
اشـــــــــــاره
استاد سید محمدصادق مهدوي، متولد 1327 و 

فارغ التحصیل رشتة »جامعه شناسي خانواده و جوانان« از دانشگاه 
وین اتریش است. او از سال 1356 به عضویت هیئت علمی دانشگاه 

شهید بهشتي درآمد و سال ها با رتبة استادی در این دانشگاه و نیز واحد علوم 
و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی به آموزش و پژوهش پرداخت و مفتخر به 

دریافت عنوان استاد نمونه شد.
اما دکتر مهدوی تنها به تدریس و تحقیق اکتفا نکرد و به عنوان کنشگری فعال، توسعة 

علوم اجتماعی را در حوزة مدیریت، سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی با قبول 
مسئولیت های مختلف پی گرفت. دکتر مهدوي بیش از 1۰ اثر ترجمه و تألیف در موضوع خانواده و 
جوانان دارد و از وی بیش از 5۰ مقاله در نشریات علمي و پژوهشي منتشر شده است. مدیریت و 
سردبیری مجله های علمی و پژوهشی گوناگون، از جمله پژوهش های جامعه شناختی، پژوهش نامة 
علوم اجتماعی و فصلنامة »رشد آموزش علوم اجتماعی« از دیگر خدمات و فعالیت های ماندگار 

دکتر مهدوی است.
رشد آموزش علوم اجتماعی در گفت وگو با این جامعه شناس پیشکسوت، ضمن مرور 

دستاوردها و تجربه های زیستة ایشان در زمینة آموزش علوم اجتماعی، تأثیرات و 
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پاندومی کرونا را به ویژه در حوزه های آموزش و 

خانواده موردبحث و بررسی قرار داده است.

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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فریبرز بیات

   پیامدهای جامعه شناختی 
  همه گیری جهانی کرونا 

  در گفت وگو با 
   استاد سید محمدصادق مهدوی 

کلیدواژه ها: همه گیری جهانی کرونا، پیامدهای جامعه شناختی، 
جامعه شناسی خانواده و جوانان، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا
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 اســتاد قبــل از هر بحث دیگــری مایلم به 
تجربۀ تحصیل و تدریس شــما بپردازیم. 
چطــور شــد کــه رشــتۀ علــوم اجتماعــی را 
انتخــاب کردیــد؟ آیا در دبیرســتان رشــتۀ 
شما علوم انسانی بود؟ به طور کلی چگونه 
بــه علــوم اجتماعــی عالقه منــد شــدید؟
من در يکی از روســتاهای اطراف بوشهر 
بــه دنیا آمدم. در محل ما تا کالس ششــم 
ابتدايی بیشتر نبود و من برای ادامة تحصیل 
در دبیرســتان به شهر »برازجان« رفتم. در 
شــرايط اجتماعی آن زمان تعــداد خیلی 
کمی به ادامة تحصیل عالقه داشتند. بیشتر 
خانواده ها ترجیح می دادند بچه هايشــان در 
امر کشاورزی به آن ها کمک کنند و خیلی 
اعتبار و ارزشــی برای تحصیل قائل نبودند. 
ولی والدين من به تحصیل خیلی عالقه مند 
بودنــد و با همة توانشــان می خواســتند 
کــه بچه ها درس بخوانند. دبیرســتان های 
برازجان آن موقع فقط رشــتة ادبی داشتند 
و رشــته های تجربــی و رياضــی وجــود 
نداشتند. در آن موقع مثل حاال علوم انسانی 
نمی گفتند و به همة رشته های زيرمجموعة 

علوم انسانی، رشتة ادبی می گفتند.
من در برازجــان ادامة تحصیــل دادم و 
ديپلم گرفتم. بعد هم در دانشگاه تهران در 
رشــتة علوم اجتماعی پذيرفته شدم. حدود 
سال های 1347 و ۱۳48 بود. علوم اجتماعی 
رشــته ای جديد بود که در دانشکدة ادبیات 
دانشگاه تهران داير شده بود و چندين سالی 
بیشتر از تأسیس آن توسط زنده ياد مرحوم 
دکتــر غالمحسین صدیقی نمی گذشت. 
آن موقع هنوز کاربرد و اهمیت اين رشــته 
در جامعه شــناخته  نشده بود. بعضی ها هم 
فکر می کردنــد علوم اجتماعی همان تاريخ 

و جغرافیاست.
چگونگــی عالقه منــدی من به رشــتة 
علوم اجتماعی به ايــن صورت بود که طی 
مطالعه ای در مورد رشته ها و دانشکده های 
دانشــگاه تهران، از جمله دانشکدة ادبیات، 
دانشکدة حقوق، دانشــکدة الهیات و ساير 
دانشکده ها، با يکی از دانشجويان دانشکدة 
ادبیات که همســايه و همشــهری ما بود، 
مشــورت کردم. او دانشجوی رشتة ادبیات 
فارســی دانشــگاه تهران بود و در خوابگاه 

دانشــگاه تهران ســکونت داشت. اطالعات 
خوبی از شرايط رشته ها، آيندة تحصیل در 
هر رشته، بازار کار آن و شانس قبولی در هر 
رشته داشت. او به من گفت رشتة نويی آمده 
اســت با عنوان علوم اجتماعی که در آينده 
خیلی رشــد دارد. همین االن هم در تهران 
خیلی طرف دار دارد و در شــهرهای بزرگ 
يواش يواش دارد شناخته می شود. گفت اگر 
من االن می خواستم شروع به تحصیل کنم، 
اين رشــته را می خواندم. به اين ترتیب من 
قانع شدم که علوم اجتماعی رشته ای مهم و 
مؤثر در جامعه و آينده دار و رو به پیشرفت 

است و اين رشته را انتخاب کردم.

اســتادان آن زمان رشــتۀ علــوم اجتماعی 
چــه کســانی بودنــد و فضــا و مناســبات 
ســال ها  آن  در  اســتادان  و  دانشــجویان 

چگونه بود؟
اســتادان آن زمان به جــز مرحوم دکتر 
صدیقی، اگر ذهنم ياری کند، مرحوم دکتر 
راسخ،  شاپور  دکتر  کاردان،  علیمحمد 
دکتر جمشــید بهنام و مرحــوم دکتر 
محمود روح االمینی بودند. روابط استادان 
و دانشــجويان خیلــی رســمی و اداری و 
به طور کلی با فاصله بود و استادان خیلی به 
صمیمیت با دانشجويان اعتقادی نداشتند و 
فاصلة خودشان را با دانشجو حفظ می کردند. 
اما از حدود ترم 4 و 5 به بعد بود که با آمدن 
گروهی جديد از اســتادان علوم اجتماعی، 
جو و فضا کاماًل تغییر کرد. اســتادان جديد 
زنده ياد مرحوم دکتر غالمعباس توسلی، 
دکتر باقر ساروخانی، دکتر عبدالحسین 
نیک گهر، دکتــر مرتضی کتبی و دکتر 
احمد اشرف بودند که فکر می کنم به جز 
دکتر اشــرف که از آمريکا آمــده بود، بقیه 

دانش آموختة فرانسه بودند.
 گروه علوم اجتماعی با آمدن اين استادان 
جوان يک دفعه اعتبار تازه ای کســب کرد. 
چون دانش روز جامعه شناســی را داشتند و 
کالس هايشان بسیار پرطرف دار و پررونق بود. 
با آمدن اين استادان به خصوص سنت رفتار با 
فاصلة استادان با دانشجويان کاًل تغییر کرد. 
مثاًل برای ما دانشــجويان تازگی داشت که 
برای اولین مرتبه می ديديم اســتادان جوان 

می آيند در بوفة دانشجويی چای می خورند و 
با دانشجويان گپ می زنند. اين حسن سلوک 
اســتادان جوان برای ما هــم خیلی جالب 
بود و هم جاذب. قباًل فکر می کرديم اســتاد 
دانشــگاه جايگاه و مقامی بسیار برتر دارد و 
اصاًل مگر می شود استاد با دانشجو صمیمی 
شــود؟! تا قبل از اين آقايان، ما استادانمان 
را فقــط در کالس می ديديــم و ارتباطات 
اســتاد و شــاگردی اصاًل وجود نداشــت.

بــه همین دلیل، اســتادان جــوان علوم 
اجتماعی نه تنها علم جديد جامعه شناسی را 
آوردند و هر کدامشان در حوزه های خاصی 
تحول ايجاد کردند، بلکه با حســن سلوک 
خــود و مراوده با دانشــجو، در جو و فضا و 
به اصطالح زيســت و مناســبات دانشجو و 
استاد تغییرات چشمگیری به وجود آوردند. 
به طور کلی تحوالت علمی ناشــی از حضور 
اين اســتادان جوان علوم اجتماعی، يعنی 
مجهزشــدن به دانــش روز و نیز تحول در 
روابط و مناســبات استاد و دانشجو، به نظر 
مــن در تحول جامعه شناســی در ايران، و 
اعتبار، وجاهت و فراگیر شدن و معرفی آن 

به جامعه، نقش مهمی ايفا کرد.

جناب عالی بعد از دورۀ کارشناسی ارشد 
در دانشــگاه تهــران، بــرای ادامۀ تحصیل 
در دورۀ دکتــرا بــه خــارج از کشــور رفتید. 
و روش هــای  کیفیــت  آموزشــی،  فضــای 
آموزش و شیوۀ تدریس استادان در آنجا 

چگونه بود؟
من بــه اتريش و دانشــگاه ويــن رفتم. 
اتريش آلمانی زبان است و استادان برجستة 
جامعه شناســی آلمــان در دانشــگاه وين 
تدريس می کردند. من در آنجا از اســتادان 
خیلی معروفی درس گرفتم؛ استادانی مثل 
اســت،  زنده  هنوز  که  هابرماس  یورگن 
هربرت مارکوزه که فوت کرده و همچنین 
نیــکالس لومان. اين ها جامعه  شناســان 
آلمانی زبــان بودنــد کــه به خصــوص در 
کشورهای آلمانی زبان و اروپا شهرت داشتند 
و نظريــات جديدی را ارائه می کردند که در 
محافل بین المللی جامعه شناســی مطرح و 

مورد توجه بودند.
سبک آموزش هم در آنجا با سبک آموزش 
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مرســوم در ايران متفاوت بــود. مثاًل يادم 
هست در ايران سر کالس های مرحوم استاد 
دکتر صديقی، تعداد دانشــجو باالی 100 
نفر بود و کالس در تاالرهای بزرگ تشکیل 
می شــد. البته اين تعداد شــايد دانشجوی 
و  گروه هــا  از  و  نبودنــد  جامعه شناســی 
رشته های ديگر هم در کالس ايشان شرکت 
می کردند. تعدادی هم از عالقه مندان دکتر 
صديقی بودند کــه در اين کالس ها حاضر 
می شــدند. به طور کلی کالس هــا در ايران 
خیلی پرجمعیت بودند. ولی در اتريش من 
يادم نمی آيد کالســی بیش از 10 نفر بوده 
باشــد. به همین دلیل اواًل اســتاد شناخت 
کافی نسبت به دانشجو و نقاط قوت و ضعف 
او پیدا می کرد، ثانیًا تعداد کم اعضای کالس 
امکان مشارکت دانشــجو در امر آموزش را 

فراهم می آورد.
به اين ترتیب می توانم بگويم يک ويژگی 
برجســته در نحوة آموزش در اتريش روش 
»آموزش مشارکتی« بود. يعنی دانشجو بايد 
مرتب در جست وجوی مطالب جديد و بديع 
از منابع متفاوت باشــد و بعد هر هفته يک 
روز بیايــد کنفرانس بدهد. عالوه بر اين، هم 
روش کار اســتاد و هم نظام آموزشی فرق 
می کــرد. يک پروفســور 6 تا 10 دســتیار 
داشت. اين دستیارها خیلی به استاد کمک 
می کردند. مثاًل به ما کتاب معرفی می کردند 
و می گفتند تو که می خواهی بیايی در اين 
موضــوع کنفرانس بدهی، کتاب های جديد 
اين ها هســتند. يا آدم هايی که در اين مورد 
نظريات جديد و جذابی دارند، اين ها هستند. 
حتی برای تهیــة کتاب ها کمک می کردند. 
يعنی شما اگر کتابی را می خواستید که در 
انستیتو موجود نبود، بالفاصله در عرض کمتر 
از سه روز خود انستیتو برايتان تهیه می کرد.

گرایــش غالــب در جامعه شناســی به ویژه 
در کشــورهای آلمانی زبــان در آن زمــان، 
و  فرانکفــورت  حلقــۀ  نــوع  از  و  چــپ 

نئومارکسیستی بود؟
بلــه، اين تفکــر غالــب بود؛ چــه بین 
دانشــجويان و چه بین اعضای هیئت علمی 

و اســتادان. گروه قابل توجهی از اســتادان 
به  نئومارکسیســتی داشــتند که  گرايش 
»مکتــب فرانکفورت« معروف اســت؛ مثل 
و هورکهايمر.  آدورنــو  مارکوزه،  هابرماس، 
اين هــا اگرچــه تفکر چــپ داشــتند، اما 
مارکسیسم را نقد می کردند. مارکسیست ها 
تکیه و تأکید اصلی را بر اقتصاد می گذاشتند 
و نظــام ســرمايه داری را از ايــن نظر نقد 
مکتب  جامعه شناســان  امــا  می کردنــد. 
فرانکفورت بیشتر بر مسئلة فرهنگ تأکید 
می کردند و نظام فرهنگی را که به بازتولید 
مناسبات ســرمايه دارانه کمک می کند، نقد 
می کردنــد. تأکید هابرماس بــر عقالنیت 
فرهنگی، کنــش ارتباطی و اخالق ارتباطی 
و نیــز تأکید مارکوزه بــر صنايع فراغتی و 
فرهنگی و انســان تک ســاحتی از چنین 
منظری قابل توجه است. مکتب فرانکفورت 
تأثیرات مهمی بر جامعه شناســی بر جای 
گذاشته است و به ويژه در نقد جامعه شناسی 
محافظه کار کارکردگرايانه که به حفظ وضع 
موجود نظر دارد، بسیار مؤثر بود و افق های 
را در نظريه پردازی جامعه شناسی  جديدی 

گشوده است.
اما با وجــود غلبة تفکر نئومارکسیســتی 
در فضای دانشــگاهی آن زمان کشــورهای 
آلمانی زبان اين تنها تفکــر نبود و گروهی از 
جامعه شناســان نیز بودند که تفکری مغاير 
داشتند و از منظری ديگر به مسائل اجتماعی 
می نگريستند که مهم ترينشــان در آن زمان 
نظرية  بنیان گذار  او  بــود.  لومان  نیکالس 
سیستمی و جامعه شناسی سیستمی است و 
به »تئوری پرداز درمان ناپذير« شــهرت يافته 
است. شايد بعد از پارسونز مهم ترين چهره در 
محسوب  کارکردی  ساختی ـ  جامعه شناسی 
شــود. لومان در آثار خود آشــکارا استدالل 
کرده که نظرية سیستم های خود را به عنوان 
جانشــینی برای دعاوی منســوخ و بی بنیاد 

مکتب فرانکفورت عرضه داشته است.
بايد توجه داشــت چنین مجادالت علمی 
در کشورهايی نظیر آلمان که سنت فلسفی 
و انتقــادی طوالنــی دارند و نیز از ســطح 
تکامــل فکری بااليی برخوردارند، مشــکل 

چندانی ايجاد نمی کــرد و هر دو گروه اين 
جامعه شناســان در فضای جامعه شناســی 
اتريش و آلمان حضور فعال داشــتند. مثال 
بارزش مجادالت و مباحثات پرآوازة لومان و 
هابرماس است. البته با وجود اين مجادالت با 
هم کارهای مشترک نیز می کردند که نمونة آن 
کتاب »نظرية جامعه يا تکنولوژی اجتماعی« 
اســت که هابرماس و لومان با هم نوشته اند.

اما بین دانشــجويان آن زمان فضا قدری 
متفــاوت بود و بــا توجه بــه گرايش های 
ضدسرمايه داری، تفکر چپ بین دانشجويان 
غلبه داشت. به همین دلیل اصواًل کسانی که 
به رشتة جامعه شناسی می رفتند، تمايالت 
چپی داشتند. البته بزرگ که می شدند، عاقل 
می شــدند. آن موقع روشن فکر يعنی کسی 
که تمايالت ضدسرمايه داری و چپ داشت 
و اين فضا بین دانشــجويان وجود داشــت. 
به طــوری که من چندين بــار وقتی صبح 
انستیتو، می ديدم يک پارچة  بروم  می آمدم 
بلندی بــا عالمت داس و چکــش آويزان 
کرده بودند که اين دانشکده تا اطالع ثانوی 
توسط نیروهای پیشــروی انقالبی از دست 
مثاًل ســرمايه داران پس گرفته شده است.

دانشــجويان چپ خیلی وقت ها دانشگاه 
را تعطیل می کردند و مانع ورود اســتادان 
می شدند؛ مثل اوايل انقالب خودمان و خیلی 
جامعه شناسی  دانشــجويان  اکثر  شديدتر. 
و اکثــر هم کالســی های مــا گرايش های 
مارکسیســتی داشــتند. يادم هست چند 
نفر از آن ها در کمــون زندگی می کردند و 
می خواستند زندگی اشــتراکی را عملیاتی 
کننــد و به نمايش بگذارند که خیلی زود از 

هم پاشید و نتوانست دوام بیاورد.

چــه ســالی بــه ایــران برگشــتید و چگونــه 
جذب دانشــگاه شهید بهشتی )دانشگاه 

ملی آن زمان( شدید؟
ســال ۱۳56 کــه تقريبًا انقالب داشــت 
شروع می شــد، من به ايران برگشتم. ابتدا 
خیلی مايل بودم به دانشــگاه شیراز بروم، 
اما مسئوالن دانشگاه شیراز گفتند ما فقط 
فارغ التحصیــالن آمريــکا را می پذيريم. به 
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همین دلیل من برگشتم و به دانشگاه تهران 
رفتم. آقای دکتر کتبی در دانشــگاه تهران 
مدير گروه بود. اســتاد من هم بود. دو سه 
درس با او برداشــته بــودم و يکی دو مقالة 
تحقیقی هم نوشــته بودم. البته مقاله های 
دانشجويی آن زمان، حساب کنید 50 سال 
پیــش، با آن فقر کتاب و ارتباطات، کیفیت 

چندانی نداشتند.
آقای دکتر کتبی پرسید: »شاگرد من هم 
بودی؟« گفتم: »بله آقا دکتر، در اين درس ها 
شــاگردتان بودم.« گفت: »ممکن است به 
شما بگويم فردا بیايی با هم صحبت کنیم؟« 
من فکر کردم سرشــان شلوغ است، گفتم 
باشــد. فردا رفتم ديدم مطالب تحقیقاتی و 
مقاله ها را آورده و به همــان اندازه که من 
نوشته بودم، ايشــان حاشیه نويسی کرده و 
بــا دقت خوانده بود. گفــت: »می دانی چرا 
گفتم برو فــردا بیا؟« گفتــم: »نه.« گفت: 
»می خواســتم ببینم مقاله هــای تحقیقی 
و مطالبــت چه جوری اند. چــون من همة 
بايگانی می کنم.«  را  دانشــجويان  کارهای 
گفتم: »من خجالت می کشــم از چیزهايی 
که نوشــته ام.« گفت: »نه از نظر من خوب 
است و تقاضايت را بده و من در گروه مطرح 
می کنم.« داشــتم تقاضايم را می نوشتم که 
گفت: »يک توصیه دارم: من اگر جای شما 
بودم، می رفتم دانشگاه بهشتی، به دانشگاه 

تهران نمی آمدم.«
من در دانشگاه وين هم قرارداد کار داشتم 
و به عنوان دستیار مشــغول بودم، اما اتفاق 
ناگواری افتاد و با عجله به ايران برگشــتم. 
پدرم فوت کرده بود و به من نگفته بودند و 
من به همین خاطر بايد برمی گشتم و تکلیف 
کار و خانه و زندگی خود را روشن می کردم.

 به هر حال، آقای دکتر کتبی به من گفت: 
برو دانشگاه شهید بهشتی. در دانشگاه شهید 
بهشتی، تعطیالت تابستان بود و مدير گروه 
جامعه شناســی که آقای دکتر محمدرضا 
مظهری بودند، تشــريف نداشــتند. سؤال 
کردم گفتند رئیس دانشکده دکتر رعدی 
آذرخشی اســت. با ايشــان هم در زمان 
تحصیــل يکی دو درس گذرانــده بودم. به 

ايشــان گفتم جامعه شناســی خوانده ام و 
می خواهم برگــردم ايران. رزومة مختصری 
هم داشــتم و دادم. اضافه کردم که شاگرد 
شــما هم بودم. درس ادبیات تطبیقی را با 
دکتر آذرخشــی گذرانده بودم. ايشان گفت 
بايد صبر کنید مدير گروه بیايد. گفتم: من 
در دانشگاه وين شاغل هستم. بعد از مدت ها 
آمده ام به خانواده ام ســری بزنم و حاال که 
اين طور شده اســت، تصمیم گرفته ام ايران 
بمانم و از دانشگاه وين استعفا بدهم.« ايشان 
گفت: »بگذار من تلفنــی با دکتر مظهری 
صحبت کنم.« تلفنی با ايشان صحبت کرد 
و بعد از مرحــوم دکتر منوچهر آشتیانی 
که ايشان هم عضو گروه بود، خواست با من 

مصاحبه  کند.
آلمان  آشــتیانی هم تحصیل کردة  دکتر 
بــود. کمی با هم آلمانــی صحبت کرديم و 
از کارهــا و مطالــب و درس هايی که مايلم 
تدريــس کنم، صحبــت کرديــم. به اين 
ترتیب در دانشــگاه شهید بهشتی به عنوان 
عضو هیئت علمی پذيرفته شدم. سال ها در 
دانشــگاه به آموزش و پژوهش و کار علمی 
و مديريتی مشغول بودم. بعد از بازنشستگی 
در دانشگاه شهید بهشتی هم در واحد علوم 
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به آموزش 
و پژوهش مشــغول شــدم و در کنار آن در 
برنامه ريزی  و  کار سیاست گذاری، مديريت 

آموزشی نیز خدمت کردم.

از بحث تجربه های آموزشــی و پژوهشــی 
عبــور می کنیــم و بــا توجــه بــه تخصــص 
جامعه شناســی  زمینــۀ  در  جناب عالــی 
یــک  بــه  خانــواده و مســائل اجتماعــی، 
بهداشــتی  و  اجتماعــی  مهــم  مســئلۀ 
می پردازیم که این روزها آثار و پیامدهای 
آن همــۀ کشــورها، از جملــه کشــور مــا را 
تحت تأثیــر قــرار داده اســت. همه گیــری 
جهانــی کرونا فضای اجتماعی و فرهنگی 
را به کلی دگرگون کرده اســت. از یک  سو 
بــه فاصله هــای فیزیکــی بــرای جلوگیــری 
از شــیوع بیمــاری افــزوده اســت، امــا از 
ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد فاصله های 

صمیمیــت،  بــر  و  کمتــر  را  اجتماعــی 
همدلی، همکاری و تعاون افزوده است. 
جناب عالــی به عنــوان یک جامعه شــناس 

این وضعیت را چگونه تحلیل می کنید؟
همه گیــری جهانــی کرونا مناســبات و 
تعامالت اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار 
داده و به کلی دگرگون کرده است. روابط را 
به حداقل رسانده است و ارتباطات رودررو و 
چهره به چهره را که از منظر جامعه شناختی 
بسیار اهمیت دارد، بســیار محدود کرده و 
حتی می توان گفت در آستانة حذف قرار داده 
است. به اين ترتیب نوعی انزوای اجتماعی 

را بر جامعه تحمیل کرده و ســدی در برابر 
ارتباطات و تعامالت اجتماعی به وجود آورده 
است. پیامد اين موضوع اختالل، ناکارکردی 
و يا کارکرد ناقص بســیاری از امور اســت.
 مثال بارز آن آموزش اســت. همه گیری 
جهانــی کرونا جريــان آمــوزش را به کلی 
مختل يا ناقص و ناکارآمد کرده اســت. در 
کشورهايی چون کشور ما که زيرساخت های 
آموزش مجــازی را از قبل فراهم نکرده ايم 
و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب 
را تدارک نديده ايم، جريان آموزش کاماًل يا 
تا حدود زيادی مختل شده است. حتی در 
کشورهايی که زيرســاخت های الزم را هم 
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دارند، مناسبات و روابط مجازی به هیچ وجه 
نمی توانــد آنچــه را که در روابــط معلم و 
شــاگردی در يک ارتباط چهــره به چهره 
منتقل می شود، از نظر آموزشی تأمین کند. 
زبان بدن استاد و معلم، نوع حرکات، رفتار 
و بســیاری ظرايف ديگر که در کار تدريس 
و معلمی هســت، در ارتباط مجازی منتقل 
نمی شــود. همین موضوع ضريب ياددهی و 
يادگیری را پايین می آورد و کارکرد آموزشی 

را ناقص می کند.

فیزیکــی،  و  اجتماعــی  محدودیت هــای 
بسیاری از افراد را ناچار به ماندن در منزل و 
کار و فعالیت از راه دور کرده است. برخی 
چنیــن وضعیتــی را بــه منزلــۀ بازگشــت بــه 
خانــه و خانواده، و ترمیم روابط خانوادگی 
به عنــوان  جناب عالــی  کرده انــد.  تلقــی 
جامعه شــناس خانواده این مسئله و آثار و 

پیامدهای آن را چگونه تحلیل می کنید؟
برخالف برخی ديدگاه ها، ماندن بیشــتر 
اعضــا در خانــه کمتر می توانــد به ترمیم 

مناســبات گرم و عاطفی خانوادگی کمک 
کند. چرا که وقتی شما در خانه هستی، اما 
با مالحظه خطرات احتمالی انتقال ويروس 
بايــد فاصلة فیزيکی را چند متر حفظ کنی 
و نمی توانی فرزنــدت را در آغوش بگیری، 
خواهــر و برادرت را ببوســی، با پدر و مادر 
روبوســی کنی و يا دست بدهی، آن گرمای 
عاطفی چگونه ايجاد می شود؟ خانه اکنون 
به باغی تبديل شــده اســت با درختانی با 
فاصله که هیچ ارتباطــی با يکديگر ندارند. 
درواقع اگرچه اعضای خانواده با هم هستند، 
اما تنها هستند. چون حداقل ارتباط گرم و 

بدون ترس و نگرانی را دارند.
بــه تعبیر ديگــر، ما االن با هــم اما تنها 
هســتیم. يعنی در نوعی انزوای ناخواســته 
و تحمیلی به ســر می بريم که نقطة مقابل 
هر نوع صمیمیت است. صمیمیت با تراکم 
و فاصلــه در يک فضا ايجاد نمی شــود، با 
تأمین می شــود. گرمای  نزديک  ارتباطات 
دست و حســی که در آغوش کشیدن و يا 
خنديــدن و صحبت کردن بــدون ترس و 
نگرانی می دهد، عامل صمیمیت است. اگر 
غیر از اين بود ما بايد در اتوبوس و مترو که 
خیلی هم به هم نزديک هستیم، روابط گرم 
و صمیمانه را شاهد می بوديم؛ در حالی که 

چنین نیست.

افزایــش کمــی ســاعات حضــور در خانــه 
در کیفیــت روابــط و تعامــالت خانوادگــی 
چــه تأثیراتی خواهد داشــت؟ آیا افزایش 
ارتبــاط و تماس هــای اعضای خانــواده به 
افزایــش صمیمیت و همدلــی می انجامد 
یــا بــه تنــش و تعارضــات خانوادگی منجر 

خواهد شد؟
وقتی تراکم افراد زياد می شود، ناخودآگاه 
اختالف و تعارضاتی شکل می گیرند. اصواًل 
تراکــم، به ويژه وقتی افراد دارای هويت های 
مستقل فردی و صاحب رأی، و نظر و سلیقة 
فردی هســتند و سبک زندگی خاص خود 
را دارند، منشــأ تضاد و تنش می شود. برای 
مثال، ممکن اســت نــوع درک، دريافت، 
برداشت و حتی حساسیت و میزان اهمیتی 

که هريک از اعضای خانــواده برای رعايت 
دارند،  ايمنی  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
با هم متفاوت باشــد. همیــن موضوع خود 
می تواند محل بحث و مشــاجره در خانواده 
شود و اعضا از هم ايراد بگیرند. بگويند: چرا 
ماســک نزدی؟ چرا دستکش نپوشیدی؟ از 
بیرون آمدی دستت را شستی؟ لباس هايت 
را آويزان کردی؟ دستکش و ماسکت را در 

سطل آشغال انداختی؟
در چنیــن وضعیتی که همــه از هم ايراد 
می گیرند، شما فکر می کنید هر يک از اعضا 
چقدر تحمل می کند؟ اين يک روابط معمول 
نیست. هر کدام مجبورند در ارتباط با کرونا 
موضعی بگیرند و اظهارنظر کنند. البته اين 
از روی دلسوزی است و همه نگران هستند. 
اما بیان نگرانی بــرای طرف مقابل تا حدی 
قابل تحمل اســت، از آن آستانه که بگذرد، 
مسئله ساز و تنش آفرين می شود. مثاًل اگر شما 
روزی 10 دفعه به بچه ای بگويی، بابا ماسکت 
رو بزن، دستت را بشور، دست به جايی نزن 
و ...، باالخــره اعتراض می کند. هر کســی 
يک آستانة تحملی برای انتقادپذيری دارد.

بنابراين شرايط کرونايی، يک دور هم بودن 
ساده نیست و اصاًل در درون خودش، تنش 
را خلــق می کند. بودن و ماندن در خانه، به 
جای اينکــه به ارتقای مناســبات و روابط 
خانوادگی کمک کند، به ايجاد تنش، ترس، 
نگرانی و تعارضات دامــن می زند. چنانچه 
برخی آمارها نشــان می دهنــد، تنش ها و 
تعارضات خانوادگــی و گاه حتی طالق در 
برخی کشــورها طی اين مدت افزايش پیدا 

کرده است.

و  تنش هــا  ایــن  بــا  وضعیتــی  چنیــن  در 
تعارضات، دبیران علوم اجتماعی به عنوان 
کســانی که می تواننــد دانش اجتماعی را 
در جامعه نشر و پخش کنند، چه وظیفه 
و رســالتی بــرای آگاه کــردن مــردم نســبت 
بــه ایــن شــرایط بحرانــی و نحــوۀ مواجهۀ 
درســت بــا آن دارنــد، به نحوی کــه تعادل 
نبینــد؟ صدمــه  خانوادگــی  و  اجتماعــی 

االن رسانه ها و وســايل ارتباط جمعی و 
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به خصوص اينترنت و شبکه های اجتماعی، 
مثــل اينســتاگرام، تلگرام، واتــس اپ و...، 
مســئولیت اطالع رســانی و آگاهی بخشی 
را از همــه گرفته اند. نقش اين رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی اکنون از خانواده، پدر، 
مادر، معلم، کالس و مدرســه بسیار بیشتر 
است. درواقع می توان گفت جامعه رسانه ای 
شده و همة امور در بستر رسانه جريان پیدا 
می کنند. به همین دلیل نیز تأثیر رسانه ها 
بی بديل اســت و حــرف آخر را رســانه ها 
می زنند. چرا که گسترة بیشتری را پوشش 
می دهند و مخاطبان بسیار بیشتری از يک 
معلم در کالس حضوری و با روابط چهره به 

چهره دارند.
امــا صاحب نظــران علــوم اجتماعــی و 
جامعه شناسی رسالت بســیار بزرگی دارند 
و می توانند به هر طريقی، مثل نوشــتن و 
صحبــت در راديو، تلويزيون و رســانه های 
اجتماعی، مسائل را به گوش مردم برسانند. 
من فکر می کنم مهم ترين رسالت متخصصان 
علوم اجتماعی آگاهی دادن به جامعه است. 
چون در اين بلبشوی اجتماعی و رسانه ای، 
اطالعات غلــط، انحرافــی و مأيوس کننده 
خیلی زياد است. بنابراين استادان، معلمان 
و دبیران علوم اجتماعی هم وقتی می توانند 
در اين جهت تأثیرگذار باشــند که از بستر 
رســانه ها و شــبکه های اجتماعی به نحو 
مناســب و مفید در مورد مهارت های نحوة 
درســت مواجهه با بحران هــای اين چنینی 

اطالع رسانی کنند.

و  ارزشمند  تجربۀ  به  مایلم  پایان  در 
گران بهـــــــای جناب عالــی در ســــــــــردبیری 
علــــــــــوم  آمــــــوزش  »رشـــــد  فصــــــــلنامۀ 
اجتماعی« بپردازید. جناب عالی در کنار 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در سطح 
به عنوان  آکادمیک،  و مراکز  دانشگاه ها 
تالش  اجتمــــــــاعی،  فعال  کنشگر  یک 
دامنه دار و پرثمری را برای عمومی کردن  
علم و توســــــــعۀ دانش اجتمــــــــــاعی در 
داشته اید.  آمـــــوزش وپرورش  سطـــــــــح 
نیز  و  مدیریت  و  راه اندازی  در  کمک 

علوم  آموزش  رشد  فصلنامۀ  سردبیری 
ماندگار  یادگارهای  جمله  از  اجتماعی 
راه اندازی  تجربۀ  از  است.  جناب عالی 
اهداف  و  بگویید  مجله  این  و سردبیری 
داشتید. زمینه  این  در  که  برنامه هایی 

فصلنامة رشــد آموزش علــوم اجتماعی 
نتیجة همکاری بنده با دکتر حسن ملکی، 
دوست عزيز و فاضلم در آموزش وپرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی است. 
ايشان ايده و برنامه ای در اين مورد داشت و 
بنده را هم دعوت به همکاری کرد. آن زمان 
تعداد مجله هــای تخصصی علوم اجتماعی 
بسیار کم بود و مجله های اندک دانشگاهی 
برای دبیر و معلم علوم اجتماعی سنگین و 
کمتر قابل اســتفاده بودند. از طرف ديگر، 
دسترســی معلمان نیز به اطالعات و منابع 
جديد، با توجه به ضیق فرصت و فشار کار، 
کم بود. بنابرايــن وزارت آموزش وپرورش و 
مشخصًا سازمان پژوهش، با توجه به اهمیت 
و جايگاه علــوم اجتماعی در تحقق اهداف 
تربیتی و آموزشی، و به ويژه تربیت اجتماعی 
و شــهروندی، تصمیم گرفت فصلنامه ای با 
رويکرد آموزشی و مهارت افزايی، مخصوص 
دبیران و معلمان علوم اجتماعی کشور و نیز 
دانشجويان مراکز تربیت معلم در رشته های 

علوم اجتماعی منتشر کند.
به طور کلی، فصلنامة رشــد آموزش علوم 
اجتماعی با هدف دانش افزايی و روزآمدسازی 
دانش تخصصــی معلمان و دبیــران علوم 
اجتماعی آغاز به کار کرد. انتشــار مجله با 
استقبال دبیران و معلمان کشور روبه رو شد 
و همین موضوع کمک کرد مجله در جهت 
تحقق اهداف خود و کمک به روزآمدسازی 
دانش و بینش معلمان علوم اجتماعی کشور 
گام های مثمرثمری بردارد. در اين مسیر ما 
از همکاری اســتادان و صاحب نظران علوم 
اجتماعی کشــور و نیز معلمــان و دبیران 
مجرب و با تجربة علوم اجتماعی که دست 
به قلم بودند و توانايی نوشــتن داشــتند، 
همچنین از دانشــجويان ســال های باالی 

جامعه شناسی بهره گرفتیم.
تــداوم انتشــار مجلــه که اکنــون وارد 

بیست  وسومین سال خود شــده و بیش از 
80 شماره منتشر کرده است، نشان دهندة 
نیازســنجی درست آن زمان و نیز اين نکته 
اســت که نیازهــا و ضرورت هايی که باعث 
ايجاد مجله شده اند، هنوز نیز به شکل های 
ديگری باقی هســتند. به عالوه، با توجه به 
توسعه و پیچیدگی روزافزون علوم اجتماعی 
و جامعه شناســی از يــک  ســو، افزايــش 
دانش آموزان اين رشــته، و همچنین رشد 
مسائل، مشــکالت، آسیب ها و ناهنجارهای 
اجتماعی در جامعة شهری، ضرورت توسعة 
دانش اجتماعی و عمومی کــردن اين علم 
برای کمک به تربیت اجتماعی و شهروندی 
بیش از گذشــته احساس می شود. معلمان 
و دبیران علوم اجتماعی کشــور پاية توسعة 
دانش اجتماعی و عمومی کــردن اين علم 
محســوب می شــوند. بنابراين دانش افزايی 
و روزآمدســازی دانش و بینش آن ها بیش 
از پیــش ضــرورت دارد و مجله هايی مانند 
فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی نشان 
داده اند که می تواننــد نقش مهمی در اين 
زمینه ايفا کنند. برای دســت اندرکاران اين 
مجله در تداوم اين مســیر و توسعه و تعالی 

کار آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

بنــده هــم از طرف خــودم، اعضای هیئت 
تحریریه و گروه آماده سازی مجله، ضمن 
قدردانی و ســپاس بی کران از اینکه وقت 
ارزشــمندتان را در اختیــار ما قــرار دادید، 
به عنوان دانشــجویان شــما و کســانی که 
همــواره از خــوان علمــی جناب عالی حظ 
و بهــرۀ فــراوان برده ایــم، همــۀ تــالش و 
توان خود را به کار می گیریم که فصلنامة 
رشد آموزش علوم اجتماعی را، به عنوان 
یــادگار مانــدگار جناب عالی حفظ کنیم و 
در ارتقای کیفی آن بکوشــیم. امیدواریم 
بــه یــاری خداوند و همت همۀ دانشــوران 
علــوم اجتماعــی و معلمــان و دبیــران این 
رشته هر سال گام های بلندتری در جهت 
اشاعه و توسعۀ علوم اجتماعی در کشور 

برداریم.
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