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مفهوم واردات و مراودات علمی بیش از شکل
زیبای ظاهری خویش ،در کنه و ذاتش جذابیتی
خاص نهفته است که اگر به آن با بینشی عمیق
نگریسته شود شاید بتواند بخشی از مشکالتی
که هم اکنون گریبان علوم انسانی و سایر علوم
وارداتی!! ما را گرفته است ،حل کند.
تخطئه بیش از حد و در نتیجه مهجور ماندن این
علوم( به ویژه علوم انسانی) در جامعه کنونی ما نه
تنها نتوانسته ضعفی از ضعف های آن را بکاهد
بلکه هر روز بحرانی به نام مهجوریت این علوم
را در پیش روی عالقمندان آنها در کشورمان
قرار می دهد که جز یاس و سرخوردگی برای
دانش ورزان آنان نتیجه ای در بر ندارد!
علوم انسانی و علوم تجربی هم دیرینه و پیشینه
در تمدن ما دارند و هم در تمدن غرب! شاید
با کمی عدد و رقم تاریخی بتوان تقدم و تاخر
این علوم نسبت به یکدیگر را تمییز داد اما آنچه
که مشخص است هم در مشرق زمین و هم
در غرب علم و کنکاش برای انسانها و به ویژه
متفکران بزرگ دوران متمادی تاریخ ،شانیت و
جایگاه خاصی داشته است.
اساسا باید گفت انسان بدوی هم که با نوع
وحشی در جهان معاصر شناخته می شود( طبقه
بندی های مردم نگارانه ،دوران حیات انسان را
به سه دوره توحش ،بربریت وتمدن تقسیم می
کند) هم به فکر چگونه زیستن بوده است هرچند
به شکل ابتدایی اش!
در سرزمین آریایی نیز مردمان ،همواره قومی
دارای هویت و تمدن بوده اند و همین پیشینه
منجر به آن می شد تا اندیشمندان هر دوران
هر چند که تحت انقیاد و البته ظلم حاکمان هم
بوده اند اما اذهان خود را به انقیاد و انزوا در
نیاورند و همواره در بسط علم نه در ایران بلکه
در جهان هم نقش داشته باشند .اوج بالندگی و
نبوغ ایرانیان به سده های سوم و چهارم هجری
به بعد بر می گردد که متفکرینی همچون ابن
سینا ،زکریای رازی ،مالصدرا ،ابونصر فارابی،
خیام و بسیاری از بزرگان دیگر که سهم به
سزایی در تولید علم چه در حوزه تجربی و چه
انسانی داشته اند ،رشد کردند و جهان کنونی را
مدیون بدعت های تازه خویش در علم نمودند.

اگر بخواهیم نظیر این بدعت های نو را که ایرانیان به علم تزریق کردند،
بیاوریم می توان از تعداد پر شماری سخن گفت به عنوان مثال وقتی که وارد
فلسفه فارابی می شویم به نوعی بدعت ایرانی در فلسفه ارسطویی می رسیم!
بدعت فهم آسان.
شرح مابعدالطبیعه ارسطو را فقط فارابی می توانست بنویسد آن طور که ابن
سینا را مدیون خویش کند و با خواندن یک بار آن ،پس از  40بار مطالعه بدون
فهم مابعدالطبیعه ارسطو ،احساس رضایت و خشنودی نماید.
فارابی هارمونی خارق العاده ای را مابین آثار ارسطو و افالطون به وجود آورد
که اگر آن بزرگان فلسفه جهان می ماندند و این تالش بی وقفه فارابی را در
فهم فلسفه یونانی می دیدند ،بدون شک خودشان لقب معلم ثانی را نثارش
می کردند.
این گونه است که وقتی به تاریخ علمی خویش نیم نگاهی می اندازیم آن را
سراسر تعامل علمی و البته رد و بدل شدن مفاهیم علمی بین شرق و غرب می
بینیم که نه در آن تخطئه علم وجود دارد نه نکوهش!
مراودات علمی در دنیایی که هیچ گونه امکانات ارتباطی کنونی وجود نداشت،
بیش از زمان حال بود! اندیشمندان برای آنکه طرحی نو در علوم در اندازند،
یکدیگر و علوم یکدیگر را نمی کوبیدند بلکه سعی می کردند با بینش و تالش
بی وقفه ،نقص ها را جبران کنند و روزنه های تازه ای را پیش روی علوم و
عالقمندان آن قرار دهند.
اما از زمانی که علوم فقط جنبه وارداتی آنهم به کشورهای در حال توسعه
پیدا کردند دیگر کنکاش ،تالش و سیر کردن در علوم فروکش کرد و فقط
عالقمندان آنها در کشورهای کمتر پیشرفته ای نظیر ما به عنوان مصرف
کننده های صرف آن تبدیل شدند!
آنچه که امروز ما را در مقابل علوم غربی قرار داده و نه در تعامل! نگرانی از
نفوذ بی حد و حصر این علوم در بین مجامع علمی و در نتیجه آن غربزدگی
است .اما باید از کسانی که در اندیشه بومی کردن و یا اسالمی کردن علوم
هستند پرسید آیا فارابی و ابن سینا و  ..زمانی که هجمه علوم غربی را دیدند
به آن پشت کردند و آنها را در قفس قرار دادند یا آنکه تالش کردند تا عصاره
آن را دربیاورند و نه قالب جدید بلکه عمقی نو به آنها ببخشند و یا خودشان با
همان رویکرد اسالمی خویش مفاهیم تازه ای را به دنیای علم عرضه کنند؟
پیشینه اسالمی و متفکرانه ما در برخورد با علوم غربی هیچگاه تخطئه نبوده
بلکه بازشدن ساحت های جدیدی از علم توسط اندیشمندان ایرانی ،به نوعی
مراودات علمی با تمام دنیا را گسترش داده تا امروزه دروس مهم این بزرگان
نظیر ابن سینا در آکادمی های علمی معتبر جهان تدریس شود.
شاید انگار قرار نیست دیگر در این مرز و وبوم فارابی یا ابن سینا ظهور کنند
اما آنچه که مورد اتفاق همه اندیشمندان می باشد این است که باید بسترها
فراهم شود تا متفکران امروزی ایرانی فرصت مطالعه و کنکاش در علوم را
داشته باشند تا آنها را مورد نقد و بررسی و البته بازآفرینی قرار دهند و با این
رویه حتی نقص های علوم انسانی غربی را جبران کرده و آنها را با تکمله های
بیشتری در اختیار نه ایرانیان بلکه جهانیان قرار دهند که قطعا این مهم نه با
تقابل بلکه با تعامل و هم چنین مراوده عالمانه میسر می شود.
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ويدا رحيمي نژاد

استاديار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

جندق شهري كوچك است از توابع شهرستان
نائين .معاني مختلفي براي اسم اين شهر وجود
دارد به عنوان مثال اينكه در ابتدا «جنب دق»
بوده است كه «جنب» به معني كنار و «دق» به
معني كوير و دشت است .قلعه جندق يكي از نادر
قلعه هاي ايران مي باشد كه هنوز مسكوني است.
اين قلعه به قلعه نوشيروان يا زندان نوشيروان نيز
مشهور و به بياني از قدمت دو هزار ساله برخوردار
است.
هر چند كه خانه هاي اين قلعه همه از امكانات آب
و برق برخورداراند ولي هنوز نحوه سنتي زندگي
خود را تا حدود زيادي حفظ كرده اند .ساكنين
اين قلعه افراد مسن اند كه پس از مرگ آنان
خانه هايشان بدون سكنه مي ماند و با توجه به
خشتي بودن خانه ها پس از يكي و دوسال در
اثر فرسايش باد وباران كامال تخريب مي شوند.

نمونه ي بارز اين مسئله خانه ايست كه به يغماي
جندقي معروف است .يغماي جندقي ،شاعر سده
سيزده مي باشد .به گفته يكي از بوميان تا چند
سال پيش هم مراسم شادي و عزا در اين يغما
برگزار مي شده است و مردم در اين خانه جمع مي
شده اند ولي پس از مرگ فردي كه در آن زندگي
مي كرد ،خانه خالي از سكنه شده ودر نتيجه ديوار
حياط آن به همراه پله هايي كه دسترسي به طبقه
دوم خانه در سمت ديگر حياط را امكان پذير مي
كرد ،به كلي ريزش كرده است.
فرهنگ «وقف كردن» در اين ناحيه بسيار قوي و
هنوز وقفيات يغماي جندقي در خصوص آب صرف
برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم مي شود .آب
در اين منطقه از ارزش بسيار بااليي برخوردار است
و اين نكته را مي توان از چگونگي نگهداري
آب انبارها در طول جاده منتهي به روستاي
مصر متوجه شد .هر چند كه آب انبارها كوچك
و گاهگلي مي باشند ولي افراد در نگهداري اين
آب انبارها كه از آب باران پر مي شوند كوشا
هستند .بوميان معتقدند كه اين آب انبارها مي
تواند مسافران از راه مانده و همچنين چوپانان و
دامشان را زنده نگه دارد .درهاي فلزي كوچك

كه دريچه اي از شيشه در آن تعبيه شده بود و
كاهگل تازه آن گوياي چگونگي رسيدگي مردم
جهت نگهداري آب انبارها و ارزش اين آب انبارها
براي مردم صحرا است.
مردمي مذهبي و مهمان نواز مي باشند .در
برخوردي كوتاه با منطقه دو نكته قابل مشاهده
و تامل مي نماید:
 -1چگونگي حفظ فرهنگ و سنت مردم اين
منطقه با توجه به هجوم توريست هاي داخلي و
خارجي
 -2چگونگي حفظ بقاياي باقيمانده از خانه ها،
حسينه ،و ساير ساختمان هاي آن با توجه به
فرسايش شديد باد و باران
به نظر مي رسد كه اگر اين دو مسئله مورد
توجه و دقت الزم قرار نگيرد پس از گذشت زمان
كوتاهي شايد تا سه يا چهار سال آينده ديگر اثري
از قلعه جندق يافته نشود.

در آغاز اين گفتار
بايد به اين پرسش
پاسخ داد كه توسعه
چيست و شاخص
هاي يك جامعه ي
توسعه يافته كدامند
؟ چنان چه جامعه
اي بخواهد به سمت توسعه گام بردارد بايد چه
عواملي را مورد توجه قرار دهد ؟ در اين راستا
پرسش ديگري مطرح مي شود كه نقش نظام
تعليم و تربيت در دست يابي به اهداف توسعه ي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي چيست ؟ پس از
آشكار شدن اين نقش آن گاه بايد به اين پرسش
پرداخت كه نظام تعليم و تربيت چگونه مي تواند
كفايت و كارايي الزم را براي ايفاي چنين نقشي
به دست آورد ؟ در اين بخش روشن خواهيم
ساخت كه تقويت بينش علمي و تربيت دانش
آموز فكور و معلم پژوهنده ره يافتي است كه
نيل به آموزش و پرورش به آفرين در خدمت
توسعه را فراهم مي آورد .نظريه ها و مفهوم
سازی های مربوط به توسعه «مايكل تودارو «
معتقد است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي

دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت
اجتماعي  ،طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و
نيز تسريع رشد اقتصادي  ،كاهش نابرابري و ريشه
كن كردن فقر مطلق است .
توسعه ی انساني
انسان در فرايند توسعه هم به عنوان عامل مهم مد
نظر مي باشد كه بايد بار گران هر تحول و تكامل
منجر به توسعه را به دوش كشد و هم به عنوان
مقصد نهايي فرايند توسعه است  .توسعه ي انساني
روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش
مي يابد  .در همه سطوح توسعه  ،مساله بنيادين
براي مردم عبارت است از  :برخورداري از زندگي
طوالني همراه با تندرستي  ،دست يابي به دانش و
توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح
مناسب زندگي الزم است .
سه شاخص عمده به عنوان شاخص هاي توسعه
ي انساني مطرح شده است  :طول عمر  ،سطح
دانش و سطح معاش آبرومند .
توسعه بايد حداقل داراي سه هدف و براي انسان
ها باشد :
.امكان دسترسي بيشتر به كاالهاي تداوم بخش
زندگي مانند غذا  ،مسكن  ،بهداشت و امنيت و
توزيع گسترده تر اين گونه كاالها .
.افزايش سطح زندگي از جمله درآمدهاي باالتر ،

تامين اشتغال بيشتر  ،آموزش بهتر و توجه بيشتر
به ارزش هاي فرهنگي و انساني .
ويژگي ها و شاخص های جامعه ی توسعه يافته
كدامند ؟
 تحول در فكر  ،در رفاه  ،تحول در آموزشو پرورش  ،تحول در عدالت اجتماعي  ،تحول
در نظم  ،تحول در قانون پذيري از ويژگي هاي
توسعه يافتگي است .
 جامعه توسعه يافته جامعه اي است پويا درعرصه هاي علمي و فني  ،اجتماعي  ،سياسي
 ،فرهنگي و اقتصادي  .جامعه ي توسعه يافته
را انسان هاي توسعه يافته اداره مي كنند .
اين جامعه براي مشاركت سياسي  ،اجتماعي ،
اقتصادي و فرهنگي خيلي آمادگي دارد .
 انسان توسعه يافته وضع موجود را طبيعيتلقي نمي كند  .به نظر انسان توسعه يافته وضع
موجود حاصل تحوالت گذشته است و با در نظر
داشتن آينده  ،اين وضع نيز تغيير خواهد كرد .
 انسان توسعه يافته از شك علمي نمي هراسدو همواره در جستجوي تكاپوست  .استقالل راي
و انديشه دارد  .به تغيير مداوم باور دارد و تجربه
ي علمي را اهميت مي دهد  .از تعصب به دور
است  .جهاني مي انديشد  .ملي عمل مي كند و
جمع گرا است .
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گفتوگو

مناظره معاون فرهنگی وزیر علوم با یک نماینده مجلس در برنامه دیروز ،امروز ،فردا؛
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زهره طیبزاده ،نماینده مجلس شورای اسالمی در
برنامه «دیروز ،امروز ،فردا» در پاسخ به این سؤال
مجری که پرسید فضای سیاسی کنونی دانشگاهها
در حال حاضر و در مقایسه با گذشته را چگونه می
بینید ،گفت :به نظر من فضای سیاسی دانشگاهها
نسبت به گروههای پیشتاز دانشجویی فضایی بسیار
زنده ،پویا و بسیار عالی است .فضای نخبگانی
دانشگاه با فضای عمومی دانشگاه متفاوت است
من فضای نخبگانی دانشگاه را دانشجوی بسیجی
و دانشجوی معتقد به نظام و حامی نظام می دانم.
وی ادامه داد :دانشجویان این فضا حتی نسبت به
اوایل انقالب بسیار فهمیم تر و مدبرتر شدهاند و
ذهن خالقی دارند و در تمام عرصههای سیاسی و
سرنوشت ساز کشور وارد شده اند و حتی به قدرت
خط دهندگی و نقش گذاری رسیدهاند .من فضا را
در کل از بعد عناصر پیشتازی که به عنوان نیروی
پیشرو و خط مقدم سیاسی فعالیت می کنند بسیار
مثبت می بینم.
اما در بعد اکثریت اقشار نیروی دانشگاهی که به
عنوان قشر خاکستری از آن ها نام می بریم دیدگاه
من دیدگاه متفاوتی است.

دکتر سید ضیاء هاشمی ،معاون وزارت علوم،
تحقیقات و فن آوری نیز در این برنامه گفت :ما
باید از خود بپرسیم که چه قدر به دانشگاه بها داده
می شود ،دانشگاه ها قابلیت زیادی دارد اما اگر
عرصه الزم برای فعالیت نداشته باشند نمی توانند
قابلیت بالقوه خود را به فعلیت برسانند .اما در مورد
فضای سیاسی دانشگاه ها باید بگویم که وضعیت
نشاط و هیجان خوبی در دانشگاه می بینیم اما
هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم خیلی
از دانشجویان دوست دارند که مشارکت بیشتر
داشته باشند اما نتوانستیم ظرفیتها را فراهم کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دسته بندی که
خانم طیب زاده درباره دانشجویان بسیجی و معتقد
به نظام و افراد خاکستری داشتند قبول دارید گفت:
من این تقسیم بندی را به هیچ وجه قبول ندارم و
به نظرم اکثر دانشجویان طرفدار نظام هستند ،ما
نباید تصور کنیم که اقلیت دانشجویان و استادان
حامی نظام هستند ما در فرآیند گزینش استثنائات
را غربال می کنیم بنابراین کسی که صالحیت
الزم را داشته باشد اصال وارد دانشگاه نمیشود
البته طبیعی است که در این میان استثنائات اندکی
هم وجود داشته باشد اما آن چیزی که من معتقدم
این است که اکثریت دانشجویان ودانشگاهیان
معتقد به نظام هستند.

دکتر هاشمی در ادامه برنامه تصریح کرد :حرکت
های دانشجویی اگر حکومتی شود به نفع حکومت
هم نیست .جریان های دانشجویی وقتی میتوانند
به سالمت و حیات خود ادامه دهند که وابسته به
حکومت و حزب نباشند .یک حزب می تواند با
هزینه خود و در مجموعه خود شاخه دانشجویی
در بیرون دانشگاه داشته باشد اما هیچ حزبی
حق ندارد شاخه دانشجویی اش را به تشکلهای
دانشجویی تحمیل کند.
ما وابستگی تشکلهای دانشجویی را به بیرون
مقبول نمی دانیم چه وابستگی به سازمانهای
بیرونی باشد چه وابستگی حزبی باشد.
وی بیان داشت :یک ارزش مهم در دانشگاه علم
آموزی است دانشجویی که علم آموزی نمی کند
اما مدعی تعقیب سیاستهای کالن نظام است و
کسی که خودش در مسیر نهضت علمی تالش
نمی کند دچار تعارض است بنابراین از نظر ما
دانشجویی دانشجوی مطلوب است که درس خوان
باشد و در عین حال نسبت به مسائل کشور نیز بی
تفاوت نبوده و دارای تحلیل باشد .نباید تشکل
دانشجویی پایگاهی برای دانشجویانی باشد که از
نظر علمی ضعیف هستند.
وی تأکید کرد :در سال های گذشته به شکلی
پیش رفته است که تشکلهای متنوع از نظر

رویکردی و فکری در
دانشگاه ها در حال حاضر
وجود ندارند برای همین
ما با سیل متقاضی روبه
رو هستیم برای این که
تشکل های جدیدی را
ایجاد کنیم .البته ما تابع
این سیل نخواهیم بود
بلکه مبنای ما قانون است
و موظفیم که در چهارچوب
همین قانون بستری فراهم
کنیم تا دانشجویان طرفدار
نظام استعدادهای خود را به
شکوفا برسانند.
هاشمی ادامه داد :عزیزان
وزارت علوم اکثرا از
رزمندگانی هستند که در جبهه حضور داشتند و
به تمام معنا بسیجی هستند و افتخار می کنند
به این که خدمتگزار بسیجی باشند اما این را در
نظر بگیریم که باید مفهوم بسیج را به درستی
تفسیر کنیم .بسیج یک آرمان،تفکر و جریان است.
بسیج منحصر در یک سازمان نیست بلکه سازمان
بسیج بخشی از بسیج است و در جهت ترویج تفکر
بسیجی تال ش می کند.بنابراین هر کسی که
ویژگی تفکر بسیجی را داشته باشد از نظر ما جز
جریان بسیجی می دانیم و خوشبختانه دانشجویان
ما سرشار از این چنین دانشجویانی است.
طبیب زاده در ادامه راجع به فعالیت های تشکل
های دانشجویی گفت :اگر جریانی بیاید و علیه
نظام در دانشگاه تحصن ایجاد کند ،اول بگوید که
میخواهم در چهارچوب نظام حرکت کنم بعد بیاید
تحصن ایجاد کند آیا هیچ نظامی اجازه می دهد
که چنین تشکل هایی که مقر دانشجویان مسلمان
حامی نظام را آتش می زنند بتواند بعد از آن در

دانشگاه فعالیت سیاسی داشته باشند.
وی گفت :طبیعتا نظام فعالیت سیاسی که در
دانشگاه علیه والیت فقیه و علیه مقدسات نظام
شعار بدهند و یا بیایند در دانشگاه و عکس حضرت
امام را پاره کنند و یا از جریان  16آذر که (در آن
شهید داده شده ) ،علیه نظام و ایده آل های نظام
سواستفاده کنند و علیه نظام شعار بدهند را قبول
نمی کند .اما کسانی که قانون اساسی را قبول
داشته باشند و بخواهند در چهارچوب نظام حرکت
کنند می توانند فعالیت داشته باشند.
دکتر هاشمی نیز در جواب اظهار داشت :مسلما
کسی که ضد نظام است و تنش و ساختار شکنی
ایجاد می کند جایی در تشکل های ما ندارد .اما آیا
تنها اقلیتی از دانشجویان ما تابع نظام هستند؟ ما
نباید نظام را این قدر کوچک جلوه دهیم ظرف این
نظام خیلی وسیع است .اما برخی دوستان ناخواسته
تصویر سیاهی از دانشگاه میسازند.دانشجویان ما
غالبا عالقه مند به نظام بوده و خودشان افراد

ساختار شکن را طرد می
کنند.
معاون وزارت علوم
تصریح کرد :اتحادیههایی
که ما االن در دانشگاهها
داریم همه هم سو
هستند و در یک گفتمان
قرار می گیرند .آیا ما غیر
از یک چهارچوب فکری
در درون نظام نداریم
و آیا سالیق دیگر در
درون نظام حق ندارند
که تشکل داشته باشند؟
اما در سال های گذشته
این گونه این تنوع نبوده
است.ما موظفیم این
خالیی که وجود داشته و به ما به ارث رسیده است
برطرف کنیم.
طیب زاده در پایان سخنانش گفت :مکانیسم
تشکیل انجمن های اسالمی مشخص است اصال
الزم نیست آقایان اتحادیه تشکیل بدهند انجمن
های اسالمی با دستور العمل خود تشکیل می
شوند و نمایندگان انجمن اسالمی دانشکده ها
انجمن اسالمی دانشگاه را تشکیل می دهند و
نماینده آن ها می رود و اتحادیه انجمن اسالمی
دفتر تحکیم وحدت را تشکیل می دهد .این
مکانیسم از پایین به باالست و آقایان باید نظارت
کنند.بنابراین من هیچ ممنوعیتی در این رابطه
نمی بینم .از طرفی حتما کرسی ها راه بیندازند.
دکتر هاشمی نیز در پایان در پاسخ به سؤال مجری
مبنی بر معرفی وزیر جدید گفت :امیدواریم هر چه
زودتر این اتفاق بیفتد .و در پایان صحبتهایم به
همه دانشجویان میگویم که بیایند و اعتماد کنند
و مشارکت گستردهتر داشته باشند.

دعوتبههمکاری
IASE-NGO.IR

بدینوسیله از اساتید ،دانشجویان و معلمان عالقمند به فعالیت در حوزه
جامعه شناسی آموزش و پرورش دعوت به همکاری می شود.
آدرس :خيابان كريمخان – ابتداي آبان شمالي
ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي طبقه دوم – اتاق 2.7
روز های زوج از ساعت  10الی 14

عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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صورتجلسه

همكاريمشتركانجمنجامعهشناسيآموزشوپرورش
و
پژوهشكدهخانواده،پژوهشگاهمطالعاتآموزشوپرورش
روز  12شهريور ماه  1393در محل پژوهشگاه
مطالعات آموزش وپرورش ،پژوهشكده
ي
ب آقا 
خانواده جلسهاي با حضور جنا 
دكترمحمدرضايينايبرئيسانجمنجامعه
شناسيآموزش وپرورش ايران وخانم
دكتر قدسياحقررئيس پژوهشكده خانواده
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ،آقاي
دكتر حكيمي و آقاي جعفر افقهي جهت
برگزاري دو سمينارنيمروزه مشتركتشكيل
شد.
سر كار خانم دكتر احقر رئيس پژوهشكده
خانواده هدف اصلي برگزاري اين سمينار را
اينگونه مطرحكردند:

هدف اصلي همكاري مشترك فيمابين
انجمن جامعه شناسي آموزش وپرورش و
پژوهشكده خانواده ،كمك به خانواده ها در
مقابل رشد سريع فناوري ها و استفاده از
وسايل ارتباط جمعي و شبكههاي اجتماعي
موجود در جامعه است .در واقع خالء الگوي
مناسب جهت برقراري ارتباط بين اولياء و
فرزندان وجود دارد .اين معضل موجب شد
ش و جلسات و
تا از طريق برگزاري هماي 
كارگاههايآموزشي ،والدين را توانمند كنيم،
تا در ارتباط با فرزندان خود در مقابل هجوم
ايننوآوريها ،موفقباشند.
سپس دكتر رضايي نايبرئيس انجمن با

تشكر از پيشنهاد همكاري پژوهشگاه با
انجمنعناوينمطرح شدهرا جزء ضرورتهاي
امروزه بيانكردند .ايشان فعاليت كميتههاي
انجمندر برگزاري اين سمينارها را بسيار موثر
ت پژوهشي انجمن در
دانستند .سپس قابلي 
موضوعهاي مختلف را يادآوريكرده و طرح
پژوهشي با موضوع سنجش سواد رسانهاي
والدين را به پژوهشكده خانواده پيشنهاد
دادند .همكاري انجمن و پژوهشگاه موجب
شناخت راهكارهاي برگزاريكارگاههاي
تخصصي و علمي با تاكيد بر نتيجه مطلوب
براينهاد خانواده و آموزش و مدرسه خواهد
بود.

تبیین جامعه شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی
دردهههای  40و50
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آتنا غالم نیارمی

بیست وچهارمین نشست از سلسله نشستهای
تخصصی گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن
جامعه شناسی ایران با عنوان «تبیین جامعه
شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی
دردهه های  40و50شمسی» با سخنرانی دکتر
اصغر احمدی و در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
در این نشست دکتر اصغر احمدی به بررسی
عوامل جامعه شناختی موثر بر شکل گیری
گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های
چهل و پنجاه شمسی پرداخت و بدین منظور از
نظریات روبرت و سنو ،و رندال کالینز استفاده
نمود که مجموعا چهار متغیر سیاستهای
اصالحی دولت نوساز ،ایجاد بحران در نظم
اخالقی جامعه ،شکل گیری زنجیره های
تعامل میان نویسندگان ،و بسیج منابع را بر
شکلگیری گفتمان مورد مطالعه ،موثر دانست.
او گفت :در این پژوهش ،با رویکرد تبیینی،
از روش تفسیر تاریخی استفاده شده است و
سعی شد با استفاده از دادههای تاریخی ،از نحوه

شکل گیری گفتمان مورد بحث ،روایتی معقول
ارائه شود .دکتر اصغری افزود :براساس یافته
های بدست آمده از این پژوهش ،شکلگیری

طبق ه متوسط جدید ،و طرح ادبیات متعهد در
کنار تشکیل کانون نویسندگان ایران و برگزاری
شبهای شعر انستیتو گوته ،مهمترین عوامل
تجربی موثر بر شکلگیری (تولید ،گزینش و
نهادینه شدن) ادبیات داستانی سیاسی دوره
مورد مطالعه ما بودهاند .در این دوره ادبیات
داستانی سیاسی ابتدا با رونق پاورقی ها در
روزنامه ها ومجالت تولید می شود که این
مرحله در حکم پیش تولید بوده است .بعد
از کودتای 28مرداد به تدریج رگه هایی از
انتقاد به مسائل ومشکالت فراوان جامعه بروز
می کند و این برهه ادبیات داستانی سیاسی
اعتراض خود را به شکل نمادین ورمزگونه
مطرح می کند .در مرحله بعد ادبیات متعهد
وغیرمتعهد ایجاد می شود و گزینش صورت
می گیرد .در سال پایانی رژیم پهلوی ،گفتمان
ادبیات داستانی سیاسی وارد فاز نهادینه شدن
می شود و به طور کلی ادبیات داستانی سیاسی
از دل تحوالت سیاسی دوره مورد بررسی به
وجود آمده است.
در پایان این نشست حضار پرسشهای خود را
مطرح ودکتر احمدی به این پرسشها پاسخ داد.

فراخوان

فراخوان سومین همایش ملی

پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری برخی
انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و
پژوهشی کشور ،به منظور تقویت دانش و گسترش
ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی
و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در آذر ماه
 ،1393سومین همایش دوساالنه ملی « پژوهش
اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور
ویژه « آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی» برگزار
می کند .این همایش عرصه ای را برای بحث و
تبادل نظر اصحاب و عالقمندان علوم اجتماعی
پیرامون پژوهش اجتماعی و فرهنگی فراهم می
سازد .بدین وسیله از اساتید ،پژوهشگران ،دانش
آموختگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دعوت
میشود تا با مشارکت در این همایش و ارائه مقاله
در محورهای عمومی و اختصاصی زیر بر غنای
محتوایی آن بیافزایند.
اهداف
• ارزیابی دستاوردهای پژوهش اجتماعی و
فرهنگی کشور.
• شناخت راهبردی فرصت ها و تهدیدها ،نقاط
قوت و ضعف ،و چالش های وضعیت کنونی
پژوهش اجتماعی و فرهنگی.
• گسترش ارتباط گفتمانی در عرصه شاخص
های ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی از جمله
معیارهای کیفیت و تناسب.
• گسترش تعامالت بین انجمن های علمی در
مورد پژوهش اجتماعی و فرهنگی میان رشتهای.
• گسترش تعامل بین ذینفعان گوناگون در عرصه
پژوهش اجتماعی و فرهنگی.
 .1محورهای عمومی همایش
1-1طرح و معرفی دستاوردهای پژوهش اجتماعی
و فرهنگی در قلمروهای تخصصی و در زمینه
های حرفهای ،سیاستی ،انتقادی و مردممدار.
 2-1سیر تاریخی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در
ایران و چشم انداز تحول روندها در آینده.
 3-1جامعه شناسی پژوهش اجتماعی و فرهنگی
در ایران.
 4-1جایگاه طرح های ملی پژوهش اجتماعی و
فرهنگی در سیاست گذاریها و برنامهریزی های
توسعه اجتماعی-اقتصادی
 5-1بررسی دستاوردهای نهادهای تحقیقاتی

اثرگذار در عرصه پژوهش اجتماعی و فرهنگی.
 6-1شناخت نیازها و اولویت های پژوهش
اجتماعی و فرهنگی در ایران.
 7-1نقش انجمن های علمی در همکاری های
میان رشتهای و ارزیابی پژوهش اجتماعی و
فرهنگی.
 8-1کاربرد روش های کمی ،کیفی و تاریخی در
پژوهش اجتماعی و فرهنگی ایران.
 9-1شناخت دگرگونی سازمان پژوهش اجتماعی
و فرهنگی با تاکید بر نقش بخش خصوصی،
دولتی و جامعه مدنی.
 10-1تهران در آئینه پژوهش های اجتماعی و
فرهنگی ( تهران پژوهی).
 11-1مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر و
آموزش های شهروندی در تهران.
 12-1پژوهش اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان
و خانواده
.2محورهای ویژه همایش (آینده پژوهی)
 1-2طرح و معرفی اهمیت و کاربرد آینده پژوهی
در قلمروهای اجتماعی و فرهنگی.
 2-2بررسی دستاوردهای آینده پژوهی اجتماعی و
فرهنگی در ایران.
 3-2کاربرد نظریه ها و روش های اجتماعی و
فرهنگی و به طور خاص کاربرد نظریه ها و روش
های جامعه شناختی در مطالعات آینده پژوهی.
 4-2تحلیل نقش آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی
در زمینه مطالعات توسعه وسیاست عمومی.
 5-2مطالعات آینده در قلمروهای خاص جامعه،
سیاست و فرهنگ ایرانی.

 6-2شناخت نیازها و اولویت های در مطالعات
اجتماعی آینده در ایران.
همکاران و حامیان
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
انجمن جمعیت شناسی ایران ،انجمن انسان
شناسی ایران ،انجمن علوم سیاسی ایران ،انجمن
روان شناسی ایران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،ادارۀ کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان تهران ،خانه اندیشمندان علوم
انسانی ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
دانشگاه تهران ،موسسه مطالعات و مدیریت جامع
و تخصصی جمعیت کشور ،معاونت امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران ،ادارۀ کل آموزش
شهروندی شهرداری تهران ،مرکز آمار ایران ،مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور ،اداره کل امور زنان
و خانواده نهاد ریاست جمهوری.
دبیر علمی :دکتر شیرین احمدنیا
دبیر محور ویژه :تقی کمالی
کارشناس علمی و مسئول دبیرخانه :زینب آقائی
تاریخهای مهم:
مهلت ارسال چکیده مقاالت 30 :مهر 1393
اعالم نتایج داوری چکیده مقاالت 10 :آبان 1393
مهلت ارسال متن کامل مقاالت 20 :آبان 1393
چکیده و متن کامل مقاالت باید بر اساس شیوه
نامه نگارش همایش های انجمن جامعه شناسی
ایران تدوین و ارسال شوند .شیوه نامه را از اینجا
دریافت کنید.
ارسال کنندگان چکیده مقاالت ،لطفا مشخص
کنید که مقاله تان برای کدام محور همایش (
عمومی یا ویژه) ،و مشخصا برای کدام بند ،در هر
یک از این دو محور ارسال شده است.
پست الکترونیک برای ارسال چکیده و اصل
مقاالتgmail.com@isacapc.sc1393 :
آدرس دبیرخانه :تهران ،بزرگراه جالل آلاحمد،
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،طبقه اول،
انجمن جامعه شناسی ایران ،تلفکس دبیرخانه:
.021-88004742
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كميته دبيران علوم اجتماعي انجمن جامعهشناسی آموزش و پرورش ایران
با همكاري
انتشارات گل واژه برگزار میکند:

كارگاهآموزشي،بررسيكتابعلوماجتماعي
(جامعهشناسينظامجهاني)سالچهارمانساني

دوفصلنامهی

جامعهشناسی آموزش و پرورش
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10
با حضور :
سر كار خانم حبيبه صالح نژاد
زمان :پنجشنبهها  1393/8/1و 1393/8/8و1393/8/15و1393/8/22
از ساعت  9صبح الي 12
مكان :فرهنگسراي فناوري و اطالعات ،تقاطع خيابان كارگر و جمهوري
www.iase-ngo.ir

بدینوسیله از اساتید ،دانشجویان و معلمان عالقمند به فعالیت در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش دعوت به
همکاری می شود.
آدرس :خيابان كريمخان – ابتداي آبان شمالي – ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي طبقه دوم – اتاق 2.7

مختلف منتشر شد
با مقاالت و گزارشات
روز های زوج از ساعت  10الی 14
عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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خبرنامهانگلیسی
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش منتشر شد

