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  چكيده

هاي دانشجويان محترم دانشكدة علوم اجتماعي        رسشر ابتدا اين مقاله در پاسخ به پ       د
. دانشگاه تهران دربارة تبيين علل عدم توسعة علوم انساني در ايران طراحي شده بود             

اي آكادميك تبديل كرده و در طول سه سال گذشـته تـا    اما محقق بعداً آن را به دغدغه   
نتـايج  . آماده شودشناسي مختلط استفاده كرد تا پاسخي مستند         از روش  1389مرداد  

اگرچه اين  . شود  عنوان مباني نظري توسعة علم در ايران ارائه مي          اين پژوهش اينك به   
عنـوان    مسئله از سوي دانشجويان مطرح شد اما حتي در ساير محافل آكادميك هم به             

اي آكادميك در حوزة روشـنفكري ايـران تبـديل شـده اسـت و چنـين بـه نظـر                   دغدغه
در اين مقاله سعي شده تا بـا    . ها پاسخي فراهم شود     اين پرسش رسد كه بايد براي       مي

از اين نظر، اين بحث در اين مقاله به شكل . تعميق پژوهشي بخشي از پاسخ ارائه شود
ــ محـور ارائـه     پـردازي تجربـه     مبحثي تحقيقاتي از نـوع كيفـي و معطـوف بـه نظريـه             

 ونگـاري     و قـوم  اسـي   پديدارشنتجربـه   شناسي اين مطالعه تركيبـي از         روش. شود  مي
هـاي    ثانويـه، اسـناد، مـشاهدات مـشاركتي و مـصاحبه     منـابع از  برگرفته  هاي آن     ادهد

گيري هدفمند انجام     تخصصي با برخي از استادان داخلي و خارجي كه با روش نمونه           
پردازي و تشخيص و تعيين قضايا        تحليل نتايج نيز گزاره   روش  . دست آمده است  شده، به   

  .آيد است كه براي تدوين نظرية توسعة علم انساني در ايران به كار ميو مفروضات نظري 
 شرح زير در اينجـا خالصـه         هاي دانشجويان ضمن حفظ مضمون آنها به        پرسش

  :اند شده
 به نظر شما مشكالت اصلي علوم اجتماعي بـراي بـه رسـميت شـناخته شـدن                  -1

  عنوان يك علم چيست؟ به
ها  اعي در مقايسه با متخصصين ساير رشته در حال حاضر عالمان علوم اجتم-2

  اند به توليد علم بپردازند؟ تا چه حد توانسته
هاي جمعي نـسبت بـه    اند كه بتوانند كنش  آيا عالمان علوم اجتماعي به جايي رسيده       -3

  تحوالت و روندها نظير واكنش اقتصاددانان به مسائل اقتصادي از خود نشان دهند؟
هاي باال    دهد كه براي پاسخ به پرسش        وجهي نشان مي   هاي اين پژوهش چند     يافته

 24بايد ابتدا قالبي نظري فراهم آيد اما اين قالب نظري را بايد در اينجا ابتدا با تـدوين                   
  .شرط و هفت پيشنهاد پيگيري كرد گزاره و پيش

  
  . علم، توسعة علمةلئمسشناختي، دانش بومي ايراني،  گسست معرفت :ها كليدواژه

                                                            
 ، نويسندة مسئولگروه ارتباطات، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهرانار ينشدا *
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  مقدمه
هـاي آن     علـم در ايـران و چـالش        ةتوسـع ة  ن مقاله درصدد تدوين تبييني نظري دربار      اي

 علـوم   ةهاي زير بوده است كه دانشجويان دانـشكد         پرسش ،سرآغاز اين تالش  . باشد مي
  : را به شرح زير مطرح كردند1387سال ماه  اجتماعي دانشگاه تهران در آبان

اي بـه رسـميت شـناخته شـدن         به نظر شما مشكالت اصلي علوم اجتمـاعي بـر          -1
 ند؟ا عنوان يك علم، كدام به

هـا تـا     در حال حاضر عالمان علوم اجتماعي در مقايسه با متخصصين ساير رشته            -2
 اند به توليد علم بپردازند؟ چه حد توانسته

نظير واكنش اقتـصاددانان    اند كه بتوانند     آيا عالمان علوم اجتماعي به جايي رسيده       -3
 دهند؟ از خود نشانهاي جمعي نسبت به تحوالت و روندها  كنش ديبه مسائل اقتصا

هاي علوم انساني است هـدف مقالـه          مربوط به رشته   ها عمدتاً  از آنجا كه اين پرسش    
ضمن از آنجا كه مقاله براي پاسخ به        در  . هاي علوم انساني است    نيز تبيين چرايي چالش   

 نهـاد   هـاي جـاري    چوبارچنظر  آن نيز از م    دانشجويان تنظيم شده چارچوب پژوهشي    
  . آماده و اجرا شده استيدانشجويفرهنگ  خردهآكادميا و نه از منظر 

هاي علوم انساني مشغول      درصد دانشجويان كشور در رشته     44الزم به ذكر است كه      
را هم  زيآيد    ضروري به نظرمي   ي آنان ها به تحصيل هستند و از اين نظر پاسخ به پرسش         

و دهند و هم الزم است بازار كار آنها          انشجويان كشور را تشكيل مي    توجهي از د   بخش قابل 
  .)1387مريدي فريماني، (تكليف اجتماعي آنها از منظر خودشان مشخص شده باشد

در . سازي و ماهيت پرسش علمـي اسـت         مفهوم ةساختار مقاله نيز شامل بحثي دربار     
 و انادت وظـايف اسـ    دهيم كه ماهيـت كـار آكادميـك و تفـاوت بـين             اين بحث نشان مي   

 ةبايد به تبيين نظري توسـع ابتدا ست كه  ااي گونه هقتصادي آنها بي ـ ا هاي اجتماع پاداش
 شـود   پرداخته مي  گزاره   24سپس براي چنين تبييني به تدوين       . اشاره شود علم در ايران    

ـ    جهتو در پايان نيز هفت پيشنهاد        ارائـه   علـم در ايـران       ة تبيـين توسـع    ة تـدوين نظري
  .)2010چنين نگاه كنيد به عبداللهيان،  هم( دشو مي

  
   ماهيت و مشروعيت پرسش علميةپردازي در حوز سازي و محدوده مفهوم

 سـال زنـدگي     36 حاصـل    ي كه در اينجا اشاره مي شود       نكات شودابتدا الزم است اشاره     
هـاي دانـشجويي و      هاي آكادميك داخل و خارج از ايران و در كسوت          تجربي در محيط  

  .كاوي برخوردار است ار روش درون بنابراين از اعتب؛باشد ي مياستاد
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 دانشجويي مبناي اين بحـث اسـت و مبنـاي ايـن             ةكه نقد به جامع    توضيح ديگر اين  
بحث، نقدي نيست كه ممكن است به فراواني انواع خطاهايي مربوط باشد كه مسئوليت              

  .)1( گروهي است دانشجويان به شكل فردي و يا ةآن برعهد
چنين، بايد اشاره شود كه پويايي سازوكارهاي تعليم و تعلـم در سـطح آمـوزش                 هم

 ةنـه جامعـ  (رسـيد كـه چـه نهـادي         طور طبيعي به اين نتيجه يـا نتـايج مـي           عالي بايد به  
واقعيت تجربـي ايـن      علوم انساني و وظايف آنها قضاوت كند؟         ةبايد دربار ) دانشجويان

 علـم را    ة عطش آموختن و كنكاش در حوز       دانشجويي ةجامع ،جزء معدودي   بهكه  است  
 و شاهد چنين ادعايي عملكرد ضـعيف علمـي در           ستا  از خود نشان نداده   بطور فراگير   

يا  1380هاي دهه    در سال ها   امتحانات ورودي دكتري و يا نوع نمايش اشتياق در كالس         
ث شـيفتگي و فريفتگـي در برابـر اسـامي غيرايرانـي در مباحـ              . است 91 و   90هاي   سال

گرايي لفظي در مباحث علمي، ناآگاهي آشكار نسبت به فرهنـگ            علمي، تمايل به افسون   
هـاي    در مباحث علمي فوق برنامه كـه در انجمـن          حضور كمرنگ و تاريخ تمدن ايران،     

هاي غيرمتعارف، فرهنگ الپوشاني     پذيرد، تمركز بر اخذ نمره با روش       علمي صورت مي  
هـا،   كاري و ناديده گرفتن خطاهـاي همكالسـي         دانشجويي، پنهان  ةعيوب اعضاي جامع  

هاي آمـوزش و    فرآينـد هاي درس، جدي نگرفتن      در كالس فعال   مشاكتعدم تمايل به    
مـي توانـست بـر       ي طرح شده  ها دهند پرسش  پژوهش، همه داليلي هستند كه نشان مي      

انتقـادي  ـ   يهاي ذهن   و نيز افزايش ظرفيت    دانشگاهي حس مسئوليت اجتماعي و      اساس
 .شد صورت روي سخن تنها متوجه جامعه اساتيد نمي  در اين.شندباشجويان استوار دان

. مسائل به استادان و عملكرد آنها مربوط اسـت      اين   كه بخشي از     بودغافل  نبايد  البته  
در عين حال نگارنده معتقد است كه استادان به سهم خود به مـسائل خودشـان آگاهنـد                  

در عين حال، بايد متذكر شد كـه        . جه اين مقاله نيست   ، اين موضوع در اينجا مورد تو      اما
هـاي   ارزيـابي هـاي    كميتهموجه و مشروعي همچون مجالت علمي و        به نسبت   نهادهاي  

 ارزيـابي اسـتادان را تـا        ة و نظاير آنها وظيف    ها  دانشگاه ةهاي هيئت مميز   مقاالت، ارزيابي 
  .دهند انجام مي اين ارزيابي را حدودي برعهده دارند و به نحو قابل قبولي

گذشته از اين نبايد فراموش كرد كه استادان در ايران بيـشترين وظـايف دانـشگاهي                
 آموزش، وظايف پژوهشي، نگارش مقاله و كتاب، عـضويت          ة واحد تدريس در حوز    14 تا   12(

هـاي جهـاني و حتـي         را برعهده دارند و در مقياس      ...)در محافل علمي و وظايف محوله و      
 2هاي    آمار جدول  :ك.ر( داخلي از درآمدهاي مناسب برخوردار نيستند        براساس معيارهاي 

اي درخصوص پرداخت حقوق و مزايـا بـه اسـتادان در             برخي از آمارهاي مقايسه   . )3و  
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ها در برخي    پرداخت. )3 و   2 هاي شمارة   جدول(كشورهاي مختلف در اينجا موجود است     
و حتي عربستان كه شباهت بيشتري بـا         كانادا   ،آمريكااياالت متحده   از كشورها از جمله     

دهـد تـا     هاي باال است بلكه به اسـتاد اجـازه مـي           كشور ما دارد نه تنها پاسخگوي هزينه      
اندازي كافي نيز داشته باشد تاحدي كه پس از بازنشستگي بتوانـد زنـدگي درخـور                 پس

بـه  قـوق   حاگر به دالر مقايسه كنيم ميزان پرداخت        . شأن يك استاد دانشگاه داشته باشد     
  دالر است ايـن درحـالي      1100 تا   1000يك استاديار تازه استخدام شده در ايران معادل         

 با اسـاتيد كانـادايي     مقايسه   دراين ارقام   .  واحد تدريس كند   12بايد معادل   وي  ست كه   ا
 شش تا هشت ساعت در هفته تدريس        يعني معادل  واحد   هشت تا   ششبه طور متوسط    كه  
آشـكار   را كار استادان ايرانـي و ميـزان پرداخـت بـه آنهـا                 ميزان كنند، استثنايي بودن   مي
در دانشگاه وسـترن اونتـاريو      ميالدي،   1997 و   1996هاي   در سال براي نمونه،   . سازد مي

گرفته و دو برابر اين زمـان از          ساعت در هفته تدريس كالسي صورت مي       7/2 ،در كانادا 
اهميت . )3 و   2() 1جدول شماره   ( تشده اس   صرف مي  پژوهشوقت استادان براي انجام     

فاكس و ميلبـورن    شود كه    حجم كار باال و اثر منفي آن بر بازدهي علمي آنجا روشن مي            
 20 درصد در ساعات تدريس استادان،    10دهند كه به ازاي افزايش       نشان مي  )4() 1999(

 ةر ويـژ  كـه اگـر ميـزان اعتبـا        صورتي  در ؛شود درصد از بازدهي تحقيقاتي آنها كاسته مي      
  .شود زدهي پژوهشي آنها افزوده مي درصد به با15 يابد،افزايش  درصد 10استادان ) گرنت(

  1996ت علمي در دانشگاه وسترن اوتاريوي كانادا در سال ئگانه هي هاي ده فعاليت: 1 ةجدول شمار
ت علمي در ئده نوع فعاليت هفتگي اعضاي هي
  ، كانادا دانشگاه وسترن اونتاريو

ت علمي براي اين ئ كه هيهايي ساعت
  كند ها در هفته صرف مي فعاليت

  3/4  نگارش نتايج تحقيقات
  3  ارزيابي دانشجويان

  7/2  سازي مطالب درسي آماده
  7/2  هاي آموزشي هاي اداري در گروه فعاليت

  7/2  تدريس
  5/2  مطالعه پژوهشي و جستجوي مطالب در كتابخانه

  9/1  مشاوره دانشجويي
  7/1  كتابخانه براي ارتقاء دانش آموزشياستفاده از 

  2/1  مطالعات تخصصي
  2/1  اي گسترش ارتباطات علمي حرفه

 http://www.uwo.ca/western/workload/workload.html  :منبع
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پرداخت خـالص حقـوق و      كه   كنمبايد اشاره    ، حقوق استادان  ةبحث دربار  ةدامدر ا 
تا قبل از تغييرات برابري دالر      ( دالر   3000 تا   2000 در ايران از     با سابقه مزايا به استادان    

اما همين رقم نيز با ارقام جهاني       بود   يافتهافزايش  ) 91 و پاييز    1390و ريال در زمستان     
عنـوان    به. ه است  فاصله بيشتري هم پيدا كرد     1391شت و اكنون درسال      زيادي دا  ةفاصل

هاي هند پرداخـت كمتـري بـه اسـتادان از نظـر نـرخ دالر انجـام                   اگرچه دانشگاه نمونه  
را به استادان    )5() 73/8(دهند اما نسبت به توليد ناخالص داخلي، بيشترين پرداخت           مي

 ايـران از تقـسيم   ةما همين نـسبت را دربـار      . دهند ها در مقياس جهاني انجام مي      دانشگاه
 هـاي  هاي ايران در سـال     متوسط پرداخت ماهانه به استادان دانشگاه     ( دالر   1400متوسط  

 توليد ناخالص داخلـي براسـاس برابـري قـدرت           ةسران ()6( دالر 10031بر  ) 1389-90
و دست آورديم  ه ماه ب12بخش بر و )  برنامة عمران ملل متحد    هاي خريد برگرفته از داده   

 بـه   آمريكـا ب است كه اين نسبت با آنچـه در           جال .)7( دبه دست آم   67/1معادل  رقمي  
 بايـد بـا كـشورهاي در حـال          كه قاعدتاً  كند درحالي  شود برابري مي   استادان پرداخت مي  

بـراي  . كـرد  آيد، برابـري مـي     ميتوسعه نظير هند كه ارزش تحصيالت بيشتر به حساب          
هـاي    با دانشگاه   در ايران چه تفاوتي    ادان باره كه پرداخت به است      تر در اين    روشن ةمقايس
  .توجه كرد 2 ةجدول شماربايد به ارقام  دارد، آمريكا

ميزان توليد علم در ايران طبق آمارها و تـصديق منـابع            با وجود همه اين مشكالت،      
هاي باالتر از كـشور مـا دارنـد و چـه بـسا               داخلي در حد كشورهايي است كه پرداخت      

 .)8( )1388 افتخاري، :ك.ر(االتر است توليد علم در ايران نسبت به برخي كشورها حتي ب      
هـاي عربـستان سـعودي در     تنها يكـي از دانـشگاه   ميالدي 2007عنوان نمونه در سال     به

 اگر مبناي محاسـبه     .)9( برابر بوده است  ) دانشگاه تهران ( با ايران     توليد علم تقريباً   ةحوز
 كشورهاي منطقه   كدام از  صورت هيچ  را مجموع توليدات كشوري در نظر بگيريم در اين        

ـ . )2010گزارش مجله نيچر، ( قابل مقايسه با ايران نخواهند بود      دانـشگاه برتـر   20 از ارزي
  .)11 و 10(  دانشگاه متعلق به ايران هستند11 ،خاورميانه
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رازي با دالر و براساس نرخ دالر در ت  ميانگين حقوق ماهيانه، برحسب معيار هم:2شمارة جدول 
  2006-2005استادان تازه استخدام شده، سال  :بانك جهاني، مبنا

  كشور  رتبه
ميانگين حقوق 
استادان تازه 
  استخدام شده

  كشور  رتبه  
ميانگين حقوق 
استادان تازه 
  استخدام شده

   دالر2979  ژاپن  9     دالر5206  كانادا  1
   دالر2560  آفريقاي جنوبي  10     دالر4589  اياالت متحده  2
   دالر2049  مالزي  11     دالر3810  استراليا  3
   دالر1987  كلمبيا  12     دالر3683  آلمان  4
   دالر1751  آرژانتين  13     دالر3345  بريتانيا  5
   دالر1151  هند  14     دالر3259  فرانسه  6
   دالر682  چين  15     دالر3162  سعودي عربستان  7
     دالر3114  زالندنو  8
  :منبع

Jaschik, Scott (2008); available at: http://www.insidehighered.com/news/2008/11/05/ worldpay 
  

  رازي با دالرت  ميانگين حقوق ماهيانه، برحسب معيار هم:3شمارة  جدول
    . م2006-2005استادان قديمي و باسابقه، سال : و بر اساس نرخ دالر در بانك جهاني، مبنا

ميانگين حقوق   كشور  رتبه
 حقوق ميانگين  كشور  رتبه    استادان با سابقه

  استادان با سابقه
   دالر5108  آلمان  9     دالر8490  عربستان سعودي  1
   دالر4551  فرانسه  10     دالر7992  كانادا  2
   دالر4422  مالزي  11     دالر7385  اياالت متحده  3
   دالر4079  كلمبيا  12     دالر6570  استراليا  4
   دالر3950  آرژانتين  13     دالر6105  آفريقاي جنوبي  5
   دالر2071  هند  14     دالر6061  دنوزالن  6
   دالر1845  چين  15     دالر5589  بريتانيا  7
           دالر5546  ژاپن  8
  :منبع

Jaschik Scott (2008); available at: http://www.insidehighered.com/news/ 2008/11/05/worldpay 
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د كه پـيش از     ها به تفكيك اساتيد قديمي و جدي        گونه پرداخت   اگرچه اين آمار و اين    
و ساير ارقـام بـاال       2012سال   آمد، ارائه نشده با اين وجود آمار         3اين در جدول شماره     

 .)2012بـراون،   (كنند    ما را به دو نتيجه مهم دربارة سختي كار استادان ايراني رهنمون مي            
 در ايـران زيـادتر از حـد         تادانپژوهـشي اسـ    ــ  يكه، حجم وظـايف آموزشـ      نخست آن 

 كـشور   ةها در آنها در جهت توسع      ايف در كشورهايي است كه دانشگاه     هنجاري اين وظ  
اين . ها در ايران تناسبي با اين وظايف ندارند    كه، ميزان پرداخت   دوم اين . كنند فعاليت مي 

ـ شوددر اين مقاله به كار خواهند رفت تا اين نكته تبيين     دو نتيجه بعداً   ثير ايـن دو  أ كه ت
گيري نزولـي داشـته باشـد و         هاي ايران بايد جهت     دانشگاه تادان علمي اس  ةنتيجه بر بازد  

 .ها متناسب شوند كه وظايف و پرداخت رود مگر آن انتظار ديگري نمي
گيـري   كنـيم و سـپس نتيجـه       طرح مي مزير  را در   ي  يها نكات يا گزاره  در اينجا    اكنون

  .يم كردخواهبراي پيشرفت علم انساني در ايران ارائه را كرده و در پايان راهكارهايي 
  
   علم در ايرانةپردازي توسع ها و قضاياي الزم براي نظريه گزاره

هايي هستند كه تجربه به مـا         گويه ا،ياو قض ها    كنيم كه منظور ما از گزاره      اشارهابتدا بايد   
ها و قـضايا كـه     از آنجا كه گزاره.)2007ببـي،  (ندوارستادرستي هاي  همفروضبر  گويد   مي

ـ  ي ما براي توليد علم هستند براساس درك ما از زندگي در زيست             سازمان نظر  ةسازند
  براساس همان قواعد نظـري     تواند كامالً   علم در ايران نمي    ةگيرند توسع  بوم ايراني شكل مي   

 نـاظر بـر     ،دهد بلكه الگوهاي محلـي      در جوامع ديگر رخ داده و يا مي        رخ بدهد كه مثالً   
 گـزاره و قـضاياي زيـر        ،از اين نظـر   . اهند بود  علم در ايران خو    ة توسع فرآيندبخشي از   

  . در ايران را تدوين كرد علمة توسعة نظريبر اين مبنامعطوف به تجارب ايراني است و بايد 
رود كـه بايـد       بر اين منطق پـيش مـي       )1965(كه اين مقاله نيز همانند آلتوسر        اول آن 

سـيس سـازمان    أ تـا ت   علمي ما، صورت پذيرد   پردازي   لهئسمشناسانه در    گسستي معرفت 
.  روشنفكري ايران و علم اجتماعي ايرانـي محقـق شـود           ةنظري و علمي جديد در جامع     

 ايـدئولوژيك ( نخستين   ةآلتوسر در بازخواني انتقادي ادبيات ماركس و نقد او به دو دور           
 علم تدريجي نيست    ةاشاره دارد و معتقد است توسع     ) علمي(و واپسين   ) گرايانه انسانـ  

از ايـن   . )2005گري،  (شوند   هاي نظري از نو طراحي مي       سازه ةني است و كلي   بلكه ناگها 
 دوم  ةلئمـس  در ايـران و      هـا  و ماهيـت آن    ي پيـشين  هاي دغدغه اول تشخيص    ةلئمسمنظر،  

سـوم   ةلئمـس سـيس سـازمان نظـري از نـوع ايرانـي و             أ براي ت  هاتشخيص ناكارآمدي آن  
يس سازمان نظـري ديگـري      سأشناسانه براي ت   تشخيص ضرورت ايجاد گسست شناخت    
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 مـشاهداتي و تجربـي      است كه قابليت پاسخگويي به نيازهـاي فكـري، علمـي و نهايتـاً             
ديده شدن در ايران و به رسميت شناخته شـدن          . داشته باشد را  ايرانيان در جهان معاصر     

هـا   طور كه مورد نظر دانشجويان محترم است ريشه در اين نوع فعاليت            علم اجتماعي آن  
  . كليت علوم انسانيةشت نه در قضاوت دربارخواهد دا

آپاراتوس در نظر  يك  )2009(به تعبير ببي    كه در اينجا، علم را يك دستگاه يا          دوم آن 
گيريم كه هدف آن ايجاد آگاهي و شناخت است و براي دست يـافتن بـه شـناخت،                   مي

بايـد نـشان     وجود دارد و     اي لهئعلم يا دستگاه علم بايد ابتدا تشخيص بدهد كه يك مس          
به  روشنفكري دانشگاهي    ةعنوان دغدغ  قدر اهميت دارد كه بايد به      له آن ئبدهد كه آن مس   

سـازي   له داشتن، در آماده   ئبخشي از اين احساس و درك دغدغه و مس        . پرداخته شود آن  
اما . تواند تحقق يابد  كارشناسي ارشد و دكتري نيز ميهاي دانشجويان نامه  پايانهاي طرح

رسـند كـه     ام كه اغلب دانشجويان مگر به اجبار به ايـن نتيجـه نمـي              تجربه كرده  من شخصاً 
 در اغلب محافل دانشگاهي جهان، دانشجو با يك طرح از قبل          . نامه آنها چيست    پايان ةلئمس

شـود و سـپس    شود اما در ايران، دانشجو ابتدا وارد دوره مي  ها مي  موجود وارد اين دوره   
  .جاي دنيا مشروعيت آكادميك ندارداي كه در هيچ   رويه؛رددگ له ميئدنبال يافتن مسه ب

علوم انـساني    هاي دغدغهتر عدم تشخيص تفاوت ماهوي و مشخص بين          از آن مهم  
 در نهادهـاي آكادميـك و       ،سـو و علـوم دقيقـه از سـوي ديگـر            هاي آن از يـك     و شاخه 

بت فـرد و  له بـه نـس  ئدر علوم انساني ماهيت مـس   . خصوص در ميان دانشجويان است     هب
  .رساند شود كه تجربه را به آگاهي فرد مي ئي از جهان مربوط ميزج

ثير أكه تاريخ تحول فكر انسان از مناقشات فكري، فلسفي، مذهبي و علمي ت             سوم آن 
چنـان   ارتبـاطي گـاه آن  ــ    يپذيرفته و تمايز ميان اينها براي شناخت واقعيت امر اجتماع         

 امـا   ؛شود ست معرفتي به سادگي فراهم نمي     له و گس  ئسخت است كه امكان شناخت مس     
گانه بـه شـناخت بپـردازد و يـا بايـد             يا بايد با حواس پنج    :  علم مشخص است   ةمحدود
معنـاي ايـن امـر آن اسـت كـه از علـم بايـد                . سازگار كند با خرد و عقل     هايش را    يافته

  .اشتگرايانه انتظار د آرمانها و تعاريفش و نه براساس معيارهاي  براساس محدوده
 كـاركرد هركـدام     وكه سازمان علم در گذر زمان داراي اركاني شده است            چهارم آن 

محيط : اركان سازمان علم در ايران عبارتند از      . بايد در يك نظام ساختاري مشخص شود      
مـواد و   ؛  نظام اداري كه بايد در خدمت توليد باشد نه مـزاحم آن           ؛  فيزيكي نظير دانشگاه  

هاي مالي حمايت كننده     بنگاه؛  افزاري آزمايشگاه و امكانات نرم    ،تجهيزات شامل كتابخانه  
 ةنيروهـاي اجتمـاعي ايجـاد كننـد       ؛  هاي غير دولتي و دانشجويان     شامل دولت و سازمان   
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 ةبرنامـ ؛ و   )دانـشجويان (نيروهاي اجتماعي همساز با استادان      ؛  )استادان(ابزار توليد علم    
كـه    ايـن ةدربـار ) استادان(  علمة كنند پژوهشي، براساس تشخيص نيروهاي نهادين توليد     

اسـتادان بتواننـد توليـد دانـش را         آن  براسـاس    تـا    براي ايران چيـست   مشكلة راهبردي   
غيرطبيعي را به اسـتادان واگـذار       و  فعلي بار بيش از اندازه      آموزشي  نظام  . مديريت كنند 

 بنـابراين نـه دسـتگاه علـم و نـه          . كنـد  و فرصـت پـژوهش را از آنـان سـلب مـي            كرده  
يابي براي افراد و يا كاربردي كـردن دانـش خـود را          شغل ةهاي نهادي علم وظيف    سازمان

  .ندارند اما وظيفه دارند كه توليد دانش كنند
كه بعد از توليد دانش و آگاهي توسط دستگاه علم، نتيجه يا به توليد ابـزار                 پنجم اين 

 در زنـدگي منجـر      انجامـد و يـا بـه سياسـتگذاري         و به اصطالح آسان كردن زندگي مي      
شوند و يكـي بـر ديگـري         اما در هر صورت هر دو نتيجه اثر علم محسوب مي          . شود مي

طور سنتي براساس علم انـساني       هكه در ايران علوم را ب      ست ا اين در حالي  . برتري ندارد 
اهميت   علم انساني علم بي    ،در نظام فرهنگي ايرانيان   . اند بندي كرده   تقسيم فيزيكيو علم   
 علم زماني علم    ، از اين منظر   زيرادوم است و هر چيزي غير از آن برتري دارد،            ةو درج 

جالـب  . شود كه توليدات كاربردي، ملموس و مشاهده شدني داشـته باشـد          محسوب مي 
 علـوم طبيعـي و      ةپرسد كه سعادت انسان چگونه بـا توسـع         كه اين نظام فرهنگي نمي     آن

  .مين شده استأعلوم دقيقه ت
ثير پزشكي شـدن و مهندسـي       أدگي و زيست جهان در ايران تحت ت       كه، زن  ششم اين 

شـود   طور روزمره پخش مي    هاي تلويزيون ايران كه به      به پيام   اگر .شدن قرار گرفته است   
ثر از أها بخش اعظـم زيـست در ايـران را متـ       دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه اين پيام       

عـه بـه دو قـسمت بيمـار و در           گونه زيست جمعـي، جام     در اين . دهند بيماري جلوه مي  
شـود كـه يـافتن آن        مـي تبديل به امر كميـابي      شود و سالمت     معرض بيماري تقسيم مي   

  . علوم مربوط به سالمت نيز از اين طريق ارزشگذاري مي شوند. سخت استبسيار
سيس علوم  أ به ت  گيري آكادميا يا نهاد دانشگاه در تاريخ بشر عمدتاً         كه، شكل  هفتم آن 
هـاي كارگـاهي و يـا        راه رشد ساير علوم از آگـاهي      . گردد نه به ساير علوم     يانساني برم 

بـه عبـارت   . هـا  گيرد و نه از آموزش در دانشگاه  ميأهاي صنعتي سر منش  سيس كارگاه أت
گرايـي مدرنيـستي بعـد از        ديگر، اول علم انساني وارد گفتمان آكادميك شـد امـا فايـده            

  .د شده توسط علوم انساني شدتوليهاي  صنعتي شدن سبب پس زدن آگاهي
كـه تجـاري و صـنعتي        اما واقعيت ديگري نيز وجود دارد و آن عبارت است از ايـن            

مدارانـه ارزيـابي     ششدن علم پزشكي و تجاري شدن علم مهندسي نبايد از منظـري ارز            
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انگارانه با توليدات صنعتي و ابژه شدن        وارگي مقدس و حقيقت    ءشوند بلكه برخورد شي   
ــ   ن صنعت و سالمت و بهداشت بايد مورد مداقـه و نقـد علمـي انـسا                ةحوزانسان در   

نگارنـده معتقـد اسـت در تمـام مـدتي كـه             .  علوم اجتماعي قرار گيرند    ةمحور در حوز  
 ةلئمـس  بـوده كـه بـه    )14(نامه دانشگاه را در ايران تجربه كرده است تنها شاهد يك پايان 

  .خته است علم پزشكي پرداةتجاري شدن بدن انسان در حوز
 را  300000 تا   160000 كه تعداد حدود     آمريكا ةكه آميشها در جامع    توضيح بيشتر آن  

 و تكيـه بـر روابـط        فنـاوري  بـر دوري از      )2002اندروز و بويـل،     : ك.ر(دهند   تشكيل مي 
شـود و اغلـب       محـدودي اسـتفاده مـي      فناوريدر اين جامعه از     . كنند انساني زندگي مي  

 .)1994كريبيـل و اولـشان،      (شـود    هاي طبيعـي تهيـه مـي       مصارف روزمره براساس روش   
  . سعادت براي بشر نيستةكنند ين تضم ضرورتاًفناوريد كه داده اننشان آميشها 

 انتقال دانش و تربيت افرادي    ،   نهاد آكادميا توليد دانش و آگاهي      ةكه، وظيف  هشتم اين 
 را بايـد نهادهـاي بيـرون از         »منـدي  فايده«بنابراين،  . ست كه توانايي اين توليد را دارند      ا

.  آنها بايد از مواهب توليد دانش آكادميـك بهـره ببرنـد            در نتيجه دانشگاه تعريف كنند و     
توانـد انجـام     سوي ديگر چنين منطقي آن است كه نهاد آكادميا وظايف فرانهادي را نمي            

 توليد  ساختاري ميانةرو، اين يك برخورد عوامانه است كه تصور كنيم رابط        از اين . دهد
كـاربرد عينـي    « را در    »منـدي  فايـده «، نبايد   از اين جهت  . مندي وجود دارد   دانش و فايده  

منـدي   هاي نهـاد آكادميـا، فايـده       ا تنها يكي از پيامدهاي فعاليت     زير خالصه كرد    »داشتن
  .استمحصوالتش 

 مندي دانش با نهاد قـدرت      آيد، فايده  گونه كه از مباحث فوكو برمي      كه، همان  نهم اين 
كه چه   به اين ستگي دارد   به عبارت ديگر دانش و اهميت آن ب       . در جامعه در ارتباط است    

به عبارت ديگر و برخالف تصور . كسي قدرت تفسير توليدات آن علم را در دست دارد 
گـردد بلكـه بـه       هاي كاربردي آن برنمي     نخست به جنبه   ةعامه، ماهيت هر علمي در وهل     

 فوايـد و    ةاز ايـن منظـر، پرسـش دربـار        . گـردد  رمـي توليد دانش و آگـاهي توسـط آن ب        
ست  ا اي  مندي در علم زائده    فايده. كاربردها، انحرافي است و ربطي به ماهيت علم ندارد        

 اضـافه   )15()تعبيرنگري و چامسكي  ( مدرنيسم ضد مدرنيسم     فرآيند علم در    ةكه به پيكر  
ري ميان علوم اسـت نـه   بندي برتري و فروت    شده و هدف آن نهادينه كردن تمايز و دسته        

در .  در ساير توليدات مدرنيستي مثال زد      انوت همين برخوردها را مي   . كاربردي كردنشان 
تفكري كه معـادل تخريـب محـيط        ال مطرح است كه آيا بشر از طريق         ؤاينجا نيز اين س   

  شود يا خير؟ تر مي به سعادت نزديكزيست است 
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ارتباطي و فرهنگـي     ،ياجتماع ،يانانساز نوع    ،كه، جنس مسائل جاري جهان     دهم آن 
ي نظيـر افـزايش جمعيـت، فقـر و گرسـنگي در             ياهتهديد. است و ديگر صنعتي نيست    
ا در سـاختار نهادهـاي   هـ  تناقضوجود  هاي صنعتي،     قدرت ةجهان، تهديد جنگ از ناحي    

دهنـد كـه حـس سـعادتمندي و          اي همگـي نـشان مـي       المللـي و تهديـدهاي هـسته       بين
فنـاوري   ةگـسيخت   معرض تهديد توليدات صنعتي و گسترش لجام       هاي انساني در   ارزش

ها كه نسبت به يك قرن پيش افزايش يافتـه و            از سوي ديگر فراواني بيماري    . قرار دارند 
 نفـر يـك     2شد اينك از هر       نفر يك نفر دچار سرطان مي      چهاراگر در قرن بيستم از هر       

ايـن  كه شود اين است  كه مطرح ميبنابراين سؤالي . دشدچار خواهد به اين بيماري   نفر  
 پاسخ به اين پرسش ما را به اين نتيجه هـدايت            ؟ه است ت گرفت ئهمه بيماري از كجا نش    

مدارانه ارزيـابي    نبايد ارزش صنعت و پزشكي ضرورتاً   ةكند كه توليدات علم در حوز      مي
 اگـر   ال اين است كه چه بايد كرد تا بشر كمتر از اين تهديدها آسـيب ببينـد؟                ؤس. شوند

توانند پاسخ آن را فـراهم كننـد علـوم انـساني      ترين علومي كه مي پرسش اين باشد، مهم  
  .شود اينجاست كه اهميت علم انساني در جهان امروز بيش از پيش مشخص مي. هستند

هاي آموزشي دانشگاهي معناي آكادميك دارند، به اين ترتيب كه           كه، دوره  يازدهم آن 
 ة دور ؛شـود  چيـزي اسـت كـه در كـالس تـدريس مـي             آن تكرار   ة كارشناسي دور  ةدور

 ة كاربرد و تمرين آن آگاهي است كه بـه او آموختـه شـده و دور                ةكارشناسي ارشد دور  
اسـتادان  . انـد   توليد آگاهي و دانشي است كه ديگران قبل از او توليد نكرده            ةدكتري دور 

. ا انتظـار دارنـد    براساس اين تعاريف با دانشجويان برخـورد آكادميـك داشـته و از آنهـ              
تواننـد   ها را بپذيرند كه در هر دوره تا كجا مـي           بنابراين دانشجويان هم بايد اين واقعيت     

تـا ايـن   . پيش بروند و انتظار و قضاوتشان از خود و دانشگاه تا چـه انـدازه بايـد باشـد                  
  باالتر به نقد و قضاوت بپردازد بلكـه ة مرحلةتواند دربار مراحل طي نشوند دانشجو نمي   

بهتر آن است كه تمركز اصلي دانشجو بر ممارست و تمـرين ذهنـي، تقويـت و تمـرين            
 باشند، قـرار  انادتكه همان اس  پرسشگري و فراگيري با هدايت نهاد آكادميا و ضابطين آن         

اين به معناي محروم كردن از نقد نيست بلكه بـه لحـاظ سـاختاري چنـين                 . داشته باشد 
هـاي آكادميـك را فـراهم        ت بپذيرد موجبات آسيب   پذير نيست و اگر صور     نقدي امكان 

 را وادار بـه پـايين آوردن        آنهـا برخـي از    ،   سـلب قـدرت ار اسـتادان      كـه     چنـان  ؛كند مي
  . رضايت جماعت دانشجويي كرده استاستانداردهاي خود در قبال كسب

كه، علم نبايد بوروكراتيزه شود و نهاد علـم بـا بوروكراسـي تعـارض و                 دوازدهم آن 
. كـه نهـاد بوروكراسـي در خـدمت نهـاد علـم قـرار گيـرد                ماهوي دارد مگـر آن    تناقض  
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كننـده و يـا      كـه تنظـيم    هاي بوروكراتيك بايـد در خـدمت علـم باشـند نـه ايـن               دستگاه
بـه عبـارت ديگـر،      . هـاي علمـي باشـند       امور علم و كنتـرل كـنش       ةگيرنده دربار  تصميم
 اگـر  .م را بـه قاعـده درآورد  هـا و تـصميمات اداري علـ    نامـه  توان بـا صـدور آيـين     نمي

  .تشداخواهد نكندي حركت علم اثري جز بوروكراسي بر نهاد علم مسلط شود، 
را مبناي توليد علم     اعتقادي آن ، و   يفرهنگ،  يكه بايد ايران و نظام اجتماع      سيزدهم آن 
افرادي نظير فردوسي و مولوي نيز از همين معبر به رشد هويت ايرانـي              . انساني قرار داد  

عنوان يك كليت مستقل تمدني كه توانايي تلطيف روابط انـساني را              به »ايرانيت«رح  و ط 
اگر شرايط و امكانات امروز ايرانيان را با امكانـات موجـود در زمـان               . دارد اقدام كردند  

شويم كه تا چه انـدازه در پـرداختن          وقت متوجه مي   فردوسي و مولوي مقايسه كنيم آن     
بخش اعظم اين قصور بر گردن علـوم انـساني          . ايم ه  كرد به خود غفلت و كوتاهي علمي     

البتـه  . ماهيت محلي داشته باشد   بايد   علوم دقيقه،    ةگرايان هان ج است كه برخالف گرايش   
قابـل   كـه خـواني دانـشجويان را متـذكر شـد            بيهقي  و خواني  شاهنامه ي نظير بايد جلسات 

توليـد نظريـه اجتمـاعي بايـد         اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه مرجع            استتحسين  
 كه نيروهاي علم در ايـران عمـدتاً        درحالي.  جهاني باشد  ةمبتني بر تلفيق ايرانيت و تجرب     

  .دانند  توليد تفكر نظري خود را غير ايراني ميأمبد
كه، دانش تاريخي براي ما ايرانيان بيش از هر ملت ديگري براي توليـد               چهاردهم آن 

دانش تاريخي به سازمان نظري مـا و        . رافمان اهميت دارد   محيط اط  ةعلم و آگاهي دربار   
تفـاوت  . دهد بخشد و آن را غنا مي       و هويت ما آگاهي مي     »ايرانيت«شناخت و تشخيص    

چون  تاريخ براي ما هم   .  تاريخي نهفته است   ةميان ما و بسياري از جوامع در همين تجرب        
هاي علمي حال حاضر ما       كنش .كند پل، ارتباط ما را در حال حاضر با گذشته برقرار مي          

تـر و بـه      تواند سنجيده  ميشود، تركيب شود،     ناشي مي  از دانش تاريخي     كه يبا غناي اگر  
بـسياري  . انگاري علمي برهانـد    تر باشد و ما را از ساده        پيچيده  و لحاظ نظري قدرتمندتر  

 نظـري مـا     توانند در بازسازي نظام    هاي ايراني مي   از متون فلسفي، ادبي، ديني و اسطوره      
شناسـي تـاريخي    سف بايد عرض كنم كه جامعـه أاما با كمال ت  . مورد استفاده قرار گيرند   

هـا   ايراني هنوز حتي متولد نشده است كه بخواهد سـازوكارهاي تـاريخي را در تحليـل               
حاصـل چنـين فقـداني      . شناسـي تـاريخي را تـرويج كنـد         وارد كند و يا آمـوزش روش      

در نبـود چنـين دانـش و بيـنش تـاريخي،            . رانـي اسـت   جهتي هنجاري علم انساني اي     بي
هاي ساير كشورها و     وردهاهاي جديد دانشجويان هويت علمي خود را بر اساس فر          نسل

  .سازند خصوص غرب مي هب
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 اين بـه  ؛ جهاني آن است  ة فردي و محلي توليد علم فراتر از جنب        ةكه، جنب  پانزدهم آن 
ند براي پاسـخ بـه نيازهـاي ملـي سـاخته            توان هاي نظري علم مي    آن معناست كه دستگاه   

قابـل كـاربرد    بـراي سـاير جوامـع        شوند و آنچه براي ايران قابل كاربرد است ضـرورتاً         
كنـد بـه امكانـات درونـي         اين گزاره از اين جهت اهميت دارد كه ما را وادار مي           . نيست

چنـين  . كه تجارب ساير جوامع را نيز مد نظر داريـم           ضمن آن  ؛جامعه خود متكي باشيم   
  .هاي علمي قرار ندهيم كند كه واردات علم را محور كنش رويكردي به ما كمك مي

گـر تمـدني را شـناخت تفـاوت          كه، براي توليد علم بايد رقيب و مقابله        شانزدهم آن 
ــ   ي اجتمـاع  ةهاي توسع فرآيندها و    ميان رقيب تمدني و رقيب غيرتمدني در نوع آرمان        

ن جهت درك واقعـي از چنـين رقيبـاني در تنظـيم             از اي . اقتصادي هر يك مشهود است    
  .ان نظري بسيار اهميت خواهد داشتسازم

مهم است كه درك كنيم كه ما ايرانيان ادعاهاي تمدني را در دنيـاي معاصـر مطـرح                  
گراني وجود دارند كه امكانات علمي، تمدني،        ايم و براي اين ادعاها رقيبان و مقابله        كرده

 خود را براي حداقل، رقابت و حداكثر بيرون راندن مجـدد             فرهنگي  و اقتصادي، سياسي 
ـ         ةچون زمان حمل   هاي تمدني هم  فرآيندايران از    كـار   ه اسكندر و يا فروپاشـي صـفويان ب
توانيم از آن گريزي     كنيم و نمي   اين فضاي تمدني است كه ما در آن زندگي مي         . اند گرفته

ــ   يارتباطي و كشف روابط اجتمـاع     ـ   يپردازي اجتماع  داشته باشيم و بنابراين به نظريه     
وسيله آنها بتوانيم ماندگاري خود و ميهنمان و بازتوليـد      هداريم تا ب  نياز  فرهنگي در ايران    

 دانشجويي ايران آگـاهي     ةمن معتقدم جامع  .  اين ماندگاري را تضمين كنيم     سازوكارهاي
 ايـن   .چيـزي نـدارد    اعتقادي هـم بـه چنـين         اي ندارد و اصوالً    الزم را براي چنين مقابله    

هـايي را بـراي ايـران بـه ارمغـان            آسيب ،هاي واگرايانه   موضوع از لحاظ تقويت گرايش    
  .استي پولي كشور ها آورده كه مشهودترين آنها مهاجرت نخبگان و سرمايه

 قبـل از    ةو تفاوت آن با جامعـ     شناسد    نمي معاصر ايران را     ة جامع ، دانشجويي ةجامع
ـ   جامعة دانشجويي  معتقدم   من. داند نميرا  انقالب اسالمي    ثير أهر دو جامعـه را تحـت ت

البتـه بـه    . كند  قدرتي شهروندان ايراني ارزيابي و تفسير مي       حاكميت دولت مركزي و بي    
 روشـنفكري ايـران را در دور بـاطلي          ةگرايانه است كـه جامعـ       تقليل يمن اين بينش   نظر

 دانـشجويي و    ة جامعـ  ةز برعهد گرفتار كرده و مسئوليت عدم توانايي در خروج از آن ني          
  . آنها است راهبرديبرد و غير  كوتاه،هاي غيرمهم پرسش

مثالً اند و     معاصر ايران، رقيبان ايران اطالعات مفصلي جمع كرده        ةدرخصوص جامع 
 دور هم جمع    آمريكاكند نهادهاي متعددي از       تغيير مي  آمريكا از   ييس جمهور يهرگاه ر 
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ايـن  هـا     ييآمريكـا .  با ايـران را بـراي او شـرح دهنـد            برخورد مناسب  ةشوند تا نحو   مي
اند، اما چنـين برخـوردي        در منطقه است پذيرفته    آمريكاايران رقيبي براي    موضوع را كه    

  .استطور كه شايسته است صورت نپذيرفته  از سوي نهادهاي ايراني آن
شـويم برخـي از مـا و روشـنفكران ديگـر             متوجـه مـي   چنين شرايطي است كـه      در  

 نهـاد دولـت و نهـاد        زواقعيت امر اين اسـت كـه مـا ا         . توانند اوضاع را تحليل كنند     نمي
هـاي زنـدگي اجتمـاعي گرفتـار         كنيم تا در تبيـين واقعيـت       قدرت در نهاد علم خرج مي     

 تحليلي ما  ة بخشي از چرخ   ،دولت و نهاد قدرت   . سوادي روشنفكري نشويم   برچسب بي 
 تحليلـي و تبيينـي وجـود نـدارد و        ة چرخ اصالً. شوند  آن محسوب مي   ةنيستند بلكه هم  

كنـيم سـاخته شـده        آنچه تبيين مي   ة از متغير مستقل دولت و هم      عناصر تحليلي ما صرفاً   
 يعنـي رهـا   ؛ عطف تاريخي اين گسست همين جاست    ة مورد گسست و نقط    ةنقط. است

شـناختي فراتـري    كردن نهاد قدرت و يافتن عوامل و عناصري كه اهميت نظري و روش      
  . از جهان اطراف ما دارند توليد دانشبراي

هـاي    دچار فرماليسم شده است و يكي از نـشانه         كه، علم در ايران شديداً     هفدهم اين 
. طور خودجوش در معرفي نخبگان دخالت نـدارد        هاين فرماليسم آن است كه نهاد علم ب       

 اسـتادان و دانـشجويان اغلـب همـراه بـا تمجيـدهاي              هـاي   ها و نكوداشـت    بزرگداشت
به نظر من نهاد دانشگاه با تخـصيص درجـات          . اثر در توليد علم است     يرضروري و بي  غ

گري تا استادي و تخصيص اعتبار ويژه به استاداني كه فعاليت علمـي دارنـد نظـام                  مربي
 كه راهكار مناسبي بـراي آن اسـت كـه           سيس كرده است  أمنطقي را براي اين تمجيدها ت     

هـا نيـز     برگـزاري همـايش   در  هاي فرماليـستي را     چنين برخورد . همه از آن پيروي كنيم    
 مراكز آكادميك جهاني بعـد از سـال         ةها در هم   كه همايش   درحالي ؛توان مشاهده كرد   مي

زمان ها در  شود در ايران اين همايش رگزار ميبتحصيلي و فراغت استادان و دانشجويان     
  .ة صوري آنها مشهود استگيرد و جنب صورت ميسال تحصيلي 
 وضـعيت درآمـدي     )1: كه اقتصاد علم در دو محـور بنيـادي تغييـر كنـد             نهجدهم آ 

المللي و به نسبت مـسئوليت بـيش از انـدازه            استادان كه بايد براساس استانداردهاي بين     
 درصـد   5/1 پژوهشي كه اكنـون كمتـر از         ة بودج )2سنگين آنها در ايران اصالح شود و        

 درصـد توليـد     5/1براسـاس   ژوهشي  به نحوي كه بودجة پ     .توليد ناخالص داخلي است   
نهايـت اسـتادان و دانـشجويان       در  هـا و     و بـه دانـشگاه    شـده   ناخالص داخلي محاسـبه     

البتـه تخـصيص    .  مـصرف شـود    ادان پژوهـشي اسـت    ة در برنامـ   يابد تا بعداً   ميتخصيص  
ايـن  . )9: 1388افتخـاري،   ( درصد افزايش يابد     سه پنجم به    ةها قرار است در برنام     بودجه
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المللـي   بنـدي بـين    هـا و رتبـه     كنون نيز بايد براسـاس عملكـرد علمـي دانـشگاه          بودجه ا 
طور  همان. د و استادان در كسب اين بودجه و خرج آن اختيار داشته باشند            بتخصيص يا 

 سـه  تحقيقـات تـا      ة كـشور، بودجـ    ة پنجم توسع  ةكه اشاره شد قرار است براساس برنام      
ايد توجه داشت كه اين بودجـه فقـط در          درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد اما ب       

و بـا اختيـار تـام       ) هـاي تحقيقـاتي كـشور      و نه ساير بخش   (ها   بخش تحقيقات دانشگاه  
كارگيري نيروي كار دانشجويان اعم از كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و        ه براي ب  تاداناس

ل  پژوهشي با دخالت عوامل بوروكراتيك كنتر      ةدر حال حاضر بودج   . دكتري هزينه شود  
براي ايـن نـوع كـار پژوهـشي شـده           ة استادان    موجب كاهش انگيز   و همين امر  شود   مي

 فرآينـد داننـد بايـد از        را نمي  تادان برخورد با اس   ةكه عوامل اداري كه شيو      درحالي ؛است
ها معيار    و دانشگاه  تادان و فعاليت آكادميك اس    ه اين بودجه حذف شد    ةتخصيص و هزين  

كنـد و    التحصيالني كه هر دانشگاه تربيت مي      تعداد فارغ  .تخصيص اين بودجه قرار گيرد    
هـا براسـاس     تدريج دانشگاه  هها باشد تا ب    كنند نيز بايد يكي از همين مالك       مهاجرت نمي 

  .ي شوند و نه بر اساس شهرت كاذبكنند ارزياب كمكي كه به بازسازي كشور مي
خواهند از طريق علـم      اي از دانشجويان ايراني مي     كه، بخش قابل مالحظه    نوزدهم آن 

هاي ناهنجار فلسفي خودشان را طرح كـرده و         اجتماعي مشكالت هويتي خود و پرسش     
 آگاهي، و حـل  ،خواهند از طريق جهان علم اجتماعي به شناخت، دانش حل كنند و نمي   

ايـن گـروه از دانـشجويان       به عبارت ديگـر،     .  خودشان دسترسي پيدا كنند    ة جامع لهدمس
 زندگي علمي آنهـا اغلـب دچـار روزمرگـي و            و  مشخصي ندارند  ةلئمس پرسش و    اصالً

سفانه بخشي از نيروهاي اجتمـاعي      أمت.  آنهاست »خود«معضالت مربوط به سرخوردگي     
از اين جهت، اين نيروهـا ورود  . هنجاري است هويتي و بي  علم در ايران دچار آسيب بي     

 ،خـروج از دانـشگاه    داننـد بلكـه      به دانشگاه را حد مطلوب زندگي جـواني خـود نمـي           
تـرين   هـم بـه ارزان      هويت خـود را در خـارج آن        ةمهاجرت از ايران و خرج كردن تتم      

گـري و سـكوي      هاي ايران نقـش واسـطه      دانشگاهبنابراين  . دانند قيمت، حد مطلوب مي   
گيري بـه نظـر      شايد اين نتيجه  . كنند هنجار اين نيروها را بازي مي      ههويتي ناب  رهايي از بي  

 باشد اما مشاهدات اتنوگرافيك نگارنده در ميان جماعات دانشجويي گوناگون   آميز اغراق
هم با توجه به سير تحول ايـن نيروهـا      خورشيدي آن  1380 و   1370 ةو در طول دو ده    

بـا  . يستها غلط ن  اين است كه بخش اعظم اين برداشت      نگارنده صورت گرفته و تصور   
 هـستم هاي ديگري    ي و انجام مصاحبه   هاي كيف  آوري داده  اين وصف هنوز در حال جمع     

هـاي   عنـوان فرضـيه    شـما، خـود آنهـا را بـه        . تا با اطمينان بيشتري اين نتايج را بيان كنم        
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عنـوان واحـدهاي     بـه ي خـود    هـا  مشروع آكادميك در نظر بگيريد و با رفتار همكالسـي         
  .ار دهيد آنها را مورد قضاوت قرمشاهده در اين پژوهش مقايسه كنيد و درستي يا نادرستي

از  مهـاجرت  گي چگـون  )2دولـت برخـورد بـا      گي چگـون  )1: هنوز مسائلي همچون  
 دغدغه اصلي نـسل      اتومبيل دستيابي به  گي چگون )4همسر و   اختيار   گي چگون )3كشور

هـا بـه خـود تكيـه          كـه چـرا ايـن نـسل        اين اسـت  كه مشكل    تر آن   و جالب  جوان است 
تـر   كننـد و مهـم    و آن فعـاليتي نمـي      جاي مقصر دانستن اين   ه  كنند؟ چرا خودشان، ب    نمي
  »دهند؟ هاي خود را تغيير نمي كه چرا پرسش اين

هايي رو به كاهش اسـت   در همين زمينه بايد اضافه شود كه نرخ بازتوليد چنين نسل         
 از ميان برداشتن چنـين  ايرب كه ندو دانشجويان نسل جديد علم اجتماعي بايد پاسخ ده 

  د؟نا عتماد به نفس و خالقيت نسلي چه قدمي برداشتهنگاهي و جايگزيني آن با عنصر ا
ـ     فرهنگـي و   ــ    يهـا كـه كليـد تغييـرات اجتمـاع          جـايي نـسل    هبه نظر نگارنده، جاب

عبـداللهيان،  (خصوص موتور حركت علم است در ايران به كندي صورت گرفته است              هب
 كته توجه داشـت   كه نهاد علم مقصر است يا دانشجويان، بايد به اين ن            گذشته از اين   .)1385

بـه نظـر نگارنـده    . له نهفتـه نيـست  ئكه پاسخ در مهاجرت مغزها و يا سياسي ديدن مـس        
خود را مورد بازانديشي قرار دهنـد و        بايد  دانشگاهيان توانايي ايجاد تغيير دارند اما ابتدا        

  . بيانديشندچون گذشتگانمان ابتدا به رشد كشور هاي خود را وطني كنند و هم پرسش
كه، تفاوت ساختاري ميان آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالي در ايـران                  بيستم آن 

كه، در اكثر كـشورها، نظـام آمـوزش و پـرورش، افـراد را بـراي             توضيح آن . وجود دارد 
كه در ايران آموزش و پـرورش در بـسياري           كند درحالي  فراگيري آموزش عالي آماده مي    

. شـود   آموزش عالي محسوب مي    هاي علمي و آموزشي سازماني جدا از اهداف        از مقوله 
 بايـد در    حاصل چنين تفاوتي آن است كه دانشجويان بعد از ورود بـه دانـشگاه مجـدداً               

هـا   چنين تفاوتي سبب شـده تـا دانـشگاه        .  علمي بازاجتماعي شوند   يها بسياري از زمينه  
  .ني دانشجويان را نيز متقبل شوندهاي بازسازي روا هزينه

و ايران جزئي   نظام در نظر گرفت كه       بايد همچون يك     كه، جهان را   يكم آن  و  بيست
 جهان فعاليـت    ةكهنمند    نظام روابط   ةعاملي كه در لوپ تضعيف كنند      نظام بوده و  از اين   

مي، فعاليت كردن مستلزم داشتن اطالعات علمي قوي و ديد نظري           نظادر چنين   . كند مي
آوري اطالعات علمي  جمع. ندا  متفاوت از نيروهايي است كه در لوپ تقويت كننده فعال         

براي .  است مند  نظام بس سخت و مستلزم داشتن ذهن پيچيده و خِرَد           ،در چنين شرايطي  
 م مـثالً  نظـا اي از شـباهت دو       بـه اسـتعاره   ها    با استفاده از نظرية نظام    له  ئروشن شدن مس  
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 در خودروي پيكـان بـه   مند نظامروابط . كنم خودروي پيكان و خودروي سمند اشاره مي 
فع تقويت لوپ تضعيف كننده بود و از اين منظر خوروي پيكان كه با امكانات عقالني                ن

كـرد ديگـر قابليـت        ايجاد مي  نظامهايي كه اين      توليد شده بود به علت هزينه      1340 ةده
اما امكانات عقالني بشر امـروز بـا        .  را نداشت و از رده خارج شد       1380 ةكاربرد در ده  

 عملكـرد   ةرا با افزايش اطالعات خويش دربـار      زيتر است     سمند و سورن همخوان    نظام
هاي لـوپ تـضعيف كننـده را         ها توانسته هزينه   نظامة  لوپ تضعيف كننده و تقويت كنند     

از ايـن   .  جديدتري مانند سمند و يا سورن را طراحي كرده و بـسازد            نظامكاهش داده و    
سـر   هاه كنيم، در شرايطي ب    ها به جهان نگ    نظام ةكنيد اگر براساس نظري    منظر، مشاهده مي  

يكـي از مـشكالت علـم در ايـران     . توان فعاليت كرد بريم كه با اطالعات قديمي نمي   مي
بـه نظـر مـن بخـشي از         .  اسـت  مند  نظامبيني نظري و     انگاري و كوتاه   معاصر همين ساده  

چنين اند خود را با شرايط تطبيق دهند اما تعداد افرادي كه           كاربران علم در ايران توانسته    
 جهاني بسيار ناچيزتر از تعـداد مـورد         نظامقابليتي دارند در مقايسه با وضعيت ايران در         

 ، جهانينظام اين نيروها را بايد دانشجويان از طريق درك    ةبخش قابل مالحظ  . نياز است 
  .و تشخيص مسائل جديد فراهم آورند  خودهاي تغيير پرسش
كنجكاوي و سبك زندگي آكادميك نيز       ةكه، اخالق آكادميك، روحي     و دوم آن    بيست

هـاي معتبـري     دانـشجويان و هيئـت علمـي در دانـشگاه         . اند جزئي از ماهيت توليد علم    
هـا حتـي     چون آكسفورد و يا هاروارد نسبت به دانشجويان و استادان سـاير دانـشگاه              هم

از . دكن اي هنجارهاي آكادميك را ترويج مي      ا قانون نانوشته  ويگ. پوشند متفاوت لباس مي  
 در ايـران،  . كند  معرفي رمزهايي است كه جهت توليد علم را معين مي          ،اصول چنين اخالقي  

  .هاي وطني استوار شده است  جستن از داشتهيبرتاين وجه از عنصر آكادميا بيشتر بر 
كه اخالق آكادميك در ايران بر نهادينه كردن اميد به زندگي بهتر اسـتوار شـده                 با اين 

ها اخالق آكادميك را در تـرويج        نگارنده معتقد است برخي از دانشگاه     حال   است با اين  
  .اند  كشور بازجسته و تدوين كردهالتحصيالن خود از خروج و مهاجرت فارغ

وفاداري و پيوستگي آكادميك از ملزومات توليد علـم اسـت و            اينكه  بيست و سوم،    
ها، بازتوليـد وفـاداري      نشگاهخاطر گسترش رويكرد ابزارگرايانه به دا      هدر اين حوزه نيز ب    

 انتقاد ولو از نقاط ضعف خُرد، و ناديـده گـرفتن            ةآكادميك رخ نداده و در عوض روحي      
اين امر يكي از عوامل ساختاري توليـد علـم محـسوب            . نقاط قوت گسترش يافته است    

شود تـا دانـشجويان      شود و سبب مي    گيري اخالق آكادميك مي     سبب شكل  ارزيشود   مي
ها اقـدام    در دانشگاه ) نظير جعل و تقلب علمي    (گيري از رفتار غيرآكادميك     خود به جلو  
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اداري بـراي اصـالح رفتارهـاي غيـر     ــ   ينيازي به دخالت عوامـل حقـوق  ديگر  و  هدرك
  .آكادميك نباشد

. ها بايد نمايندگي مكاتـب فكـري را بازنمـايي كننـد            كه، دانشگاه  بيست و چهارم آن   
 تمـدني   ةسـابق .  همين مكاتب فكـري هـستند      ةدهند ابطبيعي است كه كشورها نيز بازت     

گيـرد الزامـات     آن فالت ايران را نيـز دربرمـي  ةدهد ايراني بودن كه گستر     ايران نشان مي  
 فكـري خـود را در       ةدانـشگاه تهـران نقـش     . كند اي را بازنمايي مي    فكري و فلسفي ويژه   

تسلط  برمال نكرده اما     بودن دانشگاه به روشني   حور   علوم انساني اگرچه به دليل م      ةحوز
، مـسائل توسـعه، مـسائل روسـتايي،         )كيفي و كمـي   (شناسي   هاي نظري، روش   بر حوزه 

. شناسي و فرهنگ، تـاريخ و تفـسير تـاريخ اجتمـاعي نـشان داده اسـت                 جمعيت، انسان 
اي ايران و مسائل نظري و روشي درگير در فهم مسائل جهان  قدرت تفسير مسائل رسانه 

 تهـران    علوم اجتماعي دانـشگاه    ةهاي دانشكد  با جهان واقعي از ويژگي    مجازي و تعامل آن     
شناسي، چـه از منظـر ارتباطـات و     فهم ادبيات و سينماي ايران چه از منظر جامعه      . است

  . مكتب فكري دانشگاه تهران استةعهاي توس شناسي از ويژگي چه از منظر انسان
ايم كه دانشمند نداريم لذا      تهاز آنجا كه در طراحي شناخت خود اين را مفروض گرف          

اين نكتـه آنقـدر دردآور   . كنيم براي سامان نظري خود مرتب به خارج از وطن توجه مي   
ايم به دانشجويان بيـاموزيم كـه اسـتادان           هنوز نتوانسته  ،است كه با وجود تالش استادان     

ي هـا   تخـصص  ة خـود را دربـار     ةتوانند نظري   علوم اجتماعي هر يك مي     ةايراني در حوز  
  .باشندخود داشته 

  
  ها و قضايا  علم انساني در ايران با عطف به گزارهةشناسي طرح مسئله توسع نوع

نظـري، اكنـون   ي ـ  هاي فلسف شرط ها و پيش ها و شرح طوالني گزاره پردازي با اين گزاره
  ميان علم بودن و يا ةله علم انساني در ايران به مناقش      ئبايد به اين نكته اشاره شود كه مس       

گيرنـد مربـوط نيـست       نظر مـي    از دانشجويان در   يطور كه بعض   نبودن علوم انساني، آن   
 ةعلـوم انـساني وظيفـ     . كننـد  بلكه مناقشه بر سر نوع آگاهي است كه اين علوم توليد مي           

در اينجـا   (آن جامعـه     ةدغدغـ براسـاس   را  محـور     دانايي ة جامع ةافزايش آگاهي و توسع   
 تعداد كاربران اينترنـت     1387 شش ماه سال     طولدر  مونه  عنوان ن   به. برعهده دارد ) ايران

بـه حـدود   اين رقم  1390 بهمن ميليون افزايش يافت و در    25 ميليون به    18در ايران از    
 ايرانيان كـه    ةهاي توليد معنا در زندگي روزمر     فرآيندطور   همين.  ميليون رسيده است   36
سبك زندگي،  (هاي اجتماعي    گيري ثر از زندگي ارتباطي و نمادين ايرانيان است شكل        أمت
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ها، تغييـر نيروهـاي اجتمـاعي سـنتي مردانـه بـه تركيبـي از نيروهـاي                   خانواده و ارزش  
ها، تعارضات در فـضاي واقعـي و     نسلةلئمس اجتماعي، ةاجتماعي زنانه و مردانه، توسع 

را  منطقـي    ةچنين دانشي به ما ايـن ايـد       . ثير قرار داده است   أرا در ايران تحت ت    ) مجازي
  .اي مبذول داشت دهد كه در ايران بايد به علم ارتباطات توجه ويژه مي

ال اول دانشجويان قرار بدهيم     ؤاگر اين بيست و چهار گزاره را مبناي پاسخ به دو س           
 اعتقادي بر اين نيست كه علم انساني در ايران دچار مشكل و             بايد نتيجه بگيريم كه اوالً    

 در مبحثـي جمعـي بـا ابـاذري، دهقـان و             1387بـان    آ 29در تـاريخ    . كمبود توليد است  
 كشور آمريكا، كانادا، انگلـيس، فرانـسه و         پنجاگر  به دست آمد كه     سعيدي به اين نتيجه     

 علوم انساني ندارند    ةكنيم ساير كشورها هم حرفي براي گفتن در حوز        مستثني  آلمان را   
  .ها درخشان بوده است هو در اين ميان وضعيت علوم انساني در ايران در بسياري از حوز

اگر مشكلي هم با عطف نظر به اين بيست و چهـار گـزاره قابـل ذكـر       اين،  با وجود   
  وظايف و كاركردهاي ساختاري خود را انجام       ،باشد، اين است كه اجزاء ساختاري اين علم       

 و از جهان    شتهكه از وظايف ساختاري علم آگاهي ندا        در عين حال افراد با آن      ؛دهند نمي
  .كنند  اين علوم و فوايد آنها قضاوت ميةدر خارج از ايران نيز اطالعي ندارند دربارعلم 

دومــين مــشكل بنيــادين، آن اســت كــه علــم اجتمــاعي هنــوز نتوانــسته گســست   
محور، وارد كنش تحقيقاتي و       و اين علم را در هيئتي مسئله       هدرشناسي را درك ك    معرفت

تماع ايران از جمله برخي از نهادهاي رسـمي          اركان اج  ،به نظر نگارنده  . عمل علمي كند  
اند تـا    اند، تالش كرده      با مسائل تمدني ايران معاصر را داشته       هبرديار برخورد   ةكه وظيف 

هبـرد  ارهم درك تمدني خود را افزايش بدهند و هم سازوكارهاي اجرايـي خـود را بـا                  
كه نـه تنهـا ايـن        ي درحال ؛كار گيرند  هفكر و عمل كردن در جهت نيازهاي تمدني شدن ب         

داد بلكـه نهـاد علـم در ايـران هنـوز             نهادهاي روشنفكري رخ مي   در  ابتدا  بايد در   اتفاق  
بـه منظـور    را  هبـردي   ارو نتوانسته وضعيت تمدني ايران و رويكـرد         بوده  مصرف كننده   

مـن ايـن وضـعيت را بـا     . وارد گفتمان علمي ايـران كنـد  شناسانه    ايجاد گسست معرفت  
كنم كـه تـا چـه      پس انقالب فرانسه مقايسه مية در غرب و يا در دور تغييرات اجتماعي 

پردازي كرده و    مقدار توليدات علمي در آن زمان افزايش يافتند تا اين تحوالت را نظريه            
افتـاد   بايد همين اتفاق مي   هم  در ايران پس از انقالب اسالمي       .  شناخت درآورند  ةبه داير 

ز هايـدگر و بورديـو را بـر سـخن گفـتن از              اما هنوز پس از سي سـال، سـخن گفـتن ا           
 ةچون ابـن سـينا، فـارابي، مالصـدرا و يـا عالمـ        ايراني همةروشنفكران داخلي و فالسف 

ـ          . دهيم طباطبايي ترجيح مي    و سـيدجواد    دشايد بايد خوشحال باشـيم كـه مباحـث فردي
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ان بـا   طباطبايي وارد جريان گفتماني توليد علم اجتماعي شده است اما چرا اكثـر اسـتاد              
شوند؟ در عين حـال نبايـد از زحمـات           وجود زحمات فراوان همچنان ناديده گرفته مي      

را بـراي   .. .خواني و   بيهقي ،خواني خواني، مولوي  برخي از دانشجويان كه مباحث شاهنامه     
  .كنند غافل بود  ايراني ترويج ميةتقويت نگاه به مسائل دروني جامع

مـاعي در ايـران بايـد گسـست تـاريخي از            شود كه علم اجت    از اين جهت، تصور مي    
از خود نشان دهد و سـپس نيروهـاي اجتمـاعي علـم انـساني و                را  اتكاء به منابع بيرون     

ـ                    محـور و    شامكانات خود را طوري بچيند كـه بتوانـد جـاي ايـران را بـا توليـدات دان
اعي امر اجتمـ  . پردازي كند  ساز خود، در ارتباط با تحوالت معاصر در جهان نظريه          آگاهي

 ادبيات و تـاريخ   ، نمادهاي ديني و تمدني    ،هاي ارتباطي فرآيندثر از   أدر ايران به شدت مت    
ــ   دهاي اقتـصا  فرآينـد ثر از   أامر اجتماعي در عصر حاضر كمتـر متـ        از اين جهت    . است

 50چنـان مدرنيـسمي كـه        حاصل آن .  شمسي است  1350 ةسياسي و مدرنيسم ناكام ده    
جاي  ه تاريخي ايرانيان بود كه با پاسخ ب       ةرهاي حافظ سال به طول كشيد فروپاشي ساختا     

 تـاريخي   ةحال بايد همين حافظ   .  به فرجام ناخوشايند خود انجاميد     1357مردم در سال    
 يـا هـشتاد سـاله و صـرف          هفتـاد خر فرهنگي   أدوباره بازانديشي شود و اين به معناي ت       

كنم اهميت داشته    كر مي از اين جهت ف   .  است  مالي و آكادميك   ،هاي فراوان انساني   هزينه
 .هـاي خـود هزينـه كنـيم         توانيم براي از دسـت دادن داشـته        باشد ما بدانيم كه ديگر نمي     

شـناختي   شناختي، جمعيتي و جامعه    بنابراين بايد آن را براساس مقتضيات ارتباطي، انسان       
هـاي   از گرفتـاري در قالـب  خود را آيد تا ما نتوانيم  به نظر مي. بازانديشي و تعريف كرد  

.  ايران حرف بزنيم و به آن كمك كنيمةتوانيم دربار پردازي رها كنيم نمي غيرايراني نظريه
 ،گردد كه خود   اند در ديگر نقاط دنيا موفق شوند به همين نكته برمي           اگر ديگران توانسته  

  .پردازي قرار دادند ميهن و مقتضيات اعتقادي و ارزشي خود را مبناي نظريه
 ةتوان پرسيد كه چرا تكاليف دانشجويي اغلـب در داخـل جامعـ             در همين رابطه مي   

، اروپـا و سـاير      آمريكـا رد كوتاهي دارد؟ چرا     شود و چنين ب    آماري دانشجويان انجام مي   
ثيرگذارنـد، در   أ مـا ت   ةنقاط دنيا كه ما با آنها تعامل و يا چالش داريم و بر زندگي روزمر              

خواهيم به بيرون از     كه نمي  ر ندارند؟ براي آن    توليد علم و فهم جهان ايراني ما قرا        فرآيند
خواهند به بيـرون از      كه از ما مي    كنيم؟ براي اين   چرا به استادان انتقاد مي    . خود نگاه كنيم  

  .كنيم مياستادان را نقد اي زحمت دارد  خود نگاه كنيم و چون چنين وظيفه
رداختن به دولت  پةاز سوي ديگر، بخشي از علم اجتماعي موجود در ايران در چمبر      
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در ايـن   . دزاسـ  كند و يا برايش مـشروعيت مـي        و قدرت گرفتار مانده، يا به آن انتقاد مي        
  .اند پاسخ مانده در جهان جديد بيهايي نظير رازهاي ماندگاري ايران  ميان، پرسش

  
   علم انساني براساس نتايج نظري و نقد پرسشةحل توسع راه

 كه علوم انساني در ايـران توسـعه         شود  ميكيد  أ ت وعموضآيد اگر هنوز بر اين       به نظر مي  
بر مبناي شـك و پرسـشي كـه دانـشجويان           صورت   نيافته و بايد توسعه پيدا كند در آن       

  .گونه علم انساني وجود  اينةزمان براي توسع هفت راهكار هماند  مطرح كرده
 ايران  ةله ديدن رابط  ئ مس ،شناسانه  گسست معرفت  فرآيند ديدن   راهبرديتمدني و    -1

 از منظـر  م از منظر مالحظـات دينـي و هـ   م ه،پردازي كردن  با جهان غير ايراني و نظريه     
به نظر من ايران تنها يك جامعه نيست بلكـه اثـرات تمـدني در جهـان                 . مالحظات ملي 

كنـيم، خـود زنـي       مـانيم بـه آن نقـد مـي         در مـي  » ايـران «جا از تحليـل      هر. استداشته  
آگاهانـه از    اختيار و   تحليل پيچيده و موشكافانه را به      ة ارائ كنيم و توانايي   روشنفكري مي 
قدر دولت در فضاي نظـري       را آن زيكنيم تا به مسئوليت خود عمل نكنيم         خود سلب مي  

  .ما باشد» ميهن« حتي اگر آن چيز توانيم بپردازيم ما فربه شده كه به هيچ چيز ديگر نمي
 كليـت علـوم     ةيـرد نبايـد در بـار      گ قضاوتي هم صورت مـي    اگر  بايد بپذيريم كه     -2

هـايي كـه يـاد شـد پيـشرفت        بلكه بايد بپذيريم كـه در بخـش  باشدانساني ي ـ  اجتماع
گيـر كـردن     سازي زندگي تمـدني و همـه       هاي ديگري نظير مفهوم    ايم اما در بخش    داشته
شناسانه داريـم تـا راهكارهـاي مانـدگاري          ، نياز به گسست معرفت    هبرديار تعقل   ةنحو

 .ظ نظري و تجربي بيابيمبه لحا تمدني را
ـ         -3  ةپااليش نيروهاي اجتماعي علم اجتمـاعي از طريـق ارزش كـردن توليـد و ارائ

دانشجويان و استادان بايد با هـم بـه پـااليش ايـن نيروهـا        .  عمومي علم  ةدانش در حوز  
 و رشـد   هپردازي و اثرگـذاري بـاقي مانـد        كه نيروهاي نخبه براي نظريه     نحوي بپردازند به 

 .ي مزاحم علم انساني منزوي شوندنيروهاو نند ك
به رسميت شناختن مدارج علمي نظير دانشجو بودن، مربي بودن، استاديار بودن،             -4

 .اين مدارج بايد مبناي رفتار علمي ما قرار بگيرند. دانشيار بودن، استاد بودن
 ،انـد  سپردن قضاوت به آن دسته از اعضاي آكادميـا كـه بـه مـدارج بـاال رسـيده                   -5

هاي علمي آنهـا     سازوكارهاي آكادميك، نخبه بودن آنها را قبول دارد و اظهارات و كنش           
 .كند را مشروع قلمداد مي

ح كارشناسـي   و استادان و گزينش دانشجو در سـط       ة سال پنج پژوهشي   ة برنام ةتهي -6
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ـ    هارشد و دكتري براساس دو معيار اعتقاد به كار پژوهشي استاد و عالق             ه مندي دانشجو ب
ايـن سـازوكار   .  علوم اجتماعي و تـشخيص ايـن عالقـه از طـرف اسـتاد مربوطـه         ةرشت
 .كور و يا با حذف كنكور محقق شودتواند در كنار كن مي

هاي  تشويق نهادهاي دولتي به عملياتي كردن ساختار نهاد علم كه اجزاء و گزاره             -7
تـوان    برقرار نشود نمي   اين روابط ساختاري  تا زماني كه    . ه شد  شرح داد   مقاله آن در اين  

اينجاسـت كـه اهميـت      .  استادان به توليد علم پرداخـت      ةانداز جز تكيه بر زحمات بي     هب
پردازند  احترام به استاداني كه در شرايط فقدان روابط ساختاري در نهاد علم به توليد مي              

 .شود بيشتر نمايان مي
ح و علـم در سـط     ةله در حـوز   ئكند طرح مـس    از اين جهت، نگارنده چنين تصور مي      

هـم بـه منظـور نـشان دادن پيـشرفت علمـي دانـشجو                كارشناسي ارشـد و دكتـري آن      
پذير است اما قضاوت كردن نسبت به استادان و مسائل كالن علم به عهده استادان                امكان
دكتـري و   مقـاطع   طور كه پيش از اين گفته شد، آن بخـشي از دانـشجويان               همان. است

 را بـه    اند توليـدات قابـل تـوجهي       اند توانسته  م عمل كرده  ارشد كه به اين مه    كارشناسي  
  . ايران عرضه كنندةجامع

ا كه نگارنده اعتقادي    زير مقاله حرف زيادي براي گفتن ندارد        ،در مورد پرسش سوم   
 عـالم   ة و معتقـد اسـت وظيفـ       شـته  علـم ندا   ةهـاي جمعـي در حـوز       گونه حركت  به اين 

 بـاال   ةهاي بيست و چهارگان     و گزاره  اگر منطق . دانشگاهي مشخص و تعريف شده است     
 علم بـه معنـاي ناديـده گـرفتن خِرَدهـاي            ةجمعي در حوز   هاي دسته  را بپذيريم حركت  
هاي جمعي از اين دست، تكيه بر تعلقـات          به نظر من در حركت    ، زيرا   علمي افراد است  

كه مبناي حركت علمي فردي دانـشگاهيان،        و منافع گروهي مبناي حركت است درحالي      
 مانندهاي دسته جمعي  اين نهاد آكادميا مملو از حركت  وجود  با  . ليد آگاهي و دانش است    تو

  .ست و اگر استادان حرفي داشته باشند بايد در آن قالب بزنند اها ها و همايش كنفرانس
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  ها يادداشت
 
يزه براي بحث در اين     خاطر ايجاد انگ    الزم است از جامعة دانشجويي دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران به           -1

  .باره، تشكر كنم
2- URL: http://www.uwo.ca/western/workload/workload.html 

لـي  ها در فرصـت مطالعـاتي در دانـشگاه م          آوري اين داده   نقل از دكتر محمد جالل عباسي شوازي كه در زمان جمع           -3
  .ها كردند آوري اين داده استراليا حضور داشتند و ضمن تشكر از ايشان، مدتي را صرف كمك به اينجانب براي جمع

4- Kevin J. Fox and Ross Milbourne (1999) 
  Agrawal, Amol, (2010)چنين رجوع كنيد به  هم -5

6- Human Development Reports (2009) accessed in: 
- http://hdrstats.undp.org/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IRN.html 
- http://www.internetworldstats.com/list4.htm#average 

ريـزي،   هاي همكار عزيزم آقاي دكتر پويا عالءالديني، عـضو هيئـت علمـي گـروه برنامـه             با تشكر از راهنمايي    -7
 افزايش يافت كه با توجه بـه تغييـرات،          89ضمناً دستمزد استادان در سال      . دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران    

  .اي ارزيابي كرد طور مقايسه را به در حال حاضر نمي توان اثر آن
 مقالـه،  572 مقاله، دانـشگاه صـنعتي شـريف بـا     605با  مقاله، دانشگاه تربيت مدرس 1156دانشگاه تهران با « -8

مقاله،  478 ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با      )كل واحدهاي دانشگاه آزاد   (مقاله   548 دانشگاه آزاد اسالمي با   
 مقالـه،  398مقاله، دانـشگاه صـنعتي اميركبيـر بـا      404 مقاله، دانشگاه شيراز با 408ا دانشگاه علوم پزشكي تهران ب

بـا    مقاله، دانشگاه صـنعتي اصـفهان  281مقاله، دانشگاه علوم پزشكي شيراز با     335 دانشگاه علم و صنعت ايران با     
انـد الزم   ه خود اختصاص دادهرا ب ISI  مقاله بيشترين آمار مقاالت در213 مقاله و دانشگاه فردوسي مشهد با 241

 2008در سال هاي جهان  بندي دانشگاه در فهرست رتبهتوانستند هاي تهران و صنعتي     به ذكر است كه تنها دانشگاه     
  .»وارد شوند

- http://www.irane1404.com/NDetail.aspx?NewsID=666&TopicID=1&TypeID=3 
- http://www.topuniversities.com/schools/data/school_profile/default/universitytehran 
-http://www.nature.com/polopoly_fs/7.2070.1325606167%21/image/papers.jpg_gen/ 

derivatives/fullsize/papers.jpg 
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