
  س�ينا چگيني / جامعه شناسي يعني 
علم ارايه تحليل معين و واقعي از مسائل 
معين و واقعي مردم. مردم ايران، دست كم 
ظرف 10 س�ال گذش�ته، فقيرتر شده اند. 
عصر روز دوشنبه يوس�ف اباذري، استاد 
جامعه شناسي دانش�گاه تهران، در حالي 
كه اس�تادان و دانش�جويان كثيري براي 
ش�نيدن حرف هاي او در تاالر ابن خلدون 
دانش�كده عل�وم اجتماعي جمع ش�ده 
بودند، به تشريح مكانيزم هايي پرداخت 
كه در پس روندهاي فقيرس�ازي فزاينده 
مردم و جامع�ه ايران وج�ود دارد و از قضا 
هنوز هم هس�ت. تضعيف جامعه شناسي 
و قالب كردن علوم و فنون ب�ازار آزادي به 
همگان مكانيزمي است كه در حال حاضر 
ه�م ادام�ه دارد؛ مكانيزمي ك�ه در پيوند 
با عقب نش�يني دول�ت از انج�ام وظايف 
اقتصادي و اجتماعي خ�ود در حق مردم 
است. با وجود همه حمالت سال هاي قبل 
به جامعه شناس�ي، گويا هن�وز و تا اطالع 
ثانوي، فقط جامعه شناس�ي توان و امكان 
بيان صري�ح و مش�خص اي�ن مكانيزم و 
عواق�ب آش�كار و نه�ان آن را دارد. اگ�ر 
ثمره هشت دهه علوم اجتماعي در ايران 
وجود جامعه شناساني مانند اباذري باشد، 
مي ت�وان گف�ت جامعه شناس�ي و علوم 
اجتماعي در انجام وظيفه خود يعني تالش 
براي كاس�تن از آالم واقعي مردم، نه تنها 
شكست نخورده است بلكه در حال حاضر 
و در آينده نيز مي توان و باي�د به آن اميد 

بست. 
اب�اذري،  يوس�ف  س�خنراني  مت�ن 
جامعه شناس برجسته كشورمان و استاد 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 

را مي توانيد در ذيل بخوانيد.

قبل از من احتمالًا دوستان در مورد 80 سال 
علوم اجتماعي در ايران ح��رف زده اند و من در 
اين مورد صحبت نمي كنم. فقط در مورد نسل 
خودم حرف مي زنم. موقعي كه به اين دانشكده 
آمدم آقاي دكتر توسلي، دكتر ساروخاني، دكتر 
محمد ميرزايي، دكتر صفي ن��ژاد، دكتر طالب، 
دكتر وثوقي و دكتر ازكيا و در خارج از دانشكده، 
در دانشگاه شهيد بهشتي دكتر رفيع پور حضور 
داشتند. اينها استادان من بودند و بسيار زحمت 
كش��يده اند. جا دارد از ايش��ان قدرداني كنيم 
كه چراغ اين علم را روش��ن نگه داشتند. و من 
اميدوارم كه زنده باش��ند و كماكان به كار خود 
ادامه دهند. بحث��م را در م��ورد وضعيت فعلي 
جامعه شناس��ي يك مقدار به قب��ل از انقالب 
برمي گردانم. بحث من هم داخلي اس��ت و هم 
خارجي. منظورم اين اس��ت كه وقت��ي درباره 
وضعيت فعلي جامعه شناس��ي ايران صحبت 
مي كنم، ناظر بر سرنوشت جامعه شناسي به طور 
كلي در جهان خارج هم هس��ت. قبل از انقالب 
يك نوع الگوي دوركيمي، هگلي، پارس��ونزي 
و كينزي حكمفرما بود. متفكراني كه نام بردم 
خيلي با هم متفاوتند اما مي توان در يك بحث 
وجه اشتراك آنها را نشان داد. من اينجا ناگزيرم 
فقط به آنها اشاره كنم و رد شوم. براي مثال هگل 
مي گويد كه دولت باال، جامعه مدني در وسط و 
خانواده در پايين قرار دارند. دوركيم هم به مانند 
همين مي گويد بايد دولت باال، اصناف، وس��ط 
و حيطه خصوصي پايين باش��د. پارس��ونز اين 
الگو را چهار وجهي )سياست، اقتصاد،حقوق و 
فرهنگ( مي كند و كينز معتقد است كه دولت 
بايد مداخله كند، س��پس جامعه وجود دارد و 
بعد زندگ��ي خصوصي افراد. عمده پيش��رفت 
جامعه شناسي بر مبناي همين الگوها صورت 
گرفته است يعني در اين الگوها دولت نيازمند 
اين بود ك��ه بفهمد در جامعه چه خبر اس��ت و 
درست اينجا بود كه به جامعه شناسان مراجعه 
مي كرد. قبل از اين، جامعه شناس��ي از فلسفه 
اجتماعي چندان دور نبود. جامعه شناسان قرن 
19 بيشتر يك نوع فيلسوف اجتماعي اند. مثال 
سه مرحله كنت بيشتر شبيه يك فلسفه تاريخ 
است تا جامعه شناسي. بنابراين جامعه شناسي 
در اي��ن بط��ن و متن  زاده ش��ده اس��ت. هدف 
جامعه شناسي نه فلس��فه پردازي بود )با وجود 
اس��تفاده اش از فلس��فه پردازي(، نه ق��رار بود 
روانشناس��ي اجتماعي را به اين معناي كنوني 
انج��ام دهد. جامعه شناس��ي مي خواس��ت به 
شيوه اي تجربي به دولت و مردم جامعه كمك 
كند و ميانجي ميان اين دو باشد. جامعه شناسي 
در اين ميان نقش بس��ياري زيادي داشت واين 
نقش را ايفا كرد. ما شاهد شكوفايي انواع و اقسام 
نظريه هاي جامعه شناسي بوديم. همه در سطح 
جهان با اين نظريه ه��ا كار مي كردند و مهم تر از 
همه، وجه تجربي جامعه شناسي بود كه البته بعد 
از انقالب در سطح نظريه پردازي مغفول شد. اما 
براي همه بسيار مهم بود كه جامعه شناسي بايد 
به شيوه اي تجربي، ميان افراد يك جامعه، ميان 
دولت و ملت، و ميان دولت و خود دولت ميانجي 
ايجاد كند. بنابراين جامعه شناسي به اين عبارت 
يك علم مصلحانه است. در جامعه شناسي افراد 
راديكالي هم وجود دارند كه مي گويند تا ش��ما 
كل جامعه را تغيير ندهيد اين جامعه به جايي 
نخواهد رسيد. منتها س��اخت جامعه شناسي، 
بنيان مصلحانه اي دارد و درص��دد اصالح امور 
برمي آيد. در اين ميان راديكال هايي هم وجود 
دارند كه حرف هاي خودش��ان را مي زنند. من 
ه��م راديكال ها و هم محافظ��ه كاران را خواهم 
گفت. اما خود جامعه شناسي به طور كلي بنياني 
مصلحان��ه دارد و در متن همين نهاد س��ه گانه 
يا چهارگانه پا مي گيرد و كار مي كند. در ايران، 
رژيم گذش��ته رژيم بسيار س��ركوبگري بود. به 

ظاهر ديكتاتوري ها نيازي به جامعه شناس��ي 
ندارند. اين قضيه از اس��تالين گرفته تا پينوشه 
صدق مي كند. جامعه شناسي براي اين رژيم ها 
مخل اس��ت. جامعه شناس��ي به درد كس��ي 
مي خورد كه بتواند كارهايي را انجام دهد. منتها 
در رژيم گذش��ته الگويي جهاني وجود داشت و 
مهم تر از آن، خ��ودش بدون اينك��ه بداند اين 
الگو را در درون خود داش��ت. فك��ر مي كرد كه 
دولت بايد به م��ردم توجه كند و نواقص موجود 
را برطرف سازد. در نتيجه جامعه شناسي ايران 
در آن موقع از يك جايگاهي برخوردار بود. من 
نمي گويم همه آن موقع مي دانس��تند كه اين 
جايگاه را دارد يا دولت خودش مي دانس��ت كه 
اين جايگاه را دارد. نه، فرض بگيريد اين جايگاه، 
تقليدي از غرب بود يا از غ��رب آمده بود. هر چه 
مي خواهيد اسمش را بگذاريد اما چنين الگويي 
حاكم ب��ود. بعد از انق��الب ماجرا عوض ش��د. 
تاريخچه مفصلي وجود دارد كه چ��را در اوايل 
انقالب به جامعه شناسي ظنين شدند. در اينجا 
بايد از دكتر توسلي تش��كر كرد، چراكه ايشان 
براي بقاي جامعه شناس��ي به يك معنا بسيار 
جنگيد و اثبات كرد كه بايد جامعه شناسي باقي 
بماند و ماند و به كارش ادامه داد. در بخش هاي 
مختلف من جمله عشاير، روستا، شهر، صنعت، 
توسعه و حركت هاي جامعه، جامعه شناسي به 
كار گرفته شد. اما بعد از جنگ اتفاقي افتاد كه ما 
چيز چندان زيادي از آن نمي دانيم و آن را جدي 
نمي گيريم اما عوارض آن اتفاق امروز دارد بروز 
مي كند و ما آن ع��وارض را به جاي ديگري ربط 
مي دهيم. يك جريان اقتص��اد نئوليبرالي آمد 
كه از پايين همه چيز را گرفت. اين نكته بس��يار 
مهمي است. جامعه شناسان اين ماجرا را متوجه 
نشدند چون به نوعي سرگرم فرهنگ و فلسفه 
و اين جور مسائل بودند و خود من هم به عنوان 
يك دانش��جو به همين حوزه ه��ا مي پرداختم. 
متوجه نبودم كه بنيانگذاران جامعه شناس��ي 
در آثار خ��ود في المثل وبر در كت��اب اقتصاد و 
جامعه، دوركيم در كتاب تقسيم كار، زيمل در 
كتاب فلس��فه پول، و ماركس در كتاب سرمايه 
به اين موضوع يعن��ي رابطه اقتص��اد و جامعه 
پرداخته بودند. هر چه جامعه شناس��ي اقتصاد 
را فراموش كرد اين نحله نوليبرال پيش تر آمد. 
در ابتدا زياد هم حضور نداشتند و هويدا نبودند. 
البته عده اي به آنها توجه مي كردن��د اما به هر 
حال جامعه شناس��ي آنها را نمي ديد. اين نحله 
دو قاعده اصلي دارد. اگ��ر ما درباره اين دو قاعده 

انديشه كنيم، به نتايج بس��يار مهمي خواهيم 
رسيد. اين دو قاعده بسيار ساده هستند. اولين 
قاعده آن است كه قوانين اقتصاد اليتغير است 
و اين قواني��ن اليتغير، همان قوانين ب��ازار آزاد 
است. خيلي مهم است كه شما بفهميد از نظر 
اين نحله بدترين دولت، دولت مداخله گر است 
يعني آنها خواهان دولتي هستند كه به طريقي 
بگذارد قوانين اقتصادي اليتغير كار خودش��ان 
را انج��ام دهند. ه��ر دولتي اگ��ر بخواهد به هر 
طريقي و به هر وجهي مداخل��ه اي كند از نظر 
آنها نامقبول خواهد بود و جامع��ه را به جاهاي 
فاجعه باري خواهد برد. اين نكته، بس��يار ساده 
است اما نتايج بس��يار عظيمي دارد. در اقتصاد 
كينزي مبنا بر اين است كه گروه هاي اجتماعي 
درباره اقتصاد با هم مذاكره و مشورت مي كنند، 
يكديگر را نقد و با هم چانه زني مي كنند. در اين 
اقتصاد، كارگران، كش��اورزان و اساتيد با دولت 
و با كارفرما مس��اله اقتصادي را بايد حل كنند. 
بنابراين در اقتصاد كينزي براي چيزي به اسم 
دموكراسي جايي وجود داشت. نحله نئوليبرال 
تعبير خاص��ي از دموكراس��ي دارد. اقتصاد را از 

آن حذف مي كند و ب��ا اين كار تنها چيزي كه از 
دموكراسي باقي مي ماند، آزادي مصرف است. 
آزادي اي كه اينها دنبالش هستند آزادي مصرف 
اس��ت. مثال در دوبي اف��راد در مص��رف آزادند. 
هايك مي گويد: در پينوشه ش��يلي كه مردم را 
گردن مي زدند، مردم آزادتر از دوره آلنده بودند. 
اگر شما فيلم مستند battle of chile  را نگاه 
كنيد، متوجه مي ش��ويد دموكراس��ي در دوره 
آلنده به چه صورت بود و در دوره پينوشه به چه 
صورت. در شماره پيشين مهرنامه، آقاي قوچاني 
و آقاي غني نژاد در گفت وگوي خود از چيزي به 
نام ديكتاتوري اكثريت حرف مي زنند و معتقدند 
دموكراسي نبايد به ديكتاتوري اكثريت بينجامد. 
يعني اگر كسي انتخاب ش��د، نبايد به قوانين و 
قواعد اقتصادي دس��ت بزند و دولت نمي تواند 
روي اين قواني��ن مذاكره كن��د. بدترين دولت 
از نظر اين نحل��ه دولت مداخله گر اس��ت. آنها 
مي گويند دست پنهاني وجود دارد كه اگر بازار 
را رها كنيد، خودش جامع��ه را هدايت خواهد 
كرد. فرض كنيد به يك حزبي راي داديد. وقتي 
آن حزب سر كار آمد، نبايد به اقتصاد دست بزند، 
اين چه نوع دموكراسي اس��ت؟ حاال اين دولت 
مدام به من بگويد من ب��راي تو هايپرماركت باز 
مي كنم، تو آزادي تا جايي كه مي تواني بخري، 
پورشه سوار ش��وي، تو در اين زمينه ها آزادي. 
اما به دولت نگو كه بيكاري، دچار فقري، چراكه 
الزمه رفع بيكاري اين اس��ت ك��ه دولت كاري 
بكند، اما دولت نبايد كاري بكند و مي گويد من 
كاري نمي كنم. اينها مس��ائل بس��يار ساده اي 
هستند اما ممكن اس��ت ما را به عهد باستان و 
حرف هاي عجيب و غريب ببرد كه اكنون ديگر 
همه از اين حرف ها خسته شده اند. اين مسائل 
بسيار ساده است. كس��ي كه دنبال اقتصاد بازار 
آزاد اس��ت، مي گويد در مورد اقتصاد، در مورد 
بيكاري، فقر و دس��تمزد با من ح��رف نزن. من 
اجازه نمي دهم براي افزايش دستمزد اجتماع 
 ،NGO كنيد. من اجازه مي دهم در قالب يك
سر كچل ها را بش��وييد، مهر و محبت بورزيد، 
پلنگ بابلي را از مرگ نج��ات دهيد، )كه البته 
س��ر اين موارد هم مش��كل دارد( اما سر موارد 
اقتصادي با دولت حرف نزنيد چون اقتصاد يك 
دست پنهاني دارد كه قابل مشورت نيست. اين 
نحله را حاكمان ما پذيرفته ان��د و ربطي به اين 
جناح و آن جناح هم ندارد و سياست ها به سمت 
تحقق اين ماجرا مي روند، مثال بحث خصوصي 
شدن دانشگاه ها جزيي از اين برنامه هاست. هر 

كسي مي آيد دانشگاه بايد خودش شهريه اش را 
بدهد. خود من در كالس دكترا ش��ش دانشجو 
دارم كه سه نفر آنها خصوصي هستند. هر كس 
هم كه براي مديري��ت و وزارت مي آيد به دنبال 
همين خصوصي سازي است. اين جريان ديگر 
چيز پنهاني هم نيست. حاال فرقي ندارد كه يكي 
مهربان تر و يكي نامهربان تر اين را پيگيري كند. 

قاعده دوم اين نحله آن اس��ت كه چيزي به 
اسم جامعه وجود ندارد و تنها افراد هستند كه 
وجود دارند. اين نحله در بوق و كرنا مي دمد كه 
ما عاشق فردگرايي هس��تيم. اما اين فردگرايي 
به معناي آن است كه ش��ما فرد هستيد و حق 
نداريد در قالب يك جمع، بر سر زندگي خودتان 
با دولت ي��ا كارفرما و غيره مذاكره كنيد. ش��ما 
حق داريد جمع ش��ويد برويد تئاتر يا هر تفريح 
ديگر. چيزي به اسم جامعه وجود ندارد و فقط 
فرد وجود دارد. حاصل اين دو قاعده، اين اس��ت 
كه اگر چيزي به اس��م جامعه وجود نداش��ته 
باش��د و قوانين اقتصادي اليتغير باشند، اولين 
علمي كه در سطح جهان از دايره علوم به بيرون 
پرتاب مي شود جامعه شناسي است و اين اتفاق 

در س��طح جهان افتاد و االن نيز اين مس��اله در 
اي��ران در حال رخ دادن اس��ت. ش��عر گفتن و 
زدن حرف ه��اي رمانتيك در م��ورد اين قضايا 
كار راحتي اس��ت اما اين يك روند عيني است 
كه در حال رخ دادن اس��ت و همه به آن متعهد 
هستند. در نتيجه اينجاست كه جامعه شناسي 
وجود نخواهد داشت. فرياد مرگ جامعه شناسي 
كه سر مي دهند، ممكن است از سوي محافظه 
كاران ايران باش��د، اما نئوليبرال هاي ايراني هم 
درس��ت همين كار را مي كنند. حرف تاچر اين 
بود كه چيزي به اسم جامعه شناسي وجود ندارد 
كه بعد به من بگويد بايد تحقيقاتي انجام شود؛ 
چون اگر تحقيقات دول��ت را مجبور به مداخله 
كنند قواعد اي��ن نحله زير پا گذاش��ته خواهد 
شد. بنابر نظر اين نحله فقر را با دولت نمي توان 
حل كرد چون دس��ت پنهان ب��ازار آزاد وجود 
دارد و بايد اين كار را بكن��د. اين نحله مي گويد 
جامعه شناسي نابود شده است. يكي از داليلي 
كه امروز جامعه شناسي در سطح جهاني نابود 
ش��ده و در س��طح ايران هم در حال به حاشيه 
رانده شدن است، درس��ت به همين معناست، 
يعني اينكه چيزي به اسم جامعه وجود ندارد، و 
تنها قوانين اقتصادي اليتغير وجود دارند. متاثر 
از اين، در اينجا چه اتفاقي افتاد؟ تغييراتي حتي 
در آموزش كشور داده شد مبني بر اينكه ما بايد 
تحقيق كنيم. آموزش به نفع تحقيق از بين رفت. 
اين تحقيق هم مربوط بود به پروژه هاي دولتي 
كالن كه پس از انجام، بايگاني مي شوند و معلوم 
نيس��ت چه مي ش��وند. در واقع در اين شرايط 
چيزي هم عايد جامعه شناسي مي شود اما نتايج 
اين تحقيقات قرار نيست وارد جامعه شود چون 
اگر نتيجه اين تحقيقات اين باشد كه دولت بايد 
فالن تصميم اقتصادي را ره��ا كند، دولت ها به 
هيچ وجه حاض��ر به اين كار نيس��تند. بنابراين 
نتيجه اين مي شود كه تحقيقات تبديل به فرم 
محض شده اند. من تحقيق مي كنم، پول كالني 
مي گيرم و بعد اين، تحقيقات بايگاني يا محرمانه 
مي ش��وند، چون به چيزي اش��اره مي كنند كه 
نمي توان در جامعه مدني آن را مطرح كرد. اينكه 
گهگاه چيزي از اين تحقيقات وارد جامعه مدني 
مي شود، حاصل تالش هاي شخصي افراد است 

و حاصل كار گروهي نيست. 
با تضعيف جامعه شناس��ي، دو علم بس��يار 
تقويت شدند؛ يكي روانشناسي است و ديگري 
فلس��فه. منظور از روانشناس��ي اين است: اين 
نحله مي گوي��د جامعه مش��كل دارد اما از نظر 
آن، مشكل كجاست؟ مش��كل در فرد است، نه 
در جامعه. چه كس��ي بايد به اين فرد رسيدگي 
كند؟ روانشناسي. چرا ايرانيان باالترين ميزان 
مصرف قرص هاي روانپزش��كي را دارند؟ براي 
اينكه نمي توانند مس��ائل خود را ابراز اجتماعي 
كنند. اب��راز اجتماعي يعني اينك��ه من بگويم 
فقيرم، خانه ندارم، شهرم آب ندارد. به عقيده اين 
نحله اينها را نه دولت كه بازار بايد درست كند. 
حاصل اين فرآيند اتميزه شدن افراد است. رواج 
رمالي نتيجه آن اس��ت كه فرد در پي آن است 
كه كسي به او بگويد چه بر س��ر تو خواهد آمد. 
همبس��تگي اجتماعي )به معناي دوركيمي(، 
يعني اينكه در جامعه اصن��اف بتوانند مردم را 
مجتمع كنند و بين دولت و ملت ميانجي باشند. 
دوركيم به دنبال جنگ و دعوا نيس��ت. اصناف 
مي خواهند به دولت بگويند ملت اين مطالبه را 
دارد و به ملت بگويند دولت اين مطالبه را دارد. 
فردگرايي دوركيم يك فردگرايي اخالقي است. 
صنف و دولت در معناي دوركيمي، اخالقي اند. 
اين نحله نئوليبرال، بدترين اتهامات را به دولتي 
مي زند كه مي گويد من قص��دي اخالقي دارم و 
به چنين دولتي نسبت فاشيسم و داعش و غيره 
مي دهند. بنابراين ابتدا بايد ببينيم چه اتفاقاتي 
دارد مي افت��د و پس از آن درباره كاس��تي هاي 
علوم اجتماعي صحبت كنيم. كاس��تي اي در 
جامعه شناسي وجود ندارد بلكه اين نحله ديگر 

جايي براي جامعه شناسي قايل نيست. 
علم دومي كه با تضعيف جامعه شناس��ي 
تقويت مي ش��ود، فلسفه اس��ت. خود من هم 
در اين قضي��ه يعني در تقويت فلس��فه نقش 
داشتم. اما فلس��فه االن دارد باليي سر جامعه 
ايران م��ي آورد كه جا را براي جامعه شناس��ي 
تجربي تنگ كرده اس��ت. حاال چرا فلس��فه؟ 
هرچه جامعه شناسي به مس��اله اتميزه شدن 
افراد مي پردازد، فلسفه مي گويد من به بنيان ها 
مي پ��ردازم و به دنبال مقوالت جديد هس��تم. 
گرايش هاي رس��مي و محافظه كار دانشگاه ها 
نيز مي گويند مقوالت جامعه شناس��ي كافي 
نيس��تند و ما بايد مقوالت جديدي بياوريم. از 
كجا مي آورد؟ از شكلي از فلسفه. اين جريان ها 
ناش��ي از س��وءنيت يك عده و افراد نيس��ت، 
داستان اين نيست كه عده اي سوء نيت دارند و 
مي خواهند انحصار ايجاد كنند بلكه وقتي شما 
جامعه شناس��ي را رها كنيد، معلوم اس��ت كه 
فلسفه جاي جامعه شناس��ي را خواهد گرفت. 
به طور كلي، سه روند فلس��في در ايران فعلي 
وجود دارد؛ يكي فلسفه ايران باستان كه بنياد 
را ايران باستان و ايرانشهر مي داند. معتقد است 
ما بايد از دوره ايران باستان شروع كنيم و انواع 
و اقسام ناسزاها را به روشنفكري ديني مي دهد 
كه مي خواهد از اسالم ش��روع كند. شيوه بروز 
اجتماعي اين دسته، طرفداران كوروش كبير 
اس��ت كه در جامعه هم حضور دارند و تجسم 
همين دسته هستند. روند ديگر، نئوليبرال هاي 
ايراني هستند كه به جامعه شناسي با بدترين 
زبان فحش مي دهن��د و آن را ايدئولوژي هاي 
جامعه شناس��ي مي دانند. به نظ��ر آنها چيزي 
به نام جامعه وجود ندارد. وقتي ش��ما بگوييد 
چيزي به نام جامعه وجود ن��دارد، اگر تحقيق 
جامعه شناسي هم بكنيد چون ساخت به شكلي 

اس��ت كه دولت نبايد به هيچ وج��ه در زندگي 
مردم مداخله كند، اين تحقيق كارايي نخواهد 
داشت. ماجراي انديشه و اصرار بر انديشه، در پي 
درست كردن مقوالت است. بي توجه به اينكه 
اين علوم و مقوالت جهاني هس��تند و ايراني و 
فرنگي ندارد ام��ا درمقابل جامعه شناس��ي به 
جهان تجربي مي پردازد. مثال ساده اي مي زنم: 
عينك براي آن اس��ت كه چيزه��اي بيرون را 
بهتر ببينيم. مقوالت جامعه شناسي به منزله 
همين عينك هستند. حاال هر قدر من بخواهم 
عينك عجيبي را خودم بس��ازم، مساله عوض 
نمي ش��ود. اين نحله مي گويند ما بايد مقوالت 
نو و تازه اي بسازيم و ايران باستاني ها هم اين را 
مي گويند. آنها هم مي گويند ما با توجه به سنت 
مقوالت تازه مي س��ازيم. اما روند س��وم همان 
جامعه شناسي محافظه كاري است كه اكنون 
رواج دارد. شعار اين دس��ته آن است كه مرگ 
جامعه شناس��ي يا چيزي به نام جامعه وجود 
ندارد. نكته جالب اينجاست كه ايران باستاني ها 
با نئوليبرال ها در ليبراليسم ش��ان مشتركند. 
فلسفه ليبرالي با محافظه كاران در اين شريكند 
كه چيزي ب��ه نام جامعه وجود ن��دارد. با وجود 
اينكه اين سه فلسفه خيلي پرطمطراق هستند، 
به ش��دت با هم ش��ريكند و مخالفت هاي شان 
با هم بر س��ر بهتر بودن مقوالت خودش��ان در 
مقايسه با مقوالت ديگري است. در و تخته آنها 
با هم جور اس��ت. وقتي بنيان هاي علم تجربي 
جامعه شناس��ي را مي زنيد، چني��ن جرياناتي 
به راه خواهد افتاد. مي توان نش��ان داد اين سه 
روند در اصلي ترين اصول با هم ش��ريكند. هر 
سه مي گويند: من بايد مقوله نو بياورم. برجسته 
ش��دن مقوله نو كه با پس��ت مدرنيس��م آمد، 
پديده اي بازاري و كااليي است. يعني من كاالي 
نو مي خواهم. به همين خاطر مي گويند مقوالت 
جامعه شناس��ي كهنه اند. مندرس ان��د. به درد 
من نمي خورند چون م��ن مقوله نو مي خواهم. 
محافظ��ه كاران ه��م همي��ن را مي گوين��د و 
فكر مي كنند اگر اي��ن مق��والت را از فرهنگ 
خودمان درآورن��د، اين مقوالت نو مي ش��وند 
و نو هس��تند. ليبرال ها و ايران باس��تاني ها هم 
همين را مي خواهند. هر سه در اين شريك اند 
كه چيزي به اس��م جامعه وجود ندارد و الجرم 
جامعه شناس��ي به عنوان علم��ي تجربي نيز 
وجود ندارد. آنها مي گويند من با تفلسف قادرم 
كه حدود و ثغور جامعه را مشخص كنم، امكان 
وجودش را مشخص كنم. اين مفهوم نو بودن، 

همان كهنه اي است كه نو مي شود. 
به اين معنا، جامعه شناسي اكنون به تعبير 
بورخس��ي جايگاهش را از دس��ت داده است. 
جامعه شناسي جا ندارد. البته در تقسيم بندي 
معروف حيوانات بورخس ك��ه فوكو آن را نقل 
مي كند، بورخس مي خواهد نشان دهد كه هر 
نوع تقسيم بندي، بي بنياد است. در وضعيت 
فعل��ي، وقتي ش��ما اي��ن نظ��ام را مي آوريد، 
جامعه شناس��ي ديگر بنيادي ن��دارد و كاري 
نمي تواند بكند. وقتي قوانين اليتغير اقتصادي 
حاكم شود، جامعه شناس��ي كاري نمي تواند 
حتي درباره فقرا بكند. حتي اگر جامعه شناسي 
بهترين تحقيق��ات را انجام ده��د، هيچ اثري 
نخواهد داش��ت چون دولت نمي تواند مداخله 
كند و نبايد بكند. تا زماني كه ما جامعه شناسان 
اين نكات ري��ز را نفهميم، همين طور خواهيم 
بافت. جالب است روانشناس��ي، از طيف رمال 
تا بزرگ ترين روانكاوان، بازارش��ان سكه است، 
فالسفه كه حرف هاي عجيب و غريبي مي زنند 
بازارش��ان س��كه اس��ت، اما جامعه شناسي، 
مردم شناسي و علومي كه تجربي هستند كه 

مي خواهند دخالتي در زندگ��ي مردم كنند، 
جايي براي شان وجود ندارد. اگر ما اين نكات را 
نفهميم، مدام بر سر هم خواهيم زد و مفاهيمي 
از اين ط��رف و آن طرف خواهي��م آورد كه به 
نفع هيچ كس نيست. دانشگاه هم بر اين فكر 
دارد شكل پيدا مي كند. اين شكل از دانشگاه و 
تحقيق محوري عجيب و غريب )يعني همان 
پروژه هاي ب��زرگ( در دوره آقاي دكتر معين 
آغاز شد و در نتيجه آن آموزش از دست رفت. 
يكي از محسنات دانش��گاه تهران آموزش بود. 
امروز ديگر كس��ي حوصله آموزش ن��دارد. به 
ش��كل رس��مي هر كس كه در كالس درس 
مي دهد، بايد 13 س��اعت مطالع��ه كند. چه 
كسي حاضر است 13 س��اعت كتاب بخواند. 
كسي كه وارد دانش��گاه مي شود بر مبناي يك 
سيستم نمي تواند و نبايد درس بدهد. دانشجو 
هم به همين منوال عمل مي كند. دانشجوي 
امروز، عمله تحقيق است. تحقيقات ميلياردي 
وجود دارد كه دانش��جو بايد برود آنها را انجام 
دهد تا پولي گيرش بياي��د. در نتيجه آموزش 
رها ش��ده اس��ت. تقصير كس��ي هم نيست. 
وقتي در سيس��تم و نظ��ام موج��ود، آموزش 
رها مي ش��ود، نتيجه همين خواه��د بود. من 
از دانش��جويان دعوت مي كنم خودش��ان به 
چيزهايي كه مي نويس��ند نگاه كنند. كس��ي 
دست كسي را كه موقع نوشتن نبسته است اما 
چرا دانشجويان چنين چيزهايي مي نويسند؟ 
دليل آن ضعف آموزش اس��ت. ضعف آموزش، 
پديده اي سيس��تميك اس��ت و نتيجه نيت 
خوب يا بد اين و آن نيست. منكر آن نيستم كه 
عده اي دل شان بيشتر براي دانشگاه مي سوزد 
و عده اي كمتر، منتها در برابر چنين سيستمي 
خلع سالح اند. بنابراين، مشكل ما اين نيست كه 
متفكر وارد نمي كنيم، متفكر صادر نمي كنيم. 
در دنياي جامعه شناس��ي ايران، كس��ي جاي 
كسي را تنگ نكرده است. منتها مساله بر سر 
اين است كه جايگاه از دست رفته است. دولت 
نيازي به جامعه ش��ناس براي شناخت مردم 
ن��دارد. مردم ه��م اگه جامعه شناس��ي بيابند 
كه مشكالت ش��ان را به دولت بگوي��د، دولت 

مي گويد نمي توانم. مثال ساده اي بزنم. زماني 
كه قيمت حامل هاي انرژي را باال مي بريد و اسم 
آن را تعديل مي گذاريد، يعني مي خواهيد آن 
را به قيمت بازار آزاد نزديك كنيد تا قيمت آن 
را بازار آزاد تعيين كند. اين پروژه اي اس��ت كه 
تمام گروه هاي سياسي مي گويند  اي كاش ما 
آن را انجام مي داديم. اينجاست كه بايد كمي 
عميق تر نگاه كنيم. وقتي ش��وك وارد ش��د، 
نتيجه اش را ديديم. قدم بع��دي منطقي اين 
روند، سياست هاي انقباضي است. اين منطق 
اس��ت و ربطي به تدبير ندارد. اگر اين دولت آن 
زمان هم بود، باز هم االن سياست انقباضي در 
پيش مي گرفت. سياست انقباضي يعني همان 
چيزي كه يونان و اسپانيا را به اين روز انداخته 
است. كشورهاي امريكاي التين اتفاقا به كمك 
جدي گرفتن جامعه شناس��اني كه خودشان 
خودش��ان را جدي گرفتند، س��عي مي كنند 
از اين مهلك��ه فرار كنند. بنابراين مس��اله اين 
نيس��ت كه آدم هاي خوب و بد دارند اين كار را 
مي كنند بلكه سيستمي است كه دارد اين كار 
را مي كند. سياست انقباضي نه ناشي از تدبير 
است و نه ناشي از اميد بلكه نتيجه منطقي در 
پيش گرفتن سياس��ت گران كردن يا تعديل 
حامل هاي انرژي است. آلمان ها دارند به يونان 
مي گويند سياس��ت انقباضي را اج��را كنيد. 
سياست انقباضي يعني حق نداريد به بهداشت 
پول بدهيد، در ايران مرتب دنبال اين هستند 
كه بهداش��ت را خصوصي كنند. همين بحث 
درباره آموزش هم صادق است. دولت در ايران 
مي گوي��د من پول ن��دارم. اين يك سيس��تم 
فكري است كه دولت مي گويد من پول ندارم 
و كاري نمي توان��م بكن��م. چون در سيس��تم 
كينزي مس��اله اين اس��ت كه چطور دولت با 
پولي كه ندارد، توس��عه ايجاد كند، نه با پولي 
كه دارد. وقتي شما اين سيستم فكري را اتخاذ 
مي كنيد، يكي از نتايج آن نابودي دانشي است 
كه من در آن كار مي كنم يعني جامعه شناسي. 
آدم هاي خوب و ب��د در دنيا خيلي وجود دارند 
اما مس��اله مهم در پيش گرفتن اين ش��كل از 
سياست هاست. يونان، اسپانيا و ايتاليا وارد اين 

ماجرا شدند و به خاك سياه نشستند. االن هم 
اتحاديه اروپا به آنها مي گويد يك قران دستمزد 
اضافي نبايد بدهيد، پول بهداشت را بايد مردم 
بدهند، پول آموزش را مردم بايد بدهند. در ازاي 
قرضي هم كه به ما داريد بنادرتان را بفروشيد 
تا من بيايم و س��رمايه گذاري خارجي كنم. ما 
هم كه اينقدر براي سرمايه گذاري خارجي له 
له مي زنيم، نتيجه منطقي شكلي از سياست 
اس��ت. به همين ترتيب اس��ت كه مي بينيم 
آلماني ها مي خواهند به ثمن بخس خاك يونان 
را بخرند. به همين علت اس��ت كه مي گويند 
كاري كه هيتلر با تانك هايش نتوانست بكند، 
خانم مركل با بانك هايش مي كند. در اين الگو و 
سيستم، جامعه شناسي هيچ جايي ندارد براي 
اينكه جامعه شناسي اتفاقا علمي است تجربي 
كه ميان گروه ه��اي اجتماع��ي ميانجيگري 
مي كند و طال��ب دخالت دولت اس��ت. وقتي 
چنين نيس��ت جامعه شناس��ي بدل مي شود 
به ش��عر و يك چيزي براي خودش مي گويد. 
اكنون خطاب من واقعا به نس��ل آينده است. 
اين ماجرا را جدي بگيريد. جايي نيست به شما 
كمك كند. به ش��ريعتي و آل احمد برگرديد. 
در خانه هاي تان كتاب بخواني��د. تكنولوژي را 
هم دور بيندازيد. كتاب بخوانيد و زياد دور و بر 
كامپيوتر نگرديد. جامعه شناس امروز بايد عميقا 
برگردد به ريشه هايش و شروع به خواندن كند. 
به منابع اصلي رجوع كنيد. محكوميد اين كار 
را بكنيد وگرنه از بين مي روي��د. چيزي كه در 
پايان مي خواهم بگويم اين است كه مردم دارند 
به سمت جامعه شناسي مي آيند. اين شكل از 
سياست نئوليبرال چنان تلفاتي در بين مردم 
داده است كه آنها اتفاقا نيازمند جامعه شناسي 
هس��تند. هزاران بي��كار، اس��تان هاي از كار 
افتاده، هزاران نفر دچار آنومي؛ هرچه واقعيت 
بيشتر به سمت جامعه ش��ناس مي آيد، دست 
جامعه شناس بسته است. اين بند را هيچ كس، 
نه دانشكده، نه كنفرانس، نه نگاه كردن فيلم، 
نه ديدن تئاتر براي شما حل نخواهد كرد. بايد 
بخوانيد تا بتوانيد كه اتفاقا به اين واقعيت پاسخ 

دهيد. 
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سياستنامه

سخنراني يوسف اباذري در همايش هشت دهه علوم اجتماعي ايران

جامعه شناسي و دشمنانش

 دريچه

سياستنامه| همايش »هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران« همزمان با هشتادمين 
سالگرد اين دانشگاه در روز يكش��نبه و دوشنبه، ششم و هفتم ارديبهش��ت در دانشكده علوم 
اجتماعي برگزار شد. هدف اين همايش ضمن گراميداشت رش��ته علوم اجتماعي و قدرداني از 
تالش هاي دانشگاه تهران و دانشكده علوم اجتماعي در رشد و گسترش اين رشته در كشور، نقد 
و بررسي روند تحوالت علوم اجتماعي در ايران و سنت هاي آموزش��ي و پژوهشي اين رشته در 
دانشگاه تهران و مروري بر فراز و فرودهاي آن در طول هشت دهه بود. در اين همايش بسياري از 
اساتيد پيشكسوت و قديمي اين رشته با موضوعات مختلف به سخنراني پرداختند كه در گزارش 
تحليلي خود به آن خواهيم  پرداخت. در حاشيه س��خنراني ها نيز تمبر ميراث هشت دهه علوم 
اجتماعي در دانشگاه تهران رونمايي شد و فيلم مستندي درباره انديشمندان علوم اجتماعي و در 

قالب تاريخ شفاهي علوم اجتماعي در دانشگاه تهران به نمايش درآمد. 
در مراسم افتتاحيه اين همايش، ابتدا دكتر يونس نوربخش، رييس دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران به سخنراني پرداخت و پيش از هر چيز اين همايش را آغازي براي ارتقاي جايگاه 
علوم اجتماعي در جامعه دانس��ت كه به گفته او پيشينه آن در ايران بس��يار كهن تر از 80 سال 
است و به آثار ابوريحان بيروني، ابن س��ينا و فارابي مي رسد. دكتر نوربخش در سخنراني خود بر 
اهميت علوم اجتماعي تاكيد كرد و ضمن گاليه اي كوتاه از سازمان ها و وزارتخانه ها كه طرح هاي 
بزرگ علمي را به افراد حقيقي يا موسسات درجه چندم مي سپارند، پيشنهاد كرد دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران مي تواند مرجعي مناسب تر براي اين كار باشد. او گاليه ها و پيشنهادات 
خود را ادامه داد و افزود: »متاسفانه مسووالن ما هنوز نياز جدي به اين علم را احساس نكرده اند 
و هرگز شرايط الزم براي رشد و شكوفايي علوم اجتماعي در ايران وجود نداشته است. بهتر است 
در تقويم ايران اسالمي، روزي هم با عنوان علوم اجتماعي ناميده شود تا ضمن معرفي اين رشته و 
تكريم دانشمندان آن، ضعف هاي موجود نيز مجال بررسي و نقد پيدا كنند«. دكتر نوربخش اما 
به جاي اين گله ها و پيشنهاد هاي كلي گويانه اوال بهتر بود بحث نابرابري شديد و قابل مالحظه اي 
را كه در تخصيص بودجه دانش��گاه ها به نفع رش��ته هاي فني و به ضرر رشته هاي انساني وجود 
دارد مطرح مي كرد و به عنوان رييس دانش��كده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، معضل بيكاري 
دانشجويان فارغ التحصيل اين رشته و ضعف كمي و كيفي فرصت هاي شغلي مناسب براي آنها را 
مورد نقد و گاليه قرار مي داد و به عنوان نمونه مي توانست به آزمون استخدام ادواري دستگاه هاي 
دولتي كه اخيرا دفترچه آن منتشر شده و قرار است خرداد ماه برگزار ش��ود، اشاره كند و نقد و 
گاليه جدي و فراگير دانش��جويان علوم اجتماعي در مورد تبعيض فاحش نسبت به اين رشته 
را مطرح و پيگيري كند كه چرا در چنين آزموني، تا اين حد نس��بت به زيرش��اخه هاي مختلف 
علوم اجتماعي كم توجهي شده است. ثانيا ايشان مي توانست پيشنهاد مفيدتر و علمي تر تاسيس 
يك موسسه پژوهشي در دانشكده علوم اجتماعي را ارايه و پيگيري كند كه هم بهترين فرصت 
خواهد بود براي استفاده از دانش و تجربه دانش��جويان رشته هاي علوم اجتماعي و حل معضل 
بيكاري و هدر رفتن اين نيروي خالق و مفيد براي جامعه ايران و هم پيوند بين دانشگاه به عنوان 

قطب علمي و دولت به عنوان قطب اجرايي كش��ور را محقق خواهد كرد؛ گفتني است نابرابري 
بين رش��ته هاي فني و انساني در اينجا نيز ديده مي ش��ود چراكه مدت هاست چنين موسسات 

پژوهشي با چنين اهدافي براي استفاده از دانش آموختگان فني فراهم شده است. 

نيلي احمدآبادي: مشاركت در امور جامعه از طريق فعاليت هاي پژوهشي 
از وظايف دانشگاه است

سخنران دوم اين همايش، دكتر محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران بود. يكي 
از محورهاي اصلي صحبت هاي دكتر نيلي به بحث تعامل بين دانشگاه و جامعه به عنوان يكي 
از رسالت هاي دانش��گاه تهران اختصاص داشت و اينكه مش��اركت در همه حوزه هاي جامعه از 
طريق فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و در تصميم سازي هاي مورد نياز هم يكي از وظايف اصلي 
دانش��گاه تهران و هم از نيازهاي جدي امروز ايران اس��ت. اما به گفته هاي دكتر نيلي بايد اضافه 
كرد كه سياستگذاري هاي دانشگاه به سمت و س��ويي غير از اين رفته است كه بر فعاليت هاي 
آموزشي صرف توجه كند و توجه بيش��تر به امر پژوهش خصوصا در فرآيند تخصيص بودجه ها 
و نيز افزايش جذب دانشجوي پولي و درنتيجه آن كاهش سطح كيفي دانش دانش آموختگان 
از نشانه هاي اين روند اس��ت. اما دكتر نيلي در ادامه افزود: با هدف كاهش بار سنگين آموزش بر 
گردن اساتيد و باال بردن كيفيت سطح علمي دانشجويان، دانشگاه تهران، بر اساس شاخص هاي 
مصوب شوراي دانشگاه، سياست تعديل پذيرش دانشجو را در دستور كار خود قرار داده است و با 
بررسي اين مساله در واحدها و به ويژه در پرديس ها، تصميم دارد به عنوان نمونه در پرديس ارس 
دانشگاه تهران پذيرش دانش��جوي دكترا را لغو كند. وي به طرح ديگري اشاره كرد كه باعنوان 
يكپارچه سازي در آموزش، پژوهش و مسائل مالي در حال تدوين است و مي تواند در بسياري از 
موارد به توان كيفي دانشگاه و تعامل دانشگاه و جامعه پاسخ دهد. در اينجا دو سوال از دكتر نيلي 
قابل طرح است، يك، با توجه به اينكه علوم اجتماعي مي تواند يكي از مهم ترين پل هاي ارتباطي 
بين دانشگاه و جامعه و حتي دولت باشد و به تحقق رسالت آموزشي دانشگاه تهران كه مورد تاكيد 
ايشان بود، بيشترين كمك را بكند، آيا ايشان، به عنوان رياس��ت دانشگاه تهران برنامه اي براي 
افزايش امكانات اين رش��ته، خصوصا افزايش بودجه دانشكده علوم اجتماعي در زمينه آموزش 
و كاهش بودجه هاي نامشخص و سرس��ام آور پژوهش��ي دارند يا خير؟ آيا ايشان حاضرند نقد 
دانشجويان و اساتيد اين رشته را نسبت به نابرابري فاحش در جذب نيرو ضد دانشجويان علوم 
اجتماعي، به عنوان نمونه در همين آزمون استخدام ادواري دولت، موردپيگيري قرار دهند و به 
مساله بيكاري دانش آموختگان اين رشته جدي تر بينديشند؟ سوال دوم اين است كه نسبت بين 
خصوصي شدن دانشگاه ها و جذب دانشجويان پولي با افزايش سطح كيفيت علمي دانشجويان 
را چطور توجيه مي كنيد؟ آيا جذب دانشجو، بدون توجه به س��طح علمي او و حتي رتبه اش در 
كنكور )البته خود سنجه كنكور هم از بسياري جهات قابل نقد است( و به صرف اينكه از تمكن 

مالي برخوردار است، به ارتقاي سطح علمي دانشگاه ها كمك مي كند؟ 

گزارشي از همايش »هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران« و سخنراني رييس دانشگاه تهران، رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و وزير راه و شهرسازي

  كاري كه هيتلر با تانك هايش نتوانست بكند، خانم مركل با بانك هايش 
مي كند.

  با تضعيف جامعه شناسي، دو علم بسيار تقويت شدند؛ يكي روانشناسي 
است و ديگري فلسفه.

  وقتي قواني�ن اليتغي�ر اقتص�ادي حاكم ش�ود، جامعه شناس�ي كاري 
نمي تواند حتي درباره فقرا بكند.

  نحله نئوليبرال تعبير خاصي از دموكراس�ي دارد. اقتصاد را از آن حذف 
مي كند و با اين كار تنها چيزي كه از دموكراسي باقي مي ماند، آزادي مصرف 

است.
  اين نحل�ه نئوليبرال، بدتري�ن اتهامات را به دولت�ي مي زند كه مي گويد 
من قصدي اخالقي دارم و به چنين دولتي نسبت فاشيسم و داعش و غيره 

مي دهند.
  مردم دارند به س�مت جامعه شناس�ي مي آيند. اين ش�كل از سياس�ت 
نئوليبرال چن�ان تلفاتي در بي�ن مردم داده اس�ت كه آنها اتفاق�ا نيازمند 

جامعه شناسي هستند.
  يكي از داليلي كه امروز جامعه شناس�ي در س�طح جهاني نابود ش�ده و 
در س�طح ايران هم در حال به حاشيه رانده شدن اس�ت، درست به همين 
معناس�ت، يعني اينكه چيزي به اس�م جامعه وج�ود ندارد و تنه�ا قوانين 

اقتصادي اليتغير وجود دارند.
  آلمان ه�ا دارند ب�ه يونان مي گوين�د سياس�ت انقباضي را اج�را كنيد. 
سياس�ت انقباضي يعني حق نداري�د به بهداش�ت پول بدهي�د، در ايران 
مرتب دنبال اين هستند كه بهداشت را خصوصي كنند. همين بحث درباره 
آموزش هم صادق اس�ت. دولت در ايران مي گويد من پ�ول ندارم. اين يك 
سيس�تم فكري اس�ت كه دولت مي گويد من پول ن�دارم و كاري نمي توانم 

بكنم.

برش 1

گزارشي از همايش »هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران« با سخنراني اساتيد جامعه شناسي 

دردفاعازجامعهشناسي



گفتار علوم اجتماعي در ايران به سوي 
تعادل در حركت است

حميدرض�ا جاليي پور: م��ن در اين فرصت 
كوتاه كوش��ش مي كن��م به عن��وان يك��ي از 
عالقه من��دان ب��ه آم��وزش و تحقيق��ات علوم 
اجتماع��ي ارزيابي خ��ود را از فرآين��د آموزش 
و تحقيق��ات علوم اجتماع��ي )يا گفت��ار علوم 
اجتماعي( در اي��ران در 13 فراز زي��ر ارايه دهم. 
هشت فراز اين ارزيابي به تغييرات مثبت گفتار 
علوم اجتماعي اشاره دارد و پنج فراز آن به وجه 

آسيب شناسانه اين فرآيند توجه مي كند. 
تغييرات   مثبت 

1- شكاف بين خاس��تگاه هاي دوگانه رشد 
گفتار علوم اجتماعي نسبت به دهه هاي گذشته 

دارد كمتر مي شود. 
علوم اجتماعي در ايران دو خاستگاه جداگانه 
داشته است. يكي خاستگاه رسمي، دانشگاهي 
و حكومتي است. اين سازمان رسمي بيشتر در 
پي آموزش و تربيت دانشجوياني بوده است كه 
بتوانند نيروي مورد نياز دستگاه هاي بروكراتيك 
و اداري و رو به رش��د حكومت و دولت را در ايران 
معاصر و مدرن تامين كنند. با ديد خوش��بينانه 
مي توان گفت قصد اين بروكراسي ايجاد امنيت، 
رفاه و نوعي نوس��ازي، ترقي و پيش��رفت براي 
جامعه بوده است. به بيان ديگر در اين خاستگاه 
حاميان نظام دانشگاهي بيشتر به دنبال باال بردن 
مهارت هاي عملي و ابزاري دانشجويان بودند نه 
باال بردن بينش و دانش دانش��جويان براساس 
»نظام معرفت��ي مدرن و ارزش ه��اي متناظر با 
آن« كه ريشه در آراي متفكران خردگراي عصر 

روشنگري دارد. 
خاس��تگاه دوم علوم اجتماعي خاس��تگاه 
مدني، انتقادي روشنفكران نوگرا بود كه به دنبال 
نقد و تغيير وضع موج��ود غير قابل دفاع جامعه 
بودند ك��ه فري��دون آدميت از برجس��ته ترين 
محققاني بود كه اين خاس��تگاه را ب��ه ايرانيان 
معرفي كرد. بستر كاري اين روشنفكران دانشگاه 
و حمايت حكومتي نبود بلكه بيش��تر كارشان 
معطوف به روش��نگري در مي��ان افكار عمومي 

جامعه و با حمايت نهادهاي مدن��ي از آنها بوده 
است. ديدگاه اين روشنفكران بيش از آنكه رواج 
آموزش هاي عملي، مهارتي و ابزاري باشد، رواج 
آموزش هايي بود كه متاثر از انسان گرايي، نظام 
معرفتي جديد و متاثر از فكر عصر روش��نگري 
بود. اينها هم مثل دسته اول به دنبال روشنگري، 
تغيير و تحول فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي 

كل جامعه ايران بودند نه فقط دولت.  
در دهه هاي گذش��ته بين اين دو خاستگاه 
دره عميقي وجود داشت زيرا دسته اول به دنبال 
تحكيم حكوم��ت و دس��ته دوم ب��ه دنبال نقد 
ريش��ه اي و حتي انقالب بودند. تغييراتي كه در 
فرازهاي بعدي به آن اشاره مي شود در دهه هاي 
اخير شرايطي را فراهم كرده كه اين دو خاستگاه 
توليدي گفتار علوم اجتماع��ي را به هم نزديك 
كرده اس��ت. عالمت آن اين است كه هم اكنون 
ما در ايران هم با دانش��گاهيان درگير با مسائل 
عمومي جامعه سروكار داريم و هم روشنفكراني 
را داريم ك��ه كارهاي آنها روي فض��اي فكري و 
آموزشي دانش��گاه تاثيرگذار است.  همينجا جا 
دارد از پايه گ��ذاران رش��ته هاي علوم اجتماعي 
مثل غالمحس��ين صديق��ي، احس��ان نراقي و 
مشوقين اين رشته مثل آريان پور در دسته اول 
و از روش��نفكراني كه مروج انديش��ه اجتماعي 
و انتقادي )از روش��نفكران قبل از مش��روطه تا 
مرحوم شريعتي( بودند، به ديده احترام ياد كنيم. 
اين دو جريان، گفتار علوم اجتماعي در ايران را 
در مسير »تمهيد« اين رش��ته به راه انداختند 
و اميدواريم روزي كش��ور ما مثل هند و س��اير 
كشورهاي صنعتي به مسير و مرحله »تراكم« 
گفتار علوم اجتماعي برس��د. )اين كه ثمره كار 
گفتار علوم اجتماعي در ايران خيل��ي از افراد را 
راضي نمي كند بيش از آنكه دليل معرفتي داشته 
باشد، دليل سياسي دارد. زيرا در ايران مخالفان 
بنياد گراي علوم انساني تكيه به امكانات جامعه 
مدني ندارند بلكه بيش��تر ذيل يك نگاه امنيتي 
تكيه بر امكانات دولت پنهان دارند. همه بايد به 
ياد داشته باشيم گفتار علوم اجتماعي در اين فضا 

به حيات خود ادامه مي دهد.( 

2- هم اكن��ون در فض��اي عموم��ي ايران 
انديشه ورزي جامعه شناسانه، جمعيت شناسانه 
و مردم شناس��انه به راه افتاده اس��ت. تداوم اين 
»جامعه شناس��يدن« در آين��ده مي توان��د به 
»داش��تن انديش��ه جامعه شناس��انه« از سوي 
ايرانيان كمك كند. ما هنوز در مرحله »تمهيد« 
گفتار علوم اجتماعي در ايران هستيم و به مرحله 
»تراكم« گفتار عل��وم اجتماعي نرس��يده ايم. 
ل��ذا اي��ن انتق��اد مخالف��ان بنيادگ��راي علوم 
اجتماعي در اي��ران كه مي گويند پ��س از ده ها 
س��ال آموزش جامعه شناس��ي، هنوز در ايران 
»انديشه جامعه شناس��انه« ايراني نداريم، پس 
علوم اجتماعي ب��ه درد نمي خورد نقد بي ربطي 
است. درست مثل اين اس��ت كه بگوييم چون 
علوم پزش��كي در ايران علم ايراني نيس��ت آن 
را رد كني��م و از آن اس��تفاده نكني��م. االن مهم 
اين اس��ت كه در ايران »جامعه شناس��يدن« يا 
تحقيقات جامعه شناس��انه به راه افتاده است و 
اين خود مقدمه اي اس��ت كه در آينده ايران ما 
بتواندانديشه هاي جامعه شناسانه توسط ايرانيان 

هم داشته باشد. 
3- من به ياد دارم س��ه، چه��ار دهه پيش 
بخش قابل توجه��ي از نيروهاي اجتماعي براي 
رويارويي با مشكالت و آس��يب هاي اجتماعي 
به نس��خه هاي ناسيوناليستي يا سوسياليستي 
يا اسالم سياس��ي مراجعه مي كردند. االن اغلب 
نيروهاي اجتماعي و حكومتي ب��راي رويارويي 
با آس��يب هاي اجتماعي به عل��وم اجتماعي و 
تحقيقات متناظر با آن مراجع��ه مي كنند. اين 
تغيير چنان قوي است كه حتي موج حكومتي 
ضد علوم انس��اني در دولت نهم و دهم نتوانست 
در فرآين��د اين تغيير اثر قاب��ل توجهي بگذارد، 
اگرچه همچنان كه خواه��م گفت اخالل ايجاد 

كرده است. 
4- بخ��ش قاب��ل توجه��ي از گفت��ار علوم 
اجتماعي گفت��اري انتقادي اس��ت. ولي جالب 
اينكه هم اكنون گفت��ار منتقدانه اجتماعي هم 
از »نقد« فراتر رفته و به »بازس��ازي جامعه« نيز 
فكر مي كند. بهترين عالمتي كه اين تغيير گفتار 

را نشان مي دهد اين است كه چهار دهه پيش از 
دل گفتار انتقادي »انقالب« بيرون آمد و حامالن 
گفتار انقالبي توجه زيادي به پ��س از انقالب و 
پيامدهاي آن براي بازسازي جامعه نداشتند، اما 
هم اكنون از درون گفتار انتقادي علوم اجتماعي 
به جاي انقالب گفتار »اصالحات« غلبه بيشتري 
دارد. در گفتار اصالحات نقد هست ولي فراتر از 
نقد به بازسازي كم هزينه جامعه نيز فكر مي شود. 
5- ما شاهد اين هستيم كه علوم اجتماعي 
و بخش��ي از اس��اتيد از مح��دوده آم��وزش و 
تحقيق در دانشگاه ها بيرون آمده اند و در حوزه 
عمومي به مس��ائل عمده اي چون آسيب هاي 
اجتماعي، توس��عه ناموزون و بدق��واره، ضعف 
نهادهاي مدني، تقسيم كار اجتماعي نابهنجار، 
فرهنگ سياس��ي غير مدن��ي )و ام��ور ديگر( 
مي پردازن��د و ب��ا مخاطب��ان غير دانش��گاهي 
روبه رو مي ش��وند. اين تغيير ب��ه معناي ظهور 
جامعه شناسي مردم انگيز و پاپيوليستي نيست 
بلكه به معناي ظهور جامعه شناسي مردم مدار 
)Public sociology( در ايران است. پيش از 
انقالب جامعه شناسي مردم مدار ما گفتار انقالبي 

داشت ولي هم اكنون گفتاري اصالحي دارد. 
6- تغيي��ر مثب��ت ديگ��ر اي��ن اس��ت كه 
تحقيق��ات اجتماعي دارد به تدري��ج از بيماري 
»تعصب گرايي روش ش��ناختي« عبور مي كند. 
در گذش��ته تحقيقات دانش��گاهي زير سيطره 
روش هاي كمي )عليه روش ه��اي كيفي( بود. 
از دو ده��ه پيش به تدريج روند معكوس ش��د و 
س��يطره روش هاي كيفي ب��ر روش هاي كمي 
آغاز ش��د. در س��ال هاي اخير به نظر مي رس��د 
عل��وم اجتماع��ي دارد از اي��ن تعصب گراي��ي 
روش شناختي خارج مي ش��ود و به نوعي تعادل 
مي رس��يم. بدين معنا كه همه پذيرفته اند اين 
»مساله تحقيق« است كه »روش مناسب« آن 
را )چه كيفي، چه كمي يا تركيبي(  مش��خص 

مي كند وگرنه روش براي پز دادن نيست. 
7- عل��وم اجتماع��ي و جامعه شناس��ي 
در اي��ران بيش��تر از گذش��ته در نه��اد »علم« 
جامعه شناسي جهاني درگير ش��ده است. االن 
جامعه شناس��ان ايران با اكثر چش��م اندازهاي 
مطرح در جامعه شناس��ي جهاني آشنا هستند 
و ارتباطات بين رش��ته اي بيشتر ش��ده است. 
همچون جامعه شناسي جهاني در ايران مطالعات 
خوشه اي درباره توس��عه پايدار، جامعه مدني، 
جنبش هاي اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي و 
فرهنگ سياسي جدي تلقي مي شود و تعصبات 

رشته اي كم شده است. 
8- ما هم اكنون در تحقيقات و ارزيابي هاي 
اجتماعي »تواضع معرفتي« بيشتري مي بينيم 
و اين هم با جزم گرايي تعدادي ازاساتيد پيشين 
و هم با »نس��بيت گرايي معرفت��ي« كه ويژگي 
كارهاي پست مدرن ها اس��ت، تفاوت دارد ويك 
پيش��رفت در گفتار علوم اجتماعي به حس��اب 

مي آيد. 
آسيب ها 

1- نخس��تين آس��يب كم توجهي به عدم 
تع��ادل در انديش��ه ورزي و جامعه شناس��يدن 
نسبت به دو مدرنيته اس��ت. همه مي دانيم و به 
تعبير طرفداران مطالعات فرهنگي دال مركزي 
گفتار عل��وم اجتماع��ي »مدرنيته« اس��ت. اما 
بايد توجه داش��ت از زمان نهضت روشنگري ما 
شاهد دو نوع انديش��ه ورزي در ربط با مدرنيته 
هس��تيم. يكي مدرنيته اي كه از نهضت فكري 
و انس��ان گراي »روشنگري« نش��أت گرفته كه 
نمايندگان آن ولتر، نويسندگان دايره المعارف 

و امث��ال كان��ت هس��تند. در اي��ن مدرنيته بر 
ارزش هاي جهانش��مول مث��ل آزادي، برابري، 
برادري – خواهري و حقوق بشر تاكيد مي شود 

و از آزادي هاي فردي و اجتماعي دفاع مي شود. 
متفك��ران  در  ريش��ه  دوم  مدرنيت��ه 
»ضد روشنگري« دارد و اين انديشه ها را مي توان 
در آراي متفكراني چون هردر، برك و اش��پنگلر 
س��راغ گرفت. اين متفكران مداف��ع ارزش هاي 
جهاني و بشري نيستند و از نس��بيت ارزش ها 
دفاع مي كنند، نسبت به خردگرايي و دموكراسي 
بدبين اند و از نوعي ناسيوناليس��م، نسبي گرايي 
و توفق يك بعدي جمع بر ف��رد دفاع مي كنند. 
جريان فاشيستي، راست افراطي و محافظه كار 
در غرب از آراي اين مدرنيته »ضد روشنگري« 
تغذيه كرده  و مي كند. مهم اين اس��ت در فضاي 
فكري دانشگاه ها از نظر ترجمه و آموزش متون 
انديشه اي ميان اين دو نوع مدرنيته يك تعادلي 
باش��د نه اينك��ه »مدرنيته ضدروش��نگري« 
س��نگين تر ش��ود. به عنوان مثال هم اكنون در 
ايران اكثر كتاب هاي مكتب فرانكفورت ترجمه 
و تبليغ مي شود در حالي كه دو متفكر برجسته 
اين مكت��ب )هوركهايم��ر و آدورنو( نازيس��م و 
فاشيسم را به »روش��نگري« نسبت مي دهند 
نه جنبش ضد روش��نگري. لذا اين نگراني به جا 
اس��ت كه نكند داريم از تعادل ميان آش��نايي با 
روشنگري و ضد روشنگري خارج مي شويم. االن 
به نظر مي رسد كتاب هاي ضد روشنگري مثل 
ديالكتيك روش��نگري، آثار فوكو، دريدا و كارل 
اشميت دارد وزن بيشتري نسبت به كتاب هاي 

متفكران درجه اول روشنگري پيدا مي كنند. 
2- آسيب ديگر ي كه علوم اجتماعي را رنج 
مي دهد تهاجم نرم، بي صدا و اداري بنيادگراهاي 
ضد علوم انساني به نقاط كانوني نظام دانشگاهي 
اس��ت. يكي از تهاجم ها خلع ي��د كردن عملي 
گروه هاي علمي و اساتيدشان از پذيرش اعضاي 
جديد هيات علم��ي از مي��ان فارغ التحصيالن 
برجسته است. در دوران احمدي نژاد شاهد بوديم 
عضو جديد به گروه هاي علمي پس��ت مي شد. 
كافي است به انديشه پشت سر سه هزار بورسيه 
غيرقانوني توجه كنيم. توجيه اين بود كه اگرچه 
اين بورسيه ها واجد ش��رايط علمي نيستند اما 
نيروهاي متعهدي هستند كه مي توانند پس از 
فارغ التحصيلي نيروهاي وفادار به نگاه ضد توسعه 
و ضد علوم انساني را در دانشگاه ها تقويت كنند و 
زمينه اي فراهم ش��ود تا نظام از لوث وجود علوم 

انساني غربي به تدريج پاك شود!
3- قلب تپنده دانشگاه اس��تاد خوب است. 
ولي همچن��ان دانش��گاه هاي م��ا نمي توانند 
شخصيت هاي برجس��ته در علوم اجتماعي را 
به دانش��گاه براي تدريس جذب كنن��د يا براي 
تدريس به دانش��گاه ها دعوت كنن��د. به عنوان 
مثال هم اكنون شخصيت برجسته اي در انديشه 
سياسي و جامعه شناسي سياسي مثل حسين 
بش��يريه همچنان بايد دور از دانش��گاه تهران 
باشد. همچنان دو استاد برجسته ايراني  ماكس 
وبر شناس در دانشگاه هاي امريكا را نمي توانيم 
براي تدريس به ايران دعوت كنيم. چندين سال 
است علي پايا استاد روش شناسي از سفر به ايران 
محروم شده است )و ديگران(. جالب اينكه اين 
محروميت ها در زماني تشديد شده بود كه دولت 

وقت ادعاي مديريت جهاني نيز داشت!
4- آس��يب بعدي ظهور تع��ارض جديدي 
اس��ت كه هنوز ابعاد و پيامدهاي منفي آن براي 
علوم اجتماعي و جامعه ايران روش��ن نيس��ت. 
اين تع��ارض اين اس��ت: از يك ط��رف آموزش 
علوم اجتماعي به طرف يك افزايش سريع كمي 
پيش مي رود و اين افزايش به شدت با انگيزه هاي 
مالي و تج��اري عجين ش��ده و از ط��رف ديگر 
بخش هاي قدرتمندي از مخالف��ان افراط گراي 
علوم اجتماعي با اتكا به امكانات رانتي به مقابله 
نرم و پنهان با علوم اجتماعي متعارف مي پردازند 
و فرآينده��اي ج��ذب نيروهاي شايس��ته را به 
بوروكراس��ي عمومي با اخالل روبه رو كرده اند. 
نتيجه اين تعارض اين است كه جامعه با افزايش 
كساني روبه رو اس��ت كه صاحبان مدرك باال و 
بيكار را تشكيل مي دهند. پيامدهاي زيانبار اين 

تعارض بعدها روشن تر مي شود. 
5- دانش��گاه كنترل ناپذيرش��ده و لذا نگاه 
امنيتي به دانشگاه چندس��الي به طور جدي در 
دستور كار قرار گرفته است. گفتيم از ابتدا يكي 
از خاستگاه هاي دانشگاه و رشد علوم اجتماعي 
آموزش و تربيت نيروي انساني براي بوروكراسي 
حكومت ب��ا حمايت همه جانب��ه حكومت بود. 
خواس��ت حكومت افزاي��ش مه��ارت عملي و 
ابزاري نه انتقادي دانشجو بود. اما با توجه به رشد 
آموزش و نگرش انتقادي در عل��وم اجتماعي و 
با توجه به نزديكي دو خاستگاه رسمي و مدني 
علوم اجتماعي به هم و با توجه به رش��د فضاي 
مجازي، كنترل وجه انتق��ادي علوم اجتماعي 
براي دولت غيرقابل اجرا ش��ده است. لذا مدتي 
اس��ت كه جناحي از قدرت از دانشگاه ترسيده 
و نگرش امنيتي بر دانشگاه ها حاكم شده است. 
اين نگرش امنيت��ي يكي از موانع رش��د و تاثير 
مثبت علوم اجتماعي در بس��تر توس��عه پايدار 
جامعه ايران اس��ت. زيرا مهم ترين عنصري كه 
مي تواند آسيب هاي فضاي آموزش و تحقيقات 
و گفتار علوم اجتماعي را درمان كند وجود يك 
»عرصه عمومي نقد و بررسي امن« و فعال بودن 
صاحب نظران و عالقه مندان در اين عرصه است 

نه اعمال نگاه امنيتي از باال بر دانشگاه ها. 
جمع بندي

چرا گفتار عل��وم اجتماع��ي در اي��ران به 
س��وي تعادل در حركت اس��ت؟ اينكه گفتار 

علوم اجتماعي ديگ��ر در انحصار ن��گاه ابزاري 
و رس��مي نيس��ت و نگاه انتقادي رشد فزاينده 
دارد؛ اينكه ش��كاف ميان خاس��تگاه رسمي و 
حكومتي و انتق��ادي و مدني عل��وم اجتماعي 
دارد كم مي ش��ود؛ اينك��ه عل��وم اجتماعي از 
س��يطره »تعصب گرايي روش شناس��ي« دارد 
آزاد مي ش��ود؛ اينك��ه حذف و كنت��رل فضاي 
علمي در محيط واقعي علوم اجتماعي )با رشد 
فضاي فكري و مج��ازي( دارد تاثير خ��ود را از 
دس��ت مي دهد؛ اينكه گفتار عل��وم اجتماعي 
فقط در سطح انتقاد نمانده و به سطح بازسازي 
نيز توجه مي كند و نگ��رش اصالحي بر نگرش 
انقالبي در عرص��ه عمومي و اي��ران امروز غلبه 
پيدا كرده اس��ت، همگي عاليمي است كه اين 
نويد را مي ده��د كه گفتار عل��وم اجتماعي در 
ايران به س��مت تعادل و توازن پويا دارد حركت 
مي كند.  اميدواريم همراه با اين حركت تعادلي 
در گفتار عل��وم اجتماعي، دولت اي��ران پس از 
ترميم ويراني هاي دوره دولت نه��م و دهم نيز 
به طرف يك دول��ت توس��عه گرا حركت كند؛ 
آموزش و پرورش و رسانه هاي ايران شهروندان 
ايران را به سوي شهرونداني آگاه، اخالقي و ماهر 
نيز سوق دهند. تا بدين سان جامعه ايران بتواند 
با تقويت جامعه مدني توان��ي پيدا كند و بتواند 
معضالت عظيمي كه در پي��ش روي جامعه ما 
است )مثل خطر فرسايش فزاينده اقليم ايران، 
آس��يب هاي اجتماعي، بحران اخالقي جامعه، 
ضعف مردم س��االري و...( را تواناتر پش��ت سر 

بگذارد. ان شاءاهلل.
  
سخنراني سارا  شريعتي:

دستاوردهاي هشت دهه علوم اجتماعي در 
بيرون از دانشگاه

هش��ت دهه عل��وم اجتماعي در دانش��گاه 
تهران، فراخواني به تامل در اين پيش��ينه است. 
اين هشت دهه چه دستاوردهايي داشته است؟ 
آيا اين دس��تاوردها را مي توان در درون دانشگاه 
محصور كرد؟ آيا مي ت��وان از اين دس��تاوردها 
خارج از دانشگاه نيز سخن گفت؟ »در- خارج« 
از دانشگاه چگونه موقعيتي است؟ علوم اجتماعي 
در اين موقعيت، چه بيان هايي مي يابد؟ نگاهي به 
تجربه شريعتي )مرحوم دكتر علي شريعتي(، در 

و خارج از دانشگاه مي تواند طرح پاسخي باشد. 
از ما پرسيده شده است دستاوردهاي هشت 
دهه علوم اجتماعي در دانشگاه چه بوده است؟ 

تمايل دارم پيش از هر چيز به اين س��وال پاسخ 
دهم كه نخستين دستاورد، همين هشت دهه 
است. هش��ت دهه وجود، به معناي هشت دهه 
پايداري است. هش��ت دهه پايداري در جامعه 
بي ثبات م��ا. اين دس��تاورد كمي نيس��ت. در 
جامعه اي كه جوانمرگي در دوره هايي به قاعده 
بدل مي ش��ود - جوانمرگي آدم ها، نش��ريات، 
نهادها و در مواردي رشته ها... - 80 سالگي اين 
رشته، خود دستاورد مهمي است. در عين حال 
مي توان به دستاوردهاي مهم ديگري نيز اشاره 
كرد: شكل گيري رشته هاي متمايز دانشگاهي، 
به وجود آمدن جمعي از اصحاب علوم اجتماعي، 
انتشار نشريات پژوهش��ي، ساخت انجمن هاي 
علمي... به يمن اين دستاوردها، علوم اجتماعي 
امروز از پيشينه، ساختارها و نهادهاي كم و بيش 
تثبيت شده اي برخوردار اس��ت. در اين هشت 
ده��ه، پژوهش هاي ملي متعددي انجام ش��ده 
كه سرمايه ارزشمندي هستند و بايد بيشتر به 
كارشان انداخت، به حرف شان گرفت و تواناتر از 
آن بهره برد. هر چند طبيعت اين علوم همچنان 

موضوع مناقشه است و حتي گاه در مظان اتهام، 
اما مي توان خوشبينانه گفت كه همين امر نيز، 
در تامل بيش��تر و در نتيجه تقويت و توانمندي 

نظري علوم اجتماعي موثر بوده است. 
اما عنوان بحث م��ن، »هش��ت دهه علوم 
اجتماع��ي« در- خ��ارج دانش��گاه اس��ت و 
مي خواهم از اين فرصت اس��تفاده كنم تا توجه 
علوم اجتماعي دانش��گاهي را به حاش��يه اين 
علوم در خارج دانش��گاه جلب كنم. به موقعيت 
»در- خارج« بودن، به داخ��ل و خارج، به درون 
و بيرون. مي خواهم از نس��بت دانش��گاه و علوم 
اجتماعي دانش��گاهي با جامعه صحبت كنم، 
از ضرورت گشايش دانش��گاه به سمت جامعه 
و از كاربس��ت اين علوم در جهت فهم مس��ائل 
اجتماعي. پرسش��م اين است: دس��تاوردهاي 
علوم اجتماعي در- خارج دانش��گاه چيس��ت؟ 
هر س��ال، هر ترم، صدها و هزاران دانش��جوي 
عل��وم اجتماع��ي، از دانش��گاه فارغ التحصيل 
مي شوند، اين فارغ التحصيالن علوم اجتماعي، 
پس از دانشگاه، به كجا مي روند؟ پس از خروج 
از دانش��گاه، چه نقش��ي در علوم اجتماعي ايفا 
مي كنن��د؟ برخي پ��س از تحصي��ل در درون 
دانشگاه مشغول به كار مي شوند اما اغلب به متن 
جامعه باز مي گردند. ي��ا در نهادهاي اجتماعي، 
مش��غول به كار مي ش��وند يا در خانه مشغول 
خدمت. به اين ترتي��ب، فارغ التحصيالن علوم 
اجتماعي، علوم اجتماعي اي منتش��ر، سيال و 
خارج از نهاد دانش��گاه را عموميت بخشيده اند. 
اين نيروهاي علوم اجتماعي در خارج دانشگاهند 
كه دان��ش علوم اجتماع��ي را به ي��ك مطالبه 
مدني بدل ك��رده و در تروي��ج ادبيات، مفاهيم 
و تحليل هاي آن موثر بوده ان��د و در حالي كه ما 
در درون دانشگاه، بيش��تر درگير مسائل اداري، 
تمايزات رش��ته اي ي��ا امواج فكري هس��تيم، 
آنها، مستقيم و بي واس��طه با مسائل اجتماعي 
درگيرن��د و به عن��وان فارغ التحصي��الن علوم 
اجتماعي، در معرض پرسش ها ومسائل واقعي 

هستند. 
با اي��ن وج��ود به نظر مي رس��د دانش��گاه 
ب��ه اي��ن س��رمايه عظي��م انس��اني، بي توجه 
اس��ت. اصوال دانش��گاه به اي��ن موقعيت هاي 
»در- خارج دانش��گاه« بدبين اس��ت، آن را به 
رس��ميت نمي شناس��د. فعاليت هاي خارج از 
دانشگاه دانشجويان و اساتيد خود را نيز ناديده 
مي گي��رد، حت��ي گاه توبيخ مي كن��د. دانش 

دانش��گاهي را در محدوده كالس درس، چاپ 
مقاله علمي-پژوهشي و نشر كتاب ترجيحا در 
انتشارات دانشگاهي، ارجحيت مي دهد و در اين 
صورت اس��ت كه ارزش گذاري مي كند. به نظر 
مي رسد كه اس��تاد و دانشجو، با تمركز فعاليت 
خود در درون دانش��گاه، ه��م از منزلت علمي 
بيش��تري برخوردار مي ش��وند و هم از امنيت 
اجتماعي و سياسي بيش��تري. اين وضعيت، به 
بسته شدن هر چه بيشتر دانشگاه و تخصصي 
شدن دانش دانش��گاهي انجاميده است.   اما به 
ميزاني كه دانشگاه به يك نهاد بسته، منفك از 
جامعه و محصور در خود بدل مي شود، همزمان 
نياز به خروج از اين محدوده و كاربس��ت دانش 
تخصصي نيز افزايش يافته اس��ت. پديده هايي 
چون موسس��ات آموزش علوم انس��اني كه در 
سال هاي گذش��ته خارج از دانش��گاه به وجود 
آمده اند، يا »آكادمي موازي« كه درمتن دانشگاه 
ش��كل گرفت وحتي مواردي چ��ون دعوت از 
اساتيد علوم انساني تا رشته هاي خود را دريك 
روز، يا طي يك وركش��اپ، تعليم دهند...، همه 

در واكنش به دانش��گاهي بس��ته و دانش��ي به 
افراط تخصصي ش��ده اس��ت. جامعه شناسي 
پوبليك در امريكا را نيز - جامعه شناسي مردم 
مدار- مي توان واكنش��ي به اين دانش محصور 
دانس��ت. پديده اي كه قب��ل آن، در دوره اي كه 
دانش اجتماع��ي در پيوند و در جهت مس��ائل 
اجتماعي بود و جامعه شناس��ان ه��ر كدام در 
حوزه عمومي نيز حضور داش��تند، پديد نيامد. 
مقصودم البت��ه از حض��ور در ح��وزه عمومي، 
صرفا از طريق سياس��ت نيس��ت. سياست هم 
البته هست اما فقط سياست نيس��ت. دريدا با 
مشاركت در قانون آموزشي فلسفه، يا بورديو با 
انتشار فالكت جهان، و در ايران، سعيد مدني در 
پژوهش هاي وسيع خود در زمينه آسيب هاي 
اجتماعي، در نقش سياس��ي نب��ود كه حضور 
يافتند.  ش��ريعتي نمونه خوبي از اين موقعيت 
»در- خارج« از دانشگاه است. مقصودم فرد علي 
شريعتي اس��ت و نه انديشه وي. علي شريعتي، 
نخست دانشجوي فلسفه دانشگاه تهران و بعد 
دانش��جوي ادبيات دانشگاه مش��هد. رتبه اول 
مي شود و به عنوان بورس��يه براي اخذ دكترا به 
خارج مي رود و در بازگشت، پس از دوره دبيري، 
استاد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد است. قبل و 
بعد دانشگاه، همواره خارج از دانشگاه حضوري 
فكري، اجتماعي و سياس��ي نيز داش��ته است. 
از زمان ورود به دانش��گاه، به عنوان نويس��نده 
و مترجم شناخته مي ش��ده است و همچنين 
به عن��وان زنداني سياس��ي. در ط��ول زندگي 
دانش��گاهي اش همواره به دلي��ل فعاليت هاي 
فكري خارج از دانشگاه، تذكر دريافت كرده، در 
مواردي توبيخ شده يا از آن ممانعت به عمل آمده 
است. در نهايت در جريان جشن هاي دو هزار و 
500 س��اله، اجبارا به بخش تحقيقاتي وزارت 
علوم به تهران منتقل مي شود و بعد بازنشستگي 
اجباري در سي و چند س��الگي. از اينجا زندگي 
پس از دانش��گاه ش��ريعتي ش��روع مي شود. و 
اگر پي��ش از آن كل فعاليت خارج از دانش��گاه 
شريعتي به چند سخنراني در ديگر دانشگاه ها 
محدود بود، با خروج از دانش��گاه اين فعاليت ها 
بسط و گسترش چشمگيري مي يابد. شريعتي 
امكان ورود به حوزه عموم��ي را با خروج-اخراج 
از دانش��گاه يافت و اجبارا زيرزمين ارش��اد را به 
كالس درس بدل ك��رد. يك آكادم��ي موازي، 
يك جامعه شناسي پوبليك. اما اين دانشگاه بود 
كه مس��بب و مولد اين جريان موازي شد. اين 
دانشگاه بود كه اخراجي هايش را آفريد. هنوز هم 
مي آفريند. اين دانشگاه بود كه با شكل دادن به 
آكادميسمي محصور و با طرد و توبيخ كردن هر 
نوع خروج از محدوده و گرايش به سمت جامعه، 
دو گانه آكادميك- روشنفكر را ايجاد كرد. به نظر 
مي رس��د در ايران - بر خالف امريكا كه رياست 
انجمن جامعه شناسي اش به عنوان نهاد مشروع 
علم، نظريه پ��رداز جامعه شناس��ي مردم مدار 
مي ش��ود- پوبليك ش��دن جامعه شناسي به 
قيمت خروج از دانشگاه است. گويي شرط ورود 
به جامعه، خروج از دانش��گاه است.  جمع بندي 
مي كنم: دانش علوم اجتماعي در جهت تحليل 
مس��ائل اجتماعي و فهم جامعه امروز يك نياز 
است. اگر دانشگاه با ارجحيت دادن فعاليت هاي 
درون دانش��گاهي و به رس��ميت نش��ناختن 
هرگونه موقعي��ت »در- خ��ارج« از نهاد، نتواند 
يا نخواهد به اين نياز پاس��خ دهد و ميان دانش 
تخصصي و مسائل اجتماعي رابطه برقرار كند، 
در بهترين حالت، اين روشنفكران منتقد خارج 
از دانش��گاهند كه ب��ه اين نياز پاس��خ خواهند 
داد و بار ديگر دو گانه آكادميك-روش��نفكر در 
درون و در خارج دانشگاه س��اخته خواهد شد. 
اين دو گانه خوبي نيس��ت. اين دو گانه به نوعي 
نش��ان دهنده خنثي بودن دان��ش آكادميك، 
ناكارآم��دي آن و محصور و من��زوي بودن اين 
دانش است. اين دو گانه نش��ان از ناتواني دانش 
دانش��گاهي در جهت برقراري ارتب��اط با متن 
جامعه دارد. تصور غلطي اس��ت اگر فكر كنيم 
كه اص��ل »خنثي بودن ارزش��ي« به دانش��ي 
بي شناس��نامه، بي مصداق، ناكارآمد و ضرورتا 
بي ربط ب��ا متن جامعه مي انجام��د. مي توان به 
شكل موردي، نشان داد كه همه جامعه شناسان 
بزرگ، چطور با مهم ترين پرونده هاي اجتماعي 
جامعه خود درگير بودند.  گفتم كه در بهترين 
حال��ت اين روش��نفكران منتقدند ك��ه به نياز 
كاربست دانش اجتماعي در متن جامعه پاسخ 
مي دهند اما در بدترين حالت، اين عوامفريبانند 
كه به نام عموميت بخشي به علم، آن را تملك 
مي كنن��د، از ادبيات علوم اجتماعي اس��تفاده 
مي كنند تا ناكارآمدش كنند. در اين ميان، البته 
كه مردم نيز نقشي ايفا مي كنند. مردم همواره 
مصرف كننده نيستند. آنها هم براي فهم مسائل 
اجتماعي، جامعه شناسي خود را، جامعه شناسي 
مردم را ش��كل مي دهند. يك جامعه شناس��ي 
مردم، توس��ط مردم و براي م��ردم! اين چگونه 
جامعه شناسي اي است؟ اين همان تحليل هاي 
اجتماعي است كه هر روز از مردم مي شنويم، در 
تاكس��ي، در صف، در خيابان. ظهور اين اشكال 
دانش اجتماعي، شايد نشاني از همان »بحران 
مرجعيت« دانش��گاه و جامعه شناسي باشد كه 
عنوان سخنراني دكتر قانعي راد بود و متاسفانه از 
آن محروم شديم. اينها انواع دانش خودآموخته 
اجتماعي است و نشان از يك نياز اجتماعي دارد. 
انواع دانش خودآموخته اي كه در جامعه ما دارد 
شكل مي گيرد و عموميت مي يابد، اگر دانشگاه 
همچنان به عنوان يك نهاد بس��ته و منفك از 
جامعه عمل كند، اگر دانش��گاه نتواند در نقش 

مرجع فكري حضور پيدا كند. 
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سياستنامه

سخنراني حميدرضا جاليي پور 

گذر علوم اجتماعي از تعصب گرايي روش شناختي

 دريچه

عباس آخوندي: تقدس مآبي زاييده پوپوليسم است
سخنران سوم اين پنل دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي بود كه در سخنراني خود روي دو 
مساله »هويت ملي« و »شهروندي« به عنوان دو معضل اساسي امروز جامعه ايران تاكيد داشت و گفت 
دانشگاه بايد درباره روندهاي موجود در جامعه هشدار بدهد؛ همان طور كه استادان دانشگاه تهران در 
دهه 50 بارها راجع به كااليي شدن جامعه هشدار دادند و با موش��كافي اتفاقات از ادامه آن روند ابراز 
نگراني كردند. وي ضمن اشاره به تحليل خود از بنيادگرايي در منطقه از جمله موضوع القاعده بر مبناي 
مساله بحران هويت، اظهار كرد در ايران نيز با در نظر داشتن خطرات بحران هويت، يكي از اصلي ترين 
سوال اين است با جهان مدرن چگونه مواجه شويم و بازخواني اس��الم و ايران در جهان مدرن چگونه 
صورت مي گيرد؟ طبق گفته هاي دكتر آخوندي اين مساله گرچه به ظاهر انتزاعي مي آيد اما در وزارت 
راه و شهرسازي هر روز به عنوان امري جدي و انضمامي تجربه مي شود. او از داليل به وجود آمدن اين 
مساله به رشد لجام گسيخته شهرنشيني در دهه هاي اخير، افزايش تعداد شهرك ها و حجم شهرهاي 
بزرگ، سرعت باالي مدرنيزاسيون و گسترش ارتباطات مجازي اشاره كرد. آخوندي همچنين به حق 
شهروندي و پيچيدگي و دشواري پياده كردن آن در عمل پرداخت و با تاكيد بر اينكه حق دسترسي 
آزاد به اطالعات نخستين حق شهروندي است و ضمن اشاره به شهر بدقواره تهران كه نه هويتي براي 
آن مانده و نه شهروندان از جهت نور، هوا، صدا، زمين و آب آسايش دارند، افزود: »بسياري اين موضوع 
را به قوانين معماري، ساخت و ساز يا پليس ساختمان محدود مي كنند ولي اگر همين دسترسي آزاد 
به اطالعات در كشور جاري بود شاهد اين حجم از شهرفروشي نبوديم. وقتي حقوق شهروندان خريد 
و فروش مي شود ديگر كدام معماري اسالمي باقي مي ماند؟«وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از 
اظهاراتش با نقد دولت قبلي و خصوصا بي انضباطي اجتماعي، تقدس مآبي زاييده عوام گرايي، پوپوليسم 
مطلق و منطق نادرست گفته ها و عمل هاي آن دولت، به مشكالتي جان سخت در جامعه پرداخت كه 
در طول دهه گذشته به وجود آمده اند و حل آنها نيازمند سياستگذاري هاي اجتماعي كارآمد است. وي 
در نهايت به ضرورت پژوهش ها و مداخالت دانش آموختگان و اساتيد علوم اجتماعي در زمينه مسائل 
مطرح شده و همكاري آنها در سياستگذاري هاي كالن اشاره مي كند اما متاسفانه به ضرورت آموزش 
و حمايت از بخش هاي آموزشي اشاره اي نكرد. با اين حال مي توان از ايشان اين سوال را پرسيد كه وي 
به عنوان وزير راه و شهرسازي، براي به كارگيري پژوهش هاي علوم اجتماعي در حوزه شهري و در مورد 
بحث هاي هويت، حقوق شهروندي، كااليي شدن زندگي و غيره و در واقع براي مشاركت با دانشگاهيان 
اين حوزه خصوصا در رشته علوم اجتماعي چه تدبيري انديشيده و چه راهكاري را عمال مورد استفاده 

قرار داده اند؟ 

حجت االسالم احمد احمدي: جبران خرابي هاي دولت قبل زمانبر است
در ادامه، حجت االسالم والمسلمين دكتر احمد احمدي، عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
سخنان خود را با نقد دولت قبلي آغاز كرد و به گفته وي وسعت و عمق خرابي هايي كه آن دولت در 
تمامي زمينه هاي اخالقي، ديني، ادبي، علمي، سياسي، سياست خارجي و غيره به وجود آورده آنقدر 

زياد است كه جبران آنها بسيار زمانبر است و س��ال ها بايد بگذرد تا بتوان مشكالتي را كه حداقل در 
دانشگاه ها به وجود آمده تا حدي اصالح كرد. براي انجام اين امر وي مشاركت پژوهشگران و اساتيد 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در خصوص ارايه طرح ها و پروژه هاي پژوهشي با هدف بررسي 

اين مشكالت و همچنين اطالع رساني به مردم در اين زمينه را امري مهم و ضروري دانست. 

سخنراني هاي اساتيد پيشكسوت رشته علوم اجتماعي در همايش هشت دهه علوم 
اجتماعي در دانشگاه تهران 

دكتر غالم عباس توسلي بر پيوند نسل هاي مختلف جامعه شناسي كه براي نخستين بار در اين 
همايش محقق مي شود، تاكيد كرد. او اين 80 سال را به دو دوره تقسيم كرد؛ دوره اول از سال 1313 
تا 1320 يعني دوره موسس��ه تحقيقات علوم اجتماعي و دوره دوم بعد از آن يعني دوره دانشكده 
علوم اجتماعي. توسلي افزود: موسسه بعد از آنكه توانست كار جامعه شناسي و علوم اجتماعي را به 
شكل منظمي به لحاظ نظري و عملي پي بگيرد داراي خصلت هاي مهم و مفيدي بود از جمله كار 
ميداني، باز بودن فضا براي هم��كاري افراد زيادي از حوزه هاي مختلف و... از نظر توس��لي اين دوره 
شكوفايي تحقيقات اجتماعي در ايران بود كه سبب شد جامعه شناسي در سطوح مختلف فراگير 
شود و حتي در سياستگذاري هاي مهم كالن مورد استفاده قرار گيرد. بعد از مستقل شدن دانشكده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران بحث آموزش نس��بت به پژوهش اولويت يافت و در نتيجه شكافي 
بين آموزش و پژوهش به وجود آمد. توسلي در نهايت از ضرورت پژوهش بيشتر خصوصا در جهت 
بومي سازي تاكيد كرد. اما سوالي كه از دكتر توسلي مي توان پرسيد اين است كه اتفاقا در سال هاي 
اخير بخش پژوهش آنچنان فربه ش��ده كه در نتيجه آن نقش آموزش��ي جامعه شناس��ي و علوم 

اجتماعي به حاشيه رفته است. 
دكتر ناصر تكميل همايون با اشاره به اينكه اجتماعيات يا معارف اجتماعي چه به لحاظ مسائل 
تعقلي اين حوزه و چه به لحاظ مس��ائل عملي در ايران و تمدن اسالمي سابقه دارد، نمونه برجسته 
آن را ابن خلدون دانست و اش��اره كرد كه ما پيش از ورود جامعه شناسي به ايران با مسائل اجتماعي 
آشنا بوده ايم. وي افزود: حتي رش��ته هاي مختلف علوم اجتماعي هم در ايران سابقه دارد. مثال علم 
تاريخ كه خاستگاه آن نه ادبيات بلكه اجتماعيات است و نيز علومي از قبيل جغرافياي انساني، اقتصاد 
و علم احصاييه، علم عتيقه جات )باستان شناسي( و مردم شناس��ي. تكميل همايون در ادامه افزود: 
غالمحسين صديقي به عنوان موسس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي به طور مشخص به علوم 
اجتماعي مي پرداخت و با دولت و قدرت همكاري نمي كرد. در اين ميان بحث مديريت موسس��ه و 
ارتباط با حاكميت را احسان نراقي بر عهده گرفت. بنابراين تلفيق اين دو فكر توانست موسسه را به 

جايگاه قابل تحسين خود برساند. 
جواد صفي نژاد، باقر  ساروخاني، مصطفي ازكيا، مهدي طالب، جالل الدين رفيع فر، محمد توكل، 
علي اصغر سعيدي، عبدالحسين نيك گهر، اعظم راودراد، محمد جالل عباسي، مهدي منتظر قائم، 

حسين ايماني، مهدي اعتمادي فر و حميد پارسانيا از ديگر سخنرانان اين همايش بودند.

گزارشي از همايش »هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران« و سخنراني رييس دانشگاه تهران، رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و وزير راه و شهرسازي

جاليي پور:
  ما هنوز در مرحله »تمهيد« گفتار علوم اجتماعي در ايران هس�تيم و به 

مرحله »تراكم« گفتار علوم اجتماعي نرسيده ايم.
  در س�ال هاي اخي�ر ب�ه نظ�ر مي رس�د عل�وم اجتماع�ي دارد از اي�ن 
تعصب گرايي روش ش�ناختي خارج مي ش�ود و به نوعي تعادل مي رس�يم. 
بدين معنا كه هم�ه پذيرفته اند كه اين »مس�اله تحقيق« اس�ت كه »روش 
مناس�ب« آن را )چه كيفي، چه كمي ي�ا تركيبي(  مش�خص مي كند وگرنه 

روش براي پز دادن نيست.
  قلب تپنده دانشگاه اس�تاد خوب اس�ت. ولي همچنان دانشگاه هاي ما 
نمي توانند ش�خصيت هاي برجس�ته در علوم اجتماعي را به دانشگاه براي 
تدريس جذب كنند يا براي تدريس به دانش�گاه ها دع�وت كنند. به عنوان 
مثال هم اكنون شخصيت برجس�ته اي در انديشه سياسي و جامعه شناسي 
سياسي مثل حسين بش�يريه همچنان بايد دور از دانش�گاه تهران باشد. 
همچنان دو استاد برجسته ايراني  ماكس وبر شناس در دانشگاه هاي امريكا 

را نمي توانيم براي تدريس به ايران دعوت كنيم. 
  

 سارا شريعتي:
  فارغ التحصي�الن علوم اجتماعي، علوم اجتماعي اي منتش�ر، س�يال و 

خارج از نهاد دانشگاه را عموميت بخشيده اند.
  اين دانش�گاه بود كه با ش�كل دادن به آكادميس�مي محصور و با طرد و 
توبيخ كردن هر نوع خ�روج از محدوده و گرايش به س�مت جامعه، دو گانه 

آكادميك- روشنفكر را ايجاد كرد.
  مردم همواره مصرف كننده نيستند. آنها هم براي فهم مسائل اجتماعي، 
جامعه شناس�ي خ�ود را، جامعه شناس�ي م�ردم را ش�كل مي دهند. يك 

جامعه شناسي مردم، توسط مردم و براي مردم!

برش 2

گزارشي از همايش »هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران« با سخنراني اساتيد جامعه شناسي 

دردفاعازجامعهشناسي


