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 در رثاي مقاله؛

»1هشت نسل مقاالت اصيل علوم انساني در ايران«

*مقصود فراستخواه

و برنامهعضو  ريزي آموزش عالي هيأت علمي مؤسسه پژوهش

15/12/97تاريخ پذيرش:12/10/97تاريخ دريافت:

 چکیده

كننده به يك پارادوكس تبديل گشته است. رشد علمي در ايران فريبنده شده است. نماگرهاي غرورآميز آن به همراه شواهد نگران
ميها نشانه اي متناقض از آن و نرخ رشد برابر شده50ست با پنجاه هزار مقاله علمي كه در طي بيست سال، رسد. ايران كشوري
و كره آن از بـه مجلـه غالبـا 1800تركيه گوي سبقت ربوده است. نزديك بـهو كشورهايي با روند توسعه پرشتاب همچون چين

مقمي همچنان ساالنه انبوهي مقاله را به آرشيو دانش ايراني صورت فصلنامه، 20االتي كه چند ميليون استناد خورده است. افزايد.
و اجتمـاعي جهـان نوشته شده است. المللي درصد مقاالت علمي ايرانيان با يك نويسنده همكار بين سهم ايران از دانـش انسـاني

در4/0برحسب انتشارات مقاالت از حدود در7/0به 1391درصد كـ«افزايش يافته است. دور تندي است: %1397 ن يـا منتشـر
و 1000اما حاصل چيست؟ ماشين عظيمي كه گردشي ماليِ ساالنه باالي».مضمحل شو ميليارد تومـاني در پشـت آن قـرار دارد

ايِ شود، مدل كارخانهمي بيش از هشتاد هزار هيأت علمي تأمين سوختش با هشتصد هزار دانشجوي تحصيالت تكميلي به عالوه
و استادمي(دانشجو است» استاد-دانشجوتوليد اتوماتيك مقاله به شيوه« آن يي استها نامه يش آيينها دنده بيند). چرخمي نويسد
و مدركمي مقاله كه ومي دهد، دوبارهمي شمارد و بارديگر همچنـانمي شمارد رتبه تعيينمي دهد، بازمي مرتبه علمي شمارد كند

ا و بازهم شمارش. گاهي حتي آثاري وز فسادي نظاماسطورة شمارش؛ شمارش  كنـد.مي انتشار اين مقاالت رخنه مند در كار توليد
و تأثيراما يك چيز همچنان در هاله ابهام مانده است: آگـاهي ملـي اجتماعي اين مقاالت چيست؟ چه كمكي براي ترويج دانـش

چهميه پايدار اين سرزمينتوسعو زندگي روزمره مردم در گوشه كنار مناطق كشورو كند؟ چه مددي به عملمي ايرانيان رساند؟
و اجتماعي در اين ميان كجاي قضـيه دهد؟مي ارزش افزوده ملي به دست كيبـرا انـد؟ مقاالت علوم انساني كيـتيـفيآزمـون

نكيوجود دارد.ها عملكرد، انواع راه ا تا به امروز گذشتهمعيار از با عملكرد آنهاسهيمقازيراه ـ اسـت. در ل مقالـه هشـت نسـني
طيو اجتماعيعلوم انسانليمقاالت اص رسةدوسديكه به عنـوان عملكـرد استدهيگذشته تا به امروز از اختر تا بخارا به چاپ

و پـيپيبا عنوان علميكه در مجالترديگمي ! قراريمقاالت رسميجارةنقد انبوهيبراييمبنامعيار  شـوند. مـي منتشـريدر
مي نوع گرايشاحتماال دست كم ده و آسيب زا سبب شكلي از اينرسي به شود يمقاالت علوم انسـانياجتماع تأثيروتيفيك اميد

كمدهدمي را كاهشياجتماعو ، يـي گراتي، رسمييگراشتيمع،گرايي، عرضهييگرا دولت،ييگرا مناسك،ييگرا صورت،گراييتي:
وظييگرا رفتار .ييگرا برج عاجوييگراتيريمد،ييگرافهي/

 خط معيار كيفيت، موانع بر سر راهاجتماعي،و اثربخشي مقاالت، ترويج دانش، علوم انساني علمي، اسطورة شمارش، رشد ها: کلیدواژه

و مطالعات فرهنگي است.» رح اعتالط«. اين مقاله برآمده از تحقيق مؤلف درباره اثربخشي علوم انساني براي1  در پژوهشگاه علوم انساني
*. m_farasatkhah@yahoo.com 
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 مقدمه.1

 بيان مسئله؛ جرم بحراني در رشد علمي ايران

و بويژه كيفيت پژوهش اجتماعي آن در ايران تأثيرهاي علمي
هـاي پـايينو از اين جهـت در رتبـه برانگيز است بسيار بحث

» خلق دانـش«ترين آثار جهاني قرار داريم. مقاله يكي از مهم
مي به و در آن طي دو دهه گذشـته رونـدي از رشـد شمار آيد

اصـال شود اما موضـوع چشمگير در عملكرد ملي مشاهده مي
طور كلي مسأله ايران اين اسـت كـه به اين سادگي نيست. به

از اتي مهم در سطح جامعه اتفـاق مـي از يك سو تغيير و افتـد
و تنـاقض  آميـز سوي ديگر اين تغييرات نامتجانس، نـاهمگن

و هـم  و از يكپـارچگي، تقـارن افزايـي الزم برخـوردار هستند
در مـي نيستند، بخشي از تغييرات با بخشـي ديگـر  و سـتيزند

 شوند. تبديل مي1»جرم بحراني«نتيجه به يك 

اين مقاله، از طرفي رشد كمي بسـيار در موضوع مورد بحث
غرور برانگيزي در تعـداد مقـاالت علمـي بـه عنـوان يـك 

يها شناسي از تحوالت ايران از حيث افزايش آموزش نشانه
هـا، نامـه دانشگاهي، دانشجويان تحصيالت تكميلي، پايـان

از رساله و به چاپ رسـيده و مقاالت مستخرجه هاي دكتري
و بينيمميآنها حاصل جمع كه در نشريات علمي پژوهشـي

و خـارج طـي دو دهـه گذشـته انتشـار  مستند شـده داخـل
و مورد استناد قرار گرفته يافته اند. از طرف ديگـر در ايـن اند

اي مفـرط از پـارادايم تغييرات كه عمدتاً بـه صـورت نمونـه 
دهنـد، خـود را نشـان مـي2»منتشر كن يا مضمحل شـو«

تر ترديدهايي بـويژه آنهـا ديـد در كيفيـت جدي وجود دارد؛

 
1. Critical Mass 
2. Extreme example of the "Publish or Perish" paradigm  

را آنهـاو احياناً برخي شواهدي كـه آنها اثربخشي اجتماعي
و كژكاركردي  دهد.مي ها قرار در مظان انواع فساد علمي

و منفـي بدين ترتيب در داستان علم در ايران تغييرات مثبت
و از يكپارچگي الزم برخوردار نيسـتند. بـه به هم آميخته اند

توان با اطمينان كافي از يـك توسـعه نمي كه اصالاي گونه
و پايدار علمي در ايران سخن گفت.  متوازن، اساسي، درونزا

وجـود دارد. هـا براي آزمون كيفيت يك عملكـرد، انـواع راه 
با عملكـرد گذشـته اسـت. در ايـن آنها يك راه نيز مقايسه

و اجتماعي كه  مقاله هشت نسل مقاالت اصيل علوم انساني
گ طي دو ذشته تا به امروز از اختر تـا بخـارا بـه چـاپ سدة

رسيده است مبنايي براي نقد انبوهة جاري مقاالتي رسـمي! 
گيرد كه در مجالتي بـا عنـوان علمـي پـي در پـيمي قرار

 شوند.مي منتشر
ع به جهتي مي لمـي در ايـران سـخن توان از يك دورخيـز
از20گفت كه طي  ، تعـداد مقـاالت 2018تـا 1997سـال

به 1000علمي از مقاله رسـيده اسـت. يعنـي 50000مقاله
و نرخ رشد آن حتي كشورهاي بـا رونـد 50 برابر شده است

و تركيه را نيـز پشـت  و كره جنوبي توسعه سريع مثل چين
دانش، از سر گذاشته است. به نحوي كه سهم جهاني ما در 

به1/0 طور كـه همان]1[3درصد ارتقا يافته است6/2درصد
مي1در جدول  هزار50كنيم بيشترين فراواني اين مشاهده

 ) و سـپس بـه دو حـوزه40مقاله بـه حـوزه علـوم پايـه (%
(هر كدام»فني مهندسي«و» پزشكي« از22، درصد)، بعـد

 ) و علـوم محيطـي و نهاي10آن حوزه كشاورزي تـاً درصـد)
) و اجتماعي .درصد) تعلق دارند5علوم انساني

. ايران يك درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده است ولي3
ميدرصد دانش جهاني را البته به حساب انت6/2  كند. شار مقاله، توليد

به شاخص1جدول  هاي رشد كمي علم در ايران . نگاهي

1397تا1376رشد مقاالت علمي در ايران از
13761397شاخص

100050000تعداد
از جهان 1/06/2درصد

در گروه هايتوزيع
(درصد) مختلف

و مهندسيپزشكيپايه علوم انساني، اجتماعيكشاورزي، علوم محيطيفني
412222105

از داده و برگرفته Azadi, et.al., 2019هايتهيه شده توسط نويسنده
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و حتي همكاري هاي علمي اين رشد با افزايش استناد علمي
المللي نيز تا حدودي همراه بـود. بـه نحـوي كـه طبـق بين

درصد مقاالت ياد شده با يـك نويسـنده20، حدود2جدول 
و منتشر شده بين اند. نزديك المللي به صورت مشترك تهيه

( 4.5هب آنهـا ) استناد علمي به مجمـوع 4.400.000ميليون

از صورت گرفته است. به هر10طور متوسط بيش استناد به
و از ايـن ميـان بـه  مقاله علمي ايرانيان انجام پذيرفته است

المللـي آن دسته از مقاالت ايرانيان كه نويسنده همكار بـين 
شـده مـورد اسـتناد20مسئول مكاتبات داشت نزديك بـه 

.]1[است

 . مشاركت علمي ايرانيان در دانش جهاني2جدول
به مقاالت علمي ايرانيان در بازه زمانيوضعيت همكاري بين و نيز استناد 1397تا1376المللي

درصد20الملليسهم مقاالت با همكاري يك نويسنده بين
استناد4.400.000تعداد استناد صورت گرفته به مقاالت علمي ايرانيان

استناد1/10متوسط استناد به هر مقاله

 المللي تعداد استناد به مقاالت با همكار بين

3/14الملليهر مقاله حداقل با يك همكار بين
و مسئول مكاتباتهر مقاله با نويسنده همكار بين 3/19المللي

5/17هر مقاله با همكاري ايرانيان مقيم خارج
1/21ري غير ايرانيانهر مقاله با همكا

از داده و برگرفته  Azadi,et.al, 2019هاي تهيه شده توسط نويسنده

 . ادبيات تحقيق2

 اجتماعي در رشد علمي ايرانو وضع علوم انساني
و اجتماعي از حيث جمعيت دانشجويي نزديك علوم انساني

(بـيش از  % ) را تحـت46به نصـف آمـوزش عـالي ايـران

و بيش  و چند صد نشريه علمي پوشش دارد از نيمي از هزار
و بيش از   درصد كل نشريات علمي پزشكي40غير پزشكي

در غير پزشكي كشور را به خود اختصـاص مـيو دهـد كـه
 نشان داده شده است.3جدول 

 . تعداد نشريات علمي ثبت شدة كشور در وزارتين حسب موضوعات3جدول

 تعداد نشرياتي عمدهها گروه
شار بخشي از نشريات علميدوره انت

 حوزه وزارت عتف
736اجتماعيوعلوم انساني

222مهندسيوفني ماهنامه دوماهنامه دوفصلنامه فصلنامه
178منابع طبيعيوكشاورزي

146علوم پايه
7424972611 39معماريوهنر

18دامپزشكي
415علوم پزشكي

1754جمع
و آموزش پزشكي«و»و فناوري تحقيقات،علوم«ي وزارتينهااز سايت تهيه شده توسط نويسنده با اخذ اطالعات مأخذ: و درمان ،»بهداشت
98مرداد
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و هاي حوزه علوم انساني با وجود اين به سبب ماهيت رشته
و ويژگي هاي خاص از حيث پـايين بـودن كشـش اجتماعي

ــه  و كارخان ــي و فن ــازاري ــاهاي ب ــر تقاض و ديگ ــه آن اي ب
و آكادميك بر سر راه آن، كمتـرين محدوديت هاي سياستي

و كمترين سـهم در توليـد دانـش  فراواني در مقاالت علمي
جهاني را دارا بوده است. در عين حال سهم اين علوم نيز در 
و اجتماعي جهان رونـدي  ايران در توليد دانش علوم انساني

نش از رشد كمي را طي سال ان داده است. با رجوع هاي اخير
را (ISI)كـه مؤسسـه اطالعـات علمـي1به درگاه علم آن

و اخيــراً توســط كالريويــت آنــاليتيكز پشــتيباني مــي 2كــرد

توانيم شاهد نرخ رشد مقـاالت علـوممي شود، نگهداري مي
و اجتماعي در ايران نيز باشيم؛  ي كـه سـهم طـوربهانساني

و اجتماعي جها ن برحسـب انتشـارات ايران از دانش انساني
و به استناد همان درگاه پـيش گفتـه از حـدود 4/0مقاالت

در7/0به 1391درصد در در %1397 افزايش يافتـه اسـت
هاي علمـي در ايـران سهم هر يك از حوزه4جدول شماره 

در دانش جهاني بر حسب انتشار مقـاالت نشـان داده شـده 
 است.

در . سهم هر يك از حوزه4لجدو دانش هاي علمي
جهاني برحسب انتشار مقاالت

2018سال مأخذ
از دانش جهانيموضوع درصد

6/2كل مقاالت
و مهندسي 7/3علوم فني

و علوم محيطي 7/2كشاورزي
6/2علوم پايه

3/1علوم پزشكي
و اجتماعي 7/0علوم انساني

www.clarivate.comمĤخذ:

دل بست؟ به نظـر توان به اين روندهاي رشد اما آيا مي
رسد پاسخ منفي است. زيرا از يـك سـو نـوعي سـيطره مي

كميت بر توليد مقاله در ايران را شاهد هستيم بدون آن كـه 
و بويژه  اجتمـاعي خاصـي از خـود تـأثير آثار كيفيت چندان

نشان بدهد. از سوي ديگر پس پشت آن با توجـه بـه غلبـه 
 
1. Web of Science 
2. Clarivate Analytics (Clarivate.com) 

رگ را آموزش عالي پولي در كشور يـك گـردش مـالي بـز 
دمطوربهبينيم مي دستي مؤلفي كه شايد حسب محاسبات

و و بنابر اطالعات اشايي جاريِ حرفهها پيگيري مطالعات
ما حداقل ساالنه3بتوان گفت دانشجويان تحصيالت تكميلي

ميليارد تومـاني بـراي 1000پولي بيش از يك رقم هولناك 
و رساله نامه انجام پايان مي ها . كنند ها پرداخت

برانگيـز بـه طبيعي است كه اين جريـان مـالي وسوسـه
اي مثل الزام پذيرش مقاله يـا چـاپ نامه عالوه جريان آيين

و نيز تبـديل الگـوي توليـد  مقاله براي برگزاري جلسه دفاع
و اتوماسـيونيِ مقاالت در ايران به مدل مقاالت كارخانه ! اي

هـ طي سال» استاد-دانشجو« مهاي اخير، دست به دسـت
از مي و صـوري چـاپ مقـاالت و به رونـد غيركيفـي دادند

زدند. اينمي طريق انواع نشريات رسميِ علمي مرتب دامن
و  توليدات انبـوه شـايد هـم گـاهي بـا ترفنـدهاي مسـتقيم
و احيانـا حتـي بـه نحـو  و فشار همراه بود غيرمستقيم نفوذ

و هـاي فسـاد حتي ناخودآگاه با توسل به شيوه سيستماتيك
و يا انواع ون فروش گزارش پايانهمچ و انتشار مقاالت نامه

و انتشارشـان نيـز همـراه  شـد. مـي كژكاركردها براي چاپ
ارقـامو توان تنها با خيره شدن به آمـار بنابراين چگونه مي

 فريبندة رشد مقاالت در اين سرزمين دل خوش بود؟
و اجتماعي امروز كه از سوي ديگر مقاالت علوم انساني

ن ميدر و پژوهشي كشور يا خارج منتشر  شوند شريات علمي
و خصيصهو چندان واجد آن آثار درها صفات يي نيستند كـه

مقاالت معيار از اختر تا بخارا طـي دو سـده گذشـته تـا بـه 
امروز تجربه شده است. آنچه در غالب اين مقاالت رسـمي! 
و گشـودن آفـاق معرفتـي  كمتر شاهد هستيم خلق معـاني

افكنـي بكننـد، توانند پرسـش مقاالت چندان نمي است. اين
بـه زنـدگي روزمـره در4توانند در انتقـال دانـش خيلي نمي

 
تا 1395. عدد دانشجويان تحصيالت تكميلي در ايران كه در سال3

شد در حال حاضر نيز حدود هشتصد مرز يك ميليون نيز نزديك مي
 ماتيك مؤسسهانفورو هاي آمار هزار ( طبق آخرين آمار گروه پژوهش

و و 797365آموزش عالي: دقيقا ريزي برنامه پژوهش نفر) قرار دارد
هزار دانشجوي تحصيالت 300در زمان تدوين اين مقاله حدود 
گروه( نامه يا رساله خود هستند تكميلي عمالً در حال اجراي پايان

و پژوهش وانفور هاي آمار آموزش ريزي برنامه ماتيك مؤسسه پژوهش
 ، م1398عالي (98رداد: (13(

4. Knowledge mobilization (KMb)  
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و عرصه و جامعه عمومي و اقتصادي هاي اجتماعي فرهنگي
و سياستي توفيق داشته باشند. به  و كاري و كسب مديريتي

و بسط آگاهي، ياري اندكي مي و ترويج عمومي علم رسانند
و چرخه دان و از نظريـه تـا عمـل ش را از مسأله تـا نظريـه

و مهم كاربست نظريه تكميل نمي تر از آن ايـن اسـت كنند
و كمتـر محـل گفـت كه به ندرت نيز نقد مي گـويو شـوند

و بيش نظاره گيرند. بدين علمي قرار مي گر آثاري ترتيب كم
و كـااليي شـدن  و حتـي پـولي شـدنو از فرماليسم علمي

 مقاالت هستيم. ابزاري شدن در

ها؛ هشت نسـل مقـاالت اصـيل.بحث در يافته2
و اجتماعي در ايران  علوم انساني

اگر دورة استبداد منور ناصري را آغاز مطبوعات معاصـر
ايراني فرض كنيم، تا به امروز كه شاهد دوره پسـا انقـالب 

نسل مطبوعات از اختر تـا بخـارا8توان اسالمي هستيم مي
ف و را به عنوان ضايي بـراي انتشـار مقـاالت علـوم انسـاني

هـا بـا هر يـك از دوره5اجتماعي در نظر گرفت. در جدول 
اي شاخص از نشريات اين هشت نسل برحسب آرشيو نمونه

و  هـاي مؤلـف نشـان داده شـده اسـت يادداشـت مطالعات
.]11و3و2[

و مقاالت اصيل علوم.5جدول آن هشت نسل جنبش مطبوعاتي در ايران  انساني در
بازة زمانيهاي مجالتمورد مثالدورهنسل

1270تا1250دههاختر، قانوننسل استبداد منور1
1286تا1275تربيتنسل پيشا مشروطه2
1290دههعلمي، كاوه، دانشكده، ارمغاننسل پسا مشروطه3
و تربيت، آيننسل جنبش نوسازي4 1310و1300دههدهفروغ تربيت، ايرانمهر، تعليم

از شهريور5 20نسل پس
و زندگي، فرهنگ ايران، سپيده فردا، سخن، يادگار، يغما، علم

 راهنماي كتاب
57تا انقالب1320دهه

از انقالب6  نسل پس
و فرهنگ و تربيت گروه الف) نشر دانش، كيهان فرهنگي، تعليم

ب) ايران ارنامه گروه و  غوان، آدينه، دنياي سخن، كلك
 به بعد60دهه

 نسل جمهوري دوم7
گووگفتگروه الف) نگاه نو،

ب) كيان، زنان، ايران فردا، ارغنون  راه نو، آئين،گروه
از70دهه 80و بخشي

 نسل پسا انقالب8
و بررسي كتاب  گروه الف) بخارا تا نقد

ب) مهرنامه، انديشه پويا  گروه
90و80دهه

دو سدة گذشتهي نويسندهها مأخذ: يافته مرور نشريات مهم كشور طي از

تحليـلو مند مؤلف در اين نشـريات چندين سال مرورنظام
دهد كه مقالـهمي روشني نشانهب]4[ محتواي مقاالت آن

و مقـاالتاي نوشتن، تجربه پيشـرو در ايـن سـرزمين بـود
فرهنگـي مهمـيو ات اجتمـاعي تـأثير اصيل علوم انسـاني 

وگذاشتندمي برجاي نيم قرن گذشـتة ايـران . تحوالت يك
آثـارو هـا بازتـابوها را بدون توجه به محتويات اين مقاله

در توان توضيح چندان رضايت نميآنها اجتماعي بخشي داد.
يش شواهد هر نسل به دليل گنجاوهاهبه بخشي از داد زير

 شود:مي محدود مقاله حاضر اشاره مختصري

من1نسل ور. نسل استبداد
را محمدطاهر تبريزي مشهور به مهدي اختر بـا» اختر«

تا 1255نجف علي خويي در سه دهه پيش از مشروطه طي 
طي راه انداختند. به دليل محدوديت 1275 هاي داخل كشور

شد. مقاالتش دوره ناصري، اين نشريه در عثماني منتشر مي
آز خواهي به تحول و مردم كشور را با و ايران دامن زدند ادي
خـان كرمـاني، نا ساختند. روشنفكراني همچون آقاقانون آش
م و حبيب اصفهاني در اختر، مقالـهسيوسف هـاي تشارالدوله

اي است كه حتـي يـك نوشتند. اين همان نشريه ساز دوران

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

1397 زمستان|72شمارهرهيافت

6

سطر از مقاالتش آتش به جان مستعديني مثـل رشـديه در
ب« انداخت، مي دريدر اروپا از هر هزار تن، ده تن و سوادند

در همـين دوره]5[» ايران از هر هزار تن، ده تن بـا سـواد 
از» قانون«بايد از  تـا 1267نيز ياد كـرد كـه ملكـم خـان

و در آغاز كار سيدجمال او هشت سال انتشار داد الدين نيز به
سانيد. نويسندگان آن از تحصيلكردگان دارالفنونر ياري مي

ــا و مقــاالتش در آم ــد ــراي بودن ــران ب ده كــردن جامعــه اي
ي بسيار مؤثر شدند.خواه مشروطه

پ.2نسل  مشروطهشاينسل
در» مجله تربيت« سال قبـل9را محمدحسين فروغي

شـماره 434تعداد 1286تا 1275از مشروطه انتشار داد. از 
درآمد. محمدعلي فروغي دسـتيار پـدر بـود. ايـن نخسـتين 

آ و زينمجله غيردولتي در ايران به شمار العابـدين مده است
كردنـد. تقي اف از تجار آذربايجان به آن كمـك مـالي مـي 

دادنـد مقاالت اين مجله خوانندگان را به عقالنيت سوق مي
انداختند. مقاالتي كـهو طرح مباحث اجتماعي بديعي در مي

و اسـتعداد صـنعتي  براي مثال از استعداد علمي مردم ايران
ات ايـن مجلـه تـأثير دنـد. از جملـهكرمي مردم ايران بحث

و شرح آثـار  و فنون جديد دعوت مردمان به فراگيري علوم
و دانشـمندان جهـان بـود. در واقـع دانش هاي نـوين دنيـا

و بيـان سـاده  نخستين مقاالت اصيل معاصر در ترويج علم
ينـيم. از ايـن گذشـتهب مباحث علمي را در ايـن مجلـه مـي 

نتـايجو كه از فلسـفه وجـودي مقاالتي در همين مجله بود
اجتماعي مجلس شوراي ملي براي نمايندگان سخن گفتند، 
و سلطنت مشـروطه  در تاريخ دولت مشروطه تحقيق كردند

سنجي گذاشتند. تربيت چندبار را با سلطنت استبدادي به هم
و رفع توقيف شد ولي فروغي و پسر دسـت توقيف هاي پدر

و كوشـيدند  سـتون آن را ايسـتگاه نگـه از طلب برنداشـتند
 مقدمه«است: بدارند. محمدعلي فروغي از پدرش نقل كرده

چيدم به يك زباني حـالي كـنم كـه كشـور قـانون الزم مي
).54-142:66:ش 1339،(يغما» دارد

 نسل پسا مشروطه.3نسل
و معرفتـي بـراي مقاالت ايـن نسـل، خـوراك فكـري

را» مجلـه علمـي«جنبش نوسازي ايران را فراهم آوردنـد. 

و 1293موســي شــيباني در و نويســندگان بــه راه انــداخت
الـدين غفـاري، اعضاي تحريريه آن بزرگـاني چـون سـهام 

الدولـه، محمد مصدق، محمدعلي مافي، فيروز ميرزا نصـرت 
ــدتاً  ــان عم ــد. اين ــم بودن ــان اده و لقم ــو ــي قراگوزل يحي

از تحصيلكرده و بسياري و سوئيس بودند آفـاق هاي فرانسه
و اقتصادي ايـران را آنـان بـراي مـردم ايـن  جديد حقوقي

مجلـه«نيز كه همـان» مجله دانشكده«سرزمين گشودند. 
از» بهار و 1297است توسط محمدتقي بهار به وجـود آمـد

در واقـع معـرف افكـار انجمــن ادبـي دانشـكده، يـا جرگــة 
دانشوران بود. دوازده شماره درآمـد. رشـيد ياسـمي در ايـن 

نوشـت. عبـاس اقبـال درباره انقالب ادبي مطلب مـي مجله 
و همينطـور ديگـر نويسـندگان تاريخ ادبي تحرير مـي  كـرد

و يوسف اعتصامي، كه در امثـال همچون علي اصغر حكمت
 گذاشتند. نيما اثر مي

مي توسط تقي» كاوه« از زاده در برلين چاپ  1294شـد.
و . ايـن مجلـه در آشـنايي مـردم بـا تـار 1300تا يخ ايـران

هاي تمدني آن نقـش داشـت. يـك چنـد در جنـگ پيشينه
در جهاني اول وارد سوگيري و هاي سياسي شد؛ برضد روس

و  دفاع از آلمان. ولي بعدا دوباره به روال مباحث علمي ادبي
آوراني چـون محمـد قزوينـي، محمـد فرهنگي برگشت. نام

و حسين كاظم علي جمال در زاده آن مقـاالتي زاده ايرانشهر
كه پرمحتوا مي خوانده واقعاًنوشتند؛ مقاالتي با جذابيت زياد

درو بلكه بلعيده مي و و اعمال مخاطبان خود اثـر شد افكار
در» ارمغـان«گذاشت. مي را نيـز محمـد وحيـد دسـتگردي

تا 1299-1298 و از 360تعداد 1357به راه انداخت شماره
ــال  ــاالتي از جم ــد. مق ــتگردي، آن در آم ــي، دس زاده، فروغ

و مرتضي مدرسـي چهـاردهي در ارمغـان عزت اهللا فوالدوند
و به ادراك خواننده در باب فرهنگ، تـاريخ، انتشار مي يافت

و زبان و پرورش گذاشـت.مي تأثير واقعاًهاي ايراني آموزش
 اي بودند. هاي زنده يعني مقاالت، حاوي پيام

ينسل جنبش نوساز.4نسل
از مجله»غ تربيتفرو« اي پيشتاز در نوعي درك بـومي

تجددخواهي بود كه بـه ابتكـار ابوالحسـن فروغـي درآمـد. 
همان سه شماره منتشـر شـده حـاوي مقـاالتي از بـرادران 

و امثـال آنـانو ابوالحسنيمحمدعلفروغي( )، عباس اقبال
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مي هايي باب بود كه تا به امروز كوشـندگانيو گشودند تازه
مي راهاز آن  و اجتماعي اش شوند. نمونه ها وارد كنش فكري
و جديده«اي با عنوان مقاله بـه10از صفحه» علوم قديمه

از بعد شماره اول است كه توضـيح مـي  دهـد علـوم جديـد
و سـنتو طريق گفت هـاي گوي خالق خود با علـوم قـديم

و پايـدارتر توسـعه پيـد فكري اين سرزمين مي ا توانند بهتـر
بكنند. ابوالحسن فروغـي در ايـن مقالـه تحليـل عميقـي از

و و فرهنگي دهـد، تاريخ علـم بـه دسـت مـي تاريخ فكري
و جديد در هر علم را مقايسـه مـي صورت و هاي قديم كنـد

از توضيحي فراهم مي آورد كه اصوالً تحقيقات علمي جديـد
و تحليل گذشتة آن علم توسعه پيدا  كند.مي طريق فهم

از» مجله ايرانشهر«زاده،ن كاظمحسي  1306تـا 1301را
و علـوم در آورد كه وجهة نظر مقاالتش بـه آمـوزش، تجـدد
جديد بود. همين مجله نيز بـود كـه خواننـدگان را بـا هويـت 

و مقـاالت كسـاني چـون محمـد تاريخي ايران آشنا مي كرد
و  قزويني، رشيد ياسـمي، ابـراهيم پـورداوود، رضـازاده شـفق

هـا نـوعي حـسس اقبال با مقاالت پربارخود به مخاطبعبا
و شـوق پيشـرفت تمدني مي دادند؛ به همـراه شـور آمـوختن

از كشور. مـورد مثـالي از مقـاالت ايرانشـهر، مقالـه  اي اسـت
فلسـفة پراگماتيسـم يـا فلسـفه«بـا عنـوان» اسداهللا بيژن«

) عبارات او را امـروز كـه 1304، شهريور10(شماره» عمليت
مي مي و در ما اثر گذارد پـس حـدود يـك خوانيم تازگي دارد

و پيشرو بود: از هـاييكـايآمراتيترق« قرن پيش انصافاً بديع
سـقم هـرو صـحت .....زميپراگمات:آنهاستياجتماعةفلسف

ويادعا بدون استثنا بسته به امتحان عمل هـرةالزم آن است
ا محنيامتحان بطياست كه جامعـهكي ...اشدعمل آن آزاد

ـ  بـا،سـكون اسـتوييصـداو سـريكه تنبل است، شائق ب
قيآنچه را كـه در گذشـته تصـد ندارد ....يدل خوش راتييتغ

ا مـدهيكوبة. در جادنديگزيمستكرده قيرود. بـه حقـايراه
 ».]6[»...دكنميهيثابته تك
و تربيت« و پرورش«يا» مجله تعليم و» آموزش ابتـدا
توسط وزارت معارف در زمان نصـيرالدوله 1298ردين از فرو

كننـدة رسـمي با نام مجله اصول تعليمات به نوعي منعكس
و ديدگاه و مسائل وزارت يـاد هاي نخبگـانِ پيرامـونيِ اخبار

اي از انتشار به خود گرفـت. دوره تازه 1304شده بود. بعد از 
و 1313تا 1306در سال  قفـه به سبب شرايط سياسي دچار

در شد. اين مجله مرهون همت علـي  و اصـغر حكمـت بـود
دوره بعد از وقفه نيز ديگراني مثل نصراهللا فلسفي تا محـيط 
طباطبايي آن را مديريت كردند. اين مجله حاوي دو بخـش 
و  و آمـار و قـوانين و اداري بود بخشي كه اطالعات رسمي

و پرورش را در برمي وگر اخبار مرتبط با وزارت آموزش فـت
و  بخشي ديگر، كه مقاالت خوبي در زمينـه مباحـث علمـي
و ادبـــي بودنـــد؛ مقـــاالتي جـــذاب،  و تـــاريخي تربيتـــي

و روشـنگر از نويسـندگاني، تحليلي، مفهوم1رسان اطالع ساز
همچون رشيد ياسمي، عيسي صديق، عبـاس اقبـال، هلـن 
هس، آندره هس، محمود شيمي، علي دشـتي، غالمحسـين 

الســلطنه، احمــد بــدري هــدايت مخبــررهنمــا، مهــدي قلــ
نصيرالدوله، اسـماعيل يكـاني، محمـدتقي بهـار، بهاءالـدين 
پازارگاد، محمـد محـيط طباطبـايي، كـاظم زاده ايرانشـهر، 
فاطمه سياح، محمدعلي فروغي، ويليام هاز، مسعود كيهـان، 

و محمد مشايخي.  فخر داعي، محمدباقر هوشيار
در 1304ار يـزدي از را نيز محمود افشـ» مجله آينده«

و ادبـي در آورد. در موضوعات فرهنگي، سياسـي، تـاريخي
هايي به سبب مضامين انتقـادي از حكومـت اثناي كار سال

پس 1323وقت، به تعليق درآمد ولي دوباره از  انتشار يافت.
ايـن مجلـه فـاخر توسـط 1372تا 1358از انقالب از سال 

ريت شد. مقاالت عميق فرزند محمود افشار، ايرج افشار مدي
و اثرگذار از فروغي، مصدق، حكمت، قاسم غني،  و پرمحتوا
حسين مكي، رشيد ياسمي، مجتبي مينـوي، عبـاس اقبـال،

و سعيد نفيسي در شماره هاي اللهيار صالح، فريدون كشاورز
 مختلف آينده به چاپ رسيد.

از.5نسل 20وريشهر نسل پس
ي دارالمعلمين عاليها را جامعه ليسانسه» مجله سخن«

و تــا ســال 1322از خــرداد انتشــار 1357بــه راه انداختنــد
و بعد ديگراني مي يافت. سردبير آن در ابتدا ناتل خانلري بود

دار اين كار شدند: بيرشك، از همان سنخ اهل فرهنگ عهده
و ايرج افشـار.  يارشاطر، ابوالحسن نجفي، رضا سيد حسيني

 
،4و3اي از محمود شيمي در شماره . براي مثال بنگريد به مقاله1

و تير صص 1304خرداد حفظ«با عنوان40-37تعليم وتربيت،
و سنوات تحصيلي از» الصحه اطفال كه چگونه در آن زمان

د.كن استانداردهاي سالمت در مدارس بحث مي
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ك ساني چون هدايت، بزرگ علـوي، مقاالتي در اين مجله از
و بيرشك، محمد معـين، محسـن هشـترودي،  خود خانلري
زهرا خـانلري، عبـداهللا شـيباني، محمـود صـناعي، احسـان 
و  طبري، لطفعلي صورتگر، فواد روحاني، محمد دبير سـياقي

اَلحق واالنصاف امروز نيز يرواند آبراهاميان مي بـه بينيم كه
مي چند بار خواندن ند. اميرحسين آريانپور در هشـت ارز شان
ي شناسـ اي از جامعه آفاق تازه41و40هاي مقاله طي سال

هاي علوم انساني انتقادي در اين مجله گشود. مقاله هنر مي
اش مقـاالتي از احمـد بيرشـك دربـاب كم نيسـتند. نمونـه 

و مقالـه ديگـرش در انتقـاد از  ضرورت اسـتقالل دانشـگاه
و كراسي دانشـگاه بـود . مـثال در مقالـه بور قوانين دانشگاه

و سـرزم نخست  ينـواحيداراينيدانشگاه را بسان كشـور
(دانشكده  دانديميدموكراسيجمهور الگويبا)ها كوچكتر

ــه ــ«ك ــاب رئ وسيدر انتخ ــوده ــود آزاد ب ــرز ادارة خ و ط
.ننـد گزييبرمـيسرپرسـتيافراد خـود را بـرانتري برجسته

دانشگاه) بااطالع كامـلي(شورا كشورنيايمجلس شورا
مـفيبه حدود وظا و فصـل امـور ازدپـردازيخود به حل و

ركيبرجستگان قومانيم كشـورهيـ عال اسـتينفـر را بـه
ايو براندگزييبرم ـ مدت سه سال سرنوشت يجمهـورني

ــك را در اخت ــكوچ ــااري ــرد برگزني ــف ــدهي ــذارديم 1»گ

ش 1322،سخن[ ،11:589-592 [
ين نسل مجـالت ديگـري نيـز بـا رويكـرد انتقـادي در هم

و زندگي«بينيم از جمله مجله مي از» علم كه خليل ملكـي
و در دوره در مـي 1330دي ماه و«اي هـم نـام آورد نبـرد
مي 1340به خود گرفت. تا اسفند» زندگي آمد اين مجله در

و خود ملكي به عالوه ديگراني مثل آشوري، آل احمد، نـادر
و علي اصغر حـاج سـيد نادرپو ر، سيمين دانشور، ضياء موحد

فرهنـگ«جوادي در آن مقـاالتي اثرگـذار نوشـتند. مجلـه
از را نيز» ايران و اتفاقـاً حتـي تـا 1331ايرج افشار در آورد
( سال ) اين مجله در مجمـوع سـي 1387هاي بعد از انقالب

را هم احسان يار» راهنماي كتاب«شماره منتشر شد. مجله

 
و آموزي در باب دانشگاه . نويسنده كه دانش1 و بيست  پژوهي است

و چند سال است در اين زمينه مطالعه مي  كند در ميان صدها كتاب
و و عميق تاكنون از هيچ مقاله داخل  خارج، چنين عبارتي نغز

در نويسنده جديِ ايراني يا بين باب استقالل دانشگاه نخوانده المللي
 است. 

و از شا بـه مـدت دو دهـه 1357تا 1337طر به وجود آورد
و و سـردبيرش ايـرج افشـار بـود. دانشـوران كاركرد مـدير

كوب، مينـوي، نفيسـي، آرام، بيرشـك، متفكراني چون زرين
زاده، صناعي، نصراهللا فلسـفي، حسـين گـل پورداوود، جمال

، مهدوي، مصاحب، محمود نجم آبادي، كيهانگالب، مسعود
و محيط طباطبايي در اين مجله مقاالتي دربـاره هشترود ي

و سطوح مختلف فرهنـگ ايرانـي و عناصر و اكناف اضالع
 داشتند.

نظر مؤلف اين است كه هريك از ايـن مجـالت را اگـر
بخواهيد از آرشيو ملي ايران حذف كنيد نه فقط يك مجلـه 
و  و دانش معاصر علوم انسـاني بلكه بخش بزرگي از انديشه

مي اجتماعي شود. اينها مقاالتي براي باري بـه ايران كاسته
و طـرح  و داللتي داشتند و بشارت هرجهت نبودند بلكه پيام

حافظـه بـزرگ» يغمـا«انداختند. مجلـه معناهاي بديعي مي
و اجتماعي در تاريخ معاصر اسـت كـه توسـط  علوم انساني

و از  و 1357تا 1327حبيب يغمايي خلق شد فعاليت داشت
ماره از آن منتشر شد؛ با مقـاالتي حـاوي تحقيقـاتش 366

و  اصيل در ادبيات، فرهنگ، اجتماعي، هنر، تاريخ، آمـوزش
و وفـاداري پرورش كه تاحد زيادي نيز به سنت هـاي ادبـي

و دادند ولي بازهم پويايي نشان مي و معرفتـي هاي معنـايي
و افق گشـاينده انديشه در هاي روشنگر بينـيم. مـي آنهـا اي

التي از جالل همايي، مجتبي مينـوي، صـناعي، محـيط مقا
طباطبايي، محمد معين، اسالمي ندوشن، صفي اصفيا، ملك 
الشعراي بهار، ابراهيم پور داوود، عالمه قزويني، بديع الزمان 
فروزانفر، فريدون آدميت، سعيدي سيرجاني، باستاني پاريزي 

سـه مقالـه آدميـت دربـارهاشو خود حبيب يغمايي. نمونـه 
و صـد خطابـه ميـرزا  و سه مكتـوب مكتوب ميرزا فتحعلي

گمـان از حيـث تـاريخ انديشـه آقاخان كرماني بود كـه بـي 
تــازه  و روشــني و بــداعت داشــت اي معاصـر ايــران تــازگي

(از سـال هاي ادامهانداخت. يا مقاله مي ) دربـاره 1348داري
اقبال يغمايي كه بسيار تفصيلي بخشـي مدرسه دارالفنون از

و تاريخ نهادهاي آموزشي ايرانا و فرهنگي ز تاريخ آموزشي
 كرد. را براي اولين بار با جزئيات بسيار مفيد بازنمايي مي

در اينجا يك مورد مثال از اين مقاالت را از صـناعي در
آوريم.مي 258شماره پياپي،48سال يغما اسفند12شماره 

و اش استاد دانشصناعي در زمان انتشار مقاله گاه تهران بود
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هاي اصـلي كيفيـت آمـوزش دانشـگاهي را يكي از شاخص
ميمي» آموختن زبان علم جهاني« و بر آن تأكيد كنـد. داند
دانشجوي علوم جديد قبل از ورود به دانشگاه بايد يك يـا«

دو زبان علمي جديد دنيا راه بياموزد به حدي كه دانشجو بي
و مجالت علمي را بـدا  و اشكال همه كتب ن زبـان بخوانـد

و ». بتواند منظور خود را بدان بيـان كنـد بعـد بـه آمـوزش
و مـي پرورش ايـراد مـي  و گيـرد و فنالنـد گويـد در سـوئد

و هلند دانش و نروژ دو دانمارك آموزان در دبيرسـتان يكـي
و فرانسه يا آلماني را نيز مي آموزند. از مورد از زبان انگليسي

ميخطر بدفهمي ناسيوناليسم اير بعـد از ضـرورت گويد. اني
و تـدريس در دانشـگاه  هـا آمدن استادان خارجي بـه ايـران

مي بحث مي گويد راه اصالح دانشگاه از اصالح آموزش كند.
كنـد كـه يـك دوره گذرد. سپس پيشنهاد مـيو پرورش مي

و  كوتاه كالج قبل از دوره ليسانس دانشگاه بـين دبيرسـتان
ـ   راي تقويـت زبـان خـارجي دانشگاه وجـود داشـته باشـد ب

آنگاه اكتشـاف مهمـي ها.و نيز چند درس پايه حسب رشته
ــي  ــا را نم ــالج آمريك ــاتي ك ــتم تعليم ــر دارد: سيس ــوان ب  ت

ــطه ــات متوس ــه تعليم ــول آن از برنام ــه اص ــد زد ك اي پيون
،فرانسوي گرفته شد. دانشجوي دانشـگاه بايـد از سـال اول 

و فني جهـاني را بـه زبـان خـا رجي بخوانـد. مجالت علمي
دهند يـا شـبه استادان بايد ارزيابي شوند كه آيا علم ياد مي

دهد نسبت به اينكه هر كـس بـه دانشـگاه علم. هشدار مي
و چـه  و مدركي بگيرد بدون توجه به اينكه چه كـرده بيايد

.]7[آموخته است
در 1332كــه پايــه آن از ســال»ســپيده فــردا«و امــا

ما به راهنمايي محمـد بـاقر دانشسراي عالي توسط آذر رهن
در 1342هوشيار گذاشته شد، تـا  انتشـار يافـت؛ مقـاالتش

را بـه جريـان انـداخت.» كـودك ايرانـي«حقيقت گفتمان 
شود گفت كه كودك در تاريخ معاصر ما با اين مقـاالت مي

هايي به سـوي بود كه كودك شد. مقاالت اين مجله دريچه
خواننـدگان ايرانـي عالم كودكي، ادبيات كودكـان بـه روي 

ــي ــين م ــودك را تبي ــدرن ك ــت م و تربي ــيم ــودند، تعل  گش
و باب تازه مي و اجتمـاعي اي در روان كردند شناسي پرورشي

 كردند. باز مي
است كه عبـاس» يادگار«از ديگر مجالت نسل پنجم،
و تـا 1323اقبال آشـتياني آن را از شـهريور  تأسـيس كـرد

ــرداد  ــاالتي43در 1328خ ــماره مق ــي، ش ــد قزوين از محم
منوچهر ستوده، ابوالقاسم سحاب، ريچارد فراي، علي اصـغر 
و عبدالحسين نـوايي در آن چـاپ شـد. لطـف ايـن  حكمت
و اطالعـاتي بـه  مقاالت آن بود كه نكاتي بديع دربرداشتند

انگيخـت. شـان را برمـي دادنـد كـه شـگفتي خوانندگان مي
ــه ــه مقال ــه تجرب ــار ب ــت يادگ ــماره نخس ــامتيِ اي در ش اق

و 1902و 1900مظفرالدين شاه در پاريس طـي سـه سـفر 
مي 1905 پردازد. مأخـذ اصـلي در پنج سال آستانة مشروطه

هاي گزاويـه پـاولي مسـئول پادشـاهان اطالعاتش گزارش
» هـا اعليحضـرت«ميهمان در پاريس اسـت كـه در كتـاب 

انتشار داده بود. در آن زمان مسـيوكوري راديـوم را كشـف
ب ميكرده كنند كه چگونه ود. تعريفش را به مظفرالدين شاه

و بدين ترتيب  اين كشف، انقالب بزرگي برپا خواهد ساخت
كنند. از ايـن سـو نيـز او را به ديدن مسيوكوري ترغيب مي

در كوري را نيز با انـواع توجيهـات متقاعـد مـي   سـازند كـه
حضور شاه ايران آزمايشي بكند. براي اين كـار ميهمانخانـه

ميا و الزم بـود اتـاق آزمـايش ليزه پاالس را انتخاب كننـد
كنـد تـا تاريك شود. تا مسـيوكوري اتـاق را خـاموش مـي 

و نعـره عملكرد راديـوم را نشـان دهـد شـاه مـي  اي ترسـد
و مي و سر مي كشد مي شود. چراغ صدا بلند كنند ها را روشن

كنـد. ايـن مقالـه پـسو كوري به قهر صحنه را ترك مـي 
ي نخبگان حاكم ايراني را از آفاق آن زمانـه بـه نحـو افتادگ

ش 1323(يادگار، كند مؤثري بازنمايي مي عبدالحسين).1،
فرمـان تـدريس نظاميـه«اي بـا عنـوان نوايي نيز در مقاله

ــابور ــار،» نيشـ ش 1323(يادگـ ــات6:32-43، ) . اطالعـ
و  روشنگري درباره ساخت مذهبي حاكم بر مدارس نظاميـه

درآن تأثير بر كژكاركردهاي اين مشهورترين نهاد آموزشي
 دهد.مي تاريخ ما به دست

 نسل پس از انقالب.6نسل
آب شـهيرياجتمـاعويعلـوم انسـانليمقاالت اص در

و و به رغم همه فراز ووچيپـرپ جـادةبينشـ داشتند  خـم
معاصر مـا توانسـتند نسـل بـه نسـل در هـرخيناهموار تار

دريطيشرا و تفكرنشيآفربه راه خود و نقـديگاهآو معنا
طيشـرايو ارتقـاو كمـك بـه بهبـود اوضـاعيو روشنگر

ايزنـدگ ـ در ويانســانيهـا مـرارتليــتقلونيسـرزمني
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چـه بحـران،استبداديها ادامه بدهند چه در دورهياجتماع
پ ـ از مشـروطهشيتحوالت آناي بـا وجـوديحتـ،پـس از

منازعات،يناامن،يقحط هرنوع مشكالت كه از درون مانند
بي،و خودكامگ ن رونيـو از ، گانـهيبيروهـايماننـد تجـاوز

مفيتانتشار مقاال شاهد همچنان و دروديپرمحتوا اثرگـذار
نميهستاتينشر تـا1»كتاب جمعه«اززي. در بعد از انقالب

و بسـتيهـا سه نسل از دورهيطليبه امروز مقاالت اص
.كردنـد نان نفـس نفـس مـي همچگشاد تحوالت در كشور

برخي از اين مقاالت توسط نويسندگان ايرانـي در خـارج از
و بخش اعظمي نيـز حتـي در داخـل كشـور منتشـر   كشور

شـدند، شـعله مـي اسـتنادو مقاالتي كـه خوانـده شدند. مي
و نقش مهمي در فرهنگ آگاهي را روشن نگه مي و داشتند

ح و و تغييرات اجتماعي و زندگي ول مسـائل ايرانـي جامعه
مي ترويج دانش  كردند.و خردورزي جمعي ايفا

توســط بنيــاد مطالعــات ايــران 1361از» نامــه ايـران«
و تا دهه  انتشار يافته است.90دانشگاه تورنتو به وجود آمده

و  ان نظـر صـاحب در اين مجله از پژوهشگران، نويسـندگان
و پـر محتـو  و خارجي مقاالت بسيار بـديع و اصـيل ايراني ا

بينيم. محمد توكلي طرقي مديريت آن را برعهده داشت مي
و آصف بيـات  و كساني همچون تورج اتابكي، عباس امانت

آن اعضاي هيأت تحريريه اش بودند. ويژگـي ايـن مقـاالت
و حـرف اند است كه به هرچيز دست گذاشته هـاي فكر بكر

آ اي به دست داده تازه كهاند، حال چه محمود صناعي ن گاه
و افكار ميو به تحليل ايام حيات ]7[پـردازد احوال سعدي

ــهو و توضــيح يــك مقال ــاريخي ــراي نقــد ت اش الگــويي ب
آنمي شخصيت ادبي ارائه و چه وحيد طلوعي گـاه كـه كند

و»ي در ايـران شناسـ پيشا تاريخ جامعـه«در مقاله  بـه نقـد
اه بررسي فرض و رايـج علـوم اجتمـاعي تمـام هاي متعارف

مي مي و با شواهد فراوان توضيح دهد كه چگونه بيـنش كند
شناسـي در تـاريخ شناسي قبل از دانش رسمي جامعـه جامعه

در مطبوعـاتو معاصر ايرانـي از طريـق كـنش اجتمـاعي 
شكل حتي قبل از آن در اصالحات دوره ناصريو مشروطه

.]12و9[گرفته است 

ك1 و ادامه كارنامه58تاب جمعه توسط احمد شاملو از مرداد. درآمد
چ و كتاب هفتهمطبوعاتي او طي . مقاالتي كه هار دهه بود در خوشه
و در اينها انتشار مي مي يافتند گشايي شدند از جملة عوامل افق خوانده
و  شعر اجتماعي در ايران شدند.و رشد شعر نو

و احمـد توسـط مركـز نشـر دانشـگاهي» نشر دانش«
و ميـان اي بـه رشـته سميعي گيالني در حوزه علوم انسـاني

و از  آن 1384تـا 1359وجود آمـد كـار كـرد. نويسـندگان
كساني چون نصراهللا پورجوادي، كامران فـاني، خرمشـاهي، 
حســين معصــومي همــداني، محمــد خوانســاري، مرتضــي 
مطهري، عبدالكريم سروش، محمـدعلي اسـالمي ندوشـن، 

اري، ابوالحسن نجفي، علي محمـد كـاردان، آفرين انص نوش
ســيروس پرهــام، رضــا داوري، مهــدي محقــق، ماشــاءاهللا 

و علـي بلـوك آجوداني، فتح باشـي بـود. ايـن اهللا مجتبـايي
و پيام و معنا هـايي راي خواننـده مقاالت همه حاوي داللت

نه احساس مالل داشتند آنها شدند. مخاطبان از خواندن مي
ميآنهاو نه حس تصنع به داد. مقاالت اصيلي بودنـد دست

ميو افقي مي و پرسشي در انداختنـد يـا اطالعـات گشودند
مي تازه در دادند. براي مثـال فـتح اي به دست اهللا مجتبـايي

و اقتباس در نقـل مفـاهيم علمـي«مقالة  يعنـي» اصل اخذ
انقالب فرهنگي چـين همزمان با انقالب فرهنگي در ايران،

ميجد طوربهرا  دهد كه چگونه اصـالحات مورد نقادي قرار
و فرهنگي دورة جمهوري ملي شكست خورد، حـزب  علمي
و آنگاه انقالب فرهنگي به بسته شدن  كمونيست غلبه يافت

و دانشگاه و محققان از كار بركنار شدند ها انجاميد. استادان
و سـپاه  هـاي خلقـي دانشجويان به روسـتاها اعـزام شـدند

پ س از بازگشايي نيز شـرايط پـذيرش دانشـجو تشكيل شد.
شد موكول به آزمايش  آنچه در چين گذشـته...« هاي حزبي

چين بعد از مائو يك]10[»هاي بزرگ تاريخ است از تجربه
و نخبگـان  باره با جمعيتي بزرگ در آن سرزمين مواجه شد

 گرايي در پيش گرفتند. از سر ناچاري راه واقع
م اش بـا ايـن فـرض رايـج قالهمعصومي همداني نيز در

رود كه يگانه زبان علمي جهـان اسـالم در دوره كلنجار مي
 تمدني گذشته زبان عربي بـود. ايـن مقالـه بـه مـا توضـيح 

از مي دهد كه دانشمندان ايراني آثاري به فارسي نيز داشتند
و ابن نوشتهيكه به فارسييهاجيز،سينا خوارزمي تا بيروني

وو ايي مثل كيهان شـناخته كتابوندشد جهـان دانـش
اي در اين مقالـه بـر مباحـث بقيه. در عين حال روشني تازه

تاريخ علم در ايران افكنده شده است. نويسنده درباره تاريخ 
آن علــم بحــث مــي و دو نســخه از را از هــم متمــايز كنــد

و مي تاريخ علـم گذشـته. از سـوي سازد: تاريخ گذشتة علم
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اي دارد كه به جز مواردي مثل علم جبر رانهديگر بحث نوآو
و نورشناسـي ابـن  از خوارزمي تـا خيـام هيـثم يـا كارهـايي

بيروني، بقيه كارهاي علمي در تاريخ ما از نوع علم متعـارف 
و درونِ و به نـدرت بودند پارادايم علمي زمانة خويش بودند

و انقالب پرسش انداختنـد.ي علمـي در مـي هـا هاي بنيادي
ــعي كا و موض ــي ــكالت جزئ ــل مش ــدتاً در ح ــايي عم  ره

پـس اگـر هـاي پـارادايمي بودنـد. چوبچهار جهان علم در
نگاري انقالبي علم بـر مـا غلبـه كنـد شـايد نتـوانيم تاريخ
نگار علم خوبي در باب سـير تـاريخي علـم در ايـران تاريخ
.]11[ باشيم

ديديم، نسل ششم مجـالت5همان طور كه در جدول
ا شــدند؛ نخســت نقــالب در دو مســير منتشــر مــيپــس از

بـه آنهـا مطبوعاتي كه در اطراف نهادهاي رسمي يا توسط
در عين حال نقش علمي مهمي در اشـاعهو آمدندمي وجود

و دومو ترويج علومو آگاهي دانش در جامعه ايران داشـتند
هــاي دولتــي منتشــر مطبوعــاتي كــه در بيــرون از دســتگاه

و استقال مي و فرصـت روشـنگري بيشـتري در شدند ل نظر
اي از سنخ نخست نمونه» نشر دانش«بينيم. در باالميآنها
تـوان بـه سـنخ اول مـي از سنخ دوم بودنـد.» نامه ايران«و 

و مثال و تربيـت هايي ديگر همچون كيهان فرهنگي، تعليم
و به سنخ دوم نيز نمونـه  هـايي ماننـد نامه فرهنگ را افزود

و ارغوانيايدن نه،يآد . سخن، كلك
و خـود را ادامـه همـان مجلـة تعلـيم» تربيتو تعليم«

و ازمي پرورش دوره قبل از انقالب تربيت يا آموزش و ديـد
و 1364 ي پس از انقـالب دوبـارهها پرورشي توسط آموزش

 شروع به فعاليت كرد تا به امروز. در آن مقـاالتي بـا محتـوا
افـروز،،تـا حـداد عـادل بينيم از غالمحسـين شـكوهي مي

 علـي عالقـه بنـد، علـي دالور،،صافي، علي اكبر فرهنگـي 
كسـاني همچـونو آبادي زادگان، حسين لطف محمد عباس

اهللا فوالدونـد، محمـود زهرا گويا، عبدالحسين نفيسي، عزت
نـادر سلسـبيلي در هيئـتو اكبـر سـيف مهرمحمدي، علي

تا69از پاييززني»نامه فرهنگ«تحريريه اين مجله بودند. 
ــت 1384 ــوزه معاون ــين در ح ــه ب ــاد ب ــل وزارت ارش المل

سردبيري هادي خانيكيو مديرمسئولي محمد علي ابطحي
ــاالتي 1371از(و ــت. در آن مق ــاركرده اس ــا داوري) ك رض

و فلسفي بودند عهده و خوانـدهو دار مباحث فرهنگي، ديني

كربن، اعواني، شدند از كساني چون آويني، هانري استناد مي
داوري، مجتبايي، محمد مجتهد شبستري، چيتيك، حسـين 

و تكميل همايون.   نصر
يكي از مجالت بسيار اثرگذار ايـن دوره كـه در حاشـيه

هاي مرزي، طي دوره مسؤوليت دولت توسط برخي عملكرد
و از سـال  و 1363محمد خاتمي در كيهان بـه وجـود آمـد

فرهنگـي ايـرانو فكـري كارنامه موفقي از خود در تـاريخ 
گرداننـدگان آن سـيد كمـال گذاشت، كيهان فرهنگي بـود. 
و حسن منتظر قائم بود حاج سيد جوادي، مصطفي رخ صفت

كه از آغاز بناي خود را صريحاً بر وصـل بـه جـاي فصـل، 
و قبول واقعيـت  و اتخاذ شيوة سعة صدر جذب به جاي دفع

و ضرورت وجود انتقاد  و تنوع افكار فتفاوت كري در مسائل
و گفتند:  ما بايد دوران گذاري را طـي«و فرهنگي گذاشتند

و اتخاذ شيوه كنيم... ترديدي نيست كه سليقه ها مختلـف ها
و نقطــه هــاي گونــاگون نظرهــاي متفــاوت در زمينــه اســت

هـا بايـد در محيطـي فرهنگي وجود خواهد داشت... ديدگاه
و نقـادي شـود  فرهنگـي،ن(كيهـا» سرشار از تفاهم مطرح

و.)2شماره  و آزاد منشـانه كيهـان فرهنگـي الگـوي تـازه
و نوگرايانه تنوع اي از فعاليت فرهنگي مطبوعاتي عرضه پذير
جعفـر شـهيدي، به سراغ بزرگاني از فرهنگ رفت مثل كرد

(ش1(ش  )، عبـدالجواد فالطـوري2)، محمدحسين شهريار
(ش3(ش ــد آرام (ش4)، احم ــايي ــيط طباطب )،10)، مح

(ش (ش8محمدتقي مدرس رضوي )، محمـدتقي شـريعتي
(ش 11 (ش7)، محمدتقي جعفري .)12)، ابوالقاسـم گرجـي

شايد براي اولين بار در بعد از انقالب اسـالمي بـود كـه در
(خرداد  ) موضوع ضرورت63سومين شمارة كيهان فرهنگي

و تمدني فرهنگوگو گفت« و»ها ها و موانـع و مشـكالت
اي بـا آن، از زبان عبدالجواد فالطـوري در مقالـه تنگناهاي

و كليد تفاهم فرهنگ«عنوان  بـه ميـان»ها ضرورت تبادل
و سـتد آگاهانـهه فالطوري در اين مقال. آمد از ضرورت داد

و ابراز تأسـف ميان فرهنگ و غرب، سخن گفته هاي شرق
و در ميـان فرهنـگ سـانچهكرده كه  هـا از جملـه اسـالم

ش و و غرب، مسيحيت و تفهم در بحـث«رق مشكل تفهيم
(كيهـان به صورت يك غامضه درآمـده اسـت»گووو گفت

درج تـأثيرپردر كيهان فرهنگـي مقـاالتي.)3/16فرهنگي،
شـد از نويسـندگاني چـون عبـدالكريم سـروش، محمـد مي
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الـدين خرمشـاهي، مجتهد شبسـتري، حسـن حبيبـي، بهـاء
عليرضـا ذكـاوتي محمد مسجد جامعي، كيـومرث صـابري، 

قراگوزلو، محمدمهدي جعفري، نصراهللا پورجـوادي، محمـد 
تركمان، رضا رئيسي طوسـي، محسـن مخملبـاف، حسـين 

و حتي احسان طبري.  و يك نمونهرزمجو بسـط اش قـبض
و شناس از معرفتاي شريعت بود كه افق تازه ي ديني گشـود

تـرين مهـم كننـدة كيهان فرهنگي منعكسشد. ساز گفتمان
و فرهنگي در آن دوره بود كه نمونـهلشچا اش هاي فكري

و عقل« مقاله ايـن مقـاالت بـود. مجتهد شبسـتري» دين
و اجتمـاعي بزرگي در گفتمان تأثيرعلوم انساني  هاي فكري

و تحوالت اجتماعي ايران معاصر برجاي گذاشتند.   ما
اما در ضلع ديگـر از مطبوعـات مسـتقل ايـن دوره كـه

را آورديـم شـاهد مجـالت» نامـه ايران«نمونهتر اندكي قبل
و ارغـوان بـوديم بـا  ديگري مثل آدينه، دنياي سخن، كلـك
و  و ترويج فكرِ تغييـر مقاالت روشنگر بيشتر در اشاعه آگاهي

 توسـط آدينه فرهنگي بسيار بارز.و ات اجتماعيتأثيرتوسعه با 
آذر) به صـورت دو هفتـه15(64غالمحسين ذاكري از پاييز

و پـر يكبار منتشر شد  از نويسـندگاني تـأثير با مقاالتي فـاخر
اي، افشـار، بـزرگ علـوي، نراقي، شاملو، انور خامـه همچون 

نژاد، سـيمين بهبهـاني، شـهين خانلري، پهلوان، براهني، علي
ــت  ــي، عناي ــي، دهباش ــر تراب ــي اكب ــوارزمي، عل ــا، خ اهللا رض

ي، سركوهي، رئيس دانـا، كـاظم كردوانـي، محمدرضـا بـاطن 
آبادي، فرهـادپور، مصـطفي محمدرضا درويشي، سپانلو، دولت

راسـينماي ايـران نقـداي در مقالـهو بقيه. رحيمي، گلشيري
( مي اي همچنـين در مقالـه،)64آذر،شـمارة اول آدينـه بينيم

اي، منفعـل، زن در سينماي ايران، موجـودي حاشـيه«:ديگر
و توسـري خـور نشـان خـور، اشـك غصه داده ريـز، ملـتمس

( شود مي هويـت اي ديگـر دربـاب ). مقاله64اسفند،آدينه»
و معماري ايراني  هـاي اخيـر مجسـمه در سـال«شهرنشيني

هاي سياسي از ميان رفـت، در تهـران بسيار بود كه در توفان
و مرد كشاورز را داريـوش ...چند تايي باقي ماند  مجسمة زن

زي در خيابـان جلـو كـاخ كشـاور ...زاده طراحي كـرده صنيع
به جلو موزة هنرهاي معاصر انتقـال يافـت... نخسـت ...بولوار

 بـه چندي بر روي آن برزنت كشيده شد سپس زن كشاورز را 
و به پاي آن شلوار پوشاندند. جنس اين روسري ملبس كردند

و شلوار كه از ورقه هاي فلزي سـاخته شـد كـامالً بـا روسري

و كامالً در جنس مجسمة اصلي فرق دارد مشخص است كه
13در مقالة شماره.(همان)...» مجسمه دستكاري شده است

) و افت ) از ضعف نيروي علمي دانشگاه66خرداد20مجله ها
شـمارة.)13/6انتقـاد شـد(آدينه، آنهـا كيفيت تحصـيلي در 

كه آدينه71خرداد  ؛ در جامعـة بـدون مطبوعـات« بحث كرد
و متفكرو انديشمندان ـهـ ان رشتهكارشناسان اي گونـاگوني

ـ فكـر نمـييحت كننـد، نظريـة جديـدي ارائـه علوم تجربي
ــي ــگاه نم ــود، در دانش ــاي ش ــتاي نيازه ــه در راس ــايي ك  ه

ــم دانشــجوياني درس هــاي توســعه گســترش داده برنامــه اي
بي مي و نظريـات گونـاگون خوانند كه بر اثر اطالعي از جهان

ان   هـايي بـدون سـان به رغم اسـتعدادهاي خـوبي كـه دارنـد
و و انتقــاد و فرهنگــي، بــدون قــدرت نقــد  شــعور اجتمــاعي

آينـد. مـديريت نهادهـاي بهره از ذهنيـت علمـي بـار مـي بي
و اجتمــاعي را انســان هــاي تــك بعــد بــر عهــده اقتصــادي

».گيرند مي
الـدين صـولتي شـمس بـه دسـت نيـز» دنياي سخن«

ابـراهيمازبه راه افتاد با مقاالتي60دهكردي از نيمة دهة 
گلستان، نراقي، يارشاطر، فصيح، ورجاونـد، جـالل سـتاري، 

كوب، دسـتغيب، جواد مجابي، ضياء موحد، كيارستمي، زرين
اهللا رضـا، مشـيري، سعيدي سيرجاني، علي برزگـر، عنايـت 

خيلي از نويسندگانو ندوشن، اخوان ثالث، ابتهاج، گلشيري
 تند.شـان حرفـي بـراي گفـتن داشـ ديگر كـه در مقـاالت 

از مقالهاش نمونه (آبان اي مسائلي چون«:)66جواد مجابي
و ناداري عمومي، بي و بحران فقر هاي پيـاپي سوادي فراگير

و سياسي از موانع عمدة موفقيـت فعاليـت  هـاي اهـل قلـم
و،فرهنگ است. عالوه بر اين و فرهنـگ آفرينشگري فكر

بـ هنر را نيز مانع مي راي چـه شده است. صـور اسـرافيل را
طناب انداختند، عشقي را براي چه ترور كردند، دهان فرخي 

دق را براي چه دوختند، چرا آل مرگ شد، چـرا هـدايت احمد
خودكشي كـرد، چـرا شـريعتي در غربـت جـان باخـت، تـو 

و ماننـد آن هـر مي ديدي كه زندگي دهخدا، نيما، پـورداود
روزش از نظر تحمل شرايط حاكم دشـوارتر از مـرگ بـوده 

ودراي در مقاله.)13/5(دنياي سخن،» است شـمارة آبـان
» هاي دفاعي بازگشت به حيات گلبول«تحت عنوان70آذر 

راه مقابله با هجوم فرهنگـي نـه سياسـت ممنوعيـت بلكـه
ميسياست مصونيت دانست چنگيـز پهلـوان در مقالـة شود.ه
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 نويسـدمي»فرهنگي در آسيا توسعة«با عنوان70آبان ماه
توانند مؤثر واقـع شـوند كـه كشورهاي آسيايي هنگامي مي

و تغييـر ارائـه  و كهن، از تداوم و تركيب درستي از نو تفسير
(دنياي سخن، ش1370بدهند .)30ـ45/26:

و بعـد از آن از جمله كنشگران برجسته در ايـن نسـل
و  علي دهباشي اسـت. از كـانون پـرورش فكـري كودكـان

، با علي اصغر حاج سيد جوادي همراه نوجوانان برخاسته بود
و سردبيري از شده بود  1369اش را نيز بـا ماهنامـه كلـك

آغاز كرد. كلك يكي از نخستين مجالت بعد از انقالب بـود
و مدير مسـ كه  لي كسـري حـاج سـيدئوبه صاحب امتيازي

و در آن طيف متفاوتي از مقاالت علـوم جوادي  به ميان آمد
او انساني و جتماعي منتشـر شـد بـا نويسـندگاني فرهنگي

هـاي ديگـر از ايـن خيلـيو چون بيضايي، پاريزي، آشوري
و هنـر،وي تحقيقات فرهنگـيها تبار. اين مقاالت در حوزه

مي تمدن ايراني افقو دانش و آگـاهي گشايي هـاي كردنـد
در كلـك هـيچ« آوردنـد: اثرگذاري براي جامعه فراهم مـي 

و برداشتي غري و انديشه و هيچ پژوهنده و نامحرم نيست به
اش بـه شود كه پيش از چاپ نوشـته اي ناگزير نمي نويسنده

و ... اصطالح موضـع خـود را روشـن! كنـد  نگـران حـذف
و مسـئله  (كلـك،» شـدگي گفتـار خـويش باشـد دگرگوني

آيدين آغداشلو، سيد ابوالقاسـم نگاهي به مقاالتي از.)27/8
ن  صـر، بيرشـك، سـيروس انجوي شـيرازي، احمـد اشـرف،

 تـن، طاهباز، احمد تفضلي، سيمين بهبهاني، اميرحسن چهل
اي، خامـه آريـانپور، عبـاس ميالنـي، انور،شاهرخ مسـكوب

اهللا فوالدوند، بابـك احمـدي، عطـاء كوب، ايرج افشار، زرين
بر مهدي، بزرگ علـوي، علـياك مهاجراني، باقر پرهام، علي

ي، علي دهباشـي، خرمشاهي، دشتي، بهرام بيضايحصوري، 
ورجاوند، فرهنگ رجايي، جالل سـتاري، فريـدون آدميـت، 

فريدون مشيري، جمشـيد بهنـام، كـامران جليل دوستخواه،
فاني، چنگيز پهلوان، كاوه بيات، حسن كامشاد، كريم امامي، 
حميد عضدانلو، باستاني پاريزي، خسرو ناقد، محمد اصالني، 

امين ريـاحي، آشوري، محمـد افتخـاري، جهـانبگلو، محمـد 
براهني، محمد پوينده، رضا ثقفي، محمد حقوقي، رضا سـيد 
ــاطني، ســهيال شهشــهاني، محمــدعلي موحــد،  حســيني، ب
م.ع. سپانلو، مراد  همايون كاتوزيان، رحيمي، محمود عنايت،

ثقفي، منصوره كاوياني، مرتضي مميز، منوچهر آتشي، مريم 
 نشان هاجهوشنگ ابتو مهرداد بهار، مسعود برزين حيدري،

وو دهد كه مقاله اصيل مي و اثـربخش علـوم انسـاني نافذ
 گوييم چه معنايي دارد. اجتماعي كه مي

اي با عنوان چنگيز پهلوان در مقالهكلك؛16در شمارة
و توسعة« وبه» فرهنگي گفتارهايي دربارة سياست بررسـي

و فرهنـگ  و تحليل انتقادي نسبت ميان ايدئولوژي سياسي
مي جامعه و درباب نـوعي دست و زند عملكـرد روشـنفكري

در«نشـيند كـه به مالحظه مـي دانشگاهي  در برابـر تغييـر
و ساخت كشاورزي سنتي ايران مي و از حفـظ روسـتاها كرد

خاست. قنات هاي كشاورزي قديم سخت به دفاع برمي شيوه
و در  كه نوعي نماد رمانتيـك كشـاورزي ايـران شـده بـود

ا عمالً ديگـر نقشـي نداشـت چنـان سـتوده بسياري از جاه
آبـي عرفـي شد كه هنوز به عنوان تنها راه نجات از بـي مي
مي مي خواهيم نشان دهيم كه گاه كسـاني حتـي گشت... ما

اگر نيت خير داشته باشند ممكن است به آسـاني بـه سـبب 
و سنت جاي  و اندوه مبهمي كه در دلشان براي گذشته غم

و عنصرهاي واپسهگيرد به دام انديش مي مانـدة تـاريخي ها
(بيفتد در مقاله.)20همان، 1370كلك، تير» شـمارة اي هم

ميو آمده است 84 «نويسد چنين در: كشور مقام مطبوعات
ان، قـواي حكـومتي را نظر صاحب ...ما ناشناخته مانده است.

ـ مي  ـ نه سه و به استقالل ايـن پـنج قـوه يعنـي پنج دانند
و رسـانه مقننه، مجري و پـرورش هـاي ه، قضـائيه، آمـوزش

عـدم توجـه كـافي بـه اسـتقالل{نتيجة}جمعي معتقدند. 
و نزول كيفـي ...مطبوعات   كاهش مقام مطبوعات در جامعه

هـاي افسـردگي بوده است. علـت فـوق يكـي از علـت آنها
 از آذر نيز ارغوان.)84/5(كلك،» مطبوعات در كشور ماست

مدبا 69 و ير مسؤولي محسن سيد عباسـي صاحب امتيازي
ــر  ــد منتش ــن ش ــش افك ــاالتي پرس ــا مق ــه ب ــثال اينك م

ـ رايج« » ترين نوع نگاه به آثار نوشتاري است خودسانسوري
).1:4،ش 1369ارغوان،(

 دومينسل جمهور.7نسل
ــين ــل دوره پيش ــز مث ــن دوره ني در،در اي ــاتي مطبوع

دارهپيراموني نزديك يـا دور دولـت يـا مسـتقل از آن عهـد 
اجتمـاعي ايـران معاصـرو انتشار مقاالت مهم علوم انساني
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و در كار مواجهة خالق انديشـه دانـش انسـاني بـاو شدند
 اثربخشـيو مسائل واقعي اين جامعه تاحـد زيـادي توفيـق 

ا ان،يك داشتند. نشرياتي مثل راه، ارغنـون فـردا، رانيزنان،
آ»كيان«. در وگو گفتنگاه نو،،نينو، آئ 70بان ماه سال از

مقاالتي منتشر شد كه خوانندگاني در هر گوشه كشور روزها
بـا كشيدند. مقاالت نوعاًمي براي خواندنش انتظارها هفتهو

و مجـادالت مهـم گفتمـاني در  ماجراهاي ذهني مخاطبـان
شـدندمي دانش انساني درگيرو انديشهوي معرفتها حوزه

بازتـاب جـديو اعياجتمـو فرهنگيو فكري اثرگذاريِو
و  و به بحث مي وگو گفتداشتند زدند. از كساني چون دامن

ابوالحسـن نجفـي، احمـد صـدري، احمـد نراقـي،،سروش
مقصــود فراســتخواه، خرمشــاهي، عبــدالكريمي، جــواد 
طباطبايي، پهلوان، شايگان، جهـانبگلو، سـيدمحمد مهـدي 

ق صفت، عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، علي جعفري، رخ لـي، رضا
غالمعباس توسلي، محمـدجواد غالمرضـا كاشـي، مجتهـد 
شبستري، محمود صدري، مراد فرهادپور، مرتضي اسـعدي، 

ها، مرتضي مميـز، هـادي خـانيكي، يوسـف مرتضي مردي
«اباذري زنـان مطالعـاتو نيز در كنار كيان، مباحث» زنان.

ا از بهمـن را دنبال كرد با مـديريت شـهال شـركت رانيدر
دت 1370سال  توسـط71از سالهمايران فردا. 1386يا

و انتقادي در حوزة در آمد با مقاالتي حرفعزت سحابي   دار
اقتصـادي غيـر الگـوي توسـعة مسائل ايران ماننـد اشـاعة

 راهبردهاي سرزميني.و داري سرمايه
نو« مقـاالتي در انتشار به محل77از ارديبهشت» راه

خـانيكي شد. مثال هـادي حوزه علوم اجتماعي انتقادي بدل 
گـرا، عـدالتخواه، پرسشـگر، با اشاره به جامعة جـوان، آزادي 

و نوگراي فعلي ايران بر به رسميت شناخته منتقد، آرمان گرا
ــي ــن ويژگ ــدن اي و درك ش ــا ــا ه ــاذ روشآنه ــايو اتخ ه

و از جمله برداشتي معقول از اسـالمي  دمكراتيك تأكيد كرد
دا ها را شدن دانشگاه جـواد.)21ــ10/18(راه نـو،دتوضـيح

و تجدد مي داند طباطبايي مسألة اصلي ايران را چالش سنت
(پست مدرنيسم). پست مدرن يك جريـان  و نه پسانوگرايي

و در ايـران تقليـدي دارد. جنبـة صـرفاً زنده در غرب است
چههوسرلو دانيم دكارت، كانت، هگل، نيچه وقتي ما نمي

. انديشة غربـي از پريممي هايدگرهب يكباره چگونه اند، گفته
آغاز آن در يونـان تـا كنـون از مواجهـة خـالق فكـري بـا 

كه هاي خود بحران باليده است؛ مـثالً افالطـون كتـاب بود
و محاكمـة  جمهور را در مواجهه با بحـران دمكراسـي آتـن

و محكوميـت او بـه اعـدام توليـد كـرده  دمكراتيك سقراط
خلدون كه براي مقابله در مثل ابناست. اما ما به جز موارد نا

دچـار غالبـا با انحطاط، علم نوبنياد عمران را تأسيس كـرد، 
و جدال بوديم. غربي و نگون بختي هـا دربـارة زوال فكري

و يـا چه؟ انحطاط رم كار كردند ما  دربارة انحطاط ساسـاني
«1377(راه نو، خرداد سقوط صفويه چه كرديم؟ از»آيـين ).

ي هدفي از خواننـدگانهاا مقاالتي كه گروهب در آمد 1382
ومي را بر سر مباحث مورد نظرشان با خود » ارغنون«كشيد

تـا 1373نيز تحت حمايـت احمـد مسـجد جـامعي از بهـار
شدمي كار 1383 ازو كرد بعد متوقف ادامـه 1393دوبـاره

درو يافت. مقـاالت نويسـندگاني چـون ابـاذري  فرهـادپور
ب و فلسفيازاي هاي تازهابارغنون از يكسو دانش فرهنگي

و از سوي با رويكرد انتقادي به روي خوانندگان مي گشودند
ميها جستارگشايي ديگر ِي مهمي انجام دادند مثال در بـاب

هـا، شدن، روانكاوي، زندگي روزمره، نظريـه سيسـتم جهاني
و نقد ادبي از مانند آن. هـرو فلسفة اخالق، عقالنيت يـك

 اند.امروز نيز قابل خواندنها پرونده اين
از مهـر بـود كـه» نگاه نـو«از ديگر مجالت اين دوره

و مدير مس به صاحب 1370 ولي محمدتقي بـانكيئامتيازي
و زير نظر شوراي نويسندگان به دبيري خشايار ديهيمي بـه 

آذرنگ، با مقاالتي اصيل از امثال صورت ماهنامه منتشر شد
ــا  ــاهي، كامش ــات، خرمش ــاوه بي ــوري، ك ــد، آش د، فوالدون

ــب  ــي ثاق ــي، مرتض ــر، رحيم ــا نيكف ــر محمدرض ــرو ف ديگ
نيكفر پژوهشگر ايراني مقيم آلمـان مثال نويسندگان مطرح.

در» دكـارت در قبيلـة مـا«اي با عنوان(كلن) در مقاله كـه
نگاه نو به چاپ رسيد، از دكارت به عنـوان75شمارة مرداد 

جديد ياد كـرد كـه معـرف نـوعي يكي از نمايندگان دوران
يك فرد تا آنجـا اصـالت.جديد اروپايي است» اصالت فرد«

كنـد، فـردي كـه دارد كه به هستي همـه چيـز شـك مـي 
سـنجد، گيرد، همـه چيـز را از نـو مـي پرسشگري پيش مي

مي انديشه مي تـرين نيكفـر از مهـم.كنـد ورزد، دانش توليد
و جاي پاهاي دوران جديد را هم  دانـد مـي ين فرديتمبادي

ـ كند زيرا سـاختار قبيلـه اي رشد نمي كه در ساختار قبيله اي
و در آن فــرد پايمــال اي، ســاختاري جمــع عشــيره گراســت

و مي و هم آزادي و هم دانش شود. در حالي كه هم انديشه
و انتقاد، ثمرة فرديت آدمي است. اين است  و شك خالقيت

مي نويسندهكه  در نتيجه قبيلـة مـا، جـايي بـراي گيرد كـه
.)21ـ29/6(نگاه نو، دكارت نيست
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فصـلنامة سرانجام الزم است ياد كنيم در ايـن نسـل از
بـا مـراد ثقفـيورضـا توسط 1372از تيرماهكهگوو گفت

احمـد اشـرف، بابـك احمـدي، پهلـوان، مقـاالتي از امثـال 
و ديگـران. شايگان، جهانبگلو، مجيد رهنمـا، نـازي عظيمـا 

(دي شايگان رويـارويي« در نقد نظريـه)72در شمارة دوم
هــانتينگتون)» هــا تمــدن و مــي(از  بــاباشــرف در نويســد

كه ايراني بودن در عصر صـفوي بـه اينو»هويت ايراني«
و در دورة انقالب مشروطه بـه مفهـوم نـوين مفهوم سنتي

اي دولت ملي ملي تعريف شد. در دوران پهلوي نه تنها گونه
و در ايران و مخـابرات ساخته شد بلكه بر اثر گسترش سواد

و  و تحرك جغرافيـايي جمعيـت و رشد شهرنشيني ارتباطات
و طبقة متوسط، آگاهي ملي  پيدايش گروه وسيع روشنفكران
و احساس تعلق به يك واحد بزرگ ملي توسـعه يافـت؛ امـا 

و/همچنان نگاه پادشاهان پهلوي به ملت، نگاه شبان رمـه
بود در حالي كـه مفهـوم ملـت غيـر از رعيـت رعيتوالي/ 

است. از انقالب اسالمي دو اتفاق ديگـر در تعريـف ايرانـي 
هاي چپ به جـاي ملـت ايـران از مفهـومِ بودن افتاد؛ گروه

در آنها وحدت ميان هاي ايران استفاده كردند كه رشتة خلق

و انقالبيون  در نيزابهام رفت چوب امـت چهار هويت ملي را
 ديدند. اسالمي

با توجه به نزديك بودنش به زمان تدوين مقاله8نسل
و آشنايي بيشتر خوانندگان نيازي به توضـيح در ايـن  حاضر
گنجايش محدود ندارد. چه كسي اسـت كـه ندانـد مقـاالت 

و بررس،بخارانشرياتي مانند  (كه البتـه مهرنامه، كتابينقد
و آنوايپوشهياند اخيرًا انتشارش متوقف شده است) امثال

وو حاوي مباحثي از علوم انساني و فرهنگي بودند اجتماعي
و مخالفان به يكسان قصد خواندن آنهـا هستند كه موافقان

ومي را و محتويات كنند و شان دعاوي  وگو گفتمحل بحث
و؛ از ايـن طريـق در تـرويج علـوم گيـرد مـي نقادي قرارو

و آگاهي اجتماعيوها دانش مي واقعاًخردجمعي و اثر گذارد
وو مطمئناً در كردارهاي گفتماني جامعه سياست اجتمـاعي

و مباحث ايـن سـرزمين در سـطوح  نحوه مواجهه با مسائل
و بين اي، منطقه،محلي در المللي ملي نقـش بـارزي دارنـد.

و تأثيريها اي از حوزه شمه6جدول   مقاالت علـوم انسـاني
 ار درج شده است. اجتماعي در هشت نسل به اختص

 اجتماعي در هشت نسلو مقاالت علوم انساني تأثيريها از حوزهاي شمه.6جدول
ات اجتماعيتأثيرنسل

خواهيي، فكر آزادي، فكر قانون عرفي، جنبش رشديه، مشروطهخواهتحول1
و2 و مشروطه قانونعقالنيت اجتماعي، ترويج علوم جديد، آشنا ساختن با مجلس شوراي ملي
و زبانافق3 و اقتصادي، انقالب ادبي، هويت تاريخي، فرهنگ هاي ايرانيگشايي حقوقي

4
از تجدد و شوق پيشرفت،شناسخواهي، علمدرك بومي ي، استانداردهاي مدارس، دادن حس تمدني، شورآموختن

و اجتماعي پراگماتيسم  بدياري فكر

5
»شبه علم«هاي تاريخي، نقد نظام آموزشي، طرح مسألهقالل دانشگاهي، روشنگرينقد بوركراسي، نقد قوانين، طرح است

در نظاميه گفتمان ها سازي درباره كودك، پس افتادگي ايران، منازعات مذهبي

6

ج،يو نقد مشهورات راينوآور،يخينقد تار،يريپذكثرت،يانتقادييگراواقع،يخيو تاريسطح درك اجتماعيارتقا
بد ران،يايبرانيچياز انقالب فرهنگيموزآ عبرت اخيدر تارعيمباحث در وي فرهنگوگو گفت ران،يعلم  ها

س تمدن اتينقد وضع ران،ياينمايها، نقد در ا رسانهتيوضعنقد ران،يهنر و ادبي، ران،يدر  تحول آفريني فكري
. ...و نقد روشنفكران ان،يدانشگاهوها نقد عملكرد دانشگاه

7
يهاچالشورزي، علوم اجتماعي انتقادي، مباحث مربوط به دانشگاه،خردوهاي دانشهاي توسعه، اشاعه گفتمانجستارگشاي

و فرد ها، جهاني شدن، زندگي روز تجدد، نحوه مواجهه با بحرانو سنت  گرايي، هويت ايراني مره در ايران، فرهنگ ايراني

8
در ترويجتأثيرادامه و آگاهي اجتماعيدانشوعلومات و خردجمعي وها و سياست اجتماعي در كردارهاي گفتماني جامعه و

در سطوح محلي، منطقه و مباحث اين سرزمين و بين اي، نحوه مواجهه با مسائل  المللي ملي
از تحليل محتواي نمونه مأخذ: يافته دو سدة گذشته هاي نويسنده از نشريات مهم كشور طي  اي
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 نتيجه گيري.3
و نشر آنها، عملكرد اين هشت نسل تجربه مقاله نويسي

هاي مقاالت اصـيل خصيصهو خط معيار خوبي براي صفات
و اثرگـذاري  و اجتمـاعي و در فرهنـگ آنهـا علوم انسـاني

ازمي جامعه به دست دهند. روزگاري مقاله در اين سـرزمين
و خواست هاي زالل متفكران برمي ژرفناي آگاهي و به افكار

مي انديشه و اعتبار داشت. هاي مخاطبان دامن زد. مقاله قدر
و اجتمـاعي انتشـار  مقاالتي كه در نشـريات علـوم انسـاني

و مي و بيداري بودند. حاوي معـادن يافت اخگرهاي معرفت
و  و صور خيال دانايـان را بـه تصـور اكتشافات عميق بودند

و مجا تصوير درمي و آوردند. در مجالس و حتي در كـوي مع
و به بحث برزن ولوله مي ميو گفت انداختند  زدند. وگو دامن

و اما سال هاست كه در ميـان انبـوهي از مجـالت نـام
رسـمي طوربهدار علوم انساني كه توسط وزارتين علّيه نشان

زنـيم يـافتن اند، هرچه ورق مـي با عنوان علمي معنون شده
مقامقاالتي از آن  االت اصيل دشـوار گشـته اسـت. بـا عداد

و با اين فـرض كـه هـر نشـريه علمـي3نظري به جدول 
متوسط سالي سه شماره منتشر شـود طوربهرسمي در ايران

توانو هر شماره حداقل شش مقاله در آن به چاپ برسد مي
هـزار13تخميني حدود طوربهبرآورد كرد كه در يك سال 

و اجتماعي در مجالت علمي به رسـميت مقالة علوم انساني
فناوري انتشـارو شناخته شده توسط وزارت علوم، تحقيقات

هـاي كند. اما چه مقدار از اين مقاالت واجد داللـت پيدا مي
و مفهـومي يـا خصيصـه  و معنايي و معرفتي هـاي روشـنگر

و يــا ارزش  كــاربرديِ مشخصــي انتقـادي و هــاي سياسـتي
و در سـته از گـره توانند گرهي فروبمي هستند هـاي توسـعه

و محلي مـا را بگشـايند، چقـدر قـادر يـا حتـي  سطوح ملي
و محنـت اند كه از رنـج مايل و مـرارت هـا هـاي بشـري هـا

بصـيرتي ايجـاد كننـد، بــه،بكاهنـد، سـخني تـازه بگوينــد 
و انديشي وا دارند، پرسش تازه ژرف هاي بيفكنند يا بشـارتي

 ند اثري بديع باشـند، شـگفتي توان هشداري بدهند. چقدر مي
و دل و افكار و جان در اذهان و ضمائر مخاطبان پديـد ها ها

اي يـا حـل معمـايي بكننـد، تصـميمي بياورند، طرح مسأله
و قابليـت  و داللتي اجرايـي بسازند، سياستي پيشنهاد بكنند

كننـدة دلگـرمو كاربردي داشته باشند؟ پاسخ چندان مثبـت 
 ها وجود ندارد.شمطمئني به اين پرس

درست برعكس با مروري در هشت نسل مقـاالت علـوم
دوو انساني اجتماعي در مطبوعات غيـر رسـمي ايـران طـي

مي واقعاً سدة گذشته از اختر تا بخارا كنـيم كـه ايـن مالحظه
انـد، مـورد اسـتنادهاي مقاالت با اطمينان همواره خوانده شده

و  و بلكه محل بحث جو گفتداغ دي در صـحن جامعـه گوي
له اند، قرار گرفته و عليهو نقش گفتماني  تأثيرداشتند، از نفوذ

اجتماعي به اشكال مختلف برخوردار بودند. اما اگـر امـروز در
بينـيم علـتش نمي رسمي چنين آثاريو غالب مقاالت علمي

و صـرف  چيست؟ پرسشي اسـت كـه بايـد بـا دقـت بيشـتر
و داده تحقيقات روش آزمـونو شواهد كافي بررسـيوها مند

نـوع گـرايشِ دسـت كـم ده رسـد احتمـاال بشود. به نظر مي
مي زا، آسيب و سبب شكلي از اينرسي وتيـفيك اميد بـه شود

 مـا را كـاهشياجتماعويمقاالت علوم انسانياجتماع تأثير
:اين اتالف منابع ملي استو دهد مي

ه يافتـه كميت بـر مـا بـدجوري سـيطر:گرايي . كميت1
ميو است رود. اگر بـه فـرض در نتيجه كيفيت مدام به آب

در طول اين چهل سال بـه جـاي چنـد ده هـزار نويسـنده 
در همان چند ده نويسنده كـه نـام،مقاالت رسمي هايشـان

شان آزادانه باال ذكر شد به نوشتن همان مقاالت غير رسمي
تـري در پـيشبهو هاي بيشـتر دادند ما امروز افق ادامه مي

و مان در اين سرزمين داشتيم. اما خاص روي زندگي گرايـي
به نخبه ساالري راه پايداري براي يك جامعه نيست ما نياز

بلكه چنـد صـدهزار نويسـندهو مقاالت همان چند ده هزار
ايراني براي فهم مسائل پيچيدة اين سرزمين داريم. چيـزي 

، بلكه آن چنان كـهيساز كه هست نه با اين دوپينگ مقاله
در طـي ايـن دو سـده راه پـرپيچ خـم نويسندگان جدي ما

معاصر شدن ايراني را به بحث گذاشتند. آنچه اكنـون تـوي 
دست ما هست كميت متورمي از مقاالت رسمي اسـت كـه 

كنند به جـايمي فقط بر ما سنگيني اند، جرمي بحراني شده
م ا بگشايند. آنكه روزني از ديوار زمان ايراني به روي

ــورت2 ــي . ص ــاي ارزش:گراي ــزاري ج و اَب ــاي اداري ه
و ابـرازي را گرفتـه ارزش و ارتباطي و اكتشافي هاي فكري

و تكاپوهـاي درون ها، نامه است. فرماليسم آيين زاي زنـدگي
و  ترويج آگاهي اصيل انتقاديو اجتماعي دانش تأثيرعلمي

 در سايه قرار داده است.و جدي را
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گرايي: بورديو تعبير خـوبي دارد كـه چگونـه مناسك.3
و هـا حـالو نگهدارندگان آثـار هنـري، معمـوالً آن حـس 

ها را ندارند كه خالق آن آثار واجدش هسـتند. اكنـون تجربه
و مؤسسات علمي مهم و نگهداري مجالت تر از خود تفكـر

و ذوق علمي  پديداييِ آگاهي اجتمـاعيو پيداييو اكتشاف
جـايو ها اصـالت يافتـه يداري علمي شده است. وسيلهبو

هـا غايات فرامـوش شـده اسـت. مقالـه اند. اهداف را گرفته
 ايم انگشتاني براي نشان دادن ماه بود. ماه را فراموش كرده

 ايم. در انگشتان خيره ماندهو
و دورهو هـا دانشـگاه گرايـي: . دولت4 هـايي مؤسسـات

مي داريم الي ماشاءاهللا مي كه هرچند تا گيرند توانند پول هم
و كنترل يا غير دولتـي اسـت بـاو دولتيآنها ولي مديريت

و ناكارامد كـه از تـوي آن كيفيـت  لَختيِ بوركراتيك نوعي
و مقاالت اصيل در نميو علمي  آيد. اثر بخشي
و عرضه رشته گرايي: . عرضه5 و دوره ها هـاي برنامـه ها

و نتيجتاً بـدون مـوزونييهـاو رسـاله هـا نامه پايان درسي
با تقاضاهاي واقعي آنها گيري جهتو آهنگو ساختن ريتم

شـود كـهمي حاصلش همين نوع مقاالت صوري،در جامعه
 بينيم. اغلب مي

هاي تر از ارزش مهم» هاي بقا ارزش«گرايي: . معيشت6
و خود و مـان شكوفايي شده است. هم دانشجويانخودبياني

و هم مديران، داشـتن نگـه اي از سرپا درگرودنه هم خود ما
ايم. شايد كمتر فرصت درنگـي هسـت كـه آيـا كرخت شده

تظـاهرات علمـي مـاو نفعاني ديگر نيز از اين تشريفات ذي
 شود يا نه؟ چيزي عايدشان مي

گرايي: پديدآورندگان مقـاالت اصـيل رسـماً رسميت.7
وزا هـايي درون، انگيـزه موظف به اعمـالي صـوري نبودنـد 

يوسـف حرفي براي گفتن داشتند. از ميرزاآقا خـان كرمـاني
خان فروغي، رشيد ياسـمي تـا مستشار تبريزي تا ابوالحسن

عباس اقبال، محمد قزويني يا پورداوود، قاسم غني يا سعيد 
اشـرف يـا آشـوري، همـايي يـا نفيسي، خانلري يا صناعي،
هـاي پديدآورنـدگانو بقية نسلفروزانفر، آدميت يا پاريزي 

و فرهنگـي در ايـران هيچكـدام  و اجتمـاعي دانش انساني
و تبديل وضعيت استخدامي  براي اخذ مدرك، تدارك رزومه

و حيـرت نوشتند. بلكه حالتو ارتقاي اداري مقاله نمي هـا ها

آن وسطح مطلوبيت كـه» وضع ذهني«هايي واالتر داشتند.
ر ميعالمه قزويني را به  آورد گم شده است. قص نوشتن در

و وظيفـه . رفتار8 و:گرايـي گرايـي  شـرايطي در كشـور
و نفـتو هاي دولت زده سازمان زده بـه راه ايـدئولوژي زده

كـارگرانو افتاده است كه كنشگران علمي را بـه كاركنـان 
آورنـد ولـي بختـاني دوام مـي كند. نيـك علمي استحاله مي

هايي از انجـام وظـايف افتند، اسير چرخهمي ها از پاي خيلي
پا كردن مقاالت بخشـيو شوند كه دستمي اداري صوري

از اين گرودنه است. مقاله نوشتن به يك رفتار شرطي تقليل 
و  يافته است تا اينكه يك پـركتيس يـا پراكسـيس فكـري

و  و علمـي و معرفتي و رانيسـردب اجتمـاعي باشـد. هنـري
ي مختلف يك گردونـهها سويه سندگانينوداوران به همراه

شده هستند. در نوشتن اين مقـاالت روح رفتارگرايانة شرطي
و بيشـتر از جـنس نـوعيو كنش فكري علمي اندك است

رفتار سازماني است. اگر هم قرار است كسي اين مقاالت را 
بخت ديگري اسـت كـه بخواند او نيز شايد دانشجوي نگون

االت، از سر ناچاري به ايـن مقـاالت براي توليد اين نوع مق
كند. اين چنين است كـه مقـاالتي بـدون اينكـهمي مراجعه

و اجتمــاعي داشــته باشــند مــدام بازتوليــد  خاصــيتي جــدي
 شوند. مي

هـاي از اختر تا بخارا نـوعي جوشـش:گرايي مديريت.9
و و فكري و معرفتي و حرفهاجتماعي در كار بـود.اي علمي

اس اين در هاي وزارتـينت كه مجالت رسمي در حوزهحالي
و  و اسـتقالل علمـي فخيمه، بيش از اينكه با روحيه ابتكـار

و تعامالت اجتماعي آزاد علمي كار بكنند چشم بـهاي حرفه
و گردش مديريت و ها و بسـط قبض و رفـت هـاي آمـد هـا

و سازماني مي بخشنامهو اداري دوزند تا سر پـا هاي تابع آن
ميبمانند و . حاصلش همين مقدار مقاالت از شود كه هست

.كوزه همان برون تراود كه در اوست
گرايي: عادت بـه زيسـتن در ظـل اقتصـاد . برج عاج10

گرايي علمي به وضعيتي انجاميده اسـت نفتي با نوعي نخبه
نفسـه شـده اسـت بـدون علم براي علم يك هدف فـي كه

بوم خـويش نفـس زيستاينكه علم در اقليم ريشه بزند، در 
و علم ان نفعذيو ورزي ما حساس به محيط اجتماعي بكشد

و دانشگاهياني كـه بـراي  بيروني باشد. استادان كف خيابان
و و بحث تحقيق دانشگاهي خـود بـه مسـائل عينـي درس
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اقتصـاد جامعـهو اجتمـاعو به فرهنگو شهرشانو محله
ك خويش رجوع بكنند بسيار اندك شده و متر مورد كاوياند.

مي مسأله  عمل هر روز بيشترو كنيم، شكاف ميان نظر يابي
كا شود، تئوري مي ربردهـاي واقعـي چنـدان آشـنا هاي ما با

و رساله نامه پايان تصويبو . هنگام تعريفنيستند هـا بـه ها

ها آيد. دانشگاه ندرت پاي شخص ثالث اجتماعي به ميان مي
بـو و حسـاسه سـفارش اجتمـاعي دانشگاهيان كمتـر انـد

و عـادت مقاالتي كه حاصل نهايي چنين ميدان و واره ها هـا
و كالس هستند دور از انتظار است كه چيزي غيرها گروه ها

 از اين باشند كه داريم.
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