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 -1استاديار گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -2دانشيار گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -3كارشناس ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

چکيده

هر ا دام جه بوميسازی علم جامعهشناسي بايد زمينههههای
شههکلگيههری علههم بههومي را در درون سههاختارهای اجتمههاعي-
فرهنگي -سياسي -ا تصادی جامعه مهيها سهاخ و از مطهر
كردن گیتمان بوميسازی به گونهای مجرد پرهيز كرد .زيرا ،در
جامعههه ايههران نيههازی بههرای پاسهه گههويي ،از سههوی علههم
جامعهشناسي وجود ندارد؛ تا اين علم بتواند بومي شدن را آغاز
كند .بنابراين تا زماني كه نيازها و مطالبهاتي از سهويي جامعهه
برای اين علم مطر نگردد ،جامعهشناسي نميتواند دستاوردی
در ايران داشته باشد و كاربردیكردن اين علم در ايران فورت
نخواهد گرف .

هدف تحقيق :مسائل و مشکالت موجود علم جامعههشناسهي
برای تبديل شدن به علمهي مهؤثر و كهارا ،نيازمنهد توفهي و
تبيين علل و عوامل ناكارآمدی اين علم در جامعه ايران اسه .
تالشهای انجام گرفته برای شناسهايي ايهن علهل و عوامهل در
چند سال اخير توجه اساسي خود را به عدم تطابق دسهتاوردها
و يافتههای اين علم (كه عموماً در خارج از شهراي اجتمهاعي-
تاريخي جامعه ايران و به طهور كلهي بهر اسهاس وا عيه هها و
پديدههای اجتماعي جامعههای ديگر فورتبندی شده اسه )
با شراي اجتماعي ايهران معطهوک كهرده اسه  .ايهن ديهدگاه
"بوميسازی" را مهمترين راه حل برای غلبه بر ناكارآمدی علم
جامعهشناسي در ايران ميداند .از سهويي ،بهوميسهازی جهه
بررسي وا عي ها و پديدههای اجتماعي ايران و از سويي ديگر،
به كارگيری پيشفرضهای معرفه شناسهي ،انسهانشناسهي و
جهانبينهي موجهود در فرهنه و تمهدن جامعهه ايهران بهرای
مواجهه با اين وا عيه هها و پديهدهههای اجتمهاعي .بهي شه
تالشهای فورت گرفته و در دس ا هدام (از آنجها كهه بهدون
توجه به ارتباط مناسب با دنيای پيراموني نهاد علم انجام شهده
اس ) بر ساختار نهاد علم جامعهشناسي تأثيرات نهامطلوبي بهر
جای خواهد گذاش  .بهه طهوری كهه ،آسهيبشناسهي ديهدگاه
بوميسازی در ايران از منظر جامعههشناسهي علهم ،مهيتوانهد

واژگان كليدد  :جامعههشناسهي ،بهوميسهازی ،توليهد علهم،
ساختارهای اجتماعي -ا تصادی
 -2مقدمه
بررسيها نشان ميدهد انتقال علم به كشورهای توسهعهنيافتهه
به فورت مجرد تحقق يافته اسه  .علهم در شهرايطي بهه ايهن
جوامع انتقال يافته كه شراي سياسي -ا تصهادی -اجتمهاعي-
فرهنگي الزم برای رشد و توسعه علم وجود نداشهته اسه [.]1
نهاد علم در اين جوامع با مشکالت عديدهای برای پاسهخگويي
بهه نيازههای كهاركردی و تحقهق اههداک خهود ،مواجهه اسه .
چنانچه سطح پايين توليدات علمي ،ناكارآمهدی نههاد علهم در
اين جوامع را نشان ميدهد .ورود دستاوردهای علهوماجتمهاعي
به كشورهای جهان سوم و عدم كارايي اين علوم جه بررسي،
توفي و تبيين وا عي های اجتماعي اين جوامهع انتقادههای
فراواني را در پي داشته اسه [ 2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و
 .]9اين انتقادها در دو سوی طي رار دارند .از سويي گروههي

كاستيها و ضهع ههای موجهود را بهه مها نشهان دههد .روش
تحقيق :تحقيق حاضر بها روش كيیهي  -اسهنادی (بهر اسهاس
الگوی معرفتي گيبونز) به تشريح شراي مناسهب بهوميسهازی
علم جامعهشناسي در ايران ميپردازد .نتایج تحقيق :پهيش از

* .نويسنده عهدهدار مکاتباتmmombeini@yahoo.com :
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اسالمي) برای شکل گيری علم بهومي در جامعهه علمهي ايهران
(جامعهشناسي) جه مواجه علمي با وا عيه ههای اجتمهاعي
فورت بندی گردد .تحقيق حاضر در تهالش اسه بها بررسهي
گیتمان نوين به آسيب شناسي راهکارها و راه حل های مطر
شده در اين گیتمان از منظر جامعه شناسي علهم برهردازد .بهر
اين اساس ،با اتخاذ الگهوی معرفتهي مايکهل گيبهونز  -كهه بهه
همبستگي تعامل كاركردی ساختارهای اجتماعي -ا تصادی بها
نهاد علم جه پيشرف و توليد علم اشاره دارد -كاسهتيههای
راهکارهای گیتمان بهوميكهردن را بها تاكيهد بهر علهم جامعهه
شناسي نمايان سازد.

از فاحبنظران محدودي های ناشهي از سهاختارهای ناكارآمهد
سنتي گذشته درون اين جوامع برای شکلگيری علوماجتماعي
به معنای د يق آن را مورد نقد هرار دادهانهد و از سهوی ديگهر
محققان منطقهای بودن اين علوم و متاثر شهدن دسهتاوردهای
آن از ساختارهای اجتماعي(عيني زدگهي) و همچنهين تهاثير
پذيری فلسیي -ايدئولوژيکي از انديشمندان ايهن حهوزه جهه
نقههد ناكارآمههدی دس هتاوردهای علمههي جوامههع ديگههر ،مطههر
كردهاند.
در چند سال اخير موج تازه ای از افکار و عقايهد منتقهدان
نسب به ناتواني اين علم در جامعه ايهران در محافهل علمهي و
اجتماعي وارد فحنه شهده اسه كهه نهه تنهها بهر علهل ايهن
ناكارآمدی اشاره دارد بلکه راه حلهي نيهز بهرای غلبهه بهر ايهن
ناتواني ارائه كرده اس  .اين گیتمان نه چندان نو بر مهندسهي
كردن اين علم از طريق "بوميسازی" در جامعهه ايهران تاكيهد
دارد .فاحبنظران اين ديدگاه تا حدودی دو تعري متیهاوت از
بومي سازی به عنوان راه حل پيشنهادی برای برای علم جامعه
شناسي ارائه كردند .از سوئي ،بوميسهازی بهه معنهای بررسهي
وا عي ها ،عيني ها ،و پديدههای اجتماعي ايران بهرای كسهب
يافتهها و دستاوردهای علمي اين علهم تعريه مهيشهود و بهر
وا عي های اجتماعي ايران به عنوان دادههای خام برای نقطهه
عزيمهه جههه رسههيدن بههه علههم بههومي تاكيههد دارد .زيههرا
فاحبنظران در اين طي معتقدند ،علم جامعهشناسهي در ههر
دوره مکاني -زماني يا شراي اجتماعي -تاريخي با عيني های
گوناگون درگير اس و اساسها" شهراي اجتمهاعي  -تهاريخي"
گوناگون دستاوردها و يافتههای گوناگوني را به همراه دارد[11
و  11و  12و .]13
از سوئي ديگر بوميسازی به معنای جايگزين كردن پهيش
فرضها و پيش داوریهای انسهانشناسهي ،معرفه شناسهي و
جهانبيني موجود در دستاوردهای علمي (نظريه ها) اين رشته
با پيش فرضهای انسانشناسي ،معرف شناسي و جههانبينهي
موجود در فرهن و تمدن جامعه ايراني برای به كار گيری اين
يافتهها در جامعه ايران و اساسا اتخاذ اين پيش فرضها بهرای
كسب دستاوردها و يافتهههای علمهي جديهد[ .]5زيهرا از ايهن
منظر ،پيش فرضهای محقق جامعهشناسي در خصوص انسان،
جامعه و هستي بر يافتههای علمي ايهن رشهته تهاثير مسهتقيم
دارد و اساسا اعتقاد بر اين اس كه پارادايمي جديهد (پهارادايم

 -1مایکل گيبونز :گشودگي شناختي علم بر رو جامعه
بررسيهای انديشمندان گذشته و حال نشهان مهي دههد علهم
محصههول جامعهههای اس ه كههه از درون ،شههراي و بسههترهای
مناسب توليهد آن را بهه وجهود آورده اسه  .بهه عبهارتي علهم
برساخته شده اجتماع اس  .بر اين اسهاس ،علهم خهود معلهول
اس ه و عل ه را مههيبايس ه در درون سههاختارهای اجتمههاعي
جامعه جستجو كرد .كساني چهون مهارك  ،1وبهر ،2مانههايم،3
مرتون 4و مايکل گيبونز 5به عنهوان ارائهه كننهده يه ديهدگاه
جديد در خصوص علم پسادانشگاهي) ريشههای رشد ،توسعه و
توليد علم را در بسترهای اجتماعي مناسهب مهيجوينهد[ 21و
 21و  22و  23و  24و  .]25ديهههدگاهههههای انديشهههمندان و
فاحبنظران پيرامون عنافر و عوامل موثر بر رشد و توسعه علم
در دو طي مشخص رار ميگيرد .از سويي ،گروهي بهر تهاثير
عوامل و ساختارهای اجتماعي-فرهنگي برای توسعه علم تاكيد
داشههتهانههد .ايههن ديههدگاه حمههور مجموعههه ای از ارزشههها و
هنجارهايي كه تقوي كننده توليد علهم هسهتند را بهه عنهوان
عاملي موثر بر پيشرف علم در نظر ميگيرند .از سهوی ديگهر،
گروهي عوامل و ساختارهای اجتمهاعي-ا تصهادی را مهوثر بهر
توليد علم ميداند .از ايهن منظهر توسهعه علهم بها پيشهرفتهای
ا تصادی-فنعتي جوامع در رابطه مستقيم رار دارد .به طوری
كه ،مايکل گيبونز با انتشار كتاب جديد خود رابطه نوين علم و
1. Marx. K
2. Weber
3. Mannheim. K
4. Merton
5. Gibbons. M
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فراهم كرد .تعامل بين اين مکهانههای دانهش بهه انیجهاری در
تعداد پيوستگيهای متقابهل و تركيهب ههای ممکهن دانهش و
مهارت انجاميد .نتيجه اين فرايند را ميتوان به مثابه ي نظام
توليههد دانههش دارای توزيههع اجتمههاعي توفههي كههرد كههه در
ارتباطهات فزاينههدهای در سراسههر مرزهههای نهههادی موجههود ر
ميدهد .برآيند اين وضعي  ،شبکهای اسه كهه گهرهههای آن
اكنون در سراسر جهان كشيده شده و ارتبهاط و پيوسهتگي آن
روز به روز افزايش مييابد .زمينه های كاربرد غالبا مکانههايي
برای مسايل فکری چالش برانگيزاند به طوری كه درگيهری در
شههيوه دوم ،اجههازه دسههتيابي يههه ايههن مسههائل را و وعههدههههای
همکاری نزدي با متخصصاني با مايهها و درونمايههای متنهوع
را ميدهد [.]28
بنابراين گيبونز و همکاران به عامل مهمي بر شهيوه جديهد
توليد دانش و همچنين عامل رشد و توسعه علم تاكيهد كهرده-
اند .آنها با بيان اينکه تحول مشترک جامعه و دانهش فراينهدی
جديد در توليد علم (حساس به زمينه) به وجهود آورده اسه ،
به طور آشکار توليد دانش جديد را به درخواس و طلهب علهم
از سوی جامعهه و بخصهوص سهاختارهای ا تصهادی و فهنع
همبسههته كههردهانههد[ .]29از نگههاه آنههها مسههائل و مشههکالت
اجتمههاعي_ا تصههادی جديههد همههراه بهها مجموعههه تحههوالت
تکنولوژيکي و ارتباطي در جامعه ،توليد علهم نهويني را در پهي
داشته اس  .به طوری كه ،در حال سنتي توليهد علهم ،رابطهه
ميان جامعه و علم رابطه تعاملي و همسازی دروني بود امها ،در
شيوه جديد رابطه جامعه و دانش رابطه تعاملي ي سويه مي-
باشد .در اين شراي  ،علم بهرای پيشهرف و كسهب اعتمهاد در
جامعه نيازمند تبعي از خواسته های مقتدرانهه جامعهه مهي-
باشد .از اين رو ،درههای نههاد علهم و تحقيقهات و پژوهشههای
علمي بيش از پيش بر روی تقاضاهای اجتماعي-ا تصهادی بهاز
ميشوند .پيونهدهای سهنتي علهم و جامعهه در ايهن حاله بهه
پيوندهای بسيار نزديکتهر و هوی تهری تبهديل مهيشهود كهه
بازشناسي علم از جامعه را مشکل خواهد كهرد[ .]31چنانچهه،
علم جديد علم حسهاس بهه زمينهه مهيباشهد كهه گیتگوهها و
تقاضاهای جامعه با دانش را در تمامي مراحل تحقيقهاتي خهود
اعمال ميكند .علم جديد وجود خود را بيش از ههر عهاملي بهه
بازار متکي ميداند و برای پيشرف خود نيازمند پاسخگويي به
تقاضاهای بازار ميباشد .در اين شراي نهادهها و سهازمانههای

ساختارهای اجتماعي-ا تصادی را مورد تاكيد هرار داده اسه .
از ديدگاه گيبونز ،په از پيشهرف ههای فهنعتي-ارتبهاطي و
تحول وسايل ارتباط جمعي جامعهه جديهدی بهه وجهود آمهده
اس  ،كه نيازمنهدی بهيش از پهيش فهنع بهه علهم يکهي از
مشخصه های افلي اين جامعه اس ؛ چنانکهه جامعهه جديهد،
زيس جهان نويني را نيز برای علم ترسيم كرده اس .
الف) رابطه جدید علم و نهادها اجتماعي

گيبونز و همکاران در كتاب (توليد جديد دانش از چرخش
كلي در شيوه جستجوی دانش سخن ميگويند .بهه نظهر آنهها
فعالي پژوهشي جديهدی هههور كهرده اسه كهه از انسهجام
متیاوتي برخوردار اس  .اين شيوه جديد توليد دانش (شيوه،)2
از شيوه توليد دانش مبتني بر رشته (شيوه )1كه در دانشگاهها
رايج اس  ،متمهايز مهيباشهد .در شهيوه جديهد توليهد دانهش
دانشمندان در تالش هستند كه همبستگي جديدی ميان علهم
و مشکالت و تقاضاهای اجتماعي -ا تصادی جامعه ايجاد كنند.
به طوری كه ،علم (مسئولي پذيری)( ،پاسخگويي) و (كاربردی
بودن) بيشتری را بهرای خهود متصهور خواههد شهد[ .]26آنهها
استدالل ميكند ي تغيير بزرگ در راه دانش علمي به وجهود
آمده اس چنانچه ،فشارهای وارده بر علهم از سهوی جامعهه و
فنع  ،علم را تابع نظر مشتريان جديد خود هرار داده اسه .
مشتريان جديد علم ،دانش را برای حل مشکالت گوناگون خود
با سازوكار عملي نويني به استخدام گرفتههانهد[ .]27گيبهونز و
همکاران علل هههور شهيوه جديهد دانهش را در درون جامعهه
جستجو ميكند:
با وجود موفقي فهراوان شهيوه اول در طهي سهالها ،تعهداد
فارغ التحصيالن دارای آموزش در زمينه امور پژوهشي و برخي
از مهارتهای تخصصي چنان افزايش ياف كه امکان جذب آنهها
در درون ساختار رشهتهای زنهدگي آكادميه وجهود نداشه .
برخي از اين افراد در آزمايشگاههای دولتهي و برخهي ديگهر در
بخش فنع جذب شدند و ديگران نيز آزمايشگاههها ،هسهته-
های فکری و دفاتر مشاورهای خود را تاسي كردند .در نتيجه
تعداد اماكني كه در آنها پژوهش كيیي ميتوانس انجام شهود
افزايش پيدا كرد .اين افراد و سازمانهای آنها ،منهابع فکهری و
زمينه اجتماعي شيوه جديد توليد دانش را شکل دادند .توسعه
حمل و نقل و فناوری اطالعات هرفيه تعامهل ايهن مکانهها را
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اين برنامهها در تالش هستند اولويه ههای پژوهشهي را شهکل
دهند و هرفيه ههای پژوهشهي را بهرای نزديکهي بها نيازههای
ا تصادی و اجتماعي را مشخص كنند؛ ب) سطح ملي :دول ها
و نهادهای سياسي -اجتماعي (وزارتخانه ها) بهرای پيشهرف و
توسعه درون جامعه به سياس گذاری ههای علمهي مسهتمری
دس ميزنند .آنها با شناسهايي هرفيه هها و امکانهات درونهي
خود تالش مهيكننهد تها بتواننهد علهم را در خهدم نيازههای
اجتماعي-ا تصهادی جامعهه خهود اسهتخدام كننهد؛ ج) سهطح
سيستمي :در بسياری از كشورها شوراهای پژوهشهي بهه طهور
فزاينده ای تقوي ميشوند .اين شوراها در تهالش هسهتند تها
نيازهای تحقيقاتي را شناسايي و چگهونگي انجهام تحقيقهات و
پژوهشها را در راسهتای ايهن نيازهها برنامهه ريهزی كننهد .بهه
موجب اين شوراها بهترين پيشنهاد تحقيهق بها بررسهي د يهق
شناسايي و طر ريزی ميشود .دومين عنصهر مههم در تحهول
زيس جهان علم ،تجاری شدن تحقيق اس  .ايهن خصوفهي
از دو طريق فورت ميپذيرد .نخس  ،با عهدم كیايه بودجهه-
های تحقيقي و پژوهشي عمومي ،محققان به طهور فراينهدهای
در جستجوی پيدا كردن جايگزيني در ايهن خصهوص هسهتند.
دوم ،دانشگاهها و سهازمانههای مشهابه "دارايهيههای فکهری"
محققان خود را در اختيار سازمانها و نهادهای فنعتي بهه ازا
حماي های مالي ميگذارنهد .سهومين عنصهر مههم در تحهول
زيس ه جهههان علههم جههوابگههويي و مسههئولي پههذيری علههم
اس [ .]32از اين رو ،افزايش تاكيد بر روی دانش در جامعهه و
فمای علمي را ميتوان ناشهي از ايهن عامهل دانسه  .بهر ايهن
اساس ،معيارها و ضوابطي خاص برای ارزيابي چگهونگي انجهام
تحقيقات و نتايج حافل از آن وجهود خواههد داشه  .در ايهن
شراي ارزشها و هنجارهای نههادی علهم در الگهوی معرفتهي
مرتون ديگر كهارايي الزم را بهرای اثربخشهي و كيیيه علمهي
تحقيقات و نتايج علمي را نخواهنهد داشه  .بلکهه ضهوابطي از
خارج از فمای دانشگاه و اجتماع علمهي بهرای ارزيهابي علمهي
فورت بندی ميشوند كه تمامي مراحل و سازوكارهای عملهي
تحقيقات علمي را دربر خواهد گرف .

دولتي چون گذشته اعتبارات و هزينه ههای تحقيقهاتي علهم را
تامين نخواهنهد كهرد و بخهش خصوفهي اعتبهارات پژوهشهي
نهادهای علمهي را تهامين خواههد نمهود .بنهابراين پيشهرف و
توسعه بخش خصوفي با رشد و توسعه علم و تامين اعتبهارات
و تسهيالتي الزم برای نهادهای علمي همبستگي بسيار زيهادی
دارد .در اين حال استقالل نهادی علم در تمامي سطو و بهه
خصوص سطح تعيين سياس گذاری علمي تمعي خواهد شد
و شراي جديد در محي بازار ،سياس های علمهي و اولويه -
های پژوهشي و تحقيقاتي نهاد علم را تعيين خواههد كهرد .بهر
اساس چنين تحوالتي اس كه گيبونز و همکهارانش از تحهول
((زيس جهان علم)) سخن به ميان ميآورند[.]31

دولت

اقتصاد

نمودار :2رابطه تعاملي يه

نهاد علم

اجتماع

سهويه و درههم تنيهدگي نههاد علهم بها

نهادهای اجتماعي در الگوی معرفتي گيبونز

1

ب) زیست جهان نوین نهاد علم

از ديدگاه گيبونز تحول زيس جهان علم در شهيوه توليهد
جديد دانش را ميتوان در سه حهوزه مهورد بررسهي هرار داد:
نخس  ،هداي اولوي های پژوهشي دوم ،تجاری شدن تحقيق
و سوم ،مسئولي پذيری علهم .اولهين عنصهر در تحهول جديهد
افزايش خواس "هداي اولوي ها" مي باشد .اين عمل در سه
سطح شکل مي گيرد .ال ) سطح فراملهي :اسهتمرار چهارچوب
برنامههای علمي اروپا به عنوان ي نمونهه ابهل رويه اسه .

 .1نمودار باال جه تسهيل توفهي رابطهه نههاد علهم و سهاختارهای ا تصهادی -
اجتماعي در الگوی معرفتي مايکل گيبونز ارائه گرديده اس .
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گذشته علم در شراي جديد تمعي مهيشهود و علهم هويه
خود را بايد در بسترها و زمينههای كهاربردی و عملهي بدسه
آورد .بر اين اساس( ،علم مقدس و مستقل گذشهته) بهه (علهم
خدمتگذار و وابسته) تبديل ميشود .تحقيق حاضر با آگاهي از
كاستي دستگاه میهومي خود در تالش اس كه تالشههای در
دس ا دام برای بوميكردن علم جامعهه شناسهي در ايهران را
براساس الگوی معرفتي گيبونز مورد بررسي رار دهد .بنابراين،
تحقيق حاضر با تطبيق دو شرط اساسي مطر شده برای رشد
و توسعه دانش بهر اسهاس مهدل نظهری حاضهر )1-نيازمنهدی
جامعه و ساختارهای -ا تصادی به علم بهرای پاسه گهويي بهه
مشکالت اجتماعي-ا تصادی  )2شهکل گيهری زيسه جههان
نوين علم بر اثر سياس گذاری های علمي ،تجاری شدن علهم
و مسئولي پذيری علم در برابر جامعه -با ا دامات اخير جه
بومي سازی علم جامعه شناسي در ايران از جهه امتنهاع ،بهه
آسيب شناسي تالش های در دس ا دام خواهد پرداخ .

مسئوليتپذیر علم

نهاد علم

تجار شدن تحقيق

هدایت اولویت ها
پژوهشي

نمودار  :1زيس جهان علم در الگوی معرفتي گيبونز

1

بر اساس اطالعات مطر شده ،شيوه جديهد توليهد دانهش
(الگوی گيبونزی) بهر دو عامهل مههم در توليهد علهم در عصهر
كنوني اشاره دارد :نخسه  ،عوامهل و سهاختارهای اجتمهاعي-
ا تصادی فشارهای بسهياری بهر نههاد علهم جهه پاسهخگويي
دانش به مشکالت اجتماعي و ا تصهادی وارد سهاخته انهد .بهه
طوری كه ،جامعهه (دوله و نهادههای اجتمهاعي) بهرای حهل
مسايل دروني خود علم را بيش از پيش به يهاری مهيطلبنهد و
همچنههين ا تصههاد و فههنع بههرای توليههدات فههنعتي خههود و
مشکالت دروني ناشي از آن ،با ارائه بودجههای مالي تحقيقهات
و پژوهشهای علمي را برای پيشرف های مورد نيهاز خهود بهه
درون فحنههای كاربردی تر وارد كهرده انهد .در ايهن شهراي ،
علم از درون دانشگاه های سنتي به متن جامعه كشانده خواهد
شد كه نتيجه آن (دانش وابسته به زمينه) مي باشد .در نتيجه،
در شراي جديد علم اعتماد و هوي خهود را در درون جامعهه
جستجو مي كند .از اين رو ،درهای خود را بر روی جامعهه بهاز
خواهد كرد .دوم ،بر اسهاس چنهين تحهوالتي( ،زيسه جههان
جديدی) برای علم شکل خواهد گرف كهه بها (زيسه جههان
سنتي) در تعارض مي باشد .در اين شراي  ،علم تابع سياس -
گذاریهای علمي ،تجاری شدن و همچنين مسهئولي پهذيری
در برابر درخواس های جامعه ،نهادههای اجتمهاعي-ا تصهادی،
فنع و تکنولوژی خواههد بهود .از ايهن رو ،اسهتقالل نههادی

 -9رابطه جامعه و نهاد علم در ایران
الف) عدم ارتباط و تعامل علم و جامعه

نهاد علم جديد در جامعه ايران بر اثر انتقال و اشاعه اجتماعي-
فرهنگي موجودي يافته اسه  .اگهر دسهتاوردها و يافتههههای
علمي را در الب كتاب ،مقاالت و مجالت را به عنوان عنافری
كه در الب نهاد علم" ،جسم علم" و انگيزه و شهور خواسهتن
علههم را در الههب ارزشههها و هنجارهههای فرهنگههي "رو علههم"
بدانيم ،نه تنها رو علم تهاكنون از درون جامعهه ايهران شهکل
نيافته اس  ،بلکه جسم علم نيز در شهراي نابسهاماني بهه سهر
ميبرد .نهاد علم در جامعه ايهران تهاكنون نتوانسهته اسه بهه
اهداک و برنامه های سياس گذاری شده برای آن دس يابهد.
يکي از داليل اساسي اين نابساماني ،عدم داد و ستد مسهتمر و
پويای نهاد علم با محي پيرامون اسه [ .]33در وا هع علهم و
جامعه دو بخش جدا از ههم در ايهران هسهتند كهه بهر اسهاس
الزامات دروني خود طي مسير ميكنند .زيرا نهاد علم بر اساس
تمايز پذيری نههادی از درون سهاختارها و نهادههای اجتمهاعي
جامعهه ايهران موجوديه نيافتهه اسه  .از ايهن رو ،بها محههي
پيرامون خود بيگانه اس .
نهاد علهم در ايهران نهه تنهها بها سهاختارهای اجتمهاعي-
فرهنگي بلکه با ساختارهای اجتماعي-ا تصهادی جامعهه ايهران

 .1نمودار باال جه تسهيل توفي زيس جهان نهاد علم در الگوی معرفتي مايکل
گيبونز ارائه گرديده اس .
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ارتبهاطي ،تعههاملي و كههاركردی بهها ديگههر نهادهههای اجتمههاعي-
ا تصادی برای نهاد علم در نظر گرفته شده اس  ،ناتوان اسه .
به طوری كه ،در سطح سياس گذاری علمهي در برنامهه ههای
اول ،دوم و سوم توسعه در بخش سياس گذاری ههای علمهي
بيشتر به افهزايش و كيیيه نيهروی انسهاني تحصهيل كهرده و
امکانات آموزشي توجه شده اس و به رابطه مناسب ميان علم،
جامعه ،ا تصاد و فنع بهرای توسهعه علمهي توجههای نشهده
اس [ .]41نتايج چنين فرايندی تهاكنون فقهدان مسهئولي و
عدم پاسخگويي علم به مسائل و مشکالت اجتماعي-ا تصهادی
در درون جامعه بوده اس .

تعامل الزم را نهدارد .بهه طهوری كهه ،سهاختارهای اجتمهاعي-
ا تصادی و همچنين نهادهها و سهازمانهها فهنعتي نيازمنهدی
خافي به نهاد علم در درون خود ،احساس نميكنند[ 34و 35
و  36و  37و  38و  .]39حتي بر خالک اين امر ،نهاد علم بيش
از ساختارها ،نهادها و سازمانهای اجتمهاعي-ا صهادی جامعهه
ايران ،برای موجودي خود ،نيازمند آنهها مهيباشهد .بهيشه ،
يکي از عوامل اساسهي ايهن بيگهانگي و متکهي بهودن علهم بهه
جامعه ،وابستگي جامعه و ا تصاد ايران به نیه اسه  .ا تصهاد
نیتي ايران به دليل آنکهه متکهي بهر سهرمايه مهالي اسه  ،بهه
سرمايه انساني نيازمند نيس  .از اين رو ،ا تصادی دانشبر نمي
باشد .به دليل اين امر و حتي بهه دليهل كوچه بهودن بخهش
خصوفي در درون جامعه ايران ،نياز نهادهای دولتي ،اجتماعي
و ا تصادی و حتي فنع به علم بسيار پايين ميباشد .به ايهن
دليل نههاد علهم در ايهران در يه رابطهه كهاركردی بها ديگهر
نهادهای اجتماعي-ا تصادی رار ندارند و با جدايي و بينيهازی
كاركردی زيس ميكند .اين امر چندين پيامد آشهکار و نههان
در پي داشته اس كه به فورت مختصر ميتوان به پيامهدهای
زير اشاره كرد:

دولت

نهاد
علم
اجتماع

)1پايين بودن سطح اشتغال در ميان افراد تحصهيل كهرده؛
 )2شکلگيری و تحقق پديده فرار مغزها؛  )3پايين بودن سطح
توليدات علمي؛  )4انتقال دانش توليهد شهده در درون جامعهه
ايران به كشورهای ديگر از طريق انتشار مقاالت در مجله ههای
خارج از كشور؛  )5تمعي نهاد علم بهرای پويهايي الزم جهه
كسب اهداک برنامهريزی شده؛  )6پهايين بهودن سهطح تعامهل
ميان نهاد علم و نهادهای اجتماعي-ا تصادی؛  )7پهايين بهودن
بودجههه تحقيقههاتي و پژوهشههي نهههاد علههم؛  )8عههدم انعکههاس
نيازهای جامعه در دستاوردهای علمي؛  )9بهي اعتمهادی علهم
در اذهان افراد جامعه؛  )11غير پروبلماتي بهودن تحقيقهات و
دستاوردهای علمي؛  )11غالب بودن بعد آموزش بر پژوهش.
چنين رابطهه ای ميهان نههاد علهم و محهي پيرامهوني در
جامعه ايران را مي توان به ((ناهمزماني)) تعبير كرد .نهاد علهم
در ايران حيات و زندگي را در وجود خود احسهاس نمهيكنهد.
حيات و زندگي را ميتهوان اثهر گهذاری و تحهرک و تغييهر در
محي توفي كرد .علم در ايران موجود زندهای نيس  .به اين
دليل ،در رسيدن به اهداک و برنامههايي كهه بهدور از مالحظهه

اقتصاد

نمودار  :9تعامل گسسته نامناسب و بدون جه نهاد علم با
1
نهادهای اجتماعي ايران
ب) عدم گشودگي و پذیرش علم جامعهشناسي از سو جامعه

ناتوانايي و ناكارآمدی مطر شده نهاد علم در جامعه ايهران در
تمامي حوزه های علمي آن ابل روي ميباشد .زيرا اين حوزه
های علمي بر اثر انتقال و اشاعه اجتمهاعي-فرهنگهي بهه درون
ساختارهای اجتماعي ايران وارد شدهاند و موجوديه آنهها بهر
اساس تمايزپهذيری كهاركردی و تعامهل مناسهب بها نهادههای
اجتماعي_ا تصادی نبوده اس  .نههاد علهم جامعههشناسهي در
ايران نيز از چنين ويژگيای مبرا نيس [ .]41بررسيهها نشهان
ميدهد علم جامعهشناسي په از گذشه  61سهال از پايهه-
گذاری آن در جامعه ايران از نظهر توليهد دسهتاوردهای علمهي
تیاوتي آشکاری با سالهای آغازين ورود ايهن رشهته در ايهران

 .1نمودار باال جهه تسههيل توفهي رابطهه نههادعلم و سهاختارهای ا تصهادی -
اجتماعي در ايران ارائه گرديده اس .
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سهاختارها بررسههي مهيشههود) )1 :فقهدان ههدرت عقالنيه در
جامعه )2 ،تعارض بکارگيری دستاوردهای علم جامعه شناسهي
با حوزه سياس و ديهن )3 ،حساسهي سياسهي و مهذهبي در
بررسي مسائل اجتماعي )4 ،تعهارض مبهاني فلسهیي_معرفتهي
اين علم با مبهاني فلسهیي_معرفتهي فرهنه و تمهدن جامعهه
ايران )5 ،تعهارض ميهان شهراي متیهاوت اجتمهاعي–تهاريخي
جامعه ايران با زمينه های فورتبندی دستاوردها و يافتههههای
جامعه شناسي موجود ،مهمترين داليل ناكارآمدی علم جامعهه
شناسي مطر گرديد[ 48و  49و  51و  51و  52و  53و  54و
 55و .]56

ندارد .خاستگاه علم جامعهشناسي در ايران متهاثر از دو دسهته
عوامل و نيروهای اجتماعي بوده اس .
از سويي عوامل اجتماعي چون ههور دول نوين و نياز بهه
ايجاد نهادهای مدرن برای اداره جامعه توجه به علوم انسهاني و
باالخص جامعه شناسهي در خصهوص جمهع آوری اطالعهات و
تجزيه و تحليل آنهها و حتهي مشهاوره بهودن ايهن علهوم بهرای
برنامهريزی كالن در راس هرم درت سياسي بر شهکل گيهری
جامعهشناسي در ايران تاثيرگذار بوده اس [ .]42از سوی ديگر
ميتوان به عوامل فکری موثر بر شکل گيری جامعهشناسهي در
ايران چون رواج انديشه نوگرايي در كشور كه نه تنها در سطح
تکنولوژيکي بلکه در سطح فرهنگي ابل بول جلوه گهر شهده
بود ،نیوذ انديشه ههای سياسهي چهز از جملهه انديشهه ههای
ماركسيستي در كشور كه اين خود در گسترش ادبيات جامعهه
شناسي در كشور و توجه به اين علم تاثيرات عميقي گذاش و
اعطا نقش ايدئولوژيکيای كهه روشهنیکران ايرانهي بهرای بيهان
نظرات خود در جه مخالی با نظام اجتماعي -سياسي و ه
و نظام معرفتي -فرهنگي سنتي حاكم در جامعه بهه ايهن علهم
دادند ،اشاره كرد[.]43
نقش عوامل و نيروهای اجتماعي و فکری در شهکلگيهری
جامعهشناسي در ايران بر خالک نقش همين عوامهل و نيروهها
در شکلگيری جامعهشناسهي در اروپها كهه عهواملي درون زا و
درون ساختاری بهوده انهد[ 44و  45و  ،]46عهواملي بهرونزا و
برونساختاری ميباشند .بر اين اساس ،بر خالک جامعهشناسي
در غرب كه پاسخي به پرسش اجتماعي – فکری دنيای غهرب
بههود ،جامعهههشناسههي در ايههران پاسههخي بههدون پرسههش بههوده
اس [ .]47بررسي علل و عوامل ناكارآمدی جامعهشناسي مي-
تواند عدم كهارايي و اثربخشهي نههاد علهم جامعهه شناسهي در
ايران-كه ناشي از عدم تعامل ،تمهاد و ناهمزمهاني نههاد علهم و
ساختارهای اجتماعي-ا تصادی در ايران اس -را بيش از پيش
نمايان سازد.

 در سطح ميانه (منظور از سطح مياني ،در نظر گهرفتنمجموعه عوامل دخيل در جامعه شناسي از جمله سازمانههای
تحقيقاتي ،نهادهای آموزشي و سازمان های برنامهه ريهزی و ...
اس در اين برداش رويکرد بررسي وضعي جامعهه شناسهي،
درونگر اس ) )1 :ضهع مهديري علمهي و تمركهز گرايهي در
زمينه برنامه ريزی های علمهي )2 ،ضهع ارتبهاط و مبهادالت
علمي بين مراكز علمي و تحقيقات (داخلي و خارجي) ،دانشگاه
و مردم و دانشگاه و مراكز اجرايي )3 ،عدم شکل گيری اجتماع
علمههي )4 ،ضههع منههابع اطالعههاتي ،آموزشههي و پژوهشههي)5 ،
كمبود منابع مالي و تسهيالت ،به عنوان علل ناكارآمهدی علهم
جامعه شناسي بيان شد[ 57و  58و  59و  61و  61و  62و 63
و  64و  65و  66و  67و  68و  69و  71و .]71
 در سطح خدرد (در ايهن سهطح رفتهار كنشهگر عرفههجامعه شناسي مهورد بررسهي هرار مهيگيهرد ايهن سهطح بهه
كنشگران عرفه جامعه شناسي چهون اسهتادان ،دانشهجويان و
نقش هايي كه در اين مجموعه بر عهده ميگيرند منحصر مي-
شود) )1 :ضع ارتباط و تعامالت علمي ميان استاد و دانشجو،
 )2عدم تبعي از ارزشهها و هنجارههای هنجهاری و شهناختي
مورد وفاق )3 ،عهدم وجهود سهن فکهری و روشهي خهاص در
فمای علمي )4 ،پراكندگي نظری و روششناختي در تحقيقات
و پژوهش ها و عدم پيروی از مباني بينشي و روشي مشهخص،
 )5بيگانگي شناختي استادان و دانشجويان با فمای اجتماعي-
ا تصادی جامعه )6 ،ضع آموزش و پژوهش در سطح اسهتاد و
دانشجو )7 ،سختي معيش استادان )8 ،ورود افراد كم عال ه و
كم استعداد به اين حوزه را عوامهل مهوثر بهر ناكارآمهدی علهم
جامعه شناسي توفي نمودند[.]72

 در سطح كالن (منظور از سطح كالن سطحي از حياتاجتماعي اس كه ساختارهای اجتماعي ،فرهنگي ،ا تصهادی و
سياسي پهن دامنه رار گرفتهاند .در اين سطح جامعه شناسهي
به منزله جزئي از ي كلي تهاريخي مطهر اسه و تقابهل و
تماد يا همنهوايي آن بها سهاختارها ،عله ناكارآمهدی در نظهر
گرفته ميشود و به منزلهه نهوعي معرفه در ارتبهاط بها ديگهر
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آموزشي و پژوهشي (مقايسه شود بها :عوامهل ناكارآمهدی علهم
جامعه شناسي در سطح ميانه).

در ي جمع بندی كلي مهي تهوان بيهان كهرد ،نههاد علهم
جامعه شناسي در ارتباط با ديگر نهادههای اجتمهاعي (دوله ،
ديههن ،اجتمههاع ،ا تصههاد) نههه تنههها (پاسههخگوی) نيازههها و
(مسئولي پذير) در حل مسائل و مشکالت نمهي باشهد ،بلکهه
پيش نيازهای اساسي بومي شهدن در جامعهه ايهران را نهدارد.
زيرا نهاد علم جامعه شناسي:

 ارتباط غيركاركردی و نامناسب با نهادههای اجتمهاعي،
نه تنها به رابطه بيرونهي نههاد علهم جامعهه شناسهي بها ديگهر
نهادهای اجتماعي تاثيرات مخربي بر جای گذاشته ،بلکهه نههاد
علم جامعه شناسي را از درون بها مشهکالت عديهده ای مواجهه
ساخته اس  .به طوری كه ،بيگانگي شهناختي جامعههشناسهان
ايراني با فمهای اجتمهاعي_ا تصهادی ايهران ،عهدم نهادمنهدی
هنجاری و شناختي (در تبعي از ارزشها و هنجارهای هنجاری
و شههناختي مههورد وفههاق و مبههاني نظههری و روششههناختي در
تحقيقات و پژوهش ها) ،غلبه بعد آموزش بر پهژوهش ،سهختي
معيش اساتيد و محققان ،كهم عال هه گهي و بهي عال هه گهي
دانشجويان ،محققان ،پژوهشگران و اساتيد ،از ويژگي های بارز
علم جامعه شناسي در ايران اس .
در نتيجه اين شراي ( ،همچنان كهه اطالعهات نشهان مهي
دهند) مي توان بيان نمود كه نه تنها تعامل سهازنده و مناسهب
ميان نهاد علم جامعه شناسهي و ديگهر نهادههای اجتمهاعي در
ايران وجود ندارد ،بلکه (زيس جهان) نهاد علم جامعه شناسي
در ايران در وضعي مناسب حياتي رار نگرفته اس  .به طوری
كه )1 ،نيازها و خواسته های اجتماعي الزم برای توليد ،رشد و
توسعه (علم جامعهشناسي موجود) با نهاد اين علم گره نخورده
اسهه ؛  )2مسههئولي بررسههي و تبيههين مسههائل و مشههکالت
اجتماعي از سوی جامعه به نهاد علم جامعه شناسي اعطا نشده
اس ؛  )3منابع مالي ،امکانات ،تسههيالت الزم بهرای تحقيهق و
پژوهش جامعه شهناختي و پاسهخگويي بهه نيازهها و خواسهته
های اجتماعي وجود نهدارد؛  )4سياسه گهذاری ههای الزم و
ضروری علمي برای مسئولي پذيری علهم جامعهه شناسهي در
ارتباط با مسائل ،مشکالت ،نيازهها و خواسهته ههای اجتمهاعي
فورت نرذيرفته اس  .نموادر شماره  4به وجههي مناسهب تهر
مي تواند شراي حياتي زيس جهان نهاد علم جامعه شناسهي
در ايران را توفي نمايد.

 به دليل مباني فلسهیي و معرفتهي متیهاوت بها فمهای
اجتماعي و فرهنگي جامعهه ،از سهوی ارزش هها و هنجارههای
فرهنگي جامعه ايران حماي و پذيرش الزم و مناسب را كسب
نکرده و حتي در ارتباط با نهادهايي چون دول و دين (به اين
داليههل) مههورد بههي تههوجهي ،ترديههد و تحديههد ههرار گرفتههه
اس (مقايسه شود با :عوامل ناكارآمدی علم جامعه شناسهي در
سطح كالن)؛
 از آنجا كه وا عي ها و پديدههای سياسهي  -اجتمهاعي
– ا تصادی -فرهنگي جامعه ايران دارای شراي متیاوت زماني
و مکاني هستند؛ توانايي بررسي اين پديده ها و وا عي هها نهه
در دستاوردها و يافته های علم جامعه شناسي موجود در ايران
وجود دارد ،نه علهم جامعهه شناسهي و تیکهر جامعهه شناسهي
شراي  ،امکانات ،بسترها ،زمينه های مناسب و حتي خواس و
نياز الزم و ضروری را از سوی جامعه برای بررسي آنهها كسهب
كرده اس  .از اين روس كه ،نهاد علم جامعه شناسي در ايجاد
ارتباط و تعامل سهازنده بها نهادههای اجتمهاعي ديگهر (دوله ،
اجتماع ،ا تصاد) ،سازمان ها ،ادارات و مراكز اجرايي و ا تصادی
دارای مشههکالت عديههده ای اس ه (مقايسههه شههود بهها :عوامههل
ناكارآمدی علم جامعه شناسي در سطح كالن و ميانه).

 عدم ارتباط و تعامهل كهاركردی مناسهب بها نهادههای
اجتماعي و سازمان ها و مراكز اجرايي و ا تصادی چنهد پيامهد
مخرب برای نههاد علهم جامعههشناسهي در پهي داشهته اسه .
نخس  ،سوم ،عدم ارتباط و تعامل سازنده ،مناسب و دو سهويه
با مردم ،گروهها ،دسهتههها ،طبقهات ،ا شهار و ا هوام گونهاگون
جامعه؛ دوم ،عدم ورود به فحنه اجتمهاع جهه نيازسهنجي و
پاسههخگويي بههه مسههائل و مشههکالت ،شکسههتهشههدن مرزهههای
تصنعي و محکم غيرمنطقهي يکهديگر و گشهودهشهدن درههای
معرفتي بر روی جامعه؛ سوم ،كمبود منهابع مهالي ،تسههيالت،
امکانههات (تحقيقههاتي و پژوهشههي) و ض هع منههابع اطالعههاتي،
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نهههاد علههم در سههه حههوزه هههداي اولويهه هههای پژوهشههي،
تجاریشدن تحقيق و مسئولي پذيری علم ابل بررسي اسه .
نخس  ،برنامه ريزی راهبردی برای پاس گويي نههاد علهم بهه
مسائل و مشکالت اجتماعي  -ا تصادی؛ دوم ،تخصهيص منهابع
مالي و امکانات و تسهيالت تحقيقهاتي و پژوهشهي بهرای ورود
علم و دانش به بازار و ا تصاد؛ سوم ،تعههد و مسهئولي پهذيری
نهاد علم برای پاس گويي به نيازهها و خواسهتهههای بيهرون از
آن.
ديرينه شناسي علل و عوامهل شهکل گيهری نههاد علهم در
ايران نشان مي دهد ،نهاد علم بر اسهاس سياسه گهذاریههای
تعمدی و اشاعه ارزشههای فرهنگهي در جامعهه ايهران شهکل
گرفته اس  .اما ،علي رغم اين امر ،تالش های الزم برای ايجهاد
سازگاری و همبستگي مناسب و ارتباط و تعامل كاركردی موثر
و سازنده ميان نهاد علم و نهادهای اجتماعي (دوله  ،ا تصهاد،
اجتماع) فورت نرذيرف  .به طوری كه ،نهاد علم بهدور ارتبهاط
با ديگر نهاد های اجتماعي در جامعه ايران به حيات خود ادامه
مهي دههد و از ايهن روسه كهه مشهکالت و معمهالت بيهرون
ساختاری و دورن ساختاری آن همچنهان ادامهه دارد .يکهي از
مهمترين عوامل معمالت نهاد علهم در ايهران را مهي تهوان بهه
(عدم حمور علم در جامعه) دانس  .عدم حمور علم در جامعه
به معنای عدم توانايي جامعه بهه گهره دادن نيازهها و خواسهته
های خود با نهاد علم ،ايجاد مسئولي و تعهد برای آن و عهدم
پاس گويي از سوی نهاد علم بهه آنهها اسه  .نخسهتين شهرط
ورود علم به جامعه ،نيازآفريني نهادهای اجتمهاعي بهرای نههاد
علم اس  .زيرا تا زماني كه جامعهه بهه كانهاليزه كهردن (پاسه
گويي به مسائل و مشکالت از سوی علهم) نرهردازد ،نههاد علهم
دليل وجودی خود در جامعه را نخواهد داش  .اين امهر باعه
مي گردد ،نه تنها درهای جامعه بر روی نهاد علم بسته بمانهد،
بلکه گشودگي معرفتي علم بهر روی جامعهه فهورت نرهذيرد و
نهاد علم در محي اجتماعي خود (بومي) نگردد .به طوری كه،
عدم حمور نهاد علم در جامعه و ارتباط كاركردی و سازنده آن
با نهادهای اجتماعي دول  ،ا تصاد و اجتمهاع مهمتهرين عامهل
عدم شکل گيری بومي سازی علم در ايران مي باشد.
تالش های در دس ا دام برای بهوميسهازی علهم جامعهه
شناسي را ميتوان از منظر جامعهه شناسهي علهم و بهر مبنهای
الگوی معرفتي گيبونز آسيبشناسي كرد .علم جامعههشناسهي

عدم هدایت راهبرد
نهاد علم برا
مسئوليتپذیر در
برابر جامعه

نهاد علم

بي ارتباطي نهاد علم
با نيازآفریني
نهادها اجتماعي

عدم وجود منابع
مالي و امکانات
تحقيقاتي و پژوهشي

نمودار  :5زيس جهان نهاد علم جامعهشناسي در ايران

1

 -5نتيجه گير
بر اساس مدل نظری مايکل گيبونز ،نهاد علم نيازمند بسترها و
زمينههای اجتماعي  -ا تصادی مناسهب بهرای رشهد و توسهعه
ميباشهد .از نگهاه گيبهونز (بهرخالک الگهوی معرفتهي مرتهون)
ساختارهای اجتماعي -ا تصهادی و نهادههای موجهود جامعهه،
فشارهای جديدی را بر روی نهاد علم اعمهال كهرده اسه كهه
منجر به گشودگي نهاد علم بهر روی جامعهه شهده اسه  .علهم
جديد نيز با پهذيرش تعههد و مسهئولي اجتمهاعي-ا تصهادی،
تالشهای خود را معطوک به پاسخگويي به مشکالت و مسهائل
موجود در سطح جامعه رار داده اس  .از ايهن رو ،علهم جديهد
بر خالک علم سنتي ،دانش (حساس به زمينه) ميباشد .گيبونز
دليل ايهن امهر را تحهوالت اجتمهاعي ،ارتبهاطي ،تکنولهوژيکي،
ازدياد ارتباط های ميان رشته ای ،شکل گيهری سهازمان ههای
تحقيقههاتي و پژوهشههي خصوفههي ،عههدم اشههتغال در ميههان
تحصيلکردگان و كمبودهای مالي و امکاناتي نهاد علم مي داند.
اما ،از ديدگاه او پيامدهای اين تحهوالت ،تنهها تحقهق شهراي
مناسب گیتگوی جامعه با علم نيس  ،بلکه شکل گيری زيس
جهان نوين نهاد علم اس  .به طوری كه ،زيسه جههان نهوين
 .1نمودار باال جه تسهيل توفي زيس جهان نهاد علم جامعه شناسي در ايران
ارائه گرديده اس .
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ساختارهای اجتماعي-ا تصادی جامعه ايران ميباشند كه برای
برطرک ساختن آنها نهاد علم از درون جامعه شکل مييابد .بهر
اين اساس ،در اولين گام بايد مشخص سهاخ كهه نههاد علهم
جامعه شناسي برای پاسخگويي به كدام نياز بايد ((علم بومي))
توليد كند.

در ايران در چندين دهه اخير بها مشهکالت عديهده ای مواجهه
بوده اس  .عدم برخهورد فهحيح در شناسهايي علهل و عوامهل
نابسههاماني جامعهههشناسههي و همچنههين در اتخههاذ راهحلههها و
راهکارهههای مناسههب جه ه رفههع ناكارآمههدی ايههن رشههته بههر
نابساماني اين حوزه علمي افزوده اس " .بوميسازی" به عنوان
گیتماني جديد بر مهندسي اين رشته علمي با تغييهر تعمهدی،
بيش تاكنون بهه گونهه ای مجهرد مطهر شهده اسه  .ايهن
گیتمان با توجه به اينکه دارای نکات ابل تاملي ميباشهد امها
در شراي كنوني به دليل آنکه اين گیتمان بهه فهورت مجهرد
مطر شده اس  ،تحقق اهداک و سياس های برنامهريزی شده
اين گیتمان با مشکالت عديده مواجه خواهد شد .زيرا ،نخس ،
نهاد علم جامعه شناسي در جامعه ايران در ارتباط و تعامهل بها
ديگر نهاد های اجتمهاعي زنهدگي نمهي كنهد؛ دوم ،نههاد علهم
جامع ه شناسي بر مبنای توجه و پاس گويي به نيازها ،خواسته
ها ،مسائل و مشکالت اجتماعي در جامعه ايران حمهور نهدارد؛
سوم ،به دليل آنکه جامعه ايران نهاد علم جامعه شناسي را بهه
دورن خود راه نداده اس  ،علم جامعه شناسي درهای معرفتهي
خود را بر روی مسهائل ،مشهکالت ،وا عيه هها وپديهده ههای
اجتماعي ايران بسته نگه داشته اس  .از اين روس كه )1 ،بي
ارتبهاطي نهههاد علههم جامعههه شناسهي بهها نيههازآفريني نهادهههای
اجتماعي؛  )2عدم هداي راهبردی نهاد علهم جامعهه شناسهي
برای پاس گويي به نيازهها ،خواسهته هها ،مسهائل و مشهکالت
اجتماعي؛  )3عدم وجهود منهابع مهالي و امکانهات تحقيقهاتي و
پژوهشي مهمترين ويژگي ها و خصيصهه ههای زيسه جههان
نهاد علم جامعه شناسي در ايران اس .
در پايان مي توان پيشنهاد زير برای غلبه بر كاسهتي هها و
ضع های بومي سازی علم جامعه شناسي در ايران ابل ارائهه
مي باشند:

 نه تنها نيازها و خواسته هايي كه شکل گيری نهاد علم
در جامعه را ممکن مي سازد بايد مشخص و روشن باشد ،بلکهه
راه ها و كانال های ارتباطي گره خهوردن نههاد علهم بها نيازهها
وخواسته ها نيز مي بايس طر ريزی گردد .از ايهن رو ،علهي
رغم شناسهايي ،توفهي و معرفهي اههداک نههاد علهم جامعهه
شناسي ،مي بايس راه های ارتباط و اتصال نهاد علهم جامعهه
شناسي با اين اهداک بر اساس برنامه ريزی راهبردی (سياسه
گذاری های علمي) مشخص گردد.

 علم برای توليد نيازمند ميدان تحقيق اس  .بروكراسي
اداری و سازماني ،ا تصاد و فنع سرمايه بر و توجه اندک بهه
توسعه اجتماعي و فرهنگهي در ايهران موجهب شهده اسه تها
نيازمندی به علم در درون جامعه در سطح پاييني رار گيهرد و
ميدان تحقيق و پژوهش برای نهاد علم و به ويهژه علهم جامعهه
شناسي در ايران بسيار محدود گردد .بنابراين بهر خهالک مهدل
نظری تحقيق كه از گشودگي نهاد علم بر روی جامعه به عنوان
عاملي مهم در توليد دانش جديد سخن ميگويد ،بهرای شهکل
گيههری علههم جامعهههشناسههي بههومي در ايههران بايههد از نيههاز بههه
گشودگي جامعه بر روی نهاد علم سخن به ميان آورد .در ايهن
ميان توجهه بهه كارآمهدی و بهينهه سهازی بروكراسهي اداری و
سازماني ،كاهش وابستگي به نی  ،گسترش بخشهای فنعتي
و كشاورزی و ا تصهاد دانهش بنيهان ،توجهه وتاكيهد بهر سهطح
توسعه اجتماعي و فرهنگي جامعه ،مي تواند راهگشا باشد.

 منابع مالي ،امکانات و تسهيالت پژوهش و تحقيق يکي
از مهمترين پيش شرط ههای رشهد ،توسهعه و توليهد علهم در
جوامع اس  .اين امر در حيطه علهوم اجتمهاعي كهه موضهوع و
سوژه علم انسان و جامعه اس بسيار مهمتر و پر هزينه تر مي
باشد .بررسي سهم حوزه علوم اجتماعي از بودجه علمي جامعه
ايران در چندين دهه اخير نشان از عهدم توجهه بهه اهميه و
ضرورت سرمايهگذاری در حيطه علوم اجتماعي و به ويژه علهم
جامعهشناسي دارد كهه نيازمنهد بهازنگری و بازسهازی ويهژهای
اس .

 مسئوالن و سياس گذاران علمي كشور بهرای تحقهق و
توليد علم بومي (علمهي كهه سهازگاری الزم را بها سهاختارهای
اجتماعي جامعه ايران داشته باشد) ،بهي شه بايهد ارتبهاط و
تعامل مناسهب ميهان نههاد علهم جامعهه شناسهي و بسهترها و
زمينههای اجتماعي_ا تصهادی درونهي جامعهه ايهران را مهورد
بررسي ،واكاوی و توجه بيشتری رار دهند.
 نهاد علم برای كارايي و اثر بخشي مطلوب پيش از ههر
چيز نيازمند هدک اس  .هدک همان نيازها و مشکالت درونهي
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دانشگاه انقالب ،دوره جديد شهماره  :97فهیحه .21دفتهر همکهاری
حوزه و دانشگاه( ،)1373درآمدی به جامعهه شناسهي اسهالمي (:)2
مبههاني جامعههه شناسههي اسههالمي ،تهههران :سههم  .لهسههايي زاده،
عبدالعلي(زمستان  (( ،)1375موانع پژوهش علوم اجتماعي درايهران
)) ،رهيافهه  ،شههماره  :8فههیحه  .14سههروش ،عبههدالکريم (پههاييز
(( ،)1376نکاتي چند در مورد تحقيقات علوم اجتماعي در ايهران)) ،
نامه انجمن جامعه شناسي ايران ،مجموعه مقاالت شماره  :2فهیحه
 .11طباطبايي ،جواد( ،)1379ابن خلدون و علوم اجتمهاعي ،تههران:
انتشههارات طههر نههو .ههانعي راد ،محمههدامين و (( ،)1388 (....علههم
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 :13فیحه  .7عبهدالهي ،محمهد(پهاييز (( ،)1376روش شناسهي در
تحقيقهات اجتمههاعي )) ،نامههه انجمههن شناسههي در ايههران ،مجموعههه
مقههاالت شههماره  :2فههیحه  .7لهسههايي زاده ،عبههدالعلي( زمسههتان
 (( ،)1375موانههع پههژوهش علههوم اجتمههاعي درايههران )) ،رهياف ه ،
شههماره  :8فههیحه  .14لهسههايي زاده ،عبههدالعلي( پههاييز ،)1376
((مشکالت آموزشي رشته جامعه شناسي در ايهران )) ،نامهه انجمهن
جامعه شناسي در ايهران ،مجموعهه مقهاالت شهماره  :2فهیحه .19
تشکر ،زهرا ،يحيي علهي بابهايي(بههار(( ،)1378وضهعي تحقيقهات
اجتماعي خانواده و ازدواج در ايران)) ،در :وضعي تحقيقات فرهنگي
اجتماعي در ايران ،منوچهر محسني و مسعود كهوثری ،تههران :نشهر
رسش :فیحه  .71-33انعي راد ،محمد امهين( ،)1382ناهمزمهاني
دانش :رواب علم و نظامهای اجتماعي-ا تصهادی در ايهران ،تههران:
مركههز تحقيقههات سياسهه علمههي كشههور .ههانعي راد ،محمههد
امههين(بهههار(( ،)1385وضههعي اجتمههاع علمههي در رشههته علههوم
اجتماعي)) ،نامه علوم اجتماعي ،شماره  :27فیحه  .29آزاد ارمکي،
تقي (زمستان (( ،)1386جامعهه شناسهي در ايهران )) ،رشهد علهوم
اجتماعي ،شماره  :2فهیحه  .11آزاد ارمکهي ،تقهي( ،)1378جامعهه
شناسي جامعه شناسي در ايران ،تهران :نشر كلمه .آزاد ارمکي ،تقهي
(زمستان (( ،)1386جامعه شناسي در ايران)) ،رشد علوم اجتمهاعي،
شماره  :2فیحه  .11آزادارمکي ،تقهي ( (( ،)1387آمهوزش جامعهه
شناسي در ايران مشکالت و فرف ها)) ،مجله آموزش عالي ايهران،
شماره  :1فیحه  .26آزاد ارمکي ،تقي( ،)1389جامعه شناسهي علهم
منا شه بر انگيز در ايران ،تهران :نشر علم.
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