشـيم و 

آن ايـن اسـت كـه    هـاي   هايي كه درون آن وجـود دارد نجـات دهـيم، يكـي از راه     بحران
اين  ريم و تربيت كنيم و مهمتر از آن، دانش را بمطالعات آموزش عالي را بياور متخصصان

ـ   مي دانشي كه به ما كمك. مبنا قرار دهيم دسـت   هكند با حداقل هزينه، حداكثر فايـده را ب
  .آوريم
 مـاكتي شـدن  يـا   ماكتي توسعة«افتاده است،  اتّفاقچيزي كه در آموزش عالي ايران  
ه البتـ كنم كه  اشكال مختلف بيان ميحال من اين ماكتي شدن را به . است »ايران جامعة
ماكت علم داريـم، ماكـت اسـتاد داريـم، ماكـت      . شود مي نمايشي نيز به آن اطالق توسعة

و ايـن  دهـيم   را داريـم توسـعه مـي   ها  اين دانشگاه داريم، ماكت دانشكده داريم و غيره كه
چـون ويژگـي   . دزيباتر از اصل هستنحتّي  ها البته از جهاتي به اصل شبيه هستند، و ماكت

  . آن چيز اوريجينال را نشان دهدهاي  ماكت اين است كه بتواند ويژگي
فقـط بـراي    .نيست فونكسيونليعني . ماكت، ماكت استاما  دارد را ماكت اين ويژگي
خصلت مـاكتي پيـدا    -آن اگر نگويم همة -بخشي از آموزش عالي ما . نمايش خوب است
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مـا اسـتاد نمونـة مـاكتي داريـم،      حتّـي   .تهي هستند ميانده است؛ انبوه دانشجويان كه كر
استاد برجسته، مبرز و مثالً  يعني :ة ماكتي داريمماكتي داريم، مقاله و مجلّ دانشجوي نمونة

ـ   انبـوه دانشـگاه  . نداردعلم  در مشاركتيهيچ . صمشخّ فاقد هيچ ايدةاما  يك، درجة ا هـا ب
الح كنـيم فقـط تلنبـاري از مـواد و مصـ      مـي  كه نگاهاما انبوه دانشجويان و انبوه مجالت؛ 
  .اند هستند كه روي هم انباشته شده

در سـطح جهـاني و   مرزهاي دانـش   براي توسعةعلمي اين است كه ما  معناي توسعة 
نـه  . نگـر باشـيم   البته نبايد در اين خصوص مطلـق . مشاركت داشته باشيم يهمچنين محلّ

ولـي   افتـاده اسـت   اتّفـاق ي نيفتاده باشد، خيلـي  اتّفاقاينكه علم دستاوردي نداشته باشد و 
اجتمـاعي و انسـاني   يا فقدان حضور علوم  ، يكي از پيامدهاي خألنظر بنده ماكتي شدن به
 يعني كساني در مـورد آمـوزش عـالي نظـر    . ريزي آموزش عالي ايران است در نظام برنامه

مطالعات و تحقيقات در اين  ينةكنند كه هيچگونه پيش مي را مطرحهايي  دهند و ديدگاه مي
ت را توسـعه  چون در ايران اين سنّ. ت مطالعات آموزشي آشنايي ندارندزمينه ندارند و با سنّ

مهمتـر از آن؛ ديـدگاهي كـه مـا را ملـزم      . ايـم  كار نبـرده  هن را بآد مولّهاي  ايم، نهال نداده
نهادهـاي علمـي دانـش    ريزي در آموزش عالي در علـم و در    كند كه مديريت و برنامه مي

  . خواهد ويژه مي
آن است و  »خود مديريتي« كنند دانشگاه بيان مي كه دربارةيي ها ويژگييكي از  اساساً

قضـائيه   توان از ادارة ديگري قاضـي بـراي قـوة    نمي. استقضائيه  قوة از اين لحاظ شبيه
. كه مديريت كنـد  آورداز بيرون اجتماع علم كسي را  نيزبراي مديريت علم  توان نمي. دآور

در ايـن  يك نفر ممكن است پزشك باشد، ولي . كه خود دانش استبلنيستند  افرادمنظور 
نصوري فيزيكدان هسـتند ولـي در   آقاي دكتر م .زمينه مطالعات مبسوطي انجام داده باشد

ـ  هـاي   علمي مطالعه كرده بود و بعضي از بهتـرين نوشـته  هاي  توسعه حوزة ق بـه  مـا متعلّ
، ولـي ايـن از مـوارد نـادري     هسترضا منصوري است كه فيزيكدان برجسته هم پرفسور 
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ظـام آموزشـي مبتنـي بـر     ضمن اينكه وقتي پارادايم مديريت ن. افتاده است اتّفاقاست كه 
توانـد ايـن    نمي اجتماعي نيست، حضور افرادي چون دكتر منصوري هم خيلي-علم انساني

فقـدان حضـور علـم    يعنـي   .نيسـت  هـا  نسـان ا، بحـث  ون بحثچ. تأثير را بر جاي بگذارد
مقـداري  آنكه اول  .انساني در نهاد آموزش عالي كشور، ابعاد بسيار وسيعي دارد -اجتماعي

وري در ابعاد مختلف كـاهش پيـدا كـرده     بهره و كارايي. كنيم كنيم سود نمي كه هزينه مي
آمـوزش   در حوزةمثالً  .اي را براي آموزش عالي داشته است است و اين پيامدهاي گسترده

ها و  نمايشي است و تازه، اين نمايش ،كنيم و پژوهش، بخشي از آن چيزي را كه توليد مي
اگر بخواهيم انتظـار ماركتينـگ يـا    حتّي  يعني. هاي كوچكي است هاي ما هم ماكت ماكت

هـا و نيـروي انسـاني و موقعيـت      گـذاري  نمايشي هم از آن داشته باشيم، به نسبت سرمايه
باشـد كـه االن   هـا   ايـن  تر از هاي ما نيز بايد خيلي وسيع ماكتحتّي  كه داريم، اي ريخيتا

  . وجود دارد
ا بحث اينجاست كه چرا ما چنين وضعيتي داريـم كـه نظـام آمـوزش عـالي كشـور،       ام

در  .عالي ما، مبتني بر علم مـدرن نيسـت  موزش آريزي علم و  هاي ما، نظام برنامه دانشگاه
ي بـر  يكي اين است كه مگر در سطوح ديگر مبتن. اين را پاسخ داد انوت سطوح مختلف مي

يعنـي در  . پاسخ من منفي اسـت  .ها يا آموزش عالي نيست علم مدرن است كه در دانشگاه
سطوح ديگر زندگي اجتماعي ما هم چه در سطح فردي و چه در سطح نهادهاي اجتمـاعي  

يت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشـور  مثل خانواده و غيره و چه در سطح نهادهاي مدير
آيـد و   ها به حسـاب مـي   آموزش عالي هم يكي از آن مجموعه. مبتني بر علم مدرن نيست

ت ايـن  حـ چيزي كـه هسـت اينكـه وقا    ولي. اي از اين باشد جدا بافته اين نيست كه تافتة
مـؤثّر  اگر علم مفيد و !علم است توليدعي خيلي بيشتر است، چون نهاد علم كه خودش مد 

اعمـال   مديريت علمـي  ،است، چرا در دانشگاه، چرا در خود نهاد علم، چرا در آموزش عالي
ايـن   چـون قطعـاً  ؛ ...انسـاني  -علوم اجتمـاعي  علمي در حوزةهاي  ؟ چرا از دانششود نمي
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ـ  دارداي  مـديريت بيمارسـتان هـم رشـته    مـثالً   دانشگاه مربوط به پزشكي نيست؛ ه نـام  ب
نفسه نبايد بيمارستان را مديريت كنـد، يـا كارخانـه را بايـد      پزشك فيمديريت بيمارستان، 

  . توليد مواد استمثالً  كسي كه مديريت صنايع خوانده اداره كند نه كسي كه مهندس
فقـدان و   ايـم و  كرديم كه نكـرده  بنابراين در آموزش عالي بايد اين دانش را توليد مي 
 مسـألة ايـن   البتـه  .بيش از جاهاي ديگـر آن برجسـته اسـت    در اينجا مديريت علمي خأل

يكـي   رسد مي نظر به. ي ما از اين زاويه تحليل شودعمومي است و بايد كل زندگي اجتماع
 تـاريخي لحـاظ   بـه  گيري آمـوزش عـالي   ورود علم در ايران و به شكل ها به نحوة از بحث
معرفتـي در   تحـوالت بـر اسـاس   هـا در ايـران    تاريخي توسعة معرفتلحاظ  به .گردد بازمي
مبتنـي بـر    در غـرب  پيـدايش نهـاد علـم و دانشـگاه     .رخ داد غـرب همچون ايران  جامعة

به پيدايش  منجرروشنگري  دورة. از رنسانس به بعد شكل گرفت معرفتي بود كه تحوالت
 صمشـخّ طـور   به ها نيز از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم و دانشگاهشد ها  دانشگاه

ديگري  تمدن بدر حال تقلّگونه نبود و در حقيقت ما  در ايران ايناما  .گسترش پيدا كردند
ايـم و   علـم داشـته   ابزارگرايانه بـه مقولـة  كامالً  ينگاه. بودها  آن نهاد علم از جملة. بوديم

  . مغفول مانده است ايران معرفتي و فلسفي و فكري در جامعة تحوالت
از آن تـا چنـد    پـس دانشگاه تهران و  دو تولّآموزش عالي  سعةپس از توهمين دليل  به

علمـي تعريـف    صـورت  بهكرديم كه نهاد دانشگاه را بايد  به اين فكر نمياصالً  سال پيش،
 هـاي  روشمفهوم علم، مفهوم روش تحقيق، تحقيق، كاربردهاي علم، كاربست علم، . كرد

در يك چـارچوب معرفتـي و نظـري و     كاربست علم و اشكال ديگر مديريت علم را اساساً
ديديم نمي ل معرفتيتحو .كنـيم و   همـانطور كـه قبيلـه را مـديريت مـي      ،كرديم ر ميتصو

نيـز  نهادهـاي ديگـر    در حـوزة  ،بـرد  كارها را پـيش مـي   دهيم و او همة شيخي را قرار مي
عالي و نهاد نهاد علم و نهاد آموزش  از كلّ ايم نخواسته .و جلو آمد فكر كرد توان چنين مي

  آن را ،ايم بر اساس آن چـارچوب مفهـومي   داشته باشيم و نخواسته درك مفهومي دانشگاه
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  . ريزي كنيم مديريت و برنامه صورت ساختاري به
 امـر  مديريت علمـي نـداريم خـود ايـن     ،وقتي در سطح جامعه اين است كهدوم  نكته

لحـاظ   بـه  وقتـي . شـكل بگيـرد   نيز چنين مـديريتي شود براي اينكه در دانشگاه  مانعي مي
نظـام   طبيعتـاً ل معرفتـي نبـود   ايران مبتنـي بـر تحـو    تاريخي روند پيدايش علم در جامعة

  .ت علمي داشته باشدسنّ براي شناخت خود تواند ريزي دانشگاه هم نمي برنامه
م اين است كه نظام سياسي و دولت، نهاد نظام آموزش عالي را در ايـران  سو نكتةاما  
بخشـي از نظـام بوروكراسـي خـود      عنـوان  بـه  رادولت دانشگاه . س كرد و توسعه دادتأسي
بوروكراتيـك از دانشـگاه داشـت و در غـرب هـم البتـه تـا         -ديد و فهم تكنوكراكتيك مي

پـذيرد و   مـي  حدودي اينگونه بوده است، ولي غرب از جايي به بعـد اسـتقالل دانشـگاه را   
نظـام   كننـدة  نظام سياسي امروز غرب، دانشگاه مرجع تعييندر . پذيرد مي اقتدار دانشگاه را

در  آنتـوني گيـدنز  مثالً  .و تأثيري گذاشت آمد دانشي از دانشگاه مي. سياسي آن بوده است
ترين تأثير علوم سياسي اين بود كه مفهوم حاكميت را تعريـف   كند كه مهم جايي بحث مي

وقـت   ديد انقالب سياسي فرانسه هـيچ سي جو علوم سيا ماكياولهاي  كرد و اگر نبود بحث
ي ي كه در انقالب صنعتي رخ داد و مديريت اقتصاد جديـد تحوالتيا . پيوست به وقوع نمي
  .، ناشي از پيدايش علم اقتصاد و مفاهيم بنيادي بودآنتوني گيدنزبه تعبير  پديد آورد كه

غـرب ايـن را   نظـام سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي      كـلّ  همين دليل، به اعتقاد او به 
مفـاهيمي كـه در علـوم اجتمـاعي و      -به نحو مستقيم و غيـر مسـتقيم   -پذيرفته است كه

كسـاني كـه در نظـام    . در ايران، معكوس اسـت . انساني وجود دارد را مرجع خود قرار دهد
خود را فراتـر از علـم مـدرن و علـم     . دانشگاه باشند كنندة خواهند تعيين مي سياسي هستند

دستور كار علـم چـه   . خواهند بگويند علم خوب چيست و علم بد چيست مي آنان .دانند مي
به همـين  . كنيمتوجه  و به آن اهند بگويند دستور كار علم چيستخو نمي .چيزي بايد باشد

 واول  از زمان رضا شـاه پهلـوي   دليل نظام آموزش عالي در ايران از ابتداي پيدايش شايد
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بوروكراسي دولـت بـه حسـاب     بخشي از عنوان به ساًاسا و در زمان جمهوري اسالميدوم 
ها و در نظـام جمهـوري اسـالمي نيـز تـابع       پهلوي آمده است و بر معيت اوامر ملوكانة مي

در چنين شـرايطي علـم در    ،به همين دليل .كرده است هاي نظام سياسي عمل مي خواست
د و نه بـه درد نهـاد   خور مي نه به درد جاي ديگر. واقع فقط يك مفهوم ابزاري صرف دارد

بايـد علـم اقتـدار و    اول  يعني در دانشگاه اگر دانشگاه بخواهد مديريت علمي باشـد، . علم
توانيم  نمي، وقتي كه چنين نيست. ثير بگذاردته باشد كه بتواند در جاي ديگر تأجايگاه داش

هـم داشـتيم او را بـه جلسـه      تخصصـي اگر م. انتظار داشته باشيم كه علم را كسي بخواند
چنين چيزي نيست، و در واقع بـر عكـس آن   . دعوت كنيم و بخواهيم كه به ما كمك كند

كننـده هسـتند را    كه تعيينهايي  و آن آقايان، رهبران و مديران حرفاگر حرف شما . است
 واقـع  مؤثّر براي زندگي شخصي خودت البته كني و دهند و كاسبي مي تأييد كرد، پولي مي

شـانس باشـي كـه     البته اگر خوش. و ما را به سالمت، اگر هم نه كه تو را به خير شوي مي
  . اجازه دهند تو به خير بماني

خواهم اضافه كنم اين است كـه در سـطح نظـام اجتمـاعي، در      اي كه مي آخرين نكته
ود دانشجويان، در اساتيد و در جامعه نيز تقاضاي اجتماعي براي علم و مديريت علمي وجـ 

دانشـجويان  مثالً  .ريزي پاسخگو نيست نظام برنامه. اي است البته اين بحث گسترده. ندارد
از اينكـه دانشـجويان مـا     كننـد اعتراضـي هـم ندارنـد؛     ما از اينكه پيشرفت تحصيلي نمي

چه فـوق   ،چه ليسانس. دانند نميچيزي شوند،  التحصيل مي فارغگيرند و وقتي  ليسانس مي
هاي ارتباطي، شناختي و عاطفي الزم را  ها و مهارت دانند كه قابليت ميچه دكترا  ،ليسانس

مشـاهده  . اسـاتيد هـم اينگونـه هسـتند    . اند و از اين بابت هم ناراحت نيستند كسب نكرده
كه . كند نويسد و فكر مي  شود كه بيشتر مي تنبيه مي در علوم اجتماعي كنيد كه استادي مي

بنابراين؛ در ايـن نظـام دانشـگاهي،    . دارند نند يا در حاشيه او را نگه ميك يا او را اخراج مي
چـرا مقالـه    ا همكاران بنده تنبل هستند؟چر«كنند كه  دانشجويان و استادان، اعتراض نمي
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بـراي مـديريت بهتـر دانشـگاه وجـود      هـايي   نويسند؟ چرا ايده نويسند؟ چرا كتاب نمي نمي
بـه   آموزش عالي كشـور  شايد در سطوح مختلف. استو برعكس آن هم اينگونه  .»ندارد؟

مـا   ،آيـد  الع ثانوي كه پول نفـت مـي  تا اطّو آن هم اينكه فعالً ايم  سازگاري عرفي رسيده
گويند و بعـد هـم    ارتقاء منزلت اجتماعي و آقاي دكتر و خانم دكتري كه به ما مي عنوان به

موقعيـت نيـز ارتقـاء پيـدا      هاي ايدئولوژيك هـم انجـام دهـيم    كافي است مقداري نمايش
چنـين  اصـالً   .در حاشيه نگه دارند خاطر ركود علمي او هاين نيست كه استادي را ب. كند مي

شوند و  يا دانشجويان ناراحت باشند از اينكه استادان سر كالس به موقع حاضر نمي نيست؛
اسـتاد را از   شورشـي رخ دهـد بگوينـد امـروز فـالن     مـثالً   د ونحرفي هم براي گفتن ندار

 اسـتاد . اند كه ايـن چـه وضـعي اسـت     اند، يا به دانشگاه اعتراض كرده دانشگاه اخراج كرده
چون ساختار مديريت دانشگاه . ادب هم نداردحتّي  و گويد فقط ديكته مي. سواد ندارداصالً 

صـداي دانشـجو شـنيده شـود و     ، اي نيست كه به نظم دموكراتيك تن داده باشـد  به گونه
يا برعكس، نظـام رقابـت علمـي شـكل     . باشد علم تواند متقاضي فكر كند كه مي دانشجو

كاري انجـام  واقعاً  با كسي كه ال استو فع شمنداستادي كه دانبين مثالً  نگرفته است كه
كتـابي   راجع به نخبگان سياسي اجتماعي راد دكتر قانعي. فرقي وجود داشته باشد ،دهد نمي

نگارش  ،مبتني باشد خواست بر نگاه علمي ميمثالً  آموزش عالي ايراناگر واقعاً  .اند نوشته
 راجـع بـه آن   خواندند و ميآن را  آمدند مي ل بزرگ بود كه بايدهايي يك تحو چنين كتاب
ندارد كه كتابي راجع به علم و نخبگان معرفتـي در   يكسي كاراصالً  وليكردند  بحث مي

گونـه   آقاي دكتر فراستخواه همين يز همچون كتابها ن كتابساير . ايران نوشته شده است
  .شوند و اين آثار با سكوت مواجه مي است
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  اهللا فاضلي پرسش و پاسخ دكتر نعمت
اما دو موضوع براي . ر از شما آقاي دكتر خيلي استفاده كرديمبا تشكّ :قنبري دكتر علي

شما . كه جنابعالي مطرح كرديد و در مورد علم جديد است است، يكي موضوعيسؤال  من
اي كه قصد دارد پيشرفت كنـد بايـد از علـم     اشاره كرديد كه ضعف ما اين است كه جامعه

علم مـدرن   برانگيز است؛ نمايم كه طرح علم مدرن سؤال ر ميمن تصو. مدرن استفاده كند
، واقعيتـي  مطـرح فرموديـد   چيست؟ موضوع ديگري كه شما در مورد كشورهاي پيشـرفته 

انجمـن  بنده هر ساله در : نمايم دو داستان را خيلي مختصر بيان نمايم است، بنده سعي مي
كه تحت عنوان افتتاحيـه بـود رئـيس    اي  نمودم، در جلسه علوم سياسي آمريكا شركت مي

ـ    .جمهور آمريكا، آقاي كارتر داخل شدند تا سـخنراني را ايـراد نماينـد    وم تمـام بزرگـان عل
كه از صـاحب منصـبان   هم آمريكايي بودند و هم اين آنان سياسي كشور كه تعداد زيادي از

يعنـي در آمريكـا و خيلـي از    . دقيقه ايستادند و براي ورود ايشان كف زدند 15بودند حدود 
نظـام هسـتند و شـما اسـتادي را      گـردان و تأييدكننـدة   علمي، تعزيـه هاي  كشورها انجمن
را در اي  بهمصـو . بر خالف قانون اساسـي كشـورش سـخني بگويـد    كنيد كه  مشاهده نمي

ر آمريكـا و در  اي د كنگره ديـدم كـه تصـويب شـده بـود در خصـوص مطالعـات منطقـه        
كـه سـر فصـل    اي  كنند، بايـد در جلسـه   از دولت كمك مالي دريافت مي هايي كه دانشگاه

ي آ  .بي. امنيتي افهاي  نويسند مسئولين وزارت امور خارجه آمريكا و دستگاه دروس را مي
.  ص نماينـد هـاي دروس را مشـخّ   در آن حضور داشته باشند و سـر فصـل  ي ا  .آي. و سي

هـا   آن علمـي در آنجـا مشـغول بـه كـار هسـتند ولـي        هاي رغم اين كه انجمن يعني علي
زيـادي وابسـته بـه آن     كنند و تـا حـد   شان را از دستگاه نظام قطع نمي هيچوقت وابستگي

م چنـين چيـزي را در ميـان روشـنفكران و     فانه در كشورهاي جهـان سـو  ا متأسام .هستند
كنيم و روشنگري و دانشمندي را معادل اين مي بينيم كه مخالف  دانشمندان مشاهده نمي
  .علمي ما وجود دارد اين ضعفي است كه در جامعةدستگاه و نظام باشد و 
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در غرب ارتباط بين دانشگاه و نظـام  : دهم دوم را پاسخ ميسؤال  در ابتدا: دكتر فاضلي
سياسي يك ارتباط ارگانيكي است نه مكانيكي يعني اينگونه نيست كه دولت دستور دهـد  

ـ مثالً  .و دانشگاه يا علوم سياسي عمل نمايد ه خواهيـد  اگر شما فرداي آن روز برويد متوج
دهـد و علـوم    ينماييد كه اينجا رئيس جمهور دستور مـ  شد كه اشتباه بوده است، تصور مي

سياسـي فراتـر از    ر و انديشة سياسي و فلسـفة نمايد، روند تفكّ سياسي هم آنگونه عمل مي
 البته معناي علوم سياسي اين نيسـت كـه  . آن است كه رئيس جمهور دستور بدهد يا ندهد

اي كه در غرب وجود  تجربه. خصوصي را علوم سياسي بناميم هدر دانشگاه سر فصل بمثالً 
بيانـات قبلـي   دارد اين است كه استقالل نهادي علم پذيرفته شده است و همانگونه كه در 

 گرايانـة  مديريت قبلـي در نهـاد علـم از نـوع اخـالل      ،زاده فرمودند جناب آقاي دكتر سراج
نهـاد دانشـگاه در   . ناي تعامل و پذيرش و تضارب آراء اسـت خواه نيست بلكه بر مب تماميت

بوده است و هست، حـاال ممكـن اسـت شـما بگرديـد در       ءرب مبتني بر نهاد تضارب آراغ
ده اصالً  ها استاد و دانشجو يك نمونه از يك گوشه پيدا نماييد يا هزاران دانشگاه و ميليون

 سـالة  50را كه نهاد علم در ايـن   مسألهاين  ؛نمايد چيزي را نقض نميها  اين تا پيدا كنيد،
بـه   ،استقالل نهادي به معناي عـدم ارتبـاط نيسـت    ولي. هادي داشته باشداخير استقالل ن

معناي اين نيست كه با هم ديالوگ ندارند، به معناي فونكسيونل نبودن نيست بلكه ارتباط 
 نهاد سياست در واقع كلّ. جمهور نيست ولي سياست نيز رئيسگسترده و عميقي هم دارند 

نه بـه ايـن صـورت كـه      ،ولت و شخص خاصي راسامان سياسي كشور را گويند نه يك د
اگر كسـي سـخني مخـالف    مثالً  نيز اطاعت نمايند يا آنان جمهور سخني را بگويد و رئيس

اش را بگيرنـد و اخـراجش    رد به او گوشمالي دهند كه ارتقاءجمهور به زبان آو سخن رئيس
  .چنين چيزي امكان ندارداصالً  كنند،

نظـر هـم در اينجـا     زيادي وجود دارد و دوستان صاحبث ن نيز مباحرراجع به علم مد
نيسـت، علـم    ،هايي كه در اروپا وجـود دارد  ن دانستنيرحضور دارند، منظور بنده از علم مد
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مدرن به تعبير جناب آقاي دكتر منصوري يك فرايند است، فرايندي از انديشـيدن كـه در   
قـرار  علم سنتي و پيشـامدرن  مقابل  شكل گرفته است و در هايي جهاني چارچوب پارادايم

كـامالً   ،هاي علمي بايد بـا حاكميـت در تعامـل باشـند     در خصوص اينكه انجمن. گيرد مي
هـاي حاكميـت    مجـري خواسـت  كـامالً   ط و اينكهكن تعامل متفاوت است با تسلّموافقم ل
  .باشند
نمـايم كـه بحـث خـود را      خواه خواهش مـي قاي فراستاز جناب آ: دكتر پرستش -

 .ايراد فرمايند» ريزي كشور گاه علوم اجتماعي در نظام برنامهجاي«تحت عنوان 

  
  ريزي كشور گاه علوم اجتماعي در نظام برنامهجاي: سخنراني

  دكتر فراستخواه: سخنران
دركي كه بنده از عنـوان  . مكن و همكاران گرامي سالم عرض ميخدمت استادان عزيز 

تواند تحـت عنـوان ايـن پنـل      نمودم دو پرسش مي ر مياين پنل داشتم اين است كه تصو
ريـزي آمـوزش عـالي تـأثير      علـوم اجتمـاعي چقـدر بـر نظـام برنامـه      «يكي اينكـه  : باشد
در اينجـا هـر دو    .»گيـرد؟  چقدر تحت تأثير او قرار مـي «كه پرسش ديگر اين. »گذارد؟ مي

عـد  تـا حـدودي از ب  چون جناب آقاي دكتر فاضلي  .توان مورد بحث قرار داد پرسش را مي
 نمـايم در ادامـة   ، بنده نيـز سـعي مـي   ريزي آموزش عالي سخن گفتند تأثير در نظام برنامه

مباحث مفيد ايشان بيشتر بر اين متمركز شوم كه علوم اجتماعي چقدر تحـت تـأثير نظـام    
ك گزارش ي عنوان بهدر ابتدا بنده مفردات بحث را  .گيرد ريزي آموزش عالي قرار مي برنامه
براي اينكه فضاي ذهني مناسبي براي ارتباط و بحـث و   نمايم؛ آموز سريعاً عرض مي دانش

ريـزي آمـوزش عـالي را سـاده بيـان نمـاييم        اگر بخواهيم نظام برنامـه . مفاهمه فراهم آيد
عنصـر اصـلي دارد    5توانيم در يك نظام عناصر سازماني مثل نظام نگاه سيستمي كـه   مي

  :مطرح كنيم
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 ؛داد درون .1

 ؛فرايند .2

 ؛محصول .3

 ؛داد برون .4

 .پيامد .5

 و ساده كنيم تا مفردات بحـث موضـوع پيـدا كننـد،     ظام را بايد اينگونه در نظر گيريمن
ريـزي آمـوزش عـالي هيـأت علمـي،       داد نظام برنامـه  داد، درون گوييم درون وقتي ميمثالً 

اختيارات چيسـت  . ها  و اختيارات است ها، برنامه هرات، رشتها، مقرّ دانشجو، قوانين، سياست
 توانـد انجـام دهـد؟    كه وارد اين سيستم شده است؟ چه كسي و چه كارهايي را تا كجا مي

داري، سـبك   توان به روش تدريس، كالس در فرايند مي. دادهاي نظام هستند درونها  اين
 ادارة هـاي  روشها، رياست دانشـگاه،   اه، رهبري علمي، مديريت دپارتمانرهبري در دانشگ

هـا   ايـن  اشـاره كـرد؛  پذيرش دانشجو  هاي روشجذب هيأت علمي و  هاي روشه، دانشگا
العات و ارتباطات و چيزهـاي  ها، فناوري اطّ العاتي است، سايتفرايندهاي ارتباطاتي و اطّ

، محصول نيز شامل مقاله. ريزي آموزش عالي است فرايندهاي نظام برنامهها  اين ديگر كه
و در پيامـد، مشـاركت   شـود   مـي آموخته مطـرح   داد نيز، دانش در برون. است... نامه و پايان

دم ايتكـه مـر   :شود مطرح مي آنان آموختگان، مشاغل و كارآفريني اجتماعي اجتماعي دانش
افتد  مي اتّفاقو اينكه در نظام شهروندي ما چه تغييراتي  شوند از طريق اين سيستم چه مي

آموزش عالي و اين مداخالت  ريزي از جهت ديگر نظام برنامه. دشو و محيط زيست چه مي
ريـزي مبتنـي بـر نـوعي      چيسـت؟ اساسـاً برنامـه    ريزي كنند ناظر به خواهند برنامه كه مي
در  خواهد كار خودش را انجـام دهـد و   گي بشر است، انسان كارگزار عالم است و مي سوژه

مـانيزم نيـز در پشـت ايـن     ونوعي ا ،تحداقل در يك قرائجهت بهبود مداخله نمايد يعني 
گـوييم   وقتـي مـي   .ريزي ناظر بـه چيسـت   بايد ديد اين برنامهحال . ريزي وجود دارد برنامه
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ريزي نيز براي توليد دانش  آموزش عالي يك روي آن توليد دانش است و اساساً اين برنامه
وييم در حقيقـت  گـ  اي سخن مـي  ف نشر و سازندهوقتي از يك مؤلّ. توليد دانش استيا باز

يك بعد آموزش دادن و تربيت نيروي انساني ترويج دانـش  . پذيرد انتقال دانش صورت مي
  .اند از آن جمله ...، مبادالت وها نشستها،  است كه برگزاري همايش

هـاي   هـا و كتـاب   مثال به مقالـه  عنوان بهتوان  كه مي انتشار دانش بعد ديگر آن است 
ها به مشاوره،  يل دانش است يعني تبديل اين دانشيگر آن تبدبعد د. شده اشاره نمود چاپ

و بعد ديگر آن نيـز كـاربرد دانـش يـا كـاربرد      ... ها، گفتارهاي اجتماعي، توليدها و گفتمان
مان  دانش آن است كه براي زندگي تمام ميوة) ره العلم العمل الحياهثم(د دانش است مجد

اي كـه   جهان اجتماعي است، جهـان اجتمـاعي  موضوع علوم اجتماعي، . كاري انجام دهيم
در غيـر ايـن صـورت علـم      ؛خواهد از آن فاصله بگيرد و نقدش كند و تهديدش نمايـد  مي
خيلي چيزهاي ديگر وجود دارد كه در رابطه با جهان اجتماعي است ولـي داخـل   . شود نمي

وقتـي شـما   . نداردگي نيز وجود  ادي و سوژهآن بعد تحليلي وجود ندارد، فاصله گرفتن و نقّ
اي از  قادر باشيد از جهان اجتماعي فاصله بگيريد و آن را نقد و تبيين كنيد يعني مجموعـه 

سيستماتيك براي تبيـين جهـان اجتمـاعي سـامان     طور  به ها و گزارهايي كه مفاهيم، سازه
كه راجع بـه جهـان    دارديعني شجاعت و جرأت  ؛چرايي امور جهان اجتماعي. شود داده مي

اينك اين جهان اجتماعي كه در آن حقيقت وجود دارد، . ماعي بحث و نقد و تبيين كنداجت
جرم و بعد و عدد و اندازه نيست، جهان طبيعي نيست، جهان اجتماعي اسـت كـه سـاختار    

شود و يك نوع ساختار  مي ت كه از جانب مردم تفسير و ساختهشود، جهان اجتماعي اس مي
هاسـت   سازد و اين تفسيرها و فهم اجتماعي را ميكه جهان اجتماعي دارد، تعامالتي است 

اجتماعي پيشـين طبيعـي و يـا    جهان اجتماعي يك جهان . سازد كه جهان اجتماعي را مي
شود كـه   طبيعي نيست بلكه جهان اجتماعي است كه از طريق تعامالت ما ساخته مي ماوراء
  .وجود دارد... خير، حقيقت، صدق، درستي، قدرت و در آن
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 اي داشته باشـيم،  اگر بخواهيم چنين علوم اجتماعي ،با اين توصيف از جهان اجتماعي 
ــوعي ــارات معرفــت ن ــارات   .شــناختي الزم اســت اختي ــدار اختي ــاعي چــه مق ــوم اجتم عل
نظام مدرن دانايي، تا چه حد اختيار دارد كه اين نظـام را   عنوان بهدارد؟  اي شناختي معرفت

اين اختيار از  .يد؟ اين مسأله بسيار مهم استي را تبيين نماتوصيف كند و اين عالم اجتماع
نظام دانايي مستقل، آيا مستقل از ديـن،   عنوان به. است شناختي معرفتاختيارات اخالقي و 

تواند دنيا را تفسـير و تحليـل نمايـد؟ اگـر ايـن       مستقل از محشر، مستقل از ايدئولوژي مي
علـم  اصـالً   ،اسـت نيست بلكـه نـاعلوم اجتمـاعي    اختيارات را نداشته باشد علوم اجتماعي 

اسيت علوم اجتماعي نسبت به نظام نفوذپذيري و حس ، درجةنظر من به. ، ناعلم استنيست
بحث اصلي بنده اين است يعنـي طبيعـت و سرشـت     .ريزي بيشتر از علوم پايه است امهبرن

نسـبت بـه نظـام    هـا   ايـن  اي است كه گونه اركردي علوم اجتماعي و انساني بهكو ساختي 
ـ   گيري ظام مداخالت و نظام سياست، تصميمقدرت، ن اس، شـكننده و نفوذپـذير   هـاي حس
 عنـوان  به. ايم كه خرده سيستم و ساختاري شكل گرفته است گونه فرا گرفته ما اين. هستند
اين فضا و ارتباطات شكل گرفته در آن نسبت به سيسـتم بـرق و اكوسيسـتم ايـن      ،مثال

اس است يعني اگر اكنون برق قطع شود، ممكن است سيستم مختل ه خيلي حسپژوهشگا
شود ولي در عين حال نسبت به خرده نظام ديگري همچون حسـابداري ايـن پژوهشـگاه    

حال ممكن است نظام حسابداري روي ايـن سيسـتم تـأثيري داشـته     . اس نيستزياد حس
سيستم همجوار ديگر يا بـه يـك    ق به يك خردهباشد ولي سيستم ما، آنقدر موكول و معو

بـراي روشـن   . ها زيـاد اسـت   اسيت بعضي از سيستمولي  حس. فراسيستم كذا و كذا نيست
... شناسـي، رياضـيات و    شناسـي، زمـين   زيسـت : لوم پايه را در نظـر بگيريـد  بحث ع شدن
ي با رنگ، مواد، اعداد، انـدام و بافـت موجـودات زنـده، اجـرام و مـوارد      ها  آن دانيم كه مي

كننـد كيفيـت    روي آن بحـث مـي  ها  آن بنابراين چيزي كه .سر و كار دارندها  آن مشابه با
اعي ا بحث علوم اجتماست ام... ينك، كيفيت خودرو، سيستم گوارش وساختمان، كيفيت ع
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، رفتـار،  عي، رضايت، احسـاس مـردم، نگـاه آنـان    اجتما در مورد نگرش، مشاركت، سرماية
  . جتماعي، قدرت و غيره استحقوق و آزادي، نهادهاي ا

شـود كـه    تـر بيـان كـنم، معمـوالً اينگونـه بيـان مـي        ريزي را ساده اگر بخواهم برنامه
شناسـي   ع سنخلذا در ميان انوا. 3رساني العو يا اطّ 2است يا ارشادي 1ريزي يا اجباري برنامه
يا اجباري  ريزي برنامهاوليه و يا پايه اين است كه  شناسي رايج سادة ريزي، يك سنخ برنامه

هاي متنازع يا تركيبات مختلفي است  رساني است كه در دنيا نيز نظام العيا ارشادي و يا اطّ
از . ريزي دنيا را در بخشي از اين طيف مقياس كنـد  هاي مختلف برنامه تواند قسمت كه مي

ريـزي يـا    مـه شـود كـه برنا   تر نماييم ايـن مـي   ريزي را باز هم ساده اگر برنامه ،طرف ديگر
ريـزي اجبـاري بـه طـرف      هـر چقـدر شـما از برنامـه    . قيمومت است يا مشاركت و تعامـل 

ـ     رساني برويد يك برنامه العريزي اطّ برنامه الع ريزي كه ساختار آن اينگونـه اسـت كـه اطّ
اييد از دهم كه اگر اينجا اينطور رفتار نم الع ميبنده اطّ. العات مداخله استهمين اطّ ،دهد

هـا و   شـويد و اگـر در آنجـا آنگونـه رفتـار نماييـد از مزيـت        هـا برخـوردار مـي    تاين مزيـ 
ـ  هاي  محدوديت كتـاب بـه   . رسـاني اسـت   العديگري برخوردار خواهيد شد، اين نـوعي اطّ

دهد تـا در يـك فضـاي     به بازيگران آزاد ارائه ميهايي  دهد، سيگنال بازيگران عالمت مي
هــا، مزايــا،  امكانــات، برخــورداريمــثالً  دارد العــاتي كــه وجــودبــر اســاس اطّ رهــاوري
ها  تا مانور دهند، در ميدان دهد ميالعاتي را به بازيگران ها، اصول و ضوابط، اطّ محدوديت

عـرض بنـده ايـن    . هاي خودشان و چيزهاي ديگر، آبشنال بازي كنند بر حسب محدوديت
ريـزي بـراي جلـب مشـاركت      ريزي بر اساس قيمومت اسـت يـا برنامـه    است كه يا برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. imperative 

2. indicative 

3. informative 
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آورند تا بازيگران بتواننـد شـبكه شـوند     ها را پديد مي بازيگران پلتفورم نيست، تمام پلتفورم
سازي اجتمـاعي اسـت، پلتفـورمي اسـت كـه جلـب        ريزي نوعي شبكه يعني در واقع برنامه

و  نفعـان  ذي را كه در جامعه وجود دارد از همـة  هاي مختلفي نمايد تا ظرفيت مشاركت مي
در مسـائل   آنـان  و كساني كـه صـاحبان امـور هسـتند همـة     كنندگان جمع كنند  مشاركت

ده است؟ آيـا متمركـز،   ريزي آموزش عالي در ايران چگونه بو برنامه. مشاركت داشته باشند
جسـتجوي رضـايت    جـان فورسـتر  گرا يا روي تعامالت بوده و يا به تعبيـر   عمودي، دولت
  بخش است؟

بخـش   ت كه پلتفورمي براي جسـتجوي رضـايت  ريزي اين اس يك الگوي جدي برنامه
ـ    نماينـد بـه   كنندگان وجود دارد و همه نيز احسـاس مـي   ميان مشاركت ط نـوعي بـه متوس

آن نگاهي را كه داشته است  تواند همة ند، اينك هر كسي هم نميا شان رسيده هاي خواسته
آيـا   .صورت گرفتـه اسـت  بخشي  كه رضايت كنند در خروجي برنامه ببيند ولي احساس مي

هايي  ريزي برنامهدر بخش بوده است؟ آيا  زي نظام آموزش عالي جستجوي رضايتري برنامه
اي عـالي  هـايي كـه شـور    كه بعد از انقالب فرهنگي صورت گرفـت و بعـد از آن سياسـت   

شوراي عـالي مرجعيـت قانونگـذاري بـراي آمـوزش عـالي        انقالب فرهنگي مصوب نمود؛
بخـش   چه ميزاني بود؟ چقدر جستجو رضـايت نه بود؟ تعامل در آن تا داشت؟ چقدر و چگو

بوده است كه فالن رشته آمد و فالن رشته رفت، فالن رشته ادغام شـد، فـالن منحـل و    
فالن توليد شد، فالن دانشجو پذيرفته شد و فالني پذيرفته نشد و هيأت علمـي و از ايـن   

ريزي آموزش عالي را در ايران بررسـي   مهعرض بنده اين است كه اگر ما الگوي برنا. قبيل
ها كار كنيم يعني مقصود بنـده ايـن نيسـت كـه      قادر خواهيم بود روي اين مقياس ،نماييم

ر آن هاي مشـاركت د  درجه. ببينيم تعامل است، عمودي است، متمركز است يا غيرمتمركز
تـرين   مهـم  ر بنده بر اين است كهتصو... بخش است؟ و چقدر است؟ چقدر جستجو رضايت

گذشته ايدئولوژي بوده اسـت و ايـدئولوژي    ريزي حداقل در سه دهة برنامهعنصر حاكم بر 
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كامل داشـت ايـدئولوژي بـود     ريزي سلطة چيزي كه بر اين برنامه نيز معرفت كاذب است،
بندي شده بود كه يعني بـدعتي   ايدئولوژي نيز بر مبناي دين صورتكه از بدشانسي ما اين 

ريـزي قـرار    آمد به نام ايدئولوژي ديني و معرفـت كـاذب در صـدر برنامـه    ود وج به در دين
تر بررسي نماييم، قبل از انقالب نيز نظام آموزشي عالي خوبي  اگر بخواهيم گسترده. گرفت

آمد و ما دانشـگاه  وجود  به آمد، علوم اجتماعيوجود  به قبل از انقالب كه دانشگاه. نداشتيم
جالليه آن را بنا نمـوديم و آقايـان نخبگـان دولـت پهلـوي بيـان       هاي  را خريديم و در باغ

دانشـگاه سـاختماني   . گوينـد  عمارتي است كه به آن يونيورسيته مي يك نيمهكردند كه  مي
اتي اتّفاقـ هـا   هايي بود كه در اين اتاق كرد به جايي كه درون آن اتاق بود كه تقليل پيدا مي

ريــزي بوروكراتيــك و  بــل از انقــالب برنامــهبنــده ق عقيــدة بــه. در حــال روي دادن بــود
تعبير آقاي دكتر نراقي، با تيپ ماساچوستي و با دركي كه  نيز بههايي  تكنوكراتيك بود، آدم

خواستند بـا نـوعي مهندسـي و نـوعي بـوروكراتيزم و تكنـوكراتيزم يـك نـوع          داشتند مي
ها و رفتارهـاي بعـدي مـا    آورند كه البته نسبت به كاروجود  به ريزي آموزش عالي را برنامه
مشكالت ساختاري خودشـان  ها  آن ولي. اً از بعضي جهات ممكن است روسفيد باشنداتّفاق

بعد از انقالب نيز بـه جـاي   . شديم را داشتند و اگر نداشتند شايد ما به اين روزگار دچار نمي
بوروكراتيــك و تكنوكراتيــك، ايــدئولوژيك و تئوكراتيــك و هژمونيــك شــد، آن طــرف،  

بي از دنيا و تكنوكراتيك را بر اساس الگوهاي عاريتي ناموزون نامتناسب تقلّ -بوروكراتيك
خواهي، مداخالت حداكثري، معرفت كاذب  اين طرف نيز بدعتي پيچيده كه در آن تماميت

ايـن مسـائل سـبب شـد كـه نظـام و علـوم        . و انواع و اقسام مشكالت كاذب وجـود دارد 
حساســيت و نفوذپــذيري بــااليي داشــت،  ن كــه درجــةدانــاي نــوي عنــوان بــهاجتمــاعي 

هـا، هيـأت    ، مثل پـذيرش دانشـجو، سـهميه   دادهاي آن تحت تأثير نظام قرار گرفته درون
ه وارد شوند؟ آيا توانسـتيم  علمي و عقالني توانستند به دانشگاهاي  آيا تمام ظرفيت. علمي
طـور بـراي درس   همينفـرادي را جـذب دانشـگاه كنـيم؟     ي ايران اهاي ملّ ظرفيت از همة
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لـم را مختـل و   توليـد ع . ايـم  ق عمل نمـوده ، آيا موف2ّو چه تدريس 1خواندن، چه يادگيري
شبيه آنچيـزي كـه در دنيـا    اصالً  ؛يال و اشكمي است مچاله كرديم، برنامة درسي شير بي

هاي درسي و متون درسي با اين مداخالتي كه مـا هنـوز از    شوند نيستند، برنامه تعريف مي
  .ايم، مناسب نيستند سير نشدهآن 

  
  و كي مرده است؟نفس اژدرهاست، ا

  .از غم بي آلتي افسرده است
. شـويم  ها و ايدئولوژي ما كه از آن سير نمـي  ها، نفرت ها و شرارت حقيقتا جهنم جهالت
شـته باشـد و حقيقـت كـه طـرح بحـث       ريزي وجود دا گذارد برنامه اين مشكل است و نمي

ه سياسي اسـت  دانشگاه و پست دانشگا است و ادارة» هيئت علميجذب «حتّي  نمايم، مي
. بنده است كه حاال دوستان ديگر ممكن است بحث كنند و توضيح دهنـد  البته اين عقيدة

اي در آن نيسـت   پست دانشگاه در ايران سياسي شده است، هيچ جنبه از آكادميـك حرفـه  
گيـرد،   متمركـز قـرار مـي    گرايانة هاي ايدئولوژيك سياسي و دولت ثيتيعني تحت تأثير حي

  .يابد ق ميما تحقّ المللي بيني و سياست خارجي بر تعامالت ملّ
شـود و ايـن پروپاگانـداي     هاي پژوهشي ما چيست؟ در تبليغات دولت تعيين مي اولويت

» بيو«و اين » نانو«اين . گويد چه چيزي را بايد مورد تحقيق قرار دهيم دولت است كه مي
ها از  كتاب علوم اجتماعي را در كدام كتاب آوردند؟ اين. افتد اگاندايي راه مياست، بعد پروپ

ا ما فقط يك پروپاگاندايي عمومي چقدر توانستند مشاركت كنند؟ ام كجا درآمدند؟ در حوزة
هـاي فيلتـري    داريم كه كارهايي را تحت تـأثير سياسـت خـارجي انجـام دهـيم، سياسـت      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Learning 

2. Teaching 
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چيز كوچكي نيست كه بگوييم بعد از برمه و كوبـا بـه    اين. هاي علوم اجتماعي است تنش
  . اس استله حسلوم اجتماعي خيلي نسبت به اين مسأاينترنت دسترسي داريم، ع

اكثر مردمـي  . ب است كه اسالمي شدن براي مردم مسلمان تنش شده استجاي تعج
ني كـه  هايشان و روحياتشان با آن عجين است، زمـا  كه مسلمان هستند زندگيشان، ارزش

كشـند و نگـاهي بـه آسـمان      كنند، آهي مي ل ميكنند، توكّ آيد نذر مي ميوجود  به مشكلي
اكنـون بـراي همـين مـردم     . نماديني نيـز دارنـد  هاي  هايي دارند و نظام اندازند، سمبل مي

شناس  دوست من فيزيكدان و زيست. ده استشدن علوم انساني به تنش تبديل ش اسالمي
تي هستم ولي اس است و من نسبت به او سنّبت به مسائل دنيا حسبيشتر از من نس .است

همچـون مـا     ،به اصطالح آموزش عالي از نـوعي كـه مـا داريـم     ريزي برنامهاو نسبت به 
نامـة خـود را دربـارة موسـيقي      خواسـتند پايـان   شجوياني كـه مـي  دانمثالً  . اس نيستحس

انـد، بـا    شان مواجه شده نامه وان پايانآورند، با عدم تصويب عنتحرير در زيرزميني به رشتة
خواهيـد در كـالس بحثـي را مطـرح نماييـد بايـد        شما مي. شود نمياين رويه دانش توليد 

استاد مهندسي تصميم دارد مشـاركت نمايـد،   . توانيد سرسري از موضوع بگذريد، چون نمي
ي دكتـر  اكنـون آقـا  . دهـد  صي ارائه مـي دهد و خدمات تخص كند، آموزش مي تحقيقي مي

 ايشـان بايـد در حـوزة    صـي ارائـه دهـد،   خواهد خدمات تخص ايكس در علوم اجتماعي مي
بنده ما نياز به آزادسازي علوم اجتماعي داريـم   عقيدة به. ي وارد شود و توليد معنا كندعموم

اگر ما بـه  . »Freedom from«) 2و » Freedom of«) 1 :و آزادسازي دو نوع الگو دارد
 Freedom«رضـايت نـدهيم روزي در ايـن كشـور الگـوي       »Freedom of«آزادسازي 

from«  لـم در ايـن كشـور    آزادسازي علوم اجتماعي پا خواهد گرفت كه اين نه به نفـع ع
يم كـه از طريـق تفـويض اختيـار و     بگـذار . ياجتماعي و نه امنيت ملّ است نه نظام توسعة

در آن وجـود دارد، فرهنـگ    اي ميز در كشوري كه به هر حـال دعـاوي  آ صورت مسالمت به
هايي وجود دارد، خودگرداني دانشـگاه و علـوم اجتمـاعي بـه خـود       اسالمي هست و ارزش
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اتورهاي بزرگ ديكتحتّي  .علوم اجتماعي انكار نشود شناختي معرفتواگذار شود و اختيارات 
ـ گـوييم   كنند ولي ما مـي  شناسي علوم اجتماعي را انكار نمي نيز اختيارات معرفت وبـر   !روب

شناس حقانيت توضيح اين دنيـا را مسـتقل از    جامعهاصالً  مشروعيت ندارد،اصالً  !كيست؟
آن اين است كه ما اين آزادسازي علوم اجتماعي را با  پيشين ديگر ندارد و الزمة هاي نظام

بـا هـم باشـند و اختيـارات     هـا   ايـن  بشناسيم تا هر دو» Freedom of«الگوي آكادميك 
تنهـا الگـويي كـه در    . نيز به رسميت شناخته شوند تا وارد كار شـوند ها  آن شناختي معرفت

؛ )معناي قوة مجريـه  دولت نه به(لت دوست دانشگاه است جا وجود دارد اين است كه دوينا
ي ايران سالهاست از زمـان مرحـوم   هاي ملّ در پيمايش. دولت دوست و حامي دانشگاه شود

پس چـه كسـي   . ه دانشگاهيان از طرف مردم بوده استترين اعتماد ب اسدي تا حاال بزرگ
  اعتماد است؟ بيها  آن است كه نسبت به
همين رويـه  ايم كه دوستان  آماده. خنراني جنابعالي لذت بردمبنده از س :دكتر پرستش

الي دارند بازگو نمايند تـا بـه آخـرين سـخنراني ايـن نشسـت نيـز        را ادامه دهند و اگر سؤ
  .بپردازيم

پس چرا دولت به معنـاي   ،استاد عزيز صحيح باشد هاي اگر فرمايش :ضويدكتر زند ر
د سخنان شـما تحقـق   درص 50بنده اگر  عقيدة وم اجتماعي معترض است؟ بهعام آن به عل

االصول شايد الزم نبود كه اين جلسه تشكيل شود و مدافع علوم اجتمـاعي   يافته باشد علي
ت و حوصله و بـا متانـت   طرف داستان را با دقّر بنده بر اين است كه شما يك تصو. شويم

  .گزارش نموديد اما طرف ديگر داستان هنوز باقي است
هـا عالمانـه هسـتند و خودشـان      بنده اين است كه طرح بحث عقيدة: دكتر فراستخواه

 .فرماييـد  همينطور است كه ميي براي بنده براي انديشيدن دارند، ولي هاي بسيار مهم پيام
محيط تـأثير   اجتماعي گروه مرجع شوند، در حوزة ها و علوم باشيد كه دانشگاهداشته توجه 
تواند داشته باشد يعني لختـي و   گذارند، اين اينرسي تأثيري است كه علوم اجتماعي مي مي
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ساز اسـت و   ساز است، مشكل تماعي همچنان در فضاي قدرت مسألهاينرسي تأثير علوم اج
البتـه كـالم بنـده عـالوه بـر      . عي همچنـان حضـور دارد  بنده عقيده دارم كه علوم اجتمـا 

  .خطاهايي كه در آن وجود داشت محدوديت نيز داشته است
اختصار و با يك سياسـت و تـدبيري پاسـخ    طور  به آقاي دكتر شايد شما :دكتر گلچين

ولي مقصود دوست عزيزمان اين بود كه اگـر دولـت و    .داديد كه مقتضاي چند عامل است
اش را  حكومت موفق شده است كه چنين مداخالتي را انجام دهد پس بايـد يكسـره بهـره   

ا و عادتاً نبايد تهديدي در ميان باشد، ام) كنم الاقل بنده اينگونه تصور مي(نيز گرفته باشد 
شدني نيست، غيـر از   يا اساساً حاصل توفيقي حاصل نشدهشما قصد داشتيد كه بيان نماييد 

ـ  فرماييد آن راه از زاويـة  اكنون مياين كه  خصوصـي شـايد اختالالتـي ايجـاد نمايـد و       هب
كـه سـودمندي   تر اين داشته باشد و مهم هايي را نيز در بر آورد و هزينهوجود  به مشكالتي را

د و در عـين حـال   ده ت كاهش ميشد ت جامعه و نظام سياسي اجتماعي بهعلم را در خدم
  .فق باشدرود مو تواند در آن مداخالت و در آن مسيري كه مي نمي

همينطـور اسـت، بنـده    . از بحث استاد عزيزمان نيز استفاده نمـوديم : دكتر فراستخواه
شود، ارجمندي علم  مشروط پذيرفته ميطور  به كنم در اين كشور سودمندي علم ر ميتصو

يـك  صـرفاً   علـم . باالتر از سودمندي علم ارجمندي علم را داريمشود، ما  نيز پذيرفته نمي
موجود سودمند نيست و از شما فرا گرفتيم همانطور كه فرموديد فقط پراگماتيزم نيست كه 

هايي دارد، جسـتجو اسـت، حيـرت اسـت، اكتشـاف       دهد، علم سازگاري علم را توضيح مي
كه علم آزادي داشته باشد براي  ارجمندي علم زماني است. ر است، پرسش استاست، تدب

در داند كـه بـراي او پسـي و پيشـي نيسـت،       اكتشاف چيزهايي كه محقق خودش نيز نمي
ص، قابـل  صورتي كه ايدئولوژي علم ميل به اين دارد كه خروجي علم تـا حـدودي مشـخّ   

اگر بـراي مقاصـد و دعـاوي قـدرت     مثالً  هايي، كنترل يا سودمند شود آن هم در محدوده
پذيرفته است و اگر بـراي خاليـق و    همانطور كه فرمودند ابزارگرايانه مي ،يي داشتسودها
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 رةخواهيم بلكه علم را در مستعم جهان نمي است اساساً ما علم را براي زيست جهان زيست
ايد با او تعامـل نمايـد،   جهان است و سيستم ب خواهيم نه علمي را كه در زيست ميسيستم 

زندگي است كه آقاي دكتـر، بخشـي از آن را توضـيح دادنـد كـه       دنبال استعمار سيستم به
شود، وحشي اسـت، سـركش    چقدر اين زندگي وجود دارد و اين علم زندگي است، تمام مي

و علم نيـز حقيقتـاً سـركش و     عشق از اول سركش و خوني بود؛: ايدموالنا مي فرم. است
هاي علـم را مشـاهده    داستان دهد، هاي علم است كه علم را توضيح مي داستان. خوني بود

ه ما دانشگا عقيدة بنده در جامعة به. روند ي پيش مينماييد از قبل تعيين نشده نيستند و خطّ
خوبي باشد و گاهي نيز ممكن است كه نيـاز بـه    يك خدمه است و ممكن است كه خدمة

خودش قصد در واقع دانشگاهي است كه . كيفر و تنبيه داشته باشد و نهايتاً نيز خدمه است
  .ندارد دنيا را توضيح دهد

در انتهاي جلسه نيز ده دقيقه ديگر در خـدمت  . دست شما درد نكند: دكتر پرستش -
جنـاب آقـاي دكتـر دوران عنـوان ايـن      . توانيم آنجا بحث را ادامه دهيم شما هستيم و مي

موضوع سخنراني اختيار كردند با اين مسأله كه بحث ايشان اين اسـت   عنوان بهميزگرد را 
علوم اجتماعي  جايگاه نداشتة و به عبارتيد اي وجود ندار ريزي چنين نظام برنامه كه اساساً

موضـوع صـحبت ايشـان اسـت كـه اسـتفاده        ريزي آمـوزش عـالي ايـران    در نظام برنامه
  .نماييم مي

  
آمـوزش   ريـزي  برنامـه اجتماعي در نظـام  علوم  جايگاه نداشتة: سخنراني

  عالي
  دكتر دوران: سخنران

كـنم كـه    عي بوده باشد داستاني را نقل ميكه تنوبحث و هم اين حسن افتتاح عنوان به
در آنجـا  . گويند در كشوري پادشاه بسيار جابر و مقتدري بـوده اسـت   مي. ايد احتماالً شنيده
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خيـاط  . گويد بيا لباسـي بـرايم بـدوز    رسد مي ميگزارش به پادشاه . اط رندي بوده  استخي
گويد چـه   مي. ه االن كسي برايت ندوخته استگويد اين لباس خيلي خاص است و تا ب مي

. بينـد   بينند و آدم احمق اين را نمـي   ي باهوش ميها انسانگويد لباسي كه فقط  لباسي؟ مي
ـ كند و باالخره چند ماهي نيز مع خالصه پادشاه را سركيسه مي سـپس  . دارد ل نگـه مـي  طّ

. را پـرو كنـي   لباس خودت را درآور بـراي اينكـه ايـن   . گويد لباست آماده است آمده و مي
كنـد بگويـد كـه مـن چيـزي       بيند كه چيزي در كار نيست ولي جرأت هم نمـي  پادشاه مي

كنـد و   شود و اين هم به حساب خودش لباس را به تن او مـي  خالصه برهنه مي. بينم نمي
اند كه خياطي چنين لباسي دوختـه و   افتد و خوب از قبل هم اعالم كرده هم راه ميپادشاه 

شـود و   اي كودكي مبهـوت مـي   تا اينكه در كوچه. كرده چيزي بگويد كسي هم جرأت نمي
مطلبـي را هـم كـه    .  شـود  گويد اينكه لخت است، و آنجاست كه همة ماجرا آشكار مي مي

اي   هبـه لباسـي كـه عـد     گـردد؛  نوعي بـه ايـن بـازمي    خواهم بيان كنم در واقع به بنده مي
توانند ببينند و  رسد كه فقط خودشان مي خواهند به آموزش عالي ما بدوزند و به نظر مي مي

  .توانند ببينند ديگران نمي
بحث ابتدايي به نهاد آمـوزش بعـد بـه نهـاد     . كنم بحث خود را در سه قسمت ارائه مي

ترين كاركردي كه آمـوزش   مهم. شود لوم اجتماعي اشاره ميريزي و سپس به نهاد ع برنامه
هاي آن جامعـه اسـت،    دروني كردن ارزش ،دارد پذيري عهجامهاي  عنوان يكي از آژانس به

ها مشتمل بر اهـداف و وسـايل    اين ارزش. گيريم شناسي اين را فرا مي كه در مباني جامعه
ـ   خواهد نظام در واقع آموزش مي. مشروع اجتماعي است طـور كلـي و    هاجتماعي خـود را ب
در نتيجـه مقـرر شـده كـه از دل ايـن      . طور خاص مشروعيت دهد هنظام سياسي خود را ب

ـ  ا آموزش عالي بهام. آموزش، مشروعيت نظام بيرون بيايد ي عنوان جزء كوچكي از نظام كلّ
ها هستند، قرار است بنا بر ساز  ها و پژوهشگاه طور خاص مشتمل بر دانشگاه هآموزش كه ب

  . رسند منجر به صنعت شود كارهايي كه اكنون غايب به نظر ميو 
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يك كـاركرد عـامي    ،به اين ترتيب نهاد آموزش و آموزش عالي كه جزئي از آن است 
دارد كه مشروعيت نظام است و كاركرد خاصي دارد كه پاسـخگويي بـه نيازهـاي جامعـه     

 ريـزي  از برنامـه . خواهد از طريق علـم و تكنولـوژي پاسـخ دهـد     است كه آن نيازها را مي
ها يعني بـاز هـم در    گوييم ارزش شود و وقتي مي ها ياد مي ارزش عنوان تخصيص آمرانة به

هـا   هاي اجتماعي برخـورد دارد و بايـد از آن   اليتي هستيم كه با ارزشاندركار فع اينجا دست
ـ . نسبت معقـول و منطقـي داشـته باشـد    و  ها سازگار باشد الهام بگيرد يا با آن ا مراحـل  ام

م طور عادي تعيين اهدافي دارد، وضع موجود را بايد شناسايي كنيم و فاز دو هريزي ب برنامه
فاز آخـر هـم   . كارگيري مشروع وسايل مجاز براي رسيدن به آن وضع مطلوب است هآن ب

يعنـي آن   هاسـت؛  برنامـه  كنند و كار درستي هم هست، ارزيـابي  كه برخي افراد اضافه مي
اهداف به چه ميـزان حاصـل شـده يـا نشـده و بعـد بـازخورد آن بـه سيسـتم تـا مجـدداً            

ـ . ريزي كننـد  برنامه بـاالتري نيـز وجـود دارد كـه كـلّ      ، رتبـة ا پـيش از تعيـين اهـداف   ام 
هـا كـه    در سياسـت . سـت  هـا   دهد و آن بحـث سياسـت   ريزي را تحت تأثير قرار مي برنامه
تـرين سـطح آن    انتزاعـي  :دو سطح مطـرح اسـت   هستند،ريزي  طح هر برنامهترين س عالي
تا برسد به آبژكتيوها كه در برنامه  2ميشنهاي سيستم است و سطح بعدي مي شود 1ويژن

  . شود اعمال مي
ريزي بـا عنايـت بـه آن     كنيم يعني برنامه ريزي مطرح مي در نتيجه اگر سخن از برنامه

طراحي كرده و مأموريتي كه تعريف كرده است و اكنون اجازه گذار  اندازي كه سياست چشم
فقـط  . هاي عيني را تعريف كنيد و به آن سمت برويد داده است شما در آن چارچوب هدف

 عنـوان  بـه  آيـد؛  عمل مـي  الً اين دعوت از علوم اجتماعي بهاشاره كنيم كه در ارزيابي معمو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vision 

2. Mission 
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. شود ر به شورش و آشوب در منطقه ميمنجشود و  اي زده مي ي در منطقهوقتي سد ،مثال
مـا  . شوند كه ارزيابي كنند چرا چنين شـد  دامن كارشناسان علوم اجتماعي مي بعد دست به

، اتوبـاني  شود اي دستكاري مي در بافت فرسوده. پول خرج كرديم ولي نتيجه آن چنين شد
ه، علوم اجتماعي را توجيه اين پروژ در مرحلة... شود و  اي اجرا مي ، طرح توسعهشود رد مي

بـه   ، دسـت آيد كنند و نيازي به آن ندارند؛ ولي بعد كه مشكالت و فساد پديد مي خبر نمي
ر نتيجه يـك  د. گونه شد و مشكل را حل كنيدكنند چرا اينشوند كه ارزيابي  ها مي دامن آن

، نقش تكنيسـيني اسـت كـه در    رسد به آن اقبال شده است نظر مي سطح از ارزيابي كه به
تكنيسـين يـا كارشناسـي كـه بيـان       عنـوان  بهيعني علوم اجتماعي . ها نيز اشاره شد بحث
آن  .وجـود دارد  تري از ارزيـابي نيـز   ا سطح عاليام. كند گونه شد، عمل مي چرا ايندارد  مي

ت اگر اين ارزيـابي صـور   ،عبارت بهتر به. ها فرض سيستم است، يعني نقد پيش هم نقد كلّ
و  ويـژن آن كـه   دارد كنـد، بلكـه بيـان مـي     ريزي اكتفا نمي نتايج اين برنامهبگيرد فقط به 

ايـن ارزيـابي انتقـادي     ،ه بـوده اسـت  كه تعريف شده چقدر سازگار، منطقي و موج ميشني
ـ      برنامه ال داشـته و دارد، ولـي متـاعش    ريزي است كـه علـوم اجتمـاعي در آن حضـور فع

  .خريداري ندارد
علم صرفاً  م بحث مي شويم كه بيان شود علوم اجتماعيوبه اين ترتيب وارد بخش س 

باريك بـين   دائماً در لبة. ي و تجويزي هم هستاثباتي و توصيفي نبود بلكه علمي هنجار
آكادميـك و   اليـت فعيـك  صرفاً  .از هم جدا كرد توان اين دو را نمي. عمل و نظر قرار دارد

  . دست داردكامالً  فكري صرف نيست، در عمل اجتماعي نيز اليتفعيك 
كه خيلي  اسپيگنزاگر بخواهيم بحث علوم اجتماعي را مطرح كنيم با استفاده از الگوي 

طبق  .دهيم حث را ادامه ميب ريزي نيز هست، شباهت به آن چيزي دارد كه در نهاد برنامه
فـي و  كنـد، بـراي معرّ   مطـرح مـي  » فهـم نظريـة سياسـي   «در كتاب  اسپيگنزطرحي كه 
  :قابل شناسايي است ر اجتماعي سه مرحلهمنطق دروني تفكّشناسايي 
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له يـا  ر اجتماعي بـا تشـخيص مسـأ   دارد هر تفكّ مرحلة تشخيص مسأله كه بيان مي) 1
شود، كه اينجا خيلي مهم است كه آيـا مـا بـا نشـانگان طـرف       شناسايي بحران شروع مي

جاي مسأله قلمداد  نگان بهچون خيلي مواقع نشا. ايم هستيم يا خود مسأله را شناسايي كرده
 شود؛ شود و مسأله فراموش مي مي

 ها؛ في علل يا ريشهمعرّ) 2

 .راه حل ارائة) 3

ر و كند بـا در نظـر داشـتن تصـو     نيز اشاره مي اسپيگنزهمانطور كه ها  اين طبيعتاً همه 
اجتماعي ر آلي در ذهن متفكّ يعني وضعيت ايده. آرماني است آل يا تصويري از وضعيت ايده

نـد، بـين مسـأله و وضـعيت بحرانـي      ك وجود دارد كه آن را با وضعيت موجود مقايسه مـي 
  . كند كند و اين سيكل و عمل ادامه پيدا مي هايي پيشنهاد مي برد و براي آن راه حل مي

بحـران  و مسـأله چيسـت؟   « كـه  گيري اين مباحث بايد گفت بندي و نتيجه براي جمع
بحران مشـروعيت   هستيمكه با آن مواجه  اي سألهترين م بزرگرسد  نظر مي به .»كجاست؟

اين چالشي اساسي براي نظام سياسي ايجاد كرده است و آن هم . ستدر نظام سياسي ما 
دارد علوم اجتمـاعي ايـن چـالش و     يعني اظهار مي داند؛ ر ميطبيعتاً علوم اجتماعي را مقص

ه كه آمـوزش عـالي جـزء كـوچكي از     بحران را براي من ايجاد كرده است و فراموش كرد
نهاد آموزش است و اگر هم در توليد مشروعيت براي نظـام سياسـي خدشـه و خللـي وارد     

آموزش عالي بخش كوچكي از ايـن نهـاد اسـت، و علـوم     .استنهاد آموزش  است، در كلّ
  . تري از آن است اجتماعي هم بخش كوچك

ها، نه در  ها و انتقادات و چالش بحثترين  معترضان، جنجالي جالب اين است كه عمدة
ولـي بـاز   . شود ي ايجاد ميفنّهاي  هاي علوم اجتماعي و انساني، بلكه در دانشكده دانشكده
چرا؟ چرا وضعيت بحران مشروعيت را به گردن . شود ر علوم اجتماعي شناخته ميهم مقص

و  ويـژن دركار تعريـف  ان اندازند؟ آيا علوم اجتماعي دست شناسي مي علوم اجتماعي و جامعه
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آن رسـالت و  . انـد رسـد كـه نبـوده   نظر مي اند؟ بهبودهها 1آبجكتيوو در سطح ديگر  ميشن
آيا علوم . مأموريتي كه به آموزش عالي داده شده با هويت علمي اين رشته سازگاري ندارد

ين نظر بنده ا خاصي براي آموزش عالي باشد؟ به )مأموريت( ميشنتواند طراح  اجتماعي مي
ايم كه چنين كـاري   خواستهچه اردوگاهي از علوم اجتماعي  گردد به اينكه بگوييم از بازمي

يعني دسـتگاه   تعريف شده است،شود كه از قبل  در غير اينصورت چيزي مي. را انجام دهد
كند، كما اينكه االن رسـالتي كـه طراحـي شـده بـراي ايـن        احي ميسياسي الگويي را طرّ

الهي كردن جامعه است و مأموريت آن ايجاد مدينه النبي است، البته اينگونـه  مثالً  سيستم
كه بيان شده است كه هيچكدام هم بسط پيدا نكرده است و در حـد همـين كليـت بـوده     

اساساً  اي كه اين با علوم اجتماعي ولي. شايد همين باشد ميشنو  ويژناست، البته اهميت 
. كاري خود را بسيار مشخص كرده، تناقض دارد حوزةنگوييم ضددين، سكوالر بوده و گر ا

زاده استفاده كردم، بـه ايـن قائـل     هاي آقاي دكتر سراج اگر آنطور كه در پانل قبل از بحث
خواهد چنين خدمت يـا    شناسي يا علوم اجتماعي ديني نيز وجود دارد و مي باشيم كه جامعه

. ايم و رخ نداده است يز تا امروز نداشتهرا در سطح عالي انجام دهد، اين را ن اي گذاري هدف
اي بـوده كـه بـا چنـين      شناسي و علـوم اجتمـاعي   ايم جامعه يعني چيزي كه تا االن داشته

يعني علوم اجتماعي كـه   اند؛ در نتيجه دائماً با هم در تناقض بوده ،اهدافي سازگاري نداشته
ايـن  . گذشـته داشـته اسـت   كـه دائمـاً ميـل بـه      اي نگاه به آينده داشته، با نظـام سياسـي  

بكند و به جلو حركت كند، و ايم  ت گذاشتهآن چيزي كه اسم آن را عصر سنّ خواسته از مي
رود را برگردانـد، مثـل كسـي كـه بـا       به سمت مدرن مي اي كه دائماً خواسته جامعه آن مي

  .آبكش بخواهد آب جمع كند و به سمت روزگار سپري شده برگرداند
رسد در عمل بـا آن مواجـه هسـتيم بحـران در      لي كه به نظر ميبه اين ترتيب راه ح 
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1. Objectivs 
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كسـي مخفـي    انـد و  مشروعيت است و اگر معتقد باشيم كه بحران را به اينجا احاله كـرده 
يا اينكه انحالل حداقل بخش : ستكنند، راه حل دو تا  ها بيان مي نكرده و همه در تريبون

هـاي   سپردن اين حوزه از معرفت بـه حـوزه  علوم اجتماعي و انساني آموزش عالي است و 
هـاي   يعنـي عالمـان هـم در حـوزه     ،علمي ديني كه يك حكومت ايدئولوژيك ديني اسـت 

. گذاري ما منبعث از آن است و عالمان ما هم بايد از آنجا باشند علميه هستند، طبيعتاً هدف
   .معناست ريزي آن هم بي خواهيم و برنامه پس ما ديگر علوم اجتماعي نمي
بـاز بـا اسـتفاده از مطلبـي كـه آقـاي        -رسـد  تر به نظر مي راه حل ديگري كه منطقي

عنـي  ي. اسـت رگرايانه خواه يا تكثّ ي غير تماميتيك نوع طرز تلقّ -زاده اشاره فرمودند سراج
ايـن علـوم اجتمـاعي، علـوم     . علوم اجتماعي سكوالر استبپذيريم كه علوم اجتماعي يك 

حـداقل از دلـش    بند نيست، يا فعالًخواهيد پاي چيزهايي كه مي اي است كه به آن اجتماعي
نـدازيم و از آن بخـواهيم آن   كنار اين بياييم نهضتي را راه بيادر . چيزي بيرون نيامده است

ايـن راه حـل   . انـد تو ميواقعاً  خواهد برايمان توليد كند، اگر خروجي را كه نظام سياسي مي
كـنم كـه    من خيلي عذرخواهي مي. ت پيدا كردن نجاتوان از اين بحرا منطقي است كه مي

  .بيرون از وقت نيز حرف زدم
ؤالي، اگـر سـ  . در خدمت اساتيد محترم هسـتيم . دست شما درد نكند: دكتر پرستش -

اي كه بـا   علوم اجتماعي در مواجهه.  اين پانل بيان كنند پرسشي يا نظري هست در ادامة
 ،ميزاني كه طـرف مقابـل صـدايش را بـاال بـرده     نشيني نكرده است و به  قدرت دارد عقب

ام  اكثر سخناني كه اساتيد ارائـه   يعني ديده. علوم اجتماعي هم اين كار را انجام داده است
خيلي درست نباشد، ولـي بـه هـيچ وجـه بـه       اگرسيو شايد لفظ. داشت1اگرسيودادند حالت 
  .نشيني نيست معناي عقب
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1. Agressive 
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طـور ديگـري   اين . رفتند همه عقب مي ،شد ه ميزماني بود اگر به علوم اجتماعي حمل 
تر و ايـن   هايي ديدم يكي از يكي آتشين سخنراني. است، ولي براي من از ديروز جالب بود

اً تنـدتر هـم شـده    اتّفاقـ . نشيني نكرده اسـت  به معناي اين است كه كسي اين طرف عقب
اعي هسـتم اينطـور   آموز علـوم اجتمـ   جالبي است، بنده كه دانش اين براي من نكتة. است
ما به خود مدرنيته اميد داريم و كنشـگران علـوم اجتمـاعي هسـتيم    اصالً  ه شدم كهمتوج .

يعني بيشتر به خـود  . گرا نيستم، بيشتر ساختارگرا هستم البته من شخصاً به آن اندازه كنش
. علم است آورد و تمايز به معناي استقالل و ميوجود  به مدرنيته تمايز را. مدرنيته اميد دارم

اگر ما خواهان مدرنيته هستيم، خواه ناخواه علوم اجتماعي به معناي فرايند تاريخي مستقل 
خواهيد بايد علوم اجتمـاعي و   هاي آن است كه اگر مدرنيته را مي اين هم از نشانه. شود مي

تواننـد دخالـت    دست ما هم نيست و تا يك جايي كنشگران مـي . استقالل را هم بخواهيد
 اين بـدان . نشيني وجود ندارد همين كه صدا بلندتر شده و عقب. تاين خبر خوبي اس .كنند

خاطر  هيعني نبرد آن ب.  هستي بر سر جايگاهش معناست كه جنگ علوم اجتماعي تا حد
ـ    شايد اسـتعارة . دهدخواهد پرچم  استقالل خود را نشان ب اين است كه مي ا بـدي باشـد ام

ست و مردم خانـه  ت املّ افتم كه بحث سر اين است كه خانة بنده ياد انقالب مشروطه مي
علـوم اجتمـاعي هـم    . عي استحاال بحث بر سر علوم اجتما. خواهند وحق خودشان را مي

از ديروز تا . علم، قانون اساسي خودم را خودم بايد وضع كنم دارد كه من به منزلة بيان مي
ميـد پنهـاني   بود و در مدرنيتـه چنـين ا  نظرم چنين چيزي  ها را ديدم به امروز كه اين بحث

  .اساتيد سپاسگزارم از حوصلة همة. نهفته است
دانم حاال كه اين حوزه ها مطرح شد يـادآوري كـنم    من هم الزم مي: دكتر هاشمي -

دكتـر پارسـانيا و    االسالم محمود رجبـي،  با حضور آقايان حجتميزگردهاي پنجم و ششم 
ي را رويكردهـاي متفـاوت   تا حدوديزيادي براي بيان دارند كه شايد هاي  دكتر زاهد، بحث

و نگرش علمي جديـدي در ايـن    بودهقائل به يك نوآوري  تواند مي نگاهي كه .ارائه دهند
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لي باشد كـه بنـده   هاي ارزشمند و مكم تواند بحث به نظر بنده اينجا مي. مقطع زماني باشد
كـنم   فكر مـي . باشند و هم اينكه نظر داشته باشندكنم دوستان هم حضور داشته  تقاضا مي

. آنجا بايد وقت بيشتري اختصاص دهيم كـه بيشـترين گفتگوهـا در آنجـا صـورت بگيـرد      
ولـي چـون قـرار    . باشد يك همايشمحور تواند  مي ميزگردها موضوعات ماً هر يك ازمسلّ

ا هـم بحـث علـوم    ادامه داشـته باشـد، آنجـ    ي علوم انسانيملّ در كنگرة  ها است اين بحث
اين رونـد   به اميد خدابنابراين . هاي پر چالش و پرطرفدار باشد بحث اجتماعي جزء احتماالً

.  تري بنشيند و خود را نشان دهـد  طور وسيع هكند تا در آن كنگره ب ادامه پيدا مي ،آغاز شده
د ها مطرح شـو  صي محدود اين بحثاحي شد كه در يك جمع تخصبه هر حال اينگونه طرّ

هم امكان گفتگـو كـه گـاهي اشـارات آن بيـان       ،تر باشد كه هم امكان طرح مسأله راحت
از  خـود  نوبـة  بنده هم به. شود شود و از بحث و تفسير آن در جلسات بعدي استفاده مي مي
  .كنم سپاسگزاري مي اساتيد همة

  





  
  
  

منشست سو  

  »علوم اجتماعي در ايران تحوالت«





  
  
  

لميزگرد او  
تحليل و ارزيابي تغييرات نظام آموزشي و پژوهشي علوم 

  اسالميپس از انقالب  اجتماعي
  

  اريدكتر غالمرضا غفّ: مدير ميزگرد
با عرض سالم و ادب خدمت اساتيد محترم و كسب اجازه از محضر همكاران عزيـز   -

تحليـل و ارزيـابي تغييـرات    تحـت عنـوان    ؛و گرانقدر پنجمين نشست را آغاز مـي كنـيم  
ونشسـت  اين نشست . آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي در ايران پس از انقالب اسالمي

علوم اجتماعي در ايـران و تـأثير آن بـر     تحوالتتر تحت عنوان  يكلّ بعدي در ذيل مقولة
قرار گرفته است، كه در ايـن بخـش در خـدمت    توجه  به نوعي مورد ايران جامعة تحوالت

ولـي قبـل از آن الزم اسـت كـه بنـده      . آقاي دكتر پورياني و آقاي دكتر قانعي راد هستيم
  .به خود عنوان خدمت شما بيان كنم و سپس وارد بحث شويم ياتي را راجعكلّ

از يـك  . آيد كـه چنـدين موضـوع را در درون خـود دارد     عنوان اين پانل برمياساساً از 
طرف بحث تحليل و تحليل تغيير مطرح است، از يك طرف بحث ارزيابي تغييـرات نظـام   

ارزيابي علـوم اجتمـاعي   يگر، و از طرف د آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي مطرح است،
تـاريخي و زمـاني بـه بعـد از      لحـاظ دورة  آموزش و پژوهش و تحليل آن نيز بـه  در حيطة

در نتيجه خود بحث متضمن چندين نكته است كه هـر  . انقالب اسالمي محدود شده است
ي شوند و طبيعي هم هست كـه از طرفـي   بحث اصلي تلقّ عنوان بهتوانند  ها مي كدام از آن

  . تر قرار بگيرند نشست بزرگ مةمقد ها به نوعي پيش نشستاين  خود
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شـود از منـاظر    ا اساساً وقتي صحبت از تغييرات مربوط بـه يـك نظـام مطـرح مـي     ام
آنچه كه در ارتباط با بحـث نظـام آموزشـي و    . توان دنبال كرد مختلفي اين تغييرات را مي

توانيم از  شود كه مي نكته مطرح مي گيرد، اين ي آموزشي معموالً مد نظر قرار ميريز برنامه
 رات و نيز تـأثير و اثرگـذاري آن  نوعي به تحليل نظام آموزشي و تغيي منظر سيستماتيك به

ل قبلـي هـم مطـرح بـود مبنـي بـر اينكـه        به نـوعي در پنـ   هايي بحث. جامعه بپردازيم بر
ـ  .چگونه استها  اين سيستم چه هستند و كاستيهاي  ها و ستانده توانيم ببينيم داده مي ا ام
ه سيستم نظـام آموزشـي در   رسد كه صرف نگاه سيستمي و محدود كردن خود ب نظر مي به

علوم اجتماعي و مسائل آن امـروز  . تمام مباحث مربوط به علوم اجتماعي نيست بر گيرندة
آنچه كه در حتّي  د وشو ر قالب يكي دو وزارتخانه مطرح مياز آنچه كه د است خيلي فراتر

  .ها با آن مواجه هستيم دانشگاه
 توان سه بخش را از يكديگر تفكيك كرد كه ما جاي پاي علـوم اجتمـاعي    اقل ميحد

اسـت و بـه نـوعي    توجه  ل كه بيشتر موردبخش او. كنيم وضوح مشاهده مي ها به را در آن
ي بخـش علـوم   ها و مراكز آمـوزش عـالي هسـتند كـه متـولّ      ست، دانشگاهتابلوي نگاه ما 

 كنيم و همة فراموش نمي. بخشي كه گستردگي قابل اعتنايي هم داشته است اند؛ اجتماعي
شـود،   علوم اجتماعي مطرح مـي  كه در حوزةلين درسي لحاظ تاريخي او دانيم كه به ما نمي

و دوازده سـال بـه طـول     1325سـال  شناسـي آمـوزش و پـرورش اسـت در      درس جامعه
تاريخي هـم بـه آن   لحاظ  بهاگر  طبعاً. شود رشته مي تا اين درس تبديل به يك انجامد مي

قابل اعتنايي را از حيث تغييـرات  هاي  اي است كه فراز و نشيب دوره اًاتّفاقدوره نگاه كنيم 
ولـي دوازده سـال زمـان كمـي نيسـت كـه درسـي در مقطـع         . اجتمـاعي دارد  تحوالتو 

مطالعـات و تحقيقـات    مؤسسة  نيز 1337در سال  .شود كارشناسي تبديل به يك رشته مي
كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد و دانشـگاه علـوم اجتمـاعي شـكل        هاي  اجتماعي و دوره

  .گيرد مي
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 بعـد از انقـالب    دورةاگر چيزي كه تحت عنوان بحث حتّي  كنيم ا امروز كه نگاه ميام
ه علـوم  بينـيم كـ   مـي  بنگريم،را اول   هاي سالاگر حتّي  اسالمي نيز مطرح شده است، ما

 را علـوم اجتمـاعي  اول   اگـر در نگـاه  حتّي  ،زيادي يافته استاجتماعي بسط و گستردگي 
اگـر  . ، تقليل دهيمگذرد زش عالي و در مراكز آموزشي ما ميبه آنچه كه در نظام آموصرفاً 

دوازده نفـر دانشـجوي    1368در سـال   كنـيم  ، مشاهده ميامروز مقايسه كنيمگذشته را با 
در مراكـز   صـد نفـر دانشـجوي دكتـري فقـط      1389در صورتي كه در سال  يمشتدكترا دا

  . بنابراين يك فاصله قابل اعتنايي وجود دارد. اند نام كرده آموزشي عالي دولتي ثبت
ايـن بخـش    اًاتّفاقكرد و توجه  بخش ديگري كه در بحث تغييرات اجتماعي بايد به آن

خصوص بعد از  هخود را آغاز كرده است و بدر فرداي پيروزي انقالب اسالمي به نوعي كار 
اخير هـم از گسـتردگي قابـل     هاي سالانقالب فرهنگي كار را بسيار بسط داده است و در 

ساتاست، بخشي است كه در قالب  هي برخوردار شدهتوجكه وابسـته بـه   هايي  و نهاد مؤس
د قابـل اعتنـايي را   ها نيز ورو نآ .، شكل گرفته استعلميه هستندهاي  مراكز ديني و حوزه

در اينكه نقطـه نظـرات   . اند شناسي داشته اسالمي به مباحث مربوط به جامعه بعد از انقالب
هـا   ، كه به نوعي بايد در اين نوع نشستهست تأملمختلف در اين بحث وجود دارد جاي 

  . مورد بررسي و بحث قرار بگيرد
مـا در فضـاي   . تاسـ  م هم بخشي است كه مربوط به فضاي عمومي جامعهبخش سو

اگر مـا ايـن بخـش را تحـت     . شناسي و علوم اجتماعي را كم نداريم عمومي، حضور جامعه
پژوهشي نيـز هسـت، ايـن   هاي  م ياد كنيم، چون بحث در ارتباط با بحثعنوان بخش سو 

ي و آموزشي كملحاظ  بهكه  اي گستردگي به همةتوجه  كه با نمودتوان مطرح  را ميسؤال 
 هاي آموزشـي  ايم و با اين نوع نگاه كه در كنار تمام معاونت لوم اجتماعي داشتهدر حوزة ع

هسـت و نيـز در   ها صـحبت از پـژوهش هـم     ها و بعضي از  گروه در سطح دانشكدهحتّي 
ـ . هاي قابـل اعتنـايي وجـود دارد    در بخش پژوهش ضعف ها، اساساً سطح دانشگاه رغـم   هب
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كنـيم كـه آن    است، ولي با اين وجـود مشـاهده مـي    دولتي نيز در اختيارهاي  اينكه بودجه
  .مخصوصاً انجمن علمي استسوم  حضور، مربوط به بخش فرا دولتي و بخش

هـا و   ي در اين بخش اگر ما  به سراغ نشريات علمي برويم، سهمي كه اين انجمـن حتّ
متـر  ك، نظام آموزش عالي ما نباشد دارند، اگر بيشتر از مجموعةعلمي  ن بخش در حوزةاي

علوم اجتماعي اعم از  هاي علمي حوزة ات علمي پژوهشي كه از طريق انجمنمجلّ. نيست
شـود،   گيرند كـار مـي   ديگري كه در اين حوزه قرار ميهاي  شناسي و انجمن انجمن جامعه

  .است حضور قابل اعتنايي حاكي از
ـ   كه بحث ارزيابي و تحليل مطرح مي اما وقتي  ، خصـوص در بخـش ارزيـابي    هشـود، ب
خواهيم ارزيابي كنـيم؟   بر اساس چه ترازي مي. هستيمهاي ديگر  بخشاز  تر نيازمند اساساً
براي علوم اجتماعي قرار داده شده است؟ مـا    خواهيم برگرديم به رسالتي كه اساساً آيا مي

هـاي معرفتـي و    بر اسـاس حـوزه   كنيم معموالً هاي علوم اجتماعي نگاه مي وقتي به نوشته
  :وجود دارد حداقل سه رسالت را مي بينيمبينشي كه 

   نوعي برعهدة علوم اجتماعي گذاشته شده است؛ رسالت مديريتي كه به  )1 
  ؛م است و براي فهميدن و درك كردن استفهم و تفه حوزة ديگر حوزة) 2
ن به آگـاهي و  بخشي و رسيدو معناسازي و رهايي هم به معناي توانمند ديگر حوزة) 3

  .نوعي مطرح شده است كه به توانمندي است
بنابراين اگر تراز را اين سه بخش قرار دهيم كه بايد قرار دهيم، نيازمند اين هستيم كه 

نوعي بـا سـه بخشـي كـه      يعني به. اعي خودمان داشته باشيميي را نسبت به علوم اجتم1اتا
انـد چگونـه    داشته تحوالتببينيم در نقشي كه اين علوم در تغييرات و  ،نوعي مطرح شد به

دانيم كه اگر قرار  مي. هايي كه وجود دارد كجاست و آسيب  و منفي  مثبت نقاط بوده است و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ارزيابي تأثيرات اجتماعي .1
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كه نسبت  صين آن حوزه و كساني باشدبايد از جانب متخص يي صورت بگيرد قطعاًاتااست 
دي ق و تعههاي آن تعلّ گاهي الزم را دارند و نسبت به رسالتآبه اين حوزه وقوف كامل و 

شناسند و از اين طريـق   نوعي اين حوزه را به رسميت مي بايد داشته باشند را دارند و به كه
در  اتـا صين علوم اجتماعي وارد بحث رسد كه متخص نظر مي به. شود انجام داد است كه مي

مربوط به خود و نظام آموزشي كه با آن مواجـه   اتا ا وارد حوزةشوند، ام هاي ديگر مي حوزه
محدود به نظام مرسوم آكـادميكي كـه در    شوند و اين نظام آموزشي هم تماماً هستيم نمي

نـوعي   است كه اگـر ايـن كـار بـه    كنيم نيست، بلكه فراتر از آن  قالب وزارتخانه تعريف مي
يشـتر از  ب. شود تحليل و ارزيابي الزم را نسبت به نظام آموزشـي داشـت   ، ميصورت بگيرد

كنم كه بحث خودشـان را   راد دعوت مي آقاي دكتر قانعي از جناب. كنم كالم نمي اين اطالة
   .ارائه دهند

  
  »تحليل و ارزيابي نظام آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي«: سخنراني

  دكتر قانعي راد: سخنران
ر از دوسـتاني كـه مسـئوليت    با عـرض سـالم خـدمت همكـاران محتـرم و بـا تشـكّ        
همچنين خدمت اساتيدي كه در اين ميزگرد  اند؛ ريزي اين نشست را به عهده داشته برنامه

ي و علـوم  طور كلّ هدر مورد مسائلي كه در مورد آموزش عالي ايران ب. در خدمتشان هستيم
خود مسأله  شيوة البته هركس به .دوستان صحبت كردند ،طور جزئي وجود دارد هاجتماعي ب

پژوهش و هم آموزش بـا   نظر بنده ما، هم در عرصة به. كند مي بندي و مشكالت را صورت
مـي و شـاگردي   معلّ رابطـة آموزش بايد  در عرصةمثالً  ،اي روبرو هستيم مشكالت عديده

ايـن نكتـه   علوم اجتمـاعي   در حوزة شود خصوصاً اين رابطه مشاهده نمي وليشكل بگيرد 
داننـد   الع نداريم كه شاگرد چه كسي هستيم و شاگردان ما هم نمياطّ. بسيار مغفول است

از شـانس  . گذرانند شوند و درسي را مي وارد دانشگاه ميها  اين .اگرد چه كسي هستندكه ش
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  . كنند دو واحدي هم با ما خواهند گذراند و عبور مي يا بدشانسي آنان
ـ  شكل گرفتن رابطـة  ،ويژه علوم اجتماعي و علوم انساني هب در حوزة م و شـاگردي  معلّ

تواند  در آن شكل بگيـرد،   خوب مي رابطه اين كههايي  خيلي مهم است كه يكي از عرصه
دي روبرو هستيم و فانه در آنجا هم با مشكالت متعدكه متأس استنويسي  نامه عرصة پايان

تواند اسـتاد را   دانشجو نمي. كم است بسيارتعامل دانشجويان با اساتيد در همان مقطع هم 
هـاي   ها و جلسـات و درس  كالس توانند با هم تماس داشته باشند، اساتيد درگير ببيند، نمي

د هستندمتعد.  
توانند ببيننـد گلـه    كه اساتيد را نميكنيم كه دانشجويان از اين ر مشاهده ميطور مكرّ هب 
بحث افت كيفيـت آمـوزش   مشكل ديگر . كنند و اين مقداري مشكل ايجاد كرده است مي

اكي اين افت كيفيت تنطرز وحش در دورة دكترا بهحتّي  علوم اجتماعي رشتة در. عالي است
در  در حال حاضـر ، تري دارند وضعيت مناسب يتا حدكه  يجز چند دانشگاه وجود دارد، به

خيلـي  هـا   ايـن  دهـيم كـه   كارشناسـي ارشـد و دكتـرا مـي     ،ترين مراكز آموزشي دور افتاده
 .دانشجوياني نخواهند بود كه در آينده براي مملكت مفيد باشند و استادان خوبي هم ندارند

بـه   التحصيل شـد و  م و يكي از دانشجويان من كه فارغبنده در دانشگاه آزاد تدريسي داشت
ليسانس او رياضي بود و براي فوق ليسانس آمده بـود   يكي از شهرهاي جنوب رفت، رشتة

هـا و   خاطر عدم پرداخـت هزينـه   هاي كه دانشجويان در دانشگاه آزاد ب دو سال با آن عجله
رشناسـي  كا ، در عرض دو سالدارند دوري از خانواده و غيره سكونت در تهران، مشكالت

 ، جهـت مشـورت  گشـت اززماني كه بـه شـهر خـود ب    .خذ نمودشناسي خود را أ ارشد جامعه
دانسـت كـدام را    و نمي جهت تدريس به او پيشنهاد شده بودپنج درس  زيرا ،تماس گرفت
بررسـي مسـائل   ، امعـه شناسـي خـانواده   ج از جملـه ايـن دروس پيشـنهادي،    تدريس كند

و بنده بيان كردم كه برخي از ايـن   بود شناسي مباني جامعه، روش تحقيق، اجتماعي ايران
صي من نيست كه بـه شـما كمـك    تخص در حوزةها  اين هايي كه بيان كرديد يا اكثر رشته
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 ي دورةمـاعي ايـران زمـاني كـه دانشـجو     در مورد بررسي مسائل اجتبه ايشان گفتم . كنم
در بطـن مسـائل    كـه كرد  ما تدريس مي بهليسانس بوديم آقاي دكتر حسام نراقي بود كه 

در حال حاضر آقـاي   و و ارتباط خيلي خوبي با سيستم و شاه داشت اجتماعي حضور داشت
اگر ايشان را ديـدم مشـورت   . كنند دكتر معيدفر اين رشته را در دانشگاه تهران تدريس مي

در مـورد سـاير دروس هـم    . دهم كـه چـه كـاري را انجـام بدهيـد      ميخواهم كرد و خبر 
هـاي مـا،    شوند در اكثر دانشـگاه  يعني نوع دانشجوياني كه اكنون تربيت مي. همينطور بود

  . اين مشكل برايشان وجود دارد
مشكالت ديگري هم هست، مثل معيارهـايي كـه در پـذيرش دانشـجو      ،عالوه بر اين

گـزينش   اين تا حدي مربوط بـه  زياد شده است و تا حدودييي گرا بحث رابطه. وجود دارد
اگـر دانشـجوياني عالقمنـد باشـند و بخواهنـد      . سـت دكتـرا   متمركز دانشجويان در دورة

 هاي خـود مواجـه   نامه با مشكل عدم تصويب عناوين پايان مناسبي بنويسند،هاي  نامه پايان
الح دانشـجويان بـا   اصـط  بـه  هاي كالسي محدود شده است و مقداري هم بحث. شوند مي

كه مباحثي كه مد نظر دارنـد را بـه بحـث    ها احساس راحتي ندارند از اين اساتيد سر كالس
ساتيد وجود دارد اند، بحث اخراج ا اي پيدا كرده   در برخي مواقع اساتيد حالت حاشيه. بگذارند

زش كـه مشـكلي اسـت كـه بـه بخـش آمـو        آنـان و به حاشيه رانـدن   و بازنشستگي آنان
  .گردد برمي
هـاي   فقـدان كتـاب  «آن را ذيل عنوان پژوهش نيز مشكالتي وجود دارد كه  در حوزة 

علـوم   رشـتة  هـاي اساسـي كـه بتوانـد     يعني يكسري كتاب. توان مطرح كرد مي »الگوساز
يكـي از  . ايـم  كـاري كـرده   كـم هـايي   چنين كتاب تأليف ل كند؛ در زمينةاجتماعي را متحو

پژوهشي  -علميهاي  فشار دانشگاه بر اساتيد است براي نوشتن مقاله كاري، اين كم دالئل 
از  ي درسـي هـا  كتـاب ات مختلف، و تمايل اساتيد بـه نوشـتن   ها در مجلّ و چاپ كردن آن

وقتـي   هـا  كتـاب كه برخـي از ايـن    ت پديد آمدن آن اين استعلّ. جمله داليل ديگر است
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ولـي  . رسـد  مـي  نسـخه تا شصت هـزار   راژ آن به پنجاه، تيشوند مي به كتب درسي تبديل
كند كه نتوانستيم اين كتاب را  ا ناشر آن گله ميارزنده است، ام بسياريي داريم كه ها كتاب

 وجود ندارد و دانشجويان عمدتاً ها كتاببنابراين استقبالي براي اين تيپ . در بازار بفروشيم
ـ    اند، در صورتي كه دو نسل جلوتر هاي درسي شده كتابدرگير  ر و بيشتر بـه كتـاب و تفكّ

يعني در فضايي كه ما . تي درسي حالت درجه دو داشها كتابشايد . اند پرداخته مطالعه مي
كـرد و   ي را زيـر و رو مـي  گاهي در يك روز دانشـجو كتـاب  . كرديم اينطور بود تحصيل مي

  .عجيبي به مطالعه وجود داشت خواند و عشق و عالقة مي
را بنـده در   الگـو ( است ي الگوسازها كتابنيازمند  واقعاً عرض كردم كه علوم اجتماعي

د كـه بتوانـد   يي را نيـاز داريـم تـأليف شـو    هـا  كتابيعني ما  ).برم كار مي هب پارادايم ترجمة
علوم اجتماعي ايجاد كند، ولي فشاري كه براي نوشتن مقالـه  ة انديش پارادايمي را در حوزة

گـارش  ن با اين ارزيابي كـه در مـورد توسـعه وجـود دارد     .ساز شده است مشكل ،وجود دارد
شناسـي   در حوزة جامعه ايمهدوركدانيد افرادي مثل  مي. شده استدر اولويت گذاشته  مقاله
، سـه كتـاب   كـرد  ايمهـ دوركرا تبديل بـه  او ها مقاله نيز داشته باشند آن چيزي كه  اگر ده

اسـت كـه نوشـتن ايـن      ديني زندگيخودكشي و صور ابتدايي  ،تقسيم كار ةگان معروف سه
در  شناسي را به جلـو ببـرد و هـم نقـش اساسـي      جامعههاي  ، هم توانست پارادايمها كتاب

، نوشـت  يكـه مـ   اي خاطر مقاالت متفرقه هب داشت و ماندگار شدن او دوركهايم شناساندن
  .نبود
ايـن  در كـردم كـه ببيـنم     علوم اجتماعي مي ه در حوزةمروري بر چند مجلّ بنده اخيراً 
 عنـوان مقالـة   آيـا چيـزي بـه   گذشته اسـت،   ها ي كه بيست سال از زمان نشر آنياه همجلّ

من معدودي مقالـه را ديـدم    .نهشود يا  ها يافت مي علوم اجتماعي در آن عرصة ماندگار در
كنيـد   توانيد بار ديگر آن را چاپ د دارد، يعني شما ميكه در حال حاضر قابليت انتشار مجد

در حاليكـه  . ده ولي هنوز هم مهم استده سال پيش نوشته شكه و بيان كنيد اثري است 
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هاي  يرها ماندگا برخي از اين ،علوم انساني و اجتماعي هستند كارهايي كه مربوط به حوزة
اند يا نزديـك يـك    اكنون يا به يك قرن رسيده وبرو ايم هدوركيعني آثار . يك قرن دارند

هـا را مطالعـه    شناسي ايـن  عنوان دانشجوي جامعه ولي همچنان من و شما به. ن هستندقر
علـوم   مجلّـات در  يولـي چنـين مقـاالت مانـدگار    . كنـيم  ها استفاده مـي  كنيم و از آن مي

كه مقاالتي را با دانشجو اند  اساتيد ما مقداري به اين جهت رفته. اجتماعي ما محدود است
شناسي حاكم  زيادي فرماليسم روش مقاالت هم تا حد كه در اين بنويسند و بدون دانشجو

ي حـاكم  چنين جـو  يپژوهشهاي  هم در طرح و ها نامه هم در پايان ،هم در مقاالت. است
ها  آنهر كاري كه به  رايج شده ونوعي پيمانكاري پژوهشي در بين برخي از اساتيد  .است

اينكـه  بـدون   ؛پذيرنـد  مي ،صي كه دارندص و عدم تخصصرف نظر از تخص ،سفارش شود
. احسـاس كننـد   ،دهنـد  جتماعي در قبال كاري كه انجام ميد معرفتي و رسالت اتعه نوعي
پذيريم و انجـام   هر كسي كه اين سفارش را بدهد مي جذب منابع مالي است وصرفاً  يعني
  .كند ايجاد كرده و ميپژوهش در كشور مشكل  مسألة كارانه با برخورد كاسب. دهيم مي

. ن در پـژوهش اجتمـاعي اسـت   اورود مهندسـ  ،هستيم ديگري كه با آن مواجه مسألة 
دهنـد   مـي  كنيم كه پژوهش اجتماعي و فرهنگي را افرادي انجام مشاهده مي موارد زيادي

مهندسـي و شـبيه بـه آن    هـاي   علوم اجتمـاعي نيسـتند، بلكـه رشـته    هاي  كه داراي پايه
زيـرا تـا   . توانند نظر كارفرما را جلب بكننـد  ر از ما ميت تخيلي بهتر و راح اًاتّفاقو  اند خوانده
مبتني بر تحليل  و معموالً كار مهارت بيشتري دارند و ارائةنسبت به ما در نمايش  حدودي
مسئولين اداري نيز از اين روش پژوهشـي اسـتقبال    و ها خيلي از سازمان .هستند راهبردي

در مـان   هـاي  در پـژوهش  هايي كـه بعضـاً   تحليلتر است تا  چون خيلي قابل فهم. اند كرده
كـاري پژوهشـي    نپنهـا . هسـتند تـري   هاي عميق و تحليل دهيم خصوص مسائل ارائه مي

از شـوراهاي پژوهشـي دارم، مشـاهده     برخـي و من بنا به مسئوليتي كه در يافته گسترش 
هـاي گـزاف    بودجهنويسند، با  هايي را مي ها و پروپوزال طرح نامداركنم كه اساتيد بسيار  مي
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چـون  . شـود  طمئن هستند كه موضوع آن تصويب ميفرستند و كم و بيش م و به آنجا مي
 .فانه در برخـي از نهادهـاي زيـربط وجـود دارد    اي است كه متأس مطابق آن بينش سطحي

علـوم  «كه راجع به بومي شدن علوم اجتماعي ديدم، اين بـود كـه   هايي  يكي از طرحمثالً 
مديريت بود  ن پروپوزال هم يكي از اساتيد رشتةاح ايطرّ .»چگونه بومي كنيم؟اجتماعي را 

اني بايد از شرح وظايف سازي علوم اجتماعي و انس نهاد ايشان اين بود كه براي بوميو پيش
وجـود دارد، چـه    ميشنيو  ويژنبعد ببينيم در آن چه . وزارت علوم شروع كنيم و اساسنامة

ببينـيم  مـثالً   يعني. هبردهايي وجود دارد و همينطور بياييم پاييناهدافي وجود دارد، چه را
وزارت علوم براي آن راهبرد بدهيم كه به ايـن   وظيفة وزارت علوم چيست؛ برمبناي وظيفة

  . طريق بومي شوند
بوروكراسـي بحـث بسـيار     تبديل دانش به مشغلة سازماني و درآوردن دانش در حـوزة 

شناسي يا هر  بنيانگذاران جامعه سايريا  ايمهدوركمگر . دخطرناكي است كه االن وجود دار
و بـر مبنـاي آن    هگذاشـت  مقابل خود سازماني را اساسنامة ،شناسيم ر بزرگي را كه ميمتفكّ

آن . خـود را دارد خـاص   انديشه قواعد و ضـوابط  و رتفكّنموده است؟  كردن شروع به بومي
اي و منطـق   علمـي و منطـق انديشـه    ر قواعد منطقچيزي كه بر انديشه حاكم است بيشت

سال گذشته جسارت كـردم خـدمت آقـاي دكتـر     حتّي  من. فكري است تا منطق سازماني
نوشـته بودنـد بـر مبنـاي قـانون اساسـي        ،اي كـه ارائـه داده بودنـد    زاهد در خالصه مقاله

ـ . جمهوري اسالمي ايران ، عنـوان شـهروند   ر بـه ولي خدمت ايشان عرض كردم يك متفكّ
 علمـي خـود  هـاي   در استدالل نبايدر عنوان متفكّ ولي به استقانون اساسي كشور  ملزم به
مگر اينكه مناسبت خاصي داشته باشد كه البته با توضيحاتي كه آقـاي   ،مطرح كنيمآن را 

انديشه خط قرمزي  .اين مناسبت وجود داشت ،دكتر زاهد در آن مقاله خاص بيان فرمودند
قـانون باشـد و بـدترين چيـز هـم ايـن اسـت كـه بگـوييم           توانـد  اين خط قرمز مي. ندارد

شناسـان   كـرد جامعـه   يكي از دوستان بيان مي. فكر كنندانديشمندان بايد بر مبناي قوانين 
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بايد بر مبناي فقه كار كنند و بنده هم گفتم كه هر وقـت مشـكل فقهـي دارم بـه رسـاله      
نين فقـه كـار   بـر اسـاس قـوا    شوم اين يعني چي كه بايد ه نميكنم، ولي متوج مراجعه مي

از  بينم و سـطحي  عنوان حقوق مي مگر حقوق، ملكة علوم است؟ چون من فقه را به. كنيم
ايجـاد   اسكوالستيسـيزم  علوم است و نـوعي  كرد كه ملكة زماني فلسفه ادعا مي. آن است

ـ   كنندة اگر حقوق و قانون هم بخواهد تعيين .كرد  ر چگونـه بينديشـد و  اين باشد كـه متفكّ
اين هم نوعي اسكوالستيسيزمي خواهد بود كه محـدوديت ايجـاد    چگونه نيانديشد طبيعتاً

  .رها كردها  چارچوب ر را بايد از اين نحوةكند و تفكّ مي
كـه البتـه در    است آموزش و پژوهش داريم، بحث بعدي من مشكالتي كه در عرصة 

ايـن رخـدادها را چگونـه    اينكـه از لحـاظ نظـري و تئـوري،      .پردازم نوبت بعدي به آن مي
كـرد   كرد به من اظهار مـي  توانيم تببين كنيم؟ يكي از افرادي كه در يك جايي كار مي مي

نامـه بخواهيـد بـه     هـر موضـوعي را كـه شـما بـراي پايـان       كند كـه  كه در باندي كار مي
صي هـم كـه   تخص ةكنيم و در هر زمين آن را هم تضمين مي دهيم و نمرة دانشجويان مي

روبـروي دانشـگاه   حتّـي   .كنند هايي را داريم كه در اين زمينه به ما كمك مي آدم بخواهيد
آن را ديـده باشـيد كـه شـامل     هـاي   هم شايد شنيده باشيد يا آگهي شويم بعضاً كه رد مي

. قابل حصول است ب علميبازار تقلّ در چه كه بخواهيدآي و هر .اس .آي مقالة نامه، پايان
بدي هسـتيم يـا بايـد در چـارچوب ديگـري      هاي  است؟ ما انساناين براي چه ايجاد شده 

افراد يا عوامل ساختاري اجتمـاعي ديگـري كـه    هاي  تدر چارچوب ني. قضيه را تبيين كرد
  . كنم حاكم است؟ كه اين را در فرصت ديگري اگر فراهم باشد خدمتتان عرض مي

آمـوزش و  كـنم كـه در دو بخـش     مـي از بيانات شما سپاسـگزاري   :دكتر غفاري -
هـايي كـه در ارتبـاط بـا      در بخـش آمـوزش كاسـتي   . پژوهش توضيحاتي را بيان فرموديد

 هايي ورود به بحث .هايي مطرح شد بحث ،هاي مربوط به علوم اجتماعي وجود داشت بحث
 باشـد يي هـا  كتابمحصول آن  واي فراهم كند  هاي پايه كه زمينه را براي پژوهش بنيادي
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تـري   كارهـاي تئوريـك قـوي    منـد نياز ،هستيمها مواجه  با فقدان آن هامروزشد، كه اشاره 
 علمـي پژوهشـي   كه تـا بـه امـروز مجلّـة     مطرح شدهاي شما هم  در صحبت اًاتّفاق. است

هي هم در اين مقاالت قابل توج بعضاً. كه خصلت بنيادي و تئوريك داشته باشد ايم نداشته
ـ  به ساختارتوجه  شود، ولي با حوزه نوشته مي ات تعريـف شـده   ي كه براي مقـاالت و مجلّ

ـ  گيرند يا كمتر قرار مي مورد اعتنا قرار نمي معموالً ،است ه، گيرند، به استثناي يكي دو مجلّ
كننـد و همـان مقـاالتي را چـاپ      هايي را دنبال مـي  نوعي همان بحث ات ما بهبيشتر مجلّ

پيمانكـاري از آن يـاد   كنند كه حاصل همان پژوهشي اسـت كـه شـما تحـت عنـوان       مي
يم وارد آن شويم كـه چـرا چنـين اسـت و چگونـه      توان هاي ديگر مي ايد كه در بخش كرده
   .توان از اين وضعيت فاصله گرفت مي

به  جناب آقاي دكتر پورياني را خواهيم داشت كههاي  در بخش بعدي اين پنل صحبت
هاي علميه كـه   ي علمي و حوزهها اند كه در ارتباط با بحث ورود پيدا كرده بحث نهادهايي

ـ  اند و به بعد از انقالب اسالمي تشكيل شده در حـوزة توليـد    ت و تـالش خـود را  نوعي هم
كـه در حـوزه فلسـفة     كننـد  كمك مـي  هايي اند و به بحث مصروف داشته اجتماعي انديشة

چيزي كه هست ايـن مجموعـه هـم بـاالخره     . اجتماعي مطرح هستند اجتماعي و انديشة
جنـاب آقـاي پوريـاني را    هـاي   كـه صـحبت   ديگـر دارد هاي  را مثل مجموعههايي  كاستي

  .خواهيم داشت تا بعد ببينيم نگاه دوستان و همكاران گرانقدر چگونه است
  

 وزش و پژوهش علوم اجتمـاعي در حـوزة  تحليل و ارزيابي آم«: سخنراني
  »علميه

  محمدحسين پورياني: سخنران
بنده ابتدا از مسئولين محترم پژوهشگاه و مدير محترم گروه جناب آقاي دكتر هاشـمي  
و همچنين اعضاي گروه شوراي بررسي متون كتـب علـوم اجتمـاعي و همينطـور سـركار      
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اسـاتيد محتـرم    تاكه زحمت كشيدند و اين فرصت ايجاد شد  كنم ر ميتشكّ خانم موسوي
تحليـل   شود؛ ي كه در خدمت اساتيد بيان ميبحثموضوع . مسائل و مباحثي را مطرح كنند

 دربـاب اسـت كـه در ابتـدا     علميـه  وزش و پژوهش علوم اجتمـاعي در حـوزة  و ارزيابي آم
 در حـوزة  هـاي مسـائل اجتمـاعي    هايي كه در خصوص بحـث  توصيف دستاوردها و زمينه

مسائل و مشكالتي كـه اكنـون    شود و سپس اتي ارائه ميتوضيح ،اند ورود پيدا كرده علميه
 و نرسـيديم، رسـيديم   مـي هايي كه ايجاد شده اسـت و بايـد بـه آنجـا      وجود دارد، ظرفيت

  . شود مطرح مي... وها  رفت از اين مشكالت و آسيب براي برون يهاي راه
ـ   صـورت  بـه و  نگريم ميدر ابتدا با نگاهي كالن به بحث   گرايانـه بـه    ردمصـداقي و خُ

 وزةدر طي سي سال در علوم اجتمـاعي و وضـعيت آن در حـ   . واهيم كردمصاديق اشاره خ
هـاي   به سـراغ دانـش   در نظام آموزشي و پژوهشي بايد اين واقعيت مطرح است كهعلميه 

  . بتوانيم برخي از مسائل و مشكالت را حل كنيم تاديني برويم 
وزه بـه  اينكـه حـ  . شود در سه قالب بيان ميو تغييراتي كه ايجاد شده است اين تحليل 

از ابتـدا وجـود   هايي  حساسيت برود،مطالعات اجتماعي  سمت آموزش و پژوهش در عرصة
ايـن   هايي ايجاد كرد ولـي  اسيتحس شناسي جامعه اسم انديشة و شناسي اسم جامعه. داشت

حتّي  و تأسيس شد تا مقطع دكتريدر حوزه  ها آرام آرام كمرنگ شد و اين رشته حساسيت
شناسـي،   رفـت شناسي، مع ها و استخراج مباني انسان ها و ديدگاه يلي از نظريهدر پردازش خ

. هايي را به انجام رسانده اسـت  اليتفعديني يا اسالمي و قومي هاي  شناسي از آموزه هستي
  .دهد كه امروزه نياز به اين رشته مطرح است اين نشان مي

و  وجـود دارد ن علم دينـي  علميه نسبت به آ حث توسعه و رويكردهايي كه در حوزةب 
توانيم از علوم  تا چه اندازه مي. مطرح است آن از جمله مباحثي است كه چنين شقوقاتهم

وجــود دارد و نهادهــا و  بــارهدر ايــن هــاي مختلفــي  غيــر بــومي اســتفاده كنــيم؟ ديــدگاه
  . هاي مختلفي هم در اين عرصه مشغول به كار هستند سازمان
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رويكرد نگرش ديـن بـه توسـعه     ،بودرويكردهايي كه مطرح از جمله در بحث توسعه  
ي ييـات و گفتگوهـا  بيشتر هم در سطح كلّ. انقالب مطرح بود در دهة اول رويكرد اين. بود

نيـز   هايي نشست و هايي وجود داشت، مباحثي مطرح شد يعني پراكندگي. ناقص باقي ماند
م دو ديـن بـود كـه بـاز در دهـة      ت توسعه بـر م تأثيرارويكرد دو. شكل گرفت بارهدر اين 

هاي غيـر   الگوبرداري از مدل ي مختلفي دربارةها عناوين و بحث. انقالب بيشتر مطرح بود
  .مدرنيته و عرفي شدن ،مدرنيته، دين -هايي مثل سنت بحث. بومي و اسالمي مطرح بود

يكـرد  انقـالب ايـن رو  سوم  يعني در دهة. قش دين در توسعه بودبيشتر نسوم  رويكرد 
الگويي اسالمي، بـومي و   براي دستيابي به كهاين. تشديد شد و اين نياز يا خأل احساس شد

ت حركـت داد كـه   حوزه را به اين سـم ها    اين ظرفيت رسد نظر مي بهكرد؟  هايراني بايد چ
  . ورود پيدا كندها   و رشتهها   بايد به اين زمينه

را  در  ختن به بحث آمـوزش و پـژوهش  پردا اي كه زمينة فكريهاي  جريان در زمينة 
نـام   خصوصاً. چند رويكرد مطرح است ،مطالعات اجتماعي شكل داد حوزة علميه در عرصة

معتقدنـد كـه علـوم اجتمـاعي و      هـا  اين. ام گذاشته بنيانگرايانهرويكرد را  ها يكي از رويكرد
دستاوردهاي علوم انساني كه از غـرب و شـرق    غربي است و بايد بر كليةكامالً  انساني ما

شـروع كنـيم و مبـاني     داًرا كنار بگـذاريم و مجـد   ها آمده خط بطالن كشيد و لذا بايد اين
ات  و مراكـز، مؤسسـ  . شناسي براي آن تعريف كنيم شناسي و هستي شناسي، انسان معرفت

  .در حال فعاليت هستندافرادي تحت اين عنوان وجود دارند و 
 يعنـي معتقدنـد بايـد از    . گرايانه دارند تي دارند و بيشتر نگاه نقلاي هم رويكرد سنّ هعد
غير از . ديني دارند هاي نقلي جنبة كه دانش هم تا جايي آن ،نقلي استفاده كنيمهاي  دانش

  . اين مشكل دارد و نبايد سراغ مسائل علوم اجتماعي رفت
اشد كه مخالف نگاه علوم اجتماعي با مباني ب گرايانه مي رويكرد ديگر نيز رويكرد تأويل

 مؤسسه اي كه مطرح است هستند و معتقدند بايد تغييرات اساسي در مباني ايجاد شود كه 
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اي و نهادي در اين خصوص نيز وجود دارد و دانشجوياني هم تـا مقطـع دكتـري در ايـن     
  .حوزه هستند

گرايانه اسـت و بيشـتر    گفت نوعتوان  رويكرد بعدي رويكرد تركيبي يا تلفيقي و يا مي 
هاي  گويند استفاده از دانش و مي بايد پذيرفتاي  موجود را تا مرحلههاي  معتقدند كه دانش

. جديد هم استفاده كردهاي  قديمي را تقويت كند و بايد از دانشهاي  تواند دانش جديد، مي
دو سـه پژوهشـگاه كـه بـا نمـاد       . و مشـتركاتي وجـود دارد   مطرح يعني تعاملي بين علوم
  . اند آموزش و هم پژوهش انجام داده مطالعاتي را هم در عرصة ،روشنفكري وجود دارند

  .م توضيحاتي ارائه دهيدرويكرد دو بارةاگر ممكن است در :دكتر غفاري  -
هـاي   گرايانه اسـت و معتقدنـد دانـش    تي نگاهشان نقلرويكرد سنّدر  :دكتر پورياني -
قابل پذيرش است  ،نقلي استفاده كنيمهاي  ديني هستند و تا آنجا كه بتوانيم از دانشنقلي 

و هـا    بنـابراين ايـن نگـاه   . اي آن قائلندبرسؤال  و بعد از آن ديگر ترديد دارند و يا عالمت
همـين،   علمي شكل داده و بر اسـاس  آموزش و پژوهش را در حوزةهاي  رويكردها، زمينه

 همانطور كه بيان شد. در مقاطع مختلف تأسيس شده استها   وهشگاهبرخي از مراكز و پژ
بـود   شناسـي  جامعـه  يي كه دربارة كلمةها حساسيت عمالً وليوجود داشت   هايي اسيتحس

 تـوانيم در عرصـة   عنوان يك مصـداق مـي   به. چنين رويكردي ايجاد شد شد و يك برطرف
چه از آيات و روايـات و چـه    چه از قرآن و ،ران مسلمانديني و متفكّهاي  مطالعات انديشه

 برخـي راهكـاري بـراي    تـا اجتماعي زيادي را استخراج كنيم هاي  انديشه ،تاز سيره و سنّ
بسـياري از هنجارهـا، باورهـا، اعتقـادات و     . مـا وجـود دارد   مشكالتي باشد كه در جامعـة 

رد استفاده قرار دهـيم،  خواهيم مو در جامعه مي بعد كاربردي آن را  ديني هستند و ها  ارزش
  . مسلمين هم مطرح بوده استهاي  چون حكمت عملي و نظري در انديشه

 در بحـث فلسـفة  . دتوان مورد استفاده قـرار دا  آن دستگاه فكري و نظري را مي الاقل
. انـد  فيلسوفان اجتماعي مسلمان بيشتر مباحث خود را از قـرآن اسـتخراج كـرده    اجتماعي،
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يا اسـتاد  ، گرايي شديدي دارد امه طباطبايي يا نگاهي كه جمعير علّهاي مختلفي نظ انديشه
فردگرايانـه را   نيمـه  يشهيد صـدر نگـاه  . كند گرايي متعادلي را مطرح مي مطهري كه جمع

 جوادي آملي نسبت اهللا آيت. سازد آقاي مصباح نگاه فردگرايانه را مطرح مي. كند مطرح مي
  ... .وبه اين بحث سكوت 

اجتمـاعي هـم وجـود     چنيني در عرصة فلسفة اينهاي  گفت كه نگاه توان ميبنابراين  
اين تعامالت اگر بـه  . وارد شود و بايد هم وارد شوددر اين زمينه   تواند دارد و حوزه هم مي

توانـد بسـيار    مـي  ،برقرار شـود  ،كه وجود دارد اي و مباحث سياسيها   اط و تفريطردور از اف
را ايجـاد  هـايي   فقط خواستم مبحث جديدي كه زمينـه  ين بخشدر ا. ثمر واقع شود مثمر

عرصـه علـوم اجتمـاعي     در علميه آموزش و پژوهش در حوزة كهكرده و دستاوردهايي را 
  .خواهد شد توصيفي از وضع موجود بيانسپس . مطرح كنم داشته،
اگر صالح بدانيد ببينيم كه . كنيم ر ميتشكّ از جناب آقاي دكتر پورياني :دكتر غفاري -

الي مطـرح  ؤو آقاي دكتر پورياني س راد قانعي هاي آقاي دكتر صحبت اول بخش بهتوجه  اب
و در عين حال هـم  شود  ارائه  ها  الؤدر راستاي همان س ها  م بحثقسمت دوتا . نهاست يا 

  .طرفه خارج شود جلسه از اين حالت يك
 بيان هايي از فضاي موجود در حوزه بندي دسته. سؤالي داشتم از جناب آقاي پورياني -

ناس شايد مفيد باشد كه بدانم وزن هـر كـدام از ايـن    ش ه عنوان جامعهداشتيد، براي بنده ب
بيشتري برخـوردار   از طرفداران ،يكحوزه به چه سمتي است؟ يعني كدام در ها گيري جهت

ـ  اص و آيندةطور خ هشناختي ب بينش جامعه است و شما آيندة طـور   هبينش علوم اجتماعي ب
هايي كه شما بيـان   بندي كنيد؟ اين دسته بيني مي را در حوزه بيشتر به چه سمتي پيشعام 

صـورت خـام    در اوائل به ها شايد آن تقابل. فرموديد هيچكدام همراه علوم اجتماعي نيست
بندي شده و از هم تمايز  ل شده به اينكه نهادي شده و دستهندرت تبدي به بوده است و بعداً
 البته از بـابتي . ه نشدمولي بنده توضيحي را كه شما مطرح فرموديد متوج. پيدا كرده است
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يعنـي  . گذرد آن طرف چه ميواقعاً  يمشتبراي ما خيلي خوب بود، چون خبر ندااين مباحث 
كـه خيلـي از   دانيم  و مي ايم داشته يتصويري كلّ نگاه حوزه نسبت به علوم اجتماعي دربارة

ولـي اينكـه   . آيـد و ايـن فضـا زيـاد مقبـول نيسـت       فضاي علوم اجتماعي خوششان نمـي 
بندي كرديد  ص كرديد و دستهرا مشخّ ها تا حدودي اين استبه چه صورتي  ها  گيري جهت

ه شدم جرياني كه اوائـل انقـالب بـوده    و زياد هم توضيح نداديد، ولي آنطور كه بنده متوج
د كـه  يبياوجود  به هايي حلقه ومكتبي شود  به سمت اين رفته كه نهادي وبه تدريج  ها بعد

آيـد كـه بـا علـوم اجتمـاعي بخواهنـد        نظر نمي به ها هيچكدام از اين .است... يكي نقلي و
  .همراهي كنند يا بخشي از علوم اجتماعي را جذب كنند

 اسـاتيد  برخـي  كه بحث انقالب فرهنگـي مطـرح شـد،    1360از سال  :دكتر پورياني-
هاي  دو سال بحث. رفتند از اينجا به قم مي ليهمچون دكتر توسكـه   شـد مطرح  ديمتعد

شناسي  شناسي، معرفت بحث طرفيني بود كه بعد انسان .جزواتي بوده است آن يكسري  آثار
شد و از اين طرف هم، بايـد از دانـش علـوم     شناسي كه از آن طرف بايد مطرح مي و روش
ت دو سال برقـرار  ارتباطات به مد ها  شد، در اين زمينه شناسي استفاده مي جامعه و اجتماعي

آمد و در همان جا هـم آرام آرام  وجود  به بعد از آن دفتري به نام دفتر حوزه و دانشگاه  .شد
مقطـع دكتـري هـم    ا ت در حال حاضر گروهي به نام گروه علوم اجتماعي شكل گرفت كه

نيـز  اي  همجلّ .ه استچهارده، پانزده جلد كتاب هم نوشته شدكنون حدود دانشجو دارند و تا
كـه  ند يعني در حوزه به اين نتيجـه رسـيد  . تحت عنوان اسالم و علوم اجتماعي وجود دارد

تأسيس  شناسي جامعهاي به نام  رشته ،قم كه نهادي آموزشي بود زيرِ مجموعة حوزة علمية
ده كننـد و بتواننـد الگـويي را احيـا كننـد و      افرادي در اين زمينه از اين دانش استفا شود و

  .ديني مسائل اجتماعي را استخراج كنندهاي  بتوانند از دل آموزه
همراهي نبوده است، بلكه همـدلي و همكـاري    اين است كه عمالً دهندة نشان اين امر
در علوم اجتماعي تحصيل كردند و  ندآمد ها  حدود ده نفر از طلبه 1368از سال . واقعي بود
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 .روي داد اتّفـاق ايـن   يعني عمـالً . دكترا گرفتند و استاد كرسي دكترا هستند انو اغلب آن
اي داريم به نـام رشـتة   اكنون در مقطع دكترا رشته. تعامل برقرار شد اي آمدند و رابطة هعد 

ه شـده اسـت و   دهـد حـوزة علميـه وارد ايـن مسـأل      اين نشان مي. علوم اجتماعي و قرآن
آمـوزش و   سه نسل است كه در حوزة علميـه در عرصـة  . وجود داردهايي  عنوان واقعيت به

   .است پژوهش مطالعاتي انجام شده
در رسد خود قم،  نظر مي آقاي پورياني اكنون به هاي به صحبتتوجه  با :دكتر غفاري -

مقطع كارشناسي ارشـد   در باقرالعلوم دانشگاهامام خميني و نيز  سةسؤم چند نهاد همچون
انـد را مشـاهده    گذرانـده  هـا  زماني كه واحدهاي درسي كه آن .اند ورود پيدا كردهيا دكتري 

كه ما در دانشـكده بـراي    است هايي همان عناوين و بحث شويم دقيقاً ه ميمتوج ،كنيم مي
بحـث ايـن   . يكسري واحدهاي اضافه هم وجود دارند ها دانشجويان داريم ولي در كنار اين

 اگر دانشجويان مامثالً  طور مستقل هآمده يا بوجود  به ها آيا تعامل بين واحد است كه اساساً
واحـد ديگـر نيـز در     20واحـد   136ايـن  كارشناسي دارند، عالوه بـر  اي دورةواحد بر 136

حال اميدواريم كه در قسـمت  . شود گري و در واقع در يك سطح باالتر ارائه ميعناوين دي
ثرگـذاري  ا تجربه و شناختي كه آقاي دكتر پورياني دارند ورود پيدا كنند تا ببينيم آن ابعد ب

علوم اجتمـاعي   وجود دارد كه كساني كه در دانشكدةبحثي  ها چگونه است؟ زيرا در آسيب
شـود و   متفـاوت مـي  انـد   نيز نسبت به وضعيتي كه در ابتدا داشته ها شوند، باور اين وارد مي

نيـز   هـا  آيا اين. استكنند از همين زاويه  يي كه به علوم اجتماعي وارد ميها يكي از هجمه
طور كامل احصاء نشده و  هالبته اين ب -كنند كه دانشجويان ما اگر دارند وضعيتي را پيدا مي

 كنند نوعي آن دروس جبران مي يا اينكه متفاوت هستند و به -شوداحصاء  ها بايد براي اين
كنند مانع ايـن بـاور    ت را دارند كه اگر مسائل جديدي را مطرح ميو آيا اين دروس آن قو

شـود ورود پيـدا    هستند كه به نظر بنده جاي تأمل دارند و مـي  هايي نكته ها شوند؟ اين مي
م بحـث را  دعوت كنيم كه قسمت دو راد الي مطرح نيست از جناب دكتر قانعيكرد، اگر سؤ
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  .آغاز كنند
هايي تحـت عنـوان مشـكالت يـا وضـعيت نظـام آموزشـي و         بحث: راد دكتر قانعي -

برخـوردار  يي هـا  ويژگيدر وضعيت كنوني از چه  ، درباب اينكهبيان كردم قبالً را پژوهشي
و توضـيح   شود اين را تبيـين كـرد   وارد اين بحث بشويم كه چگونه مي اگر بخواهيم ،است

ث مفهومي براي اين قضيه داشته يعني اگر بخواهيم بح ،افتد اتي مياتّفاقداد كه چرا چنين 
در محيط اجتمـاعي و فرهنگـي    وكند،  عمل نمي دانشگاه در فضاي خأل بايد گفت باشيم،
او با جامعه در آن چارچوب معنـادار   م كارايي و هم اثربخشي و هم رابطةكند كه ه كار مي
كـه   -عنـوان يـك سيسـتم نيـز در نظـر بگيـريم       يعني اگر بخواهيم دانشگاه را بـه  .است
را نيـز   هـا  داد و برون ها و فرايند ها بحث داده -عالي چنين نظري دارند ريزان آموزش برنامه

همچون منـابع مـالي و   هايي  شود به داده نميصرفاً  را ها داده بايد گفتقبول داشته باشيم، 
يك چيزهايي نيـاز اسـت   . منحصر كرد  نيروي انساني و فضا و تجهيزات و امكانات و غيره

كه در اين جامعه كار انجام دهد گويند و علوم اجتماعي براي اين هاي نرم مي آن داده كه به
تـوانيم   در حقيقت نمي ،نرم اگر وجود نداشته باشندهاي  اين داده. هاي نرم دارد نياز به داده

شناسي علم است، دانش است و اين دانش در بستر اجتماعي كار  جامعه. كاري انجام دهيم
  .كند مي

يكي بحث مشروعيت فرهنگـي اسـت و   : هاي نرم نيز به اعتقاد بنده دو چيز است هداد 
را از سياسـت   ديگـري از فرهنـگ و   بايـد را  يكي از ايـن دو  .ديگري بحث اعتماد سياسي

تـا   يعنـي احتمـاالً  . شـود  د علوم اجتماعي با مشكل مواجه مـي حال اگر چنين نكنن. گرفت
علـوم   ،خوشايند، چـه مخـالف و چـه موافـق باشـيم     چه خوشايند باشد چه نا الع ثانوياطّ

نيـاز مشـروعيت فرهنگـي و     علـوم اجتمـاعي  . اجتماعي در كشور ما دچـار بحـران اسـت   
مـن معتقـد   . اهيم داشـت ، در غير اين صورت مشكالتي خـو استهمچنين اعتماد سياسي 

ل آن، گيـري و تحـو   شناسـي و شـكل   هستم تجربة دانشگاه در دنيا و تجربه رشتة جامعـه 
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كـه نقـش   انـد   بـوده هايي  ها، ايدئولوژي كه در بسياري از مواقع ايدئولوژينشان داده است 
طريقي به دانشگاه معنا دهند،  بهاند  و توانستهاند  كننده براي دانشگاه داشته مساعد و تقويت

، داشـته باشـد  هايي  مشروعيت بخشند و به آن اعتماد كنند و اگر دانشگاه چنين ايدئولوژي
  .تواند شكل پيدا كند يم

ناسيوناليسـم ژاپنـي پشـت سـر      ينـوع . ببينـيم در ژاپن توانيم  ميرا اين قضيه  نمونة 
اين دانشگاه نيز اين اسـت كـه    و وظيفة دانشگاه بود كه اين دانشگاه توانست شكل بگيرد

در  را، بتواند معرفتي توليد كند كه ژاپـن تحقيـر شـده    رقابت كند بتواند در دانشگاه جهاني
دموكراسـي در   مرتونبه قول يا . و اعتماد به نفس پيدا كند دهدتري قرار  موقعيت مناسبت
طريقـي مسـاعد    ، دموكراسي بـه مطرح است ايدئولوژي سياسي يك عنوان جامعة آمريكا به

 دارد كـه دموكراسـي يـك نسـخة     بيـان مـي   مرتونهاي علمي در دانشگاه است و  فعاليت
شود همان چيزي است كـه مـا    چيزي كه در بيرون گفته مي. سياسي از روش علمي است

  .كنند مي به زبان سياسي بيان انكنيم، آن ما به زبان علمي مطرح مي وليكنيم،  بيان مي
شناسـي، بايـد در    جملـه فرهنـگ رشـتة جامعـه     ازفرهنگ دانشگاه  بين بنده عقيدة به 

رخ بدهـد تـا    رزونـانس گ بيرون و فرهنگ جامعه، نوعي ارتباط با فرهنگ دانشگاه، فرهن
واقعيت اين اسـت  . اليت كندبتواند تقويت شود و ميدان مغناطيسي را ايجاد كند تا بتواند فع

مگـر اينكـه بـه    . كه ما در حال حاضر از اين ميدان مغناطيسي كم و بيش محروم هسـتيم 
نكنيم يا در بهتـرين حالـت   جه تو خودمان خيلي ئلي بخواهيم به فضاي فرهنگي رشتةدال

دهند؛ يـا اينكـه بخـواهيم     دوستاني هستند كه بر مبناي باورهاي خود رفتاري را انجام مي
كنند و  گويند، چگونه فكر مي كار داريم چه مي هچ اصالً طلبي كنيم و بيان داريم كه فرصت

خـود را بگيـريم و از منـابع     خالصه بحث اين اسـت كـه پـروژة   . كنند چگونه نيز رفتار مي
  ... .موجود استفاده كنيم و

دانـش و   شناسي با دانشگاه را در عرصة ل رابطة رشتة جامعهما اگر بخواهيم تاريخ تحو
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اي  نكتـه . الت مختلفي را طي كنيمپژوهش بعد از انقالب مشاهده كنيم، ما توانستيم تحو
بـومي،    هاي ايدئولوژي، علـم  ين تقابلكه خواستم در ذهن دوستان بماند اين است كه از ا

ـ   يتـي ببينـيم كـه    عنـوان يـك واقع   هغير بومي، شرقي و ايراني بيرون بياييم و قضـيه را ب
، حـال ايـن ايـدئولوژي    اسـت مشروعيت و اعتمـاد سياسـي    منداي نياز دانشگاه و هر رشته

. نه بودمراآدانشگاه در خدمت نوسازي  ،قبل از انقالب. هست يا نيست بحث ديگري است
مطالعـات   سـة سؤكـرد و م  يز تا حدودي همـين نقـش را بـازي مـي    علوم اجتماعي ن رشتة

ريزي شد و اسـاتيدي بودنـد كـه در ايـن زمينـه كـار        تحقيقات اجتماعي با اين هدف پايه
  . اد بودندنقّ ها البته بسياري از اين. كردند مي

فرهنگـي نـام    -عيآقاي دكتر احسان نراقي در همايش پـژوهش اجتمـا   كه آن روزي
كه آنجا بودند كساني هايي  مشاهده كردم كه بسياري از آدم ،را بيان كرد مؤسسههمكاران 

اني مثـل  كسـ . انـد  كرده كار مي مؤسسهاند ولي در آن  گيري انتقادي داشته بودند كه جهت
ولي در . بودندگرا  ياند، از نيروهاي ملّ نوعي با آنجا در ارتباط بوده به كه ...جالل آل احمد و

  نحـوي  كه پيشاهنگان ايـن رشـته بودنـد بـه     مجموع كساني مثل صديقي و احسان نراقي
درسـي كـه آقـاي دكتـر صـديقي      . گـذاري كننـد   شناسي ايراني را پايـه  جامعه خواستند مي
، يعني شـبيه بحثـي كـه آقـاي     اجتماعيات در ادبيات فارسيگذاري كرد، تحت عنوان  پايه

ر اجتمـاعي در متـون   در مورد اين كه اجتماعيات در متون ديني، تفكّپورياني مطرح كردند 
جرياني با نوعي تعامل و تنش نسبت  .نيز به نوعي سراغ ادبيات ايراني رفته بود وي ،ديني

ي مشروعيت نيز داشت و مقداري نيـز بـه آن   بنابراين تا حد .به نظام موجود پديد آمده بود
سـه را تشـكيل   سؤدادنـد و م  منابع در اختيار او قرار نمـي  شد اگر اعتماد نمي. شد اعتماد مي

  . كرد حساب مي ها يعني سيستم روي اين. دادند نمي
اسـالمي محصـول بعـد از انقـالب      شناسـي  جامعه مسألةدانيد كه  مي ،...بعد از انقالب

هـاي   يكسري بحث فعليهاي  نظر من بحث به. است، نه اكنون كه سي سال گذشته است
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 اتّفـاق هايي بود كه بعـد از انقـالب    شناسي اسالمي از همان بحث بحث جامعه .ديگر است
كـه  انـد   بـوده ... آن نيز افرادي مثل آقـاي حاضـري و   افتاد و نتايجي نيز داشت و مدافعين

 شناسي كه مطرح شد فضاي جامعـه  ي در حاشيه قرار دارند؛ و بحث جامعهطور كلّ هامروزه ب
شناسان بـا ايـن فضـا تعامـل داشـتند و در       نوعي جامعه نيز فضاي جنگ و انقالب بود و به

شود كه از همين اعضا يعني آقـاي   س تشكيل ميهمين دوره است كه دانشگاه تربيت مدر
 ها كنند و اين دكتر حاضري نوعي از اساتيدي مثل آقاي دكتر توسلي و ديگران استفاده مي

. كننـد  و بهترين اساتيد نسل قبلي در تربيـت مـدرس تـدريس مـي     شوند وارد دانشگاه مي
كنند، يعني دانشگاه تربيت مدرس جريان را قطع نكـرده و افـرادي آنجـا     انقطاع ايجاد نمي

يت مـدرس از حيـث معيارهـاي    باند و آن زمان نيز قبول شدن در دانشگاه تر درس خوانده
االتي نيـز در مـورد ايـن    مقـ  ،اند شتهافرادي كه در آنجا حضور دا ولي. گزينش مشكل بود

از آقـاي  . خيلي از كساني را داريم كه آن زمان بودند و مطالبي نيز نوشتند. اند هقضيه نوشت
 و ي در مشـهد، آقـاي آقـا بابـا    عـ راوگلچين گرفته تا آقاي تقي آزاد ارمكي، آقاي صـديق  

مقـداري اميـد بسـته     نوشتند و يـك  بودند كه راجع به اين قضايا مي ادييز افراد. ديگران
خود من كه پژوهشي نيز در اين زمينه انجام داده بودم و با اين قضـيه كنـار   حتّي  .اند بوده

در همان فضا كـه   ،از ما سلب نشد يعني مشروعيت فرهنگي و اعتماد سياسي. آمده بوديم
  .به اعتقاد برخي فضاي مناسبي نبود

در مجموع . زندگي قرار گرفتسازندگي مطرح شد، دانشگاه در خدمت سا بعد كه دورة 
در ايـن دوره  . در اين فضا وارد شـد و كـار كـرد    ها نيز مثل ساير رشته شناسي جامعه رشتة

سـازمان برنامـه و بودجـه و    . كنيـد  بخـش دولتـي را مشـاهده مـي    هـاي   توسعه پـژوهش 
مجلـه  حتّـي   ها كه اين ؛انتظاميهاي  يرويد از وزارت كشور گرفته تا نمتعدهاي  وزارتخانه

ي را در همــان دوره ملّــهــاي  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسـالمي طــرح . انـدازي كردنــد  راه
 دي در عرصـة هـاي متعـد   همـايش . ريزي كرد و مطالعات اجتماعي بسياري انجام شد پايه
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ـ   آسيب وليـد  ي در سـطح وسـيعي ت  هاي اجتماعي در همان دوره برگزار شد و آمارهـاي ملّ
كنـد كـه بـه     كند و سيستم احساس مي ي جايگاه خود را پيدا ميشود و اين آمارهاي ملّ مي

 در دورة. كنـد  اصالحات نيز ادامـه پيـدا مـي    در دورة البته اين وضعيت . اين قضيه نياز دارد
مقـاالت دوسـتان را اگـر    . و دانشگاه در خدمت اصالحات هستند شناسي جامعه ،اصالحات

 ، مقولـة گفتگو مقولة، ها گفتگوي تمدننوشتند و عناوين آن؛  مشاهده كنيد كه همان زمان
 ؛ يعنـي نـوع عنـاويني كـه در زمينـة     ها»NGO« مسألة، اجتماعي سرماية، عمومي عرصة

مطالعات فرهنگي  رشتة .أسيس شدمطالعات زنان ت رشتة. قرار گرفتتوجه  پژوهشي مورد
هاي اجتمـاعي   شناسي سياسي و جنبش مباحثي مثل جامعه دربارة. در آن دوره تأسيس شد

  .كار شد، توسعه پيدا كرد و با سيستم نيز در حقيقت نوعي تعامل وجود داشت
ــوم اجتمــاعي در آن دوره در عرصــة رســانه  ــاز كــرد هــا عل ــين . جايگــاه خــود را ب ب
قالب ان يعني هم در دورة. خوبي وجود داشت ارتباط ،توسعه و دولت و مقولة شناسي جامعه

دانشـگاه  . اصـالحات  و جنگ اين ارتباط وجود داشت، هم در دورة سازندگي و هم در دورة
ايـن  . ي يا در خدمت انقالب و جنگ قرار گرفته بود يا سازندگي و يـا اصـالحات  طور كلّ هب

نقد نيز . دبيگانه نبو هاي ما نيز اي با حرف شت به گونهي كه در جامعه وجود دامدل فرهنگ
خره گرفـت، ولـي بـاأل    ند، گاهي اوقات نزاعـي هـم صـورت مـي    كرد داشتند، انتقاد هم مي

وجـود   هـا  شد و تعامل و ارتباط بـين ايـن   دورنمايي از وحدت حوزه و دانشگاه مشاهده مي
يعنـي در  . وجود دارد ها  رسانهمدل فرهنگي در هر جامعه نيز آن چيزي است كه در . داشت

كرديد، روزنامه را كه  فضاي سازندگي و اصالحات زماني كه راديو و تلويزيون را روشن مي
ببينيـد، مـدل   . فضا اين بود و اين مدل فرهنگي با هم خيلـي تفـاوت داشـت    ،خوانديد مي

ولـي   .هاي بسياري با هم داشـتند  انقالب و جنگ، مدل سازندگي و مدل اصالحات تفاوت
  .در اين سه فضا، جايگاه خود را تا حدودي توانست حفظ كند شناسي جامعه
كردم يا گرايش شما طوري بود كـه   گرايش بنده طوري بود كه كمتر ارتباط برقرار مي 
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چيـز ديگـري   . كرديد، ولي در حقيقت فضاي ارتباطي وجود داشـت  بيشتر ارتباط برقرار مي
انشگاه در درون يك چارچوب نهادي نيـز كـار انجـام    د. وجود دارد به نام چارچوب نهادي

هـايي   همسـايه  ،اين چارچوب نهادي، يعني دانشگاه. كند دهد كه به قدرت ربط پيدا مي مي
اي كه دانشـگاه در   در دورهمثالً  .گويند چگونه كار كند و چگونه كار نكند دارد كه به او مي

. كردنـد  هـاي اسـالمي فـراهم مـي     خدمت انقالب و جنگ بود چارچوب نهادي را انجمـن 
عنـوان   س بـه انـد، دانشـگاه تربيـت مـدر     كرده اسالمي كه در آن دوره كار ميهاي  انجمن

 سـپس در دورة . ي چيـزي شـبيه ايـن بـود    چارچوب نهادي و الگو بود كه دانشگاه اسـالم 
لگويي بود كه مقـداري ريشـه در   جهاد دانشگاهي ا. سازندگي، بحث جهاد دانشگاهي است

فعاليـت خـود را    كند تـا دانشـگاه بتوانـد    چارچوب نهادي را فراهم مي. سازندگي دارد دورة
م را داريـد كـه   اصالحات، هم انجمـن اسـالمي مـوج دو    بعد از آن نيز در دورة. انجام دهد

كننـد   علمي پيدا ميهاي  سازد و هم نقشي كه انجمن مساعدي را براي دانشگاه مي يفضا
  .كند ايجاد مي ها نهادي را براي آن يرند كه اين هم فضايدا ها »NGO«و هم نقشي كه 

ــر در دورة ــاعي و     اخي ــوم اجتم ــگاه و عل ــادي دانش ــارچوب نه ــي و چ ــدل فرهنگ م
ايم در ايـن چـارچوب، جايگـاه     ر پيدا كرده است و هنوز نتوانستهمقداري تغيي شناسي جامعه

اسـت نتـوان راهـي پيـدا     حال ممكن است بتوان راهي پيدا كرد، ممكن . خود را پيدا كنيم
يعنـي نـه   . عنوان مثال اكنون دانشگاه بايد در خدمت مديريت جهاني قـرار بگيـرد   هب. كرد

بحث اصالحات است، نه بحث سازندگي است، نـه بحـث انقـالب و جنـگ اسـت بـه آن       
 ربلكه بحث مديريت جهاني است كه بايـد در خـدمت ايـن قـرا    . مفهومي كه وجود داشت

نيز كه در جامعه براي اين قضيه وجود دارد، نـه دانـش سـازندگي و    گيرد و مدل فرهنگي 
ست كه معلـوم  انقالبي و نيز دانش نوسازي است، بيشتر دانش شهودي مبتني بر بصيرت ا

  .تواند توليد كند عنوان علم چه مقدار از اين را مي نيست علوم انساني به
يـزي كـه اكنـون    سپس چارچوب نهادي كه براي اين قضـيه فـراهم شـده، يعنـي چ     
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جهـاد دانشـگاهي و انجمـن    . بسيج دانشجويي و اساتيد اسـت  ،سازد دانشگاه را معنادار مي
بسيج اساتيد سابقة قـديمي دارد و  . اند شده يعني پارتنرهاي دانشگاه اينطور. اسالمي نيست

 اكنون وزارت علوم جلسة. كردند شد چهار تا استاد هم بيشتر شركت نمي زماني تشكيل مي
در حقيقت بسيج دانشجويي . شود الحمدهللا بسيار پر رونق برگزار مي .گذارد ج اساتيد ميبسي

دالئـل و توجيهـاتي بـراي    . دهـد  انشگاه حضور دارد و كار انجام مـي فضاي د دراست كه 
در درون اين چـارچوب نهـادي و مـدل فرهنگـي تـا حـدودي كـار بـراي         . خودشان دارند

خواهيم كه اگر كساني هستند كـه كـاري از    ميواقعاً  .هايي مثل ما مشكل شده است رشته
اي ندارم كـه بيـان كـنم چگونـه      يعني من هنوز تئوري. آيد كمك كنند برمي ها دست اين

در است مديريت جهاني كنـد؟  قا ،ترين مشكالت خود عاجز مانده كشوري كه در حل ساده
معجزه هميشه ممكـن اسـت،   ه البت. را ندارم اي علوم اجتماعي بنده چنين تئوري در عرصة

دانش به معناي رايج خود كه از طريـق دود چـراغ خـوردن و پـژوهش      ولي عرصة معجزة
شـود، بلكـه از    كردن و پرسشنامه پركردن و كتاب خواندن و سر كالس رفتن حاصل نمـي 

شناسـان ممكـن اسـت بـه آن      آيد و هركدام از مـا جامعـه   طريق چيز ديگري به دست مي
  .شخصي استكامالً  باشيم يا نداشته باشيم كه بحث معجزه باور داشته

اي نداريم كه بتوانيم آن را در اين عرصـه تبيـين كنـيم     اما بنده اعتقاد دارم كه تئوري 
دارد و مشكل دارد  مسألهاش  اي داشت كه ابعاد مختلف مديريت توان جامعه كه چگونه مي

خواهيـد ايـران    كرديـد كـه مـي    اگر شما مطـرح مـي   .خواهد مديريت جهاني بكند ولي مي
گفتيم كـه تعامـل جهـاني     اند، مي گفته ها  كه به دانشگاهي ها  جايگاهي پيدا كند مثل ژاپني

كرديم، بحـث   گرايي را مطرح مي فرهنگ-هنگي انجام بدهيد، بحث چندكنيد، گفتگوي فر
كـرديم،   خواستيد نوسازي كنيد كمك مـي  اگر مي. كرديم را مطرح مي 1ي شدنجهاني محلّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Glocalization 
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خواهيد اعتيـاد را از بـين    كرديم، مي خواستيد در جامعه اصالحات انجام دهيد كمك مي مي
در دهيد مي توانيم كمك كنيم،  ءخواهيد ارتقا كرديم، اخالق عمومي را مي ببريد كمك مي

تـوانيم   سـطح اخـالق در جامعـه مـي     ءارتقادر ي مي توانيم كمك كنيم، ت ملّافزايش هوي
ايم و آشـنا هسـتيم، ولـي بعضـي از مواقـع       رهايي در اين زمينه انجام دادهكا. كمك كنيم

اي نداريم كه  در رابطه با اين قضيه تئوري -كم من دست -وجود دارد كه ما انتظاراتي از ما
اي وجود دارد من آن را از جنس باور و اعتقادات شخصي كه  و اگر هم تئوري. مطرح كنيم
ـ  هر كس مي ولـي بـراي حضـور    . دانـم  توانـد نداشـته باشـد، مـي     ا مـي تواند داشته باشد ي

  .پذير است خيلي انعطاف شناسي جامعهاجتماع،  عرصةدر  شناسي جامعه
شناسي بايد مدافع ايدئولوژي خاصي باشد، به معنايي كه  معتقد نيستم جامعهحتّي  بنده 

اسـت و صـد   يكي از دوستان عزيز ما صبح فرمودند پيام اميد مدرنيته كه در حـال آمـدن   
آيـد و بـه ايـن     مـي ص هم نيست كه چـه زمـاني   سال است كه منتظر آن هستيم و مشخّ

كنـيم و چـه    كار مـي  هخودمان چ. اشكال انتظار ظهور داريم كه يا مدرنيته بيايد يا آقا بيايد
ه باشـيد  دهيم جهت بهبود اوضاع خودمان، يعني وقتي شما اعتقـاد داشـت   تالشي انجام مي
كند نوعي انفعال است و  دگرگون مي چيز را آيد و همه زودي مي رد كه بهكه چيزي وجود دا

عنوان شيعه باور دارم از اين تيپ انتظارات نيست كه بگوييـد   آن انتظاري كه بنده به آن به
اي عادالنه  ما بايد جامعه: آن چيزي كه يكي از بزرگان بعد از انقالب گفته بود. آيد دارد مي

مدرنيته و چيزهايي از ايـن قبيـل،    در مورد عرصة. ور مهدي هستيمظر ظهبسازيم اگر منت
 ، مشاركت اجتماعي و افزايش سـرماية عقالني است، قانونمندي نظور ما مدرنيتةاگر هم م

ق دهـيم  را تحقّ ها توانيم پيدا كنيم تا اين پايه هايي را مي اجتماعي است بايد ببينيم چه راه
برخـي از  واقعـاً   يعنـي . حال ظهور است، معلـوم نيسـت  و اينكه مدرنيته و جهاني شدن در 

آورد و اين نيست كه در  ميوجود  به هاي ماست كه اين مشكالت را هاي ما برداشت تئوري
  .شدن مشكلي وجود داشته باشد خود تئوري جهاني
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آيـد،   شدن بعضي از مواقع تعابير جهان سومي است كه آقـا دارد مـي   تعابير ما از جهاني
اه پنجـ . آيد؟ ما در حقيقت سرنوشت يكساني در اين فرايندي كه وجود دارد نداريم كجا مي

ما ممكن است بهترين موقعيت را درسطح جهاني داشته باشـد و ممكـن اسـت     سال آيندة
ممكن است جهاني شدن مـا  . بدترين موقعيت را با آمدن همين جهاني شدن داشته باشيم

. و مشكالتي مواجه هستند ها نيد كه با چه بحرانك زماني كه كشورهاي اطراف را نگاه مي
 شدن چه ارزشي دارد كـه  اين نو شدني است؟ اساساً اي است و چه نو اين چه نوع مدرنيته

 آن نـوع مدرنيتـة  . هاي ديگـر رخ بدهـد  فرض كنيـد بخواهـد در عـراق و در كشـور    مثالً 
را  هـا  نيسـت، چـون ايـن    تخودجوش، البته منظور بنده از اين نوع مدرنيته در تقابل با سنّ

مثل بحث علم و ديـن، بحـث   . دانم و مصيبتي است كه به گردن ما افتاده است كاذب مي
براي ما مطرح است كه  ها  اين بحث. علم و دين مصيبتي است كه به گردن ما افتاده است

ـ    ها يا از جفت آن طـور پيوسـته از آن صـحبت     هكمبود داريم يا فقط از يـك طـرف آن و ب
ن تمـد  م در ايـران رخ داده اسـت، آن پديـدة   وگرنه بحث علم و دين بعد از اسال. كنيم مي

 بدون اينكه كسي شـعار آن را بدهـد  بينيد كه  اسالمي را كه نگاه كنيد مي -طاليي ايراني
يكسـري از  . افتاد بدون اينكه براي آن كرسي راه بياندازنـد  اتّفاقپردازي  نظريه. افتاد اتّفاق
اميـدواريم كـه   . خاطر اينكه بجوشد بايد زمينه و بستر را فراهم كنيد هب. بجوشدبايد  ها چيز

كمك كند، زيرا هـدف فقـط سـخنراني يـا نقـادي       مسألهمقداري هم به حل ها  اين بحث
  .نيست، بلكه نشان دادن مشكل است

در علوم اجتماعي و انساني مشكل داريم و مشكل آن اين است واقعاً  ما در اين مرحله 
شناسـان كارهـايي را    خود جامعـه . اعتمادي به آن ندارنداند و  مشروعيت را از آن گرفته كه

هـايي   ر واقع شود، بايد دنبـال راه مؤثّ ها دارند انجام مي دهند ولي اگر بخواهيم كه اين كار
 علوم اجتماعي همين. شود به علوم اجتماعي موجود اعتماد كرد باشيم كه ببينيم چطور مي

زاده تعطيل كنـيم تـا    به قول آقاي دكتر سراج. ي بسازيمكه وجود دارد، نه اينكه چيز ديگر
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شود اعتماد كرد و  هايي كه من و شما هستيم چگونه مي به همين آدم. چيز ديگري بسازيم
 ،مشروعيت داد؟ اگر به ما نتوانند اعتماد كنند و اگر به دانشگاهيان هم نتوانند اعتماد كننـد 

  .رمتوانند اعتماد كنند؟ خيلي متشكّ ه كسي ميپس به چ
كـه آن    روزي فـرا برسـد  انشـاء اهللا . خيلي ممنون جنـاب آقـاي دكتـر    :دكتر غفاري-

ـ  –ساز رشد علم  دهد كه زمينه تجربه تاريخي نشان مي چارچوب نهادي كه اساساً ويـژه   هب
يـم،  مختلـف آن دار هـاي   به شـناختي كـه از دوره  توجه  بوده است با -شناسي جامعه رشد

رسد يك بخش از خيلي چيزهايي كـه مربـوط بـه     نظر مي فراهم شود ولي در عين حال به
ـ . شـود  شناسي هم نوشته مي شود به نوعي به حساب جامعه شناسي نمي جامعه خصـوص   هب
شناسـان غربـي و آمريكـايي     جامعهحتّي  شناسان نه در آثار جامعه -هايي كه به نوعي بحث

هاي تندي كه در  مدرنيسم و بحث ي كه در ارتباط با پستهاي بحث -كنيد هم مشاهده نمي
اجتماعي نوشـته   شناسي و علوم نيز به نوعي به پاي جامعه ها شوند، اين آن حوزه مطرح مي

و تيمـار   شناسي نياز به يـك مراقبـت   جامعهرسد حوزة  نظر مي شود، كه خود اين هم به مي
رسد چـون بحـث    مي نظر  بهب علوم اجتماعي است و خود اصحا دارد كه اين نيز به عهدة

شود جا داشت كه به آن ورود پيـدا   ارزيابي مربوط به اين بخش و به اين گفتگو مربوط مي
كه مربوط  مطرح كنند م بحث خود راخواهيم بخش دو از آقاي دكتر پورياني هم مي. كنيم

اجتماعي مواجه شدند و به نوعي بـا  ر كه با بحث انديشه و تفكّ است هاي مختلفي به نسل
  .استعلميه هاي  اجتماعي در بحث نهادهايي كه مربوط به حوزه فلسفةهاي  بحث
سوالي در ذهـن بنـده ايجـاد شـده      ،هاي جناب آقاي دكتر در صحبت :دكتر پورياني -
دند معتق الم اين است كه اكثراًيدئولوژي در ژاپن متناسب بوده، سؤا در ارتباط با اينكه است

پيشـرفت و   كننـدة  تسـريع  -ديـن اسـالم  هاي  آموزه خصوصاً -دينيهاي  كه دين و آموزه
داري  و روحيـة سـرمايه   اخالق پروتسـتان و همينطور بحث . تواند باشد تكامل و توسعه مي

شناختي و در حقيقـت   اين در بعد حيطه. ديني بوده است هاي خاطر آموزه هكه مطرح شد، ب
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شدند آيا  وارد ميها  بحث نظري است كه بايد در دانشگاه به اين مقولهپردازي يا آن  تئوري
يـا   مسـأله عد كـاربردي  بصرفاً  اند؟ يعني شدهها  آمد و وارد اين مقولهوجود  به ياتّفاقچنين 

 هـاي اصـلي   مايـه  و خمير ها  نظريهچقدر دانشگاه وارد اند؟  سطح كاربردي علم را وارد شده
كـه   ؟پردازي شود پردازي و تئوري ما باشد كه بايد نظريه كه متناسب با فرهنگ جامعة شد

خـود  هاي  يعني اينكه بتوانيم الگويي متناسب با آموزه. جامعه ما امروزه همين است مسألة
رسـد   نظر  مي بهبوده است، ولي هايي  انقالب دغدغه اول هاي ارائه دهيم، كه البته در دهه

  .تئوريكي و نظري وجود دارد ين نشده و خألاين نياز تأم
دو نفري نيـز بحـث    توان مي اگر الزم دانستيد راجع به اين سواالت :راد دكتر قانعي -

  .آن را بفرماييد ،كه مهمتر است ها البته آن بحث نسل. كرد، البته
بنـد  براي اينكه پاي. شوم نل بعدي بيشتر به اين مقوالت وارد ميادر پ :دكتر پورياني -

هـايي كـه در حـوزة علميـه در عرصـة       عرض كردم نسل ؛نلاشويم به اصل موضوع اين پ
ديني شـكل گرفـت؛    انش اجتماعي مبتني بر مباني نظريةاين د فراگيري آموزش و اشاعة

بود كه دفتر همكاري حوزه و دانشـگاه شـكل گرفـت كـه      1360در همان سال  اول نسل
ردم و شاگردان ايشـان كـه جنـاب آقـاي رجبـي      هايي كه عرض ك  مصباح و بحثاهللا آيت

 هستند كه در خدمت ايشان هستيم و همينطور جناب آقاي ميرسپاه و جناب آقاي پارسـانيا 
  .و مسائل اجتماعي را داشته و دارند ها  چنين دغدغه ،بودند اول نسل كه

 هايي را انجام دادنـد و   م افرادي كه در دفتر همكاري آموزش ديدند و پژوهشنسل دو
شناسـي   جامعـه  وزشي و پژوهشي امام خميني در رشـتة آم مؤسسةهمينطور كساني كه در 

ي در مراكز دانشگاهي مشغول بـه تحصـيل   هاي هاند و طلب فوق ليسانس كسب كرده دركم
  .را نيز ذكر كردم ها  اسامي آن ،شدند كه در آن چكيده

تحــت عنــوان هــايي  قرالعلوم در رشــتههــم كســاني كــه در دانشــگاه بــاســوم  نســل 
شناسـي و اكنـون در    جامعـه  كارشناسي ارشددر مقطع ليسانس پژوهشگري،  شناسي جامعه
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 انديشـة  فرهنگ و ارتباطـات، سياسـتگذاري فرهنگـي، اخيـراً     تحت عناوين مقطع دكتري
آموزشـي امـام    سـة سؤعلوم اجتماعي هـم در م  رين مسلمين، فلسفةاجتماعي، تاريخ متفكّ

المصطفي، در مقطع دكترا علـوم اجتمـاعي و    خميني هم در دانشگاه باقرالعلوم يا در جامعه
 اسـت و پـژوهش   در عرصة آمـوزش و بخشـي هـم در عرصـة     ها بخشي از اين كه قرآن
تكميـل نيسـت و   هـا   البته ظرفيـت . و مقاالتي هم در اين زمينه نوشته شده است ها  كتاب
هنـوز بـه نحـو     رسد تعاملي كه بايد برقـرار شـود،   مي نظر  بهد دارد و زيادي وجوهاي  خأل

  .روابط دوستانه و با تواضع علمي نيست ،رسد اين روابط مي نظر به مناسب رخ نداده و
و هـا   برخي از مراكز و نهادهاي اقماري ديگري هم هستند كه در اين زمينه پـژوهش  

و مراكـزي را كـه در   ها  مكتوب اين پژوهشگاه صورت بهكه بنده  دهند تحقيقاتي انجام مي
هـاي ايـن مسـائل را     دغدغـه اين مراكز نيـز  . اند آوردم قم وارد مسائل علوم اجتماعي شده

 دارند و دنبال اين هستند كه راهكارهايي را نشان دهند و وارد مقوالت تئوريكي و نظـري 
و مشـكل جامعـه را    مسألهكه معطوف به مسائل ديني و ارزشي جامعه باشد و بتواند  شوند

برخـي   هايي نيز وجود دارد كه مـن بـه   آسيب طبيعتًا. هايي را نشان دهد حل حل كند يا راه
محـور و   مسأله بعضاً. محور نيست مسألهها  اين پزوهش .كنم و مشكالت اشاره مي ها  آسيب

رسـد تجميـع    مـي  نظـر  بـه . محـور نيسـتند   نيز پـژوهش ها  محور نيستند و آموزش پژوهش
اين از جملـه مشـكالتي اسـت كـه     . بيفتد اتّفاقهاي علوم اجتماعي در حوزه بايد  پژوهش

افـراط و  . تعامل مطلوب بين آمـوزش و پـژوهش در دانشـگاه و حـوزه نيسـت     . وجود دارد
هـاي   برقرار باشد شايد برخي از آن خـأل تعامل و تواضع علمي  اگر .هايي وجود دارد تفريط

مسائل و مشـكالت بـه دور از مسـائل     رفع شده و در حلرد تئوريكي و نظري كه وجود دا
  .توفيقاتي حاصل شودبا نگاه عالمانه و سياسي 

الي در ارتباط با اگر عزيزان سؤ. لي ممنون جناب آقاي دكتر پوريانيخي :دكتر غفاري -
راد و آقـاي پوريـاني دارنـد مطـرح بفرماييـد كـه در راسـتاي آن         هاي آقاي قانعي صحبت



 183    »تحوالت علوم اجتماعي در ايران«: نشست سوم

طلب هـم  شما اگر به اين م. در عين حال پرسش آقاي پورياني هم مطرح استاالت و ؤس
صـورت  االت خود را مطرح بفرماييـد در غيـر اين  اگر سؤ شويم ورود پيدا كنيد خوشحال مي

  . بحث را داشته باشيم ادامة
دانـم بـه فرمـايش كـدام يـك از عزيـزان مربـوط         الي را كه نمـي ؤس: دكتر يوسفي -
سياسـي بيايـد نهادهـايي را     فرض بفرماييد كه دولت يا يـك ارادة . كنم ، طرح ميشود مي

غير قابل انكاري اسـت كـه در    تأسيس كند و در صدد پيوند باشد، اين يك بحث واقعي و
توليـد   كنيم شرايط توليد و باز وقتي بحث از علم را مطرح مي لكن. ما رخ داده است جامعة

توانـد رخ دهـد را    سياسـي مـي   تقل از ارادةاجتماعي اين پيوند در عرصة اجتماعي كه مسـ 
ل و كنش اجتماعي چگونه برقـرار  عم اشته باشند، كه اين پيوند در عرصةلي ددوستان تأم

  شود؟ مي
، با آنچه كـه از منـابع   كند  منتقل مي به جامعه كند يا يعني بين آنچه كه علم بيان مي 

جديـد بعـد از    چگونه در اين تجربـة د؛ اين پيوند در عرصة اجتماعي شو استخراج ميديني 
 هـا  اند؟ يعني مثل اينكه در سطح نهاد افتاده اتّفاقجدا از هم اصالً  انقالب صورت گرفته يا

شناسـي هسـتم و در مقـاطع     جامعـه  آموختـة  من كه دانـش مثالً  -هاي آموزشي و سازمان
وجـود داشـته    دهم از خيلي از اين چيزهايي كه اشاره فرموديد يـا بعضـاً   مختلف درس مي

چگونـه بـه ايـن عرصـه و     ها  ايده. گيرند يعني كمتر مورد استناد قرار مي -الع هستماطّ بي
نه فقط بين تعداد خاصي عالقمنـد كـه در چـارچوب    . شود عمل اجتماعي منتقل مي حيطة

؛ ايـن  كننـد  پيـدا مـي   ءارتقا در آن نظام شوند و بينند، معتقد مي خاصي آموزش ميسياسي 
حيـات   ين رشد و نمو علم را بايد در عرصـة هاي ا ريشه ،بنده عقيدة به. است خيلي متفاوت

كنش اجتماعي چگونه رخ داده است  اينكه اين پيوند در آن عرصة. كنيماجتماعي جستجو 
در غيـر ايـن   . بيرونـي آن را درسـت تحليـل كنـيم    هاي  تا بعد بتوانيم وجه سياسي و اليه

هـم در مـورد نهادهـايي كـه     . اجتماعي نـدارد  ا بنيةام افتد مي اتّفاقصورت انگار در جايي 
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در آن . توانـد صـادق باشـد    اند و هم در مورد نهاد دانشگاه مـي  فرموديد در قم شكل گرفته
  سي ساله اين پيوند را چگونه نشان داده است؟  كنيد تجربة عرصه فكر مي

ث تعامـل و  كنم تأكيـد آقـاي دكتـر يوسـفي روي بحـ      بنده فكر مي :راد دكتر قانعي-
عي و بر مبناي تعامل شـكل  يعني دانش در يك بستر اجتما. سرشت اجتماعي دانش است

گيـرد، رد   مـي  گيرد، مورد گفتگو قرار شود و مورد ارزيابي قرار مي كند و بعد نقد مي پيدا مي
طـور خـاص    هاگر ب. ماند شود و باقي مي كند و منتشر مي شود يا اينكه استحكام پيدا مي مي

طور مثال هدف انجمن علمي  هشما دانشگاه است كه در دانشگاه مطلع هستيد كه ب منظور
ند در انجمـن  ا ههاي مختلف نوشت كه اساتيد مختلف در دانشگاهيي ها كتابهمين است كه 

هـاي   علمي مورد بحث و گفتگو قرار بگيرند، نقد و بررسي شوند و از طريـق تعامـل حلقـه   
 اي فكري هم با يكديگر رقابت كنند تـا تعامـل رقـابتي   هاي  فكري ايجاد شوند و اين حلقه

  . داشته باشند كه داراي پيشرفت باشند
ـ  شناسي جامعهيكي از افراد ها  پارادايمدر مورد مثالً  بنده نظر به كـار بـرده    هتعبيري را ب

كـه بـه پوزيتيويسـم    را يعنـي نقـدي   . انگيز آكادميك نفرت شناسي جامعهبود تحت عنوان 
آن را اصـالً   شـما اگـر كـه از چيـزي نفـرت داريـد      . با چنين تعبيري بيان كرده بودداشت 
 در صـورتي كـه رابطـة   . خواهـد بگويـد   خواهيد بفهميد كه چه چيزي مي خوانيد و نمي نمي
تمايز در عين تعامل بوده  رابطة. ز نبوده استانگي تب مختلف در غرب نيز اينطور نفرتمكا
بـا   هوركهـايمر و  آدورنـو و  پوپررض بفرماييد كساني مثل به همين دليل است كه ف. است

اي بـا هـم دارنـد يـا      ع به اينكه دانش و ارزش چـه رابطـه  ي راجكنند و كلّ هم مشاجره مي
 و استگادامر و  لومانترين منتقد  كه مهم هابرماس مونةدر نمثالً  يا. كنند ندارند بحث مي

شود كه عناصـر لومـاني و گـادامري     مشاهده ميآيد  او بيرون مي شناسي جامعهدر آخر كه 
كه  اي دهد در ضمن دعواي فكري پاسخ مي ،شود پرسيده مي مسألهوقتي چرايي اين . دارد

به ايـن  . خود قرار دادم شناسي جامعهرا گرفتم و جزء  ها داشتم خيلي از عناصر آن ها با اين
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ـ  كردند ولي قسمت ديگر كجي دليل كه قسمتي را درست بيان مي ل آن را داشت كه تحم
  .نداشتم

ولـي  . كنـد  هم ارتباطي است كه از دل آن دانش رشد پيـدا مـي   با انلذا نوع ارتباط آن 
و اگر پوزيتيويسم در اين مملكت رشد پيدا نكنـد، دانـش   . استانگيز  ارتباط ما ارتباط نفرت

هـا   ايـن . كرد مي تاريخي هم رشد نخواهدانتقادي نيز رشد نخواهد كرد، دانش تأويلي تفه
شوند و وقتـي فضـاي حيـاتي فـراهم      هايي هستند كه با يكديگر شكوفا مي يا گل ها  ستاره

اگر . شود كس فراهم نمي د و وقتي كه فراهم نشود براي هيچشو شود براي همه فراهم مي
انگيز نباشـد؟ اگـر    شناسي انتقادي نفرت انگيز است چرا جامعه رتشناسي آكادميك نف جامعه

غربي هستيم چرا شما غربي نباشيد؟ اگر ما بد هستيم چرا شما بـد نباشـيد؟ بنـابراين از    ما 
. خـواهم  بنـده عـذر مـي   . مورد خواهد بود كنيم و نوع تعامل ما بي هاي خود دفاع مي هويت
شـود كـه پنجـاه تـا كتـاب بـراي        اينگونه مي. ا كه هنرمنديخندي؛ حقّ گويي و خود خود

نويسـم بيـان    بنده هـم بـراي خـودم مـي    . ايد داريد نوشته يان مينويسيد، بعد ب خودتان مي
شـود و چـه    خوانده ميها  آقاي فاضلي اشاره كردندكه چه مقدار كتاب. ام كنم كه نوشته مي

ايشـان كتـابي   . )برگـردانم  كـه  ايشان صبح ناني به من قـرض داد (شود  مقدار فهميده مي
بيان كـردم   ؛شش سال پيش نوشته كه امروز آن را ديدم، نگاري سفر مردماند به نام  نوشته

 مبـارك ايـد   بيني ندارند و شما نوشـته  شناسان قدرت پيش كه اعتقاد بر اين است كه جامعه
تر اين  و جالب ايد داشته ميانه خاور رو در منطقة الت پيشرفتني است و فصلي در مورد تحو

گفتم كه اين مـورد را شـما چـه زمـاني     . رفتني است حسني مبارك ايد بيان داشته بود كه
الت است؟ گفت من شش سـال پـيش ايـن    امسال چاپ شده يا بعد از اين تحو .ايد نوشته

  . ام موضوع را به نگارش درآورده
چـرا از  . ايد بسيار خوب در حوزه مطلب نوشته. منظور اين است كه اين ارتباط بايد باشد

شـود كـه    كه كتاب شما را نقد كند؟ كمـك مـي  آوريد  دانشگاه تهران دعوت به عمل نمي
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نقد كنيم، بعد بگوينـد  شما را مثالً  تر باشد، ولي اگر هراس داشته باشيم كه كتاب با كيفيت
اگـر بـدانيم كـه معـذرت     . آييم االسالم نقد شد و اين سوء نظر داشت پس جلو نمي حجت
م، ولـي اگـر اسـتقبال شـود     آيي كنيد نمي خواهم بعد از نقد كتاب براي ما فتوا صادر مي مي

يـك  . گيرنـد  كار زشتي كه اكنون رايج شده اين است كه از آقايان فتوا مـي . آييم پيش مي
انـد حـوزه از دو نفـر از     چند تـا جـوان رفتـه   . سخنراني در دانشگاه تهران برگزار شده است

كـردم كـه    اند كه اگر من هم آنجا بودم بيـان مـي   چيزي نوشته. اند فقهاي آنجا فتوا گرفته
جمع هست، ولي در ايـن مـورد    روي اين قضيه حواسشان آقايان حتماً. مرتد هستند ها اين

خاص كسي سخني به زبان آورد كه در نشستي كه وقتي به اتمام رسـيد خـود مـا مطـرح     
شناسي كلي بـا او بحـث و    اي از افراد جامعه هعد. كرديم كه اين سخن شما صحيح نيست

رف خودش را پس گرفت، ولي اكنون اين بلندگو دست بنده است گفتگو كردند و او هم ح
چگونه بايد با من برخورد شود؟ امنيت فكري و تعامـل فكـري بايـد فـراهم     . و حرفي زدم
  .پيش برود ها شود تا كار

ر اجتماعي كه شما مي فرماييد و جناب آقاي پارسانيا نيز اينجـا حضـور   اين بحث تفكّ 
ت كـرديم كـه در شـوراي همـايش     مـا از ايشـان درخواسـ    ؛ددارند، ايشان هم محبت دارن

شركت بفرمايند و به ما كمك كننـد و آقايـاني را    شناسي جامعهر اجتماعي و اي تفكّ منطقه
ايد چـرا ايـن    ر اجتماعي كار كردهيعني اگر شما روي تفكّ. في كنند كه مقاله ارائه كنندمعرّ

هاي شما مقاله نداشـته باشـيم؟    در همايش چرا ما پنچ مقاله از شما نداشته باشد؟ ،همايش
چرا با يكديگر تعامل نداشته باشيم؟ اين فضـاي فكـري كـه ايجـاد شـده، يعنـي فضـاي        

گيـرد و   فرهنگي كه االن حاكم شده است تا حدودي جلوي اين تعامالت را مـي  -سياسي
نقد و تعامل زيرا . ما نيز رشد نخواهيم كرد شود كه شما رشد نكنيد و متقابالً اين سبب مي

توليـد دانـش    ولـي بايـد زمينـة   آيد،  چيزهايي بيرون مي ها خوب است و هميشه از دل اين
  .اجتماعي فراهم شود
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خدمت عزيزان مطرح نمودم كه  اول در قسمت. رخيلي ممنون و متشكّ :دكتر غفاري-
هـاي   االت و بحـث ؤبه عنواني كه براي اين بخش در نظر گرفته شـده اسـت، سـ   توجه  با

مه شوند نوعي مقد و مباحثي كه مطرح مي ها  بناست پرسش شود و اساساً وسيعي مطرح مي
شود با وسعت نظر و  االتي كه در آنجا مطرح ميؤباشند براي سمينار بعدي كه اميدواريم س 

هايي كـه   تر به آن پرداخته شود و كمك كند به غناي بحث منظم صورت بهتري  نگاه وسيع
و  هـا  بيشتر معطوف بـه آسـيب   ،آنچه كه در اين بخش مطرح شد. دارددر اين حوزه وجود 

  .نظام آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي مطرح است كه در بحث حوزة است مشكالتي
نـه چنـدان    تر بحث خود را در ارتباط با رابطـة بيش راد آقاي دكتر قانعي اول در قسمت 

هـايي كـه در    ند و سپس كاستيمطلوبي كه بين استادي و شاگردي مطرح است بيان كرد
كه در بسياري از مقـاطع  و اين شتندكمي در مورد آموزش داهاي  نامه و بحث ارتباط با پايان

و  در نظر گرفته باشـند؛  ها هاي الزم را براي آن دكتري را داريم، بدون آنكه پايههاي  دوره
مسأله و مشـكل در ايـن   عنوان  د را بيان فرمودند كه همه بهاي شدن اساتي يا بحث حاشيه

  .اند بخش ديده شده
آسيب را هاي  زمينه وها  به معناي اينكه داده بود در بخش دوم مباحث با يك چرخش 

نرم را مطـرح  هاي  كه مطرح نمودند دادههايي  ديگري مشاهده كردند و با ديدگاه در حوزة
عنوان دو عنصر  هيا رسميت بخشيدن و اعتماد را ب كردند كه در اين حوزه بحث مشروعيت
امروز در اين دو بخـش   بسيار مفيد باشد زيرا تواند كليدي مطرح نمودند كه در حقيقت مي

و در . وجـود دارد هـايي   شود كاستي كه در حوزة علوم اجتماعي مطرح ميهايي  براي بحث
، مطـالبي عرضـه   اينكه چگونه بايد آن چـارچوب نهـادي الزم فـراهم شـود     دربارةنهايت 
  .داشتند

سات و نهادهايي كـه در  سؤهاي جناب آقاي پورياني هم به نوعي سير ورود م در بحث 
 هـا  هاي علميه ارتباط دارند مطـرح شـد، و اينكـه آن    نيز با حوزه و عمدتاً شتهقم فعاليت دا
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به  اي كه داشتند بندي زعم خودشان و با تقسيم هو ب ورود پيدا كردند ها  چگونه به اين بحث
ـ      . كرد را از هم تفكيك نمودندنوعي چهار روي ات ايـن  هـر چنـد فرصـت نشـد كـه مختص

نيـز   هـا  دانيم كه تأييد ايـن  ص مطرح شود، كه البته ميواضح و مشخّ صورت به ها رويكرد
 صورت بگيرد و نيـز بـا   ها هاي موردي روي آن قدري مشكل است و نياز دارد كه پژوهش

بندي و اعتنا و مورد  را مورد طبقه ها آنيد بابه محصولي كه دارند و نقشي كه دارند، توجه 
پـذيراي   در اختيـار مـا قـرار داديـد و     كهفرصتي از كنم و  من عذرخواهي مي .نقد قرار داد

  .كنم ر ميتشكّ .كه در اين بخش مطرح شد شديد هايي بحث
  
.



  
  
  

مميزگرد دو  
  اسالمي شدن علوم اجتماعي در ايران و جهان تجربة

  
  سعيد زاهد زاهداني ددكتر سي: مدير ميزگرد

 مـا  ضعيت موجـود علـوم اجتمـاعي در جامعـة    مختلف از و شناسانة هاي جامعه برداشت
هـاي   از فرمـايش  شناسي جامعه عنوان دانشجوي رشتة مطرح شده و بنده به سهم خودم به

آخرين بحثي كه در اين ميزگرد در خدمت شـما  . ام بسياري برده تك تك دوستان استفادة
  .هست اسالمي شدن علوم اجتماعي در ايران و جهان تجربةهستيم، بحث 

در هر صـورت  . آيند نميوجود  به جهت بياجتماعي هاي  لع هستيم كه پديدهما مطّ همة
سال قبل كه مدرنيتـه وارد   200يا  150از حدود . وجود دارد ها ضرورتي براي رخ دادن آن

هـايي انجـام    العمـل  وامع اسالمي شـد، در مقابـل آن عكـس   جمله ج جوامع مختلف دنيا از
 هـا  اصطالحاً بـه آن عمدتاً از طريق كساني بود كه در آن روز  ها  العمل گرفت، و اين عكس

اصلي اين تقابل انجـام   تدر خصوص علّ شناسانه اگر يك بررسي جامعه .گفتند مي» علما«
» واقعيت مشـهود «هش را به ن مدرن تمام توجيابيم كه تمد آن را در اين مي دهيم، ريشة

 در شـود، و طبيعتـاً   معطوف كرده بود، كه اصطالحاً مكتب سكوالر اطالق مـي » تجربه«و 
مع اسالمي، واقعيت غيب كه در رأس آن ذات اقدس الهـي اسـت و همچنـين نبـوت،     جوا

  . آخرت و غيره اهميت داشت
 هـا  العمل ل كنند و عكسن مدرن را تحمنگري تمد جانبه توانستند آن يك بنابراين نمي
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وقتـي آثـار   مـثالً   .فرهنگي بود -صورت فكري در ابتدا به ها العمل اين عكس. شكل گرفت
بينيم كه برخورد او برخـوردي فكـري   كنيم، مي الدين اسدآبادي را مشاهده مي مالد جسي- 

 ن مـدرن ، او در واقع، يك انتقاد فرهنگـي بـه تمـد   »گرايي يماد« در مقالة .فرهنگي است
سياسي استعمار نمـود يافـت، برخوردهـاي سياسـي نيـز       بعد كه به تدريج آثار سلطة. دارد

وجـود   به شكل گرفت و نهضت تنباكو در واقع اولين برخورد سياسي است كه در كشورمان
و در  يابـد  تقابـل شـكل سياسـي خـود را هـم مـي       ايـن . و از جانب علما رهبري شـد  آمد

هـاي   جنبـه  گـاهي . كنـد  هاي بعدي، اين حركت فرهنگي و سياسي تداوم پيدا مـي  نهضت
  . سياسي آن نمود بيشتري داردهاي  فرهنگي آن و گاهي اوقات هم جنبه

كنـد   عد فرهنگي پيدا ميسپس ب انقالب مشروطه در ابتداي امر حركتي سياسي است، 
عـد سياسـي،   در واقـع انقـالب اسـالمي در ب   . پيونـدد  تا نهايتاً انقالب اسالمي به وقوع مي

ن و استعمارگران است كـه قصـد   ن مدربر تمد -اه كنيماگر جهاني نگ-حاكميت مسلمانان
توانـد بـدون    طبيعي است كه اين حاكميت سياسي يا اقتدار سياسي نمي. جويي دارند سلطه
كـه در  هـايي   لين حركـت كه او به همين مناسبت است كه. هاي فرهنگي تداوم يابد بحث

لـين حركـت يـا    بود كه او شناسي جامعهرخ داد، بحث اسالمي شدن  شناسي جامعهرابطه با 
كشور ما نسبت به ايـن پديـده از خـود     شناسي جامعه العملي است كه در واقع جامعة عكس

بحثـي نيسـت   صـرفاً   بحثي قديمي است و اسالمي شناسي جامعهبنابراين بحث . نشان داد
ـ   چند عمالً بعد از آن هويـدا شـده  ه بعد از انقالب اسالمي باشد، هرمتعلق ب كه ا اسـت، ام

ن و اين دو سال پيش كه بحث تقابل اين دو تمد 150گردد به حدود  آن بازميهاي  انگيزه
  .گيرد ن مدرن شكل مين اسالمي و تمدني، يعني تمدتمد حوزة

 تمـدن تواننـد   آمد، مسلمانان اميد يافتنـد كـه مـي   وجود  به نهايتاً وقتي انقالب اسالمي
مدرن را داشته باشـد و معايـب آن را نداشـته     تمدنبياورند كه محاسن وجود  به جديدي را

بينيم كه همه تقريباً چنين چيـزي را   مي ،انقالب را مرور كنيم اول هاي اگر سخنراني. باشد
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خود حضرت امام نيـز هسـت كـه مـا بـا سـينما مخـالف         هاي در فرمايشحتّي  .گويند مي
بينـيم كـه    ، مـي را نگاه كنـيم  تمدنيعني اگر تقابل اين دو . نيستيم، ما با فحشاء مخالفيم

سـازي   تمـدن بحث، گرفتن مزاياي مدرنيسم و فائق آمدن بر معايب آن اسـت كـه نهايتـاً    
  .آيد وجود  به جديد اسالمي

بـر اسـاس    هـا  تمـدن  همـة . بيايـد وجـود   به تواند ي بدون علوم انساني نميتمدنهيچ  
اسـالمي هـم مطـرح     تمدنديد اند و طبيعتاً اگر بحث ج اجتماعي شكل گرفتههاي  انديشه

به همـين مناسـبت   . باشد، بايد علوم اجتماعي و علوم انساني نيز براي خودش داشته باشد
 -علـوم اجتمـاعي   بـه ايـن مسـألة    ها  بينيم از همان آغاز انقالب، هم دانشگاه است كه مي
ورود مراحـل   همانطور كه جناب آقاي پورياني نيـز . ها اس هستند و هم حوزهاسالمي حس

وجـود   به كه آنجا شكل گرفته و رشدهايي كههايي  علوم اجتماعي به داخل حوزه و حركت
  .را توضيح دادند آمده
 مـا   د خودمان را مطالعة حقيقي و واقعي پديدة اجتماعي بدانيم، يعني همـة اگر ما تعه
نبايد  كند، طبيعتاً اجتماعي چيست و چگونه عمل مي واهيم سر در بياوريم كه اين پديدةبخ

تـالش  ها  كند و خيلي كنندگان اين رشته وسعت پيدا مي مطالعه نگران اين باشيم كه دامنة
. مطالعه داشته باشـند  شناسي جامعه ين حوزه شوند و نسبت به اين پديدةكنند كه وارد ا مي
از اينكه افكار بيشتري وارد حـوزة شـناخت جامعـه     ، ما بايد خوشحال باشيمعبارت ديگر به

، بايـد  آكادميـك داريـم   هستيم و دغدغةها  عنوان كساني كه در دانشگاه طبيعتاً ما به. شود
 عنـوان انديشـة   يعني آنچه كه به. مر بازاري نشودقول معروف اين ا نگران اين باشيم كه به

مات آن بـا  مقـد . خواهـد مـورد تحليـل قـرار بگيـرد سـر و تـه داشـته باشـد          اجتماعي مي
اختي از شـن  و هسـتي  شـناختي  معرفتاگر بر هر مبناي . مطابقت داشته باشدها  گيري نتيجه

ايـي را كـه انتخـاب     شناسـي  روش اجتماعي را استوار كنيم، بايد جامعه، ما بخواهيم مطالعة
محاسبه كنيم و واقعاً  پديده را. شناسي معقول و روشن و سيستماتيك باشد كنيم، روش مي
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هـاي صـحيحي    گيـري  گرفته، نتيجه هاي صورت گيري تيجهو نهايتاً ن در تجربه نشان دهيم
  .باشد و منطق درستي بر آن حاكم باشد

 رسـد كـه رشـتة    مـي  نظـر   بـه آيـد،   مـي وجـود   بـه  وقتي كه چنين فضاي آكـادميكي  
آقـاي دكتـر    كـه امـروز جنـاب   هـايي   بحث. كند ضرر نكرده و حتماً رشد مي شناسي جامعه
. رگرا فرمودند ، طبيعتاً يك بحث سياسي و فرهنگي استتكثّزاده راجع به اقتدارگرا و  سراج

در كشـورمان، سياسـي نگـاه     شناسـي  جامعهيعني اگر ما به اين مطالعات اجتماعي و رشد 
هـاي   بنـده كـه در دانشـگاه هسـتم بيشـتر مـتن       ،عنوان مثـال  به. شود كنيم، اقتدارگرا مي

 شناسـي  جامعـه  سيطرة آن بر همـة خواهم كه  خوانم و مي مدرن را مي تمدن شناسي جامعه
شناسـي او   خواهد جامعه نگرد، مي شناسي ديگري مي كسي كه از زاوية معرفت. استوار شود
يعني بنده خوشـحال  . شود رگرايي در اينجا مطرح ميبحث تكثّ ،عبارت ديگر به. حاكم شود

به مـن  اجتماعي را براي من توضيح مي دهد و  م كه ديگري با مباني خودش پديدةشو مي
الفي دارم، در يك مقايسه و مطالعة تطبيقي، بهتـر  كند كه اگر من نيز مبناي مخ كمك مي

بنابراين واقعيت اين است كه هر چه ما پيرامون موضـوع  . خود را انجام دهم بتوانم مطالعة
هـاي   شناسـي  و هستيها  شناسي تحقيقات بيشتر كنيم، حال از زاوية مباني و معرفتجامعه 

شـود و آن رشـد را خـواهيم     در كشورمان كمك مـي  شناسي جامعهمختلف، طبيعتاً به رشد 
  .داشت
تبع حركتي كه در انقالب اسالمي شكل گرفت، جمهوري اسالمي تأسيس و قـانون   به

. موضوعات اجتماعي شكل گرفـت  گذاري در زمينة اساسي تدوين شد، يك جريان سياست
. دهـد  خاصـي مـي   خـطّ  شناسي جامعهه مطالعات اين يك جريان فكري طبيعي است كه ب

بـر  . تـر تشـخيص دهـيم    توانيم راحـت  خودمان را مي كنندة ما مصرف عبارت ديگر بهيعني 
تـوانيم   مودند، واقعيت اين است كه مـا نمـي  راد فر اساس بحثي كه جناب آقاي دكتر قانعي

نـي ايـن دو بايـد    يع. بين فرهنگ دانشگاه و فرهنگ خارج از دانشگاه تقابـل ايجـاد كنـيم   
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، جامعه است و طبيعتاً هر چيزي شناسي جامعه به هر صورت مشتري رشتة. وان باشندهمخ
اش باشند و اگر براي او مطلوب نباشد طبيعـي   كننده بايد مصرف ها كنيم آن را كه توليد مي

  . ماند رونق مي است كه كاالي ما بدون مشتري و بي
اسالمي  -به علوم اجتماعيتوجه  ما، مالحظات در جامعةبه تمام اين توجه  بنابراين با 

شناسي اسالمي شكل گرفت، مطالعاتي صورت گرفته است كه وارد تـك تـك آن    و جامعه
ـ  . شوم مطالعات نمي در  اندر خدمت دو تن از اساتيد بزرگواري هستيم كه قطعاً شـناخت آن

تيار بزرگواران قرار دهـيم  اين خصوص بيشتر از بنده است و بهتر است كه فرصت را در اخ
كه صورت  هايي اين تالشتا ببينيم في كنند كه از محضرشان استفاده كنيم و براي ما معرّ

ه نتـايج و دسـتاوردهايي   چه بوده و چـ  )شناسي در راستاي تنظيم اين نوع از جامعه(گرفته 
يـا بـه    كنيم كـه معاونـت پژوهشـي    ابتدا از محضر حاج آقا رجبي استفاده مي .داشته است

بـر  كـامالً   عبارتي قائم مقام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه يا پژوهشگاه امام خميني هستند و
گيـرد   علوم اجتماعي، صورت مي در آن پژوهشگاه، به خصوص در زمينةتمام مطالعاتي كه 

  .اشراف دارند
  

  »فعاليت حوزه و دانشگاه در قالب دفتر همكاري تاريخچة«: سخنراني
  االسالم محمود رجبي تحج: سخنران

كنم از سروران گرامي كه اين مجالس علمـي و انتقـادي را بـا رويكردهـاي      ر ميتشكّ
آرايي است كـه   دهند و طبعاً اين هم به خواست الهي، مصداق تضارب مختلف تشكيل مي

را  هـا  ديدگاه. »وابلصاضربوا بعض الرأي به بعض، يتولد منه ا«: السالم فرمودند علي عليه
كـنم   اي مي من اشاره. و حاصل خواهد شد هم برخورد دهيد كه از آن سخن درست معنابا 

به آنچه كه در آغاز دفتر همكاري، يعني اولين حركتي كه براي همكاري حوزه و دانشـگاه  
. صـورت گرفـت   -سـازي علـوم   سـازي و اسـالمي   و به تعبير امـروز بـومي   -در بعد علمي
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علوم انساني، بنده خدمت جناب آقاي ميرسـپاه، حـاج    هاي علوم اجتماعي را از حوزة بخش
از دانشگاه تهـران و شـهيد   . تن از اساتيد دانشگاه بوديم 20دي عراقي و حدود آقاي محم

خواهم اشـاره كـنم كـه آنجـا چـه       مي. نيز افرادي حضور داشتند ها بهشتي و ساير دانشگاه
بايـد   .ورد اسـتفادة مـا باشـد   توانـد مـ   چقدر مي امروز شد و آيا آن حركت هدفي تعقيب مي

هايي انجام شود كه كارهاي مختلفي كه تاكنون صورت گرفته شناسايي و بازكـاوي   تالش
ه و نيـروي انسـاني و   هم دوباره صرف هزين ها و نقاط مثبت آن استخراج شود و بعد از اين

 ب كارهـايي صـورت گرفتـه ببينـيم    خُ. كاري و كارهاي موازي صورت نگيرد وقت و دوباره
   .هاي مثبت آن چيست نكته

راد اشاره فرمودند ما يك علوم اجتماعي داريـم كـه در جهـان     همانطور كه آقاي قانعي
اين هم به اين معنا نيست كه بگـوييم ايـن را كنـار    . رشد كرده و وارد كشور ما شده است

را در هر علمي برخورد ما بايد اين باشـد كـه نقـاط مثبـت     . بگذاريم و از صفر شروع كنيم
 نقاط نادرست با موازين خود را كنار بگذاريم و نقاطي كه نيازمند. شناسايي و استفاده كنيم

در دوران شـوراي دفتـر   . اي است علمي در هر زمينه اين شيوة. تكميل است، تكميل كنيم
گفتند بايد اين علـوم را كنـار    هايي كه مي همكاري، اصل بر همين بود كه در برابر گرايش

اهللا مصباح  اً آيتاتّفاقعلوم الحادي است بايد دور ريخت و از نو شروع كرد،  ها گذاشت، اين
خواهيم آنچـه كـه مثبـت     كردند كه ما مي ر تأكيد ميكه مسئول اصلي اين بحث بود، مكرّ
علمـي كـافي    رسد از اتقان كافي و پشـتوانة  مي نظر بهاست از علم، گرفته شود و آنچه كه 

هـاي   برخوردار نيست و در درون خود داراي تنـاقض اسـت، كنـار بـزنيم و نقـاط و زاويـه      
  . تكميلي را هم به آن بيافزاييم

يعني بيش از آنكه حوزويان حضـور داشـته   . آن حركت با همكاري اساتيد دانشگاه بود
جنـاب  . شگاه بودنـد نفر از اعضاء، استاد دان 20حدود باشند اساتيد دانشگاه حضور داشتند و

شناسي آقاي عسكري خانقاه بودند لي، آقاي طالب و از مردمآقاي توس .د ميرزايي، آقاي سي
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جمـع زيـادي حضـور    . آقاي زاهدي اصل و آقاي ساروخاني نيز در اين جمع حضور داشتند
 اي بود كه آقايـان  كار فردي نبود بلكه كميته ها كار. شد ر ميداشتند و موضوعات تقسيم كا

ـ . گذاشـتند  كردند و تقريباً در يك روز و نيم به بحـث مـي   كار مي ل نقـض و ابطـال   مفص
از . شـد  پرداختند و آنجا هم باز نقد و بررسي مي آن مي م هم به ارائةدر نيم روز دو. شد مي

س نيز همانطور كه خاطرم هست آقاي آزاد وآقاي حاضري دانشجويان دانشگاه تربيت مدر
آنجا هم باز از سـوي   ،اي هم از فضالي حوزه بودند ؛ عدهآمدند مي ها اينبودند و جمعي از 

ي صـورت  يعني يك كار علمي جد. شد اساتيد و هم از سوي دانشجويان نقد و بررسي مي
  .من نياز امروز نيز هست نظر  بهگرفت و اين چيزي است كه  مي

يـك  . در آنجا طرح اين بود كه ما بايد علوم اجتماعي را از سه منظـر بازكـاوي كنـيم    
مثبـت و منفـي آن   هـاي   منظرش همين بود كه خود محتواي اين علم را ببينيم كه جنبـه 

هـاي   و اين را تكميل كنيم و ارتقاء ببخشـيم و اگـر جنبـه    .چيست و نقاط خأل آن چيست
ايـن جلسـات در حـدود دو سـال      آن را كامل كنيم كهكاربردي و نظري آن مشكلي دارد، 

اينكه ما علوم انسـاني  . در آنجا بازكاوي ديگري مدنظر بود كه سامان نگرفت. تداوم داشت
ــوم را     ــن عل ــاني اي ــيم و مب ــاوي كن ــتي (را بازك ــاني هس ــناختي، ارزش مب ــناختي،  ش ش

ت ايـن بـود كـه    صحبحتّي  .استخراج كنيم )شناختي شناختي، انسان ، روششناختي معرفت
روش و مباني علوم اجتمـاعي و علـوم انسـاني     اي به نام مجلّة علوم انساني در حوزة همجلّ

اي اسـتوار   يعني ببينيم اين علـوم بـر چـه مبـاني    . اين يك نوع نگاه ديگر بود. منتشر شود
است و خود آن مباني را هم به بحث و بررسي و نقد بگذاريم و چون اين علـم مبتنـي بـر    

لي در در ايـن علـوم هـم تحـو     ،شود ل ايجاد ميآن مباني تحو وقتي كه درت طبعاً آن اس
  .جهت مطلوب رخ خواهد داد

 و  هـا   گـذاري  كاربرد، هـدف لحاظ  بهمي كه در اينجا مطرح بود اين بود كه رويكرد سو
اينكـه ببينـيم ايـن علـم را بـراي چـه       . گذاري آرماني در آن تأمـل شـود   هاي ارزش جنبه
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با آن بينش متعالي اسالمي هم آن را لحاظ كنيم و بگوييم كه يك واقعاً  يعني .خواهيم مي
نحـو مطلـوب در جهـت تعـالي      بـه  خواهيم زندگي خود را بخش اين علم اين است كه مي

  .هاي اين دنيايي بشر، بر اساس آن سامان دهيم دنيايي، عدالت اجتماعي و ساير آرمان
آنجا معنـاي اعـم از ايـن دو    . افق دورتري را نيز داريمولي ما بر اساس فرهنگ ديني  

ببينيم علـوم اجتمـاعي    و اينكه ما علوم اجتماعي را بازكاوي كنيم. حوزه وجود داشته است
ري را گيـ  ست و از اين جهت نيز جهـت اهاي دنيوي و اخروي سازگار  كنوني چقدر با آرمان

كه شده هايي  يز بر اساس آن از بحثبعد ن. انجام گرفت اول حوزة. تصحيح و تكميل كنيم
ـ  بود لي، آقـاي  در جمع محدودتري كه خاطرم هست جناب آقاي حميد انصاري، آقاي توس

طالب و جناب آقاي كاردان بودند، البته ما از اساتيد ديگري هم دعوت كرديم مثل جنـاب  
بـار  كردند، بـاز هـم در آن جمـع     ي برخي شركت نميولآقاي منوچهر محسني و ديگران، 

خواسـت تجديـد نظـر در آن     نقد و بررسي شد و در ادامه و زمانيكه مـي ها  ديگر اين بحث
 همـواره كـار  . جناب آقاي صديق سروستاني و جمـع ديگـري ملحـق شـدند     ،انجام بگيرد

خـود آقـاي دكتـر    . شـد  دالنه، همسو و بسيار با صميميت انجام ميصورت مشترك، هم به
گفتنـد مـن هـر     ايشان مي. آمديم اهي هم ما به تهران ميگ. آمدند لي بيشتر به قم ميتوس

آيم  ا وقتي كه ميآيم، ام گويم كه ديگر نمي شوم و مي آيم در راه خسته مي وقت به قم مي
هـم  واقعـاً   و. آيـم  بعد هم مـي  گويم كه نه، دفعة بينم مي و تعامل خوب جمع حاضر را مي

نيـز خـود اسـاتيد    ها  عي بلكه در ساير رشتهعلوم اجتما در رشتة هايعني ما نه تن. چنين بود
خـواهم اينجـا وارد ايـن     به داليلي كـه نمـي  . بيشتر مصر بودند كه اين كار ادامه پيدا كند

شايد اگر . شوم، برخي با اصل اين نوع كار مخالف بودند و نگذاشتند به ثمر بنشيند ها  بحث
 و سـو هـاي هم  صـميمانه و افـق  ي و كرد، ما يك همكاري جـد  اين حركت ادامه پيدا مي

اي  صورت مجموعـه  ف شد و بهمتوقّ اول ولي در همان مرحلة. پيش رو داشتيمكارآمدي را 
تي هم در همان دفتر مسئوليت اجرايي آن را بـه عهـده داشـتم،    بنده چون مد. راكد درآمد
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 پس از آن نيز رشد يافت و در حـال . حفظ كنيم كه مضمحل نشودآن را  سعي كردم فقط
 رهـاي خـوبي هـم    كنـد و كا  اليـت مـي  حاضر تحت عنوان پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه فع

  .اند بحمدهللا انجام داده
رسد كه االن نيز نياز به چنين طرحي داريـم كـه بـا     مي نظر به. شروع است اين نقطة 

طـور   هي و علوم اجتماعي بطور كلّ ههمين سه رويكرد به بازكاوي و بازسازي علوم انساني ب
يعني با احساس يك مسئوليت مشترك و با اين سه رويكردي كه عـرض  . ص بپردازيماخ

مـا  . كاربردي كردن علوم اجتماعي است، وارد تعامل شويم كردم، كه همه رويكرد تعالي و
در گـروه علـوم اجتمـاعي    . خودمـان بگـوييم   خره مسائل خود را، از مسائل جامعةبايد باال

كتــابي را آقــاي صــالحي و مـثالً   انــد، يي انجــام دادهزه و دانشــگاه كارهـا پژوهشـگاه حــو 
اند، كـه بخشـي از آن را كـه     انجام داده ها دوستانشان در مورد همنشيني در بحث كجروي

كجروي  شناسي جامعه در خصوص مباحث علمي موجود در حوزةي كاري جد. چاپ كردند
در جريان آن هستند و ما ... زاده و آقاي دكتر گلچين، آقاي دكتر سراججناب . اند انجام داده

  .از نظريات ايشان هم استفاده كرديم
هـاي   ببينيم آيـا در آمـوزه  . سپس آمدند و گفتند ديدگاه علم امروز تجارب بشري است

آوري كردنـد و   رفتند از آيـات و روايـات جمـع   . شود شود يا نمي ديني ما هم چيزي پيدا مي
بـراي   .بيانات ديني نيـز چنـين سـخني هسـت    در  اًاتّفاق و گفتند اين مجموعه علمي است
وقتـي   .وجود دارد حتماً راهكارياجتماعي  خصوص حوزة همبحث پيوند زدن علم با دين، ب

، يعني اسـالم در  »ونهؤاالسالم، اجتماعيا في كل ش«: فرمايند مرحوم عالمه طباطبايي مي
و امنيت اجتماعي و درجامعه عدالت اجتماعي  ونش اجتماعي است و پيامبر آمده تاؤتمام ش

  .استوار است يبر اساس معرفت يي وجود دارد كهراهكارها ق كند، حتماًرا محقّ ها ساير چيز
در همـين  مـثالً   .حال نياز به اين داريم كه بر احاديث از منظر اجتماعي شرح بنويسيم 

عنـوان    مكارم شيرازي ببينيم بـه اهللا ، مثل تفسير نمونة آيتتفاسيري كه موجود بوده است



 انداز آيندة آن در ايران و چشمعلوم اجتماعي     198

همنشـيني آمـده اسـت كـه متنـاظر بـا بحـث همنشـيني در          مثال چه مسـائلي در زمينـة  
ي در كنـار ايـن ديـدگاه علمـي     دقيقاً همان مجموعه را از منظـر دينـ  . است شناسي جامعه
حرمتـي بـه علـم     زنـد و هـيچ بـي    ار هيچ زياني به علم اجتماعي نميب اين كخُ. اند آورده

البتـه انـواع   . اين نوعي كـار اسـت  . كنار زدن علم اجتماعي هم نيست و يا جتماعي نبودها
نيـز بيـاييم و همـان رويكردهـاي      غرض اين است كه اگر مـا اكنـون  . ديگري هم هست

هـاي   قبلي را غنيمت بشمريم و جنبه و كار را شروع كنيم و تجربة كار بگيريم هگانه را ب سه
ـ   ياز به تكميل هم دارد تكميل كنـيم و خيلـي مـي   اگر ن ،مثبت آن را بگيريم ق تـوانيم موفّ

  . باشيم
آل  ايـن شـكل ايـده    بايد ديد آيا البته. كنم من در اين قسمت به همين مقدار اكتفا مي

در خصـوص بحـث    بازسازي علوم انساني در حد همـين كـاري اسـت كـه در همنشـيني     
وجـود دارد، مـن اجمـال آن را    تـر از ايـن    صورت گرفته يا نه قالب ديگري كامل كجروي

اسـتفاده   دكتر پارسانيا و جناب آقاي دكتر زاهد از نظرات آقاي اهللا بعد انشاء. كنم عرض مي
اي كه در آنجا مطرح شده بود، كـار شـود و اگـر     حلقههر سه  بايد رسد مي نظر به .كنيم مي

يم و زيـر  واكـاوي مبـاني شـروع كنـ     شكل منطقي پيش برويم بايـد از حلقـة  بخواهيم به 
در اينجـا،   طبعـاً . را تكميل و تنقـيح كنـيم   ها هاي علوم اجتماعي را شناسايي و آن ساخت

را  هـا  آن. شـناختي مـا جايگـاه خـود را دارد     و ارزش شناختي معرفتشناختي،  مباني هستي
ما اين رويكرد هسـت     در جامعة. در درون علم وارد شويم اعمال كنيم و بعد بر اساس آن،

تجربه هم چيزي است كه خدا به انسـان  . خواهيم ي نميطور كلّ هگوييم علم را ب نميكه ما 
بنـابراين كنـار زدن و   . در روايات هم توصيه شده كه از آن استفاده كنيماصالً  داده است و

و مبـاني   هـا  ها، تناسب بين اين تنقيح اين و تكميل مطرح نيست بلكه ها ناديده گرفتن اين
لحـاظ   بـه هاي آرمـاني و تحليـل    رسد كه كاربرد و ديدگاه ميسوم  حلهبعد هم مر. ستما 

  .ستمنظر آرمان ما 
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اسالمي شدن علوم اجتماعي كه بعد از انقالب هاي  در واقع يكي از روش :دكتر زاهد-
ناب آقاي پارسانيا هسـتيم بـا   در خدمت ج. را جناب آقاي رجبي توضيح دادند شكل گرفته

  .مطلب ايشان ادامة
كنم از دوستاني كـه نشسـت ارزشـمندي را در ايـن دو روز      ر ميتشكّ: دكتر پارسانيا -

از اينكه بحث را شروع كنيم مـن   قبل. تشكيل دادند و اين فرصت گفتگو را فراهم آوردند
 مي را كه فرمودند دوباره مطرح كننـد چـون مـن   رويكرد سو. الي را از آقاي رجبي دارمسؤ

  .ه نشدممتوجكامالً 
بـا نگـاه ارزشـي و     شناسي جامعهبازكاوي سوم  تحليل رويكرد :االسالم رجبي تحج-

گـذاري مـا بـه چـه      ني هم استفاده است، هم اينكه حيطة استفاده و هدفيع. آرماني است
ولـي  . در مورد مباني هم عرض كنم كه سه حلقه پشت سر هم هسـتند . صورت بايد باشد

 حلقـة . تـر اسـت   تـر و ملمـوس   مياني شروع كردم، چون گفتم بحث محسوس من از حلقة
و همينطور سـاير علـوم انسـاني را بازكـاوي كنـيم،       شناسي جامعهنخست اين است كه ما 

شـناختي   شـناختي و معرفـت   شـناختي و ارزش  اينكه اين علوم بر چه مباني هستيلحاظ  به
خـواهيم بـدانيم    مي. ا هم بايد لحاظ كنيماجتماعي ر نظر من فلسفة بهحتّي  .استوار هستند

ـ   .بر چه استوار است ل دفـاعي اسـت؟ تبيـين    آيا آن مباني، مباني مستحكم و مـتقن و قاب
  هست يا نيست؟  ها اين محكمي پشتوانة
اينكـه خـود   لحـاظ   بهبازكاوي . م اين است كه به متن علوم اجتماعي برويمرويكرد دو

چـه مقـدار   . اي كه داشته است است با همين متد و مبانيآنچه كه دستاورد علوم اجتماعي 
 چـه جاهـايي  . هاي معتبر و كارآمد استفاده كنيم عنوان داده توانيم بگيريم و به از اين را مي

هايي دارد كه افـزوده   م اعتبار الزم را ندارد و چه خألدهي هايي كه انجام مي با بررسيواقعاً 
اند و ديگر جاي سخن تـازه   يم آخرين سخن را گفتهچون همواره اين نيست كه بگوي. شود

آرمـاني و  لحـاظ   بـه مين رويكـرد هـم،   هاي جديد بياوريم و سو توانيم ديدگاه ما مي. نيست
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شود، ولي  هاي كاربردي مي گذاري و سوگيري هست، كه يك بخش آن همان جنبه ارزش
  .فراتر از آن است

  
اسالمي شدن علـوم اجتمـاعي و رويكردهـاي مختلـف در      تجربة«: سخنراني

  »شدن خصوص اسالمي
  السالم دكتر پارسانيا تحج: سخنران

بـه  . اسالمي شدن علوم اجتماعي مطـرح شـود   كه تجربةيك بحث در مورد اين است 
 .گزارش داده شود ،اين معنا كه مسائلي كه رخ داد

تاريخچـه را بيـان    كـه  جنـاب آقـاي پوريـاني رسـيدم     هـاي  صحبت ي ازمن به قسمت
آن حركـت اوليـه را ذكـر     نيـز  جناب آقاي رجبي. دو سه نسل بيان كردندمثالً  .كردند مي

 همـانطور كـه  . كـنم  اصالح ميهاي جناب آقاي پورياني را  قسمتي از صحبتالبته . كردند
 دي عراقي حلقـة اي محمبيان كردند، ايشان و جناب آقاي ميرسپاه و آق جناب آقاي رجبي

ما آن موقع دانشـگاه تهـران   . ال كردندبودند كه خدمت آقاي مصباح آن كار را فع اي اوليه
به قم آمدم و آنجا مستقر شـدم و   1360البته من ديگر از . علوم اجتماعي بوديمدانشجوي 

  .كردند نبودند، ولي شركت مي اول در حلقة زاده ظاهراً همچنين آقاي تقي
به هر حال؛ كار ديگر اين است كه اين تجربـه و گـزارش را تحليـل كنـيم كـه چـه        

حـال،  . با دشواري پـيش برونـد   تسهيل شوند و يا احياناً ها عواملي دخالت داشتند كه مسير
چـون  . تحليل عوامل دروني خود نظام معرفتي نيز هست. اجتماعي داردهاي  تحليل زمينه

اي هـم   الت نظريـه و تحوها  ساختار دروني و نظريهلحاظ  بهدر اين سه دهه  شناسي جامعه
كه داشته است، تحوالت در چگونگي اين مواجهـات مـا   التي را پيدا كرده و خود اين تحو

كـنم خيلـي از    مـن فكـر مـي   . بايد شناسايي شـود  ها اين. تأثيرگذار بوده و تأثيرگذار هست
  .ايد دشوارتر بودآن موقع ش. به معنايي تسهيل هم شده استها  زمينه
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براي اين تحليل، چون بحث در مورد تجربه اسالمي شدن علوم اجتماعي در ايـران و   
تواند مفيد واقـع   شدن مي سالمياجهت روشن شدن مطلب، اشاره به معناي جهان هست، 

به هر حال دانش اجتماعي، البته در بيـاني كـه    .چه مسيري بايد انجام شود بايد ديد. شود
شدن علوم اجتمـاعي نيـز مشـخص     جناب آقاي رجبي داشتند، مقداري برداشت از اسالمي

 هـا   بعضـي . شـد  شدن مطـرح مـي   ، سه برداشت از اسالميديعني با اين سه رويكر. شد مي
گوينـد كـه بـا     بي مـي را برداشت تهذي اول برداشتمثالً  .اند و نام نيزگذاشتند تحليل كرده

. اي كه انجام شد بيشتر رويكرد تهـذيبي بـود   هاست و معتقد هستند كه حركت اوليه نظريه
هـاي معرفتـي    گيرند و مقداري با ابعاد اعتقادي و يـا زمينـه   را ميها  به اين معنا كه نظريه
و يـا  . كنند جاهايي كه اصطكاك دارد را حـل كننـد   شوند و سعي مي خودشان مواجهه مي

  .را نشان دهندها  تشابهاتي را كه وجود دارد، اين تشابهات و زمينه
خواهد مي و دانش اجتماعي نظرية اجتماعياگر . است يتر م، رويكرد بنياديرويكرد دو 

ر اسـالمي  تفكّ معرفتي متناسب با حوزةهاي  رنگ اسالمي داشته باشد، بايد مبادي و زمينه
لذا بيانشان اين بود كه برگرديم و نگاه . منظر بيايد روي آن مبادي سوار شده باشد و از آن

را شناختيم  ها كنيم كه هويت اين علم، اصول و مبادي موضوع آن چيست، البته وقتي اين
شـود   شناسي بنيادين است كه نسبت به علم مي نوعي روش. شود خوبي براي ما مي تجربة

يعنـي آن  . و يـك مجهـول داريـم    شود هايش معلوم مي لما، معلو مسألة. كند و ورزيده مي
اسب بايد ديـد  تن به آورده و اين مبادي معلوم ما قاعدتاًوجود  به هايي را مبادي اينطور نظريه

ـ . ، شكل بگيـرد اين مسائل و يا اوامري كه مطرح كرديم چه نظرياتي در حاشية ب ايـن  خُ
  .ستاتر  يك رويكرد بنيادي

يعني در نسـل  . آمدوجود  به اي نيز داد، حادثهالتي كه رخ كنم در اين تحو فكر مي من 
 شناسـي  جامعـه شـد، بيشـتر در نظـام آموزشـي مـا       علوم انساني آشنا مي اولي كه با حوزة
خواسـتيم   زماني كه ما دانشـجو بـوديم وقتـي مـي    . مطرح بود 20قرن  اول كالسيك نيمه
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كرديم كه تازه  يدا ميگشتيم يكي دو تا كتاب پ يعني مي. را بفهميم كتاب نداشتيم پارسونز
بـود و از قـرن   دوركـايم  و  كنـت  يي كه بود عمـدتاً ها كتابيعني . بياييم پارسونزبه سراغ 

س ايجاد شـد  وقتي كه تربيت مدر بعداً. آمد بود كه تا اين حوزه مي وبر نوزدهم هم احتماالً
هـايي كـه    نظريهو اولين نسلي كه به آنجا رفتند، اولين كاري كه كردند اين بود كه كتاب 

گرايـي و   لي نوشتند و كارهايي كه دانشجويان انجـام دادنـد، سـاخت   جناب آقاي دكتر توس
هـايي   فصل شد و مستقالً اي بود كه به اين حوزه وارد مي كاركردگرايي، اولين كتاب نظريه
  . كرد داشت كه اين موضوع را بيان مي

علمـي   آورده بـود و جامعـة  وجود  به دانش اجتماعي به ايران آمده بود و فرهنگي را نيز
هـاي معرفتـي، يعنـي     ا با اين سطح نظري و زمينهام. متناسب با خودش را شكل داده بود

تـر   شناختي، سنگين بود و اين مبناي معرفت آن شناختي معرفتمبناي  19پوزيتيويسم قرن 
گرايـي را   يعني اين بـود كـه حـس   . آن نيز بود آنتولوژيكشناختي و  مبادي هستيحتّي  از

 غالمحسين صـديق مرحوم . كرد با خود همراه ميداد كه نوعي ماترياليسم را هم  شكل مي
چند وقت پيش . ر و تدبير بودنداي از اين تفكّ بودند، خودشان نمونه مسألهكه بنيانگذار اين 

گفت كه مـا   كرد و مي درسي را بيان مي اي داشت تجربة يكي از شاگردان ايشان در جلسه
. يكسـري مسـائل اعتقـادي بـود    . س بوديم، ايشان شروع كرد و بحثي مطرح شـد سر كال

چيسـت كـه صـحبت     هـا  ايـن  گويند الموت حـق؛  ميرد مي ب وقتي مرده ميگفت كه مرتّ
گفت كه حاال اگر من اسم آن عزيز را بگويم  ايشان مي. كنند؟ وقتي مرد تمام شد رفت مي

گفت كه حاال فـردا بيـا و   . ايشان مطرح كردممن بلند شدم و بحثي را با . شناسيد شما مي
بـرو و آن   .سـال پـيش آخونـدزاده زده اسـت     70، 60اين مسائل را  ريشة رفتيم گفت كه

  . را بخوان ها  كتاب
 كـه ايـن يقينـاً    اي با اينطور عقبه و همراهي شناسي جامعهخواهم بگويم كه فضاي  مي

در نظـام و مجموعـه روي آن    اي همراهـي ا اينطور شناسي نيست، ام ق به خود جامعهمتعلّ
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ن اين ديدگاه در واقع چيزي نبود كه شخصيت فردي مرحـوم غالمحسـي  . كرد سنگيني مي
نظري تأييد لحاظ  بهاين را  ،)يعني پوزيتيويسم(نظري  آن زمينة. صديق باشد و مطرح كند

وقتي كـه علـم   . توانستيم داشته باشيم هم مي شناسي با صور مختلفي ا ما جامعهام. كرد مي
نـاب   يعني يك جنبـة . شمولي هم دارد جهان آيد، داعية با صورت پوزيتيويستي خودش مي

اي دارد كه بـا   است و داراي هويتي است، يك مباديخود را دارد و اينكه داراي شناسنامه 
م قـرن بيسـتم   در نيمـه دو  آير. علم نيست يا گويد علم است همان تعريفي كه از خود مي

كردم بـا همـان تعريفـي كـه از      هايي كه بيان مي خيلي از حرف وين من در حلقةگفت  مي
ـ  . هم نداشتندتوجه  دادم علمي نبود و علم ارائه مي دسـت   ههمين كه معرفت از راه حـس ب

ـ   هعلم است و آنچه كه از راه حس ب ،آيد ن را بـا چـه روش   دست نيايد علم نيست، خـود اي
  . ند و قس علي هذاگويند ثابت كرد علمي كه دارند مي

اش نرم كرد عقبهلحاظ  بهفلسفه علم رخ داده بود، اين دانش را  التي كه در حوزةتحو .
مـا هـم وارد شـد و آن شـكل      به بعد به تدريج در جامعة 70از دهة  يعني اين موارد تقريباً
كه علم آن است كه  شناسي داشت، شناسي براي خود جامعه هاي جامعه سختي را كه آموزه

دست بيايد، آن هم با تعريف پوزيتيويستي خودش، فاصله گذاشتن بين علم  هاز راه تجربه ب
في كردند جدا از هم معرّ دو حلقةكامالً  را ها شد و اين و دانش با آن تعريفي كه مطرح مي

 -م را كه جناب آقاي رجبي بيان كردنـد دو مطلب نوع انگارة. روپاشي مواجه شدبا نوعي ف
شـود علـم در    يعني وقتي دانسته مـي . فضاي زياد قابل مطرح كردني هم نبوددر آن فضا، 

گويم  اينكه مي. علم نيستند ها و بسترهاي معرفتي دارد كه اينها  ساختار دروني خود زمينه
كنيم هنـوز   يعني وقتي داريم اينطوري صحبت مي. است علمعلم نيست، با نظر به تعريف 

  .زنيم ميمن در فضاي فرهنگي حرف  نظر به
علمـي   جامعة. مفاهيم در فرهنگ آمده است به هر حال در قرن نوزدهم و بيستم اين 

ــل از آن    ــارف قب ــره المع ــه از اصــحاب دائ ــود را شــكل داده و آن جامع ــا خ  ،متناســب ب
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مفهـوم  . اسـت   مفهومي ايجاد كـرده فات خودش را در حوزة،و تصرّها  ها، فاصله كشي صف
قرن بيستم هم اين تقابل  اول .با فلسفه پيدا كرده است را علم، در قرن نوزدهم اين تقابل

به هر حال . شد به يك معني بكار برده مي علمو  فلسفهيعني . به اين صورت وجود نداشت
ـ وجود  به هاي معرفتي بندي بين حوزه مفاهيم ديوارهايي را براي تقسيم اين ن آورده و در اي

  .كند آيند، ارتباط و تعامل برقرار كردن زياد ظرفيت پيدا نمي ميها  بستر وقتي كه آموزه
 لي كه آمدنـد و همكـاري كردنـد حضـرت     در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نسل او

 هـاي فلسـفة   عقبـه  ها اين. آقاي رجبي و جناب آقاي ميرسپاه، شاگردان آقاي مصباح بودند
و لذا بـا يـك   . شناسي شوند گرفته بودند معرفتي و حوزوي خود را قبل از اينكه وارد جامعه

برخوردهـاي آقايـان بـا    . آمدنـد  ظرفيت و استغناء حـوزوي خودشـان بـه ايـن تعامـل مـي      
مـي كـه وارد   امـا نسـل دو  . مطالعاتي هست جلسات و حوزةبار در آن  اولين ،شناسي جامعه
لي هستند كه همـين اسـاتيد دانشـگاه تهـران و عزيـزان ديگـر       نس شوند در اين حوزه، مي
هايي هستند كـه   يعني طلبه. كنند منتقل مي نانمفهومي را به آهاي  آيند و همين حوزه مي

خـود آقـاي    شان بـه انـدازة   هاي حوزوي عقبه ها هيچكدام از اين. اند مقداري سطح خوانده
 هـا  هشان نسـبت بـه علـم، بخشـي از آن    و نگاها  رجبي و دوستان ديگر نيست و در انگاره

شناسـي   شان هم با اينكه بـا جامعـه   كنند و نوع تعامل فضاي كالسيك را منتقل ميكامالً 
. هـايي كـه وجـود دارد    يعني گرفتن نظريه. در حد تهذيب است ،موجود چگونه مواجه شود

م و كـه نسـل دو  اي اسـت   اين تجربه. اين داريم يا نداريم ببينيم در آيات چقدر متناسب با
حـال در دفتـر همكـاري جريـان     . دهد شكل داده است نوع كارهايي كه در دفتر انجام مي

من يكي از نقدهايي كه به دفتر همكاري دارم اين اسـت كـه   . آيد ميوجود  به ديگري هم
م به اين شكل آمد و در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه چندين رشته شكل گرفـت  نسل دو

هـاي مشـترك    بعد هم كـه فلسـفه آمـد و كـالس    . نگرفت فلسفه بود و گروهي كه شكل
فلسـفه   در حـوزة  هـا  يعنـي ايـن  . غرب را آموزش دادند را گذاشتند، در آنجا فلسفة فلسفي
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ريـزي شـده باشـد و بـراي انسـجام       ا آنطور كه برنامهنداشتند امها  اسالمي، نه اينكه طلبه
شـوند و بـه    اين نسل داريم كه از دفتر جدا مـي اي از  ما حاشيهحتّي  لذا. تدبيري شود نبود

شـوند و بخشـي هـم در همـان حـد كـار بـاقي         كشيده مـي  فضاي كالسيك بيرون دفتر،
هـاي   سـپس البتـه نسـل جديـد و حركـت     . به بعد است 70 مانند و اين مربوط به دهة مي

  .شود اي است كه در قم دارد واقع مي اين تجربه ؛شود جديدي آغاز مي
هســتند  58هـاي   كــه ورودي اول يعنــي نسـل . اي هـم در تهــران داريـم   مـا تجربــه  
هم يـك   انآن .اند هاي ديني آمده و علقه ها فرهنگ عمومي با باور اند كه از حوزة اييه بچه
هـاي   شـما رسـاله  . تربيت مدرس هستند اول آيند، اينان نسل شان از تهران به قم مي عده

هـاي دينـي و بـا روش تهـذيبي      همه با نوعي انگيـزه  ،را مشاهده كنيد اول دوستان نسل
آقـاي آزاد در  . اسـت  ديلتـاي و عالمه طباطبـايي   شان زاده بحث يعني آقاي رجب. اند آمده

اي بود كـه   اين تجربه ...كار كردند و فارابي آقاي خوشرو در مورد و بيروني ابوريحانمورد 
يعني . ا در علوم سياسي شدنشد، اماي كه در علوم اجتماعي  واقع شد و مقابلش هم تجربه

گفتگـو   اين تجربة. زد ها تعريض هم به اين د جواد طباطبايي كه نوعاًكاري مثل آقاي سي
توانيم بياييم به روش تهذيبي، علم اجتمـاعي را   مياصالً  نزاعش اين بود كه آيا ما و محلّ

اش هـم   داريـم و پيشـينه   ر اسالمي را بگوييم ما همتفكّ هايي از عقبة بگيريم و بعد بخش
ـ  آ .اينجا وجود دارد گفتنـد   ب ايـن دوسـتان مـي   يا اين مقدار سازگاري هم هست يا نـه؟ خُ

يـا   ايشان. چاپ كردنديي را ها كتابتوانيم اين كار را بكنيم و شاهدش هم اين بود كه  مي
هنگـي  فر يشگام هستند، معتقد بودند كه حوزةآقاي دوستدار كه حاال چقدر در اين مسأله پ

گويم كه مقداري معناي اعم از  خردورزي را مي ،ي اسالم ظرفيت خردورزي را نداردتمدنو 
آمـده اسـت   وجود  به روزي در جهان اسالم داشتيم كه اين ظرفيت در آنما نيم ،باشدعلم 

ق به خودش نبوده و عارضي بوده است و به دليل فضاي ترجمه اي كه از فرهنگ كه متعلّ
  .آمد و بعد هم افول كرديونان ايجاد شد 
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 ـ  مقص ر عرفـاني و شـهود اسـت كـه ضـد      ر اصلي در اين ماجرا عرفان اسـالمي، تفكّ
 ،آيـد  حال وقتي اين شهود در فضاي تاريخي مي. سوزاند روشنگري است و اين بستر را مي

گيـرد و   وحـي را هـم در برمـي    صـورت ديگـر انگـارة    شود و به در واقع جريان عرفاني مي
اين ديدگاه هم فكر . به هر حال، اين ممكن نيست، يعني وجود ندارد. آنجا برود تواند تا مي

يكي دو سال پيش دوسـتان مـا در حـوزه    مثالً  .نبودها  نكنيد در حوزه نيامد و در بين طلبه
سياسـي از   علـوم  وع برخـورد در علـوم اجتمـاعي از حـوزة    ا چون اين نام. بحثي را داشتند

بـا   كردند، بخشي را دقيقـاً  در علوم سياسي كار مي ،ه در حوزهدانشگاه شروع شد كساني ك
يعنـي  . ميسياسي اسـال  ميزگردي بود راجع به امكان انديشة. مطرح كردندهمين رويكرد 

آيا خردورزي و انديشه و فلسفة سياسي . بحث اين نبود كه انديشة سياسي اسالمي چيست
 هـا  تواند وجود داشته باشد؟ دو طرف اين تواند وجود داشته باشد يا نمي ديني و اسالمي مي

امكـان ايـن   اصالً  هايي بودند كه قائل بودند به اينكه ه طلبهيعني يك عد. هم طلبه بودند
تواند ديني باشد و دين فضاي ديگـري دارد و برخـي از    خردورزي سياسي نمي. وجود ندارد

  .خواستند اثبات كنند كه امكان دارد هم ميها  طلبه
اي از فضاي دانشگاه  ه فضاي حوزه، فضاي گسسته و بريدهداشته باشيد كتوجه  يعني 

. وجـود دارد كم و بيش  مسألههايي كه در حوزه هستند در دانشگاه هم اين  نيست و طرف
وجود داشت و كم و بـيش   ها اين يا هر دوفرق كنند، ام ها  كشي حاال ممكن است در وزن

ـ . دهد م تجربه است كه در تهران دارد رخ ميبه هر حال اين ه. هم وجود دارد نظـر  بـه ا ام 
ست و بـه  تر از اينها عميق مسألهكند و  براي اين تجربه آرام و قرار پيدا نمي مسألهمن اين 

ـ    بيان ديگر؛ ما هنوز تجربة يعنـي  . ايـم  دسـت نيـاورده   هاسالمي شدن علـوم اجتمـاعي را ب
اسالمي، نسـل   تمدنفرهنگ و  در اين جهت به دليل وقوع در حوزة هايي است كه تالش

ايم و داريم،  تاريخي داشته و يك تجربة. است و پيش رفته است اين دو سه دهه انجام داده
يعنـي وقتـي   . ايـم  تاريخي خود را هم پيدا نكرده هنوز توان بازخواني و قرائت تجربةكه ما 
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رويـم، از منظـر علـم     م اجتماعي جهان اسـالم مـي  براي عل تاريخي خود كه ما به گذشتة
 فـارابي را با پارسونز دوستاني كه . كنيم شويم يا از منظر علم مدرن رد مي مدرن مدافع مي

را پيشـتاز   ها كنند و اينمقايسه مي 1علمي شناسي جامعهرا با  ابن خلدونكنند،  مقايسه مي
اعتبـار حـق بـا كسـاني باشـد كـه        دانند، شايد به يك لحـاظ و بـه يـك    مي ها  اين جريان

مـا بايـد   . ر اشعري ببينـيم تفكّ را در حاشية خلدون ابنيعني ما بايد . شود گويند اين نمي مي
ر مشايي و مبادي آن ببينيم تا بتوانيم او را در كليت خودش قرائت تفكّ را در حاشية فارابي
گرايـي   گرايـي و تجربـه   سوي نوعي حس هو مسائل ديگر كه او را ب خلدون ابنيت علّ. كنيم
هاي كالمي خـود اوسـت و در    خاطر بستر هگيرد، ب آورد و رويكرد تجويزي را از علم مي مي

  .آن چارچوب بايد قرائت شود
ما ابتدا بايـد علـم   . توانيم برگرديم نمي »science«ما از معنا و مفهوم علمي كه شده  

نفرهنگي و  رات خود معناي علم را در حوزةرا و تطورا  هـا  ي اسالمي ببينـيم و جريـان  تمد
با خـود وجـود داشـته يـا     متناسب هاي  علم ها و بعد ببينيم در درون هر كدام از اين. ببينيم

متناسـب  هاي  آوردن علموجود  به يا ظرفيت -هايي كه دارد ت و ضعفبا قو -نداشته است
ايم و  را در شكل مدرن آن بستهما وقتي معنا و مفهوم علم . اند اند يا نداشته با خود را داشته

گرديم، وقتي كه نوع نگاه تجربي و مابعد تجربـي، كـه اصـل     تاريخي خود برمي به گذشتة
ـ       هـا  آن ، همةم ما براي تعريف علم استمسلّ ر را يـا تحـت عنـوان تـاريخ انديشـه و تفكّ
از آن  يعنـي . درست هم هست. پيشا علم هستند ها كه اين ايم از قبل گفتهيعني . بينيم مي

تفاده كـرده باشـد فقـط    منظر براي ما پيشا علم هستند و جهان جديد اگر از آن تجربه اسـ 
ـ . اگر هم استفاده نكرده باشد كه هـيچ . تواند استفاده كند همين قدر مي ا از منظـر خـود   ام

. عد صـحبت خـواهيم كـرد   علم چيست و چگونه بايد تعريف شود، اگر فرصتي باشد ب ها آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scientific sociology  
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  .مكن عذرخواهي مي
  

  »شناسي اسالمي در ايران جامعه«: عنوان سخنراني
  دكتر زاهد: سخنران

هـاي   من براي اينكه فضاي بحث عوض شود، مروري از لحاظ محتوايي روي انديشـه 
و بعـد در خـدمت   . كـنم  تان عرض مي خدمت ،حال پرداخته شده است هاي كه تا ب اجتماعي

سـال   150شما عرض كـردم از حـدود   همانطور كه خدمت . شما هستيم با پرسش و پاسخ
لـين كسـاني   از او. گيـرد  سوي تدوين علوم اجتماعي اسالمي شكل مي هپيش اين حركت ب

هـايي كـه در    كه اگر از صدر مشروطه بگذريم، كه خود او جاي بسيار تحقيق دارد، انديشه
رويكـرد   آن زمان پرداخته شد، جلوتر بياييم و از عالمه طباطبايي اگر شروع كنيم، ايشـان 

شناسـي در   يعنـي از لحـاظ هسـتي   . شناسي جمعي بـه جامعـه دارد   فلسفي با مبناي هستي
كننـد و   شناسـي را ارائـه نمـي    از لحاظ روشي مبناي معرفت. گرا هستند تفسير جامعه جمع

شناسـي يـا مطالعـات     جامعـه  بنـابراين روشـي بـراي رشـتة    . سير استشان تف بحث عمدتاً
در راسـتاي   ،هاي ايشان بيشتر حول تفسير آيـات اسـت   پردازي هنظري. شناسي ندارند جامعه

  .اجتماعي بگوييم توانيم به آن فلسفة طور خالصه مي هل اجتماعي، كه بتعقّ
شناسي روش  دهند، از لحاظ معرفت كاري را كه انجام مي شهيد صدراقتصاد  در رشتة 

 .احي كنيماقتصاد اسالمي را طرّمعتقدند كه ما بايد سيستم . پذيرند يا غالب سيستمي را مي
احكام و مفاهيم اقتصـادي   ،كنند براي اينكه اين سيستم را بسازند ابزاري را كه انتخاب مي

اسـتفاده   ،گويند از احكام اقتصادي و مفـاهيمي كـه در اقتصـاد وجـود دارد     يعني مي. است
كنيم كه نه  يسازي تالش م سيستم سپس در مرحلة. سازيم سيستم مي ها كنيم و از آن مي

يعني رهنمودشان براي ساختن ايـن سيسـتم آن اسـت    . داري شود نه سوسياليستي سرمايه
نفر بعـد  . شود بحثي در مباحث اقتصادي اين هم خودش مي. كه هيچكدام از اين دو نشود
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شناسي ايشان معتقدند كه مـا   را در نظر بگيريم، از لحاظ مبناي معرفتري شهيد مطهاگر 
ـ   قل و قلب داريم و در شناسايي همةعابزار حس و  كـار   هموضوعات بايد اين سه ابـزار را ب

شناسي معتقدند كه در جامعه هم فرد اصيل اسـت هـم جمـع و در     از لحاظ هستي. بگيريم
شناسـي   جامعه ا روشي را براي مطالعةكنند، ام ودشان اين مباحث را ارائه ميخ ةجامعكتاب 

حاصـل   ،فرماينـد  پردازي بر اساس آنچه ايشـان مـي   نظريهبنابراين يك . كنند پيشنهاد نمي
  . شود نمي

همين حس و عقل و قلب قرار  شناسي خود را بر  مصباح پايگاه معرفتاهللا حضرت آيت
از لحـاظ  . دهنـد  شناسـي خودشـان را بـر اسـاس اصـالت فـرد قـرار مـي         هستي. دهند مي

بــه تحقيقــات  نــدتوا شناســي مــي هــاي موجــود جامعــه شناســي معتقدنــد كــه روش روش
شناسي اسالمي بشود بايد روش وحيـاني   خواهيم جامعه كمك كند، و اگر مي شناسي جامعه

كنـد بـه اينكـه حـس و عقـل       هاي موجود كمك مي يعني روش. را هم به آن اضافه كنيم
كند به اينكه عقل نظري و قلـب را   هاي وحياني كمك مي كار بگيريم، و روش هابزاري را ب

تواند به ما كمك كند  شناسي است كه مي بنابراين تركيب اين دو يك روش .بگيريمكار  هب
براي تدوين علوم اجتماعي اسالمي، كه تفصيل آن را حاج آقا رجبي توضيح دادند كـه بـه   

  .افتد مي اتّفاقچه نحوي اين كار 
 هسـتند كـه    حائري شيرازيهللا آيتهايش را بررسي كردم  نفر ديگري كه من انديشه 

شناسي هم معتقـد بـه حـس و     در معرفت. ناسي خود فردگرا هستندش ايشان هم در هستي
ايشـان   ، مصـباح عـرض شـد   اهللا به همين ترتيبي كـه در مـورد آيـت   . عقل و قلب هستند

تـوانيم اسـتفاده كنـيم، هـم از      شناسـي مـي   هـاي موجـود جامعـه    معتقدند كه هم از روش
بعـد  بعد فطرت، : معتقدند انسان داراي دو بعد است  پردازي در نظريه. »وحياني«هاي  روش

اگـر  . عـد را دارد جامعه نيز همين دو ب. شود انسان را شناخت و با تعامل اين دو مي. طبيعت
عد فطرت نزديك شده و اگر دور شود بـه بعـد   به احكام اجتماعي اسالمي نزديك شود به ب
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ي بايـد تـالش كنـد كـه جامعـه      تمـاع بنابراين مديريت اج. طبيعت خود نزديك شده است
ايـن هـم   . شـود  احكام الهي در جامعه مي د فطري ميل كند كه در واقع، اشاعةعسمت ب به

  . پردازي ايشان است نوع نظريه
  حسـيني هاشـمي  اهللا آيـت كنم خيلي خالصه بيان ميكنم  آخرين نفري را كه سعي مي

ت و معتقدند كه هر سه شناسي ايشان هم بر اساس حس و عقل و قلب اس معرفت. هستند
. شناسي معتقد به اصالت فرد و جمع و رابطه هسـتند  در هستي. كار بگيريم هوسيله را بايد ب

ه عامل را شـكل  كنند از حاصل ضرب دو تا سه عامل، كه نُ البته جدولي را ايشان تهيه مي
  . شود مقداري طوالني مي دهند كه تفصيل آن جدول طبيعتاً مي

بعـد  . تغـاير، تغييـر و همـاهنگي   : ينكه ما سه اصل انكارناپذير داريـم معتقد هستند به ا
رابطة وحدت و كثرت، رابطة مكان و زمـان و  : ناپذير داريم فرمايند كه سه اصل اجتناب مي

ـ    : ناپـذير داريـم   سه مرحله باز اجتناب. ي و اختيارآگاه رابطة ل و اصـالت ربـط، اصـالت تعقّ
گيرنـد   شناسي در نظر مـي  شناسي و هستي جدول معرفت عنوان را به ها اين. اصالت فاعليت

كننـد كـه تفصـيل     را تكثير ميها  اين جدول. شناسي ايشان شود عنصر اصلي روش كه مي
  .گيرم مفصلي دارد كه وقت شما را نمي

فـي  عامـل اجتمـاعي را معرّ   164ايشان بر اساس همـين تفصـيل جداولشـان حـدود      
شود مطالعـات اجتمـاعي را    گويند با اين مدل مي مي كنند، در يك مدل اجتماعي و بعد مي

 هـا  بـه هـر صـورت ايـن    . بين عوامل را گويند، هم رابطة يعني هم عوامل را مي. پيش برد
مـن فكـر   . هاي اجتماعي است كه پرداختـه شـده اسـت    طور خيلي اجمال، انواع انديشه هب

 وداريـد   كـه رهـايي  ال يـا اظهـار نظ  ؤكنـيم در سـ   كنم كه از محضر شما استفاده مـي  مي
  .االت شما ارائه كنندؤمطالبشان را در پاسخ به س  بقيةبزرگواران انشاءاهللا

افتـاده   اتّفـاق آقاي دكتر گذار از رويكرد تهذيبي به رويكـرد بنيـادگرا چگونـه     :الؤس
اند كه  تالش كرده اول رويكرد تهذيبي است؟ يعني يعني آيا رويكرد بنيادگرا، نتيجة است؟
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پذير نشد كه يك رويكرد بنيادگرا نسبت به علوم اجتماعي از دل  شود و امكان ايجادامتزاج 
  .وجود ندارد ها اي بين آن آن خارج شود؟ يا اينكه نه، ارتباط آنچناني

خلدون يـا   ردند كه در واقع ما بايد نظر ابنآقاي پارسانيا بحثي مطرح ك :دكتر باستاني 
خودشان ببـريم و ببينـيم در آن دوره علـم چگونـه تعريـف       را به دورة تنظرا ساير صاحب

شناسي  را با جامعه توان اين آنگاه چقدر مي .توانيم برداشت درستي داشته باشيمشود تا ب مي
  ست، پيوند داد؟اكه امروزي 

عرض كنم كه يك بحث اين است كه اين سه رويكرد در واقـع   :االسالم رجبي تحج
ي واقعيت عيني چه بود؟ اين به همين شكل بود كه شروع آن اند؟ يعن چگونه سيري داشته

 اول تهـذيبي بـود و بعـد از درون آن، نـه اينكـه از      -به تعبير آقاي پارسانيا -با آن رويكرد
در همان دوره حدود نود جلسـه  . هاي معرفتي آن فراهم نبود زمينهاصالً  مدنظر نبود، چون

كه افق همفكري مقداري نزديك شـود و ايـن    مباحث ديني براي اساتيد دانشگاه گذاشتند
بنيـادين كـه در آن مجموعـه حـدود      به آن مرحلة اول نشان اين امر بود كه رسيدن ما از

  .قابل عمل نبوداصالً  نفر از اساتيد بودند 30نفر از اساتيد دانشگاه و حدود  100
 تفاهم است كه سازي براي  هاي فكري و زمينه ل، نزديك كردن افقچون آنجا نياز او

عيني، ابتدا از آن تهذيبي شـروع شـد، هرچنـد مـدنظر      بنابراين در مرحلة. گيرد صورت مي
 خواهيم بگوييم منطقـاً  مي ا يك موقعام. همان نگاه بنيادين نيز بود اول  مصباح ازاهللا آيت

يعني اگر ما بخواهيم سير منطقي و درست علمي داشته باشيم چگونه است؟  .چگونه است
ـ . شناسـي اسـت   ن طبيعي است كه رجوع ما به جامعهاي ام  يعنـي مـا   . لا بـا آن رويكـرد او

 اي كنيم، به اين لحـاظ كـه بـر چـه مبـاني      كنيم و بازكاوي مي را تحليل مي شناسي جامعه
ص و تكميـل كنـيم و سـپس بـر     بايد آن مباني را تنقيح كنيم، مشـخّ  اول ما. استوار است

شناسي، بدون  داوري ما نسبت به محتواي جامعهحتّي  .كنيماساس اين مباني بياييم عمل 
  .منقح شدن آن مباني، داوري دقيقي نيست
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موجـود،   شناسي جامعهبنابراين؛ كشف آن مباني بر اساس تحليل خود محتواي دروني  
خواسـتم ايـن را    من مي. استسوم  گيري كه رويكرد شود، و سپس نيز جهت نقطة آغاز مي

هـاي نـوآوري    هزمينـ هـم   ه اگر ما با چنين رويكردي پيش بيـاييم، طبعـاً  نيز اضافه كنم ك
 دكتـر  يعني جناب آقـاي . وجود دارد هاي تكامل ل و هم زمينههاي تحو هست و هم زمينه

هـدف ايـن   اصـالً   .درست استكامالً  بله. ند كه ما االن كه تئوري نداريمدفرموراد  قانعي
هـاي ديگـر؛ در انـرژي     ما همانطور كه در حـوزه . كنيمپردازي  است كه ما بياييم و تئوري

ما درسـت شـود    اي براي جامعة خواستيم منتظر بمانيم تا تئوري اگر مي... اي، نانو و  هسته
نشـينيم   امروز هم نباشـد صـد سـال ديگـر بـاز مـي      . من بايد شروع كرد نظر به. مانديم مي
ي ي و با همدلي جـد و با يك عزم جدما اين پتانسيل را داريم  .گوييم حاال چكار كنيم مي
  . پردازي جديد كنيم توانيم تئوري مي

  خواهيم چه چيز را تئوريزه كنيم؟ ما مي پردازي از چه چيزي؟ تئوري :دكتر گلچين
 شناسـي  جامعـه اكنـون در   هـم . خواهيم تئوريزه كنـيم  نمي لزوماً :االسالم رجبي حجت

قطعي اسـت   منزل است يا دليل منطقي يا تجربة حال آيا وحي. هاي مختلف داريم تئوري
توانيم براسـاس مبـاني خودمـان تئـوري      تر از اين وجود ندارد؟ مي كه تئوري نوين متكامل

هـاي   تئـوري  ها بعد. همانطوري كه زماني فقط تئوري پوزيتيويسم حاكم بود. جديد بسازيم
عـرض  . عقبگرد ايجاد نكردنـد شناسي شدند و  ديگر آمدند و همه نيز موجب تكامل جامعه

، تكميـل و  متناسب بـا فرهنـگ خودمـان    بنده اين است كه ما اگر آن مباني را با بازنگري
حال ممكن است تلفيـق شـود،   . دهد تئوري جديدي به ما مي ،اين مباني تنقيح كنيم، قطعاً

  .ممكن است تكميل شود و ممكن هم است كه چيز جديدي باشد
هاي دانشگاهي ما  همواره بگوييم كه چيزي كه در رساله عرض من اين است كه چرا 

خواهيـد   گويند كه اگر شما مي مي اول ،حوزوي نيز آمده استهاي  رساله هست و گاهي در
كار  ها يك چارچوب نظري از كسي بگيريد و بعد بياييم در آن چارچوب تحقيق كنيد، حتماً
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چـه اشـكالي دارد كـه    . املي نباشـد چارچوب كـ  ها چه بسا هيچكدام از اين چارچوب. كنيم
هـا،  همانطور كه در حوزة تئـوري  . ي ايجاد كنندهاي جديد صاحبنظران ما بيايند چارچوب

مـن معتقـدم كـه اگـر در تمـام ايـن       . در روشحتّي  .شده است هاي جديدي ايجاد تئوري
همـانطور كـه   . باشـيم تـوانيم سـخن جديـد داشـته      رويكردمان عوض شـود، مـي  ها  حوزه

در تمـام علـوم ايـن    . جـدا بافتـه هسـتيم    گوييم كه تافتة حال ما نمي. اند گذشتگان داشته
تحوو هـا   هـاي خـرد، تحليـل    گرفته تا نظريـه  ها  سرمشق التي را كه رخ داده است، در حد
ـ   ل ايجاد كرده است و تحوجا تحو هاي كوچك همه تببين ـ لش هـم منشـأ تفكّ ل و ر و تأم

ال يكبار ديگر بياييم با اين رويكرد و با اين مباني كاري را شـروع  ح. تضارب آرا بوده است
شناسي، همان  مطمئن باشيم كه هم براي خود علم جامعه ،كنيم، كه اگر اين كار را كرديم

شناسـي را   راد فرمودند كه باالخره آن جايگاه رسـمي جامعـه   اي كه جناب آقاي قانعي نكته
ر ما علم يا تئوري كارآمد و نظريـه و روش كارآمـد در   من اگ نظر بهخواهند بگيرند،  كه مي

تواند جايگاه علـم   ريزي كنيم، بيشترين چيزي كه مي را بتوانيم پايهفرهنگ بومي خودمان 
  .كارآمدي آن در فرهنگ جامعه است را در افق باال تعيين كند،

در حـل  ايـم،   اگر ما بتوانيم بگوييم بر اساس اين مسيري كه تا به حال سـپري كـرده   
معضالت اين درصد را پيشرفت كرديم، حال مسير ديگري را انتخاب كنـيم كـه دو برابـر    

رسمي سياسي داشته  تبليغ و يا اينكه پشتوانة كه نيست هيچ نيازي مطمئناً. پيشرفت كنيم
بايـد خـودش خـودش را    . يعني علم اينچنين است. كند خودش را تثبيت مي آنخود . باشد

هـم  واقعاً  اگر ما با رويكرد جديد برويم و نگران اين هم نباشيم، يعني بنابراين. تثبيت كند
مـان را و   معتقد باشيم، آن چيزي كه حضرت امام زياد روي آن تأكيد كرد كه ما خودباوري

مـا   .موفـق خـواهيم شـد    شود توان داريـم،  ر ميما فراتر از آن چيزي كه تصواصالً  اينكه
ت اسالمي، مثل كشتي ام«: فرمايد ت اسالمي كه ميامتعبيري در قرآن داريم در توصيف 

ه ايـن  شود، همان كسي كـ  شود و بزرگ مي كارند ستبر مي الي را كه مياست كه وقتي نه
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  . »آيد كه چطور آنقدر پر شاخ و برگ و پر ثمر شده است نهال را كاشته به شگفتي مي
ر ريد كه خودمـان هـم تصـو   ي پيش برويم چيزي را خواهيم آفاگر با عزم جدواقعاً  ما 
. را قوي گرفت افق. كيد من اين است كه رويكرد را بايد عوض كردبنابراين تأ. كرديم نمي

شاگردي كردن خـوب اسـت، امـا شـاگرد     : رهبر انقالب كه فرمودند اين فرمايش حكيمانة
سال ره صد خباأل. بايد استفاده كنيم ها ما از علم جديد و از تجارب آن. ماندن خوب نيست

ا اگر بناي ما بر اين باشد كه مـا همـواره همينطـور باشـيم،     ام. اند پيشتر از ما حركت كرده
ما بايد . اين درست نيست. رويم وند و ما نيز دنبال همان مسير مير همينطور جلو مي ها آن

  .مقطعي هم براي استاد شدن خودمان بگذاريم و شاگرد نمانيم
هـاي علمـي    ما در حوزه همانطور كه جامعة -توانيم ميبرويم  اگر با اين رويكرد پيش 

اين حوزه را نيز شكوفا كنيم و جايگاه واقعي علوم اجتماعي كـه   -ديگر شكوفا شده است 
هـاي علمـي ديگـر     رشـته  نظر من شايد منظر ديني از همة بهجايگاه بسيار مهمي است و 

پايه و ديگر علـوم،   در علوم اگر ترديد كنيم كه. يعني روح اسالم با اين عجين است. است
اسـالم مـدافع آن اسـت، حتمـاً     توانيم بگوييم كه حتماً ا آنچه كه مياسالم سخني دارد، ام 

شناسـي   تواند موجب شـكوفايي آن شـود، جامعـه    اسالم در خصوص آن سخني دارد و مي
ن در تبليغ و گسترش دين اسـالم دارد نيـز همـي   حتّي  است و آنچه كه بيشترين كاربرد را

  .است
گويد اين علم  مي. ن دارددتعبيري در مورد علم تدبير م فارابي :االسالم پارسانيا حجت

خواهـد   مـي  وي. است براي جامعه آن وليدر ميان علوم، مثل علم طب است براي انسان 
و  وزن هر علم ديگر چقدر بايـد باشـد   نسبت به ديگر علوم مصداق علم نافع بيان كند كه

ايـن علـم اسـت كـه      .گـذاري شـود   سياسـت  آن حوزه چقدر رشد داده شود ويد در عالم با
  . كند علوم را تعيين مي قيةسرنوشت ب

خلدون يا فـارابي يـا    تي سراغ معناي علم در ديدگاه ابنمطلبي را كه فرموديد كه ما وق
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اعلـم االنسـان مـا لـم يعلـم      كتاب علم هسـت،  اصالً  رويم، خود مفهوم علم كه قرآن مي
موجود؟ يعني با ايـن حـوزه ترديـدي     شناسي جامعهكند با علم  ارتباطي پيدا مي هست، چه

لحـاظ   بـه شناسي موجود در ذيل مفهومي كه از علم شده است، هـم   نيست كه علم جامعه
اي در علـم   ما تجربه الًا اوام. اي كه پيدا كرده، شكل گرفته است روشي و هم حجم تجربه

 فهوم علم كه چقدر دگرگون شده است؛تجربه كه ببينيم خود منسبت به اين . مدرن داريم
متأسفانه تغييرات مفهوم علم در ايران به سرعتي كه تغييرات مفهـوم علـم در غـرب پيـدا     

اگر جايي هم آمـده، يعنـي در حـوزة فلسـفة علـم      . ر نشده است و نيامده استكرده، متغي
ل معنـاي علـم در   يعني تحو. ده استمشغولين به علوم جزئي نيام قلمرويي آمده، در حوزة

به بعد بودند، در خود فيزيك و فيزيكدانان بـا   60 ، از كساني كه در اين حوزه از دهةغرب
 ها كردند و ديدند اين خودشان را دنبال ميهاي  رمنُنيز بود، يعني  هاي فيزيكي آنان دغدغه

هـاي   اين معنـا، تحليـل   لذا اولين كساني كه در. گويند علمي نيست به آن مفهومي كه مي
ل با جامعة علمي، يعني جـوامعي كـه علـم درجـة     ي ايجاد كردند وجدارتبـاط   داشـتند،  او

همـه   هـا  ، اينفايرابن، الكاتوش، نكوهتامس يعني مثل . در فيزيك رخ داد ،برقرار كردند
اثـر   يعني ايـن . شناسان نيز اثر گذاشت ؛ و سپس آثار اين امر براي جامعهفيزيكدان هستند
 هـا  ارتباط ارزش اي حوزة گونه خواست به فرانكفورت را كه مي يعني حلقة. نيز بالفاصله آمد

، اين امر كـار را  رشد كندتوانست درون آن  منطقي نميلحاظ  به را با قلمرو علم بيان كند و
مـدرن   تر و پست سوي رويكردهاي بنيادي هرا ب انم آننيز تسهيل كرد و نسل دو انبراي آن

  .اندكش
 پوزيتيويسـم و  كنتبگيريد، تا  هوسرليعني شما از . معناي علم چندين بار عوض شد 

مي كه به نوعي بـا پوزيتيويسـم همچنـان عجـين اسـت، تـا       و نگاه تفه ديلتايبگيريد، تا 
و  هايـدگر كـه بشـود    اگزيستانساين را داشته باشيد، تا رويكردهاي  پراگماتيسمو  پيرس

كمتـر در   ها هاي اجتماعي دارند، كه اين رويكردهاي وجودي كه نسبت به مسائل و تحليل
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در فضاي آكادميك و كـاربردي در خـود غـرب     ها خيلي از اين. فضاي علمي ما آمده است
لين بار است كـه  من او گويد ظاهراً مي ريتزر ؛70-80از دهة مثالً  يعني. نيز دير آمده است

سال حيات اجتماعي  50، 40 ها يعني اين. كنم در كتاب كالسيك وارد مي ارها  فرانكفورتي
هـاي   شواهد ديگري هـم هسـت و جريـان   . اند ا هنوز در اين قلمرو نيامده بودهاند، ام داشته

هم ممكـن اسـت بـه ايـن      ها  ا دير يا زود اينام. اند ديگري هم وجود دارند كه هنوز نيامده
  .حوزه وارد شوند

 اي كـه در   ما هـر فلسـفه  . از معناي علم داريما در همين علم تجربي چندين قرائت ام
يعنـي  . ايـم  نـوعي مواجهـة عملـي داشـته    پـردازي و   غرب آمد در حاشية آن نوعي تئوري

كـذب و بـا   با صدق، با كـذب، بـا مفهـوم صـدق و     . با علم دارد پراگماتيسمبرخوردي كه 
 .كنـد  ا باز هم كـار خـودش را مـي   رو كرده است ام چيز را زير و همه. مفهوم مطابقت دارد

آيـد بـا آن    مـي  پديدارشناسـي و آنچه كـه در   شوتزيا . كند آمار نيز كار خودش را ميحتّي 
كنـد   شود باز سعي مي كشيده مي شناسي جامعهبه كند تا  لي كه پديدارشناسي ايجاد ميتحو

  . ارتباط خودش را با قلمرو تجربه معنا كند و بيايد
سرنوشـت   باز هـم  ،آوريد شي و اين امور را نيز به ميان ميارز وقتي كه حوزةحتّي  شما

ارتباط سـطوح مختلـف عقالنيـت و نـوع     در ا ام. كننده است تجربه در جاي خودش تعيين
تجـويزي و   ه از علم داريم، آيا علـم فقـط جنبـة تبيينـي دارد يـا جنبـة      ع و برداشتي كتوقّ

كسي جـرأت نداشـت    60شد؟ وقتي ما دانشجو بوديم، تا دهةته باتواند داش انتقادي نيز مي
اگـر  هـا   ا امروز در نظريـه ام. توانست داشته باشد يا نه تجويزي نيز مي بگويد كه علم جنبة
بايد بـه ايـن مسـائل وارد     يعني قاعدتاً. آورد  نپردازد كالسش كم ميها  كسي به اين نظريه

آمد چـون نظريـه    شناسي مي ي، ما تا مفهوم روششناس اكنون غير از بحث روش هم. بشود
ـ     اينكه؛ يك حـوزه اول   :كند در حاشية خودش دو كار مي ال اي را متناسـب بـا خـودش فع

يعنـي مـا روش   . كنـد  م اينكه يـك روش كـاربردي را بـراي آن تعيـين مـي     وو د. كند مي
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كند كه كدام  بيان ميكنيم و خود نظريه  كاربردي را متناسب با نظريه و موضوع تعيين مي
  .موضوع براي من مهم است

 خواهد به  اين يعني روشي كه مي آيد؟ گيرد و پديد مي ا خود نظريه چگونه شكل ميام
االن چند سالي است دانشگاه تهران . ايم چنين درسي را نداشته بپردازد؛ ما يك طرح نظريه

اين را  ها خيلي از دانشگاه. باشداين واحد را گذاشته است كه شايد تربيت معلم نيز گذاشته 
ذهنـي دانشـجو و    يعني پرداختن به اين مسائل مسـألة . دان ندارند، آن هم در ارشد گذاشته

هايي است كه در ايـن حـوزه    االن هم كه گذاشته شده است از درس. استاد ما نبوده است
 -شناسـي مـا   امعهيكي از دالئل اين است كه ج. استاد نيز نداريم كه بخواهد به آن بپردازد

كه به اين حوزه وارد شدند كساني  وقتي منتقل شد و آمد، نوعاً -عنوان يك علم تجربي به
يعنـي آنجـا از فلسـفه    . نداشـتند توجـه   ارتباط اين دانش با مبادي فلسفي خودش به حلقة

هرچنـد آن عـالم   . آمـد  جوشـيد و تـا حاشـيه و قلمـرو خـود در مجموعـه مـي        خودش مي
شـد و آن   دانست، اما آن فلسفه در دپارتمان كناري تدريس مي سفه را نميشناس فل جامعه

  .كرد راحمايت مي
توانـد موضـوع و ابعـاد و     نظـري كـه مـي    ال سخن بر سر اين است كه ايـن حـوزة  ح 
مـي اسـت؟ توصـيفي اسـت؟ يـا فقـط       آيا اين روش تفه ؛ل كندهاي كاربردي را فعاّ روش

مواجـه هسـتيم و    هـا  ايـن  تجربي است يا انتقادي؟ ما با همة تبييني است؟ حال تببين آن
در  آييـد او يقينـاً   مي فارابيوقتي كه شما سراغ . كند برخورد مي ها اين دانشجوي ما با همة

ا عقل او و ام. كند كه تجربه جاي خودش را دارد مبادي علمي خودش صورتي را تعيين مي
 رشد ابنرويكرد . عقالنيت انتقادي نيز دارد الًكام. عقالنيت او فقط عقالنيت تجربي نيست

 رشـد  ابنوقتي به  ،دهد در آن كاري كه دارد انجام مي جابريمن ديدم . انتقادي نيز هست
شـناخت  . كردنـد  تي بود كه مطرح مـي اين را مد. گويد اين انتقادي است كند مي اشاره مي
ا اين انتقاد انتقادي خواهد شد، ام گيرد حتماً شكل مي كه در حوزة فلسفه اسالمي اجتماعي
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و نـوع   أآن هـم بـه دليـل مبـد     .فـرق دارد   فرانكفورتي و هابرماس كـامالً  با انتقاد حوزة
  .عقالنيتي است كه دارد

تـوانيم   آييم نمـي  كه مي كنتييعني ما با نگاه . سياسي نيز جزء علم است سفةاينجا فل 
 كنتـي آن چيزي كه ما از منظر اصالً  آنجا. بين فلسفه و علم اجتماعي تفكيك قائل شويم

اگـر از ايـن زاويـه    . كنيم، آن بخش را نيز درون دانـش خـود دارد   جدا مي پوزيتيويستييا 
نيـز   ها  اين حوزه. تواند نظام دهد تواند تجويزي باشد و مي بينيم كه اين علم مي مي ،بياييم

آن هاي  جايگاه. خودش را نيز دارد ا جاي تجربةام ،علم است، يعني مفهوم علم آمده است
  .شود نيز جدا مي

از طريق اش بعدها،  اجتماعي فلسفة با را داريم كهويه كمس ابندر قرن چهارم و پنجم  
خـود   مـم اال تجـارب در . كند ميترجمه ويه را كمس شان كار ابنكه اي شويم ميخواجه آشنا 

تجـويزي   ديگري كه در حـوزة  رود و سپس در حوزة سراغ  يك حوزه و قلمرو ديگري مي
فقـه   گويـد  چـه كسـي مـي    ،فقه اجتمـاعي  در حوزة. گردد است، به فقه اجتماعي ما بازمي

علـم فقـه    علمـي بـه انـدازة    مند نيست؟ در جهان امروز شايد علم نيست و روش اجتماعي
-15 ،خواهد روش استنباطي خودش را كار كنـد  يعني يك طلبه وقتي مي. روشمند نيست

ي روشي شش جلد، هشت جلد و ده ها كتابكند و  سال روزي يك ساعت دارد كار مي 10
نگـاه   پوزيتيويسـتي ا اگر با عينك تعريف ام. ب اين روش استخُ. شود جلد دارد نوشته مي

 ا شـما در فـارابي مجموعـة   ام. هاي ديگر است و يا حوزه دانشيا . علم نيستند ها اين ،كنيد
دارد و هـاي جـدايي    منطـق . از هم گسسته نيست الًبينيد كه او مياين موراد را در علومي 

البته جايگـاه تجربـه آن نيـز درجـاي خـودش      . نامد هاي اجتماعي مختلف را علم مي حوزه
  . تواند تعيين كند هست و مي

شـما  . آن نيـز دليـل دارد   كه توانيم اين جمع را داشته باشيم؛ نمي خلدون ابنالبته در   
آينـد   امروز نيز مي. ال هستندكه حضور دارند، علم اجتماعي دارند، فع ظاهرگراياني را داريد
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 در خود جهانِ. شود خودش معنا مي زمينة اين در بستر و. شود از آن حاصل مي طالبانيزمو 
ند علم خاصـي را هـم   اگر بياي ها  هاي مختلف داريم كه هر كدام از اين ع نيز ما جريانتشي
 .گـويم  فيزيكي نمـي  اجازةلحاظ  به. وجود آيد هعلمي ديگر ب دهند حوزة اجازه نمي. آورند مي

شـان   البته اگر قـدرت دسـت  . وجود بيايد هدهد اين دانش ب شان اجازه نمي بستر ذهنياصالً 
توانـد   مـي هـايي اسـت كـه     حوزهها   اين. اجتماعي نيز در آن مسير نخواهند داد بيايد اجازة

  .ببخشيد. پيامدهاي خودش را دارد ،در قلمرو تجربهها   مطرح شود و هر كدام از اين
وارد دانشـگاه تهـران    1354من سـال  . خيلي سپاسگزارم :سيامك زند رضويدكتر  -

مرحوم آقاي دكتر صديقي، آقاي نراقي،  كه اساتيدي هم بودند. شود سال مي 36شدم كه  
 از عرصـة اصـالً   سـال  35چـون در ايـن   . انـد  از آن جملـه  رانراد و ديگـ  مرحوم منـوچهر 

يك گزينه اين است يا . ن استنگراني وجودي من چيزي معي. ام شناسي خارج نشده جامعه
و بعضي همكاران دانشـگاهي كمـك    شدديدگاهي كه سي سال پيش فرمودند شروع  كه
براي خودش درس تعريف كند، عنوان يك رويكرد  ، قرار است دوباره احيا شود و بهاند هكرد

  .ما بيايد بنويسد، انتشارات بدهد و به حوزة عمومي رشتة مطلب
قـرار   - خـوانم  مـي هـا    آن چيزي كه من بيشتر در روزنامه –ديگر آن است كه  گزينة 

علوم اجتماعي در محاق قـرار بگيـرد، تـا زمـاني كـه آن بحـث جديـد دوبـاره          است رشتة
حاصل اين سـي  . استاد عزيز فرمودند نقد مباني و داوري استاي كه  كلمه. بازنويسي شود
ا نگاه كوچكي هـم بـه   ام. شناسي تجويزي است جامعهها    اين اًاتّفاق. هاست و پنج سال اين

بر اساس  ،آيد به دفتر شما مي ها  كتابكه اين ها   بعد. من اين نگراني را دارم. دارد ماركس
  .با مباني سازگار نيستب اين گويند كه خُ اين مباني مي

شناسي و بحران منـابع طبيعـي تجديـد شـونده در      جامعه: خوانم من عناوين آن را مي 
گـر  شـود كـرد؟ حـال ا    كار مـي  هرود؟ و چ چرا مي ؛رود ب همه چيز دارد از بين ميخُ. ايران

بـود تكليـف كتـاب    چه كه شما از آن قرائتـي داريـد سـازگار ن   يكباره اين مفاهيم پايه با آن
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بعـد  . ندهيـد آن را  شما اجازه تدريساست چاپ را داده است، ممكن  چيست؟ ارشاد اجازة
گرديم؟ من نگرانـي   ما داريم به چه زماني بازمي. جلد سفيد آن مقابل دانشگاه فروخته شود

من پنج سال آنجا با يك . و مديريت بحران تجربه شناسي جامعهمثالً  يا. دارم بسيار زيادي
شود؟ چـرا فرمانـدار عـوض     اينكه چرا آنجا شورش مي. كودك كار كرديمانجمن دوستان 

ـ . دارد كرايـب  يـان كرديم؟ باز نگاهي به  كار مي هشود؟ ما مديريت بحران را بايد چ مي ب خُ
  .وجود دارد ها  باز دوباره اين نگراني. دارد ماركسنيز نگاهي به  كرايب

راي مـن در ايـن جلسـه روشـن     كنم شما تكليف را حداقل ب من صادقانه خواهش مي 
آيا شما تصميم داريد دوباره رويكـردي را بـاب كنيـد كـه بنـده نقـدهايي بـر شـما         . كنيد
نويسيد كه همـه لـذت خـواهيم بـرد و خـرد       مي ها  كتابنويسم و شما نقدهايي بر اين  مي

يا اينكه قرار اسـت   ور قضاوت خواهند كرد؟جمعي نه فقط حوزه دانشجويان، بلكه كل كش
توانـد  ن ،ارشاد ، با وجود تأييد وزارتاز داوري تأييد نشدها   نگران باشم كه حال اگر اين من

  .ال خيلي واضح و روشني دارم، ببخشيدؤمن س. و غيره مورد استفاده قرار گيرددر درس 
مـن  . اين است جناب آقاي دكتر پارسـانيا  كه من داشتم دقيقاًسؤالي  :قنبري دكتر علي

سياسـي در اسـالم وجـود    بگويند امكان اينكه انديشه و مفـاهيم   ها  كه بعضي را راين تصو
در مـورد   اقل مستشرقين اين مطالـب را به بعد حد 1950 از دهة. نداشته باشد، قبول ندارم

نـد تـا   را خوانده يا ترجمـه كـرده بود   ها ان ما نيز كه آناند و استاد زياد مطرح كردهاسالم، 
ولـي مـوردي را كـه    . شود تدريس نيز ميحتّي  شان ترجمه و ردانط شاگاكنون نيز توس هم

ري وجـود داشـته   براي من جالب بود اين بود كه جنابعالي فرموديد در حوزه نيز چنين تفكّ
كه به منـابع  ها   اين چطور در حوزه ايجاد شد؟ براي من جالب است كه ميان حوزوي. است

  ايجاد شد؟ اناي براي آن مرتبه چنين فكر انحرافي ، چطور يكاند آشنا بوده اسالمي كامالً
و هـم   ،اي هم سابقه ،هم دلي. جوره به شما نزديك هستم من كه همه :دكتر گلچين-
م بـه سـي سـال تجربـه نگـاه      يخواه عرض كنم كه ما از يك موضع همدردي مي. مكاني
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اري را كـه  دهـيم و كـ   اي كـه مـي   ايم، االن كجا هستيم و وعـده  كنيم و ببينيم كجا بوده
ايـم؟ چقـدر    چقدر به جلـو آمـده   .در نظر داريم چيستخواهيم انجام دهيم و چيزي كه  مي

گـوييم ممكـن اسـت؟ منتهـي آيـا       عنوان ايده مي ايم؟ چقدر آن چيزي كه به حركت كرده
  . دانم مجالي هست كه اينجا اين بحث مطرح شود يا نه نمي

و  هـا   ت مفهومي، اهل جداسـازي اليـه  من از دوستان عزيز، از بزرگواراني كه اهل دقّ
خـوبي و   فكـري را بـه  هـاي   كه نسبت بـين حـوزه  تقاضا دارم  ،مختلف هستندهاي  ساحت

چندان پسنديده نيست يا آن بحث  نظر بهبينيم كه  هايي مي درستي توضيح دهند، يك خلط
هستند؟ ما  يا اين دو چيز ديگري پوزيتيويسمآيا علم يعني همان . ام زايايي كه مطرح كرده

عنـوان يـك    بـه  پوزيتيويسمكنيم منظورمان  پوزيتيويستيپردازي  خواهيم تئوري وقتي مي
 پوزيتيويسـم شناسانه؟ و يا بـه   شناسانه؟ يك بينش معرفت فلسفه است؟ يك بينش هستي

  گيريم؟ گيريم؟ از كدام ساحت به آن ايراد مي شناسي ايراد مي عنوان روش به
در . ران اسـت هاست اين نيز بحث متفكّ سر توضيح واقعيتث جنگ و جدال بر اگر بح

اگـر بحـث   . كننـد  شان را مطـرح مـي   كنند و نظرات با هم بحث مي ها  تفسير و فهم پديده
ي هـاي  شوم بعضي از اين نكته ه نميولي من متوج. روشي است باز هم مباحثاتي وجود دارد

رماييد بياييم از مباني شروع كنـيم،  ف كه مي حاج آقا ه اين دغدغةشود يا اينك كه مطرح مي
اي و فلسـفي دارد و بـا آن    شوم كه دوستان ما يعني كسي كه پرورش حوزه ه ميمن متوج

اصول مانند روش فقه، كار كرده مثالً  خصوص كه گفتند در بحث هعلوم حوزوي و عقلي، ب
نقد مباني به نقـد   باخواهد از يك دو دوتا چهار تاي عقلي و از مباني بيايد، و بعد  مي ،باشد

  .ريزي مباني به توليد فرآورده برسد يا از پايهفرآورده برسد؛ 
محكـم و   ين سي سال بازگو شده است، يـك ايـدة  ب در طول اكه مرتّ اين امر ظاهراً 

ممكن است؟ و خود علم اينطوري حركت واقعاً  ا آياام. شايد جزمي نسبت به آن وجود دارد
آيـا  شناسـي علـم،    اند؟ چه تاريخ علم، چه جامعه گونه حركت كرده كرده است؟ عالمان اين
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نقـد كـرد؟   آن را  شود رود؟ يا اينگونه مي گويد كه معرفت اينگونه پيش مي اين را به ما مي
مبـاني  اگـر  با مباني نسبتي دارند، اما چگونه نسبتي دارند؟ آيا ما  ها درست است كه تئوري

االتي راجـع بـه   ؤشـود؟ يـك مجموعـه سـ     خـارج مـي   مستقيم از آن تئوري حتماً ،بچينيم
تـوانيم انجـام    كنيم كـه مـي   ايم و فكر مي راجع به چيزهايي كه تا به حال گفته. هاست اين

  .بدهيم
خلـدون در   ا آنچه كه ابـن ام ر اشعري باشد؛تفكّ خلدون در حاشية پذيرم كه ابن من مي 

اين فهم خوب بوده يـا   آيا خودش ارائه داده است، سطح تجربي و كاربردي در فهم جامعة
اي از  توانيم بكنيم؟ ما چه استفاده بد بوده است؟ ايراد داشته يا نداشته است؟ چه كمكي مي

ب برگـرديم  توانيم بكنيم؟ از چيزي كه داشته و روشي كه داشته است؟ اين كه مرتّ آن مي
ـ   اشكالي . به مباني و در آنجا بحث كنيم درست نيست راي فهـم بهتـر كسـي    نـدارد، مـا ب

ا ارزيـابي هـر   معرفتي او را بكاويم، امهاي  هاي اجتماعي فرهنگي يا زمينه توانيم زمينه مي
بـراي نمـره دادن و   . ارزيابي آن مستقل استهاي  در ساحت علم باشد، راهمثالً  حرف اگر

  .پذيرش يا رد آن كار ديگري بايد كرد
يعني علم مدني، در واقع فارابي آنجـا   ،ارسانيا فرمودنداي كه جناب پ راجع به آن جمله 

اي را كـه   مـن جملـه  . گويـد  كنـد و از سـودمندي آن مـي    از نوعي علم اجتماعي دفاع مي
فرموديد اين علم مدني يا تدبير من است، در واقع يعني اينكـه كسـي بدانـد كـه مدينـه      د

ـ    ساحتي خاص است، اجتماع يك ساحت خاص است و بايد از ايـن  الع سـاحت خـاص اطّ
ام و براي كسـي كـه   العات آن را مديريت كرد و براي پيشوا و امداشت و بر اساس آن اطّ

  . اين ضرورت دارد ،كند دارد مديريت مي
خواهد نسـبت خـود را بـا پيشـينيان يـا معاصـرانش بگويـد،         خلدون وقتي مي ابنحتّي 

چيزي كـه مـن    و ؛تر افتهي تكاملواهد نشان دهد كه اين امر، دنبالة آن كار است ولي خ مي
ام همان تدبير مدني يا علم مدني و سياسـت مـدني فـارابي     خلدون توليد كرده عنوان ابن به
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بيـاييم  .  گذاري بود و من در مقام فهم و شـناخت  چون آن در مقام عمل و سياست. نيست
ه  پشـت سـر   اي است كـ  اي كه ناشي از تجربه ها، ولي با فروتني بار ديگر با همان دغدغه

هايي است كه دوستشـان داريـم و اگـر     ايم، ناشي از همان اصالت حقيقت و ارزش گذاشته
خواهيم كه به آن وفادار باشيم برگرديم و بدون تكرار مكررات يكبار ديگر مـرور   مي حقيقتاً
ايـم؟ چـه ممكـن اسـت و چـه ممكـن نيسـت؟         چه گفته .ايم كار كرده هكه چببينيم كنيم 

  .بط نگفته باشمر اميدوارم بي
ال من اين اسـت كـه بـاالخره نـوعي     ؤس. ر دارمعرض سپاس و تشكّ: دكتر غفاري -

اسـالمي شـدن را بپـذيريم،     اين امكان تجربـة حتّي  تجربه نيز بايد كمك بكند كه اگر ما
ئل داشـتند،  مروري بـر ايـن مسـا    پارسانيااكنون رويكردهاي مختلفي كه جناب آقاي دكتر

كيد روي اين نكته است كـه  تأ علوم اجتماعي وجود دارند، اساساً حوزةرويكردهايي كه در 
اي كـه   امر اجتماعي را بايد بپذيريم و اگر با نگاه نقدي به مـتن اجتمـاعي تـاريخي    الًما او

انـد و فـراوان نيـز     هاي ديني ما و در متون ما نيز مطرح شده داريم نگاه كنيم كه در آموزه
مـان   بايد موضع ورود پيدا كنيم، اساساًها   خواهيم به آن ي ما ميا به هر حال وقتهستند، ام

شناسـي   شناسـي و روش  شناسـي، معرفـت   را نسبت به امر اجتماعي از سـه حيـث هسـتي   
  .ص كنيممشخّ
 خره دنبال اين هستيم كـه پـارادايمي را   عد كه امروز مطرح است و ما باألآيا اين سه ب

در واقع هر چه مي خواهيم بگذاريم، چه پارادايم در واقع داشته باشيم، اسم اين پارادايم را 
اسالمي بگذاريم، چه پارادايم نوين و چه پارادايم ديگر، موضع ما در رابطه با اين سه مورد 

رويكردهاي مختلفي كه اكنـون وجـود دارنـد در    . چيست؟ اين سه مورد براي ما حق دارند
نشجويان تعليم دهيم، به نوعي بر اساس ايـن  را به داها   خواهيم آن شناسي و ما مي جامعه

كنيم كه  هر كدام  كنيم و بيان مي دهيم و مقايسه مي را با هم تطبيق ميها   سه بخش آن
قـرار بگيـرد   هـا    اي دارند؟ اگر بنا باشد اين پارادايمي نيـز در كنـار آن   چه داعيهها   از اين
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، كه مـا اكنـون ايـن را در آثـار     باالطبع بايد موضع خودش را در اين سه بعد مشخص كند
و اگـر  . كنيم يا كمتر هست و در علوم اجتماعي ورود پيدا نكرده اسـت  موجود مشاهده نمي
اند و بـه   هاي ديگر داده هاي ديگر به كرات جاي خودشان را به پارادايم چنين شود پارادايم

ا خواهـد داشـت؟   آيا اين نيز چنـين ويژگـي ر  . هاي مختلف را داريم مي بينيم نوعي قرائت
چگونه خواهند بود؟ و بعـد اگـر   ها   مختلفي وجود خواهد داشت؟ و آيا تغيير آنهاي  قرائت

اين را اگر روشـن   چگونه خواهد بود؟ خواسته باشيم اين را با صفت اسالمي نيز بكار ببريم
  .شوم كنيد ممنون مي

يكي دو نكته در خصـوص بحـث   . اساتيد استفاده كردم هاي از فرمايش :دكتر يوسفي 
. توانند پاسـخ دهنـد   آيد كه هر كدام از دوستان مي م مينظر بهشدن علوم اجتماعي  اسالمي

جاي اينكه بگوييم بحث ديدگاه اسالم، بگوييم بحث صـاحبنظران ديـدگاه اسـالم    هل، باو .
كرد در كنار ساير رويكردهـايي  عنوان يك روي ديدگاه صاحبنظران اسالمي را بهسپس اين 

نظـر   كـه نيـز صـاحب   هـا    چـون ايـن  . قـرار دهـيم   ،شـود  شناسي بيـان مـي   كه در جامعه
هـر   -سـت اتوجه  كه كمتر مورد -شان بازگرديم شناسي هستند، اگر به منشأ مذهبي جامعه

ـ تـدي  نيز سابقة ها  تعدادي از اين ق دارند و بعضاًكدام به يك مرام مذهبي تعلّ د ولـي  ن دارن
خواهم بگويم كـه ايـن    به هر صورت مي. غير ديني دارند يا سابقة. هستتوجه  كمتر مورد

  .شود سابقه خيلي لحاظ نمي
كه در شرايطي كه فهم فعلي ما از علوم اجتماعي يا از هر موضوع علمـي  م ايندو نكتة 

تـوانيم صـفت    ل در ساير علوم است، چگونه ما ميديگري خيلي متأثرتر از پيشرفت و تحو
اختصاصي را براي علوم اجتماعي قائل شويم در صورتي كه اين علم و شناخت را از منابع 

اگر نگاه كنيم همـة اساتيد را كه اينجا بيان شد هاي مثالً فرمايش .كنيم خذ ميدي أمتعد ، 
شـما در   هـاي  از فرمـايش  اي بخـش عمـده  . دينـي نيسـت  هاي  در چارچوب آموزش ها آن

شكلي نسبت داديـد   شگاهي است كه شما عرض كرديد و بههاي نوين دان چارچوب آموزش
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چگونـه در ايـن چـارچوبي كـه شـما      . ايـد  هايي كه در چارچوب ديگري آموخته به آموزش
كنيـد، ايـن دسـتاورد را بـه صـفت اسـالمي        خـذ مـي  د أآموزش و شناخت را از منابع متعد

  توانيد توصيف كنيد؟ مي
در اين  كه علوم اجتماعي اسالمي ممكن هست،گر بپذيريم ا م و عملي اينكهسو نكتة 

مـثالً   تـوان داشـت؛   صورت به تعداد اديان و مكاتب بايد قائل باشيم كه علوم اجتماعي مي
علـوم اجتمـاعي   مـثالً   .هـا  سيحي، يهودي، بودايي و ساير فرقـه علوم اجتماعي اسالمي، م

شـود؟   ذهني چگونه ممكن مي در آن صورت اين فهم بين فرهنگي و بين. اسالمي شيعي
امكان ارتباط ميان فرهنگي و امكـان  اصالً  يعني. در شرايطي كه اشتراك مفهومي نيست

را مطـرح  عاي مـا  شود؟ اگر هر كسي همين اد مفاهمه در مقياس بشري چگونه ممكن مي
ـ  گرايي در علوم اجتماعي در همه همين فرقهمثالً  سازد،  وجـود بيايـد، هـزاران علـوم     هجا ب

  در آن صورت فهم بين ذهني چگونه حاصل خواهد شد؟ اجتماعي شكل بگيرد،
بـود، مـن    اسالمي شدن علوم اجتماعي تجربةچون عنوان ميزگرد  :دكتر قانعي راد -

خواهيم ارزيابي كنـيم و   اين كار مي عنوان نتيجة رم اين بود كه چيزي را بهانتظار و يا تصو
. آن مطـرح شـد   ا حاال بيشتر تاريخچـة اشته است، امبشناسيم كه اين تجربه چه توليدي د

 ،يعني محصول و محتواي معرفتي اين تجربه چه بود ؟ و اگر بشود ايـن كـار را انجـام داد   
نسبت به علوم  -يعني در اين جلسه شد -شود ولي بر حسب تعاريفي مي. خوب است خيلي

يعني . ستزيتيويستي هتماعي، مقداري گرايش پواجتماعي ديني يا اسالمي شدن علوم اج
چنـد كـه بـا نقـد     هر. داردشود خودش گـرايش پوزيتيويسـتي    هايي كه االن زده مي حرف

سـازي   چون هـدفش نظـام  . ش پوزيتيويست استآيد، ولي خود پوزيتيويستي به ميدان مي
سـت و هـدفش شـكل     هـا  هدفش كنترل آدم. ست ها يعني هدفش شكل دادن آدم. است

حـال  . سـت  هـا  طور كلي دنبال اين حـرف  هاين پوزتيويست ب دادن به نظام خاصي است و
سـازي   اصطالح با اين تعريف اگر كاربرد علوم اجتماعي براي نظام ، بد باشد و بهخوب باشد
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مهندســي اجتمــاعي گــرايش پوزيتيويســتم در . اســت، يعنــي بــراي مهندســي اجتمــاعي
  .كند شناسي ما را نمايندگي مي جامعه
گـرايش   رسانيا فرمودند ما هم داريـم، امـا  كه جناب پا -انتقاديدر مورد گرايش مثالً  

شناسـي   گرايش انتقادي در جامعه و كلّ هابرماس -كند فرق مي هابرماسانتقادي با مورد 
شناسي انتقادي اسالمي از چه  حال جامعه. كند از ستم دولت و بازار نسبت به انسان نقد مي

وانين قـدرت كـه   ق رة قوانين بازار، پول و سيطرةنسبت به سيطها   كند؟ اين چيزي نقد مي
حال اين مباني انتقادي كه در علـوم  . كنند نقد مي ،شود عمومي مي منجر به تحريف حوزة

  آن كجاست؟ ، چه هست و نمونةاجتماعي اسالمي وجود دارد
ـ    . بايـد گذاشـته شـود   هايي  ديگر اين است كه فرق نكتة  ر مـا كـالم اجتمـاعي و تفكّ
اجتماعي، تفاسير اجتماعي، اصول اجتماعي، فقـه   همچنين فلسفة. قبول داريم ماعي رااجت

كنيم كه چرا در اين زمينه  شما را نقد مي اًاتّفاقاجتماعي و حديث اجتماعي را قبول داريم و 
ص را در اين زمينه تخص چون داعية. ايد نكرده ها كار هستيد و هيچ كاري در اين زمينه كم

كالم اجتماعي نداريم؟ چـرا  چرا . آورديد ين بايد چيزهايي در اين عرصه ميبنابرا. ايد داشته
و الهيـات جامعـه    تئولـوژي ات كالمي در كل مجلّ كل حوزة علميه قم در سال، پنج مقالة

همـانطور كـه    .كاري كرده است در اين حوزه كمواقعاً  وكند تواند چاپ و توليد علمي  نمي
كـه مـن البتـه    . تئوري نداريد كـه جنـاب رجبـي فرمودنـد     توانيد به ما بگوييد چرا شما مي

ـ  گفـتم در خصـوص   . طـور مطلـق نگفـتم    هموضوع خاصي را گفتم كه تئوري نداريم اما ب
شـود مـديريت    مطرح شده تئوري نداريم كه ببينيم در واقع چگونه مـي  اي كه اخيراً لهمسأ

  .كنيم عظيم داخلي غفلت ميهاي  جهاني كرد، در حالي كه از ضعف
ببينيـد در ايـن سـه    . كار كنند و تئوري داشته باشند ها  حال دوستان بايد در اين زمينه 

علـوم   رخي از اين مباحث تحت عنـوان فلسـفة  ب بمبنايي هم كه آقاي رجبي فرمودند، خُ
شناسي معرفـت   برخي تحت عنوان جامعه اصلي علوم اجتماعي است؛اجتماعي مورد بحث 
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. »meta-science«  ،»meta-theory«مفاهيمي مثل رد؛گي مورد بحث و بررسي قرار مي
ايـن كارهـايي را كـه شـما      آيند و همـة  صورت سيستماتيك مي را داريم كه به ها تمام اين

رتر ثّآشنا شويد و مؤ ها دهند و خوب است كه شما نيز با آن انجام مي ،دهيد داريد انجام مي
شـناختي   شـناختي و انسـان   شـناختي، معرفـت   يعني مباني ارزش. كار كنيد ها  در اين زمينه

براي مثال آقاي ريترز و خيلـي افـراد ديگـر    . كنند متاتئوري بررسي مي را با شيوة ها  نظريه
 و امثال »meta- science« ،»meta-cognition« اند؛ درباب كه در دنيا اين كار را كرده

  .خيلي كار شده است ها اين
 كننـدة  آيـد شـما مصـرف    مـي  نظـر  بـه كـه   سـت  هـا   بخشي از اين مربوط بـه آرمـان   
ـ  خواهيد كه جامعه شناسي هستيد و مي جامعه كـار   هشناسي را متناسب با نيازهاي خودتان ب
 وزارت كشـور بـا   سازمان بهزيستي يـا مثالً  ممكن است كه. آن هم اشكالي ندارد ؛بگيريد
گويند كه اين  سپس مي .خواهند از دانش اجتماعي استفاده كنندبا اهدافي كه دارند بتوجه 

گذارنـد و   بخش خوب است، اين بخش مناسب است، اين بخش نامناسب است، گفتگو مي
تـان   شناسي شما هم بـراي كـاربرد و پيشـبرد رسـالت     دانش جامعه. كنند پروژه تعريف مي

مطالعـات جوانـان، در    باشد؛ كما اينكه در غرب ايـن رشـتة   تواند مفيد عنوان روحاني مي به
ـ   ط اساتيد تـدريس مـي  جود دارد و توسكليسا و گوينـد كـه مـا     اينكـه مـي   سـبب  هشـود، ب

از تبليغات كنيم و بايد بدانيم كه در مطالعات جوانان چگونـه بايـد   براي جوانان خواهيم  مي
  .كنيماستفاده آن 

كـه جنابعـالي فرموديـد از     اي بنـدي  كنم راجـع بـه تقسـيم    ديگري را عرض مي نكتة 
ايـن   نظر من يـك تحريفـي در   بهنام برديد،  ها از آنكه  اي ن اجتماعيريروحانيان و متفكّ
پوپر هـم ايـن سـه را     الًاو. حس و عقل و قلب را نيز قبول دارندها   اين. قضايا وجود دارد

 كنـيم  مـي قبول دارد و يك مقداري من و شما نيز داريـم از موضـع دانشـجويان صـحبت     
، گوييم حس مـال علـم اسـت    ما مي. كنيم ايجاد ميو تحريف هاي روحانيت  انديشه بابدر
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كـه  در حالي. اين سه را قبول دارندها   عقل مال فلسفه است، قلب هم مال دين است و اين
حال بنده پوپر را كـه گفـتم چـون    . شما بخوانيد. علم امروزه نيز قبول دارد را فلسفة ها اين

ل دارد و معتقد اسـت كـه خيلـي از    قبو. كند ر ميشود كه پوزتيويستي تفكّ ر ميخيلي تصو
ـ  تان برمي تان و از روح تان است از قلب از ذهن ها ايده وقتـي   كشـفيات  ا در حـوزة خيزد، ام
توانيد بگوييد ديشب بر قلب من اين  كنيد، شما نمي »justify« راآن  خواهيد براي من مي

  .كنيد جاستيفايگذشته است كه اينطور است، اين را بايد بر مبناي معيارهاي علمي 
 164ايشـان  . خيلي كوتاهي كه فرموديد آقاي حسـيني هاشـمي گفتنـد    باز يك نكتة 

اين چند تا مـوردي را  آيا خواهم ببينم  من مي. اند مورد در مطالعات اجتماعي را تعيين كرده
ديگـري  . اجتمـاعي اسـت   سـرماية  هـا  يكي از آن .اند كه من به آن عالقه دارم را نيز ديده

مدني است و ديگـري نيـز مفهـوم ايـدئولوژي      يكي مفهوم جامعة ژموني است ومفهوم ه
آيا ايشان هم اين موارد را بيان كردند  -كنم شناسي معرفت كار مي چون من جامعه -است،
  يا نه؟

اسالم يك سپهر معرفتي داريم، كه اين سـپهر معرفتـي نـاظر بـر      ما در حوزة :سؤال
معرفت شكل گرفتـه   في است كه در حوزةمختلهاي  نديسيپليو  ها  معارف مختلف و دانش

فلسفي را در تاريخ اسـالم داريـم كـه همـانطور كـه در اسـالم        -ما رويكرد كالمي. است
دادند و تبـديل شـد بـه     ها هايي در اسالم پيدا كرد و نظم نويني به آنءازا به ، ماترجمه شد

مسـائل را در فضـاي   كـرد و   دي كـه مسـائل فلسـفي را تحليـل مـي     مجد ديسيپلينيك 
اسـالمي   كارآيي فلسفة اًاتّفاق. كرد محتوايي كه خودشان نظم را ايجاد كردند، باز توليد مي

ــ ــاريخ آن، ب ــي ســبب ايجــاد يــك نظــام  هدر ت ــافتگي درون ــومي اســت ، ي ــراكم مفه  و ت
حال هر مقدار كه ما ادعا كنـيم  . است در آن نظام مفهومي خودش پذيري معاني بيني پيش

صورت  زرگاني آمدند و اين مجموعه را بهب. صورت گرفته است اتّفاقاين . است موفق بوده
  . اند نظام مطرح كرده
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دوسـتاني  حتّـي   كنم كـه  هاي ديگر، مثل رويكرد ارتباطي اسالم، حس مي ما در حوزه 
تـر   رويكرد ارتباطي اسالم بسيار قوي. اند وارد نشده ،كه عالقمندند در اين حوزه بحث كنند

تـر   تر و عمليـاتي  تر و كاربردي رويكرد كالمي و فلسفي اسالم است و بسيار هم عقالنياز 
ها   اين متن وجود دارد، ولي ما نيامديم اين. فرمايند هايي كه دوستان مي همين گاليه. است

 بـه حـل مسـألة    هـا  مي سامان دهيم و از طريق ساماندهي آنهاي منظّ ارهزگ صورت بهرا 
ال ؤدر واقـع سـ  . همين بحث اسـت  دقيقاً ،كنند اي كه دوستان مي اشاره .اجتماعي بپردازيم

من به نوعي منسجم كردن بحث دوستان نيز هست، در عـين اينكـه تأييـد بيـان ديـدگاه      
  .شناسي نيز هست اسالمي شدن جامعه

نگـاه  مثالً  هايي كه وجود دارد، هاي ايدئولوژيك و يا ديدگاه نگاه معرفتي يا ديدگاهدر  
هـاي وجـودي    هـاي سـاحت   و بخش ها دانش ، سرايت دارد در همةمدرن فمنيسم يا پست

بينيد، در هنـر   مدرن را در تربيت و آموزش مي شما نگاه پستمثالً  .مديريت اجتماع و فكر
مـدرن   مـدرن داريـم، سياسـت پسـت     بينيد، فوتبال پست بينيد، در بحث زيباشناسي مي مي

داريم، مديريت داريم، ارتش داريم، امنيت داريـم، اقتصـاد   مدرن  پست شناسي جامعهداريم، 
اسـالمي يكسـري    در حـوزة مثالً  .داريم، فلسفه داريم، اين يك رشته به هم پيوسته است

سـري مفـاهيم    شود به اينكـه مـا از يـك    ميمنجر ها   صال اينمفاهيم بنيادي داريم كه اتّ
كنم بخشـي از آن مربـوط    فكر مياين متأسفانه . هاي مختلف حمل شويم اساسي به حوزه

چـارچوب و  . سـت هـا    اسالمي در اين حـوزه  اركرد انديشمندان و بزرگان حوزة فلسفةبه ك
هـا    اند و هـر كـدام از ايـن    يوند دادن اين عناصر به هم ندادههاي الزم را براي پ زيرساخت

عناصـري  يك . شوند اسالمي پيدا مي ظر يك به يك از هم گسيخته در حوزةتنا صورت به
قابليـت  . سـائل اجتمـاعي نيسـتند   پاسـخگوي م  هـا  در قرآن و در روايت، و ايـن  ،در اسالم

توانيم از اين مجموعه نظم نويني ايجاد كنيم و در واقع، بحث بنده  بيني ندارند و نمي پيش
خواهيم به مسائل بـدهيم و اينكـه مـا فاقـد      كه ما مي اي بندي نظري اين است كه صورت
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را به هـم   ها هاي مختلفي هستيم كه اين فلسفه حوزةيك آرايش معاني منظم و كارآمد در 
  . صانتقال دهد و جريان و ساختار درختي  ايجاد كند از يكسري مفاهيم مشخّ

االت را ؤسـ  ،دهنـد  كـنم كـه برادرانـي كـه پاسـخ مـي       مي من درخواست :دكتر زاهد-
ه را تمـام  ديگـر جلسـ   دقيقة 20 اهللا د كه انشاءبندي كنن بندي بفرمايند و طوري دسته دسته

  . داده شوداهللا هم انشاء ها  الؤس كنيم و در ضمن پاسخ همة
 -ي فرمودنـد وكه جناب آقاي زند رضـ  -ال و نگرانيؤلين ساو  :االسالم رجبي حجت 

كـه آيـا بـراي تكامـل     دربـاب اين كنـيم   در اين نشست ما داريـم يـك بحـث علمـي مـي     
ي كـه در نظـر   عـ براي كارآمـدي آن، بـراي جايگـاه رفي    .كاري بايد كردشناسي چه  جامعه
سازيم كه حال بگوييم  يم و نه تصميمگير ايد كرد؟ اين كه ما نه جمع تصميماند چه ب گرفته

 ،ال كنيـد ؤكار نـداريم و اگـر از مـا سـ    ها   به اين كاراصالً  كنند و كار مي هكتاب شما را چ
ما بگوييد اين است كـه   و اگر در حوزة. قيق شده استتاب تحمعنايش اين است كه اين ك
ـ ؤم هـا   ايد و ده ايد و تحقيق كرده شما در مديريت بحران رفته ايـد و   ه ف را شناسـايي كـرد  لّ

حـال ممكـن   . توانيد آن را مديريت كنيـد  گونه مي ايد اين عناصر اثربخش بوده و اين گفته
اينكـه  بـه  و  اسـت بنابراين نگـاه علمـي   . ديگر را نيز افزود فةلّؤاست كه بگوييم بايد دو م

هـا     مباني اين نظريهمگر آقاي گلچين فرمودند كه . راد اشاره كردند آقاي قانعي ،تأثيرگذارند
ي پـوپر همـين  . م اسـت ديگر مسلّها، در كل ساختار  اثرگذاري مباني در نظريه !سازد را مي

شناسي با انسان و  ه ما همواره در مباحث جامعهكنند ك كه ذكر خيرشان گذشت تصريح مي
را تعيـين   هـا   اين است كه سرنوشت نظريه. مواجه هستيم ،ي چيستطوركلّ هاينكه انسان ب

دانيـد، فرضـيات يـا مفروضـات      كه خودتان بيشـتر از مـن مـي    گلدنرهمين آقاي . كند مي
اگر  ها بسياري از نظريه گويد كه و بعد مي ؛اي اي و زمينه كنند، حوزه مختلفي كه فرض مي

بنـابراين  . گونه اسـت  ساختارشان نيز اين. ن استشوند معلول اي شوند يا پذيرفته مي رد مي
نظريه اين نيست كـه   تنها عامل سازندة البته. ترديدي نيست كه اين مباني اثرگذار هستند
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چيـزي را  كسـي چنـين   . ص شدنيز مشخّ ها  نظريه ايم و همة بگوييم مباني را درست كرده
كند عا نمياد.  

بعد هم اين است كه ببينيم ما هر سنخ از مسـائلي را كـه داريـم، همـانطور كـه       نكتة 
مباحث عقلـي  .  روش اثبات و داوري خاص خود را دارد، محك ارزيابي خودش را نيز دارد

آن چيـزي كـه مـا    . توانيم رد كنـيم  نيم و مباحث تجربي را با عقل نميتوا را با تجربه نمي
عرض كرديم اين است كه اين مبنا اگر باطل بود، دليل بر اين است كه بطالن آن بر اين 

. اين بايـد تصـحيح شـود   . ن، متأثر از مبناي غلط استآبخشي از  طبعاً. گذارد رو بنا اثر مي
حال اگـر   ،يك نظريه وقتي تناقض دروني دارد. كما اينكه تناقض دروني بحث عقلي است

قابـل   ،هزار هم بگوييم تجربه كرديم، يك نظريـه كـه در درون خـودش متنـاقض اسـت     
ي همين است و ما بايـد بـا   هاي ديگري نيز وجود دارد، اما اصل كلّ مكانيسم. اعتماد نيست

  .همان متد خاص خودش ارزيابي كنيم
ـ  . شـود  ديني بودن نيز يعني آنچه كه از منظر ديني تأييد مي  ه را نيـز اگـر   يعنـي تجرب

از . ديني اسـت  ،پذيرد خودش مي اعتبار گيريم و دين در محدودة خودش با درجة كار مي هب
. شـود  ديني مـي  ،كند در چارچوب خود و آنجا كه روايي و پايايي دارد عقل هم استفاده مي

ـ  ديني اين نيست كه منحصراً خـواهيم   مـي  اًا اگـر بگـوييم منحصـر   از وحي گرفته شود، ام
اين يك معناي ديني اسـت و ديگـر اينكـه،     ديني؛هاي  سازيم فقط بر اساس آموزهعلمي ب

تجربه جايگاه خـود را دارد، عقـل هـم    . ديني يعني آنچه كه با مباني ديني پذيرفتني است
جايگاه خاص خود را  - البته اگر اعتبار دارد -هاي شهودي نيز جايگاه خود را دارد، دريافت

انحصـار  . بهـره گرفـت   هـا  گاه خود كه روايـي دارنـد بايـد از آن   پس هر كدام در جاي. دارد
طرق و زاويه و كانال ما به جهان خارج فقط تجربه  تنها  كنيم كه شناختي را نفي مي روش
  .باشد
در مـورد   ،راد خاطرشـان باشـد   جنـاب آقـاي قـانعي    اگـر  ديگر هم اين است كه نكتة 
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معرفت كنفرانسي را در حضور ايشان ارائه كرديم و قبـل از آن هـم خـدمت     شناسي جامعه
توجـه   معرفت شناسي جامعهبه  مطرح كرديم و مقاالتي را نوشتيم؛ لي طرح آن رادكتر توكّ

دانيم چون چنين حقايقي وجـود دارد، بيـاييم از ايـن     ما مي اًاتّفاق. دانيم چيست داريم و مي
ولي  وجود دارد، ها بنابراين اين. با رويكرد ديگر واكاوي كنيم منظر بر اساس مباني ديني و

  . دهد خود را ارائه مي رفت نيز در اين چارچوب خاص، تحليلشناسي مع جامعه
ديگري باز كنيم و از آن منظـر نگـاه    حوزة. اييم افق ديگري را باز كنيمگوييم بي ما مي

همچنين . هيم از اين منظر كار كنيمشناسي معرفت انجام د خواهيم جامعه كنيم كه اگر مي
ام و از ايـن   داشتهتوجه  بنابراين من با آن مخالف نيستم، به آن هم. شناسي فرهنگ جامعه

شناسان و فيلسوفان اجتماعي معتقدند كـه كـاري را    خواهم بگويم كه خود جامعه منظر مي
چيزي بر خالف متد عام علمـي و  . بايد انجام بگيرد و مبنايي است ،ايم كه ما پيشنهاد داده

  .كند كه با چه رويكردي برويم ا فرق ميگوييم، ام فكري بشر نمي
يـك  . نام وحـي بـه واقعيـت وجـود دارد     هديگري بهاي  بنابراين ما معتقديم كه كانال 

بهـره   ها  كانال يد از همةقعيت وجود دارد كه ما بانام عقل براي رسيدن به وا هكانال ديگر ب
 تنهـا  چيسـت؟ يـا   ،راه رسيدن ما به واقعيت تجربه اسـت  تنها دليل ما براي اينكه. بگيريم

شناختي را  كند فقط تجربه است؟ اين انحصار روش جاستيفايتواند مطلب را  دليلي كه مي
تكميلـي   تةنك. منافاتي با مباحث شما نداردافق كالن را ديدن هيچ  ،بنابراين. بايد شكست

كنم كه فرمودند ديدگاه آقاي مصباح فردگرا  ديگري در فرمايش جناب آقاي زاهد بيان مي
كيـد  أيعنـي ايشـان ت  . هسـت متقابـل هـم    گراِي گرا و كنش ، ولي در عين حال ارتباطست

متقابـل اعتبـار    متقابل و جنبةهم كنش  ،بسياري بر ارتباطات دارند كه ما هم بحث ارتباط
من . فلسفي و ديني كه دارند ولي در حوزه و با آن چارچوب معرفتكنش نمادين را داريم، 

  .خيلي خشنودم كه در محضر شما حضور پيدا كردم و استفاده كردم
نيست، بلكه دوستان نظرات خـود  و پاسخ  عرض كنم كه بحث پرسش :دكتر پارسانيا
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نظرات مبحثي باز شد كـه هـر كـدام نيـاز بـه نشسـت        را بيان كردند و در هر كدام از اين
 . چند جلسه بحث مطرح شود ها طلبد براي هر كدام از محور مستقلي دارد كه مي

گفتم پرسش و پاسـخ  «: با خودم گفتمكردند  من زماني كه دوستان بحث را مطرح مي
مثبت اين بحـث هـم ايـن اسـت كـه       بابي براي گفتگو است و نقطة ها اين .»!يعني چي؟

، هر كـدام  كنند كند و وقتي دو نفر راجع به موضوعي صحبت مي زاواياي بحث را بيان مي
. شـود  سادگي گفتگو منتقـل نمـي   ، بهكه چندين سال تأمل كرده اي ذهني با عقبه و زمينة

 تـوان داشـت   عي هـم نمـي  شود و تـوقّ  كردم كه مفاهمه برقرار نمي من گاهي احساس مي
ها   برخي از بحث. بحثي كه ارائه شده است در اين چهار، پنج دقيقه با اين مباني بيان شود

شويم كه چند جلسـه طـول    ه ميكنيم متوج ل ميوقتي تأم ،شود كه در نشستي مطرح مي
ما فرصت علمي كنم اين فضا براي  كشد تا زاواياي آن به بحث گذاشته شود و فكر مي مي

هـاي معرفتـي مـا     يعني چـالش . يعني آبستن جهش علمي هستيم .فرهنگي مناسبي است
تـاريخي و فرهنگـي و    هـايي اسـت كـه در حـوزة     تر از چالش جانبه تر و همه بسيار گسترده

قـي قـرار   مسـائل تـاريخي بسـيار متفرّ    ةما در بستر مواجهـ  .گيرد ني خاصي شكل ميتمد
 چيزي نيست كه ما در گذشتةمجموعه، و حل اين  ايم و اين مجموعه بايد حل شود گرفته

مواجـه  يعني ما با مسـائلي  . ايم و يا جهان غرب با مسير خودش كرده تاريخي خود كار مي
  .فرهنگي را حل كنيم هستيم كه بايد مسائل مواجهة اين دو حوزة

يقـين دارم كـه   . كـنم  بيان مـي  ،وجود داردها  را كه در اين حوزه هايي ال نكتهدر هر ح
اي از بحـث   ا زاويهشود، ام كننده نيست و همة ابعاد آن نيز منتقل نمي قانعبحث من خيلي 

 .»شـود؟  اين مسائل چگونه در حـوزه وارد مـي  « :فرمودند كه در نكتة اول. دهد را ارائه مي
سـت كـه دو   خواستم به اين موضوع اشاره كنم كه فكر نكنيم كه مسائل فكري مسـائلي ا 

ديگر اند با دو زبان با يكـ  وجود دارد و دو نفر نشسته) حوزه در دانشگاه و( برايش بندي گروه
من . دناين مسائل، مسائل تاريخي ما هستند و در هر دو جا نيز حضور دار. گويند سخن مي
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 مـي كـه در دانشـگاه    نقدي را كه به دفتر حوزه و دانشگاه بيان كردم اين بود كه نسـل دو
البتـه حـوزه نيـز    . ن فضاي دانشگاهي بودندنسل فراگيرا. نسل گفتگو نبودند وجود داشت،

تـر از آنچـه كـه در دانشـگاه      يجـد ها   لذا خيلي از بحث. نياز دارد كه اين كار انجام بشود
بينيـد كـه در    ا نمـي جريـاني ر  يعني شـما تقريبـاً  . شود شود در حوزه نيز بيان مي مطرح مي

فلسفي و تاريخي باشد و شخصـي يـا    اي در حاشية زمينة دانشگاه فضاي معرفتي و نظريه
 اًاتّفاقـ . آن نيز موردي بود كـه بيـان كـردم    نمونة. آن را نمايندگي نكرده باشداي  مجموعه

يعنـي چـالش   . كنـد  تاريخي و فرهنگي را حوزوي زودتر احساس مـي لحاظ  بهله بودن مسأ
  . بيند را بيشتر ميها   و آمد و شدها   هويتي خود و درگيري

هـاي مختلـف    قشر وسيعي از طالب را داريم كـه در رشـته   ،ما در حوزهدر هر صورت 
انـد كـه در سـطح دكتـرا كـار       ي را فـراهم كـرده  يها اند يا زمينه صي يا خودشان آمدهتخص
در حـال  . يسـه نيسـت  اي كه وجود دارد اينكه از لحاظ كميتي قابل مقا نكته ولي. كنند مي

انديشـة اجتمـاعي   . ايم مسلمين را دائر كرده ارشد تاريخ دانش اجتماعي حاضر در قم رشتة
سـه   -اي وجـود دارد و دو  سطح چهار كه در خود سيسـتم حـوزه   معاصر مسلمين را، رسالة

 وارد شـدند و  ،اند ارشد علوم اجتماعي داشته كارشناسي هاي آن دوره شكل گرفته و ورودي
گلچـين بيـان كـردم،     اند كه خـدمت آقـاي   خود را هم نوشته ان رسالةيك دوره از آنمثالً 
اي  بالكان را نوشـته چـون طلبـه    حنفيه نوشته شده است، ديگري منطقةاي راجع به  رساله

 كارشناسي ارشـد  .دشو هاي مختلف ديگر كه دارد كار مي بوده كه اهل آنجاست و يا بخش
سـطح چهـار آن يعنـي دكتـرا      اندازي در حال راه علوم اجتماعي دائر شده است و ما فلسفة
فقـط  ها   اين همةمجموع ا ام. دكتراي فرهنگ و ارتباطات دائر شده است دو دورة. هستيم
  .شود تر دنبال مي يچند سالي است قدري جد با وجود آنكه. شوند مي را شامل سي نفر

هـاي مختلـف    ي در بخشكملحاظ  بهكه  اي با حجم سيستم آموزشي فعاليت يعني اين
قم بـه دليـل جايگـاه و    در البته . كننده نيست اين لحاظ خيلي تعيين از ،شود دانشگاهي مي
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ـ . رسـد  خاصي ميهاي  ت و ويژگيبه سرعت با دقّ ها  عمق مواجهات نظري، بحث ا ايـن  ام
. عرض كردم در خود دانشـگاه نيـز ايـن دو جريـان بـود     . در دانشگاه نيز وجود دارد ها واژه

كنم در دانشگاه مسائل  من گاهي احساس مي .اين جامعه و فرهنگ هستندهاي  هيعني بچ
توان با دانشجويان مطرح كرد تا با برخي از افرادي كه در حوزه هستند و در  تر مي را راحت

يعني اين چنين نيسـت كـه اينجـا و آنجـا هـم      . شكل گرفته استها   مقطعي ذهنيت اين
  .داشته باشد

اي آمد مقـداري ادبيـات و    ي طلبه، طبيعي است وقتشود اينكه چرا آنجا دارد انجام مي 
كننـد و تمـام    داريـم كـه در حاشـيه فوكـو كـار مـي      هـايي   مقداري لمعه خواند، بعد طلبـه 

فرهنگي خود را هنوز هاي  شايد هم چالش. كنند تاريخي خود را هم تحليل ميهاي  پيشينه
بعضاً. شود ه نميمتوج يعني شـما  . ه شود و راه خود را در پيش بگيردهم ممكن است متوج

گفتيـد  مـي  )ع( خوانديد و خودتان قال صادق با وضو مي زماني. ايد س نشستهسر متن مقد .
فضـاي   كنيـد، همـة   قدرت و اقتدار اين دوره را معنـا مـي   فردا تمام تاريخ فقه خود، حاشية

 هـا   يعني خيلي از طلبه. ايم نيز داشته  50 اين كار را در حوزة دهة. شود پيشينتان عوض مي
خـي از دوسـتان تـاريخ شـفاهي ايـن      كردم بر بيان مي اًاتّفاق. اند دند كه ماركسيست شدهبو

نيـز بايـد    هاي حـوزة  كميت ولي  .دنبال كنند و به ثبت برسانند ،له را كه موجود استمسأ
  .لحاظ شود

د كه باالخره راجع به علم مدني و علم عمران كه شما اشاره كرديد، عرض من اين بو 
جـويزي و انتقـادي   توانـد ت  شود، آن علم عمران نمي خلدون وارد مي عمران ابنوقتي علم 

ا آن تفسير و تبيـين  ام. يت و تببين از علم دارددليل تفسيري كه از علّ به باشد و علم باشد؛
كـار شـود     خود كامالً 1متنبايد در . نيست امپريسيستييت به هيچ وجه تفسير و تبيين علّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Context 
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ا ام. شود ا رويكردهاي تجربي خيلي نزديك ميمشترك آن ب و الزمةچيست؛  شود تا معلوم
ديگر را اشـاره كـنم كـه آقـاي      نكتة. عد تجربي نيز داردظرفيت فارابي ظرفيتي است كه ب

هـا    ايـن . دارندتوجه  كردند، اين آقايان به حس و عقل و شهود رجبي بيان ميآقاي زاهد و 
يعني وجود اين سه در حكمـت مشـايي يـك جـور     . همه قضيه نيست كه فقط اشاره است

طريق ديگر و در پوپر هـم جـور    متعاليه طور ديگر و در عرفان به در حكمت. خورد رقم مي
آورد و در داوري كنـار   يعني پوپر كه در مقـام تـور شـكار ايـن را مـي     . خورد ديگر رقم مي

وزيتيويسم اين نيست كه معناي پ. قرائت واحدي نداريد پوزيتيويسمشما در حتّي  گذارد، مي
 نيـز  ها  پراگماتيست چون در غير اينصورت همة. ام بدهيمدر عمل بخواهيم اين كار را انج
است اگر به اين معنا بخواهيم در  سينا هم پوزيتيويست ابن. ممكن است پوزيتيويسم باشند

و يـا در   شويم در تفسير و تبيين مسـأله  ا در حقيقت مقداري كه نزديك ميام. نظر بگيريم
لوازم نظام ساختاري معرفت و ابعاد و لـوازمي  حتّي  ،آورد جاهاي ديگر خيلي لوازمي كه مي

تفسير  ،علمي از علم و تاريخي دارد؛ يعني تفسير جامعة فرهنگيهاي  كه در تعامل با حوزه
پوپري باشد يك مدل كالم يا تفسير از علم خواهد داشـت و بـا فقـه هـم طـور ديگـري       

هـاي فرهنگـي    باشد طور ديگـري اسـت كـه اليـه     سينويد كرد، اگر تفسير برخورد خواه
  .ديگري هم دارد

چـرا ايـن مسـائل     كنم كـه شـما اشـاره فرموديـد؛     اشاره مي ديگري به نكتة در اينجا 
هـاي تـاريخي    تاريخي چگونه شكل گرفته است؟ يعني مـا در زمينـه  لحاظ  بهشود؟ يا  نمي
گونه نيازي نداشتيم به آن ها  هاي تاريخي براي اين نظريه زمينهايم؟ خير، ما در  گونه بودهاين

لـذا  . كرده است س ميچون مبادي مثل هوا در آن تنفّ. را ببينيم ها  برويم و مبادي و زمينه
اتمسفر فلسفي كه آن لحاظ  بهيعني هر جغرافيايي . بينيد را جغرافيايي نيز مي ها  شما نظريه

لم خود را هم روشن كـرده  معناي ع ،و ابعاد ديگر آن شده است ها فلسفه وارد هنر، داستان
داريـم   هـايي  كه عرض كردم ما در شرايطي هستيم كـه بـا مواجهـات و پرسـش    اين. است
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 ؛گونه با آن مواجه نشده استاي در هيچ مقطع تاريخي اين كنيم كه هيچ جامعه برخورد مي
  .اين موضوع است

اينـك در علـوم   . بـه انجـام ايـن كـار هسـتيم     يعني ما در شرايطي هستيم كه ناگزير  
 ، هم آمريكـا را داريـد، همـة   هم انگليس را داريد ،اجتماعي تهران شما هم فرانسه را داريد

به سـادگي در   ها دوستانه در كنار هم وجود دارند، ولي آنجا اين نظريهها    و نظريهها    حوزه
يـك   ها خود را دارند و شكل دادن اين هاي باالخره زمينهها  گيرند و اين كنار هم قرار نمي

ايـن  . كشـد  هاي فلسفي ديگري نفس مـي  فرهنگي نيز دارد كه با زمينه. نظري است حوزة
هايي كه بتوانـد بـا آن    پيدا كردن نظريه. دهد ري خود را نشان ميونيز به يك ص ها چالش
م عرفاني يك جور تفسـير  شما امر اجتماعي را در پاراداي ...هايي كه امر اجتماعي را پارادايم

شود براي ظهور اسماء و صفات الهي و كس ديگري  كنيد، يعني عالم ادوار تاريخي مي مي
عرفان اسـالمي بحـران دنيـاي     بينيد كه دهة سي و چهل در حاشية مي گنونرا هم مثل 

كند، امـا در آن   تحليل هم مي و دهد نويسد و كار اجتماعي هم انجام مي د را هم ميمتجد
كند، برخوردهاي انتقـادي   با رويكردي كه دارد راجع به علم مدرن نيز صحبت مي ها مينهز

يعني عرضم اين است كه ظرفيتي . اندازد دهد و بعد جرياني هم راه مي تندي هم انجام مي
  .گيرد كند و شكل مي ادوار تاريخي را نيز بيان مي. دارد
عنـوان   اينكه شما اشاره كرديـد كـه بـه   . ي استهاي فلسفي نيز طور ديگر در پارادايم 

هاي معرفتي مختلفي  يعني در جهان اسالم جريان. درست است كامًال ،مسلمان بيان كنيد
قـرآن و   مشـتركي كـه آن سـاية   هاي  رغم اختالفاتي كه وجود دارد، باز زمينه داريم كه به

گانة حس و عقل و  سهكند؛ اشاره به ابعاد  ق به جهان اسالم ميرا متعلّها   چيزهايي كه آن
اين جريان نوعي شهودگرايي داريم كه نه  حاشيةما در  خواهند جمع كنند؛ شهود را كه مي

نوعي شـهودگرايي داريـم كـه شـهود را     . گذارد حس ميبراي جايي براي عقل و نه جايي 
  .گذارد نه براي ظاهر گيرد كه نه جا براي باطن مي گذارد و نقل را مي كنار مي
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اي داريـم كـه    گرايـي  عقل. شود داريم كه با اين خصوصيت آغاز مي گرايي نوعي عقل 
 تقريبـاً هـا     يرشـد  ابنيعني . به بعد است دكارت راسيوناليسممثل . گذارد شهود را كنار مي

گرايـي   البتـه مـا يـك جريـان حـس     . دهنـد  را دارنـد شـكل مـي    هـا  دكارتيجريان  زمينة
  .اين هم دالئلي دارد ؛گونه نداريمسيستي به اينيامپر

 هـاي   اخيـر جريـان    سـالة  150، همانطور كه شـما در ايـن   وجود دارند ها اين ا همةام
ـ   هاي نظري خاصي را ايجـاد مـي   كنيد كه هر كدام حوزه مختلفي را مشاهده مي ا كننـد، ام

 ها  ويژگيدر جهان اسالم نيز اين  ،سوار است ها هاي مشترك فرهنگي روي سر آن پارادايم
شـويم بيـان كنـيم كـه مسـلمانان چـه        ما بايد در اين حوزه هم كـه وارد مـي  . وجود دارد

اما اين حوزه و تفسيري كـه از آنجـا بيـان     .از اسالم چيستها   هاي اين گويند و قرائت مي
محور محض رتوانيم متن داشته باشيم يا مفس همين كه ما ميحتّي  كنند چگونه است؟ مي

كار خـود را انجـام    ها بشويم هر كدام از اين ها  بايد وارد بحث ها  يدگاهباشيم، البته در اين د
  .دهند و هر كدام علم اجتماعي متناسب با خود را به دنبال دارد مي

جوامع هزاران هزار نفر و  بنده را پاسخ دهيد، كه اگر در همةال آخر ؤس :دكتر يوسفي 
هاي  طرف اين وسعت شكل بگيرد، با همةم اجتماعي با گروه كار شما را انجام دهند و علو

  وقت زندگي و مفاهمه در آن وضعيت چطور ممكن است؟ موجود در گوشه و كنار دنيا، آن 
نقل دارد  با حوزة وفقهي  سفي داريم كه نوعي ارتباط با حوزةفل ما يك حوزة :پارسانيا

هاي مختلفـي نيـز   ا سخنگوام. هايي نيز دارد كه گفتگوهاي تاريخي مستمر و فراز و نشيب
 اي كـه داريـم حـوزة    يمشكل جد. وجود آمده است هاست كه ب حكمت صدرايي و آن دارد

يك كتاب  سينويمنطق  امتداد اين در حوزة در يعني. هاي مضاف اين جريان است فلسفه
هايي كه دارد چطور در كنـار كتـاب    كتاب خطابه با شيوه. داريم برهان و يك كتاب خطابه

حقيقـت در   در علـم ارتباطـات موجـود، تمـام حـوزة     د موجوديت پيدا كنند؟ نتوا برهان مي
هـاي   ظرفيـت  هـا  ايـن . مانـد  شود و جايي براي او باقي نمـي  عقالنيت ارتباطي منجمد مي
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  . ستكه در اينجا وجود دارد و تداوم ه است اي فلسفي
تي اي در قـم در سيسـتم سـنّ    هعـد . من چون در قم هستم با اين مشكل مواجه هستم

هاي مـا از   ارتباطات را راه بياندازيد، طلبه كنند كه شما رشتة خود مستقر هستند و بيان مي
داريد در حوزة فرهنگ توجه  اكنون شما. اين علوم استفاده كنند و بروند براي تبليغ از خود

خود را جـايگزين   ،مدرن تغيير شيفت داده و در فرهنگ و ارتباطات و در واقع حوزة فلسفة
و  هـا  كنند كه طلبه همـين كـه ارتباطـات را آمـوزش ببينـد، تمـام بسـتر        فكر مي. كند مي

ـ   . جا وجود نداردفلسفي او اينهاي  عقبه ا البته به اين معنا نيست كه طلبه نبايـد بخوانـد، ام
ريخ در حاشـية جانبه وارد شـود و ارتباطـاتي را كـه در طـول تـا      تي همهبايد با قدرت و قو 

 هـا   معنـاي نشـناختن ايـن حـوزه     البته اين هيچوقت بـه . بشناسد ،شتهحكمت خود وجود دا
كه فقط در ا اينام. شود كه كار پيش رود كند و باعث مي اين شناخت رشد ايجاد مي نيست؛
اگـر در يكـي   حتّي  .فقط بستر و چارچوب مدرن. اريخي كار كنيد رشد نخواهيد كردبستر ت

  . رشد پيش نخواهد آمد ،نيز كار كند ها از اين زاويه
ـ . ي است، ايجاد كنيممضاف اين مسأله را كه مشكلي جد   در هر صورت بايد فلسفة ا ام

اي است كه با همة  چند طلبه داريم؟ اين مسأله. استاصلي  ي ما مسألةفقدان ظرفيت كم
ت خـودش را  ا بخشي از دانش تاريخي ما كه زبـان و سـنّ  ام. فرهنگ ما درگير است حوزة

 يعني فقط مسـألة . ستما  ي است كه بايد واقع شود و اين مسألة همةبخش محدود ،اردد
، بايد ايـن تعامـل پـيش    هستدر ارتباط با دانشگاه و دانشجو و استاد ما هم  .حوزه نيست

مطمئن هستم در جهان اسالم بسيار  ،مشكل ما اگر حل شود و اينجا پاسخگو باشيم. بيايد
ن بـراي ايـن   حال مـ  -هاي فضاي مدرن و روشن فكري آنجا چون تالش. تأثيرگذار است

صورتي دانش اجتماعي مدرن در  به -بندي ديگري را ارائه بدهم تجربه فرصت نشد تقسيم
آن  كه فقـط نه اين. پيشگام در اين مسأله استاكنون جهان عرب . شدن است حال اسالمي

كند مفاهيم خود را با ادبيـات تـاريخي    يعني سعي مي. مورد مطالعاتي خود در نظر بگيردرا 
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صـورتي   و ديگران كه به ابوزيد نصرحامد، جابريمثل كارهاي . خود به نوعي بازخواني كند
  .جا وجود دارد هم در اين

مدرن بايد اين كار را انجـام  هاي  فلسفه يا در حاشية. اين معركه وارد شويمما بايد در  
را انجـام   ها هر كدام از اين كار. ايد اين كار را بكنيمتاريخي خود ب سفةدهيم يا در تداوم فل

اين مشكلي . رود خورد و پيش مي فرهنگي ما در اين جريان رقم مي ، سرنوشت آيندةدهيم
اگـر  . هـا سـت    مـدرن  رديد مشكل ما نيست، بلكه مشـكل همـة پسـت   هم كه شما بيان ك
 هـا  ، پـس ايـن  است پذيرنا زند و قياس كند و حرف مي خاص خود كار مي هركس در زمينة

 -هايي كـه داريـم   گفتماني جهان اسالم و فلسفه ا در حوزةام. كنند چگونه با هم عمل مي
كه با  حل شده است براي خودش. اين مشكل حل شده است -رغم اختالفاتي كه داريم به

لـذا در ايـن   . تفسـيري كـه از انسـان دارد    در توانـد تعامـل داشـته باشـد،     بقيه چگونه مي
. هـا  مـدرن  ه مراتب نزديكتر هستيم تا به پستب ها هايي كه وجود دارد به پوزيتيويست بحث

يعني او اين شكلي . توانند اينجا كنند يك منطق جهاني براي خود مي ها چون پوزيتيويست
ديگـري   ، فضـاي گفتگـوي  رود كه چگونه است و به چه مسـيري مـي  كند و اين را بيان مي

  . دارد
فقط پاسخي كه جناب آقـاي  . كنم ر ميتشكّ جناب آقاي پارسانيا از خيلي :دكتر زاهد-

جامعـه از   اول كنند به اين صورت است كـه  مفاهيمي كه توليد مي راد فرمودند، دكتر قانعي
باز سه زيـر   ها هر كدام از اين. شود سه زير سيستم سياست و فرهنگ و اقتصاد تشكيل مي

گونه شـكل درختـي    اقتصادي دارند و همينو فرهنگي و سيستم دارند كه خصلت سياسي 
بايد براي هـر يـك از   . ب تكرار كردشود كه سياست و اقتصاد و فرهنگ را مرتّ نمي. دارند
بگوييم كه سياست سياست يعني چه؟ سياسـت فرهنـگ يعنـي چـه؟ يـا فرهنـگ         ها اين

در جامعـه   هـا  گويند عينيت ايـن  كنند يعني مي سازي مي را مفهوم ها سياسي يعني چه؟ اين
صورت درختـي تعيـين    روند و عوامل را به مورد را  همينطور كه پيش مي 164اين است و 
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گونـه نيسـت كـه در قالـب     اين. شـود  بنابراين مفاهيم همه جديد مي. شمرند كنند، برمي مي
به عاريت بگيرند هـر كـدام    ،كنيم استفاده مي شناسي جامعهمفاهيمي كه در حال حاضر در 

  .نندك ميرا تعريف 
شناسي نظـم خـود    اين كار را جناب دكتر چلبي در كتاب جامعه دقيقاً :راد دكتر قانعي-

اين چگونه از بطن اسـالم  . رود اين الگويي است كه چهار تا چهار تا پيش مي. اند ارائه داده
  استخراج شده است؟

كه عرض كردم خدمت شـما  -اين امر را با سه مفهوم حس و عقل و قلب  :دكتر زاهد
. ر افـراد مختلـف متفـاوت اسـت    كه نظ -و جناب آقاي پارسانيا كه خيلي خوب بيان كردند

كند و معتقد است كه هر وجودي داراي اين  ر انتزاعي اجتناب ميي از تفكّطور كلّ هب ايشان
؛استعد سه ب يعني بكنيد اين  يعني هر وجودي را كه شناسايي مي. ي، قلبي و عقليعد حس
كنند از احكـام توصـيفي    استنادي را نيز كه به موارد اسالمي مي. جود داردعد در آن وسه ب

ه چگونـه توصـيف   يعني اينكه ائم. توضيحاتي الزم داردها   اين البته همة. كنند استفاده مي
عنـوان منطقـي كـه     كردنـد؟ آن منطـق را بـه    اند و با چه روش و منطقي فكر مي كرده مي

به هر صورت . كنند عنوان منطق انتخاب مي كنند و به استخراج مي ،گيرد كار مي همعصوم ب
  . مطلب را توضيح دهم توانم همة كنم كه در اين فرصت كم نمي فكر مي

توانيم اين امر را تصوير كنيم يا بايـد در مـورد آن    چگونه مي :االسالم پارسانيا حجت 
اسالمي نيسـت  ،بي بودي و تجربحث كنيم؟ چه كسي بيان كرده است كه اگر چيزي حس .

نـزاع   محـلّ هـا    البته اين. يعني معناي اسالمي شدن بايد بحث شود. اين هم نزاعي است
گويند مفهوم علم و عقل و تمام اين مسائل كه آمده با آنچه كه در قـرآن   برخي مي. است

علـوم بشـري همـه در    . از علوم الهـي جداسـت   علوم بشري كامالً. مغاير است آمده كامالً
وقتـي شـما مبـادي متـافيزيكي ايـن       ولـي . ، لذا اين ظرفيت تعامل هستاستاي خود ج

كنـد فقـط در    ي را آنطور كه پوپر بيان ميشناخت حسواقعاً  كنيد، آيا شناخت را تئوريزه مي
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بـه آن  هاي متافيزيكي است يا در مقام داوري هم وابسـته   مقام تور شكار وابسته به گزاره
له در آنجا نيز وجود دارد، تفسيرهاي عقلي و يا كه ديگـري  اين مسأاست؟ اگر معلوم شود 

امـا تمـام   . دكنـ  را عـوض مـي   ها خيلي از چيز قاشراشود و اين  مي قاشراكه داريم در آن 
  .كند نحوي متناسب با ساختار خودش بازخواني مي فضاي تجربه را هم به

انديشـي ميـان حـوزه و دانشـگاه      به هر صورت اين جلسـه نشـان داد هـم    :دكتر زاهد
اهللا كه دوستان ما ترتيبي دهند كه بيشـتر در خـدمت علمـا     انشاء. ضرورتي اجتماعي است

  . باشيم




