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فرهنگ چیســت؟ یک مفهوم گســترده که شامل 

ارزشــهاي اجتماعی و هنجارهاي موجود در جوامع 

بشـري و همچنین دانش، اعتقادات، هنرها، قوانین، 

آداب و رسوم، قابلیت ها و عادات افراد  می شود.

این انعطاف ناپذیر ترین تعریفی اسـت که میتوان از 

فرهنگ ارائه کرد. براي شـناخت معنی فرهنگ هیچ 

کدام از این کلمات کمکی به ما نمی کند.

یک راه ساده پیشـنهاد می کنم، بهپیشـینه ي ایران 

برگردیم. به زمان ایران باسـتان. ابزار و وســایلی که 

براي زیباسازي شـهرها و بناي خانه ها اسـتفاده می 

کردند، لباس و نوع پوشش، غذا، مراسمات مختلف( 

عید نوروز و شب یلدا و...) همه ي این ها  نشـــــان 

دهنده ي فرهنگ ایرانی در آن زمان است. با مقایسه 

اي کوتاه میتوانیم تغییر فرهنگ را از زمان باستان تا 

به امروز مشــاهده کنیم. سوالی پیشمی آید که آیا 

فرهنگ قابل تغییر اســــت؟ تغییر فرهنگ میتواند 

تاثیر یک فرد یا یک جریان باشـد، به طوري که  فرد 

منجر به اتفاق و تحول در یک گروه شـود و اگر گروه 

بتواند شیوه ي خود را حفظ کند و آن را انتشـار دهد 

پذیرش اجتماعی ایجاد میشـــود و به تبع آن تغییر 

اتفاق می افتد.

براي ثابت کردن اهمیت فرهنگ همین بس که اگـر 

آداب و رســوم هاي خوب دســتخوش تغییرات بد 

شــــــوند، نتیجه ي مطلوبی در گذر زمان نخواهد 

داشت. یکی از موارد با اهمیت، پاسداري از مقدسات 

و اخالقیات است که این روزها شخصـی سازي شده 

آن را میبینیم! متاسفانه این شخصـــــی سازي ها 

مولفه هاي ارزشمندي مانند گذشت، مهربانی، ایثار، 

شجاعت و براي هم زیسـتن را تحت شعاع قرار داده 

اند. چه بسا افرادي تحت تاثیرفرهنگ هاي بیگانه از 

این مولفه ها در جهت امیال شخصــی براي رسیدن 

به پسـت و مقام، مال نامشــروع و ارضاي شخصــی 

اســــتفاده می کنند. باید اتفاق هاي خوب را حفظ 

کرد، همانطور که هســــت، همانطور که باید باشد؛ 

امید اســـت که بتوانیم فرهنگ خوب و پاکمان را از 

بدي و کثیفی حفظ کنیم. نسـل جوانی تربیت کنیم 

که پاسـدار فرهنگ باشــند و براي نگهداري میراث 

ارزشمند چند صدهزار سالهمان تالش کند.

سردبیر سخن

زهرا نورزاده 

مدرنیته یا تجدد، شــــــکل متمایز و واحد نوعى زندگى 

اجتماعى است که جوامع مدرن بدان شـناخته مى شـوند. 

جوامع مدرن در اروپا از حدود قرن پانزدهم آشکار شدند.

در پى تحوالت بنیادین گسـترده علمى صنعتى، سیاسى، 

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در غرب، این سوال اساسى 

در اذهان سایر مردم جهان از جمله مردم ایران پدیدار شد 

که راز پیشــرفت غرب چیســت و چرا ما عقب مانده ایم. 

البته در الیه هاى ژرف و بنیادین این ســـوال نوعى عقده 

حقارت، درماندگى و جست و جوى هویتى تازه نهفته بود 

 الزم است بگویم باید به این نکته توجه کرد که این هویت 

واحد ابتدا در غرب و با توجه به نیازهاي فرهنگی و تمدنی 

خودش به وجود امده است. پس طبیعی است که استفاده 

و بهره برداري از آن در جامعه دیگري مانند ایـران متفاوت 

باشــد. اما با توجه به ســوال مطرح شـــده باید گفت که 

مدرنیته در غرب با دین سـتیزي آشـکار آغاز نمی شــود. 

فقط در یک مقطع از قرن 19 که بحث اصـــــــالحات و 

بازسازي دینی مطرح میشـود ممکن است گفته شود دین 

ستیزي بوده است ولی با توجه به آنچه گفته شد و تفاوت 

هاي فاحش فرهنگی و اجتماعی میان غرب و کشورهاي 

اسالمی مانند ایران میتوان گفت که مدرنیته و اسـالم تا 

حدودي در تقابل با یکدیگرند و نمی توان از آن چشـــم 

پوشی کرد. 

حدود دو قرن پیش سبک زندگی سنتی در ایران بیش از 

هر چیزي در ایران دیده میشد. با ظهور مدرنیته در ایران 

تاثیرات فراوانی در ســـــبک زندگی خانواده ها و تغییر 

روابط اعضـــــاي خانواده با یکدیگر نمایان شد. از اواخر 

حکومت  قاجار که  جنبه هایی از  مدرنیته  به  ایران راه 

. تفاسیر متفاوت از مدرنیته و چالش هایی که در تقابل با 

تفکر سنتی پدیدار شد، روند تغییرات را سرعت بخشید و 

به شکل هاي گوناگون در جامعه بروز پیدا کرد. 

از این رویکرد، می توان براي تقســــــیم بندي افراد به 

اندیشــه هاي سنتی و مدرن در جامعه امروز ایران به دو 

گروه تفکر که در جامعه پررنگ اسـت اشــاره کرد. اغلب 

آنانی که امروز در دســته ســنتی گراها قرار می گیرند، 

شباهت چندانی به سنتی هاي چند دهه قبل ندارند. این 

گروه از افراد جامعه علم و تکنولوژي را مطلوب می دانند. 

زهرا غنی آبادي

در پــــى تحوالت بنیادین 

گســــترده علمى صنعتى، 

سیاسى، اقتصادى، اجتماعى 

و فـرهنگـى در غــرب، این 

سوال اساسى در اذهان سایر 

مـردم جهان از جمله مـردم 

ایران پدیدار شــــد که راز 

پیشرفت غرب چیست و چرا 

ما عقب مانده ایم.

 ایا واقعا بین دین و مدرنیـته 

تقابلی وجود دارد؟ یا میتوان 

این دو را در کنار یکدیگـــر 

حفظ کرد؟ 

که ضــــــــــمیر ناخود آگاه و وجدان 

خودآگاهان به این امـــر را مـــى آزرد، 

مســـئله اى که تا کنون نیز تداوم یافته 

است.

غرب در طول بیش از چهار قـرن، در این 

فضـــا زندگی کرده؛ اما جامعه ایرانی از 

قرن 19 یعنی از حدود دویســــت سال 

قبل است که با آن مواجه شده و طبیعی 

اسـت اگر در این دوره دچار نوســانات و 

چالش هاي مختلفی شـده باشــد. اما با 

توجه به اینکه مدرنیته از غــــرب ظهور 

پیدا کرده اســــــت ایا واقعا بین دین و 

مدرنیته تقابلـــی وجود دارد؟ یا میتوان 

این دو را در کنار یکدیگر حفظ کرد؟ 

یافت و گـرایش به آن در میان عده اي 

پدیدار شـــد، چالش میان ســـنت و 

مدرنیته هم شـــکل گرفت. از آنجا که 

ایران منشــــــاء مدرنیته نبود و رشد 

طبیعــی و موزون فــرهنگ مدرن در 

بخش هاي مختلف صـورت نگرفته بود 

و با توجه به وســعت مفهوم این مقوله 

نو، افــراد و گــروه هاي مختلفــی که 

گرایش به مدرنتیه پیدا کردند هـریک 

تفســــــیر و  برداشت متفاوتی از آن 

داشــــتند و هرکس به جنبه اي از آن 

متمایل شد بدون آنکه آن را به صـورت 

یک کل و با در نظر گرفتن مبانی فکري 

و ارزشی ببیند.

مدرنیته در خانواده 
تحوالت ناشی از مدرنیته و تاثیر آن بر روي روابط اعضاي خانواده 
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این کتاب برگرفته از متن ســـخنرانی مرحوم دکتر 

شریعتی است.به کســــــی که م یخواهد دنیا را از 

دیدي فراتـر ببیند کمک مـ یکند که دنیا را آنگونه 

که باید بشناسد، در مورد اهمیت خویشـتن صحبت 

میکند و اینکه اگر حواسـمان نباشــد، م یشــویم. 

انسا ن ب یخود که آن خود خود واقعی نیسـت و یک 

خود پوشالی است. با چند اصطالح جامعه شناسـی 

و توضیح آ نها شروع میشود و به دلیل احساس نیاز 

ما به دین، تعاریف غلط و اشــــتباهی که از مذهب 

وجود دارد، مذهبی هاي افراطی و ســـنتی و بعد از 

این که نگاه آدم را نسـبت به مذهب و کلیشــه هاي 

مذهبی روشن م یکند، در ادامه راجب رسـالت هاي 

انسان سخن م یگوید. قسـمتی از کتاب: فرزندم! تو 

م یتوانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشــــــی، 

انتخاب کنـــــی. اما آزادي انتخاب تو در چارچوب 

حدود انسان بودن محصـور است. با هر انتخابی باید 

انسـان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادي و 

انتخاب سخن گفتن ب یمعنی اسـت، که این کلمات 

ویژه خداست و انســـــــــــان، و دیگر هی چکس، 

هی چچیز.انسان یعنی چه؟ انسان موجودي است که 

آگاهی دارد (به خود و جهان)، و م یآفـریند (خود را 

و جهان را)، و تعصب م یورزد، و م یپرستد، و انتظار 

م یکشــد، و همیشــه جویاي مطلق است، جویاي 

مطلق. این خیلی معنی دارد. رفاه، خوشــــبختی، 

موفقی تهاي روزمره زندگی و خیلی چیزهاي دیگـر 

به آن صــدمه م یزند. اگر این صـــفات را جزء ذات 

آدمی بدانیم، چه وحشــتناك است که م یبینیم در 

این زندگی مصـــرفی و این تمدن رقابت و حرص و 

برخورداري، همه دارد پایمال م یشود. انســـان در 

زیر بار سنگین موفقی تهایش دارد مســخ م یشود. 

علم امروز انســـان را دارد به یک حیوان قدر تمند 

بدل  م یکند.  تو،  هر چه  م یخواهی  باشی، باش 

اما آدم باش . . .

کتاب «انسان بی خود»

زهرا نورزاده
از تلفن همراه، خودرو، رایانه و سایر امکاناتی که 

دنیاي مدرن جهت ارتقاي وضــــــعیت رفاه و 

سرعت بخشـــی در ارتباطات فراهم کرده است 

اســـــتقبال می کنند با این حال اما از آنجا که 

بخش فکري و فرهنگـی مدرنیته را در تعارض با 

مبانی ارزشی خود تشخیص می دهند، مقاومت 

مـــــی کنند و مدرنیته را در همان جنبه هاي 

علمی و تکنولوژیک می پذیرند. به همین جهت 

گرایش به این جنبه هاي فرهنگی که بعضــی از 

آنها از سوي تفکر مقابل «نامشـــروع» تلقی می 

شود، موجب نگاه بعضـاً خصـمانه سنتی گراها و 

نوگراهاي امروز به اندیشه هاي گروه مقابل شده 

است. در واقع توجه نکردن به مبانی اصیل فکري 

و ارزشـی فرهنگ مدرنیته موجب شــده دو نوع 

تفکر غالب در ایران برابر هم قرار بگیرند و حاضر 

به هیچگونه سازش نباشند. 

گروهی از افراد هستند که 

تمایل زیادي به مدرنیـته 

نشان می دهند و عالوه بر 

گرایش به بهـره بـردن از 

تکنولوژي هاي نو و برخی 

دیگــر از ظواهــر دنیاي 

مدرن، به جنبه هایــی از 

فـرهنگ مدرن هم عالقه 

مند هستند که جزء مبانی 

اصــیل و حقیقی فرهنگ 

مدرن نیســــتند، بلکه 

بخشــی از آنها حتی جزء 

آفات مدرنیته محســوب 

می شــوند. آفاتی که هر 

اندیشـه و تفکري و حتی 

هر وســـیله و تکنولوژي 

مدرنـی هم در کنار مـزایا 

ممکن است داشته باشد.

در دسته بندي جامعه امروز، این 

دســـته را همچنان می توان در 

گروه سنتی گراها قرار دارد. گروه 

دیگر که در جامعه بســـــیارند، 

افرادي هسـتند که تمایل زیادي 

به مدرنیته نشـــان می دهند. و 

عالوه بر گرایش به بهره بـردن از 

تکنولوژي هاي نو و برخی دیگـر 

از ظواهــر دنیاي مدرن، به جنبه 

هایی از فـرهنگ مدرن هم عالقه 

مند هستند که جزء مبانی اصیل 

و حقیقی فرهنگ مدرن نیستند، 

بلکه بخشــــی از آنها حتی جزء 

آفات مدرنیته محســـــوب می 

شوند. آفاتی که هر اندیشــــه و 

تفکري و حتی هر وســــــیله و 

تکنولوژي مدرنـــی هم در کنار 

مزایا ممکن است داشته باشد.

اما، نکته ي مهم آن اســـت که در 

فرهنگ مدرنیته انچه اهمیت دارد 

احترام به حقوق دیگـران و مدارا و 

تجمل و رفـتار مــتمدنانه از خود 

نشـان دادن است که متاسفانه در 

ایران این مهم رعایت نمیشـــود و 

افراد سـعی در تخریب یکدیگر در 

این دو گروه دارند.

تنها راه حل کاهش ضــــــررات 

احتمالی ناشــی از مدرنیته از نظر 

اینجانب شــاید رعایت اعتدال در 

اســــتفاده از این فرهنگ و حفظ 

حــرمت افـــراد متفاوت از لحاظ 

فکــري، عقیدتــی و اجتماعـــی 

میباشد.

۴
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رویکرد عفاف و حجاب با تبلیغ خودنمایی و تبرج 

عفاف و حجاب واژه اي نام آشــنا اما غریب، واژه اي که 

قــریب به اتفاق بانوان در هـــر دوره اي از تاریخ آن را 

شـنیده اند و با آن مواجه بودند، واژه اي که از گذشــته 

مادران در گوش دختــران خود گفته اند اما آیا معناي 

واژه براي همه ما روشـن و واضـح اسـت و ما آنگونه که 

میشنویم، میفهمیم؟ یا صرفا مفهومی است مثل خیلی 

از مفاهیم دیگـــر که لق لقه زبان همه  مدعیان کار در 

حوزه عفاف و حجاب شده است! همان کســـــانی که 

ســـاالنه میلیون ها بودجه  به بهانه تبیین این مفهوم 

صرف میکنند. 

اما آیا واقعا تبیینی صــــــورت میگیرد؟! برخی هم به 

اصــطالح براي تبلیغ عفت  و حجاب به بی عفتی روي 

آورده اند و عالوه بـراینکه این واژه را وارونه معنا کـرده 

اند، اشتباه و بدون آگاهی در این راه تبلیغ میکنند! 

و اما منظور از این دو واژه:عفت از فضــــائل اخالقی به 

معناي پاکدامنی و خویشــتنداري، به ایجاد حالتی در 

نفس انسـان اشاره دارد که به وسیله آن از غلبه شهوات 

و از انجام محرمات به ویژه شـهوات حرام دوري میکند. 

واژه عفت بر حالت خویشــــتنداري زن در رویارویی و 

معاشــــرت با نامحرم و حفظ آبرو و پاکدامنی نیز بکار 

رفته اســـت.عفت در معنایی عام بر دوري کردن از هر 

چیزي که حالل نیسـت (الْکَفُّ عَمّا الیَحِلُّ) اطالق شده 

است. همچنین در برخی روایات فضــیلت عفت، پایه و 

اساس هر خیري معرفی شده و بر اساس برخی از اخبار 

معیار و مالك شـــــیعه بودن را به میزان عفت ورزي 

شخص مســـــتند کرده اند. در برخی روایات شخص 

عفیف باالتر از شـــهید معرفی و از او به عنوان ملکی از 

مالئکه الهی نام برده شده است.

کلمه «حجاب» هم به معنی پوشـیدن اســت و هم به 

معنی پرده و حاجب. بیشـتر، استعمالش به معنی پرده 

است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشـش م یدهد که 

پرده وسیله پوشش است. 

۵

اســتعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشـــش زن یک 

اصطالح نســبتاً جدید است، در قدیم و مخصــوصاً در 

اصطالح فقها کلمه «سَتر» که به معنی پوشش است به 

کار رفته اســـــــت. بهتر این بود که این کلمه عوض 

نم یشد و ما همیشـــه همان کلمه «پوشش» را به کار 

م یبردیم، زیرا معنی شایع لغت «حجاب» پرده است و 

اگر در مورد پوشش به کار برده م یشود به اعتبار پشت 

پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شـده، که 

عده زیادي گمان کنند که اسـالم خواسـته اســت زن 

همیشـه پشــت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون 

نرود.

وظیفه پوشـش که اسـالم براي زنان مقرر کرده اسـت 

بدین معنی نیسـت که از خان ه بیرون نروند. در برخی از 

کشــــــــورهاي قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین 

چیزهایی وجود داشته است، ولی در اسالم وجود ندارد. 

پوشش زن در اسالم این است که زن در معاشـرت خود 

با مردان بدن خود را بپوشـــــــــاند و به جلو هگري و 

خودنمایی نپردازد.

همچنین حتی در ســوره مبارکه نور و ســوره مبارکه 

احزاب نیز که حدود پوشـــش و تماس هاي زن و مرد 

ذکر شده کلمه «حجاب» به کار نرفته است!  آی هاي که 

در آن کلمه «حجاب» به کار رفته مــــــربوط به زنان 

پیغمبر اسالم اسـت، م یدانیم که در قرآن کریم درباره 

زنان پیغمبر دستورهاي خاصی وارد شده اسـت. اولین 

آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز م یشـــود: 

«یا نِسـاءَ النَّبِی لَسْتُنَّ کأَحَدٍ مِنَ النِّســاءِ» یعنی شما با 

ســـایر زنان فرق دارید. قرآن کریم صــــریحاً به زنان 

پیغمبـر مــ یگوید: «وَ قَرْنَ فــی بُیوتِک نَ» یعنــی در 

خان ههاي خود بمانید. اســـالم م یخواســـته «امَّهاتُ 

المؤمنی ن» از احترام خود، به ویژه در مسـائل اجتماعی 

و سـیاسـی، سـوء اسـتفاده نکنند و احیاناً ابزار عناصـر 

خودخواه  و ماجراجو نشوند. احتماال  میتوان گفت سرّ  

اینکه زنان پیغمبر ممنوع شــــدند از  اینکه بعد از آن 

حضــرت با شخص دیگري ازدواج کنند نیز به نظر من 

همین اسـت؛ یعنی شــوهر بعدي از شــهرت و احترام 

زنش سوء استفاده م یکرد و ماجراها م یآفرید؛ بنابراین 

اگر درباره زنان پیغمبر دســتور اکیدتر و شـــدیدتري 

وجود داشته باشد بدین جهت است.

در سوره هایی همچون نور و احزاب  هم  فرمان حجاب  

صادر شده اسـت و نکته جالب این اسـت که بر اسـاس 

آیات قرآن و روایات وارده از معصــــومین (ع)، حجاب 

فقط پوشــش ظاهري نبوده، بلکه تلفیقی از پوشــش، 

گفتار، رفتار و پندار بوده و بر همه انسان ها اعم از زن و 

مرد، واجب شـده اسـت. اما متاسـفانه در حال حاضــر 

تعبیرات کامال اشـــتباهی در این رابطه بکار میرود که 

باعث میشـود مردم جامعه این مفاهیم عظیم را نادیده 

بگیرند و یا در مقابل آن همیشه موضع خصمانه داشته 

باشند. 

آنچه دیده میشود در جامعه کنونی و در بستر گسترده 

مجازي که دامن گیر همه افراد شــده اســت ، صــرفا 

درظاهر به این امر توجه و هر فـردي به بهانه تبلیغ این 

امر در ورطه خودنمایی و به اصـطالح تبلیغ حجاب می 

افتد و با هر عملی که از آنها یا به تعبیـري دیگـر تبلیغ  

سـبک زندگی اسـالمی بانوان جامعه  را به ســمت بی 

عفتی و بی حیایی ســـوق میدهند چرا که این واژه در 

دل و جانشان ننشسته است و به بهانه حفظ و تبلیغ آن 

آسوده درآمد کســب میکنند و خوراك فاسد نصــیب 

بانوان جامعه میکنند، زندگی خود را همواره با زندگـی 

این افراد مقایســه میکنند و آرامش فردیشــان از بین 

میرود. میتوان گفت آسـیب هایی که از این موارد و این 

تبلیغ هاي پوچ و بی هدف به مردم جامعه  و دختران و 

اهدافشان میزند بسیار عمیق خواهد بود

حدیثه ترابیان
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موضـــوع حقوق کودکان داراي ناتوانی و معلولیت از 

جمله چالش هاي مهم و مورد توجه در سال هاي اخیر 

بوده است. بررسی ها حاکی از اختصاص تنها یک ماده 

از پیمان نامه جهانــــی حقوق کودك، در این زمینه 

اسـت. تالش ها براي تدوین موادي براي تامین حقوق 

کودکان از 1926 آغاز گردیده اســـــــت. مهم ترین 

اقدامات انجام شده تصـویب اعالمیۀ حقوق کودك در 

سال 1926 و تصـــــویب «پیمان نامه جهانی حقوق 

کودك در 1989 براي کلیه کودکان جهان بوده است. 

براي کودکان معلول هر چند مواردي که به صــراحت 

تمام نام برده شده باشد موجود نیسـت، لیکن اعالمیۀ 

حقوق عقب ماندگان ذهنی، در سال 1971 و اعالمیۀ 

حقوق معلولین ، در ســــــــال 1975 و نیز ماده 23 

«پیمان نامه حقوق کودك، از جمله موارد مهمـــــی 

است که به این موضوع پرداخته است. مصـوبه قوانین 

اسـتاندارد براي معلوالن، در ســال 1993 نیز راهکار 

مناســبی براي پرداختن به موضــوع حقوق کودکان 

معلول می باشـــد. تالش ها در ســـالهاي اخیر براي 

تصــــــویب «پیمان نامه جهانی حقوق معلوالنه که 

میتواند ضـمانت اجرایی مناسـبی از ســري دولت ها 

داشـته باشــد، ادامه دارد. در حقوق ایران نیز دولت و 

حاکمیت در صدد حمایت از این قشـر جامعه برآمده و 

با تصــــــویب قوانینی، چون قانون حمایت از حقوق 

معلوالن مصــــوب 1396/12/20 و قانون حمایت از 

اطفال و نوجوانان مصــــــوب1399/02/23 حقوق 

حمایتی خاصــــی را براي این کودکان در نظر گرفته 

است که در ادامه به واکاوي آن خواهیم پرداخت.

 به طور کلی باید گفت که کودکی هـر فـرد با  اهمیت 

ترین  مرحله زندگی اوســت که می تواند زیباترین یا 

تلخ ترین دوران براي او باشـد، مرحله اي که هیچ گاه 

آن را دو بار طی نخواهد کرد، هر چند آنچنان که باید، 

به اهمیت اینموضوع پی برده نشده است.

 در احادیث معصـوین (ع) و منابعی که روانشـناسان و 

متخصصان ارائه کرده اند، همگی بر این  نکته  تأکید

 نموده اند که بیشــترین بخش شخصـــیت یک فرد در 

دوران کودکی شکل می گیرد و براي این مرحله از رشـد 

و تکوین انسان حساسیت و ظرافت خاصی در نظر گرفته 

اند.

کودك در محیط خانواده به عنوان نخسـتین اجتماع، پا 

به عرصه حیات می گذارد، رشد می کند و شخصــیت او 

در این دوران شــــــکل می گیرد. او در این زمان براي 

برخورداري از زندگی مناســــــب، آموزش و پرورش ، 

بهداشت و درمان، رشد فضـــائل اخالقی و ... به حمایت 

والدین نیازمند اســــــت، در این میان، به وجود آمدن 

کوچک ترین تغییر در ساختار سـالم خانواده، باعث بروز 

مشکالت همراه آن تغییر می باشد و حضـور یک کودك 

معلول می تواند ساختار خانواده را متزلزل کند،کودکان 

معلول با توجه به نوع و شــدت معلولیت خود می توانند 

یک زندگی نباتی صرف تا زندگی نسـبتا عادي، شاداب، 

پر نشـــاط و فعالی را تجربه نمایند و بدیهی است در هر 

مورد مسائل و مشکالت خاص خود را به همراه دارند.  

تولد یک کودك معلول می تواند بـراي خانواده واقعه اي 

ناگوار باشد، بدیهی اسـت ظرفیت هاي خانواده قها براي 

برخورد، سازگاري و انطباق با مســئله معلولیت کودك، 

متفاوت اســت و به عوامل مختلفی همچون محدودیت 

هاي اجتماعی و خانوادگی، در دسـترس بودن خدمات و 

سایر عوامل مهم دیگر بستگی دارد.

در این میان موضــــوع حقوق کودکان داراي ناتوانی از 

جمله چالش هاي مهمی اســـت که مورد توجه و بحث  

علمی و تخصصـی مختلف قرار دارد. البته جامعه جهانی 

هنوز به نتایج قطعی در این زمینه دسـت نیافته اسـت و 

تنها یک ماده از پیمان نامه جهانـــــی حقوق کودك و 

ضمیمه اعالمیه مصــــوب مجمع عمومی سازمان ملل 

رهاورد مهم جهانیان در این زمینه بوده است.

 هر چند در کشـــــورهاي مختلف به تناسب در قوانین 

داخلی موارد مهمی از رعایت حقوق معلوالن را می توان 

سـراغ گرفت. فقدان ضـمانت اجرایی براي اعالمیه هاي 

حقوق  مصوب  سازمان  ملل،  تالش  برخی  نهادها   و

 سازمان هاي غیردولتی را براي تصویب یک پیمان نامه 

جهانی براي رعایت حقوق معلوالن که از ضــــــمانت 

اجرایی براي تصـویب در کشـورهاي مختلف برخوردار 

باشد، به دنبال داشته است. امید می رود با تصـویب آن 

دولت ها با الزام بیشـتري به حفظ و رعایت حقوق افراد 

داراي معلولیت و عدم تبعیض بین آنان و ســــــــایر 

شــهروندان اقدام نمایند. در حقوق ایران نیز در ســال 

هاي اخیر قوه مقننه در صدد حمایت از این قشر جامعه 

برآمده و با تصـــــویب قوانینی، چون قانون حمایت از 

حقوق معلوالن مصـوب1396/12/20 و قانون حمایت 

از اطفال و نوجوانان مصـــــوب 1399/02/23 حقوق 

حمایتی خاصی را براي این کودکان در نظر گرفته است 

که هرچند اقدامات مهم و شایسته اي می باشد اما الزم 

و کافـــی نبوده و امید مــــی رود که در آینده قوانین 

حمایتی بیشــــــتري با ضمانت اجراهاي جدي تر در 

خصـوص این قشــر وضع شود. در ادامه به لزوم تکلیف 

حمایتی دولت در قبال این قشر آسیب پذیر جامعه می 

پردازیم.  

از کودك کم توان تا دولت بی توان 
زهرا طاهرخانی بررسی و آسیب شناسی نقش دولت در حمایت حقوقی از کودکان معلول و کم توان ذهنی 

به طور کلــی افـــراد به دلیل عامل هاي 

خارجی از جمله جنگ، فقر، فقدان شرایط 

بهداشـتی یا عوامل ژنتیکی دچار معلولیت 

می شــوند که بیش از نیمی از این افراد را 

کودکان کمتر از  ده سال تشکیل می دهند 

و بی توجهی به این قشــــر باعث به انزوا 

کشـیدن و افسـردگی آن ها به دلیل عدم 

مشـارکت اجتماعی آن ها میشــود و این 

نشان دهنده آسیب پذیري بیش از حد این 

قشر است.
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 حمایت از کودکان و نوجوان معلول شده است. اما در 

عمل آنچه که شاهد آن هســـتیم چندان قابل قبول 

نیســــــت و با ایرادات جدي مواجه است. درماده 6 

همین قانون نهاد ها و دســـتگاه هایی در راســـتاي 

تحقق این قانون عهده دار این وظیفه(حمایت کودك 

و نوجوان) هســـــتند مثل سازمان بهزیســــــتی 

کشــــور،نیروي انتظامی،وزارت کشـــــور،وزارت 

تعاون،وزارت بهداشــــت،وزارت آموزش و پرورش و 

سـازمان صـدا و سـیما اشـاره شـده اسـت که در این 

خصـــــوص نیز به دلیل نبود ضمانت اجراي کافی با 

مشکالت زیادي مواجه هستیم.

با بررســــــــی اجمالی قانون حمایت از  اطفال   و   

نوجوانان   شاهد مواردي هســــــــتیم که حمایت 

کودکان معلول کم توان دهنی را نیز در بر می گیرد.

یکی دیگر از مهمترین منابع تقنینی که از آن میتوان 

راهکارهاي حمایتی از کودکان معلول را اســـتخراج 

نمود قانون حمایت از معلوالن  می باشـد که با مداقه 

در آن می توان تکالیف و وظایف دولت در خصـــوص 

حمایت از معلوالن را به شرح زیر بیان داشت.

در ماده 1 این قانون، قانونگذار ابتدا به تعریف فـرد معلول 

پرداخته  و بیان داشته که  شناسایی و تشــــخیص  این 

افراد بر عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد. درماده 2 

قانون حمایت از معلولین دولت به صـورت کلی خواسـتار 

حمایت از معلولین شده اسـت. مثل طراحی خاص معابر و 

اماکن،ساختمان ها براي دسترسـی راحت تر معلوالن ویا 

در ماده 5 این قانون، شـهرداري مکلف به طراحی سـامانه 

حمل و نقل ویژه براي افراد داراي معلولیت است.

در مواد 6و 7و 8  سازمان بهداشت مکلف به مشـــاوره به 

خانواده داراي فـرد معلول و آموزش و پــرداخت هــزینه 

درمانی و حق پرســتاري و مددکاري اســـت(که معموال 

معلولینی که تحت پوشش  سازمان بهزیســتی کشــور و 

توان بخشی  هستند.  به صورت  حداقلی  از  هزینه ها  و  

امکانات بهره مند  می شوند.  مثل اعطاي وام  بدون  سود

تامین اقالم بهداشــتی و دارویی ،پرداخت 

درصـــــــدي از هزینه هاي  درمانی ک ه 

متناسب  با  تشــــخیص و  تایید پزشک 

مورد نظر سازمان صورت می گیرد. درماده 

8 قانون حمایت از معلولین ذکر شــده که 

اسـتفاده  از خدمات آموزشـی و ورزشــی 

مراکز دولتی و شـهرداري و دهیاري  براي 

افراد معلول رایگان اســـت.یا در ماده 11 

دولت باید اقداماتی براي ایجاد فرصــــت 

شـــــــغلی افراد معلول انجام دهد. مثل  

استخدام از طریق آزمون هاي اسـتخدامی 

و  پرداخت  وام  براي  ایجاد  اشتغال    و 

     درماده 6  قانون  حمایت از کودك 

و نوجوان، نهاد ها و دسـتگاه هایی 

در راستاي تحقق این قانون عهده 

دار این وظــیفه(حمایت کودك و 

نوجوان) هســـتند مثل سازمان 

بهزیســـتی کشــــور،نیروي 

انتظامی،وزارت کشـــور،وزارت 

تعاون،وزارت بهداشـــت،وزارت 

آموزشو پرورش و سازمان صـدا و 

سیما اشاره شده اسـت که در این 

خصـــوص به دلیل نبود ضمانت 

اجراي کافی  با  مشکالت   زیادي

  مواجه هستیم.

به طور کلـی افـراد به دلیل عامل هاي خارجــی از جمله 

جنگ،فقر،فقدان شرایط بهداشتی یا عوامل ژنتیکی دچار 

معلولیت می شـــــــوند که بیش از نیمی از این افراد را 

کودکان کمتر از  ده سال تشکیل می دهند، و بی توجهی 

به این قشـر باعث به انزوا کشـیدن و افســردگی آن ها به 

دلیل عدم مشارکت اجتماعی آن ها میشـود. و این نشـان 

دهنده آسیب پذیري بیش از حد این قشر است.

به طور کلی می توان مهمترین مشــــکالتی که کودکان 

معلول با آن مواجه هستند را به شرح زیر بیان داشت:

1- هزینه هاي باالي در مانی و وضع معیشتی و اقتصادي 

خانواده کودکان معلول

2- فراهم نبودن زیر ساخت هاي زیســـــت اجتماعی و 

برخورداري از امکانات اجتماعی کودکان معلول

یعنی مشــکالتی اجتماعی پیرامون این افراد وجود دارد 

که از مهترین این مشــــــکالت میتوان به نبود امکانات 

آموزشی متناسب با این افراد و مشــــــکالت فرهنگی و 

اجتماعی ناشی از دید عموم جامعه نســـبت به این افراد 

اشاره کرد.

حال باید به این مســـئله پرداخت که نقش دولت در 

فراهم ســازي امکانات و زیرســـاخت هاي حمایتی 

براي این افراد چیســــت و به عبارت دیگر دولت در 

قبال این افراد چه تکلیفی دارد؟

 طبق تحقیقات آماري  سازمان بهزیستی کشـور که 

ســـاالنه 29تا35 هزار کودك معلول در ایران متولد 

میشود.

آسـیب ها و نرخ رشـد کودکان معلول در ســال هاي 

اخیر دولت را به تکاپو براي تامین و تحقق  بخشیدن 

به حقوق حمایتی این افراد وا داشته است و بر همین 

اساس نیز با تفسـیر موسع از قوانین حمایت مصـوب 

مجلس شوراي اسـالمی میتوان راهکارهاي حمایتی 

پیرامون این قشر جامعه استخراج نمود.

 با مداقه درقانــون حمایت از اطفال و نــوجـــوانان  

میتوان       حمایت        دولت       را       کودکان 

.

 اختصاص سی درصد از پست هاي سازمانی مثل تلفنچی 

دستگاه دولتی و شهرداري به افراد نابینا و کم بینا و افراد 

داراي معلولیت؛ البته  منظور معلولی اســـت که توانایی 

انجام کار و آموزش الزم براي اشـتغال رادارد. در ماده20  

درمورد فرهنگ سازي و آگاهی عمومی توسـط سـازمان 

صداو سیما صحبت می کند و صدا و سیما را مکلف کرده 

است که در هفته حداقل 5ساعت از برنامه ها را به صورت 

رایگان به نهاد و سـازمان حامی معلولین به منظور ارتقا و 

توانمندي آن ها اختصاص دهد.

درمجموع زمانی حق و تکلیفـی در جامعه نادیده گـرفته 

میشـود و حق قشــر ضعیف تري در آستانه پایمال شدن 

اســـت دولت مجبور به دخالت یا نوعی بهتر قانونگذاري 

اسـت. در ســال 97 الزم االجرا شــدن قانون حمایت از 

معلولین نشــــان از این موارد داشت ولی کماکان شاهد 

نواقض و کوتاهــی در رعایت این قوانین یا حتــی قانون 

گذاري هستیم.

بزرگ ترین اشـــــکالی که در قانون حمایت از معلولین 

وجود داشت این بود که در آن هیچ اشاره مســتقیمی به 

کودکان معلول و مادران داراي فرزند معلول نشـــده بود  

بلکه حمایت از معلولین به صـورت کلی مطرح شـده بود 

که پیشـــنهاد می شود در اصالحات احتمالی این قانون 

این نکته مهم مورد توجه قرار گیرد.

درقانــون حمایت از اطفال و نــواجـــوان هم  که دولت 

خواهان حمایت از کودك و نوجوان به صورت کلی اسـت  

و خیلی جزئی ومختصــــــر درمورد کودکان معلول هم 

صحبت شده بود ولی دو قانون موجود توانایی پاسخ دهی 

کامل به نیاز هاي این قشـر خاص راندارد و لزوم تصـویب 

قوانین حمایتی بیشتر در این زمینه احساس می شود.

 موضوع حقوق انســــانی افراد داراي ناتوانی و معلولیت 

امروزه به عنوان بخشی از حقوق مدنی در جوامع مختلف 

مطرح و به تصــویب نهادهاي قانونگذاري رسیده است و 

امید می رود با تصــــویب قانون و حقوق جامع معلوالن 

کشور ما نیزگام هاي مهمی در این مسیر بردارد.

روزنه    شماره32    آذرماه 99

اسـتخراج نمود به طوري که در ماده 3 

این قانون در باب حمایت از کودکان در 

موارد زیر اشاره دارد:

بــــــندح)بازماندن طفل و نوجوان از 

تحصیل

بندخ)طرد شـــــدن طفل و نوجوان از 

سمت خانواده

بند د)کم توانی جسمانی و ذهنی طفل 

و نوجوان و ابــتال به بـــیماري خاص و 

اختالل هویت جنسی

یعنی در بند «د» ماده 3 قانون حمایت 

از کودك   و نوجوان،  دولت  مکلف  به 

 در ماده20  درمورد فرهنگ سـازي و 

آگاهی عمومی توسط سازمان صـداو 

سیما صحبت می کند و صدا و سیما را 

مکلف کرده است که در هفته حداقل 

5ســاعت از برنامه ها را به صــورت 

رایگان به نهاد و ســـــازمان حامی 

معلولین به مـنظور ارتقا و توانمـندي 

آن ها اختصاص دهد.



٨

مهدیه اسداللهی

انقالب فرهنگیِ به ثمر نَنشسته!

گســترش فرهنگ اسالمی، تزکیه محیط هاي علمی و 

فرهنگی و خودکفایی در عرصـه هاي گوناگون علمی از 

مهم تـرین اهدافــی بود که پس از پیــروزي انقالب به 

فرمان امام خمینی (ره) ســـــــتادي به عنوان انقالب 

فرهنگی شـکل گرفت و بعدها به شــوراي عالی انقالب 

فرهنگی تغییر ماهیت داد. مهم ترین هدف این شـــورا 

آماده سازي  دانشگاه  براي  پرورش  جوانانی  با هویت  

انقالب چنین سهل انگاري بدون توجه به ظرفیت ها در 

عرصه علمی خنده دار است. دانشگاهی که محل تعلیم 

و تربیت و تکامل اخالقی و اسالمی اسـت در اثر ترجمه 

زدگی و بعضــاً با اتخاذ تدابیري ساده انگارانه چون قرار 

دادن چند درس عمومــــــــی که غالباً از غناي کاف 

یبرخوردار نیســــتند تناقض هایی را در هویت ایرانی 

اسالمی دانشجو پدید آورده است و این بحران هویت  و  

دانشـگاهی که محل تعلیم و تربیت و 

تکامل اخالقی و اسالمی اسـت در اثر 

ترجمه زدگی و بعضـاً با اتخاذ تدابیري 

ســاده انگارانه چون قرار دادن چند 

درس عمومــی که غالباً از غناي کاف 

یبرخوردار نیستند تناقض هایی را در 

هویت ایرانی اسالمی دانشــجو پدید 

آورده است 

 در این سالها شاهد سـهل انگاري ها و 

بعضا عملکردهاي نادرستی بوده ایم. از 

جمله سندي که شـوراي عالی انقالب 

فرهنگی با عنوان دانشــگاه اسالمی 

بدون ضمانت اجرا و شعارگونه در دهه 

ي اخیر تصویب نمود.

ایرانی اسـالمی در عرصــه هاي 

مختلف بود و به همـین مـنظور 

دانشــــگاه ها به مدت دو سال 

تعطیل شد تا فضاي دانشـگاه از 

جمله اساتید و دانشـــجویان و 

محتواي بسیاري از کتب درسی 

مورد بازبینـی قــرار گیــرد و از 

موارد  غیر اخالقی  و  غیر دینی 

 جریان هاي مخالف تصــــفیه 

گردد.

 اسالمی کردن متون دانشگاهی 

به ویژه علوم انسـانی از آن دوره 

آغاز شـد و تا به امروز ادامه دارد 

چـرا که این هدف متعالـی، یک 

تحول فـرهنگــی بلندمدت و از 

عدم خودباوري در مـیان جامعه  

نخبگانی که سرمایه ارزشمندي 

براي این مرز و بوم هســـــتند 

زخمی قدیمی اســــــــت که 

امیدواریم عمیق تر نگردد.

ریشـه این تناقض را شاید بتوان 

در شکاف بین حوزه و دانشــگاه 

جســتجو کرد. فاصله ي آنها از 

یکدیگـر به مثابه جدایـی علم از 

دین در نظام آموزشی ماست. اما 

اگر به فرموده رهبر کبیر انقالب 

در دوران بازگشایی دانشـگاه ها 

توجه کنیم که به صــــــراحتاً 

فرمودند:دانشـگاه ها را باز کنند 

اما  براي   علوم  انسانی  آن   از 
دانشـمندان حوزه هاي علمیه استمداد کنند.(صحیفه 

نور، ص25) خواهیم دانسـت که این عمل میتوانسـت 

تحول عظیمی را در مبانی معرفتی علوم انســـــــانی 

اســــالمی ایجاد کند چرا که در اثر مواجهه حوزویان، 

علوم انسانی غرب به جاي نفی مورد نقد واقع میشدند. 

از طرف دیگر دانشگاه تحت تسلط علوم انسانی  مدرن 

و نگاه اومانیستی غرب قرار نمی گرفت.

همانگونه که غرب مدرن حاصل سال ها تضــــارب آرا 

میان اندیشـــمندان حوزه  هاي مختلف بوده و در هم 

تنیدگی علوم مدرن گواه این امر است. بنابراین وحدت 

و ارتباط موثر میان حوزه و دانشـــــگاه  میتواند براي 

تولید علم بومی در مسیر تمدن سازي راه گشا باشد که 

در این سال ها مورد تســــامح و بی توجهی واقع شده 

است و بدون شک تا زمانی که دچار چنین شـکاف ها و 

ساده انگاري ها باشیم سخن از دانشـگاه اسالمی راه به 

جایی نمی برد.

گســــترش فرهنگ اسالمی، تزکیه 

محیط هاي علمــی و فــرهنگــی و 

خودکفایی در عرصـــه هاي گوناگون 

علمی از مهم ترین اهدافی بود که پس 

از پیــروزي انقالب به فـــرمان امام 

خمینی (ره) سـتادي به عنوان انقالب 

فرهنگی شکل گرفت.

علم ساخته می شـود؛ زمینه سـاز شـکل گیري  تمدن 

اسالمی است. اما در این سال ها شاهد سـهل انگاري ها 

و بعضـا عملکردهاي نادرستی بوده ایم. از جمله سندي 

که شوراي عالی انقالب فرهنگی با عنوان دانشـــــگاه 

اسالمی بدون ضمانت اجرا و شعارگونه در دهه ي اخیر 

تصویب نمود.  در حالی که  پس از گذشت  سی سال از 
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مســـائل اسالمیـ  به تدوین کتب مبنایی بپردازد که 

عرض کردم هم جهت بود با اهداف انقالبی و از موضـع 

حسن نیت پس تا اینجا ما اجماال یک پدیده اجتماعی 

را که عبارت است از برنامۀ اسالمی کردن دانشـگاه ها، 

 کردیم یعنی در بســتري contextualizeبه اصطالح 

که در آن شــکل گرفته و پدید آمده بررســی کردیم. 

حاال قدم دوم چیســــــــــت در مطالعه یک پدیده 

اجتماعی؟ مرحله دوم، آسـیب شـناسـی اسـت. یعنی 

بیاییم بیاندیشـــیم و بررسی کنیم که این برنامه، چه 

نقاط ضــــعف و قوتی دارد و در محقق کردن و جامه 

عمل پوشاندن به آن اهدافی که برایش تدوین شـد، تا 

چه حد موفق بوده اســت. این، رویه اي اســت که در 

 programجامعه شناسی کاربردي، معروف هسـت به 

evaluation یا ارزیابی برنامه. وقتـی تالش مـی کنیم 

که یک ارزیابی غیر جانبدارانه از برنامه اسـالمی کردن 

دانشـــگاه ها ارائه بدهیم، پی می بریم که در بدو کار، 

دست اندکاران این برنامه، دچار سردرگمی هایی در . 

ببینید بحث اسالمی شدن دانشگاه ها در آن قالب و  

با آن شـیوه اي که در ابتداي انقالب اسـالمی مطرح 

شـد، متناسـب بود با روحیات و حال و هواي انقالبی 

اي که بر فضــــاي اجتماعی و فرهنگی آن مقطع از 

تاریخ ایران حاکم بود. به عبارت دیگر، اسالمی شـدن 

دانشـــــگاه ها یک مطالبه و یک آرزویی بود که هم 

جهت بود با انتظارات انقالبـی. بنابــراین وقتــی این 

مطالبه را در بســــتر پیدایش اش مطالعه می کنیم 

میبینیم که یک پدیده درونزاد اسـت و واجد کارکرد 

اجتماعی اســـــت. مولفه هاي این مطالبه را هم که 

مـرور میکنیم میبینیم که بطور کلـی، امـر مثبتــی 

اسـت.  نیت  مدافعان  این  پروژه  را  هم که به دقت 

 .

همان طور که در جریان هســـــتید یکی از 

مباحثی که بعد از انقالب مطرح شـــد، بحث 

دانشگاه اسالمی است. نظر شما در این رابطه 

چیست؟ 

  

امکان یا عدم امکان دانشگاه اسالمی وعلوم انسانی بومی

در مصاحبه با دکتر علی دادگر، پژوهشگر و استاد جامعه شناس مطرح شد:

از نظر شــما نحوه مواجهه ي ما با علوم غربی از  

گذشته تا امروز چگونه بوده است؟

 اســالمی شـــدن 

دانشــــگاه ها یک 

مطالبه و یک آرزویی 

بود که هم جهت بـود 

با انتظارات انقالبــی. 

بنابـراین وقتــی این 

مطالبه را در بســـتر 

پـیدایش اش مطالعه 

مـی کنیم میبینیم که 

یک پدیده درونــزاد 

است  و  واجد کارکرد 

اجتماعی است.

 در بدو کار، دســـت 

اندکاران این بـرنامه، 

دچار سردرگمی هایی 

در تعریف کم و کیف و 

حدود و ثغـــور این 

برنامه هستند. عالوه 

بـــر آن، تا حدودي 

نسـبت به کلیت این 

پروژه، سـاده انگاري 

میکنند.

بررسـی میکنیم میبینیم که از موضـع 

خیر خواهی و حســــن نیت است. در 

حقیقت، نیت دسـت اندکاران اسـالمی 

کردن دانشــگاه ها چیزي نیســت جز 

شور و امید و تکاپو براي ایجاد تغییرات 

مثبت و یک کوشــــش از موضـــــع 

خودباوري. در حوزة علوم انســـــانی، 

بخشــــــی از این مطالبه در تاسیس 

ســــازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انسانی در سال 1363 جریان پیدا کرد. 

رسـالتی که این سـازمان براي خودش 

تعـریف کـرد، آن بود که در زمینه علوم 

انسـانیـ  به ویژه  از  نظر پیوند  آنها  با 

 

تعـریف کم و کیف و حدود و 

ثغور این برنامه هســــتند. 

عالوه بـــــر آن، تا حدودي 

نســبت به کلیت این پروژه، 

ســــاده انگاري میکنند. به 

عبارت دیگـر، گویــی پیش 

نیازها و مقتضـــیات چنین 

برنامۀ کالن و پهن دامنه اي 

را دســــــت کم میگیرند. 

مضـاف بر تمام اینها، بعضــا 

شاهد برخی افراط گرایی ها 

هم هستیم. با این حال، مشـاهده می کنیم که با وجود 

تمام این نواقص، ســـــنگ بناي یک حرکت مثبت در 

جهت  بومی  سازي دانش گذاشته می شود که به نظر 

من تحسین برانگیز هست.

اوال اگر موافق باشــید معین کنیم که منظور ما از علم 

غربی، علمی اســـت که ابتدا در اروپاي غربی و بعد از 

آن در آمریکاي شــمالی ظاهر و متکامل شــد. حال، 

براي پاسـخ گفتن به این سـوال، من توجه شـما را به 

یک واقعیت در ارتباط با تاسیس علم جامعه شناسـی 

که حوزه کار بنده هســـــت جلب میکنم. ببینید، ما 

مســـامحتا می توانیم 6 نفر را به عنوان بنیانگذاران و 

معماران   رشته   جامعه  شناسی  در  قرن  نوزدهم 
 میالدي معرفی کنیم. تمامی این افـراد 

از اروپا، نه حتـــی تمامـــی اروپا، بلکه 

اروپاي غربی هســـتند. آگوست کنت و 

امیل دورکیم فرانسوي هسـتند، هربرت 

اسپنســــــــر بریتانیایی است و کارل 

مارکس، جورج زیمل و ماکس وبـــــر 

آلمانی هستند. این یک نکته. نکته دوم: 

تمامی اینها پیش زمینه خانوادگی شان 

از نظر دینی، مســـــــیحی یا یهودي 

است،.یعنی در محیط دینی مسـیحی یا 
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یهودي اجتماعی شده اند  نکته سوم، مســـــــــائل 

اجتماعی اي که اذهان اینها را مشـغول کرد و تشـویق 

کرد این اندیشـمندان را که علم جامعه شناسی مدرن 

را تاسیس کنند، علی االغلب مســـائل مبتالبه جوامع 

اروپایی و مسیحی قرن نوزدهم است. خوب شما تصور 

بفرمایید که چنین علمی توســــــط این مجموعه از 

متفکرین براي چاره اندیشی در مورد آن مسائل در آن 

مقطع تاریخی تاسیس شده. این تصـــویر به صراحت 

گواهی می دهد که ما مواجه هســــــتیم با علمی که 

حداقل در بدو تاسیس، نسـبتی با جامعه ایران با پیش 

زمینه فرهنگی شرقی و با اکثریت جمعیت مســـلمان 

ندارد. البته واقف هسـتیم که بســیاري از موضوعات و 

مسـائل اجتماعی، در تمامی اجتماعات انسـانی مطرح 

هستند. اتفاقا نبوغ موسسین جامعه شناسی در همین 

هسـت که سراغ این نوع مسـائل رفتند. اما با این حال، 

مستحضر هسـتید که مقتضـیات زمانی و مکانی، کم و 

کیف  و حتی  بعضا ماهیت همین مسائل و موضوعات 

اجتماعی عالم گیر را هم تحت تاثیر قرار میدهد.

خوب بنابراین این تصـــــویر، روشن کننده اهمیت و 

ضـرورت تاسـیس یک علم االجتماع بومی اســت. اما 

اینجا می بایست مراقب باشیم که دچار افراط و تفریط 

نشــویم. یعنی پرهیز کنیم از اینکه آنقدر در این بومی 

سازي اغراق کنیم که مجبور بشــــویم به اصطالح، تا 

اختـراع مجدد چـرخ به عقب بـرگـردیم. در واقع ما در 

این ارتباط با یک پیوستار مواجه هسـتیم: یک سر این 

پیوستار،  همان  تعبیر  معروف  از فرق  سر تا  نوك پا

اینجا هم اگر موافق باشـید توافق کنیم که منظور ما از 

دانش بومی چیست. اگر بخواهیم از نظر تاریخی ریشه 

یابی کنیم، آنچه بنده می فهمم به عنوان کسی که هم 

قائل به میسر بودن و هم مطلوب بودن علم بومی است، 

اوال آن اســــت که دانش بومی به احتمال زیاد معادل 

endogenous  مفهوم دانش درونــــــــــزاد یا

knowledge هست. این مقولۀ دانش درونزاد ابتدا 

 

تدوین علم بومی است.

دومین اتفاق که البته مســتقیما با مقوله بومی سازي 

مرتبط نیسـت اما با تقویت احســاسات خودباورانه در 

ارتباط است، عبارت است از رفت و آمد وسـیع ایرانیان 

به خارج از کشــــور. همین رفت و آمد وسیع در سال 

هاي اخیر تا حدودي به شکستن کلیشـه هاي غیرواقع 

بینانه از زندگی غربی منجر شـده اسـت. به زبان دیگر، 

آن تلقـی فانتـزي که از رویاي آمـریکایــی در معناي 

خاص و از ســـبک زندگی رویایی غربی در معناي عام 

وجود داشـت، در حال کمرنگ شـدن اسـت. بنابراین، 

دانشـجویانی که امروز در دانشـگاه هاي ایران در حال 

تحصیل هستند،  ضمن اینکه  از برخی سوء  مدیریت 

  رسانی، به این روند کمک کرده اند؛ ضمن اینکه واقف 

هسـتیم که خودِ همین رسانه ها، بعضـا در شکل دادن 

به آن تصـویر فانتزي از زندگی غربی دست اندکار بوده 

و هســـتند. رسانه ها کمک کردند به مطلع شدن ما از 

فجایع طبیعی و انســانی اي که محصــول کاربرد علم 

غربی در محیط ها و جوامع مختلف بوده است: از به هم 

ریختگی هاي اقلیمی در نقاط مختلف دنیا تا نابسامانی 

هاي اجتماعی و بحران هاي اقتصادي که براي کشـور 

هاي در حال توسـعه پدید آورده اســت. پس آن واقع 

بینی که پیشتر اشاره کردم و این پدید آمدن تردید در 

مورد بی نقص بودنِ علم غـربـی، موجد یک تغییـر در 

نگرش شــده اســـت از اتکا به خارج به نگاه به داخل. 

همـین واقعـیت، نوید توجه به ارزش تولــیدات علمیِ 

بومی را می دهد.

می بایست مراقب باشیم که دچار افراط 

و تفریط نشــویم. یعنی پرهیز کنیم از 

اینکه آنقدر در این بومی سـازي اغراق 

کنیم  که  مجبور  بشویم  به اصطالح، تا 

اختراع مجدد چرخ به عقب برگردیم. 

تن دادن به و مــنفعل بودن 

در مقابل تولیدات علمـــی 

خارجی اســــت که ترجمه 

می شــود به واردات تمام و 

کمال نظریات خارجی براي 

تبیین  مسائل  داخلی .  و .

 سـوي دیگر این پیوسـتار، انکار سـراسـري یافته هاي 

علوم بین المللی است حال اینکه در جواب سوال شما، 

ما در کجاي این طیف ایســتاده ایم الزم هســـت که 

سرگذشت علم االجتماع در ایران را به شـکل وسـیع و 

عمیق بررســـی کنیم. بنده اگر بخواهم یک جواب به 

اصطالح سرانگشـتی فراهم کنم، معتقد هســتم که ما 

در دوره هاي مختلف بر روي این طیف در نوسـان بوده 

ایم. به عبارت دیگــر، هنوز جایگاهمان روي این طیف 

تثبیت نشــــــــده است. یعنی همزمان، مولفه هاي 

خودباوري و خودباختگی در مواجهه ما با علوم غربـی، 

حاضر بوده و هســتند. با این وجود، در شرایط کنونی، 

بنده،  وزن  مولفه هاي  خودباوري  را در این  معادله، 

قوي تر میبینم. 

شرایط کنونی علمی کشـور را چقدر متناسب با 

روندي  می دانید  که  در جهت رسیدن به دانش 

بومی باید طی شود؟

و انســانی در ایرانِ حال حاضر، 

علی الخصــوص در این ده ساله 

اخیر، با جدیت در حال پیگیري 

است. این، اتفاقِ جدیدي است و 

اتفاقا محصــول درس گرفتن از 

برخی  بی تجربگی ها   و  ساده 

 انگاري هاي اولیه در بحث اسالمی کردن دانشگاه ها و 

بومی ســازي علوم اســت که قبال  اشــاره کردم. یک 

جسـتجوي سریع اینترنتی، رشد کمی و کیفی بحث از 

بومی سـازي را آشـکار می ســازد که در قالب مقاالت، 

کتاب ها، سمینارها و سخنرانی ها در جریان است. 

گفتگوي وسیع دانشــــــــگاهی و 

پژوهشـــگرانه در مورد امکان یا عدم 

امکان شکل دهی به بومی سـازي علمی 

و بحث از پیش نیاز هاي معــــــرفت 

شناسانه و روش شـناسـانۀ آن، بهترین 

بستر ساز  و  راه  گشا   براي  تکوین  و   

تدوین علم بومی است.

همین گفتگوي وســـــــیع 

دانشگاهی و پژوهشـگرانه در 

مــــورد امکان یا عدم امکان 

شـکل دهی به بومی ســازي 

لمی و بحث از پیش نیاز هاي 

معرفت شــناســـانه و روش 

شناسانۀ آن، بهترین بسترساز 

و  راهگشا   براي   تکوین   و 

در شــرایطی که افراط و تفریط ها در این حوزه 

شرایط نابسامانی را بوجود آورده و شکاف هایی 

ایجاد کرده اسـت از نظر شـما چطور می توان از 

این  مساله  به سالمت  عبور کرد  و  شکاف ها را

حل کرد. 

به نظر بنده، ما از آن نوسـانات 

اولیه و به تعبیر شــما، افراط و 

تفریط ها در حال فاصــــــله 

گرفتن هســــــــتیم. همین 

اشتراك مســاعی و تبادل نظر 

در بین جمعی از دانشـگاهیان 

و پژوهشـــــــگران در امکان 

ســنجیِ تدوین یک علم بومیِ  

 

 ساده ترین تعریفی که می شود از دانش 

بومی اجتماعی ارائه داد عبارت  است از: 

تالش در جهت توصـیف، تبیین و پیش 

بینی مسـائل مبتالبه بومی، با عنایت به 

مقتضــیات فرهنگی-دینی، تاریخی و 

ملی. 

از دل نظریات توســـــعۀ پایدار 

ســـربرآورد که در دهه نود قرن 

بیست اولین بار طرح شدند. این، 

پس متفاوت هســـــــــــت با 

indigenous مفهــــــــوم

knowledge     که    یک  

پیشـینه انســان شناسانه دارد و بازمی گردد به مقطع 

استعمار. ساده ترین تعریفی که می شود از دانش بومی 

اجتماعی ارائه داد عبارت  اســــت از: تالش در جهت 

توصیف، تبیین و پیش بینی مســائل مبتالبه بومی، با 

عنایت به مقتضیات فرهنگی-دینی، تاریخی و ملی. 

باري، بـبـیــنــید حداقل دو اتفاق در حال روي دادن 

هســـت: اول اینکه گفتمان بومی سازي علم و بررسی 

ابعاد و مقتضیات آن،توسط متخصصین علوم اجتماعی

هاي داخلــی رنجیده خاطـــر 

هســــتند، با این حال، به باور 

بنده، تصـویر واقع بینانه تري از 

واقعیتی به نام عالَم غرب دارند. 

از طرف دیگر، رســــــانه هاي 

اجتماعی هم با تسریع در اطالع  

٠
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اگر آن تلقـی متعارف را بپذیـریم که نهاد 

دانشــــگاه واجد چهار رکن است: برنامه 

درسی،  دانشجو،  استاد  و  کتاب،   آنگاه 

 

ادبیات و میراث ادبی ا یران نا آشــنا باشــم و از 

علوم اسالمی و باالخص فلســفه تشــیع اطالع 

مختصـري داشته باشم. بنابراین، نمی توانم در 

ذهن  دانشــــجویانم، بین دانش بومی و دانش 

غربی، توازن ایجاد کنم. طبعا ایشـــان را سوق 

میدهم به سوي مشروعیت بخشی بی بروبرگرد

             

به عنوان سوال پایانی، از نظر شما وظیفه 

اساتید  و   دانشجویان  در  تحقق  علوم 

بومی چیست؟

اصــــــــیل، مولد و کارآمد، گواه تمایل جامعۀ 

دانشـــگاهی ما به سمت نقطه تعادل است. شاید 

قدم اول در جهت حلِ این شکافی که شـما به آن 

اشـاره میکنید، تالش در رسـیدن به یک نوعی از 

اجماع بر ســــر تعریف ولو حداقلی از مقولۀ علم 

 بومی اســـت.  مرحله  بعد  احتماال برقراري یک   

 در ســه رشــتۀ  

مدیریت، اقتصـاد و 

جامعه شناسـی به 

نظــر بنده، بیش از 

سـایر رشـته هاي 

علوم انســــانی 

ظرفیت  براي بومی 

سازي وجود دارد.

 تقســـیم کار خواهد بود. در سه رشتۀ 

مدیریت، اقتصــاد و جامعه شناسی به 

نظر بنده، بیش از ســایر رشـــته هاي 

علوم انسـانی ظرفیت براي بومی سازي 

وجود دارد. اولین نشـانه هاي موفقیت 

که حاصل بشود، اجماعِ قوي تر و جهدِ 

وسیع تري صـورت خواهد گرفت. البته 

مستحضر هستید که کارهاي بسـیاري 

تاکنون  در  این  راستا،  بخصوص  در

رشته اقتصاد، انجام شده است. 

بومی سـازي می تواند 

در  تمامــی این چهار 

رکن، مصــــداق پیدا 

کـــــــند. در جامعه 

شناسی، نقصان اصلی 

آن اســـت که بنده که 

معلم این رشـــــــته 

هسـتم، ممکن است از 

تاریخ اجتماعی ایـران 

کم   اطالع   باشم،  با       

اگر تلقی متعارف را 

بپذیــریم که نهاد 

دانشــــگاه واجد 

چهار رکن اســت: 

برنامه درســــی، 

دانشــجو، استاد و 

کتا،  بومی ســازي 

می تواند در تمامی 

این چهـــار رکن، 

مصداق پیدا کند.

 به علم وارداتی   و مشـروعیت 

زدایـی از  دانش و علم بومـی. 

بـرعکس، اگــر بنده به عنوان 

معلم، قادر باشـــــــم روحیه 

خودباوري را در دانشــجویانم 

تقویت کنم، ایشـان هم عالقه 

مند خواهند شـد که در تدوین 

و پیشبرد علم بومی، مشارکت 

کنند. 
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فـرهنگ به عنوان بنیادي تــرین زمینه اجتماعــی از 

جایگاه ویژه اي برخوردار اســـت به گونه اي که تالش 

جهت تغییر نظام بدون تغییر در فـرهنگ حاکم بـر آن 

امري ناموجه اسـت. لذا با پیروزي انقالب در بهمن 57، 

تغییر و تحوالت گســــترده اي در عرصه هاي مختلف 

اجتماعی ایجاد گردید. پس از تعطیلی دانشـگاه ها و با 

حکم امام خمینی شـــــــوراي عالی انقالب فرهنگی 

تشـکیل شد. «مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که 

امري اسالمی است و خواست ملت مســلمان میباشد، 

اعالم شده است و تاکنون اقدام مؤثري انجام نشــــده 

است و ملت اسالمی و خصــوصاً دانشــجویان با ایمان 

متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخالل توطئهگران 

که هماکنون گاهگاه آثارش نمایان میشـــــود و ملت 

مســــلمان و پایبند به اسالم خوف آن دارند که خداي 

نخواســته فرصــت از دســت برود و کار مثبتی انجام 

نگیرد». 

هدف از تشـــکیل شوراي عالی انقالب فرهنگی هدفی 

متعالی و وجود آن امري ضروري اسـت اما آنچه امروزه 

شاهد آن هسـتیم، این است که شورا به عنوان باالترین 

نهاد فرهنگی که به طبع باید تاثیر گذار ترین نهاد نیـز 

در مسائل فرهنگی باشد به معضـلی فرهنگی بدل شده 

است که به جاي بازگردانی نســـل جوان به ارزش هاي 

دینی و ملی و  غلبه بر گسـســت و  انقطاع  ایجاد شد ه 

در مسائل  فرهنگی  جامعه  به سمت  فاصله گیري  از  

اهداف و  فرهنگ اصــیل ایرانی اســـالمی پیش رفته  

اسـت. سـوال مطرحه در رابطه با شــوراي عالی انقالب 

فرهنگی این اســت که بر چه مبنایی می توان شــکاف 

عمیق  میان  اهداف مورد نظر در تشکیل شوراي عالی 

انقالب فرهنگی با واقعیت موجود را تبیین نمود؟

عاملی در خروج قطار فرهنگی کشــور از اهداف اصلی 

ریل گذاري آن در انقالب فرهنگی بوده اسـت. در واقع 

پاشنه آشیل مشــکالت فرهنگی، عدم درك و یا درك 

اشتباه رابطه فرهنگ و سـیاسـت اسـت تا بدان جا که 

فرهنگ در چنبره سیاست درآمده و در طی الطریقی 

زهرا جوان

فرهنگ سیاسی یا سیاست فرهنگی
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باالترین نهاد فرهنگی به مثابه بزرگ ترین معضل فرهنگی

 بالشــــک ورود به هر عرصــــه 

سیاستگذاري و تصــــمیم گیري 

نیازمند مرجعی متخصــــــص و 

متعهد می باشـد و شــوراي عالی 

انقالب فرهنگـی نیـز از این قاعده 

مسـتثنا نیسـت. لکن در طی سال 

هاي گذشته از یک سـو شـاهد بی 

توجهی و عدم تخصـــــیص زمان 

کافی براي این شورا از سوي اعضـا 

بوده ایم و از دیگر سو عدم مرجعیت فرهنگی اعضـاي 

شوراي عالی فرهنگی مشـکل آفرین بوده است. غالب 

افراد حاضــر در این شــورا پیش و بیش از داشـــتن 

شخصـــیتی بالذات فرهنگی، به واسطه جهت گیري 

هاي ســیاســی خود مرجعیت یافته اند. از همین رو 

عدم اطالع دقیق و  صـــریح از وظایف و ظرفیت هاي 

شورا توسط غالب اعضــــا سبب شده است این شورا 

بیش از تاثیر گذاري در عرصه فرهنگی و علمی کشور 

متاثر از سیاست  هاي خارج شورا باشد و این امر خود

پاشنه آشیل مشــکالت 

فرهنگـی، عدم درك و یا 

درك اشـــــتباه رابطه 

فرهنگ و سیاست است تا 

بدان جا که فــرهنگ در 

چنبره سیاست درآمده و 

در طی الطریقی معکوس، 

سیاسـت در مقامی باالتر 

قرار گرفتهاست.

معکوس، سـیاســت در مقامی باالتر 

قرار گرفته و ســعی در تعیین تکلیف 

بـراي فــرهنگ را دارد. بنابــراین تا 

زمانی که تشکیل جلسـات به حضـور 

تشـــــــریفاتی برخی رجل سیاسی 

محدود شود و شاهد عدم حضـــــور 

متخصـــص فرهنگی در شورا باشیم، 

فهم دقیق و صـــــــــــــحیحی از 

سیاستگذاري فرهنگی شکل نخواهد 

گرفت و نگاه کمیت گرا و قالبی و غیر تخصـــصــــی از 

مســــــائل فرهنگی و اجتماعی همچنان بر خالقیت و 

آزادي اندیشـه و ایجاد نقشــه راهی تخصــصــی چیره 

خواهد ماند و در این حالت نمــــــی توان انتظار توجه 

بیشـتر به مســائل بنیادي تر خارج از فرم زدگی و قالب 

گرایی را از سوي اعضـا شورا داشت. آنچه امروزه یکی از 

نیاز هاي اســاســی شــوراي عالی انقالب فرهنگی می 

باشد، نیروي متخصـص فرهنگی دغدغه مندي است که 

خارج از  فضاي  سیاسی حاکم  و بر پایه آزادي اندیشه 

بتواند در این شورا ایفاي نقش کند.
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