کتاب «همبستگي اجتماعي و نابرابری و آسیبهای اجتماعی و نابرابری»،
دوره  2جلدی دومين گزارش وضعيت اجتماعي ايران 1388-1396
ج شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر ،نابرابری و
است و گزارش در 
همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی ،نابرابری و آسیبهای اجتماعی و
سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تدوین شده است
مفهوم مرکزي مورد توجه قرار گرفــت که از جمله علل مهم
توضيحدهنده آســيبها و مسائل اجتماعي اســت .در این
پژوهشها چند نکته که میتواند به تشدید بیشتر آسیبهای
اجتماعی در ســطح کالن بینجامد ،دستهبندی شده است- :
رشد نابرابریهای اقتصادی و تشــدید فاصله بین گروههای
اجتماعی فقیر و غنی – قطبیشدن شهر  -ناکارآمدی فزاینده
نظام آموزش پیشدانشگاهی و دانشگاهی  -رشد حاشیههای
اجتماعی اعم از بیکاران ،تهیدستان شــهری و روستایی و...
مشکالتی مثل بحران محیطزیســت ،ناکارایی و پایینبودن
بهرهوری ملی ،تضعیف بنیانهای تولیدی جامعه و ...نیز جزو
مسائل مهم در بازتولید نابرابری است.
میگوئل ابنسور در عناوینی چون یوتوپیای دولت عقالنی ،فراست
سیاسی ،از نقطه عطف ســال  1843تا نقادی سیاست ،فرضیه
خوانش ،چهار خصیصه دموکراسی راستین و دموکراسی راستین
و مدرنیته مطالب خود را ارائه داده است .ابنسور در کتاب حاضر
سعی در تبیین معنا و محدوده دموکراسی به مثابه نیرویی دارد
که به هیچوجه نه با نظام نمایندگی قدر مشترکی دارد و نه حتی با
لوفصل
نسخههای تضادآمیزی که درون محدود ه دولت در پی ح 
مسائل هستند .ابنسور در کتاب برای تاکید بر ضرورت و اهمیت
تداوم مبارزه دموکراسی ،بر اهمیت مسائل نهاد انگشت میگذارد
و به آن نقش تعیینکننده در جنبش پویای دموکراسی میبخشد.
او برای تمامی قوانین ،نهاد و ســازمانهایی که امکان پایداری و
تداوم را برای دموکراسی شورشی فراهم سازند اهمیت بسیاری
قائل است .لزوم صیانت از نیروی زنده دموکراسی ،ابنسور را یاری
میدهد تا نشــان دهد برخالف انتقادات علیه تز «دموکراســی
شورشی» وی ،دموکراســی هیچگونه منافات ذاتی و ناگزیری با
نهاد ندارد .دموکراسی شورشی نهتنها الزاما با نهاد مشکلی ندارد
بلکه آغوش خویش را به روی هر نهادی میگشــاید که برای آن
امکان حیاتی ماندگارتر را بیرون از شکل دولت امکانپذیر سازد.
بنابر آنچه در مقدمه کتاب آمده ،دموکراســی علیه دولت با نفی
تمایزاتی چون گسســت معرفتشــناختی میان مارکس جوان
و پیر مدعی وجود بعدی است کمتر بحث شــده اما ماندگار در
تمامی آثار مارکس :قســمی «لحظه ماکیاولین» که برمیگردد
به تعیینکنندگی امر سیاســی نزد مارکس و تبعیت وی از تضاد
و تقابل درونماندگاری که ماکیاولی در اساس هر شهر بشریای
تشخیص میدهد .تضادی درونی ،همیشگی و آغازین که لوفور
از آن به «شــقاق آغازین امر اجتماعی» تعبیــر میکند .چنین
نگرشــی مارکس را در کنار ماکیاولی قرار میدهد که بر دو میل
طبع بنیادین شــهر بشری انگشــت میگذارد؛ «میل بزرگان به
سلطه و میل عامه مردم به تن ندادن به سلطه یا میل به رهایی».

دموکراسی نهفته در اثر ابنسور از تفکر ماکیاولی ریشه میگیرد
و از طریق «خوانشی دگراندیشانه» از مارکس بسط و توسعه پیدا
میکند و با وارســی تکانههای دموکراتیکی پاالیش مییابد .در
نهایت ابنسور دموکراسی را همچون برخی روایتهای رادیکال
از آن ،فرایندی در حال رشدونمو نمیداند که دولت را رو به سوی
زوال هدایت میکند بلکه او با شناســایی و فعالســازی مجدد
لحظهای ماکیاولی در مارکس ،دموکراسی را به قسمی پیافکندن
طوفانی و شورشــی فضایی از تضاد و تعارض مربوط میداند که
مبتنی است بر ایستاری رزمنده علیه دولت.
کتاب «با مرور ادبیات بومی و جهانــی مطالعات کالس درس»
تالش کرده تصویری از مسائل مطالعات کالس درس ارائه دهد.
این کتاب دربردارنده  2بخش و  8فصل است .در قسمت درآمد،
نویســنده به اهمیت و ضرورت پژوهش جامعهشناختی کالس
درس دانشگاهی اشاره کرده است .مهمترین مضامین اجتماعی
فرهنگی در مطالعات مزبور عبارتند از کالســداری بد اســاتید،
سکوت انفعالی دانشــجویان در کالس ،ارجحیت کالس مبتنی
بر نمره تا یادگیری ،غیبت فیزیکی و ذهنــی از کالس ،اهمیت
بحث گفتوگوی انتقادی در کالس و . ...بر این اساس بخش اول
این اثر به بازخوانی تجربههای تاریخی کالس درس با نگاه تاریخ
اجتماعی اختصاص داده شده است .در این بخش که در  8فصل
تنظیم شــده موضوعاتی همچون تجربه غرب مسیحی ،تجربه
شرق ایرانی ،تجربه شرق اســامی« ،پیشاکالس» و تجربه عصر
قاجاریه« ،شــبهکالس»« ،نیمهکالس» و تجربه عصر پهلوی و
نهایتا «ضدکالس» و تجربه دوران جمهوری اسالمی مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد .به گفته نجاتی حسینی ،عالوه بر بازخوانی
مفصل تاریخی اجتماعی که از وضعیت کالس درس در تمدنهای
غربی ،مسیحی و ایرانی -اسالمی داشتیم و نیز گذشته از کاوش
مستند تاریخ اجتماعی کالس درس در ایران معاصر  -از قاجاریه
تا پهلوی و دوران جمهوری اســامی  -باید به نقطه ارشمیدسی
پژوهش حاضر که فهم کیفی تجربه زیسته دانشجویان و استادان
از کالس درس دانشگاهی اســت نیز اشاراتی داشته باشیم .برای
فهم تجربههای زیسته این کنشگران اصلی رویهها و تکنیکهای
مطالعات اســنادی ،مصاحبههای کیفی ،نشستهای تخصصی
و مصاحبههــای جمعی را برگزیدیم و توانســتیم بــه مدد آنها
دادههای غنی دســت اول در مورد دو نوع تجربه زیســته از فرم
محتوای کالس درس در دوران جمهوری اســامی را به دست
دهیم؛ تجربه زیســته دانشــجویان و تجربه دوزیسته استادان.
تجربه زیسته دانشجویان نسبت به کالس درس توام است با عدم
رضایت از کالس ،شــکل نگرفتن ایدههای نو در کالس ،نبودن
همیاری فکــری در کالس ،فقدان بحــث و گفتوگوی علمی با
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