
كتابخانه
مروري بر »جامعه شناسي ايران مدرن«  نوشته حميد رضا جاليي پور

مدرن اما بدقواره
    محسن آزموده/

»جامعه ايران،  عقب افتاده و جهان سومي نيست  بلكه جامعه 
مدرن، اما بدقواره اس��ت.« اين حكم كلي و اساسي آخرين كتاب 
حميدرضا جاليي پور با عنوان »جامعه شناس��ي ايران: جامعه كژ 
مدرن« است كه به تازگي نش��ر علم آن را منتشر كرده است. اهل 
مطالعه در ايران جاليي پور را به واسطه تحليل ها و اظهارنظرهايش 
پيرامون وقايع روز، به عنوان فعالي سياسي مي شناسند كه در كنار 
كار حزبي، گاه نيز در رداي روش��نفكر به نقد قدرت مي پردازد و با 

نشريات و مطبوعات درباره مسائل روز گفت وگو مي كند. چهره ديگر دكتر جاليي پور در عرصه 
عمومي اما حضورش به عنوان يك جامعه شناس و استاد دانش��گاه است كه در دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران به تدريس جامعه شناسي سياسي مي پردازد و كتاب ها و نوشته هايي 
چون »دولت پنه��ان: جنبش ه��اي اصالح��ي 1380- 1370« )1379( و »جامعه شناس��ي 
جنبش هاي اجتماعي« )1381( را نگاشته است. جاليي پور خود معتقد است كه توانسته ميان 
سه ساحت آكادميك، روشنفكري و فعاليت حزبي تفكيك قايل شود و در هر كدام متناسب با 

اقتضائات آن ميدان به فعاليت بپردازد. 
كتاب »جامعه شناسي ايران« اما نشانگر هر سه حوزه مورد عالقه جاليي پور است يعني كتاب 
گذشته از آنكه مي كوشد به دفاعي سرسختانه و علمي از جامعه شناسي به مثابه يك علم ارائه كند 
و به تحليل جامعه شناختي وضعيت جامعه ايران با تكيه بر روش هاي علمي و منابع دانشگاهي 
بپردازد، جنبه يي روشنفكرانه نيز دارد يعني شيوه بيان و نقدي كه جاليي پور در جاي جاي كتاب 
از آسيب هاي اجتماعي و نقايص جامعه ايران ارائه مي دهد، كتاب را از سطح اثري دانشگاهي با زبان 
خشك و سخت علمي دور مي كند و مطالعه آن را براي عالقه منداني كه متخصص جامعه شناسي 
نيستند، ممكن مي سازد. گو اينكه رويكرد سياس��ي جاليي پور به مثابه يك اصالح طلب در آن 
آشكار است. كتاب »جامعه شناسي ايران« بعد از پيشگفتار و مقدمه از دو بخش و 9 فصل تشكيل 
شده است و چنان كه نويسنده خود در پيشگفتارتصريح كرده بر ايران معاصر تمركز كرده است 
يعني اگرچه به تناسب به تاريخ ايران مراجعات فراواني صورت گرفته اما عمدتا ايران معاصر يعني 
پس از انقالب را بررس��ي مي كند. بخش نخس��ت كتاب به ديدگاه هاي نظري جامعه شناختي 
مي پردازد كه خود از سه فصل تش��كيل شده است. فصل نخس��ت »چگونه از انبان مفهومي و 
نظري جامعه شناسي براي حل مسائل جامعه استفاده كنيم؟« نام دارد. نويسنده در اين فصل 
مي كوشد به انتقادهايي كه به خصوص »در س��ال هاي اخير، از پايگاه معارف اجتماعي به علوم 
انساني و علوم اجتماعي وارد آمده« پاس��خ دهد. جاليي پور 11 روايت از معارف اجتماعي ديني 
ارائه مي دهد و در نهايت مي كوشد نشان دهد كه »جامعه شناس مسلمان مي تواند بدون نگراني 
از فرس��ايش ايمان ديني خود و با انگيزه هاي اخالقي، به پژوهش هاي جامعه شناختي مشغول 
باشد.« او با تحليل سبك هاي نظري اثباتي و تفس��يري و انتقادي چهار شاخه جامعه شناسي 
يعني آكادميك، سياستگذار، انتقادي و مردم مدار را از هم تمييز مي دهد و معتقد است كه اين 
شاخه ها با وجود تمايز مكمل يكديگرند.فصل دوم دو تصوير پويا و ايستا از جامعه ايران ترسيم 
مي شود. نويسنده در اين فصل به تبيين ها و تالش هايي كه در دهه هاي اخير از سوي محققان و 
پژوهشگران براي توضيح وضعيت جامعه ايران ارائه شده نقدهايي وارد مي كند. به باور او الگوهايي 
مثل جامعه در حال گذار يا جامعه كوتاه مدت و كلنگي و... نمي توانند ويژگي هاي جامعه ايران را 
توضيح دهند. او در مقابل الگوي جامعه »كژ مدرن يا مدرن بدقواره« را پيش��نهاد مي دهد. او در 
اين فصل سه الگوي تغيير كه در س��ال هاي اخير براي اصالح جامعه ايران پيشنهاد شده را نقد 
و بررس��ي مي كند و نقاط قوت و ضعف هر يك را بيان مي دارد. الگوي نخست تغيير از باالست. 
»بيش از پنجاه سال در مباحث نظري نوسازي، به خصوص جامعه شناسي توسعه، الگوي تغيير 
از باال ارائه شده اس��ت.« الگوي دوم ايجاد تغييرات از پايين يا تغيير انقالبي است. اين الگو پس 
از جنگ جهاني دوم با تاثير جامعه شناس��ي ماركسي، رونق بخش جنبش هاي ضد استعماري 
رهايي بخش و انقالبي در جهان سوم شد. الگوي سوم نيز تغييرات از وسط يا تغييرات اصالحي 
اس��ت. »جهت گيري اصلي اين الگو، فعال كردن بخش مياني جامعه از طريق تقويت نهادهاي 
مدني، اصناف، رسانه هاي مستقل، احزاب رقابتي، تاكيد بر حقوق شهروندي،  برگزاري انتخابات 
آزاد است.« نويسنده پس از معرفي هر سه الگو، »الگوي اصالح طلبي سه ضلعي« را معرفي مي كند 
كه »تجربه يي فراتر از الگوي سوم خواهد بود.« از نظر او »در سه الگوي نخست، جهت گيري اصلي 
يك طرفه بود و بر دولت مقتدر يا اصالح طلب يا دولت برآم��ده از انقالب يا تقويت بخش مياني 
جامعه تاكيد مي كرد.« در حالي كه در الگوي پيش��نهادي او »بر جهت گيري سه طرفه و لزوم 
همكاري سه جانبه نمايندگان دولت و نهادهاي مياني و شهروندان درگير يعني شهرونداني كه 
از تبعيضي خاص رنج مي برند، تاكيد مي كنند.« در اين الگو اوال »به همكاري نمايندگان دولت و 
نهادهاي مدني و شهروندان نيازمند هستيم«، ثانيا در اين الگو »غير از نهادهاي مدني و نهادهاي 
صنفي، گروه هاي خودياري نيز اهميت مي كنند«، ثالثا »الگوي اصالح طلبي سه ضلعي به عرضه 
عمومي امن نياز دارد.« اين الگو به »شهروندان فعال سياسي« توجه بيشتري مي كند، بر تقويت 
گروه هاي خودياري و خيريه يي تاكيد مي كند، به دموكراسي در مفهومي وسيع تر مثل دموكراسي 
گفت وگويي اهميت مي دهد، هم نهادهاي مدني و هم سازمان هاي دولتي را دستاورد مدرنيته 
تلقي مي كند و در نهايت اينكه با جهان جهاني شده تطبيق بيشتري دارد. اما جاليي پور در توضيح 
ترجيح اصطالح كژمدرن بر ايران ابتدا فقدان تناسب هاي بيروني را شاهد مثال مي آورد. او از شش 
كژريختي ياد مي كند: نخست بي قوارگي در اندازه نهادها و سازمان هاي دولتي است، دوم شيوع 
پديده اسكان موقت موسوم به حاشيه نشيني است، سوم كژريختي در سطح شهرهاست،  چهارم 
كژريختي در مناطق قومي جامعه ايران اس��ت، پنجمين كژريختي در وضعيت طبقاتي كشور 
است و ششمين كژريختي در نابرابري جنسيتي است. او همچنين به نارسايي هاي دروني اين 
جامعه كژمدرن نيز اش��اره مي كند: ضعف اول اينكه هنوز وجه غالب روابط اجتماعي در عرصه 
عمومي ايران، روابط مدني نيست، دوم فرسايش س��رمايه اجتماعي در ايران است، ضعف سوم 
دخالت هاي نهادهاي قدرتمند جامعه است كه عرصه را در ايران تنگ كرده است. نارسايي چهارم 
بي توجهي به جهت گيري هاي تبليغات ناسيوناليستي است. فصل سوم كتاب به بررسي نظم 
سياسي مردم ساالرانه مي پردازد و به پيشرفت هاي تكوين دولت ملت در ايران اشاره مي شود. در 
اين فصل همچنين بحثي مفصل پيرامون ملي گرايي و قوم  گرايي صورت مي گيرد و پيامدهاي 
بي توجهي به س��ازوكارهاي مردم  س��االري و نارس��ايي هاي دولت ملت يا بي توجهي به اصول 
جهت دهنده مورد بحث واقع مي شود. بخش دوم كتاب »جامعه از دريچه مقوالت اجتماعي« نام 
دارد. فصل چهارم كتاب و نخست اين بخش »جامعه مدني و مردم ساالري« ابتدا تعريف نويسنده 
از جامعه مدني روشن مي شود و سپس به اين موضوع مي پردازد كه چرا مفهوم توده يي در توضيح 
ويژگي جامعه ايراني نارساست. به اعتقاد نويسنده اگرچه بخش قابل توجهي از جامعه ايران حالت 
بي ش��كل توده يي دارد، ولي بخش قابل توجهي از جامعه از اين حالت خارج ش��ده است. از ديد 
جاليي پور »جامعه مدني قوي و عرصه عمومي امن، رابطه متقابلي با نظم مردمساالرانه دارد كه 
دولت از آن حمايت مي كند«. به نظر او »علت موثر و مفقود ضعف مردم ساالري در ايران آن است 
كه توان طرفداران نظم مردم ساالرانه، تواني اجتماعي و غيراجرايي و رسمي است.« در فصل پنجم 
نويسنده با تحليل مساله اجتماعي و جنبش اجتماعي تغييرات چشمگير حوزه زنان به خصوص 
بعد از انقالب را بررسي مي كند. در همين فصل به پيدايش خانواده مدني در برابر خانواده سنتي 
در جامعه ايران اشاره مي شود و با بر شمردن ويژگي هاي اين خانواده ها نشان مي دهد كه »آنها 
يكي از پايه هاي اصلي حفظ جامعه كنوني ايران هستند. در فصل ششم به تراكم هاي آسيب هاي 
اجتماعي در ايران اش��اره مي شود. در ابتدا فهرستي از آس��يب هاي اجتماعي چون فقر، اعتياد، 
بيكاري،  حاشيه نشيني اشاره مي شود و در ادامه علت آنها بررسي مي شود. فصل هفتم كتاب نقد 
و بررسي تجربه اصالحات است. به نظر مي رسد كه اصطالح طلبي مردم ساالرانه يي كه در انتهاي 
اين فصل پيشنهاد مي شود، ناشي از تجربه يي است كه جاليي پور به همراه ساير اصالح طلبان 
در هشت سال اخير اندوخته است. در فصل هشتم نيز ظرفيت بزرگ جنبشي ايران مورد بحث 
قرار مي گيرد. به اعتقاد نويسنده »اگر نظم مردم ساالرانه و فرآيند اصالحات با مانع روبه رو نشود، 
بيشتر اليه هاي جنبش هاي ايران با هزينه كمي تخليه مي شود. در غير اين صورت اين اليه هاي 
جنبشي، هم ظرفيت تقويت و تعميق اصالحات با مانع روبه رو شده را دارد و هم پيامدهاي حاد 
سياسي«. به باور جاليي پور »جامعه مستعد رفتن به سوي انقالبي بزرگ نيست بلكه در صورت 
انسداد سياسي ممكن است انقالبي محدود روي دست جامعه گذاشته شود .«جاليي پور در فصل 
پاياني كتاب مي كوشد آينده جامعه ايران را بر اس��اس نگاهي كه در فصل هاي پيشين به ابعاد 
گوناگون آن داش��ت، جمع بندي كند. او معتقد اس��ت كه اوال در جامعه ايران انقالبي بزرگ رخ 
نمي دهد، ثانيا اين جامعه چنان كه برخي اقتدارگرايانه در تبليغات شان مي كوشند نشان دهند، 
»بر فراز بام جهان« نيز نمي رود. او معتقد است كه جامعه ايران بايد ميان دو مدل كره جنوبي يا 
تركيه يي شدن يا كوبايي شدن انتخاب كند. او مي گويد »عاقالنه است كه نخبگان و دلسوزان از 
كوبايي شدن ايران و خاورميانه جلوگيري كنند« و با وجود همه مشكالتي كه مسير ديگر ممكن 
است در پيش رو به وجود آورد، در راستاي حركت به سمت مدل هاي بهتري چون كره جنوبي 
يا تركيه تالش كنند. شرط اين كار نخست حل مسالمت آميز پرونده هسته يي ايران، دوم به بازي 
گرفتن همه ايرانيان در روند توسعه كشور و سوم تن دادن نخبگان به سازوكار مردم ساالري و نظم 
سياسي مردم ساالرانه است. كتاب »جامعه شناس��ي ايران مدرن« سرشار از ديدگاه هاي بديع و 
پيشنهادهاي تامل بر انگيز درباره جامعه ايران امروز است؛ ايده هايي كه اگرچه قابل نقد نيستند اما 

مستلزم تفكر و بازانديشي هستند و بايد جدي گرفته شوند. 

چگونه اس�ت كه خروجي علوم انساني، 
هم�درد كنش ه�اي اجتماع�ي جامعه ما 
نيس�ت؟ به ط�ور مش�خص اهل فلس�فه 
دانش�گاهي نس�بت ب�ه تئوري�زه كردن 
رفتارهاي اجتماع�ي و توليد خروجي هاي 
نظري به چه ميزان دغدغه داش�ته اند؟ در 
كل اين انتظار بجايي است يا اينكه بگذاريم 
علوم انس�اني ما همچنان ش�ارح نظريات 

ديگران باقي بماند؟
من اجازه مي خواهم كه قبل از ورود به بحث 
بسيار مهمي كه مطرح كرديد، دو نكته را روشن 
كنم: اول حوزه علوم انس��اني را و دوم تمايزي كه 
به نظر من بايد بين »اش��تغال در علوم انساني« 
و »اش��تغال به علوم انساني« گذاش��ته شود. اين 
دو نكته اگر روشن شود، به نظر من بهتر مي توان 
به مولفه هاي بحث ش��ما يعني انتظ��ار از علوم 
انس��اني، دغدغه هاي اين علوم و نح��وه مواجهه 
هر ش��عبه يي از شعب علوم انس��اني با كنش ها و 
رفتارهاي اجتماعي پرداخت. پرداختن به شعب 
مختلف علوم انس��اني سبب مي ش��ود كه بهتر 
بتوانيم با نح��وه يا حاالت مختل��ف دغدغه هاي 
اجتماعي هر يك از آنها آشنا شويم و يا به عبارت 
دقيق تر، آشنايي زدايي كنيم، و پرداختن به مساله 
»اشتغال در« و »اش��تغال به« سبب مي شود كه 
بر قس��مت دوم بحث ش��ما يعني اينكه آيا علوم 
انساني بايد همچنان شارح نظريات ديگران باقي 
بماند؟ پرتوافكني شود. علوم انساني به رشته هاي 
دانشگاهي» اي« اطالق مي ش��ود كه موضوع آن 
مطالعه »موقعيت انسان« اس��ت. علوم انساني از 
اين رو، در نخستين گام هم با علوم طبيعي و هم 
با علوم اجتماعي كه موضوع يكي طبيعت است 
و موضوع ديگ��ري اجتماع، متمايز مي ش��وند و 
اين تمايز در بحث ما بس��يار مهم است. در اينكه 
چه رش��ته هايي، به طور مشخص مي توانند ذيل 
علوم انساني تعريف ش��وند، مجادالت زيادي در 
گرفته اس��ت. اما آنچه تقريبا همگان بر آن اتفاق 
نظر دارن��د اين اس��ت كه رش��ته هايي همچون 
فلس��فه، تاريخ )گاه تاريخ را مادر علوم انس��اني 
دانس��ته اند(، حقوق، ادبيات، دين، زبان شناسي، 
هنرها )شامل نقاشي، موسيقي، تئاتر، رقص(، به 
علوم انساني تعلق دارند. گو اينكه رشته هايي نظير 
انسان شناس��ي، ارتباطات و مطالعات فرهنگي را 
رش��ته هاي مرزي – مرز بين علوم انساني و علوم 
اجتماعي – دانسته اند. آنچه اما در كل اين بحث 
مختصر به كارمان مي آيد اين اس��ت كه فلسفه 
شعبه يي از علوم انساني – و شايد مهم ترين شعبه 
آن- است، در حالي كه علوم اجتماعي هم چنانكه 
از عنوانش و از تاريخ و فلسفه شكل گيري اش و از 
آنچه كه تا به حال به آن پرداخته است، پيداست، 
شعبه يي از علوم انساني نيس��ت. نتيجه يي كه از 
اين تفكيك مي خواهم بگيرم اين اس��ت كه اوال 
هر علمي از علوم انساني به كنش هاي اجتماعي 
واكن��ش متفاوت��ي نش��ان مي دهد و ثاني��ا اين 
واكنش ها در درون خانواده علوم انساني، با واكنش 
علوم اجتماعي قاعدتا بايد متمايز باشد و از اين رو 
نمي توان از دغدغه و انتظاري با جنس واحد سخن 
گفت.  نكته دوم، تفكيك الزمي است كه بايد بين 
»اش��تغال در علوم انساني« و »اش��تغال به علوم 
انساني« صورت گيرد. »اشتغال در علوم انساني« 
به اين معنا است كه هركسي باالخره داراي شغل و 
حرفه يي است و از طريق آن شغل ارتزاق مي كند. 
كساني مانند معلمان، استادان و حتي دانشجويان 
رشته هاي علوم انس��اني كه مي خواهند در آينده 
شغلي در بخشي از علوم انس��اني به دست آورند 
در همين طبقه بندي »اشتغال در علوم انساني« 
مي گنجند. آنچه براي استاد يا دانشجويي كه در 
علوم انساني اشتغال دارد، اصل است اين است كه 
آنچه را پيشاپيش توليد شده است، آموزش دهد و 
يا فرابگيرد. دغدغه توليد فكر هم اگر در اين طيف 
وجود داشته باشد، بيشتر معطوف به مسائل بسيار 
فني، تخصصي، غيرانضمام��ي و معموال بي ربط 
به مسائل اساسي علوم انس��اني در روزگار معاصر 
اس��ت. در »اش��تغال به علوم انس��اني« اما آنچه 
اهميت مي يابد درگير شدن و مواجهه با موضوع 
اصلي و كلي اين علوم يعني »موقعيت يا وضعيت 
انسان« است. بنابراين نقطه عزيمت كسي كه به 
علوم انساني اشتغال دارد، وضعيت انسان در جهان 
معاصر- جهاني كه خود عالم آن علم نيز در آن به 
سر مي برد – است. كسي كه چنين رويكردي به 
علوم انس��اني دارد، به هيچ وجه نمي تواند نسبت 
به مس��ائل روزگار خ��ود در هر دو س��طح ملي و 

بين المللي بي تفاوت باشد. 
حال اجازه بدهي�د كه با درنظر داش�تن 
تفكيك هايي كه ص�ورت دادم، برگردم به 
بحث مشخص شما و آن اينكه همان طور كه 
فرموديد اهل فلسفه دانشگاهي آيا نسبت 
به كنش هاي اجتماعي دغدغه داشته اند يا 
خير. من به عنوان كس�ي كه اصوال موضوع 
تحقيق او فلس�فه در دانش�گاه هاي ايران 
اس�ت به ش�ما ع�رض مي كنم ك�ه چنين 
دغدغه ي�ي اگ�ر هم به ص�ورت ف�ردي در 
بي�ن برخي از اهل فلس�فه در دانش�گاه ها 
وجود داشته اس�ت، در مجموع بسيار نادر 
و موردي بوده اس�ت. اما شايد سوال مهم تر 
اين باش�د كه اصوال نحوه فلسفه خواني در 
دانشگاه هاي ايران مي تواند به فلسفه ورزي 
و ب�ه تب�ع آن تام�ل بر ه�ر آنچه در ش�هر 

مي گذرد، بينجامد؟
واقعيت اين اس��ت كه پاس��خ به اين س��وال 
منفي است. آموزش فلسفه در دانشگاه هاي ايران 
براس��اس نظام بانكداري آموزش پيش مي رود، 
اين نظام كه مبتني بر تعليم و تعلم است، نظامي 
منسوخ و سپري شده است. مي توانم ادعا كنم كه 
بسياري از اساتيد دانشگاه ها به نتيجه يي مشابه 
نتيجه يي كه من رسيده ام، رسيده اند. ولي تغيير 
ش��يوه هاي آموزش��ي و به طور مشخص تغيير 
شيوه آموزش فلس��فه، امري بطئي و كند است. 
در آموزش فلسفه، معلم بايد ش��رايطي را فراهم 
سازد كه دانش��جو به س��راغ متون اصلي فلسفه 

برود. سواالتي را مطرح كند كه دانشجو را با متن 
اصلي درگير كند و او را به فكر ف��رو ببرد. تنها راه 
– تاكيد مي كنم تنها راه- فلسفه خواني و به تبع 
آن فلسفه ورزي، رجوع مس��تقيم و روشمند به 
متون و منابع اصلي فلسفه است. در اين روش، كار 
معلم اين است كه برخي از مهم ترين متون و منابع 
اصلي درس��ي كه عهده دار تدريس آن است را به 
تش��خيص خود جمع آوري كند و در ابتداي ترم 
در اختيار دانشجو بگذارد. دانشجو نيز وظيفه دارد 
متن هر جلسه را بخواند و همراه با معلم آن را در 
كالس مورد تفسير انتقادي قرار دهد. تنها در اين 
صورت است كه دانشجو اوال بخت و فرصت آن را 
مي يابد كه به تعداد جلس��ات كالس، متن اصلي 
فيلسوفان را بخواند – و نه روايت معلم از آن متن 
را- ثانيا خود را، هم در كشمكش با متن و هم در 
گفت وگو با معلم به عنوان فاعل و جست وجوگر 
در دنياي معرفت به رس��ميت بشناس��د، و ثالثا 
از دانش معلم خود به نحوي روش��مند در تفسير 
متن استفاده كند. تنها از طريق چنين روشي از 
فلسفه خواني است كه مي توان به آهستگي وارد 
قلمرو فلسفه ورزي شد.  متاسفانه تا روش آموزش 
فلسفه تغيير نكند، فلسفه ورزي اصوال امكان پذير 
نخواهد شد. و وقتي فلس��فه ورزي ميسر نباشد، 
طبيعتا تامل بر آنچه در ش��هر و در جهان معاصر 
مي گذرد ني��ز امكان پذير نخواهد ب��ود. خالصه 
اينكه به نظر من شرط اوليه درگير شدن در آنچه 
پيرامون مان مي گذرد، تا آنجا كه به فلسفه مربوط 
مي شود، آموزش فلسفه ورزي است و چون چنين 
آموزشي وجود ندارد، يا كم وجود دارد، به تبع آن 
نوع نگاه به فلسفه، نگاهي شكسته، معيوب و غير 
معاصر است. تا اين نگاه به فلسفه كه در آن فلسفه 
تا آنجا فلسفه است كه برج عاج نشين است، تغيير 
نكند، طبيعتا واكنش فلس��في نسبت به مسائل 
مبتال به روزگار در سطح ملي و بين المللي وجود 

نخواهد داشت. 
آنچه را مورد توجه ق�رار مي دهيد يعني 
اينكه چرا ما ش�يوه ها را ف�را نمي گيريم يا 
اينكه چ�را فلس�فه ورزي نمي آموزيم، به 
بس�تر نياز دارد. بس�تري به نام دانشگاه با 
حفظ تعريف واقعي آن ك�ه در ذيل »فضاي 
خالق و آزاد« مي گنجد. مناس�بات جوامع 
دموكراتيك، مناسبات بر مدار پرسشگري 
و جدل است و بنيان نظام آموزشي جوامع 
جهان س�ومي، سلس�له مراتب اس�تاد- 
دانشجو و عبور نكردن از »خط هاي قرمز« از 
اهم موارد آن. به نظر شما مشكل فرانگرفتن 
فلسفه ورزي در »مدرسه« نتيجه سيستم 
آموزشي غلط اس�ت؟ و اگر اين گونه است، 
در چنين بستري چگونه مي شود شيوه ها 

و متد انديشيدن را فراگرفت و فراياد آورد؟
نظام آموزش��ي ما همان طور كه ش��ما هم 
گفتيد كش��نده خالقيت اس��ت به دليل اينكه 
به تعبير پائول��و فريره، متفكر برزيلي براس��اس 
نظام »بانكداري آموزش��ي« بنا ش��ده است. در 
»آموزش به مثابه بانكداري«، دانشجويان فقط 
فرصت مي يابند كه گردآورنده اطالعاتي ش��وند 
كه در آنها ذخيره شده اس��ت. نرم ترين كلماتي 
كه در مورد اين شيوه آموزش��ي مي توان به كار 
برد اين اس��ت كه اين روش ب��ه مرگ خالقيت 
مي انجامد. چرا كه ج��دا از ضرورت تحقيق، جدا 
از امر گفت وگو، به عنوان دو پايه اصلي آموزش، 
اصوال در اين روش دانشجويان انسان به حساب 
نيامده اند. دانش در اين روش به عنوان هديه يي 
تلقي مي ش��ود كه توس��ط كس��اني كه خود را 
صاحبان دان��ش تلقي مي كنند، ب��ه آنهايي كه 
فاقدان معرفت تلقي مي شوند، اعطا مي شود. اين 
روش حقيقت آم��وزش و دان��ش را مورد غفلت 
قرار مي دهد. نقطه آغاز آم��وزش بنابراين، بايد 
تالش براي حل ك��ردن تناقض موجود در رابطه 
بين معلم و دانش��جو باش��د. هر دو طرف رابطه 
بايد به نحوي همزمان بپذيرند ك��ه در حال ياد 
دادن و ياد گرفتن هس��تند. تنها در اين صورت 
است كه حركت عليه س��تمگري در امر آموزش 
شكل مي گيرد. اين راه حل به هيچ وجه از مفهوم 
آموزش به مثابه بانكداري قابل استخراج نيست، 
چراكه آموزش به مثابه بانكداري نه تنها بر رابطه 
خدايگاني و بردگي در امر آموزش پاي مي فشارد، 

بلكه از طريق كنش هايي مش��خص به آن دامن 
مي زند، در اين روش، معلم ياد مي دهد و دانشجو 
ياد مي گيرد. معلم همه چيز مي داند و دانش��جو 
هيچ چيز نمي داند. معلم فكر مي كند و دانشجو 
از فكر او بهره مي گيرد. معلم س��خن مي گويد و 
دانشجو بردبارانه و با فروتني گوش مي دهد. معلم 
نظم مي دهد و دانش��جو نظم مي پذيرد... معلم 
موضوع و متن درس را انتخاب مي كند و دانشجو، 
كه مورد مشورت قرار نگرفته است، خود را با آن 
وفق مي دهد. معلم اقت��دار مفروض علمي خود 
را با اقتدار حرفه يي خود در مي آمي��زد و آن را در 
مقابل آزادي دانش��جو قرار مي دهد. معلم فاعل 
روند يادگيري اس��ت و دانش��جو ابژه يادگيرنده 
صرف. بنابراين جاي تعجب نيست كه در مفهوم 
آموزش به مثابه بانكداري، انس��ان ها موجوداتي 
رام و برنامه پذير تلقي شوند. قابليت نظام آموزشي 
مبتني بر آموزش به مثابه بانكداري، در كاهش يا 
حتي الغاي خالقيت دانشجو، مي تواند به سادگي 
س��تمگراني را كه نه عالقه يي ب��ه تغيير چيزي 
دارند و نه در پي روشن كردن حقيقتي هستند، 
سرويس دهد و خدمت كند. حاال ما كه اين همه 
را مي دانيم به اين معني اس��ت ك��ه هيچ كاري 
نمي توانيم بكنيم؟ بايد بگويم در حد خودمان و 
به طور فردي هم كه شده است مي توانيم مباني 
مناسبات آموزش��ي حاكم را مورد پرسش قرار 
دهيم. معلوم نيست كه نقد نظري ما به سيستم 
بانكداري آموزش چه نتيجه يي مي دهد و تا چه 
حد مي توان به تغيير اين سيس��تم اميدوار بود، 
اما در متن همين محدوديت ها و مشكالتي كه 
وجود دارد، هر كسي مسووليتي دارد. اصوال الزم 

است عنصر مسووليت به امر آموزش بازگردد. 
  اينجا يك س�وال مطرح مي ش�ود: بايد 
به س�مت جامعه يي برويم ك�ه نخبه پرور 
اس�ت يا اينكه آن احساس مس�ووليت را 
ميان اف�راد جامعه پخش كني�م؟ يعني به 
س�مت نهادس�ازي گام  برداري�م. با توجه 
به بس�تر اجتماعي ما، هم اين مس�ووليت 
روي دوش صاحبان انديشه است كه نخبه 
باشند، به اين معني كه خروجي هاي در حد 
اس�تانداردهاي بين المللي و جهانشمول 
داش�ته باش�ند و هم براي فراگي�ر كردن 
فلسفه ورزي يا انديشه ورزي و پرسشگري 
خالق، به س�مت نهادس�ازي پيش بروند. 

نظرتان چيست؟
 subjective به نظر من، اين امري كام��ال
اس��ت، به اين معنا كه فردي است. ما نمي توانيم 
اين را توصيه كنيم كه كسي كه كار دانشگاهي 
مي كند، الزاما بايد به فكر نهادسازي هم باشد در 

اين تعريف نمي گنجد. 
 در ذيل آن مس�ووليتي ه�م كه تعريف 

كرديد، نمي گنجد؟
نه، نمي گنجد. نه اينكه مطلوب نباش��د، اما 
ضروري امر مسووليت نيست. گاه شرايط عيني 
جامعه به گونه يي بوده اس��ت كه مسووليت در 
مقابل امري از امور اجتماعي، به طور طبيعي به 
نهادسازي انجاميده اس��ت و گاه اين مسووليت 
فقط به ش��كل واكنش نظري ظهور كرده است. 
در تاريخ فلس��فه معاصر، گاهي برخ��ي از افراد 
تاثيرگذار نهادس��ازي هم كرده ان��د و برخي هم 
نه! مثال مي زنم؛ براي نمونه دريدا. مي دانيم كه 
 Group( دريدا يكي از اعضاي موس��س گرف
 for the Research of the Teaching
of Philosophy( ب��ود ك��ه در ژانويه 1975 
شكل گرفت. هدف گرف سازماندهي پيكره يي 
از تحقيق پيرامون پيوندي بود كه بين فلس��فه 
و آموزش آن وجود دارد. در اساس��نامه گرف كه 
دريدا يكي از نويسندگان اصلي آن بود، عباراتي 
با اين مضامي��ن آمده كه: ما فك��ر نمي كنيم كه 
انديش��يدن روي آم��وزش فلس��فه را بت��وان از 
تحليل شرايط سياسي – تاريخي و به طور كلي 
وظايف سيس��تم آموزش��ي جدا كرد. از آنجا كه 
هيچ تحقيق نظري وجود ندارد كه نتايج عملي 
و سياسي در پي نداش��ته باشد، گرف نيز محلي 
خواهد بود كه در آن مواضع فكري اتخاذ ش��ده 
در خصوص نهاد دانشگاه مورد بحث قرار خواهد 
گرفت و بر اساس تحقيق و نقدي اصيل، اقدامات 
عملي اي نيز اتخاذ خواهد ش��د. وقتي كه دريدا 

تعهدش به گرف را امضا مي كند، فقط به خاطر 
»حق به فلسفه« كه او احساس مي كند از طريق 
قدرت سياس��ي زمان مورد تهديد ق��رار گرفته 
است، نيست كه مبادرت به چنين عملي مي كند، 
بلكه همچنين به اين سبب به گرف مي پيوندد 
كه احس��اس مي كند ن��وع ديگري از فلس��فه، 
فلسفه مبتني بر حرفه يي سازي، س��ودباوري و 
فايده گرايي، در مقابل فلس��فه قرار گرفته است. 
بنابراين تقابل گرف با قدرت سياسي بر سر فلسفه 
و »نه فلسفه« يا »كم فلسفه« نبود. تقابل دو نوع 
فلسفه بود. حرف من اين اس��ت كه اگر دريدا به 
گرف نمي پيوست و صرفا به طور فردي و نظري 
اعتراض خود را اعالم مي كرد باز هم جاي ايرادي 
نداشت. مي خواهم بگويم از ذات كار آكادميك، 

الزاما نهادسازي در نمي آيد. 
من يك چيز را متوجه نمي ش�وم. به قول 
خودتان از ش�رايط عيني حرف بزنيم. در 
دانش�گاه هاي ما كه با وضعي�ت »هيس«! 
روبه رو هس�تيم و نه ب�ا »حرف�ت را بگو«، 
اگر ق�رار باش�د خروجي هاي م�ا در حوزه 
دانشگاه، همدرد با جامعه باشد، نياز هست 
به اينكه اهل انديشه در حوزه علوم انساني 
در خلوت، به خروجي معادل و يونيورس�ل 
برسد. از طرفي هم براي گذشتن از موانع به 
شكل يك نهاد- يا نهادساز- ظاهر شود. در 
توليد انديشه بتواند يك تنه جريان سازي 
كند. يعني به اين سطح كيفي نايل شود. در 
تكميل فرمايش شما، به نظر مي رسد براي 
آموزش انديشه ورزي اگر جاي نهادسازي 
خالي بماند باتوجه به شرايط عيني جامعه 

ما، توفيقي حاصل نشود. 
من فقط دارم تفكي��ك وظيفه مي كنم. يك 
زمان از مسووليت آكادميك صحبت مي كنيم، 
يك زمان از مسووليت روش��نفكر، يك زمان از 
مسووليت انساني، اين تعريف مسووليت ها نسبي 
است و مربوط اس��ت به همان طبقه بندي اي كه 
از آن صحبت مي كنيم. تاكيد من اين اس��ت كه 
ساماندهي نهادهاي اعتراضي ضروري مسووليت 

دانشگاهي نيست. 
 نمي توانم متوجه شوم كه اينجا تاكيد بر 

اعتراض به چه منظور است؟
منظورم اصوال مسووليت نهادسازي به نحوي 

كلي است... 
 خب الزاما نهاد اعتراض نسازد!

من اصلي ترين مس��ووليت يك دانشگاهي 
را در اص��الح نه��ادي مي دانم كه خ��ود او در آن 
قرار دارد يعني نهاد دانش��گاه و نه الزاما پي ريزي 
نهادهاي موازي در خارج از دانشگاه. تالش براي 
نقد دانشگاه- در درون دانش��گاه-تاريخ ديرينه 
و موثري دارد. تا حدي ك��ه مي توان ادعا كرد كه 
ب��دون فلس��فه ورزي هاي فيلس��وفان پيرامون 
دانش��گاه - از كانت تا دريدا – وضع نهاد دانشگاه 
در همين حد كه هست هم نبود. نقد دانشگاه از 
آنچه هس��ت به چيزي كه مي تواند در راه باشد، 
اصلي ترين وظيفه دانشگاهيان است. خانه يك 
دانشگاهي، دانشگاه اس��ت و چون چنين است، 
هيچ منطقي ايجاب نمي كند كه او خانه خود را 
رها كند و به فكر ساختن خانه ديگري بيفتد. چرا 
دانشگاه رها شود و به دست كساني سپرده شود 
كه صاحبان اصلي آن نيس��تند؟! در تمام تاريخ 

تاسيس دانشگاه، پيشبردي اگر در دانشگاه بوده 
توسط خود دانشگاهيان و در درون دانشگاه بوده 
است. حاال در اين زمينه مشخص يك دانشگاهي 
مي تواند روشنفكر هم باش��د و بيرون از دانشگاه 
نهادسازي هم بكند ولي كار اصلي دانشگاهي اين 
است كه مراقب دانشگاه باشد كه اگر به واقع اين 

طور باشد از ده ها نهاد موثرتر واقع مي شود. 
 اص�ال نمي خواه�م بگويم چي�زي غير 
از اينك�ه گفتي�د منظور ب�وده اس�ت و به 
اين واس�طه نظ�ر ش�ما را مي پذي�رم اما 
وجهي از پرس�ش را كه مغف�ول مانده، به 
اختصار مطرح مي كنم. در ش�رايط عيني 
دانش�گاه، در حوزه علوم انساني نيازمند 
اس�تادان ي�ا نظريه پردازاني هس�تيم كه 
بتوانند جريان س�ازي كنند يعني بتوانند 
نظريه ه�اي فلس�في، جامعه شناس�انه، 
تاريخ�ي و. . . ب�ا مفصل بن�دي و رويك�رد 
دقيق علمي ارائه دهند كه موجبات تحول 
و كنش دانش�گاهي -دانش�جويي شود. 
نظريه پردازان�ي ك�ه مثل يك نه�اد ظاهر 
ش�وند تا در آن صورت چه بس�ا دانش�جو 
آن انديش�ه را به نهادهاي م�وازي تبديل 
كند. كاري كه خيلي از نظريه پ�ردازان در 
دنيا انجام دادند. اش�اره مي كنم به »هانري 
لوفور« و تاثيرش در جنبش دانشجويي يا 

»سارتر« و...
اجازه بدهيد من قدري از مواجهه مس��تقيم 
با پرسش شما فاصله بگيرم و پاسخم را با ارجاع 
به نقل قولي از دريدا پيش ببرم. دريدا در س��ال 
1980 در مراس��م دومين س��الگرد تاس��يس 
تحصيالت تكميلي دانشگاه كلمبيا، سخنراني 
خود را با طرح پرس��ش هايي آغ��از مي كند كه 
بسيار برانگيزاننده اس��ت. او مي پرس��د، اگر ما 
]عناصر دانش��گاهي[ مي توانس��تيم بگوييم ما، 
ش��ايد از خود مي پرس��يديم كجا هستيم؟ چه 
كساني هس��تيم؟ چه چيزي و چه كس��اني را 
نمايندگي مي كنيم؟ آيا ما مسوول هستيم؟ در 
برابر چه كس��اني و براي چه امري؟ من معتقدم 
اگر ما به اين پرس��ش هاي دريدايي توجه كنيم، 
آنچه ش��ما آن را جريان س��ازي يا نهادس��ازي 
خوانديد، ب��ه طور طبيعي حاصل خواهد ش��د. 
دريدا درصدد است مس��ووليت را به آموزش و به 
دانشگاه بازگرداند؛ مس��ووليتي كه خود متكي 
بر ساخت گشايي دانشگاه اس��ت. رويكردي كه 
نه س��ازمان هاي آموزش��ي و محافل آكادميك 
موجود را به بقاي خود اميدوار مي س��ازد و نه به 
ويران سازي غيرمسووالنه آنها مي پردازد. از نظر 
دريدا قطعي ترين نتيجه رها كردن دانش��گاه به 
حال خود، تحكيم وضع موجود اين نهاد است. به 
نظر من وقتي نقد نهاد دانشگاه به نحوه ريشه يي 
انجام گيرد، امكان ريشه گرفتن جريانات مختلف 

فكري هم پديد خواهد آمد. 
  بله، كامال حق با شما است اما به صحبت 
خودتان ارج�اع مي دهم: اگ�ر بدانيم كي 
هستيم، كجا هستيم و در جايي كه هستيم 
چه مي كنيم. به اين منظور ك�ه ضرورت و 
چرايي ظهور فالسفه را يادآور شويم كاري 

كه به طور معمول نمي شود.  
به ط��ور كل��ي معل��م در موقعيت دش��وار 
و خطرناك��ي ق��رار دارد. حت��ي در س��نت هاي 
آكادمي��ك غرب هم وقت��ي دانش��جويي آمده 
كه يك بحث تخصصي بشنود، ش��ما به عنوان 
مدرس نمي تواني��د چيزي غي��ر از اين تحويل 
او بدهيد. حقيقتش را بخواهي��د من نمي توانم 
بين فلسفه خواني و فلسفه ورزي يا به تعبير شما 
حمالي انديشه و انديشه ورزي تمايز قاطعي قايل 
شوم. هيچ فعاليت فلس��في اي نمي تواند شكل 
بگيرد مگر آنكه پيش��اپيش منابع فلسفي مورد 
پژوهش، سبك بيان فلس��في و زباني كه فلسفه 
با آن س��خن مي گويد، مورد توجه ق��رار گرفته 
باشد. برخالف تصور ساده از فلس��فه، كه در آن 
فلسفه ورزي مترادف با در افكندن پرسش دانسته 
مي ش��ود، بايد گفت الزمه فلس��فه ورزي، باز به 
تعبير دريدا، نه فقط طرح پرسش كه دانستن اين 
امر است كه چگونه اين پرسش طرح شود. امري 

كه نيازمند دانش فلسفي است. 
  به هر حال بح�ث »در راه بودگي« با »در 

راه ماندگ�ي« به تفكيك عيني ني�از دارد. 
ب�راي در راه بودگي الزم اس�ت تمهيدات 

خودمان را داشته باشيم... 
بل��ه، م��ا در راه مانده و ي��ا اص��وال درمانده 
هستيم. اما نه به اين دليل كه دانشگاهيان ما به 
فكر نهادسازي نبوده اند، بلكه دقيقا به اين علت 
كه به فكر نهاد نهادينه ش��ده يي مثل دانش��گاه 
نبوده اند. در ضمن همان طور هم كه اشاره كرديد، 
نهادسازي الزاما مربوط به خارج از دانشگاه نيست. 
در حال حاضر يكي از مصيبت هاي ما اين است 
كه باوجود اينكه فلس��فه يك��ي از قديمي ترين 
رشته هاي دانشگاهي ما است، اما ما اهل فلسفه، 
»انجمن فلس��فه« كه خ��ود مي توان��د نهادي 
دانشگاهي قلمداد شود، نداريم! ما انجمن تاريخ 
داريم، انجمن جامعه شناسي هم دو تا داريم، ولي 

انجمن فلسفه نداريم. 
  دليل نداشتن انجمن فلسفه چيست؟

نمي دانم. شايد دليلش وجود انجمن حكمت 
و فلسفه باشد كه به طور غير رس��مي، برخي از 

وظايف انجمن فلسفه را به عهده گرفته است...
   مي ش�ود هم گفت اين مشكل استادان 
فلسفه اس�ت كه دغدغه تاسيس انجمني 
براي خودش�ان نداش�ته اند. به ه�ر حال 
منظورم اين بود كه خود اين فعاليت ها هم 

در دل دانشگاه، نوعي نهادسازي است. 
بله، متاسفانه به نظر مي رسد در اهل فلسفه 
عزمي جدي براي س��اماندهي يك انجمن ملي 

فلسفه وجود نداشته باشد. . 
 در دوره ه�اي مختل�ف از دل تح�والت 
اجتماعي كه به آن اشاره هايي هم داشتيم، 
نظريه پردازان�ي ظه�ور كردن�د كه حتي 
نظرات ش�ان معرف و تبيين گر شهرهايي 
شده است. مثال زيمل براي بيان شعور شهر 
برلين نام آشنايي شده يا شهرهاي ديگري 
ازجمله پاريس، لندن، شيكاگو... پشت نام 
اين شهرها، چهره انديشمنداني نقش بسته 
اس�ت. در جامعه ما اين گونه انديشه ورزي 
ديده نمي ش�ود. جداي از آسيب شناسي 
كلي كه تا حدي درباره اش صحبت كرديم، 
در بعد شخصي هم مي توانيم بگوييم انسان 
ايراني اگر استاد دانشگاه است، ديگر گويي 
فكر كردن به سينما،يا ديوارنويسي يا كالبد 
شهر دغدغه او نيست، او پرتاب نمي شود 
ميان�ه ش�هر. ارت�زاق ذه�ن او، به بس�تر 

زيست اش خيلي مربوط يا درگير نيست. 
نمي دانم، شايد اين طور باش��د. ولي به نظر 
من اوال نمي توان حكمي كلي صادر كرد، چرا كه 
ممكن است، باشند دانشگاهياني كه به حوزه هاي 
مورد اشاره شما عالقه نش��ان داده باشند و ثانيا 
 گرچه مي توان از يك دانشگاهي انتظار داشت كه 
در حد يك شهروند فضول پيرامون آنچه كه در 
شهر مي گذرد، اظهارنظركند، ولي در عين حال 
نمي توان از او انتظار داش��ت كه به هر چيزي هم 

نوك بزند! 
 به هر ح�ال ما در ش�هر زندگي مي كنيم 
و مجبوريم نس�بت به كالبد زيس�ت مان 
بينديش�يم. چ�را از اصط�الح ن�وك زدن 
اس�تفاده كني�م؟ بهت�ر اس�ت بگويي�م 
»تام�الت« چي�زي ش�بيه مث�ال تامالت 
»لوفور« درباره فضاهاي ش�هري كه هنوز 
براي نگاه كردن ما به ش�هر و شناخت ما از 
شهر ورودي معتبري اس�ت. منظور اينكه 
آن خروجي ه�اي كالن، گاه�ي از همي�ن 
خروجي ه�اي ريزريز درمي آيد به ش�رط 
اينكه به عنوان فاعل شناسا گام برداريم، نه 
مكلف. ياد دادن اينكه چگونه يك انديشه 
در ش�هر تعميم پيدا مي كند و راه مي رود و 
مي بيند. اين نوع از آموزشي است كه اينجا 

رنگي ندارد. شما چه فكر مي كنيد؟
راس��تش را بخواهيد م��ن در اي��ن حوزه ها 
اطالعي ن��دارم. گرچه مي توان��م بفهمم يا فكر 
مي كنم بتوانم بفهمم، ولي نظري نمي توانم داشته 
باشم. به جاي آن اجازه مي خواهم كه به فلسفه 
برگردم و بر آنچه كه »اش��تغال به علوم انساني« 
ناميدم و فكر مي كنم دغدغه اصلي بحث ش��ما 
هم باشد، تاكيد بگذارم. »اشتغال به علوم انساني« 
)به معناي درگير شدن يا مواجه شدن مستقيم 
با مسائل علوم انساني( زماني صورت مي گيرد كه 
اوال به فلسفه علوم انساني توجه بنيادي شود، ثانيا 
به فلسفه يا ماهيت آموزش به نحوي مداوم ارجاع 
داده شود و ثالثا روشي از آموزش علوم انساني به 
كار گرفته شود كه شرايط امكان اشتغال به آن و 
يا درگير ش��دن با موضوعات آن را فراهم سازد. 
اگر قرار باش��د اش��تغال به علوم انساني صورت 
گيرد، سه شرط الزم اس��ت: نخست اينكه علوم 
انساني بايد همواره نسبت به وضع موجود انسان 
ناراضي باقي بماند. دوم اينكه مس��وول است كه 
اين نارضايتي را به حوزه عمومي بكشاند و خود 
را نسبت به ديگري مس��وول بداند. و سوم اينكه 
روشي از آموزش علوم انساني بايد ترويج يابد كه 
به جاي ذخيره گذاري دانش در ذهن دانشجو، او 
را در امر خواندن، گفت وگو كردن، انديش��يدن و 
نوشتن، آن هم براي گشودن سينه واقعيت براي 

ظهور امكانات جديد مشاركت دهد.

انديشه
a n d i s h e h @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

 روش�ي از آم�وزش علوم 
انس�اني بايد تروي�ج يابد 
كه به ج�اي ذخيره گذاري 
دانش در ذهن دانشجو، او 
را در امر خواندن، گفت وگو 
كردن، انديشيدن و نوشتن، 
آن هم براي گش�ودن سينه 
واقعيت براي ظهور امكانات 
جدي�د مش�اركت ده�د

گفت وگو با دكتر حسين مصباحيان، مجري پروژه فلسفه در دانشگاه هاي ايران

    كبوتر ارشدي/ حسين مصباحيان، استاديار سابق گروه فلسفه دانشگاه تهران و همكار فوق دكترا در دانشگاه تورنتو كانادا است. او در حال حاضر مشغول تحقيق 
روي پروژه يي با عنوان اوليه فلسفه در دانشگاه هاي ايران است؛ تحقيقي كه درصدد است تا موانع و امكانات تدريس فلسفه در ايران را با محوريت پرسش از »شرايط 
امكان تاسيس تفكر فلسفي در ايران«،  مورد بررسي قرار دهد. عالوه بر اين، او كتابي دو جلدي با عنوان پديدارشناسي دانشگاه در دست انجام دارد كه بخشي از آن 
به چهار مرحله تاريخي در تاريخ دانشگاه )پاريس- هاله – برلين- و فينكس( و بخش هاي ديگر آن به ايده دانشگاه نزد فيلسوفاني چون كانت، شلينگ، فيخته، هگل، 
شالير ماخر، هايدگر، اورتگايي گاست، ياسپرس، گادامر، دريدا، فوكو و متفكراني چون نيومن، همبولت، وبر و بورديو اختصاص يافته است؛ كتابي كه بخشي از آن حاصل 
درسي پيرامون ايده دانشگاه در دوره كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه تهران بوده اس�ت. او در مورد دو پروژه فوق تا به حال چند مقاله شامل »درباره شرايط امكان 
آموزش فلسفه دردانشگاه«، »درباره شرايط امكان اشتغال به علوم انساني« و »دانشگاه از تاريخ تا فلسفه: در ضرورت تحليل تاريخي نهاد و بازانديشي فلسفي ايده 

دانشگاه« انتشار داده است. اينك با او پيرامون نسبت علوم انساني و دانشگاه با كنش هاي اجتماعي به بحث نشسته ايم.

تا روش آموزش فلسفه تغيير 
اصوال  فلس�فه ورزي  نكند، 
امكان پذي�ر نخواهد ش�د. 
و وقتي فلس�فه ورزي ميسر 
نباشد، طبيعتا تامل بر آنچه 
در ش�هر و در جهان معاصر 
مي گ�ذرد ني�ز امكان پذير 
نخواه�د بود. ش�رط اوليه 
درگي�ر ش�دن در آنچ�ه 
مي گ�ذرد   پيرامون م�ان 
آموزش فلس�فه ورزي است 
و چ�ون چني�ن آموزش�ي 
وج�ود ندارد، ي�ا كم وجود 
دارد، ب�ه تبع آن ن�وع نگاه 
به فلس�فه، نگاهي شكسته، 
معيوب و غير معاصر اس�ت
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دانشگاه  خود را نقد كند


