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 "علم ترویج نشریه لهمقا تدوین نامهشیوه"  
 :کنید توجه زیر نکات به مقاله تنظیم در علمی چارچوب رعایت ضمن
 باشد مردم عموم براي علوم تخصصی هايزمینه از یکی یا علم ترویج باره در مقاله موضوع. 
 شودنمی پذیرفته علمی خاص زمینه یک در تخصصی صرفاً مقاالت. 
 افزار نرم با مقاالت word همراه به pdf  شود تهیه کلمه هزار 8 در حداکثر و آن . 
 این غیر در( باشند شده ارسال دیگري مجالت به بررسی براي زمانهم یا و باشند رسیده چاپ به قبالً نباید ارسالی مقاالت

). شودمی متوقف آن گیريپی صورت
 شود استفاده کلمات حداقل از عنوان انتخاب در . 
 نویسنده اشتغال محل موسسه یا دانشگاه نام و علمی رتبه نویسندگان؛ یا نویسنده نام مقاله؛ عنوان لشام باید ارسالی هاي مقاله 

. باشد مکاتبات دارعهده نویسنده و  ایمیل نویسندگان، یا
 باشد چکیده انتهاي در  هاواژه کلید و کلمه 300 الی 200 در مجزا صفحه در انگلیسی و فارسی زبان دو به چکیده. 
 شود فهرست مقاله آخر در متن، داخل در تخصصی هايژهوا. 
 کند تبعیت خارجی علمی هاينوشته متعارف سبک از و باشد دستیک خاص اسامی .
 است آزاد محتوا تغییر بدون مقاالت ویرایش در فصلنامه . 
 افراد معرفی و علمی، تلفمخ هايحوزه در متخصصان یا علم ترویج حوزه در شاخص افراد با مصاحبه کتاب، معرفی و نقد 

. بود خواهد فصلنامه از هاییبخش نیز علم ترویج حوزه در شاخص
 شود آورده زیر شکل به پرانتز داخل شدهاستفاده موضوع یا قول نقل پایان در مقاله متن در مأخذ و منابع ارجاع: 

 ).371: 1376 نی،روحا: (مثال ،)صفحه نشر، سال مؤلف، خانوادگینام و نام: (فارسی منابع* 
 ).Morgan, 1965:17: (مثال ،)صفحه نشر، سال مؤلف، خانوادگینام و نام: (التین منابع* 
 یکدیگر از انتشار، سال از پس الفبا حروف ذکر با باشد، یافته انتشار اثر یک از بیشتر سال یک در اينویسنده از چنانچه* 

 .شوند متمایز
 شود آورده زیر صورت به جداگانه طور به التین و فارسی منابع الفبایی فهرست ،)منابع( مقاله پایان در: 

 .جلد چاپ، شماره ناشر، نام: انتشار محل مترجم، نام ،)ایتالیک( کتاب نام). انتشار سال( نویسنده نام و خانوادگی نام: کتاب* 
 .صفحه مجله، شماره). الیکایت( مجله. مقاله نام). تاریخ( نویسنده نام و خانوادگی نام: نشریه مقاله* 
 نام: نشر محل ،صفحه و جلد). ایتالیک( المعارفةدایر نام مقاله، نام). یختار( نویسنده نام و خانوادگی نام :المعارفةدایر مقاله* 

 ناشر
 . صفحه شماره). ایتالیک( روزنامه نام. مقاله عنوان). سال ماه، روز، تاریخ؛( نویسنده نام و خانوادگی نام: روزنامه قالهم* 
 ترتیب به بازیابی تاریخ( تاریخ در شده بازیابی). ایتالیک( مقاله نام). تاریخ( نویسنده نام و خانوادگی نام: سایتوب مقاله* 

 .سایت آدرس سایت، رناش نام). سال ماه، روز،
 بخش در مقاله انتهاي در اسامی توضیحات. شود آورده صفحه هر پایین در اصطالحات یا خاص اسامی انگلیسی معادل 

 .بود خواهد متنی درون روش مقاله، متن مثل باشد،می یادداشت در اسناد و ارجاع اگر. شود درج هایادداشت
 در که ترتیبی به هاجدول. باشند مناسب پردازينسخه و تکثیر براي که شوند تهیه یا ترسیم ايگونهبه باید تصویرها و هاشکل 

 .گردد قید آنها زیر در دقیق طور به آنها مأخذ و تهیه تاریخ و شوند گذاريشماره اندآمده متن
 پی از قبل مقاله پایان در اند،شتهدا همکاري مقاله تهیه یا مطالعه انجام در که ییهاسازمان و افراد از قدردانی و تشکر هرگونه

 .شود آورده هانوشت
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عامه « و » علم«ارائه شاخصی به منظور سنجش فاصله فرهنگیِ 
 (مورد مطالعه: علم نجوم) در شهر اصفهان» مردم

1زهرا ماهر

 چکیده

روندي کند و آهسـته دارد. ایـده علمـی ایجـاد شـده       ها و قوانین علمی در بین شهروندان عامه،نفوذ و اشاعه ایده
کشد تا به تـوده مـردم   ها طول می توسط متخصصان، حتی پس از پذیرش آن در اجتماع علمی، گاهی اوقات سال

برسد. اطالعات ساده علمی همانند چرخش زمین که امروزه به عنوان امري متعارف در بـین اکثریـت شـهروندان    
. هنـوز  شـود اي از جمعیت جهان ناپذیر افکار بخش قابل مالحظهجدایی ءشید تا جزاست، حدود صد سال طول ک

 هاي علمی در سطح جهان، متفاوت است. هم سرعت انتشار بسیاري اطالعات یا ایده
اي براي سنجش فاصله فرهنگی موجود بین تفکر عامه مـردم و مفـاهیم علـم    کنیم شیوهدر این مقاله تالش می

م. بنابراین هدف این مقاله، سنجش میزان فاصله بین مفاهیم علمیِ نجوم و عامه مردم است و پیشنهاد دهی نجوم
در مورد مفاهیم مختلف علم نجوم این فاصله چقدر است و چه میزان طول «با این سوال پژوهشی مواجه است که 

 »کشد تا یک مفهوم علمی، مردمی و همگانی شود؟می
 1394گانه شـهر اصـفهان در سـال     15ساله ساکن در مناطق  79تا  15معیت در پژوهش حاضر، ج  جامعه آماري

منطقـه محـل   «و » سـن «، »جنس«اي انجام گرفت و متغیرهاي  گیري با استفاده از روش سهمیه باشند. نمونه می
این روش بـین پاسـخگویان     پرسشنامه به 630بندي به کار گرفته شدند؛ و  هاي طبقه به عنوان شاخص» سکونت

صورت گرفت و بر اساس آن روشی پیشـنهاد شـد تـا     spssافزار ها بر اساس نرم زیع شد. تجزیه و تحلیل دادهتو
فاصله و شکاف موجود بین یک ایده علمی و درك عامه مردم از آن ایده اندازه گرفته شـود. ایـن فاصـله در ایـن     

همچـون پیچیـدگی    یآید عوامل نظر میهاي تحصیالت رسمی اندازه گرفته شده است. به  مقاله توسط تعداد سال
موجود در یک پدیده علمی، مدت زمان چرخه حیات آن پدیده، و میزان تاثیرگذاري آن پدیـده در زنـدگی روزمـره    

است. این ادعا نیازمنـد  ثیرگذارأتشهروندان عادي، بر میزان فاصله فرهنگی بین یک ایده علمی و تفکر عامه مردم 
 ر در تحقیقات آینده است. آزمون تجربی و بررسی بیشت

 .درك عمومی از علم، فاصله فرهنگی، علم، عامه مردم :کلیدواژگان

 Zahra.maher92@gmail.com ؛دانشگاه اصفهان و مدرس شناسیدکتراي جامعه .1
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 مقدمه و بیان مسئله
 روزافزون شدن پیچیده باعث و بخشیده شدت را ها انسان زندگی در تغییرات فناوري و علم شتابان رشد

 فنی و قتصادي، اجتماعی، سیاسیا گوناگون مسائل شدنتنیده درهم و اجتماعی و اقتصادي هاي سیستم
ارتباطـات  «موضـوع علـم و جامعـه یـا      سـربرآورده، اي که در این حوزه  . یکی از مسائل عمدهاست شده
 است. 1»علم

ـ     2»وري و جامعهاعلم، فن«این میان، مطالعات  از وري بـا جامعـه   ابخشی است که بـر ارتبـاط علـم و فن
ویـژه از پنجـاه سـال گذشـته همـواره در کـانون توجـه          متمرکز شده است. رابطه میان علم و جامعه به

ریزان علمـی بـوده اسـت. البتـه ایـن توجـه        گذاران و برنامه ورزان اجتماعی و سیاست دانشمندان، اندیشه
ها و  تاکنون بیشتر متوجه تثبیت وضعیت علم و گسترش و استواري فرهنگ علم بنیاد بوده است. فعالیت

اند تا اهمیت علم براي دسـتیابی جامعـه بـه سـطحی      کردند، کوشیده ال میمطالعاتی که این هدف را دنب
هـاي   باالتر از رفاه و آسایش را نشان دهند و از این طریق حمایت شهروندان را براي پشتیبانی از برنامـه 

 ). 93: 1390راد، (قانعی جلب کنند وريافنتوسعه علم و 
و دانشـمندان  بـین  جانبـه  دو هاي سوءتفاهم و ارتباطی هاي تنش خصوص این یکی از مسائل مهم در

 و هـا  فعالیـت  شـدن  تـر  پیچیـده  و فنـاوري  و علـم  روزافـزون  شدن تخصصی با سو یک از .است مردم
کنند می متهم فناوري و علم از اطالعی بی به را مردم متخصصین و فنی، دانشمندان و علمی سساتمؤ
وسـایل  و هـا  رسـانه  گسـترش  و روزمـره  زنـدگی  در فنـاوري  و علم روزافزون نفوذ دیگر، با سوي از و

 به مردم و شده توزیع اجتماعی هاي گروه بین در فناوري و علم توسعه پیامدهاي درباره ارتباطی، آگاهی
  .)93: 1390راد و مرشدي،  (قانعی کنند می نگاه بیشتري تردید با آن دستاورهاي و فناوري و علم

و شـناختی  مختلـف  هـاي  جنبـه  کوشـند  مـی  خود خاص هاي شپرس طرح پژوهشگران علم و جامعه با
علم از مردم مختلف هاي گروه دانش و شناخت :دهند قرار بررسی مورد را جانبه دو ارتباط این نگرشی

و علـم  بدبین؟ مسئولیت یا اند بین خوش فناوري و علم پیامدهاي به نسبت مردم آیا چیست؟ فناوري و
بـه  مردم اعتماد توان می چگونه چیست؟ جامعه برابر علم) در تمدارانسیاس و (دانشمندان آن کنشگران

شـرایطی  چنین در کرد؟ سهیم فناوري و علم پیشرفت و رشد در را و آنها داد افزایش را فناوري و علم
و فراینـدها  و فنـاوري  و علم از اجتماعی هاي مختلف گروه نگرش چگونگی و شناخت میزان که است

درگیـري  و مشـارکت  که دارد اهمیت جهت آن از امر این؛ است یافته زیادي همیتا آن ساز و کارهاي
هـا  فرصت و مقوالت این از مناسب تلقی و شناخت به منوط فناوري و علم به مربوط مسائل در فعاالنه

جایگاه علم از مناسب درك دیگر، بدون عبارت به .اند کرده ایجاد فناوري و علم که است هایی چالش و
 فنـاوري  و علـم  چگونـه  و هستند کسانی چه اینکه دانشمندان فهم بدون و روزمره زندگی در اوريفن و

در نقشی چه ها حکومت و آورد می بوجود انسان زندگی براي امیدهایی و خطرات چه و کند می پیشرفت

1. Science communication
2. Science, technology and society
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دارد،  عـه جام رفـاه  و توسـعه  سطح با ارتباطی چه فناوري و علم و دارند فناوري و علم کنترل و پیشبرد
 .)94باشند(همان:  داشته زمینه این در ثريؤم و فعال مشارکت توانند نمی مردم عامه

ها و قوانین علمی در بین شهروندان عامه روندي کند و آهسته دارد. ایده علمی ایجـاد  نفوذ و اشاعه ایده
کشد تـا  می ها طول شده توسط متخصصان، حتی پس از پذیرش آن در اجتماع علمی، گاهی اوقات سال

 به توده مردم برسد.
اطالعات ساده علمی همانند چرخش زمین که امروزه به عنوان امري متعارف در بین اکثریت شهروندان 

اي از جمعیـت جهـان   ناپذیر افکار بخش قابـل مالحظـه  جدایی ءاست، حدود صد سال طول کشید تا جز
هاي ارتباطی، سرعت ترویج اطالعـات  نال. با افزایش سرعت توسعه علمی و سودمندي و کارایی کاشود

؛ بـه  2002 هاي مردم افزایش یافت (رازا و دیگـران، هاي جدید، نیز در بین تودهعلمی و پذیرش فناوري
هـاي علمـی در    ). هنوز هم سرعت انتشار بسیاري اطالعات یـا ایـده  2000 نقل از استام، کالم و ابالس،

 سطح جهان متفاوت است.
به قدمت ورود علم به گفتمان عمومی است. این شکاف » درك عمومی«و » لمع«تشخیص شکاف بین 

ماندگی طبیعی در تولید دانش و انتشار آن است، زیرساخت فرهنگی نیز دارد عالوه بر اینکه ناشی از عقب
 ن،، به نقل از رازا و دیگرا1993). به عقیده اسنو ( 2002 ، به نقل از رازا و دیگران،16-15: 1993(اسنو، 
هاي مختلف دانشمندان ناهمگنی وجود دارد. به نظر او عیار فرهنگ علمـی، معیارهـا و   ) بین گروه2002

هاي رایج در بین جامعه دانشمندان است. از این رو نتیجـه  الگوهاي رفتاري عادي و رویکردها و پنداشت
بلکـه در یـک مفهـوم    یک فرهنگ است، نه تنها در یک مفهوم عقلی  فرهنگ علمی واقعاً«گیرد که می

). مباحثات زیادي به دنبال استدالالت اسـنو  2002 به نقل از رازا و دیگران، 1993 (اسنو،» شناختی انسان
علم، یک فعالیت اجتماعی و فرهنگی اسـت و دانشـمندان بـه    «شکل گرفت. هنوز هم این استدالل که 

 ).1962 ه باقی مانده است (لویس،عنوان عوامل تولید دانش، فرهنگی متمایز دارند، در مرکز مباحث
شود نتوان به توافـق جهـانی   اشکال دیدگاه اسنو در دو بخش است: از یک طرف این استدالل باعث می

دهد، دست یافت. وي در مورد اینکه دانش علمی چیست و یا اینکه چه چیزي روش علمی را تشکیل می
براي رسیدن » تدابیر اکتشافی بسیار متنوعی« کند که دانشمندان در طول تحقیقات خود از استدالل می

تواند به یک رونـد تشـریفاتی در   هاي اکتشافی مورد استفاده دانشمندان، نمیبرند. شیوهبه نتایج بهره می
به عنوان یکی از مفاهیم اصـلی  » فرهنگ«خور لقب روش علمی منحصر و محدود شود. از طرف دیگر، 

یشه (از دوره روشنگري تا کنون) معانی و کاربردهاي گوناگونی یافته در علم اجتماعی، در طول تاریخ اند
هاي گوناگونی پیرامون آن صورت گرفته است. ایـن گونـاگونی در فهـم از    پردازي و بر این اساس، نظریه

هـاي  گیـري نظریـه  دهنده گستردگی یا تحول در درك آن نیست که سبب شـکل  فقط نشان» فرهنگ«
دهنده پیچیدگی و ابهـام ذاتـی ایـن مفهـوم اسـت (رازا و دیگـران،       شتر نشانمختلف شده است، بلکه بی

2002 :294.( 
اي اسـت کلـی شـامل دانـش، عقیـده، هنـر،       )، فرهنـگ مجموعـه  1924بر اساس یکی از تعاریف (تایلر،

ها و عادات کسب شده توسط بشر به عنوان عضـوي از جامعـه. از   اخالقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت
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-فرهنگ تنها یک ساختار ذهنی است یا یک مجموعـه از داسـتان  «)، 1997دیگران (ساردار و لون نظر 
 گوییم.هایی که ما خود درباره خودمان می

مفهومی است که همواره مورد مباحثه و مشاجره است هماننـد  «کند که فرهنگ ) اشاره می1999( گیرتز
 ».دموکراسی، مذهب و یا عدالت اجتماعی

باال شروع یک مباحثه علمی در مورد دانش و فرهنگ نیست، بلکه آشکار ساختن ابهـامی   هدف از بحث
شویم و تـالش  متمرکز می» شکاف« است که این موضوع را احاطه کرده است. در این مقاله بر مفهوم 

اي براي سنجش فاصله فرهنگی موجود بین تفکر عامـه مـردم و دانـش علمـی پیشـنهاد      کنیم شیوهمی
 دهیم.

ه دالیل مختلفی ممکن است بین عموم مردم و علم شکاف ایجاد شـود. شـکاف بـین عمـوم مـردم و      ب
تواند به کل جامعه و جامعه علمی به صورت خاص تحمیل کنـد  هاي زیادي را میهاي علمی آسیب یافته

 ند از:اکه برخی از آنها عبارت
لی که علم روشنگر در آن هاي مختلف بین عموم مردم در حا گسترش جهل و نادانی در حوزه •

زمینه به زبان تخصصی وجود دارد؛
هاي تخصصـی و اخـتالل    هاي مختلف به دلیل تفاوت زبان قطع ارتباط بین متخصصان حوزه •

در شبکه ارتباط علمی که واژگان تخصصی اولین پرده حایل و بازدارنده آن است،
هـاي علمـی و احسـاس     فتـه گسترش فقدان علم باوري به دلیل نبود درك درست عموم از یا •

هاي علمی؛ فقدان سودمندي به خاطر زبان و سطح تخصصی یافته
هاي علمی به دلیل نبود یا کمبـود رابطـه بـین عالمـان و      هاي عموم از تالشکاهش حمایت •

عموم مردم که مشارکت عموم در گسترش علم را تنزل خواهند داد؛
دلیل وجود مشکالت مختلفی کـه از نبـود   گذاري علم و فناوري به  هاي سیاست بروز دشواري •

 گیـرد  هاي مختلف از یکدیگر سرچشمه می درك درست عموم مردم و حتی متخصصان حوزه
).1: 1391زاده،  (حسن

هاي مختلف جامعه ضرورت بیشتري پیدا  هاي ترویج علم در الیه به همین دلیل است که گسترش برنامه
بایستی در راستاي ارتقاي ترویج علم برداشته شـود، شناسـایی   هایی که  ترین گام کند. یکی از اساسی می

فاصله و شکاف موجود بین مفاهیم علمی و درك عامه است، تا بـه ایـن وسـیله بتـوان زمینـه را بـراي       
 هاي بعدي مهیا کرد. برداشتن گام

در در ایران موضوع سنجش ادواري نگرش و شناخت مردم از مقوالت علم و فنـاوري بـراي اولـین بـار     
 راد ) مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. قـانعی   1390راد و مرشدي  ، قانعی1388راد،  راد (قانعی تحقیقات قانعی

؛ کند معرفی میمطالعه و سنجش نگرش شناخت عمومی از علم و فناوري را  ) هدف پژوهش خود1388(
عی و فرهنگـی  تدوین چارچوب مفهومی و مدلی تحلیلی براي پیمایش محـیط اجتمـا   نتیجه این تحقیق

در کشـورهاي   ، تاریخچـه موضـوع درك عامـه از علـم،    . در ابتداي این گـزارش استعلمی کشور  نظام
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هاي مختلف مدلی براي کشور ایـران   و سپس با استفاده از شاخصمورد بررسی قرار گرفته است  مختلف
شده است. تدوین

ا در حوزه فهم عمومی از علم و فنـاوري،  ) نیز، ابتدا تجربیات کشوره1390راد و مرشدي ( در مقاله قانعی
هاي آنها بررسی شده اسـت. بخـش اصـلی ایـن پـژوهش را       هاي پیمایش ها و سنجه کید بر شاخصأبا ت

هاي پیمایش فهم عمومی از علم و فنـاوري در تهـران، بـا نگـاه تطبیقـی، تشـکیل        توصیف نتایج و داده
نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونـه   300بین دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پیمایش در  می

دهد که سطح دانش پاسخگویان از میزان نگرش آنهـا   آماري اجرا شده است. نتایج این مطالعه نشان می
هاي علـم   تر است. پاسخگویان بیش از اینکه از موضوعات، مفاهیم و گزاره نسبت به علم و فناوري پایین
باشند. اما فراتـر از ایـن عالقـه،     مند می ، به این دسته از موضوعات عالقهو فناوري شناخت داشته باشند

هاي آنها نسبت به علم و فناوري مثبت است. این وضعیت بیانگر یک شکاف بین دانش و نگرش  نگرش
 است. 

اند، اما سنجش فاصله بـین سـاختار تفکـر عامـه      این تحقیقات به فهم عامه از علم و فناوري توجه کرده
نمایـان  اسـت. مطمئنـا    ههاي داخل کشور مورد توجه نبـود  و یک مفهوم علمی تاکنون در پژوهش مردم

ریـزان و   تواند به برنامه هاي مجزاي هدف، می ساختن فواصل فرهنگیِ اطالعات علمی خاص براي گروه
اي جهت ترویج علم کمک کند. مسلم است که بـر  ثرؤمگذاران علمی در تدبیر ترفندهاي مداخله  سیاست

اي که فاصله فرهنگی پایینی دارند، بـه   هاي مورد نیاز براي انتشار مفاهیم علمی یک گروه خاص، تالش
هاي علمیِ با فاصله فرهنگی باال، متفاوت  طور چشمگیري با تالش مورد نیاز براي عامه پسندکردن ایده

 است. 
امه مردم است و با این سـوال  بنابراین هدف این مقاله، سنجش میزان فاصله بین یک مفهوم علمی و ع

-در مورد مفاهیم علمیِ نجوم این فاصله چقدر است و چه میزان طـول مـی  « پژوهشی مواجه است که 
 »کشد تا یک مفهوم علمی، مردمی و همگانی شود؟

 چارچوب نظري 
نگرش و دانش ارزیابی یا و و جامعه علم رابطه شناخت بر نظري عمده کههاي  چارچوب بخش این در

                   شوند. می اند، مرور بوده مسلط و فناوري علم مورد در مردم

 هاي مربوط به درك عمومی از علم  مدل -1
 1گرایانهنقصمدل  -1-1

هایی در مقیاس گسترده به منظور سنجش درك عمومی از علم  گرا و سنتی، انجام پیمایشرویکرد اثبات
) 2001، 1998، 1987گرایانه (میلـر   ن رویکرد بر اساس آنچه مدل نقصرا در دستور کار خود قرار داد. ای

1. Deficit model
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گیـرد. بـر ایـن     کند. این مدل، مردم را به عنوان پذیرندگان انفعالی علم در نظـر مـی   نام گرفته عمل می
اساس، مردم همیشه از دانش علمی معتبر عقب هستند و این نقصان دانش در بـین مـردم بایـد اصـالح     

المللی تقویت شـده اسـت. نتـایج نشـان      گرایانه به طور مداوم در هزاران ارزشیابی بین شود. دیدگاه نقص
عالقه انـد (بـورد ملـی علـم آمریکـا،       دهد که بخش عظیمی از مردم از نظر علمی بیسواد و به آن بی می

ی هاي ملی دانش علم ). براي مثال در آمریکا، بزرگساالن آمریکایی در تست2004، 2002، 2000، 1998
هـا موفـق شـدند     ضعیف بودند و تنها کسانی که در دانشگاه واحدهاي علمی گذرانده بودند در این تست

یابد، دولت می گسترش علم که همچنان زاویه، این از). 1996، میلر و پریفر 2001، 1998، 1987(میلر 
ي حـوزه  در کـه  یتیاهم و ها تالش اینپیرو  .دهد افزایش را شهروندان علمی سواد تالش کند تا باید

میالدي  80تا  60هاي  به اصطالح مسلط دهه»1 علمی سواد« بود، پارادایم یافته جامعه و علم مناسبات
تبدیل شد. 

اي از شناخت و  مجموعه -عمومی از علم روي مفهوم سواد علمیها تمرکز اصلی در زمینه درك  تا مدت
هاي علمی و عادات ذهنی توصیف  بی از علم، فعالیتهاي علمی که از نظر تاریخی به عنوان ترکی توانایی

سواد علمی به عنوان جـزء اساسـی یـک جامعـه دموکراسـی       .)2005 ،بود ( بران، رولز و کلی -شود  می
هاي فرهنگـی جامعـه را    کند و ارزش حمایت می فناورانهشود که از یک اقتصاد مدرن و  درنظر گرفته می

هـاي   ه یک جامعه باسواد علمی، بیشتر مسـتعد ایـن اسـت کـه بحـث     انگیزد. اعتقاد بر این است ک برمی
عمـومی   گوهـاي ودر گفـت تر که  هاي عاقالنه سیاسی عمومی بر پایه علم را بفهمد و درنتیجه از سیاست

اي باسواد علمی، فرهنگ مبتنی بر علم و  شود، حمایت کند. همچنین اعتقاد بر این است جامعه ظاهر می
را بـراي   فنـاوري آمـوزان مشـاغل مبتنـی بـر علـم و       شود دانش کند و این باعث می را ایجاد می فناوري

 ).2007 ،، کالینمن و پاول2001(میلر  کنندسودرسانی به اقتصاد و تجارت ملی انتخاب 
برخـوردار  علمـی  سواد ساخت در اندك اهمیتی علم از به افراد رش، نگنخست هاي دوره در که درحالی

شـد، انـدازه گرفتـه مـی    "هاي علمی دانش به روش"و  "ها دانش به واقعیت"و بعد و سواد بر پایه د بود
ي علم نیز اندك اندك از اهمیـت برخـوردار    نزدیک به دو دهه طول کشید تا سنجش نگرش افراد درباره

دیـدگاه اشـاره کـرد. از    2شـاموس  مـوریس  به توان می علمی سواد منتقدان ترین برجسته جمله از شود.
 به روسو همچون نیز شاموس .بود نیافتنی دست هدفی و ناالزم اي اسطوره علمی )، سواد1995( شاموس

همچون هدفی  شهروند تربیت و متعالی هدفی همچون انسان تربیت میان پرورش و آموزش سرگردانی
 ه اسـت این تفکیک سامان داد دربارهاي از این انتقادها را  براي پیشبرد امور جامعه اشاره کرده و مجموعه

انـد کـه مطـابق بـا      ) به این نکته اشـاره کـرده  2006 ،). انتقادات دیگر (باوئر، آلوم و میلر1995(شاموس 
اند و باید به این همـه اهمیـت بـه     اي از نقصان دانش علمی در رنج پارادایم سواد علمی همگان به گونه

حقوقی و... نقش پررنگ تـري  هاي دیگري از سواد همچون سواد تاریخی،  سواد علمی در جایی که گونه

1. Scientific literacy
2. Morris Shamos
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) نیز با ذکر اهمیت 1995، 1992، 1991 ،در زندگی ما دارند، با دیده تردید نگریست. منتقدان دیگر (واین
 –، ژرفابخشی سواد علمی را در گرو مطالعاتی پیرامون متغیرهـاي اجتمـاعی   1»اي دانش زمینه«بنیادین 

تـوجهی بـه زمینـه معنـاداري      سواد علمی به سبب بـی  هاي دانند. از این زاویه، شاخص مردم شناختی می
 شوند. هایی نادرست منجر می اند که در سنجش تجربی به یافته هایی انتزاعی سواد، مفهوم

عالقـه بـه علـم و از نظـر علمـی بیسـواد        دهد که عموم مردم بی همانگونه که ذکر شد، نتایج نشان می 
و تقریبا نـیم   هزاران ارزشیابی بین المللی تقویت شده است گرایانه به طور مداوم در هستند. دیدگاه نقص

هاي میلیاردي براي اصالح آموزش علمی منجر به تغییرات اندکی در نمـرات   قرن تالش و صرف هزینه
آید این  ). به نظر می1993 ،ه است (کرتزمن و مکنایتشدهاي مربوط به دانش علمی مردم  یا پرسشنامه

گرایانه باشد و باید دیدگاه دیگري براي ارزیـابی درك   به ضعف دیدگاه نقصموضوع تاحد زیادي مربوط 
 عموم از علم عرضه شود.

 2اي مدل زمینه -1-2
هاي فرهنگی درك مردم از علم دارد. بر اساس این رویکرد، همه انـواع   این مدل عالقه به بررسی زمینه

فرهنگـی و محلـی خـاص خـود     دانش، هم دانش تخصصی و هم دانش عوام توسط شرایط اجتمـاعی،  
گیرد که  ي هم مرکز درنظر می سازمان یافته است. این رویکرد رابطه علم و جامعه را به صورت دو دایره

بر اساس این مدل یادگیري علمی نتیجه طبیعی و عـادي   تر جا گرفته است. علم در داخل فرهنگ وسیع
اجتماعی «ه زندگی جاي دارد. این دیدگاه که هاي روزمر زندگی در دنیاي غنی از دانش است و در فعالیت

هـا بـا نیـاز فـرد بـه       کند که یادگیري علوم شبیه همه یادگیري گذاري شده، بیان می نیز نام» فرهنگی –
گنجینه دانش علمی مخصوص به خـود را   گیرد. از این نظر هر فرد در جامعه احتماالً دانستن صورت می

اش  تاریخی –ها و زمینه اجتماعی  وسط نیازهاي شخصی، تواناییدارد، یعنی سطحی از دانش علمی که ت
ها نیست کـه یـک    . در این دیدگاه، شناخت مردم از علم، مجموعه کلی از دانش و مهارتشود تعیین می

هاست که افراد در طول  اي از دانش و توانایی شهروند باید تا سن خاصی کسب کرده باشد بلکه مجموعه
 ).2002، 1998، 1996 ،مایکل ؛1991 ،سازند (واین یمدت عمر خود آن را م

تحصـیالت،   هـاي آنهـا در تجـارب زنـدگی، شـغل،      توان بـا همگرایـی   شناخت علمی مشابه افراد را می
جستجو کرد. هر فردي در خـود درکـی از حیطـه خاصـی از علـم را گسـترش        شانعالیقها و  سرگرمی

اش براي دانستن آن حیطه علمی است  فرد او و عالقهدهد که آن به دلیل نیازهاي فردي منحصر به  می
 ). 2005، 2003 ،(برندسن

» فاصـله فرهنگـی  «تعریفـی از  درك عامه از علم و فناوري، » اي مدل زمینه«تحقیق، بر اساس  این در
کنیم. در تحقیق حاضر، فاصله فرهنگی به ریزي میشود و طرحی براي سنجش این فاصله طرحارائه می

1. Contextual knowledge 
2. Contextual model
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بینی، نگرش، ادراك و یا یک ایـده، کـه در یـک زمینـه     شود که یک جهاناي تعریف میصلهفا« عنوان
هـاي  (همگـانی شـدن) در سـاختار فکـري دیگـر گـروه       فرهنگی به وجود آمده، به منظور مردمی شدن

 .)296: 2002(رازا و دیگران،  »کندفرهنگی، در یک مقیاس زمانی حرکت 
هاي مختلـف  ایده«کنیم تا این فرضیه را آزمون کنیم که ه، تالش میبا این تعریف، در بخش بعدي مقال

اي از شـهروندان  هاي فرهنگی متنوع و متغیـري از زنـدگی روزمـره مجموعـه    توانند در فاصلهعلمی، می
 .»عادي قرار گیرند

 آید عواملی همچون پیچیدگی موجود در یک پدیده علمی، مدت زمان چرخه حیات آن پدیده، به نظر می
ترین عواملی هستند که این  و میزان تاثیرگذاري آن پدیده در زندگی روزمره شهروندان عادي نیز، از مهم

کنند. با افزایش میزان ابهام ذاتی و پیچیدگی مفهومی یک پدیده  فاصله فرهنگی را مشخص و تعیین می
). یـک شـهروند   1996 ن،(رازا و همکـارا  1یابد علمی، سرعت ترویج و اشاعه آن نیز به تدریج کاهش می

هاي علمی انتزاعی قرار نداشته است، هنگام مواجـه   معمولی که در معرض سطوح باالي ریاضیات و ایده
شدن با یک پدیده طبیعی پیچیده احتماال خواستار توضیحات شهودي، حسی، فرهنگی و یا حتی مذهبی 

 ). 1991است (رازا و همکاران، 

 ري فاصله فرهنگیگی ارائه مدلی به منظور اندازه
 رسمی،ی هاي تحصیلتوان از طریق سالدهیم که با استفاده از آن میدر این مقاله، روشی را پیشنهاد می

ین منظور، ا هب فاصله فرهنگی یک توضیح علمی مشخص را از زندگی روزمره یک فرد عادي تعیین کرد.
-لمی صحیح، و بخـش دوم، پاسـخ  هاي عیک متغیر پاسخ دو شقی در نظر گرفتیم که بخش اول جواب

 ).1دهند (شکل هاي علمی نادرست را تشکیل می
دهد که به وسـیله دو منحنـی نمـایش داده    را نشان می بخشی دو، درصد متغیر پاسخ yمحور مختصات 

هاي معتبر علمی و غیرمعتبر علمی توسط مردمی که بـا آنهـا مصـاحبه شـده     شود، یعنی درصد پاسخمی
درصد پاسخگویان، پاسـخ درسـت و    50اي که است. این دو منحنی، یکدیگر را در نقطهاست، ارائه شده 

کنند. خط عمودي رسم شده از این نقطه روي محـور مختصـات    اند، قطع میدرصد پاسخ اشتباه داده 50
x50دهنده سطح تحصیالت مورد نیاز براي آن مفهوم یا ایده علمی است، تـا آن مفهـوم توسـط    ، نشان 

یـک مفهـوم    2»مردمی و همگانی شـدن «شاخصتوان ز عموم مردم درك شود. این نقطه را میدرصد ا
تواند سطح آسـتانه  سال تحصیالت، می xنامید. در واقع، بر اساس این مدل، آن مفهوم یا ایده علمی، با 

فرهنگـی بـه دسـت آورد    -مردمی شدن را در یک نقطه مشخص و معین توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی   
 ).2002( رازا و دیگران  )1(شکل

 در مقاله جداگانه دیگري مورد آزمون قرار گیرد. بایدتفکر عامه مردم ثیر این عوامل بر شکاف بین مفاهیم علمی و ساختار أت. 1
2. Index of democratization (ID)
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اي اسـت کـه بـر    کننـده  البته منظور این نیست که اجتماعی شدن در تحصیالت مدرن، تنها عامل تعیین
گذارد. این موضوع بارها تکرار شده است که کل عوامـل خـارجی   جهان بینی یک شهروند عادي اثر می

هاي غیـر رسـمی اطالعـات،    لنسبت به طبیعت اطالعات علمی همچون جنس، شغل، دسترسی به کانا
ـ  هاي فرهنگی و مذهبی و سن بر دانش علمی گروهوضعیت اقتصادي، زمینه فعالیت ثیر دارد أها و افـراد ت

شود که بـر مبنـاي آن، فاصـله    شاخصی پیشنهاد می )؛ بلکه در اینجا، صرفا2002ً، 1995 (رازا و دیگران،
هـاي تجربـیشـود. داده مره مردم، بازنمایی میفرهنگی مفاهیم و اطالعات علمی مختلف از زندگی روز

بـراي هـر یـک از سـواالت      xو فاصله  »شاخص مردمی شدن«تواند براي تبیین آوري شده میجمع
 ) براي مردم استفاده شود. cعلمی (

براي یک پدیده طبیعی یا یـک رویـداد بیشـتر باشـد، آن پدیـده از زنـدگی روزمـره         xهر چه قدر مقدار 
 العه دورتر خواهد بود.جمعیت تحت مط

 فاصله فرهنگی براي یک گزاره علمی :1 شکل

 روش تحقیق
شـود. در نهایـت روش پـژوهش و     گیري و اعتبار و پایایی آن معرفی مـی  در این بخش ابتدا وسیله اندازه

 .شود شیوه انتخاب نمونه آماري بیان می

 ها  ابزار گردآوري و تجزیه و تحلیل داده
اي بـا   در قالـب پرسشـنامه   منـد  نظـام اي گردآوري اطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه این تحقیق بر در

 سواالت بسته استفاده شد. 

 و پایایی پرسشنامه اعتبار
 این پژوهش اعتبار محتوا طی سه مرحله مورد سنجش قرارگرفت: در

 ؛مرور پیشینه نظري و تجربی متغیر پنهان و مشخص کردن ابعاد آن مفهوم•
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 ؛اي) واالت براي بررسی ابعاد آن مفهوم و انتخاب سواالت از میان آنها (اعتبار نمونهطراحی س •
.شناس و متخصص (اعتبار صوري) تأیید شدن سواالت توسط چند جامعه •

این ترتیب که مقیاس سنجش متغیر پنهان تحقیق (سطح دانش علم نجوم)، بر اساس تحقیقات قبلـی   به
شد. در مرحله بعـد از میـان سـواالت دسـت بـه انتخـاب زده شـد و         صورت گرفته در این زمینه طراحی

اي). سـپس   سواالتی به صورت نمونه انتخاب گشت که به نحوي معرف کل سواالت باشند (اعتبار نمونه
یید قـرار گرفت(اعتبـار   أمقیاس طراحی شده براي این متغیر به چندین متخصص نشان داده شد و مورد ت

 صوري).
اي مبتنی بر مـدل عـاملی    نظور کسب اطمینان بیشتر، به صورت جداگانه از اعتبار سازهعالوه براین به م

ییـدي، معنـاداري   أعـاملی ت  گیـري انـدازه هـاي   ) استفاده شد. در مدلAmosافزار  ییدي (با کمک نرمأت
هـاي   ) و همچنـین شـاخص  96/1بیشتر از t ضرایب متغیرهاي مشاهده شده بر روي متغیر پنهان (مقدار 

هـاي بـرازش زش قابل قبول، به عنوان اعتبار آن مقیاس در نظر گرفته شده است. از میـان شـاخص  برا
و ریشـه   3، شاخص بـرازش تطبیقـی  2هنجارهب، شاخص کاي اسکوار 1هاي کاي اسکوار مختلف، شاخص

). در این پژوهش شرط بـرازش مـدل   1389بررسی شدند (قاسمی،  4دوم میانگین مربعات خطاي برآورد
یا بیشـتر، ریشـه    90/0، شاخص برازش تطبیقی 5 تا 1هنجار بین ه ست که شاخص کاي اسکوار باین ا

یا کمتر باشد، همچنین شاخص کاي اسـکوآر بـه عنـوان یـک      08/0دوم میانگین مربعات خطاي برآورد 
 بدي برازش نباید معنادار شود.شاخص 

نجش قرار گرفته است و حداقل میـزان  قابلیت اعتماد متغیر تحقیق توسط ضریب آلفاي کرونباخ مورد س
 درنظر گرفته شده است.  7/0پایایی  ییدأتاین ضریب براي 

هاي  آزمون روایی و پایایی ابزار سنجش این پژوهش با توجه به معناداري بارهاي عاملی، مقادیر شاخص
زمون اعتبار برخی از برازش و مقدار آلفاي کرونباخ به تغییراتی در نحوه سنجش این متغیر انجامیدند. در آ

هـا ها و یـا گـزاره   ییدي مشخص شد که بارهاي عاملی برخی از گویهأمتغیرها با استفاده از مدل عاملی ت
ند. شدهایی حذف  چنین گویه بنابرایناند؛  کوچک بوده و معنادار نیستند و باعث کاهش ضرایب مدل شده

پایایی مقادیر قابل قبولی را نشان دادند کـه در  هاي روایی و  در نهایت پس از اعمال تغییرات الزم سنجه
 ) خالصه شده است.1جدول (

1. Chi-square / CIMN
2. Normed chi-square
3. Comparative fit index/ CFI
4. Root mean squred error of approximation/ RMSEA
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 »سطح دانش علمی«اعتبار و پایایی مقیاس  :1 جدول
 سطح دانش علمی هاي برازش شاخص

CMIN/DF 2 
CFI 91. 

RMSEA 03/0 
0,75 آلفاي کرونباخ

 گیري جامعه آماري و شیوه نمونه
گانه شهر اصـفهان در سـال    15ساله ساکن در مناطق 79تا  15ضر، جمعیت در پژوهش حا  جامعه آماري

باشند. در اینجا فرض بر این بوده است که افراد واقع در این فاصله سنی بهترین موقعیت را از  می 1394
 لحاظ سنجش ادراك از علم و فناوري دارند.

مرکز آمار ایران صورت گرفتـه،  ، توسط 1390طبق آخرین برآوردي که از جمعیت شهر اصفهان در سال 
 .  استنفر 1564553جمعیت شهر اصفهان در گروه سنی ذکر شده، 

این بررسی بـراي تعیـین حجـم نمونـه، از      هاي گوناگونی وجود دارد. در براي انتخاب نمونه آماري، شیوه
نمونـه   ، احتمـال (q)فرمول کوکران استفاده شده است. پس از جایگزینی مقادیر عدم احتمـال مطلـوب   

، در فرمول مربوط بـه  (d)و فاصله اطمینان  (t)و حدود اطمینان  (N)، تعداد جامعه آماري (p)مطلوب 
و عدم  (p). الزم به ذکر است که مقادیر احتمال شدبرآورد حجم نمونه، حجم نمونه انتخاب و مشخص 

دهنده حـداکثر   جتماعی نشانمقدار در تحقیقات علوم ا این کهدر نظر گرفته شد  5/0و  5/0، (q)احتمال 
در  05/0مقدار دقت احتمالی مطلوب(فاصله اطمینـان)   همچنینناهمگونی ممکن در جامعه آماري است. 

گیـري بـا درنظر گرفته شد. نمونـه  2,58درصد برابر با  99براي ضریب اطمینان  tنظر گرفته شد. مقدار 
بـه  » منطقـه محـل سـکونت   «و » سن«، »جنس«اي انجام گرفت و متغیرهاي  استفاده از روش سهمیه

بندي به کار گرفته شدند. توزیع جمعیت بر حسب حجم نمونه در ابعاد کـوچکتر   هاي طبقه عنوان شاخص
بازسازي شد و بعد از تقسیم تعداد افراد در هر واحد جمعیتی به کل جمعیت، عدد به دست آمده در تعـداد  

ایـن    پرسشـنامه بـه   630خصی اختصاص یابد. سپس نمونه ضرب شد تا به هر واحد جمعیتی، تعداد مش
  1روش بین پاسخگویان توزیع شد.

آورد که پاسخگو از ناشناخته ماندن اطمینان بیشتري حاصل کند و با اعتماد بیشـتري   اد را فراهم میاي این اعتم گیري سهمیه . شیوه نمونه1
گیـري غیـر احتمـالی هـاي نمونـه   ذهنیات واقعی خود را به عنوان پاسخ به سواالت طرح شده بروز دهد. تراچیم نیز ضمن بررسی انواع شیوه

آید که انجام نمونه تصادفی نه معقول است و نه عملـی. در چنـین    هایی پیش می موقعیتکند که در تحقیقات اجتماعی کاربردي،  عنوان می
 ).1999 شود (تراچیم، هاي غیر احتمالی روي آورده می گیري مواردي به نمونه
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 هاي پژوهش یافته
 سطح دانش علمی در حوزه نجوم 

 ارائه آنان به علمی گزاره 5، شناسیکیهاندر حوزه نجوم و  علمی پاسخگویان دانش سطح براي سنجش
نمـره  سـاختن  ). بـراي 2کنند (جـدول   مشخص را یک هر نادرستی یا درستی که خواسته شد آنان از و

نظـر  در صـفر  هاي غلط، امتیـاز  پاسخ براي و 1 امتیاز صحیح هاي پاسخ دانش پاسخگویان، براي سطح
  .است شده گرفته

 هاي سنجش سطح دانش علمی گویه: 2 جدول

ییديأبار عاملی در مدل عاملی ت عبارت
 45/0رست)(د.گردند زمین و سایر سیارات به دور خورشید می

 73/0گردد. (درست) زمین به دور خود می
 65/0زمین به شکل کروي است.

علت سقوط اجسام به طرف پایین، نیروي گرانشی زمین است. 
 (درست)

77/0 

 86/0هاست. گیري کهکشان حرکت اجرام آسمانی، عامل شکل

را در » دانـم  نمـی «ان گزینـه  درصد از پاسـخگوی 43,3نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع، 
درصـد 22,6اند.  درصد از آنها، پاسخ درست به سواالت داده 34اند. حدود  الت انتخاب کردهاپاسخ به سو

 .اند از افراد هم پاسخ نادرست به سواالت علمی داده

 توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر اساس سطح دانش علمی: 3جدول 
پاسخ  ها گویه

 درست
پاسخ 

 تنادرس
هاي از  داده دانم نمی

 دست رفته
 جمع

زمین و سایر سـیارات بـه دور   
(درست).گردند خورشید می

38,218,342,51 100 

گـردد.   زمین به دور خـود مـی  
(درست)

35,212,250,62 100 

 100 1,4 - 13,7 84,9 زمین به شکل کروي است.

علت سقوط اجسام بـه طـرف   
پایین، نیروي گرانشـی زمـین   

 درست)(است

8020- 100 

حرکت اجرام آسمانی، عامل 
هاست. شکل گیري کهکشان

21,578,5- 100 

 100 - 43,3 22,6 34دانش علمی کل
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ها نشـان داد کـه درصـد بسـیار      دهندگان داده شد. تحلیل داده به همه پاسخ» کروي بودن زمین«گزاره 
دانستند. بـر مبنـاي پراکنـدگی مشـاهده شـده       دهندگان پاسخ صحیح و معتبر علمی را می زیادي از پاسخ

ناپذیر سـاختار شـناختی تعلـیم داده شـده فرهنگـی       جزء جدایی» کروي بودن زمین«گیري شد که  نتیجه
ترین نقطه پایانی از شاخص  شوندگان شده است. بنابراین، این موضوع در نزدیک بخش بزرگی از مصاحبه

کروي بودن « شاخص مردمی شدنها مشخص شد که  دهفاصله فرهنگی قرار گرفت. بعد از تحلیل دا
درصد از آنهایی که هرگـز بـه مدرسـه     30). 2افتد (شکل ساله از تحصیل اتفاق می 3,2در فاصله » زمین

تواند حاصـل دخالـت مسـتقیم     دانستند. بنابراین شناخت این موضوع نمی نرفته بودند، پاسخ صحیح را می
ناپذیر تفکر کسـانی   جزء جدایی» کروي بودن زمین«استدالل علمیِ نظام رسمی آموزشی باشد. در واقع، 

تـوان اسـتدالل کـرد کـه      اند، گشته است. اما می گاه در نظام آموزش مدرن، اجتماعی نشده که حتی هیچ
کند و مفاهیم علمی خاص جزء الینفک جهـان   عمل می نظام آموزشی مدرن فراتر از چاردیواري مدرسه

 ی مردم شده است. بینی اجتماعی و فرهنگ

 »کروي بودن زمین«فاصله فرهنگیِ  :2 شکل

علت سـقوط  «دهندگان مطرح شد مربوط به نیروي گرانشی زمین بود. گزاره  سوال دومی که براي پاسخ
دهندگان داده شد. رسـم متغیـر پاسـخ     به همه پاسخ .»اجسام به طرف پایین، نیروي گرانشی زمین است

ایـن   مقدار شاخص مردمی شدن که براي مفهوم قبلی به دست آمد، موقعیـت با نشان داد که در مقایسه 
در براي مفهـوم نیـروي گرانشـی     xمطلق  ارزش از مکان اولیه کمی به جلو حرکت کرده است. شاخص

تواند سطح پیچیدگی موجود در توضـیح ایـن پدیـده     جایی می ). دلیل این جابه3(شکل  سال بود 5 حدود
 باشد.



۱۸ 

 »نیروي گرانشی زمین«صله فرهنگیِ فا: 3 شکل

بـود. گـزاره   » حرکت انتقالی سیارات به دور خورشید«و » حرکت وضعی زمین«دو سوال بعدي راجع به 
بـاالتري از انتـزاع و ذهنیـت را     سـاخت و سـطح نسـبتاً    دوم، مرکزیت خورشید در جهـان را مطـرح مـی   

تر از کروي بودن زمین و نیروي گرانشی  چیدهطلبید. حرکت وضعی و انتقالی زمین مفاهیمی بسیار پی می
اي کـه   باشند. درك توضیح این دو پدیـده طبیعـی مسـتلزم آمـوزش در رشـته نجـوم اسـت. فاصـله         می

بـه  ( از دو مفهوم قبلی بیشتر بـوده اسـت   الزاماًگیرند،  هاي مردمی شدن این مفاهیم در آن قرار می نشانه
 ).5و 4هاي  شکل( سال) 14و  9ترتیب 

 »حرکت وضعی زمین«فاصله فرهنگیِ  :4 کلش
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 »حرکت انتقالی سیارات به دور خورشید«فاصله فرهنگیِ : 5 شکل

گیـري نحـوه شـکل  «یابـد. گـزاره مطـرح شـده راجـع بـه        سطح پیچیدگی سوال آخر بیشتر افزایش می
اصله فرهنگی ها آشکار ساخت که در مقایسه با سواالت پیشین، این مفهوم در ف است. تحلیل» کهکشان

 17,7در رابطه با این مفهوم  xشوندگان این پژوهش قرار دارد. ارزش  بیشتري از زندگی روزمره مصاحبه
زیـادي حاصـل    در فاصله فرهنگی نسبتاً idاي، سطح آستانه  سال بود. براي چنین پدیده طبیعی پیچیده

عرفـی شـده اسـت. دلیـل آن     شود، حتی هنگامی که این مفهوم در سطح پایینی از آموزش رسـمی م  می
ثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارد. أگیري کهکشان ت تواند ناشی از این حقیقت باشد که شکل می

تواند تحت کنترل فردي یا جمعی باشد و چرخه حیات طوالنی دارد. مسلم است که نظریه  این پدیده نمی
هاي طوالنی اجتمـاعی شـدن در    مستلزم سال هاي خاص و پیچیده در رشته نجوم انفجار بزرگ یا نظریه

 هاي خاص است.  رشته

 »نحوه شکل گیري کهکشان«فاصله فرهنگیِ : 6 شکل



۲۰ 

 گیري نتیجه
» فکـر و اندیشـه مـردم   «و » ساختار علمـی رخـدادهاي طبیعـی   «در این پژوهش مشخص شد که بین 

چشمگیري در بین مفاهیم علمـی   مسلم است که این فاصله به طور اي فرهنگی وجود دارد. کامالًفاصله
مختلف، متفاوت است. در این مقاله مفاهیم مربوط به حوزه نجوم بحث شد. اما فاصله فرهنگی اطالعات 

 . شودتواند با کمک شیوه پیشنهاد داده شده تعیین  هاي علمی نیز می علمی سایر رشته
متغیر باشد. از طرف دیگر، عوامل  تواند از یک طرف، فاصله فرهنگی بسته به ماهیت اطالعات علمی می

 ثیرگذار باشند. أتوانند در رابطه با یک مفهوم علمی مشخص ت فرهنگی و اجتماعی می
تواند بـه برنامـه    هاي مجزاي هدف می نمایان ساختن فواصل فرهنگی اطالعات علمی خاص براي گروه

ویج علم کمک کند. مسلم اسـت  ثر جهت ترؤگذاران علمی در تدبیر ترفندهاي مداخله م ریزان و سیاست
اي که فاصله فرهنگی پـایینی   هاي مورد نیاز براي انتشار مفاهیم علمی که براي یک گروه خاص، تالش

هاي علمیِ با فاصله فرهنگی باال  پسند کردن ایده دارند، به طور چشمگیري با تالش مورد نیاز براي عامه
 متفاوت است. 

گیـري سـاختار فرهنگـی     کننده مقتدر در شکل عنوان یک تعیین همچنین، نظام رسمی آموزش مدرن به
بینی کسانی که هرگز آموزش رسمی دریافـت   کند و حتی بر جهان تفکر متداول بین شهروندان عمل می

 گذارد.  ثیر میأشوند، ت بندي می طبقه» بیسواد«اند و به عنوان  نکرده
است. چنین اقدامی نیازمند آزمون آن توسـط   بدون شک مدل پیشنهادي نیازمند بررسی و پاالیش بیشتر

آیـد مطالعـه تطبیقـی فاصـله      هاي فرهنگی متنوع است. به نظر می آوري شده از مجموعه هاي جمع داده
هاي مختلف قومی، زبانی، مذهبی و طبقاتی به پاالیش و تدقیق مـدل پیشـنهادي    فرهنگی در بین گروه

 کند.  کمک می
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هاي سنتی ارتباطات عمومی علم و تب کریمه ـ کنگو در ایران مدل
)1396(

 1سیده زهرا اجاق

 چکیده

ها یکی از کنشگران اصلی ارتباطات عمومی علم هستند که آگاهی، شناخت، نگرش، و رفتار ما را نسبت بـه  رسانه
شـمارد کـه   ) چهار مدل رایج براي ارتباطات عمومی علم برمـی 2003دهند. لونشتاین (ات علمی تغییر میموضوع

اي، مدل عامه متخصص و مدل مشارکت عمومی هستند. هدف اصـلی  شامل مدل نقصانی، مدل بافتاري یا زمینه
دانند. دو مدل دیگر سعی دو مدل اول، افزایش سطح سواد علمی فرد است، یعنی مساله فهم عمومی را فردي می

هاي محلی و عموم را توانمند کرده و با تبادل افکار بین دانش علمی و سایر انواع دانش، و مشارکت دارند تا گروه
له فهم عمومی به روابط اجتماعی أبه حل مشکالتی که علم درصدد رفع آنهاست، کمک کنند. در دو مدل آخر، مس

-هایی دارند. از اینا، برتري نسبت به دیگري ندارند و همه نقاط قوت و ضعفهمربوط است. هیچ یک از این مدل
توان از هر کدام از چهار مدل مذکور اسـتفاده کـرد. مقالـه حاضـر در     رو، بسته به هدف ارتباطات عمومی علم می

تفاده از نحـوه  تالش است تا با مرور مطالعات نظري و تجربی این حوزه، ویژگی دو مدل اول را شرح داده و با اسـ 
هاي علمی عمومی ایرانی ارائه رسانی درباره بیماري تب کریمه ـ کنگو تحلیلی از غلبه مدل نقصانی بر پیام اطالع
 دهد.  

 ارتباطات عمومی علم، مدل نقصانی، مدل بافتاري، سواد علمی، تب کریمه ـ کنگو.کلیدواژگان: 

 zahraojagh@ut.ac.ir. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1
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 هاي سنتی ارتباطات عمومی علم مدل
هاي ارتباطات عمومی علم را به دو دسته سنتی و غیرسنتی تقسیم توان مدلبندي کلی میهدر یک دست

دانند و هدفشان انتقال دانـش تخصصـی بـه    هاي سنتی، علم را شکل رسمیت یافته دانش میکرد. مدل
 هاي غیر سنتی، به دانش موجود در خارج از حوزه علم نیز توجه دارنـد و اطالعـات  مخاطبان است. مدل

 ).  2010دهند (بروسارد و لونشتاین، هاي مخاطبان ارائه میعلمی را براساس شرایط و زمینه
هاي سنتی قرار دارند. با وجود تمایزي که لونشتاین بین ایـن دو  دو مدل نقصانی و بافتاري در زمره مدل

قاله با اتخاذ رویکرد دهد. در این مهاي نقصانی قرار می) هر دو را ذیل مدل2008مدل قایل است، ترنچ (
کنیم و وضـعیت ایـران را در اسـتفاده از آنهـا     هاي این دو مدل توجه مینگرانه لونشتاین به تفاوتجزئی

هاي نقصانی بر شکاف دانش بین متخصصان و غیرمتخصصان در موضوعی خـاص  دهیم. مدلنشان می
هاي کاف است. رویکرد حاکم بر مدلتأکید دارند و هدف آنها ارائه اطالعات علمی براي پر کردن این ش

ها باید نقش آموزشگران را ایفا کرده و با کاستن از ضعف سنتی ارتباطات علم، آموزشی است. یعنی رسانه
کـه بـا تغییـر رویکـرد از     اطالعاتی مخاطبان، فاصله دانش علمی آنها از متخصصان را کم کنند. حال آن

وند که بافتار، شرایط یا زمینه تأثیر مهمی بر یادگیري دارد. شآموزش به یادگیري، پژوهشگران متوجه می
هاي علمی در زندگی گیرند که حقایق و نظریهدهد که مردم زمانی بهتر یاد مینظریه یادگیري نشان می

). مثالً افرادي که با مشکل کیفیـت آب مواجهنـد، حتـی    2003شخصی آنها معنا داشته باشد (لونشتاین، 
فهمند. بدین ترتیـب، شـرایط یـا    خوبی مفاهیم فنی و تخصصی آب را میدکی دارند، بهوقتی که سواد ان

 یابد.هاي ارتباطات عمومی علم اهمیت میبافتار مخاطب براي فعالیت
-هـاي خـالی کـه مـی    کنند همانند ظرفبر اساس مدل بافتاري، افراد در برابر اطالعاتی که دریافت می

وسـیله  شـان کـه بـه   هاي کلی اجتماعی و روانید، بلکه براساس چارچوبکننخواهند پر شوند، رفتار نمی
دهنـد  انـد بـه اطالعـات واکـنش مـی     تجربیات پیشین، زمینه فرهنگی، و شرایط شخصی شـکل گرفتـه  

هاي کالسیک ارتباطات عمومی علم ) مدل بافتاري را ذیل مدل2001). لوگان (3، ص. 2003(لونشتاین، 
) 1996هاي آموزشی برخوردارند و به افزایش سـواد علمـی توجـه دارنـد. بـوچی (     قرار داده، که از ویژگی

ها، در ارتباطات علم براي دانشمندان، نقش فعال و براي عموم، نقش منفعل دهد که این مدلتوضیح می
 کنند. بینند که علم را براي انتقال به عموم بازتنظیم مینگاران را کسانی میاند و روزنامه قائل
بیند، اما نقطـه  بافتاري همانند مدل نقصانی، سبک و سیاق تهیه و ارائه ارتباطات را باال ـ پایین می  مدل

قوتش متناسب کردن اطالعات علمی براي شرایط و مخاطبان ویژه است. در این مدل به ایـن موضـوع   
) 2008و همکـاران،   هاي مختلف، معناي متفاوتی دارد (دونقونشود که علم در بافتارها و زمینهتوجه می

-مینشان  بازخوردکنند، آن را فهمیده و به آن و مخاطبان براساس شرایطی که اطالعات را دریافت می
گر براي تولید محتوا و پیام علمی باید: ). پس ارتباط2010دهند (بروسارد و لونشتاین، 

 یک) به شرایط و موقعیت مخاطب خاص و هدف توجه کند؛ 
 ساس نیازهاي او گزینش و تنظیم کند. دو) محتوا را برا
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دهند که مدل بافتاري، روابط متقابل بین علم و عموم برقرار ) نشان می2009) و ایروین (2003کالرك (
تواند اطالعات مورد نیازش را به سرعت به شود؛ زیرا مخاطب میکرده و موجب انتفاع آنها از یکدیگر می

 دست آورد. 
در گزینش و متناسب کردن اطالعات علمی براي مخاطبان خاص، از این نظـر   با وجود تالش این مدل

شود که مانند مدل نقصانی، ارتباط باال ـ پایین بین متخصص و عموم قایل است و دانش علمـی   نقد می
انـد: ) دو شباهت بین این دو مـدل قائـل  2008داند. دونقون و همکاران (را برتر از سایر اشکال دانش می

 شوند که علم به جامعه برتري دارد. م و جامعه دو حوزه مستقل و از هم جدا دانسته میالف) عل
 توان بین آنها نزدیکی و تعادل ایجاد کرد. ب) فقط با مهارت یافتن در فنون و ارتباطات می

ـ ها دالیل ضعف مدلباید توجه کرد که این ویژگی د هاي مورد بحث نیستند، بلکه تأکیدي بر این نکته ان
 اند. هاي مختلفی قابل عرضهها و با مدلکه موضوعات علمی مختلف به طرق، شیوه

هایی که مدل نقصانی براي آن مناسب است، مواقعی است که کشف جدیـدي رخ داده یـا   از جمله حوزه
اي هبه آنها وجود ندارد یا کم است. حوزه اي راجعاي پیش آمده که اطالعات پیشین یا دانش زمینه پدیده

بافتاري، افـراد   مناسب براي مدل بافتاري نیز ارتباطات سالمت و ارتباطات ریسک هستند. براساس مدل
دهد. کنند که واکنش آنها را به اطالعات شکل میهاي خاصی اطالعات را دریافت میدر شرایط و زمینه

فـرد، اطالعـات را    سن، تیپ شخصیتی مخاطبان مانند ترسو یا پرخاشگر بودن؛ و شرایط اجتمـاعی کـه  
آید، بافتار یا شـرایط  کند مانند دوستی که به او اعتماد دارد یا کارفرمایی که از او خوشش نمیدریافت می

هاي اجتماعی در کاهش ). بدین ترتیب، این مدل اهمیت نظام3، ص. 2003کنند (لونشتاین، را تعیین می
دهد. مخـاطرات و مسـائل بهداشـتی از    ان مییا افزایش توجه عموم به مسائل و موضوعات خاص را نش

 اند. این جمله

 ارتباطات عمومی علم در ایران
علم، دانش و معرفت واژگان پرمعنایی در فرهنگ و زیست اجتماعی ایرانیان هستند، اما وضعیت و نحـوه  

و گسترش دهند که تفکر علمی و فرهنگ علم در جامعه و زندگی ما رشد انجام امور در بین ما نشان می
، ورود علم در زندگی روزمره افراد جامعه به معنی تالش براي کسب درجات عـالی  واقع درچندانی ندارد. 

در علم، نگارش هر چه بیشتر متون علمی و افزایش در میزان برگزاري رویدادهاي علمی نیست. بلکه به 
هاي علم را براي کـاربرد در  تکه مردم قابلیطوريمعناي نزدیک شدن علم و جامعه به یکدیگر است، به

 کوشد تا فاصله علم و جامعه را کمتر کند. مسائل زندگی روزمره بشناسند. ارتباطات عمومی علم می
هـاي ارتبـاطی بـراي کاسـتن از     در کشور ما نیز همانند همه کشورهاي دیگر، نقطه شروع بیشتر برنامـه 

براي » متهم اصلی«یا نقص دانش میان عموم،  فاصله علم ـ جامعه، بر این فرض استوار است که فقدان 
که، سواد علمی نقش کمـی  ناتوانی علم در ورود به زندگی و شخصیت فردي و اجتماعی ماست. حال آن

 ). 2009هاي افراد دارد (نیسبت و شوفله، گیريدر چگونگی فهم و تصمیم
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کمی از واریـانس مربـوط بـه    دهد که تنها بخش هاي مربوط به سواد علمی نشان میفراتحلیل پژوهش
دهند به کمبود اطالعـات  مردم چگونه عقاید و نظرات خویش را درباره موضوعات علمی شکل می اینکه

گذارند از تمایالت تري که بر افکار و نظرات تأثیر می). عوامل قوي2008مربوط است (آلوم و همکاران، 
؛ شـوفله و همکـاران،   2005شوند (نیسـبت،  میارزشی مانند ایدئولوژي، تعصبات، و هویت مذهبی ناشی 

سـازي  گویند که رویکردهاي سنتی ارتباطات عمـومی علـم در آگـاه   ) می2009). نیسبت و شوفله (2009
طور طبیعی، سطح شناخت اندکی که افراد بهاند. با توجه به اینعموم درباره علم کارآمدي چندانی نداشته

دهند که فهـم و  باطات علم نیاز است تا گروهی از افراد را مخاطب قرار هاي ارت،بنابراین به فعالیت1دارند
اند. اما در عمل، مخاطبان بیشتر  عالقههاي علمی ندارند یا نسبت به آن بیها و موفقیتدرکی از پیشرفت
ي ها، افراد عالقمند و آگاه نسبت به علم هستند و این موضوع، یکی از دالیل ناکارآمـد این قبیل فعالیت

 هاي سنتی ارتباطات عمومی علم است.  مدل
هاي سنتی براي افزایش سطح سواد و فهم علمی مخاطبان اي نیز در توفیق کم مدلوضعیت نظام رسانه

 نقش داشته است.
اول) با رشد فضاي مجازي، فرصت انتخاب محتوا براي مخاطبان افزایش یافته و ایـن موضـوع احتمـال    

 دهد؛علمی را کاهش می جلب توجه آنها به موضوعات
ها چندان مورد توجه رؤسا و هیئت مدیره نیست و از نظر صرف هزینـه یـا   دوم) سرویس علمی در رسانه

 بخشی ندارد؛دهی وضعیت رضایتاولویت
نگاران علم ایران اندك ریزي شده نیست و تعداد روزنامهنگاري علم در ایران برنامهسوم) آموزش روزنامه

 و محدود است.
در نتیجه، در عمل، امکان دسترسی به مخاطبانی که ارتباطات عمومی علم در تـالش اسـت تـا کمبـود     
دانش آنها را جبران کند، کاهش یافته است. همچنین، با توجـه بـه تعـداد انـدك و آمـوزش خیلـی کـم        

یاد نیست.    هاي مختلف مخاطبان هم زنگاران علم ایرانی، امکان تنظیم اخبار متناسب براي گروهروزنامه
هـاي علمـی   دهد که، مدل انتقال اطالعات علمی در مجلـه  هاي نویسنده نشان می نتایج یکی از پژوهش

ویژه در دوره پهلـوي اول و دوم کـارکردي مشـابه سـوادآموزي بـراي      عمومی ایرانی، نقصانی است و به
ي روابط علم و عامه بیشتر گیرها در چگونگی شکل ). ولی مجله1391اند ( هاي علمی عمومی قائلمجله

دارند که براي تربیت شهروندان خوب چه چیزي باید به آنها آموخته شود و بـا چـه    کیدأتبر این موضوع 
ها شهروندي خوب دهد که در این مجلههاي علمی عمومی ایرانی نشان میاهدافی؟ مرور تاریخی مجله

سـبک زنـدگی مـدرن، توسـعه صـنعتی و حـل        با توانایی استفاده از علم براي بهبود بهداشت، گسترش
مشکالت اجتماعی ـ اقتصادي معادل است. این موضوع، نوعی از فهم علمی را در بین مخاطبان توسـعه   

هـا بـا تأکیـد بـر). یعنی مجله1391علم است ( اجاق،  2داده که در راستاي تشویق مردم به گرامیداشت

1. Cognitive misers
2  . Appreciation
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علم را تبلیغ و ترویج کرده و مردم را به علـم عالقمنـد   هاي واالي هاي مثبت علم، فواید و ارزشویژگی
 کنند.  کنند و نگرش مثبتی نسبت به علم ایجاد میمی

الزم به توضیح است که ذیل مدل نقصانی؛ دو رویکرد به نام سواد علمی و فهـم عمـومی از علـم قـرار     
دانـش علمـی و عالقـه و     دارند. رویکرد سواد علمی بر دانش علمی افراد ناظر است ولـی رویکـرد دوم،  

نگري نسبت به علم را عامل گرامیداشت علم یـا  نگري با منفیگیرد. یعنی مثبتنگرش علمی را دربرمی
 داند.  ضدیت نسبت به آن می

اند، فرضـیه وجـود رابطـه    هایی که به وضعیت شناخت/سواد و فهم علمی/ نگرش مردم پرداختهپژوهش
کشند. براساس ایـن مطالعـات، عالقـه پاسـخگویان     ردم را پیش میها و فهم علمی مبین محتواي مجله

تهرانی به موضوعات علم و فناوري از شناخت آنها نسبت به این موضوعات بیشتر است، امـا در مجمـوع   
میزان شناخت و عالقه کمتر از متوسط است. شناخت پاسخگویان از فرایندها و نهادهاي علم و فنـاوري  

ست. اکثریت پاسخگویان نگرش مثبتی درباره علـم و فنـاوري دارنـد. تنهـا یـک      در سطح بسیار پایینی ا
تـر،تـر، سـالم  چهارم پاسخگویان تهرانی بر این باورند که علم و فناوري به گسترش زندگی بهتر (سـاده 

دانند که با نـوعی هـراس از   انجامد. از طرفی، پاسخگویان علم را با تغییر سریع مترادف میتر) میراحت
). بـه عبـارت دیگـر    1390هاي آزاردهنده علم همراه است (قانعی راد و مرشـدي،  ها و دگرگونیثباتیبی
ها نسبت به نقش علم و فناوري در حل مشکالت تردید دارند. نتیجه درصد تهرانی 75توان گفت که می

اسـخگویان،  دهد که اکثریت قاطع پسنجش فهم عمومی از علم و فناوري در شهر اصفهان نیز نشان می
 عالقه متوسط یا زیادي به موضوعات علمی دارند ولی شناخت کمی نسبت به موضوعات علمی دارند. 

درصـد 90دهد که بـا وجـود سـطح پـایین سـواد علمـی،       ) نشان می1959این در حالی است که ویثی (
نـد و همـین میـزان افـراد     کند، موافقتر میتر، و سادهتر، سالمکه علم، زندگی را راحتها با اینآمریکایی

) بر ایـن باورنـد کـه ایـن     2009شود. نیسبت و شوفله (توافق دارند که علم موجب پیشرفت اجتماعی می
دهد که سواد علمی نقـش زیـادي در درك و فهـم عمـومی از علـم      تفاوت بین دانش و عالقه نشان می

رسـد و درك علمـی هـم وضـعیت     می که سواد علمی در سطح پایینی به نظرندارد. در ایران با وجود این
گیـري و  هـا، هنگـام تصـمیم   مناسبی ندارد، ولی میزان آن نسبت به سواد علمی بیشتر است. با همه این

رفتار، عوامل دیگر نقش بیشتري نسبت به سواد و فهم علمی دارند. در سطح کـالن نیـز اگـر هـدف از     
ـ  افزایش سواد علمی، نفوذ یا ایجاد تغییر در سیاست هـاي حـوزه علـم باشـد، حتـی      ویـژه سیاسـت  ههـا ب

ها، بافتار سیاسی، گیري سیاسی از ارزشکه علم به خوبی فهمیده و منتقل شود، باز هم تصمیمدرصورتی
).            2009ها جدا نیست (نیسبت و شوفله، ها، فواید، و ریسکهاي بین هزینهمصالحه /هايو بده بستان

هاي سنتی ناامیـد  ها در تغییر فهم و سواد علمی مردم، و مدلما را از نقش رسانه اما آیا موارد مذکور باید
ترین نظام براي شناخت طبیعت و جهان است و یکی از و مایوس سازند؟ واقعیت این است که علم دقیق

رود. هدف ارتباطات عمومی علـم نیـز   گیري در سطح خرد و کالن به شمار میعوامل اثرگذار بر تصمیم
توانـدعلـم مـی   تحت آنهاهاي علم براي دستیابی به نتایج بهتر و شرایطی است که ان دادن ظرفیتنش

ها براي حساس کردن مردم  ) استفاده از نقش آموزشی رسانه2014تأثیر مثبتی داشته باشد. نیلما و ردي (
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گسترش آگاهی و  ها رادهند. آنها، نقش رسانهنسبت به موضوعات زیست محیطی را مورد توجه قرار می
دانند که فهم زیسـت محیطـی   شناخت از عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست، و روابط متقابل آنها می

دهـد. در  افراد را از نظر تأثیري که انسان بر محیط زیست، و محیط زیست بـر انسـان دارد افـزایش مـی    
ده سـالمتی و امنیـت را   خصوص مخاطرات بهداشتی نیز چنین است. رسانه هم ماهیت عوامل تهدیدکنن

-دهد و بدین ترتیب سواد علمی را افزایش میکند و هم راهکارهایی براي غلبه بر آن ارائه میروشن می
سازد. اما زمانی کارکرد بهتري خواهد داشت که مبتنی بـر مـدل   دهد و اهمیت و ارزش علم را برمال می

وش شدن صداهاي دیگـر یعنـی بـه محـاق     بافتاري، پیام را براي مخاطبش متناسب سازد و موجب خام
ترین مخاطرات بهداشتی جامعه ما، بیماري تب کنگـو اسـت   رفتن اشکال دیگر دانش نشود. یکی از تازه

 رسانی درباره آن مبتنی بر مدل نقصانی است.    که نحوه اطالع

 بافتاري تب کریمه کنگو مدل نقصانی/
ها پیش در ایران شناخته شده بوده و برخـی  که از سالبیماري است  1کریمه -دهنده کنگو تب خونریزي

میخ معروف است، همـین بیمـاري   مدعی هستند بیماري که در نواحی شمال شرقی به عنوان حصبه قره
گردد. بازمی 1345است. اولین شواهد مستند از وجود نوعی بیماري تب خونریزي دهنده در ایران به سال 

از نواحی مختلـف ایـران گـزارش شـده اسـت (ایـزدي و همکـاران،         شیوع بیماري 1378 از اواسط سال
ها بـه نقـل از وزارت بهداشـت، دامپزشـکی و سـایر      رسانه 1396امسال نیز از اواخر اردیبهشت  .)1382

مسئوالن بهداشتی اخباري مبنی بر احتمال و شدت گرفتن احتمال ابتال به این بیماري را منتشر کردنـد.  
رسانی درباره وضعیت این بیماري در شهرهاي ایران یـا شـرایط بیمـاران،     ضمن اطالعتقریباً تمام اخبار، 

رسانی به برخی مناطق، نحوه بدرود گفـتن بـا    هاي اطالعهاي نهادهاي بهداشتی براي اعزام گروهتالش
روش  15تا  4کنند. این موارد شامل رسانی میهاي پیشگیري از بیماري نیز اطالعقربانی، و درباره روش

پیشگیري از بیماري است که از قول مسئوالن یا در مصاحبه با پزشکان و متصدیان امـر بهداشـت بیـان    
عبارت دیگر، مدل ارتباطی باال ـ پایین از سوي متخصص به عمـوم اسـت و طـوري دربـاره      شوند. بهمی

-ن یا مخاطب فراموششود که براي مخاطب ناآگاه درباره سابقه بیماري در ایرابیماري، محتوا تولید می
شود. مشخصه اصلی این نوع ارتباطات ریسک، نقصـانی  مثابه تهدیدي جدید بازنمایی میکار، بیماري به

طرفه است. پیش از هر چیز، منبع مقتدري بـا قطعیـت راجـع بـه     بودن آن است یعنی باال ـ پایین و یک 
گیـرد، و تالشـی بـراي جلـب     مـی  کند. کل ماجرا، پیرامون مساله بحرانـی شـکل  موضوع اظهار نظر می

گیرد. در مدل نقصانی، ارتباطات به معنی فرایند انتقـال  مشارکت عمومی در ارتباطات بحران صورت نمی
شود که همـه افـراد برداشـت و تفسـیر     شود و تصور میمثابه امر مسلم فرض میاست. موضوع علمی به
 یکسانی از پیام دارند. 

1. Crimean – Congo Hemorrhagic Fever - CCHF
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یی چون جلب توجه مخاطب، ترغیب او به رعایت اصول بهداشتی، و ترویج این مدل ارتباطی داراي مزایا
اصول پیشگیري از بیماري دارد ولی معایبی مانند ایجاد رعب و ترس، نادیـده گـرفتن تجربیـات مـردم،     

-ها و مراحـل مـداوا، و بـی   هاي مختلف علمی براي شناخت و کنترل بیماري، راههاي علمی گروهتالش
ن در ایران نیز دارد. بدیهی است با استفاده از این مدل ارتبـاطی و انتشـار اطالعـات،    توجهی به سابقه آ

یابـد. امـابیماري و فرایند این مخاطره از شروع تا نتیجه نهایی بهبـود نمـی   به راجعفهم علمی عمومی 
-ظر میشوند. به نمردم متوجه ارزش حرفه پزشکی و بهداشت در فائق آمدن براین تهدید یا مخاطره می

 نگاري علم ایرانی است.  رسد، این وضعیت، ادامه سنت روزنامه

 گیرينتیجه
توجهی به اشکال دیگر دانش و اهمیت مشارکت عموم در فرایند هاي نقصانی و بافتاري با وجود بیمدل

ت هایی خاص مانند اکتشافات جدید، ارتباطات محیط زیست، سالمعلم، مزایایی براي کاربرد در موقعیت
و بحران دارند. در بین دو مدل مذکور، مدل بافتاري به دلیل تولید محتواي متناسب با وضعیت و شـرایط  

هـا، بـا وجـود    شود. استفاده مناسب از این مـدل مخاطب، براي استفاده در مواقع بحرانی بهتر شناخته می
ر بهبـود فهـم آنهـا از    ناتوانی در ایجاد تغییرات محسوس در میزان سواد و شـناخت علمـی مخاطبـان، د   

رسد که مـدل غالـب در   اند. با این حال به نظر میاهمیت علم و افزایش عالقه مردم به علم نقش داشته
هاي ایرانی، همچنان مدل نقصانی و در راستاي گرامیداشت علم است. به ارتباطات عمومی علم در رسانه

اي هـاي زمینـه  علم که بدون توجه به ویژگـی  رسد این نوع بازنمایی از علم در ارتباطات عمومینظر می
توانـد در کاسـتن از   شـود، نمـی  یعنی شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، و روانی مخاطبان انجام مـی 

 فاصله علم و جامعه، و گسترش فرهنگ علم در بافت فرهنگ عمومی جامعه ما نقش مؤثري ایفا کند.
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 آموزشی درسی و ریزيبرنامهتنوع یا یکسانی در 

  1نژادمسعود آرین

 چکیده
هاي همیشه مطرح و حساس فرهنگ ملی در هر کشوري و از جمله کشور ما آمـوزش و محتـواي   یکی از مسئله 

دامنـۀ ایـن    هاي تخصصی و دانشـگاهی اسـت. در  تا دوره ايپایههاي تحصیلی از سطح عمومی و زشی دورهآمو
براي هر یک » تنوع و تکثر درسی و آموزشی«یا » ریزي یکسانبرنامه«عناوین مورد توجه موضوع  بحث یکی از

عتقد است که فرصت تنوع بخشیدن به است. نگارنده م بارهدر اینهاست. این نوشته نقد و نظري یا تمام این حوزه
ـ    هاي درسی و آموزشی، در چارچوببرنامه هـايویـژه در حـوزة آمـوزش   هها و مناسبات روشـن و شـفاف ملـی، ب

بـرگ هسـتند    ها ریـز و پرشـاخ و  و نیازمندي هاعالقهها، دانشگاهی که رویکردها، تخصص تخصصی و پیشرفته
-گـاه ها و تجلیعمیق علم، خالقیت و کارآمدیست و یکی از مصداقیکی از مسیرهاي خالق و پیشران توسعه و ت

هـايروشـن در زمینـۀ آمـوزش    گـذاري هـدف بـا ایـن   ». هـا استقالل علمی دانشگاه«انتظار از  اعتماد به وهاي 
ی در حـوزة فرهنـگ و آمـوزش    تخصصی، رویکرد این نوشته، بیشتر یک نگاه و تفسیر دانشگاهیست تـا مضـمون  

ق به پیش از دانشگاه است) و بنابراین تنها در این چارچوب قابل ارزیـابی و نقـد اسـت. در ایـن     که متعلعمومی (
هـا و  هاي عمومی تنها از براي توجـه بـه مثـال   هایی در حوزة آموزشگاه متن به تجربهبههاي گاهمحدوده، اشاره

تفسیري. در فرصت ایـن نقـد و    گیري تحلیلی وي عینی و آشنا و در دسترس است و نه تمرکز و هدفهامصداق
در هر موقعیـت و  » ریزي درسی و آموزشیبخشی در برنامهتنوع«هاي موضعی بررسی این فرض مهم که تناسب

پیشنهاد و تشریح  مناسبشرشته و تخصصی باید توسط اهل فن خود سنجیده و سود و زیان و راهکارهاي اجرایی 
، یـک فـرض هـم آن اسـت کـه لـوازم، مقتضـیات و        گووگفتاین  شوند، مورد تردید نیست. نتیجه آنکه در طرح

گوهاي متفـاوتی  ومالت و گفتأهاي مورد نیاز حوزة عمل و اجرا، خود بحث و موضوع مستقلی نیازمند تتخصص
 است.

 آموزش. ریزي درسی، دانشگاه، دانش،برنامه کلیدواژگان:

 arian@znu.ac.irاستاد گروه ریاضی، دانشگاه زنجان؛ .1

mailto:arian@znu.ac.ir
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   مقدمه و بیان مسئله
ـ   نگارنده عضوي از جامعه ریاضی کش ثر از تـالش وسـیع   أور است و انگیزة اصلی وي در ایـن نوشـته مت

که بخش بزرگی از این جامعه براي اصالح و تغییر برنامـه آموزشـی دورة کارشناسـی     ایستسالهچندین 
شود بـا بازخوردهـاي مناسـب و مثبتـی از جانـب مراجـع       ریاضی به کار بست و به شرحی که اشاره می

ریـزي درسـی   از سـوي کمیتـۀ برنامـه    1389ن برنامۀ این رشته در سال گیر مواجه نگشت. آخریتصمیم
ها ابالغ گشت و در طی قریب هفت سال پس از آن تـا کنـون تـالش انتقـادي     وزارت علوم به دانشگاه

وسیعی از طریق تمام مجاري ممکن و رسمی انجام گرفت تا بلکه صداي انتقادي گسـتردة ایـن جامعـه    
و دیگـر مسـائل    بوروکراسـی اگر اصالح برنامه در یک بازة نسلی به دلیل  علمی شنیده شود ودر نهایت

هاي واحد و یکسان درسـی بـراي   الاقل تمرکز و تکلیف به برنامه شودموجود در وزارت علوم میسر نمی
-. اما این پیگیريشودپرسابقه و موفق دانشگاهی رفع  هايهاي مستقل بخشاحترام و اعتماد به تجربه

تر در بر نداشـت!  هاي هر چه غلیظها، برخوردها  و تمرکزگراییتر شدن رویهاي جز سختجهها هیچ نتی
سـازي،  این تجربه به نگارنده آموخت که جامعه علمی ما در این زمینه بیش از هر چیز نیازمنـد فرهنـگ  

ه نوشـتاري و  فاقد هر گونه سابق تقریباًهایی و عقبۀ چنین اندیشه نظریستگوهاي وورزي و گفتاندیشه
عناوین و تعابیري موجود است با تعریف و انتظار و رویکرد دیگریسـت (بـه    چنین، هماستنادیست و اگر 

نوشـته  جـی گـالن    » ریزي درسی براي تدریس و یـادگیري بهتـر  برنامه«طور مثال نگاه کنید به کتاب 
، که بحث آن بر 1377وي، نژاد، انتشارات آستان قدس رضسیلور و دیگران، ترجمۀ دکتر غالمرضا خوي

هاي مختلف آموزشی و تشریح و ارزیابی آنهاست). این نوشته در تالش است تـا در حـد خـود    سر روش
 مقدمه و مدخلی نظري و انگیزه بخش دراین باره فراهم آورد.

 درآستانه
بتکرانـه  نظام آموزشی ایران را صمد بهرنگـی در کتـاب نـوآور و م    هايشناسیآسیبترین یکی از قدیمی

). وي در ایـن کتـاب   1344انجـام داد (بهرنگـی،   » کندوکاوي در مسائل تربیتی ایـران «خود با نام  زمان
آموز روسـتایی و شـهري یـا    شود براي دانشآورد تا نشان دهد که نمیهاي خیلی ساده و آشنایی میمثال

-جمله از اوست کـه مـی   هاي درسی واحدي نوشت. اینفقیر و غنی و یا این سر و آن سر مملکت کتاب
هـاي ابتـدایی   هاي درسی به خصـوص کتـاب  لیف کتابأدهد که باید در تنشان نمی اینهاآیا تمام «گوید: 

توجـه بـه فاصـله    ». اي نوشـت؟ اقتضاهاي محلی را هم در نظر داشت و براي هر استانی کتاب جداگانـه 
ـ  هاي درسی ودنیاي واقعی و دنیاي ترسیم شده در کتاب عـالوة توجـه بـه نیازهـا، اهـداف و      هآموزشی ب

-اجتماعی، بخشـ    هاي تعلیم و تربیت براي بهبود کارآمدي و مهارت در زندگی و تربیت فرهنگیآرمان
هاي ظریف بهرنگی در این کتاب تاریخی با زبان و لحن خاص زمان خود است بینیهاي دیگري از نکته

تـرین  و تربیت جهان هـم شـاید کـه یکـی از قـدیمی      که همچنان هم بسیار خواندنیست. در تاریخ تعلیم
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اندیشمند قرن نوزدهم فرانسه باشد. الو معتقـد بـود در   » 1رابرت الو« توجهاتی از اینگونه متعلق به آراء 
هر برنامه آموزشی باید تناسب مخاطب و شرایطش را در نظر داشـت و از دیکتـه یـک شـکل الگوهـاي      

ریـزي درسـی،   گالن، برنامـه  (زادگان و رعایا پرهیز کرد آشکار اشراف ویژه در تفاوتهتربیتی و آموزشی ب
 :1385هاي اجتماعی مدرنی چون پلورالیسم یا تکثرگرایی (مک لنان، بعدها این توجه در دل اندیشه). 12
تري یافت. این نظریه فرصت ظهور و حضور تنوع و تکثر شناختی و بنیادهاي نظري قوي) جایگاه جامعه6

شمارد و بر همین اساس، تنوع و تکثر هاي توسعه میفرهنگی و اجتماعی را یکی از نیازها و زمینهفکري، 
هاي متنوع در کنـار هـم   تزاحم افکار و فرهنگدرسی و آموزشی را یکی از مبانی مقدم نشاط و حضور بی

 داند. می
یـا امکـان فرصـت  درأمل به معنی عمومی و کالن خود و ت» ریزي درسیبرنامه«موضوع  این نوشته بر

هـا یـاهاي درسی و آموزشی در ایران معاصر تمرکـز دارد. بررسـی سـودمندي   حضور تنوع و تکثر برنامه
هـا وهاي حقوقی، عرفی، ملی و محلی آن از دیگر بخشهاي محتمل استقرار این روش با تناسبآسیب
هاي این کندوکاو کوتاه و اجمالی است.  جنبه

 هاوانهها و پشتزمینه
در دوران قاجار تا به حال (سازمان اسناد ملی، وب سایت)، جـدا از  » وزارت علوم و معارف«سیس أاز بدو ت

معارف دینی داشتند، تا زمـانی کـه    هاي سنتی در آموزش ترکیبی از علوم قدیم وخانهاستقاللی که مکتب
، )1388سنتی را گرفتند (کتیرایـی،   هايخانههاي دولتی به تدریج جاي مکتبدر دورة پهلوي اول مدرسه
هاي آموزش رسمی در ایـران بـوده   محور فعالیت» کتاب و برنامه درسی واحد«همیشه آموزش بر اساس 

انعطاف آموزشی دار و طوالنی، در دنیاي امروز، یکسانی بیاین سنت سابقه با وجود). 1379است (آقازاده، 
هاي جمعی و سازمانی و رعایـت همـۀ اصـول    فرض نظارتشود و با و درسی در هیچ مقطعی تجویز نمی

موضوعه ملی (مانند زبان مشترك و واحد یا منافع ملی مشترك و واحد)، میدان وسیعی براي فرصت تنوع 
شود. این یعنی آموزش در بعد ملی به صورت متمرکـز بـا   بخشیدن به محتواي آموزشی در نظر گرفته می

بسیاري از کشورهاي توسعه یافته کمـابیش رایـج    که در مدلیستد. این شوبرنامه و روش واحد اداره نمی
هاي بسیار محدود تجربۀ تنوع آموزشی در دهه پنجـاه  است حال آنکه آموزش در کشور ما به رغم فرصت

رار بر ایـن داشـته و دارد کـه    ها)، همواره ق(هم در سطح آموزش پیش از دانشگاه و هم در سطح دانشگاه
هـاي   خانهریزي و کتاب نویسی در وزارتیکدست و متمرکز باشد و ستادهاي متعدد برنامه یکسان، کامالً

ناپذیر مقـدس و شـبهه   شان حفظ و حراست از این اصل و بنیاد تخطیهاي اصلیآموزشی یکی از مشغله
 ایدئولوژیک بوده و هست.

1  . Robert Lowe Viscount (1811-1892)
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 هاخاستگاه 
یکدسـت آموزشـی در کشـور مـا متنـوع و       هـاي یکسـان و  هاي فکري تجویز برنامـه ها و زمینهخاستگاه

روکراتیـک و تـاریخی   وتـا سـازوکارهاي سـنتی، ب   » عـدالت آموزشـی  «گوناگونند از ادعا و آرزوي تحقق 
در محتواي » استانداردگرایی«در همه چیز از جمله در آموزش، از اعتقاد و استناد به اصل » تمرکزگرایی«

بر همـه چیـز آمـوزش مـا     » کنکور«به نام  ايپدیدهکه  هاییآموزشی تا مالحظات الجرم نظام ارزشیابی
عوامـل ند. برخی مالحظـات و اوجه و تحلیل این نوشتههاي اصلی مورد تتحمیل کرده است. اینها مدخل

ثر دیگر هم موجودند که به دلیل فقدان شفافیت در تیررس بررسی دقیق مقدورات این یادداشـت قـرار   ؤم
پردازیم.نمی آنهابه  اياشارهگیرند بنابراین جز در حد نمی

زمینـه و   در کشور ما بویژه در بخش آمـوزش عـالی، بـی   » تنوع گرایی آموزشی«باید خاطر نشان کرد که 
استقالل علمـی  «الاقل در حد شعار و کلیات نظري معتقدینی دارد براي همین هم واژة  عقبه نیست وبی

ها و رهنمودهاي مسـئولین و مـدیران عـالی    نرانیاز باب اظهار فضل هم شده مرتب در سخ» هادانشگاه
ها و هایی هم با این عنوان و زمینه فکري به دانشگاهشود. حتی گاهی مصوبهرتبه آموزش عالی تکرار می

-، چارچوب تدوین1394-، بخشنامه اجرایی1379-شوند (آیین نامه واگذاريمراکز آموزش عالی ابالغ می
هاي تودرتوي ساختار اداري و عملکردي نظام آموزش عالی، چه اهماهنگیبا وجود این به دلیل ن .)1394

هاي سـتادي و  ها، مقررات و رویهدر بعد مدیریتی و چه از جهت همراه نشدن این مفاهیم با دیگر مصوبه
 اسـتقالل و ابتکـار عمـل علمـی و    «یابنـد و  هایی برد و عمق چندانی نمیاجرایی، چنین تمناها و ابالغیه

کننـد. از ایـن   حتی در سطوح باالي دانشگاهی ما، مفهوم و مصداق واقعی و روشنی پیـدا نمـی  » زشیآمو
واحد و یکسـانی را در   تقریباًها و محتواي ها، روشهاي ما رشتههمه دانشگاه روست که هم اکنون تقریباً

ویژگـی آموزشـی   یـک بـه سـنت، سـبک و     هـیچ  کنند و تقریباًهاي درسی و آموزشی خود اجرا میبرنامه
هاي مستقل خود یا برد و تماس متفاوت اجتماعی خود، شناخته و متمـایز  خاصی، بر آمده از میدان تجربه

هویت، نقش و اثر مستقل است. بـه ایـن    ،اصالت ازیافتگی بخشی شوند، چیزي که در پهناي توسعهنمی
 ارا هم چندان جـدي و بـا مسـم   درآموزش عالی کشور » آمایش سرزمین«توان شعار ترتیب است که نمی

-مبهم و مغشوش و مورد مناقشه کامالًتلقی کرد چرا که موضوعیت و مصداق و حوزة عمل و اجراي آن 
ها مدعی همه چیـز و بـه سـبکی و سـیاقی واحـد      همۀ دانشگاه تقریباً وهاي جدي و جدلی فراوان است 

 هستند.

 برخی از مالحظات دیگر
در جامعـه مـا   » وحدت و یکسانی آموزشی«هاي فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ها و خاستگاهیکی از ریشه

ها (بـا  دهد تا افراد و جمعیتاست. این معنی اجازه می» تَکثرگرایی اجتماعی«هاي مفهومی مایهفقدان بن
هاي شخصی و جمعی خود هم، به نحو اعـالن شـده و   همۀ مالحظات ملی) بتوانند به مقتضاي مصلحت



35

هـاي   منـدي هـا و بهـره  هاي رشد و توسعه تواناییار و آشکاري در جامعه حاضر باشند و فرصتدشناسنامه
به سادگی قابل استقرار  این معنی و این تجربهاجتماعی و نسلی خود را سازماندهی، معرفی و طلب کنند. 

والت مقتضیات طبیعی تحقـق و حضـور خـود را در سـیر تحـ     » تکثرگرایی«برداري نیست چرا که و بهره
رو آزمون یا تجربه تنوع و استقالل آموزشی بـه  دارد و از این بزرگ ملیتوسعه و تجربیات تاریخی جامعه 

 برقراري چنین مقدمۀ دور از دسترسی متوقف نیست. 
در بخش آموزش عـالی فـراهم نبـودن مقـدمات     » تنوع آموزشی«از مشکالت و موانع تجربۀ  یکی دیگر

است. این یعنی اگر هم در دانشگاهی شرایط فکري و هاي مدیریتی دانشگاههحقوقی و قانونی در سازمان
هاي حقوقی و تکلیفـی  اي از استقالل آموزشی فراهم باشد مقدمات و پشتوانهمدیریتی مناسبی براي جنبه

 شوند. هایی پشتیبانی نمیکنند و چنین ظرفیتآموزش با این انتظار همراهی نمی
ها سوي این هدف در دانشگاهفقدان رشد و بلوغ فردي و سازمانی متناسب و همیکی دیگر از موانع مهم، 

ـ  ربط است که چیزي متهاي مدیریتی ذيو سازمان ز و تشـخیص و  ناظر با ضعف اعتماد به نفـس در تمی
ایست. پوشیده و پنهان نیست کـه رشـد و بلـوغ سـازمانی از آن     شناسی حرفهپذیري و مسئولیتمسئولیت
 انـد نکردههاي علمی، آموزشی و مدیریتی ما به طور طبیعی رشد مهمی است که در محیط خیلی چیزهاي

ها قیمومیت تکلیفی و نصب سنت شدة مدیران حضور سنگین سال زیراو موجود نیستند یا نایاب و نادرند 
فته است. حال هایی را در نظام آموزش عالی ما گرها یا انرژيبدون کارنامه، تمام تاب و توان چنین انگیزه

ـ اگرجایی هم، مدیر برجسته و موفقی بر مسند یا کرسی ریاستی باشد ترجیح عاقال اش ایـن اسـت کـه    هن
 هاي متفاوتی نزدیک نشود. خطر نکند و به حوزة چنین تجربه

هاي علمی بلند در ادامۀ این سلسله از موانع ریز و درشت، باید به خالء حضور شور و شوق آرزوها و آرمان
هاي امروزي ما اغلب ازانه و بلند نظرانه در مراکز علمی کشور هم اشاره کرد. پنهان نیست که دانشگاهپرو

بخش خالقیت، شادابی و زایندگی علمـی  هاي حیاتکم سویی در فراق حضور جریان ولتألهاي بیچشمه
کم روح و کـم جـانِ    ها و دستاوردهايآماري داده يو مدیریتی هستند که فقط تکالیف رفع تکلیفی ارتقا

-و وراي آن یا معطل کنندو راهبردهاي ناپخته باال دستی خود اجابت و اجرا میشبهه علمی را به دستور 
 اند.تعطیل و بدون حواس اند و نظر و موضعی ندارند و یا تقریباً

 در نقطۀ مقابل
ـ    » تکثرگرایـی آموزشـی  «نقطۀ مقابل » تمرکزگرایی آموزشی« ارز تمرکزگرایـی  اسـت. ویژگـی مهـم و ب

ن خود از معلم و مدیر رستی و تولیت ساختاري، همۀ مخاطباآموزشی در همه جا آن است که با نوعی سرپ
خواهد و نـه  را تا حد زیادي مطیع و منقاد و سربه زیر و حرف شنو می دانشگاهی مدیرمدرسه تا مدرس و 

حسب مورد و موضوع، بتواند و مجاز  گو و مسئول، کهگر، پاسخمختار، مستقل، خالق، جستجوگر، پرسش
 و تصرفی هم در محتوا و البته شفاف و پاسخگو و مستدل انجام دهد. ازهمین روسـت کـه در   دخلباشد 

چون و چراي تمرکزگرایی، همه منتظرند تا تکلیفشـان در کـار، تکلیـف و رفـع      سیطرة فضاي غالب و بی
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عهده سازمان و سازوکار متولی و  همۀ مسئولیت هم بر تکلیف، معلوم و ابالغ شود. در این شرایط، طبیعتاً
هـایی در  که اغلب در دسترس پرسش و پاسخ هـیچ مخاطـب و منتقـدي نیسـت. چنـین رویـه       آمریست

دهنـد، منتقـدین   هاي مطلوب خود را مـی و میوه اندنشستهتمدنی، به خوبی به بار  نشینهحاشیکشورهاي 
رو اغلب آنهایی بتکارعمل و خالقیت، به هر حال زیاد است. از اینفهمند که دردسرهاي اهم به تدریج می

هـاي  را با مخاطرة نوآوري »دردسر«بیهاي آرام طلبی حاشیهاند عافیتکه بر صندلی و مسندي تکیه زده
»!بندند نمی کند دستارسري را که درد نمی«کنند و متفاوت عوض نمی

هـاي  یی آموزشی به نحویست که در چارچوب آن فرصت تجربهاین نوشته پیگیر بازخوانی نظریه تکثرگرا
انـدوزي از  پذیري و تجربـه قراولی، مسئولیتاي چون بازاندیشی، نوآوري، متفاوت بودن، پیشبلوغ گرایانه

هاي وسیع آموزش علمی فرهنگی کشور به کلی حذف نشود یا بیش از اندازه، محـدود، محصـور و   عرصه
تعهدات ملی مورد «. در این نگرش، التزام به شودحظات مبهم و تعریف نشده نها و مالمشروط به احتیاط

» دیدگاه یا رفتار مدارگریز یـا مدارسـتیزي  «محفوظ است و هیچ  کامالً» هاي قانونیچارچوب«و » اجماع
 شود.تشویق یا تبلیغ نمی

 رویکرد
کان انعطـاف، تنـوع و اسـتقالل    هایی براي اصالت امنظر گرفتن فرصت یعنی در» تنوع و تکثر آموزشی«

و » شـفاف بـودن  «، »مسـئولیت «، »صـالحیت «عمل در شرایط متفاوت آموزشی، بنا بر اصـول صـریح   
در این تعریف، تنوع و تکثر آموزشی به برهم زدن استانداردها، ضایع شدن حقوق فردي و ». پاسخگویی«

ابسامانی علمـی و آموزشـی راهـی    جمعی، زیر سوال بردن حق نظارت جمعی ومدیریتی و هرج و مرج و ن
کند که اجماع نظـر   اعتالي نوعی از بلوغ علمی اجتماعی مدیریت شده دنبال می ندارد و مدلی را در مسیر

-و تجربۀ محلی و میدانی، مبناي عمل و انتخاب آن باشد. درعرصه نظام دانشگاهی، این رویکرد، تجربـه 
که درمرتبه نخست از لحاظ علمی و عمومی، شـفاف  شناسد موزشی را وقتی به رسمیت میآهاي مستقل 

 صالحیتی قرار نگیرند. اعتمادي یا بیدر معرض شُبهه بی طبیعتاًو قابل دفاع باشند و 
با این مقدمۀ به اندازة کافی صریح و روشن، اکنون به معرفی و تشـریح چهـار مرجـع و خاسـتگاه اصـلی      

و صالح و عیار و خلوص ادعایی هـر یـک را در    تا خیر پردازیممی» ساز و متمرکز آموزشینظام یکسان«
کند تا شأن نظري تکثرگرایی آموزشی میدان یک چالش جدي و واقعی بازشناسیم. این مطالعه کمک می

 .شویمرا با روشنی بیشتري دریابیم و براي رودررویی با مواضع تمرکزگرایی آماده 

 عدالت آموزشی 
 کشـور  در هـر کشـوري و از جملـه در    عمـومی  ریزي آموزش برنامه هاي مهمیکی از مدخل این مفهوم،

 تحصـیل  از آموزش و انتظـار  »سازيیکسان« اصلی و رایج دیدگاه مبناياوقات  ، اغلبماست. این معیار
-بهرهاست با این استدالل ساده، طبیعی وحتی موجه که همۀ فرزندان یک سرزمین همانطور که سزاوار 
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-نـد سـزاوار بهـره   ام، آسایش و رفاه مادي و معنوياز حداقل امنیت، عزت، احتراآبرومند و برابري  مندي
علمی آموزشی مورد نیاز و ضروري زندگی عصري و  هاي برابرمندي برابر و یکسان دسترسی به فرصت

هاي عمومی تحصیلی (از ابتداي دبستان تا پایـان دوره متوسـطه)   هستند. حال چون دوره نسلی خود نیز
هـاي نـو هسـتند    اي و اساسـی بـه نسـل   مسئول انتقال چنین بخشی از فرهنگ و دانـش پایـه  متولی و 

تبعیض و یکسان براي همۀ افـراد عرضـه   کند تا اینگونه خدمات، به صورتی ملی، بیحکم می» عدالت«
ند. براي اجراي این هدف، هم ضروریست تا هم شرایط و هم محتواي آموزشی یکسـانی (کـه تـا ده    شو

استثناء در مقطع آموزش عمومی) براي همۀ مخـاطبین،   گرایی بی شد به دولتیال پیش تعبیر میپانزده س
آن اسـت  » عدالت آموزشی«د. مدخل استداللی مهم دیگر منتج از اصل شوتهیه، عرضه، ابالغ و تکلیف 

درعین حال مبنایی براي تحکیم پیوندها و وحدت تاریخی و فرهنگی همـۀ  » آموزش عمومی«که چون 
ها و ساکنین و فرزندان یک سرزمین است نباید تمایز و تبعیض و تفاوتی در ابالغ و بیان حقوق و ویژگی

 اي بـراي طـرح و  عین حـال پشـتوانه   در» یکسانی و وحدت آموزشی«هاي ملی رخ دهد پس همبستگی
 ست.اتقویت سرشت و سرنوشت مشترك و تاریخی یک ملت نیز 

 استانداردگرایی 
هاي عمـومی و  همۀ مراتب آموزش» یکسانی و وحدت«یکی دیگراز بنیادهاي فکري » اییاستانداردگر«

هـر بسـتۀ آموزشـی بایـد یـک حـداقل        یعنی در» استانداردگرایی«تخصصی از مدرسه تا دانشگاه است. 
هـاي فرهنگـی،   در زمینه محتواي کمی، کیفی و عرفی موجود باشد (از هر نظر مورد توجه و توافقی مثالً

مین نیازهـاي عصـري، تربیتـی،    أو منظور مورد اجماعی مانند ت گذاريهدف هر عی و علمی و بنابراجتما
هاي حداقل«اي و تخصصی) تا سزاوار یک رتبه و مدرك و گواهی ملی باشد. حال چون بعد از این حرفه

ا بـه  هـ ماند درست آنست که این حداقلفرصت عمومی دیگري براي آموزش باقی نمی عمالً» محتوایی
شود برنامۀ واحد و یکسان آموزشی. به این و این می شودصورت یکسان و یکدستی به همه افراد عرضه 

 اسـتانداردگرایی محتواي آموزشی نتیجه الجرم و گریزناپذیر نظریۀ » یکدست و یک شکل بودن«ترتیب 
» عدالت آموزشـی «صل هاي دانشگاهی به غیر از ارجاع به ااین راهبرد براي دوره است. ترجمه و تفسیر

در مرتبـه کارشناسـی فیزیـک،     آموختگی از یک رشته دانشگاهی مثالًبه این معنی است که براي دانش
گرفته شود تا نوعی  ریاضیات، روانشناسی، حقوق یا عمران باید حداقلی از دانش و کارآمدي تخصصی فرا

ها در همـه  آموزشی براي این رشته علمی تحقق پذیرد و همین یعنی یکسانی و یکدستی» استاندارد«از 
 مراکز علمی کشور. 

 تمرکزگرایی
در امر آموزش و تعلیم و تربیـت، بـر وجاهـت و حقانیـت اصـل      » تمرکزگرایی«مبناي نظري و عقیدتی 

هـا بـه اسـتناد    براي اتخاذ بهترین تصـمیم » مرکز محوري«فراگیرتري استوار است و آن اصل یا اصالت 
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آن است که همه یا اکثر » تمرکزگرایی« امور است. یک دلیل و استناد مهم دیگراشراف بر جمیع جوانب 
-شناخته می» هاي حاکمیتیتصمیم«هاي عمومی و تخصصی از مصادیق هاي مربوط به آموزشتصمیم

» هاي حاکمیتی باید منبعث از رأي، تشخیص و تـرجیح مصـادر حـاکمیتی باشـند    تصمیم«شوند و چون 
هاي درسی کالن و کشوري هم معلوم و ریزيهاي مهم حوزة آن از جمله برنامهتکلیف آموزش وتصمیم
که صاحب اختیارات حاکمیتی در این حوزه است اتخـاذ شـوند و   » مرجع واحدي«معین است که باید در 

توان این دو اعتقاد یا دو حکـم  می کامالًي و نظر واحد باشند. البته اطبیعی است که یک ر صورتایندر 
بـا الزامـات آن همراهـی کـرد،      اخیر دربارة مسئولیت و اختیارات نظام و حاکمیت ملی را پـذیرفت و کلی 

شناسـند و بـه   مصالح ملی حوزه آمـوزش را مـی   عمقی وربط با چه دامنه مسئله آن است که مصادر ذي
هـاي  تصمیم«هاي آموزشی در زمرة گیريانواعی از تصمیم چه دقیقاًتر آنست که مل خیلی مهمأعالوه ت

 جهتی برانگیخته نشوند.هاي ملی بیشوند تا براي فرصت هر تصمیمی حساسیتمحسوب می» حاکمیتی
هاي اول انقالب برخی معتقد بودند دولت بـه  شود که در سالما دیده می در سابقه و تجربۀ تاریخ معاصر

ی و حتـی مواضـع و   عنوان نمایندة حاکمیت موظف به تصدي و تکفـل تمـام مواضـع تولیـدي، مـالکیت     
هاي اقتصاد و فرهنگ کشور است چـرا کـه بهداشـت، سـالمت و     هاي خدماتی در تمام عرصهمسئولیت

توانند صالح اقتصادي و روحی و فکري و اخالقی مردم بخش مهمی از مسئولیت حاکمیت است که نمی
ویر فراگیـري از  گذشت و تجربه و روزگار به همـه آموخـت کـه چنـین تصـ      ها. سالبه غیر سپرده شوند

گرایی حاکمیت درست نیست و قرار نیست دولت در همه این مواضع، مالک، متولی، گري و تکفلتصدي
تـرین وجهـی   تـرین و عمـومی  متصدي، کارفرماي مستقیم و حتی غیرمستقیم باشد بلکـه بایـد در کلـی   

هاي زیادي پس از که تا سالگذار و ناظر و حکَم باشد. بر مبناي اینگونه تصورات از حاکمیت بود سیاست
هاي اقتصادي و هاي آموزش عالی و آموزش و پرورش و هم بسیاري از بخشانقالب تمام عرصه فعالیت

و دسـتاوردها   هاوريبهره برآینددولتی یا نیمه دولتی شدند اما نه تنها  فرهنگی و خدماتی در کشور تقریباً
تغییراتـی کـه درایـن تلقـی و تصـور رخ داده،       وجـود  بـا مثبت نشدند که اغلب منفی گشتند. اکنون هم 

درسی، در هر دو حوزة دانشگاهی و پیش از آن، درب  ریزيبرنامههاي آموزشی و همچنان درغالب بخش
هـاي متـولی، اکثـرچرخـد و سـازمان  هاي تمرکز و استیالي ستادي دولت و حاکمیت میبر همان پاشنه

ریزي درسی و محتواي آموزشی را در زمـرة حقـوق، تکـالیف و    ههاي جامع آموزشی از جمله برنامتصمیم
دانند بلکه آن شمارند و نه تنها هیچ تحول و تردیدي را مباح نمیچون و چراي خود میهاي بیمسئولیت

 کنند. گري تفسیر مینوعی هرج و مرج و ستیزه هم ارزرا 

 کنکور
» کنکور«ما موضوعی به نام » آموزشی سازستیکدنظام «ثر ؤهاي پنهان وخاموش و بسیار میکی ازعلت

و  ریـزي برنامـه تمرکـز در   کـه دیگـري  و عذر ظاهرالصالح  بهانه آموزشی، عدالت» آرمان«است. بعد از 
 آموزشی را در کشور ما موجه، طبیعی و حتی مورد درخواست عـام و خـاص سـاخته اسـت     سازيیکسان
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بـراي گـذر از یـک مقطـع بـه       مقاطع تحصیلی ۀمدر سرفصل ه »کنکور«فراگیري با نام  آزمون حضور
بنابر دامنۀ به تدریج وسعت یافته و به تدریج عمیق شدة کنکور و فلسـفه، فرهنـگ و   است.  مقطع باالتر

به یک شکل  و تحت لواي یک نام  تبلیغاتی که پیرامون آن ساخته و پرداخته شده است، همه باید دقیقاً
هـاي  ه وقت یک چنین سنجش و ارزیابی اصلی و مهمی، از فرصـت و محتوا و روش، آموزش ببینند تا ب

اسـت. عـذر» عـدالت آموزشـی  «یادگیري و آموزشی یکسانی برخوردار باشند و این در واقـع بخشـی از   
هـاي آموزشـی   فقط به اتکـاي دوره  ،کنکورو یکسان و گریزناپذیر که آزمون واحد آن است  ظاهرالصالح

واقعیت آنست که  میسر است. واحد و یکساندرسی هاي ها و برنامهرفصلو س مواد ریزیکسان با واحد و 
حـد و حصـر آموزشـی، روحـی و مـالی      به غیر از مصائب بی چند لبه است چرا که تیغۀیک  کنکور واقعاً

اش بر گُرده همۀ اجزاء آموزش و پرورش و اقتصاد کشور، با حضـور بـه   کنندهسنگین و به شدت منحرف
گرایـیسـازي و تمرکز سیاست یکسـان جایگزینش (در شرایط امروز) در عین حال  بی تدریج تحمیل شدة

 گریـز قابـل غیرضروري و  انسانی و اخالقی بلکه حتی از نظر ی و تجربیاجرایاز نظر نه فقط را  آموزشی
 علمـی  مسیر یک یک فرایند و ۀ افراد،کند که هم حضور کنکور ایجاب می ساخته است. در واقع وجود و

طـی کننـد تـا امکـان     دانشگاه در گذر از هر مرحله به مرحله دیگر  دررا از مدرسه تا دانشگاه و  زشیآمو
» آموزشی عدالت« ضرورت و اصل آرمانی و مقدم بهبنا  تحصیلی سرفصلی در هر آزمونچنین برگزاري 

در مقابـل   انـدن مبه کنکـور و تسـلیم    آمیزدالتعه نگا در یک ارزیابی اجمالی باید گفت که باشد. فراهم
هـاي آموزشـی در کشـور ماسـت.     خالقیـت  تنگ شدن فضاي ات جديموجبیکی از ماهیت مخرب آن،

، »اشايهویـت و کلیشـه  نظام ارزشیابی یک شـکل، سـطحی، بـی   «کنکور در فراگیري تحمیلی خود با 
ق و هـاي خـال  هاي کیفـی و رقابـت  نگري دراغلب فرایندهاي آموزشی، ارزشیابیدار سطحیعامل ریشه

کنکور در امـر آمـوزش کشـور     سوزمانخانههاي برانگیزاننده علمی است. پرداختن به همۀ جوانب و آفت
 هاي وسیع و عمیق کنکور درزاییها دادشان از آسیبخواهد اما چون امروزه همۀ طرفتأمل مستقلی می

چند بدون یک شـناخت و   ند (هررطانی آن از نظام آموزشی کشورخواهان ریشه کنی غدة س آمده و مثالً
ریـزياصالتی کنکور در تأسی به وحدت آموزشی و برنامهثر)، این اجماع نظر براي بیؤراهبرد عمیق و م
 درسی کافیست. 

 یک ارزیابی کوتاه
-و شیوه ساز آموزشیهاي یکساندیدگاه ، باید توجه داشت که»عدالت آموزشی«با همۀ ارزش و اهمیت 

در غفلـت از تنـوع و    متعـددي  هـاي عدالتیبیموجب  ژه در نظام دانشگاهی) خودویه (ب هاآنهاي اجراي 
هاي رسمی . در حوزة آموزشاندازه مهم و اساسی استکه بی شودمخاطبین میمجریان و تفاوت ذیحق 

 شااجرائیوسیع عملی و  به غیر از فواید »یکسانمتمرکز و ریزي درسی برنامه « اي و دانشگاهیمدرسه
شـوند کـه بنـا بـه     موجب میرا قابل احتراز چندي  جديهاي آسیبدر عین حال  انکار نیست)، بلقا(که 

قـاطع و   اسـتیالي  .عدالت و عدالت آموزشی باید به نحوي دیده و مراعات شوند ناپذیرخدشههمان اصل 
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ل مختار فرصت رشد و استقال ،به غیر از اینکه در برخی مواضع آموزشی نگریکسانهاي یهروانعطاف بی
به نـوعی منفعـل و   گیرد و همه را میو آشنا با شرایط و مقتضیات موضعی بالغ  مجریان ازو مسئوالنه را 

ها و تجربه گونیگونهفرصت تنوع و تکثر و ، سازدمتولیان میو تفسیر تصمیم ر رأي و چشم انتظامقلد و 
و ایـن هـم خـود بخـش      کنـد یسـلب مـ   هاي علمی و فکـري از خیلی از صاحبان صالحیت ها رااعتماد

 .)16 :1389اي از رعایت حق و عدالت است (شهشهانی، شایسته

 هایی به چند تجربه اشاره
گشت موجب  اوایل انقالب جامعه در عدالت اجتماعی ها و تفسیرها از امر آموزش وتلقی گونههمین دقیقاً

، 1379 گو با عبدالحسین مصـحفی، وفتگو آموزشی ( درسییکسان  هايبرنامهتا براي استقرار شرایط و 
هاي فرهنگی مستقل و آبرومنـد چنـدي (در مقطـع آمـوزش متوسـطه) بـا       گروه حیات ) فرصت بقا و10

هـاي فرهنگـی   مجموعـه  هاي علمی خوب و با صالحیتی سلب شـوند و بـه تـدریج   ها و سازمانپیشینه
نند آن در تهران و بـه طـور مشـابه در    خوارزمی، جاویدان، مرجان و ما آموزشی موفقی چون البرز، هدف،

 بسـیاري عشق و عالقه  ،با زحمت ها غالباخیلی از شهرهاي دیگر مضمحل یا منحل شوند. این مجموعه
لقاسـم قربـانی،   ااز فرهیختگانی همچون محمد علـی مجتهـدي، احمـد بیرشـک، پرویـز شـهریاري، ابو      

از صـاحبان شـناخته شـدة     آنهـا ننـد  هـا و ما  عبدالحسین مصحفی، محمد حقوقی، محمد هادي شـفیعی 
هر و  شدندتشکیل شده یا اداره و مدیریت میهایی طوالنی  در طی سالهاي علمی و فرهنگی صالحیت

-و تعلیم و تربیت سـرلوحه فعالیـت   آموزش امر در اي راو شجاعانه پیشقراوالنه آموزشی هاي تجربهیک 
خود را در دبیرستان مرجان تهران به پایان بـرد و   . نگارنده تحصیالت متوسطهدهاي خود قرار داده بودن

هاي درسی مانند زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و به خوبی به خاطر دارد که در این مدرسه برخی از کتاب
ها یـا مراجـع رسـمی) در اصـالت و     هاي رسمی متفاوت بودند اما کسی هم (از خانوادهریاضیات با  کتاب

چون و چرایی بـراي   هاي رسمی، تکلیف بی کرد یعنی کتابدرسی تردید نمیکیفیت محتوایی این منابع 
بـود کـه فاضـل و ادیبـی     » محمد حقوقی«همه جا نبود. دبیر ادبیات سال پایانی این دوره از تحصیل ما 

بسیار فراتر از حد مدرس یک کتاب درسی بود و جاي چنین کسانی در آموزش و پرورش امروز ما بسـیار  
هـاي عمـومی و   پنجـاه شمسـی، سـخنرانی    دهـه خاطر دارم که در این دبیرستان متعلق به خالیست. به 

 اي را درشـد و در حـد خـود فضـاي فرهنگـی فرهیختـه      هفتگی ممتازي در کتابخانۀ مدرسه برگزار مـی 
» مسعود کیمیـایی «شنایی رو در رو و اثرگذاري را با آآفرید و نگارنده تجربۀ دیدار و مجموعه مدرسه می

هـاي  نویس در آن دوران تجربه کرد. چنین اسـتقالل عملـی در برنامـه   رمان» نادر ابراهیمی«نماگر و سی
هم نادر است. تردید نیست که گسترش  هاي کشوردرسی و آموزشی، امروزه حتی در بسیاري از دانشگاه

شـدن جدي آموزش عمومی در سطح ملی یکی از دستاوردهاي ارزنده پس از انقالب است امـا شکسـته  
هاي فرهنگی خصوصی متعددي در تمـام سـطح   آموزش عمومی کشور که در گروه قراوالنپیشپرو بال 

هاي قابل توجه و تلخ این تجربـه بـود و تـالش بـراي بازیـابی و      ناکامی کردند یکی ازفعالیت می کشور
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هـاي  سـال  »غیرانتفـاعی هـاي  مـدارس و دبیرسـتان  «سیس نهاد جایگزین أسسات با تؤاحیاي اینگونه م
 .در پـیش رو دارد  هـا  آن سال گذاريزیادي را تا رسیدن به سطح استانداردهاي علمی، سازمانی و سرمایه

در  کشـور  سطح آمـوزش  کاهش معدل ،نبود »عدالت«سازي اي از یکسانچنین تجربهفایده نتیجه آنکه 
 .بودو متفاوت بودن  اهنگیپیش، و زدودن جسارت نوآوري هاکاستن از سطح رقابت

هاي عینی و مثالی این نوشته و این بحث را هایی به آن موضوع و مصداقتجربۀ خاص دیگري که اشاره
سازد تجربۀ جامعه ریاضی کشور در طی یک دهه اخیر است. تالش براي تغییـر  تر میتر و ملموسروشن

، »اضـیات محـض  ری«شـامل  » علوم ریاضی«هاي متنوع زیر مجموعه هاي قدیمی رشتهو اصالح برنامه
کمیتـۀ  «از اواسـط دهـه هشـتاد در    » علوم نظري کـامپیوتر «و » آمار و احتمال«، »ریاضیات کاربردي«

 1389د. در شهریور مـاه  شریزي آموزشی وزارت عتف آغاز زیر مجموعه ستاد برنامه» درسی يریزبرنامه
واجه شـد کـه بـدون هـیچ     چون و چراي برنامه درسی جدیدي مناگهان جامعه ریاضی کشور با ابالغ بی

و  ه اصطالح پایلوتی به صـورت نهـایی  معرفی عمومی، مشورت جمعی و رعایت سنت دورة آزمایشی و ب
-هاي متنوع و وسیعی (شامل نامـه نویسـی  . از آن پس تالششدبراي اجراي سرتاسري در کشور ابالغ 

متعـدد  در مجـامع علمـی)     هاي جمعی، انتشار نقدهاي متعدد و برگزاري میزگردهاي انتقادي و عمومی
انجام گرفت تا بلکه اصالحاتی در اصول این برنامه که فقـط سـلیقه و تشـخیص اعضـاي یـک کمیتـۀ       

هیچ ماحصل اجرایـی و ایجـابی    تقریباًها کوچک را به همراه داشت صورت گیرد. نتیجۀ همۀ این تالش
 کامالًنشینند خود را در وزارت میمثبتی دربر نداشت چرا که کسانی که بر کرسی اقتدار تمرکز تصمیمی 

هـا تحمیـل   اشان را به اسم مصوبات رسمی و قانونی بـر دانشـگاه  شخصی هايدیدگاهبینند که محق می
هاي بزرگ و ها به سر نیامده است؟! اگرحتی دانشگاهکنند. اما آیا دوران تکلیف چنین منویاتی به دانشگاه

-الحدیدهاي آموزشی و علمی خود درمانده و منفعل و بـی پر سابقۀ کشورهم براي اجراي کوچکترین ص
هـاپذیري و شکوفایی اعتماد به نفس و بلوغ علمـی در دانشـگاه  اختیار باشند آیا امیدي به رشد مسئولیت

 توان داشت؟ می

 هادانشگاه
احـد  هاي وتا نسخه شددر امر آموزش دانشگاهی به تدریج موجب  سازیکسانپس از انقالب همین رویۀ 

ها و مواد درسی بـراي تمـام   برنامه يها و ریز و درشت همۀ اجزاو یکسان آموزشی در نام و عنوان رشته
ریزي واحد و یکسان آموزشی تا مرز انتشار ها و مراکز آموزش عالی تدارك و ابالغ شوند و برنامهدانشگاه

خسـت در ذیـل سـتاد انقـالب     ریزي آموزشـی ن هاي برنامههاي واحد درسی هم پیش رود و کمیتهکتاب
هـاهاي وزارت علوم نقش قیم مآب آموزش در دانشگاهها و کمیتهفرهنگی و پس از آن در زیر مجموعه

هاي کشور مانند دانشگاه صـنعتی  را بر عهده گیرند. این درحالی بود که پیش از انقالب برخی از دانشگاه
پهلوي سابق)، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، ( شریف تهران (صنعتی آریامهر سابق)، دانشگاه شیراز

ها (ماننـد  هاي کوچک آن سال) و حتی برخی ازدانشگاه1380دانشگاه مازندران (رضا شاه سابق) (بهزاد، 
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اي در امـر  مستقل و ارزنـده  هاي علمی نسبتاًدانشگاه کرمان که نگارنده دانشجوي آن بود) داراي تجربه
 يآبرومنـد  المللـی نسـبتاً  بـین ها در سطح بودند و تحصیل در این دانشگاه برنامه ریزي درسی و آموزشی

 شد. برگزار می
پذیري علمی که استقالل، مسئولیت شدموجب ن» سازيحد و مرز یکسانروند وسیع و بی«ماحصل آنکه 

تـا دقراولی تجربی در مراکز علمی ما تقویت شوند یا پیشرفتی کنند بلکه هر تفـاوتی برچیـده شـ   پیشو 
هـاي  محقق شـوند. هـم اکنـون یکـی از نتیجـه     » استانداردسازي«و » عدالت آموزشی«اهدافی از انواع 

دار همان مخرب این روند آن است که محتواي آموزشی براي دانشجوي نخبه یک دانشگاه مطرح و رتبه
هـاي  عالیتاست که براي دانشجوي ضعیف یک دانشگاه دورافتاده و ضعیف، براي یک شیفته و مستعد ف

مجرب و برجسته، همان است  علمی کادرافتاده با  دار و جاعلمی و نظري در یک دانشگاه تراز اول ریشه
سسـه  ؤمانده از کسب وکار و پیشه که از سر ناچاري و بیکـاري بـه یـک دانشـگاه یـا م     که براي یک جا

 هاي یکسانی معمـوالً امهضعیف بدون کادر موجه و بدون چارچوب و بدون سنت آمده است. در چنین برن
و پیشه و  هایی هماهنگ با تحوالت روزآمد فضاي علمی و محیط کسب و کارهیچ فرصتی براي انعطاف

در جایی ذکر شـود بیشـتر از آنکـه     شود و اگر هم کالمی از این نوعحرفه و نیاز بازار و جامعه دیده نمی
ت و بهتـرین گـواه آن سرنوشـت امـروز     صـوري و نمایشـی اسـ    ،واقعی و عملیاتی باشد صلب ،محتوایی
از عهدة هیچ ابتکار عملی در صحنۀ تحول و شکوفایی علمی و توسعه  عمالًهاي کشور است که دانشگاه

هاي ابالغی، بروز و ظهور دیگري آیند و جز تبعیت صوري از مفاد برنامهاجتماعی اقتصادي کشور بر نمی
ها و حتـی یکسـانی متـون درسـی اغلـب      ع اجزاء و ریز برنامهها، یکسانی قاطندارند. عناوین واحد رشته

نشاط و بی انـدازة همـه چیـز اسـت. حـال آنچـه از ماحصـل  ایـن         هاي کشور گواه یکدستی بیدانشگاه
انعطاف در سنت دانشگاهی امروز کشور فـراهم و بـرهم انباشـته    وسیع و بی سازيیکسانتمرکزگرایی و 

هـا وتحرکی در تنوع بخشیدن به آموزش و تنوع بخشیدن به رشـته یشده، ترس و نگرانی از نوآوري، ب
هـاي علمـی، تخصصـی و اجتمـاعی     هـا و مهـارت  کارآمدي مسئولیتنبود جسارت در پذیرش پرسش از 

طبیعی است که وقتی معیارهـاي انتخـاب و گـزینش ورودي     کامالًآموختگان است. به این ترتیب دانش
هاي آموزشی هـم بـه نحـو تـام و تمـامی تکلیفـی، سـهم        ت و برنامهدانشجویان (به نحوي) تکلیفی اس

 مسئولیت چندانی هم متوجه استاد و دانشگاه نباشد که نیست!

  یک پرسش
هـاي درسـی   برنامـه  شود، آیامهمی مطرح می پرسشبا این مقدمۀ مفصل، هم اکنون و به طور طبیعی  

آیا برنامۀ  اند؟ مثالًمتکثرند یا یکسان و یک شکلکشورهاي توسعه یافته متنوع و  هاي دانشگاهمدارس و 
هاي مختلف آمریکا و در دانشگاه شناسی و روانشناسیهایی مانند ریاضیات، فیزیک، جامعهآموزشی رشته

 و هـاي علمـی در فرهنـگ آکادمیـک    مفـاهیم و تجربـه   ،یا معـدلی از موضـوعات  اروپا مانند هم هستند 
و  آموزدبیند و میمی را آنهاموجهی  که دانشجوي هر دانشگاه ضرنددانشگاهی این کشورها به نحوي حا
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اي به اصالت تحصیل و آموزش او به همان معدل کافی است تا ضمن رعایت مالحظات موضعی، خدشه
هاي دانشگاه متبوعش وارد ها و اصالتها، سنتآموخته یک رشته تخصصی متکی به سلیقهعنوان دانش

تعلیمـی تـا هـاي سـلیقه  وتوانند بسـیار متنـوع باشـند از سـبک و سـیاق      مینشود ( مالحظات موضعی 
در چـارچوب و   نیازهايمالحظات تجربه شدة مربوط به بازار کار مورد انتظار تا فرصت بخشی به ذوق و 

ریـزي) تنـوعی از برنامـه   4 :1394 و زنگنـه،  91، 1389مورد احترام). به عنوان مثال مراجع (مومنـایی،  
 د.نکنهاي مختلف آمریکا و اروپا معرفی و مقایسه میه ریاضی را در دانشگاهدرسی رشت

تصـویر سـخت و   هر از چند گاهی  و تأسی، اندوزيتجربهمتاسفانه ما در نظام دانشگاهی خود، به هنگام 
به عنـوان یـک    منجمدي نسخهاي را چون هاي صاحب رتبهي دانشگاهپویا و هاي شناورهاز برنام صلبی

-گیریم و آن را به همه تکلیف میي کشور، از صدر تا ذیل، در نظر میهابراي همه دانشگاه مه واحدبرنا
هاي سال. بـه ایـن   ابتکار یک مدل از خودرو براي سالکنیم درست همانند ورود، مونتاژ و حتی تولید بی

ه تصـادف، فرصـت و   ماند تا یکی دو دهه بعد که مدیري، بترتیب آن برنامه درسی (آن مدل خودرو) می
ما از یـادگیري آن   واقعاًآنچه صادر کند! در این میدان  اجراییدرحال رخصت تغییر و تحولی را در برنامۀ 

-هاي فراوانی که برنامهبه رغم زحمت .هایستبرنامهچنین  متحول و متکثر ،اغلب غافلیم شخصیت آزاد
 بـراي  زمـانی در چند مقطـع   وزارت علوم هاي تخصصیو کمیته ستاد انقالب فرهنگیهاي کمیتهریزان 
یادگـار و   بـر عهـده داشـتند و دارنـد     هادانشگاه درسی یکدست و یکنواختهاي برنامه و تصویب تدوین

آموزشـی   -علمی، هویـت مسـتقل و پاسـخگویی علمـی     بلوغ ما، ي امروزهادانشگاه درمیراث این نگاه 
سـطح   از مرحلـه ایـن  با  متناسب هاست کهمدت ریزي درسی یکسانبرنامهواقعیت این است که نیست. 

 سـوي  ودر مسـیر و سـمت    هـایی برنامـه  چنـین نیست.  ي ماها دانشگاه تجربه و ترکیب نیروهاي علمی
هـاي  یابی دانشگاه. در عین حال البته که باید اذعان کرد هدایت و راهدندارن قرار اي یابنده رشد و متحول

اي هم نیست. ئول در زمینۀ آموزش، به هیچ وجه کار سهل و سادهما به یک فضاي مختار و متولی و مس
اي صاحب اختیارات ویژه» هاي گروه یکدانشگاه«ها به عنوان در طی چند سال اخیر تعدادي از دانشگاه

) 1394بخشنامه اجرایی،  4و 1اند (تصریح شده دربند هاي جدید شدهایجاد رشته ریزي درسی ودر برنامه
) است. تجربه و 1394هاي مندرج درابالغیۀ (چارچوب تدوین، اختیارات مشروط به محدودیت ، البته این

تماس شخصی نگارنده در رشتۀ تخصصی خود (ریاضیات) و مشاهداتی کـه در آشـنایی بـا همکـارانی از     
دهد که خبر و استقبالی از این فرصت (هر چند به طور جدي محـدود شـده)   ها دارد نشان میدیگر رشته

بسـیار بـه کنـدي پـیش      نشودویژه اگر پشتیبانی از آن ترویج و تقویت هنیست و تحوالتی از این دست ب
 خواهند رفت.

 گیرينتیجه
هایی را فراهم هاي متعددي که چنین فرصتنامهدر پاسخ به این نقد و نظرها، برخی ممکن است به آیین

مستقل را  ریزيبرنامهبراي  آنهابرداري مناسب از هتحرکی و عدم بهراند اشاره کنند و مسئولیت بیساخته
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نامـه  آیـین «نـد از:  انامه اصـلی در ایـن زمینـه عبـارت    ها و دانشگاهیان واگذار کنند. سه آیینبه دانشگاه
بخشنامه «به امضاي وزیر، 1379، ابالغ شده درسال »های به دانشگاهریزي درسواگذاري اختیارات برنامه

ابالغ شده از سـوي معـاون آموزشـی وزارت در سـال     » هاویض اختیار به دانشگاهاجرایی در خصوص تف
از سوي وزیر ابـالغ گشـت.    1394که در سال » هاي درسیچارچوب تدوین و بازنگري برنامه«و  1394

. چند دلیل مانع این )1: 1394 نژاد،آریناین نوشته میسر نیست ( فرصت درها نامهتشریح دقیق این آیین
درسی اسـت یکـی از دالیـل     ریزيبرنامه درو تجربه و فاصله گرفتن از قیمومیت مرکزي وزارت تحرك 

ها در گشایش فضاي مدیریت دانشگاه ویژههبت علمی و ئکاري وسیع و رایج اعضاي هیعادت و محافظه
-نامهینهاي قانونی این آیها و ظرفیتهاي ظریفی در واژهچنین تجربیاتی است، دیگري وجود پیچ و خم

هـاي  طلب حـوزه کند و دیگري رفتار تفوقهاست که میدان آزادي عمل را بسیار محدود و پر دردسر می
هایی را بخشی از حقوق اصیل و سزاوار ستادي وزارت در مراکز و مناصب مختلف است که چنین فرصت

م معضل کنکور اسـت کـه   کنند. در نهایت ههاي متعددي آن را سلب میدانند و به بهانهها نمیدانشگاه
-هاي دانشگاهی (و هم پیش دانشگاهی) را هـم ناپذیري سمت و سوي پنهان همۀ آموزشبه شکل چاره

اهریمنی خود ساخته است و یکسانی و یکدستی الجرمی را تحمیل کـرده   سوي اهداف و الزامات حضور
ستند و پیگیر جامعـه علمـی،   گوهاي موها نیست و تا گفتهر حال این داستان به این سادگی در واست 
نامـه،  نامه و بخـش اي فکري و فرهنگی براي چنین انتظارهایی فراهم نسازد صرف وجود چند آیینعقبه
گشاید و باید توجه داشـت  درسی و آموزشی نمی ریزيبرنامههاي کور شدة موجود در اي از انبوه گرهگره

رهبـري   احیانـاً مـل مراکـز علمـی در همراهـی و     هاي ابتکار عکه این هدف، یکی از  بزرگترین فرصت
ما هاي جهانی است. ماحصل سخن این است: حضور در عرصه تحوالت مورد نیاز و استقبال جامعه براي

و ماحصلی راهبـردي و واقعـی    ستدرجا، این روند، نوعی رژة سخت و رویم به پیش نمی سازيیکسانبا 
. این شـیوه، پنجـره روشـنی رو بـه     هستیم کنونیی باشد که اجاآن دو گام بعد از رژهاین  حتی اگر ندارد
 هاي دیگري را هم باید گشود.اي از استقالل علمی و دانشگاهی کشور ندارد، پنجره آینده
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شی وزارت.ابالغ معاون آموز ).1394( .هابخشنامه اجرایی در خصوص تفویض اختیار به دانشگاه
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انتشارات شبگیر.تهران:  .کندوکاوي در مسائل تربیتی ایران .)1344( .بهرنگی، ص
(رئیس دانشگاه یاد شده و رئیس فرهنگستان علوم پیش از انقالب)، سخنرانی افتتاحیـه سـی و    .بهزاد، م

اروارد در ) در دانشگاه مازندران در شرح مشارکت فعال دانشگاه هـ 1380دومین کنفرانس ریاضی کشور (
هاي عالی آن دانشگاه در دهه پنجاه.اندازي دورهراه

 ابالغ وزیر. ).1394(. هاي درسیچارچوب تدوین و بازنگري برنامه
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: .ها از قاجاریه تا کنونوزارتخانهسیر تطور 

http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2325 
انـدازمجموعه مقـاالت نخسـتین سـمینار چشـم     .هاآموزش ریاضی در دانشگاه .)1389( .شهشهانی، س

.16-24 صص آموزش و پژوهش ریاضی کشور، فرهنگستان علوم،
، ریاضـی ایـران  خبرنامـه انجمـن    .اي به کمیتۀ علوم پایۀ وزارت عتفنامه ).1394( ظهوري زنگنه، بیژن

 .4-7 صص، 146 هشمار
 .چاپ چهارمتهران: نشر ثالث، . ت ت تا خش از خش ).1378( .ی، م یرائ کت

نژاد غالمرضـا، مشـهد، انتشـارات    ، خويریزي درسیبرنامه .)1377( .گالن جی.، الکساندر ام. و لوئیس، آ
 آستان قدس رضوي، چاپ چهارم. 

.10-18صص، 155 ه، شماررشد معلم ).1379( گفتگو با عبدالحسین مصحفی
  .نشر آشیان، تهران: چاپ دوم .جهانگیر معینی برگردان پلورالیسم، ).1385( .گ مک لنان،

 .هـاي کارشناسـی ریاضـیات در ایـران    نگاهی به دوره ).1389( .مومنایی کرمانی، ح .مومنایی کرمانی، و
 .91-106 صص ،44، شماره فرهنگ و اندیشۀ ریاضی

http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2325
http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2325
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 رویکرد علمی در مطبوعات
 هاي چهار روزنامه شرق، کیهان، جمهوري و همبستگی) (تحلیل محتواي سرمقاله

 1ناصرعلی عظیمی

 چکیده

توانند جهت فکري و عقیدتی جامعه را هدایت کنند. در چنین شرایطی بحث  امروزه متون مطبوعاتی به راحتی می
هاي موجود در  ترین چالشاز مهم اي برخوردار خواهد بود. اي از اهمیت ویژه امهبه متون روزن  چگونگی پرداختن

مورد نظر بدون   شود متون هاي علمی است که این موضوع باعث می ساختار مطبوعات کشور عدم توجه به رویکرد
اختن به چالش شعاري و نه منطقی به مخاطبان عرضه شوند. هدف در این مقاله پرد  منظم، بر طبق قواعدي  شکل

 فوق است.
پرداخته شده   اي علمی متون روزنامه  هاي ي گیر ها و جهت در این پژوهش به روش تحلیل محتوا به بررسی فرایند 

بندي انجام شده است و جامعه آماري را چهار روزنامه شرق، کیهان، همبستگی و گیري به روش طبقهاست. نمونه
سرمقاله  24با استناد به نظریه استمپل از هر روزنامه  حجم وسیع اطالعات، دهند. با توجه به جمهوري تشکیل می
دهد که در  نشان میها اند. یافته مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته سر 94در مجموع  انتخاب شده است. 

 71هاي شرق ( درصد داراي باالترین میانگین و پس از آن، روزنامه 71داشتن رویکرد علمی روزنامه جمهوري با 
 درصد) قرار دارند. 64درصد) و کیهان ( 67درصد)، همبستگی (

 .گیري علمیتحلیل محتوا، مطبوعات، رویکرد علمی، انتقادي، جهت کلیدواژگان:

  naazimi5@yahoo.co.ukسیاست علمی کشور؛تحقیقات ت علمی مرکز ئعضو هی. 1



٤۸ 

 طرح مسئلهمقدمه و 

ر مـوقعیتی   در دنیاي امروز تنوع مطبوعات به عنوان یک اصل کلی پذیرفتـه شـده اسـت و مطبوعـات د    
تواننـد جهـت    قرار دارد، تا آنجا که متون مطبوعات بـه راحتـی مـی    ثیرگذار بر افکار عمومی أاده تالع فوق

دهی فکـري بـه   رویکرد علمی که در این جهت در این مقاله تالش شده تا فکري جامعه را هدایت کنند.
 بررسی شود.  ،شودکار گرفته می

 کنند.  دو کارکرد را براي وسایل ارتباطی مطرح می
در بعد کارکردهاي عمومی نیز کارکرد تفریحی، خبـري و آموزشـی    : کارکردهاي عمومی ف:ال

 قرار دارد.
در بعد کارکردهاي سیاسی کارکرد کسب اطالعـات سیاسـی و طـرح     :ب: کارکردهاي سیاسی

 گنجد.  افکار عمومی می
در  کار عمومی بر اف  ثیرگذاريأکند که این نقش از جهت ت ها ایجاب می آفرینی این رسانهنقش
هاي متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه کارکرد آموزشی از ابعاد مختلفی قابـل   حوزه

هاي علمی و توجه به اصول علمی در پردازش متـون   گیري بررسی است. کارکردي چون جهت
 .)17: 1385(عظیمی، مطبوعاتی از این جمله است 

  گیـري  هـا در جهـت   از کارکردهاي آموزشی رسـانه  هاي علمی در مواردي که توجه به رویکرد
ضروري است. عـدم توجـه    ،شود هاي سیاسی بحث می افکار علمی مخاطبان و افزایش آگاهی

که منطقـی    منظم، بر طبق قواعدي  مورد نظر بدون شکل  شود که متون به این نکته سبب می
مسـئله در سـاختار   این پـژوهش ضـمن روشـن کـردن ایـن       نیست به مخاطبان عرضه شوند. 

دهـی گیري از نتایج تحقیق، چگونگی شـکل  کند تا با بهره ریزان را یاري می ها، برنامه سرمقاله
 تر را در متون مطبوعاتی مورد توجه قرار دهند.  ساختاري بهتر و علمی

امروز نیاز اطالعـاتی بخـش مهمـی از زنـدگی      ،در دنیاي اطالعات و با تغییر اولویت نیاز افراد
دهد. از این جهت روزنامه به عنوان یکی از ارکان اصلی انتشار اطالعـات،  دم را تشکیل میمر

یکی -سزایی در برآوردن این نیازها دارد. بنابراین، نحوه رفع این نیاز توسط مطبوعاته نقش ب
 تواند باشد. اي می هرجامعه -هاي تحقیقاتیاز ضرورت

 و نیـز سـطح   علمـی هاي  گیريشناخت محتوا و جهت داشت کهباید انتظار  با توجه به آنچه که ذکر شد،
تفکر علمی حاکم بر مطبوعات کمـک   يبتواند به گسترش و ارتقا ها هاي علمی روزنامه توجه به رویکرد

 کند.
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 روش تحقیق
هاي متعددي بـراي تحقیـق و پـژوهش وجـود دارد. امـا آنچـه        در علوم ارتباطات و علوم اجتماعی روش

سـازي اطالعـات و حجـم آن     توجه به امکان کمـی   سازد حتوا را در پژوهش ضروري میکاربرد تحلیل م
است. از طرف دیگر توجه ویژه پژوهشگران به این روش به دلیل کارآمد بـودن آن در بررسـی محتـواي    

هاي ارتباطی است. بنابراین روش بررسی ایـن تحقیـق، تحلیـل محتـوا      اطالعات متن و زمینه پیام کمی 
شـود کـه بـه وسـیله آن      هاي اساسی مشاهده اسـنادي محسـوب مـی    یل محتوا یکی از روشاست. تحل

توان متون و یا هر واحد نوشتاري را از ابعاد متعددي مورد بررسی قرار داد. در این روش پژوهشگر به  می
تـوان بـراي پـردازد. از ایـن روش مـی    هاي تولید شده آثار منتشـر شـده مـی    بررسی و تحلیل دقیق پیام

اصطالح تحلیل محتوا کمی بیش از پنجاه سال اسـت  پاسخگویی به سواالت با اهداف مختلفی پرداخت. 
 .)7: 1382ت(بدیعی،که مطرح شده اس

 نقش تحلیل محتوا در تحقیقات ارتباطی

 رفتارهـاي  کـه  است باور این بر و دارد بیستم قرن اوائل هاينظریه در ریشه ) الگوي تأثیرات قوي:1
 علـوم پژوهشـگران   برخـی . دیـد  »پاسـخ  -حـرك م« مجموعه یک شکل به توانمی را انحیو و انسان

-می منظر این از مردم رفتار و باورها ها،نگرش روي آنها فرضی تأثیرات و ارتباطی هايپیام به ارتباطات
. انـد هکـرد  استفاده خود فرضیه آزمون براي تجربی روش از نوعاً تأثیرات این به عالقمند محققان. نگرند

هایی نظیـر  فرض در میان دانشمندان و عموم مردم وجود داشت که محرك این بیستم قرن اول نیمه در
تـوان بـه تبلیغـات    هاي قوي شود. در این خصـوص مـی  تواند منجر به پاسخاي میهاي اقناعی تودهپیام

ها ها یا نازيلشویکسیاسی در طول دو جنگ جهانی، بررسی تأثیر فیلم روي رفتار کودکان و سخنوري ب
هاي اولیه ارتباطـات، مثـل نظریـات    ها و نظریهها به تدوین مدلفرض تأثیرات قوي رسانه اشاره داشت.

 دفاعبی مخاطبان جامعه اعضاي که است این هانظریه این عمده فرض پیش. انجامید ايگلوله تزریقی و
موافقان تأثیرات قوي پیام داشت که به خاطر  جایگاه مشروعی در میان» تحلیل محتوا« .هستند منفعل و

هاي تعریف شده در تحقیقات تجربی آزموده شده و از سوي نقش علی محتواي ارتباطات بود که در مدل
 شد.سازان و دانشمندان به محتوا نسبت داده میمردم و بعضی سیاست

ودن ب انگارانهساده علت به بود یکنواخت و مستقیم که قوي تأثیرات فرض ) الگوي تأثیرات محدود:2
موافقـان   ).1395، سـورین و تانکـارد  ( شـد  تعدیل قوي تأثیرات الگوي حداقل و گرفت قرار چالش مورد

ها و الگوي اثرات محدود، معتقدند که مخاطبان برخالف تصورات قبلی منفعل و ناتوان نیستند و از رسانه
گویند مردم آن دسـته  رفداران اثرات محدود پیام میکنند. طها براي اهداف شخصی خود استفاده میپیام

کننـد.  ها و عقایدشان همخوانی داشـته باشـد را انتخـاب و بقیـه را رد مـی     ها که با باورها، نگرشاز پیام
هـاي  همچنین معتقد هستند که تصمیم راجع به پذیرش، اقتباس یا آموختن از یـک پیـام، تـابع ویژگـی    

 را با چالش روبرو کرد.» تحلیل محتوا«این الگو  هاست، نه اثرات اقناعی.اجتماعی و روانی موجود در آن



٥۰ 

 متضـاد  نتـایج  آشـتی  امکان ،شد ارائه پیشین نظرات از پس که الگو این ) الگوي تأثیرات مشروط:3
 .آورد فراهم را محدود و قوي تأثیر رویکردهاي

هایی داشته است اما وت، فراز و نشیباگر چه تحلیل محتوا در طول زمان و در اثر نظرات مختلف و متفا
 بندي انواع پیام، کارساز و قابل اعتمـاد اسـت.  هنوز هم به عنوان ابزاري مهم در تحقیقات و نیز در طبقه

 یـک  از اسـتفاده  با که داندمی تحقیقی روشی آن را تعاریف متعددي از تحلیل محتوا ارائه شده است وبر
 تحقیقـی  روش گویدمیورد .کریپندروف آمی عمل به متن از عتبريم هايگیرينتیجه عملکردها، سلسله
 براي روشیآن را  برلستون .متن از شده استخراج هايداده از تکرار قابل و معتبر نتایج گرفتن براي است

 .داندمی ارتباطات آشکار محتواي مندقاعده و کمی عینی، توصیف

پـذیر نمادهـاي   مند و تکـرار آزمون نظام ه تعریف کرد:توان اینگوندر مجموع تحلیل محتواي کمی را می
شـود و  گیري به متن نسبت داده میهاي عددي بر اساس قوانین معتبر اندازهارتباطی که طی آن، ارزش

شود. استخراج نتیجه درباره معنی ها تحلیل میهاي آماري، روابط بین آن ارزشسپس با استفاده از روش
(بـدیعی،   گیردصورت می مینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرفبردن به بافت و زیا پی
1382 :24(. 

 :در دو چیز است هدف تحلیل محتوا

 ؛) توصیف ارتباطات1

 .) استنتاج از زمینه تولید و مصرف ارتباطات2

، چـه در  گـران محتـوا، چـه در تحقیقـات کـاربردي     ند. تحلیلامحتواهاي کاربردي اغلب توصیفیتحلیل 
االت را مطرح نمایند، برعکس ؤکنند تا بعد سهاي توصیفی را جمع نمیتحقیقات بنیادي معموالً اول داده

ال ؤال تحقیق برسند. در مـورد تحقیقـات بنیـادي، سـ    ؤکنند که به سجریان تحقیق را طوري هدایت می
فراینـد تولیـد محتـوا و    گیري درباره شود .محقق براي نتیجهتحقیق در یک چهارچوب نظري مطرح می

 اخبـار  پوشـش  محتـوا  گـر بوسیله یک نظریه هدایت شود. مـثالً اگـر تحلیـل    بایدپیامدهاي مصرف آن، 
هاي خبري خاص یا اعتبـار آنهـا بـراي    هاي مردم در مورد رسانهکند، باید اولویترا بررسی می اقتصادي

 .ها را بشناسندرسانه

  و  گیـري از روش تحلیـل محتـوا بـه بررسـی فراینـد      در این پژوهش سعی شده است تـا بـا بهـره   
پرداخته شود. در همین زمینه، این بررسی بدون توجـه بـه     اي علمی متون روزنامه  هاي ي گیر جهت

. بنابراین در فرایند علمـی، روش   باشد گیري این روش از آغاز امکان پذیر نمی فرایند علمی و شکل
گیرد تا بـا اسـتناد بـه ایـن فراینـد، بـه        ورد توجه قرار میتحلیل محتوا به صورت نظري و علمی م
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دهد  مباحث عملی تحقیق بعدي منطقی و علمی داده شود. این روش به پژوهشگر این امکان را می
هاي جمعیت آماري که از قبل برگزیده شده است به استخراج نتـایج بپـردازد و    کردن داده تا با کمی

به عنوان واحد تحلیـل اسـتفاده شـده     "جمله"  از عالوه،بهدهد. االت مورد نظر تحقیق را پاسخ ؤس
هاي  بندي شاخص اند و با توجه به مقوله ها در نظر گرفته شده پاراگراف  است. این جمالت در ساختار

اند. مورد نظر بررسی شده
هاي  کردد که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه مطالعه رویهد مینشان  موجود بررسی تحقیقاتعالوه، به

هاي نظري متفاوت عمل  هم از لحاظ فرایند حاضرعلمی در مطبوعات ایران انجام نشده است. تحقیق 
 .است کردهمحتوا از لحاظ علمی و دقت در رعایت اصول علمی توجه ارائه به چگونگی  زیراکرده است 

(رایف و  ت باشداارتباطبعدي حوزه تواند مبناي تحقیقات  بنابراین این تحقیق از لحاظ نظري می
 .)24: 1381، همکاران

جامعه آماري این تحقیق از چهار روزنامه انتخاب شده است. این چهار روزنامه عبارتند از: شـرق، کیهـان،   
تـا پنجشـنبه آخـر      ها براي یکسال از فـروردین  هاي این روزنامه . سرمقالهاسالمی همبستگی و جمهوري

ها به مواردي همچون گستره پخش، سـابقه   خاب این روزنامهسال مورد نظر بوده است. منطق روشی انت
گـردد. از یـک طـرف دو روزنامـه کیهـان و       ها برمـی سیاسی این روزنامه -فعالیت و رویکردهاي جناحی

جمهوري داراي سابقه طوالنی چاپ و انتشار، گستره پخش کشوري بوده و از نظـر رهیافـت سیاسـی در    
). از سـوي دیگـر دو روزنامـه شـرق و     1378نیـا   گیرنـد (ظریفـی   ور به جناح راست قـرار مـی  هطیف مش

همبستگی سابقه کمتري در چاپ و نشر دارند، اما داراي گستره پخش کشوري و از لحاظ سیاسی نیز در 
بندي نسبتاً روشن گیرند. این تقسیمقرار می توان چپ نامید)طلب( با مسامحه میطیف معروف به اصالح

ها در نهایت ما را به انتخاب ایـن چهـار روزنامـه هـدایت     ترسی به سایر روزنامههاي دسو نیز محدودیت
کرد. 

ایم. بـه ایـن صـورت    ) استفاده کرده1375شده (پاولیک  بندي گیري طبقه ما در این پژوهش از روش نمونه
رد حجـم  در مـو ها را تهیه و سپس از بین آنها چهار روزنامه انتخاب شده اسـت.  که ابتدا فهرست روزنامه

 مـورد بررسـی    . با توجه به اینکه حجم اطالعـات  گیري شد ها در طول یک سال نمونه از سرمقاله  نمونه،
  مبنی بر اینکه بررسی این اطالعات در 1و با استناد به نظریه استمپل  یک سال) زیاد بود طیها  (سرمقاله

در مجموع   سرمقاله انتخاب شد.  24زنامه . از هر رو )83: 1383 حجم زیاد در نتایج کار کرد (کریپندروف،
مقاله مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است.  سر 94

هاي یک سال آن مقایسه کرده است و دریافته  اي را با تمام شماره شماره روزنامه 48و  24، 12، 6هاي متشکل از  ) نمونه1952( استمپل .4
آورد  به بعد نتایج معناداري دقیقی به بار نمی 12است که با استفاده از متوسط نسبت موضوع به عنوان اندازه، افزایش، حجم نمونه از شماره 

.  )1378ورف (به نقل از کریپند
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و سپس در هر سال نقطه شروع آغاز هفته اول فروردین،   مقاله نیز ابتدا یک سال در بررسی و انتخاب سر 
انتخاب یک هفتـه   ته انتخاب شده است.فدر نظر گرفته شده است. به این صورت که از هر فصل یک ه

به صورتی است که تمام روزهاي کاري را دربرگیرد؛ به این معنی که شنبه اول و یکشنبه آخـر مـاه اول،   
شنبه آخر ماه دوم و چهارشنبه اول و پنجشنبه آخر ماه سوم هـر فصـل برگزیـده شـده     دوشنبه اول و سه

ها را در تمام روزهاي هفته و همین  الهمق دهد که سر گیري این امکان را به پژوهشگر می است. این نمونه
 . طور در هر ماه و هر فصل بررسی کند

 چارچوب نظري
هاي مطبوعاتی دنیا در کتاب چهار نظریه در مطبوعـات ارائـه شـده    بندي مشهور براي سیستمیک طبقه

اجتمـاعی و  خـواه، مسـئولیت   انـد: اقتـدارگرا، آزادي  است. دنیاي مطبوعات را به چهار گروه تقسیم کـرده 
هاي تجویزي، برگرفته از مشاهدات هسـتند و نـه از آزمـون فرضـیه و     . این نظریهشوروي تمامیت خواه

تکرار.

در غرب اختراع نشریات چاپی و دستگاه حروف چینی متحرك وقتی صـورت گرفـت    نظریه اقتدارگرا:
ست که نخستین اصل هاي اقتدارگرا و سالطین مستبد بود. جاي شگفتی نیکه جهان تحت سلطه قدرت

هاي مورد نظر حکومت و دولت حاکم بـود.  کننده و پیش برنده سیاستو نظریه مطبوعات، نظریه تقویت
مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این بـه  

 شود.هاي دولتی محسوب میاي براي تحقق سیاستعنوان وسیله

خواهانه از عصر روشـنگري و نظریـه عمـومی فردگرایـی و حقـوق      نظریه آزادي خواهانه:ادينظریه آز
هاي گرفته است و در جهت مقابله با دیدگاه اقتدارگرا توسعه یافته است.این نظریه از نوشته تأنشطبیعی 

رگرمی و رسانی و سـ میلتون، الك و میل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطالع
در نظریـه   در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولـت نیـز باشـند.   

ها وسایلی براي نظارت بـر دولـت و نیـز    خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصی هستند و رسانهآزادي
 برآوردن دیگر نیازهاي جامعه هستند.

هـاها و قوانین رسانهجتماعی که از سوي کارورزان رسانهنظریه مسئولیت ا نظریه مسئولیت اجتماعی:
رسانی، بر این اساس است که عالوه بر اطالع .ثیر کمیسیون آزادي مطبوعات کامل شده استأو تحت ت

ها باید موجب تضارب آرا شـوند و مباحـث را رشـد    خواهانه)، رسانه(مانند نظریه آزادي سرگرمی و فروش
تماعی عقیده دارد که هر شخص که سخن مهمی براي گفـتن دارد بایـد یـک    دهند. نظریه مسئولیت اج

ها این وظیفه را به عهده نگیرند، باید کسی مراقب باشد تـا  تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه
کننـده، عقایـد جامعـه و اخـالق     آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصـرف 
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هـا وجـود   هاي فنی که در تعداد فرکانسشود و در قسمت پخش، به علت محدودیتاي کنترل میرفهح
 شوند.دارد، به وسیله مراجع دولتی کنترل می

در این فاصله، نظریه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسیاري از کشـورهاي   خواه شوروي:نظریه تمامیت
هـا را کمـک بـه    امل یافت. شـوراها هـدف اصـلی رسـانه    خواه شوروي تکجهان به شکل نظریه تمامیت

دانستند. نظارت و اعمال اقتصادي و سیاسی دولت، مطبوعات را کنترل موفقیت و تداوم سیستم شورا می
هـا را بـه کـار گیرنـد.     توانستند رسـانه گراي حزب به طور منظم میکرد و تنها اعضاي وفادار و اصولمی

هـا در  نقد قرار گیرد اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت. رسانههاي حزبی ممکن بود مورد روش
به عنوان بازوي حکومـت بـراي پیشـبرد آن     سیستم شوراها تحت مالکیت و کنترل دولتی بودند و صرفاً

 .)447-441 :1381ورنر ،( شدندمحسوب می

ه چهار تئوري مطبوعات که کند ک ) ادعا می1984» (عوامل قدرت«جی هربرت آلتشول در کتابش به نام 
مـا در تقابـل بـا    «افزاید این تحلیـل، روش   در طول جنگ سرد تدوین شده بود دیگر اعتبار ندارد. او می

تـرین   گویـد، یکـی از مهـم    کند. آلتشـول مـی   است که جنگ و دشمنی را در آن دوره منعکس می» آنها
آن مواجه هستیم در برچسب زدن و زبان مشکالتی که ما در کوشش براي اجتناب از رویارویی جهانی با 

توانند وجود داشته باشند و وسایل ارتباط جمعـی در   افزاید مطبوعات مستقل نمی تضاد نهفته است. او می
هاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي هستند. هر سیستم، نمایندگان قدرت

تی جهان که بیشتر آن براسـاس  هاي مطبوعا آلتشول بعد از یک مرور فراگیر تاریخی درباره کارکرد نظام
 :از نداکند که امروزه سه مدل مطبوعاتی وجود دارد که عبارت گیري می تجارب شخصی است، نتیجه

 ـ در حال توسعه 3 ؛ـ مارکسیست (یا سوسیالیست)2؛ داري) ـ بازار (سرمایه1
 رسد: می زیربه نتایج آلتشول 

خدمت کسانی است که قدرت سیاسـی و اقتصـادي را    ها در هاي مطبوعات، اخبار رسانه ) در همه نظام1
ها، مجالت و رادیو و تلویزیون عوامل مستقلی نیستند، هر چند بـه طـور    کنند. بنابراین روزنامه اعمال می
 توانند مستقل عمل کنند. بالقوه می

نظر مالی کند که مطبوعات را از  ها همیشه عالیق و منافع کسانی را منعکس می ) محتواي اخبار رسانه2
 کنند. تأمین می

هاي مطبوعاتی براساس اعتقاد به آزادي بیان قرار دارنـد، اگرچـه آزادي بیـان بـه طـرق       ) همه سیستم3
 شود. مختلف تعریف می

در  دارنـد کـه   کنند و اعالم مـی  هاي مطبوعاتی از نظریه مسئولیت اجتماعی جانبداري می ) همه سیستم4
 کنند که در دسترس مردم باشند. اظهار تمایل میند و اخدمت نیازها و عالیق مردم

 شوند. هاي دیگر مطبوعات منحرف تلقی می ) در هر یک از این سه مدل، مدل5
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کننـد و بـه طـرز     هاي سیستم اجتماعی موجود را منتقل می نگاري، ایدئولوژي و ارزش ) مدارس روزنامه6
 کنند. اي خبري کمک میه غیرقابل اجتناب به صاحبان قدرت در حفظ کنترل بر رسانه

 کند. هاي عمل مطبوعاتی همیشه با نظریه تفاوت می ) شیوه7

 کند: بندي می آلتشول جمع

عین حـال کـه    هاي خبري در هاي جدیدتر رسانه ها و گونه تاریخ مطبوعات نشانگر آن است که روزنامه«
انـد کـه در خـدمت     عات بـوده بخش تصویري از مطبو اند، تداوم به منافع خودخواهانه اربابان خدمت کرده

هـاي خبـري ناگهـان چرخشـی کـامالً معکـوس کننـد و         کنندگان خبر است. انتظار اینکه رسـانه مصرف
 .)448: 1381 (ورنر، هاي اربابان را نادیده بگیرند بدترین نوع تخیل آرمانگرایانه است خواست

واقع  علمی مطبوعات در دی رویکردر این پژوهش از نظریه مسئولیت اجتماعی استفاده شده زیرا در بررس
 است.تعهد اجتماعی رسانه به خبر مطرح 

 رویکرد علمی
هاي متفاوتی مانند رویکرد غیرعلمی، رویکرد الهیاتی، رویکـرد   توان در تقابل با گزینه رویکرد علمی را می

هـاي   تفـاوت  متافیزیکی، رویکرد شعاري، رویکرد شهودي و... قرار داد. بحث از مبانی و اصول موضـوعه 
از کل مباحث مطرح شده رویکرد علمی بـه   این مقوالت در حوصله این بحث نبوده و نیازي بدان نیست.

 بعد فرم و محتوا قابل بررسی است. شکل یک منظومه یافته شده که از دو
باشد. به عبـارت دیگـر    بندي موضوعات میمحور پژوهش حاضر نه موضوعات بلکه نحوه و روش صورت

نظر از اینکه موضوع سرمقاله چه چیزي  صرفبنابراین، شناختی براي ما نقش محوري دارد.  وشمباحث ر
اند. بدین منظـور   شود که نویسنده یا نویسندگان چگونه آن را پردازش کرده است به این مهم پرداخته می

گیـرد. در   آنها بخش تجربـی کـار انجـام    پوپر فراهم شده است تا به واسطۀ مجموعه مقوالتی از نظرات
هواي انتقادي برخوردار بوده و متمایز  و  جا الزم به ذکر است که مقوالت انتخابی از رویکرد و حالهمین

-مسـئله  ،گیـري : جهـت 1باشد. این مقوالت به شرح زیر هستند از رویکرد پوزیتیویستی فارغ از ارزش می
روشنی و عدم  استنتاج منطقی، ر منابع،اعتبا مستند بودن، بیان منطقی، پذیري،ابطال مندي،روش مندي،

 .زمان بندي روش استدالل قیاسی، ابهام (سادگی)،

هـا و جریـان ایـن مقـوالت در بسـتر      آنها به طور کامل در مـورد هـر کـدام از    اما در بخش یافته مقوالت در اینجا تنها نام برده شده اند .1
 ها بررسی خواهد شد.روزنامه



55

 هایافته
ها و سـپس نتیجـه    سرمقاله انتخابی نتایج زیر حاصل شده است. در ابتدا توصیف یافته 94پس از بررسی 

ارهاي مربوط چشـم پوشـی   نهایی ارائه خواهد شد. ما به قصد پرهیز از اطاله کالم از ارائه جداول و نمود
 ایم. کرده

 ها توصیف یافته
هاي چهار روزنامه جمهوري، شرق، کیهان و همبستگی  مورد از سرمقاله 94دهد که تعداد  ها نشان می داده

، سیاست خارجی و موضـوعات  »جمهوري«مورد مطالعه قرار گرفته است. از این بین سیاست خارجی در 
انـد. در   داراي بیشترین فراوانـی بـوده  » همبستگی«و » کیهان«در ، سیاست داخلی »شرق«اجتماعی در 
توان گفت که سیاست(داخلی و خارجی) داراي بیشترین درصـد هسـتند. همچنـین کمتـرین      مجموع می

فراوانی مربوط است به موضوعات فرهنگی و دینی (شرق) و اقتصادي (سه روزنامـه دیگـر). در مجمـوع    
صادي شده است. این مورد اخیر با توجه به مشکالت واقعی جامعه در هم کمترین توجه به موضوعات اقت

 مل است (با این حال این مهم در زمره اهداف این پروژه نیست).أحال حاضر بسیار حائز اهمیت و قابل ت

 :رنداند به شرح زیآوري شدههایی که به صورت مقوالت جمعیافته

نویسـد.   نویسندگان در قبال مطلبی است که می ضعگیري روشن بودن مو منظور از جهت :گیري جهت *
نویسنده در این مقوله بایستی نوع نگاه (مثبت، منفی یا انتقادي) خود را به موضوع بیان کند. این مقولـه  

گیري نویسنده  بررسی جهت .گیرد گرا قرار می گرایان اثبات علم 1به صراحت در مقابل اصل فراغت ارزش
گیـري بـوده، و شـرق و جمهـوري     ترین مرتبه جهت همبستگی داراي پایین دهد که به موضوع نشان می
گیـري بـه موضـوع وجـود     درصد موارد جهـت  89در  اند. در مجموع گیري را داشتهبیشترین درصد جهت

گیـري انتقـادي و شـرق بـاالترین     داشته است. تقریباً موازي با همین وضعیت، همبستگی کمترین جهت
بندي مفهومی تیتر نیز به نفع روزنامه شرق  است. رویکرد انتقادي در مورد جمله گرایش انتقادي را داشته

هـا گیري انتقادي بیشـتري نسـبت بـه سـایر روزنامـه     دهد تیترهاي شرق از جهت ها نشان می است. داده
در مرتبه دوم قرار دارد.  ،برخوردارند. روزنامه جمهوري در هر دو مورد

خاصی را  همسئلباید ها  ترین اصول هر تحقیق علمی است. سرمقاله ز مهمداشتن مسئله ا مندي: مسئله *
مندي پرداختن سرمقاله به یک مسئله مشخص و روشن است.  منظور از مسئله مطرح و آن را دنبال کنند

درصد در مرتبه نخست قـرار دارد. بـه عبـارت دیگـر      96دهد که روزنامه شرق با حدود  ها نشان میهداد
اند. بعد از شرق به ترتیب روزنامه  شرق بیش از سایر موارد به امر داشتن مسئله توجه داشتههاي  سرمقاله

1. Value free
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ها به این مقولـه توجـه مثبـت     درصد از سرمقاله 89کیهان، جمهوري و همبستگی قرار دارند. در مجموع 
 اند که بسیار باالتر از عدد میانگین است. داشته

روش و نحوه بررسی کامالً قابـل تشـخیص یـک سـرمقاله      مندي به معناي داشتن روش مندي: روش *
به عبارت دیگر نویسنده سرمقاله روش قابل تشخیصی را به کار گرفته باشد. نکتـه مهـم در اینجـا     است.

درصد در رتبه نخست و  83دهد که روزنامه شرق با  ها نشان می داشتن روش است، نه از نوع روش. یافته
درصـد اسـت. بـه     75رتبه آخر قرار دارد. درصد مربوط به دو روزنامه دیگـر   درصد در 67کیهان با حدوداً 

هـا بـوده اسـت. میـانگین      هـاي سـایر روزنامـه    مندتر از سـرمقاله هاي شرق روش تر سرمقاله عبارت ساده
 درصد است. 75برخورداري از روش در مجموع در حدود 

اي چنـان باشـد    رد یک گزاره است. اگر گزاره پذیري به معناي قابلیت نپذیرفتن و ابطال پذیري: ابطال *
یید و یا رد کرد، آن گزاره غیرقابل ابطـال و غیرعلمـی   أرا به هیچ وجه (نظري یا تجربی) ت که نتوان آنها

انـد. از ایـن لحـاظ     پذیرتر از سایر مـوارد بـوده   هاي کیهان ابطال دهد که سرمقاله ها نشان می . یافتهاست
پذیري بوده است. درصـد برخـورداري از    آخر و شرق در سطح دوم ابطال جمهوري و همبستگی در سطح

درصـد 5/85درصد و در دو مورد دیگر  92درصد، در شرق حدود  96پذیري در کیهان حدود  معیار ابطال
درصد قرار دارد.  90بوده است. میانگین برخورداري کلی در سطح بسیار خوب، یعنی باالتر از 

ها به صورت منطقی در ایـن مقولـه    ارائه مسئله و یا موضوع و استدالل ن بیان:منطقی و عقالنی بود *
درصد)  79دهد که روزنامه همبستگی از این حیث در مرتبه نخست (با  بررسی شده است. نتایج نشان می

هاي بعدي قرار دارند.  درصد) در رده 29درصد) و کیهان ( 58درصد)، جمهوري ( 67هاي شرق ( و روزنامه
هاي روزنامه همبستگی کمتر از سایر موارد بیـان مسـئله    وضعیت دال بر این نکته است که سرمقاله این

توام با مسائل شعاري و ارزشی دارد. برخالف همبستگی، کیهان بیش از سایرین بیان مسـئله شـعاري و   
میـانگین کـل    تر از حد وسط معمول و قابل انتظار قرار دارد؛ کـه بـه شـدت    ارزشی داشته و بسیار پایین

 58ثیر قرار داده است. به همین دلیل میانگین برخورداري از این مقولـه در حـدود   أبرخورداري را تحت ت
 درصد بوده که در مقایسه با مقوالت پیشین بسیار پایین است.

استناد به منابع، از اصول رویکرد علمی اسـت. منظـور از مسـتند بـودن ایـن اسـت کـه         مستندبودن: *
نظر مرتبط سازد و از آنها نـام ببـرد. در ایـن     هاي خود را به اسناد حوزه مورد ها و گفته ستداللنویسنده ا

بـودن در مقابـل شـعاري     هاي وي را ارزیابی کرد. منطقی و عقالنی توان میزان اعتبار استنتاج صورت می
بر آنها وجـود دارد. امـا در   ها، باز هم پافشاري  وجود موارد نافی گزاره بابودن قرار دارد. در حالت شعاري 

مستند بودن بـه معنـاي اسـتفاده و    کند.  موارد منطقی نویسنده در چنین شرایطی در گزاره خود شک می
ارائه اسناد و مدارکی است که مطلـب مـورد نظـر از آن اسـتفاده کـرده اسـت. بـراین اسـاس، روزنامـه          

درصد موارد منابع مورد اسـتفاده را   29در  همبستگی از بهترین موقعیت برخوردار بوده است. این روزنامه
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گیـري از منـابع    درصد در رتبه آخر قرار دارد. در زمینه عدم بهره 21ذکر کرده است. روزنامه جمهوري با 
درصد) در موقعیت بهتري قرار دارنـد. از   29مستند و علمی نیز همبستگی و جمهوري با کمترین درصد (

بـا ،درصد). مقوله دیگر عدم ارائـه اسـناد و منـابع    42ري قرار دارد (ت این لحاظ شرق در شرایط نامناسب
درصد) و روزنامـه   50استفاده از آنهاست. از این حیث روزنامه همبستگی در رتبه اول قرار دارد (با وجود، 

و درصد) قرار دارد. درباره مقوله اخیر باید گفت که معموالً اشاره به منـابع   33ترین سطح ( شرق در پایین
خذ در روزنامه زیاد رایج نیست و فهرست منابع معموالً در آرشیو باقی مانـده و بـه دالیـل مختلـف (از     أم

شود. به هر صورت، در مجموع با توجه به مقولـه دوم و مجمـوع دو مقولـه     جویی) چاپ نمی جمله صرفه
جمهـوري از شـرایط    ها، دو روزنامه همبسـتگی و  توان گفت که در زمینه سندیت سرمقاله اول و سوم می

درصد بوده است که البته باز هم  66بهتري برخوردارند. در مجموع میانگین برخورداري از مقوله سندیت 
 وضعیت مناسبی نیست.

منابع را معموالً با توجه به نویسنده، نوع مدرك، سال انتشـار و میـزان سـندیت آن بـه      * اعتبار منابع:
هاي یک کتاب از اعتبار یـک روزنامـه بیشـتر اسـت. یـا       عتبار گزارهکنند. براي مثال ا درجاتی تقسیم می

تر است.  ترویجی افزون-پژوهشی از یک منبع علمی-اعتبار یک منبع علمی

تـوان گفـت کـه     ها مـی  به اعتبار منابع مورد مراجعه پرداخته شده است. بر اساس یافته فقط مقوله در این
در بدترین وضعیت در بین موارد مورد مطالعه قـرار دارنـد.    روزنامه جمهوري در بهترین وضعیت و کیهان

توان گفت که در کـل وضـعیت    هاي دوم و سوم قرار دارند. از این نظر می همبستگی و شرق نیز در رتبه
هاي داراي منابع، از منابع معتبر استفاده  درصد سرمقاله 51مناسبی وجود ندارد؛ زیرا در مجموع نزدیک به 

درصـد در   29هایی که به طور کلی فاقد منـابع بودنـد (  اگر این درصد را به درصد روزنامه اند. حال نکرده
درصد). این عدد بیـانگر   80اي خواهیم رسید (حدود  ) بیافزاییم، به عدد بسیار نا امیدکننده7مقوله شماره 

ها در زمینه اعتبار و سندیت منابع آنهاست.  هاي روزنامه ضعف اساسی سرمقاله

منظور از استنتاج منطقی این است که نویسنده از مقـدمات مطـرح شـده بـه نتـایج       نتاج منطقی:است *
دهـد کـه بهتـرین اسـتنتاجات بـه       ها نشان مـی  داده .ملزوم آن برسد و نتیجه برآمده از مقدمات آن باشد

جمهـوري  هـاي روزنامـه    روزنامه جمهوري و بدترین آنها متعلق به کیهان است. به عبارت دیگر سرمقاله
-گیـري  اند. روي دیگر این قضیه این است که نتیجه تري داشته گیري منطقی نسبت به سایر موارد نتیجه

هاي روزنامه کیهان قابلیت اعتماد کمتري دارند. از این لحاظ روزنامه شرق و همبستگی در مراتب دوم و 
درصد بوده است. بنابراین  61دود سوم قرار دارند. در حالت کلی میانگین برخورداري از استنتاج منطقی ح

 تر از میانگین کل قرار دارند. روزنامه کیهان و همبستگی پایین

هـاي   بیان روشن و صریح موضوع و فرایند بررسی موضوع از دیگـر ویژگـی   ابهام: فقدانروشنی و  *
مطلـب از یـک هـا اسـت.    مقالـه  رویکرد علمی است. در اینجا صراحت به معناي سادگی و عدم ابهام سر
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راست و فارغ از هر گونـه ابهـامی عرضـه کنـد.      رود که مسئله و موضوع خود را طور سر علمی انتظار می
شود. بر این اساس بایـد گفـت    عدم صراحت و روشنی به درستی براي یک نوشتار علمی ضعف تلقی می

ه خوبی از عهـده ایـن   درصد از آنها ب 5/85هاي همبستگی از بهترین شرایط برخوردارند. زیرا  که سرمقاله
هاي جمهوري و کیهان در رده بعدي و شـرق در رتبـه آخـر قـرار دارد.      اند. از این نظر روزنامه مهم برآمده

درصـد کـل 83هـا،   نکته امیدوارکننده در این زمینه میانگین نسبتاً خوب کـل مـوارد اسـت. طبـق یافتـه     
 اند. بودهها از بیان مسئله روشن و فاقد ابهامی برخوردار  سرمقاله

بـه معنـاي    موارد جزئی و تجربی است و اسـتقرا قیاس به معناي رسیدن از قانون به  روش استدالل: *
شود و استقرا  حرکت از موارد تجربی و رسیدن به قانون است. در رویکرد علمی عموماً به قیاس توجه می

اصلی اسـتدالل وجـود دارد:   از لحاظ منطقی دو گونه شود.  به دلیل مشکالت منطقی و تجربی آن رد می
کید بر روش قیاسی أقیاس و استقرا. به دلیل مشکالت منطقی و تجربی منطق استقرا، در مقاالت علمی ت

شود گفت که در بین موارد مطالعه شـده،   کند. بر این اساس می است. زیرا اصوالً علم با این روش کار می
درصد موارد از روش قیاسـی اسـتفاده    58روزنامه در  هاي این شرق در بهترین وضعیت قرار دارد. سرمقاله

درصـد بـوده    29درصد و همبستگی  5/37درصد، جمهوري  42اند. در حالیکه این عدد براي کیهان  کرده
است. اما از نظر میانگین کل وضعیت مساعدي وجود ندارد. طبق شواهد میانگین استفاده از منطق قیاسی 

درصد موارد از منطق استقرائی استفاده  58دیگر به طور متوسط حدود  درصد است. به بیانی 42در حدود 
برانگیز است. ملأاند. این درصد باالي استفاده از منطق قیاسی با توجه به عدم اعتبار علمی آن ت کرده

گردد. از آنجـا کـه    میعدم قطعیت یک گزاره یا موضوع بر مندي معموالً به بازبودن و زمان زمانمندي: *
. بسته بودن یک موضوع به معناي خـروج  استالت انباشتی دارد رویکرد علمی نیز در ذات خود باز علم ح

زیرا مطلبی گفته شده و به پایان رسیده و جایی براي بررسی بیشتر ندارد.  استاز رویکرد علمی 
درصد از  66درصد در موقعیت بهتري نسبت به سایرین قرار دارد. به عبارت دیگر  66روزنامه جمهوري با 

روزنامـه کیهـان، شـرق و     ،ند. بعد از جمهـوري ارز این نظر؛ رویکردي علمی دهاي این روزنامه ا سرمقاله
همبستگی قرار دارند. 

محـدودیت) کمتـر از    فقدانتوان گفت که میانگین برخورداري از این مقوله ( در مجموع چهار روزنامه می
نیست. هرچند این موضوع در روزنامه شرق مشـهودتر   ) که درصد قابل توجهی1 دولدرصد است (ج 50

 و در مورد همبستگی نگران کننده است.
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 (درصد) ها به تفکیک : بررسی رویکرد علمی در روزنامه1جدول 

 ها روزنامه

 مقوالت

 همبستگی کیهان شرق جمهوري

 83 96 5/87 5/87 گیري جهت
 79 92 96 5/87 مندي مسئله
 75 67 83 75 مندي روش
 5/87 96 92 5/87 پذیري ابطال

 79 29 67 58 بیان منطقی
 71 5/62 58 71 بودن  مستند

 58 33 50 5/62 اعتبار علمی منابع
 5/62 46 67 71 استنتاج منطقی

 5/87 83 79 83 بیان روشن (سادگی)
 29 42 58 5/37 منطق قیاسی 

 25 58 42 67 (بازبودن موضوع) نديبزمان

 67 64 71 72 میانگین کل

ها وجود دارد. این طریق همان مقایسه  رسد راه بهتري نیز براي مقایسه رویکرد علمی روزنامه به نظر می
دهـد کـه نشـان مـی   1هاي جـدول شـماره    میانگین برخورداري هر روزنامه از رویکرد علمی است. داده

درصـد)،   71هاي شرق ( روزنامه درصد داراي باالترین میانگین است. پس از آن، 71روزنامه جمهوري با 
تـر از مقایسـه بـین میـانگین ویـژه       درصد) قرار دارند. نکتـه جالـب   64درصد) و کیهان ( 67همبستگی (

شود. طبق این مقایسه میانگین برخـورداري دو   ) آشکار می2درصد، جدول  69ها و میانگین کل ( روزنامه
تـر از   گین دو روزنامـه همبسـتگی و کیهـان پـایین    روزنامه جمهوري و شرق باالتر از میانگین کل و میان

تر از رویکرد دو روزنامه  میانگین کل قرار دارد. به عبارت دیگر رویکرد دو روزنامه جمهوري و شرق علمی
 همبستگی و کیهان بوده است.

 هـاي هاي منسوب بـه جنـاح   ها به طور ضمنی داللت بر این دارد که بین روزنامه مقایسه تفکیکی روزنامه
یک سوي دامنه تغییرات بین کمتـرین و   زمختلف سیاسی، تفاوت چندان قابل توجهی وجود ندارد. زیرا ا

درصد است و از سوي دیگر از دو روزنامـه داراي درصـد برخـورداري بـاالتر از      5بیشترین میانگین فقط 
هـاي داراي   امـه و نیـز در بـین روزن   داننـد  تـر از شـرق مـی    میانگین، جمهوري را به طور معمول راسـتی 

) بنـابراین  1 دولشود (ج اي از هر دو جناح چپ و راست دیده می تر از میانگین، روزنامه برخورداري پایین
 .گیري یک روزنامه باشد تواند فارغ از جهت توان گفت که پایبندي به رویکرد علمی می می
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 گیرينتیجه
توان مطبوعات را  کند می وعاتی نمود پیدا میخواست و اراده افکار عمومی در متون مطب  از آنجا که تجلی

 ... و  گیري فضاي فکري، اجتماعی، علمـی  شکل فقدانگیري و یا  به عنوان پایگاهی دانست که در شکل
ـ   مخاطبان رسانه و تقویت حس علمی  هاي علمی  افزایش آگاهی کند.میآفرینی جامعه نقش ویـژه   ههـا ب

دهند که روزنامه به دلیل داشتن ها نشان مییافته اي برخوردار است. از اهمیت ویژه  خوانندگان مطبوعات
تواند به طور مطلق ملزومات رویکرد علمی را  به صورت کامل رعایت  مخاطب و ماهیت خاص خود نمی

بخشی،  هایی همچون آگاهی توان انتظاراتی فراتر از انگیزه کند. حتی فرم روزنامه به صورتی است که نمی
تفریح و سرگرمی و ... را از آن طلب کرد. چه بسـا رویکـرد علمـی در مطبوعـات، ماهیـت و      خبررسانی، 

هدف آنها را دگرگون کند.

ها به تفکیک و با توجه به مقوالت جداگانه کـه از نظـرات پـوپر اسـتخراج شـده       بررسی توصیفی روزنامه
است:  زیردهنده نتایج نشان

ر صدر و شرق، جمهوري و همبسـتگی در مراتـب   درصد د 96گیري، کیهان با در مقوله جهت •
 ؛بعدي قرار دارند

درصـد) اسـت. پـس از آن     96مندي موقعیت بهتر از آن روزنامه شـرق (  در مورد مقوله مسئله •
  ؛اند کیهان، جمهوري و همبستگی قرار گرفته

درصد)، جمهوري و همبسـتگی   83از لحاظ روشمندي، باز هم روزنامه شرق در تراز نخست ( •
 ؛تراز بعدي و کیهان در تراز سوم استدر 

درصـد). شـرق در رتبـه دوم و     96پذیري بیش از همه در کیهان رعایـت شـده اسـت (    ابطال •
  ؛جمهوري و همبستگی مشترکاً در رده سوم جاي دارند

ترین است. شـرق در   درصد) و کیهان از این نظر پایین 79ترین ( منطقینحوه بیان همبستگی  •
  ؛مرتبه دوم و جمهوري بعد از شرق است

 5/62درصد) و کیهان ( 58درصد مستندتر از شرق ( 71هاي جمهوري و همبستگی با  سرمقاله •
 ؛درصد) بوده است

 50درصـد)، شـرق (   58درصـد معتبرتـر از همبسـتگی (    5/62منابع مورد استفاده جمهوري با  •
 ؛درصد) بوده است 33درصد) و کیهان (

 67هـاي شـرق (   تـر از اسـتنتاجات روزنامـه    درصد، منطقی 71استنتاجات روزنامه جمهوري با  •
 ؛درصد) بوده است 46درصد) و کیهان ( 5/62درصد)، همبستگی (

 83درصـد) در مرتبـه نخسـت، کیهـان و جمهـوري (      5/87از حیث روشنی بیان، همبستگی ( •
 ؛درصد)، در سطوح بعدي قرار دارند 79درصد) و شرق (
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درصـد)،   42درصـد). کیهـان (   79منطق قیاسی را بیش از همه شـرق رعایـت کـرده اسـت (     •
 ؛درصد) نیز به ترتیب پشت سر شرق جاي دارند 29درصد) و همبستگی ( 5/37جمهوري (

بهتـر از دیگـر   منـدي (بـاز بـودن موضـوع) وضـعیت روزنامـه جمهـوري        در مورد مقوله زمان •
درصـد) و   42درصـد)، شـرق (   58درصد). پس از جمهوري نیز کیهـان (  67ها است ( روزنامه

 اند. درصد) قرار گرفته 25همبستگی (
 91پـذیري کـه    شود به مقوله ابطـال  دهد که بهترین وضعیت در مورد مقوالت مربوط می نتایج نشان می

درصد)، نحـوه بیـان    87گیري ( ، جهتدرصد) 89مندي ( آن به ترتیب مقوالت مسئله    . پس ازاستدرصد 
درصـد)   69درصد) قرار دارند. تمام این مقوالت باالتر از حد میانگین کل ( 75مندي ( درصد) و روش 83(

بـودن   درصد)، مستند 58قرار دارند. مقوالت دیگر، یعنی مقوالت مربوط به نحوه بیان مسئله و استدالل (
درصـد) و   42درصـد)، نـوع اسـتدالل (    61درصد)، استنتاج منطقی ( 51منابع (درصد)، اعتبار علمی  66(

 اند. تر از حد متوسط قرار داشته درصد)، همگی پایین 48مندي (باز بودن موضوع) (زمان

 : درصد برخورداري کلی از مقوالت رویکرد علمی2 جدول

 (درصد) عدم وجود مقوله وجود مقوله (درصد) مقوالت
 13 *87 گیري جهت
 11 89 مندي مسئله
 25 75 مندي روش
 9 91 پذیري ابطال

 42 58 نحوه بیان مسئله و استدالل
 36 66 بودن  مستند

 49 51 اعتبار علمی منابع
 39 61 استنتاج منطقی

 17 83 بیان روشن مسئله و موضوع
 58 42 استدالل قیاسی

 48 52 (باز بودن موضوع) نديبزمان
 31 69 میانگین کل

 اند. درصدها تا دو رقم اعشار گرد شده *

قضاوت بر مبناي آمار مربوط به مقوالت، به صورت جداگانه، ممکن است در موارد خاص و براي اهداف 
تک مقوالت، بلکه بررسی منظومه یا شاخصـی اسـت    خاص مفید فایده باشد، اما هدف ما نه بررسی تک

 که آن را به عنوان رویکرد علمی معرفی کردیم.  که از ترکیب این عناصر حاصل شده است. شاخصی
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هاي چهار روزنامه  میانگین کل برخورداري از رویکرد علمی در سرمقاله 2هاي جدول شماره  اساس داده بر
درصد بوده است. اگر این درصد را در طیفی پنج قسمتی قـرار   69شرق، جمهوري، کیهان و همبستگی، 

توان گفت کـه   بندي شده است، میخیلی ضعیف تا خیلی خوب) صورتاي ( از  دهیم، که به صورت رتبه
 قرار دارد. » خوب«ها در سطح  سطح رویکرد علمی در این روزنامه

اند تا حد زیادي انتظاري را که از این جهـت از آنهـا    ها توانسته شود که روزنامه ین ترتیب مالحظه میه اب
توان به نکاتی اشاره کرد. نخست  برآورده نشده است، می رود، برآورده سازند. در مورد آن درصدي که می

تواند به طور مطلق  آنکه روزنامه به دلیل داشتن مخاطب خاص و همچنین ماهیت خاص خود طبیعتاً نمی
ملزومات رویکرد علمی تمام عیار را رعایت کند. مخاطبان روزنامه (اگر نه همـه آنهـا) عمومـاً از قشـري     

ترها نیز انتظار ندارند که روزنامه نقش یـک   جدي علمی باشند، و حتی خود جدينیستند که اهل مطالعه 
تواند مطالب خـود   پژوهشی را برایشان ایفا کند. روزنامه به دلیل همین روزنامه بودنش نمی-نشریه علمی

را همانند نشریات علمی به دست داوران بسپارد تا پس از داوري و نقد و اصالح منتشر کنـد. کسـی کـه    
اش به روز دوم نخواهد کشید؛ زیرا نه توانش را دارد،  اي منتشر کند، احتماالً روزنامه خواهد چنین روزنامهب

هاي معمول را خواهد داشت. حتی فرم و قطع خاص روزنامه به صورتی است کـه   و نه مخاطبان روزنامه
ی، تفریح و سرگرمی و ...) را بخشی، خبررسان هاي مختلف (اعم از آگاهی از آن انتظاراتی مرکب از انگیزه

دهد کـه بسـیاري از مقـاالت و     تجربه نشان میطلبد. که شاید رویکرد علمی داشتن به آنها، حتی در می
کتب دانشگاهی نیز از رویکردي صد درصد علمی برخوردار نیستند؛ اگـر چـه بـه چـاپ چنـدم رسـیده و       

هـا داراي مسـئله،    درصد از سـرمقاله  89است که احتماالً عنوان علمی هم دارند. بنابراین جاي امیدواري 
دهنده برخـورد آگاهانـه نویسـندگان بـا     اند. این مقوالت نشان گیري مشخص بودهدرصد داراي جهت 87

بـراي فـرار از قبـول    » فراغـت ارزشـی  «موضوع، تعیین تکلیف خود در برابر آن، و عدم توسل به رسـم  
نفسه قدم بزرگی بـراي پیشـرفت علـم     گیري علمی فیهتباشد. تعیین ج مسئولیت در مقابل اثرشان می

 شود. که در اجتماع علمی ما چندان توجهی به آن نمی است

 سپاسگزاري
شود.مقاله سپاسگزاري می این امامی در تهیه یییحاز همکاري زنده یاد آقاي دکتر 
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 فرسوده هاي مشارکت مردمی در ساماندهی بافت

 1بهروز نوید

 چکیده
هاي فرسـوده بشـمار   اي در فرایند نوسازي بافتتردید مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین کنندهبی
 ینو دخالت دادن سـاکن  یبدون جلب مشارکت اجتماع يفرسوده شهر يهابافت يو نوساز یأاح رودمی

 یناناعتماد و اطم توأم با ییفضا یجادو ا یريگیمتصم یو حت ییدر امور اجرا يشهر مراکز ها وبافت ینا
شـهري   هـاي بافت محدوده مرغوبیت رفتن بین از و افزایش فرسودگی در این میان حاصل نخواهد شد.

 اقتصادي توان با بومی و اصیل افراد مهاجرت میزان باعث افزایش شهر خلخال مرکزي بخش بخصوص
بنابراین توجه به امر مشارکت  .است تر شدهپایین اقتصادي توان با افراد با آنان شدن جایگزین و مطلوب
با توجه  .باشد داشته ايسازنده و مؤثر نقش تواندشهري می فرسوده هايبافت نوسازي و در احیأ مردمی

و  مصاحبه مشاهده، اسنادي، از اعم تحقیق هايشیوه انواع با استفاده ازبه موارد مطرح شده این تحقیق 
در  هـاي انجـام شـده   ان مشارکت مردم در بهسازي و نوسـازي به دنبال این است که میزها، تحلیل داده

مشارکت مردم تا چه اندازه در پایـداري و   و اینکه اصوالً تا چه حد بوده است بافت مرکزي شهر خلخال
باشد، بر اساس نتایج به دست آمده توجه بـه امـر مشـارکت    موثر می مورد مطالعه کیفی محدوده ءارتقا

توانـد در  هـاي فرسـوده داشـته و مـی    هاي بهسـازي بافـت  ن موفقیت طرحمردمی نقش اساسی در میزا
 پایداري بافت کمک کند.

 .بافت مرکزي شهر خلخالبهسازي، مشارکت مردمی، توسعه پایدار،  :کلیدواژگان

 navid.art19@yahoo.com ؛، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزيشهر یارشد طراح کارشناس .1

mailto:navid.art19@yahoo.com
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 مقدمه 
 تـوان یمـ  يفرسـوده شـهر   هـاي  بافت يبهسازو  يمداخله، نوساز ینهدر زم یبه تجارب جهان یبا نگاه

در بـاب موضـوعات    یـژه به و يآن با مردم در مداخالت شهر یهمواره نقش دولت و همراه که یافتدر
 اهـداف برخوردار بوده است. از جملـه   اي یژهو اهمیت از ها محله کالبدي ـ ییو فضا یفرهنگی ـ  اجتماع

 است، بـاال  یالديم یستمقرن ب ینآخر هاي دهه یمشارکت يشهرساز هايهینظرثر از أموضوع که مت ینا
 یبـه سـبب فرسـودگ    یـز ن یـران ا در شهرهاست. یسازمان فضائ ییراتمشارکت مردم در تغ یزانبردن م

در دستور کار قرار  یعیها در سطح وس بافت ینا یکار سامانده یراًاز شهرها، اخ یاريبس يمرکز يها بافت
مداخله و پرداختن بـه   ،یرانجامعه ا یطو به فراخور شرا یجهان هاي با استفاده از تجربه باید یگرفته که م

 یرخأفرسوده با تـ  يها بافت يو نوساز يکه موضوع بهساز ندآغاز کرد، هر چ يطور جد هها را ب بافت ینا
 است. هشدمطرح  یراندر ا ینسبت به تجارب جهان اي قابل مالحظه یزمان
و بـا داننـد  یمـ  یمردم (که آن را نهاد پرقدرت یدگاهدولت در د یخیبه واسطه نقش تار یرچند دهه اخ در

و  یریتشهرها را بـر عهـده دارد) مشـارکت مـردم در مـد      يو راهبر یریتمد یفۀوظاتکاء به درآمد نفت، 
 يهـا  طـرح  سـیع و و یـق شدن عم یراست؛ اما امروزه به واسطه درگ یافتهشهرها کمتر تحقق  یسامانده

 شـود  یبه شدت احساس م یازن ینا یت،از نظر مالک یژهمردم و به و یبا منافع خصوص يو نوساز يبهساز
 بـه  باشـند؛  هـا  محدوده ینمردم و ساکنان ا هابافت یندر ا اي هر نوع مداخله یمخاطبان اصل باید یکه م
آنهـا، یتوجه بوده و پـس از بررسـ   دمردم مور ينظرهامنافع و  یدبا اي قبل از هرگونه مداخله یگرد بیان

 يبخـش مرکـز   يها بافت يو نوساز يبهساز يهاهرنامب .یردآنان صورت پذ يمداخله در بافت با همکار
مسـتلزم اقـدام در    یـز هسـت  ن یفرهنگ و یمداخالت شهرسازانه که از جنس اجتماع یگرشهرها، مانند د

 یریتمـد  یصنقا و ها ییتواند نارسا یاست که مفهوم مشارکت م ییفضا ینچن است. در یمشارکت ییفضا
فرسوده اعم  يها و دست اندرکار در امر بافت یلعوامل دخ میو تماآمرانه را مرتفع سازد  نگر و جانبه یک

 یتـاً و نها یکننـدگان منـابع مـال    ینگـذاران و تـأم   یه، سـرما یران، دولت و مدیمردم یروهاياز ساکنان و ن
 یاز تمـام  یقطر ینو از ا دکنبافت همسو  يو نوساز یاءاح یندارا در فر یانو طراحان و مجر یزانر برنامه

توجه به امر مشـارکت   یناستفاده شود. بنابرا شکل ینتر و مطلوب ینشده به بهتر یاد عوامل ايهیتظرف
داشته باشد. با توجـه   يا هتواند نقش مؤثر و سازند یم يفرسوده شهر يهاتباف يو نوساز ایدر اح یمردم

مشاهده، مصـاحبه و   ي،اعم از اسناد یقتحق يهاهیوشبا استفاده از انواع  یقتحق ینبه موارد مطرح شده ا
انجام شده تا چـه   يها و نوسازي ين مشارکت مردم در بهسازیزااست که م ینها، به دنبال ا داده یلتحل

، استثر ؤمحدوده م یفیک يو ارتقا یداريمشارکت مردم تا چه اندازه در پا اصوالً ینکهحد بوده است. و ا
 يهـا حطـر  یـت موفق یـزان در م ینقش اساس یبه دست آمده توجه به امر مشارکت مردم یجبر اساس نتا

 بافت کمک کند. یداريپا بهند توا یفرسوده داشته و م يهاتباف يبهساز
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 مبانی نظري 
Oxford Advanced,1995(لغت مشارکت به معناي درگیرشدن و شرکت نمودن در یک فعالیت اسـت  

Dictionary (. يمنظـور  يو تجمـع بـرا   یـري درگ یبه معن يلغو نظردر تعریفی دیگر، واژه مشارکت از 
ـ   مشارکت یاصطالح يدر مورد معنا باشد. یخاص م تـوان یدر مجمـوع مـ   یبحث فراوان شده اسـت ول
یست ن یدي). مشارکت مفهوم جد15: 1379 تبار، يدانست (علو یريپذیروتأث یريآن را درگ صلیجوهره ا

ـ   نیونا يشهرها -توان در دولت یمفهوم مشارکت را م يها یشهر بلکه  یبـی، (حب کـرد  ییجـو  یباسـتان پ
این واژه از نیمه دوم قرن بیستم با نگرشی نو بـه موضـوعی کلیـدي بـدل شـده اسـت        ).1384 ی،رضوان

  ).1: 1382(سعیدي،
گونـاگون و قابـل    هاي یتو فعال ها یزير برنامه ها، یريگ یممشارکت، دخالت آگاهانه وخالق مردم در تصم

 هـا  یـري گ یمهـا و تصـم   یدهبا تفکرات، ا یسو و حضور و هم سوئ یکاز خود  یمحل يها انجام در سازمان
بـه   ییپاسـخگو  يدرك و تـوان آنـان بـرا    یشافزا یجهمردم و در نت یتحساس یختناست و شامل بر انگ

و چند  یکپارچه ی،عموم یندياست. فرا یابتکارات محل یقتشو يبه معنا یزتوسعه و ن يهاهبرنامها و  طرح
مشارکت براین اساس همه مراحل توسعه است.  نقش در یفايکشاندن همه مردم به اکه هدف آن  يبعد
جهـت یتـی جمع یینپـا  يهـا  رده يفرصت برا يساز فراهم و یابقدرت و منابع کم یمتقس اهانهآگ یندفرا

 ).1383 ي،و غفار یاآنها است (ازک یزندگ یطشرا بهبود
شـود و توسـعه    عی، اقتصادي، مدیریتی و ... مطرح میهاي اجتما مفهوم کلیدي، امروزه در کلیه زمینه این

اند، گستردگی و پیچیدگی ابعـاد   سریع و روز افزون آن، مدیون این حقیقت است که دولتمردان درك کرده
کـه مشـارکت در حـوزه     نجـا زندگی مدرن، فراتر از توانایی ایشان براي شناسایی و غلبه بر آن اسـت. از آ 

 د کن یندي است که عموم مردم را در ارتباط با تغییرات شهر، دخیل میشهرسازي و طراحی شهري، فرا
)Cowan, 2005رسد که اسـتفاده از آن   یبه نظر مبنابراین ). 1388نقل از ضرابی و فرید طهرانی،  به ؛

بهسـازي و  انعکاس ایـن امـر در حـوزه     و استدر تمامی جوانب زندگی شهري، یکی از کلیدهاي توسعه 
جویانـه در بهسـازي و نوسـازي     اتکاء به همیاري مـردم و اسـتفاده از رویکـرد مشـارکت     شهري، نوسازي

 هاي فرسوده خواهد بود. بافت
و  ینتر یلاز اص یکیمشارکت به عنوان  یکدموکرات يدر کشورها یژهو هب یزير برنامه يها امروزه در نظام

ـ ازجملـه پا  یزير به اهداف برنامه یلجهت ن یکردهارو ینتر مقبول  پـور، شـده اسـت (اکبر   یرفتـه پذ داريی
توانند مسائل و  یبهتر م يشهر یران، مديتوسعه شهر یندبه واسطه مشارکت مردم در فرا. در واقع )1390
ینـد  اقـدام نما  يو توسعه شهر يبهساز یتاًشهر را شناخته و در جهت حل آن و نها یاجتماع يها یینارسا

به  نشود و از آ یم یتلق یدارتوسعه پا ینددر فرا یديکل يرکت عنصرمشا ،بنابراین ).7: 1382، ی(رزمجوئ
 ).76: 1379پور، (جمعهشود یم یاد یدارتوسعه پا یندعنوان حلقه گمشده فرا

نـواحی   يبه بهسازي و احیـا  ايهها توجه ویژدولتبا توجه به حاد شدن مشکالت نواحی قدیمی شهرها، 
فرسـوده   يهـا  بافت يو نوساز یااح توجه داشت، یدبااما  ).Carley ،1995اند ( قدیمی شهر مبذول داشته
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 یـز ن یـن که البته ا یردصورت بگ مشارکت آنهاها توسط مردم و با  بافت ينوساز ینکهافتد، مگر ا یاتفاق نم
 یـاي کـه در اح  یتـا زمـان   هسـتند.  یمسـه  ينوساز یناست که در منافع حاصل از ا یکسان یهتوج یازمندن
داشـت و یدها ام بافت ینا یعسر یايتوان به اح یساکنان در نظر گرفته نشود، نم فرسوده منافع يها فتبا

 ای. احیاورندها اعتماد مردم را به دست ب يمانند شهردار یعموم يدولت و نهادها یدکار با ینا ياجرا يبرا
ا و هـ  بافت ینا ینساکن نو دخالت داد یبدون جلب مشارکت اجتماع يفرسوده شهر يهابافت يو نوساز

حاصل نخواهد  ینانتوأم با اعتماد و اطم ییفضا یجادو ا یريگ یمتصم یو حت ییدر امور اجرا يمراکز شهر
 کـرد بافـت اسـتفاده    ینا يو نوساز ایدر اح ینساکن یدگاهاز د یدمناسب با یطشرا ینا یجادذا ضمن الشد. 

  ). 94:  1387یازي،(ن
مردم، رسیدن بـه شـهري پایـدار و مشـارکتی در سـایه       مندي از مشارکت و پویش اجتماعی بهره بنابراین

ثر مردم و بخش غیردولتی و ایجاد بستر مزبور الزم است آنان را مورد تشویق و حمایـت  ؤحضور فعال و م
فرسـوده   هـاي بافـت توجه به امر مشارکت در بهسازي و نوسازي  د.کرتوانمند  دیگرقرار داده و به عبارت 

شـود   هـایی از آن اشـاره مـی    که در جدول زیر به بخـش  استثر ؤفید و مبراي مردم و مدیریت شهري م
 .)1(جدول شماره 

 مشارکت مثبت نکات مقایسه :1 جدول
 محاسن براي حکومت کنندهمحاسن براي شهروندان مشارکت

 فراینــــــد
 تصمیم

 آموزش (آموزش مسئولین و آگاه کردن آنان) •
زي و روشن کردن مسأله براي سا قانع •

 نمسئوال
 نها براي فعاال کسب مهارت •

 شهروندي •

آموزش (آموزش شهروندان و  •
 کردن آنها) آگاه

قانع سازي شهروندان: اعتماد  •
ها و  برطرف کردن نگرانی سازي و

 بیگانگی
 ایجاد همبستگی استراتژیک. •
دست آوردن مشروعیت ه ب •

 گیري تصمیم
 آوردن نتایج  به دست • هنگام اجرا

ها بر فرایند  آوردن برخی کنترل  دست  هب •
 ریزي برنامه

 آوردن نتایج.  به دست •
 هاي دادخواهی اجتناب از هزینه •
ریزي بهتر و تصمیمات  برنامه•

 تر اجرائی
 4: 1388آیینی، اردستانی؛ مأخذ:      



69

هـاي فرسـوده شـهري توجـه بـه       به منظـور مشـارکت حـداکثري مـردم در نوسـازي و بهسـازي بافـت        
براي توانمندسازي آحاد مرتبط با امـر بهسـازي و نوسـازي    باشد.  ي میتوانمندسازي ساکنان امري ضرور

 ریزي و اقدام شود:  هاي فرسوده شهري الزم است در سه محور ذیل برنامه بافت
 دولتی؛ گذاران غیر سازندگان و سرمایه ایجاد انگیزه مؤثر بین مالکان،  -1
 گذاران غیر دولتی با همدیگر؛ ان و سرمایهایجاد فضاي اعتماد آفرین براي مشارکت مالکان، سازندگ -2
ایجاد بستر قانونی مناسب براي التزام مردم به نوسازي و یا مشارکت در امر نوسـازي و رفـع موانـع     -3

ها و حرمـت اعمـال حقـوق مالکیـت      قانونی موجود از جمله تناقض بین مصلحت حفظ جان عموم انسان
 فردي.

ترین وظایف مدیریت شـهري اسـت    ماندهی، نظارت و انگیزش از مهمریزي و سا برنامهبا توجه به اینکه  
، بهتـر  يتوسـعه شـهر   ینـد بـه واسـطه مشـارکت مـردم در فرا     يشهر یران). مد141: 1384(خوب آیند، 

و توسعه  يبهساز یتنهادر شهر را شناخته و در جهت حل آن و  یاجتماع يها ییتوانند مسائل و نارسا یم
، صرفاً در یک بستر شفاف، مطمئن و مملـو از اعتمـاد   که این امر).7: 1382، ی(رزمجوئ کننداقدام  يشهر

 ).1388 ،یابد ( آیینی، اردستانی متقابل تحقق می
 یباشـناختی، هستند، که نه تنها به لحـاظ ز  کشور يها یهازسرما یشهرها بخش یخیبافت تاردر این میان  

 از یبخش قابل توجه یند، بلکه محل زندگندما ارزشم يبه شهرها یبخش یتو هو یتداوم خاطرات جمع
یند زمانی طوالنی شکل گرفتـه و تکـوین   اشوند. بافت فرسوده شهري در فر یشهرها محسوب م یتجمع

شـاهی، (جهـان  توسعه شهري جدید گرفتار شـده اسـت   عصر حاضر و فناوريو امروزه در محاصره  فتهیا
زمان داراي عملکردهاي منطقـی و سلسـله مراتبـی    ). اگر چه این بافت در گذشته به مقتضاي 22: 1382

تواند  نمیشاید  هایی شده و آن گونه که باید ودبوده ولی امروزه از لحاظ ساختاري و عملکردي دچار کمبو
هایی با افسردگی، اغتشاش، هرج و مرج و فقدان  جوابگوي نیاز ساکنین خود باشد. زندگی در چنین مکان

در یک کالم زندگی سالم شهري جریـان نـدارد بـراین اسـاس یکـی از       مشارکت اجتماعی همراه است و
(حناچی، ست هاي شهري ا هاي مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازي و نوسازي این بافت ضرورت

1376 :510.(  

 بررسی نمونه موردي 
و  یمالعرض ش یقهدق 51درجه و  37 یال یقهدق 11درجه و  37 یاییشهرستان خلخال در مختصات جغراف

قرار دارد. شهرستان خلخال به عنـوان حـوزه    یطول شرق یقهدق 55درجه و  48 یال یقهدق 10درجه و  48
شهرسـتان بـه بوده که از طرف شمال  یلشهرستان استان اردب ینتر ینفوذ شهر خلخال و به عنوان جنوب

و از جنـوب بـه    یانـه مو شهرسـتان   یشـرق  یجاناز غرب به استان آذربا یالن،از شرق به استان گ یوي،گ
شود.  یم یاستان زنجان (شهرستان زنجان) منته
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آغـاز شـده و رودخانـه هروآبـاد در      یشهر موسوم به قلعـه باشـ   یمیشهر از هسته قد یهشروع اسکان اول
 یلو، بازار و محدوده شـرق  یمحالت قاض 1350و تا سال  کرد یفاا یرشد شهر نقش مهم يتحوالت بعد

شـامل محـدوده محـالت بـاهنر،      1350-1360 يها سال ینشهر ب يداد. رشد بعد لیامام را تشک یابانخ
 یدآبـاد، سـ  شامل محله خواجه حصار، اسالم 1360-1370 يهالساو محله پشت برق بوده است.  یکتایی

باشد  یتاکنون م 1370 يهاسالمرحله رشد شهر مربوط به رشد  ینو آخر یعصرشهرك ول یان،اسد یال،دان
شهر را به خود اختصـاص داده   یو حواش یماجانبازان، صدا و س يمحالت سردارآباد، کو لمث یکه محالت

 يموزه خلخال، مسجد جامع، بنـا  داخل شهر یاحتیبه عمل آمده از نظر ارزش س يها یاست. طبق بررس
را  یو قلعه باش ینساله و دو امامزاده در محالت امام حس 300با قدمت  یمسجد عباس ی،قلعه باش یمیقد
 توان نام برد. یم

خلخـال   -یـل اردب یو محور اصـل  يچا یوكب یفرع يهاهشاخرودخانه و  ینب ییفضا :شهر یزیکیف بافت
شـهر بـه    یخیو هسته تار استدر امتداد محور فوق  يبلند آن به صورت نوار نسبتاً يبوده و شکل کالبد

 .دارددر مرکز آن  و ینام قلعه باش

 يگذار یهسرما يردم و تقاضا برامشارکت م يها ینهوجود زم
صـرفه  بـا  را گـذاري  مرکزي شهرخلخال به طور بالقوه داراي امکانـات فراوانـی اسـت کـه سـرمایه      بافت
 سـایر  بـه  نسـبت  بخـش  ایـن  که است مرکزیتی و جغرافیایی موقعیت امکانات این ترین مهم از. سازد می

 محـور  ویـژه  بـه  تجاري هاي خیابان وجود فت،با هندسی قلب در بازار گرفتن قرار. دارد شهر هاي قسمت
 گـذاري  متنوع شهري نشانگر سـودآور بـودن سـرمایه    ايهفعالیت پیوند منظور به فرصتی عنوان به غرب

 از بخـش  ایـن  در تجـاري  واحدهاي باالي بسیار ارزش. است شهر از محدوده این در اي مبادله و تجاري
مواجـه بـا تـاریخی  بافـت . دارد محـدوده  ایـن  در اي بادلهم و تجاري اقتصادي توانمندي از حکایت بافت

ولی اینان همواره با تعلق خاطر به این منطقه، واحـد مسـکونی    استشهر به حواشی  ثروتمندانمهاجرت 
 در اینـان  تعبیـري  بـه . انـد  و در بسیاري از موارد به راحتی آن را اجاره یا رهن نـداده  اند کردهخود را حفظ 

و اجدادي خویش بازگردند. نزدیکی به مرکز شهر و  آباء خانه به نوسازي و بازسازي امر شروع با تا صددند
برخی تجهیزات و تأسیسات زیرساختی و موقعیت تـاریخی و فرهنگـی آنـان را ترغیـب بـه چنـین        وجود

 .کند بازگشتی می
ریزي است که  برنامه بنابراین، با توجه به توان بهسازي مشارکتی در محله باید گفت که این محله نیازمند

محور با تکیه بـر مشـارکت مـردم     وجود بهسازي مشارکتی مردم بنابراین .باشند مردم محور اصلیدر آن، 
 تواند راهبردي مناسب براي بهبود وضعیت محالت شهر خلخال باشد. می
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 بافت يمشارکت در بهساز ینهزم ایجاد عوامل :2جدول 

   و مشارکتی مدیریتی مشکالت و مسائل تحلیل و تجزیه
 خلخـال،  شـهرداري  و شـهر  شـوراي  یعنـی  اساسـی  رکن دو بر عالوه خلخال شهري مدیریت سیستم در

 میـراث  سـازمان  ،)اسـتانداري ( کشور وزارت شهرسازي، و مسکن وزارت نظیر دولتی مختلف هاي سازمان
 و توسـعه  در نحوي به کدام هر...  و شهري و نوسازي عمران شرکت نیرو، وزارت گردشگري، فرهنگی و

 .دارند دخالت شهر مدیریت و ریزي برنامه
الن مدیریت شهري ایجاد محیطی مناسب و قابل زندگی براي همه، همراه با عـدالت اجتمـاعی،   هدف ک

نگري است. از سـوي دیگـر شـرایط و محـیط الزمـه      کارایی اقتصادي و پایداري زیست محیطی و آینده
موفقیت مدیریت شهري در یکپارچگی تصمیمات، داشتن اختیار بـر منـابع، همـاهنگی و تـوان اجرایـی و      

هاي صورت گرفته پیرامون شهر خلخال در قالب سـندهاي   رتی در سطح شهر است. بسیاري از برنامهنظا
تـأمین مـالی الزم و یـا     فقداناند که در برخی موارد به علت  جامع شهري و سندهاي تفصیلی انجام شده

 اند. نشدهانسانی، فیزیکی و مالی) به طور کامل اجرا ( منابع الزم عدم توجه به امکانات موجود و
ریـزي و  مراتبی در امـر برنامـه   توان گفت که فقدان ساختار منسجم و سلسلهیابی مسئله فوق میدر ریشه

دیگـر دار و اغتشـاش در روابـط عناصـر سـاختار، دلیـل اصـلی اسـت. از       مدیریت بافت مرکزي و مسـئله 

مین تسهیالت تأ -1
مالی و امکانات جهت 

 ساکنین محل در
جهت تشویق، احیاء و 

 یهابن يابقا

 ها؛ کاهش یا حذف مالیات -1
 خدمات تخصصی جهت مرمت و احیاء؛ئه ارا -2
 طراحی و الگوبرداري ابنیه با هویت در ساخت و ساز جدید؛ئه ارا -3
 هایی که امکان افزایش تراکم وجود دارد). هاي تشویقی (در قسمت تراکمئه ارا -4

ها و  ایجاد گروه -2
هاي تخصصی  کمیته

ن اجرا ناظر در طول زما
)Review board ( 

 ل نظارت بر اجراي طرح؛مسئوهاي تخصصی در نهادهاي  ایجاد کمیته -1
 اي؛ هاي نظارت محله تبیین چارت سازمانی کمیته -2
 هاي تخصصی. گیري کمیته تبیین شرح خدمات و حوزه قابل مداخله و تصمیم -3

امکان مشارکت  -3
 مردمی در کلیه مراحل

 ی؛ایجاد شوراي محل -1
 هاي تخصصی در محله؛ ایجاد کارگاه -2
 ه؛ژهاي محلی در جریان پرو برگزاري نشست -3
 ي طراحی شهر (پرسشنامه)؛تژاستفاده از نظرات ساکنین در مراحل طراحی و تدوین استرا -4
 ه؛ژنظرسنجی از مردم در مراحل تصویب و اجراي پرو -5
 ي مردم؛أه بر اساس رژاجراي پرو بنديفاز -6
 هاي مورد نیاز)؛ کان استفاده از نیروهاي بومی و ساکن محالت (تخصصام -7
 ه به شوراي محلی.ژلیت اجراي پرومسئوامکان واگذاري  -8
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گیرنـده، عـدم مشـارکت     هاي تصـمیم  توان به تعدد دستگاه گیري می مشکالت مربوط به نهادهاي تصمیم
گذاري آنها بـه ویـژه بـا توجـه بـه تعلـق خـاطر برخـی از          بخش خصوصی و در نظر گرفتن توان سرمایه

د. براسـاس مباحـث مـدیریت شـهري،     کـر گـذاران و بـاالخره کمبـود نیـروي متخصـص اشـاره        سرمایه
بتوانـد بـا تـدوین     اي را فـراهم کننـد تـا بخـش دولتـی     ریزي الزم است زمینـه برنامهدرگیر هاي  سازمان
هاي گوناگون حقوقی، اداري، فنی،  ه خدمات و یارانهئاي و با ارا اي و فرامنطقه هاي هدفمند منطقه سیاست

گرایانه ایفا کند و با تقویت بخـش خصوصـی و    اي مردم مالی و... نقش ستادي و راهبردي خود را به شیوه
شهري فـراهم   هايبافتدر بهسازي و نوسازي عمومی شرایط مشارکت مردم را به معناي واقعی و علمی 

تـداوم   عـدم توان در رابطه با کمبـود و یـا    گیري را نیز می ترین مشکالت مربوط به ابزار تصمیم د. مهمکن
د. البته شواهد موجود حاکی از این واقعیت کرهاي قانونی الزم براي اتخاذ تصمیمات شهري بررسی  زمینه

هـاي بهسـازي و    هاي قـانونی و مصـوبات حمـایتی در زمینـه     ظ پشتوانهاست که در شرایط کنونی از لحا
بلکه عـدم شـفافیت وظـایف    دار شهرهاي تاریخی، کمبود وجود ندارد.  هاي فرسوده و مسئله نوسازي بافت

ده نشود. با وجـود ایـن،   هاي قانونی استفا هاي مختلف سبب شده است که تاکنون از تمامی ظرفیتبخش
کننـده در بافـت   هاي مداخلـه  بافت مرکزي شهر و ایجاد هماهنگی میان دستگاه تقویت سیستم مدیریت

 ریزي و اقدام در بافت مذکور ضروري است. دار و مرکزي شهر در امر برنامهمسئله
هاي بخش خصوصـی و مردمـی،   هاي توسعه شهري در زمینه جلب مشارکتعدم توفیق بسیاري از طرح

 این زمینه معموالً دو مشکل اساسی وجود دارد:  ساز بوده است. درهمواره مسئله
-هاي مدیریت شهري. به بیانی دیگر، در مدیریت طرحکم توجهی به مقوله مشارکت در برنامه -1

هـاي مردمـی،    یـابی مشـارکت  هاي توسعه شهري براي آموزش و آگاهی دادن به مردم و سـازمان 
 اي وجود ندارد. برنامه تعریف شده

 گذاري چشمگیر در بهسازي و نوسازي محله.دم محلی براي سرمایهناتوانی مالی مر -2

 بررسی تمایل به مشارکت با تکیه بر پیمایش میدانی، مصاحبه و مذاکره
توانمندسازي مردم و نهادهاي مدنی ساکنان یک محله و مشارکت دادن آنهـا در متحـول کـردن محـیط     

تر شهر پایدار است. نتایج مجموعه مطالعـات   وسیعزندگی خود شرط دستیابی به محله پایدار و در مقیاس 
هاي ارزشمند قـدیمی (بـه طـور خـاص) و      هاي جهانی و ملی در زمینه بهسازي و نوسازي محله و تجربه

دهد که این مهم بدون مشارکت سـاکنان و مالکـان    هاي فرسوده و نابهنجار (به طور عام) نشان می بافت
ژه محلـه قلعـه   یها نشان داد که در طـرح و  ده و تکمیل پرسشنامههاي انجام ش میسر نخواهد شد. بررسی

شود (مشارکت بخـش دولتـی بـا بخـش عمـومی، بخـش        ها مشاهده می باشی انواع گوناگون از مشارکت
عمومی با بخش خصوصی، بخش عمومی و مردم و ...) و مردم و مالکان بنا بـه دالیلـی همچـون حفـظ     

جمعی و ... تمایل بسیاري براي مشارکت در زمینـه بهسـازي و    جمعیت بومی و یکپارچه و حفظ خاطرات
 دهند. نوسازي محدوده خود نشان می
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هاي نوسازي در محدوده اطراف بازار تاریخی و کاربري  با توجه به اینکه در محدوده قلعه باشی فقط بحث
 64مـدنظر بـوده و    ها بحث نوسازي بیشتر در این حوزه بنابراین، ؛چند منظوره پیشنهادي دیده شده است

اند و خواهان احیاي این مجموعه به عنوان یکـی   پاسخ دهندگان نسبت به این امر پاسخ مثبت داده درصد
 باشند. از مراکز مناسب با فضاهاي مناسب شهري می

دهنـد کـه پـس از     د که ساکنان محدوده مورد مطالعه تـرجیح مـی  دهمیهاي به عمل آمده نشان  بررسی
ند زیرا همانطور که در بند پیشین نیـز گفتـه شـد تعلقـات     کني، در این محدوده اقامت نوسازاجراي عمل 

هاي زیستی باعث احساس آرامش در ایـن   هاي سنتی اجتماعی و به تبع آن وجود امنیت عاطفی و نظارت
 ند.کنها شده و اکثر ساکنان تمایل دارند که پس از نوسازي محدوده دوباره در آن اقامت  محدوده

تواننـد در بهبـود    هایی را ایجاد کرد که آنها باور کنند که می جلب اعتماد و مشارکت مردم باید زمینه براي
شرایط زندگی و محیطشان نقش مثبتی ایفا کننـد. اقـدامات گسـترده اولیـه از سـوي سـازمان عمـران و        

تواننـد   هـا مـی   بهسازي شهري و شهرداري براي تقویت اعتماد و باور مردم ضرورت دارد و ایـن سـازمان  
 اشاره کرد:موارد زیر  توان به ها می ساکنان را برآورده سازند که از جمله این خواسته هايخواسته

ســازي  ســاماندهی بافــت کالبــدي یعنــی افــزایش ضــریب امنیــت زنــدگی در کالبــد (مقــاوم .1
 ؛ل زلزلهها و کاهش ضریب خطر در مقاب تر، افزایش مقاومت ساختمان ها) و به زبان ساده ساختمان

 ؛هاي عمومی افزایش کاربري .2
 ؛ها دسترسی آسان محل زندگی یا ساماندهی سلسله معابر دسترسی .3
 ؛ایجاد فضاهاي عمومی و خدماتی .4
 . هاي خدماتی، آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ... احداث ساختمان .5

گیري    نتیجه
. بـه  یکدیگرنـد فرسوده در تعامـل متقابـل بـا    شهري و بهسازي و نوسازي بافت  یدارتوسعه پا هايطرح

راهبردهـاي تحقـق طـرح توسـعه      ینثرترؤاز مـ  یکـی عبارت بهتر همانطور که طرح نوسازي و بهسازي 
به اهداف خود  یابیبراي دست یزطرح ن ین، ااست یدارو پا یافتهبه شهر توسعه  یدنشهري در راستاي رس

 ینشـهري حرکـت کنـد. بنـابرا     یدارطرح توسعه پا دازهايانچشم، اهداف و یشنهادهادر چهارچوب پ یدبا 
تردیـد   بـی  رسد. یبه نظر م يضرور یلفرسوده شهر اردب يها بافت يدر بهساز یدارتوجه به امر توسعه پا

توسـعه   راسـتاي فرسوده در  هايبافتاي در فرایند نوسازي  کننده مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین
و دخالـت   یبدون جلب مشارکت اجتمـاع  يفرسوده شهر يها بافت يو نوساز یاحا رود. شمار می هپایدار ب

تـوأم بـا ییفضـا  یجـاد و ا یريگ یمتصم یو حت ییدر امور اجرا يشهر مراکز و هابافت ینا اندادن ساکن
  حاصل نخواهد شد. یناناعتماد و اطم
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هادهاي شیمیایی بر آزاد سازي قیمت ناثرات زیست محیطی 
 محصوالت کشاورزي

 1سپیده بابانیا
*2پورمحمدحسن وکیل

 چکیده
ریزي و مـدیریت در زمینـه مصـرف بهینـه     با توجه به اهمیت منابع تولیدي در کشت محصوالت کشاورزي برنامه

هـایی کـه در   یاستهاي مناسب در این زمینه دارد. یکی از سمنابع بسیار مهم و مورد تأکید است و نیاز به سیاست
. وجود محدودیت منابع در استها چند سال اخیر در این زمینه پیشنهاد و اجرایی شده، سیاست هدفمندکردن یارانه

کننـدگان  گویی به تقاضاي زیـاد مصـرف  بخش کشاورزي و نیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزي براي پاسخ
صـورت اسـتفاده    بـه  عمـدتاً شده است. حد بحرانی این فشار زیست و آسیب رساندن به آن باعث فشار بر محیط 

 ةکننـد نگـران محیطی  هاي زیستترین جنبه حاضر مهم در حال کهطوريبه، استهاي شیمیایی گسترده از نهاده
. ایـن پـژوهش بـه    اسـت هاي شـیمیایی  هاي کشاورزي به خصوص نهادههاي کشاورزي، استفاده از نهادهفعالیت

هـا،نامـه ها، پایاننظیر کتاببا استفاده از آمار و ارقام موجود در منابع معتبر مربوط به کشاورزي  صورت مروري و
پژوهشی و مطالب منتشر شده در سایر منابع علمی نظیر اینترنت نیـز بهـره گرفتـه     -علمی هايو ژورنالها مجله
میایی در محصـوالت کشـاورزي، مفهـوم    منـابع شـی   ویژهبهضمن بررسی اهمیت استفاده از منابع تولیدي  و است

براي دستیابی بـه نتـایج بهتـر در ایـن زمینـه       در نهایتدهد. ها را نیز مورد بررسی قرار میسیاست یارانه به نهاده
 .براي کشاورزان پیشنهاد شد رایگانآموزشی  -هاي ترویج برنامه

 .الت کشاورزيمحصوهاي شیمیایی، سیاست حمایتی، محیط زیست، نهاده :گانکلیدواژ

 . دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس1

 vakilpoormh@modares.ac.irاستادیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس؛. 2



۷٦ 

 مقدمه 
بخش کشاورزي داراي وظایفی از جمله دستیابی به خودکفایی، تأمین امنیت غذایی و نیز افـزایش تولیـد   

تـرین  . در ایران نیز بخش کشاورزي بـه عنـوان یکـی از مهـم    استمحصوالت با توجه به منابع موجود 
تـرین عوامـل مـؤثر بـر نوسـان       از مهم ).1379(اسدي و سلطانی،  رودهاي اقتصادي به شمار میفعالیت

که شامل ارقـام   استهاي جدید هاي مختلف به ویژه نهادهمحصوالت کشاورزي، میزان استفاده از نهاده
وري ها عالوه بر افـزایش بهـره  ها هستند که مصرف این نهادهکشپرمحصول، کودهاي شیمیایی و آفت

شـود  مـی  قطعیـت  عـدم تولید و در نتیجه ریسـک و   تواحدهاي کشاورزي، موجب افزایش بیشتر نوسانا
. محدودیت منابع در بخش کشاورزي و نیاز به افزایش تولیـد محصـوالت   1)1981(اندرسون و گریفیس، 
گویی به تقاضاي فزاینده ناشی از رشد جمعیت از یک سـو، و نیـز ضـرورت انجـام     کشاورزي براي پاسخ

ر، باعث شده تا فشار بر منابع تولید بخش کشاورزي به فشـار  ي مدیریت شده با آفات از سوي دیگمبارزه
 ). 1391 ، نعمتی و قربانی،1391(رضایی و همکاران،  زیست منجر شودبر محیط 

کنندگان، کشاورزي متداول امروزي داراي آثار مصرف نیازهايبا وجود اهمیت بخش کشاورزي در تأمین 
 بیش. در کشاورزي متداول استزنده انسان و موجودات جانبی منفی و مخربی بر محیط زیست، سالمت 

نوع ترکیب شیمیایی مصنوعی و خطرناك مانند سموم و کودهـاي شـیمیایی بـه منظـور کنتـرل       300 از
گیرد که عالوه بر آلوده کـردن  هاي هرز و حاصلخیزي خاك مورد استفاده قرار میها، علفآفات، بیماري

رد گیاهان شده و به صورت بقایـاي سـموم در محصـوالت کشـاورزي     آب، خاك و هوا، بخشی از آنها وا
یابد که باعث بروز امـراض خطرنـاکی ماننـد    یند مصرف به بدن انسان انتقال میاماند و طی فرباقی می

 مورد در). نکته مهمی که 1387(قربانی و همکاران،  شوندها در انسان میها و نیز حساسیتانواع سرطان
رشد و توسعه زمینه که  استها شیمیایی باید در نظر گرفت، استفاده بهینه از این نهاده هاينهادهمصرف 

ها، نه تنها رشـد و توسـعه   کند. زیرا گاهی با مصرف زیاد نهادهدر بخش کشاورزي فراهم می رااقتصادي 
چنـین  اقتصادي فراهم نخواهد شد بلکه باعث هدر رفتن منابع و کاهش تولیدات بهینـه کشـاورزي و هم  

 ).1390(شیرماهی،  هاي تولید و در آخر کاهش سود کشاورزان خواهد بودکاهش انگیزه
زیست هاي تولیدي، محیط با توجه به این که تولیدات بخش کشاورزي داراي آثار مهم روي سایر بخش

هـاي  دهپیرامون نها ویژه بههاي این بخش گذاري در زمینه نهادهو سالمت انسان است بنابراین سیاست
هایی کـه در  شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز به دقت و توجه فراوان دارد. از جمله سیاست

-هاي حمایتی، سیسـتم هاي مربوط به قیمتتوان به سیاستمی شودارتباط با بخش کشاورزي اتخاذ می
هاي مربوط بـه  شاورزي، تعرفههاي کبه نهاده ها و محصوالت کشاورزي، اعطاي یارانههاي توزیع نهاده

دیـوا و... اشـاره کـرد. (آملـی    اي وها و محصوالت کشـاورزي، اعتبـارات یارانـه   واردات و صادرات نهاده
هاي جدید بـا قیمـت ارزان، اگرچـه    هاي تشویقی دولت در زمینه عرضه نهاده). سیاست1386همکاران، 

1  . Anderson and Griffiths
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ز طرف دیگر باعث رشد چشمگیر عملکرد محصوالت دولتی بوده اما ا متضمن افزایش بار مالی بر بودجه
هـاي  هاي مربوط به بهبود امنیـت غـذایی و سیاسـت   زراعی شده و توانسته است با افزایش تولید، هدف

خودکفایی موادغذایی را محقق نموده و با کاهش واردات موادغذایی، تـراز بازرگـانی خـارجی را متعـادل     
هاي جامع در زمینـه  اي از برنامهلت که باید در چارچوب مجموعههاي دوسازد. با این وجود، این سیاست

هـاي موجـود باعـث بـروز     گرفت بـه دلیـل دیگـر محـدودیت    هاي جدید شکل میي نهادهمصرف بهینه
 ).1375(نیازي،  مشکالتی شد

 روش تحقیق
وري بـه دو  این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات مروري و از لحاظ هدف کاربردي است. مقاله مـر 

اسـت 3نـی هذ یندافر یک و سنتی شیرو نقلی ورمر. شـود تقسیم می 2مند نظام ورمرو  1نقلی ورمردسته 
ــا رشتو و خطا مستعد  شمندارز ،باشد دموجو وديمحد يهاداده و هداشو که ارديمو در فقط و تســــ

ــد  نظــام ورمر در دهد بواخو  انمیتو ،مرتبط تلعامطا متما هشد يیزربرنامه و منظم ،قیقد شناسایی بامن
 ,Higgins and Green( برطـرف شـود   نقلی ورمر به طمربو تمشکال تـا  داد منجاا يعینیتر نقد

2008; Mulrow CD, 1995(.  اطالعات به  انجام شده است. مند نظاممطالعه حاضر به روش مروري
ه از روش ادروش جستجوي آمار و اطالعات در زمینه مبانی نظري موضـوع و سـوابق تحقیـق بـا اسـتف     

 -علمـی  يهـا هـا، مجلـه  نامـه هـا، پایـان  دارك موجود نظیر کتـاب ماز اسناد و  اي بود همچنینکتابخانه
 پژوهشی نیز بهره گرفته شد.

 تعریف یارانه
که به منظور حمایت از افراد کم درآمـد جامعـه    استهاي حمایتی، پرداخت یارانه یکی از اشکال سیاست

). تعاریف زیادي براي یارانه بیان شده است که در زیر به چند 1391کاران، (غالمی و هم گیردصورت می
 .نمونه از آن اشاره خواهد شد

تعریف اقتصادي یارانه عبارت است از هرگونه پرداخت مالی بالعـوض از محـل خزانـه دولـت بـه       •
بهبـود در  پـذیر جامعـه و   منظور حمایت از اقشار ضـعیف و آسـیب   صورت مستقیم یا غیرمستقیم که به

 ). 1384شود (مالکی و حسینی، کنندگان و یا تولیدکنندگان پرداخت میتوزیع درآمدها، به مصرف
هـاي مصـرفی،   یارانه عبارت از پرداخت مستقیم و یا غیرمستقیم دولت یا مؤسسات دولتی به بخش•

یـد مـردم،   تولیدي، صادراتی، وارداتی و غیره است که با اهـداف مختلـف از جملـه افـزایش قـدرت خر     

1. Narrative Review
2. Review Systematic
3  . Subjective
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هـا و اهـدافگـذاري دهـی سـرمایه  افزایش تولید، افزایش صادرات، نیل به توزیع عادالنه درآمد، جهت
 ).1387گیرد (مهربانیان و موذنی،اقتصادي دیگر صورت می

هاي انتقالی جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کاال یا خدمات است کـه بـه   یارانه از انواع پرداخت
کننده و یا افزایش قدرت فروش تولیدکننده و کنترل آثار منفی آن بـه  قدرت خرید مصرفمنظور افزایش 

 ).1369(نسیبی پورآذر،  پذیردکننده توسط دولت یا سازمان مباشر انجام میمصرف

 اهداف پرداخت یارانه
 آنهـا  ال اهداف خاصی است که در زیـر بـه برخـی از   بهاي مختلف به دندولت با پرداخت یارانه در بخش

 ):1387(مهربانیان و موذنی،  اشاره شده است
تولیـد و   هـاي خصوصـی، تعـاونی و دولتـی    ع بین تولید و خدمات مختلف در بخـش بتخصیص بهینه منا

 ندارد. آنهاعرضه کاالها و خدمات عمومی که بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در 
 ؛افزایش تولید کاالها و خدمات مورد نیاز •
 ؛ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاها و تثبیت قیمت •
 ؛حفظ یا افزایش تولید کاالهاي استراتژیک و اساسی •
 ؛کاهش واردات •
  ؛افزایش صادرات غیرنفتی •
 . ... هاي بخش خصوصی وگذاريدهی سرمایهجهت •

 هاي بخش کشاورزيیارانه
تر از قیمت واقعـی،  ارزان ها با قیمتهاي تولیدي در زمینه کشاورزي، با ارائه نهادهدولت در جریان یارانه

برداران بتوانند با فروش رساندن محصوالت با قیمت دهد تا بهرههاي تولید کشاورزان را کاهش میهزینه
اجـراي ،بنـابراین . استمتعادل، سود مناسبی کسب کنند. این امر نیازمند داشتن درآمد کافی براي دولت 

بخش خواهد بود که دولت در آن کشور، اشت و نتیجه سیاست در کشورهایی کارایی باالیی خواهد د این
هاي اقتصادي درآمد بـاالیی کسـب کنـد در ایـن     درآمد اقتصادي باالیی داشته باشد و یا با انجام فعالیت

مهمی که در زمینه پرداخت یارانه تولیدي بـه  هاي ناشی از یارانه جبران خواهد شد. مسئله صورت هزینه
تولیـد   راسـتاي تخصـیص نادرسـت و بـه کـارگیري نامناسـب منـابع در        نفقـدا ، کشاورزان مطرح است

ها همراه باشد. بنـابراین  رویه آن محصوالت کشاورزي است. ارزان بودن منابع ممکن است با مصرف بی
د کنهاي دیگر با توجه به اهداف اقتصادي خود، اتخاذ اگر دولت به همراه سیاست پرداخت یارانه، سیاست

ها توسط کشاورزان و تولید محصوالت کشـاورزي بـه سـمت اهـداف دولـت سـوق داده       دهاستفاده از نها
شوند و رشد و توسعه اقتصادي محقق خواهد خواهد شد. در این حالت منابع به اندازه و بهینه مصرف می

هاي کشاورزي به انواع کودهاي شیمیایی، سم، بـذر،  ). بخش قابل توجهی از یارانه1390(شیرماهی،  شد
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(تراکتور و کمباین)، واکسن، سموم دامی، سـود و کـارمزد تسـهیالت اعتبـاري، حـق بیمـه        آالتشینما
هاي اخیر با توجه به که در سال )1387(مهربانیان و موذنی،  یابد... اختصاص می محصوالت کشاورزي و

شتن یارانه از این ها به سمت برداهاي شیمیایی به وجود آمد سیاستمشکالتی که از پرداخت یارانه نهاده
 شود.ها پیش رفت و قیمت سم و کود شیمیایی به صورت آزاد توزیع مینهاده

 رابطه محیط زیست با یارانه 
 بنـابر ایـن  . آورد تـر مـی   قیمت این مواد را از سطح واقعـی آن پـایین   ،هاي انرژي پرداخت یارانه به حامل

شود. از سوي دیگر اگر یارانه  محیط زیست می رسانی به یابد که این خود باعث ضرر مصرف افزایش می
گذاري در زمینه صنایع و توسـعه صـنعتی تـأثیر     بر سرمایه شودهاي انرژي کاهش یابد یا حذف  بر حامل

محـیط زیسـت بایـد بـا نظـام اجتمـاعی        ت ازظـ اهـاي حف  کشورهاي در حال توسعه طـرح  درگذارد.  می
درجه شهرنشینی، نظام بهداشت عمـومی، سـطح سـواد،    آن اندازه جمعیت،  در که همخوانی داشته باشد

شـود، و نظـام    لحـاظ بهداشـتی   هـاي نظـام تغذیه، بیماري و اجتماعی و فرهنگی، دامنه سوء هاياندیشه
اقتصادي آن با درجه صنعتی شدن، توزیع درآمد، سطح درآمـد سـرانه، وضـع موجـود توسـعه اقتصـادي،       

 .ن هماهنگ باشدهاي آ ودگی و هزینه، کاهش آلفناوريسطوح بیکاري، زیربناهاي 

 اثرات اقتصادي حذف یارانه 
حـذف یـارانه براي کلیه طبـقات درآمدي مانـند پرداخـت آن به طـور عام، آثار اجتـماعی وخیـمی دارد. 

بار این امر را پاسخ ندهند، با مهـاجرت، تغییـر الگـوي مصـرف، بـه کـار        هاي خشونت فقرا اگر با واکنش
اجتماعی به طور ناخواســته واکنش نشــان خواهنـد داد.    هايآسیبندان خردسـال و سـایر گماردن فرز

د. بنابراین باید شیوه پرداخت آن عوض شو ها به چنین شـکلی توصـیه نمی به هر حال حذف کامل یارانه
 شود. 

ـ        پرداخت یارانه به نهاده ص خصـو  ههاي کشـاورزي یـک سیاسـت رایـج در اکثـر کشـورهاي جهـان و ب
هـایی ماننـد سـموم و    کار که با هدف ترویج و ارتقاي نقـش نهـاده   . ایناستتوسعه کشورهاي در حال 

هـاي   شود، افزایش عملکرد محصوالت زراعی را نیز در پی دارد. ولی سیاستکودهاي شیمیایی انجام می
هاي مـذکور  ارانهها، پرداخت یشود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهادهدولت سبب مینامناسب 

هـاي  ). سیاسـت 1385زادگان و همکـاران،  (کریمشود و موجب تخصیص غیربهینه منابع  ندتداوم پیدا ک
دولتی  هاي جدید با قیمت ارزان، متضمن افزایش بار مالی بر بودجهتشویقی دولت در زمینه عرضه نهاده

و توانسته است با افـزایش   شود یمبود اما از طرف دیگر باعث رشد چشمگیر عملکرد محصوالت زراعی 
و بـا کنـد هاي خودکفایی موادغذایی را محقق هاي مربوط به بهبود امنیت غذایی و سیاستتولید، هدف

هاي دولت که ، این سیاستاین کاهش واردات موادغذایی، تراز بازرگانی خارجی را متعادل سازد. با وجود
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گرفـتهاي جدید شکل میع در زمینه مصرف بهیه نهادههاي جاماي از برنامهباید در چارچوب مجموعه
 ).1375(نیازي،  هاي موجود باعث بروز مشکالتی شدبه دلیل دیگر محدودیت

رابطه مسـتقیمی بـین افـزایش     است که الزاماًشیمیایی نشان داده هاي تحقیقات پیرامون مصرف نهاده 
جود ندارد. با وجود مصرف نسـبتأ زیـاد کـود    ها و افزایش تولید محصوالت کشاورزي ومصرف این نهاده
دلیل عدم توجه کافی به سـایر  هاي اخیر، پرداخت یارانه به این نهاده از سوي دولت، بهشیمیایی در سال

(پایین بودن آموزش، اطالعات کشاورزان، نحوه استفاده از اطالعات و فقدان توجه بـه تحقیقـات    عوامل
و اسالمی،  1384(پرمه،  یر زیادي بر افزایش عملکرد غالت داشته باشد...) نتوانسته است تأث کشاورزي و

کشاورزي را حمایت از افزایش تولید در نظـر گرفتـه   ). از طرفی اگر هدف پرداخت یارانه در بخش 1382
شود، با توجه به اینکه دولت براساس میزان محصول خریداري شده و یا میـزان سـطح زیـر کشـت، بـه      

برداران بـزرگ  دهد، مشخص است که تنها بهرههاي دیگر را مییایی و یا انواع یارانهکشاورزان کود شیم
هـاي  شـوند. بنـابراین یارانـه   دهند از ایـن یارانـه منتفـع مـی    که کشت مکانیزه یا نیمه مکانیزه انجام می

گان یابد کـه درآمـد بـاالتري دارنـد و تولیدکننـد     به تولیدکنندگان بزرگ اختصاص می اًتخصیصی عموم
تنهـا باعـث    مند نخواهند شد. بنابراین پرداخـت بلندمـدت یارانـه نـه    پا از مزایاي یارانه چندان بهرهخرده

 افزایش تولید نخواهد شد، بلکه توزیع ناعادالنه درآمد در بخش کشـاورزان را بـه همـراه خواهـد داشـت     
 ). 1369پورآذر، و نسیبی 1375، رحیمی، 1382(اسالمی، 

تـر قـرار   هاي شیمیایی، قیمت این مواد را از سطح واقعی آن پـایین داخت یارانه به نهادهاز سوي دیگر پر
بنابر شود. رساندن به محیط زیست مییابد، که این امر باعث آسیب دهد. بنابراین مصرف افزایش میمی
ی هـاي زیسـت محیطـ   هاي کود شیمیایی و کـاهش آلـودگی  به منظور افزایش کارایی مصرف نهاده این

کـود و   یارانـه ناشی از مصرف نامتعادل آن در تولید محصوالت کشاورزي، جایگزینی سیاسـت پرداخـت   
هاي حمایتی مناسب دیگر مانند سیاست پرداخت مستقیم ضرورتی انکارناپـذیر  سموم شیمیایی با سیاست

). 1388(بخشی و همکاران،  است

 گیري نتیجه
هاي دولتی گویند که به تولیدکنندگان از محـل خزانـه دولـت و    یارانه را هر گونه پرداخت بالعوض واحد

از دیـدگاه بسـیاري از   گیـرد.  د تعلق میشوتواند به خزانه دولت واریز  که می گیردچیزي تعلق می هر آن
رویـه  هاي حمایتی دولت سبب مصـرف بـی  هاي کود در اثر سیاستکارشناسان، پایین بودن قیمت نهاده

(عزیـزي،   اسـت  هاي کشاورزي ایران شدهاز الگوي کشت غیر بهینه در بیشتر دشتاین نهاده و استفاده 
). در چند دهه اخیر و به دنبال افزایش 1379، باي بوردي و ملکوتی، 1380زاده، ، ملکوتی و متشرع1384
هاي شیمیایی در تولید محصـوالت کشـاورزي بـر    هاي عمومی درباره اثرات کاربرد نامتعادل نهادهآگاهی

هـاي  حـذف و جـایگزینی سیاسـت یارانـه نهـاده      راسـتاي هـا در  محیط زیست، در بیشتر کشورها تالش



81

. بر همـین  1)2001(کیم،  گذاران قرار گرفته استهاي مطلوب در دستور کار سیاستشیمیایی با سیاست
ی و از هـاي شـیمیای  محیطی و مالی، پرداخـت یارانـه نهـاده   اساس و با توجه به مسائل اقتصادي، زیست 

سوي دیگر براي فراهم کردن شرایط الزم براي پیوستن به سازمان تجـارت جهـانی، بـازنگري و تغییـر     
 ).1379نظیر، (حسینی و بی هاي یاد شده، ضرورتی انکارناپذیر استاي نهادههاي یارانهسیاست

در محصـوالت   هزار تـن انـواع سـموم دفـع آفـات     17میلیون تن کود شیمیایی و  3در ایران نیز ساالنه 
 دربارهاین امر منجر به انجام مطالعاتی  ).1392(سازمان جهادکشاورزي ایران،  شودکشاورزي استفاده می

هاي شیمیایی در کشور شد، کـه در پـی کـاهش مصـرف ایـن دو نهـاده در       هاي مربوط به نهادهسیاست
 کودهـاي بـوط بـه سـموم و    بخش کشاورزي بوده است. نتایج این مطالعات نشان داد که حذف یارانه مر

-، کریم1375(نیازي،  شودشیمیایی سبب کاهش مصرف این دو نهاده و افزایش بهبود امنیت غذایی می
 ).1388، بخشی و همکاران، 1385همکاران،  زادگان و

 بنـابر ایـن   آورد مـی تـر   هاي شیمیایی قیمت این مواد را از سطح واقعی آن پایینپرداخت یارانه به نهاده 
شـود.  یابد که این خود باعث آسیب رساندن به محیط زیست و سالمت انسان می آن افزایش می مصرف

هاي شیمیایی و رویه از کودها و سمکشاورزان از مضرات استفاده بی کردنآگاه بنابراین با توجه به نتایج 
هـاي  و رسـانه  هاي آموزشی و ترویجیهاي شیمیایی از طریق گسترش سیستماستفاده به موقع از نهاده

هاي مربوط به رسد. یکی از اهداف اصلی سیاستی است که ضروري به نظر میهایجمعی نیز از پیشنهاد
-. بنابراین اگر درکنار سیاست افزایش قیمت نهادهاستها، استفاده بهینه و به اندازه از منابع تولیدي نهاده

استفاده بهینه و به اندازه از منابع،  راستاي درهاي ترویجی هاي شیمیایی امکاناتی فراهم شود که آموزش
 در اختیار کشاورزان قرار داده شود اهداف فوق بهتر محقق خواهد شد.

 منابع
 ).1394( اداره جهاد کشاورزي شهرستان بهنمیر.

هـاي  ي ایمنی و تعیین الگـوي کشـت بهینـه فعالیـت    ). بررسی حاشیه1379( سلطانی غ. ر.؛ اسدي، ه.
: 31ریزي خطی. اقتصاد کشاورزي و توسعه. سال هشـتم. شـماره   گیري از روش برنامههزراعی با بهر

71-86. 
هاي پرداختی در کشور در راستاي حمایـت  ). بررسی چگونگی بهبود توزیع یارانه1382( ا. اسالمی، س.

 پذیر. وزارت امور اقتصادي و دارایی، تهران.از اقشار آسیب
 ها و اثرات آن بـر محـیط  گذاري نهاده). سیاست1386( مهنه، ف. بهرامی وعلیشاهی، م.  ؛دیوا، ح.آملی

 هاي کود و سم). ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران.( با تأکید بر یارانه زیست

1. Kim
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شـیمیایی در راسـتاي اهـداف     ). تولیـد و مصـرف بهینـه کـود    1379( ملکـوتی، م. ج.  ؛باي بـوردي، م. 
 ي، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي.وزارت کشاورز .کشاورزي پایدار

هاي حذف یارانه کود و سم و پرداخت مستقیم بر الگـوي کشـت و   تأثیر سیاست). 1388( ر. بخشی، م.
هـاي  مطالعه موردي: زیر بخش زراعت اسـتان ( محیطی ها با تاکید بر پیامدهاي زیستمصرف نهاده

 ده کشاورزي دانشگاه تهران.خراسان رضوي و شمالی). رساله دکترا، دانشک
هـاي انـرژي و   مطالعه کاهش یارانه حامـل ( هاي اقتصادي بر رفاه خانواده). آثار سیاست1384پرمه، ز.(

 هاي بازرگانی، تهران.کاالهاي اساسی). مؤسسه مطالعات و پژوهش
علـوم   مجلـه ). سیاست پیشنهادي تثبیت درآمدي بخش غالت ایران. 1379( نظیر، ع.بی ؛حسینی، ص.

 .کشاورزي ایران
 .هاي بازرگانیسه مطالعات و پژوهشمؤس :تهران). بررسی اقتصادي یارانه. 1375( رحیمی، ع.

بخش زراعتـی شهرسـتان   بر الگوي کشت زیـر  هانهاده ). بررسی اثر حذف یارانه1392( شیرماهی، س.
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.ري. پایان
شیمیایی و سم بر تولید برنج در استان  هاي کود). بررسی آثار آزادسازي قیمت نهاده1384( عزیزي، ج.

 .50-13صص : 2، شماره 4، جلد ي اقتصاد کشاورزي و توسعهنامه . فصلگیالن
یارانه انرژي برق بر کشاورزان  ). اثرات رفاهی1391( مظلومی، م. و زنوبی، س. ؛قادرپور، ل. ؛غالمی، م.

کاران منطقه مرودشت). دومین همایش ملی راهکارهـاي توسـعه اقتصـادي بـا     موردي ذرت مطالعه(
 اي.ریزي منطقهمحوریت برنامه

دانشـگاه فردوسـی    . مشهد:اي بر ارزش گذاري محیط زیست). مقدمه1387( فیروز زارع، ع.؛ قربانی، م.
 مشهد.

مصرف غیربهینـه آن   شیمیایی بر ر یارانه کود). اث1385( پور، ا. و میرحسینی، ا.گیالن ؛زادگان، ح.کریم
 .133-121صص  :55در تولید گندم. اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره 

ها ). اثر کاربرد نهاده1388( کاوسی کالشمی، م. و ساسولی، م. ر. ؛سادات باریکانی، س. ح. ؛کوپاهی، م.
 .48، شماره 13شاورزي و منابع طبیعی، سال بر ریسک تولید برنج استان گیالن. علوم و فنون ک

کودهاي شیمیایی در کشور گامی ارزنده بـه   ). تولید و مصرف بهینه1380( ملکوتی، م. ؛زاده، ب.متشرع
، معاونـت آمـوزش و تجهیـز    209 شماره ،فنی نشریهسوي خودکفایی و دستیابی به کشاورزي پایدار. 

 کشاورزي.نیروي انسانی سازمان تات، وزارت جهاد 
 ).1394( .ایرانمرکز آمار 

هاي پرداختی و اعتبارات دولت به بخش کشـاورزي در  ). بررسی یارانه1387( موذنی، س.مهربانیان، ا.؛ 
ریزي و اقتصاد کشاورزي. مدیریت پردازش هاي برنامهایران و تجارب سایر کشورها. مؤسسه پژوهش

 .33 ص. هاي تحقیقاتی. تهران.و تنظیم یافته
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-). برآورد تمایـل بـه پرداخـت مصـرف    1393( ر. نظري، م.و حیدري شلمانی، م.  ؛اوسی کالشمی، م.ک
فصـلنامه علمـی پژوهشـی علـوم     کنندگان براي برنج ارگانیک در خانوارهاي شهري استان گـیالن.  

 محیط، دانشگاه شهید بهشتی. 
پرداختـی در کشـور در راسـتاي    هاي مختلف ). بررسی انواع سوبسیدها و جنبه1369( پورآذر، ف.نسیبی

 .وزارت امور اقتصادي و دارایی :تهرانپذیر. حمایت از اقشار آسیب
-محیطی کشاورزان در مدیریت علـف  ). همسویی رفتار اقتصادي و زیست1391( قربانی، م. ؛نعمتی، آ.

 هاي هرز. تحقیقات اقتصاد کشاورزي.
، کشـاورزي و توسـعه   اقتصـاد هـا.  هـا و رهیافـت  ). حذف یارانه کود شیمیایی، سیاست1375( نیازي، ج.
.158-143: 14شماره 

). آمارنامه کشاورزي، اداره کل آمار و اطالعات.1394(  وزارت جهاد کشاورزي.
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 نکفورتدر مکتب فرا» صنعت فرهنگ«واکاوي و نقد 
 (با تأکید بر مباحث هورکهایمر و آدورنو)

 1ونديامیر فرخ
2فاطمه پارسی 

 چکیده
هاي آلمانی اسـت کـه جبرگرایـی اقتصـادي     نظریه انتقاديِ مکتب فرانکفورت محصول آن دسته از نومارکسیست

ث آنان بـیش از اقتصـاد   نظریه مارکسیستی و تأکید تک بعدي آن بر عوامل اقتصادي را به باد انتقاد گرفته و مباح
دانـد، فرهنـگ را در جایگـاه    به سطح فرهنگی معطوف بوده و برخالف نظریه مارکسیستی که اقتصاد را زیربنا می

نشاند. این نظریه معتقد است که کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگی انتقال یافته زیربنایی می
 است.
پرداختنـد.  از هر چیزي به صنعت فرهنگ و سلطه فزاینده آن بر جامعـه و افـراد مـی    پردازان انتقادي بیشترنظریه

شود که طـی  اي اطالق میگذاري شده است، به پدیدهاصطالح صنعت فرهنگ که توسط آدورنو و هورکهایمر نام
پایین که از طریق آن، فرهنگ از کارکرد اصلی خود خارج شده و با تولید هدفمند یک فرهنگ استاندارد از باال به 

سازي آنان و تولید نیازهاي جعلی شود و با یکسانها داده میها، همچون کاالیی مصرفی به خورد تودهنفوذ رسانه
دارانه قرار گرفته است. آدورنو تنها راه گریـز از  ها و منافع سرمایهو کاذب، در خدمت هژمونی غالب جامعه و ارزش

ناپذیري، دوري از بینیهایی چون پیشداند، که با خصلتآوردن به هنر ناب میاین چرخه معیوب فرهنگی را روي 
تکرار کاذب و پیروي نکردن از الگوهاي مشابه یا یکسان به تقویت ذهنیت خـالق و نـوآور مخاطـب و در نتیجـه     

 انجامد.فردیت و عقالنیت راستین می
اي نگاشته شده است، در صدد است منابع کتابخانه گیري ازتحلیلی و با بهره -پژوهش حاضر، که با روش توصیفی

به بررسی مقوله صنعت فرهنگ نزد متفکران مکتب فرانکفورت، با تأکید عمده بر مباحـث آدورنـو و هورکهـایمر،    
 بپردازد و در نهایت این نظریه را از جوانب گوناگون به بوته نقد بکشد.

تبلیغات، کنتـرل و سـلطه، عقالنیـت صـوري، آگـاهی و       اي، رسانه و: صنعت فرهنگ، فرهنگ تودهکلیدواژگان
 آزادي کنشگران.

شناســی فرهنگــی دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهــران و مــدرس دانشــگاه پیــام نــور دزفــول؛           دانشــجوي دکتــراي جامعــه   .1
Amir_Farokhvandi@yahoo.com

ــه . 2 ــد برنامـ ــناس ارشـ ــول؛    کارشـ ــور دزفـ ــام نـ ــگاه پیـ ــدرس دانشـ ــایی و مـ ــه طباطبـ ــگاه عالمـ ــاعی دانشـ ــاه اجتمـ ــزي رفـ ریـ
F_Parsi44@yahoo.com
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 مقدمه و بیان مسئله
از دل مارکسیسم هگلی اولیه و با هدف تحول نظریه مارکسیستی برپا گشت  1مکتب انتقاديِ فرانکفورت

، تئودور 3، همچون ماکس هورکهایمر2مارکسیستی نوترین اندیشمندان نظریه و شماري از سرشناس
نظران بایست از صاحبرا می 8و یورگن هابرماس 7، هربرت مارکوزه6، اریک فروم5، والتر بنیامین4آدورنو

هاي آلمانی است که از محصول این دسته از نومارکسیست 9این مکتب دانست. در واقع نظریه انتقادي
داشتند و از تأکید حالت نظریه مارکسیستی، به ویژه از گرایش آن به جبرگرایی اقتصادي، دل خوشی ن

نظران این مکتب بر این اعتقاد کردند. صاحبتک بعدي نظریه مارکسیستی بر عوامل اقتصادي انتقاد می
 آنهاشناختی درنظر داشت. هاي جامعهشناختی را نیز باید در بررسیبودند که عوامل فرهنگی و روان

و سایر اندیشمندان به نظریه مارکسیستی  11و فروید 10هاي ماکس وبرگیري از نظریهکوشیدند تا با بهره
). در واقع نخستین وجه مشخص این مکتب این 84-110: 1384 غنا و وسعت بیشتري بخشند (ریتزر،

داند که وفاداري به آن اجباري است، بلکه آن را نقطه واقعیت است که مارکسیسم را هنجاري نمی
پروا از منابعی غیر داند. به همین خاطر بیمی اي براي تحلیل و نقد فرهنگ جدیدمایهعزیمت و دست

گیرد. برنامه این مکتب به تصریح، و فروید الهام می 14، نیچه13، کانت12مارکسیستی چون هگل
خصوص با کمونیسم یا سوسیال دموکراسی اعالم همبستگی غیرحزبی است و با هیچ جنبش سیاسی، به

-382: 1387 ي انتقادي داشت (کوالکوفسکی،نکرد و همواره نسبت به این دو جنبش خاص برخورد
-خواست نوع جدیدي از مطالعه اجتماعی باشد و درصدد بود دلمشغولینظریه انتقادي در اصل می). 381

گرایی علوم اجتماعی در هم آمیزد و با این هدف اخالقی نظریه را به گرایی و تجربههاي فلسفه را با کل
 نیرویی براي رهایی بشر تبدیل کند.

این مکتب اگرچه ریشه در نظریه مارکسیسم دارد اما مجموعه تغییراتـی شـگرف و غالبـاً تکـان دهنـده،      
بـه میـزان قابـل     1930در دهـه   نکـه ایکند. از جملـه  مارکس و مکتب فرانکفورت را از یکدیگر جدا می

اقتصـادي و  هـاي مکـرر   ها کاسته شده بود، چرا که به رغم وقوع بحرانتوجهی از خوشبینی مارکسیست

1. Frankfurt School
2. Neomarxism
3. Max Horkheimer
4. Theodor W. Adorno
5. Walter Benjamin
6. Erich Fromm
7. Herbert Marcuse
8. Jürgen Habermas
9. Critical Theory
10. Max Weber
11. Sigmund Freud
12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
13. Immanuel Kant
14. Friedrich Nietzsche
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هـا انقـالب در   داري غربی رخ نداد و برخالف انتظار مارکسیستاجتماعی، هیچ انقالبی در جوامع سرمایه
اي که عالوه تمامی امیدهاي اجتماعیه اي بود. بروسیه رخ داد که به لحاظ اقتصادي کشور توسعه نیافته

ونیست به سمت امپراتوري دیوانساالر به وجود آورده بود، با سوق پیدا کردن روسیه کم انقالب روسیه به
سرعت از میان رفت. سرخوردگی کامل مکتب فرانکفورت زمانی رخ داد که آلمان به جـاي سوسیالیسـم،   

 -یعنی رکـود اقتصـادي و کمونیسـم    -داري قرار داشتکه در برابر سرمایه ايدوگانهدر واکنش به خطر 
پردازان انتقادي به بدبینی اجتماعی امید اجتماعی نظریهآغوش خود را به روي فاشیسم گشود و در نتیجه 

بدل شد و رؤیاي مارکسیستی فرا رسیدن عصر جدید آزادي، جاي خود را به کابوس بربریت اجتمـاعی و  
هاي عمده مکتـب فرانکفـورت بـه    اي داد. با محو شدن امید به تغییر رو به پیشرفت، جریانوحشت توده

اي سوق یافتند که ظلمتـی  هاي فلسفیجربی را رها کرده و به سمت نظریههاي اجتماعی تتدریج تحلیل
-کردند. جان کالم نظریه انتقادي عبارت بود از یافتن علت شـکل بود تبیین می کردهکه غرب را احاطه 

هایی که در عناصر اساسی غرب، براي مثال در مفهوم خرد یـا غلبـه   گیري آن جهنم اجتماعی در نقصان
 ی ـ فناوري وجود داشتند.عقالنیت علم

آن، تنهـا امیـد اجتمـاعی مکتـب      مبـتال بـه  هاي تمدن غـرب و بربریـت اجتمـاعی    در مواجهه با بحران
هاي فلسفی و زیباشناختی، خرد انتقادي را که تضعیف شده بود، زنـده نگـه   فرانکفورت این بود که سنت

).163-164: 1392 دارد (سیدمن،
هـاي گونـاگون   ظریه انتقادي بیشتر از انتقادهایی ساخته شده که از جنبهکه ن کرددر مجموع باید بیان 

هاي موجـود در ایـن مکتـب    وجه مشترك تمامی گرایشزندگی اجتماعی و فکري به عمل آمده است و 
دارد پردازان این مکتب را وا مـی ناسازگاري با شرایط حاکم و نقد مناسبات موجود اجتماع است که نظریه

هاي علمی و فلسفیِ موضوع تخصص خویش وضعیت موجـود  گوناگون و هر یک در حوزههاي در شاخه
مـارکس کـارل این نظریه براي اقدام در این خصـوص، از  ). 66: 1386 را به نقد کشند (ابراهیمی مینق،

که نظریه مارکسیستی اولیه بیشتر راجع به اقتصاد بـود امـا مکتـب انتقـادي     گیرد، با این تفاوت الهام می
خوانـد،داري نـوین مـی  هاي جامعه سرمایهاش معطوف به سطح فرهنگی و آنچه که واقعیتجهت گیري

بوده است. به این معنا که کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگی انتقال یافته است و در 
سـان، مکتـببـدین گیرد تا عناصـر اقتصـادي.   جهان نوین این تسلط بیشتر با عناصر فرهنگی انجام می

 انتقادي به سرکوب فرهنگی فرد در جامعه نوین تأکید دارد.
دو واضـع اصـطالح    هورکهایمر و آدورنو، دو تن از افراد مطرح مکتـب فرانکفـورت، کـه در واقـع ایـن     

را پذیرفتند که عقالنی شدن به مراتب  او، با توجه به آراي ماکس وبر، این عقیده اند» 1صنعت فرهنگ«
و  فنـاوري هاست. آنان در این رابطه با تأکید بر رشـد  داري منبع سرکوب انسانخود نظام سرمایهبیش از 

1. Culture Industry
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ابزار سرکوبی ناشی از به خدمت گرفتن عقل به این نتیجه رسیدند که عقل در روند گسـترش و تکامـل   
صـورت  و بـه بخش خود را از دست داده خواهانه و کارویژه رهاییخود هر روز بیش از پیش ماهیت آزادي

شـدندو با استفاده از تـز عقالنـی   ابزار سرکوب در خدمت منافع طبقات استثمارگر قرار گرفته است. این
وبر، تحلیلی درباره روند تکامل و گسترش عقالنیت ابزاري ارایه کردند کـه در حقیقـت براسـاس آن بـه     

راه گریز از قفس آهنـین بوروکراسـی و   تصویر بدبینانه وبر از دنیاي مدرن، به منزله دنیایی فاقد هرگونه 
).74-75: 1386 (ابراهیمی مینق،تر شدند عقالنیت، نزدیک

شود، در در نظریات فرهنگی و مباحث مرتبط با صنعت فرهنگ، که در مکتب فرانکفورت مطرح می
 جویانه خود را درهاي سلطهواقع پرسش اساسی این است که نظام حاکم چگونه توانسته است سیاست

دهی کند؟ به عبارت دیگر طبقه جویانه خود جهتها را بر وفق اهداف سیطرهجامعه پیاده کرده و توده
کارگران را تخلیه کرده و حتی آنها را  جمله ازگر از چه ابزارهایی سود جسته تا توان انقالبی توده، سلطه

-یات این مکتب به میان میبه ظاهر راضی و خرسند نگاه دارد؟ اینجاست که پاي صنعت فرهنگ در ادب
اي نگاشته شده گیري از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره -آید که پژوهش حاضر، که با روش توصیفی

است، در صدد است به واکاوي و نقد این مقوله بپردازد، بدین ترتیب که نخست به مفهوم فرهنگ در 
 عنوانه باي آن را گرفتند و پارهدر نظر می نظریات مختلف اندیشمندانی که آن را در دو جایگاه متفاوت

نگریستند، پرداخته شده است، پس از آن اي دیگر به آن به مثابه زیربنا یا زیرساختار میروبنا و عده
ترین ابزارهاي آن، اصطالح صنعت فرهنگ در مکتب فرانکفورت از جوانب مختلف بررسی شده و مهم

شود و در پی آن نظریات آدورنو و وهی معرفی و بررسی میهاي گرخصوصاً ابزار فناوري و رسانه
صورت ویژه ارائه شده و در نهایت مبحث صنعت فرهنگ مطروحه توسط هورکهایمر در این زمینه به

 مکتب فرانکفورت، به بوته نقد و تحلیل کشیده شده است.

 صنعت فرهنگ در مکتب فرانکفورت
و بودند، تمایل داشـتند کـه فرهنـگ را، بـه همـراه دولـت،       در پی امارکس و کسانی که به طور مستقیم 

ـ  ؛روبنایی تصور کنند که بر زیربناي اقتصادي قائم است. به عبارت دیگر، از دیدگاه آنان اقتصـاد   یاهمیت
داري قدرتمنـد تلقـی   . بنابراین، اقتصـاد سـرمایه  استو هر چیز دیگر در جامعه مبتنی بر آن  دارد ساسیا

 .کرددر تعیین و کنترل فرهنگ و دولت، به منظور پیشبرد منافع خودش، ایفا می شد و نقشی محوريمی
پردازان مکتب فرانکفورت فرهنگ، مصرف آن و اجنـاس و کاالهـاي وابسـته بـه آن     اما به اعتقاد نظریه

 (ریتـزر،  اسـت و امروزه منشأ اصلی سلطه بر مردم، فرهنگ و نه نظام اقتصـادي   اندیافتهاهمیت شگرفی 
گیـري). در اصل، خدمت عمده مکتب انتقادي کوششی است که بـراي تجدیـد جهـت   199-195: 1389

عمل آورده است. این کوشـش   نظریه مارکسیستی در جهت ذهنی (در هر دو سطح فردي و فرهنگی) به
اش بر ساختارهاي اقتصادي همراه بوده است. مکتب با نقدي از مادي اندیشی مارکس و تأکید سرسختانه

هاي سنتی، از جمله از توجه به مبناي اقتصادي رویگردان شد قادي با وارونه ساختن تأکید مارکسیستانت
هـاي سـنتی بـرکنـد کـه مارکسیسـت   روي آورد. مکتب انتقادي احساس مـی » روساختار«و به بررسی 
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دیگـر واقعیـت   هاي شان را به جنبهاند و همین امر عالقهساختارهاي اقتصادي بیش از اندازه تأکید کرده
. اندیشـمندان انتقـادي نظـام    )205: 1384 (ریتزر،الشعاع قرار داده است ویژه فرهنگ، تحتاجتماعی، به

آوردند. این دیدگاه بـا موضـعی   داري نوین در نظر میفرهنگی را به سان نیرویی عمده در جامعه سرمایه
ده بودند، سازگاري داشت و در واقع پیش از آن اتخاذ کر 1هاي هگلی مانند گئورگ لوکاچکه مارکسیست

 بسط آن بود.
شد پردازان انتقادي بیشتر از هر چیزي به آنچه که صنعت فرهنگ نامیده میترین سطح، نظریهدر کلی

پرداختند. اصطالح صنعت فرهنگ که طور خاص میطور عام و بر افراد بهو سلطه فزاینده آن بر جامعه به
شـود کـه طـی آن، فرهنـگ از     اي اطالق مـی گذاري شده است، به پدیدهمتوسط آدورنو و هورکهایمر نا

کارکرد اصلی خود خارج شده و در خدمت هژمونی غالب جامعه قرار گرفتـه اسـت. صـنعت فرهنـگ بـه      
شود و از طریـق  معناي تولید هدفمند یک فرهنگ استاندارد و قالبی است که توسط نظام حاکم تولید می

شود تا آنها را در جهتی همسو با تمایالت ها داده میکاالیی مصرفی به خورد تودهها، همچون نفوذ رسانه
 ). 88: 1387 و منافع این نظام هدایت کند (سعیدي،

هـاي  ها، نشریات و فیلمها، روزنامهدهندگان اصلی فرهنگ به تودهپرداز، اشاعهنظریه دو ایندر روزگار   
هاي سینمایی، رادیـو و  ها فیلم). به اعتقاد آن195: 1389 دند (ریتزر،نسبتاً جدید و فرستندگان رادیویی بو
بخشند که در کل و در همه اجـزاي خـویش یکدسـت و یکنواخـت     مجالت جملگی نظامی را شکل می

و اغلب تحت کنترل یا مالکیت طبقه مسلط قرار داشـته   )Adorno & Horkheimer, 2002: 95(است 
شکال فرهنگی از استقالل نسبی برخوردار نیستند بلکه طبقـه حـاکم از طریـق    ها و اَو از این رو فرآورده

: 1379 پردازد (بشیریه،ها میاي و اشاعه آن به میان تودههاي همگانی به تولید ماديِ فرهنگ تودهرسانه
ها و جایگزین ساختن نیازهـاي کـاذب و روزمـره، یـک     ) و با سرکوب نیازهاي واقعی و راستین انسان19
: 1387 (سـعیدي،  کنندداري را تضمین آفریند تا به بهترین نحوي سودآوري سرمایههنگ مصرفی میفر
توان گفت صنعت فرهنگ بدان معناست که فرهنگ نیز مانند هر صنعت دیگـر بـه دنبـال    ). پس می91

نجا عنصر پردازد. در ایسودآوري است و به تولید و ارائه کاالهاي مصرفی، در قالب تولیدات فرهنگی، می
دارند، فرهنـگ در  سازي است و همانگونه که آدورنو و هورکهایمر بیان میاصلی صنعت فرهنگ، یکسان

 :Adorno & Horkheimer, 2002(زنـد  دوره مدرن به همه چیز نقش و مهري یکسان و مشـابه مـی  

سـلیقه   اند و در عملاند، اما به لحاظ محتوا یکسانهرچند تولیدات این صنعت در ظاهر بسیار متنوع .)94
دهند. در واقع صنعت فرهنـگ بـه نـوعی بـه تحمیـق و      شدن سوق میکنندگان را به یک شکلمصرف

هـاي  زنـد و محتـواي تمـام جلـوه    استبداد فکري و روحی افراد در جامعه، به صورتی اجباري دسـت مـی  
 (ابراهیمـی مینـق،  د درآورد کند تا افراد را به شکلی یکسان و واحفرهنگی را به صورتی یکسان ارائه می

شـود تـا   سود قشري خاص به کار برده می راستايدر  نهایتدر اي سازي سلیقه. این یکسان)79: 1386
یند اهاي فرهنگی یکسان برسد و برغیر فرهنگی) یکسان به فروش مردمی با سلیقه تولیدات فرهنگی (و

1. Gyorgy Lukacs
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. این فقدان ذوق و حس زیباشناختی، استمعه آن از میان رفتن ذوق در میان افراد یکدست و یکسانِ جا
اي از رونـد یکسـان انتخـاب    زند و او را در چرخهضربه مستقیم این فرهنگ را بر فردیت آگاه انسانی می

). هر چند، عناصـر و لـوازم   99: 1385 کند (نوابخش،قرار داده و توهم آزادي انتخاب را در وي ایجاد می
طـور رسـمی مطـرح شـود،    صنعت به فرهنگ، قبل از اینکه این نعتص کالً عناصر و تفریح و سرگرمى

شـوند. صـنعت  و کنتـرل مـی   هـدایت  باال از عناصر این داشتند، اما اینک تفاوت در این است که وجود
چندان به وضوح و شدت  مصرف، که تا قبل از آن به حوزه هنر انتقال یندافر است توانسته سازىفرهنگ

).Adorno & Horkheimer, 2002: 107( محقق کند بسیار بیشتري تشد با شد، راانجام نمی

که اندیشمندان انتقادي بـه دنبـال افشـاي     کرددر سطور باال باید بیان  با توجه به مباحث مطروح شده
ند و سرچشمه این سرکوبگري در جامعه را در فرهنـگ  اانه جامعه نوین در ابعاد گوناگونماهیت سرکوبگر

آنان معتقدند که جهان نوین به آخرین مرحله تسلط بر افراد رسیده است و نظارت بـر   کردند.جستجو می
افراد چندان کامل شده و در همه ابعاد جهان فرهنگی نفوذ کرده است که ملکه ذهن کنشگران گشـته و  

ـ  انـد دادهتر، خودشان را وسیله تسلط بر خود قـرار  کنشگران به سود ساختار اجتماعی گسترده ه . تسـلط ب
. چـرا  )206: 1384 (ریتزر،رسد چنان مرحله کاملی رسیده است که دیگر به هیچ روي تسلط به نظر نمی

هاي همگانی در دل و جان و ذهن کنشگران عجین که از طریق اعمال نفوذ عوامل فرهنگی مانند رسانه
ده کـه دیگـر بـه    هاي آشکار اعمال زور ندارد. تسلط چندان کامل شگشته و دیگر چندان نیازي به روش

اند، در واقع، در اینجـا  هشدها با میل و رغبت، خود وسیله تسلط بر خودشان تسلط شباهتی ندارد و انسان
کند دریابند. بـه  ا اعمال مینهرا که بر آ ايسلطه، بدون آنکه اندچه بیشتر خواستار فرهنگ توده هرمردم 

انـد که به دنبال سلطه بـر خودشـان   اندرسیدهبه جایی پردازان انتقادي دریافتند که مردم یک معنا، نظریه
 )196: 1389 (ریتزر،

هاي فرهنگی، درباره کنشگران و آگاهیشان و آنچه در جهان نوین بـر  مکتب انتقادي گذشته از نگرانی
ها تحت نظارت نیروهـاي خـارجی (ماننـد صـنعت     گذرد، نیز نگرانند. به اعتقاد آنان آگاهی تودهها میآن

-اند یک نوع آگاهی انقالبی را در خود بپرورانند. نظریهها نتوانستهگی) در آمده است. در نتیجه تودهفرهن
دانند داري مدرن را کنترل اجتماعی و جلوگیري از دگرگونی بنیادي میپردازان این مکتب، جوهر سرمایه

آگاهی و انقالب به شـمار   و صنعت فرهنگ را یکی از عوامل اصلی این کنترل و از موانع عمده آزادي و
). صنعت فرهنگ، که به اشـاعه فرهنـگ تـوده بوسـیله ابزارهـایی ماننـد       21: 1379 آوردند (بشیریه،می

، نقـش بسـیار مهـم و    کننـده چه بیشتري بـه مصـرف   هرپردازد، با تبدیل افراد تلویزیون و رادیو و ... می
-ها موتور بزرگ تولیـد سـرمایه  رف این تودهداري ایفا کرده است، چرا که مصمستقیمی در حفظ سرمایه

) آنان بر اثر صنعت فرهنگ، تحت نظارت و کنترل فرهنـگ  197: 1389 اندازد (ریتزر،داري را به کار می
کنـد، در  ا مهیـا مـی  پسندي که ایـن صـنعت بـراي آنهـ    عامههاي و به دلیل اشتغال به تفریح و سرگرمی

داري نخواهند هاي انقالبی و ستیز با نظام سرمایهر پذیراي پیاماند و دیگوضعیت نیمه بیهوش آرام گرفته
داده  وعده آنهاهمواره به  کنندگان خود در مورد آنچهاین صنعت بصورت مستمري به فریب مصرفبود. 

 به را پیوسته آن دهد، لیکن،کنندگان میپردازد. این صنعت همواره وعده کسب لذت به مصرفاست، می
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خالصـه  در آن در عمـل  آفرینی صنعت فرهنـگ نقش همه که لذت، به دستیابى وعده زد؛اندامی تأخیر
هـاي درگیـر در   شد و توده نخواهد محقق هرگز هدف و لذت واقعى ،غایت ؛است موهوم امرى شود،می

دهنـد  بودنـد را ادامـه مـی    آن از گریـز  خواهـان  کـه  بـارى  کسالت روزمره و جهان همان این فرهنگ،
)Adorno & Horkheimer, 2002: 111(. 

در این میان تحول کلیدي، رشد دامنه و پیچیدگی صنعت تبلیغات بود. به کمک تبلیغات متعددي که 
بایست باالجبار پندارند که میکنندگان چنین میپذیرد، مصرفدر درون صنعت فرهنگ صورت می

 Adorno & Horkheimer, 2002(و مورد استفاده قرار دهند  کردهمحصوالت این صنعت را خریداري 

شوند، وقت هرچه بیشتري را صرف مردم که به وسیله این تبلیغات تشویق به خرید و مصرف می )136:
کنند و دیگر فرصت چندانی براي تفکر درباره انقالب اجتماعی و به عهده گرفتن آن خرید کردن می

ن به این معناست که آنان مجبورند تا کنندگاعالوه نیازهاي در حال شکوفایی مصرفماند. بهباقی نمی
شوند توانند کار و اضافه کاري بکنند تا بتوانند تمام آن چیزهاي خوبی را که همه جا تبلیغ میآنجا که می

به دست آورند. بنابراین پرولتاریا زمان و توان و انرژي کمتري براي انقالب کردن و حتی براي تفکر 
هاي مارکسیستی در نظر داشتند، چه اندیشه) یعنی بر خالف آن196-198: 1389 درباره آن دارد (ریتزر،

داري الزم است به خودآگاهی رسیده، اي که براي براندازي سرمایهکه طبقه کارگر (پرولتاریا)، طبقه
دانستند، بررسی متشکل شود و علیه طبقه حاکم قیام و شورش کنند، را اهرم انقالب کمونیستی می

در ساخت. گرا را برآورده نمیدر سالیان بعدي، به هیچ عنوان انتظارهاي متفکران چپاحوال کارگران 
و هیچ انگیزه یا جنبشی براي یک انقالب ضد  ندظاهر کارگران از زندگی روزمره خود رضایت داشت

شد. این در حالی است که در جوامع اروپاي غربی، طی دوران پس از داري در آنان دیده نمیسرمایه
، احزاب سوسیالیست و کمونیست تعداد اعضا و حامیان خود در مبارزات انتخاباتی را (گرچه با جنگ

-نوساناتی چند) به سطحی افزایش دادند که تا پیش از آن هرگز بدان سطح نرسیده بود و از این نظر می
ه شده بود، در تاریخی بر دوش طبقه کارگر گذاشت طورهباي که توان گفت نارضایتی و معارضه و مقابله

توانست فراگیرتر از هر زمانی در گذشته باشد. اما در عمل، این احزاب دیگر چندان مظهر این دوره می
-را میرویارویی و معارضه بنیادین با شکل موجود جامعه نبوده و عناصر و اصول اساسی تشکیالت آن

اند که آرمان سوسیالیسم و یل شدهپذیرند. خالصه اینکه به احزابی کامالً اصالح طلب (رفرمیست) تبد
). این همان انتقادي 58-59: 1380 اند (باتومور،اي کامالً رهایی یافته را کنار گذاردهرسیدن به جامعه

شود. یاد می» بخش مفقودفاعل رهایی«است که به نظریه مارکس نیز وارد است و از آن تحت عنوان 
داند، پرولتاریا ریا را قلب تغییر اجتماعی منتهی به کمونیسم میکه مارکس پرولتاگویند با اینمنتقدان می

هایی است که بیش از همه به ندرت این موضعِ رهبري را به عهده گرفته است و حتی غالباً در زمره گروه
شناسان کاري پرولتاریا باعث سرخوردگی برخی روشنفکران و جامعهاند. این محافظهمخالف کمونیسم

 آورند (ریتزر،لوحان فریب خورده به شمار میکه غالباً قهرمانان انقالب آینده را سادهطوري شده به
1393 :112-111.( 
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کند. داري خدمت میسازي از دو جهت به نظام سرمایهتوان گفت که صنعت فرهنگدر مجموع می
پذیرند. چ فکري میکند که شرایط موجود را بدون هیهایی منفعل میمردم را تبدیل به توده اینکهاول 

گیري شده، هدایت که از باال تصمیم آنچهبه کمک تبلیغات گسترده، مردم را به سمت خرید  اینکهدیگر 
شود. نمونه جدید یک اي بین محصوالت این صنعت دیده نمیکند. در موارد زیادي هیچ تفاوت عمدهمی

کند تا ت تبلیغ، مردم را قانع میهایی ظاهري با محصول قبلی دارد. اما قدرمحصول، تنها تفاوت
 مصنوعاًسازي در یکی شدن آن با نیاز قدرت صنعت فرهنگ«محصول جدید را خریداري کنند. در واقع 

گذاران این فرهنگ نه تنها با ایجاد ) سیاست236: 1384 (آدورنو و هورکهایمر،» شده ریشه داردساخته
کنند. صاحبان بندي نیز میرا طبقه آنهابلکه حتی از باال  کنند،نیازهاي کاذب مردم را وادار به خرید می

-گیرند براي هر گروه از مردم چه کاالیی را عرضه کنند و مصرفاین صنعت هستند که تصمیم می
هرکسی باید به نحوي ظاهراً خودانگیخته، بر طبق همان «بندي ندارند. کنندگان نیز گریزي از این طبقه

اي گذاري شده است و همان مقوله یا دستهتار کند که از قبل تعیین و شاخصسطحی از ذوق و سلیقه رف
 (آدورنو و هورکهایمر، »از محصوالت تولید انبوه را برگزیند که براي افرادي از نوع او عرضه شده است

سازي، فرهنگی تجارت زده و تحمیلی از باالست که به صورت ) بنابراین صنعت فرهنگ214: 1384
شود که قدرت تشخیص کنندگان منفعلی خریداري میکند و تولیدات آن توسط مصرفلید میانبوه تو

توانند بین خریدن و نخریدن انتخاب کنند. ها به واسطه تبلیغات دچار اختالل شده است و صرفاً میآن
ود است، دهد که افراد در انتخاب محصوالت متنوع و زیادي که در بازار موجظاهر امر اینگونه نشان می

» شودآمیزي منجر به افزایش موازي انفعال میافزایش این آزادي و استقالل به نحو تناقض«آزادند. ولی 
)Horkheimer, 2004: 66 ،مارکوزه معتقد بود که آزادي در جامعه 144-145: 1388 به نقل از مصلح .(

حاکم بر جامعه حتی نوع نیاز  داريِ زمان او، فقط یک واژه است بدون هیچ محتوایی. زیرا جوسرمایه
آزادي نوعی تسلط است...وسایلی که در یک سطح فرهنگی، نیازها را برآورده «کند: افراد را مشخص می

). به 8: 1349(مارکوزه،» کندها، واقعیاتی هستند که اجتماع تعیین میسازد، مثل خود نیازها و ظرفیتمی
ظریف و نامرئی است که شخص دچار  آنقدررد در جامعه مدرن اعتقاد آدورنو نیز گستره و نفوذ سلطه بر ف

کند، بلکه حتی در شود. این توهم نه تنها در اذهان عوام و افکار عمومی جا باز میتوهم آزادي می
هاي نامرئی شود. شیوهپندارند، نیز منعکس میمطالعات علوم اجتماعی، که نهادهاي جامعه را واقعیت می

ها با فرایندهاي اجتماعی و مناسبات و همبستگی کامل افراد و تطبیق دادن آنسلطه به یکپارچگی 
کند دامنه تثبیت و نهادینه شدن مناسبات سلطه در تمامی شئون حیات فردي و تاریخی کمک می

 براهیمیاشود (تر میاجتماعی چنان گسترده شده است که رهایی از آن روز به روز براي افراد مشکل
هاي گروهی هستند که با تقویت ابزارهاي . در جامعه مدرن این فناوري و رسانه)81: 1386 مینق،

بخشند. به همین جهت اعضاي مکتب فرانکفورت، تبلیغاتی خود به سلطه هرچه بیشتر وجهه مشروع می
دانستند و معتقد بودند که رشد فناوري، داريِ حاکم میفناوري را ابزاري در خدمت اهداف نظام سرمایه

هاي داري و قدرتباالخص فناوري مربوط به رسانه و وسایل ارتباط جمعی باعث شده تا نظام سرمایه
باشد، در قالب فرهنگ و هنر تثبیت و شان میجهانی بتوانند افکار و اعتقادات خود را که در راستاي منافع
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صورت که جهت ند. بدینهاي مردم را تابع بی چون و چراي اهداف و مقاصد خود کنترویج کنند و توده
طور کامل و مطلق در همه کند تا بهداري کمک میتحقق این هدف، استفاده از فناوري، به نظام سرمایه

هاي خودآگاه و ها ورود کرده و همه شئون زندگی توده مردم و عرصهها و جوانب زندگی انسانعرصه
 .)Adorno, 1991: 169(ناخودآگاه آنان را تحت نظارت و کنترل خود درآورد 

 )ايسازي، روشنگري به مثابه فریب تودهصنعت فرهنگآدورنو و هورکهایمر (
ترین اندیشمندان مکتب فرانکفورت براي اولین بـار  ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو، دو تن از برجسته

ت منتشرشـد، واژه صـنع   1944کـه در سـال   » 1دیالکتیک روشـنگري «در اثر مشترك خود تحت عنوان 
دو در دیالکتیک روشنگري ایـن پرسـش را مطـرح کردنـد کـه چـرا بشـر        اند. اینفرهنگ را به کار برده

ها بـود، بـه جـاي ورود بـه     دنبال مرجعیت عقل در همه حوزهبرخالف انتظارهاي عصر روشنگري، که به
مقصر دانستند وضعیت انسانی، در نوع جدیدي از توحش قرار گرفته است و در جواب، عقالنیت ابزاري را 

). آنـان در  84: 1387 که در نتیجه آن همه چیز به سطح کاال و ارزش مبادله تنزل یافته است (سـعیدي، 
دانستند که زمانی ها و قوانینی میها، آرمانواقع، این سقوط و تباهی را نتیجه کاربرد پیوسته همان ارزش
شد این شد. در حالی که تصور میالصه میبشر را از بطن بربریت برکشیده بود و در مفهوم روشنگري خ

ها را به ارمغان آورده و تفکر انتقادي را تشویق کند، ولی روشنگري به جاي بایست آزادي انسانطرح می
نظرانـه و  به بار آوردن یک جامعه هوشمند و دلسوز، جهانی را پدید آورده که با یک نوع عقالنیـت تنـگ  

اي ساالرانه، فناورانه و ایـدئولوژیک، یـک نـوع جامعـه تـوده     دیوانگرا شکل گرفته است. نیروهاي عمل
ـ    کنندگان یکنواخت را پدید آوردهمنفعل و متشکل از مصرف خـاطر همـین   ه انـد و نخبگـان اجتمـاعی ب

). در اینجا مسئله مورد مناقشه این است 84: 1394 اند (اسمیت،شان را تحکیم بخشیدهها قدرتدگرگونی
اش بـه  تسخیر طبیعت و رهایی انسان از بند اساطیر بود، به اقتضاي منطق درونی که جنبشی که هدفش

باور ره سپرد و جهان را به وجـوهی صـرفاً   گرا و فایدهضد خود بدل شد. به ایدئولوژي پوزیتویستی، عمل
ور کمی تقلیل داد و از این راه هرگونه معنایی را نیست کرد، علم و هنـر را بـه بربریـت کشـاند و بـه طـ      

 ).415: 1387 پرستیِ کاال قرار داد (کوالکوفسکی، وارهبتروزافزونی انسانیت را به زیر سلطه 
هـاي  تحقیـرِ آرمـان   گـون گونـه اي از مصـادیق  در کتاب دیالکتیک روشنگري، کـه مجموعـه ناسـفته   

که خود علم گرایی، در مقام فلسفه علم و عنصري از تفکر بورژوایی، بلروشنگرانه است، دیگر نه فقط علم
یابد مقوله در سرتاسر جامعه اشاعه می دو اینو فناورانه و آگاهی فنی و فناورانه یا عقل ابزاري که توسط 

رود، مورد انتقاد قـرار  هاست که عامل اصلی حفظ و بقاي سلطه به شمار مییا به نوعی مالزم توسعه آن
خاص مد نظر نیست، زیرا سـاختار طبقـاتی   اي گیرد. در عین حال، سلطه دیگر به عنوان سلطه طبقهمی

هاي مهـم  اي که مارکس ترسیم کرده، اینک جزء ویژگیداري و تضاد بین طبقات به گونهجامعه سرمایه
شود. همانگونه که مارکوزه این موضوع را در کتاب انسان تک سـاحتی  جوامع مدرن غربی محسوب نمی

1. Dialectic of Enlightenment
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روند. لیکن وازي و پرولتاریا) هنوز طبقات اصلی به شمار میها (بورژداري، آنبیان کرد: در دنیاي سرمایه
اي تعدیل کرده است کـه دیگـر بـه عنـوان     داري ساختار و کارکرد این دو طبقه را به گونهتوسعه سرمایه

شوند. عالیق کلی و مسلط در حفظ و بهبود وضع موجـود  عامالن و کارگزاران تحول تاریخی ظاهر نمی
سـازد  هاي جامعه معاصر را بـا هـم متحـد مـی    ترین بخشناپذیر سابق در پیشرفته نهادي، جریانات آشتی

 ). 42: 1380 (باتومور،
آدورنو و هورکهایمر در کتاب خود، مفهومی از تمدن را ارائه کردند که به سمت خـودویرانگري تمایـل   

درت غیـر عقالنـی   ا به این صورت بود که از زمان عصر روشنگري، مفهوم خرد با قـ نهیافت. توجیه آمی
هـاجایگزین شده است. در نتیجه این خرد، نه تنها طبیعت بلکه بشریت را نیز متأثر ساخته و به قـول آن 

شود. آدورنو مفهوم خردگرایی هاي توتالیتر میهمین تفکر عقالنی است که سرمنشأ فاشیسم و سایر رژیم
نویسـد:  مـی » 1دیالکتیـک منفـی  «ي در ). و7: 1391 پنـدارد (بختیـاري،  را همسو با آزادي بشـري نمـی  

آشوویتس و برخورد رژیم نازي با اسیران آن به نحو انکارناپذیري اثبات کرد که فرهنگ از دست رفتـه  «
هاي فلسفه، هنر و معـارف روشـنگرانه رخ دهـد، گویـاي     است. اینکه چنین چیزي توانست در قلب سنت

-ها و روح این سنن فاقد نیرویی براي تحول انسانتچیزي فراتر از این امر است و نشان داد که این سن
 ).111: 1390 هاي معارف است (جمادي،در خود این حوزه ناحقیقتها هستند و در واقع 
گاه نپذیرفتند که خرد ابزاري که پس از عصر روشنگري مسلط شـده بـود، نـوعی از    این دو متفکر هیچ

اي اسـت مبتنـی بـر    یاد کردند. خرد ابزاري سـامانه تعقل صحیح بوده است و از آن به خودآگاهی کاذب 
کند. به عقیده هاي غالب میبندي، که استقالل فردي را نادیده گرفته و فردیت را قربانی ایدئولوژيطبقه

-داري، زمینه را براي تقویت خرد ابزاري فراهم میویژه جامعه سرمایهاین دو فیلسوف، جامعه مدرن و به
اي بجز بردگی ندارد. البته باید خاطرنشان کرد کـه ایـن بردگـی    ی انسان هیچ چارهآورد. در چنین شرایط

بـرد، در  کند از نهایت آزادي لـذت مـی  که تصور میدهد. انسان در عین اینصورتی غیرمستقیم رخ میبه
نین یابد. فرد در چطور غیرمستقیم و از طریق ایدئولوژیک بر او سلطه میحقیقت برده نظامی است که به

 شود و تنها در توهم فردیت به سر خواهـد بـرد (بختیـاري،   فضایی آرام آرام از خود واقعی خویش دور می
عنـواناند که فاشیسـم بـه  ). براي نمونه اندیشمندان مکتب فرانکفورت به این نتیجه رسیده8-7: 1391

-ه مولود و ادامه طبیعی آن بهاي جدا از فرایند مدرنیسم، بلکبزرگترین شر اجتماعی قرن بیستم، نه پدیده
پرداز اندیشه ضدعقالنی است، دقیقأ نتیجه همـان  آید. آدورنو و هورکهایمر فاشیسم را که زمینهشمار می

دانند. به نظر آنان پیدایش جامعه سرکوبگر و ویرانگر که داري میعقالنیت ابزاري در عصر سرمایه یندافر
دهد، محصـول همـان نیروهـایی اسـت کـه عصـر       ل کاهش میامکان آزادي و رهایی انسان را به حداق

). این دو متفکر در کتاب دیالکتیک روشنگري بـه  184: 1389 روشنگري به ارمغان آورده است (بشیریه،
نقد دستاوردهاي مدرنیته در گذار از عصر اسطوره به روشنگري پرداختند. به عقیده آنان محصـول عینـی   

ها از سلطه خرافات و تـرس و  آرمان روشنگري مبنی بر آزادي انساندوران روشنگري، بر خالف ادعاي 

1. Negative Dialektik
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نهایتاً رهایی انسان با حاکمیت عقالنیت و رویکرد علمی چیزي نبود جز پیدایش یـک جامعـه توتـالیتر و    
پردازند کـه حاکمیـت   اي میسرکوبگر، آنان با رویکردي کامالً رادیکالیستی به نفی دستاوردهاي مدرنیته

 ).89: 1385 را جانشین حاکمیت عقل روشنگر کرد (نوابخش، عقل ابزاري
هاي مارکس بینیکند که همه پیشچنین استدالل می» 1طلبلت اقتداردو«ماکس هوکهایمر در مقاله 

دار کل مبدل شـده، بـورژوازي دچـار    داري به وقوع پیوسته است. دولت به سرمایهدر مورد جامعه سرمایه
 سـان ظـاهراً بایـد شـرایط     دست آورده اسـت. بـدین  اقتدارطلب سلطه کامل بهتفرقه گشته و نظام دولت
-داري، فضاهاي تازهداري فراهم شده باشد. در واقع دولت اقتدار طلب سرمایهانقالب و فروپاشی سرمایه

گیـري از صـنعت فرهنـگ و همچنـین گسـترش      دارانه ایجاد کرده و با بهرهاي براي رشد سلطه سرمایه
هاي آن دیگر وجود آورده است. طبقه کارگر و سازمانها بهرضایتمندي کاذبی در بین توده دولت رفاهی،

انـد. لـذا در عصـر دولـت     روند زیرا درون ساخت دولـت ادغـام شـده   نیروهاي رهایی بخش به شمار نمی
صـر). آدورنو بحـران فرهنگـی ع  178: 1389 اقتدارطلب هرگونه امید انقالب از بین رفته است (بشیریه،

مدرن را که همانا از بین رفتن وجه انتقادي فرهنگ و تبدیل شدن آن به صنعت فرهنگی است، ناشی از 
دهـد. صـنعت فرهنـگ    داند که واقعیت چند پاره را در کلیتـی دروغـین تقلیـل مـی    گرا میاین تفکر کل

ازهـاي  سـازي نی دارانه است که در جهـت سـوددهی بیشـتر بـه یکسـان     محصول جامعه تولیدي سرمایه
آنچنـان ضـرورت بـه کـارگیري ایـن      هاي جمعی خـود  پردازد و با ابزار تبلیغاتی رسانهفرهنگی مردم می

-هاي برنامهشود و گزینشکند که فرد دچار نوعی توهم آزادي میتقویت می الگوهاي مصرفی را در فرد
در عرصـه  » د کـاذب تفـر «کند. اینجاست که آدورنو از ظهور ریزي شده را به فردیت خویش منتسب می

 ).88: 1385 برد (نوابخش،فرهنگی نام می
سازي سعی دارد تا مردم را تابع شرایط موجود کند. آدورنو معتقد است که ایـن صـنعت   صنعت فرهنگ

هست براي خـود متصـور شـوند. بـه همـین منظـور از ابـزار         آنچهها جهان دیگري جز گذارد انساننمی
). بـه  142: 1388 ط فعلی را، بهترین وضع ممکن معرفـی کنـد (مصـلح،   کند تا شرایمختلفی استفاده می

اعتقاد آدورنو، در شرایط موجـود فرهنـگ در خـدمت بـازار اسـت و فرهنـگ حقیقـی موجـب دردسـر و          
اي بـراي  شدگی بشـر و وسـیله  ناخشنودي قدرتمندان است. در چنین جوامعی فرهنگ عاملی جهت توده

کند، کنندگان را خرفت و قانع می). این صنعت، مصرف8: 1391 ري،شود (بختیامحسوب می استفادهسوء
تـوانگونه خاصیت انتقادي داشته باشد و هیچگونه تفکر مستقلی را از ایـن مخاطبـان نمـی   آنکه هیچبی

اي در انتظار داشت. بنابراین به نظر آدورنو و هورکهایمر، با ایـن منطـق، صـنعت فرهنـگ نقـش عمـده      
طور کلی، از نظر این دو متفکر پیامی که صـنعت  ). به85-86: 1394 اري دارد (اسمیت،دبازتولید سرمایه

کل تحـت سـلطه سـرمایه    کند غالباً تطبیق و تسلیم است، که در این حالت فرهنگ بهفرهنگ ابالغ می
کند و اي یکدست و منفعل عمل میدار براي تحقق جامعهگیرد و طبق خواست سرمایه و سرمایهقرار می

1. Autoritarer Staat
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اي از هر کسی باید بر طبق همان سطحی از ذوق و سلیقه رفتار کند که از قبل براي وي تعیین و دسـته 
 ).90-102: 1385 محصوالت انبوه را برگزیند که براي افراد از نوع او عرضه شده است (نوابخش،

دارد. ایـن   داري ابزارهاي متعددي براي ساکت نگهداشتن مردم در برابر مشکالت زندگینظام سرمایه
اي پر کند که هیچ زمانی براي فکر کردن در خصـوص  ها را به گونهکند اوقات فراغت آننظام سعی می

مشکالت زندگی نداشته باشند و سپس با یک تجدید قوا، براي کار روزانه و یکنواخت فردا حاضر شـوند.  
-توان به تلویزیون، طالعباشند میاز جمله این ابزارها، که به اعتقاد آدورنو ارکان مهم صنعت فرهنگ می

دانـد. از  می ترین عناصر صنعت فرهنگبینی، ورزش و موسیقی اشاره کرد. آدورنو ورزش را یکی از مهم
-بندي کند، به سختی میاي معاصر را جمعهاي فرهنگ تودهترین گرایشنظر او اگر کسی بخواهد مهم

سازي تماشـاي  ). در صنعت فرهنگAdorno, 1986: 56تر از ورزش پیدا کند (اي حساستواند مقوله
ورزش تبدیل به ابزاري براي تفریح و سرگرمی شده است. افراد با دیدن مسابقات ورزشی، اوقات فراغت 

کنند و ذهن خود را به امور بیهـوده ماننـد طرفـداري از تـیم محبوبشـان مشـغول کـرده و        خود را پر می
کند داري به همین حد هم کفایت نمیشوند. نظام سرمایهموجود دور میبنابراین از تفکر انتقادي از وضع 

ها نهادینه کند. در ایـن خصـوص آدورنـو بـه موضـوع      کوشد تا اطاعت و تسلیم را در ذهن تودهبلکه می
بینی، این نکته نهفته است که سرنوشـت  هاي طالعدر پس تمام توصیه اوکند. از نظر بینی اشاره میطالع

ها ندارد بلکه به هیئت اجتماع وابسته است. اینان در واقع هدفی یچ ارتباطی به خواست و اراده آنافراد، ه
 ).143-144: 1388 جز خدمت به نظام سلطه ندارند (مصلح،
بینی ناپذیر اسـت و آرمـان   برد: یکی هنر اصیل که خالق و پیشهمچنین آدورنو از دو نوع هنر نام می

وي عبارت است از اعتراض دائمیِ امر خاص و جزئی علیه امر عام و کلـی، را  نهایی فرهنگ که از منظر 
اي است که هنـري اسـت   نگرد و دیگري هنر تودههایی آگاه میکند و به افراد به مثابه فردیتدنبال می

گیـرد، چراکـه در چنبـره صـنعت     پذیر که ذهن مخاطب را در اختیار خـود مـی  بینیالوصول و پیشراحت
اي گشته گیري جامعه انبوه و تودهفتار آمده و تبدیل به کاالیی به منظور مصرف انبوه و شکلفرهنگ گر
اي با تأثیر بر ذهنیت تفسیري فرد از موقعیت اجتماعی که در پسند و تودهصورت که هنر عامهاست. بدین

ـ  آن قرار گرفته است او را در حالتی از انفعال ایدئولوژیک قرار می هـایی چـونل ویژگـی دهد و بـا تحمی
شده یکسان و عدم تأثیر اجزاي فردي در کل اثر با تقویـت  پذیري و پیروي از الگوهاي شناختهبینیپیش

شـکل شـدن بـا دیگـران بـه تقویـت رونـد        دهی او به یکسان و همکارانه در فرد و سوقروحیه محافظه
پردازد. دارانه حاکم بر جامعه میایهاستاندارد کردن صنعت فرهنگ و در نتیجه تقویت مناسبات تولید سرم

دانـد، کـه بـا    در نهایت آدورنو تنها راه گریز از این چرخه معیوب فرهنگی را روي آوردن به هنر ناب مـی 
ناپذیري، دوري از تکرار کاذب و پیروي نکردن از الگوهاي مشابه یا یکسـان  بینیهایی چون پیشخصلت

 پـردازد (نـوابخش،  در نتیجه فردیت و عقالنیت راسـتین مـی   به تقویت ذهنیت خالق و نوآور مخاطب و
هاي مخالف (اپوزیسیون) جدیـد و  امکان آزادي فرد از قید سلطه را نه در ظهور گروه او). 90-88: 1385

-هایی از آنچـه مـی  دید، که واقعیات مسلم را با نشانهنه در آزادي جنسی، بلکه در کار هنرمند اصیل می
سازد. بنابراین، هنر اصیل نیروي بالقوه ویرانگري دارد و آدورنو آن را به عنـوان  رو میهتوانست باشد، روب
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دهـد کـه صـرفاً واقعیـت     در نقطه مقابل علمی قرار می -نگرانه حقیقتپویش آینده -شکل برترِ شناخت
 ).51: 1380 سازد (باتومور،موجود را منعکس می

 گیرينتیجه
پردازان این مکتـب  را به قلمرو فرهنگی متمرکز کرده است و نظریه مکتب فرانکفورت بیشترین توجهش

پـردازان  اند. عالقمندي این نظریـه خوانند، وارد آوردهمی» صنعت فرهنگی«انتقادهاي مهمی بر آنچه که 
و نه زیرسـاختار  » روساختار«ها را به مفهوم مارکسیستی در پرداختن به مبحث صنعت فرهنگ، توجه آن

نامنـد  می» ايفرهنگ توده« معموالًسازد. صنعت فرهنگی که همان چیزي را که عکس میاقتصادي، من
شـده و   چیـزواره کند، از سوي این مکتب به عنوان فرهنگ جهت داده شـده، غیـر خودجـوش،    تولید می

عنوان یک چیز واقعی تعریف شده است. دو چیز است که در این صنعت از همـه بیشـتر   ساختگی و نه به
انـد. مکتـب   ، آنها نگران دروغین بودن این فرهنگآنکهسازد. نخست پردازان انتقادي را نگران مینظریه

هاي داند که توسط رسانهمی گیرتودهبندي شده اي از افکار از پیش بستهانتقادي این فرهنگ را مجموعه
کننده، سرکوبگر و خرف کننده پردازان انتقادي از تأثیر ساکتکه نظریهیابند. دیگر اینهمگانی انتشار می

 این فرهنگ بر مردم، هراسانند.
انتقاداتی به نظریه انتقاديِ مکتب فرانکفورت و مبحث صنعت فرهنـگ مطروحـه از جانـب آنـان وارد     

هرچند اعضاي مؤسسه پژوهش اجتماعی فرانکفورت با وضع موجود جامعه مخـالف   اینکهاست. از جمله 
آنهـا، بـه اسـتثنايد شرایط حاکم بر جامعه را تغییر داد، امـا هـیچ کـدام از    بودند و اعتقاد داشتند که بای

هاي ارائه شده توسط مارکوزه نیز بـا تـدابیري کـه    حلو حتی راه اندحل در خوري ارائه ندادهمارکوزه، راه
 طور که در سـطور ایـن مقالـه نیـز ذکـر شـد،      داري اندیشید، خنثی شدند. براي نمونه هماننظام سرمایه
انگارنـد، ولـی ایـن    ها مفاهیمی چون عقل و آزادي را چون بخشی از واژگان اساسی خود میفرانکفورتی

آموزد جز آنکه بگویـد تـابع قـوانین    نمی» خرد دیالکتیکی«مکتب چیز چندانی به ما درباره تجلی واالي 
آزادي، صرفاً آنچـه   هم به جاي تعریف» آزادي«هاي اثباتی نیست. در مورد مقدار منطق و کیش دادهبی

دانیم که ایـن آزادي از جـنس آزادي بـورژوازي نیسـت،     کنند. میرا که آزادي نیست برایمان تعریف می
عـالوه آزادي مـورد نظـر    افزاید. بهوارگی بر شدت درد میچراکه آزادي بورژوایی به جاي درمان درد شئ

ورت این آزادي عین بردگی است. گویا ها هم نیست، چراکه به گمان مکتب فرانکفلنینیست-مارکسیست
عـالوه،  آدورنو بهتر از این دو روایت است، ولی چند و چون دقیق آن روشن نیسـت. بـه   نظر موردآزادي 
توانیم، به شکلی منفـی،  توان کرد. حداکثر میها را نیز به شکلی مثبت تصور نمیشهر مورد نظر آنآرمان

واقع اصول نظریه انتقادي چیزي جز دعوت به عملی ناروشن  به وراي جهان موجود دست یابیم. پس در
 .)414: 1387 نیست (کوالکوفسکی،

هـاي  از مـارکوزه، نـه تنهـا در جنـبش     غیر هبکدام از اعضاي مکتب فرانکفورت، باز هم عالوه هیچبه 
کردنـد  فاع مـی اي دا از نظریهنهعمل نیاوردند. آرادیکالی شرکت نکردند، بلکه حتی حمایتی هم از آن به

اي ها، در میان حلقهکه در قلب آن، پراکسیس و کنش انقالبی جاي دارد، اما خودشان زندگی در دانشگاه
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بسیار کوچک از یاران و همکاران را به هرگونه فعالیت سیاسی و درگیري در عمـل سیاسـی یـا انقالبـی     
-فورت را از آن رو که هیچ برنامـه ). لوکاچ پژوهشگران مکتب فرانک145: 1388 دادند (مصلح،ترجیح می

اي براي طبقه پرولتاریا ندارند و از آن رو که وضعیت حال را در متن تاریخ مناسبات تولید و نزاع طبقاتی 
نشـینی  انگ خردستیزي و خوش آنهاکند و به دهد کالً از هرگونه ادعایی بر مارکسیسم خلع میقرار نمی

راین از جمله انتقادهاي وارده بر این مکتـب ایـن اسـت کـه ایـن      . بناب)Lukacs, 1971: 19-21(زند می
نظریه متهم به غیرتاریخی بودن و بررسی انواع رویدادها، همچون پدیده صـنعت فرهنـگ بـدون توجـه     

. این نقد انتقاد قاطعی از هر نوع نظریه مارکسیستی است آنهاستاي چندانی به اوضاع تاریخی و مقایسه
هاي آغـازین حیـات   ). حال آن که پس از سال392: 1393 اي باشد (ریتزر،و مقایسه که ذاتاً باید تاریخی

دار بود، مطالعات تاریخی سهم چندانی در فعالیت را عهدهمدیریت آن 1مؤسسه، زمانی که کارل گرونبرگ
هاي مؤسسه همکاري نداشت. ایـن عـدم عنایـت بـه     مؤسسه نداشت و هیچ مورخی از نزدیک با فعالیت

به طور ضمنی با این برداشت مرتبط بود که مکتب فرانکفورت، با توجه به اینکه تحت نفوذ افکـار   تاریخ
آدورنو و هورکهایمر شکل گرفته بود، نظریه اجتماعی را صرفاً یا بدواً به مثابه نقدي بر زمان حـال تلقـی   

 ).81: 1380 کرد (باتومور،می
نطور که در سطور پیشین بیان شد، این است که این نقد بعدي که به مکتب فرانکفورت وارد است، هما

گیـرد. در همـین   مکتب با تأکید بر فرهنگ و طرح مبحث صنعت فرهنگ، عموماً اقتصـاد را نادیـده مـی   
پردازان انتقادي مایلند بگویند طبقه کارگر به مثابه نیرویی انقالبی، در اثر سلطه فرهنگی خصوص نظریه

داري، نابود شده است که موضعی در تضاد مستقیم هاي جامعه سرمایهو صنعت فرهنگ و سایر مکانیسم
 با تحلیل مارکسیستی سنتی است. 

در خصوص سطح فرهنگی و هنري تزریق شده به توده نیـز در آثـار مکتـب فرانکفـورت خصوصـاً در      
عتی و دیالکتیک روشنگري نکات ارزنده و درست متعددي در باب فرایند تجارتی شدن هنر در جوامع صن

نیز سرشت نازل محصوالت فرهنگی وابسته به بازار وجود دارد. ولی وقتی این نویسندگان گـامی پیشـتر   
دار شدن تجربه لذت ِ هنـري  طور کلی و خدشهکنند که این واقعیت به نزول هنر، بهگذارند و ادعا میمی

کند. اگر این ادعاي آنـان درسـت   گاه پاي استداللشان سخت لرزان جلوه مینزد توده مردم انجامیده، آن
مند بودنـد،  هاي فرهنگی برتري بهرهپذیرفتیم که روستاییان سده هجدهم از شکلبود، آنگاه باید میمی

شان کرد و تفریحات مبتذل و کاالهاي نـازلی را جانشـین   داري به تدریج از این لذت محرومولی سرمایه
ن است که به هیچ روي روشن نیست کـه روسـتاییان سـده    کرد که محصول ِ تولید انبوه بود. واقعیت ای

هاي محبوب و رقص، در قیاس با کارگران امروزي بـه  هجدهم به هنگام تماشاي مناسک کلیسا، ورزش
جستند. فرهنگ و هنر به اصطالح برتر، امروزه نه هنگام تماشاي تلویزیون از لذت هنري برتري بهره می

تري در اختیار مـردم قـرار گرفتـه و قاعـدتاً     سابقه به طرز گستردهحی بیتنها از میان نرفته، بلکه در سط
برنـد. بـه   توان داشت که شمار بیشتري از مردم، امروزه از این هنر و فرهنگ برتـر لـذت مـی   شکی نمی

1. Carl Grunberg



99

انگیز سبکی در سده بیستم را بـه سـلطه ارزش   کننده نیست که همه تغییرات شگفتعالوه این هم قانع
کند ظاهراً وضـعیت  ویل کنیم. آدورنو که در بسیاري از آثارش به نزول و سقوط هنر اشاره میاي تأمبادله

گوید هیچ منشأ و منبـع  داند. به دیگر سخن، میآوري تغییرناپذیر میفعلی را به شکل نومیدکننده و یأس
د حرف آخر نظریـه  قدرتی در کار نیست که بتواند هنر را در احیاي رسالت راستینش مدد کند. با این وجو

فرهنگ آدورنو ظاهرًا این است که ما باید اعتراض کنیم، گرچه در عین حال اذعان دارد که این اعتراض 
 اي نخواهد شد.مفید فایده

هاي آدورنـو نـه تنهـا در    اي جز قبول این حکم نداریم که اندیشهبا توجه به سطور مطروحه در باال، چاره
شهري مثبـت در چنتـه   ر یأسش، در تقابل با آن است. از آنجا که آرمانتداوم مارکس نیست، بلکه بخاط

: 1387 ندارد، ناگزیر واپسین پاسخش به سرنوشت بشر، فریادي نامفهوم است و الغیـر (کوالکوفسـکی،  
ـ هاي سنتی مانند باتـامور را وا مـی  ). انتقادهایی از این دست مارکسیست423-422 یـن نتیجـه   ه ادارد ب

شناسـی مـرده   اش و به منزله مکتب مارکسیستی یا جامعـه فرانکفورت به صورت اصلیبرسند که مکتب 
پارادایمی که شکست «کند: است. نظر مشابهی هم گرامشی دارد که نظریه انتقادي را چنین توصیف می

 دارد:) در همین زمینه بیان می1380). باتومور (392: 1393 (ریتزر، »خورده است
طـوروران تکوین و حتی در مراحل بعـدي حیـات خـود بـه    مکتب فرانکفورت در د" 

هـاي  فزاینده خود را از نظریه مارکس و از مارکسیسم کالسیک دور نگه داشته و بخش
گونه که تـاریخ  کننده) این نظریه را کنار نهاد. متفکران این مکتب همانوسیع (و تعیین

اقتصـادي نیـز بسـیار غفلـت     هـاي  را نادیده گرفتند یا آن را کنـار گذاشـتند، از تحلیـل   
ورزیدند... تنها اقتصاددانی که جایگـاهی محـوري در مکتـب فرانکفـورت اشـغال کـرد       

مکتب به تحلیل نظري  بود. بدین ترتیب 1دوست نزدیک هورکهایمر، فریدریش پولوك
داري توجه اندکی کرد و تحقیق یا مطالعه جدي و روند تکامل اقتصاد سرمایهیا تاریخی ِ

هـاي  هاي تاریخی از یک سـوي و از تحلیـل  ورت نداد... غفلت از پژوهشدر خوري ص
سـازد.  اقتصادي از سوي دیگر، مکتب فرانکفورت را به روشنی از مارکسیسـم جـدا مـی   
تـوانلیکن مشهودترین نقطه اختالف مکتب فرانکفورت با آنچه در مفهوم گسترده می

شود. مفهوم طبقه نه تنهـا در  یآن را مارکسیسم کالسیک نامید، در بحث طبقه دیده م
نظریه اجتماعی مارکس مفهومی بنیادین و در واقع به یک معناي مهم نقطه شروع این 

طور که اُسوفسکی خاطرنشان ساخت، به رود، بلکه این مفهوم هماننظریه به شمار می
ه صورت نماد کل آموزه وي و برنامه سیاسی منتج از آن در آمد. اما از طرف دیگر آمـوز 

توصیف شده بود. بنابراین با توجـه بـه    »مارکسیسم بدون پرولتاریا«مکتب فرانکفورت 
تـأثیر و نفـوذ آن بـه     1970هایی که در نظریه انتقادي موجود بود، از اوایل دهه کاستی

عمـالً   1973و هورکهـایمر در   1969آرامی رو به افول نهاد، در واقع با مرگ آدورنو در 
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هاي آخـر  ان یک مکتب متوقف شد. مکتب فرانکفورت در سالحیات این مکتب به عنو
بخش آن بود، فاصله گرفـت  حیات خود چنان از مارکسیسم، که زمانی منبع اصلی الهام

هاي متعدد آن باشد و حق آن را از دست داد که در زمره شاخه 1که به گفته مارتین جی
اینده از سوي اشکال جدید یـا  اي فزکل رویکرد آن به نظریه اجتماعی وسیعاً و به گونه

 "پذیرفته شده تفکر مارکسیستی به زیر سؤال برده شد.
مفرطی است که نسبت بـه بعضـی    گاهاًانتقاد دیگر به نظریه صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت، بدبینی 

داري قایل هاي مدرن دارد مثالً براي فرهنگ مدرن خصلتی صرفاً کاالیی و در خدمت نظام سرمایهحوزه
را در تقابل شود را نادیده گرفته و حتی آنست و بسیاري از خدماتی که در جامعه به شهروندان ارایه میا

پردازند. این می داند و با رویکردي کامالً رادیکالیستی به نفی دستاوردهاي مدرنیتهبا خواست انقالبی می
کننـدگان کاالهـاي   براي ایـن دریافـت  ها در مقابل صنعت فرهنگ، انفعال مطلق تودهنظریه با اعتقاد به 

اي مـدرن را  و کـل فرهنـگ تـوده     گذاردگونه مقاومت و قوه تشخیص و تمیزي باقی نمیفرهنگی هیچ
از دید بسـیاري   کند. اماداري تلقی میفرایندي تحمیلی، غیر خودجوش و در خدمت تضمین نظام سرمایه

فرهنگ انبـوه و   ،رویکرد مطالعات فرهنگی منظراز  نظران این عقیده چندان دقیق نیست، مثالًاز صاحب
نشئت گرفته فقط فرهنگ عامه را نه  شود. این رویکردنتیجه صنعت فرهنگ تلقی نمی هپسند یکسر عامه

اي مبتنی بلکه موازنه ،داندداري میسازي سرمایهتحمیل شده از طرف صنایع فرهنگ از عامه، و نه صرفاً
که هم  داندبرتر می نیروهاي از نیروهاي فروتر و ايو فرهنگ عامه را آمیزه بر مصالحه بین این دو کرده

ویژگی آن مقاومت و ادغام است و هم شامل سـاختار و هـم شـامل کنشـگري      ؛تجاري است، هم اصیل
). همچنین 21: 1386باشد (استوري،نیز میواجد نوعی کنشگري و اصالت بنابراین، این فرهنگ  شود.می

داري متأخر پرداخته اسـت،  ي که به بررسی ماهیت و تأثیر ایدئولوژي مسلط در جامعه سرمایهادر مطالعه
انـد (در  هاي انتقال ایدئولوژي به خوبی تکامل یافتـه شود که در حالی که مکانیسمچنین نتیجه گرفته می

ولوژیک طبقـات  مقایسه با جوامع پیشین)، لیکن تنها تا حدودي مؤثر هستند و دربـاره حـدود ادغـام ایـدئ    
کـم در  زیردست غلو شده است و نیز اینکه بـا مشـاهده عـدم انسـجام در درون جوامـع مختلـف، دسـت       

کنـد، تردیـد ایجـاد    خصوص قدرت مطلق صنعت فرهنگ و نقشی که این پدیده در حفظ سلطه ایفا مـی 
یتانیایی اشاره کـرد  بر فرهنگیهاي توان به بررسییا براي مثالی دیگر می ).59: 1380 شود (باتومور،می

هاي تجربی درباره میزان اسـتقبال از  پسند هواداري کرده است. بررسیکه از اعتبار سیاسی فرهنگ مردم
انـد کـه آدورنـو    تر از آن چیزيتر و باتشخیصهاي عادي انتقاديدهند که آدماي نشان میفرهنگ توده

 ).86: 1394 کرد (اسمیت،تصور می
آیـد کـه توسـعه تکنیکـی     ان داشت که از تحلیل آدورنو و هورکهایمر چنین برمـی در همین زمینه باید بی

تـر شـدنتر شـدن رسـانه و تبلیغـات و منفعـل    رسانه و تبلیغات فراروندي است در جهت هرچه یکسویه
در ایـن خصـوص نیـز بسـیاري از متفکـران و      اي. مخاطب و در نتیجه استحاله سوژه در فرهنـگ تـوده  

1. Martin Jay
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ارند که با گسترش و تنوع ابزارهاي ارتباطی و تبلیغاتی، صنعت فرهنـگ حتـی قـدرت    دمنتقدان بیان می
تـر، همیشـهتر شده است و این افیـون بسـیار فـراوان   نهایت پیچیدهبسیار بیشتري نیز کسب کرده و بی

در آنقدر دلمشغول آن بودند و ابزارهـایی کـه   پردازان انتقادي تر از آن است که نظریهحاضرتر و پیشرفته
مارا به مصرف کردن وادارند بسـیار   تر و توان آنها براي آنکهباشد بسیار پیشرفتهکنندگان میاختیار آگهی

توانیم خرید هاي (هم واقعی و هم مجازي) بسیار بیشتري وجود دارد که میزیادتر است و زمان و جایگاه
پـردازان  معناست که همانگونه که نظریـه  به بدین اینهاخود را در آن انجام دهیم. به اعتقاد این منتقدین 

داشتند، عالقه و فرصت بسیار کمتري براي تفکر و عمل انقالبی وجود دارد و مکتب فرانکفورت بیان می
اند و بیش از حد سرگرم خرید کـردن و  یا بیهوش حسبیاي بیش از حد هاي تودهمردم به واسطه رسانه

باشند که بتوانند درباره انقالب چنـدان بیندیشـند، چـه    یدها میهاي این خرکار کردن براي تأمین هزینه
اي که باید بدان ). اما نکته198-199: 1389 (ریتزر،هایی عمل کنند که براساس چنین اندیشهرسد به آن

هاي اجتماعی رو به رشد تجدیدنظر در این توجه داشت این است که امروزه، پدید آمدن اینترنت و شبکه
آورد. سـاختار فنـی ایـن رسـانه جدیـد دقیقـاً در جهـت        ویژه از وجه تکنیکـی آن الزم مـی  هنظریات را ب

هـاي  اي است که در زمان آدورنو و بعد از او، تحـت اداره قـدرت  سویههاي یکاقتدارزدایی از همه رسانه
ورده است. هنوز حاکم بودند. اینترنت این قدرت سلطه را به زیر کشید و از باال به پایین و به میان مردم آ

-). اینترنت و سایر ابزارها و رسـانه 120: 1390 البته آینده این تحول محل بحث و تردید است (جمادي،
کم به ظاهر از بـین بـرده اسـت، بـه     سویه بودن مرجعیت تولید فرهنگ را دستهاي نوینِ ارتباطی، یک

در ایـن خصـوص اعـالم نظـر      کـه  نظرانـی صاحبهمین جهت شاید نظریه آدورنو و هورکهایمر و سایر 
هاي ارتباطی جدید با فـراهم نمـودن   اند نیازمند بازنگري و تجدید نظر باشد. امروزه ابزارها و رسانهنموده

امکان برقراري ارتباط رو در رو براي کاربران بیشمار و فزاینده خود، گویی مونولوگ از بـاال بـه پـایین و    
-گیري از آن شدت و جهت حرکت و ذائقه تودهرسانه با بهرهاي که صاحبان سرمایه و صاحبان طرفهیک

دهد و این امکان را مهیـا  کردند جاي خود را به دیالوگی افقی میان شهروندان جوامع میها را کنترل می
تـر و  هاي تزریقی از باال به پایین، بـه شـهروندانی فعـال   که شهروندان منفعل و صرفاً پذیراي پیام هکرد

تر هستند، هم ها هم براي طیف وسیعی از شهروندان در دسترستر تبدیل شوند. این رسانهجویانهمداخله
باشد و امروزه منـابع و منشـأهاي متعـددي بـراي تولیـد و      ها صرفاً در اختیار طبقه حاکمه نمیکنترل آن
ابع متعددي کـه  تواند با آزادي بیشتري از میان این مناي که شخص میها وجود دارد به گونهانتقال پیام

تواند به کمـک ایـن   که خود شخص میدیگر همسان و مشابه نیستند دست به انتخاب بزند و مضافاً این
 ابزارها تولید پیام و تولید رسانه کند.

انجامد ها و فرهنگ ملی میها به تضعیف خرده فرهنگالبته نکته مهم این است که گسترش این رسانه
سازي و مشابهت در پیش است، اما با این تفـاوت کـه اینـک    ه سوي یکسانو این پروسه نیز گویی رو ب

 دیگر فرستندگان فرهنگ محصور در یک قشر و اقلیت قدرتمند و صاحب سرمایه و امکانات نیستند. 
-هاي حاکم در جوامع، در مقابل چـه مـی  العمل نظامشود این است: عکسسؤالی که در اینجا مطرح می

و سـایر   -داريهایی که مبتالبـه نظـام سـرمایه   توان گفت: همچون سایر بحرانمی تواند باشد؟ در پاسخ
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پرداختـه   جـویی هایی داشته و به چارهحلشده و این نظام براي بقاي خود همواره راه -هاي حاکمهقدرت
جـویی  و حتی ممکن است این نظام با چاره العمل آن بودنیز باید منتظر عکساست، در این مورد خاص 
 برداري قرار دهد.و مورد بهره کند مقاصد خود هدایت راستايمناسب، این امکان را در 
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 جوي علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاهمعرفی 

 و معـدنی  منابع دارویی، و غذایی منابع تجارت، نقل، و حمل لحاظ به دریاها و ها اقیانوس از برداري بهره
 امـروز  جهـان  در اي ویـژه  بسـیار  اهمیـت  از سـاحلی  کشـورهاي امنیت و هوا و آب وضعیت در آن نقش

 .است برخوردار
 دریاي آبــی هاي کرانه را ایران نسرزمی قلمرو از اي گسترده  پهنه که این به توجه با و اهمیت این به نظر

 کیلـومتر  5700 از بـیش  داراي ما کشور که نحوي به ؛دهد می تشکیل عمان دریاي و فارس خلیج خـزر،
 جمهـوري  در سیاقیانو و دریایی علوم مختلف ايهزمینه در الفع یمل نهاد یک وجود است، ساحلی خط

 .است بوده برخوردار راهبردي اهمیت از همـواره ران،ای اسالمی
 و تحقیقـات  علـوم،  وزارت بین گرفته صورت توافق به توجه با شناسی اقیانوس ملی مرکز اساس، این بر

 سسـی أت 1370 ســال  اواخـر  در) ویونسک( متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی، ســازمـان و فنــاوري
ــا کشــور، عــالی آمــوزش گســترش شــوراي 1388 الســ در و شــد ــه آن يارتقــا ب ــی سســهؤم« ب  مل

 .کرد قطعی موافقت »شناسی اقیانوس
 امنـاي  تئهی عادي نشست نوزدهمین در شناسی، اقیانوس ملی مؤسسه سیسأت سال دومین و بیست در

 سـترش گ شـوراي  1392 خــرداد18 مورخ جلسه و 1392 ماه اردیبهشت 25 مورخ پژوهشی یک منطقه
 جـوي  علوم و شناسیاقیانوس ملی پژوهشگاه به شناسیاقیانوس ملی همؤسسـ ارتقــاي با عالی آموزش
 .شد موافقت ايمنطقـه مرکز یک و ملی مرکز سه و پژوهشکده سه شامل

 دازان مچش
 قايارت است، شده تدوین 1404 ایران هايبرنامه اهداف با سازگار پژوهشگاه این هايفعالیت انداز چشم

 و اقیانوسـی  فنـاوري  و مهندسـی  انسـانی،  علوم پایه، علوم مطالعات قلمرو در ملی برتر پژوهشگاه به آن
 و منطقـه  در جوي علوم و شناختیاقیانوس مطالعات حوزه در پیشرو نهادي به آن تبدیل کشور، در جوي

 .است جهانی عرصه در پاسخگو و معتبر مرجعی
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 وریتمأم
 هـاي  برنامه انجام با که است آموزشی و پژوهشی نهادي جوي علوم و شناسیاقیانوس ملی پژوهشگاه •

 و ملـی  نیازهـاي  بـه  علمـی  رسانی  خدمات و پژوهی سیاست آموزش، فناوري، پژوهش، قلمرو در مربوطه
 ؛بود خواهد پاسخگو جوي علوم و شناسی اقیانوس عرصه در المللی بین

اقیـانوس  حـوزه  در اي توسعه و کاربردي بنیادي، هاي شژوهپ انجام پژوهشگاه این پژوهشی موریتأم •
 ؛است جـوي علوم و شناسی

 همچنـین  و غیررسـمی  و رسـمی  صـورت  دو بـه  پژوهشـگاه  ایـن  آمـوزي  مهارت و آموزشی مأموریت •
 ؛است عمومی و تخصصـی هاي آموزش

فنـون  و علـوم  بـا  مـرتبط  هـاي  فناوري توسعه در مشارکت و شناخت پژوهشگاه این فناورانه موریتأم •
 ؛است جوي و اقیانوسی

 ربـط  ذي ملی نهادهاي به پژوهشی هاي برونداده هئارا طریق از پژوهشگاه این پژوهی سیاست موریتأم •
 و اي منطقـه  ملـی،  سـطوح  در و جـوي  و اقیانوسـی  دریـایی،  امـور  در سـازي  تصـمیم  بهبود براي کشور

 ؛است المللی بین
 کـاربران  بـه  فناورانـه  و پژوهشـی  -علمـی  دستاوردهاي عرضه اهپژوهشگ این رسانی خدمات موریتأم •

. است

 کلی اهداف
 ارائـه  همچنـین  و جـوي  و اقیانوسـی  علـوم  به مربوط هايزمینه تمام در پژوهش گسترش و توسعه -1

 سیاسـتگذاري  بـه  کمـک  و کـار  محصـول  کـردن  اقتصادي دریایی، منابع از بهتر استفاده براي پیشنهاد
 ؛جوي و دریایی فناوري و پژوهش دانش، سطح ارتقاي نیز و دولت هايبرنامه چارچوب در کشور دریایی

 و فنـاوري  توسـعه  و پـژوهش  هـاي فعالیت يارتقا براي مناسب هايساخت زیر ایجاد و سازيزمینه -2
 ؛جوي و دریایی فناوري و علوم زمینه در نوآوري

 .پژوهشی دستاوردهاي سازيتجاري -3

 پژوهشی هايوهگر و هاپژوهشکده
 دریایی علوم پژوهشکده .1
 ؛دریا راهبردي مطالعات و حقوق گروه •
 ؛ادری یزیست ومعل روهگ •
 .دریا غیرزیستی علوم گروه•
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 جوي علوم پژوهشکده .2
 ؛ارید -واه ايهدهپدی گروه •
 ؛اسیشنـماقلی روهگ •
 .جوي بینیپیش گروه •

  دریا مهندسی و فناوري پژوهشکده .3
 ؛دور راه از سنجش و اقیانوسی هاي داده گروه •
 ؛ساحلی شناسی اقیانوس گروه •
    .دریایی فناوري گروه •

 ايمنطقه و ملی مراکز
 ؛دریایی مخاطرات هشدار و بینی پیش ملی مرکز •
       ؛دریایی و اقیانوسی هاي داده ملی مرکز •
  ؛آسیا غرب شناسی اقیانوس اي منطقه مرکز •
 .جنوبگان تحقیقات ملی مرکز •

 پژوهشی مراکز
ـ  دانیمیـ  هـاي  فعالیـت  توسعه براي جوي علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه  ایسـتگاه  ارچهـ  اییدری

 .است ردهک ردای ارچابه و اسبندرعب بوشهـر، نوشهـر، رهايشه در یپژوهش

 یالمللبین هايیتفعال
-گسترده المللیبین هايفعالیت پژوهشگاه این جوي، علوم و ناسیشاقیانوس فرامرزي ماهیت به توجه با

 عهـده  بـر  را اقیانوسی و دریایی جهانی مجامع ترینمهم از برخی ايمنطقه و ملی نمایندگی و داشته اي
 ایـن  همکـاري  با مختلف آموزشی هايوکارگاه هادوره سمینارها، ها،همایش تاکنون پژوهشگاه این. دارد

ـ  نهادهاي ترینمهم. است دهکر برگزار المللیبین و ايمنطقه ملی، طحس در نهادها  ایـن  کـه  المللـی ینب
-بـین  کمیتـه  ،1کویونس اسیشناقیانوس دولتی بین کمیسیون: از عبارتند دارد همکاري آنها با پژوهشگاه

 ،3هنـــد  انوساقی همنط در اقیانوسی بانیدیده جهانی سازمان ،2اقیانوسی اطالعات و هاداده تبادل المللی
 یایجغرافیـ  اتاطالعـ  انهسـام  ،4هند اقیانوس منطقه در آن راتاث وکاهش یسونام هشدار جهانی هسامان

1  . IOC-UNESCO
2. IODE
3  . IOGOOS
4. IOTWMS
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 ایـن  3جنوبگـان  تحقیقـات  علمی کمیته و 2مرجانی هايآبسنگ پایش جهانی شبکه و 1اقیانوسی زیستی
 مرکـز  و است 4اسالمی کشورهاي شناسیاقیانوس فناوري -علمی شبکه ملی مرجع همچنین پژوهشگاه

 پژوهشـگاه  این در نیز عمان دریاي و فارس خلیج حوضه در 5شناسیاقیانوس المللیبین سسهؤم عملیاتی
 .دارد قرار

 اه آزمایشـگاه
 :است زیر هاي زمینه در مجهــز آزمایشـگاه چهار داراي جوي علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه

 ؛ادری یشیمـ گاهآزمایش •
 ؛دریا شناسی زیست ایشگاهآزم •
 ؛دریا شناسی زمین آزمایشگاه •
 .دریایی عملیات واحد و دریا فیزیک آزمایشگاه•

 3 شماره اعتمادزاده، دشهی خیابان غربی، فاطمی خیابان: پژوهشگاه نشانی
 66 94 48 73 - 5: تلفـن                                14118 - 13389: دپستیک
 www.inio.ac.ir: اهوبگ 

1. OBIS
2. GCRMN
3. SCAR
4. INOC
5. IOI
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A Review and Critique of the Culture Industry in 
Frankfurt School 

(With an Emphasis on Theories of Horkheimer and Adorno) 

Amir Farokhvandi1 
Fateme Parsi2 

Abstract 

The critical theory of the Frankfurt school is the product of those German 
neo-Marxists who criticize the economic determinism of Marxist theory and 
its one-dimensional emphasis on economic factors. Instead of economic 
factors, their discussions were mainly focused on the cultural level. 
And its theorists to believe that in the modern world, the origin of the 
domination has moved from the economy into the realm of culture. 
The term of ‘Culture industry’ has been named by Adorno and Horkheimer. 
In which a standard culture of top-down production and through the media, 
such as consumer goods, to be given to the masses and with the unification 
of the masses and generate false needs, serves the dominant hegemony. 
Adorno's solution is turning to pure art that causes failure to follow similar 
patterns and thus boost the creative mind and true individuality and 
rationality. 
The research methodology adopted in the present study is analytical-
descriptive method. The paper attempts to review the issue of cultural 
industry in the Frankfurt School with an emphasis on theories of 
Horkheimer and Adorno. Finally, this theory will be criticized from various 
aspects. 

Keywords: Culture industry, Mass culture, Media and Publicity, Control 
and Surveillance, Formal rationality, Awareness and Freedom of Activists. 
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Environmental effects of chemical inputs price 
dumping on agricultural products 

Sepideh Babania1 
 Mohammad Hasan Vakilpoor2*

Abstract 

Given the importance of productive resources in cultivation of agricultural 
products, planning and management for optimum resource utilization is of 
great improtance and in this regard appropriate policies are required. One of 
the policies that have been proposed in recent years in the field is targeted 
subsidies policy.Initiate limited resources in agriculture and the need to 
increase agricultural production in response to high consumer demand cause 
to strain on the environment and harming it. Critical limit this pressure is 
mainly for the widespread use of chemical inputs, accordingly most 
important aspect of environmental disturbing agricultural practices is usage 
of agricultural inputs especially chemical inputs. The study is a reviewing 
method through the existing data on reputable sources related to agriculture, 
such as books, magazines and other scientific research published and 
Internet was used. So examines the importance of implement productive 
resources, especially chemical resources in agricultural products, the 
concept of subsidy inputs is also examined. Finally for getting better results, 
it was recommended to establish free extension- education Methods for 
farmers in the previous context.    

Keywords: Chemical inputs, Policy advocacy, Environmental, Agricultural 
products. 
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People’s contribution toward renovation to run-
down urban areas 

Navid Behrouz1 

Abstract 

Undoubtedly, people’s participation is a contributing factor in the process of 
urban renewal. Rehabilitation and improvement to run-down urban areas 
will not be entirely possible if residents of such areas are not engaged or 
even involved in decision-making processes and executive affairs by 
creating trust and reliance. Hereupon, increasing rate of exhaustion and lack 
of quality in the urban areas- central part of Khalkhal City in particular- 
leads into migration of well-off locals and being replaced by less well-off 
people. Thus taking public contribution into consideration shall play a 
crucial role in fixing dilapidated urban areas. Given the issues raised, this 
article tries to find out the amount of citizen’s participation in restored 
central areas of Khalkhal City and the efficiency of this contribution in 
enhancement of quality and  stability of studied areas through utilizing 
different methods of research and study such as documentary, observational, 
interviewing and data analysis. Based on study results, taking people’s 
participation in the process of urban renewal into account, will have a 
conclusive importance in succession of amelioration projects. 

Keywords: Improvement, people’s participation, sustainable development 
and central areas of Khalkhal City.   

1. Ph.D. student in Urban Engineering at Tehran Azad Islamic University, Science and
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A Scientific Approach to the Press: 
A Content Analysis of Editorials of the Four 
Newspapers: Shargh, Kayhan, Hambestegi and Jomhouri 

Nasser Ali Azimi1 

Abstract 

Today’s press contents can easily guide the intellectual and ideological 
orientation of the society. Given the circumstances, the discussion about 
how to deal with the content of newspapers is of particular importance. One 
of the most important challenges in the country’s press industry is the lack 
of attention paid to scientific approaches which can lead to providing the 
intended articles without a systematic form and based on principles of 
propaganda rather than logic for the audience. This paper attempts to 
address the above-mentioned challenge. 

In this research content analysis methodology was adapted to analyze the 
processes and scientific orientations of newspapers’ articles. The sampling 
was carried out by the classification method and a statistical sample was 
established in the four newspapers Shargh, Kayhan, Hambestegi and 
Jomhori .Given the large amount of information, according to Stempl’s 
theory 24 title headings were chosen from each newspaper. A total of 94 
title headings have been reviewed and analyzed. The findings show that, 
when there is a scientific approach, Joumhourie newspaper had the highest 
percentage at 71 percent followed by Shargh at 71 percent, Hambastegi at 
67 percent and Kayhan at 64 percent. 

Keywords: Content analysis, the press, Scientific approaches, Critical, 
Scientific orientation. 
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Uniqueness or Diversity in Curriculum 
Development 

Masoud Ariannejad1 

Abstract 

One of the main concerns and issues in all levels of education in Iran is the 
possibility of curriculums diversity as an alternative better way for replacing 
by central unique curriculums development. In other words we usually 
expose with a central unique curriculum for each part of the national and 
general education and prohibiting curriculum diversity. The problem is 
because of these unique centralized curriculums may lose their live 
flexibility for encountering the new necessities and situations. This 
encourages curriculums experts or specialists to propose for extending more 
freedom in presenting new and up to date curriculums depending the social 
and economic requests. Sure this may be done by national and well known 
centers such as high ranked universities and institutes to provide dynamic 
curriculums so as to admit new horizons of knowledge, new needed skills 
and economy demands. In this article we address these notions and ideas 
and try to provide an introductory content for to encourage a scientific 
national dialogue in this respect. 

Keywords: Curriculum Development, University, Knowledge, Education 
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Traditional models of the public communication 
of science and Crimean Congo Hemorrhagic 

Fever in Iran (2017) 

Seyedeh Zahra Ojagh1 

Abstract 

Media are the main actors in public communication of science (PCS) that 
they could change awareness, cognition, attitude, and behavior. Lewenstein 
(2003) described four common models of PCS which included Deficit 
model, Contextual model, Lay-public model, and Public participation 
model. 
 The main objective of the first two models is increasing the level of 
individual science literacy, and public understanding. The goal of the other 
two models is empowering public and local groups, i.e. they try to improve 
interaction between scientific knowledge and other types of the knowledge, 
and participation in order to offer solutions for issues and problems that 
science seeks to resolve them. 
In the last two models, the issue of public understanding is related to social 
communications. None of these four models are superior to the other, and all 
of them have their strengths and weaknesses. So, according to the intention 
of PCS, it may apply one of the models. This paper describes attributes of 
the two first models by reviewing theoretical and experimental works, and 
puts forward an analysis for domination of deficit model on how to inform 
about Crimean Congo Hemorrhagic Fever. 

Keywords: Public communication of science, Deficit model, Contextual 
model, Science literacy, Crimean Congo hemorrhagic fever. 
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An index for measuring cultural distance of 
“Science” and “the public” in Isfahan  

(Case study: Astronomy) 
Zahra Maher1 

Abstract 

Penetration and diffusion of ideas and scientific rules among the public 
develops slowly. A new constructed scientific idea by experts, even when is 
accepted in the special scientific community, takes a long time to reach to 
the public. It took almost 100 years that simple scientific data such as 
ground rotation, which is considered obvious today, become an accepted 
truth among the public. However, the speed of information and ideas 
diffusion is very various in different parts of the world.   
This article aims to present a method for measuring the cultural distance 
between the public thinking and the concepts of astronomy. Therefore, the 
basic aim of this paper is measuring the distance between the scientific 
concepts of astronomy and the public awareness. The main question which 
is examined in the present article is “how much is the cultural distance 
regarding different scientific concepts of astronomy and how long it take a 
scientific idea accepted by the public and become universal?” 
The population aged from 15 to 79 years old in 15 districts of Isfahan in 
2016 has been addressed in this study. The method of sampling is quota 
sampling which categorized the population based on the indicators such as 
“gender”, “age” and “district”, and 630 questionnaires were distributed 
among the participants. The data analysis was done using SPSS and a 
method was offered for measuring the distance scientific idea and the public 
perception of that idea. The distance is measured based on years of formal 
education. It seems that factors such as complexity of a scientific 
phenomenon, the duration of life cycle of that phenomenon and the 
influence of it on the citizens daily life impacts the cultural distance between 
scientific idea and the public perception. 

Keywords: Public perception of science, Cultural distance, Science, The 
public.  
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