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تأسیس نظام آموزش عالی و نهاد دانشگاه از جلوه های گذار جامعه ایران از بافت سنتی به شکل 
نوین آن است. هرچند فرآیند آموزش و نهادهای مرتبط با آن تاریخی دیرپا در ایران دارد اما آنچه 
شکل گیری دانشگاه در ایران دوران مدرن را با چنین عنوانی متمایز می سازد؛ تفاوت ساختاری 
کارکردی این نهاد با نمونه های متناظر پیشین آن در تاریخ این سرزمین است. اگرچه ساختار  و 
بر  اما  آن مشابه سازی شده است،  زمینی  به ویژه مغرب  نمونه های  با  ایران  در  دانشگاه مدرن 
صبغه ای  با  ایران  در  آموزش  نهادهای  که  است  روشن  ایران  فرهنگی  و  علمی  تاریخ  گاهان  آ
کارآمدی این ساختار علمی و فرهنگی و نیز  فرهنگی سابقه طوالنی دارد. سخن در باب میزان 
گذار نیازمند تأمل و مجال مفصلی  سازگاری آن با دیگر ساختارهای جوامع سنتی یا در حال 
مأموریت  کنار  در  فرهنگی دانشگاه  و  اجتماعی  کارکردهای  به  توجه  اما درعین حال،  است، 
کاربست اجتماعی و فرهنگی  که برای بازخوانی درست  اصلی تولید دانش، موضوعی است 

دانشگاه در ایران باید به زوایای تعیین کننده آن توجه نمود.
که؛ بازتعریف مأموریت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه  مهم ترین پرسش دراین باره آن است 
در پیوند با اهداف تأسیسی آن چگونه امکان پذیر است و نهاد علم و دانشگاه چگونه می تواند در 

توسعه یافتگی جامعه به معنای همه جانبه و پایدار آن نقش آفرینی کند؟
آموزش  به  معطوف  صرفًا  دانشگاه  نقش  که  معتقدند  بسیاری  فروکاسته،  تلقی  یک  در   
دانش های تخصصی و تربیت علمی نیروهای متخصص در زنجیره ای مستمر و پیوسته است. 
در این نگاه ترویجی به نقش دانشگاه حتی تولید دانش و فراخ سازی مرزهای آن نیز در اولویت 
وظایف اصلی نهاد دانشگاه قرار ندارد که البته در گونه تعدیل یافته این نگرش هر آنچه در عرصه 
مبادله علمی و تولید دانش حتی در شکل نسخه برداری آن محسوب می شود، جزو وظایف نهاد 
دانشگاه به حساب می آید. اما در نگاهی موسع به وظایف و کارکردهای دانشگاه، ازجمله مسائلی 
که باید در اهداف عملی دانشگاه موردتوجه قرار گیرد جهت دهی جامعه به سوی دانش محوری 

سخن سردبیر
مسعود فکری  ▪
دانشیار دانشگاه تهران و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی

▪   mfekri@ut.ac.ir 
جهت دهی فضای فرهنگی 

و تأثیر بر رفتارهای اجتماعی 
کارکردهای مهم دانشگاه  از 

محسوب می شود. با نگاهی 
کارکرد  طیفی و نه نقطه ای به 
نهاد علم و آموزش در جامعه 

کنشگری  که  ایران درمی یابیم 
فرهنگی-اجتماعی باوجود 

تناوب های دوره ای به اقتضاء 
عوامل و بازدارنده های داخلی 

و بیرونی در دانشگاه ها 
نهادینه شده و نقش پیشران 
برای دیگر اقشار جامعه را ایفا 

کرده است.
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با همه تکثر و تنوع آن عالوه بر شتاب دهی به توسعه آن همسو با تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی نشئت گرفته از نگرش ها و تحوالت علمی جهانی 

است.
با  چالش  و  دانشگاه  در  افراطی  علم گرایی  نقد  و  مناقشه  آنکه  با 
کسی  برابر ساحت های دیگر انسانی بر  مطلق انگاری ساحت علم در 
بر  تأثیر  و  فرهنگی  فضای  جهت دهی  به هرحال،  اما  نیست.  پوشیده 
کارکردهای مهم دانشگاه محسوب می شود. با  رفتارهای اجتماعی از 
کارکرد نهاد علم و آموزش در جامعه ایران  نگاهی طیفی و نه نقطه ای به 
درمی یابیم که کنشگری فرهنگی-اجتماعی باوجود تناوب های دوره ای 
به اقتضاء عوامل و بازدارنده های داخلی و بیرونی در دانشگاه ها نهادینه 

شده و نقش پیشران برای دیگر اقشار جامعه را ایفا کرده است.
نقش  توأمان  نحوی  به  که  مهم  پرسش  این  مقابل  در  و  اکنون 
محوریت  با  توسعه  مدل  تحقق  در  را  دانشگاه  فرهنگی  و  اجتماعی 
عنصر انسانی آن موردتوجه قرار می دهد و به دنبال همراه سازی تحول، 
باید  است،  توسعه گرایی  مدل  چنین  در  مسئولیت پذیری  و  پیشرفت 
هر  حضور  با  منطقی،  توازنی  در  دانشگاه  مأموریتی  چند  الگوی  به 
یک از مؤلفه های آموزش، پژوهش و تولید علم، تربیت نیروی انسانی 
متخصص و برخوردار از توانمندی های الزم در عرصه دانش و بینش و 

عمل، روی آورد.
فرهنگی- برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  ضرورت  نقطه  همین  از 

پراهمیت  و  سوم  ضلع  این  تقویت  برای  دانشگاه ها  در  اجتماعی 
برجسته می گردد تا عالوه بر حفظ ظرفیت موجود به ارتقاء و افزایش آن 
نیز بیانجامد. و البته بایسته های چنین امری عبارت اند از درک درست 
استاد،  و  دانشجو  یعنی  آن  کنشگران  و  آموزش  و  علم  نهاد  جایگاه 
مداخله گری  و  تأثیرگذاری  زمینه  کردن  فراهم  پرتو  در  انگیزه بخشی 
و  بحث  برای  امن  فضای  ایجاد  جامعه،  امور  در  هدفمند  و  درست 
گفت وگو و آزاداندیشی و نقد و انتقاد کارشناسانه، توجه به شاخص های 

منافع ملی و باورهای دینی در جامعه دانشگاهی.
فرهنگ  هرگاه  که  کرد  اشاره  مهم  نکته  این  به  باید  گذرا  و  کوتاه 
فضیلت، جلوه متعالی دانشگاه به حساب آید و در کنار نقش آموزگاری 
گیرد،  و آموختگاری دانشگاه و دانشگاهیان مورد اهتمام و توجه قرار 
گرانسنگ دانشگاه، نقش  نهاد  به  باور  این  از  برخاسته  نیروی معنوی 
فرهنگی تحول آفرین و ماندگار دانشگاه در جامعه را پدیدار و پایا خواهد 

نمود.
نشریه دانشگاه امروز که پس از وقفه ای کوتاه بار دیگر در برابر دیدگان 
برای  است  کوچکی  گام  است،  گرفته  قرار  فرهیختگان  خرد  چراغ  و 
بازخوانی ساحت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در فضای امروز جامعه 
که بر دوش داشته  ما و مسئولیت های نهادی و فرانهادی مهم و مؤثری 

و خواهد داشت
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تجربه و تحول سیاست گذاری فرهنگی در نظام 
دانشگاهی ایران )رویکردی بازسنجانه و آینده نگر(

به اهتمام ماشاءاهلل یوسفی  ▪
دکترای اندیشه سیاسی  ▪

 ▪  m.yousefi1412@gmail.com

مقدمه
نشسـت علمـی ایـن شـماره مجلـه دانشـگاه امـروز بـا موضـوع “بررسـی تجربه و تحـول سیاسـت گذاری فرهنگـی در نظام دانشـگاهی ایران 
پس از انقالب اسـالمی- از منظری بازسـنجانه و آینده نگر “ با حضور آقایان هادی خانیکی اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبایی، غالمرضا 
ظریفیـان اسـتاد دانشـگاه تهـران، غالمرضـا غفـاری معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ مسـعود فکـری 
مدیـرکل دفتـر سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی و اجتماعـی، محمدهـادی عسـگری مدیـرکل فرهنگـی اجتماعـی، فریـدون رحیم 
زاده مدیرکل اسـبق دفتر سیاسـت گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، فضل اهلل ایرجی مدیرکل سـابق فرهنگی اجتماعی، و تنی 
چنـد از مدیـران و کارآشـنایان فرهنـگ دانشـگاهی در محـل معاونـت فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شـد. 
مباحـث و گفت وشـنودهای ایـن نشسـت، حامـل داللت هایـی روشـنگر درباره تبار و تجربه و تحول سیاسـت گذاری فرهنگـی در آموزش 
کنونی فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشـگاهی  گذشـته و نگاه و نظرهایی در وصف و تحلیل شـرایط  کشـور در چند دهه  عالی 

ایـران و بایسـته های آینده نگرانـه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی در ایـن بنـا و بسـتر متحـول اسـت.
کـرد: 1- ایـده و اهـداف اولیـه  گـزاره موضوعـی زیـر عنوان بنـدی  برگزیـده پرسـش های قابل طـرح در ایـن نشسـت را می تـوان در یـازده 
تأسـیس معاونـت فرهنگـی در وزارت علـوم و ماهیـت و مراتـب مفـروض سیاسـت گذاری فرهنگـی در آمـوزش عالـی؛ 2- رویکردهـا و 
الگوهـای سیاسـت گذاری فرهنگـی در آمـوزش عالـی و پیامدهـا و تجـارب عملـی آن؛ 3- میـزان سـازگاری سیاسـت های فرهنگـی بـا 
نیازهـا و مطالبـات فضاهـای علمـی و فرهنگـی جامعه دانشـگاهی؛ 4- اختیار و اسـتقالل وزارت علوم در تعیین و اجرای سیاسـت های 
فرهنگـی دانشـگاهی؛ 5- تأثیـر سیاسـت های فرهنگـی بـر تقویـت و تشـدید انگیـزش علمـی و پـرورش شـخصیت فرهنگـی و اخالقـی 
گیـری نهادها  دانشـجویان و ارتقـاء مهارت هـای فـردی و اجتماعـی و روحیـه شـهروندی آنـان؛ 6- تأثیـر سیاسـت های فرهنگـی بـر رشـد و پا
و تشـکل های دانشـگاهی و دانشـجویی و تقویـت مناسـبات حرفـه ای و اجتماعـی دانشـگاهیان؛ 7- چالش هـای بـرون نهـادی و درون 
نهـادی سیاسـت گذاری و مدیریـت فرهنگـی در دانشـگاه ها؛ 8- موانـع جامعه پذیـری سیاسـت های فرهنگـی در دانشـگاه ها؛ 9- رشـد 
گسـترش فنـاوری ارتباطـی و مناسـبات مجـازی دانشـگاهی و ضـرورت بازنگـری در اهـداف و عملکـرد سیاسـت گذاری فرهنگـی در  و 
فضاهای دانشـگاهی و دانشـجویی؛ 10- ضرورت های سیاسـتی و مدیریتی سیاسـت گذاری فرهنگی دانشـگاهی در فضای دیجیتال و 
مناسـبات مجـازی دانشـگاهیان؛ 11- ضرورت هـای کنونـی و آینـده بازنگـری و اصـالح رویکردهای سیاسـت گذاری و مدیریت فرهنگی 

کـه در ایـن نشسـت در معـرض پرسـش و کنـکاش نظـر قـرار گرفـت: در فضاهـای دانشـگاهی. متـن پیـش رو، مشـروح مباحثـی 
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مسعود فکری
ضمـن  تحیـت،  و  سـالم  عـرض  بـا  الرحیـم؛  بسـم اهلل الرحمن 
آغـاز  و  پرسـش ها  طـرح  از  پیـش  ارجمنـد،  حضـار  بـه  خوشـامد 
گفت وگـو، مقدمـه کوتاهی عـرض می کنم. موضوع اصلی نشسـت 
کالن  گذشـته شـکل گیری و عملکـرد  امـروز بیشـتر مـروری بـر رونـد 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی در وزارت علـوم، و نقـد و نظر درباره 
الگوهـا و رویه هـای سیاسـت گذاری و مدیریـت فرهنگـی در نظـام 
انقـالب اسـالمی اسـت.  از  پـس  ایـران در چنـد دهـه  دانشـگاهی 
واقعیت آن است که برای بسیاری از کسانی که با مسائل فرهنگی 
اجتماعـی فضـای دانشـگاه ها مواجه هسـتند، هنوز معنـا و مفهوم 
محصلـی از سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی فراهـم نشـده 
اسـت. دراین بـاره بـه نظـر می رسـد بـا طیفـی از نگاه هـای متفـاوت 
فضـای  در  مفهومـی  چنیـن  کـه  معتقدنـد  برخـی  هسـتیم؛  روبـرو 
کشـور مابـه ازاء واقعـی و خارجـی نـدارد و برخـی دیگـر  دانشـگاهی 
کارآمـد  وجـود یـک مـدل سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی 
برخـی  ایـن میـان  و مؤثـر می داننـد. در  را ضـروری  در دانشـگاه ها 
کارکـردی سیاسـت های  بـر جنبه هـای تأثیرگـذاری  کیـد  بـا تأ هـم 
فرهنگی، در جسـتجوی الگوهای عملی و رویکردهای انضمامی 

کارگشـا در ایـن زمینـه هسـتند.
بحـث  ابتـدای  در  را  اصلـی  پرسـش  دو  می تـوان  اینجـا،  در 
کـرد؛ یکـی آن که از زمان تأسـیس جایگاهی به نام معاونت  مطـرح 
فرهنگـی و اجتماعـی در نهـاد آمـوزش عالی کشـور- که آقای دکتر 
خانیکـی زحمـت راه انـدازی سـازمان یافته آن را عهده دار شـدند، 
کـه آقـای دکتـر غفـاری سـکان دار ایـن جایـگاه هسـتند-  تـا االن 
کـه در نظـر بـوده  ایـن معاونـت بـر مبنـای آن چشـم انداز اولیـه ای 
کارکردی داشـته اسـت؟ دیگر اینکه  کارنامه عملی و  اسـت، چه 
کنونـی و افـق آینـده دانشـگاه، ایـن  بـا نگاهـی تحلیلـی بـه شـرایط 
بـرای  معنـاداری  مبنـای  چـه  اصـواًل  کـه  اسـت  مطـرح  پرسـش 
عالـی  آمـوزش  نهـاد  در  فرهنگـی  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 
بازنگـری در  و  بـا پرسـش  ایـن منظـر،  از  ایـران در دسـت اسـت؟ 
کنـون انجـام شـده اسـت و می توانـد در آینده اتفـاق بیفتد  آنچـه تا
کـه در وضـع کنونی و روندهـای بعدی، می تواند  و شـاخص هایی 
برنامه هـای  و  سیاسـت ها  تأثیرگـذاری  و  مانـدگاری  زمینه سـاز 

فرهنگـی در دانشـگاه ها باشـد، بحـث را شـروع می کنیـم:

غالمرضا غفاری
بسـم اهلل الرحمن الرحیم؛ با عرض سـالم و احترام خدمت اسـاتید 
گرامـی، و خیرمقـدم و تشـکر از حضـور شـما  محتـرم و همـکاران 
عزیـزان، ایـام دهـه فجـر انقـالب اسـالمی را تبریـک عـرض می کنـم. 
از اینکـه در ایـن شـرایط سـخت مخاطـره ابتـالی بـه ویـروس کرونـا، 
مثـل همیشـه محبـت داشـتید و تشـریف آوردیـد، نهایـت سـپاس 
را دارم. اجـازه می خواهـم بحـث را بـا سـخنان آقـای دکتـر خانیکـی 

کنیم! شـروع 

هادی خانیکی
کـه مطـرح  بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ در پاسـخ بـه ایـن مسـئله ای 
کردید شـاید سـاده تر این اسـت وقتی به فرهنگ و سیاسـت گذاری 
بـا  ببینیـم  یـم،  می پرداز عالـی  آمـوزش  و  دانشـگاه  در  فرهنگـی 
اینکـه  اصـواًل  و  هسـتیم  و  بـوده  مواجـه  مقـدری  سـؤال های  چـه 
مقـدر  سـؤال های  ایـن  بـه  می توانـد  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  آیـا 
پاسـخ دهـد. گفتنـی اسـت کـه بنـده پیـش از عهـده داری معاونت 
فرهنگـی وزارت علـوم، تجربـه قبلـی مشـاور فرهنگـی آقـای دکتـر 
و سیاسـت گذاری  فرهنـگ  آن دوره مسـئله  در  را داشـتم.  معیـن 
فرهنگـی و طبیعتـًا مدیریـت فرهنگـی امـری حاشـیه ای بـود و بـه 
بـرای  توجهـی  درخـور  تشـکیالت  و  سـازمان  عمـاًل  دلیـل  همیـن 
کار فرهنگـی در دانشـگاه وجـود نداشـت. در آن دوره در  پیشـبرد 
وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی دو تصـور پیشـینی دربـاره فرهنـگ 

کـه بعدهـا یـک تصـور دیگـر هـم بـه آن اضافـه شـد. مطـرح بـود 
کـه آن زمـان به صـورت سـنتی و متعـارف وجـود  دو تصـوری 
کـه فرهنـگ چیـزی نزدیـک بـه امـور فوق برنامـه،  داشـت، ایـن بـود 
کـردن اوقـات فراغـت و سـرگرمی دانسـته می شـد. تصـور  یعنـی پـر 
داشـت،  اختصـاص  دانشـجویی  حـوزه  بـه  بیشـتر  کـه  هـم  دوم 
زیسـت  جهـان  امـور  بـه  پرداختـن  معنـای  بـه  را  فرهنگـی  کار 
دانشـجویی می دانسـت. البتـه تغییـرات بعـدی مدیریـت وزارت 
علـوم زمینه سـاز تصـور سـومی دربـاره معنـای فرهنـگ و فعالیـت 
دوره  دربـاره  می گویـم  مـن  این کـه  شـد.  دانشـگاهی  فرهنگـی 
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آقـای دکتـر معیـن در دولـت مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی  وزارت 
واژه  آنکـه  بـه خاطـر  در سـال های 72-1368 اسـت، در آن دوره 
فرهنـگ معمـواًل به عنـوان پسـوند نـام وزارتخانه و سـازمان فرهنگی 
کتابخانـه ملـی بـکار می رفـت، تتمـه همـان  و یـا فرهنگسـتان ها و 
وزارت  بیـن  مسـئولیت هایش  کـه  بـود  هنـری  و  فرهنـگ  وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و وزارت علـوم تقسیم شـده بـود. بنابراین 
ایـن تلقـی از فرهنـگ به آن جاهایی اختصاص داشـت که خیلی 
کـه می توانسـت در  کارکـردی فرهنـگ  ربـط و نسـبتی بـا آن مفهـوم 
مناسـبات اجتماعـی آمـوزش عالـی و بیـن اسـتاد و دانشـجو و یـا 
فضـای آمـوزش و پژوهـش مطـرح بـود، نداشـت. در واقـع بـه دنبـال 
که  تحوالت پس از خرداد 1376 و تشـکیل جنبش اجتماعی بود 
کشـور  رویکـرد اصالحـات وارد حـوزه مدیریـت اجرایـی و سیاسـی 
شـد و تصـور دیگـری از ضـرورت فعالیـت فرهنگـی در دانشـگاه ها 
کـه پاسـخ بـه  بـه وجـود آمـد و ایـن ناشـی از انتظـارات جدیـدی بـود 
آن نیازمنـد وجـود بخـش یـا میدانـی بـه اسـم فرهنـگ بـود. در واقـع 
بـر  انداختـن تحـوالت جامعـه مدنـی  گفـت سـایه  بایـد  اینجـا  در 
حـوزه آمـوزش عالـی ضـرورت امـری فرهنگـی در دانشـگاه را دامـن 
زد. ایـن مفهـوم فرهنـگ کـه شـامل تحـرک مدنـی دانشـجویی بـود، 
ضمـن آنکـه کانون هـای فرهنگـی، انجمن هـای علمـی، نهادهای 
صنفـی، تشـکل های سیاسـی را دربر می گرفـت، فعالیت فرهنگی 
را وارد حـوزه آمـوزش و پژوهـش و اجـرا هـم می کـرد و رابطـه معاونـت 
بـا حـوزه معاونـت آموزشـی و  را  بـا معاونـت دانشـجویی  فرهنگـی 
پژوهشـی و حـوزه فنـاوری و اجـرا و نظایـر این هـا بازتعریـف می کرد. 
کید  که شـما هم بر آن تأ اینجا در عمل به آن پرسشـی برمی خوریم 
آن  اسـاس  بـر  کـه  تفکـری  یـا  انتظـارات  اصلـی  هسـته  کـه  کردیـد 
گرفـت، چـه بـود؟ بـه نظـر مـن دراین بـاره  معاونـت فرهنگـی شـکل 
کـه دوتـای آن در دو سـوی ایـن طیـف  سـه رویکـرد وجـود داشـت 
حکـم  آمـدم،  وزارت  بـه  کـه  بهمـن 1376  در  مـن  باآنکـه  بودنـد. 
مشـاور فرهنگـی وزیـر علـوم را داشـتم، امـا در شـهریور همـان سـال 
مأموریـت تشـکیل معاونـت فرهنگـی را بـه مـن دادند. کار سـختی 
کـه طـی آن می بایسـت اهمیـت این تلقی جدیـد از مفهوم فرهنگ 
را چنـان بـه ذهنیـت مدیران کالن کشـور بفهمانـی که آنان مجاب 
به انـدازه ای  دانشـگاه  در  فرهنگـی  جایـگاه  ایـن  ضـرورت  شـوند 
و  بودجـه  و  کننـد  تعریـف  سـازمانی  پسـت  آن  بـرای  کـه  هسـت 
امکانـات اختصـاص بدهنـد. به هرحـال، یکـی از آن سـه رویکـرد 
پیش گفتـه، همـان نـگاه مدیریتـی آمرانـه از بـاال بـه پاییـن قبـل از 
کار فرهنگـی یـا اساسـًا  کـه تلقـی و توقـع از  دولـت اصالحـات بـود 
زیسـت  جهـان  کنتـرل  و  مدیریـت  شـامل  را  فرهنگـی  معاونـت 
کمیسـیون  دانشـجویی می پنداشـت. مثـاًل یکـی از مسـئولین در 
که  که بگویید چه شـده اسـت  مجلس از ما توضیح می خواسـت 
باآنکـه در قبـل از انقـالب افراد با اعتقادات کم وقتی وارد دانشـگاه 

می شـدند پس از مدت تحصیل با اعتقادات باال دانشـگاه را ترک 
که دخترهای  می کردند، اما االن وضع چنان برعکس شده است 
کـه بـه دانشـگاه های تهـران می آینـد، بعـد از  محجبـه شهرسـتانی 
شـما  اتفـاق  ایـن  مسـئول  می شـود.  کم رنگ تـر  حجابشـان  مدتـی 
مدیـران وزارت علـوم هسـتید. پاسـخ مـن ایـن بـود که اشـتباه شـما 
که از مدرسه دارید  که نهاد دانشگاه را با همان درکی  در آن است 
را عیـن معـاون پرورشـی  و معـاون فرهنگـی دانشـگاه  می فهمیـد 
بایسـتد  دانشـگاه  در  دم  کـه  اسـت  کارش  کـه  می دانیـد  مدرسـه 
کـه موهـای  کنـد و یـا مراقـب باشـد  کیـف دانشـجویان را بررسـی  و 
آنـان بلنـد نباشـد. تمـام حـرف مـن آنجـا ایـن بود کـه نهاد دانشـگاه 
کردن فرهنگی در دانشـگاه متفاوت از مدارس اسـت.  و مدیریت 
کار فرهنگـی در دانشـگاه را بـا تلقـی  گـر بخواهیـد  گفتـم ا در آنجـا 
فیزیکی و سیاسی و امنیتی بفهمید، چه اقدام هایی ازاین دست 
مانـده اسـت کـه تابه حـال در دانشـگاه ها و مدیریـت آمـوزش عالی 
انجام نشـده باشـد. زیرا با وصف آنکه حجم تغییرات و اقداماتی 
کـه در قالـب انقـالب فرهنگـی و اسـالمی شـدن دانشـگاه ها اتفـاق 
نداشـته  سـابقه  کشـور  از  دیگـری  حـوزه  هیـچ  در  اسـت  افتـاده 
کـه  متعـددی  کنترل هـای  و  گسـترده  اقدامـات  آن همـه  و  اسـت 
گزینـش دانشـجویان و اعضـای هیئت علمـی و  در ایـن مسـیر در 
انجمن هـای  و  دانشـگاهی  جهـاد  ماننـد  نهادهایـی  تأسـیس  یـا 
اسـالمی و یـا جریان هـای اعمـال شـده در سـهمیه ها و از نـو نوشـته 
کتاب هـای درسـی و تأسـیس سـازمان سـمت و اجبـاری  شـدن 
شـدن درس هـای عمومـی و امثالهـم اعمـال شـده اسـت، بـاز شـما 
می گوییـد کـه انتظاراتـی وجـود دارد که برآورده نشـده اسـت؟! پس 
بایـد بدانیـم کار فرهنگـی و تربیتـی در دانشـگاه را نمی توان با تکیه 
بـر اقـدام فیزیکـی و امنیتـی انجـام داد و لذا باید ببینید که اشـکال 
و دلیـل کاسـتی های فرهنگـی و اجتماعـی موجـود، به رغـم حجـم 

کجاسـت. وسـیع اقدامـات بازدارنـده مورداشـاره، در 
رویکردی دوم، جریانی بود که نیروی کنشگری آن از جامعه و 
از پایین می جوشید و این همان جریان انتقال جنبش اجتماعی 
کـه وارد دانشـگاه شـد و دنبالـه آن  و خواسـت مدنـی جامعـه بـود 
کـه بایـد در فضـای جامعـه مدنـی بـرآورده شـود. حـال  چیـزی بـود 
گـر ایـن جریـان نمی تواند در بیرون از دانشـگاه آزادی هایی داشـته  ا
باشـد، انتظـارش آن اسـت کـه حداقـل باید بتواند در دانشـگاه این 
گفت  که می شـود  کار را انجام بدهد. حاال در این میان رویکردی 
وجـود  علـوم  وزارت  فرهنگـی  مدیریـت  یـا  فرهنگـی  معاونـت  در 
کـه بـه دنبـال برنامه ریـزی  کـه بایـد نهـادی باشـد  داشـت ایـن بـود 
و هدایـت ایـن دو حرکـت از بـاال و پاییـن بـر اسـاس سـازوکارهایی 
تلفیقی باشـد. بنابراین در آن دوره برای آنکه بتوانیم این شـرایط را 
به نحوی منطقی و متناسـب شـرایط سیاسـی و اجتماعی جامعه 
مدیریـت کنیـم بایـد بـه دنبال تعریـف نوعی از مدیریت مشـارکتی 
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را  دانشـجویی  کنشـگران  و  را  دانشـجویان  خـود  کـه  می بودیـم 
کـه معاونـت  در امـر فرهنـگ دخالـت بدهـد. ایـن آن چیـزی بـود 
نهادهـای  در  مداخلـه  به جـای  می کـرد  سـعی  عمـل  در  فرهنگـی 
کنـد و بـه  بخصـوص دانشـجویی، از آن هـا حمایـت و پشـتیبانی 
کانون هـا فعالیـت مسـتقلی  خاطـر همیـن هـم دانشـجویان خـود 
داشـتند و رویکردهای متفاوتی نسـبت به معاونت فرهنگی پیش 
کـه به نظر مـن رویکردهای مطلوب تری بـود. درمجموع  می گرفتنـد 
گر بخواهیم مدیریت فرهنگی در دانشـگاه ها را بر اسـاس این سـه  ا
رویکرد دسـته بندی کنیم می توان از سـه شـکل مدیریت فرهنگی 

لیبـرال، تمرکزگـرا و مشـارکتی نـام بـرد.

مسعود فکری
گـر بخواهیـم بـا توجـه به ترسـیمی کـه از ضـرورت تشـکیل معاونت  ا
فرهنگی و اجتماعی در آن دوره کردید، بپرسـیم حاال که 23 سـال 
از آن زمـان گذشـته اسـت، چـه ضـرورت بـرای کارکـردی کنونی این 
معاونـت وجـود دارد؟ اینکـه اکنـون میـزان مداخله گـری نهادهـای 
و  فرهنگـی  فعالیت هـای  حـوزه  در  و...  سـتادی  و  باالدسـتی 
که  اجتماعی دانشـگاه ها با توجه به آن طیف و جریان سـه گانه ای 
مطرح کردید چیسـت؟ اگر االن بخواهیم نظام آموزش عالی کشـور 
را طراحـی کنیـم، در کنـار آمـوزش یا پژوهش چـه وزنی برای فرهنگ 
که طی 23 سال بنام فعالیت  باید قائل شویم؟ آیا این دستگاهی 
عملکـردی  اسـت،  کـرده  کار  کشـور  عالـی  آمـوزش  در  فرهنگـی 
کـه در ابتـدای امـر تصـور می شـد، داشـته  متناسـب بـا آن چیـزی 
گـر نـه چـرا؟ شـاید پاسـخ بـه ایـن پرسـش در عمـل منجر به  اسـت و ا
گـر ایـن نهـاد نمی توانـد آن طـوری از آن انتظـار  ایـن نتیجـه بشـود کـه ا
می رفت عمل کند، بهتر نیسـت که درباره آن تجدیدنظر کنیم. به 
نظـر می رسـد ایـن موضـوع می تواند مـا را به این نتیجه گیری برسـاند 
کـه به عنـوان سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی  کـه اصـواًل آن چیـزی 
کـه مـا از آمـوزش عالـی  فرهنگـی از آن نـام می بریـم، بـا ایـن ظرفیتـی 

می شناسـیم امکان پذیـر هسـت یـا نـه؟

غالمرضا ظریفیان
کـه مـن در وزارت علـوم آن زمـان  بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ زمانـی 
کمـک معاونـت فرهنگـی  مشـاور آقـای دکتـر فرجـی دانـا بـودم، بـا 
میـزی در موسسـه پژوهـش و برنامه ریزی تحت عنـوان آینده پژوهی 
فراسـتخواه  دکتـر  آقـای  میـز  آن  در  شـد.  راه انـدازی  عالـی  آمـوزش 

کار تحقیقاتـی خوبـی بـر روی  کاری در طـول 6 مـاه  گـروه  بـا یـک 
کـه مـن مشـاور آن  کاربـرد اساسـی انجـام داد  بـا 9  آینـده  آمـوزش 
همـه  از  اسـتفاده  بـا  کـه  خواندنـی  و  خـوب  کار  آن  در  بـودم.  کار 
داده هـا و اسـناد داخـل و خـارج انجـام شـده بـود، موضـوع فرهنـگ 
کـه  کارکردهـای آمـوزش عالـی لحـاظ شـده بـود  به عنـوان یکـی از 
کار را حتمـًا ببینیـد. به هرحـال، بـا پیـروزی  توصیـه می کنـم ایـن 
انقـالب اسـالمی، دانشـگاه به نوعـی بـه مرکـز تنـوع و تکثـر در عرصه 
ایدئولوژیـک،  نـگاه  نگاهـی  بـا  البتـه  دانشـجویی،  فعالیت هـای 
کـه حاصلـش انقـالب فرهنگـی  تبدیـل شـد. ایـن شـرایط نوظهـور 
بـود چـون حامـل نگاهی خشـونت آمیز بـود و منجر به درگیری شـد، 
زود بـه پایـان رسـید،. خـود انقـالب فرهنگی نیز کـه بحثش مفصل 
اسـت، اینکـه انقـالب فرهنگـی را اندیشـیده انجـام دادیـم یـا نـه و 
یـا اینکـه متأسـفانه حسـب ضـرورت مجبـور شـدیم یـک چیـزی را 
برداریم که به قول فالسـفه امری ناخواسـته بوده اسـت، درحالی که 
امر خواسـته اش این بود که در واقع در امر ناخواسـته اش ایدئولوژی 
زدایـی کنیـم درحالی کـه امـر خواسـته کـه در عمـل رخ داد یـک نـوع 
که معتقدم تا سال 1375 همچنان ادامه  کرد  کم  ایدئولوژی را حا
کـه مثـاًل برخـی نهادهـای  ایـن می شـد  داشـت و ازجملـه شـامل 
مدنـی مثـل دفتـر تحکیم وحدت، که متکی بـه ایدئولوژی انقالب 
بـود و نسـبت بـه دولـت مسـتقر اعتـراض داشـت، حرفـش ایـن بـود 
کـه همه چیـز ازجملـه نظـام فکـری بایـد در اختیـار دولـت باشـد و 
کامـاًل سـانترال تربیـت  مـا بایـد انسـان انقالبـی متعهـد فعـال، ولـی 
کـه می دیـد دولـت دچـار تعلـل  کنیـم. ایـن نهـاد مدنـی هـر جـا هـم 
اسـت و ضعیـف عمـل می کنـد، به جـای اینکـه مدنی عمـل کند، 
مدعـی بـود که شـما دارید کـج می روید و مسـیر را برمی گردید. مرور 
کـه یـک  کـه آن وضعیـت  اتفاقـات آن دوره نشـان می دهـد  رونـد 
نـوع سـلطه فرهنگـی بـا المان هـای دهـه اول انقـالب بـود تـا پایـان 
کشـور دفتـر  جنـگ ادامـه یافـت. به هرحـال در آن شـرایط جنگـی 
تحکیـم وحـدت مهم ترین هسـته مدنی در دانشـگاه ها بـود. جهاد 
دانشـگاهی هـم بـا وصـف آنکـه فعالیـت داشـت امـا خیلی شـکل 

مدنـی نداشـت.
بـا شـروع ریاسـت جمهـوری آقـای هاشـمی رفسـنجانی، بیـن 
کـه خـود را نماینـده انقـالب می دانسـت و جریـان تحکیـم  ایشـان 
تنـش ایجـاد شـد. یـادم هسـت انجمـن اسـالمی دانشـگاه امیرکبیر 
کـه  سـخنرانی هاشـمی رفسـنجانی مقتـدر آن زمـان را بـه هـم زد، 
بـا آغـاز دور دوم  البتـه سـه روز بعـد همـه آن هـا دسـتگیر شـدند. 
بـه  حالـی  در  تحکیـم  دفتـر  هاشـمی،  آقـای  جمهـوری  ریاسـت 
کـه دکتـر سـروش هـم به نوعـی بـا آنـان  محـاق صبـر و انتظـار رفـت 
ماننـد  ئمـی  عال و  شـرایط  به هرحـال  بـود.  شـده  چالـش  دچـار 
گسـترش فضـای اینترنـت، تحـوالت بسـتر جامعـه، جریـان فکـری 
که در زیرپوسـت جامعه اتفاقاتی در حال  سـروش،. نشـان می داد 
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وقوع اسـت. انگار در چنین شـرایط متحولی آن تصویر اسـطوره ای 
دولـت کـه در اوایـل انقالب وجود داشـت، در حال فروریختن بود. 
کـه رهبـری  ایـن شـرایط سـکوت و انـزوای دانشـگاه ها باعـث شـد 
گـرد مـرگ پاشـیده اسـت.  گفتنـد؛ در دانشـگاه ها  در سـال 1375 
کـه دانشـگاه ها شـاهد  علـت ایـن شـرایط شـاید بـه خاطـر آن بـود 
وضعیتـی  نگرفتـن  شـکل  از  ناشـی  تشـکیک  و  تردیـد  از  دوره ای 
اعتمادبخـش بـود. در ادامـه ایـن شـرایط ناامیـدی بود که بـا حادثه 
کشـور و فضای  دوم خرداد مواجه شـدیم. با وقوع اوضاع جدید در 
آمـوزش عالـی مـا نیز ناچار از مدیریت مسـائل دانشـگاهی شـدیم و 
البتـه ایـن بـه آن معنـا نبـود کـه وقوع شـرایط جدید ناشـی از تفکری 
از پیـش اندیشـیده بـود. بـا ورود و وقـوع پیامدهـای دوم خـرداد بـه 
دانشـگاه  ایـن  کـه  بـود  آشـکار  مـن  زیسـته  تجربـه  بـر  دانشـگاه ها، 
بـا  مواجه شـدن  حـال  در  مـا  و  نیسـت  سـابق  دانشـگاه  آن  دیگـر 
تغییـرات جدیـدی هسـتیم. مـا در طـول شـش مـاه شـاید بیـش از 
50 یـا 60 جلسـه جـدی بـا افـراد صاحب نظـر از دولـت و مجلـس و 
نهادهـای جامعـه مدنی و افـراد دفتر تحکیم برگزار کردیم تا بتوانیم 
از منطـق و ماهیـت ایـن تحـول در جریـان، فهمـی به دسـت بیاید. 
گفتگـو و تحلیل هـا  کوشـش های فکـری و  به هرحـال، از درون آن 
و  اندیشـیده  اقدامـی  نتیجـه  به منزلـه  فرهنگـی  معاونـت  کـه  بـود 
حاصـل جمع بنـدی مـا از شـرایط و ضرورت هـای آن دوره بیـرون 
آمـد. آن تحلیـل و تبیین هـا باعـث ایـن فهـم مهـم هـم شـد کـه دوره 
سـیطره سیاسـت گذاری فرهنگـی حکومت محـور بـه سـر رسـیده 
اسـت و به ناچـار بایـد بـه سـمت سیاسـت حمایـت دولـت از تنـوع 

و تکثر اجتماعی و مدنی به وجود آمده در فضای دانشـگاه رفت. 
از آن بـه بعـد رویکـرد سیاسـت گذاری فرهنگـی در جهت حمایت 
از فعالیت ها و نهادهای متنوع و متکثر دانشـگاهی و دانشـجویی 

گرفـت. شـکل 

هادی خانیکی
کـه آقـای ظریفیـان در خصـوص مفهـوم معاونـت فرهنگـی  آن طـور 
کـرد، اقداماتـی انجـام  کردنـد، بـر اسـاس اندیشـه چـه بایـد  اشـاره 
حضـور  بـا  کـه  گفتگویـی  حلقه هـای  دل  از  اینکـه،  یکـی  شـد: 
صاحب نظـران عمـده دوران اصالحـات، حداقـل هفتـه ای یـک 
مفهـوم  آن  می شـد،  پیگیـری  و  تشـکیل  مرتـب  به طـور  جلسـه 
شـکل  بـه  فرهنگـی  فعالیـت  و  فرهنگـی  معاونـت  از  میان تهـی 
کـه بعدهـا  سیاسـت و برنامـه درآمـد. دوم آنکـه، در همین جایـی 
بـه دفتـر برنامه ریـزی فرهنگـی تبدیـل شـد یـک مطالعـه و بررسـی 
کانون هـا و نهادهـای دانشـجویی  وسـیع جهانـی دربـاره فعالیـت 
کـه البتـه  گرفـت. سـومین چیـزی  کشـورهای مختلـف، انجـام  در 
بایـد آن را جـزو عـدم انباشـت تجربـه بدانیـم، پـروژه ای بـود که دکتر 
فراسـتخواه و دکتر رحیم زاده تحت عنوان »مستندسـازی تأسـیس 
معاونـت فرهنگـی« بـا مطالعـه و سـنجش دیدگاه هایـی کـه دربـاره 
فلسـفه وجـودی معاونـت فرهنگـی وجـود داشـت، انجـام دادنـد و 
باآنکـه چنیـن کار ارزشـمندی در همـان زمـان که من مسـئول بودم 
کـه دکتـر  مـدون شـد، ولـی متأسـفانه نابـود و حیـف شـد. آن طـور 
گفتم، در آن دوره این شکل از کنش  کرد و من هم  ظریفیان اشاره 
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کـه یک طـرف آن  کنشـگری مـرزی بـود  کارکـرد به ماننـد یـک نـوع  و 
عمدتًا با تحرک دانشجویی در تماس بود و یک طرفش هم مربوط 
بـه سیاسـت گذاری و کارشناسـی مسـائل فرهنگـی در دانشـگاه ها 
کـه شـما برنامـه ای را  کار ایـن بـود  بـود. در ایـن میـان سـخت ترین 
نـوع شـکل گرایی و  کـه عمـاًل یـک  بـه زبـان رسـمی دولتـی،  ببـری 
کنیـد. آن هـم در  کارکردگرایـی اسـت، آن را جـا بنـدازی و تثبیـت 
آن شـرایط فکـری و فرهنگـی کـه می تـوان گفـت متوسـط فکری که 
در حوزه فرهنگ و سیاسـت و در میان اهالی علم و اندیشـه وجود 
داشـت، مثـاًل ایـن بـود کـه در مـورد زنـان چـه بایـد کـرد؟ در آن زمـان 
کـه همایـش »زن و  کـه الگویـی وجـود نداشـت و همـان سـال اول 
فـردای بهتـر« برگـزار شـد، هـر کسـی در مورد زنـان و یا دختـران جوان 
حرفـی داشـت، در میزگردهـای آن همایـش ارائـه کـرد و البتـه از دل 
آن مباحـث پیشـنهاد هایی نیـز مبنـی بـر این کـه دراین بـاره چه باید 

کـرد، بیـرون آمـد.

مسعود فکری
ایـن  بـا  هـم  ظریفیـان  دکتـر  بیانـات  اسـت  ممکـن  کـه  ازآنجا
کنـد، بـه ایـن  قسـمت فرمایـش آقـای دکتـر خانیکـی ارتبـاط پیـدا 
کـه در حـال وقـوع بـوده اسـت اشـاره می کنیـم: یکـی آن  دو اتفـاق 
کـه در جامعـه وجـود داشـته اسـت و می بایسـت بـرای آن  نیـازی 
کـه در جامعـه مدنـی بـا  تدبیـری می اندیشـیدند و دیگـری جریانـی 
رویکردهای متفاوت وجود داشـت و فضای اجتماعی و فرهنگی 
گاه خـودش را  کـه دیگـر شـرایطش عـوض شـده بـود و  دانشـگاهی 
کـردن و نقـد  کار خـودش را انتقـاد  کمیـت می دیـد و  در مقابـل حا
کـه شـما بـرای آن  کـردن می دانسـت. خـب آن نیازهـا موجـب شـد 
کنیـد. امـا آیـا ایـن چاره جویی هـا و اقدامـات  سـازوکاری تعریـف 
کـه  منجـر بـه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی هـم شـد؟ آن چیـزی 
مـن از فرمایـش آقـای دکتـر خانیکـی برداشـت می کنـم ایـن اسـت 
کـه در نهـاد دانشـگاه سیاسـت گذاری و  کـه اراده بـر آن بـوده اسـت 
گیـرد. ظاهـرًا در اینجـا الزم اسـت دربـاره ایـن  برنامه ریـزی صـورت 
مسـئله ای کـه مـا را بـه چنیـن سـمتی جهـت مـی داد، بحـث شـود.

غالمرضا ظریفیان
کلیـدی  گفتگـو بـه چنـد نکتـه  به هرحـال آن حلقه هـای بحـث و 
صنفـی  علمـی،  فعالیت هـای  ایـن  بایـد  مـا  این کـه  یکـی  رسـید. 
کـه در داخـل هـم ادغـام شـده اسـت، به سـوی  و.. دانشـجویی را 
کـه تـا فعالیت هـای  نوعـی افتـراق یافتگـی ببریـم. بـه ایـن معنـی 
دانشـجویی افتراق یافته نشـود ما با هویت روشـنی روبرو نیسـتیم و 
نمی دانیـم ایـن انجمـن اسـالمی کـه االن دارد کار صنفـی می کند، 
کار صنفـی اسـت یـا اینکـه غـرض سیاسـی دارد  آیـا واقعـًا در پـی 
کـه از  کنـد و یـا بـه دنبـال آن اسـت  و می خواهـد خـودش را ارائـه 

کـه بـه ایـن جریـان  دانشـگاه پـول بگیـرد؟ یـک عامـل جـدی هـم 
کمک می کرد، رشـد چندین برابری جمعیت دانشـجویان در بعد 
کـه جمعیـت دانشـجویان مـا در  از انقـالب بـود. یعنـی در حالـی 
ابتـدای پیـروزی انقـالب 175 هـزار نفـر بـود، ایـن تعـداد در عـرض 
دو دهـه یک دفعـه بـه یـازده برابر رسـیده بـود. این افزایش سرسـام آور 
تعـداد دانشـجویان، حجـم دانشـگاه را آن چنـان بزرگ کـرده بود که 
تبدیـل   Elite university نخبه گـرا  کیفـی  دانشـگاه  آن  یک دفعـه 
ایـن   .mass university توده گـرا  انبـوه  بـه یـک دانشـگاه  بـود  شـده 
دانشـگاه پرتعداد و حجم، خواسـته هایش با خواسـته های جامعه 
متفـاوت شـده بـود. در واقـع تحوالت سیاسـی و اجتماعی جامعه 
هـم بـه تحـوالت دانشـگاه دامـن مـی زد و مـا در واقـع بـه ایـن شـرایط 
جدیـد پرتـاب شـده بـودم. مـن بـا نقد جدی کـه دراین بـاره به وضع 
خودمـان دارم، می خواهـم بگویـم چـه در دانشـگاه و چه در جامعه 
و حکومت در شـرایطی متصلب قرار داشـتیم. در کنار سوءظن ها 
کـه بـه وجـود آمـده بـود از سـویی مـا هـر روز بایـد بـه  و بدگمانی هـای 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و بـه مجلـس توضیـح می دادیـم. 
کنشـگران اصلـی ایـن  کـه حتـی خـود  تحـول شـرایط به نوعـی بـود 
عرصـه اصـاًل آمادگـی مواجهـه در ایـن فضـای جدیـد را نداشـتند. 
در آن دوره درحالی کـه انتظـارات جامعـه از شـورای صنفـی افزایش 
یافتـه بـود، ایـن امـر انتظـارات فرهنگـی را بـه سـمت دانشـجویان 
مـی آورد. مـا هـم بـرای سـاماندهی بـه ایـن انتظـارات فزاینـده نیـاز 
بـه درسـت کـردن یـک دسـتگاه عقالنـی داشـتیم و به همیـن دلیل 
کـه  ناچـار بودیـم بـه سـراغ شـورای صنفـی برویـم. دلیـل مـا ایـن بـود 
کـه شـورای صنفـی را موجـب متمرکـز شـدن  به رغـم تصـور موجـود 
کـه شـورای صنفـی باعـث  انتظـارات می دانسـت، معتقـد بودیـم 
دربـاره  اشـتباه  تصـور  ایـن  می شـود.  انتظـارات  شـدن  عقالنـی 
شـوراهای صنفی موجب شـده بود که وقتی من در جلسـه روسـای 
کـردم، 50 درصـد  کارکـرد عقالنـی آن صحبـت  دانشـگاه ها دربـاره 
می خواهیـد  شـما  کـه  شـدند  معتـرض  مـن  بـه  دانشـگاه  روسـای 
فضـای  آن  در  دیدیـم  کـه  هـم  مـا  کنیـد.  درسـت  قـوز  بـاالی  قـوز 
چالش برانگیـز بعـد دوم خـرداد نمی توانیـم شـورای صنفـی بزنیـم، 
و بـا آقـای خلیلـی عراقـی رئیـس وقـت دانشـگاه تهـران سـاعت ها 
کـه به صـورت پایلـوت در  کردیـم  کردیـم تـا ایشـان را راضـی  بحـث 
گـر دیدیـم در آنجـا موفـق  کـه ا دانشـگاه تهـران شـورای صنفـی بزنـد 
خواهـد شـد، کار را بـه پیـش خواهیـم بـرد. جالـب اسـت کـه شـش 
ماه بعد از تشـکیل شـورای صنفی در دانشـگاه تهران، اولین کسـی 
کرد، آقای خلیلی  که آمد و در جلسـه شـورا از شـورای صنفی دفاع 
عراقـی بـود نـه مـن. حـرف ایشـان ایـن بـود کـه مـا در دانشـگاه تهران 
همیشـه در ظـرف سـال 50 مـورد اعتـراض داشـته ایم ولـی از وقتـی 
شـورای صنفـی تشـکیل شـده اسـت این مـوارد بـه 22 مـورد کاهش 
کـه رسـیدن بـه آن افتراق یافتگـی  یافتـه اسـت. می خواهـم بگویـم 
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کـه  می گفتنـد  امنیتـی  دسـتگاه های  یک سـو  از  داشـت.  هزینـه 
این ها دارند تکثر تشـکیالت درسـت می کنند و از طرفی بیشـترین 
کـه مدعـی  مخالـف مـا در دانشـگاه ها دفتـر تحکیـم وحـدت بـود 
بـود مـا 20 سـال اسـت کـه ایـن کارهـا را انجام می دهم و شـما قصد 
فعالیـت  و  صنفـی  شـورای  و  کنیـد  سیاسـت زدایی  آن  از  یـد  دار
فرهنگـی را از مـا بگیریـد. دراین بـاره مـا بـر سـر اینکه اوضـاع جامعه 
عـوض شـده اسـت و دانشـجویان تمایلـی بـه شـرکت در انجمـن 
که برای فعالیت آن ها  اسـالمی و دفتر تحکیم ندارند و الزم اسـت 

کنیـم، دعـوای سـنگینی داشـتیم. فضایـی مناسـب ایجـاد 
کارکردیـم و باآنکـه  مـا یـک سـال در مـورد آیین نامـه تشـکل ها 
همچنـان از پوسـته دولتـی درنیامـده بودیـم ولـی به هرحـال سـعی 
کنیـم.  یـم و آن را دموکراتیـک  کردیـم برایـش هیئت منصفـه بگذار
کنیـد.  دفـاع  انقـالب  شـورای  بیاییـد  شـما  گفـت  خاتمـی  آقـای 
گـر مـا بـرای ایـن انجمن هـای  کـه اواًل ا مـا هـم توضیـح داده بودیـم 
مـا  و  گـوش می رسـد  بـه  کـه  متعـددی  ایـن صداهـای  و  اسـالمی 
می شـنویم، فضـای مناسـب ایجـاد نکنیـم، چـون جایـی ندارنـد، 
کنـد آیـت اهلل  فاتحه شـان را می خواننـد و می رونـد. خـدا رحمـت 
مصبـاح یـزدی را کـه آن زمـان در شـورا بود و البته بعـدًا دیگر نیامد. 
یـادم هسـت وقتـی مـن مطالـب را ارائـه می کـردم، آقـای دکتـر معین 
کـه  کـرد  هـم حضـور داشـت. آقـای یـزدی دعـوای سـنگینی بـا مـن 
نبایـد  گفتیـم  را رسـمیت بدهیـد. مـا  شـما می خواهیـد بهاییـت 
این هـا سـازمان دهی  مـا  گـر  ا از دسـت بدهیـم چـون  را  انجمن هـا 
مصبـاح  آقـای  می کننـد.  را  کار  ایـن  خودشـان  این هـا  نکنیـم، 
کـه  کـرد  کـه آقـای خاتمـی هـم بـا مـن دعـوا  این قـدر سـخت گرفـت 
از  مجموعـه ای  آمدیـم  بنابرایـن  نوشـتید.  شـما  کـه  چیسـت  ایـن 
شـورای صنفـی، انجمن هـای علمـی و آیین نامه و این هـا را تدوین 
کـوی دانشـگاه  کردیـم. باورتـان نمی شـود از اوایـل 1377 تـا حادثـه 
نشـریه   3000 از  بیـش  و  دانشـجویی  تشـکل   2000 نزدیـک  چیـزی 
گرفـت و عجیـب اسـت در ایـن دو سـال بـا وصـف آنکـه  شـکل 
بسـیج دانشـجویی و جریان های طیف راسـت و چپ و گروه های 
دانشـگاه  در  جـدی  تنـازع  مـا  داشـتند،  فعالیـت  قومـی  و  ملـی 
کـه بـزه  کـه رئیـس کمیتـه انضباطـی بـودم می دیـدم  نداشـتیم. مـن 
دانشـجویان به شـدت کـم شـده بـود. فضـا پرنشـاط شـد و همه هم 
ایـن را پذیرفتـه بودنـد کـه قاعده ای در میان اسـت. امـا بااین حال، 
چیسـتی  از  درسـتی  درک  کـه  بـود  ایـن  داشـتیم  مـا  کـه  مشـکلی 
آن هـا  انتظـارات  بـرآوردن  و چگونگـی  تشـکیالت  ایـن  انتظـارات 
نداشـتیم. از طرفـی دیگـر، آن دوره ای کـه مـا بـه علت فقـدان منابع 
از  مجموعـه ای  بـا  دانشـگاه ها  در  کافـی  تسـهیلگری  امکانـات  و 
مشـکالت روبرو شـده بودیم، در همان حال شـورای عالی انقالب 
یـد  دار چـه کار  شـما  کـه  می گفـت  اعتراضـی  حالتـی  بـا  فرهنگـی 
می کنیـد. و حتـی متهم بودیم کـه داریم جنبش نارنجی راه اندازی 

کـوی دانشـگاه تمـام  می کنیـم. بـا همـه ایـن احـوال، وقـوع حادثـه 
کـرد و  آن بافته هـای مـا را بـه هـم ریخـت. اواًل همـه را بـه هـم ادغـام 
آن اعتمـاد مبنـی بـر اینکـه می خواهیـم یـک همگرایـی بیـن دولـت 
کنیـم را بـه هـم زد. جریـان دانشـجویی  و بخـش خصوصـی ایجـاد 
بـه  نسـبت  را  امنیتـی  دسـتگاه های  و  کـرد  رادیـکال  به شـدت  را 
ماجـرای  پس ازآنکـه  و  کـرد  حسـاس  به شـدت  بعـدی  فضاهـای 
آقـای آقاجـری در سـال 1382 رخ داد آن نظـم پیشـین به شـدت 
آسـیب دیـد. امـا به هرحـال بـا وصف اختالل و گسسـتی کـه در آن 
رونـد نظـم یافتـه پیش آمد، شـرایط تحول یافته بـود و به عنوان مثال 
به خوبـی شـکل  کـه  کـرد  اشـاره  فرهنگـی  کانون هـای  بـه  می تـوان 
گرفتـه بودنـد، چنان کـه کانون هـای تئاتر و موسـیقی در ایام فجر تنه 
بـه سـینما می زدنـد، یعنـی یـک مجموعـه ای از فعالیت هـا شـکل 
گر  گرفـت کـه البتـه ولی ما نتوانسـتیم نهادینه اش کنیـم. بنابراین، ا
بخواهیـم آن وضعیـت و رونـد را نقـد کنیم، مسـئله مهم این اسـت 

کنیـم. کـه مـا نتوانسـتیم آن دسـتاوردها را نهادینـه 

مسعود فکری
ایـن مسـائلی کـه آقای دکتر خانیکی و دکتـر ظریفیان در خصوص 
تحـوالت و مطالبـات دانشـگاه در دهـه 70 و 80 در قالـب پارادایـم 
کـه در جامعـه  کردنـد، بـه علـت اتفاقـی اسـت  آن دو دهـه مطـرح 
کردیـد آن انـرژی آزادشـده را در راسـتای  افتـاده بـود و شـما تـالش 
برخـی کارهـا اسـتفاده کنیـد، کـه البته به اقتضای شـرایط بخشـی 
از آن بـا آیین نامـه و تشـکل و ... نهادینـه شـد و بخشـی هـم عمـاًل 
ممکـن نشـد. امـا در سـال 1399 آقـای دکتـر غفـاری بـا شـرایطی از 
کـه غیـر از سـاختمان هایش همه چیـزش  دانشـگاه مواجـه اسـت 
عـوض شـده اسـت. اسـتاد و دانشـجو و مهم تـر از آن اقتضائـات 
بیرونی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دانشگاه آن چنان عوض 
متفـاوت  شـرایط  ایـن  در  اسـت.  یافتـه  جدیـد  هویتـی  کـه  شـده 
کنونـی آیـا مـا می توانیـم سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی را 
کاهـش هزینه هـا، در مقابـل  کـه بتوانیـم بـا  به گونـه ای پیـش ببریـم 

آورده هـای آن را افزایـش بدهیـم؟

غالمرضا غفاری
نمودنـد،  مطـرح  بزرگـوار  سـه  کـه  ارزشـمندی  نـکات  عمـده 
کـه هـر یـک از مـا در زمـان مدیریـت  به نوعـی معطـوف بـه ایـن بـود 
کار چـه می شـود  اینکـه محصـول  امـا  کرده ایـم.  خودمـان چـه کار 
بـر  تأثیـری  چـه  بعـد  دوره  در  می دهیـم،  انجـام  مـا  کـه  اقدامـی  و 
کـه  کـه مـا در مـورد پیامـدی  جـای می گـذارد؛ واقـع امـر آن اسـت 
کار چندانـی نمی توانیـم بکنیـم.  آن اقـدام تولیـد می کنـد به نوعـی 
چـون ایـن واقعیـت یـک دگردیسـی را تجربـه کـرده اسـت کـه از نـوع 
کار داشـتید،  گرفتـن  کـه شـما در روز اول بـه عهـده  آن تجربـه ای 



13    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

نیسـت. مـن می خواهـم شـاهدی از بیـرون دانشـگاه بیـاورم؛ برخی 
می گوینـد در ایـن دوران رونـق علـوم اجتماعـی و اثـر آن بـر جامعـه 
کـه دانشـگاه در تولیـد ایـن دانـش داشـته اسـت،  و به ویـژه سـهمی 
کـم بـوده اسـت. درحالی کـه آنچـه در حـوزه رسـانه و ارتباطـات و یـا 
در حـوزه علـوم سیاسـی، جامعه شناسـی و تاریـخ مـا اتفـاق افتـاده 
اسـت ازیک طـرف محصـول نهـاد دانشـگاه اسـت و از طـرف دیگـر 
گـر بخواهـم به صـورت مصداقـی بحـث  اثرگـذار هـم بـوده اسـت. ا
کـه در دانشـگاه  کارهایـی  کنـم، در یـک دوره ای بـه دلیـل همـان 
انجـام گرفتـه اسـت، وقتی چند شـخصیت برجسـته دنیـا از قبیل 
آدم هـای  کـه  غیـره  و  والرشـتاین  و  کاسـتلز  و  گیدنـز  و  هابرمـاس 
مطرحـی هسـتند و دیـده می شـوند و از قضـا دسـتی در فرهنـگ و 
عرصـه علـوم اجتماعـی دارنـد، بـه ایـران می آینـد و از کشـور بازدیـد 
بنابرایـن،  اسـت.  دانشـگاه  نهـاد  همیـن  در  فرودشـان  می کننـد. 
وقتی کـه این هـا می آینـد در حیـات دانشـگاه حضـور پیـدا می کنـد 
ایـن حضـور را نمی شـود یـک حضور سـاده فیزیکی تلقی کـرد، زیرا 
کـه شـما  هـزاران پرسـش در ذهـن افـراد شـکل می گیـرد. تشـکلی 
می کنیـد  کمـک  و  می کنیـد  فراهـم  بسـتر  آن  گرفتـن  شـکل  بـرای 
شـکل بگیرد، این طور نیسـت که آن تشـکل بعدًا قطعًا حرف شما 
را بخوانـد. بلکـه در طـول زمـان بـرای خـودش به یـک خودمختاری 
کـه در عمـل بـرای خـودش تعریـف می کنـد.  و اسـتعالیی می رسـد 
نـگاه  کـه  هـم  امـور  ایـن  اشـکال  ارزشـی ترین  در  همیـن االن  شـما 
کنیـد، ایـن را می بینیـد. به عنوان مثـال وضعیـت عدالـت خواهان 
کیـد و شـدت طرفـدار  کـه بـا تأ کنونـی را نسـبت بـه نـگاه آن کسـانی 
کـه االن احـوال  کنیـد  شـکل گیری عدالـت خواهـان بـود، مقایسـه 
این هـا چگونـه اسـت. ازاین دسـت مـوارد در طیف هـای متفـاوت 
وجـود دارد. نکتـه ای کـه آقـای دکتر ظریفیان درباره شـرایط که بعد 
گرفت، فرمودند، به نظر می رسـد اقتضای  از کوی دانشـگاه شـکل 
و  بـوده اسـت  کنشـگری اجتماعـی هـم همیـن  و  گاهـی  آ کسـب 
بـه همیـن علـت نه فقـط در دانشـگاه بلکـه در مقیـاس جامعـه نیـز 
اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  سـوژه ها  بـرای  تغییراتـی  چنیـن  می بینیـم 
کـه االن پیـدا شـده اند، بـه تغییـر نگاهـی  در واقـع بـا ایـن ابژه هایـی 
گذشـته می توانیـم برنامه پذیـر  کـه آیـا مـا مثـل  در پارادایـم می رسـیم 
و  سیاسـت گریز  شـرایطی  در  اینکـه  یـا  باشـیم  سیاسـت پذیر  و 

گرفته ایـم. قـرار  برنامه گریـز 
اصطالحـی وجـود دارد کـه می گوید دولت ها فدای برنامه های 
توسـعه خودشـان می شوند. یعنی کسانی که مؤسس و متولی یک 
کـه آن  برنامـه توسـعه بودنـد وقتـی نتواننـد خـود را بـا آن محصولـی 
برنامـه و سیاسـت در پـی دارد، همـراه کننـد و کنار بیایند، شـرایط 
کـه خـود فـدای آن برنامـه  کنـار می زنـد و ایـن اسـت  جدیـد آن هـا را 
که حاصل تجربه های موجود دنیا  می شوند. این مسئله ای است 
اسـت و در کشـور خـود مـا هـم چـه در قبـل از انقالب و چـه بعدازآن 

در  کـه  اسـت  ایـن  دارد.  وجـود  قابل اعتنایـی  نمونه هـای  چنیـن 
یـم. در خصـوص آن نکتـه  دانشـگاه نیـز مـا ایـن روال و رویکـرد را دار
 mass university آقـای دکتـر ظریفیـان تحـت عنـوان  کـه  مهمـی 
فرمودنـد. جالـب اسـت بدانیـم که ما با یک جمعیت دانشـجویی 
سـه و انـدی میلیونـی روبـرو هسـتیم کـه وقتـی ایـن مجموعه بـا این 
حجـم وارد فضـای دانشـگاه می شـود اساسـًا خـود دانشـگاه و تمـام 
به شـدت  بگیـرد،  صـورت  آن  درون  در  بناسـت  کـه  را  اقداماتـی 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. بـه علت فشـار ایـن میزان بـار اجتماعی 
سـوار بـر دانشـگاه و نیازهـا و ضرورت هـای پاسـخگویی و مدیریت 
آن اسـت که چه بخش های ذاتی و از پیش تعریف شـده دانشـگاه 
و  زمـان  فراخـور  بـه  آن  بعـدی  آمـده  وجـود  بـه  سـازوکارهای  چـه  و 
کـه در آن قـرار دارنـد به نوعـی عـوض می شـوند و  شـرایط متفاوتـی 
شـرایط چیـز دیگـری می شـود. دراین بـاره مثالـی از خـودم عـرض 
کنکـور بدهـم  کـه مـن می خواسـتم آزمـون  می کنـم؛ در سـال 1363 
کـه  کـم دانشـگاه های منطقـه، شـرایط طـوری بـود  بـه دلیـل تعـداد 
محـل  می دادنـد.  امتحـان  یکجـا  در  اسـتان  تـا  دو  هـر  داوطلبـان 
صنعتـی  در  دخترهـا  و  بـود  اصفهـان  دانشـگاه  پسـرها  امتحـان 
کیلومتـر راه می رفتـم تـا بـه  اصفهـان. آن زمـان خـود مـن بایـد 250 
کـه میانگیـن فاصلـه  حـوزه امتحانـی برسـم. امـا امـروزه می بینیـم 
کیلومتر  کشـوری برای رسـیدن به اولین مرکز دانشـگاهی حدود 20 
بـا چنیـن  ایـن مجموعـه  بـرای  مـا  کـه  ببینیـد  اسـت. حـال شـما 
گسـتره و حجمـی الزم اسـت چـه نـوع برنامه هایـی داشـته باشـیم. 
یـک بعـد درونـی ایـن مسـئله تأثیـری اسـت کـه بـر سیاسـت گذاری 
دربـاره اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه و ضرورت هـا و الزام هـای 
کیفـی و علمـی و فرهنگـی و رفاهـی آن برجـای می گـذارد  کمـی و 
کـه شـما  تـا چـه رسـد بـه سـایر امـور و مالحظـات وسـیع و متنوعـی 
کاماًل تغییریافته جامعه دانشـگاهی کشـور باید  درباره این شـرایط 
در سـطوح سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی و اجـرا داشـته باشـید. 
کیـد مـن بـر روی تفاوتـی اسـت کـه در اواخر دهـه 80 و 90 حاصل  تأ
کـه  شـد و در فضـای آن مـا به نوعـی بـا سـوژه هایی مواجـه هسـتیم 
و  می کننـد  احسـاس  را  نافرمانـی  نـوع  یـک  بیشـتر  خودشـان  در 
تعبیـری  بـه  و  گـوش می دهنـد  نـه  و  تسـلیم می شـوند  نـه  معمـواًل 
سیاست پذیر و برنامه پذیر نیستند. در اینجا آن رویکرد آقای دکتر 
خانیکـی کـه ما در چنین شـرایطی چـاره ای نداریم جز اینکه اجازه 
کننـد و  بدهیـم آن هـا خودشـان بازیگـری و تعاملشـان را مدیریـت 
که  در بهترین حالت بتوانیم با آن ها تعامل خوبی داشـته باشـیم، 
فاصلـه بیـن آن هـا و دسـتگاه سیاسـت گذاری فرهنگـی و مجریـان 
که این خودفرمانی آن ها را  آن زیاد نشـود. اینجا مسـئله این اسـت 
به جایـی نبـرد کـه فاصلـه اش بـا مجموعـه ای کـه بـه لحـاظ سـنی و 
نسـلی بـا آن فاصلـه دارد، نشـود هیچ گونـه ارتباطـی بـا آن مجموعـه 
کـه االن منجـر بـه  کـرد. بنابرایـن در ایـن شـیفت پارادایمـی  برقـرار 
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کـه  برنامـه ناپذیـری و سیاسـت ناپذیـری شـده اسـت، می بینیـم 
کـه دنبـال مطالبـات فرهنگـی  امـروز دانشـجو برخـالف دهـه قبـل 
بـرای مـکان و ابـزار و امکانـات فعالیـت فرهنگـی بـود، االن دیگـر 
چنیـن مطالبـه ای نـدارد، زیـرا امـروز فضـای مجـازی بـا مختصات 
کمتـر محدودیـت پذیـر در اختیـارش قـرار  گسـترده و  و امکانـات 
گرفتـه اسـت و در پـی آن اسـت کـه خـودش را در ایـن فضـا تعریـف 
بتـوان  ایـن شـرایط  کـه در  بنابرایـن، مسـئله مهـم آن اسـت  کنـد. 

کـرد. امـکان ارتبـاط و تعامـل مؤثـر را فراهـم 

مسعود فکری
کنونـی جامعـه  کنـار اهمیـت مسـئله توجـه بـه تفـاوت شـرایط  در 
دانشـگاهی ایـران بـا دهه هـای موردبحـث، آنچـه اهمیتـی جـدی 
بـا  متناسـب  راهبردهایـی  تکلیـف  تعییـن  ضـرورت  می یابـد، 
اوضـاع امـروزی دانشـگاه و زمینه سـازی تحقـق اهـداف تشـکیل 
نهـاد فرهنگـی دانشـگاه در بسـتر شـرایط آینـده اسـت. بااین حـال، 
کـه در راسـتای آن  در اینجـا ایـن پرسـش همچنـان مطـرح اسـت 
اهداف تعریف شـده و سـاختارهایی که درسـت شد، سیاست ها 
و اقداماتی که در گذشـته انجام شـده اسـت با توجه به میزان تأثیر 
عوامل درونی و بیرونی دانشگاه به چه سطحی از سیاست گذاری 
و برنامـه پذیـری و تأثیرگـذاری و نفـوذ در فضاهـای دانشـگاهی و 
دانشـجویی کشـور انجامیـده اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه این پرسـش، 
کامـی سـاختارها و رویکردهـای  الزم اسـت میـزان موفقیـت و یـا نا
پیشـین را بـا توجـه بـه اهـداف تعریـف شـده آن بررسـی نماییـم و 
کـه به سـادگی نمی شـود  کنیـم  درعین حـال بـه چالش هایـی توجـه 

کـرد. از آن عبـور 

فریدون رحیم زاده
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ در همـه حوزه هـای انسـانی و خاصـه در 
کـه بخواهـد بـر حـوزه دیگـر  حـوزه تأثیرگـذاری فرهنگـی، حـوزه ای 
تأثیـر بگـذارد بایـد هم سـطح و تـراز و یـا باالتـر از آن باشـد. در دوم 
خـرداد در مسـقط الرأس جریـان معاونـت فرهنگـی دقیقـًا جریانـی 
کنـار وی آقـای  کـه در رأسـش آقـای خاتمـی قـرار دارد و در  اسـت 
که هر دو نفر از پیشـروان جامعه خود و بلکه  معین ایسـتاده اسـت 
جلوترنـد. بنابرایـن در آن دوره دانشـجو جلوتـر از جریـان معاونـت 
او  بـا  یـا  و  نفهمـد  و  ندانـد  را  آن  کـه  نیسـت  دانشـگاه  فرهنگـی 
هم زبـان نباشـد و بلکـه ایـن جریان فرهنگی دانشـگاهی اسـت که 

بـر فضـای دانشـجویی تأثیـر می گـذارد و آن را جهـت می دهـد و آن 
کنـش دانشـجویی را بـه عبـارت درمـی آورد و بـر آن  مجموعـه دارد 
گـر بگوییـم در دوره هـای بعـد سـاختارهای  تأثیـر می گـذارد. حـال ا
فرهنگـی دانشـگاه نمی تواننـد در صـف دانشـجویی تأثیـر بگذارند 
کـه بـه لحـاظ زبـان از آن هـا عقـب هسـتند. ایـن  بـرای ایـن اسـت 
کـه در آمـوزش عالـی  کـه در سـال 76 سیسـتمی  در حالـی اسـت 
مدیریـت می کنـد بـه لحاظ گفتمانی و زیسـت جهانی هیچ تغییر 
می بینـد  دانشـجو  بلکـه  و  نـدارد  دانشـجو  آن  از  جامانـده ای  فـاز 
کسـانی کـه آنجـا نشسـته اند به لحـاظ گفتمانی از خودشـان جلوتر 
نهادهـای مختلـف  و  افـراد  ناحیـه  از  کـه  آن شـرایط  هسـتند. در 
بیـرون از دانشـگاه بـه مسـئولین وزارتخانـه فشـار می آوردنـد کـه چـه 
کسـانی را بـه دانشـگاه  کنیـد و چـه  افـرادی را بـه دانشـگاه دعـوت 
فـالن  دانشـجویان  از  گروهـی  کـه  بـود  آمـده  پیـش  گاه  و  یـد  نیاور
کارهـای  گرفتـه بودنـد، آن  دانشـگاه رئیـس دانشـگاه را بـه اسـارت 
کـه  معتقـدم  شـخصًا  بنـده  می شـد.  انجـام  درخشـان  فرهنگـی 
در دوم خـرداد  اسـت.  ناشـدنی  تمـام  امـری  امـر سیاسـت گذاری 
زمانـی کـه آقـای خانیکی مشـاور شـده بود، دفتر ایشـان مثل مطب 
طیف هـای  انـواع  آمدوشـد  محـل  می شـود،  شـلوغ  کـه  پزشـکان 
سیاسـی، فرهنگـی و دانشـگاهی شـده بـود. از دل آن مناسـبات 
آقـای  کـه  اجتماعـی  سـرمایه  آن  بـا  فرهنگـی  معاونـت  کـه  اسـت 
در  بـا  بنابرایـن  بیـرون می آیـد.  بـود،  کـرده  دکتـر خانیکـی درسـت 
گرفتـن ایـن وجـه تبارشناسـی معاونـت فرهنگـی، بـرای اولیـن  نظـر 
کـه در سـاختارهای رسـمی آمـوزش عالـی، حـوزه فرهنگـی  بـار بـود 
حوزه فاخری شـد به نحوی که پروفسـور دانشـگاه شـریف هم این را 
که وقتی در دانشـگاه شـریف هم نشسـته باشـد، وجه  متوجه شـد 
کـه در بیـرون از دانشـگاه نیـز  دانشـگاهی او وجـه فرهنگـی اوسـت 
از نـگاه مـردم بـا ایـن تصویـر فرهنگـی دیـده می شـود. در اینجـا بـود 
کـه فرهنـگ از یـک امـر فوق برنامـه ای حاشـیه ای تبدیـل بـه چیـزی 
کـرد. در ایـن تصویـر فاخـر و  کـه دانشـگاه را ذیـل خـود تعریـف  شـد 
اصیـل از فرهنـگ بـود کـه نهاد دانشـگاه هویتـی فرهنگی می یافت 
کـه در معنـا و مضمـون آن، دانشـگاه شـریف هـم مثـل دانشـگاه 
عالمـه طباطبایـی اسـت. در اثـر سیاسـت های دوم خـردادی ایـن 
بـه سـازوکاری  کـه فاخـر اسـت  شـکل فاخـر فرهنـگ یعنـی امـری 
کـه چیـزی  بـرای مشـارکت تبدیـل شـده بـود. پارادوکسـی قشـنگ 
کانـون و شـکلی از فعالیـت  از جنـس فاخـر تبدیـل بـه انجمـن و 

گردیـد. فرهنگـی 

مسعود فکری
گـر امروز شـما دوبـاره در آن موقعیـت معاونت  آقـای دکتـر خانیکـی ا
فرهنگـی 23 سـال پیـش قـرار بگیریـد، بـا توجـه بـه این همـه فاصلـه 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  فضـای  و  بدنـه  در  کـه  تغییراتـی  و  زمانـی 
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و  تجربـه  اقتضـای  بـه  اسـت،  افتـاده  اتفـاق  جامعـه  و  دانشـگاه 
مؤلفـه ضـرورت،  بـه سـه  توجـه  بـا  داریـد،  کـه  تخصـص رشـته ای 
امـکان و مـدل انتخابـی، چـه رویکـرد و روشـی را دنبـال می کنیـد؟

هادی خانیکی
کـرد: اول آنکـه بـا نگاهـی  می تـوان از دو زاویـه بـه ایـن مسـئله نـگاه 
تاریخ شناختی میزان تناسب آن تجارب را با ظرف زمان خودش 
بررسـی کنیـم؟ دوم اینکـه، از امـکان انتقـال آن تجربه هـا به شـرایط 
کنیم؟ به نظر، حداقل بر اسـاس همان سـازوکارهای  کنونی بحث 
مبنـا  اسـت،  موجـود  کـه  مسـتنداتی  و  اجتماعـی  تاریخ شناسـی 
کـه بـه اقتضـای شـرایط آن زمـان انتخـاب شـده بـود، در  و مدلـی 
شـرایط  آن  در  دولـت  سیاسـت گذاری  ضرورت هـای  بـا  تناسـب 
رابطـه  بـه  کثـری  حدا غیـر  نگاهـی  کـه  درعین حـال  و  بـود  گـذار 
حکومـت و جامعـه داشـت، از سـویی جنبـه حمایتـی هـم داشـت 
زیرا بعضی از اقتضائات پیشبرد امر فرهنگ مثل بقیه زمینه های 
توسـعه، از جملـه توسـعه اجتماعـی، نمی توانـد بـدون نقش آفرینی 
بـه  نیـز  کـه دانشـگاه  اینجاسـت  و  انجـام بگیـرد  حمایتـی دولـت 
حقوقـی  جنبه هـای  جملـه  از  می شـود.  تبدیـل  حمایتـی  نهـادی 
ایـن سیاسـت حمایتـی در دانشـگاه آنکـه تخلـف دانشـجو بایـد 
در دانشـگاه رسـیدگی شـود، زیـرا ماهیـت دانشـگاه خـود مقتضـی 
ضـرورت اعمـال انعطـاف در خصـوص تخلـف انجـام شـده در آن 
گـر تقلـب یـا هر تخلف دیگر دانشـگاه به نظام قضایی  اسـت و اال ا
نتایـج متفاوتـی منجـر  بـه  از دانشـگاه سـپرده شـود، قطعـًا  بیـرون 
خواهـد شـد. به طورکلـی، جنـس ایـن نوع نـگاه به سیاسـت گذاری 
که  کار در آن اسـت  که البته اینجا سـختی  از پایین و افقی اسـت 
دولت و حکومت می خواهد این سیاست را پیش ببرد و از جمله 
بسـیاری  ماننـد  سیاسـت گذاری  رویکـرد  ایـن  دلیـل،  همیـن  بـه 
کـه بعـد از دولـت آقـای خاتمـی اسـتمرار  از دیگـر سیاسـت هایی 
نیافـت، ادامـه پیـدا نکـرد، چـون تـداوم آن نیازمنـد نهادمنـد شـدن 
گـر بخواهیـم توجهـی بـه بسـتر  به واسـطه حمایـت دولـت بـود. امـا ا
کنون  تغییـر و تحـوالت از دوران اولیـه تأسـیس معاونـت فرهنگی تا
بـزرگ جهانـی در حوزه هـای  بـا چنـد تحـول  یـم، دسـت کم  بینداز
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات مواجـه هسـتیم. آن طـوری که آقای 
ارتباطـی  اجتماعـات  شـدن  شـبکه ای  موضـوع  در  ولمـن  بـاری 
کـه انقـالب ارتباطـات  حـال حاضـر می گویـد در درون آن چیـزی 
می نامیـم، سـه انقـالب اتفـاق افتـاده اسـت: انقـالب شـبکه های 
هوشـمند.  همـراه  تلفـن  انقـالب  و  اینترنـت  انقـالب  اجتماعـی، 
کـه بنـده مسـئولیت معاونـت  کـه در زمانـی  ایـن در حالـی اسـت 
فرهنگـی را بـر عهـده داشـتم هنـوز خبـری از تلفـن همـراه هوشـمند 
نبـود و ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن پدیـده جدیـد خـود امـری ضـد 
رابطـه  بـه  را  عمـودی  رابطـه  کـه  اسـت  فرهنگـی  سیاسـت گذاری 

افقـی تبدیـل می کنـد و موجـب چندپارگـی در نظـام مشـروعیت 
کـه در چنیـن  فرهنگـی دانشـگاه می شـود. پرسـش مـن ایـن اسـت 
کنـد،  تولیـد  فرهنگـی  مشـروعیت  می توانـد  کسـی  چـه  شـرایطی 
مـورد  در  اینکـه  یـا  کمیتـی؟  حا نهادهـای  یـا  فرهنگـی  معاونـت 
اسـت  ممکـن  شـبکه ای،  فضـای  در  فرهنگـی  سیاسـت گذاری 
شـما بپرسـید کـه امـکان و امتنـاع ایـن امـر از کجـا ناشـی می شـود؟ 
کافـی اسـت شـما به نـگاه آقای محمدی عراقـی دراین باره مراجعه 
کـه بـه نظـر ایشـان ایـن نـوع رویکـرد سیاسـت گذاری امنیتـی  کنیـد 
و سیاسـی در فضـای مجـازی منجـر بـه نتیجـه مثبـت نمی شـود.
مناسـبات  در  تحـول  و  نسـلی  تغییـرات  ایـن  بـا  بنابرایـن، 
که رخ داده اسـت، باید دید چنین فضایی  اجتماعی و ارتباطی 
در  کـه  می گویـم  تجربـه  اسـاس  بـر  اسـت.  سیاسـت پذیر  چقـدر 
گذشـته  شـیوه  بـه  سیاسـت گذاری  قطعـًا  امـروز  سـیال  فضـای 
فرهنگـی  و  ذهنـی  تحـول  آن  دالیـل  جملـه  از  و  نیسـت  ممکـن 
گذشـته خواهـان مشـارکت  کـه وقتـی در  عناصـر انسـانی اسـت 
بودنـد، می توانسـتیم آنـان را در کوچـه و بـازار جمـع کنیم، اما االن 
همان هـا هـم دیگر در اختیار شـما نیسـتند تا بتوانیـد درباره نحوه 
کنیـد. به ویـژه در  فعالیـت آنـان بـه شـیوه سـابق سیاسـت گذاری 
کـه دانشـجوی امـروزی  کرونایـی مشـاهده می کنیـد  ایـن فضـای 
در  فرهنگـی  فعالیـت  فیزیکـی  فضـای  بـا  کاری  چنـدان  دیگـر 
کمتریـن بودجـه و  بـا  امـکان دانشـگاهی نـدارد و بلکـه می توانـد 
امکانـات فعالیتـش را در فضـای اجتماعـی مجـازی پـی بگیـرد. 
ی، تمام ایسـتگاه  بـه قـول قیصـر امیـن پـور قطـار مـی رود، تـو مـی رو
مـی رود. ایـن یعنـی همه چیـز بـه مسـیر تحـول مـی رود و همه چیـز 
کـه  عـوض شـده اسـت. پرسـش جـدی دیگـر دراین بـاره آن اسـت 
جای نهادی به اسـم دانشـگاه یا وزارت علوم در سیاسـت گذاری 
کجاسـت؟ آیـا دانشـگاه در سیاسـت گذاری فرهنگـی  فرهنگـی 
امـروز  کننـد؟  شـرکت  آن  در  بایـد  هـم  بقیـه  یـا  اسـت  مسـتقل 
کـه بـا نگاهـی ترمیمـی بـه فرهنـگ نقشـی  دیدگاهـی وجـود دارد 
جـا  هـر  در  گویـی  آن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  قائـل  آن  بـرای  گیـر  فرا
کاسـتی وجـود دارد، بایـد آن را بـا فرهنـگ حل وفصـل  مشـکل و 
بـا فرهنـگ درسـتش  بایـد  گـر آمـوزش خـراب اسـت  ا کـرد. یعنـی 
گر پول نیسـت باید با فرهنگ  گـر پژوهـش اشـکال دارد و یـا ا کـرد؛ ا
کـرد. از طرفـی در اینجـا غیـرازآن مسـئله جهانی شـدن  درسـتش 
اسـم  بـه  جدیـدی  و  سـوم  مؤلفـه  ارتباطـی،  فنـاوری  تحـوالت  و 
کـه ضعف هـای مـا  کـه نشـان می دهـد  کرونـا بـه میـان آمـده اسـت 
گذاشـته  کرونـا برجـا  کـه  تأثیـری  بـا  بـه نظـر مـن، االن  کجاسـت. 
اسـت وزارت علـوم و طبیعتـًا معاونـت فرهنگـی و مدیریت هـای 
کـه ضعف هایـش در نظـام  دانشـگاه به خوبـی متوجـه می شـوند 
واقـع  در  چـون  چـرا؟  و  کجاسـت  اجرایـی  و  اداری  و  آموزشـی 
از طریـق همیـن تلفـن همـراه موردبحـث ولمـن انجـام  همه چیـز 
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می گیـرد. بـه نظـر مـن بـا پدیـده تـازه ای مواجـه شـده ایم که بـا توجه 
گـر بنا بود دوبـاره در آن جایگاه  بـه آن در پاسـخ بـه سـؤال شـما که ا
کـه اصـاًل آن جایـگاه  قـرار می گرفتـم چـه کار می کـردم، بایـد بگویـم 
را نمی پذیرفتـم. باآنکـه از سـال 1383 مـن بـا مسـئولیت اجرایـی 
بـدون  سیاسـت گذاری  کـه  جوهـره  همـان  هنـوز  امـا  کـردم  وداع 
کنشـگران ممکـن نیسـت، وجـود دارد. یعنـی نمی شـود  توجـه بـه 
کار فرهنگـی بکنـد بـدون  کـه بخواهـد  بـرای دانشـجو یـا هرکسـی 
کـه  کنیـد. ایـن در حالـی اسـت  حضـور خـودش تکلیـف تعییـن 
کارمنـد دانشـگاه هـم حضـور دارنـد  عـالوه بـر دانشـجو، اسـتاد و 
کمـا اینکـه مـن  کنیـد.  کاری  کـه بـدون همـه این هـا نمی توانیـد 
کار فرهنگـی  کارکنـان  مدعـی هسـتم در ایـن دو حـوزه اسـتادان و 
گرفتـه اسـت. ایـن بـه معنـای ایـن  کـم انجـام  یـا انجـام نگرفتـه یـا 
مناسـب  و  الزم  تخصصـی  دانـش  از  مـا  اسـتادان  کـه  نیسـت 
هسـتند،  برجسـته  هـم  خیلـی  اتفاقـًا  کـه  نیسـتند  برخـوردار 
آن  معنـای  بـه  گفـت،  هـم  زاده  رحیـم  آقـای  کـه  نکتـه ای  منتهـا 
اینکـه  مـا نیسـت، یعنـی  آمـوزش  کـه جوهـر مشـترک فرهنـگ در 
دانشـگاهی  علـوم  رشـته ای  تخصص هـای  ایـن  چقـدر  بپرسـیم 
منجـر بـه بیگانگـی از خویـش شـده اسـت و اسـتادان مـا چقـدر 
بـه بنیادهـای فرهنـگ ایـران مسـلط هسـتند؟ به هرحـال این کـه 
بگوییم مگر می شـود یک اسـتاد دانشـگاه ایران و تمدن اسـالمی 
اسـت.  جـدی  کامـاًل  مسـئله ای  اصولـی  به صـورت  نشناسـد  را 
و  بگیریـد  نظـر  در  را  دانشـجو  بایـد  سیاسـت گذاری  بـرای  پـس 
گاه  کارمنـد دانشـگاه و جامعـه را و این کـه آ کنـارش اسـتاد و  در 
اتفـاق  مجـازی  شـبکه  در  می خواهـد  این هـا  همـه  کـه  باشـیم 
بیفتـد؛ بـه ایـن معنـا کـه می خواهیـم درحالی کـه دانشـگاه خلوت 
کـه  کـه مـن شـاهد هسـتم  باشـد، حـرف هـم بزنیـم. امـا آن چیـزی 
که  دوسـتان در معاونت فرهنگی تحت فشـار هسـتند این اسـت 
متأسـفانه در برخـی از ایـن زمینه هـا جهـت حرکـت مـا معکـوس 
می شـویم،  پرتـاب  جلـو  بـه  شـتاب  بـا  درحالی کـه  یعنـی  اسـت. 
رونـد  و  متحـول  شـرایط  ایـن  کجـای  در  بفهمیـم  اینکـه  بجـای 
اعمـال  بـا  کـه  آنیـم  درصـدد  گرفته ایـم،  قـرار  غیرقابل بازگشـت 
مکانیسـم ها و سـازوکارهای عمدتـًا سیاسـی، امنیتـی و اجرایـی 
کنونـی دیگـر حتـی امـکان  بـه عقـب برگردیـم و البتـه در شـرایط 
نیسـت. االن همـه  نیـز ممکـن  اعمـال چنیـن محدودیت هایـی 
شـما بهتـر از مـن شـاهد شـرایط و عوامـل اجتماعـی، روانـی منجـر 
گـر بخواهـم  بـه طردشـدگی و تنهایـی دانشـجویان هسـتید. مـن ا
کـه  اسـتادانی  و  دانشـجویان  االن  بگویـم  را  خـودم  مشـاهدات 
کرده انـد و تمـام روابـط  کـه خـود را ایزولـه و قرنطینـه  ماه هاسـت 
اجتماعـی خـود را بـه حالت تعلیـق درآورده اند اصاًل در وضعیت 
عـادی قـرار ندارنـد. ایـن اضطراب هـا و نگرانـی و دلهره هـا و ایـن 
جدیـد  این هـا  همـه  می گیـرد  شـکل  کـه  روانـی  و  روحـی  مسـائل 

و دانشـگاه  کنونـی جامعـه  اسـت و حاصـل شـرایط تحول یافتـه 
ایـن  می توانـد  مـن  حـرف  شـرایطی  چنیـن  در  بنابرایـن  اسـت. 
کـه االن بـا توجـه بـه ایـن متغیرهـای جدیـد بایـد بـر اسـاس  باشـد 
کـه  بگوییـم  بیاییـم  سیاسـت گذاری،  بـودن  مشـارکتی  اصـل 
سیاسـت گذاری مشـارکتی چه الزاماتی دارد. به هرحال تغییرات 
در  تمرکزگرایـی  اصـل  کـه  اسـت  جریـان  و  پیـش  در  درازمدتـی 
دانشـگاه و آموزش وپـرورش و حتـی محیط هـای نرم افـزاری ماننـد 
شـبکه شـاد را به طورجـدی زیـر سـؤال می بـرد و از جملـه مسـائلی 
ماننـد ضـرورت توجـه بـه تفـاوت اسـتعدادها و بی عدالتی هـای 
کـه بـه نظـر مـن الزم اسـت  آموزشـی موجـود را نیـز نشـان می دهـد، 
در سیاسـت گذاری ها بیشـتر و پررنگ تـر موردتوجـه قـرار بگیرنـد. 
کـه در محیـط و ابـزار تولیـد و مصـرف فرهنگی  از طرفـی تغییراتـی 
کوتـاه و پادکسـت ها  یدئـو تکسـت های  کـه و رخ می دهـد و نقشـی 
و نشسـت ها  و محتـوای فشـرده سـخنرانی ها  پیام هـا  انتقـال  در 
بـازی می کنـد را نمی تـوان از نظـر دور داشـت. نکتـه اصلـی همـه 
ایـن مسـائل نوظهـور به طـور خالصـه فهـم مؤلفـه تغییـر و بـه وجـود 
مناسـب  الگـوی  نیازمنـد  کـه  اسـت  محیطـی  و  شـرایط  آمـدن 
بـرای جلـب مشـارکت فعـاالن ایـن حـوزه اجتماعـی و فرهنگـی با 

کادمیـک دانشـگاه اسـت. از اسـتقالل آ لحـاظ حمایـت 

غالمرضا ظریفیان
کنونـی سیاسـت گذاری فرهنگـی  آنچـه مسـلم اسـت در شـرایط 
کـه نهـاد حکومـت می خواهـد دیگـر اصـاًل جـواب  بـه آن شـکلی 
کـه هزینـه کنیـد باعـث دور شـدن بیشـتر  نمی دهـد و هرچنـد هـم 
طـوری  اسـت  ایـن  بـر  اصـل  درحالی کـه  شـد،  خواهـد  مخاطـب 
تعمیـق  باعـث  و  نشـود  دور  شـما  مخاطـب  کـه  کنیـد  عمـل 
شـکاف بیـن تدبیـر مسـئله و تغییـر نتیجـه نشـوید. واقعیـت ایـن 
معمـول  الگـوی  سـه  بـا  کنونـی  شـبکه ای  جهـان  در  کـه  اسـت 
کـه  کسـون،  آنگلوسا مـدل  هسـتیم:.  مواجـه  سیاسـت گذاری 
یکـرد  رو اسـت؛  آزاد  بـازار  نظـارت  پایـه  بـر  کـردن  رهـا  بـر  مبتنـی 
یـه آلمانـی و فرانسـوی بـا نگاهـی  کـه بـر اسـاس رو قـاره ای، اسـت 
از بـاال بـه پاییـن و بـا سـازوکارهای خـاص خـودش عمـل می کنـد؛ 
ی، اسـت کـه ماهیتی ترکیبـی دارد و تلفیقی  یکـرد اسـکاندیناو رو
یکرد افقی و عمودی پیشـین اسـت. این در حالی اسـت  از دو رو
کـه مـدل سیاسـت گذاری مـا شـبیه هیچ کـدام از ایـن سـه مـدل 
گفـت نوعـی مـدل مهندسـی فرهنگـی از  نیسـت و بلکـه می تـوان 
نـوع روسـی آن اسـت. بـه عبارتـی، مـدل سیاسـت گذاری مـا مثـل 
که با وصف آنکه در خود  مهندسـی فرهنگی روسـیه قدیم اسـت 
روسـیه شکسـت خـورده اسـت، مـا همچنـان دنبـال همـان مـدل 
کنونـی مدل سیاسـت گذاری  یـم. بااین حـال، در جهـان  راه می رو
مـدل  نوعـی  و  اسـت  شـده  تبدیـل  افقـی  یکـردی  رو بـه  عمـودی 
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کـه  گرفتـه اسـت  سیاسـت گذاری بـا چارچـوب شـبکه ای شـکل 
کـرده اسـت. رفتـن بـه چنیـن مسـیری  همـه جوامـع را درگیـر خـود 
تـا فرصـت  به ناچـار  و  به رغـم سـختی آن شـدنی اسـت  مـا  بـرای 
باقـی اسـت بایـد بـا گونـه ای حرکت پارادایم شـیفت در این مسـیر 
و  و هـم سـایر ذینفعـان  مـا  بتوانیـم هـم خـود  تـا  کـرد  ریل گـذاری 
مخاطبـان خـود را درگیـر ایـن سیاسـت گذاری پلتفرمی شـبکه ای 
امـا  سـخت  کاری  سیاسـت گذاری  مـدل  در  تغییـر  ایـن  کنیـم. 
انقـالب  گـوش شـورای  بـه  بایـد  را  ایـن ضـرورت  و  شـدنی اسـت 

فرهنگـی هـم رسـاند.

غالمرضا غفاری
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه ایـن شـرایط سـیال سیاسـت ناپذیـر 
آنکـه  وصـف  بـا  اسـت،  مـا  ی  پیـش رو کـه  برنامه ناپذیـری  و 
گذشـته  کـه بتـوان ماننـد  دیگـر آن چنـان میسـر و ممکـن نیسـت 
تبدیـل  و چارچـوب عمـل  ریـل  بـه  را  فرهنگـی  سیاسـت گذاری 
و  سیاسـت گذاری  بـدون  نمی تـوان  هـم  درعین حـال  امـا  کـرد، 
کنونـی دنیـا  بـه شـرایط  بـا توجـه  ایـن رو،  از  بـرد.  برنامه ریـزی بسـر 
درخـور  و  مناسـب  ادبیـات  تولیـد  بـه  بـاز  نگاهـی  بـا  اسـت  الزم 
یم  مقتضیـات فرهنگـی و اجتماعـی فضاهـای دانشـگاهی بپرداز
و در واقع بکوشـیم از مسـیر این اقدامات و تحوالت به چارچوبی 
کـه امـروزه در دنیـا  پاسـخگوی شـرایط برسـیم. ایـن چیـزی اسـت 
کار  گرچـه در چنیـن شـرایطی سـختی  هـم پذیرفتـه شـده اسـت. ا
بیشـتر اسـت، ولی درعین حال ظرفیت و توانمندی قابل توجهی 
باشـد.  اثرمنـدی  و  موفقیـت  دسـتمایه  می توانـد  کـه  دارد  وجـود 
کـه مـا  کـه امـروز  یـم ایـن اسـت  کـه بایـد از نظـر دور ندار نکتـه ای 
در حـال تحلیـل مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه و بررسـی 
امـکان و امتنـاع شـیوه های سیاسـت گذاری فرهنگـی در آمـوزش 
ی بیشـتری  کاو عالـی هسـتیم، از امـکان بازشناسـی و قـدرت وا
البتـه  و  یـم  برخوردار گذشـته  در  آن  مشـابه  اقدامـات  بـه  نسـبت 
کنونـی خـودش یـک منبـع و ظرفیتـی  ایـن قابلیـت و توانمنـدی 
و  سیاسـت گذاری  بـه  راهـی  می شـود  آن  به واسـطه  کـه  اسـت 

کـرد. پیـدا  امـروزی  تصمیم گیـری عقالیـی و مقتضـی شـرایط 

مسعود فکری
سیاسـت های  کـه  اسـت  ایـن  دوسـتان  بحـث  ماحصـل  تقریبـًا 
اینکـه چگونـه  قابـل دفاعـی دارد.  انعطاف پذیـر منطـق  فرهنگـی 
می شـود توسـعه فرهنگـی و فرهنـگ پذیـری در دانشـگاه ها اتفـاق 
کـه اصـواًل چیـزی بـا عنـوان توسـعه فرهنگـی  بیفتـد و ایـن موضـوع 
دانشـگاه چـه اقتضائاتـی دارد و چه حلقه پیوندی با واقعیت های 

جامعـه دارد، مسـئله ای محـوری اسـت.

ماشااهلل یوسفی
دانشـگاه  از  نمـودی  شـاهد  امـروزه  الرحیـم؛  الرحمـن  بسـم اهلل 
سیاسـت  و  جامعـه  اجتماعـی  پویـش  مسـیر  در  کـه  هسـتیم 
یخـی و اجتماعـی خـود  گـذار و تحـول تار پسـاانقالبی، در مسـیر 
ایـن عرصـه  در  اسـت.  از پیچیدگـی دو سـاحتی  مراتبـی  دچـار 
یسـت، محیـط کالس درس و دانشـکده و تعامـالت علمـی و  دوز
فرهنگـی جـاری در پهنـه اجتماعـی آن حسـب مرسـوم وضعیتـی 
نسـبتًا تعین پذیـر و رصـد شـدنی و در دسـترس دارد، امـا فضـای 
اجتماعـی دیگـر دانشـگاه، فضـای مجـازی و عرصـه ارتباطـات 
فنـاوری  ابـزار  بـه  آمیختـه  کـه  اسـت  دانشـگاهیان  الکترونیکـی 
گویـی  اطالعاتـی و ارتباطـی و سـپهر سـایه گونه سـایبری اسـت و 
گریـزان  برتافتـه ای بـرون از منطـق مناسـبات رسـمی دانشـگاه و 
ایـن  اسـت.  آن  گذشـته  مضیقه هـای  و  محدودیـت  مرزهـای  از 
تأثیرگـذار،  و  جـذاب  به غایـت  امـا  مجازنمـا  اجتماعـی  فضـای 
کـه از سـویی  درعین حـال چهـره نمایـان منطـق مطالباتـی اسـت 
و  ملـی  فرهنگـی  جامعـه  تقاضاهـای  و  تمایـالت  تالـی  می توانـد 
که  بین المللی بیرون از دانشـگاه تلقی شـود. این فضای مجازی 
رفته رفتـه بـه پناهـگاه امـن و آزاد ارتباطـات فرهنگـی و اجتماعـی 
اجتماعـی  ارتباطـات  بـه  را  خـود  راه  اسـت،  شـده  تبدیـل  مـردم 
و  فعالیـت  و  وقـت  از  سـنگینی  سـهم  و  بـاز  نیـز  دانشـگاهیان 
محتـوای تعامـالت مختلـف اهالـی دانشـگاه را بـه خـود مختـص 
در  جناب عالـی  غفـاری،  دکتـر  آقـای  اسـت.  نمـوده  وابسـته  و 
جایـگاه معـاون فرهنگـی وزارتخانـه درعین حـال جامعه شـناس 
کـه انجـام  و دانشـگاهی هسـتید و بنـا بـه پژوهش هـای مختلفـی 
کنـش  کنونـی  بسـتر  در  کـه  مسـتحضرید  به خوبـی  داده ایـد 
کشـور چـه اتفاقـات و تحـوالت  اجتماعـی جامعـه دانشـگاهیان 
و  جریـان  در  ناشـناخته ای  و  شـناخته  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
ارزش هـای  سـیال  نـرخ  و  تغییـرات  منطـق  و  اسـت  جلوه گـری 
اجتماعـی  و  فـردی  تمایـالت  جهت گیـری  و  فرهنگـی  و  فکـری 
و  اسـت  سـویی  چـه  بـه  و  چگونـه  دانشـجویان  و  دانشـگاهیان 
کنون  درعین حـال مراتـب و منطـق ارتبـاط فرهنگـی و اجتماعـی ا
دانشـگاهیان و دانشـجویان تـا چـه انـدازه بـا سـازوکارها و تـوان و 
همخوانـی  و  هم تـرازی  رسـمی  فرهنگـی  ظرفیـت  و  تجهیـزات 
دارد! بـر پایـه همیـن فهم و فراسـت اجتماعـی از ظرفیت فرهنگی 
آیـا  کـه  می شـود  مطـرح  پرسـش  ایـن  جـای  کـه  اسـت  دانشـگاه 
گسـتر فرهنـگ بـه سـاحت فروبسـته سـازمان  فروکاهـی پدیـدار فرا
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آن هـم  فرهنگـی،  معاونـت  موظـف  کارکردهـای  یـا  و  دانشـگاه 
تصمیم سـازی  یه هـای  رو کارآمـد  نا و  مریـز  و  کـج دار  مراتـب  در 
دورادور چنـد نفـره جـاری بـه چـه میـزان معقـول و موجـه و مؤثـر 
گزارش هـای  و  پژوهشـی  یافته هـای  همیـن  پایـه  بـر  و  اسـت؟ 
رسـمی، نرخ همگنی و همسـازی و یا شـکاف و ناهمسـانی میان 
رونـد زیرپوسـتی و غیررسـمی  بـا  کـم  سیاسـت های فرهنگـی حا

بـه چـه میـزان اسـت؟ فرهنـگ اجتمـاع دانشـگاهی 
دانشـگاه  معنایـی  هویـت  از  کـه  فرهنگـی  تلقـی  مسـیر  در   
گاهـی و نظـام دانایـی و آموزگار اجتمـاع و فانوس  به منزلـه قطـب آ
در  دانشـگاه  ایـن  یـم،  دار آینـده  جهـان  سـمت  بـه  آن  رهنمـای 
جامعـه ای اسـالمی بـا پیشـینه دیرینـه چنـد هزارسـاله و میـراث 
کنـون در حـد مباهـات بـه ایـن ذخایـر  کـه ا مانـدگار فخرآمیـزش- 
یخـی بالقـوه متوقـف شـده اسـت- بـرای عهـده داری رسـالت  تار
بـه  ارزنـده،  میـراث  ایـن  اجتماعـی  بازجریـان  و  گشـایش  بـزرگ 
اسـت؟  شـده  فرهنگـی  و  علمـی  تجهیـز  و  تربیـت  میـزان  چـه 
ایـن دانشـگاه سـوای سـرمایه فرهنگـی و علمـی، چقـدر در نهـاد 
و علمانیـت  و تخصص گرایـی  تولیـد علـم  و  پژوهـش  و  آمـوزش 
بتوانـد  کـه  اسـت  رسـیده  سـکویی  و  سـطوح  بـه  حرفـه ای اش 
توانـا  امروزیـن خـود  نیازهـای مخاطبـان  بـه  پاسـخگویی  تـراز  در 
عنـوان  و  اسـم  آن  بـر  مـا  کـه  دانشـگاهی  ایـن  باشـد.  تأثیرگـذار  و 
گذاشـته ایم، چقـدر بـا شـاخص های فرهنگـی  اسـالمی و ایرانـی 
و  دارد  و همنوایـی  یافتـه هم تـرازی  تعالـی  اسـالمی  یـک جامعـه 
یـخ هـزاره ای و  نشـان دار سـرمایه و میـراث فرهنگـی و تمدنـی تار
ایـن  دانش آموختـگان  اسـت؟  خویـش  دیرینـه  بختیـار  دولـت 

نهـاد چقـدر توانسـته اند در چارچـوب سیاسـت ها و تشـکل های 
گاه و اخالقـی و اجتماعـی  فرهنگـی سـامان و پـرورش بیابنـد و آ
اسـاتید  الگـوی اخالقـی  از  اسـتفاده  بـا  بشـوند. چگونـه می تـوان 
یـج  فرهیختـه و فرهنگـی، روان و روحیـه ای را در دانشـگاه ها ترو
کارنامـه سـرقت علمـی آن بـه  کـه مانـع از رسـیدن  کـرد  و تقویـت 
گویـا توقـع فرهنگـی  رتبـه اول تخلـف در مالکیـت معنـوی شـود؟ 
کـه بـا عنـوان دانشـجو وارد  کـه افـراد از زمانـی  از دانشـگاه آن بـود 
آن می شـوند تـا هنگامی کـه در کسـوت دانش آموختـه ای فاضـل و 
فرهیختـه از آن بیـرون می رونـد، بـه سـطح قابـل قبولـی از ممیزات 
و رفتـار  یابنـد و منـش  فرهنگـی و روحیـه اجتماع منـدی دسـت 
فرهنگی و کنش اخالقی شـان نشـانی از روح دانشـوری و مدنیت 
باشـد.  داشـته  پیشـانی  بـر  مسـئولیت پذیری  و  ی  گـرو معنا و 
کارنامـه  کـه بایـد در  خـب ایـن تصویـر، رخمایـه آن چیـزی اسـت 
که قرار اسـت سیاسـت گذاری  عمومی دانشـگاه باشـد. اما حال 
فرهنگـی دانشـگاهی بخشـی از مبانـی و معانـی و مسـیر ایـن راه 
گـر قـرار اسـت ایـن تدبیـر از جملـه  رشـد و تعالـی را همـوار کنـد، و ا
توسـط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه اتفاق بیفتد، این 
کارکـردی چقـدر خـود  نهـاد بـه لحـاظ سـاختاری و بایسـته های 
بـه درد و دوای دل و تقاضـای  کـه  ایفـای چنیـن نقشـی  بـرای  را 
دانشـجو بخـورد، تجهیـز و توانمنـد سـاخته اسـت؟ بدیهی اسـت 
از  عمـده ای  بخـش  امـروزه  اجتماعـی  مناسـبات  فضـای  در  کـه 
گـر حکومـت هـم  ا فرهنگـی، حتـی  و مصـرف  تولیـد  کانون هـای 
کنتـرل نیسـت، زیـرا روزن هـای ارتبـاط  بخواهـد، قابـل نظـارت و 
اجتماعـی در بسـتر فضـای مجـازی و ابـزار و امکانـات فنـاوری 
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اطالعات و ارتباطات دچار تکثر و تنوعی بی سـابقه شـده اسـت 
و دسترسـی اجتماعـات دانشـگاهی و دانشـجویی بـه آن سـهل و 
چه بسـا بی نیـاز از حمایـت یـا حـذر نهادهـای فرهنگـی رسـمی و 
حکومتـی اسـت. پرسـش ایـن اسـت کـه به مقتضـای ایـن شـرایط 
دگرگـون نهادهـای فرهنگـی دانشـگاهی چـه تدبیـری بـرای تأمیـن 
یـع محتـوای فرهنگـی مناسـب نیاز و تقاضای دانشـگاهیان  و توز
و  فرهنگـی  شـتابان  و  سـیال  فضـای  ایـن  در  اندیشـیده اند؟ 
بـه  فرهنگـی  و مصـرف  تولیـد  و  فرهنگـی  امـر  فناورانـه،  ارتباطـی 
گـر زمینـه سـنجی  چـه میـزان سیاسـت پذیر و برنامه پذیـر اسـت؟ ا
اجتمـاع  تقاضاهـای  و  نیازهـا  تشـخیص  و  شـناخت  بـرای  الزم 
کانـون فرهنگـی  گرفتـه باشـد، چـه منبـع و  دانشـجویان صـورت 
باشـد؟  مطالبـات  ایـن  پاسـخگوی  می توانـد  کارآمـدی  هنـری  و 
در  کـه  دانشـگاهی  اجتماعـی  سیاسـت گذاری  یکـرد  رو آن 
کارکـردی قابل تعریف و تعین  پیش گرفتـه می شـود بـا چه اهـداف 
یکـردی مبتنـی بـر الگـوی مردمـی مشـارکتی باشـد یـا از  اسـت؟ رو
جنسـی تحکمـی و تمرکزگـرا و یـا بـر پایه یـک صورت بندی تألیفی 
یکردهـای فرهنگـی و  کـه حاصـل ترکیـب و هم افزایـی عقالیـی رو
یکردهای  که ماحصل رو سیاسـتی آزموده و تجربه شـده ای باشـد 
مدیریـت  و  سیاسـت گذاری  دهـه  چنـد  فرهنگـی  سیاسـتی 
و  اختیـار  چنـان  از  دانشـگاه  آیـا  دانشگاه هاسـت؟  در  فرهنگـی 
کـه بتوانـد خـود را سیاسـت گذاری و  اسـتقاللی برخـوردار اسـت 
کنـد یـا اینکـه قـرار اسـت همچنـان تحـت  برنامه ریـزی فرهنگـی 
تجویـز سیاسـت های بیـرون از دانشـگاه، نقـش نهـادی مجـری و 
کند؟ توان و اثر معاونت  متابع نهادهای پیشـا و فرای خود را ایفا 
فرهنگـی دانشـگاه ها در برنامه ریـزی و مدیریـت تولیـد و مصـرف 
فرهنگـی بـه چـه میزان اسـت و در این بسـتر از چه تـوان و ظرفیت 
بـرای  اثربخـش  و  روزآمـد  ارتباطـی  امکانـات  و  ابـزار  و  فرهنگـی 
پاسـخگویی به مطالبات و نیازهای دانشـگاهیان و دانشـجویان 

برخوردارنـد؟

غالمرضا غفاری
 تمـام بحث هـای آقـای دکتـر یوسـفی جالـب و ناظـر بر ایـن بود که 
کـه  کنـون چـه کار بایـد بکنیـم؟ بـه نظـر می رسـد االن پارادایمـی  ا
کـه چـه  گوشـزد می کنـد، ایـن اسـت  غالـب اسـت و خـود را بـه مـا 
یکـرد سیاسـتی را بپذیریـم. البتـه وجـه دیگـر مسـئله این اسـت  رو
بنابرایـن،  بدهیـم؟  انجـام  نبایـد  را  کارهایـی  چـه  دراین بـاره  کـه 
کـه  می شـود  هـم  ایـن  بـه  معطـوف  بحـث  از  بخشـی  یـک  شـاید 
کـه بدانیم چـه سیاسـت هایی جواب  تمـام اهتمـام مـا این باشـد 
بدهیـم.  انجامـش  نبایـد  و  ایجـاد مقاومـت می کنـد  و  نمی دهـد 

و  مـا  فرمودیـد در پژوهش هـای دانشـگاهی  اشـاره  کـه  همان طـور 
ایـن  مـا هـم مصداق هایـی دربـاره  آمـوزش  همچنیـن در فضـای 
از  بخشـی  البتـه  دارد.  وجـود  سیاسـتی  امتناع هـای  و  امـکان 
کنـون اختیـار  کـه تا ایـن مسـائل مربـوط بـه سیاسـت هایی اسـت 
گفتیـد بایـد نگاهـی بـاز  کـه  کرده ایـم. درعین حـال، ایـن تعبیـری 
کـه بـه ایـن شـرایط منجـر شـده اسـت داشـته  بـه سیاسـت هایی 

کـه می توانـد قابـل اعتنـاء باشـد. باشـیم وجهـی اسـت 

مسعود فکری
کنـون  در واقـع بـرای بحـث و بررسـی ضرورت هـا و بایسـته های ا
کشـور،  دانشـگاهی  نظـام  در  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  آینـده  و 
طبـع  بـه  کـه  هسـتیم  نظـری  و  سـاختاری  نگرشـی  نیازمنـد 
در  هـم  خانیکـی  دکتـر  آقـای  آنچـه  لحـاظ  بـه  دانشـگاه ها  در 
و  علـوم  وزارت  در  چـه  کردنـد،  اشـاره  بحـث  ایـن  تبارشناسـی 
آمـوزش عالـی سـابق،  وزارت  و چـه  امـروز  فنـاوری  و  تحقیقـات 
و  معمـول  دانشـگاه ها  فرهنگـی  ارتقـاء  و  سـاماندهی  هـدف  بـا 
گذشـت بیـش از دو دهـه از آن  گویـی بـا  موردتوجـه بـوده اسـت و 
کارکـردی و دامنـه جامعـه مخاطـب و  ماجـرا همچنـان ضـرورت 
جهـت تأثیرگـذاری اجتماعـی آن همچنـان پابرجاسـت. ضمـن 
کنـار توجـه بـه اهمیـت امـر فرهنگـی  کـه در  آنکـه بایـد توجـه نمـود 
و ارتبـاط آن بـا مسـائل اجتماعـی، بایـد بـه نـوع سیاسـت گذاری 
باالتـری  نهادهـای  نقـش  و  فرهنگـی  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  و 
سـاختار  لحـاظ  بـه  کـه  فرهنگـی،  انقـالب  عالـی  شـورای  ماننـد 
مسـائل  بـا  درگیـر  کالن  شـکل  در  تأسـیس  بـدو  از  تصمیم گیـری 

نمـود. توجـه جـدی  نیـز  اسـت،  بـوده  دانشـگاه  فرهنگـی 
در ایـن حـوزه موضوعـی مـا بـا سـه مؤلفـه فرهنـگ، مدیریـت 
فرهنگی و دانشـگاه روبرو هسـتیم. لذا منطقی که می تواند مسـئله 
کـه لـزوم تغییـر مسـیر یـا جابجایـی  را توجیـه کنـد و شـاخص هایی 
رویکردهـا و سـازوکارها را توضیـح دهـد، نیازمنـد بررسـی و تحلیـل 
کنیـم:  گـزاره ترسـیم  گـر بخواهیـم صورت مسـئله را در دو  اسـت. ا
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  بایسـته های  و  ضرورت هـا  آنکـه،  یکـی 
فرهنگـی متناسـب بـا دانشـگاه ها در جامعـه کنونـی ایـران نیازمند 
توجـه بـه نقـش و تأثیـر عوامـل و اتفاقاتـی اسـت کـه می تواند بـر روی 
که اصواًل  گزاره دوم، آن اسـت  آنچه در پیش رو داریم تأثیر بگذارد؛ 
سیاسـت گذاری دربـاره مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاهی 
مبتنـی بـر پایه هـای باورداشـتی و معرفتـی و شـناختی – باورهـای 
گـر مـا نتوانیـم آن هـا را  دینـی و ملـی - تعریـف می شـوند و شـاید ا
کشـف یـا در اختیـار بگیریـم، هرگونـه سیاسـت گذاری  به درسـتی 
خیلـی  نمی توانـد  بیافتـد  اتفـاق  آن  اسـاس  بـر  کـه  برنامه ریـزی  و 

تأثیرگـذار باشـد!
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صادق آبساالن
یخی  بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. بـا توجـه به بحـث تبارشناسـی تار
کـه البـه الی مباحـث مطـرح شـد نکتـه ای را در خصـوص مسـئله 
یـخ معاونـت فرهنگـی بیـان می کنـم. بـه دو شـکل  بازنگـری در تار
یخ نـگاری سـنتی و  کـرد. یـک شـکل تار یـخ را احضـار  می شـود تار
کـه پدیـده را به شـکل خطـی، تکاملـی و غایت مند  مرسـوم اسـت 
یخی را در چارچوب یک کلیت  بررسی و رخدادها و تحوالت تار
یخ نـگاری  تار دیگـر،  شـکل  می دهـد.  جـا  منسـجم  و  همبسـته 
و  یـخ  تار خـود  یکـرد،  رو ایـن  در  اسـت.  تبارشناسـی  یـا  جدیـد 
و  سیاسـی  یدادهـای  رو توالـی  همچنیـن  و  آن  روزشـمار  وقایـع 
اجتماعـی در یـک خـط سـیر ممتـد و علـی محـل اعتنـا نیسـت، 
کنـون« اسـت؛  از »ا را پروبلماتیـک می کنـد پرسـش  یـخ  تار آنچـه 
یخـی از  یکـرد مهـم اسـت، نوشـتن تار از همیـن رو آنچـه در ایـن رو
یـک »مسـئله« اسـت و نـه یـک »دوره«، و بـه همیـن دلیـل آنچـه 
کـه در  یـخ احضـار می شـود وقایـع و رخدادهایـی هسـتند  تار در 
بحـث  می کنـم  فکـر  هسـتند.  موردنظـر  کنـون  ا مسـئلٔه  بـا  ارتبـاط 
بـه  مسـئله ای  یـک  بـا  امـروز  مـا  باشـد.  قضیـه  ایـن  دوم  وجـه  مـا 
درسـت  تحلیـل  مواجهیـم.  دانشـگاه ها  فرهنگـی  معاونـت  اسـم 
شـناخت  گـرو  در  معاونـت  ایـن  امـروز  چالش هـای  و  مسـائل 
کـه  روایـت مسـلطی  نـه در شـکل  امـا  پدیـده اسـت،  ایـن  یـخ  تار
یخ پژوهـِی دانشـگاه  یکـرد رایـج تار امـروز بـا آن مواجـه هسـتیم. رو
در بعـد از انقـالب بـا بـردن مباحـث ذیـل مفهـوم عـاِم »ایدئولـوژِی 
یـخ دانشـگاه در ایـن دوره  اسالمی سـازی« روایتـی یکدسـت از تار
یکـرد بـا ارائـه تحلیلـی بیرونـی و مبتنـی بـر  ارائـه می کنـد. ایـن رو
مفهوم سـازی های عـام، نمی توانـد پدیـده را از درون بـکاود و بـه 
کـه امروز با  پرسـش بکشـد. بنابرایـن بـرای فهـم عالمانه وضعیتی 
یکرد را به پرسش  آن مواجه هستیم، در وهله نخست باید این رو
یکـرد  رو کـه  مادامـی  بدهیـم.  تغییـر  را  دیدمـان  یـه  زاو بکشـیم؛ 
دانشـگاه پژوهی مـا نتوانـد لحظـات بس گانـه و متفـاوت دانشـگاه 
کنـد، راه بـه فهـِم انتقـادی  یت پذیـر  در مقطـع بعـد از انقـالب را رؤ
مـدام صحبـت  کـه  پژوهشـی  یکـرد  رو آن  پیـدا نمی کنـد.  پدیـده 
از درسـت یـا نادرسـت بـودن یـا موفقیـت و عـدم موفقیـت تجربـه 
دانشـگاه در بعـد از انقـالب می کنـد، نه تنهـا در عمـل چیـزی را 
عـوض نمی کنـد، بلکـه حتـی وضعیـت واقعـی تأثیرگـذاری نیـرو 
کـه در ایـن وضعیـت خـود را برکشـیدند، را به محاق  یـا نیروهایـی 
کارایـی،  کارایی/عـدم  کـذب،  بـرده و آن را در منازعـه صـدق و 

دادن  نشـان  و  تحقـق  عـدم  تحقـق/  موفقیـت،  موفقیت/عـدم 
اداره دانشـگاه  رایـج  بـر عقالنیـت  آن مبتنـی  خطاهـای منطقـی 
انتقـادی پدیـده  یـخ  تار قربانـی می کنـد.   ... و  در تجربـه جهانـی 
کنـد، بلکـه بایـد پدیـده  نبایـد خـود را درگیـر منازعاتـی این چنیـن 
کنـد  یخـی در لحظـات مختلـف بررسـی  را به عنـواِن مفهومـی تار
تـا میـدان نیروهـا و پیامدهـای متعیـن و انضمامـی هـر یـک از این 
از  فهمـی  و  شـود  روشـن  یخـی  تار فضا/زمـان  درون  در  لحظـات 
ِکشـاندن بحث به درون  نسـبت نیروها حاصل شـود. درهرحال، 
پیـش  از  »بـازی«  یـک  در  شـدن  وارد  کاذب  دوئیت هـای  ایـن 
باختـه اسـت، چـون ایـن سـطح از تحلیـل، اواًل وضعیـت واقعـی 
کلیت هـای انتزاعـی از دسـترس  دانشـگاه در ایـران را ذیـل ایـن 
کـم را  دور می کنـد؛ و ثانیـًا سـاحت مـادی و متعیـن وضعیـِت حا

می گیـرد. نادیـده 
معاونـت  تأسـیس  مـورد  در  نشسـت  ایـن  در  بحث هایـی 
نـگاه  ایـن همـان  اقـدام مطـرح شـد،  ایـن  انگیزه هـای  فرهنگـی و 
کـه چنیـن  بنیادیـن و قائـل بـه منشـأ خـاص بـرای پدیده هـا اسـت 
پرسـش هایی را مهـم می دانـد. درصورتی کـه بـا رویکرد تبارشناسـی 
خیلـی مهـم نیسـت کـه مثـاًل چه کس یا کسـانی و با چـه انگیزه ای 
کار آن ها درسـت  و چرا معاونت فرهنگی را تأسـیس کردند. یا این 
بـوده اسـت یـا غلـط؟ ایدئولوژیک بوده یـا غیرایدئولوژیـک، کارایی 
الزم داشـته اسـت یا نه ... درحالی که پرسـش خیلی سـاده اسـت: 
ایـن اعمـال قدرتـی که در قالب سـاختار معاونت فرهنگی در طی 
چنـد دهه گذشـته در دانشـگاه ها اتفـاق افتاده، چگونـه روی داده 
اسـت؟ چـه اثـرات مـادی و عینـی داشـته اسـت؟ بـه سـخن دیگر، 
یـا  ایدئولوژیـک  کـذب و  به جـای وارد شـدن در منازعـه صـدق و 
غیرایدئولوژیـک بـودن، مهـم بررسـی عملکـرِد واقعـی قدرتـی اسـت 
کـه در حـال اعمـال شـدن اسـت؛ مهـم ترسـیم میداِن قدرتی اسـت 

ک برخاسـته از آن اسـت. گردوخـا کـه ایدئولـوژی فقـط 
مـورد  در  کـه  رایجـی  کلیشـه های  و  گزاره هـا  طـرح  بنابرایـن 
معاونـت  تأسـیس  دانشـگاه،  شـدن  اسـالمی  فرهنگـی،  انقـالب 
فرهنگـی و ... کـه رویکـرد تاریخ نگاری مسـلط آن ها را بسـط داده، 
بیش از آن که هسـتِی متعین شـده دانشـگاه در ایران را رؤیت پذیر 
در طـول  کـه  کار دعواهـای سیاسـی می آیـد. دعواهایـی  بـه  کنـد 
چنـد دهـه گذشـته مدام شـاهد تکرار آن ها بوده ایـم. دعواهایی که 
اغلـب بـا مقصـر دانسـتن x یـا y وقـوع رخدادهـا را بـه اراده و نیـت 
گاهـی مثـاًل تـوپ را بـه زمیـن اعضـای  سـوژه ها تقلیـل داده اسـت. 
سـتاد انقـالب فرهنگـی انداختـه و آنان را مقصر آنچـه اتفاق افتاده 
می چسـبیم،  را  دیگـر  کسـانی  یقـه  بالعکـس  گاهـی  و  می دانیـم 
فـارغ از این کـه آنچـه در نهایـت پدیـده ای ماننـد انقـالب فرهنگـی 
گفتمانـی اسـت  را برمی کشـد نـه نیـت و اراده سـوژه ها، بلکـه نظـم 
بـه سـوژه ها و خواست هایشـان جهـت  کـه چـون نیرویـی نامریـی 
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می دهـد و آن هـا را بـه دنبـال خـود می کشـاند. بلکـه همیـن نظـم 
کـه در یک لحظـه افـرادی را به رغـم تفـاوت نـگاه و  گفتمانـی اسـت 

نگـرش بـرای رسـیدن بـه هدفـی مشـترک هم جهـت می کنـد.
به جـای  ایـران  در  دانشـگاه  تاریخ پژوهـی  رویکـرد  نظـر  بـه 
بایـد  انقـالب،  از  بعـد  در  دانشـگاه  وقایـع  از  یکدسـت  تحلیلـی 
کنـد، بـه فهـم تفاوت هـا بپـردازد.  لحظـات »بس گانـه« را برجسـته 
ویـژه ای  عقالنیت هـای  شـناخت  تفاوت هاسـت،  فهـم  علـم  کار 
کـه در یک لحظـه می آینـد و بـر وضعیتـی می نشـینند و اثـر  اسـت 
خـود را بـر جـای می گذارنـد. تصـور این کـه عقالنیتـی جهان شـمول 
وجود دارد که همه چیز باید از دریچه آن نگریسـته شـود و عملکرد 
دانشـگاه در ایـران را نیـز بایـد نسـبت بـه آن سـنجید، دسـتاوردی 
بـرای فهـم دانشـگاه در ایـران نداشـته اسـت. ایـن شـکل از تحلیـل 
بیـش از آن کـه هسـتی متعیـن شـده دانشـگاه را بـرای مـا رؤیتپذیـر 
کنـد امـری »فقدانـی« یعنی تاریخ آن چیزی که نیسـت را به سـخن 
درآورده اسـت کـه درعین حـال در تاریخ پژوهی دانشـگاه حضوری 

دارد. پررنـگ 

محمدهادی عسگری
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ بـا وصـف آنکـه زمینه هـای شـکل گیری 
و  اقتصـادی  نوسـازی  آغـاز  بـه  علـوم  وزارت  فرهنگـی  معاونـت 
فرهنگـی دوران پـس از جنـگ و ریاسـت جمهـوری آقـای هاشـمی 
تصریـح  هرچنـد  ایده هایـی  از  نبایـد  امـا  برمی گـردد،  رفسـنجانی 
وجـود  بـه  را  خـرداد  دوم  خلـق  و  بـروز  زمینـه  کـه  نشـده  تبییـن  و 
کـرد. بنابرایـن اسـتقرار معاونـت فرهنگـی مسـتقل  آوردنـد غفلـت 
محصـول  زمـان  آن  عالـی  آمـوزش  و  فرهنـگ  وزارت  سـاختار  در 
انتخابـات دوم خـرداد اسـت و تأثیـری که مشـارکت گسـترده مردم 
در کل کشـور داشـت. عمـل بـه وعده هایـی که در زمـان انتخابات 
بـه  پاسـخگویی  و  بـود  داده شـده  خاتمـی  آقـای  جنـاب  سـوی  از 
جامعـه  تحقـق  بحـث  در  دانشـگاهیان  به ویـژه  مـردم  مطالبـات 
گزیرکـرده بـود  مدنـی، مدیریـت وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی را نا
دانشـگاهی  جامعـه  بدنـه  در  کـه  خواسـته هایی  بـا  متناسـب  کـه 
وجود داشـت، در سـطح دانشـگاه ها هم تمهیداتی برای مشارکت 
کنـد. اولویـت یافتـن توسـعه اقتصـادی در  جوانـان دانشـجو فراهـم 
ایده هـای جدیـدی مجـال  کـه  باعـث شـد  از جنـگ  پـس  دوران 
گفتمانـی جدیـدی  ظهـور داشـته باشـند و در جامعـه محورهـای 
بـه چالـش می کشـید  کـه برتـری امـر سیاسـی را  بـود  گرفتـه  شـکل 

و  بودیـم  عالـی  آمـوزش  کمـی  توسـعه  شـاهد  مـا  زمـان  ایـن  در  و 
یـادی از دانشـجویان بـا سـالیق مختلـف وارد دانشـگاه ها  تعـداد ز
حضـور  نفـع  بـه  دانشـجو  گزینـش  سـازوکار  کـه  چرا بودنـد  شـده 
کـرده بـود و  دانشـجویان بـا سـالیق مختلـف در دانشـگاه ها تغییـر 
بـه نحـوی گزینش دانشـجو کم رنگ شـده بـود و به تبع آن جمعیت 
کـه ایـن جمعیـت  دانشـجویی در دانشـگاه متکثـر و متنـوع شـد 
کـه بیشـتر فکـری و فرهنگـی بـود. متکثـر خواسـته هایی داشـتند 

کثیـر  از طرفـی بـرای پاسـخ دادن بـه مطالبـات ایـن جمعیـت 
کارآمـد  سـاختاری  کـه  داشـت  ضـرورت  دانشـجویی،  متنـوع  و 
اسـالمی  انجمن هـای  کـه  هرچنـد  باشـد.  محتـوا  تولیـد  متولـی 
فضـای  بالمنـازع  کـم  حا کـه  تشـکلی  به عنـوان  دانشـجویان 
فرهنگـی و سیاسـی دانشـگاه ها بـود و باسـابقه ای قریـب 50 سـال 
گروهی و دانشـجویی را در دسـت  کلیه فعالیت های  انتظام امور 
فرهنگـی  و  فکـری  سـالیق  بـا  دانشـجویان  حضـور  امـا  داشـت 
فعالیت هـای  تـداوم  امـکان  اواًل  کـه  بـود  شـده  باعـث  متنـوع 
عمدتـًا فوق برنامـه ای توسـط انجمن هـا میسـر نباشـد و تعارضـی 
فعالیـت  قالب هـای  و  دانشـجویان  پسـندهای  بیـن  جـدی 
کـرده بـود و انجمن هـا هـم تـوان تولیـد  انجمن هـای اسـالمی بـروز 
ایـن حجـم از محتـوا را نداشـتند. در چنین فضایی دانشـجویانی 
خـارج از سـاختار انجمن هـای اسـالمی بـه سـاماندهی و انجـام 
کانون هـای  فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری پرداختـه و در قالـب 
می کننـد.  فعالیـت  دانشـجویی  معاونـت  ذیـل  دانشـجویی 
کـه  کـه پـس از دوم خـرداد افـرادی  البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت 
نشـده  تصریـح  و  نشـده  تبییـن  هرچنـد  اسـتراتژی های  حامـالن 
دانشـگاه ها  مدیریـت  مسـند  در  بودنـد  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
کـه دکتـر خانیکـی نیـز در آن حضـور  گرفتنـد و مجموعـه ای  قـرار 
کـردن  ایـن اسـتراتژی ها و سـاختارمند  داشـتند، مسـئول تبییـن 
دانشـجویی  تشـکیالت  و  سـاختارها  توانسـتند  و  شـدند  آن هـا 
دانشـجویی،  علمـی  انجمن هـای  فرهنگـی،  کانون هـای  ماننـد 
و  تعریـف  آن  ذیـل  را  صنفـی  شـوراهای  و  دانشـجویی  نشـریات 
لحـاظ  بـه  جدیـد  صورت بنـدی  ایـن  اینکـه  امـا  کننـد.  تأسـیس 
کارکـرد چقـدر توانسـت بـه منویـات مدنظـر معمارانـش  سـاختار و 
کـی از آن  یسـته بنـده حا برسـد، بحـث موسـعی اسـت و تجربـه ز
تعریـف  و  خـرداد  دوم  شـعارهای  تحقـق  بـه  توانسـت  کـه  اسـت 
کمـک  نسـبت مشـارکت در امـر سیاسـی و فرهنگـی در دانشـگاه 
کانـون مولـد  بکنـد و در ایـن مسـیر دانشـگاه ها توانسـتند به عنـوان 
مدیریـت  پـروژه  پیشـبرد  را  خـود  نقـش  خـردورزی  و  عقالنیـت 
کننـد. البته دولت نیز نـگاه ویژه ای به  مشـارکتی فرهنگـی دنبـال 
دانشـگاه داشـت به عنوان مثـال وقتی آقای خاتمی می خواسـتند 
کـه ضرورت داشـت در جامعه مطـرح کنند و نیاز به  موضوعـی را 
گفتمان سـازی داشـت، ترجیحـًا در دانشـگاه و بـا دانشـگاهیان 
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کـه معاونت هـای فرهنگـی  مطـرح می کردنـد. ایـن نشـان می دهـد 
منظـر  ایـن  از  و  کننـد  کمـک  دانشـگاه ها  در  توانسـتند  چقـدر 
کـه البتـه در  بـود  ایـده مطلوبـی  ایـده تشـکیل معاونـت فرهنگـی 
در  را  خـودش  جایـگاه  و  برآیـد  کار  عهـده  از  توانسـت  هـم  عمـل 

کنـد. پیـدا  دانشـگاه ها 

غالمرضا ظریفیان
مـن فکـر می کنم اگر یک درک مشـترک بیـن وزارت علوم و معاونین 
مسـئله  فهـم  خصـوص  در  می تـوان  شـود،  ایجـاد  دانشـجویی 
کاری انجـام داد  فرهنـگ و سیاسـت گذاری و مدیریـت فرهنگـی 
کـه آن شـیوه ای  و حداقـل آن رسـیدن بـه ایـن درک مشـترک اسـت 
گذشـته داشـتیم و در جـای خـود مفیـد بـوده اسـت االن بـا  کـه در 
توجـه بـه شـیفت پارادایـم که اتفاق افتـاده اسـت االن دیگر کارایی 
گذاشـتن و بعضـی از  کارگاه  نـدارد. این هـا بـه نظـرم مؤثـر اسـت. 
کـردن و بعـد ایـن بحث هـا  معاونـان فعـال و خوش فکـر را دعـوت 
می توانیـم  کـه  اسـت  بحث هایـی  مـن  نظـر  بـه  دادن  ترویـج  را 
گفتگوهایـی  و  بدهیـم  انجـام  کارهایـی  مـاه  چهـار  سـه  ایـن  در 
گذاشـته شـود. و  اتـودی دربیایـد و یـک ریلـی  بکنیـم و از دل آن 
امـا نکتـه دوم، دربـاره اینکـه آیـا امـروزه مسـائل فرهنگـی دانشـگاه 
سیاسـت پذیـر و قابـل سیاسـت گذاری اسـت یـا خیـر؛ بـه نظـرم مـا 
از میـان مدل هـای  البتـه  کـه  یـم،  راهـی جـز سیاسـت گذاری ندار
مدلـی  از  بایـد  کـردم  اشـاره  قبـاًل  کـه  سـه گانه  سیاسـت گذاری 
اسـتفاده کنیـم کـه به طـور معقوالنـه امـکان ترکیب منافـع ذینفعان 
دانشـگاهی  و  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  نـوع  ایـن  مخاطبـان  و 
تلقـی  چگونگـی  دربـاره  نمایـد.  فراهـم  کارآمـد  چارچوبـی  در  را 
کنشـگران کنونـی فضـای فرهنگـی دانشـگاه ها بـه نتایـج پژوهشـی 
کـه اخیـرًا جهـاد دانشـگاهی در مـورد فعالیت هـای  اشـاره می کنـم 
از  پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  داده  انجـام  دانشـجویان  اجتماعـی 
حـدود 130 یـا 140 نفـر از فعـاالن کنونـی و گذشـته فضـای فرهنگـی 
کشـور اعـم از معاونیـن فرهنگـی، برخـی  و اجتماعـی دانشـگاهی 
از مسـئولین وزارت علـوم و طیـف وسـیعی از فعـاالن دانشـجویی 
کـه فعالیـت اصلـی  بـه ایـن سـؤال  سـؤال شـده اسـت: در پاسـخ 
دانشـجویان در دانشـگاه چـه باشـد: 29 درصـد بـر فعالیـت علمـی 
بـر فعالیت هـای  و عضویـت در انجمن هـای علمـی، 29 درصـد 
فرهنگـی، 23 درصـد بـر فعالیت های اجتماعـی و 29 درصد دیگر 
کیـد  بـر فعالیت هـای دلبخواهـی و بـاب میـل خـود دانشـجویان تأ
کـه در  داشـته اند. امـا خـود دانشـجویان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
شـرایط کنونـی بـه چه فعالیتی مشـغول اند: 38 درصـد گفته اند به 
فعالیت هـای علمـی، 23 درصـد بـه فعالیت هـای اجتماعـی، 16 
درصـد بـه فعالیت های سیاسـی، 6 درصـد به فعالیت فرهنگی؛ و 

کـه هیـچ فعالیتـی انجـام نمی دهنـد. گفته انـد  16 درصـد 

که آقای خسـرو طالب زاده با عنوان »بررسـی  گزارش خوبی  در 
کارکرد نهادهای برخوردار از بودجه فرهنگی« انجام داده اند و برای 
بحث های سیاسـت گذاری فرهنگی دانشـگاه ها مناسـب است، 
کالن در حـال سیاسـت گذاری  کـه بـه شـکل  بـه تعـدد نهادهایـی 
گـزارش عصـاره ای از مجموعـه  هسـتند، اشـاره می کنـد. در ایـن 
فعالیت هـای سـی چهـل سـاله نهادهـای فرهنگـی بودجـه بگیـر 
گـزارش از میـان 455 نهـادی  کشـور آمـده اسـت. ایـن طبـق ایـن 
بـرای  سـازمان   31 می گیرنـد،  پـول  فرهنگـی  کار  انجـام  بـرای  کـه 
توأمـان  فرهنگـی سیاسـت گذاری می کننـد، 29 سـازمان  مسـائل 
هـم برنامه ریـزی و هـم سیاسـت گذاری می کننـد و 29 نهـاد هـم کار 
گزارش سـازمان  آموزشـی می کنند. جالب اسـت بدانیم طبق این 
کشـور  فرهنگـی  بگیـر  بودجـه  نهـاد  بزرگ تریـن  اسـالمی  تبلیغـات 
کـه علیرغـم اینکـه بیشـترین حجـم پـول را می گیـرد، عمـاًل  اسـت 
هیـچ پایـش و ارزیابـی قابـل اسـتنادی دربـاره فعالیت هـا و یا میزان 

اثربخشـی آن در دسـت نیسـت.
کـه مـا طبیعتًا بایـد به سـمت پارادایم  نکتـه بحثـم ایـن اسـت 
یـم. البتـه پارادایـم شـیفت  شـیفت سیاسـت گذاری فرهنگـی برو
را لزومـًا در عمـل نمی توانیـم انجـام بدهیـم، حتـی شـورای انقالب 
گذشـته  نبـودن سیاسـت های  باآنکـه متوجـه مؤثـر  فرهنگـی هـم 
را  مسـئله  ایـن  صریـح  خیلـی  نـدارد  جرئـت  کسـی  ولـی  هسـت 
بگویـد. باآنکـه فکـر نمی کنـم در وزارت علـوم هم بشـود این حرف 
را به صـورت علنـی و صریـح زد امـا معتقـدم بـه خاطـر دالیـل زیـر 
جمعیـت  دهیـم:  انجـام  متمرکـز  سیاسـت گذاری  نمی توانیـم 
خرده فرهنگ هـای  جـدی  تفـاوت  موجـود،  دانشـجویی  انبـوه 
جریـان  سـرعت  و  اطالعاتـی  بزرگراه هـای  گسـترش  محلـی، 
میـان  در  مختلـف  تخصص هـای  گسـترش  اطالعـات، 
اجتماعـی،  پویایـی  بـاالی  میـزان  و  مهاجرت هـا  دانشـجویان، 
و  جامعـه  فرهنگـی  تغذیـه  مرجعیت هـای  و  کـز  مرا تنـوع  و  تعـدد 
کاهـش نقـش ایدئولـوژی، از جملـه عوامل مهمی اسـت که اجازه 
کـه  قبلـی  نقش هـای  آن  و  نمی دهـد  را  متمرکـز  سیاسـت گذاری 
دنیـا و فضـای متمرکـزی را دنبـال می کردنـد دیگـر زایـل شـده اند. 
بنابراین ما باید بر پایه این فهم از تغییر پارادایم سیاسـت گذاری، 
به سـوی  عمـودی  سیاسـت گذاری  از  جهت گیری هـا  تغییـر  بـه 
سیاسـت گذاری افقـی و سیاسـت گذاری شـبکه ای دسـت بزنیـم 
شـیوه های  پاسـخگویی  ناتوانـی  شـرایط  از  فهـم  ایـن  به ویـژه  و 
جامعـه  بـا  را  جدیـد  شـیوه های  بـه  اقبـال  ضـرورت  و  جـاری 
شناسـان فرهنگـی و سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان فرهنگـی در 
یـم و آن را تبدیـل بـه الگویی کنیـم که ابتدا  معـرض گفتگـو بگذار
در خـود آمـوزش عالـی و بعـد در میـان سـایر ذی نفعـان مختلـف 

بدهیـم. یـج  ترو
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فریدون رحیم زاده
در  ناقـص  به صـورت  کـه  دارد  زنـده  روایتـی  فرهنگـی  انقـالب 
در  دانشـجویی  دوران  در  مـن  کـه  روایتـی  اسـت،  آمـده  کتاب هـا 
کـه  زمـان  آن  هسـت  خاطـرم  بـوده ام.  آن  شـاهد  تبریـز  دانشـگاه 
دانشـگاه ها شـلوغ بـود، مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی بـه دانشـگاه 
تبریـز آمده بودند؛ یک دانشـجوی نخبه پزشـکی کـه گرایش فکری 
و سـبک پوشـش خاصـی هـم داشـت، در مراسـم سـخنرانی آقـای 
را  پرچـم  تیـرک  دانشـگاه  مرکـزی  سـازمان  پله هـای  در  هاشـمی 
به عنـوان نمـاد اسـتخوان ابـوذر برداشـت و بـه آقـای هاشـمی حمله 
کـرد و بـه اعتقـاد مـن شـاید همان اتفاق جرقه ای شـد بـرای انقالب 
و  ریخـت  هـم  بـه  تبریـز  دانشـگاه  حادثـه  آن  دنبـال  بـه  فرهنگـی. 
نیروهـای حزب اللهـی هم بـرای حمایت به جلوی دانشـگاه آمدند 
کـه بعـد آن رخ داد. اینجاسـت  و اوضـاع شـلوغ شـد و ماجراهایـی 
النـه  حادثـه  عیـن  اتفاقـی  می آینـد  عـده ای  یـک  می بینیـم  کـه 
کـه آثـار و نتایـج آن  جاسوسـی بـه آن مهمـی را انجـام می دهنـد، 
همچنـان باقـی اسـت و بعدهـا عـده ای دیگر می آینـد و در موردش 
کنتـرل  کـه خـارج از  گویـی یـک اتفاقـی  داستان سـرایی می کننـد. 
مـا بـوده در زمانـی می افتـد و مـا صورت بندی هـای بعـدی خودمان 
کـی از ظـن  یـم و توجیـه تئوریکـش می کنیـم و هـر  را بـر آن می گذار
خـود بـا موضـع مـا یار می شـود. اشـاره بـه ایـن حادثـه می تواند نقطه 
عزیمـت مـا بـرای بحـث و بررسـی آن اتفاقـی باشـد کـه در آن دوران 
در مسـائل فرهنگـی دانشـگاه اتفـاق افتـاد. دو نکتـه در ایـن بحـث 
وجـود دارد: یکـی ضـرورت شـجاعت تئوریـک بـرای بیـان نگاه هـا 
کـه  و نظرهـای موجـود در خصـوص مسـائل چالش انگیـزی اسـت 
در ایـن عرصـه وجـود داشـته و دارد؛ دوم برخـورد غیـر ایدئولوژیـک 
بـا مسـائل و نگرش هـای ایدئولوژیکـی اسـت کـه بـا گذشـت زمان و 
آشـکار شـدن مشـکالت آن هـا در معـرض نقـد و بحـث مجـدد قرار 
گرفته انـد. اینکـه امـروزه نگاه هـا و روش هـای فرهنگـی و سیاسـتی 
گذشـته امـکان تأثیرگـذاری خـود را از دسـت داده انـد، مسـئله ای 
کـه نیازمنـد شـجاعت الزم بـرای ابـراز اسـت. امـا چنانچـه  اسـت 
بخواهیـم همیـن مسـئله بسـر آمـدن ورود متمرکـز بـه حـوزه فرهنـگ 
و نتیجه بخـش نبـودن برخـورد ایدئولوژیـک بـا این گونـه مسـائل را 
بـا نوعـی ایدئولـوژی جـذاب امـا بـا الیـه ای ضـد ایدئولـوژی مطـرح 
کـه همـه  کنیـم، خـود ایـن امـر خـود نوعـی ایدئولـوژی غلیـظ اسـت 
و  هویت سـازی  و  دیگـری  نفـی  ماننـد  ایدئولوژیـک  ویژگی هـای 
نگاهـی  بخواهیـم  گـر  ا به هرحـال  دارد.  خـود  بـا  را  تمرکـز  و  تجمـع 
بـه سـاختارهای جـا افتـاده نظـام سیاسـت گذاری آمـوزش عالـی 
عالـی  شـورای  موجـود،  سـاختاری  نهادهـای  از  یکـی  یـم،  بینداز
سـردرگم  و  تکلیـف  بال وسـط  ایـن  کـه  اسـت  فرهنگـی  انقـالب 
برجـای مانـده اسـت. انـگار چـون ایـن سـاختارها ذاتـًا محافظـه کار 
و  بپذیرنـد  را  خودشـان  درون  در  تحـول  نمی خواهنـد  و  هسـتند 

نمی دهنـد  اجـازه  بکننـد؛  تبدیـل  دیگـری  تـازه  سـاختار  بـه  را  آن 
جریان هـای تحول خـواه جدیـد نیـز پیـش بـرود چـون آن فرهنگـی 
کـه زمانـی جنبـه ای ایدئولوژیـک و زیبایی شـناختی داشـت، االن 
پـس از 20 یـا 30 سـال تبدیـل بـه نهادهـا و سـازمان های متعـددی 
شـده اسـت و پیرامـون آن مشـاغل مختلفـی شـکل گرفتـه و اسـتوار 
قـدرت  و  ثـروت  بـه  خـود  اولیـه  نقطـه  از  شـدن  دور  بـا  و  شـده اند 
دگرگونـی  و  تغییـر  هرگونـه  مقابـل  در  و  یافته انـد  دسـت  منزلـت  و 
دراین بـاره  چاره اندیشـی  به هرحـال  می کننـد.  مقاومـت  بشـدت 
نیازمنـد یـک صورت بنـدی مناسـب اسـت که الزمه آن شـجاعت 
و فهـم درسـت از مسـئله اسـت. امـا به طورکلـی بـا وجـود تحـوالت 
دسترسـی  و  امـروز  دانشـگاهی  جامعـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
افـراد بـه امکانـات نویـن اطالعاتـی و ارتباطـی و عمومیـت فضـای 
مجازی، سـؤال از امکان سیاسـت گذاری فرهنگی در فضای االن 
دانشـگاه ها، بـا توجـه بـه این کـه فعالیـت فرهنگـی دانشـجویان و 
دانشـگاهیان دیگـر مانند گذشـته نیازمنـد اجازه مدیران دانشـگاه 
نیسـت و دامنـه فعالیـت دانشـجویان می توانـد مقیـد و محـدود بـه 
مـکان و محیـط رسـمی دانشـگاه نباشـد، آیـا می شـود در چنیـن 
شـرایطی سیاسـت گذاری فرهنگـی کـرد یا نه و مـا دراین باره چه کار 
که متوجه این نکته  می توانیم بکنیم؟ من پنج شـش سـال اسـت 
باشـم عـرض  کـه مثـل االن داشـته  و در هـر فرصتـی هـم  شـده ام 
گـر 20 سـال پیـش در وزارت علـوم و معاونـت فرهنگی  می کنـم کـه ا
یـا اصـاًل بـه معنـای عمومـی مدیریـت فرهنگـی  در دانشـگاه ها و 
فرهنگـی  فعالیـت  بـرای  داشـت  نیـاز  دانشـجو  دانشـگاه ها،  در 
کنـد و  کـن دانشـگاه اسـتفاده  از آن هـا مجـوز بگیـرد و بتوانـد از اما
کننـد  معـاون فرهنگـی دانشـگاه بایـد دسـتور مـی داد درهـا را بـاز 
کـه دانشـجویان برونـد فعالیتشـان را انجـام دهنـد، االن دانشـجو 
کار فرهنگـی را بـدون نیـاز بـه فضـای فیزیکـی دانشـگاه  می توانـد 
و اجـازه مسـئوالن آن داشـته باشـد. ایـن یعنـی االن سـاختارهای 
رسـمی اصـواًل بالموضـوع شـده اند، به نحوی کـه حتـی دیگـر بـا آن 
بـا  دانشـجو  یعنـی  نمی شـود.  زده  دور  و  نمی شـود  هـم  مخالفـت 
مراجعـه نکـردن بـه معـاون فرهنگـی و شـعار نـدادن علیـه مدیـران 
دانشـگاه، آن را بالموضـوع می کنـد. حال آنکـه در ایـن شـرایط مـا 
کاهنـان اعظـم و مجریـان بالموضـوع شـده دانشـگاه می خواهیـم 
کار مسـتلزم  مرتکب فعل سیاسـت گذاری شـویم، درحالی که این 
کـه در  کننـده اسـت  یـک فاعـل سیاسـت گذاری و عنصـر عمـل 

کنونـی ذوب شـده و رفتـه و دیگـر وجـود نـدارد. شـرایط 

غالمرضا غفاری
کـه امـر سیاسـت گذاری  ایـن نکتـه را نمی تـوان از نظـر دور داشـت 
موجـود  شـرایط  چارچـوب  در  تصمیم گیـری  بـر  ناظـر  درهرحـال 
اسـت. نکتـه ای کـه در رونـد بحـث بـه آن رسـیدیم و در بحث های 
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سیاسـت پژوهـی و سیاسـت گذاری نیـز موردتوجـه اسـت، مسـئله 
سیاسـت پذیری و سیاسـت ناپذیری فرهنـگ در دانشـگاه بـا توجه 
کار  ایـن  اینکـه  ایـران اسـت و  کنونـی  بـه شـرایط متحـول جامعـه 
اساسـًا شـدنی هسـت یـا نـه؟ در طـرح بحـث از مفهـوم فرهنـگ در 
دانشـگاه، مسـئله بسـتگی به تعبیـر مـا از فرهنـگ دارد. دراین باره، 
االن دو تا پارادایم مشخص داریم که از قضا یکی از این پارادایم ها 
به مهندسـی فرهنگی می رسـد. این مفهوم از فرهنگ به مثابه یک 
چارچـوب و قالـب از اصـول و ارزش هایی اسـت کـه به منزله قانون 
راهنمـای سیاسـت گذاری اسـت و سیاسـت گذار بایـد حافـظ آن 
کـه  باشـد. پـس مـا حافظـان چارچـوب و قالبـی فرهنگـی هسـتیم 
بایـد تمـام تقـال و تـالش سیاسـت گذاری صـرف حفـظ آن بشـود و 
آن را ترویج کند. در این نگرش به فرهنگ اسـت که شـورای عالی 
کـه چـه کار  به طـور مـداوم سـند می نویسـد  انقـالب فرهنگـی دارد 
دانشـگاهیان  ازدواج  دربـاره  آن هـم  سـندی  آخریـن  و  کـرد  بایـد 
اسـت. ایـن نـوع سیاسـت به نوعـی می گویـد مـن می خواهـم در امـر 
کنـم و بگویـم راه ثـواب و درسـت ایـن اسـت و  فرهنـگ مداخلـه 

شـما بایـد رونـدگان ایـن راه باشـید و هکـذا.
فرهنگـی،  مهندسـی  نگـرش  برخـالف  دوم،  نـگاه  در  امـا 
یـم  کـه مـا االن دار مسـئله فرهنـگ بـا توجـه بـه بافـت و شـرایطی 
گـر آنچـه می گوییـد درسـت باشـد و  سیاسـت پذیر نیسـت. حتـی ا
کنیـد، امـا ایـن سیاسـت بـه دلیـل  بتوانیـد آن را سیاسـت گذاری 
عـدم انطبـاق بـا شـرایط واقعـی، در عمـل انجـام شـدنی نیسـت و 
امـکان اجـرا و رسـیدن بـه اهـداف آن میسـر نمی شـود. به هرحـال، 
که شـما در مقام ایده ای مطلوب مطرح می کنید، باید  آن چیزی 
کـه خیلـی  وجـه امکان پذیـری آن را بسـنجید. ایـن چیـزی اسـت 
بـرای  از نظـر اسـت و جالـب اسـت آنچـه  جاهـا در واقـع غایـب 
شـما در مقـام ایـده مطـرح می شـود را چه بسـا در شـرایط موجـود 
سیاسـت ها  امکان پذیـری  اصلـی  مسـئله  پـس  می کنیـد.  لغـو 
گـر شـما بخواهیـد در مقـام  و شـدنی بـودن آن در عمـل اسـت. ا
سیاسـت گذاری با نقش و جایگاه خانواده مخالفت نمایید و یا 
باالتـر از آن دربـاره مسـائلی کـه در حـوزه دیـن مطرح می شـود، این 
یک طـرف  کـه از در عمـل امکان پذیـر نیسـت. مشـکل ایـن اسـت 
از  و  بمانیـم  سیاسـت گذاری  رسـمی  چارچـوب  در  می خواهیـم 
در  ایـن  بگیریـم.  نظـر  در  را  موجـود  شـرایط  و  اقتضائـات  طرفـی 
کـه شـرایط واقعـی پذیـرای منویـات آن چارچـوب  حالـی اسـت 
بـود. سیاسـت گذاری نیسـت و در عمـل نتیجه بخـش نخواهـد 

غالمرضا ظریفیان
 در سـال 86-1385 در جلسـه ای که آقای غفوری فرد گذاشـتند، 
من و آقای دکتر نجفقلی حبیبی، یک بررسـی درباره میزان تحقق 

منویات و اهداف سیاسـتی شـورای عالی انقالب فرهنگی انجام 
دادیـم و در یـک ارزیابـی کلی مشـخص شـد کـه در بهترین حالت 
کل منویات شـورای عالی انقالب صرفد بین 11 تا 15 درصد آن  از 

کرده اسـت. تحقق پیدا 

غالمرضا غفاری
کـم کاری از طـرف مـا  کـه   البتـه هنـوز هـم نـگاه آن هـا ایـن اسـت 
بـوده  غلـط  آن هـا  خـود  سیاسـت های  کـه  نمی گوینـد  و  اسـت 
گذشـته مرجـع عمـل بـوده و االن از  کـه در  اسـت و نبایـد آنچـه را 
اسـت  جالـب  دهنـد.  انجـام  دوبـاره  را  اسـت  افتـاده  مرجعیـت 
امسـال  ورودی  دانشـجویان  مـادر  و  پـدر  درصـد   42 بدانیـم  کـه 
کـه  تحصیـالت دانشـگاهی دارنـد. بنابرایـن ایـن نسـل دانشـجوی 
کرده انـد، دارای  در چنیـن زمینـه خانوادگـی دانشـگاه دیـده رشـد 
قضـاوت و داوری هـای فرهنگی متفاوتی نسـبت به نسـل گذشـته 
کـه فرهنـگ به منزلـه  کنونـی  اسـت. به هرحـال، در شـرایط زمانـی 
دچـار  و  خـارج  گذشـته  قالـب  و  چارچـوب  از  پیش رونـده  امـری 
تحوالتی چشمگیر شده است، الزم است ضمن پذیرفتن امکان 
سیاسـت گذاری فرهنگـی بـر روی چندوچـون و شـیوه رویکردهای 
سیاسـتی به عنـوان مسـئله ای اصلـی و کلیـدی بحث نمـود. البته 
کردنـد دراین بـاره طبعـًا بایـد نـگاه تعاملـی و  کـه اشـاره  همان طـور 
که عمـاًل نمی شـود همه چیز را  مشـارکتی بـه مسـئله داشـت. ازآنجا
کـرد، بایـد اجـازه  کـرد و مسـئله و موضـوع را از بـاال تعریـف  دیکتـه 
بدهیم دانشـجویان ابداع خودشـان را داشـته باشـند و بجای نگاه 
جایگزیـن بـه ایـن ابداع هـا، راجع به آنچـه دارد می جوشـد و می آید 
وارد  می شـود  طریـق  ایـن  از  و  باشـیم  داشـته  اصالحـی  نگاهـی 
مسـئله شـد. نکتـه مهـم دیگـر این اسـت کـه متوجه این باشـیم که 
باآنکـه پارادایـم دانشـگاه در دو دهـه قبـل چیـزی دیگر بوده اسـت و 
کـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی در طـول  االن پـس از تغییراتـی 
دوره های بعدی داشـته اسـت و پارادایمی متفاوت برای دانشـگاه 
تولید شـده اسـت، اما تنظیمات دانشـگاه همچنان همان اسـت 
بـه سـمت  برویـد  بـوده اسـت. همیـن االن هـم شـما  از پیـش  کـه 
فرهنگی تریـن  از  اتفاقـًا  و  دارد  وجـود  دانشـگاه  در  کـه  تنظیماتـی 
کنیـم و از آن  کـه انتخـاب اسـتاد نمونـه اسـت، شـروع  قسـمت آن 
تـا  دانشـگاه  فرهنگـی  حوزه هـای  دیگـر  سـمت  بـه  برگردیـم  نقطـه 
بتـوان فهمیـد ایـن وزارتخانـه چـه جایگاهـی بـرای تحـول در بخش 
فرهنگـی اش قائـل می شـود؟ ببینیـد در ایـن مناسـبت چـه افرادی 
رزومـه  اسـاس  بـر  دانشـگاه ها  هیئت امنـای  می شـوند؟  انتخـاب 
آموزشـی  و  علمـی  فعالیت هـای  پورتـال  در  اسـتادان  شـده  ثبـت 
کـه به عنوان مثـال  آنـان، فهرسـتی از اسـتادان را انتخـاب می کننـد 
کـه شـش  امسـال می بینیـم  نمونـه  اسـاتید  لیسـت  بـه  نگاهـی  بـا 
هفت نفر از این اسـاتید از رشـته شـیمی هسـتند، زیرا این اسـاتید 
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یـم. یـا در بحـث انتخـاب  می آینـد می گوینـد مـا 700 مقالـه ISI دار
اسـتادان زن هـم، مـا هر طـوری کنترل می کردیـم در انتها می دیدیم 
کـه قبـاًل اسـتاد نمونـه شـده بودنـد، بـاز همان هـا بـر  عمـاًل آن هایـی 
کـه از پیـش بـوده اسـت دوبـاره  اسـاس پارامتـر و شـاخص رایجـی 
آن  بـه  انتخابـی  منطـق  چنیـن  بنابرایـن،  می شـوند.  انتخـاب 
پارادایمـی برمی گـردد کـه دانشـگاه از پیـش و در چارچوب الزامات 
و تنظیمـات آیین نامـه ارتقـاء اسـتاد نمونـه در دوره هـای گذشـته با 
کارکردی دانشگاه در زمان تعریف  توجه به اهداف و اولویت های 
کـرده بـود، ولـی االن هـم همچنـان بـدون توجـه بـه تغییـر شـرایط و 
کـه در جهـان و ایـران در خصـوص کارکردهـای  شـیفت پارادایمـی 
دانشـگاه و مسـئولیت های علمـی و فنـی و اجتماعـی آن رخ داده 
اسـت، همچنـان در چارچـوب آن نـگاه بـه مسـئله، معیـار عمـل 
و انتخـاب قـرار می گیـرد. یعنـی انـگار به رغـم این همـه شـوراهایی 
کـه  مـا همـان مسـئله هایی هسـتند  االن  یـم، مسـئله های  دار کـه 
و  می شـدند  مطـرح  این هـا  و  صنعـت  و  تکنیـک  حـوزه  در  قبـاًل 
و چهـارم  نسـل سـوم  و  کرده انـد  تغییـر  پارادایم هـا  دنیـا  در  باآنکـه 
دانشـگاه مطـرح شـده اسـت و مسـائل متفـاوت شـده اند، نـگاه مـا 
هنـوز تغییـر نکـرده اسـت و بلکـه شـعارهایی را مطـرح می کنیـم کـه 
به طورکلـی  به هرحـال،  یـم.  ندار را  آن  عملـی  الزامـات  و  زمینه هـا 
مسـئله مـا بـه رونـد شـیفت پارادایمی سـیر زمانی حوادث دانشـگاه 
کنـون بـا آن  کـه ا و ضـرورت نـگاه واقع گرایانـه بـه آن چیـزی اسـت 
کـه  گذشـته هرچقـدر هـم  مواجـه هسـتیم، برمی گـردد. حـاال حـال 
کنـون دیگر  نافـذ بـوده اسـت و چـه افت وخیزهایی داشـته اسـت، ا
چیـزی اسـت کـه رفتـه و از سـر مـا هـم گذشـته اسـت و ما با شـرایط 
جدید و ضرورت هایی متفاوت روبرویم. در اوایل بحث اشـاره ای 
بـه مسـئله تـوده ای شـدن دانشـگاه در ایـران شـد و ایـن جمعیـت 
دانشـجویی حـدود چهارمیلیون نفـری کـه االن مـا به رسـیده اسـت 
و جالب اسـت بدانیم در میان این دانشـگاه توده ای شـده،  تعداد 
زیادی از دانشـجویان در سـن دانشـجویی نیسـتند. یعنی کسـانی 
کـه آمده انـد مـدرک  ماننـد کارمنـدان و مدیـران و افـراد سـن باالیـی 
انتظـار  مـورد  دانشـجویی  هویـت  آن  فاقـد  حقیقـت  در  و  بگیرنـد 
هسـتند، و ایـن خـود باعـث شکسـتن جایـگاه دانشـگاه حتـی در 
میـان خانـواده می شـود. ایـن مـدل دانشـجو بـه خانـه کـه برمی گردد 
چنـدان نمی توانـد از منزلـت دانشـجویی و دانشـگاهی اش بگویـد 
و چـون حامـل آن هویـت دانشـجویی نیسـت، به دنبال این اسـت 
کیسـتی  کنـد تـا  کـه هویت هـای دیگـری بـرای خـودش دسـت وپا 
که به مسئله  خودش را جبران کند. به هرحال، االن مهم آن است 
کید و تمرکز خود را بر روی مسائل  کنیم و تأ اکنونیت شرایط توجه 
یـم کـه مسـئله مهـم و معنادار اکنون ماسـت  و اولویت هایـی بگذار
کـه در شـرایط حاضـر در درجـه اهمیـت و ضـرورت  و الزم اسـت 

توجـه قـرار گیـرد.

محمدهادی عسگری
نیازمنـد  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معاونـت  حـوزه  مـن  اعتقـاد  بـه   
گونـه ای از سیاسـت گذاری اسـت و اساسـًا در ایـن شـرایط بـه بـال 
موضـوع بـودن سـاختارهای فرهنگـی و اجتماعـی اعتقـاد نـدارم. 
کـه مطالبـات دانشـجویان متفـاوت و در محیـط  درسـت اسـت 
در  فضـا  رانـت  عبارتـی  بـه  و  می یابـد  تحقـق  و  دنبـال  غیررسـمی 
اختیار مدیریت فرهنگی در دانشـگاه ها نیسـت و سـیطره فضای 
مجـازی اولویت هـای کار را تغییـر داده اسـت امـا در همین شـرایط 
هـم بایـد سیاسـت گذاری کـرد و به نظرم سیاسـت گذاری فرهنگی 
در  فرهنگـی  مدیریـت  وقتـی  اسـت.  الزامـی  مسـئله ای  مـا  بـرای 
دانشـگاه ها را بـه رسـمیت می شناسـیم یعنـی در سـاختاری قـرار 
کنـش قانونـی دانشـجو را بـه رسـمیت می شناسـد  کـه حـق  یـم  دار
اینکـه  امـا  می کنیـم.  ترسـیم  برایـش  مـا  کـه  چارچوبـی  در  منتهـا 
همـان  ایـن  شـود،  سیاسـت گذاری  چگونـه  مسـئله ای  چنیـن 
آقـای دکتـر  و  آقـای دکتـر غفـاری  کـه در مطالـب  نکتـه ای اسـت 
ظریفیان نیز در خصوص شـرایط جدید سیاسـت گذاری فرهنگی 
رسـمی  سـاختارهای  ایـن  چنانچـه  شـد.  بیـان  دانشـگاه ها  در 
هوشـمندی بـه خـرج بدهنـد و متناسـب بـا سـالیق و پسـندهایی 
کننـد،  فراهـم  را  ایشـان  کنشـگری  زمینـه  دارنـد،  دانشـجویان  کـه 
نیـز  گذشـته  در  نمـود.  مناسـبی  اسـتفاده  زمینـه  ایـن  از  می تـوان 
مدیریـت  ایـده  مطرح شـدن  از  بعـد  فعالیت هـای  اوج  دوره  در 
کـه در دولـت اول آقـای خاتمـی داشـتیم، در  فرهنگـی مشـارکتی 
ایـن  در  دانشـجویان  درصـد   30 تـا   25 حالـت  خوش بینانه تریـن 
سیاسـت گذاری  در  بنابرایـن،  می کردنـد.  کنشـگری  سـاختارها 
متناسـب بـا اقتضائـات جدیـد فرهنگـی و اجتماعـی بایـد جریـان 
کـه اواًل  امـر به گونـه ای ترسـیم و فعالیت هایـی تعریـف و اجـرا شـود 
کنـد و در مرحلـه  کنشـگران دانشـجو را فراهـم  کنـش بـرای  امـکان 

دوم بتوانـد در دانشـگاه و جامعـه امیـد تولیـد نمایـد.
اسـتمرار  بـه  توجـه  فرهنگـی  بعـدی در سیاسـت گذاری  نکتـه 
فعالیت هـا و لحـاظ تغییـرات اسـت. بدیهـی اسـت کـه کنشـگران 
تغییـرات را مدیریـت می کننـد امـا اسـتمرار فعالیت هـا در بـه فرجام 
رسـیدن هـر سیاسـت فرهنگـی حیاتـی اسـت. مـن از تجربـه خـودم 
در دانشـگاه تهـران می گویـم کـه اگـر بـه سـمت برنامه هایـی کـه بـرای 
اقشـار مختلـف دانشـگاهیان چـه اسـتاد و چـه دانشـجو جـذاب 
بـه شـیوه ای  کـه  بـه آن هـا اجـازه بدهیـم  و  برویـم  و سـودمند باشـد 
فضـای  در  را  خـود  هنـری  و  فرهنگـی  قابلیت هـای  مشـارکتی 
کـه  اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه ارائـه نماینـد و از سـازوکارهایی 
امروزه موردپسند نسل جوان و دانشجوست استفاده بشود، حاصل 
کارکنـان و  آن می توانـد هـم بـرای اعضـای هیئت علمـی و هـم بـرای 
دانشجویان جذابیت ایجاد کند و ساختارهای رسمی پشتیبانی و 

نظـارت غیرمسـتقیم فعالیت هـا را بـر عهـده داشـته باشـند.
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مسعود فکری
بـه نظـر می رسـد تـا اینجـا بحـث درمجمـوع بـر روی اصـل ضـرورت 
دانشـگاهی  جامعـه  در  فرهنگـی  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 
ایـن  از سـویی،  نسـبی وجـود دارد.  نظـر  توافـق  و غیردانشـگاهی، 
تفـاوت نظـر وجـود دارد کـه آیـا در شـرایط کنونی نهادهـای فرهنگی 
تجربـه  اسـاس  بـر  اینکـه  یـا  و  شـده اند  بالموضـوع  دانشـگاهی 
کارکـرد فرهنگـی دانشـگاه، نمی تـوان از  میدانـی و ایجـاب قانونـی 
سیاسـت گذاری فرهنگـی ولـو بـه نحـو حداقلـی آن صرف نظـر کرد. 
در نـکات مطـرح شـده ایـن اشـتراک نظـر وجـود دارد کـه بـا توجـه به 
تغییـر پارادایم هـای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی دهـه 70 و 80، 
کـه در رویکردهـای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی  طبیعـی اسـت 
فرهنگی کنونی نیز تغییرات متناسب شرایط جدید اتفاق بیفتد. 
پـس در واقـع اینجا ضمـن پذیرش اصل ضرورت سیاسـت گذاری 
فرهنگـی دانشـگاهی، بایـد بـه فکـر تغییـر و تعویـض رویکردهـای 
فرهنگـی دانشـگاه ها بـود. امـا ایـن پرسـش را نیـز بایـد پاسـخ داد 
و  سیاسـت گذاری  رویکردهـای  تغییـر  روی  بـر  عواملـی  چـه  کـه 
برنامه ریـزی فرهنگـی موجـود مؤثرنـد و می توانند موجب اثربخشـی 
و ارتقـا سیاسـت گذاری فرهنگـی دانشـگاه ها شـوند. در پـس ذهـن 
همـه مـا ایـن نکتـه وجـود دارد کـه کار فرهنگـی کـه در جامعـه ما در 
هـر سـطحی کـه انجـام می شـود بـه نسـبت توقعـی کـه از آن داریم با 
آن هدف گذاری که هسـت سـازگاری ندارد. یعنی ما پسـت هایی 
کرده ایـم و به نوعـی  بنـام معاونـت فرهنگـی را در دانشـگاه تأسـیس 
ملزم هستیم که تعطیل نشود اما در عمل و نتیجه و کارنامه ای که 
حاصـل می شـود در جهـت آن اهدافـی کـه برایش متصـور بوده ایم، 
کـه انجـام داده اسـت، نتوانسـته اسـت تأثیـر چندانـی  بـا کارهایـی 
بـر جامعـه مخاطـب خـود برجـا بگـذارد. به هرحـال، بـه نظـر مـن در 
کنونـی آمـوزش عالـی و واقعیـت تغییـر  جمـع بیـن نـگاه بـه وضـع 
پارادایم هـا، اصـل ضـرورت دگرگونـی در رویکردهـا و سیاسـت ها و 

برنامه ریـزی فرهنگـی ضـرورت بحـث و بررسـی می یابـد.

ماشااهلل یوسفی
کـه  اسـت  حاصـل  مفـروض  توافـق  ایـن  گویـا  بحـث  ادامـه  در 
منطـق  هرچنـد  اسـت،  سیاسـت پذیر  نسـبت  بـه  امـری  فرهنـگ 
تحـول و جهت منـدی آن چنـدان در اختیـار مـا نیسـت و در بسـتر 
کارکـردی  امتنـاع  و  امـکان  خـود  اجتماعـی  پویـش  سـازوکارهای 
می یابـد. به هرحـال، پویـش اجتماعـی فرهنـگ زمینـه و موجبـات 
مفهومـی کارکـردی آن را نیـز متأثـر می کنـد و در ایـن میـان نهادهای 
گاه و  سیاسـت گذار خیلـی هنـر کنند، بتواننـد تا حدودی ناظـری آ
معطـوف بـه مدیریت نسـبی لمحاتی از این پدیدار سـیال باشـند. 
بااین حـال، اینکـه پویـه اجتماعـی فرهنگ چقـدر قابلیت تصرف 
و تصدی پذیـری سـازمان یافته دارد و یـا بـه چـه میزان می تـوان بر آن 

تأثیری تعیین کننده گذاشت و اینکه سیاست گذاری فرهنگی در 
عرصه عمل به چه نتایج خواسـته و ناخواسـته ای منجر می شـود، 
رونـد  از  بخشـی  گویـی،  اسـت.  دیگـر  مبحثـی  و  مجـال  نیازمنـد 
بحـث بـه اینجا رسـید کـه باید با رویکـردی واقع بینانه و اندیشـیده 
کشـور  بـرای آینـده سیاسـت های فرهنگـی در فضـای دانشـگاهی 
فکر و تدبیری اندیشـید. بررسـی تجارب گذشـته سیاسـت گذاری 
فرهنگی در نظام دانشـگاهی کشـور را می توان در فرصتی گشـوده، 
کاویـد  کارکـردی آن را طـوری وا کـه محتـوای  برحسـب ایـن منطـق 
کـه راهنمـای عمـل بـه جهتـی مؤثـر و مفیـد مـزاج معقـول مخاطـب 
قـرار بگیـرد، مـورد تأمـل و تفحـص قـرار داد. امـا به هرحـال، نـگاه 
آن  فرهنـگ  معانـی  بـه  دولتـی  مدیریـت  تک یاختـه  انحصـاری 
و  می دهـد  تقلیـل  سیاسـی  ماهیتـی  و  سـازمانی  سـاحتی  بـه  را 
بـه تنگنـای تصنعـی سـازمان  کارکـرد موسـع فرهنـگ را  در عمـل 
گویـی  فـرو می کاهـد.  مـرز مضایـق سیاسـت  بـه  نیـز  را  و سـازمان 
سـاخت های  همیـن  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  اصلـی  مشـکل 
ناهوشـمند ایسـتایی هسـتند کـه دایـره معانـی و مراتـب کنشـگری 
بـه  کـه  فرهنـگ،  ناصبـور سـازمان  و  تنـگ  گسـتره  بـه  را  فرهنگـی 
کمتـر واقع بیـن و منعطـف  نحـو معمـول جزم آلـود و تنـگ نظرانـه و 
در  را  خاصـی  الزامـات  و  اسـت  متصلـب  و  ایدئولوژیـزه  بیشـتر  و 
نـگاه و نهفـت خـود لحاظ می کند، منتهـی می سـازد. بنابراین، در 
رویکـرد بازنگـری بـه مسـئله سیاسـت گذاری فرهنگـی الزم اسـت 
کـرد  کالن آن ایـن پرسـش را تقریـر  در ترسـیم اهـداف جهت گیـری 
کـه آیـا چنیـن پدیـداری ماهیـت و مراتبـی حکومتـی و انحصارگـرا 
و متمرکـز دارد، یـا فحوایـی مردمـی و مشـارکتی، و یـا می شـود آن 
کـه نحـوه و نقـش  را در سـیمای سـازه ای ترکیبـی از ایـن دو درآورد 
حکومـت و مشـارکت مخاطبـان اجتماعـی را در قالبـی عقالیـی و 

کنـد. سیاسـت گذاری  و  صورت بنـدی  واقع گـرا 
سیاسـت گذاری  ماهیـت  و  مسـئله  این کـه  به هرحـال، 
اعتبـار  آن  رایـج  تلقی هـای  از  کدام یـک  بـا  دانشـگاه  در  فرهنگـی 
عملـی می یابـد و در ایـن میـان جایـگاه و نقـش ایجابـی آمـوزش 
عالـی کجاسـت، نکته ای اسـت تعیین کننـده و بنیـادی! یا اینکه 
سیاسـت  تابـع  دانشـگاه  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  بناسـت  گـر  ا
فرهنگـی  و سیاسـت گذاری  باشـد  فرهنگـی پیشادانشـگاه  کالن 
دانشـگاه پیـش از دانشـگاه رخ بدهـد در اینجـا نهـاد دانشـگاه چـه 
و  سیاسـتی  چارچوب هـای  تعییـن  در  می توانـد  نقشـی  و  سـهم 
رفتـاری کنـش فرهنگـی جامعـه درونـی خود داشـته باشـد؟ یا آنکه 
کـه در چارچـوب  در روندهـای تصمیم گیـری سیاسـتی فرهنـگ، 
سـاختارهای رسـمی حکومـت و سـازمان های سیاسـت فرهنگـی 
انجـام می شـود، نقـش نهـاد آمـوزش عالـی و نهـاد دانشـگاه بـرای 
و  عقالیـی  سـنجی  زمینـه  بـا  سـازمانی  و  قانونـی  عناصـر  ترکیـب 
عملـی و ابزارهـای فنـی و ارتباطـی در کجـای ایـن مراتـب قـرار دارد 
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و میزان اختیار و مسـئولیت آن چند و چیسـت؟ و کجای مراتب 
سیاسـت گذاری جـزو اختیـارات نهـاد دانشـگاه اسـت و دانشـگاه 
می شـود  وارد  سیاسـت گذارانه  مسـیر  ایـن  بـه  مراحلـی  چـه  در 
را  موظـف  مأموریت هـای  و  محـول  نقش هـای  ایفـای  امـکان  و 
می یابد؟ پرسـش هایی ازاین دسـت، ناشـی از دغدغه های جاری 
اسـت کـه اهالـی فرهنگـی دانشـگاه در مسـیر مناسـبات کارکـردی 
نهـاد فرهنگـی دانشـگاه و رونـد مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی 

فرهنگـی دانشـگاه درگیـر و ذهن مشـغول آن انـد!
از  هرکـدام  آینده نگرانـه  منطـق  کـه  اسـت  بدیهـی  بااین حـال، 
رویکردهـای سیاسـت گذاری اقتضـای خـودش را دارد و الزامـات و 
عناصـر متفاوتـی را پیـش روی سیاسـت گذار و برنامه ریـز می گـذارد. 
کـه نـگاه حکومتـی بـه فرهنـگ و سیاسـت گذاری  بدیهـی اسـت 
کـه  گاه الزاماتـی را بـه حـوزه نیـاز مخاطـب تزریـق می کنـد  فرهنگـی 
ممکـن اسـت موردتقاضـا و توقـع وی نباشـد. در اینجـا اگـر بشـود 
روندشناسـی  منظـر  از  را  فرهنـگ  اجتماعـی  فلسـفه  از  پرسـش 
کـه ماهیـت  جامعه شـناختی آن بـه میـان آوریـم، می تـوان پرسـید 
پدیـداری فرهنـگ در بسـتر پویه اجتماعـی آن چه اقتضاء و ایجاب 
گزیر سیاسـتگذار قرار  عملـی را در معـرض مواجهـه فهـم و واکنـش نا
قـرار اسـت سیاسـت گذاری و دخالـت فرهنگـی  اگـر  و  می دهـد؟ 
در جهـت اهـداف سیاسـتی نهـاد فرهنگـی دانشـگاه اتفـاق بیفتد، 
بـه چـه میـزان می شـود تـوان و ظرفیـت سـازمان سیاسـت گذار را در 
مسـیر شـناخت سـیر تحـول مـذاق و مطالبـات جامعـه مخاطـب 
کید آن است که  دانشگاهی بازسنجی و ارتقا داد؟ نکته نیازمند تأ
حتـی اگـر قرار اسـت الگوهـای فرهنگی و نمادهای ارزشـی مطلوب 
نهـاد فرهنگـی دانشـگاه در دسـتور کار برنامه ریـزی و تبلیـغ و ترویـج 
عملی گذاشته شود، تا البد داللت های تربیتی و فرهنگی خاصی 
در تکوین شـخصیت دانشـجویان تحقق پیدا کند، منطقی است 
گـرو انعطاف نظـر  گزیـر در  کـه تحقـق چنیـن ایده هـا و ارزش هایـی نا
بـا  بتـوان  تـا  باشـد  اجتماعـی  واقعیـت  شـناختن  رسـمیت  بـه  و 
رفتارهای بخردانه فرهنگی، راهی مخاطب انگیز پیش پای جامعه 

گذاشـت! دانشـگاهی 
هرگونـه  امـروزی،  جوامـع  اجتماعـی  مناسـبات  فضـای  در 
اجتماعـی  فضـای  و  ارتباطـی  ابـزار  بسـتر  در  فرهنگـی  سیاسـت 
فرهنگ پذیـری آن امکان پذیـر اسـت، آن هم در محیط مناسـبات 
کنشـگری آن خـارج از  کـه بخـش عمـده ای از عرصـه  اجتماعـی 
کنتـرل حکومـت و نهادهـای ناظـر اسـت و بـه علـت سـیل شـتابان 
سـیالیت ناپذیری  ضریـب  دقایـق  بـه  دم  ارتباطـی  ابـزار  تحـوالت 
آن هـم افزایـش می یابـد. در ایـن احـوال، همراهـی بـا آینـده پیـش رو 
و  فرهنگـی  سـیمای  از  روشـن  تصویـری  ارائـه  نیازمنـد  سـویی  از 
کنـون دانشـگاه اسـت. ایـن امـر از سـوی دیگـر مسـتلزم  اجتماعـی ا
از  فراسـتمند  ترسـیمی  بتوانـد  کـه  اسـت  آینده نگـر  رویکـردی 

تحـوالت فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه جـوان دانشـگاهی و بسـتر 
عمـل و سـازوکارهایی کـه طـرح سیاسـت گذاری فرهنـگ را تحقق 
می بخشـد، ارائـه دهـد. در پرتـو ایـن نحـوه نگرش الزم اسـت تـوان و 
ظرفیـت سـاختارها و سیاسـت های فرهنگـی را در مسـیر مواجهـه 
کشـاند و روش هـای  رهگشـا بـا تحـوالت آینـده بـه نقـد و چالـش 
اصـالح و بهبـود و ارتقـا سیاسـت فرهنگـی خویش پایـا، زمینه منـد 
ارائـه  مسـتلزم  خـود  ایـن  کـه  البتـه  داد.  دسـت  بـه  را  زمان نمـا  و 
توصیه هـای رهگشـا بـرای مواجهـه بـا رونـد متحـول آینـده اسـت و 
پاسـخ های کارگشـا بـه پرسـش از چـه بایـد کـرد و چـه می تـوان کرد!
در کنار اصول آرمانی و اهداف سازمانی نهاد فرهنگی دانشگاه 
و بازسـنجی حـد معقـول زمینـه عملـی تحقـق آن و شـناخت میـزان 
خردوارگـی و معنـاداری سیاسـت های فرهنگـی ضرورتـی نظـری و 
راهبردی اسـت که در پرتو آن باید مرزهای بین سیاسـت و دانشـگاه 
و امـر اجتماعـی و مدنـی را ترسـیم و پـاس داشـت. در ایـن راسـتا، 
تعییـن و رعایـت حـدود قانونـی اختیـار عمـل نهـاد سیاسـت گذار، 
تعریف و تصریح حقوق قانونی، اخالقی، عاطفی و انسانی جامعه 
مخاطـب و بـه رسـمیت شـناختن مرزهـای آزادی و اختیـار فـردی و 
قانـون مدنـی  به عبارت دیگـر رعایـت مرزهـای  و  آن هـا،  اجتماعـی 
و  دانشـگاه  فرهنگـی  سـازمان  بیـن  رابطـه  در  اجتماعـی  اخـالق  و 
اجتمـاع انسـانی دانشـگاهیان و دانشـجویان در چارچـوب حقـوق 
کرامـت انسـانی و اجتماعـی  اساسـی و شـأن شـهروندی و عـزت و 

افـراد و آحـاد کنشـگران آیـه حـوزه و حصـه ضـرورت می یابـد.

فضل اهلل ایرجی
بسـم اهلل الرحمن الرحیم؛ دانشـگاه ها و حوزه سـتادی وزارت علوم 
تأثیرگـذار  رقبـای  و  نیسـتند  بی رقیـب  فرهنگـی  فعالیت هـای  در 
بسـیار به ویـژه رقبـای غیررسـمی دارنـد. نمونه هایـی از ایـن رقبـای 
غیررسمی را که به هیچ مصوبه و مجوز و... نیازمند نبوده و به هیچ 
مقرراتـی پایبنـد نیسـتند را بایـد در محافـل مخفـی و نیمه مخفی و 
یـا به نوعـی پنهـان اجتماعـات جوانـان مالحظـه کرد که به اشـکال 
مختلـف از جملـه اردوهـا و سـفرهای بدون مجوز یا اجـرای تئاتر یا 
خواندن نمایشنامه در کافه ها و خانه های دانشجویی و….. انجام 
می پذیرد.  از سوی دیگر با توجه به تجربیات خدمت در معاونت 
فرهنگـی وزارت علـوم و بـر اسـاس آنچـه از فعالیت هـای فرهنگـی 
در دانشـگاه ها اتفـاق افتـاد بایـد بـه ایـن امـر اذعـان و اعتـراف کنیم 
کـه گاه رخدادهـای برنامه ریـزی نشـده و حـوادث و شـرایط زمانه ما 
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را به سـمت برخی فعالیت های فرهنگی سـوق می دهد. از جمله 
بارزتریـن رخدادهـای غیرقابل پیش بینـی، همیـن پدیـده کرونـا بـود 
کـه غیرقابل پیش بینـی و الجـرم هیچ گونـه برنامه ریـزی در مواجهـه 
بـر فعالیت هـای فرهنگـی وجـود  آثـار شـیوع آن  یـا بررسـی  بـا آن و 
کنشـگران غیررسـمی چنان کـه دانـم و  نداشـت. لـذا  باعـث شـده 
دانی وارد فعالیت فرهنگی مجازی شـوند و ای بسـا این کنشگران 
بعضـًا فّعـال نهادهـای فرهنگـی رسـمی فضـای غیرمجـازی را بـه 
رسـمیت نشناسـد و یـا نیـازی بـه گرفتـن مجـوز رسـمی از نهادهای 
التزام هـای  بـه دادن  نیـازی  نکننـد. در ضمـن  مسـئول احسـاس 
گذشـته نداشـته باشـند. چـون نـه بـه بودجـه و نـه سـالن و نـه اتـاق 
و نـه مکانـی بـرای فعالیتشـان نیـازی ندارنـد پـس ناچـار بـه مجـوز و 

مصوبـه هـم بی نیـاز و از چنبـره نظـارت هـم دور هسـتند.
اسـتقالل دانشـجویان در فعالیت هـای فرهنگـی و روی آوردن 
کانال هـای  و  مجـازی  فضـای  در  و  غیررسـمی  فعالیت هـای  بـه 
اجتماعـی را از طرفـی می تـوان بـه دلیـل جامانـدن و خـارج شـدن 
اوضـاع و شـرایط از کنتـرل نهادهـای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی 
فرهنگی- مانند شورای عالی انقالب فرهنگی یا معاونت فرهنگی 
وزارتخانـه یـا سـایر نهادهـای نظارتـی دانسـت. از سـوی دیگـر شـاید 
فرصـت قبلـی بـرای توجـه بیشـتر بـه چگونگـی فعالیـت در فضـای 
کـه نسـبت بـه آن  مجـازی و شـبکه های اجتماعـی وجـود داشـت 
توجهـی کـه الزم بـود، انجـام نشـد و برنامه ریـزی الزم بـرای چگونگـی 
فعالیـت و نظـارت و اخـذ مجـوز در فضـای مجـازی و شـبکه های 
اجتماعـی صـورت نگرفت. در شـرایطی کـه در آن قـرار داریم نهادی 
نظارتی و سیاست گذار و برنامه ریز و شوراها و افراد و نهادهای مجاز 
بـرای ارائـه مجـوز از گردونـه پرشـتاب ورود و فعالیـت در شـبکه های 
علـت  همیـن  بـه  دقیقـًا  بازماندنـد.  مجـازی  دنیـای  و  اجتماعـی 

فعاالن این بخش بدون نیاز به مجوز و کسب نظر مسئوالن رسمی 
نداشـته و بـا خیالـی آسـوده فعالیـت خـود را پیـش می برنـد.

نکتـه دیگـری کـه شـایان توجه اسـت اینکه  نهادهای رسـمی 
فعالیت هـای خـود  اثربخشـی  میـزان  دربـاره  کافـی  بررسـی  هنـوز 
ی  رو بـر  غیررسـمی  بخـش  فعالیت هـای  تأثیـر   بـا  مقایسـه  در 
کـه  یـادی وجـود دارد  ز نداده انـد. مسـئله های  انجـام  مخاطبـان 
بررسـی  می گرفتیـم.   نظـر  در  فعالیت هـا  برنامه ریـزی  در  بایـد  مـا 
تأثیـر برنامه هـای فرهنگـی رسـمی بـر مخاطبـان نیازمنـد تحقیـق 
می تـوان  آن  بـرای  بسـیاری  نمونه هـای  اسـت.  بیشـتر  بررسـی  و 
قـرار  علمـی  موردبررسـی  اثربخشـی  ایـن  فی الواقـع  کـه  کـرد  ذکـر 
نهادهـای  نحـوی  بـه  کـه  مسـائلی  از  یکـی  نمونـه  بـرای  نگرفـت. 
کیـد و در مورد آن وفـاق دارند، موضوع  مختلـف فرهنگـی بـر آن تأ
کـه  ایـن اسـت  تشـویق ازدواج هـای دانشـجویی اسـت. پرسـش 
و  دانشـگاه ها  در  ازدواج  سـتاد  شـکل گیری  خصـوص  در  آیـا 
یـج الگـوی ازدواج دانشـجویی مداّقـه کافـی صـورت  تعریـف و ترو
در  الزم  اثربخشـی  دانشـجویی  ازدواج هـای  آیـا  اسـت؟  گرفتـه 
عـرف  و  شـرع  بـا  مخالـف  و  ناهنجـار  رفتارهـای  برخـی  کنتـرل 
ازدواج هـای  یـج.  ترو آیـا  داشـت؟  دانشـجوی  محیط هـای  در  را 
گسـترش ازدواج سـفید  دانشـجویی فی المثـل از میـزان شـیوع و 
دانش آموختـگان  طالق هـای  و  داشـته  ازدواج  سـن  افزایـش  یـا 
ازدواج  نـوع  ایـن  رسـمی  یـج  ترو آیـا  اسـت؟  کاسـته  دانشـگاهی 
نتایجـی  بـه  یـا  داشـته  آن  سیاسـتی  اهـداف  بـا  مطابـق  نتایجـی 
خـالف آن منجـر شـده اسـت؟ و اصـواًل ایـن نوع سـبک ازدواج به 

باشـد؟ پایـدار  و  موفقیت آمیـز  می توانـد  میـزان  چـه 
کـه  مـراد از بیـان تذکـرات فـوق و برخـی مصادیـق آن اسـت 
کنار هم دید و برای آن تدبیری  باید محدودیت ها و شـرایط را در 



29    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

اندیشـید. مدیـران و برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران بایـد نسـبت 
کافـی داشـته باشـند و از  بـه رقبـای غیررسـمی شـناخت و توجـه 
اثرگـذاری این گونـه فعالیت هـا غفلـت نداشـته باشـند. بـه نظـرم 
جدیـد  شـرایط  معطـوف  را  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  بایـد 
کـرد و بـا نگاهـی آینده نگرانـه، بـه دنبـال طـرح و ترسـیم افق هـا و 
تکنولوژی هـای  و  ابزارهـا  از  اسـتفاده  بـه  توجـه  بـا  تـازه  ایده هـای 
کـه بتـوان راهـی بـه جلو بـرد و از سـیر حوادث  فرهنگـی جدیـد بـود 
و  سـاختارها  برخـی  در  بازنگـری  شـاید  نمانـد.  عقـب  نیـز  زمانـه 
مقـررات و قوانیـن و مصوبـات و حتی چگونگی فعالیت ضروری 

باشـد.

هادی خانیکی
کـه دوسـتان مطـرح  بـا وجـود مطالـب و نـکات مهـم و آموزنـده ای 
کردنـد، هنـوز بـه برخـی از سـؤال های این نشسـت به رغـم اهمیتی 
که دارند پاسخی نداده ایم. از این میان حداقل پنج سؤال عمده 
گـر بـه آن هـا پاسـخ ندهیـم شـاید منظـور ایـن میزگـرد  کـه ا هسـت 
هـم حاصـل نشـود. یکـی اینکه، چالش های بـرون نهادی و درون 
دانشـگاه ها  در  فرهنگـی  مدیریـت  و  سیاسـت گذاری  نهـادی 
اشـاره شـد  پاسـخ آن  از  بـه بخشـی  بیـن صحبـت  کدام انـد؟ در 
کـه نهادهایـی ماننـد جهـاد دانشـگاهی، نهـاد نمایندگـی، خـود 
و  فـرا دانشـگاهی  نهادهـای  و  نهادهـای دانشـجویی  و  دانشـگاه 
کار فرهنگـی می کننـد از قدیـم در ایـن  کـه آن هـا هـم  فـرا دولتـی 
قضیـه دخیـل بـوده و هسـتند. امـا بحث مهم تر این اسـت که چه 
مخاطبـان  سیاسـت پذیری  یـا  جامعه پذیـری  راه  سـر  بـر  موانعـی 
کاربـران مـا، یعنـی مصرف کننـدگان سیاسـت فرهنگـی یـا بـه  یـا 
تعبیری تأثیرپذیران سیاسـت فرهنگی اعم از اسـتاد و دانشـجو و 
کارمنـد، قـرار دارد؟ بعضـی از دوسـتان دراین بـاره بـه تغییـر  حتـی 
پارادایم هـای سیاسـت گذاری و جامعه پذیـری فرهنگـی و تغییـر 
کـه  عوامـل تأثیرگـذار بـر ایـن مسـئله اشـاره کردنـد. پرسـش مهمـی 
کـه تأثیرگـذاران بـر ایـن فضـای اصطالحـًا  دراین بـاره بایـد پرسـید 
ارتباطـی چـه کسـانی هسـتند؟ آیـا ایـن تأثیرگـذاران آدم هـا و افـراد 
سـاده ای هسـتند یـا گروه هـای مرجـع اجتماعـی مثاًل سـلبریتی ها 
که فرهنگ کجا تولید می شود  هسـتند؟ پرسـش دیگر این اسـت 
گذشـته هسـتند؟  الیت هـای  از جنـس  آن  تولیدکننـدگان  آیـا  و 
در حـوزه  کسـانی هسـتند؟ حتـی  اندیشـه چـه  مولدشـان  یعنـی 
کسـانی الیوهایشـان بیننـده بیشـتری دارد  ادبیـات مذهبـی چـه 
گسـترش  و مجالـس آن هـا پررونق تـر اسـت. مسـئله دیگـر، رشـد و 
گر  که ایـن حتی ا مناسـبات ارتباطـی مجـازی در دانشـگاه اسـت 
بـه اصـل سیاسـت گذاری و مدیریـت وفـادار بمانید مواجـه با این 
مسـئله نمی توانـد بـدون بازنگـری در اهـداف و عملکردها باشـد. 
مسـئله چهـارم، ضرورت هـای خاص سیاسـت گذاری در فضای 

کـه در بحـث مـا  سـیال و دیجیتـال و مناسـبات مجـازی اسـت 
کمتـر اشـاره شـد.  کرونـا رخ داده اسـت  بـه آنچـه در دوران بعـد از 
کـه بقـول باومـن بجـای اتوپیـا دیسـتوپیا رخ داده  در ایـن فضایـی 
کرونـا جـزو  اسـت، بـه نظـر مـن دیگـر بازگشـت بـه دوران پیـش از 
و  شناسـان  شـیوع  کـه  اسـت  نکتـه ای  ایـن  اسـت.  شـده  آرزوهـا 
کـه اساسـًا امـکان  متخصصـان سـالمت در ایـن مـورد می گوینـد 
کرونایـی آینـده چـه خواهـد بـود؟ آیـا  زندگـی بشـر در شـرایط غیـر 
کرونایی خواهـد بـود؟ یـا اینکـه  امـکان بازگشـتن بـه گذشـته پیشـا
بـا توجـه بـه تغییـر عـادات و تغییر ذائقه ای که االن رخ داده اسـت 
کـه جـور دیگـری عروسـی و عزا  کـرده  کـه االن عـادت  و جامعـه ای 
امـکان  آیـا در 1401/1/1  کنـد،  بگیـرد و جـور دیگـری سـخنرانی 
کـه البتـه بـه نظـر  برگـردان این هـا بـه گذشـته متصـور خواهـد بـود؟ 
اینکـه،  آخـر  پرسـش  باشـد.  امکان پذیـر  امـری  چنیـن  نمی آیـد 
یکردهـا در فضـای دانشـگاهی  چـه توصیه هایـی بـرای اصـالح رو
مسـئله  تـا  کـه  موافقـم  نکتـه  ایـن  بـا  هـم  مـن  اسـت؟  دسـت  در 
کنونـی و نسـبت  فرهنـگ و سیاسـت گذاری فرهنگـی در شـرایط 
کنـون داشـته اسـت، توصیـف و تبییـن و  کـه تا آن بـا پیشـینه ای 
تدقیـق نشـود نمی تـوان بـه سـمت راه حـل مسـائل و مشـکالت آن 
کـه بیشـتر بایـد از حـوزه معاونـت فرهنگـی  رفـت. منتهـا سـؤالی 
وزارت علـوم و به طـور خـاص دانشـگاه و حتـی ایـن جمـع پرسـید 
یـا  آن مسـئله اصلـی  این همـه مسـائل،  میـان  کـه در  ایـن اسـت 
چیسـت؟  می گیـرد،  نشـئت  آن  از  پدیـده  ایـن  کـه  ام المسـائلی 
کانونـی و مرکـزی را پیـدا نکنیـم درگیـر  گـر آن مسـئله  بـه نظـر مـن ا
کـه به صـورت مسـئله یـا شـبه ما را  مفاهیـم مختلفـی خواهیـم بـود 
درگیـر می کننـد. یعنـی بـا توجـه بـه گسـتره معانـی فرهنـگ و آنچـه 
کـه  کـرد، علی القاعـده بایـد ببینیـم  دکتـر غفـاری هـم بـه آن اشـاره 
بـا آن  چـه چیـزی فرهنگـی نیسـت و اتفاقـًا بحـث اول مـا حتـی 
کـه  گفتـم در دوران مـن و همکارانـی  کـه  نـگاه تبارشناسـانه هـم 
در وزارتخانـه و معاونـت فرهنگـی بودند، این بود که اصاًل گسـتره 
کـه در پژوهـش  فرهنـگ را از آن تلقـی فوق برنامـه ای و آن چیـزی 
کمـی وسـیع تر  و آمـوزش و اجـرا هـم خـودش را دخالـت می دهـد، 
کنید مثاًل مگر می شـود که سـاختمان یک خوابگاه  کنیـم. فـرض 
اول  ندانیـم. در دور  فرهنگـی  امـر  را  یـک دانشـگاه  و سـاختمان 
کـه مرحـوم عالمـه جعفـری در سـمینار  دولـت آقـای هاشـمی بـود 
بـود یـک خواسـت خیلـی عـادی مطـرح  روسـای دانشـگاه آمـده 
یحـان  کـه ایـن اسـامی شـخصیت هایی مثـل ابن سـینا و ابور کـرد 
لـوح  یـک  می شـود  گذاشـته  سـالن ها  ی  رو کـه  این هـا  و  بیرونـی 
فرهنگـی  و  علمـی  جایـگاه  و  شـخصیت  کـه  یـد  بگذار آن  زیـر 
نشسـت  در  هسـت  یـادم  مـن  خـود  اینکـه  یـا  کنـد،  معرفـی  را  او 
سـاماندهی  پیشـنهاد  وقتـی  کرمانشـاه  در  دانشـگاه ها  روسـای 
یادمـان شـهدا بـا اسـتفاده از نمـاد و رنـگ و این هـا را مطرح کردم، 
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کردند؛ یعنی اساسـًا فکر  اغلب روسـای دانشـگاه با آن مخالفت 
بـه  ولـی  شـود.  مطـرح  دیگـری  به صـورت  بایـد  مسـئله  می کردنـد 
کانونـی در مسـئله رخ داده اسـت و یکـی  نظـر مـن االن یـک تغییـر 
کجـا تولیـد می شـود؟  کـه اصـاًل فرهنـگ  از آن مسـائل ایـن اسـت 
گرچـه بـه لحـاظ سـاختار مسـائل اداری و حقوقـی و آن فرهنـگ  ا
پسـت های  و  مدیریت هـا  و  معاونت هـا  سـازمان  در  کـه  رسـمی 
فرهنگـی وجـود دارد، نمی شـود بـه سـمت انحـالل مدیریت هـا و 
معاونت هـای فرهنگـی رفـت؛ ولـی بایـد از آن هـا ایـن را پرسـید که 
االن چـه کار دارنـد می کننـد؟ ایـن نکته از صحبت های دوسـتان 
کـه هـم گسـتره و شـکل تولیـد فرهنگ و هـم مولدان  هـم برمی آمـد 
تغییـر  زیرپوسـت شـهر می گـذرد،  دراین بـاره  کـه  آن چیـزی  و  آن 
کـه  کرده انـد. خـود شـما بهتریـن نمونـه ایـن دگرگونـی را می دانیـد 
کـه توجـه بیشـتری به ظاهـر فرهنـگ رسـمی  کادمیکـی  هـر نهـاد آ
اسـت.  شـده  بیشـتر  فرهنگـی  مضامیـن  از  فاصلـه اش  کـرده 
دکتـر  مرحـوم  و  خـاور  خسـرو  دکتـر  آقـای  کـه  تحقیقـی  اولیـن  از 
قانعـی راد بـا عنـوان »20 سـاله ها در شـهر آیت اهلل هـا« در شـهر قـم 
انجـام دادنـد، 20 سـال گذشـته اسـت. بـه نتایـج آن پژوهش نگاه 
کـه  کـه چگونـه دو تـا فرهنـگ، آن هـم نـه بـا فهـم سیاسـی  کنیـد 
کـه شـکل فرهنـگ فـرد  یکـی در برابـر دیگـری باشـد، وجـود دارد 
کـه حتـی بـه مرجعیـت سـنتی پایبنـد  کـرده اسـت  چنـان تغییـر 
اسـت، ولـی از آن طـرف بـه موسـیقی پاپ هم عالقه دارد. مسـئله 
دیگـری کـه در سـؤال ها هـم بود این اسـت که بـا وصف آنکه ما به 
کـه از بیرون دانشـگاه بر سیاسـت گذاری فرهنگی  عوامـل نهـادی 
تأثیرگـذار اسـت، اشـاره کردیـم، ولـی بـه نظر مـن هنوز بـه دو عامل 
فکـر  مـن  یکردهاسـت.  رو عامـل،  دو  ایـن  از  یکـی  نپرداختیـم: 
کار  بـه فرهنـگ نمی شـود  امنیتـی  و  یکـرد سیاسـی  بـا رو می کنـم 
فرهنـگ را در هـر سـطحش ادامـه داد؛ چـون هم جنـس فرهنـگ 
سیاسـی و امنیتـی نیسـت و هـم امـر سیاسـت گذاری نمی تواند با 
کـه در حـوزه  مداخلـه سیاسـی و امنیتـی رخ بدهـد. مسـئله دوم، 
تخصصـی آقـای دکتـر غفـاری و دوسـتان حـوزه جامعه شناسـی 
و  اسـت  کـرده  پیـدا  جامعـه  کـه  پردامنـه ای  تغییـرات  اسـت، 
 30 در  کـه  نگرش هایـی  سـنجش  و  ملـی  پیمایش هـای  اغلـب 
سـال اخیـر بلکـه حتـی در 50 سـاله اخیـر یعنـی از سـال 1330 بـه 
بعـد، از زمـان مرحوم اسـدی و دکتـر تهرانیان که در طرح پیمایش 
نگرش هـا، سـرمایه اجتماعـی و مصـرف اجتماعـی و ... انجـام 
کـه حداقـل در قالـب طرح هـای ملـی  شـده اسـت و همـه این هـا 
مشـترکی  فصـل  یـک  پژوهش هـا  ایـن  همـه  در  می شـود؛  معلـوم 
کـه طبیعتـًا شـامل دانشـجو و  کثریـت جامعـه،  کـه در ا وجـود دارد 
کالن مواجه  اسـتاد و مدیر دانشـگاهی هم می شـود، با دو مسـئله 
را در میـان مصرف کننـدگان فرهنگـی  کـه نمی شـود آن  هسـتیم 
کمبـود عدالـت و امیـد اسـت.  گرفـت. یکـی احسـاس یـا  نادیـده 

یـک  جامعـه  در  نظرسـنجی ها،  همـه  مشـترک  مسـئله  ایـن  در 
کـه مفسـر هـر اتفاقـی اسـت؛ یعنـی  احسـاس تبعیضـی وجـود دارد 
بـاز چـه  مـردم می گوینـد  کـه می خواهیـد بکنیـد  کاری  شـما هـر 
کـه مثـاًل آمده انـد تئاتـر می گذارنـد  کاسـه ای زیـر نیم کاسـه اسـت 
کار  می آینـد  یـا  کننـد.  غافـل  اصلی شـان  مسـائل  از  را  مـردم  کـه 
علمـی می کننـد تـا مـردم نفهمنـد سهمشـان را خوردنـد. مسـئله 
کارآمـدی  و  اعتمـاد  بـه  مـردم  نـگاه  یـاد  ز کاهـش  و  کسـری  دوم، 
کـه مـا بـا  مسـئوالن اسـت. بـا ایـن پس زمینـه عمـاًل می شـود گفـت 
کمبـود  کـه  کاالهـای فرهنگـی مواجـه هسـتیم  مصرف کننـدگان 
اعتمـاد و کمبـود امیـد و احسـاس عدالت دارند و مـا می خواهیم 
کـه “کادالفقـر  یـم  کنیـم. در منابـع دینـی دار کار  بـا ایـن اجتمـاع 
گـر فقـر از دری وارد بشـود، دیـن و ایمـان  کفـرا” یعنـی ا ان یکـون 
کـه  از در دیگـر بیـرون مـی رود. بنابرایـن، نکتـه اصلـی ایـن اسـت 
کـه خواسـته باشـد ارزشـی  گـر سیاسـت گذاری فرهنگـی نباشـد  ا
فرهنگـی  سیاسـت گذاری  چـرا  طبیعتـًا  خـوب  کنـد،  یـج  ترو را 
که  کنیـم؟! بـه عبارتـی، وقتـی می خواهیـم ارزشـی را منتقـل کنیم 
آن ارزش پذیرفتـه نمی شـود و مخاطـب بـا آن بیگانـه اسـت چـرا 

کاری بکنیـم؟ بایـد اقـدام بـه چنیـن 
که پژوهشـگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  آخرین جمع بندی 
گذشـته در زمینـه افـکار عمومـی انجـام داده بـود، نشـان  در سـال 
چشـم  بـه  عمومـی  افـکار  در  جدیـد  ذهنیـت  سـه  کـه  می دهـد 
کـه  عمومـی  افـکار  در  مرجعیـت  تغییـر  اول،  مسـئله  می خـورد: 
به خصـوص در زمینـه رسـانه ها خیلـی مهـم اسـت و متأسـفانه بـه 
کم توجـه  کـه جـزو پدیده هـای جدیـد اسـت  امـر فضـای رسـانه ای 
رسـانه های  و  متمرکـز  رسـانه های  رسـمی،  رسـانه های  می شـود. 
شـناخته شـده در تأثیرگـذاری پایین تریـن مرجعیـت را در مقابـل 
کـه بایـد ببینیـم  رسـانه های بـی مرکـز و بیگانـه دارنـد. ایـن اسـت 
کـه افتاده  پیـام تأثیرگـذار را کجـا تولیـد می کنـد. اتفاقـًا دومـی هـم 
شـده اند  تضعیـف  مشـترک  و  عـام  ارزش هـای  کـه  اسـت  ایـن 
بیشـتر  انسـجام  و  همبسـتگی  باعـث  کـه  چیزهایـی  آن  یعنـی 
و تصـوری مبهمـی  افقـی  بـی  می شـده اسـت. مسـئله سـوم هـم 
کاری مسـئله محـور  کار فرهنگـی  کـه از آینـده وجـود دارد.  اسـت 
کار فرهنگـی انجـام  اسـت؛ یعنـی بایـد بـرای هـر مسـئله ای بایـد 
کـه معاونـت فرهنگـی بـه دنبـال ایـن باشـد  بگیـرد و خـوب اسـت 
کـه مسـئله اصلـی مـا روشـن شـود. مـن یـک مسـئله تجربـه شـده 
را مثـال بزنـم. زمانـی مرحـوم رحمـان دادمـان قبـل از اینکـه وزیـر 
مشـهدی  کـه  مـن  بـود.  کشـور  راه آهـن  شـرکت  رئیـس  بشـود،  راه 
کـه بـه  یـاد بـه مشـهد رفت وآمـد داشـتم، از او پرسـیدم  هسـتم و ز
کـه در  نظـر می آیـد رضایـت از راه آهـن بـاال رفتـه اسـت در حالـی 
پروازهـای هواپیمایـی ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت؛ شـما دراین بـاره 
و  مشـکالت  دربـاره  نظرسـنجی  یـک  مـا  گفـت  کردیـد؟  چـه کار 
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عوامـل نارضایتـی از مسـافران راه آهـن انجـام دادیـم و فهرسـتی از 
کردیـم. از آن میـان 10  اولویت هـا و نارضایتی هـای مسـافران تهیـه 
کردیـم  مشـکل اصلـی و مسـائل موردتوجـه مسـافران را اسـتخراج 
بـه  فقـط  نداشـتیم،  را  آن هـا  همـه  یکجـای  حـل  امـکان  چـون  و 
بـود،  نرم افـزاری  و دیگـری  کـه یکـی سـخت افزاری  دوتـای آن هـا 
بـه بی نظمـی در سـاعات  اول، مسـافران  پرداختیـم. در مشـکل 
مسـافران  دوم،  مسـئله  در  و  داشـتند  اعتـراض  قطارهـا  حرکـت 
منجـر  کـه  راه آهـن  کارکنـان  نامناسـب  برخـورد  و  رفتـار  شـیوه  از 
می شـد  آن هـا  انسـانی  کرامـت  گرفتـن  نادیـده  و  افـراد  تحقیـر  بـه 
کـردن  ی ایـن دو مسـئله یعنـی منظـم  ناراضـی بودنـد. خـب مـا رو
احترام آمیـز  و  مناسـب  رفتـار  شـیوه  آمـوزش  و  قطارهـا  حرکـت 
کارکنـان بـا مسـافران برنامه ریـزی و کار کردیـم. نتیجـه عملـی این 
کار باعـث افزایـش حـس رضایت منـدی در مسـافران و مشـتریان 

راه آهـن شـد.
کـه مـا بتوانیم  گـر مسـئله ایـن باشـد  کـه ا حـاال در نظـر بگیریـد 
کـه مـا بـا دانشـجویان و اسـتادان و یـا کارکنانی  تشـخیص بدهیـم 
کرونـا به شـدت نگـران و ناراضـی  کـه در ایـن ایـام  یـم  سـروکار دار
بایـد  چـه کار  نگـران  و  ناراضـی  اجتمـاع  ایـن  بـا  مـا  و  هسـتند 
کـه یـک بخـش  ایـن حـرف می رسـیم  بـه  بـه نظـرم  اینجـا  کنیـم؟ 
آمـوزش و حـوزه  کـه حـوزه  ایـن اسـت  سیاسـت گذاری فرهنگـی 
کننـد. به مسـئله انتخاب  پژوهـش بیاینـد و بـه ایـن مسـئله توجـه 
دخالتـی  خـودم  اینکـه  بـدون  مـن  کردیـد،  اشـاره  نمونـه  اسـتاد 
داشـته باشـم، اسـتاد نمونـه شـدم؛ یـک روز یـک خانـم محترمـی 

کـه شـما  از معاونـت دانشـگاه آموزشـی دانشـگاه زنـگ زد و گفـت 
نامـزد اسـتاد نمونـه هسـتید و دانشـگاه می خواهـد شـما را معرفـی 
کـرده  کارهـای مـن را ارزشـیابی  کـه رزومـه  یابـی  کنـد. در برگـه ارز
کارهـای مـن تهیه شـده بود،  کـه از فعالیـت و  بودنـد، در فهرسـتی 
داده  نمـره صفـر  رسـانه  و  ارتبـاط  در حـوزه  مـن  فعالیت هـای  بـه 
کارم رسـانه اسـت و  کـه حـوزه  گفتـم مـن  بودنـد. مـن بـا تعجـب 
کـه بـه عقلـم  کاری  اسـتاد رشـته رسـانه و ارتباطـات هسـتم و هـر 
رسـمی  صفحـه  و  سـایت  می دهـم؛  انجـام  حـوزه  ایـن  در  برسـد 
گرام و تلگـرام و توییتـر فعـال  دارم و در شـبکه هایی ماننـد اینسـتا
هسـتم و در روزنامـه می نویسـم و مصاحبـه می کنـم، چطـور ایـن 
فعالیـت  بـرای  مـا  معیـار  کـه  گفـت  داده ایـد، در جـواب  را  نمـره 
رسـانه ای میـزان حضـور در تلویزیـون اسـت. خـب شـما ببینیـد 
که عصر پسـاتلویزیون اسـت و تلویزیون نیز خودش را  در دوره ای 
با شـبکه های اینترنتی و مناسـبات رسـانه ای مجازی هماهنگ 
می کنـد، هنـوز معیـار مـا بـرای امتیازدهـی بـه فعالیـت رسـانه ای 
ایـن  تلویزیـون رفتـه اسـت! مـن  بـه  کـه طـرف چقـدر  ایـن اسـت 
کـه در آن بسـر می بریـم را  کـه روزآمـد نبـودن شـرایطی  مـورد را گفتـم 
گـر  کـه بـه آن نپرداخته ایـم و ا نشـان بدهـم. ایـن مسـئله ای اسـت 
بخواهیـم ایـن سیاسـت گذاری را بـر اسـاس میـزان امـکان و تأثیـر 
کنیـم، بایـد بگویـم چگونـه باید به این فهـم از تغییرات  آن تعییـن 
دراین بـاره  مـن  نظـر  بـه  یـم.  بپرداز سـازوکارها  در  تغییـر  و  زمانـه 
نمـود:  توجـه  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  یکـرد  رو دو  بـه  می تـوان 
کـه بپذیریـم مـا بـا جهـان و  سـطح نرم افـزاری مسـئله ایـن اسـت 
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جامعـه ای مواجـه هسـتیم که تحت تأثیر عواملـی مانند تغییرات 
انقالبـی، فناوری هـای  از تحـوالت جامعـه پسـا  پارادایمـی متأثـر 
همـه  و  اسـت  کرونـا  پاندمـی  پدیـده  و  اطالعاتـی  و  ارتباطـی 
گفتگـو بـرده اسـت. مـا بایـد بتوانیـم  این هـا مـا را به سـوی منطـق 
کنیـم و  گفتگـو  امـر فرهنگـی را بـا همـه ابـزار و لـوازم آن مبتنـی بـر 
مـکان  جملـه  از  و  گفتگـو  امکان هـای  و  مهارت هـا  و  مبانـی  بـا 
در  می کنـم  فکـر  گاهـی  شـویم.  آشـنا  گفتگـو  مناسـب  شـرایط  و 
کرونـا هـم به خاطـر آن هراس هایی  دانشـگاه های مـا حتـی قبـل از 
کـه وجـود داشـته و دارد امـکان گفتگـو وجـود نداشـت. مـا بایـد به 
گـر ابزار و شـرایط گفتگـو را در  کـه ا کنیـم  ایـن نکتـه ضـروری توجـه 
فضـای دانشـگاه فراهـم و تسـهیل نکنیـم، ایـن امـر ممکـن اسـت 
در خارج از فضای علمی و فرهنگی دانشـگاه و در محیط هایی 
نامناسـب اتفـاق بیافتـد. پـس به هرحـال مـا ناچـار باید به مسـئله 
گفتگویی  یم و دراین باره می توان به سـه سـطح مهم  گفتگو بپرداز
کـه البتـه همـراه بـا تفاوت هایـی نیز هسـت توجه کنیـم: گفتگو در 
گفتگو با دانشـگاه. اما نکته مهم  گفتگو از دانشـگاه و  دانشـگاه، 
کـه بدانیـم علیرغـم تصور برخـی امر گفتگو کار آسـانی  ایـن اسـت 
کـه هـم  کارهایـی  نیسـت، بلکـه بـه نظـر مـن یکـی از سـخت ترین 
نهـاد حکومـت و هـم نهـاد دانشـگاه و جامعـه و نخبـگان در برابـر 
آن مقاومـت می کننـد، امـر گفتگـو اسـت. در مـورد عوامل سـختی 
امتناع هـای  و  موانـع  از  فهرسـتی  می تـوان  دانشـگاه  در  گفتگـو 
موجـود بیـن اسـتادان و دانشـجویان بـه میـان آورد. از جملـه ایـن 
فاصله هـا و امتناع هـا می تـوان بـه فاصله فرهنگـی و فناوری میان 
کـرد. خیلـی جالـب اسـت اشـاره  اسـتادان و دانشـجویان اشـاره 
از مجـازی شـدن  کـه  کسـانی هسـتم  از جملـه  کـه  کـه مـن  کنـم 
کـه دانشـجویان متقلـب  کـردم، االن می بینـم  آمـوزش اسـتقبال 
بـه هسـته اصلـی هماهنگـی امتحـان و آزمون هـا تبدیل شـده اند، 
گویـی در شـرایط فعلـی همـه تقلـب می کننـد، مگـر  به نحوی کـه 
ایـن  در  می بینیـم  کـه  اسـت  ایـن  شـود.  ثابـت  آن  عکـس  آنکـه 
گشـودگی اسـت شـرایط خیلـی بـا  کـه از جنـس  فضـای فنـاوری 
کـرده اسـت. موضـوع و پیشـنهاد دوم مـن، توجـه بـه  گذشـته فـرق 
کـه از جملـه آن می تـوان بـه مدیریت هـای  گفتگـو اسـت  حامـالن 
کرد. به نظر  گفتگو  که کجا باشـد،  دانشـگاه و اندازه و جایگاه آن 
مـن قسـمتی از موانعـی کـه وجـود دارد، نهادهـای مدنـی دانشـگاه 
اسـت  شـبکه هایی  یـا  دانشـجویی  علمـی  انجمن هـای  از  اعـم 
فعلـی  شـرایط  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می گیـرد.  شـکل  کـه 
دانشـجویی  سیاسـی  تشـکل های  و  علمـی  انجمن هـای  همـان 
گفتگـو رفته انـد و االن خودشـان مولـد و  بـه سـمت  همـه این هـا 
مصرف کننـده فرهنـگ هسـتند. این در حالی اسـت که ذهنیت 
کـم در وزارت علـوم و دانشـگاه و نهادهـای بیرونـی؛ ذهنیتـی  حا

کنتـرل و  سیاسـی و امنیتـی و مبتنـی بـر نوعـی مدیریـت اعمـال 
کنونـی سـازگار نیسـت  کـه اصـاًل بـا جنـس شـرایط  نظـارت اسـت 
و بـه همیـن دلیـل به جـای اینکـه بـه فکـر اسـتفاده از فرصت هـای 
ایجادشـده در ایـن فضـا و شـرایط باشـیم، بیشـتر نگـران تهدیدهـا 
بگیـرد.  شـکل  اینجـا  در  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتیم  هراسـی  و 
گفتگـو و ضعـف  بنابرایـن، بـه نظـر مـن مسـائل اصلـی ضعـف در 
ایـن  باشـند. در  بایـد  کـه  نهادهایـی اسـت  بـه  اعتباربخشـی  در 
ندانـد  را  مقتضیاتـی  هـم  دانشـجویی  نهـاد  اسـت  ممکـن  میـان 
کـه  کمیتـی هـم ندانـد و ایـن اسـت  کـه نهادهـای حا همان طـور 
کـرد. ایـن در حالـی  نمی شـود بـه ایـن مسـائل حـق و باطلـی نـگاه 
کـه در جهـان تغییـرات گسـترده ای رخ داده اسـت و نقـش  اسـت 
و  اجتماعـی  امـر  یـک  پیشـبرد  در   state مفهـوم  بـه  دولـت  نهـاد 
اعتبـار  ایـن  بـه  و  اسـت  گذشـته شـده  از  کمتـر  فرهنگـی خیلـی 
کنـون از میـان آن سـه شـکل سیاسـت گذاری که در  کـه مـا ا اسـت 
کـردم، بیشـتر بـه شـکل اول آن یعنـی شـکل  ابتـدای بحثـم عـرض 
اعمـال نظـارت و کنتـرل حکومتـی و مرکزی نزدیـک کرده ایم. این 
بـه  و اجتماعـی جامعـه  کـه تحـوالت فرهنگـی  در حالـی اسـت 
سـمت شـکل سـوم و مشـارکتی آن رفته اسـت و ما باآنکه همیشه 
بـه شـکل  کرده ایـم خـود را  در مسـیر شـکل سـوم بوده ایـم، سـعی 
کـه ایـن در عمـل ممکـن نمی شـود. بحـث مـن  کنیـم  اول نزدیـک 
و  فناوری هـا  رشـد  فضـای  ایـن  بـا  کـه  اسـت  ایـن  سـر  بـر  عمدتـًا 
گرچـه مـن خوش بینانـه برخـورد نمی کنـم  گیـر آن،  ویژگی هـای فرا
کنـار تهدیدهایی  گیـر در  امـا می گویـم در پهنـای ایـن تحـوالت فرا
و  سـودمند  اسـتفاده  بـرای  فرصت هایـی  حتمـًا  هسـت،  کـه 
مناسـب نیازهـای مـا وجـود دارد. تولیـد فرهنـگ قطبـی و حـذف 
میانه هـا و گسـترش اخبـار جعلـی و اطالعات غلط و شـبه علمی 
کـه االن  و نظایـر این هـا، از جملـه مهم تریـن تهدیدهایـی اسـت 
کار فرهنگـی در فضـای مجـازی وجـود دارد. بـه نظـر مـن در  بـرای 
کار مدیریتی و سـخت افزاری نمی شـود  چنین شـرایطی خیلی با 
و  کسـری ها  کـردن  کـم  جـز  راهـی  بنابرایـن،  و  کـرد  فرهنگـی  کار 
کاهـش شـکاف های موجـود در حـوزه  کمبودهـای سـاختاری و 
تأمیـن  و  جامعـه  اعتمـاد  و  امیـد  افزایـش  و  اجتماعـی  سـرمایه 

سـازوکارهای مشـارکت آنـان وجـود نـدارد.

مسعود فکری
از همـه عزیـزان بـرای حضـور در ایـن نشسـت و ارائـه نظر گاه هـای 

یـم. کمـال قدردانـی و سـپاس را دار مفیـد و آموزنـده، 
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رویکردی بنیادی به تحول دانشگاه

مقدمه
کـه بـا فهـم  وزارت علـوم و تحقیقـات و فـن آوری، بـا حرکتـی شـجاعانه خـود را در معـرض نقـد اندیشـمندان قـرار داده، بـه ایـن امیـد 
دقیق تـر وضـع موجـود، بـرای دانشـگاه آینـده مأموریـت و چشـم اندازی تعریـف کنـد که راهگشـای خـروج از چالش های کنونی باشـد. 
فـرض بـر ایـن اسـت کـه ادامـه وضع موجود، ممکن نیسـت. نوشـته حاضر، کوششـی اسـت روشـمندانه در ارائه راهکار بـرای حرکت از 
وضـع موجـود بـه سـمت دانشـگاه آینـده.  تمرکـز اصلـی آن بـر روِش برخـورد با موضوع اسـت. بحـث در چارچوب معرفـی چند رهیافت 
کـه بـر ایـن دو فراینـد  کـه طراحـی و اجـرای برنامه هـای تحـول، برآینـد رویکـرد و مـدِل ذهنـی اسـت  طـرح می شـود. فـرض بـر ایـن اسـت 
گفتـه می ماننـد. هـدف اصلـی  کـم می باشـد. اغلـب ایـن رویکردهـا و مدل هـای ذهنـی به رغـم نقـش تعیین کننـده ای کـه دارنـد، نا حا
ایـن نوشـته آن اسـت کـه نشـان دهیـم نـوع رویکـرد می توانـد راهگشـا باشـد. بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه وضعیتـی کـه در آن قـرار داریم، 

اتخـاذ چنـد رهیافـت به هم پیوسـته بـه شـرح زیر سـودمند باشـد.

۱. رهیافت سیستمی
 ایـن رهیافـت توجـه مـا را بـه تعامل هـای درهم تنیـده سـه سـطح فضـای ملـی، فضـای منطقـه ای و فضـای جهانـی جلـب می کنـد. تجربه 
کـه چقـدر مسـائل ملـی مـا متأثـر از فضـای منطقـه ای و جهانـی اسـت. بـا شـناخت مسـتمر  گذشـته به خوبـی نشـان داده  چهـار دهـه 
کالن روندهـای تحـول فضـای جهانـی و منطقـه ای و ملـی و آثـار آن بـر آمـوزش عالـی بهتـر می تـوان راهکارهـای مناسـبی بـرای تحـول نظـام 
آمـوزش عالـی یافـت. مـا در جهانـی بیش ازپیـش بحران خیـز و پیش بینی ناپذیـر و مـدام در حـال تحـول زندگـی می کنیـم. شـتاب تحـول، 
کرده است. ثبات و تعادل به امری غیرطبیعی و پویایی پرشتاب و مستمر به امری طبیعی تبدیل شده  کم  عدم ایقان را بر پدیده ها حا

شهیندخت خوارزمی  ▪
استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک  ▪

▪  kharazmipu@gmail.com
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اسـت. ایـن چنـد ویژگـی همـه پدیده هـا از مناسـبات قدرت تـا الگوهـای روابط بین الملـل و نهادهای 
کـودکان و جوانـان و آمـوزش عالـی و ... را در بـر می گیـرد. اجتماعـی و وضعیـت 

کـه رابطـه خـود را بـا ایـن جهـان مـدام بایـد از نـو تعریـف  مـا ایرانیـان در جهانـی بـه سـر می بریـم 
کنیـم. فهـم واقعیت هـای جهانـی شـرط الزم بـرای اتخـاذ هـر نـوع سیاسـتی اسـت در سـطح ملـی و 
حتـی اتخـاذ هـر نـوع تصمیمـی اسـت بـرای زندگـی شـخصی و خانوادگـی. طـی چهـار دهـه گذشـته 
کشـورها نـه بـر اسـاس ارزش هـای اخالقـی، بلکـه بـر اسـاس منافـع سیاسـی  کـه رهبـران  آموخته ایـم 
کـه  بوده ایـم  آن  شـاهد  می گیرنـد.  تصمیـم  کشـورها  سـایر  مردمـاِن  سرنوشـت  دربـاره  خـود  ملـی  و 
کشـورهای بنیان گـذار و پرچـم دار دموکراسـی،  کـه در  ائتالف هـا چقـدر شـکننده اسـت. دیده ایـم 
گهـان دغدغه هـای امنیتـی ارزش هـای دموکراتیـک را کمرنگ می کننـد. آموخته ایم که  چگونـه بـه نا
کرونـا درس هـای  کـه بـرای مـردم رفـاه و آسـایش خاطـر و سـالمتی مـی آورد.  کیفیـت حکمرانـی اسـت 
کـه جـای طـرح آن در ایـن نوشـته نیسـت. فهم آنچـه در جهـان می گذرد،  ارزشـمندی بـه مـا آموخـت 

یـم. کـه بـرای اداره امـور خودمـان نیـاز دار کسـب خـردی اسـت  الزمـه 
که چند دهه قبل مطرح نبودند،  کشورهایی  منطقه خاورمیانه نیز مدام در حال دگرگونی است. 
کنـون بـه بازیگرانـی تبدیـل شـده اند کـه در بسـیاری از زمینه هـا حرفـی بـرای گفتـن دارنـد. سـیالیت و  ا
کـم بـر روابـط بیـن این کشـورها با یکدیگر و با کشـورهای جهـان، وضعیت دشـواری را برای  پویایـی حا
کـه آموخته انـد چگونـه بـه  ایـران فراهـم آورده اسـت. دوسـتان بـه دشـمن تبدیـل شـده اند. دشـمنانی 
کشـورهای منطقـه نشـانه های وجـود عزمـی  ائتـالف سـازنده دسـت بزننـد. از آن مهم تـر، در برخـی از 
کشـورها، بخشـی از ثـروت ملـی خـود را بـه بهانـه  راهبـردی بـرای حکمرانـی بهتـر دیـده می شـود. ایـن 
پیشـرفته  تسـلیحاتی  زیرسـاخت  صـرف  ایـران،  جانـب  از  جـدی  تهدیـدی  وجـود 
می کننـد. ولـی بخشـی دیگـر را بـه پیشـرفت علـم و تکنولـوژی و تأمیـن رفـاه و 

کیفیـت زندگـی مـردم اختصـاص داده انـد.  بهبـود 
در  به جـز  دارد.  قـرار  پرچالشـی  وضعیـت  در  ایـران  ملـی،  سـطح  در 
زمینـه حضـور منطقـه ای، در سـایر زمینه هـا دچـار آشـفتگی و نابسـامانی 
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یابـی  ارز درسـت  ملـی  منافـع  چارچـوب  در  نیـز  را  خـود  منطقـه ای  حضـور  راهبـرِد  اسـت.  راهبـردی 
کـه نمی دانیـم اهـداف آن هـا  کرده ایـم  نکرده ایـم. برنامه هـای پنج سـاله و سـند چشـم اندازی تدویـن 
یـم. اصواًل  بـه چـه میـزان محقـق شـده اسـت. گزارشـی علمـی از عملکرد ایـن برنامه ها و این سـند ندار
چرخـه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی توسـعه در ایـران معیـوب اسـت. مهم تریـن حلقـه ایـن چرخـه، 
بازخورد مسـتمر و اصالح مسـیر اسـت. برای آن سـازوکاری تعریف نشـده است. در نتیجه، نمی دانیم 
ایـن برنامه هـا چگونـه اجـرا شـده و بـه چـه میـزان موفـق بوده انـد و یـا اصـواًل بـا توجـه بـه شـرایط جهانـی و 
منطقـه ای و ملـی، اهـداِف درسـتی تعریـف کرده ایم یا نـه؟ در عرصه اقتصاد، طی چهار دهه گذشـته 
کـه به طـور مسـتمر چـراغ راهمـان باشـد  الگـو و نقشـه راهـی بـرای توسـعه اقتصـادی تدویـن نکرده ایـم 
بـرای اداره امـور اقتصـادی. هنـوز نمی دانیـم، اقتصـاد را بایـد بـه دسـت نیروهـای بـازار بسـپاریم یـا بـه 
دسـت دولـت یـا ترکیبـی خردمندانـه از هر دو. در عرصه فرهنگ نیز چنین اسـت. به رغم صرف منابع 
مالـی بسـیار هنـوز نمی دانیـم ایـن پدیـده پیچیـده و سـیال و پویـا را می تـوان مهندسـی کـرد یـا نـه. هنوز 
جایگاه آموزش در عرصه توسـعه فرهنگی برایمان روشـن نیسـت. هنوز نمی دانیم دانشـگاه چه نقشی 
در اقتصـاد و فرهنـگ و سیاسـت دارد. از آن مهم تـر، دربـاره جوانـان و تغییـر الگوهـای فکـری و باورهـا و 
یـم. وضعیـت هویـت ملـی و عناصـر  ارزش هـا و انتظـارات و سـبک زندگـی آنـان شـناخت علمـی ندار
کوتـاه، منازعـات سیاسـی، امـور را هدایـت می کننـد،  تشـکیل دهنده آن را نمی شناسـیم. بـه سـخنی 
بـه مطالعـات علمـی مسـتمر. پژوهشـکده ها و  یـم  نیـاز دار نـه درایـت راهبـردی. در هـر سـه سـطح، 
کـز پژوهشـی بایـد متمرکـز شـوند بـر بررسـی مسـتمر تحـوالت سـه سـطح جهانـی و منطقـه ای و ملـی  مرا
و تأثیـر ایـن تحـوالت بـر آمـوزش عالـی. هـر نـوع سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی بایـد بـر 

یافته هـای چنیـن مطالعاتـی متکـی شـود.
که توصیف شد، الگوهای متعارف سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را بی معنا  فضایی 
سـاخته اسـت. در چنین فضایی، سـازمان های لخت و دیوان سـاالر از جمله وزارت علوم باید جای 
کـه بـه سـازوکارهای تحلیـل مسـتمر  خـود را بـه سـازمان های یادگیرنـده و چابـک و هوشـمندی دهنـد 
محیـط مجهـز باشـند. ایـن تحولـی اسـت رادیکال که نمی دانـم برای ایجـاد آن عزمی وجـود دارد یا نه.
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نظـام  پیوندهـای درهم تنیـده  و  تعامل هـا  کمـک می کنـد  مـا  بـه  رهیافـت سیسـتمی همچنیـن 
کنیم.  آموزش عالی با سایر پاره نظام های اجتماعی، یعنی سیاست و اقتصاد و فرهنگ را بهتر درک 
دانشـگاه در ایـران بـا هـدف تربیـت متخصـص بـرای بـازار کار تأسـیس شـد. بـازار کار دربرگیرنده همه 
مشـاغل اسـت. در واقـع، دانش آموختـگان همـه رشـته ها از علـوم انسـانی تـا رشـته های علـوم، فنـی- 
مهندسـی و کشـاورزی و هنـر و پزشـکی را در بـر می گیـرد. فراینـد توسـعه یـا بهتـر اسـت بگوییـم جریـان 
کار را متکثـر و متحـول می سـازد. مشـاغل موجـود بـا سـرعتی دم افـزون از بیـن  تحـول اجتماعـی، بـازار 
می رونـد و مشـاغل جدیـدی جـای آنـان را می گیرنـد. یکـی از وظایـف دانشـگاه تربیـت نیـرو بـرای بـازار 
کار اسـت. در واقع، دانشـگاه در کنار خانواده و مدرسـه، نقش مهمی در تشـکیل سـرمایه انسانی برای 
گر دانشگاه این نقش را برای خود قائل نباشد، کدام نهاد دیگر می تواند آن را ایفا  جامعه ایفا می کند. ا
گر در مأموریت خود این نقش را تعریف نکرده باشـد، در عمل، دانشـگاه سـکوی پرتاب  کند؟ حتی ا
فـرد بـه بـازار کار اسـت. رهیافـت سیسـتمی حکـم می کنـد که نظـام آموزش عالـی، تحـوالت اقتصاد و 
کند و دانشـگاه برنامه های آموزشـی خود را بر آن مبنا تنظیم نماید. باید یادآور  کار را رصد  به ویژه بازار 
شـوم کـه فـردی سـرمایه انسـانی تلقـی می شـود که افزون بـر دانش و مهـارت و شایسـتگی های حرفه ای 
کـرده باشـد. معیارهـای اخالقـی و ارزش هـای واالی  کسـب  الزم، فضیلت هـا و ارزش هـای انسـانی را 
انسـانی ازجملـه، پایبنـدی بـه حقیقت، درسـتکاری، مسـئولیت پذیری، نوع دوسـتی و حفظ حرمت 
و شـأن دیگـران، مـدارای فرهنگـی و قانون مـداری، و از همـه مهم تـر، میهن پرسـتی اصـول راهنمـای او 
در زندگی فردی و جمعی باشـد. آسـیب های جدی جامعه ایران در حال حاضر، برخاسـته از ناتوانی 
خانـواده و نظـام آمـوزش رسـمی در پـرورش چنیـن انسـان هایی اسـت. نظـام اقتصـادی و البتـه نظـام 
اداری مـا از کمبـود سـرمایه انسـانی بـا چنیـن کیفیتـی به شـدت رنـج می بـرد. ایـن بـار سـنگینی اسـت 

کـه بخـش مهمـی از آن را دانشـگاه خواسـته و ناخواسـته بایـد بر دوش کشـد.
و  آموزش وپـرورش اسـت  مـا می گویـد، ورودی دانشـگاه، خروجـی نظـام  بـه  رهیافـت سیسـتمی 
ورودی نظـام آموزش وپـرورش، کودکانـی اسـت کـه در خانـواده تربیت یافته اند. این سـه نهاد باید باهم 
در تعامل سـازنده باشـند. بدون این تعامل سـرمایه انسـانی با کیفیتی که اشـاره شـد تشـکیل نخواهد 
شـد. از آن بدتـر، نسـل جدیـد بـرای ورود بـه زندگـی در فضای پر تحول و بحران خیز جهـان آینده، آماده 

نخواهـد بـود. در چنیـن شـرایطی اهـداف بنیـادی توسـعه ملی چگونـه قابل تحقق خواهـد بود؟
کاربرد دیگر رهیافت سیسـتمی، کمک به فهم عمیق نظریه آشـوب  و نظریه شـانس  اسـت. این 
کم اهمیـت  نظریه هـا دو واقعیـت را بـه مـا نشـان می دهنـد. واقعیـت اول، در بـروز رویـدادی به ظاهـر 
گوشـه ای از جهـان، می توانـد بـا ایجـاد اثـر پروانـه ای بخش هـای دیگـر سـیاره زمیـن را تحـت تأثیـر  در 
کم اسـت.  قـرار دهـد. واقعیـت دوم، بـر پدیده هـای عالـم هسـتی، عـدم ایقـان و پیش بینی ناپذیری حا
بایـد بـرای هـر رویـداِد تصادفـِی اثرگـذار آمـاده بـود. رهیافـت سیسـتمی، زاویـه تـازه ای بـه روی نـگاه 
سیاسـت گذار و برنامه ریـز و تحلیل گـر مسـائل آمـوزش عالـی می گشـاید. بـا ایـن رهیافـت واقعیت های 
جهـان کنونـی را بهتـر می تـوان درک کـرد. دانشـگاه هـم خـود بایـد از رهیافـت سیسـتمی بـرای اداره امور 

بهـره بگیـرد و هـم آن را بـه دانشـجویان بیامـوزد.

۲. خرد تکنولوژیک
و  فـردی  زندگـی  و  شـده  بشـر  زندگـی  وارد  همیشـه،  از  شـتابان تر  تکنولـوژی  و  علـم  پیشـرفت های   
اجتماعـی او را دگرگـون می سـازند. شـناخت مسـتمر تکنولوژی هـای نویـن و چالش هـا و فرصت های 

آن بـرای آمـوزش عالـی بـه دو دلیـل ضـروری اسـت:
 اول، دانشـگاه می توانـد نقـش مهمـی در بـاال بـردن سـهم کشـور در تولیـد علم و تکنولـوژی ایفا کند. 
در واقع، افزون بر کمک به تشـکیل سـرمایه انسـانی، فلسـفه وجودی اش، تولید علم و تکنولوژی اسـت. 
اگر دانشـگاه در این زمینه پیشـگام نباشـد و یا برای خود نقشـی قائل نشـود، فرایند پرپیچ وخم و حیاتی 

فردی سرمایه انسانی تلقی 
که افزون بر دانش  می شود 

و مهارت و شایستگی های 
حرفه ای الزم، فضیلت ها و 

کسب  ارزش های انسانی را 
کرده باشد. معیارهای اخالقی 

و ارزش های واالی انسانی 
ازجمله، پایبندی به حقیقت، 

درستکاری، مسئولیت پذیری، 
نوع دوستی و حفظ حرمت و 

شأن دیگران، مدارای فرهنگی 
و قانون مداری، و از همه 

مهم تر، میهن پرستی اصول 
راهنمای او در زندگی فردی 
و جمعی باشد. آسیب های 
جدی جامعه ایران در حال 
حاضر، برخاسته از ناتوانی 

خانواده و نظام آموزش 
رسمی در پرورش چنین 

انسان هایی است.
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حکمرانی علم و تکنولوژی را به بخش خصوصی ناتوانی می سپارد که دغدغه پاسخگویی به جامعه 
را ندارد. این اسـتدالل درسـت اسـت که در کشـورهای دارای باالترین سـهم در تولید علم و تکنولوژی، 
نقـش دولـت در ایـن امـر بیش ازپیـش رو بـه کاهـش بـوده و نقش شـرکت های بـزرگ و شـرکت های نوپای 
کوچـک به سـرعت رو بـه افزایـش اسـت. ولـی در ایـران، بـه دلیـل نداشـتن نقشـه راهـی بـرای تولیـد علـم 
کنـد، شـاید نتـوان  کـه بتوانـد خـود را بـا شـتاب تحـول ایـن دو حـوزه در لحظـه هماهنـگ  و تکنولـوژی 
کسـب وکار بـرای توسـعه  کـه اگـر فضـای  کـرد. شـکی نیسـت  کمرنـگ  نقـش دانشـگاه را در ایـن زمینـه 
بخـش خصوصـی همـوار شـود و ایـن بخـش فرصتـی بـرای رقابـت در بازارهـای جهانـی بیابـد، به اجبـار 
کاربـردی و توسـعه ای و سـرانجام  بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز بـازار بـه نـوآوری دم افـزون، بـه پژوهش هـای 
کنونـی، بخـش مهمـی از وظیفـه تولیـد علـم و  بـه پژوهش هـای بنیـادی رو خواهـد آورد. ولـی در شـرایط 
تکنولـوژی بـر عهـده دانشـگاه اسـت. تدویـن راهبردهـای کارسـاز بـرای برقـراری رابطـه پویـا بـا بنگاه های 

صنعتـی و تبدیـل چالش هـای آن هـا بـه پروژه هـای پژوهشـی بـرای هـر دو طـرف سـازنده خواهـد بـود.
دوم، تأثیـر قاطـع تکنولوژی هـای نویـن بـر آموزش اسـت. در میان تکنولوژی هـای دیجیتال،  هوش 
بـرای  کاربردهـای بسـیاری  کوانتومـی  کامپیوتـر  مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و یادگیـری عمیـق و 
ارتقـای کیفیـت آمـوزش دارنـد. با اسـتفاده از هوش مصنوعی، نابرابری آموزشـی را می تـوان کاهش داد 
کرونـا،  کـرد.  کـودکان و جوانـان فراهـم  و در مناطـق محـروم ایـران، عالی تریـن سـطح از آمـوزش را بـرای 
کـرد. ایـن نـوع آمـوزش، سـاختار  اسـتفاده از آمـوزش مجـازی را بـر همـه جهـان از جملـه ایـران تحمیـل 
دانشـگاه و آمـوزش عالـی را بـرای همیشـه تغییـر می دهـد. امـارات متحـد عربـی، وزارتخانـه ای بـرای 
کوانتومی، پژوهش علمی را وارد عرصه تازه ای خواهد  کامپیوتر  کرده است.  هوش مصنوعی تأسیس 
کمـک آن پیچیده تریـن پدیده هـا را می تـوان بـا اسـتفاده از حجـم عظیـم داده هـای موجـود،  کـرد. بـا 
نه تنهـا  کـه  اسـت  دیگـری  تکنولـوژی  سـه بعدی،  چاپگـر  کـرد.  تحلیـل  و  شبیه سـازی  مدل سـازی، 
اقتصـاد، بلکـه آمـوزش عالـی را بـه چالش می خواند. کاربرد آن در همـه زمینه ها ازجمله معماری و در 
گون مانند پل، بسـیاری از رشـته های فنی - مهندسـی را دگرگون خواهد  سـاخت بنا و سـازه های گونا
کشـورها در حـال آماده سـازی خـود بـرای جـذب ایـن نـوآوری هسـتند. بـرای مثـال،  سـاخت. برخـی 
دوبی قصد دارد 25 درصد از سـاختمان های خود را تا سـال 2030 با چاپگر سـه بعدی بسـازد. معرفی 
سـایر تکنولوژی هـا در ایـن نوشـته نمی گنجـد.  پرسـش اساسـی ایـن اسـت:  تهدیدهـا و فرصت هـای 
کمـک می کنـد تـا  کدام انـد؟ خـرد تکنولوژیـک بـه مـا  تکنولوژی هـای نویـن بـرای نظـام آمـوزش عالـی، 
کنیـم و  به جـای واکنـش انفعالـی در برابـر پدیده هـای تکنولوژیـک، بـه شـیوه ای فعـال بـا آن هـا برخـورد 

هزینه هـای همگامـی بـا شـتاب تحـول تکنولـوژی را کاهـش دهیـم.

گاهی خردمندانه ۳. زمان آ
گاهی، سه عنصر مهم دارد که فرایند تحلیلی پیوسته ای را تشکیل می دهند: ِخَرد زمان آ

گذشـته ایـران و جهـان به ویـژه تاریـخ  1. شـناخِت بـدون پیـش داوری و حقیقت جویانـه تاریـخ 
آمـوزش عالـی در ایـراِن معاصـر )سـه دوره پهلـوی اول و دوم و دوره پـس از انقـالب( و مسـیر تحـول 
کـه نظـام حکمرانـی در هـر دوره بـرای  آن. هـدف، ارزیابـی بـدون جانـب داری رهیافت هایـی اسـت 
آمـوزش عالـی در پیـش گرفـت و بررسـی دقیـق نتایـج برنامه هـای اجرایی و طرح این پرسـش اسـت که 
کـدام مشـکل اجتماعـی زمانـه خـود اتخـاذ شـدند. در واقـع، بـا ایـن تحلیـل  آن رهیافت هـا بـرای رفـع 
تاریخـی خواهیـم فهمیـد آمـوزش عالـی در تعامـل با واقعیت اجتماعـی در هر دوره چگونـه مأموریت و 
کرده و برای تحقق آنچه نوع سیاست ها و برنامه هایی را تدوین و اجرا  فلسفه وجودی خود را تعریف 
کـه دوره پـس از انقـالب بـه چنـد دوره تقسـیم شـود. سـال های نخسـت  کـرده اسـت. شـاید الزم باشـد 
کـه آن را از دوره هـای بعـدی متمایـز می سـازد. هـدف واکاوی و  پـس از انقـالب ویژگـی خاصـی دارد 
کـه روشـن می سـازد بـرای حرکـت از وضـع موجـود بـه آینـده،  دسـتیابی بـه تصویـری اسـت از حقیقـت 

شناخِت بدون پیش داوری و 
گذشته  حقیقت جویانه تاریخ 

ایران و جهان به ویژه تاریخ 
آموزش عالی در ایراِن معاصر 

)سه دوره پهلوی اول و 
دوم و دوره پس از انقالب( 

و مسیر تحول آن. هدف، 
ارزیابی بدون جانب داری 

که  رهیافت هایی است 
نظام حکمرانی در هر دوره 

برای آموزش عالی در پیش 
گرفت و بررسی دقیق نتایج 

ح  برنامه های اجرایی و طر
که آن  این پرسش است 

کدام  رهیافت ها برای رفع 
مشکل اجتماعی زمانه خود 

اتخاذ شدند. در واقع، با 
این تحلیل تاریخی خواهیم 

فهمید آموزش عالی در تعامل 
با واقعیت اجتماعی در هر 

دوره چگونه مأموریت و 
فلسفه وجودی خود را تعریف 

کرده و برای تحقق آنچه نوع 
سیاست ها و برنامه هایی را 

کرده است. تدوین و اجرا 
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چـه تدبیـری بایـد در پیـش گیریـم. ایـن شـناخت بایـد در چارچـوب یـک پـروژه تعریـف شـود. و تیمـی 
از اندیشـمندان و پژوهشـگران بی طـرف آن را اجـرا کننـد. یافتـن پاسـخ بـرای چند سـؤال مهـم ضروری 
اسـت: در هر دوره، چه سیاسـتی اتخاذ شـد؟ پیش فرض های بنیادی آنچه بود؟ چه هدفی را دنبال 

کـدام الگـوی توسـعه پیـروی می کـرد؟ می کـرد؟ چـه تصویـری از جامعـه آرمانـی داشـت؟ از 
2. عنصر دوم، شـناخت واقع بینانه زماِن حال و وضع موجود اسـت. بر اسـاس فهم به دسـت آمده 
از تحلیـل تاریخـی می تـوان بـه سـراغ بررسـی علمـی وضـع موجـود رفـت. نخسـت بایـد از وزارتخانـه 
شـروع کـرد. فلسـفه وجـودی ایـن وزارتخانـه چیسـت؟ آیـا هنـوز به چنیـن دسـتگاه عظیـم و هزینه خوار 
کارآمـد  کوچـک و  کشـورها بـه دپارتمانـی  کـه ماننـد برخـی از  گسـترده ای نیـاز داریـم؟ بهتـر نیسـت  و 
گـردد؟ اصـواًل  کیفیـت آمـوزش  تبدیـل شـود و بودجـه آن صـرف پیشـرفت علـوم و تکنولـوژی و بهبـود 
ایـن وزارتخانـه در ایـن دوره خـاص چـه نقشـی بر عهـده دارد؟ این نقش با توجه به شـرایط کنونی ایران 
و جهـان تـا چـه حـد موجـه اسـت؟ سـازمان اجرایـی آنچـه نقص هـا و چـه نقـاط قوتـی دارد؟ نیازهـای 
کدام انـد؟ چگونـه می تـوان ایـن نیروهـا را بـرای  کدام انـد؟ نیروهـای بازدارنـده تحـول  بهبـود و تحـول 

تحـول بـه خدمـت گرفـت و یـا از میـان برداشـت؟
پـس از بررسـی فـوق، بایـد بـه سـراغ دانشـگاه رفـت. تصویـری روشـن از مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه 
کـه بـر اسـاس نیـاز بـه حرکـت  کـرد. معیارهایـی  دسـت آورد و معیارهایـی بـرای ارزیابـی آن هـا تدویـن 
کـه ایـن معیارهـا به تناسـب  از وضـع موجـود بـه آینـده مطلـوب تعییـن شـده باشـند. شـاید الزم باشـد 
کـه دانشـگاه در آن حضـور دارد،  واقعیت هـای اجتماعـی و نیازهـای توسـعه ای هـر منطقـه و شـهری 
تدویـن شـوند. ایـن ارزیابـی بایـد دقیـق و علمـی باشـد. چنـد پرسـش اساسـی می توانـد راهنمـای مـا 
باشـد: بـا توجـه بـه شـرایط ایـران و جهـان و بـا نـگاه بـه آینـده، دانشـگاه چـه معنایـی خواهـد داشـت؟ 
کـز آمـوزش  چـه نقشـی در توسـعه ملـی و تحـول اجتماعـی می توانـد بـر دوش گیـرد؟ بـا دانشـگاه ها و مرا
کرد؟ نقاط قوت و ضعف هرکدام چیسـت؟ چگونه می توان هر یک را متحول  عالی موجود چه باید 
سـاخت؟ در فضـای ملـی و جهانـی چـه نـوع تهدیدهـا و فرصت هایـی بـرای تحـول دانشـگاه وجـود 

کـه بایـد بـا دقـت طراحـی و اجـرا شـود. دارد؟ شـناخت وضـع موجـود نیـز پـروژه ای اسـت 
3. عنصـر سـوم، تعریـف چشـم انداز مطلـوب از آینـده اسـت. بر اسـاس فهمی که از جایـگاه ایران 
یـم، و بـا توجـه بـه درس هایی که از تحلیل تاریخی آموخته ایم و بر اسـاس درکی  در منطقـه و جهـان دار
یـم و بـر پایـه یافته هـای شـناخت وضـع موجـود،  کـه از واقعیت هـای تکنولـوژی و سـیر تحـول آن دار
کـه بـرای تحققـش بایـد  کـرد. ایـن آن چشـم اندازی اسـت  تصویـری از دانشـگاه آینـده می تـوان ترسـیم 
گام برداشـت. با این فرض که واقعیت هایی که بر اسـاس آن این چشـم انداز ترسیم شـده، سـیال اند و 

در حـال تغییـر. ایـن تغییـرات بایـد رصـد شـوند و چشـم انداز بـر اسـاس آن اصـالح گردد.
 بدیـن ترتیـب ضـرورت داشـتن سـازوکاری سـازمانی بـرای پاسـخگویی بـه ایـن نیاز خـود را نمایان 
کـه بـا رهیافـت سیسـتمی و  می سـازد. شـاید ایـن سـازوکار را بتـوان مرکـز مطالعـات راهبـردی نامیـد 
رویکرد آینده نگری، و با اسـتفاده از زیرسـاخت تکنولوژی پیشـرفته در دفتری کوچک با حضور چند 
کار خـود قـرار  کارشـناس برجسـته و بـا پرهیـز از هـر نـوع دیوان سـاالری، بتوانـد مطالعاتـی را در دسـتور 

کـه بـه نمونـه ای از آن در ایـن نوشـتار اشـاره شـد. دهـد 
کـه مـا را بـه دو ابرمهـارت مجهـز  اتخـاذ رویکـردی متدیـک و سیسـتماتیک ایـن حسـن را دارد 
می کنـد کـه از آن بهـره چندانـی نبرده ایـم: مهـارت یادگیـری از تجربه، و مهارت تبدیـل دانش به کاربرد 
بـرای حـل معضـالت اجتماعـی. بـه نسـل آینـده یـاد دهیـم کـه برخـالف مـا، هـر تجربـه ای را در محـک 
بازاندیشـی قـرار دهـد و از خطاهـا و موفقیت هـای آن درسـی بیامـوزد بـرای اصـالح مسـیری کـه تعریـف 
کـرده اسـت. همچنیـن بـه آن هـا بیاموزیـم چگونـه آموخته های خـود را بـه کاربرد تبدیل کننـد و ضمن 
کارسـاز بـرای معضـالت پیچیـده  تولیـد دانـش تـازه، از ایـن دانـش بـرای خلـق راه حل هـای بدیـع و 

جامعـه ایـران اسـتفاده کننـد.

که  به نسل آینده یاد دهیم 
برخالف ما، هر تجربه ای را در 
محک بازاندیشی قرار دهد و 
از خطاها و موفقیت های آن 
درسی بیاموزد برای اصالح 

مسیری که تعریف کرده است. 
همچنین به آن ها بیاموزیم 
چگونه آموخته های خود را 

کنند و ضمن  کاربرد تبدیل  به 
تولید دانش تازه، از این دانش 

برای خلق راه حل های بدیع و 
کارساز برای معضالت پیچیده 

جامعه ایران استفاده کنند.
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کرمی  ▪ موسی ا

ضرورت بازاندیشی فلسفه و انگاره دانشگاه

استاد فلسفه  ▪

▪  musa.akrami@gmail.com

کـه پژوهـش و بررسـی دربـاره فرهنـگ دانشـگاهی در زمـره  گذشـته فـزون بـر اعضـای هیئت علمـی نهادهایـی  اشـاره: در چنـد سـال 
گـون، از جملـه جامعه شناسـی و انسان شناسـی و فلسـفه، نیـز پـای  گونا وظایـف آن هـا اسـت، شـمار دیگـری از اسـتادان رشـته های 
کتاب هـا، مقاله هـا، و  گذاشـته اند، و حاصـل زحمـات آنـان انتشـار  در عرصـه بیـان دغدغه هـای خـود در زمینـه فرهنـگ دانشـگاهی 
مصاحبه هـا و همچنیـن برگـزاری همایش هـای تخصصـی بـوده اسـت، چنان کـه بی هیـچ تردید می تـوان گفت در حال حاضر شـتاب 
کرد ایران  که شـاید بتوان ادعا  کشـورها اسـت، به گونه ای  و همچنین نرخ تولید فکری در این زمینه در ایران بسـی بیشـتر از بسـیاری از 

در ایـن زمینـه احتمـااًل مقـام نخسـت را دارد.
گـذرا بـه انتشـارات پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، و همچنین مؤسسـه پژوهش و برنامه ریـزی آموزش عالی  نگاهـی 
کـه دو همایـش ملی بـزرگ در این زمینه برگـزار کرده و مجموعـه مقاالت دومین  و چنـد نهـاد ذی ربـط دیگـر )ازجملـه دانشـگاه بیرجنـد 
همایـش آن، بـا همـکاری پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، در آذرمـاه 1398 در بیش از هزار صفحه منتشـر شـده اسـت(، 

یـادی مقالـه در مجـالت دارای رتبـه علمی-پژوهشـی از سـوی دیگـر، به آسـانی مؤید ادعای باال اسـت. از یک سـو، و شـمار ز
گـون در آموزش وپرورش دانشـگاهی  گـون فرهنگ دانشـگاهی، با افزایش فسـادهای گونا به مـوازات ایـن توجـه فزاینـده بـه ابعـاد گونا
گـون فرهنـگ دانشـگاهی نشـان می دهنـد دانشـگاه های مـا با  کثـر شـاخص های مرتبـط بـا ابعـاد گونا کـه امـروزه ا روبه روییـم، به گونـه ای 

کـه ممکـن اسـت بـه زودی نهـاد دانشـگاه در کشـور دچار بن بسـت ها و ورشکسـتگی های خطرآفرینی شـود. ینـد  بحرانـی روبه رو
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آسیب شناسـی  و  دانشـگاهی  فرهنـگ  بـه  توجـه  و  دانشـگاهی  فسـاد  رشـد  میـان  تـوازی  ایـن 
آن از سـوی شـماری از دلسـوزان از یک سـو نشـان دهنده وجـود بحـران اشاره شـده و از سـوی دیگـر 
بـا چنیـن شـرایطی می تـوان  پیونـد  بـه آسیب شناسـی اسـت. در  توجـه  امـر خجسـته  نشـان دهنده 
پرسـید آیـا ایـن آسیب شناسـی سـرانجام راه بـه تشـخیص درسـت بیمـاری نهـاد آمـوزش عالـی و، 

یـا نـه؟ سـرانجام، درمـان آن می بـرد 
1. نمونـه ای از رونـد افـت کیفـی دانشـگاه در سـطح کشـور. با ارج گذاری به نگرانی های شـماری 
باوجودایـن  پرسـید  می تـوان  دانشـگاهی،  فسـاد  درمـان  و  آسیب شناسـی  راسـتای  در  اسـتادان  از 
نگرانی هـا و چنـان حجـم عظیمـی از تولیـدات فکـری در آسیب شناسـی بـروز فسـاد در دانشـگاه، 
چـرا مـا نه تنهـا شـاهد به شـوندگی وضـع فرهنـگ دانشـگاهی نیسـتیم بلکـه، بنـا بـر شـواهد بسـیار، 
گـون فرهنـگ دانشـگاهی روبه روییـم؟  گونا ک سـیر نزولـی در ابعـاد  گفـت مـا بـا رونـد شـتابنا می تـوان 
هیئت علمـی  )عضـو  مرجائـی  هـادی  دکتـر  سـخنرانی  بـه  را  خواننـدگان  توجـه  نمونـه  به عنـوان 
مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی( در سـومین نشسـت از سلسـله نشسـت های مجـازی 
همـکاری  بـا  بیرجنـد  دانشـگاه  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معاونـت  سـوی  )از  دانشـگاهی«  »فرهنـگ 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی( جلب می کنم. ایشـان در سـخنرانی خـود، با عنوان 
را دربـاره هشـت سـاحت  قابل توجهـی  آمـاری  پژوهـش  نتیجـه  »مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه«، 
مسـئولیت اجتماعـی در دانشـگاه تهـران، به عنـوان دانشـگاه مـادر و حائـز رتبـه نخسـت کشـور، بیان 
کـه نشـان دهنده نمـره  کردنـد. میانگیـن نمـره بـرای جمعیـت آمـاری ایشـان 35 از 100 بـوده اسـت، 
مسـلمًا  اسـت.  هندوسـتان،  متوسـط  سـطح  دانشـگاه های  بـا  مقایسـه  در  حتـی  مـردودی،  پاییـن 
دانشـگاه های  از  برخـی  و  غیرانتفاعـی  دانشـگاه های  و  نـور  پیـام  دانشـگاه  بـرای  میانگیـن  ایـن 
کـی  آزاد اسـالمی وضـع حا از واحدهـای دانشـگاه  کوچک تـر دیگـر اسـتان ها و همچنیـن شـماری 
کـه رونـد  از وضـع بـس فاجعه آمیزتـری اسـت. هشـدار نگران کننـده ایـن پژوهشـگر ارجمنـد ایـن بـود 

مسـئولیت پذیری اجتماعـی دانشـگاهی در همـه ابعـاد و سـاحات سـیر نزولـی دارد.
2. لـزوم پرسـش از چرایـی و ضـرورت توجـه بـه علـت یـا حرکـت از معلـول بـه علت. چـرا ما دچار 
بـا  بنیـادی در پیونـد تنگاتنـگ  ایـن دو پرسـش  کـرد.  بایـد  چنیـن وضعـی بحرانـی شـده ایم و چـه 
یکدیگرنـد و از پاسـخگویی بـه پرسـش نخسـت و توجـه بـه »اصل دلیل« یا »دلیل هسـتی« دانشـگاه 

می تـوان راه برون رفـت از ایـن وضـع بحرانـی را نشـان داد.
به نظر نگارنده بیشـتر اندیشـه ورزان فرهنگ دانشـگاهی کشـور، دسـت کم آن گونه که از نوشـته ها 
کارنامه  گون فسـاد دانشـگاهی  گونا و سـخنان علنی آنان برداشـت می شـود، در ذکر انواع جلوه های 
مثبتـی دارنـد. ولـی آنچـه آنـان نوشـته یا گفته اند بیشـتر یا بیان معلول ها بوده اسـت نـه بیان علت ها 

یا علت شناسـی دقیقی صورت نگرفته اسـت.
کشـور. همـه دلسـوزان نسـبت بـه حـال و آینـده دانشـگاه  کنونـی دانشـگاه در  آشـنایی بـا وضـع 
کنونـی  وضـع  از  راسـتین تری  چـه  هـر  درک  بـه  همه جانبـه  دقیـق  تحلیـل  و  بررسـی  بـا  موظف انـد 
کـه بـرای آن منظـور شـده اند دسـت  کیـف نقش پـردازی آن در پیونـد بـا وظایفـی  کـم و  دانشـگاه و 
کـز  یابنـد. امـروزه مـا بـا پدیـده تـوده ای شـدن دانشـگاه و سـیطره کمیـت در تأسـیس دانشـگاه ها و مرا
کـه فعالیت های آموزشـی و پژوهشـی آن ها روزبه روز از محتوا تهی شـده اند  آمـوزش عالـی روبه روییـم 
و آنچه برجسـتگی یافته اسـت صورت فعالیت دانشـگاهی در چارچوب بوروکراسـی موجود اسـت. 
البتـه اوضـاع اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی انگیـزه تحصیـالت دانشـگاهی را، به ویـژه در میـان 

کنونـی نمی گنجـد. کـه پرداختـن بـه آن در حوصلـه بحـث  کاهـش داده اسـت،  پسـران/مردان 
کـه پـس از پیـروزی انقـالب آمـوزش در همـه سـطوح ابتدایـی و  بی گمـان ضـرورت داشـته اسـت 
گسـترش  متوسـطه و عالـی، و همچنیـن در رشـته های جدیـد مرتبـط بـا مقتضیـات ملـی و جهانـی 
کیفـی قابل توجهـی را در برخـی از رشـته ها  کمـی تحصیـالت دانشـگاهی بی گمـان رشـد  یابـد. رشـد 

با ارج گذاری به نگرانی های 
شماری از استادان در راستای 
آسیب شناسی و درمان فساد 

دانشگاهی، می توان پرسید 
باوجوداین نگرانی ها و چنان 

حجم عظیمی از تولیدات 
فکری در آسیب شناسی 

بروز فساد در دانشگاه، چرا 
ما نه تنها شاهد به شوندگی 

وضع فرهنگ دانشگاهی 
نیستیم بلکه، بنا بر شواهد 

بسیار، می توان گفت ما با روند 
ک سیر نزولی در ابعاد  شتابنا
گون فرهنگ دانشگاهی  گونا

روبه روییم؟ 
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نیـز همـراه داشـته اسـت چنان که ما آن رشـته ها شـاهد تربیت متخصصـان توانمندی بوده ایـم. ولی با 
گزینش اسـتاد و دانشـجو تا دخالت  گون، از شـیوه  گونا سیاسـت گذاری های نادرسـت در زمینه های 
کمیـت در برنامه هـای رشـته ها و تغییـر در محتـوای دروس و تجـاوز به سـاحت آزادی  بیش ازانـدازه حا
کیفـی آمـوزش و  کاهـش ارزش  کمیـت و  حداقلـی دانشـگاهی آنچـه روزبـه روز اهمیـت یافـت رشـد 
پژوهش و مدارک دانشگاهی در انواع رشته های کشور، به ویژه از زمانی بود که دولت ها و بنیادگذاران 
دانشـگاهی های خصوصـی کوشـیدند دانشـگاه ها را، بـه هـر میـزان از امکانـات موجـود، به مؤسسـات 
کـه درآمـد خـود را از مشـتریان رنگارنـگ دریافـت می دارنـد و الجـرم اسـیر  کننـد  اقتصـادی ای تبدیـل 

گـون  فرومایگـی و ابتـذال تقاضاهـای مشـتریانی شـدند کـه پـول یـا رانت هـای گونا
حکومتـی را بـرای دریافـت مـدرک دانشـگاهی هزینـه می کننـد.

3. بازگشـت به فلسـفه یا انگاره یا »دلیل هسـتی« دانشـگاه. دانشـگاه 
همـواره تجلـی آمـوزش و پژوهـش در همـه عرصه هـای شـناخت نظـری و 

عملـی و صناعـی )شـامل همـه دسـتگاه های بـاور مدعـی شـناختی چـون 
علـم )از علـوم طبیعـی تـا علوم اجتماعی( فلسـفه و دین و عرفان و اسـطوره، 

مقطـع  هـر  در  فنـاوری(  و  هنـر  و  اقتصـاد  و  سیاسـت  و  اخـالق  همچنیـن  و 
دانشـگاه )چـون  پیشـامدرن  نمونه هـای  از  هـرگاه  اسـت.  بـوده  کشـور  هـر  یخـی  تار
گندی شـاپور و نظامیه هـای جهـان  کادمـی افالطـون و لوکیـوم ارسـطو و دانشـگاه  آ
کنیـم )کـه البتـه هرکـدام فلسـفه یـا دلیـل هسـتی ویـژه خـود را  اسـالم( چشم پوشـی 
دوران  ایـن  درون  در  و  مـدرن  دوران  آسـتانه  در  جدیـد  دانشـگاه های  داشـته اند( 

پدیـد آمـده و موتـور فکـری جامعـه مـدرن بوده انـد و، البتـه برحسـب مقتضیات رشـد 
کـرده و تحـول یافته انـد. گـون رشـد  گونا جامعـه، به گونـه ای درخـور یـا ناَدرخـور، در ابعـاد 

کـه در دسـتگاه فکـری جامعـه غـرب پدیـد آمـد و دیگـر  آن »انـگاره / ایـدٔه دانشـگاه«، 
بـرای  گرفتنـد، هـدف و سـاختاری و شـیوه عملـی را  از آن الگـو  یـا دیـر،  کشـورها نیـز، زود 

دانشگاه طرح ریزی کرد که همواره پابه پای تحوالت جامعه، هم در مقام علت و هم 
در مقـام معلـول، تحـول و تکامـل یافتـه اسـت. هرچنـد دانشـگاه برای کشـوری 

بـر بافتـار ضرورت هایـی در  کشـور مـا وارداتـی بـود ولـی به هرحـال،  چـون 
کشـاورزی تـا  گـون )از حوزه هـای ارتـش و پزشـکی و  گونا زمینه هـای 

کوشـید  یاضیـات و مهندسـی(  علـوم طبیعـی و علـوم انسـانی و ر
حتی المقـدور خـود را بـا مقتضیات جامعـه تطبیق دهد و با همه 

ی  نیـرو و درعین حـال  یابـد  کیفـی دسـت  و  کمـی  رشـد  بـه  موانـع 
گون مدرنیسـم باشـد.  محرکـه فکـری تغییـر جامعـه در زمینه هـای گونا

بدین سـان دانشـگاه همـواره یـک نهـاد آموزشـی و پژوهشـی ضـروری بـرای 
هـر جامعـه، ازجملـه جامعـه ایرانـی بـوده اسـت.

کاسـتی های  کـه بـا همـه مسـائل و  یخـی  کشـور مـا )بـا تار اینـک دانشـگاه در 
مدرن سـازی  بـا  پیونـد  در  دسـت کم  کارکـرد،  و  سـاختار  و  هدف گـذاری  در  بنیـادی 

کشـور بایـد آن را نسـبتًا درخشـان دانسـت(، بـا بحـران رشـد عجیب الخلقـه ای روبـه رو شـده 
گونـه ای سـردرگمی  کـرده و در معـرض  کـه آن را از رشـد طبیعـی بازداشـته و حتـی آن را فلـج  اسـت 

کارکـردی قـرار داده اسـت. در چنیـن شـرایطی ضـروری اسـت بـه »فلسـفه  پاشـی  بوروکراتیـک و فرو
دانشـگاه« و »انـگاره ]= ایـدٔه دانشـگاه« و »دلیـل هسـتی« دانشـگاه بازگردیـم و بـه شـرایط ایجـاد آن، 

کنیـم. غایـت آن، شـرایط امـکان آن، و شـرایط رشـد آن توجـه 
در این میان، که اسـتادان فلسـفه و جامعه شناسـی و انسان شناسـی فرهنگی و دیگر رشته های 
نزدیـک بـه آن هـا نشـان داده انـد بیشـترین حساسـیت را در آسیب شناسـی نهـاد دانشـگاه و تحلیـل 
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و پدیدآیـی فسـاد در آن داشـته اند، همچنـان  و تحلیـل پیرامـون سرشـت دانشـگاه  و نظرپـردازی 
کانـون پژوهـش و بحـث دربـاره آسیب شناسـی بنیادیـن و بیـان  کـه همیـن اسـتادان  انتظـار مـی رود 

نسـخه های درخـور درمانـی را تشـکیل دهنـد.
از  الگوگیـری  بـا  دانشـگاه  نهـاد  درمانگـری  و  آسیب شناسـی  در  کشـور  فلسـفه ورزان  نقـش   .4
فیلسـوفان پـرآوازه دانشـگاه. نظـر بـه نقـش بنیادی فیلسـوفان و دوسـتداران فلسـفه در طراحی هدف 
کـه فیلسـوفان و دوسـتداران فلسـفه  کارکـرد نهـاد دانشـگاه، همچنـان ضـروری اسـت  و سـاختار و 
کـه در بنیادگـذاری دانشـگاه از نگـرش و  کنونـی مـا بـا درس آمـوزی از نظـر و عمـل کسـانی  در جامعـه 
یابـی هویـت دانشـگاه  تحلیـل و تبییـن فلسـفی برخـوردار بودنـد نقـش برجسـته را در بازاندیشـی و باز

کننـد. یـا دسـتیابی دانشـگاه بـه آن هویـت ایفـاء 
کـه دانشـگاه از هویتـی برخوردار اسـت و )یـا باید برخوردار باشـد( که  نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت 
دارای سرشـتی دوگانـه اسـت: ثابـت و متغیـر، مطلـق و نسـبی، ایسـتا و پویـا، فرازمانـی و زمانـه ای )یـا 
یخ منـد(، جهانـی / فراملـی و ملـی / محلـی / بومـی اسـت. ازایـن رو بخـش اعظـم  یخـی و تار فراتار
یـا بـه  کـرده  گفتـه و بعضـًا خـود عمـل  آنچـه فلسـفه ورزان بنیادگـذار یـا اصالحگـر دربـاره دانشـگاه 
دسـت دولـت عملـی شـده اسـت دربردارنـده مهم تریـن عناصـر ثابت و مطلـق و ایسـتا و فرازمانی )یا 
کشـور و دانشـگاه می توانـد بـه  یخـی( و جهانـی )یـا فراملـی( اسـت. تحلیـل مشـخص از وضـع  فراتار
یخ منـد( و ملی )یا محلی  یـده در درک عناصـر متغیـر و نسـبی و پویـا و زمانـه ای )یـا تار اندیشـه ورز ورز

و بومـی( یـاری رسـاند.
و  از سرشـت  برداشـت خویـش  پایـه  بـر  را  آموزشـی خـود  نهادهـای  ارسـطو  و  افالطـون  بی گمـان 
کیفیـت پـرورش افـکار افـراد بـرای ایفـای نقـش بهینـه در دولت شـهر بنیـاد گذاشـته اند. نـگاه آنـان به 
سیاسـت و اخالق و انسـان شـهروند مطلوب و آنچه باید بیاموزند از نوشـته های آنان آشـکار اسـت. 
 )universitas( کـه به درسـتی نام دانشـگاه به معنای جدیـد از میـان دانشـگاه های موجـود در جهـان 
کهن تریـن  بولونیـا  دانشـگاه  دارنـد  خـود  بـر  درجـه،  اعطـای  بـا  همـراه  عالـی  آمـوزش  هـدف  بـا  را، 
اسـت )تأسـیس در سـال 1088 مسـیحی(. پرداختـن بـه فلسـفه تأسـیس نخسـتین دانشـگاه های 
کـه همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهنـد فرصـت دیگـری را می طلبـد، ولـی به آسـانی  جهـان 
کسـفورد،  کـه بـرای نمونـه چهـار دانشـگاه نخسـت جهـان )دانشـگاه های بولونیـا، آ یافـت  می تـوان در
دانشـگاه  نمونـه،  بـرای  چنان کـه،  آمدنـد،  پدیـد  گسـترده ای  افـق  چـه  بـا  کمبریـج(  و  سـاالمانکا، 
کمبریـج ایـن شـعار را سـرلوحه فعالیـت خـود قـرار داد: »از ایـن مـکان مـا بـه روشـنگری و شـناخت 
کمبریـج،  کـه بـه بـاور شـماری از پژوهشـگران دانشـگاه  ارزشـمند دسـت می یابیـم.« بیهـوده نیسـت 
گـردد، ایـن  کـه همـه عوامـل تأثیرگـذار دست به دسـت هـم دادنـد تـا امـکان تحقـق شـعار آن فراهـم 
کـرده اسـت. در تـداوم تأسـیس هدفمنـد دانشـگاه  دانشـگاه بیشـترین نقـش را در تغییـر جهـان ایفـا 
در انگلسـتان قرن هـا بعـد دانشـگاه یـو سـی آل، بـا الهام گیـری از اندیشـه های لیبرال-سـکوالر جرمی 
بنتـم پدیـد آمـد و بـر پایـه هدف گـذاری خـود ایـن شـعار را پذیرفت: »بگـذار همه کسـانی بیایند که بر 

پایـه شایسـتگی سـزاوار بیشـترین پاداش انـد«.
سـنت فلسـفی اومانیسـتی آلمان تأثیر بسـیار در بازتعریف و هویت بخشـی به دانشـگاه داشت. 
بـزرگان زیـر  یـم، بازخوانـی اندیشـه و نگـرش  از تأثیـر آموزه هـای پروتسـتانی مارتیـن لوتـر بگذر هـرگاه 
کـه طـرح نهـاد دانشـگاه را  بـرای مـا،  یـا اصـالح نهـاد دانشـگاه همچنـان می توانـد  دربـاره تأسـیس 
کان فکـری آنـان  کـه بـا اندیشـه های آنـان یـا اندیشـه های نیـا کرده ایـم  ضرورتـًا از جوامعـی اقتبـاس 
یـش، یوهـان ولفگانـگ فـون  کانـت، فریدر گرفته انـد، آموزنـده و الهام بخـش باشـد: ایمانوئـل  شـکل 
فـون هومبولـت،  یلهلـم  و فیشـته،  گوتلیـب  یوهـان  فـون شـلینگ،  یـوزف  یلهلـم  و یـش  فریدر گوتـه، 
دانشـکده  و  عقـل  نقـش  و  دانشـگاه  دربـاره  خـود  اندیشـه های  کانـت  اشـالیرماخر.  یـش  فریدر و 
متـن سـنت  بـر  او،  کـرد.  بیـان  )پاییـز 1798(  دانشـکده ها«  مهـم »هم سـتیزی  کتـاب  در  را  فلسـفه 

هرچند دانشگاه برای کشوری 
چون کشور ما وارداتی بود 

ولی به هرحال، بر بافتار 
ضرورت هایی در زمینه های 

گون )از حوزه های ارتش  گونا
و پزشکی و کشاورزی تا 

علوم طبیعی و علوم انسانی 
و ریاضیات و مهندسی( 

کوشید حتی المقدور خود را با 
مقتضیات جامعه تطبیق دهد 
کمی و  و با همه موانع به رشد 
کیفی دست یابد و درعین حال 

نیروی محرکه فکری تغییر 
گون  جامعه در زمینه های گونا

مدرنیسم باشد. بدین سان 
دانشگاه همواره یک نهاد 

آموزشی و پژوهشی ضروری 
برای هر جامعه، ازجمله جامعه 

ایرانی بوده است.
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کـه در افـق انقـالب فرانسـه بـه دموکراتیسـم  یسـم ویـژه ای  عقل گرایی-انتقـادی و لیبرالیسم-سکوالر
یلهلـم دوم، بـر شـده بـود بـه اسـتدالل  یـش و کسـی چـون فریدر و جمهوری خواهـی، آن هـم در دوران 
دربـاره ضـرورت اسـتقالل عقـل و فلسـفه و نظـارت آن هـا بـر دانشـگاه و دیگـر رشـته های دانشـگاهی 

پرداخـت.
که بر پرورش و بالندگی فرد انسانی  سنت اومانیسم-ایدئالیسم آلمانی )و به ویژه نواومانیسمی 
که خواسـتار صلح و عدالت در روابط انسـانی و تبادالت فرهنگی اسـت  - به مثابه شـهروند جهان 
ید( نقشـی شـگرف در ارتقای جایگاه پرورشـی دانشـگاه و اسـتقالل آن داشـت. اوج  کید می ورز - تأ
یاری بهر این سـنت به هویت یابی ویژه دانشـگاه اندیشـه های هومبولت، با اصول هشـتگانه پرآوازه 
کـه بـرای اجـرای آن هـا بکوشـد. او بـا بـاور  کـه حتـی حکومـت اقتدارگـرای پـروس پذیرفـت  او اسـت 
بـه خودآیینـی فـرد بـرای تعییـن سرنوشـت خویـش بـا بهره گیـری از عقـل و مسـئولیت پذیری عقالنـی 
اصـل آغازیـن خـود بـرای دانشـگاه را »اسـتقالل و خودآیینی بـا همان معنای کانتی دانسـت. اصول 
و  یـد،  فرو نیچـه،  مارکـس،  هـگل،  چـون  پـرآوازه ای  فیلسوف-دانشـمندان  را  دانشـگاه  هومبولتـی 
اینشـتین سـتوده اند. در روزگار ما یورگن هابرماس در رأس سـتایندگان و مروجان این اصول اسـت. 
کسـونی ایـن اسـتقالل خواهی دانشـگاهی به گونه ای دموکراسـی  مدافعـان در سـنت لیبرالـی انگلوسا
یـاد ضامـن اساسـی حفـظ و ارتقـای هویـت دانشـگاه در  کـه تـا حـد ز کادمیـک تبدیـل شـده اسـت  آ

چارچـوب همـان انـگاره یا ایده اساسـی دانشـگاه اسـت.
کـه همچنـان بایـد اسـتقالل دانشـگاهی مبتنـی بـر دموکراتیسـم در  نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت 
نظـام  هـر  شـالوده  را  اسـتاد  و  دانشـجو  بـرای  آن  امکانـات  از  یکسـان  برخـورداری  و  دانشـگاه  اداره 
کـه فسـاد نتوانـد در آن راه یابـد. در ایـن نظـام دانشـگاهی شایسـتگی  کارآمـدی دانسـت  دانشـگاهی 
که دغدغه سـالمت دانشـگاه را  که حرف اول را می زند. آن عده از اسـتادان فلسـفه  راسـتین اسـت 
دارنـد بایـد بـرای تبییـن هـر چـه دقیق تـر اسـتقالل و دموکراتیسـم دانشـگاهی برخیزنـد و بـا تشـخیص 

دقیـق بیمـاری دانشـگاه و علـت ایـن بیمـاری بـرای سـالمت آن بکوشـند.

نگارنده بر این باور است 
که همچنان باید استقالل 

دانشگاهی مبتنی بر 
دموکراتیسم در اداره دانشگاه و 

برخورداری یکسان از امکانات 
آن برای دانشجو و استاد را 

شالوده هر نظام دانشگاهی 
کارآمدی دانست که فساد 

نتواند در آن راه یابد. در این 
نظام دانشگاهی شایستگی 
که حرف اول  راستین است 

را می زند. آن عده از استادان 
فلسفه که دغدغه سالمت 
دانشگاه را دارند باید برای 

تبیین هر چه دقیق تر استقالل 
و دموکراتیسم دانشگاهی 

برخیزند و با تشخیص دقیق 
بیماری دانشگاه و علت این 

بیماری برای سالمت آن 
بکوشند.
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میثم سفیدخوش  ▪

»بر هر یک از افراد اهل ایران از شاهزادگان و وزرا و صاحبان مناصب و تجار و اهل 
حرفه الزم است که اوالد خود را بی تربیت نگذاشته و مشغول این علوم کنند«

اعتضاد السلطنه

درآمد: طرح پرسش دربارٔه نسبت دانشگاه و فرهنگ
»واژه های محترم« همیشه لزومًا درون مایه ای چنان باارزش ندارند که الزم باشد در هر شرایطی آن ها را در هر ترکیبی به کار بریم. »فرهنگ« 
و »فرهیختگی« از همین دست واژه ها هستند که همیشه و به ویژه در پیوند با »کنش دانشگاهی« محترم به نظر می رسند و کسی احتمااًل 
کشیده یا رها ساختن آن را پیشنهاد دهد. در ایران مدرن در  که پیوند ارزشمند فرهنگ و دانشگاه را به چالش  کرد  جسارت نخواهد 
همان هنگاِم برپایِی دارالفنون این واژه و واژه های هم معنای آن مانند »تربیت« و »ادب« حتی برای اهل سیاست هم »حساسیت برانگیز« 
بوده اند و به نحوی نسبت به آن ها نگرانی وجود داشته است. رینگر شواهد زیادی می آورد برای نشان دادن اینکه از همان زماِن عباس 
میرزا و سیاسیوِن پس از او، نسبت به نوعی تهاجم فرهنگی در اثر آموزش های نظام جدید تعلیمی چه حساسیت هایی وجود داشته 
است. شخص عباس میرزا نوعی »پیوست فرهنگی« در برنامٔه اصالحات آموزشی تدارک می بیند تا از تغییر فرهنگی در ظاهر و باطن 
که در برخورد بر سر اصالحات نظام  کند: »از لحن و نوع بگومگوهایی  کند یا شاید هم اهل نگرانی دراین باره را آرام  متعلمان جلوگیری 
جدید به کار می رفت معلوم است که چه موافقان و چه مخالفان به ارزش عظیم احساسی و نمادِی سنت های فرهنگی ایرانی و اسالمی 

گره فرهیختگی دانشگاهی شدن و 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  ▪

 ▪  m_sefidkhosh@sbu.ac.ir 
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که این درهم تنیدگی و حساسیت  کنون به نظر می رسد  واقف بودند« )رینگر، 58(. از آن هنگام تا
هرگز کم رنگ نشده یا از میان نرفته است بلکه در مجموع پهنا و ژرفا هم یافته است. تقویت توجه به 
کز فرهنگی درون دانشگاه و تأسیس و طراحی  نسبت میان فرهنگ و دانشگاه، آرام آرام به طراحی مرا
نهادی رسمی به عنوان رکنی از ارکان دانشگاه در اندازٔه »معاونت فرهنگی دانشگاه« منجر شده است 
تا حفظ و تقویت آن »پیوست فرهنگی« به نحو سازمانی و رسمی هم ضمانت شود. افزون بر چنین 
نهادی، در فرایند ارزیابی استادان، افزون بر معیارهای آموزشی و پژوهشی، چند سالی است معیار 
مستقل فرهنگی هم دخالت رسمی یافته است و حتی حق »وتو« هم پیداکرده است چنان که گویی 
که ِاشکال  گفته اند  کاری است »نه ـفرهنگی«. برخی  کار پژوهشی و آموزشی استادان و دانشجویان 
تأسیس چنین نهادهایی این است که در نبود تعریف روشنی برای »فرهنگ«، این مفهوِم گنگ تنها 
کنند )کاظمی،30(. این سخِن  کنترل  بهانه ای است به دست اقتدارگرایان تا دانشگاهیان را بیشتر 
کمابیش داللتی ایدئولوژیک داشته و دارد،  بی راهی نیست و در تمام این چند دهه مفهوم فرهنگ 

گرایان )!( هم از گنگی این مفهوم بهره ها برده اند. ولی باید در نظر داشت که اقتدارنا
کمابیش بر  که به هرروی همٔه جریان ها و دسته های مدرن  که روشن است این است   چیزی 
ضرورت پیوند دانشگاه و فرهیختگی انگشت تأیید می گذارند. در واقع گویی اصل ضرورِت فرهنگی 
که  کنش دانشگاهی مطلقًا پذیرفتنی است و این در جایی  بودن دانشگاه به عنوان یکی از مقّومات 
که تعبیِر روشنی از فرهیختگی وجود ندارد غریب به نظر می رسد.  کمابیش تصریح دارند  همگان 
که  اکنون پس از سال ها احساس بداهت دربارٔه ارزش بی چون وچرای این پیوند، وقت آن فرارسیده 
مشروعیت و جوانب آن را بااحتیاط و بدون عجله کمی به پرسش گیریم تا خیر و شرش تااندازه ای بر 

ما آشکار شود و بدانیم در پناه چه پیوندی زندگی دانشگاهی خود را سامان داده ایم.

فرهنگ: داللت ارزشی، داللت خنثی
مفهوم »فرهنگ«  در سنت ایرانی از حیث »محترم بودن« هم شأن فرهیختگی است. نشانٔه این امر 
کمابیش تا پیش از سدٔه  گفته ایم: بی فرهنگ. در اروپا هم  کسی به او ناسزا  که با نفی آن از  آن است 
هجدهم وضع به همین منوال بوده است. از هردر  فیلسوف آلمانی سدٔه هجدهم )1744-1803( 
به بعد واژٔه فرهنگ معنای غیرارزشی یا خنثای مهمی در اروپا یافت که کم کم در جامعٔه ما هم، البته 
بیشتر میان متخصصان، رواج یافته است: عرف. طبیعتًا نزد هر گروه و دستٔه انسانی که برویم عرفی 
از آداب ورسوم و عادات دارند. فرودستان و فرادستاِن اقتصادی و سیاسی، شهری ها و روستایی ها، 
درس خواندگان یا بی سوادها، اصناف و حتی گروه هایی چون سارقان، معتادان و مانند آن ها عادات 
که از منظر خنثای تخصصی به آن می گویند »فرهنگ«؛ ولی چنین اموری در سنت  و عرفی دارند 
کمابیش امروزه به  که  گذشته هرگز فرهنگ خوانده نمی شدند. فرهنگ در آن دوره همان چیزی بود 

آن می گویند »فرهیختگی«.

فرهیختگی و تحصیل کردگی در سنت گذشته
گریزناپذیری با تحصیل دانش  کهن ما فرهیختگی نسبت  که در سنت  نکتٔه بسیار مهم آن است 
داشته است، هرچند مساوی آن نبوده است. فرهیختگی برخوردار از دو داللت نظری-فلسفی و 
که هر یک از آن ها با دالیل، شواهد، پوسته ها، بهانه ها، ارزش ها و عواطف  اجتماعی بوده است 
اینکه بخواهم پژوهش جامعی دربارٔه  گاه متعارضی پوشیده و حمایت می شده اند. بدون  مهم و 
برجسته  را  فرهیختگی  و  عالی  مدارس  نسبت  مایلم  دهم  ارائه  مفهوم  این  اضالع  و  معانی  همٔه 
که با باز شدن درهای دانشگاه به طور طبیعی سودای مشارکت در این  کنم و پس ازآن نشان دهم 
فرهیختگی نزد »همگان« پدید آمده است و این همان چیزی است که می توان از آن به ورود ایرانیان 

به جهان فرهنگ یاد کرد.

 گویی اصل ضرورِت فرهنگی 
بودن دانشگاه به عنوان یکی 
از مقّومات کنش دانشگاهی 
مطلقًا پذیرفتنی است و این 

در جایی که همگان کمابیش 
که تعبیِر روشنی از  تصریح دارند 

فرهیختگی وجود ندارد غریب 
کنون پس  به نظر می رسد. ا
از سال ها احساس بداهت 

دربارٔه ارزش بی چون وچرای 
این پیوند، وقت آن فرارسیده 

که مشروعیت و جوانب آن را 
بااحتیاط و بدون عجله کمی به 

گیریم تا خیر و شرش  پرسش 
تااندازه ای بر ما آشکار شود 

و بدانیم در پناه چه پیوندی 
زندگی دانشگاهی خود را 

سامان داده ایم.
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کادمیای  آ و به ویژه مدرسٔه عالی  با ظهور مدارس یونانی  کنیم.  از داللت نظری-فلسفی آغاز 
افالطون ذیل واژه های متعارفی چون پایدیا و فرونسیس معنایی از آنچه امروزه فرهنگ می خوانیم 
که با فرهیختگی عصر تراژدی نویسی یونانی نسبتی ژرف و فاصله ای مهم داشت. نیچه  کرد  ظهور 
فرهیختگی عصر تراژدی نویسی را در عبارتی ژرف این گونه بیان می کند: »یونانیان برخوردار از چنان 
که نیازی به فرهنگ نداشتند«. ظاهرًا فرهیختگی مورد نظر نیچه فائق آمدن  فرهیختگی ای بودند 
یونانیاِن پیش از پیدایش مدارس عالی است بر دوگانٔه »طبیعت و فرهنگ«؛ زیرا دوگانٔه مذکور از 
هنگام تأسیس این مدارس بر آستانٔه ذهنیت آدمی پدیدار شد. این دوگانگی که در سده های سپسین 
گرفته  کسفورد و پاریس و هاله و برلین و مانند آن ها پی  گندی شاپور، بغداد و ری و آ در اسکندریه، 
شد تالشی بود برای دوری از منطق عمل طبیعت و به جای آن اتکا به زبان و خرد و صلح به جای 
فریاد و بازو. »فرهیخته« در ساحت »نیاز« و رفع آن نمی غرد و شمشیر نمی کشد بلکه چون دستور زبان 
و گفتارپردازی و منطق می داند »سخن می گوید«. ولی مهم تر آنکه فرهیخته حتی می کوشد از ساحت 
»نیاز« دربگذرد تا بداند »قوانین جهان را دسته بندی و صورت بندی« کند. مدارس عالی نوعی زندگِی 
غرقه در نظرورزی را پیشنهاد می کنند: آدمی می تواند از راه ریاضیات و طبیعیات و الهیات )اندیشٔه 
کلی ساختِن زیبا )اندیشٔه سازنده( نوعی  نظری(، تعین بایستٔه انسانیت )اندیشٔه عملی(، و قواعد 
فرهیختگی برای خود رقم زند. در همٔه موارد، مدرسٔه عالی موقعیت فراغت از طبیعت و اقتضائات 
گذر از فطرت اول به سوی فطرت  آن است. صدرای شیرازی ره یافتن به فلسفه )یعنی همٔه علوم( را 
ثانی می خواند، یعنی بیرون رفتن از سکونت در طبیعت به سوی سکونت در نوعی وضع تربیت یافته 
گرفته شده  کشاورزی  کار  و فرهیخته . در زبان های اروپایی واژٔه culture و اشکال و مشتقات آن از 
کارهای ویژه ای در زمین  کشاورز ارباب زمین است و با  که داللتی بر همین دوگانگی دارد زیرا  است 

تصرف می کند، بر آن چیره می شود و از زمین خارا گیاِه خواستنی برداشت می کند.
گاهی نسبت به غیریت ما از طبیعت  به این ترتیب فرهیختگی در معنای فلسفی یا نظری اش در آ
گاهی ای به ویژه در مدرسٔه عالی یا دانشگاه پدید می آید. در این معنا انسان  معنا می یابد و چنین آ
دانشگاهی حتی از فرهنگ به معنای خنثای آن شرمنده هم است و می کوشد آن را به تعبیر خود 
»ارتقا دهد« یا بگوییم آداب ورسومی ممتاز غیر از فرهنگ عمومی برای خود بسازد. انسان دانشگاهی 
آن هم  مانند  و  بی ادبی  خرافه گرایی،  توحش،  بی فرهنگی،  حتی  را  انسان ها  زندگی  معمول  آداب 
می خواند که باز به نوبٔه خود اشکالی از فروبستگی در بند طبیعت دانسته می شوند یکی از نخستین 
روایت های ایرانی از زیستن در محیط دانشگاهی مدرن را در خودزندگی نامٔه عیسی خان صدیق، از 
بانیان و طراحان دانشگاه تهران، مشاهده می کنیم که بارها به نمونه هایی اشاره می کند از تأثیِر مثبت 
گردنم برداشته  گذشته از دستان و  زندگِی دانشگاهی در سنن و آداب زندگی: »اول زنجیر سنت و 
شد.}پیش از این{ همٔه رسوم، عادات، اعمال، قوانین، ساختارها، مقررات، برنامه ها برایم غیرقابل 
که در آمریکا بر آموزش اجتماعی و تربیت اخالقی وجود دارد ... مرا  کیدی  تغییر به نظر می آمد... تأ
بسیار تحت تأثیر قرار داد« )صدیق، یادگار عمر، 2، 28-24(. پس کسی که به معنای نظری فرهیخته 
است می خواهد از طبیعت و وضع طبیعی دور شود. برای او آداب و رسوم و خلقیات معمول مردم 
هم وابسته به این وضع طبیعی اند و باید از آن ها هم تبری جست. از همین توجه می توانیم سراغ 

دومین وجه یا داللت فرهیختگی رویم که داللت اجتماعی است.
کردن »پرستیژ« اجتماعی داللت   فرهیختگی در وجه دوم اش بر نوعی نخبگی طبقاتی و پیدا 
که موجبات به چنگ آوردِن امتیاز در همٔه معانی مادی و معنوی آن می شود. این وجه نیز از  می کند 
همان آغاِز پیدایِش سنِت مدارس عالی وجود داشته است. پیدایش باغ های علمی که محیط هایی 
محصور برای خواص بودند نمونه ای از این امتیازجویی است. در سده های دور، سپری کردن دوره های 
عالِی علمی در سنت ایرانی غالبًا به دریافت القاب پرطمطراق، و مهم تر از آن به تغییر جایگاه طبقاتی 
یا نیل به مقام وزارت به مثابه موقعیت اصیلی در سنت ایرانی منجر می شده است. آن نصیحت 

 فرهیختگی در معنای فلسفی 
گاهی نسبت  یا نظری اش در آ

به غیریت ما از طبیعت معنا 
گاهی ای  می یابد و چنین آ
به ویژه در مدرسٔه عالی یا 

دانشگاه پدید می آید. در این 
معنا انسان دانشگاهی حتی 

از فرهنگ به معنای خنثای آن 
شرمنده هم است و می کوشد 
آن را به تعبیر خود »ارتقا دهد« 
یا بگوییم آداب ورسومی ممتاز 

غیر از فرهنگ عمومی برای 
خود بسازد. انسان دانشگاهی 

آداب معمول زندگی انسان ها 
را حتی بی فرهنگی، توحش، 
خرافه گرایی، بی ادبی و مانند 

که باز به نوبٔه  آن هم می خواند 
خود اشکالی از فروبستگی در 
بند طبیعت دانسته می شوند
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که در آغاز نوشته آوردم با اشراف به همین نکته بوده است. به این ترتیب فرهیخته  اعتضادالسلطنه 
بودن تنها یک امر ذهنی و خردی نیست بلکه بازتاب اجتماعی هم دارد و همین نکته است که موجب 

می شود در دنیای مدرن که دنیای خروج توده ها از تاریکی است، فرهیختگی به یک گره تبدیل شود.

تمنای عمومِی فرهیختگی و پیدایش مشکل
قرار داده  پایه های روشن اندیشانه اش »همگان« را خطاب  بر  که نظام آموزشی مدرن   روشن است 
گذشته ناظر این دعوت بوده و هستند. هم آن ها و هم توده ها به خوبی  است. فرهیختگان سنتِی 
ارزش »تحصیل کردگی« را برای فرهیخته خوانده شدن می دانند. شرایط هم به نحوی پیش رفت که 
عماًل امکان این تحصیل کردگِی عمومی پیدا شد. ولی در نتیجٔه این وضعیت آرام آرام مشکالت 
مهمی آشکار شد. نخستین مشکل این است که میزان تقاضای ورود به دانشگاه به نحو چشمگیری 
گون هم به مضیقٔه زیادی برای برآوردن این تقاضا دچار  گونا که دولت ها در ادوار  زیاد است تا جایی 
که برده اند. ما همین اکنون بزرگ ترین  که از این تقاضا بهره ها ببرند  شده اند و هم به طمع افتاده اند 
کشور نخست دنیا  کشور دانشگاهی دنیا هستیم و در رشِد درصدی تولید مقاالت دانشگاهی هم 
کشور نقش آفرینی مهمی داشته  کنش دانشگاهی در حل مشکالت عمدٔه  هستیم بدون آنکه این 
کیفیت  که درون دانشگاه ها فراوانی دانشجو و استاد و ناهمگنی سطح  باشد. مشکل دوم آن است 
کیفیت دانشگاهی باقی  آن ها در یک جای واحد چنان چشمگیر است که معیار روشنی برای کار با
نمانده است. نتیجٔه نهایی هم احساس ناخشنودی درونی بسیاری از دانشگاهیان و غیردانشگاهیان 
از وضعیت کنش دانشگاهی است. ولی سخن من این است که فریب این ناخشنودی را نخوریم زیرا 
کمی  کلیت وضع خشنودند وگرنه  گمانم در مجموع اکثر شهروندان و دولت مردان در مجموع از  به 
وضعیت تغییر می یافت. ولی اکثریت از چه چیزی خشنودند و به روی خود نمی آورند؟: اجمااًل از 

ورود به چیزی که می شود آن را »جهان فرهنگ« خواند.

 در سنت کهن ما فرهیختگی 
نسبت گریزناپذیری با 

تحصیل دانش داشته است، 
هرچند مساوی آن نبوده 

است. فرهیختگی برخوردار 
از دو داللت نظری-فلسفی 

که هر  و اجتماعی بوده است 
یک از آن ها با دالیل، شواهد، 
پوسته ها، بهانه ها، ارزش ها 

گاه متعارضی  و عواطف مهم و 
پوشیده و حمایت می شده اند. 
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از اجزای عمدٔه فرهیختگی سنتی شان  که پهنٔه تحصیل کردگی  نخبه گرایان و اشراف سنتی 
توده ها  نمایندگان  بدانند.  دانشگاه  به  توده ها  ورود  را محصول  بود ممکن است مشکالت مذکور 
نظام  را متوجه  تقصیر  و سروران سیاسِی مدعِی خدمت هم ممکن است  مانند سوسیالیست ها 
لی از کنش دانشگاهی بدانند. دیگرانی هم مشکل 

ّ
سرمایه داری و موانع آن برای تحرک طبقات و دال

منفعت طلبی  و  ظاهربینی  و  تفاخر  اهل  ما  بله  که  می کنند  منتسب  ایرانیان  ما  فاسد  ُخلق  به  را 
هستیم. هریک از این جریانات هم شواهدی برای خود دارند. ولی چرا به ترکیب نامناسب دانشگاه 
و فرهنگ نیندیشیم که می تواند زمینه ای پایه ای تر برای این مشکالت باشد؟ چرا به ناهمگنِی مفهوم 
سنتِی فرهیختگی با توده واری دانشگاه و ضرورت تحرک در مفهوم فرهیختگی به جای ممانعت از 

دعوت توده ها به دانشگاه یا تشویق بی معنای توده ها به دانشگاه نیندیشیم؟

شکل گیری گره فرهیختگی در نسبت با دانشگاه
کنیم. چند هزار سالی است  کلی »فرهیختگی« را در جامعٔه خود یک بار دیگر مرور  بیاییم نقشٔه 
ما ایرانیان روستاها و شهرهایی با آداب ورسوم شکل یافته داریم و به این ترتیب فرهنگ داشتن در 
کسی به آن ها نمی گفته  گذشته  گیرم در  معنای خنثای آن در جغرافیای ما بسیار دیرینه است، 
فرهنگ. در این مثلث  بزرگ، مثلث کوچکی را تصور کنید که اشراف و ممتازان در آن جای داشتند 

و به روشنی دارای فرهنگ به معنای ارزشِی آن خوانده می شدند.

جامعه مفروض ایران در ادوار سنتی

این تصویر شماتیک در دورٔه جدید به نحو چشمگیری در حال تغییر بوده است به نحوی که 
کوچک فراگیر شده است. این اتفاق در همٔه جوامع مدرن افتاده است و  سودای ورود به آن مثلث 
که تصویر »فرهیختگی« در ایران در هر  به عنوان نوعی تحرک توده ای طبقاتی شناخته می شود. ازآنجا
زمینه ای همیشه با »تحصیل کردگی« به ویژه در سطوح عالی تعریف و ادراک شده است، قلب این 
گون اجتماعی، آن چنان که روزنتال می گوید، در ایران  تغییر در دانشگاه ها تپیده است. طبقات گونا
گاه بوده اند ولی واقعیت  نسبت به اهمیت مجرای تحصیل برای رسیدن به موقعیت فرهیختگی آ
کامیاب بوده اند و راه را  که نخبگان هم در برابر، در مهار این تقاضا تا همین اواخر بسیار  این است 
برای تحرک در »مصادیق« فرهیختگی بسته بودند. حتی در دورٔه پهلوی دوم هم تا همان اواخر، شاه 
شخصًا به رغم مدعیاتش به نخبگان در این زمینه یاری می رساند ولی در دهٔه آخر پادشاهی اش 
تصمیمی معکوس گرفت. شاه در سخن همیشه موافق همگانی کردن نظام آموزش عالی بوده است 
ولی در عمل خودش از موانع این امر به شمار می آمده است تا پس از انقالب آموزشِی پایان دهٔه چهل و 

تقویت توجه به نسبت میان 
فرهنگ و دانشگاه، آرام آرام 

کز فرهنگی درون  به طراحی مرا
دانشگاه و تأسیس و طراحی 
نهادی رسمی به عنوان رکنی 

از ارکان دانشگاه در اندازٔه 
»معاونت فرهنگی دانشگاه« 

منجر شده است تا حفظ و 
تقویت آن »پیوست فرهنگی« 

به نحو سازمانی و رسمی 
هم ضمانت شود. افزون بر 

چنین نهادی، در فرایند ارزیابی 
استادان، افزون بر معیارهای 

آموزشی و پژوهشی، چند 
سالی است معیار مستقل 

فرهنگی هم دخالت رسمی 
یافته است و حتی حق »وتو« 

کرده است چنان که  هم پیدا
کار پژوهشی و آموزشی  گویی 
کاری  استادان و دانشجویان 

است »نه ـفرهنگی«.
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طرح برنامٔه انقالب آموزشی . همین رویکرد دوگانه به نظر من بیش از هر چیز موجد التهابی شدید برای 
که برخوردار از فرهنگ )به معنای خنثی( و هوش  کسانی بود  درنوردیدن مرزهای فرهیختگی توسط 
بودند ولی ساخِت معموِل اجتماعِی آن ها با مفهوم سنتی فرهیختگی نسبت زیادی نداشت. این 
التهاب سرانجام در پایان حکومت پهلوی منجر به شکستِن نسبِی مقاومِت سیاسیون و فرهیختگان 
شد و با تحقق انقالب اسالمی به نحوی سیل وار به تقاضای مهار گسیختٔه »فرهیختگی« در جامعٔه 
ایرانی تبدیل شد و سرشت مردم گرایِی انقالب طبیعتًا موجب فراهم شدن لوازم تحقق این تقاضا 
گاه پابرهنگان بود به  که طنین مکرر فرهنگی داشت درواقع عماًل دعوت ناخودآ شد. انقالب 57 
که از آن منع شده بودند. با باز شدن درب های دانشگاه شیؤه لباس  همان فرهیختگی هزارساله ای 
طریق  از  فرهیخته«  »انسان  احساسات  و  نگرش ها  امتیازات،  القاب،  رفتن،  راه  سبِک  پوشیدن، 
گسترش چشمگیر عدالت توزیعی در  گرفت. نهضت سوادآموزی و  دانشگاه در اختیار عموم قرار 
آموزش همگانی نامزدهای بالقؤه این موقعیت یعنی »انسان فرهیخته« را به شدت زیادتر هم کرد. پس 

مثلث کوچک فرهیختگی باید بزرگ تر می شد تا جا برای همگان باز شود.

تشکِل جهان فرهنگ
بیاییم پدیدارشناسانه به این ماجرا بنگریم و فورًا از این تغییر ابراز خوشنودی یا ناخوشنودی نکنیم 
که با تأسی  گمانم پیدا شدن موقعیتی است  که می بینیم به  و خیر و شر آن را فریاد نزنیم. چیزی 
از هگل می شود آن را »جهان فرهنگ« خواند. در جهان فرهنگ، فرهیختگی امری جهانی )یعنی 
داشتن  مستلزم  که  است  یافته  تکوین  الگویی  مطابق  فرهیختگی  که  ازآنجا و  می شود  فراگیر( 
به  می تواند  تنها  »همگان«  می شوند،  حاصل  به سختی  و  آرام آرام  که  است  مهمی  ویژگی های 
»قیافٔه فرهیختگی« متشبث شوند. قیافٔه فرهیختگی اصواًل نیازمند تأیید مقامات معتبر و موجه 
کار را می کند. قیافٔه فرهنگی نیازمند نشانه های همیشه  است و »مدرک دانشگاهی« به خوبی این 
که به خودی خود هویدا نیست. به این ترتیب لقب  کاغذی است  هویداست زیرا مدرک دانشگاهی 
کنار  گیرم  کتابخانه در خانه،  دانشگاهی، تغییر در پوشش، تغییر دکوراسیون خانه و طراحی یک 
بوفه و مبلمان، برنامه ریزی برای تحصیل فرزندان و ثبت نام آن ها در دوره های متعدِد حتی بی ربِط 
که نوع دانشگاهِی آن هم بسیار ممتاز است و  آموزشی از مهم ترین اشکال »قیافٔه فرهنگی« هستند 
اصاًل دانشگاه مهم ترین مجرای آن است. همٔه این ها ذیل مفهوم »خودبیانگری« به عنوان مهم ترین 
مؤلفٔه اعضای »جهان فرهیخته« باید شناسایی شوند. همچنین این خودبیانگری توأمان نیازمنِد در 
اختیار داشتن کرسی دانشگاهی از سویی و منصب مدیریتی و سیاسی از سوی دیگر است تا »نظر و 

رأی« انسان فرهیختٔه جهان فرهیختگی »شنیده« شود.
جهان فرهنگ جهان سیطرٔه قیافه یا ژست است و قیافه به پیش پاافتاده ترین اشکال ممکن 
جست وجو می شود. بخش زیادی از دانشجویان ما هیچ عالقه یا حتی استعدادی به تحصیالت 
از  نمی توانند  ولی  نمی بینند  هم  اقتصادی  خیر  عالی  تحصیالت  در  اینکه  مهم تر  و  ندارند  عالی 
کنند. دانشگاه هم  احساس تعلق به یک جامعٔه »به اصطالح فرهیخته« به نام دانشگاه صرف نظر 
که دانشگاه محل فرهیختگان است و تحریض بیشتری ایجاد می کند.  دائمًا بر این طبل می کوبد 
یکی از دالیل مهم دیوار و نگهبان داشتن دانشگاه ها در ایران همین امتیازجویی و مسئله مبهم 
غذاخوری  دانشگاه  درون  هست:  هم  مبتذل تری  اشکال  است.  دانشگاه  مقدس!  حریم  حفظ 
و دستشویی استادان باید از غذاخوری و دستشویی دانشجویان جدا باشد! تا مبادا فرهیختگی 

استادان خدشه دار شود!

که طنین مکرر   انقالب 75 
فرهنگی داشت درواقع عماًل 
گاه پابرهنگان  دعوت ناخودآ

بود به همان فرهیختگی 
که از آن منع  هزارساله ای 

شده بودند. با باز شدن 
درب های دانشگاه شیؤه لباس 

پوشیدن، سبِک راه رفتن، 
القاب، امتیازات، نگرش ها و 

احساسات »انسان فرهیخته« 
از طریق دانشگاه در اختیار 
عموم قرار گرفت. نهضت 

سوادآموزی و گسترش 
چشمگیر عدالت توزیعی در 
آموزش همگانی نامزدهای 

بالقؤه این موقعیت یعنی 
»انسان فرهیخته« را به شدت 

کرد. پس مثلث  زیادتر هم 
کوچک فرهیختگی باید بزرگ تر 

می شد تا جا برای همگان باز 
شود.
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جهان فرهنگ و اهمیت نمادین علوم انسانی
اجازه دهید یک مسئله مهم را با هم مرور کنیم و تالش کنیم آن را تفسیر کنیم. از همان دورٔه تأسیس 
که صنعت، تجارت و پزشکی مؤلفٔه بسیار  کمابیش روشن بود  دانشگاه تهران در عصر پهلوِی اول 
مهم اقتدار در دنیای جدید هستند. در تمام ادوار دانشگاهی هم دولت ها رویکردهایی حمایتی از 
این دو مقوله اصلی داشته اند. تقریبًا می شود گفت بدنه اصلی مدیران ارشد دانشگاهی از مهندسان 
و پزشکان بوده و هستند ولی استقبال خانواده ها و جوانان ایرانی از رشته های علوم انسانی و علوم 
پایه به ویژه ادبیات و تاریخ و الهیات و ریاضیات و علوم سیاسی بسیار قابل توجه است تا جایی که 
کمیت این دسته از دانشجویان، به ویژه پس از انقالب، بسیار بیشتر از رشته های دیگر  در مجموع 
کمیت با تصور اولیه ما هماهنگ نباشد ولی مطابق آمار موسسه پژوهش و  بوده است. احتمااًل این 
کسی به علوم انسانی توجهی  گفته می شود  که  برنامه ریزی آموزش عالی در همین هشت سال اخیر 
تحصیل  انسانی  علوم  رشته های  در  ما  دانشجویان  کل  پنجاه درصد  به  نزدیک  هرساله  نمی کند 
گذشته برویم درصد باالتر هم می رود. چرا؟ حتمًا دالیل متعددی هست  گر به دهه های  کرده اند! و ا
که دانشگاه در ذهنیت ایرانی جایی برای »فرهیختگی« تصور شده است  ولی پاسخ من این است 
و مطابق یک تصور درازمدت، فرهیختگی در رشته های علوم انسانی و علوم پایه بیش از هر اشتغال 
علمی »نمایش« می یابد. فرهیختگی سنتی با علوم سنتی ارتباط تنگاتنگی دارد و ادب با ادبیات! 
تصور عمومی مهمی حتی درون خود دانشگاه ها هست که اهل علوم انسانی اهل شعر و فرهنگ اند. 
کرده است  کشش ریشه دار در جامعٔه ما در دهه های اخیر به رشته های علوم انسانی ایجاد  این یک 
که آمار مذکور را رقم زده است. در این چند سال اخیر تب علوم تجربی در جامعٔه ما باال رفته است 
ولی تب علوم انسانی همیشه در جهان فرهنگ باالست و به این زودی فروکش هم نمی کند. روشن 
کیفیت  که باال بودن تب علوم انسانی و خیل مشتاقانش در جهان فرهنگ ابدًا به معنای  است 

مناسب آن نیست بلکه اتفاقًا مصرح قیافٔه نه چندان توپر آن است.

سخن آخر
که  گر از منظر کالن تاریخی بنگریم، ورود ما به جهان فرهنگ به رغم لودگی ها و تهی بودگی اش ازآنجا ا
که برای صدها سال تا همین  گذار است چیز بدی هم نیست. فرهیختگی ای  امری ضروری برای 
گاه در دست  کره مانده بود )!( به نا ک و با از لوث همگان )!( و دست درازی همگان )!( پا اواخر 
که موجب حس واالیش/ برآوردگی وی می شد. این شهوت نه به  گرفت  شهوتی سیر ناشدنی قرار 
کشیده خواهد شد.  این زودی ولی به هرروی فرو خواهد نشست و دیر یا زود به ابراز حس بی تفاوتی 
که برون رفت از آن مسئلٔه آتی انسان دانشگاهی  این بی تفاوتی به پوچی سنگینی دچار خواهد شد 
خواهد بود. »فرهیختگاِن تاریخ دار« بدون آنکه آن را بشناسند فقط حسش می کنند و آن را با عناوینی 
که آشوب های  کینٔه همگان خواهد شد  کینه ای در برابر  سنت پرستانه تحقیر می کنند. این موجب 
گاهی نسبت به این روند تنها شاید بهتر باشد  بیشتری به بار خواهد آورد. ولی دانشگاه ایرانی با خودآ
که الگوی نوینی برای فرهیختگی  که بی محابا بر طبل ارزش پیوند دانشگاه و فرهنگ، در شرایطی 
عرضه نکرده، نکوبد چون شهرونداِن »جهان فرهنگ« در نزاعی پنهان و لوده از نمایش فرهنگ زندگی 
می کنند و در این پیوند نیندیشیده به سوژه های لذت، سرکوب، بی اعتنایی و کینه جویی شبیه ترند 
کمی از تمناِی به هر قیمت  که از خود ارائه می دهند. در این شرایط بهتر است  تا به تصویر موقری 
فرهنگی سازی دانشگاه، دست کشیم زیرا فعاًل تنها نتیجه اش ورود بیشتر به »جهان فرهنگ« به مثابه 

جهانی تحرک نیافته و افسرده است.

بخش زیادی از دانشجویان ما 
هیچ عالقه یا حتی استعدادی 

به تحصیالت عالی ندارند و 
مهم تر اینکه در تحصیالت 

عالی خیر اقتصادی هم 
نمی بینند ولی نمی توانند از 

احساس تعلق به یک جامعٔه 
»به اصطالح فرهیخته« به 

نام دانشگاه صرف نظر کنند. 
دانشگاه هم دائمًا بر این طبل 

می کوبد که دانشگاه محل 
فرهیختگان است و تحریض 

بیشتری ایجاد می کند. یکی 
از دالیل مهم دیوار و نگهبان 
داشتن دانشگاه ها در ایران 
همین امتیازجویی و مسئله 

مبهم حفظ حریم مقدس! 
دانشگاه است.
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احمد بنی اسدی ▪

کنشگری دانشگاه در پرتو پاسخگویی، پرسشگری و پرسش سازی: 
درنگی در بایستگی زنده کردن جایگاه حقیقی علوم انسانی در ایران

دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس ▪

▪  A.banyasaday@modares.ac.ir

مقدمه
به نظر می رسد در میان بیشتر رویکردهایی که به چیستی دانشگاه می پردازند، پاسخگو دانستن این نهاد بیش از هر امر دیگری در کانون 
کمیتی داشته باشد و خواه مربوط به نیازهای آحاد جامعه باشد.  توجه قرار داشته است؛ خواه این پاسخگویی روی به سوی نیازهای حا
کید دارد که  ل مشکالت جامعه دانستن دانشگاه، مصداق بارز این مدعا است. پیش فرض نهفته در چنین نگرشی بر این نکته تأ

ّ
حال

دانشگاه بیشتر محل فرود پرسش ها و چالش هایی است که از بیرون این نهاد به سمت آن سرازیر می شود و دانش پژوه کسی است که در 
پی یافتن پاسخی برای آن ها است. با تکیه بر چنین برداشتی کارایی و موفقیت نهاد دانشگاه نیز بنا به چندوچون پاسخ هایی است که 
گزاره های  این نهاد فراهم می آورد. ازاین رو دانشگاهی در جایگاه برتر قرار خواهد گرفت که در برابر پرسش های بیرونی پاسخگوتر باشد و 

بهینه تری را به دست دهد.
روشن است بر اساس چنین تصویری از ایدٔه دانشگاه، جریانی یک سویه از بیرون این نهاد به سمت آن جاری است و مادامی که این 
جریان برقرار باشد، استقرار نهاد دانشگاه توجیه پذیر خواهد بود. از سوی دیگر هرگاه این جریان رو به سستی یا تمام شدن نهد -گرچه 
گیرد،  این امر محال باشد- تداوم حیات دانشگاه با چالش جدی روبرو خواهد شد. برعکس، هرگاه شدت پرسش های بیرونی فزونی 
گویی با زمانٔه حال، ارتباط  دانشگاه نیازمند سازوبرگ بیشتری خواهد شد. نکتٔه دیگر آنکه وجه پاسخگویی دانشگاه در این تبیین 
کوتاه سخن آنکه، در اینجا، نیروی محرکٔه دانشگاه برآمده از  گر پرسش به میان آمده دیرزمانی مطرح شده باشد.  بیشتری دارد؛ حتی ا

پرسش هایی است که در زمان حال و از بیرون به سمت این نهاد سرازیر است.
کرد  گر پاسخ خیر است به چه وجوه دیگری می توان اشاره  ولی به راستی تصویری ناب از دانشگاه تنها وام دار همین وجه است؟ و ا
که پیامد آن ایده و نهادی اصیل تر از دانشگاه باشد؟ به ویژه آنکه پاسخگو خواندن دانشگاه گرچه نیازمند گونه ای کنشگری است ولی 
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از سطحی باالتر خود حکایت از انفعال این نهاد دارد. چراکه پرسش ها در بیرون این نهاد تولید و 
دانشگاه در انتظار دریافت آن هاست. با تکیه بر این مقدمه و طرح بحث بیان شده، جستار حاضر 
که  کید بر الزم شمردن بعد پاسخگویی، ابعاد دیگری را برای دانشگاه برشمارد  بر آن است ضمن تأ
کنشگری  که در آن دانشگاه در مقام  کاراتر از این نهاد را پدید آورد: ایده ای  به کارگیری آن ها ایده ای 

است نه انفعال.

دانشگاِه پرسشگر
مقصود از پرسشگری، مطالبه گری است. ازاین رو برخالف وجه پاسخگویی، وجه پرسشگری بیشتر 
که امری در جامعه رخ داده  گذشته دارد. نمونه ای از پرسشگری دانشگاه می تواند این باشد  رو به 
و اکنون زمان و زمینٔه ارزیابی و سنجش آن فراهم است و یا امری رخ داده ولی نسبت به بهینگی و 
پیامدهای آن تردید وجود داشته باشد. بر پایٔه چنین نگرشی دانشگاه در مقام پایش امور قرار خواهد 
گرفت. میزان ظهور و بروز این وجه از هویت دانشگاه بیش از وجه پاسخگویی با اماواگر همراه است. 
که این  چراکه از یک سو به همت و توانمندی خود این نهاد وابسته است و از سوی دیگر به رسالتی 
نهاد از خود بروز می دهد. افزون بر اینکه شرایط الزم برای آن در بیرون از این نهاد فراهم باشد؛ ولی 
درهرصورت دانشگاه در مقام پرسشگری دارای سطح ژرف تری از کنشگری است که دامنٔه فعالیت 
برآورده شدن وجه  بااین همه  نظر می گیرد.  در  پاسخگویی  از محدودٔه  فراتر  را  دانشگاه  اقدامات  و 
کم است. روشن است  گون نظام حا گونا پرسشگری دانشگاه مستلزم نسبت دانشگاه با بخش های 
گر پذیرش پرسشگری از سوی نهادهای فرادستی به رسمیت شناخته نشود، دانشگاه یا رویاروی این  ا

ک خواهد برد. نهادها قرار خواهد گرفت و یا با سکوت خود پرسشگری را به مغا
به ویژه  باشد.  به تنهایی نمی تواند عنصر هویت ساز دانشگاه اصیل  بااین همه پرسشگری هم 
گوشه نشینی خودپسندانه ای روی آورد، نمود پرسشگری های  گر دانشگاه به جای همدلی به  آنکه ا
که در پی بهینگی امور  آن می تواند بیشتر یادآور ایدٔه دانشگاه برج عاج نشین باشد تا دانشگاهی 
جامعه است. ازاین رو گرچه وجه پرسشگری می تواند مکمل وجه پاسخگویی باشد ولی هنوز تا ایدٔه 

دانشگاه کنشگر راهی در میان است.

دانشگاِه پرسش ساز
فراتر از دو بعد پیش گفته، بعد با اهمیت دیگری می تواند وجود داشته باشد که در اینجا از آن به عنوان 
شأن پرسش سازی نهاد دانشگاه نام خواهیم برد. بعد پرسش سازی دانشگاه با تکیه بر استعارٔه چشم 
که  بیدار اجتماع لمس شدنی تر می نماید. چراکه در استعارٔه چشم بیدار، دانشگاه نهادی است 
پایش و حفاظت از کیان جامعه و مؤلفه هایی که زمینه ساز بالندگی و فرهیختگی آن است را فراهم 
که بنیان آن برآمده از رضایت ندادن به  گامی روبه جلو دارد  می کند. به بیان دیگر در اینجا دانشگاه 
کمیت و اجتماع است. در مثل در این  برابر حا گشودن افق های نو در  وضع موجود و تالش برای 
سطح دانشگاه درصدد است با خود انتقادی و ایجاد پویایی در محیط بیرون و درون خود زمینٔه 

زدایش رکود اندیشه ورزی را دنبال نماید.
که افزون بر دو بعد پیش گفته این توانایی را دارد  ازاین رو دانشگاه پرسش ساز دانشگاهی است 
که با پرسش های پی درپی خود اندیشه ورزی را از یک سو و ایجاد پرسش های نو را از سوی دیگر، 
گسترش دهد. بنا به این ویژگی جامعه ای که دانشگاه آن از وجه پرسش سازی برخوردار است، نه تنها 
به دامن رکود و سکون و بسا بدتر ازآن پس رفت دچار نخواهد شد، بلکه درنوردیدن مرزهای اندیشه 
از دانشگاه  انسان شناختی چنین تصویری  بنیان های  بازخوانی  گرچه  بود.  و عمل پیشرو خواهد 
کوتاه سخن آنکه انسان نهفته در بن چنین تصویری از دانشگاه همان  فرصتی دیگر می طلبد ولی به 

انسانی است که »شدن« و تحول رو به تعالی پی درپی را پی جو است.

پرسش سازی دانشگاه 
با تکیه بر استعارٔه چشم 

بیدار اجتماع لمس شدنی تر 
که در استعارٔه  می نماید. چرا

چشم بیدار، دانشگاه نهادی 
که پایش و حفاظت از  است 

کیان جامعه و مؤلفه هایی که 
زمینه ساز بالندگی و فرهیختگی 

آن است را فراهم می کند. 
به بیان دیگر در اینجا دانشگاه 

که بنیان  گامی روبه جلو دارد 
آن برآمده از رضایت ندادن 

به وضع موجود و تالش برای 
گشودن افق های نو در برابر 

کمیت و اجتماع است. در  حا
مثل در این سطح دانشگاه 

درصدد است با خود انتقادی و 
ایجاد پویایی در محیط بیرون 

و درون خود زمینٔه زدایش رکود 
اندیشه ورزی را دنبال نماید.
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باهم نگری
که  کنشگر تصویر شود به شمایی از ایدٔه دانشگاه بازمی گردد  آنچه در اینجا، تالش شد از دانشگاه 
گوشه های آن پرسشگری، پرسش سازی و پاسخگویی است.  که  بر پایٔه سه گوشه ای سامان می یابد 
دانشگاه در این تصویر از یک وجه روی به سوی پرسش هایی دارد که از بیرون به سمت دانشگاه حواله 
داده می شوند و در این مقام تهیه پاسخ درخور برای هر یک از آن ها رسالت پاسخگویی دانشگاه 
را وجه مطالبه گر  آن  که می توان  نهاد است  این  این پرسشگری  از وجه دیگر  برجسته می سازد.  را 
دانشگاه توصیف کرد. بر پایٔه این وجه، دانشگاه بیشتر رو به سوی اصحاب قدرت و سیاست گذاران 
گالویز شدن با  که تنها به تهیه پاسخ بسنده نکرده و  داشته و این حق را برای خویش قائل است 
سلسله مراتب باالدستی- البته برمبنای خرد جمعی و مستدل نه بر پایه آشوب و آشوب سازی- 
کمیت، متولی امر مطالبه گری و پرسشگری  به عنوان پیش قراول ملت و چشم بیدار جامعه و حتی حا
کوتاه سخن آنکه این وجه مانع از فروافتادن رویه ها به بیراهه و کژی ها خواهد بود. دست آخر و  باشد. 
کمیت و حتی  بسا از همه مهم تر  وجه پرسش سازی نهاد دانشگاه است که وجه همت آن مردم، حا
که  خود ساختار و سازمان نهاد دانشگاه است. رسالت این وجه پیش برندگی است؛ بدین معنی 
گذشته هم ندارد، درصدد ایجاد افق های تازه و درنوردیدن  که به الزام رو به  با خلق پرسش های تازه 
کوتاه سخن آنکه این وجه با  گرچه تبیین این مهم مجال دیگری می طلبد ولی  مرزهای جاری دارد. 

امکان »شدن« که انسان دارد، همراه تر است.
 در آخر اینکه پر روشن است این همه برای دانشگاه شدنی نیست؛ مگر آنکه این نهاد سقراط وار 
کانت در جدال دانشکده ها  در پی زدایش خواب غفلت جامعه پیرامون خود باشد و همانند آنچه 

رندانه پیش کشید، هدایت امر دانشگاه به فلسفه - یا دست کم به علوم انسانی- وا نهاده شود.

 وجه پرسش سازی نهاد 
دانشگاه است که وجه همت 

کمیت و حتی  آن مردم، حا
خود ساختار و سازمان نهاد 
دانشگاه است. رسالت این 

وجه پیش برندگی است؛ بدین 
معنی که با خلق پرسش های 

گذشته  که به الزام رو به  تازه 
هم ندارد، درصدد ایجاد 

افق های تازه و درنوردیدن 
مرزهای جاری دارد. 
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کستان روایتی فرهنگی از فضای دانشگاهی پا

پژوهشگر و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه ▪

▪   gh_abiri@azad.ac.ir

مقدمه
کستان با هدف درس گرفتن و تنبه و تجربه آموزی،  کوتاه گزیده ای از تجربه زیسته نگارنده در فضای دانشگاهی کشور پا در این نوشتار 
که امیدوارم بتواند در تقویت نگاه مقایسه ای به فضا و فرهنگ و مناسبات  در معرض نگاه و نظر خوانندگان محترم قرار می گیرد، 
کستان موثر  واقع شود. بادا که از این منظر   اجتماعی و کارکردی محیط دانشگاهی دو کشور همسایه و دو دولت دوست و برادر ایران و پا

داللت هایی رهگشا برای بهبود شرایط علمی و فرهنگی نظام آموزش عالی بدست آید.
تجربه حضورم در دانشگا ه های مختلف داخل و خارج از کشور  نشان می دهد که نهاد و نظام دانشگاه در هر کشوری از مختصات 
که نقش دانشگاه  کراچی،  کدام از آن ها نقاط قوت قابل توجهی  نهادینه شده است. دانشگاه  خاص خودش برخوردار است و در هر 
که با تجربه دانشگاهی ایران من متفاوت است. الگوی  کستان بازی می کند چند خصیصه خاص خودش را داشت  تهران را در پا
کستان، محدود به رشته تحصیلی و ترمیک است، تدریس زبان انگلیسی صورت می گیرد. در محیط آموزش، استاد و در  آموزشی پا
محیط دانشگاه دانشجو حرف آخر را می زند. اعتماد بین دانشجویان و بین دانشجو و استاد به صورت بارزی توجه ها را جلب می کند. 
کالس  که زبان آموزشی، زبان انگلیسی است، قدرت پنهان کاری در الیه های مباحث علمی وجود ندارد. دانشجو و استاد در  ازآنجا
گفتمان در فضای آموزشی دردسرساز نیست. رانت های آموزشی دیده نمی شود و استادان  درس آزادی عمل خاص خود را دارند و 
به صورت تمام وقت در محیط دانشگاه در حوزه تخصصی خود مشغول مطالعه می باشند و با چهره های علمی درخور توجهی روبه رو 

هستیم. ارتباطات دانشگاه با سایر دانشگاه های برون مرزی برقرار و تبادل اندیشه قابل رؤیت است.
ارائه نمی دهد. استاد  برای اساتید طرح درس  کستان  پا و وزارت علوم  کرده  را حفظ  و استقالل خودش  به واقع هویت  دانشگاه 
گرا عمل می کند و در امر  بر مبنای »پاالیش دانش شخصی و رعایت استانداردها«، فضای تدریس را شکل می دهد. دانشگاه تولید 

غالمحسین عبیری ▪
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کستان  که پا که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980  هدایت دانشجو پیشگام است. به یاد ندارم 
کالس درس با تحلیل سیاسی و  التهاب های سیاسی خاص خود را داشت، دانشجو و استاد در 
کستان چندحزبی  کنند. قابل توجه این که ساختار سیاسی پا گفتمانی را سامان دهی  ایجاد تنش؛ 
بیانیه های  است.  کرده  تجربه  بیان  آزادی  و  روزنامه نگاری  محیط  در  را  قابل توجهی  دموکراسی  و 
دانشجویی و سخنرانی های حزبی در محیط دانشگاه آزاد صورت می گرفت و به کالس درس سرایت 

نمی کرد.
استقالل دپارتمان های علوم انسانی و سایر دپارتمان های دانشگاه کاماًل محفوظ و هرچند ماهی 
اساتید دپارتمان های علوم انسانی در یک سالن اجتماعات موضوعات علمی و سیاست گذاری ها را 
دنبال می کردند. در آن سال ها )1985-1977( من درک نوی از محیط دانشگاهی آموختم که با تجربه ام 
در مدرسه عالی مدیریت الهیجان )56-1353( و متعاقبًا در دانشگاه آزاد )1394- 1368( خیلی 
کارگری را دو استاد و با دو روش مختلف درس  که در آنجا درس اقتصاد  متفاوت بود. جالب است 
می دادند. یک استاد مبنای تدریس اقتصاد کارگری را اتحادیه های کارگری  قرار داده بود و استاد دیگر بر 
مبنای اقتصاد خرد درس اقتصاد کارگری را تدریس می کرد. همچنین به یاد دارم که در دوره دکترا، درس 
اقتصاد کشاورزی از سه بخش »مالکیت، انقالب سبز و تولید« تشکیل می شد که سه استاد مسئولیت 

تدریس بخش خاص خود را بر عهده داشتند که این تجربه را در جای دیگری ندیده ام.
که با آموزش مهارت  گنجینه ای را دارد  کستان نقش  جایگاه معلم و استاد در دانشگاه های پا
منطقه  عربی  کشورهای  برون مرزی  کار  بازار  می توانند  دانشجویان  اخالقی  ظرفیت های  افزایش  و 
طریق  از  دموکراسی  حفظ  به منظور  دیگر  سوی  از  باشند.  داشته  خود  کنترل  در  را  خلیج فارس 
کار تحصیل کرده را در سطحی ارتقاء  کارگری، الزم است ظرفیت های فرهنگی نیروی  اتحادیه های 
کشور، امر سازندگی بدون حیف ومیل  با توجه به تفاوت های فرهنگی مناطق مختلف  که  دهند 

منابع متوقف نشود.
اولین مؤلفه موردتوجه ساده زیستن چه در محیط خانه و چه در جامعه باهدف پرهیز از هرگونه 
مناسب  اسالمی  الگوی  از  دانشگاه  و  اجتماع  رابطه  اساس  این  بر  است.  تجملی  مصرف گرایی 
با محیط های  ارتباط احزاب سیاسی  و  کاالی لوکس به شمار نمی رود  تابعیت می کند. دانشگاه 
آموزشی بر مبنای درک متقابل و پرهیز از خشونت پایه ریزی شده است. تأمین معاش استادان با توجه 
که قرار دارند ساده و بر مبنای توانایی های علمی آنان سازمان دهی شده است.  به طبقه اجتماعی 
کافی  درواقع افراد تحصیل کرده ممتاز ابتدا به دانشگاه روی آورده اند و پس از کسب مهارت و تجربه 
کشور بر دوش معلمین  کشور می شوند. در واقع مسئولیت سازندگی  کالن  جذب ساختار مدیریت 
پایه ریزی شده است. تسلط مردم به زبان انگلیسی به ویژه در محیط های دانشگاهی از حد مهارت 
کرده  فراتر رفته، منطق تعامل بین ارزش های اجتماعی جامعه را با ارزش های سازگار غرب تقویت 
گفتمان علمی یک  که  است. پوشش ساده اسالمی، رقابت با هند و حفظ استقالل باعث شده 

جامعه در حال گذار به صنعتی شدن را بدون تضعیف ساختار حیاتی کشور، به پیش ببرد.
که در دهه 1980 میالدی  کستان صادرات نیروی انسانی است  یکی از منابع مهم درآمد ارزی پا
کستان فراهم  کار پویایی را برای نیروی انسانی پا به شش میلیون نفر بالغ می شد و این افراد بازار 
امور  وزارت  کارگری،  اتحادیه های  کار،  وزارت  دولت،  رابطه  که  داشت  خواهید  توجه  می سازد.  
کار، پایداری را برای  که توسعه بازار  خارجه و فضای علمی دانشگاه در حدی تقویت شده است 
کز آموزش نظامی - مهندسی هواپیما و  کرده است. پوشش این پایداری از طریق مرا کستان ایجاد  پا

رشته های وابسته فراهم شده است.
کستان است. برای مثال  این توضیحات برای شناخت فضای محیط زیست دانشگاهی در پا
کستان بحث زیربنایی اقتصاد یا فرهنگ محوریت پیدا نمی کند و اساس بر »وحدت میان  در پا
اقوام مختلف« است. پدیده قدرت از طریق ساختار دیوانساالری  و بر مبنای قانون اساسی شکل 

اولین مؤلفه مورد توجه در 
کستان  فضای دانشگاهی پا
ساده زیستن چه در محیط 

خانه و چه در جامعه باهدف 
پرهیز از هرگونه مصرف گرایی 
تجملی است. بر این اساس 

رابطه اجتماع و دانشگاه 
از الگوی اسالمی مناسب 
تابعیت می کند. دانشگاه 

کاالی لوکس به شمار نمی رود 
و ارتباط احزاب سیاسی 

با محیط های آموزشی بر 
مبنای درک متقابل و پرهیز 
از خشونت پایه ریزی شده 

است. تأمین معاش استادان 
که  با توجه به طبقه اجتماعی 

قرار دارند ساده و بر مبنای 
توانایی های علمی آنان 

سازمان دهی شده است. 
درواقع افراد تحصیل کرده 

ممتاز ابتدا به دانشگاه روی 
کسب  آورده اند و پس از 

کافی جذب  مهارت و تجربه 
کشور  کالن  ساختار مدیریت 

می شوند. در واقع مسئولیت 
کشور بر دوش  سازندگی 

معلمین پایه ریزی شده است. 
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کتب و جلوگیری از سخنرانی  گرفته است. پدیده هایی مانند سانسور مطبوعات یا ممیزی چاپ 
افراد وجود ندارد.

وجود  کستان  پا در  من  تحصیل  زمانی  دوره  در  کستان،  پا فرهنگ  در  علمی  سرقت  طبیعت 
خارجی نداشت. بازار گردانی این پدیده ها محصول غایی حذف سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 
کستان دیده نمی شود. پدیده فرار مغزها را دارند، اما دلیل  که در دانشگاه های پا از دانشگاه ها است 

آن دستمزدهای دالری در بازارهای بین المللی است.
کستانی ها بر مبنای مبادله اطالعات با هدف ایجاد فرصت به منظور  گفتمان های اجتماعی پا
گذاشته و  گفتمان در محیط دانشگاه نیز اثر خود را  زندگی اجتماعی مناسب تر شکل می گیرد. این 

شیوه زیست فرهنگ دانشگاه را تحت تأثیر قرار داده است.
در الگوی پاسخ دهی به پرسش های دانشجو هم، فضا متفاوت است. پاسخ ها احتمالی بود و 
ارجاع می دادند. یادم است از استادم پرسیدم بین نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسالم، 
و  گفت: »همه مکاتب منطقی طراحی شده اند  پاسخ  در  برخوردار است؟  ارجحیت  از  کدام یک 
گرفته شود«. فضای  کار  که چگونه به  هیچ یک بر دیگری ارجحیت مطلق ندارد، مهم این است 
به  گفتمان  که  بود  قانع کننده  حدی  در  پاسخ ها  و  نبود  برانگیز  مجادله  دانشجو  و  استاد  گفتمان 
سهولت به جواب نهایی و قانع کننده ای منجر می شد. تجربه دیگری را در مرکز تحقیقات اقتصاد 
گر با پرسشی  کاربردی دانشگاه کراچی داشتم که استاد، در درس »سمینار« به من توصیه ای کرد که ا
که »در این حوزه اطالعی  که در آن حوزه مطالعه نداشتید، بهترین پاسخ آن است  روبه رو شدید 

ندارم« و این پاسخ نشان دهنده کم سوادی به شمار نمی آید.
از  که مملو  را  دیوارها  کاردک  و  با آب  دانشجویان  در سال  روز  کارهای جمعی، یک  در حوزه 
تبلیغات سیاسی بود را می شستند و در این مسیر همه همکاری می کردند. من هم مشابه دانشجوی 
گفت شما  کار می کردم. ریاست دپارتمان از داخل اتاق ما را می دید، بیرون آمد و به من  کستانی  پا
کمک تان را کردید، چون با همسر و فرزندتان هستید، بروید و در کنار آن ها باشید. این کنش ها را من 
که ریشه تمامی  در فضای دانشگاه های ایران رؤیت نکرده ام. درواقع، این حقیقت را باید بپذیریم 
کستان از »استقالل، دموکراسی و آزادی« برمی خیزد و استاد و دانشجو  کنش های دانشگاهی در پا
برای تعامالت محیطی، ساده زیستی را پیشه کرده بودند. در شرایط تظاهرات اعتراضی دانشجویی 
با حفاظت مأمورین ساده پلیس و شعارهای تند سازمان داده شده قابل رؤیت است، اما دانشجو 
کار خود ادامه دهد و  کتابخانه به  کالس و  یا در محیط  کند  که در راهپیمایی شرکت  آزاد است 
کسی مانع او نخواهد بود. این موضوع در ایران تهاجمی تر صورت می گیرد. در حقیقت، تجربه من از 
دانشگاه های ایران، فضای امنیتی دانشگاه است، درحالی که این مسئله را حداقل من در سال های 

تحصیلی ارشد و دکتری فیل در مرکز تحقیقات دانشگاه کراچی احساس نکردم.
که به خاطر  کنیم  اگر به پیشینه تاریخی مسائل برگردیم، باید از رهبری محمدعلی جناح، شروع 
جلوگیری از تعصبات مذهبی هندوها و مسلمانان در فضای تعالیم استاد اقبال الهوری، اقدام به 
کستان  کستان گذاشت. بدین ترتیب جمهوری اسالمی پا کستان نمود و مبنا را مردم مسلمان پا تجزیه پا
شکل گرفت. درحالی که در ایران شکل گیری جمهوری اسالمی ایران فضای متفاوتی را طی طریق کرد 
که هنوز مباحث نظری آن با تغییر و تحول در قانون اساسی ادامه دارد. نمی خواهم نتیجه گیری کنم که 
که الگوی  کستان  بهتر از الگوی دانشگاه ها در ایران است. بالعکس معتقدم  الگوی دانشگاه ها در پا
کستان به الگوهای غربی به مراتب نزدیک تر از؛ »الگوی نه شرقی، نه غربی« دانشگاه های  دانشگاه ها در پا
کستان و بالعکس فاصله  ما در ایران است. بهترین نماد آن تمام وقت بودن اساتید و دانشجویان در پا

گرفتن اساتید و دانشجویان از این معیار قدیمی آموزش عالی در جامعه ما است.
که به دفتر  خاطرات دانشگاهی بسیار فراوان و هر یک در نوع خود آموزنده بود. به یاد می آورم 
ساده ریاست دپارتمان اقتصاد رفتم تا برای آمدن به ایران نامه بگیرم. پس از در زدن و وارد شدن او را 

طبیعت سرقت علمی در 
کستان، در دوره  فرهنگ پا

کستان  زمانی تحصیل من در پا
وجود خارجی نداشت. بازار 

گردانی این پدیده ها محصول 
غایی حذف سرمایه های 

اجتماعی و فرهنگی از 
که در  دانشگاه ها است 

کستان دیده  دانشگاه های پا
نمی شود. پدیده فرار مغزها را 

دارند، اما دلیل آن دستمزدهای 
دالری در بازارهای بین المللی 

است.
گفتمان های اجتماعی 

کستانی ها بر مبنای مبادله  پا
اطالعات با هدف ایجاد فرصت 

به منظور زندگی اجتماعی 
مناسب تر شکل می گیرد. این 

گفتمان در محیط دانشگاه 
گذاشته و شیوه  نیز اثر خود را 

زیست فرهنگ دانشگاه را 
تحت تأثیر قرار داده است.



57    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

کرد،  که مشغول مطالعه نظریه هکشر- اوهلین در اقتصاد بین الملل بود. نامه را دادم، امضاء  دیدم 
درحالی که از دفتر کارشان بیرون می آمدم پرسیدم اشکالی ندارد سؤالی را مطرح کنم؟ با خوش رویی 
که می دهید، چرا باز با دقت  جواب داد: راحت باشید. ادامه دادم شما این درس را سال هاست 
مطالعه می کنید؟ در پاسخ گفت: می دانم که این نظریه مشکل دارد ولی اشکال آن را پیدا نمی کنم. 
درحالی که از پاسخ وی شوکه شده بودم از اتاق کارشان بیرون آمدم. در آنجا بود که دریافتم آموزه های 

علمی دانشگاه قابل بازنگری است، درحالی که دانشجویان این مسئله را جدی نمی گیرند.
کستان پیش رو دارد، تمامی از آن دانشگاه  مزیت هایی را که از دیدگاه من، جامعه دانشگاهی پا
نیست، بلکه ساختار اجتماعی این دانشگاه نیز به صورتی شکل گرفته است که »مدرک گرایی «، در 
کنند، تحصیالت دانشگاهی  بدنه نظام جایگاهی ندارد و جوانان درصورتی که شغل مناسبی پیدا 
که در آموزش مهارت های فنی و  کنار می گذارند. این الگوی رفتاری به دانشگاه فرصت می دهد  را 
هنری، رویه های متفاوتی را انتخاب کند. این کار کردن می تواند برون مرزی باشد و درآمد دالری برای 
کستانی به همراه داشته باشد، لذا الگوی رفتاری جوانان در انتخاب بین کار و تحصیل  یک جوان پا
به عنوان  انگلیسی  زبان  و  ملی«   »زبان  به عنوان  اردو  زبان  بین  این که  جالب توجه  است.  عقالنی 
گسترده تر عمل می کند، درحالی که زبان  »زبان رسمی«، تفاوتی وجود ندارد. اردو زبان شهرنشینی و 
انگلیسی ویژه نخبگان به صورت رسمی برای تعامالت اشتغال، آموزش و غیره به کار گرفته می شود. 
کستان، هند، کانادا، و استرالیا   کادمی بهتر است. قابل توجه آن که کشورهایی مثل پا هدف آموزش آ

جزء کشورهای عضو مشترک المنافع  به شمار می آیند.
کـه محصـول سـه دهـه فعالیـت  کتـب »آزاد سـازی« را  در خاتمـه توصیـه می کنـم سـه مجلـد 
اینجانـب در حـوزه علـوم انسـانی اسـت و بـه تفصیـل اندیشـه هـای مـن را صـورت بنـدی و صیقـل 
کـه ایـن هدیه کوچک  داده اسـت، از ذهـن مخاطبـان ارجمنـد ایـن رشـته مباحـث دور نمانـد و بـادا 

یـخ بـه یـادگار بمانـد. در تار
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از البالی آنچه در نگاه و نظر اغلب فالسفه و اندیشمندان در باب دادوستد دانشگاه و فرهنگ و تأثیر اجتماعی این دو به میان آمده است، 
کادمی و روح فرهنگی برخاسته از این پیوند در فضای نظام اجتماعی و روابط هویت بخش و معناآفرین آن  نسبتی استوار میان انسان و آ
در جامعه آشکار می شود. در واقع، دانشگاه ریشه رویش فرهنگ اجتماعی انسان و  منشاء شکل گیری و قوام شاخصه های معنایی و 
که روندی از رونق نخبگانی و  توسعه عمومی  هویت بخش و زندگی ساز آن است و  در مسیر  پویش اجتماعی فرهنگ در دانشگاه است 
فضیلت و فرهیختگی و تعالی معنوی و فکری برای جامعه و بستر نمادین مناسبات انسانی و فضای کنشگری معنادار آن فراهم می شود. 
کدام مسیر تحول و تعامل بین  دانستن اینکه جامعه انسانی چگونه به این مرحله از بلوغ فرهنگی و فکری دست می یابد و این رودخانه 
عناصر همساز خود را طی کرده است، درگرو دانستن پیشینه شکل گیری و خاستگاه تاریخی و مسیر متالطمی است که از آن گذر کرده اند. 
البته دانشگاه در این میان به دلیل اهمیت توجهی که در جهت گیری موضوعی این نوشتار دارد، از جایگاهی متمایز برخوردار و نیازمند 
تأملی جدی است. با آنکه ساخت و کارکرد تعلیمی دانشگاه های امروزی ریشه در دانشگاه های قرون وسطی و الگوی افالطونی آن ها دارد، 
اما دانشگاه های جدید شباهت چندانی با »آن« تبار پیشین خود ندارند، زیرا موضوع »این«ها گرایش به گونه ای فرهنگ سازی انسان گراست 
که در سایه سار سال ها تجربه فکری و فرهنگی بشر به دست آمده است  که بنیاد آن مبتنی بر ایده انسان باوری فلسفی و فرهنگی است 
گشوده اند تا  گره ها از ذهن و زبان جوامع  کرده اند و  که مسئله ها حل  و در فراز و نشیب چنین مسیری این اهالی اندیشه و تفکر بوده اند 
بشود مسئله فرهنگ و دانشگاه به این شکل و چهره رخ نماید. به همین دلیل نمی شود از دانشگاه سخن گفت و از کتاب مهم کاردینال 
نیومن به نام ایدٔه دانشگاه در سال 1852 میالدی، یادی نکرد. در همان سال ها در بحث وجدل بر سر همگانی شدن تحصیل، رگه هایی 
از انسان گرایی دیده می شود و در این مسیر است که در مکتب محافظه کاری فرهنگی انگلیسی به موضوع استمرار فرهنگ به ویژه فرهنگ 
دانشگاهی پرداخته می شود. خاصه آنکه در نظام انگلیسی موضوع فرهنگ محافظه کارانه بی ارتباط با ثبات سیاسی و اجتماعی نبود و 
از همان زمان و در چارچوب نهضت رمانتیک تا دوران مدرن متفکرانی چون آرنولد کاردینال نیومن، کارالیل و راسکین در قرن نوزدهم در 

نسبت هم افزای دانشگاه و فرهنگ
هاشم بناءپور غفاری ▪
پژوهشگر مطالعات فرهنگی و ادبیات و تاریخ  ▪

 ▪  hashembanapour@yahoo.com
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این مورد قلم فرسایی کرده اند. در قرن بیستم نیز لویناس، امرسون و هنری جمیز در امریکا این سنت را 
تفسیر کرده اند. هم زمان مباحث تی.اس. الیوت در کتاب »یادداشت هایی در دفاع از فرهنگ« تا سال 
1945 و کتاب میتو آرنولد تحت عنوان »فرهنگ و آنارشی« از آثار مهم قلمداد می شود. در تک تک این 
آثار دفاع از دانشگاه و انسان گرایی و اینکه دانشگاه چگونه می تواند فرهنگ سازی کند و عقالنیت چه 
نقشی در فرهنگ سازی دارد، دیده می شود. با بررسی این کتاب ها و آرا این اندیشمندان و با نیم نگاهی 
که بین این دو وجود دارد، به این  به تاریخ دانشگاه در باب ارتباط دانشگاه و فرهنگ و دادوستدی 
نتیجه می رسیم که دانشگاه درواقع باید پناهگاه امن عقل و خرد باشد تا بتواند اوج بگیرد و این چنین 
که فعالیت علمی  تعالی وقتی حاصل می شود  این  البته  و  کند  نهادینه  را  اندیشیدن فرهنگ ساز 
رقابت آمیز باشد نه تقلیدی. اینجاست که در بیان نقش دانشگاه ها در فرهنگ سازی، باید این کارکرد 
را به دانشگاه داد که مشخص کند به چه چیزهایی می بایست اندیشید و یا چگونه باید سطح فرهنگ 

جامعه را با تعلیم و تربیت باال برد.
 نقش دانشگاه در رشد و باروی فرهنگ، در حقیقت به آن می ماند که پیکرتراشی سنگی را آن قدر 
که می تراشد و می خراشد و تا  بتراشد تا به شکلی مطلوب درآورد و در این میان این پیکرتراش است 
دم آخر از تراشیدن غافل نمی ماند. اینجا درواقع دانشگاه چنین مشخصه ای دارد یا باید داشته باشد، 
یعنی اگر دانشگاه را همان پیکرتراش فرض کنیم، فرهنگ را می توان آن سنگی دانست که در دستان 
پیکرتراش آن قدر تراش و صیقل می خورد تا به سنگ فرهنگ و معارف تبدیل شود. البته از سویی 
می توان گفت که هم سنگ و هم پیکرتراش همدیگر را صیقل می دهند و از هم تأثیر و تعلیم می گیرند. 
به قول نیومن، دانشگاه باید چنان دادگاهی باشد که در آن قاضی مستقاًل و بدون قید و شرط های نهاد 
قدرت، حقیقت را بیابد. ازاین رو، دانشگاه باید نهادی باشد که در آن علم با پژوهش و تحقیق پیش برود؛ 
اکتشافات علمی انجام شود و فرهنگ تعالی یابد و این هر دو به کمال برسند. تعامل علمی و فرهنگی 
و بحث و گفت وگو بین استادان و دانشجویان به رشد فرهنگ و شخصیت و منش انسان تحصیل کرده 
گیرد.  بینجامد و همین مشخصه ها در جامعه به صورت فرهنگ نمود یابد و مورد پیروی عمومی قرار 
از این بابت به نظرم هومبولت پر بیراه نمی گفت که علم جدید خود فرهنگی تمام عیار است. با توجه 
گفت دانشگاه جدید یک پدیده فرهنگی تمام عیار است و انسان دانشگاهی  به این سخن می توان 
شخصیتی فرهنگی با خصایل خاص خود است و به همین دلیل است که از دل علم و دامن دانشگاه 
گفتمان غالب در دانشگاه  گوهر و  اخالق فرهنگی و منش حرفه ای و تخصصی برمی خیزد. ازاین رو، 

مدرن تعالی علم و اندیشه و گسترش منطق عقالنیت و استدالل است.
که در آن اندیشٔه انتقادی رواج یابد و افراد   فرهنگ در دانشگاه و جامعه هنگامی رشد می کند 
در وضعیت تقلید محض نگه داشته نشوند. حتی می توان گفت فضای باز دانشگاه و مواضعی که 
به صورت تاریخی در آن شکل می گیرد بی تردید در فضای روشنفکرانه و سیاسی هم حکم می راند. 
بی سبب نیست که پی یر بوردیو در کتاب انسان دانشگاهی، دانشگاه ها را پادشاهان برهنه می نامد 
و به این طریق می خواهد نفوذ دانشگاه را در جای جای زندگی اجتماعی نشان دهد. این که دانشگاه 
کارش صرفًا  مثل سوزن برای اقشار مختلف لباس می دوزد اما خود برهنه است و لباسی ندارد و 
گر تعلقی دارد فقط در دوختن و تولید و بازتولید  دوختن است و بس و خود از رنگ تعلق آزاد است و ا
و استمرار و افزودن بر غنای فرهنگی و علمی جامعه است. پر مسلم علم چه به معنای اعم و چه به 
معنای اخص رویکردی است جست وجوگرانه و روشمند که نمی توان آن را به اولویت ها و پسندهای 
نامشروع جامعه محدود کرد. اتفاقًا یافته های علمی ممکن است درست مخالف مقبوالت و فرهنگ 
کم بر جامعه باشد. عظمت علم درست در اینجاست که در قالب حدودوثغور نمی گنجد هرچند  حا
که خود از روش های خاصی برای فهم و دریافت حقیقت پیروی می کند، اما در همان روش ها خود را 
کم باشد،  گر در دانشگاه ها حا محدود نمی کند و هیچ گاه در وضعیت آخر نمی ماند. این نوع نگرش ا
مسلمًا به جامعه هم سرایت می کند و جامعه به بلوغ فکری و تعالی فرهنگی می رسد. فرهنگ نوعی 

دانشگاه باید نهادی باشد که 
در آن علم با پژوهش و تحقیق 

کتشافات علمی  پیش برود؛ ا
انجام شود و فرهنگ تعالی یابد 

کمال برسند.  و این هر دو به 
تعامل علمی و فرهنگی و بحث 

و گفت وگو بین استادان و 
دانشجویان به رشد فرهنگ 
و شخصیت و منش انسان 

تحصیل کرده بینجامد و همین 
مشخصه ها در جامعه به صورت 
فرهنگ نمود یابد و مورد پیروی 

عمومی قرار گیرد.
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شدن است و جامعه ای می تواند به رشد برسد که نهادهای فرهنگی آن اندیشیدن و تأمل انتقادی را 
رواج دهند و بدان اولویت دهند.

که در آن ها این مسائل  کتاب ها و جستارهای مهمی سراغ داریم  دربارٔه دانشگاه و آزادی علمی 
تفسیر و بررسی شده اند. برای مثال نمی توان از آزادی اندیشه صحبت کرد و رسالٔه الهیات – سیاسی 
مقالٔه  همچنین  و  نیومن  کاردینال  دانشگاه  ایدِه ی  و  کانت  امانوئل  دانشکده های  نزاع  یا  اسپینوزا 
این  از  آنچه  گرفت.  نادیده  را  یاسپرس  کارل  دانشگاه  ایدٔه  و  شالیرماخر  دانشگاه«  »روح  درخشان 
که دانشگاه با دبیرستان و مدرسه و ... تفاوتی اساسی دارد. در دانشگاه  نوشته ها برمی آید این است 
دانشجو خود پژوهشگر است و صرفًا یادگیرنده نیست بلکه استاد و دانشجو از همدیگر یاد می گیرند. 
در دانشگاه دیالوگ جای مونولوگ را می گیرد. اما دانشگاه را اگر صرفًا در این خالصه کنیم که دانشجو 
کند و سلسله مراتب قانونی و اداری را طی  گرفتن مدرکی در آینده می تواند شغلی خوب دست وپا  با 
نماید و به مقامات باال برسد، درواقع به یک ُبعد ابتدایی نظر داشته ایم. بلکه اینجا دانشگاه دیگر 
نهادی می شود ضدفرهنگی یا منهای فرهنگ. در چنین دانشگاهی نه علمی تولید می شود نه فرهنگی 
و نه اندیشه ای. زیرا وقتی اندیشه حذف شود دانشگاه تبدیل به مکانی می شود که مشروعیت خود را 
از طریق اشتغال زایی به دست می آورد. اما البته حتی در این حالت نیز اگر اشتغال زایی دانشگاه 
کار می انجامد. بااین همه باید در  متناسب با نیازهای جامعه نباشد مسلمًا به تخریب فرهنگ و 
که در جست وجوی نامشروط حقیقت باشد. تنها از  که اساس دانشگاه در این است  نظر داشت 
گفت وگوها جامعه را  که دیالوگ بین دانشگاه و جامعه شروع می شود و حاصل این  این طریق است 
فرهنگی تر می کند. بده و بستان های فرهنگی با دیالوگ بین دانشگاه و جامعه صورت می گیرد و این 

دو نهاد درواقع تحت تأثیر هم قرار می گیرند و با هم رشد می کنند و با هم فرهنگ را پیش می برند.
فرهنگ  رشد  آن  در  که  کنم  مطلوب  به  مصادره  را  کانت  مشهور  سخن  می خواهم  اینجا  در 
جامعه در خروج دانشگاه از صغارت فکری است و بلوغی که محصول جست وجوی بی قیدوشرط 
یکردی  رو درگرو  دانشگاه  رشد  نگاه،  این  در  است.  دانشگاه  اصلی  هدف  به عنوان  حقیقت 
انسان گرایانه مبتنی بر جست وجوی نامشروط حقیقت در مسیر فرهنگ سازی است و بلوغ فکری 
فرد حاصل بسترسازی دانشگاه و نامشروط بودن فضا برای اندیشیدن است. درواقع اینجاست 
که جامعه به دانشگاهی بزرگ و دانشگاه هم به جامعه ای بزرگ تر تبدیل می شود و فرهنگ نقطٔه 

مشترک بین جامعه و دانشگاه خواهد بود.
 گزیده سخن آنکه، در بیان نسبت تأثیر و تأثر دانشگاه و فرهنگ و نقش تعاملی این دو در جامعه 
که خصیصه فرهنگ سازی و خودمختاری و استقالل دانشگاه از امهات  کرد  می توان چنین وانمود 
مسائل اجتماعی فرهنگی است و دانشگاه و فرهنگ تأثیری بی مثال در اخالق و رفتار حرفه ای و 
همگانی جامعه می گذارند. بی سبب نیست که می گویند دانشگاه ها پادشاهان برهنه اند و به سخن 
به تن نمی کند.  لباسی  اما خود  برای همه لباس می دوزد  که  استعاره دانشگاه مانند سوزنی است 
دانشگاه در جای جای فرهنگ و جامعه حکم می راند و البته این حکمرانی را به کمک نقد و استدالل 
به سامان می آورد تا زرق و برق و زور. تاریخ نشان می دهد که فرهنگ و دانشگاه به رودخانه ای می مانند 
که راه خود را در جامعه باز می کنند و بستری مناسب برای زیست همگانی می سازند. اگرچه نمی توان 
انتظار داشت که این دو به یک باره همٔه نابسامانی ها و ناهنجارها را راست کنند اما هم فرهنگ و هم 
دانشگاه منطق حل مسئله و اندیشیدن را عمومی می کنند و بی تردید در این قلمرو موضوع انسان، 
معرفت، آموزش، فرهنگ و جامعه، جنبه ای بنیادی پیدا می کند. رفتارها و روش ها و نظریات متفاوت 
که ظهور چنین زمینه ای در فضای تحقیق و پژوهش  از دل این بحث ها نشئت می گیرد و صدالبته 
که با دانشگاه مستقل و غیرسیاسی  کامل برخوردار باشد  که دانشگاه از آزادی  زمانی حاصل می آید 

می توان بابی به گفت وگو درباره جهان اجتماعی و سپهر علم و فلسفه گشود.

در بیان نسبت تأثیر و تأثر 
دانشگاه و فرهنگ و نقش 

تعاملی این دو در جامعه 
می توان چنین وانمود کرد 
که خصیصه فرهنگ سازی 
و خودمختاری و استقالل 
دانشگاه از امهات مسائل 
اجتماعی فرهنگی است و 
دانشگاه و فرهنگ تأثیری 
بی مثال در اخالق و رفتار 

حرفه ای و همگانی جامعه 
می گذارند. بی سبب نیست که 

می گویند دانشگاه ها پادشاهان 
برهنه اند و به سخن استعاره 
دانشگاه مانند سوزنی است 
که برای همه لباس می دوزد 

اما خود لباسی به تن نمی کند. 
دانشگاه در جای جای فرهنگ 

و جامعه حکم می راند و البته 
این حکمرانی را به کمک نقد و 
استدالل به سامان می آورد تا 

زرق و برق و زور. 
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کنشگری دانشگاه و هدایت سرمایه انسانی و  تأملی بر 
اجتماعی در مسیر توسعه

دکترای سیاست گذاری فرهنگی ▪

▪  z.sadughi23@gmail.com

آغاز سخن
همانند سایر کشورها، داستان توسعه در کشور ما روند چالش برانگیزی را پشت سر گذاشته و همواره چیستی، چرایی و چگونگی تحقق 
که صرفًا ابعاد زیست محیطی و اقتصادی توسعه موردتوجه بود و  توسعه، نقل محافل روشنفکری و پژوهشی بوده است؛ چه آن زمان 
که به ذهن متبادر  که از توسعه پایدار یاد می کنیم؛ اولین سؤالی  که ابعاد اجتماعی- فرهنگی آن اهمیت یافته است. زمانی  چه امروزه 
که توسعه با اتکای به چه بنیان و اساسی انجام می شود و چه کسی موتور محرکه چرخ توسعه است؟ در اینجاست  می شود این است 
که واژه سرمایه اعم از سرمایه اقتصادی و مالی، فیزیکی، جغرافیایی، تحقیقاتی و غیره، قابل تأمل است. قطعًا همه موارد مذکور دارای 
کارا  انواع دیگر سرمایه نیز  انواع قرار دارد و بدون سرمایه انسانی و اجتماعی،  اهمیت اند، ولی بدیهی است انسان در مرکز ثقل این 
نخواهند بود. به عبارتی، انسان و توسعه فردی و اجتماعی افراد، سنگ زیربنای توسعه پایدار محسوب می شود و با هدایت این سرمایه 

می توان به تحقق توسعه پایدار و همه جانبه امیدوار بود.

سرمایه انسانی و اجتماعی چیست؟
که توسعه اتفاق نمی افتد،  در حوزه توسعه اجتماعی و فرهنگی، سرمایه انسانی و اجتماعی دو مفهوم به هم پیوسته اند. بدین معنا 
که شخصیت افراد بر طبق ارزش های انسانی پرورش یابد و تعامل انسان ها در مسیری مطلوب و انسانی سازمان دهی  مگر زمانی 
یت و پرورش شخصی انسان در راستای توسعه فردی و اجتماعی است. اما  شود. بنابراین در اینجا سرمایه انسانی به معنای محور
که از  گروه، جامعه و سرمایه اجتماعی مهم تلقی می شود. سرمایه اجتماعی  امروزه فراتر از اهمیت رشد فردی و شخصیتی، مفهوم 
که افراد  آن به عنوان سرمایه ناملموس زندگی روزمره یاد می شود، به پیوندها و ارزش های مشترک و درک متقابل اشاره دارد؛ به گونه ای 

زینب صدوقی ▪



62    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

 .)2007  ,OECD( کنند با یکدیگر همکاری  و  کرده  به یکدیگر اعتماد  را قادر می سازد  گروه ها  و 
در  پیشگامی  محلی،  اجتماعات  در  مشارکت  چون  مؤلفه هایی  دربرگیرنده  اجتماعی  سرمایه 
زمینه های اجتماعی، اعتماد و امنیت، ارتباط با دیگران اعم از همسایگان، دوستان و خانواده، 
کاری است )آقامیرزایی و همکاران، 1397، 66(.  قدرت و تحمل، ارزش های انسانی و ارتباطات 
کاهش  که  ازاین رو، ارتباط تنگاتنگی میان مفهوم سرمایه اجتماعی و صلح وجود دارد؛ به گونه ای 
به یکدیگر  تعهد  و عدم  ناامیدی، بی اعتمادی  و  افزایش خشونت، دلسردی  سرمایه اجتماعی، 
ارزش های  ارتقاء  و  می شود  زندگی  کیفیت  افزایش  موجب  اجتماعی  سرمایه  دارد.  دنبال  به  را 
 .)163  ،1393 صادقی،  و  )مصطفی زاده  دارد  دنبال  به  را  خوب  زندگی  یک  راستای  در  مثبت 
که در عصر به هم وابستگی متقابل، ارتباط و  سرمایه اجتماعی از این حیث مهم تلقی می شود 
چگونگی تعامل افراد با یکدیگر و بنابراین توجه شاخصه های ارتباط سالم اجتناب ناپذیر است 
و بنابراین مفاهیمی چون همکاری، احترام، درک متقابل و مسئولیت پذیری و اعتماد و پذیرش 
یت می یابد؛ ویژگی هایی که شکل گیری و نهادینه شدن آن ها  دیگران همان گونه که هستند، محور
می تواند آرامش، ثبات و صلح را در روابط انسانی به ارمغان آورد و به عنوان سرمایه اولیه در تحقق 
گسترده ای به دور از زمان  کنونی روابط به طور  گیرند. به ویژه اینکه در دوره  پایداری موردتوجه قرار 
فراهم  امری ضروری بیش ازپیش  به عنوان  ناشناس  افراد  با  تعامل  امکان  و  تعریف شده  و مکان 

گردیده است.

آموزش، کلید انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی
کلیدی است. آموزش تغییر بینش، نگرش و  آموزش در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی مفهومی 
رفتار افراد را به دنبال دارد. در این راستا آموزش، سرمایه های انسانی را از نسلی به نسل بعد انتقال داده 
و آن را به شکل قوانین و هنجارها در وجود افراد نهادینه می سازد. ازاین رو، در صحبت از توسعه پایدار، 
نهادهای آموزشی نقش مهمی ایفا می کنند. در این راستا مدارس، نقش جامعه پذیری ارزش های 
کودکان را برعهده دارند، اما حمایت از توسعه شخصی و ارزش دهی به روابط اجتماعی  انسانی در 
در هسته آموزش عالی نیز نهفته است. سهم دانشگاه در توسعه انسانی از چند جهت مهم است؛ هم 
که در دانشگاه بسیاری از ارزش های پذیرفته شده و نهادینه شده با نگرشی انتقادی به  ازاین جهت 
کشیده می شود و هم اینکه دانشگاه فضایی برای شکل دهی و اهمیت بخشی به ارزش های  چالش 
گرفته می شود. بنابراین از دانشگاه به عنوان عالی ترین نهاد شناخته شده  انسانی و اجتماعی در نظر 
به دانشجویان،  یاددهی مهارت های تخصصی  از وظیفه  انتظار می رود غیر  آموزش عالی  در حوزه 
سرمایه  انباشت  و  انسانی  و  اجتماعی  روابط  به  ارزش دهی  بیشتر،  یادگیری  برای  را  فرصت هایی 
اجتماعی در میان دانشجویان و در سطحی وسیع تر کل افراد جامعه، فراهم کند. ازاین رو دانشگاه واجد 
کنونی و شکل گیری نیازهای جدید  خصلتی اجتماعی- فرهنگی نیز هست و در شتاب تغییرات 
در عرصه محلی و جهانی، دانشگاه نیز مانند سایر نهادها نیاز به بازتعریف اهداف و فعالیت های 
کنشگری مؤثر و تأثیرگذار باقی بماند و پاسخ گوی نیازها باشد. به عقیده  خود دارد تا بتواند به عنوان 
گیبونز )1994( دانشگاه امروزی فلسفه وجودی و مشروعیت خود را از دست داده  اندیشمندانی نظیر 
کاالیی شدن و تجاری شدن دانش نمی تواند رهایی بخش باشد و ازاین رو، وی از  است و با توجه به 
مرگ دانشگاه سخن می گوید )به نقل از: فراستخواه، 1392: 121(. اما علیرغم همه انتقادات و فراز و 
نشیب ها، دانشگاه همچنان کنشگری مؤثر در شکل دهی و هدایت تحوالت کنونی است. بنابراین، 
کارویژه های دانشگاهی، مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها مفهومی محوری است.  در بررسی 
که از دانشگاه انتظار می رود مروج ارزش های انسانی در میان دانشجویان و جامعه  هم ازاین جهت 
دانشگاهی باشد و هم توسعه شخصیتی آحاد افراد جامعه و بهسازی تعامالت اجتماعی را در رأس 
اولویت های خود قرار دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این سؤال مطرح می شود که آیا نهاد دانشگاه در 

 سهم دانشگاه در توسعه 
انسانی از چند جهت مهم 

که در  است؛ هم ازاین جهت 
دانشگاه بسیاری از ارزش های 

پذیرفته شده و نهادینه شده 
با نگرشی انتقادی به چالش 

کشیده می شود و هم اینکه 
دانشگاه فضایی برای 

شکل دهی و اهمیت بخشی به 
ارزش های انسانی و اجتماعی 

در نظر گرفته می شود. بنابراین 
از دانشگاه به عنوان عالی ترین 

نهاد شناخته شده در حوزه 
آموزش عالی انتظار می رود غیر 

از وظیفه یاددهی مهارت های 
تخصصی به دانشجویان، 

فرصت هایی را برای یادگیری 
بیشتر، ارزش دهی به روابط 

اجتماعی و انسانی و انباشت 
سرمایه اجتماعی در میان 
دانشجویان و در سطحی 
وسیع تر کل افراد جامعه، 

فراهم کند.
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ایران کنشگری مؤثر در نهادینه کردن ارزش های انسانی در دانشجویان و سایر افراد جامعه بوده است؟ 
و چه برنامه هایی را برای ارتقاء اثربخشی خود در این زمینه می تواند در پیش گیرد؟

سهم نهاد دانشگاه در ایران در انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی
 پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی و دانشگاه از اهمیت باالیی در کشور ما برخوردار است؛ چراکه 
کژکارکردی ها، همچنان دانشگاه به عنوان یکی از مؤثرترین نهادهای فرهنگی و اجتماعی  فارغ از 
تلقی می شود. آمارها و تحقیقات نشان از درصد باالی خشونت اعم از فیزیکی و کالمی دارد. بر طبق 
گالوپ )2019(، ایران به عنوان یکی از عصبانی ترین کشورهای دنیا، مقام  گزارش مؤسسه تحقیقاتی 
سوم را به خود اختصاص داده است )McCarthy, 2019(. افراد متعهد به قانون نیستند )عشایری 
افزایش هزینه در  که همین مسئله  به یکدیگر بی اعتمادند  نامیان، 1397، 366(، مردم عمومًا  و 
که اعتماد، زیربنای مشارکت اجتماعی و  تعامالت اجتماعی را به دنبال دارد. این در حالی است 
کار جمعی برای ایرانیان همواره دشوار است و به اصطالح  همکاری افراد با یکدیگر است. ازاین رو، 
کار جمعی شکل نگرفته است و میل به فردگرایی باالست. عالوه بر این  که فرهنگ  گفته می شود 
افراد تمایلی به فعالیت های داوطلبانه ندارند و خود را سهیم در توسعه و پیشرفت محلی، ملی و 
اجتماعی نمی دانند و به صورت منفعل عمل می کنند. بنابراین می توان از کاهش سرمایه اجتماعی 

در ایران سخن به میان آورد.
 گذشته از روندها و وضعیت کلی اجتماعی ایران، در جامعه کوچک تر دانشگاه نیز موضوع سرمایه 
کاهش یابنده  دانشجویان  میان  در  سیاسی  اجتماعی،  اعتماد  میزان  است.  بحران زده  اجتماعی 
است )اعتمادی فرد، 1392، 37(، دانشجویان معمواًل از کارگروهی طفره می روند و در فعالیت هایی 
که نیاز به همکاری و مشارکت دارد، عملکرد ضعیفی را از خود نشان می دهند و مخصوصًا مشارکت 
در امور داوطلبانه در میان دانشجویان پایین است و به طورکلی دانشجویان خود را افرادی مؤثر در 
که دانشجویان همکاری و مشارکت را در  توسعه نمی دانند. روندهای دانشگاهی به گونه ای نیست 
کالس بیاموزند؛ کالس ها به صورت سلسله مراتبی و مونولوگ برگزار می شود و دانشجویان ارتباط کمی 
گاه توسط اساتید تحقیر  که  با یکدیگر تجربه می کنند. تجربه بسیاری از دانشجویان نشان می دهد 
که در این دانشگاه  می شوند و اجازه اظهار عقیده مخالف به آن ها داده نمی شود. آیا دانشجویی 

تعلیم دیده و پرورش داده می شود می تواند سرمایه انسانی مؤثری در مسیر توسعه پایدار باشد؟

کار جمعی برای ایرانیان همواره 
دشوار است و به اصطالح 

کار  گفته می شود که فرهنگ 
جمعی شکل نگرفته است و 

میل به فردگرایی باالست. 
عالوه بر این افراد تمایلی به 

فعالیت های داوطلبانه ندارند 
و خود را سهیم در توسعه 
و پیشرفت محلی، ملی و 

اجتماعی نمی دانند و به صورت 
منفعل عمل می کنند. بنابراین 

می توان از کاهش سرمایه 
اجتماعی در ایران سخن به 

میان آورد.
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با توجه به آنچه گفته شد، موضوع سرمایه انسانی و اجتماعی در ایران چه در میان دانشجویان و 
که نیاز به بررسی و واکاوی دارد و حل آن سیاست گذاری  چه در میان آحاد جامعه مسئله ای است 

جامعی را می طلبد.
 البته سیاست گذاری فرهنگی و به طور خاص سیاست گذاری در حوزه دانشگاه و آموزش، در ایران 
کنونی کاری بس دشوار به نظر می رسد. هم ازاین جهت که اواًل بسیاری از موضوعات در ایران تبدیل به 
دغدغه نشده است و عدم اجماع و تبدیل نشدن موضوعات به مسئله ای که باید بدان پرداخته شود، 
کشور رسیدگی به برخی از موضوعات را با دشواری  مانع از سیاست گذاری است و ثانیًا شرایط فعلی 
بیشتری مواجه کرده است. ازاین جهت که جامعه ایران به لحاظ طبقاتی و قومیتی جامعه ای یکدست 
کاماًل مشهود است و طبعًا  کوچک تر نیز  نیست و این موضوع در محیط دانشگاه به عنوان جامعه 
سیاست گذاری متناسب با این شرایط، دستیابی به هدف را تسهیل می کند. همچنین اختالف نظرها 
و عدم تخصص نیز بر دشواری مسیر سیاست گذاری در ایران افزوده است. به ویژه اینکه مفهوم توسعه 
و سرمایه بیشتر در قالب سرمایه صنعتی و اقتصادی تعریف شده است و نگاه به انسان سرمایه محور 

نیست و سیاست گذاری و اجرا در این زمینه به لحاظ عملی ضعیف عمل کرده است.
 دانشگاه عالوه بر اینکه محیطی آموزشی و پژوهشی است، فضایی فرهنگی نیز هست؛ فضایی 
کنند و  که دانشجویان در آن می توانند سبک زندگی متناسب را پیدا  به مثابه محیط زندگی و خانه 
با ارزش های اصیل انسانی آشنا شوند. بنابراین نوع نگاه برنامه ریزان و سیاست گذاران به محیط و 
که دانشجویان  ظرفیت های دانشگاهی مهم است. آیا دانشگاه به عنوان محیطی نگریسته می شود 
مدتی را در آن سپری می کنند، با متون و مهارت خاصی آشنا می شوند و سپس آن را ترک می کنند، یا 
اینکه محیطی تعاملی و مبتنی بر یاددهی – یادگیری متقابل فرض می شود که می تواند باعث توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شخصیتی شود. در نگاه دوم دانشجو به عنوان انساِن تأثیرگذار، 
ارزش های  ارتقاء  به  متعهد  را  خود  دانشگاه  محیط  در  یادگیری  ضمن  که  فردی  دارد؛  محوریت 
انسانی دانسته و برای ترویج این ارزش ها در جامعه تالش می کند. بنابراین انفعال در این نگاه به 
که افراد با مؤلفه های  دانشگاه معنایی ندارد. از این منظر دانشگاه به عنوان بستری تلقی می شود 
صلح آشنا می شوند، یاد می گیرند چگونه با یکدیگر تعامل کنند، گفت وگو کنند و به صورت فعاالنه 
به یکدیگر گوش دهند، مهارت تفکر انتقادی را می آموزند و در مورد تصورات و رفتارهای نهادینه شده 
با مفاهیمی  این محیط  به چالش می کشند، در  را  آن ها  و  نگریسته  انتقادی  به طور  در وجودشان 
چون همکاری، همدلی، پیوستگی انسان ها به یکدیگر، مسئولیت پذیری، احترام به تفاوت ها و 
تساهل و مدارا آشنا می شوند و این مفاهیم در وجودشان نهادینه می گردد. تمامی مفاهیمی که بدان 
اشاره شد به مفهوم سرمایه اجتماعی و انسانی مرتبط است و تنها در سایه نگاه مؤخر به دانشگاه و 
جامعه دانشگاهی می توان دانشگاه را کنشگری مؤثر در ارتقاء و انباشت سرمایه اجتماعی دانست. 
که فراتر از مفهوم تخصص و مهارت در بستر دانشگاه و  سیاست گذاران نیز باید به این باور برسند 
کرد، نهادی  سرمایه گذاری در این زمینه، باید دانشگاه را مکانی برای پرورش شخصیت افراد تلقی 
که ضمن تأثیرگذاری مثبت بر دانشجویان، بر شکل گیری فرهنگی خاص در جامعه، ترویج فضیلت 

و ارزش های انسانی و در یک کالم انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی در جامعه مؤثر است.

کرد؟ چه باید 
بایسته است:

- تحقیق در مورد ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه در دستور کار پژوهش دانشگاهی قرار گیرد؛
- به موضوع نحوه ارتقاء و انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی در پژوهش ها پرداخته شود؛

به عنوان  و  آشکار ساخته  برای دستگاه های سیاست گذار  را  این موضوع  اهمیت  دانشگاه   -
مسئله پیِش رو، تبدیل به دغدغه نماید؛

دانشگاه به عنوان بستری تلقی 
که افراد با مؤلفه های  می شود 

صلح آشنا می شوند، یاد 
می گیرند چگونه با یکدیگر 

تعامل کنند، گفت وگو کنند و 
به صورت فعاالنه به یکدیگر 

گوش دهند، مهارت تفکر 
انتقادی را می آموزند و در 

مورد تصورات و رفتارهای 
نهادینه شده در وجودشان 
به طور انتقادی نگریسته و 

آن ها را به چالش می کشند، 
در این محیط با مفاهیمی 

چون همکاری، همدلی، 
پیوستگی انسان ها به یکدیگر، 

مسئولیت پذیری، احترام به 
تفاوت ها و تساهل و مدارا آشنا 

می شوند و این مفاهیم در 
وجودشان نهادینه می گردد.
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- دانشگاه خود را متعهد بداند به عنوان اتاق فکر در کنار سایر نهادهای سیاست گذار قرار گرفته 
و هدایت کننده سیاست ها به سوی انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی باشد؛

- نتیجه تحقیقات صرفًا به نهادهای سیاست گذار و جامعه دانشگاهی محدود نشده و به زبان 
عامه در اختیار سایر افراد جامعه قرار گیرد؛

- آموزه های مبتنی بر تحقیقات علمی، در قالب محتوای رسمی به دانشجویان آموخته شود؛
- به ابعاد برنامه درسی پنهان توجه شود؛ بدین معنا که تمام مؤلفه ها و ارزش های مطرح در حوزه 
سرمایه انسانی و اجتماعی در چارچوب برنامه درسی غیررسمی به دانشجویان آموزش داده شود. 
به عنوان مثال شیوه تدریس اساتید، رفتار اساتید با دانشجویان، فراهم ساختن زمینه برای همکاری 
که می تواند ارزش های  از جمله روندهایی است  و مشارکت در فعالیت های جمعی و داوطلبانه 

موردنظر را انتقال داده و نهادینه سازد.
- از ظرفیت دانشجویان برای توسعه ارزش های مذکور در جهت یاددهی به جامعه استفاده شود. 
کارورزی امکان ارتباط دانشجویان با سایر افراد جامعه فراهم شود؛  به عنوان مثال در قالب دوره های 
که یاددهی مؤلفه های مذکور به عنوان یک تعهد برای دانشجویان تلقی شده و خود را در  به گونه ای 

قبال جامعه مسئول بدانند.
کارکرد دانشگاه و توجه به نقش این نهاد در پرورش سرمایه انسانی  بنابراین فراتر از تغییر نگاه به 
کمک به پیشبرد پایداری اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه نیاز به بازتعریف اهداف و  و اجتماعی و 

برنامه های خود در این مسیر دارد.
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روندهای دانشگاهی به گونه ای 
نیست که دانشجویان 

کالس  همکاری و مشارکت را در 
بیاموزند؛ کالس ها به صورت 

سلسله مراتبی و مونولوگ برگزار 
می شود و دانشجویان ارتباط 
کمی با یکدیگر تجربه می کنند. 
تجربه بسیاری از دانشجویان 

گاه توسط  که  نشان می دهد 
اساتید تحقیر می شوند و اجازه 

اظهار عقیده مخالف به آن ها 
داده نمی شود. آیا دانشجویی 
که در این دانشگاه تعلیم دیده 

و پرورش داده می شود می تواند 
سرمایه انسانی مؤثری در مسیر 

توسعه پایدار باشد؟
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رهیافتی انتقادی به سیاست گذاری اسالمی شدن 
علوم انسانی

دکترای سیاست گذاری فرهنگی   ▪

▪  samanebayrami@yahoo.com

سمانه بایرامی  ▪

مقّدمه 
کامل در روند سیاست گذاری آموزش عالی ایران رخ داد. در آن هنگام تلقی نیروهای  گسستی  با وقوع انقالب اسالمی در سال 1357، 
فاصله  است،  بوده  غربی  الگوهای  اساس  بر  ه.ش،  سال های 1313-1357  طی  ایران  دانشگاه های  تشکیل  چون  بود،  آن  انقالبی 
که از مهم ترین  بسیاری با آرمان ها و انتظارات مردم و نخبگان انقالبی دارد. در آن دوران، شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، 
کرد و نظام دانشگاهی را نیز طالب استقالل از غرب نمود. در این تلقی،  شعائر مردم انقالبی به شمار می رفت، به حوزه علم نیز نفوذ 
دانشگاه ها از جنبه های مختلفی مانند نظام آموزشی، برنامه های درسی، استخدام استادان و ... تحت تأثیر دانشگاه های غربی بود 
کتب درسی به خصوص متون و منابع علوم انسانی، برگرفته از متون و نظریه های غربی بود. واکنش انقالبیون به  و حجم عمده ای از 
این وضع، طرح ایده علوم انسانی اسالمی بود. این در حالی بود که اوضاع سیاسی دانشگاه ها و سایر عوامل زمینه ای در قوت یابی ایده 

اسالمی سازی دانشگاه ها و علوم انسانی تأثیر مستقیم داشت.
در آن اوضاع انقالبی، ایده اسالمی شدن دانشگاه ها و علوم انسانی بیش از همه موردتوجه کسانی بود که قصد تغییر در تمام ارکان 
جامعه را داشتند. در چارچوب آن نگرش های انتقادی، علوم انسانی با سه چالش اساسی روبرو شد: »1- علوم انسانی دانشگاهی 
دانشی غیربومی و دارای خاستگاه و جهت گیری سیاسی و ارزشی غربی و ناسازگار با جامعه و فرهنگ ایران اسالمی است؛ 2- علوم 
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با ارزش ها و اندیشه دینی است. 3- علوم  انسانی دانشگاهی، دانشی سکوالر/ عرفی و ناسازگار 
انسانی دانشی صرفًا نظری/ انتزاعی و غیرکاربردی است و ناتوان از پاسخگویی به پرسش ها و مسائل 

جامعه ایران است.«
 در واکنش به این فضای فکری انتقادی، نهادهای سیاست گذار از جمله شورای انقالب، ستاد 
انقالب فرهنگی و پس ازآن شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس و هیئت دولت در چند سطح با 
هدف اسالمی سازی دانشگاه ها به طور عام و علوم انسانی به طور خاص، اقدام به سیاست گذاری 

نمودند که این سیاست ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1( تأسیس دانشگاه ها و مؤسسات جدید آموزش عالی نظیر دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاه 
باقرالعلوم، دانشگاه تربیت مدرس و نهادهایی نظیر شورای اسالمی دانشگاه ها و نهاد مقام رهبری با 

هدف اسالمی شدن دانشگاه ها و تربیت نیروی انسانی متناسب با اهداف این سیاست؛
2( سیاست گذاری در جهت گزینش دانشجویان و اساتید بر اساس معیارهای اسالمی و تشکیل 

کمیته های انضباطی برای اعمال سیاست های اسالمی سازی؛
3( بازنگری در برنامه ریزی درسی تمام رشته های دانشگاهی و تصویب و تدریس دروس عمومی 
مانند معارف اسالمی، اخالق، انقالب اسالمی، فلسفه اسالمی و عالوه بر آن افزودن پیشوند یا پسوند 

اسالمی به اغلب رشته های علوم انسانی؛
4( راه اندازی برنامه های فرهنگی مذهبی )سفرهای زیارتی، جلسات مذهبی، سخنرانی و ...( و 

افزایش حضور روحانیون در جهت اسالمی شدن دانشگاه ها.
چالش های پیش روی علوم انسانی اسالمی

در جریان این تغییر و تحوالت، دیدگاه ها و جریانات فکری متفاوتی در میان متفکران علوم 
انسانی در خصوص مسائل دانش اسالمی در سه دیدگاه کلی زیر شکل گرفت:

که علم را مسئله ای جهانی و مبتنی بر عام گرایی، بی طرفی و شک سازمان یافته  1( دیدگاهی 
می دانست که قلمرو جغرافیا، ایدئولوژی و فرهنگ و... در آن تأثیری ندارد؛

2( دیدگاهی که به دنبال اسالمی کردن علوم انسانی، تضاد میان علم و دین را چنان برجسته می کند 
که علوم تجربی نیز باید اسالمی شوند. در این دیدگاه همه ابعاد  که بر اساس آن نه تنها علوم انسانی 
جهان و علم نسبتی با دین دارند و اندیشه های حوزه های علوم انسانی بخشی از فرهنگ، جهان بینی 

و ارزش های هر جامعه بوده و نمی توان این علوم را متمایز از مبانی فلسفی و فرهنگی جامعه دانست؛
3( دیدگاه میانه، که طیف وسیعی از متفکران علوم انسانی را در بر می گیرد و بر این فرض است 
که علم در عین مبانی، زبان، روش شناسی و معیارهای بین االذهانی، دارای یکسری تفاوت های 
از جمله اهداف این نگاه  زمینه ای، محلی و نگرشی است. پیوند دانش جهانی و دانش محلی 
است. در این دیدگاه نقش ایدئولوژی ها و گرایش های فلسفی در کاوش های علمی و تفسیر داده های 

تجربی برجسته می شود و هیچ دانشی فارغ از قضاوت های ارزشی نیست.
با آنکه از سال 1359 تا 1362 تالش های بسیاری همراه با شور انقالبی برای اسالمی سازی علوم 
آنکه مباحث مطرح شده عمدتًا حالتی شعارگونه  گردید، به علت  ابعاد مختلف آغاز  انسانی در 
داشت، پس از مدتی نقاط ضعف سیاست گذاری اسالمی شدن دانشگاه ها و علوم انسانی، آشکار 

شد و با چالش های متعددی روبرو گردید.
چالش اول، اختالفات نظری میان طرفداران علوم انسانی اسالمی بر سر مفهوم دانشگاه و علوم 
انسانی اسالمی بود؛ به نحوی که میان این متفکران در مورد چیستی علوم انسانی، اجماع و توافق 
نسبی وجود نداشت و بلکه توسط هر یک از آنان بر اساس معنایی خاص، تعریف و تلقی مختلفی 

برای دانش یا علم اسالمی ارائه شد؛
که اغلب سیاست های اسالمی شدن در نهادهای غیر از دانشگاه صورت  چالش دوم، ازآنجا
که اغلب  می پذیرد، اسالمی شدن دانشگاه ها نباید موجب سلب استقالل دانشگاه ها شود. ازآن رو 

 ایده اسالمی شدن دانشگاه ها 
و علوم انسانی بیش از همه 

موردتوجه کسانی بود که قصد 
تغییر در تمام ارکان جامعه 
را داشتند. در چارچوب آن 
نگرش های انتقادی، علوم 

انسانی با سه چالش اساسی 
روبرو شد: »1- علوم انسانی 

دانشگاهی دانشی غیربومی و 
دارای خاستگاه و جهت گیری 

سیاسی و ارزشی غربی و 
ناسازگار با جامعه و فرهنگ 

ایران اسالمی است؛ 2- علوم 
انسانی دانشگاهی، دانشی 
سکوالر/ عرفی و ناسازگار با 

ارزش ها و اندیشه دینی است. 
3- علوم انسانی دانشی صرفًا 

نظری/ انتزاعی و غیرکاربردی 
است و ناتوان از پاسخگویی 

به پرسش ها و مسائل جامعه 
ایران است.«
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ممکن  که  می کنند،  وضع  دانشگاه ها  برای  کلی  و  عام  دستورالعمل های  سیاست گذار  نهادهای 
کل گرایانه، بدون توجه با اقتضائات  است با شرایط محلی آن ها همخوانی نداشته باشد، نگاه های 
گر قرار است تحقق یابد، باید درون  جامعه و دانشگاه راه به جایی نخواهد برد. علوم انسانی اسالمی ا

نزا و آزادمنشانه و از دل جامعه علمی بیرون بیاید.
چالش سوم، اغلب سیاست های اتخاذشده در جهت اسالمی شدن علوم انسانی به مسائل 
جداسازی  ضرورت  ظاهری،  مسائل  رعایت  شامل  مصوبات  بیشتر  می پردازد.  ظاهری  و  صوری 
جنسیتی کالس ها و افزودن قید اسالمی به برخی از دروس است بدون آنکه به محتوی دروس توجه 
حامیان  ازنظر  است.  نیز  اسالمی  انسانی  علوم  نظریه  طرفداران  موردانتقاد  حتی  مسئله  این  شود. 
گرفته اند اما  علوم انسانی اسالمی »پس از انقالب اسالمی دانشگاه ها تا حدی چهره اسالمی به خود 
بینش اسالمی در آن شیوع نیافته است. اقدامات اساسی فرهنگی برای تغییر نگرش دانشگاهیان 
انجام نگرفته و اقدامات انجام شده بیشتر جنبه صوری داشته است تا محتوایی. مدیریت های 
محیط های فرهنگی نیز نسبت به رواج بینش اسالمی حساسیت نداشته اند. اقداماتی که در جهت 
افزودن بعضی دروس معارف اسالمی به برنامه دانشگاه ها صورت گرفته، تأثیر مطلوبی در رواج بینش 
اسالمی نداشته است.« اگرچه بخشی از مشکالت جامعه ما و جهان، دوری از معنویت است. اما 
حرکت به سمت معنویت و طریق الهی با چند مصوبه و دستورالعمل ظاهری به سرانجام نمی رسد. 
نمی توان با بخشنامه های، معنویت و دین داری را در دانشگاه ترویج داد. اسالمی شدن یک هدف 
کنترل ظاهری )شرعی-فقهی(  بلندمدت و غایت گرایانه است. نمی توان آن را به امور ظاهری مانند 
بر استادان و دانشجویان تقلیل داد. سختگیری در امور ظاهری نتیجه ای جز تولید هویت مقاومت 
که فرد آزادانه  ندارد. نفوذ در باطن، ایجاد بصیرت دینی و معنوی تنها در شرایطی صورت می گیرد 

انتخاب کند. بنابراین، اجبار در جامعه دانشگاهی جز نتیجه عکس ندارد.
شکل  جامعه  فضای  و  محیط  با  تعامل  در  انسانی  علوم  توسعه  از  الگوی  هر  چهارم:  چالش 
می گیرد. هیچ نهاد اجتماعی از جمله دانشگاه، مستقل از زمینه اجتماعی خود نیست. تولید علم 
دینی و معنوی، اجرای آموزش های معرفتی و معنوی در دانشگاه ها، تنها پابه پای تحوالت طبیعی 
جامعه و از سوی متن جامعه علمی و دانشگاهیان قابل تحقق است. این روند در صورتی تداوم 
کرد این است که تولید  که از متن جامعه علمی برخاسته باشد. نکته ای که باید به آن توجه  می یابد 
علم جدید صرفًا »با شور و احساس مسئولیت و کوشش مجدانه در کوتاه مدت« صورت نمی پذیرد. 
مطابق نظر »سوروکین برای رشد یک نظام اجتماعی-فرهنگی )مانند نظام علمی جدید( عالوه بر 
نظام معنایی )که در اینجا تولید محتوای علم جدید مهم ترین رکن این نظام معنایی است( باید افراد 
نسبت به آن نظام معنایی، جامعه پذیر، حامی و مجری شوند و امکانات و ابزارهای مادی رشد آن نیز 

فراهم آید؛ اما نظام دینی ایران هیچ کدام از مؤلفه ها را با خود به همراه نداشت.«
بر  متخصصانی  و  کارشناسان  تربیت  دانشگاه ها،  شدن  اسالمی  از  هدف  اگر  پنجم،  چالش 
که خروجی دانشگاه های اسالمی برحسب  مبنای تعریف سند دانشگاه اسالمی است، بهتر آن بود 
کشور و برنامه ریزی توسعه و  کز در رفع مشکالت  کارایی متخصصان تربیت شده در این مرا میزان 
کاماًل علمی سنجیده شود. تنها در صورتی می توان از سند اسالمی  پیشرفت، بر اساس معیارهای 
از  بیش  کشور  اسالمی  دانشگاه های  نمونه  که  کرد  دفاع  بیشتر  کارایی  و  بهره وری  دلیل  به  شدن 
که این اسم را یدک نمی کشند، توانایی پاسخگویی به مشکالت و معضالت جامعه  دانشگاه هایی 
کردن دانشگاه های  را داشته باشند. در خصوص سند اسالمی شدن دانشگاه ها، و هدف مرتبط 
ایران با دانشگاه های اسالمی منطقه، باید چنین سنجید که تا چه اندازه میان دانشگاه های اسالمی 
ایران با دانشگاه های کشورهای اسالمی دیگر از جمله ترکیه، مصر، عراق و غیره در زمینه گفت وگو و 
تضارب آرا، کرسی های هم اندیشی، نظریه پردازی، نقد و بررسی اندیشه های اسالمی موفقیت هایی 

به دست آمده است و چه خروجی هایی در مباحث علمی و عملی داشته است؟

حرکت به سمت معنویت و 
طریق الهی با چند مصوبه 
و دستورالعمل ظاهری به 

سرانجام نمی رسد. نمی توان 
با بخشنامه های، معنویت 

و دین داری را در دانشگاه 
ترویج داد. اسالمی شدن یک 
هدف بلندمدت و غایت گرایانه 

است. نمی توان آن را به امور 
ظاهری مانند کنترل ظاهری 
)شرعی-فقهی( بر استادان 

و دانشجویان تقلیل داد. 
سختگیری در امور ظاهری 

نتیجه ای جز تولید هویت 
مقاومت ندارد. نفوذ در باطن، 

ایجاد بصیرت دینی و معنوی 
تنها در شرایطی صورت می گیرد 

کند.  که فرد آزادانه انتخاب 
بنابراین، اجبار در جامعه 

دانشگاهی جز نتیجه عکس 
ندارد.
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آموزشی  برنامه  به  درس  چند  افزودن  با  صرفًا  اسالمی  دانشگاه  تحقق  چون  دیدگاه،  این  در   
کار  از  ناموفق  شده اند،  تأسیس  عنوان  این  تحت  که  دانشگاه هایی  نیست،  میسر  دانشگاه ها 
کمی  درآمده اند. بااین حال، دانشگاه های با ظاهر و عنوان اسالمی در رشته های علوم انسانی رشد 
قابل توجهی داشته اند و هر سال بر تعداد آن ها افزوده می شود. به صرف وجود یک ساختمان و جذب 
تعدادی هیئت علمی و دانشجو دانشگاه تأسیس می شود. بدون آنکه به دیگر امکانات آموزشی، 
کثیری  کالبدی، فناوری ارتباطات و ... توجه شود. در نتیجه سیستم آموزش عالی با تعداد  فضای 

از فارغ التحصیالن بدون مهارت مواجه است.

پیشنهادها و راه یابی ها
که آسیب های سیاست گذاری اسالمی شدن دانشگاه ها  آسیب شناسی وضع موجود: تا هنگامی 
گام اول،  و علوم انسانی مشخص نشود؛ یافتن راه حل برای عبور از بحران فعلی امکان پذیر نیست. 
کامی توسعه علم به طور عام و توسعه علوم انسانی اسالمی به طور خاص است. با توجه  بررسی علل نا
به نقاط قوت و ضعف )در بررسی نظام داخلی( و شناخت فرصت ها و تهدیدها )در بررسی نظام 
خارجی( باید الگوی نو طراحی شود. الگوی که از سوی بازیگران علم و فناوری موردپذیرش قرار گیرد 

و دارای مشروعیت باشد.
توجه به تحوالت جهانی شدن: تحوالت ناشی از جهانی شدن، فشردگی شدیدی در مقوالت 
بنیادین »زمان« و »مکان« به وجود آمده است. »دانشگاه ها با حفظ مواضع سنتی خود نمی توانند در 
انتظار روزهای بهتری باشند«. سرعت جابجایی انسان ها، کاالها و ایده ها چنان شدت گرفته است 
کمرنگ و فاصله ها از میان رفته اند. آموزش عالی و دانشگاه های ایران آماده باشند  گویی مرزها  که 
کنند. در این شرایط جهانی، دانشگاه های  که انقالب دیجیتالی زندگی  گزیرند در شرایطی  یا نه، نا
ایران باید با پیشرفت های جهانی هماهنگ شوند و سیاست گذاری توسعه علوم انسانی اسالمی نیز 
گیرد. با توجه به تحوالت حوزه ارتباطات و فناوری،  با توجه به مقتضیات جهانی و محلی صورت 
حامالن علوم انسانی در ایران باید خود را با پیشرفت های جهانی هماهنگ کنند. در چنین شرایطی 
گفتن از آینده علوم انسانی بدون توجه به موقعیت این علوم در جهان و نیز بدون توجه به  سخن 
موقعیت ایران در جامعه جهانی، وجه چندانی نخواهد داشت. حامالن علوم انسانی در ایران، در 

کنار توجه به مسائل بومی باید به مسائل جهانی هم توجه داشته باشند.
و اسالمی: در اسناد موردبررسی  ایرانی  و فرهنگ  انسانی  بین رشته های علوم  ارتباط  به  توجه 
به  کشور(  علمی  جامع  نقشه  پنجم،  و  چهارم  توسعه  برنامه های  بیست ساله،  چشم انداز  )سند 
کید شده  شیوه های مختلف بر لزوم ارتباط بین رشته های علوم انسانی و فرهنگ ایرانی و اسالمی تأ
است. دانشگاه ها می بایست بر اساس شناخت فرصت ها و نقاط قوت خاص خود از جمله استاد، 
امکانات، بسترهای فرهنگی و وضعیت اقتصادی مبادرت به طراحی برنامه های برای ایجاد ارتباط 
کنند. تحقق این موضوع، مستلزم انجام  میان رشته های علوم انسانی و فرهنگ ایرانی و اسالمی 
دادن پژوهش هایی بنیادین در حوزه فلسفه علوم انسانی و رابطه آن با امر بومی و محلی است. این 
گیرد این  که باید موردتوجه قرار  مسئله در رشته های علوم انسانی اهمیت ویژه ای دارد. اما نکته ای 
کاری  که برای اسالمی سازی یا بومی سازی علوم انسانی برداشته می شود باید  که هر قدمی  است 
که با عنوان طرح اسالمی شدن دانشگاه ها از سوی  گروهی و درون دانشگاهی باشد. سیاست های 
که از سوی جامعه علمی  کارایی دارند  نهادهای رسمی حکومتی اعالم می شود، تنها در صورتی 
پذیرفته شده باشند. اسالمی کردن دانشگاه ها از باال به پایین و از بیرون دانشگاه ها، ممکن و مطلوب 
نیست. تولید علم دینی، اجرای آموزش های معرفتی و معنوی در دانشگاه ها، تعقیب غایات اسالمی 
و تربیت دانش آموختگانی با نگرش توحیدی تنها پا به پای تحوالت طبیعی جامعه و از سوی جامعه 

علمی و از پایین به باال قابل اجرا شدن است.

تولید علم جدید صرفًا »با 
شور و احساس مسئولیت و 

کوشش مجدانه در کوتاه مدت« 
صورت نمی پذیرد. مطابق 

نظر »سوروکین برای رشد یک 
نظام اجتماعی-فرهنگی )مانند 

نظام علمی جدید( عالوه بر 
نظام معنایی )که در اینجا تولید 

محتوای علم جدید مهم ترین 
رکن این نظام معنایی است( 
باید افراد نسبت به آن نظام 
معنایی، جامعه پذیر، حامی 
و مجری شوند و امکانات و 

ابزارهای مادی رشد آن نیز 
فراهم آید؛ اما نظام دینی ایران 

هیچ کدام از مؤلفه ها را با خود به 
همراه نداشت.«
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گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات: بالندگی و رشد علوم انسانی اسالمی درگرو ارتباط 
با مؤسسات علمی در سراسر جهان است. دانشگاه ها برای برنامه ریزی بهتر و حصول نتایج مورد 
انتظار مانند اسالمی شدن باید سواد اطالعاتی اساتید و دانشجویان را افزایش دهند. فراهم نمودن 
زمینه برای افزایش سواد اطالعاتی، داشتن مهارت های زبانی و ارتباطی برای حضور فعال در فضا و 

شبکه جهانی دانش و فناوری و همکاری های علمی بین المللی از جمله این موارد است.
توسعه مطالعات میان رشته ای: توسعه و رشد مطالعات میان رشته ای بین شاخه های مختلف علوم 
اسالمی، علوم انسانی و سایر علوم می تواند سهم و نقش بسیار مهمی در توسعه علم به طور عام و علوم 
انسانی به طور خاص داشته باشد. در گذشته بر مبنای برخی از آموزه های متفکران، این اندیشه در میان 
حامالن علوم انسانی رسوخ یافته بود که علوم انسانی و اجتماعی تافته ای جدا بافته از علوم دیگر هستند 
و نمی توانند از دستاوردهای دیگر رشته ها بهره ببرند. اما تحوالت معرفتی جدید نشان می دهد که علوم 
انسانی و اجتماعی با دیگر علوم، ارتباط وثیق و محکمی دارند و به این اعتبار از دستاوردهای آن ها 
در همه حوزه ها از جمله روش شناسی بهره مند شوند و از دستاوردهای خود به این علوم بهره برسانند. 
امروزه علوم مختلف نمی توانند ارتباط خود با سایر علوم را نادیده بگیرند، چراکه مرزها تا اندازه زیادی 
درهم شکسته شده است؛ به طور مثال سیاست با اقتصاد سیاسی، حقوق سیاسی، مطالعات اسالمی، 
جامعه شناسی سیاسی و آینده پژوهی سیاسی پیوند وثیقی دارد. از رهگذر مطالعات میان رشته ای 

می توان میان رشته های علوم انسانی و علوم اسالمی ارتباط برقرار کرد.
میان رشته ای ها، عالوه بر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر دیگر رشته ها، زمینه ساز تسهیل در رویش 
زمینه ساز  می تواند  میان رشته ای  گرایش های  توسعه  دیگر  سوی  از  می شوند.  نوین  علوم  ایجاد  و 

گفت وگو و مباحثه میان رشته های مختلف علوم انسانی و علوم اسالمی باشند.
بازنگری در شیوه برنامه ریزی درسی: معمواًل برای رشته های دانشگاهی یک بار هنگام تأسیس 
به کندی  بازنگری واحدهای درسی  بعد  و در سال های  برنامه ریزی اساسی صورت می گیرد  رشته 
پیش می رود. سرعت تحول در واحدهای درسی با سرعت تحوالت اجتماعی و تحوالت علمی و 
پژوهشی تناسب ندارد. در مورد دروس اسالمی نیز این نکته صادق است. از سوی دیگر برنامه ریزی 
که عمدتًا  به شکل متمرکز برای همه دانشگاه ها و مؤسسات علمی صورت می گیرد. دروس عمومی 

تی هستند. محتوی اسالمی و دینی دارند نیز درگیر چنین مشکال
بازنگری مستمر در رشته های دانشگاهی: بازنگری مستمر و روزآمد رشته ها و واحدهای درسی 
دانشگاهی از لوازم و ضرورت های یک نظام علمی پویا است. تأسیس برخی دروس یا رشته های 
دانشگاهی، انحالل آن ها پس از چند سال، بازنگری مستمر در مفاد دروس امری رایج در نظام های 
دانشگاهی برتر دنیا است. اما در ایران این گونه نیست زیرا برای رشته های درسی یک بار برنامه ریزی 
گاهی بنا به ضرورت تغییراتی در آن صورت می گیرد. بازنگری دروس و رشته ها  کلی می شود و تنها 
 -2 اجتماعی  نیازهای  با  دروس  و  رشته ها  هماهنگ سازی   -1 می پذیرد:  صورت  زیر  اهداف  با 

هماهنگی رشته با بازار کار 3- پویا و روزآمد کردن دروس و مباحث با تحوالت علمی.
ارزیابی  ایفای نقش در زمینه سیاست گذاری و  تقویت انجمن های علمی: انجمن ها قابلیت 
در آموزش عالی را دارند. انجمن ها غیردولتی به لحاظ اداری و مالی هزینه ای را به دولت تحمیل 
این  فعالیت های  حجم  از  درصد   80 حدود  که  می دهد  نشان  تجربه ها  و  »مشاهده  نمی کنند. 
انجمن ها، علمی و پژوهشی و در حدود 20 درصد از فعالیت ها اجرایی است. درحالی که اگر همین 
کارویژه در نظام دولتی تعریف شود، حجم فعالیت ها تقریبًا عکس می شود« سیاست گذاری اسالمی 
شدن دانشگاه ها و علوم انسانی را می توان در انجمن های علمی دنبال کرد و این انجمن ها می توانند 

گفت وگوها و نظریه پردازی در زمینه علوم انسانی اسالمی را تقویت کنند.
آموزش  اسالمی:  و  علمی  جامعه  برگزیدگان  میان  از  اخالق  و  اسالمی  معارف  اساتید  انتخاب 
به  به علوم دینی  گاهی  آ کنار  که در  به اساتیدی دارد  نیاز  و معنوی در دانشگاه ها،  الهی  معارف 

انجمن ها قابلیت ایفای نقش 
در زمینه سیاست گذاری و 
ارزیابی در آموزش عالی را 

دارند. انجمن ها غیردولتی به 
لحاظ اداری و مالی هزینه ای 

را به دولت تحمیل نمی کنند. 
»مشاهده و تجربه ها نشان 
که حدود 80 درصد  می دهد 

از حجم فعالیت های این 
انجمن ها، علمی و پژوهشی و 

در حدود 20 درصد از فعالیت ها 
گر  اجرایی است. درحالی که ا

کارویژه در نظام دولتی  همین 
تعریف شود، حجم فعالیت ها 

تقریبًا عکس می شود« 
سیاست گذاری اسالمی شدن 

دانشگاه ها و علوم انسانی را 
می توان در انجمن های علمی 

کرد و این انجمن ها  دنبال 
می توانند گفت وگوها و 

نظریه پردازی در زمینه علوم 
انسانی اسالمی را تقویت کنند.
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گفت وگو تجهیز شده باشند. آشنایی به فضای چندفرهنگی،  فضایل اخالقی و فرهنگ مدارا و 
داشتن سواد اطالعاتی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی در موفقیت این دروس تأثیرگذار است.

تقویت همکاری و گفت وگو میان دانشگاه ها و حوزه های علمیه در جهت پاسخگویی به مشکالت 
جامعه: دین نقش تعالی دهنده برای علم و فناوری دارد و از سقوط علم به ورطه رقابت های نژادی، ملی 
و ... جلوگیری می کند و تعالی کل بشریت را در نظر دارد. در این صورت دین از مشکالت جامعه خواهد 
کاست. پاسخگویی به نیازهای متحول مردم و جامعه و حل مشکالت از اهداف جوهری اسالم است 
که در جهت هدف های  و علوم انسانی اسالمی نیز باید این هدف را موردتوجه قرار دهد. دانشگاهی 
اسالمی باشد باید التزام بیشتری به پاسخگویی به نیازهای جامعه و حل مسائل آن نشان دهد. از طرف 
دیگر دانشگاه و حوزه های علمیه هر دو نهادهای مستقل هستند و دانشگاهیان و حوزویان می توانند 

آزادانه به همکاری و هم کنشی بپردازند بدون اینکه سلطه یکی بر دیگری در میان باشد.
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پاسخگویی به نیازهای متحول 
مردم و جامعه و حل مشکالت 
از اهداف جوهری اسالم است 

و علوم انسانی اسالمی نیز باید 
این هدف را موردتوجه قرار 

که در جهت  دهد. دانشگاهی 
هدف های اسالمی باشد باید 

التزام بیشتری به پاسخگویی 
به نیازهای جامعه و حل مسائل 

آن نشان دهد. از طرف دیگر 
دانشگاه و حوزه های علمیه هر 

دو نهادهای مستقل هستند 
و دانشگاهیان و حوزویان 

می توانند آزادانه به همکاری و 
هم کنشی بپردازند بدون اینکه 

سلطه یکی بر دیگری در میان 
باشد.
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انجمن های علمی و مسئله اخالق علم
سید آیت اهلل میرزایی  ▪
جامعه شناس و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ▪

 ▪ ayatmir@ihcs.ac.ir  qarakhanim@gmail.com ▪

مقدمه
افزایش  کّمی علم خالصه می شد )انتشار مقاله،  که به طور عمده در رشد  ایران،  گذشته توسعه باال به پایین علم در  در چند دهه 
کید سیاست گذاران و حتی برخی دانشگاهیان بوده است. صرف نظر از  رشته های علمی، دانشگاه ها و دانشجویان(، همواره مورد تأ
دامنه پیامدهای این شیوه رشد علم، توجه چندانی به زمینه های اجتماعی و الزامات هنجاری و حرفه ای علم در ایران نشده است. 
اگر هدف نهادی علم »توسعه دانش از طریق مجموعه ای از وسایل فنی و اخالقی« باشد )قانعی راد، 1385: 73( ضروریات دستیابی 
به این هدف می بایست از آغاز فهم و مهیا شود. منظور از این ضروریات توجه اساسی به اجتماعات علمی و به طور مشخص دو 
ویژگی هر اجتماع علمی حرفه ای، یعنی ارتباطات علمی و سپس نظامی از هنجارها و اخالقیات فضای کنش علمی است. الزامات 
و ضروریات یاد شده نیز صرفًا از درون خود اجتماع علمی برخاسته و هم حرفه ای های هر رشته تخصصی خودشان آن ها را محقق و 
صیانت می کنند. در وضعیت کنونی، فضای هنجاری الزم برای مشارکت علمی آن چنان که به کیفیت علم مربوط است فراهم نیست 
)بنگرید به میرزایی، 1393، قاراخانی و میرزایی، 1397( و نگاه حرفه ای به علم و نهادهای علمی کم رنگ است و حرفه ای های علم نیز 

در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های علمی کمتر نقش دارند.
گاهی دارند و به شرافت علمی   که حرفه ای های یک رشته علمی نسبت به معیارهای فعالیت علمی شان آ این فرض وجود دارد 
گاهی در رفتار و نگرش آن ها بروز نیابد. در حال حاضر انتشار عمومی سوء رفتار در علم، توجه به  پای بندند؛ اما ممکن است همیشه این آ
مکانیسم های رسمی و غیررسمی که به ارتقای رفتار مسئوالنه منتهی می شود را به میان آورده است. اما وضعیت مسئله مند اخالق حرفه ای 

گاهی کنشگران علم از هنجارهای اخالق حرفه ای علم و هم فاصله میان نگرش و کنش آنان است. علم در ایران هم نشان دهنده عدم آ

▪  معصومه قاراخانی  

▪ جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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کانون فعالیت های علمی می دانیم و علم را یک حرفه تلقی  ازآنجایی که اجتماعات علمی را 
است.  علمی  اجتماعات  متوجه  بسیاری  اجتماعی  مسئولیت های  که  باوریم  این  بر  می کنیم 
تی/  کنشگران علم و تعامال که اجتماع علمی »نهادی غیررسمی متشکل از  چنین فرض می شود 
که نظامی حرفه ای از صالحیت ها، معیارها، هنجارها، روال ها و قواعد خاص  ]کنش هایی[ است 
خود را مستقر می سازد« )فراستخواه و قانعی راد، 1386: 6(. به تعبیر دورکیم »فعالیت یک حرفه معین 
را فقط گروهی که به حد کافی با آن حرفه نزدیک هستند و قادرند طرز کار آن را خوب بشناسند و همه 
کنند و همه تغییراتش را پی بگیرند، می توانند به نحو مؤثری به زیر قاعده و نظم  نیازهایش را حس 
گروهی  درآورند« )دورکیم 1381، 13(. به همین روی صیانت از آن نظم و قواعد مسئولیتی جمعی و 
است. اعضای اجتماع حرفه ای علم همان قدر که مشتاق بحث در مورد جنبه های پژوهش و مسائل 
مرتبط با آن مانند بودجه، آموزش و تعیین خط مشی ها هستند، بایستی به شرافت علم نیز به عنوان 
قضاوت های  برای  واقع،  در   .)226 )کیلیق، 2003:  باشند  داشته  توجه  حرفه ای  زندگی  از  بخشی 
اخالقی مرتبط با یک حرفه خاص، مانند علم، باید به اهداف آن حرفه، تعامل میان اعضای آن 
حرفه و تعامل میان اعضای آن حرفه و جامعه توجه داشت )رزنیک، 1394: 54(. اجتماع علمی 
تی خاص و مورد وفاق کنشگران علم برای فعالیت  »یک نهاد مدنی ای دارای نظام هنجاری و تعامال
علمی است«. و اخالق حرفه ای علم نیز »مجموعه ای از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی حرفه ای 
کاربرد علم  کنشگران در فرایند آموزش، پژوهش، نشر و  پذیرفته شده در اجتماع علمی و راهنمای 
است« )قاراخانی و میرزایی، 1397 و 1400(. در واقع یک نظام اخالقی راهنمای کنش های حرفه ای 
تی اخالقمند حرفه ای مورد وفاق کنشگران علمی، ارکان اصلی تشکیل یک  علمی و یک نظام تعامال

اجتماع علمی حرفه ای هستند.
کادمیک که  به نظر اندرسون و شولتز )2003( برخالف بسیاری از تحلیل های ابتدایی از اخالق آ
کید داشتند، در  که بیشتر بر نقش فرد تأ در پژوهش های پیشین ارائه می شد و نیز نشریات عامیانه 
کید بر  کید بیشتری می شود. این تأ حال حاضر بر محیط فعالیت علمی و تأثیرش بر رفتار اخالقی تأ
محیط علم منجر به توجه بیشتر به نقش انجمن های علمی در بحث از حرفه گرایی و رعایت شرافت 
علمی شده است. انجمن های علمی به مثابه اجتماعی علمی هستند و در تعریف »آن ها را سازمانی 
تخصصی برمی شمرند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از افراد متخصص در یک رشته 
که به صورت  کنش متقابل نقش های علمی  علمی شکل می گیرند و به بخشی از روابط موجود و 
مجموعه ای از ساخت ها و روابط رسمی و غیررسمی، پایدار و ناپایدار در سطح ملی و بین المللی 
وجود دارد، انسجام می بخشند« )شیبانی، 1373: 81(. برمبنای این تعریف، »انجمن های علمی 
گسترش و  از سویی خود محصول این همکاری و ارتباط هستند و از سوی دیگر در جهت ایجاد 
تعمیق و تسهیل ارتباطات علمی ایفای نقش می کنند« )همان: 82(. لزوم تصمیم گیری و مدیریت 
مشارکتی )آراسته، 1383: 25( و نیاز به ارتباط در میان دانشمندان )وستفال، 1387: 164( به مثابه 
اجتماعات حرفه ای از نقش های مهم انجمن های علمی ذکر شده است. نقش حرفه ای دانش محور 
انجمن های علمی را به طور خالصه می توان »بازآموزی، ارتباطات علمی، آموزش، پژوهش و مشاوره« 
دانست )آراسته، 1383: 25(. یا این که نقش ها را به گستره ای از دیگر کارکردهای انجمن ها که شامل: 
1( ایجاد ارتباطات علمی 2( تعیین و هدایت اولویت های تحقیقاتی در میان اعضای انجمن ها، 3( 
ایجاد و اعمال هنجارها و استانداردهای علمی، 4( دفاع از منافع حرفه ای دانشمندان در جامعه و 
5( کنترل نسبی بر کاربرد نتایج تحقیقات علمی در جامعه نیز بسط داد )ابراهیمی، 1372: 33(. که 
گرفته  همگی به عنوان نقش حرفه ای انجمن های علمی به مثابه اجتماعات علمی حرفه ای در نظر 
می شوند. اهل علم، اغلب عضو یکی از انجمن های علمی اصلی هستند و در نشست های ساالنه، 
حرفه ای  مالقات های  برای  فرصتی  وضعیت  این  دارند.  مشارکت  انجمن ها  مجالت  و  جلسات 
ایجاد می کند و سبب می شود تا انجمن های علمی سهم عمده ای در آموزش و نظارت بر اخالق 

گر هدف نهادی علم »توسعه  ا
دانش از طریق مجموعه ای 

از وسایل فنی و اخالقی« 
باشد )قانعی راد، 1385: 73( 

ضروریات دستیابی به این هدف 
می بایست از آغاز فهم و مهیا 

شود. منظور از این ضروریات 
توجه اساسی به اجتماعات 

علمی و به طور مشخص 
دو ویژگی هر اجتماع علمی 

حرفه ای، یعنی ارتباطات علمی 
و سپس نظامی از هنجارها و 

اخالقیات فضای کنش علمی 
است. الزامات و ضروریات 

یاد شده نیز صرفًا از درون 
خود اجتماع علمی برخاسته 
و هم حرفه ای های هر رشته 
تخصصی خودشان آن ها را 

محقق و صیانت می کنند.
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حرفه ای علم داشته باشند. با این توضیح، در این نوشتار تالش می کنیم به نقش انجمن های علمی 
در ترویج اخالق علم بپردازیم.

پیدایش انجمن های علمی
انجمن های علمی  »به عنوان نماینده حرفه« )برد، 1998: 316( نمودی عینی از ساختار اجتماع 
که در شرایط اجتماعی  علمی و تبلوری از ویژگی های مطرح شده درباره اجتماعات علمی هستند 
خاصی ظهور کردند. به گفته وستفال، اروپای سده هفدهم شاهد تشکیل انجمن های علمی بود که 
که آموزشی نبودند، بلکه  خود نشانه ای از قدرت فزاینده جنبش علمی بودند. نهادهای خودجوشی 
کادمی لینچی  سازمان هایی بودند که علم را به پدیده ای فکری و نیز جامعه شناختی تبدیل کردند. آ
که شاید  که در نیمه اول سده هفدهم در رم شکوفا شد قدیمی ترین سازمان شناخته شده ای است 
کادمی لینچی که ساختی غیررسمی داشت و تقلیدی از گروه های  بتوان آن را انجمن علمی نامید. آ
که در آن می شد درباره  ادبی انسان گرایان ایتالیایی بود، تجمعی از دوستان همفکر به شمار می آمد 
گروه های غیررسمی شبیه  کشورهای دیگر اروپای غربی  کرد. در  موضوع های فلسفه طبیعی بحث 
جیمز   .)157-158  :1387 )وستفال،  شد  ایجاد  هفدهم  قرن  نخست  نیمه  در  لینچی  کادمی  آ
کونت قرون هفدهم و هجدهم را قرن انجمن های علمی می داند. فرهنگستان علوم ایتالیا اولین 
که در سال 1603 پایه گذاری شد. پس ازآن انجمن سلطنتی انگلیس یا لندن در  فرهنگستانی است 
گرفت. فرهنگستان علوم پاریس در سال 1666،  سال 1660 بنا شد و در سال 1662 لقب سلطنتی 
فرهنگستان علوم برلین در سال 1700 و جامعه فلسفی فیالدلفیای آمریکا در سال 1740 پایه گذاری 
گرفت تا  شدند. به دنبال تشکیل انجمن های مذکور پایه گذاری دیگر انجمن های علمی سرعت 
جایی که در سال 1790 شاهد حضور حدود 220 فرهنگستان علوم بوده ایم )ابراهیمی، 1372: 32(. 
رشد علوم تجربی در قرن هیجدهم، زمینه تشکیل انجمن های علمی تخصصی را فراهم ساخت. 
امروز  یافتند.  گسترش  از نیمه دوم قرن نوزدهم  آمریکا به طور عمده،  اروپا و  انجمن های علمی در 
انجمن های علمی فعالیت خود را فراتر از مرزهای ملی، به سطح منطقه ای و بین المللی کشانده اند 

)مرکز مطالعات سیاست گذاری، مدیریت و نوآوری سینا، 1388: 38(.
گذشته به ویژه از نیمه دوم ده1380 به این سو انجمن های علمی زیادی در  اگرچه در چند دهه 
گرفتند اما از تاریخ تشکیل انجمن های علمی در ایران اطالع دقیقی نیست.  ایران مجوز فعالیت 
نیز  علمی  فعالیت  که  صنفی  انجمن های  علمی،  انجمن های  تشکیل  از  »پیش  می رسد  نظر  به 
گزارش های موجود اولین انجمن علمی  داشته اند به وجود آمده اند« )شیبانی، 1373: 85(. طبق 
که در سال 1310 خورشیدی تشکیل  در ایران انجمن فیزیک ایران و انجمن شیمی ایران بوده است 
شد و تا سال 1320 افراد معدودی به طور مقطعی در آن فعالیت داشتند. در آن زمان قانون خاصی 
کرده بود،  برای تأسیس انجمن های علمی وجود نداشت، اما قانون تجارت مصوب سال 1311 مقرر 
تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری با ثبت در وزارت عدلیه به عنوان شخصیت حقوقی قلمداد شوند 
و تأسیس انجمن های علمی نیز مشمول نظام نامه قانونی وزارت عدلیه بود. در سال 1337 موادی از 
قانون تجارت اصالح شد و ثبت تشکیل مؤسسات غیرتجاری مانند امور علمی و ادبی و خیریه ای 
تدوین شد. در مرور تاریخی فعالیت اجتماعات علمی در ایران گفته می شود، کانون مهندسین ایران 
در سال 1320 و انجمن ماماهای ایران در سال 1323 تشکیل شد. انجمن گروه پزشکی خلیج فارس 
با مشارکت پزشکان ایرانی و خارجی در سال 1327 در منطقه خلیج فارس تشکیل شد. انجمن های 
علمی گروه فنی مهندسی و انجمن نفت ایران در سال 1337 در پی فعالیت های صنعتی و اهداف 
گروه از سال 1350 به بعد تأسیس شدند )مرکز  علمی تأسیس شدند. سایر انجمن های علمی این 
مطالعات سیاست گذاری، مدیریت و نوآوری سینا، 1388: 39 - 40(. همین مختصر نشان می دهد 
کنشگران هر حرفه  که این انجمن ها حسب ضرورت و به عنوان نهادهای مدنی به طور عمده توسط 

اجتماع علمی »یک نهاد 
مدنی ای دارای نظام هنجاری 

و تعامالتی خاص و مورد 
وفاق کنشگران علم برای 

فعالیت علمی است«. و اخالق 
حرفه ای علم نیز »مجموعه ای 

از قواعد و ضوابط ایجابی و 
سلبی حرفه ای پذیرفته شده 

در اجتماع علمی و راهنمای 
کنشگران در فرایند آموزش، 
کاربرد علم  پژوهش، نشر و 

است« )قاراخانی و میرزایی، 
1397 و 1400(. در واقع 

یک نظام اخالقی راهنمای 
کنش های حرفه ای علمی و 

یک نظام تعامالتی اخالقمند 
حرفه ای مورد وفاق کنشگران 

علمی، ارکان اصلی تشکیل یک 
اجتماع علمی حرفه ای هستند.
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از آن ها  و به صورت خودانگیخته تأسیس می شدند. طرح تشکیل انجمن های علمی و حمایت 
در سال 1349 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد شد و در چهارمین شورای هماهنگی 
با  طرح  این  تصویب  از  پس  که  بود  انجمنی  اولین  فیزیک  انجمن  رسید.  تصویب  به  دانشگاه ها 
و تحقیق در دانشگاه ها،  بهبود روش تدریس  تأسیس شد.  وزارت علوم در سال 1349  همکاری 
ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستگاه های تابعه، فراهم ساختن تبادل نظر 
و برخورد عقاید اعضای هیئت علمی آموزش عالی، ایجاد تحرک در مؤسسات علمی کشور و فراهم 
کردن زیربناهای الزم برای تحقیقات از اهدافی بود که از سوی وزارت علوم برای تشکیل انجمن های 

علمی عنوان شد )شیبانی، 1373: 86(.
کمیسیون انجمن های علمی تاریخچه انجمن های علمی در ایران به سه دوره  گزارشی از  در 
که به علت تعداد اندک متخصصان در یک رشته، فعالیت ها  تقسیم می شود: دوره قبل از 1340 
کانون  ایران،  شیمی دانان  جامعه  نظیر  بود.  متخصص  چند  جلسات  و  نشست ها  شامل  فقط 
مهندسین ایران و مجمع وکالی دادگستری. دوره دوم، فعالیت انجمن های علمی از سال 1340 
کاماًل محسوس است. در سال 1349  که نقش وزارت علوم در تشکیل انجمن های علمی   1370 –
شمار انجمن ها به هفتادوهشت رسید. در سال های انقالب 1357 فعالیت های فوق تا حدودی 
با وقفه روبه رو شد اما پس از سال فعالیت آن ها دوباره آغاز شد. از دوره سوم، از سال 1370 صدور 
کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و  مجوز تأسیس انجمن های علمی در حیطه اختیارات 
گرفت )کمیسیون انجمن های علمی، 1389: 1(. در حال حاضر نزدیک  تحقیقات و فناوری قرار 
کشاورزی، فنی و مهندسی،  گروه های تخصصی علوم پایه،  به چهارصد انجمن علمی در ایران در 
کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات  علوم انسانی، بین رشته ای و هنر در فهرست 
که همه این انجمن ها لزومًا فعال نیستند و نتایج  و فناوری وجود دارد. همین جا یادآوری می شویم 
پژوهش ما نشان می دهد درصد پایینی از این انجمن ها فعالیت حرفه ای و مؤثری در رشته هایشان 
کاغذ،  روی  بر  ثبت شده  و  کم رمق  انجمن های  این  از  بسیاری  میرزایی، 1400(.  )قاراخانی،  دارند 
حاصل همین توسعه باال به پایین و آسیب زای علم در ایران هستند. سایر انجمن های علمی نیز 
بایستی گزارش فعالیت خود را به طور ساالنه برای کمیسیون انجمن های علمی ارسال کنند و نشان 
گزیر  کردن جدول ساالنه فعالیت هایشان به نا که فعال هستند. برخی از انجمن ها برای پر  دهند 
به فعالیت های صوری و نمایشی هم روی می آورند تا بتوانند خود را فعال نشان دهند. تعدادی از 

انجمن ها نیز راکد هستند.

کارکرد انجمن های علمی
توجه به کارکردهای اصلی انجمن های علمی از جمله مشاوره به دولت، انتقال تکنولوژی و چانه زنی 
با ساختار دولتی، حفظ سنت ها، هنجارها و اخالق حرفه ای در هر رشته، ایجاد ایدئولوژی علمی و 
خلقیات به قصد تقویت تعامل علمی با دانشمندان، ایجاد هویت عاطفی و حقیقت آفرینی از جمله 
که شارع پور و فاضلی )1386( در کتاب جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در  وظایفی است 
ایران به آن اشاره کردند. اما مطالعه آسیب شناسانه عبداللهی )1381( به فاصله انجمن های علمی 
در ایران از اهداف استراتژیک خود و نیز عملکرد ضعیف آن ها در رابطه با نقش علمی و صنفی شان 
نهاد  »نوعی  می کند:  تعریف  چنین  را  علمی  انجمن  جامعه شناختی  دیدگاه  از  او  می کند.  اشاره 
گاهانه و داوطلبانه اصحاب یک رشتٔه علمی پدید می آید تا  مستقل که از به هم پیوستن یا اجتماع آ
از طریق تعامل آزاد، خردمندانه و به دور از سلطه بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه الزم را برای 
پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد جمعی یا اخالق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن 
رشته علمی فراهم نماید«. عبداللهی، اهداف انجمن علمی را به عنوان نهادی مستقل برای رهبری 
کنشگران یک تخصص در دو محور اهداف علمی – رشته ای و اهداف حرفه ای  علمی و صنفی 

کارکردهای اصلی  توجه به 
انجمن های علمی از جمله 

مشاوره به دولت، انتقال 
تکنولوژی و چانه زنی با ساختار 

دولتی، حفظ سنت ها، 
هنجارها و اخالق حرفه ای در 

هر رشته، ایجاد ایدئولوژی 
علمی و خلقیات به قصد تقویت 

تعامل علمی با دانشمندان، 
ایجاد هویت عاطفی و حقیقت 

آفرینی از جمله وظایفی است 
که شارع پور و فاضلی )1386( 
در کتاب جامعه شناسی علم و 
انجمن های علمی در ایران به 

کردند. ا آن اشاره 
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کارکردهای  از  کار به عنوان یکی  یا اخالق  و  تفکیک می کند. تنظیم اصول و قواعد عمل جمعی 
و  به آن توجه داشته  را درک نموده،  به درستی اهمیت آن  که عبداللهی  انجمن های علمی است 

به عنوان یکی از اهداف حرفه ای انجمن ها بیان کرده است.
که به نقش و جایگاه  کارکردی و آسیب شناسانه انجمن های علمی در ایران  سوای مطالعات 
توقعات  و  انتظارات  بر  مبنی  یافته هایی  نیز  پژوهشگران  برخی  می پردازد  علمی  انجمن های 
انجمن های علمی برای مشارکت در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری علم در ایران به دست 
داده اند. به نظر فراستخواه و قانعی راد )1386( مسئولین انجمن های علمی انتظار دارند نقش فعالی 
در سیاست گذاری و ارزیابی نظام علمی داشته باشند. زیرا آن ها خود را دارای توانمندی حرفه ای 
می دانند و اذعان دارند برخورداری نظام سیاست گذاری علمی در ایران از مشارکت فعال انجمن های 
کارایی و اثربخشی سیاست های نظام علمی می انجامد بلکه در بهبود عملکرد  علمی، نه تنها به 
انجمن ها در سایر ابعاد آن نیز اثرگذار است. باوجود این که ظهور انجمن های علمی ایرانی و گسترش 
گرفت، اما  آن ها را می توان نقطه قوتی برای توسعه علم به مثابه یک فعالیت مدنی در ایران در نظر 
پژوهش ها نشان می دهد انجمن های علمی عملکرد مناسبی ندارند. خلیفه سلطانی )1388( در 
بررسی عملکرد انجمن های علمی با سه شاخص 1( تولیدات علمی )کتاب اعم از تألیف و ترجمه، 
نشریه )گاهنامه، خبرنامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه( و نیز زبان انتشارات )ملی و فراملی( نظم 
آموزشی،  دوره های  کارگاه،  )تعداد  گردهمایی  و  آموزش   )2 نشریه(،  علمی  درج  تیراژ،  انتشارات، 
عضویت در انجمن های بین المللی( و 3( کارکردهای علمی )تعداد شعب، تعداد اعضای حقیقی 
و حقوقی، تعداد کمیته های تخصصی، اعطای بورس تحصیلی، اهدای جوایز و حمایت محققان( 
که از طریق پیمایش با اعضای 45 انجمن علمی از گروه های مختلف انجام شده بر این یافته صحه 
که بسیاری از شاخص های تعیین کننده برای تصمیم گیری های علمی از طریق شبکه  می گذارد 
که در آن ها انجمن های علمی به عنوان یکی از بازیگران  سیاست گذاری سال های 1384 تا 1387 
اصلی آن محسوب شوند شرایط مناسبی ندارند. توجه داشته باشیم که این شاخص ها عمدتًا کّمی 
کیفی  کّمی عملکرد انجمن ها ضعیف است. اگر شاخص های  بوده و بر اساس این شاخص های 
گیرد آنگاه موضوع آشکارتر خواهد شد. در  ک مطالعه قرار  سنجش عملکرد انجمن های علمی مال
انسانی، ویژگی های نظام  پژوهش دیگری ملک )1388( به شناسایی سه عامل؛ وضعیت علوم 
سیاست گذاری و ویژگی های انجمن های علمی در ممانعت از ایفای نقش مؤثر انجمن های علمی 
علوم انسانی به ویژه در نظام سیاست گذاری علم می پردازد. به نظر وی نظام سیاست گذاری علمی 
و وضعیت انجمن های علمی علوم انسانی خود به عنوان عواملی بازدارنده در فرایند تکثرگرایی در 

سیاست گذاری علم عمل می کنند.
که ظرفیت مدنی و مشارکت نهادی انجمن های علمی در ساختار نظام  چنین به نظر می رسد 
که  توانایی هایی  و  قابلیت ها  به همه  و  تعریف شده است  آن  پایین ترین سطوح  کشور در  علمی 
کشور می تواند از آن بهره مند شود، توجه  انجمن های علمی بالقوه از آن برخوردارند و نظام علمی 
نشده است. چنانچه یکی از کارکردهای اصلی که از انجمن های علمی انتظار می رود تقویت فضای 
هنجاری علم و ارتقای شرافت علمی است. با فرض کاستی ها و آسیب های پیش روی انجمن های 
علمی ایران و شرایط هنجاری که خود آن ها در آن قرار دارند، همچنان امید است که استقالل نسبی 
انجمن های علمی به آن ها این امکان را می دهد که به رغم محدودیت ها، هم ایجابی و هم سلبی در 
جهت ارتقای اخالق حرفه ای و صیانت از علم و دانش معتبر تالش نمایند و این مسئولیت را برای 
گفته لویند و یتکویچ )2003( دانشمندان می دانند  انجمن های علمی هر رشته ماهوی می دانیم. به 
درست و نادرست چیست و رعایت استانداردهای شرافت علم را مهم می دانند اما به هرروی ممکن 
است ناراستی هایی هم رخ دهد. انجمن های علمی برای پرداختن و اندیشیدن به ناراستی های علم 
بایستی توجه داشته باشند که جلوگیری یا کنترل کامل سوءرفتار ممکن نیست. بلکه بایستی صرفًا 

 مسئولین انجمن های علمی 
انتظار دارند نقش فعالی در 

سیاست گذاری و ارزیابی 
نظام علمی داشته باشند. 

زیرا آن ها خود را دارای 
توانمندی حرفه ای می دانند و 
اذعان دارند برخورداری نظام 

سیاست گذاری علمی در ایران 
از مشارکت فعال انجمن های 

کارایی و  علمی، نه تنها به 
اثربخشی سیاست های نظام 

علمی می انجامد بلکه در بهبود 
عملکرد انجمن ها در سایر 
ابعاد آن نیز اثرگذار است. 
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درکی از میزان وجود این مسائل داشته باشند. اگرچه هر مصداقی از یک سوءرفتار را نباید به عنوان 
که معادل »خطای عادی«   کرد و میزان معمول و اندکی انحراف از هنجار،  یک فاجعه اخالقی تلقی 
کارهای مهندسی است، در هر عملکرد انسانی وجود دارد. بااین حال، انجمن ها باید به درستی  در 
کرده و آن را به حداقل برسانند، پیش از آن که آن  که با چنین انحرافاتی مقابله  تمهیداتی بیندیشند 
سوءرفتار، به تدریج سطح اخالق رشته را تحلیل ببرد )کیلیق، 2003: 226( و رویٔه ناراست و نابهنجار، 
به هنجاِر رایج و غالب تبدیل و نهادینه و ساخت مند شود )بنگرید به قاراخانی و میرزایی، 1394(. 
گاهی داشته  گام نخست برای دستیابی به این هدف، آن است که انجمن های علمی در این مورد آ

باشند و حساسیت های نظری و عملی نسبت به این موضوع برانگیخته شود.
می کنند  عمل  حرفه ای  هویت  از  مهمی  منبع  به عنوان  علمی  انجمن های  کنونی،  دورٔه  در 
با  متقابل  کنش  برقراری  و  مالقات  برای  راهی  را  حرفه ای  انجمن های  در  عضویت  دانشمندان  و 
کارهایشان می دانند )فرانکل و برد، 2003: 139(.  همکارانشان و نیز به عنوان اجتماعی برای ارائه 
آموزشی  پیشینه های  معمواًل  نه تنها  خاص  رشته  یک  در  دانشمندان  پژوهشگر،  دو  این  گفته  به 
مشترکی دارند، بلکه در مجالت مشابه مقاله چاپ می کنند، پیشنهادهای تأمین بودجه یکدیگر 
را ارزیابی می کنند، به مبادله دانشجویان و آموزش گیرندگان می پردازند و برای آن ها معرفی نامه ها 
صادر می کنند و یک »شرح درس پنهانی « را به اشتراک می گذارند. در نتیجه، انجمن های علمی 
با ایجاد فرصت هایی برای آموزش رسمی و غیررسمی در زمان مناسب از طریق تدوین معیارها و 
گفتٔه  قراردادهای اجتماعی حرفه ای اعمال نفوذ قابل توجهی بر اعضای هم تراز دارند. همچنین به 
امانوئل )1995( انجمن های علمی همچون یک حرفه ای از طرف حرفه خود صحبت می کنند و 
و  قبال شناخت  در  و سنگینی  ویژه  و مسئولیت  افراد عالقه مند داشته  میان  در  جایگاه خاصی 
ترویج استانداردها برای حفظ انسجام علمی بر عهده دارند )به نقل از برد، 1998: 316(. فرانکل 
کارکردهای انجمن های حرفه ای ارائه می دهند و آن ها را بستر ایده آلی می دانند  و برد، فهرستی از 
که از طریق آن ها اعضای هم تراز می توانند ارزش ها و معیارهای حرفه ای خود را شفافیت بخشند. 
انتظارات مربوط به رفتار همکارانشان را تصریح کنند و در جهت سازگاری بر یکدیگر تأثیر بگذارند. 
کدنامه های اخالق حرفه ای یا خطوط راهنمای اخالقی را تشخیص  آن ها اغلب ضرورت توسعه 
می دهند و عالوه بر آن تنوعی از فعالیت ها و استراتژی ها را به منظور اجرای مسئوالنه پژوهش انجام 
که می تواند با پرداختن به  می دهند )فرانکل و برد، 2003: 140(. انجمن علمی در جایگاهی است 
طیفی از کنش ها، ارتقای رفتار مسئوالنه در پژوهش را محقق نماید. انجمن های علمی به عنوان یک 
گروه هنجاری مرجع، نقش برجسته ای در زندگی حرفه ای اعضا دارند و به عنوان نهادهای مستمر و 
بادوام متولیان ارزش ها و استانداردهای اخالق برای اعضایشان هستند. نهادی که توسط اعضایش 
شکل گرفته و در جهت کمک به نسل های بعدی دانشمندان جایگاه ویژه ای برای تحقق ارزش ها و 

استانداردهای اخالق دارند )آیورسون  و دیگران، 2003: 141(.
انجمن ها  این که  بر  پرداخته اند،  انجمن ها  حرفه ای  وظایف  به  که  متونی  اغلب  در  تقریبًا 
به  را  جامعه  سنتی  و  تاریخی  ارزش های  نیز  و  علمی  رشته  بر  مبتنی  ارزش های  از  مجموعه ای 
خود  ظرفیت های  می توانند  علمی  انجمن های  است.  شده  کید  تأ می دهند،  انتقال  اعضایشان 
و اخالقی  به اجماع هنجاری  و دستیابی  به یک اجتماع علمی تکوین یافته  تبدیل شدن  برای  را 
هنجاری،  و  تی  تعامال ساختارهای  توسعه  زمینه  کردن  فراهم  با  آن ها  به کارگیرند.  علم  فضای  در 
می توانند به خالقیت فکری و توسعه علم در ایران کمک نمایند. نقش انجمن های علمی در توسعه 
هنجارهای اخالق حرفه ای و ضمانت اجرایی آن به این دلیل مطرح است که چنین فرض می شود 

تی درونی آن ها به دوراز سلسله مراتب سازمانی و بوروکراتیک است. فضای تعامال

 انجمن علمی در جایگاهی 
است که می تواند با پرداختن 

به طیفی از کنش ها، ارتقای 
رفتار مسئوالنه در پژوهش 

را محقق نماید. انجمن های 
علمی به عنوان یک گروه 

هنجاری مرجع، نقش 
برجسته ای در زندگی حرفه ای 

اعضا دارند و به عنوان نهادهای 
مستمر و بادوام متولیان 

ارزش ها و استانداردهای 
اخالق برای اعضایشان 

هستند. نهادی که توسط 
اعضایش شکل گرفته و در 
جهت کمک به نسل های 
بعدی دانشمندان جایگاه 

ویژه ای برای تحقق ارزش ها و 
استانداردهای اخالق دارند
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جمع بندی
اکنون بیش از چهارصدسال از تأسیس اولین انجمن های علمی در جهان و همچنین نزدیک نود 
که بدانیم این  سال از تأسیس اولین انجمن علمی حرفه ای در ایران می گذرد. برای ما مهم است 
کادمیک  آ و  کانونی و هویت بخش در حرفه ها و رشته های علمی  اکنون جایگاهی  که  انجمن ها 
به ویژه  دارند؟  ایران  در  علم  حرفه ای  اخالق  ترویج  در  نقشی  چه  دارند  توسعه یافته  کشورهای  در 
کنونی ایران وفق فهرست موجود وزارتخانه، درباره  بدانیم واکنش نزدیک به چهارصد انجمن علمی 
کنونی اخالق علم و آنچه بر سر علم و نهادهای علمی در ایران می رود چیست؟ آیا آن ها  وضعیت 
به مسئولیت های حرفه ای خود در قبال حرفه/ رشته علمی شان به طور خاص و علم در ایران به طور 

عام واقف اند؟
با  زیادی  فاصله  ایران  در  علمی  انجمن های  مجموع،  در  که  می دهد  نشان  ما  مطالعات 
که این انجمن ها  مسئولیت های حرفه ای شان در رابطه با اخالق علم دارند. این بدان معنی نیست 
حساسیت های  به رغم  که  است  این  منظور  بلکه  نیستند  حساس  علم  اخالق  مسئله  به  نسبت 
بیان شده، انجمن های علمی در ایران اقدامات چندانی در صیانت از علم و حرفه های علمی خود 
نکرده اند. به ضرورت اخالق علم هنوز توجه چندانی نشده است و بسیاری از انجمن های علمی در 
ایران در اساسنامه هایشان اساسًا اشاره ای به اخالق حرفه ای علم یا پروتکل های اخالقی فعالیت 
علمی در رشته فعالیت هایشان نکرده اند. ازاین رو، موضوع اخالق علم در ساختار انجمن های علمی 
که انجمن های  ایرانی اغلب مغفول مانده است. به عنوان یک دلیل ساده تصور اولیه ما این بود 
کافی برخوردارند. اما  علمی در ایران به عنوان نمایندگان مدنی حرفه های علمی از استقالل نسبی 
شواهد نشان می دهد که این انجمن ها نیز بند نافشان به ساختار باال به پایین وزارت علوم تحقیقات 
کنونی انجمن های علمی در ساختار  و فناوری بسته است. این وابستگی بوروکراتیک و موقعیت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصل مغایر با ماهیت وجودی و اجتماعی انجمن های علمی 
ازاین رو،  است.  غرض  نقض  نوعی  است.  علمی  حرفه های  مستقل  و  مدنی  نهادهای  به عنوان 
ظرفیت های اجتماعی و مدنی انجمن های علمی پایمال پایبندی های بوروکراتیکشان در ساختار 

وزارتخانه می شود و آن ها را از تأثیرگذاری و نقش مرجعیتشان می اندازد.
به ساده ترین شکل مبنای توسعه علم، اخالق علم است و اخالق علم هم پدیده ای اجتماعی 
کنش حرفه ای  و حاصل وفاق درونی اجتماعات علمی بر سر نظام ارزش ها و قواعد عام و خاص 
کار سیاسی  که بیشتر تابع دستور  رشته های علمی است. ازاین رو توسعه آمرانه و باال به پایین علم 
علم در ایران است به طور عام مغایر با ماهیت اجتماعی و مدنی علم، بی توجه به اخالق علم و 
ناقض اجتماعات مدنی علم در ایران است. از این منطق وارونه انتظار اخالق علم و در نتیجه، علم 
و پیدایش اجتماعات علمی مسئوالنه و دارای مرجعیت نمی رود. راه حل بازگشت به اجتماعات 
ایدئولوژیک در  و  از مداخالت سیاسی  پرهیز  و دانش محور،  تعاملی  توسعه  رویکرد  اتخاذ  و  مدنی 

فرایندهای علمی و رهاسازی انجمن های علمی از فرایندهای فرمالیته بوروکراتیک است.
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انجمن های علمی در ایران 
فاصله زیادی با مسئولیت های 

حرفه ای شان در رابطه با 
اخالق علم دارند. این بدان 

معنی نیست که این انجمن ها 
نسبت به مسئله اخالق 

علم حساس نیستند بلکه 
که به رغم  منظور این است 
حساسیت های بیان شده، 
انجمن های علمی در ایران 

اقدامات چندانی در صیانت 
از علم و حرفه های علمی 

خود نکرده اند. به ضرورت 
اخالق علم هنوز توجه چندانی 

نشده است و بسیاری از 
انجمن های علمی در ایران 

در اساسنامه هایشان اساسًا 
اشاره ای به اخالق حرفه ای 
علم یا پروتکل های اخالقی 

فعالیت علمی در رشته 
فعالیت هایشان نکرده اند.
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انجمن های علمی می توانند 
ظرفیت های خود را برای 

تبدیل شدن به یک اجتماع 
علمی تکوین یافته و دستیابی 

به اجماع هنجاری و اخالقی 
در فضای علم به کارگیرند. 
کردن زمینه  آن ها با فراهم 

توسعه ساختارهای تعامالتی 
و هنجاری، می توانند به 
خالقیت فکری و توسعه 

علم در ایران کمک نمایند. 
نقش انجمن های علمی در 

توسعه هنجارهای اخالق 
حرفه ای و ضمانت اجرایی آن 

که  ح است  به این دلیل مطر
چنین فرض می شود فضای 

تعامالتی درونی آن ها به دوراز 
سلسله مراتب سازمانی و 

بوروکراتیک است.
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کاوی مهاجرت های بین المللی در بستر آموزش عالی وا

استادیار انسان شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ▪

 ▪ saidi@iscs.ac.ir

سعیده سعیدی ▪

تحرک مکانی افراد سابقه ای به دیرینه خلق بشر دارد و جماعت های انسانی همواره به دالیل متنوعی همچون دستیابی به معاش، 
امنیت و آینده ای بهتر چه در داخل مرزهای ملی و چه به دلیل توسعه و سهولت حمل ونقل و ارتباطات، در ورای مرزهای جغرافیایی به 
مهاجرت دست زده اند. مهاجرت همواره یک جز مهم شهرنشینی، توسعه اقتصادی، تغییرات اجتماعی و سازمان سیاسی بوده که به 

تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی افراد می انجامد و روند آن در سال های اخیر به صورت پرشتابی افزایش یافته است.
نهاد آموزش عالی با موضوع مهاجرت )چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی( ارتباط وثیقی دارد و مهم ترین بستر مطالعه 
و تحلیل مهاجرت تحصیلی است. آموزش عالی و دانشگاه نه تنها مهم ترین سکوی تحرک مکانی )برون کوچی( تحصیل کردگان است 
بلکه در موضوع تعامالت فراملی گرایانه  با دیاسپورای  متخصص و همچنین بحث مهاجرت بازگشتی متخصصان نیز مهم ترین بستر 
جذب سرمایه انسانی مهاجران ایرانی است. از سوی دیگر موضوع دانشجویان بین المللی نیز از جمله مهم ترین نقاط اتصال بحث 
که نیازمند مطالعه جامع است. موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تشکیل میز  مهاجرت و آموزش عالی است 
پژوهشی با عنوان »مهاجرت، جنسیت و آموزش عالی« در گروه مطالعات زنان پژوهش های متمرکزی را در این حوزه تدوین نموده است.
گزارش یونسکو )2020( جمهوری اسالمی ایران در بازار دانشجویان بین المللی جهان، رتبه بیستم دانشجوفرستی  اگرچه بر اساس 
به  آن  از   )1397( عربستانی  که  کوچی  برون  به  تمایل  اما  دارد،  جهان  در  تحصیلی  مهاجرت  در  عادی  نسبتًا  موقعیت  و  داشته  را 
»تمنای رفتن« یاد می کند صبغه پررنگی در زیست روزمره عموم مردم به طورکلی و بازیگران نهاد آموزش عالی )دانشجویان و اساتید( 
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کار و ادامه تحصیل به  به طور خاص دارد. امروزه پدیده مهاجرت، به ویژه مهاجرت جوانان جویای 
کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه اهداف آموزشی 
کثیری،  گروه  برای  اما  برون کوچی تلقی می شود  برای دانشجویان مهم ترین دلیل  ادامه تحصیل  و 
که با  کسب علم بهانه ای در جهت تجربه زندگی در محیطی مطلوب، مساعد و با رفاه بیشتر است 
مسئله »مهاجرت به بهانه تحصیل« صورت بندی می شود. در حقیقت خروج از کشور در قالب ادامه 
کاری در قیاس با سایر انواع مهاجرت )پناه جویی یا الحاق به خانواده( عمدتًا  تحصیل و یا فرصت 

کم چالش ترین نوع برون کوچی در مدت زمان کوتاه است.
کنار خروج یک سویه و بی بازگشت و زیر سؤال بودن فراملی گرایی  مسئله تمنای مهاجرت در 
ایرانی به چالش برانگیز شدن تحرک مکانی افراد منجر می شود چراکه این خروج یک طرفه به از بین 
رفتن سرمایه انسانی کشور می انجامد و از سوی دیگر شکل گیری و تقویت این کشش در میان ذهنیت 
کادمیک افراد منجر می شود. سوژه دانشگاهی )دانشجو/استاد( به کاهش تعلق اجتماعی و تعلق آ

گسترش افسارگسیخته آموزش عالی، حذف یارانه های دولتی در آموزش رایگان، نظام آموزشی 
کار، عدم ثبات سیاست ها  کمی آموزش عالی و نداشتن توازن با ظرفیت های بازار  کارآمد، رشد  نا
به  دسترسی  در  جنسیتی  نابرابری های  علم،  اصحاب  منزلت  به  توجه  عدم  علمی،  مدیریت  و 
منابع موجود و عدم تناسب رشته های تحصیلی با فرصت های شغلی موجود به عنوان مهم ترین 
که بی شک مطالعه  کاتالیزورهای فرایند برون کوچی نیروهای تحصیل کرده در سال های اخیر است 
الگوهای مهاجرتی جامعه ایران در دوران معاصر یکی از مهم ترین الزامات پژوهشی در راستای منافع 

ملی خواهد بود.
در ادبیات نوین مهاجرت از »چرخه تحرک مکانی « یاد می شود که حرکت جمعیت های انسانی 

را یک فرایند چندوجهی دانسته که می توان آن را در سه بعد مورد تحلیل قرار داد.

 

چرخه تحرک مکانی

غالب پژوهش های صورت گرفته با تمرکز صرف بر نخستین بعد این چرخه )برون کوچی( به اثرات 
منفی مهاجرت های بین المللی معطوف بوده و بر تأثیرات مخرب خروج متخصصان و تحصیل کردگان 
کید داشته اند. از این منظر مهاجرت نیروی انسانی تعادل جمعیتی را به هم می زند و باعث  از کشور تأ
گردد. در سال های اخیر  کشورهای جنوب امری دست نیافتنی قلمداد  می شود تا توسعه پایدار برای 
چرخش مفهومی گسترده ای در ادبیات مهاجرت های بین المللی صورت پذیرفته است که در نتیجه 
آن، به جای نگاه تقلیل گرایانه به مقوله برون کوچی متخصصان، بر تغییر رویکرد سیاست گذاران در 

گسترش افسارگسیخته 
آموزش عالی، حذف یارانه های 

دولتی در آموزش رایگان، 
کارآمد، رشد  نظام آموزشی نا
کمی آموزش عالی و نداشتن 

توازن با ظرفیت های بازار 
کار، عدم ثبات سیاست ها و 
مدیریت علمی، عدم توجه 

به منزلت اصحاب علم، 
نابرابری های جنسیتی در 

دسترسی به منابع موجود 
و عدم تناسب رشته های 

تحصیلی با فرصت های شغلی 
موجود به عنوان مهم ترین 

کاتالیزورهای فرایند برون کوچی 
نیروهای تحصیل کرده در 

که  سال های اخیر است 
بی شک مطالعه الگوهای 
مهاجرتی جامعه ایران در 

دوران معاصر یکی از مهم ترین 
الزامات پژوهشی در راستای 

منافع ملی خواهد بود.

مهاجرت بازگشتی

دیاسپورا
برون کوچی



82    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

جهت بهره مندی هرچه بیشتر از دانش و سرمایه مهاجران در راستای منافع ملی و بهبود وضعیت کشور 
کید شده و مهاجران به عنوان مشارکت کنندگان در توسعه زادگاهی معرفی شده اند. در حقیقت  مبدأ تأ
کاهش  کشورهای مهاجرفرست، با علم به خسران حاصل از خروج سرمایه انسانی خود، در راستای 
کید بر  کار خود قرار داده و با تأ صدمات این خروج یک طرفه، رویکرد توسعه محورانه ای را در دستور 
نقش »چرخش مغزها و استعدادها « در توسعه سرزمین مادری و با اتخاذ سیاست های مطلوب در حوزه 
گردش بین المللی متخصصان و بسط زیرساخت های پژوهش و نوآوری به جذب استعدادهای برتر در 

راستای نقش آفرینی آن ها در توسعه کشور مبادرت می ورزند.
شناخت  دیاسپورا  انسانی  سرمایه  از  ایران  اسالمی  جمهوری  بهره مندی  پیش شرط  مهم ترین 
به نظر می رسد فهم مختصات  ایرانی است.  روایت های مستور مهاجران  و  مختصات، ویژگی ها 
دیاسپورای ایرانی نه تنها به افزایش بهره مندی از سرمایه انسانی مهاجران از طریق روابط فراملی گرایانه 
کشور مبدأ  می انجامد بلکه بسترساز بازگشت به عنوان یکی از استراتژی های این افراد در ارتباط با 
خواهد بود. جماعت های دیاسپوریک به عنوان گروه هایی رهاشده در جایی بین مرزهای بین المللی 
و فرهنگ های مهاجرتی قرارگرفته اند و درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید هستند. زمان 
مهاجرت، دالیل مهاجرت، مرزبندی های قومیتی، سیاسی، مذهبی، شغلی و اقامتی ایرانیان به 
در  که  و چندالیه منجر شده  متنوع  ناهمگون،  با صورت بندی  دیاسپورایی چهل تکه  شکل گیری 
مصرف فرهنگی مهاجران هم نمود یافته و به ضعف هویت دیاسپوریک و تعامالت درون دیاسپورا 
کشور مبدأ به انتقال  منجر شده است. بی شک ارتباط پویا، دوطرفه و سازنده دیاسپورای ایرانی با 

معانی فرهنگی به نسل بعد و مدیریت بهتر روابط درون نهاد خانواده کمک شایانی خواهد کرد.
کشور مبدأ  گسترش روابط فراملی گرایانه مهاجران با   شکل گیری و تقویت این تعامل دوجانبه با 
و  فرهنگی  بهداشتی،  آموزشی،  حوزه های  در  زادگاهی  توسعه  جهت  در  انسانی  سرمایه  انتقال  به 
اجتماعی منجر خواهد شد. این جمعیت مهاجر متخصص و تحصیل کرده با ایجاد سازمان ها و 
کشور مقصد  انجمن های قومی به تقویت هویت جمعی به ویژه در میان نسل دوم و سوم خود در 
استراتژی  به عنوان  مختلف  کشورهای  در  زادگاهی  انجمن های  تشکیل  همچنین  می پردازند. 
مهاجران در جهت حفظ فرهنگ ملی و زبان مادری خود به ویژه در میان نسل دوم و سوم مهاجران 
است. استفاده بهینه از انباشت سرمایه های علمی و اقتصادی دیاسپورای مهاجران ایرانی نقش 
کشور مبدأ دارد چراکه بسیاری از مهاجران ایرانی پیوندهای خود را  بسیار مهمی در توسعه پایدار در 
با سرزمین مادری به صورت حقیقی و مجازی از طریق مسافرت های متعدد به ایران و سفر اقوامشان 
گسترده ای از ادبیات و فعالیت های فرهنگی، علمی،  کشور و همین طور از طریق موج  به خارج از 
رسانه ای و غیره حفظ نموده اند. به رسمیت شناختن نقش تأثیرگذار مهاجران ایرانی در دیاسپورا 
این  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرگذاری  به  بلکه  می انجامد  مبدأ  کشور  در  پایدار  توسعه  به  نه تنها 
که به آن »دیپلماسی دیاسپورا«  کشور مبدأ نیز خواهد انجامید  اجتماعات به نفع سیاست خارجی 

می گویند )هو و مک کنل 2017(.
دارند.  توسعه  فرایند  در  مهمی  تأثیر  سرزمین  هر  ملی  ثروت  به عنوان  متخصصان  و  نخبگان   
به  فکری  سرمایه  اصلی  شاخص های  از  یکی  به عنوان  متخصصان  مشارکت  و  جذب  سیاست 
و همچنین  بازگشتی مهاجران  به دو شیوه مهاجرت  زادگاهی  توسعه  و  ارتباط مفهومی مهاجرت 
بسیج نیروهای خارج از کشور و همکاری آن ها از راه دور در فعالیت های توسعه کشور روی می دهد. 
که اگرچه احتمال ضعیفی در بازگشت به  در روش دوم هدف، سرمایه گذاری بر مهاجرانی است 
سرزمین مادری دارند اما ممکن است به دلیل وابستگی های فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی به 
که از طریق آن مهاجران بتوانند  که به شیوه برقراری ارتباطاتی است  کشور عالقه مند باشند  توسعه 
ارسالی  وجوه  بحث  کنند.  مشارکت  کشورشان  توسعه  در  فیزیکی  حضور  بدون  یا  و  مؤثر  به طور 
غیرمادی  که اولین بار توسط لویت )1998( ارائه شد کاربرد زیادی در ارتباط با دیاسپورای ایرانی دارد 

مهاجرت نیروی انسانی تعادل 
جمعیتی را به هم می زند و 

باعث می شود تا توسعه 
پایدار برای کشورهای جنوب 

امری دست نیافتنی قلمداد 
گردد. در سال های اخیر 

چرخش مفهومی گسترده ای 
در ادبیات مهاجرت های 

بین المللی صورت پذیرفته 
که در نتیجه آن، به جای  است 

نگاه تقلیل گرایانه به مقوله 
برون کوچی متخصصان، بر 

تغییر رویکرد سیاست گذاران در 
جهت بهره مندی هرچه بیشتر 

از دانش و سرمایه مهاجران 
در راستای منافع ملی و بهبود 

کید  وضعیت کشور مبدأ تأ
شده و مهاجران به عنوان 

مشارکت کنندگان در توسعه 
زادگاهی معرفی شده اند. 
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و به معنای انتقال ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، ایده ها، دانش و مهارت های مهاجران به جامعه 
که لزومًا به بازگشت فیزیکی نیازی ندارد و با گسترش فناوری های نوین به سهولت انجام  مبدأ بوده 
کرد. دسترسی به دانش تولیدشده  که از آن می توان به فراملی گرایی میکروالکترونیک  یاد  می شود 
مهاجران همچنین شبکه های اجتماعی مرتبط با حرفه مهاجران می تواند به رشد و توسعه علمی 

کشور کمک شایانی نماید.
گرفته نرخ ماندگاری مهاجران با سطح تحصیالت دکترا و باالتر در   بر اساس تحقیقات صورت 
کشور مقصد بیش از تمایل آن ها به بازگشت به کشور مبدأ است. این نرخ ماندگاری با توجه به شرایط 
سیاسی و اجتماعی کشور مبدأ در نوسان است و هراندازه بی ثباتی سیاسی در کشور بیشتر شود نرخ 
کشورهای مقصد به صورت معناداری افزایش می یابد. اگرچه سیاست  ماندگاری متخصصان در 
تشویق بازگشت مهاجران به کشور فرصت های زیادی را در امر توسعه کشور ایجاد می نماید اما به نظر 
می رسد با داشتن نگاه واقع بینانه این سیاست در کوتاه مدت قابلیت دستیابی پایینی دارد درنتیجه 
تمرکز بر سیاست های مشارکت متخصصان در توسعه زادگاهی می تواند به عنوان استراتژی مناسب 
و عقالنی در راستای منافع ملی ایران موردتوجه قرار گیرد. اگرچه این حقیقتی روشن است که خروج 
نیروهای آموزش دیده و ماهر به خروج سرمایه، مهارت و دانش می انجامد اما با اتخاذ تدابیر صحیح 
و بلندمدت می توان با تسهیل بازگشت متخصصان و یا تدوین راه های ارتباط دوسویه با مهاجران از 

سرمایه های فرهنگی و اقتصادی مهاجران در توسعه کشور بهره مند شد.
 وزارت علوم به عنوان مهم ترین بستر جذب سرمایه انسانی متخصصان بازگشتی می بایست 
گمارد و  ضمن بازنگری در سیاست های موجود به تعاملی سازنده و پویا با دیاسپورای ایرانی همت 
در این راستا تدوین برنامه های همه جانبه و جامع در جهت ایجاد محیط های فعال و پویا برای منابع 
انسانی به منظور جذب حداکثری مهارت، تخصص و دانش خالقیت، مهارت و نوآوری ضروری 
موجود  پتانسیل های  شناخت  راستای  در  دانشگاه ها  بین المللی  تعامالت  دفاتر  تقویت  است. 
متخصصان  اطالعات  بانک  توسعه  و  تشکیل  کشور،  داخل  نیازهای  مبنای  بر  ایرانی  دیاسپورای 
مهاجر ایرانی و حمایت از ورود آن ها به چرخه تصمیم گیری و سیاست گذاری، وضع قوانین و مقررات 
برای تأمین امنیت شغلی و اجتماعی استادان و متخصصان، ارزیابی مداوم تمایالت مهاجرتی 
بازیگران نهاد آموزش عالی به ویژه اساتید و دانشجویان در راستای بازآرایی سیاست گذارانه مرتبط، 
ارائه بسته های سیاستی نهادهای تسهیلگر بازگشت متخصصان در دیاسپورای ایرانی با استفاده 
گروه های  از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، تمرکز بیشتر بر پژوهش به جای آموزش محوری 
کاربردی  و  به روز  جدید،  پژوهشی  موضوعات  خصوص  در  تشویقی  سیاست های  و  دانشگاهی 
کشور را تا حدی  همگام با جریان دانش جهانی می تواند به خسران خروج نیروهای متخصص از 

تعدیل کرده و بخشی از سرمایه انسانی ازدست رفته را در راستای توسعه کشور مبدأ بازیابی نماید.
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خ ماندگاری مهاجران با   نر
تر  سطح تحصیالت دکترا و باال
در کشور مقصد بیش از تمایل 

آن ها به بازگشت به کشور 
خ ماندگاری  مبدأ است. این نر

با توجه به شرایط سیاسی و 
اجتماعی کشور مبدأ در نوسان 

است و هراندازه بی ثباتی 
سیاسی در کشور بیشتر شود 
خ ماندگاری متخصصان در  نر

کشورهای مقصد به صورت 
معناداری افزایش می یابد.



84    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

کرونا درس های سنجش نظام آموزش عالی در تجربه 

پژوهشگر حوزه آموزش عالی و فرهنگ  ▪

 ▪  esmail@gmail.com

اسماعیل یزدان پور  ▪

درآمد 
که دانشگاه دوباره موقعیت و عملکرد خود را در  کرونا نوبت آن رسیده است  کردن با ویروس  بعد از حدود یک سال دست وپنجه نرم 
کند. اگرچه هنوز جامعه از این خطر رهایی نیافته است اما دانشگاه به مثابه مهم ترین نهاد شناختی  نوع مواجهه با این بحران بررسی 
وظیفه دارد که هم فهم خود از پدیده ها را به جامعه برساند و هم جایگاه خود را در کلیت جریان حوادث بازبینی کند. کرونا چنان همه 
که موقعیت آزمایشی بی نظیری را برای یک سنجش همه جانبه فراهم آورد. نهادهای مختلف  کرد  اجزای این جامعه و جهان را درگیر 
دولت، اقتصاد، آموزش، رسانه، بهداشت، امنیت و غیره، هر کدام در موقعیت های دشواری برای سنجش قرار گرفتند، موقعیت هایی 
که حتی فرصت بازاندیشی در مفهوم خود را هم برایشان فراهم آورد. امروز برنامه های تأملی و پژوهشی ویژه ای برای بررسی این تجربه 
در کشورهای مختلف جهان در حال اجرا است که محدود به دانشگاه هم نیست و طیف وسیعی از نهادهای اجتماعی و سازمان ها 
کودک یاری3 تا بازسازی تمدنی4 و صدها موضوع دیگر، در سایه تجربه ناشی از مواجهه با  را در بر می گیرد. از حمل ونقل1 تا رسانه2 و از 

1. “A Post Pandemic World Needs Smart and Green Transport,” ESCAP, accessed January 25, 2021, https://www.unescap.org/blog/post-pandemic-world-needs-
smart-and-green-transport.
2. “CMOs: Adapt Your Social Media Strategy for a Post-Pandemic World,” Harvard Business Review, January 19, 2021, https://hbr.org/2021/01/cmos-adapt-
your-social-media-strategy-for-a-post-pandemic-world.
3. “Making Connections. Build It Better: Child Care after the COVID-19 Pandemic | NAEYC,” accessed January 25, 2021, https://www.naeyc.org/resources/
pubs/yc/jul2020/making-connections.
4. “World after Covid19 Pandemic | ORF,” accessed January 25, 2021, https://www.orfonline.org/expert-speak/world-after-covid19-pandemic-65212/.
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کرونا بازاندیشی می شوند. بحث تجربه و آینده آموزش عالی هم در این میان از بحث های  ویروس 
کز پژوهشی زیادی را مشغول کرده است.1 داغی است که دانشگاه ها و مرا

که به صورت مستقیم به دانشگاه مربوط می شود می توان پرسید دانشگاه در معرض  تا جایی 
چه آزمون هایی قرار داشت؟ چه پاسخی به این آزمون ها داد؟ و به چه توشه های تجربی و نظری 
برای آینده رسید؟ اگرچه از زوایای مختلف می توان به این پرسش های بنیادین و فرانهادی پاسخ 
برای  خوب  راه  یک  مختلف،  موقعیت های  در  آن ها  تکثیر  و  پرسش ها  اصل  ماندن  گشوده  داد، 
این پرسش ها  به  پاسخ خود  یادداشت  این  به بیان دیگر،  واکسیناسیون خود دانشگاه هم هست. 
گشودن  از آن، در پی  گشودن میدان های بحث و نظرورزی عنوان می کند و بیش و پیش  را برای 

فضاهایی برای تهیه و عرضه فهرستی ازاین گونه پرسش های بنیادین است. 

دو آزمون دانشگاه 
گذاشت: ازیک طرف باید  دانشگاه در مواجهه با موج بیماری، دو آزمون درونی و بیرونی را پشت سر 
به  که می تواند در شرایط بحرانی  و نشان می داد  به نمایش می گذاشت  را  سالمت درونی خودش 
کالن خود در ساختار تمدن  فعالیت های آموزشی و پژوهشی ادامه دهد و از طرف دیگر باید نقش 
که می تواند مشورت های الزم را برای حرکت صحیح ارائه  و جامعه را آشکار می کرد و نشان می داد 
کرونا به عنوان پدیده ای ناشناخته در منشاء، آثار، شیوه مواجهه، و پیامدها،  دهد. به هرحال ویروس 

بیشترین نگاه ها را به سوی دانشگاه چرخاند و از دانشگاه انتظار میدان داری داشتند. 

سنجش درونی
در آزمون درونی، دانشگاه یکی از اولین سازمان هایی بود که با شیوع ویروس کرونا ناچار از تعطیلی شد. 
ویروس در فضاهای اجتماعی و فیزیکی منتشر می شد و به همین خاطر، کالس های درس به صورت 
رسمی تعطیل شدند، حتی در دانشگاه ها بسته شده و ساختمان های آن خالی شدند. البته به مدد 
کالس های درس و جلسات بحث و تبادل نظر علمی  کامل نبود و  فضاهای مجازی این تعطیلی 
کامل نبودند یا استفاده از آن  کافی و  به فضاهای اینترنتی منتقل شد. اما زیرساخت های اینترنتی 
همه گیر نشد و ادامه آموزش با دشواری به پیش رفت. برخی دانشگاه ها زیرساخت های فنی آماده ای 
برای اجرای برنامه های آموزشی را در اختیار نداشتند و در معدود جاهایی که این زیرساخت ها وجود 
داشت، شاید به خاطر پیچیدگی ابزارها و غفلت از آموزش و مهارت آموزی در فرصت های مناسب، 
معرض  در  دانشگاه  به این ترتیب،  نداشتند.  را  آن ها  از  استفاده  آمادگی  که  بودند  زیادی  استادان 
سنجشی قرار گرفت که باید آمادگی و انسجام درونی خود را به نمایش می گذاشت. همه دانشگاه ها 
زیرساخت های  توانستند  که  بودند  نداشتند؛ دانشگاه هایی هم  این سنجش  با  مواجهه یکسانی 
که با استفاده از ابزارهای ارتباطی عمومی  کنند و بسیار استادانی هم بودند  کالس مجازی را فراهم 
و  و در محیط های غیررسمی مثل اسکایپ  تلفن همراه  بر  همچون شبکه های اجتماعی مبتنی 
کالس های درس را برپا نگه دارند. اما به خصوص از منظر داوران بیرونی در جامعه،  واتساپ و غیره، 

کرونا توانست دانشگاه را به تعطیلی واقعی بکشاند.
که آشکار است،  بعد از نزدیک دو دهه از ظهور اینترنت و ادعای تجهیز دانشگاه ها به  تا جایی 
زیرساخت های جدید آموزش الکترونیک، بیشتر دانشگاه ها در هر دو بخش زیرساخت های حرفه ای 
که  و مهارت استفاده از آن ها ضعف های آشکاری را بروز دادند. این ضعف وقتی آشکارتر می شود 
عملکرد نظام آموزش عالی را با نظام آموزش وپرورش مقایسه کنیم. در ساختار آموزش وپرورش با همه 
که وجود  کید بر کالس های حضوری، و مقاومت جدی در برابر فضاهای مجازی  ساختار سنتی، تأ
کالس های درس در فضاهای مختلف مجازی تشکیل شد  داشت، باز هم درصد بسیار باالیی از 

که پدیده قابل مطالعه ای است.

کرونا چنان همه اجزای این 
که  کرد  جامعه و جهان را درگیر 
موقعیت آزمایشی بی نظیری را 
برای یک سنجش همه جانبه 
فراهم آورد. نهادهای مختلف 

دولت، اقتصاد، آموزش، 
رسانه، بهداشت، امنیت و 

غیره، هر کدام در موقعیت های 
دشواری برای سنجش قرار 

گرفتند، موقعیت هایی که حتی 
فرصت بازاندیشی در مفهوم 

خود را هم برایشان فراهم 
آورد. امروز برنامه های تأملی و 
پژوهشی ویژه ای برای بررسی 

این تجربه در کشورهای 
مختلف جهان در حال اجرا 

است که محدود به دانشگاه 
هم نیست و طیف وسیعی از 

نهادهای اجتماعی و سازمان ها 
را در بر می گیرد. 

1.  “University Leaders Offer 
Post-Pandemic Visions for HE,” 
University World News, accessed 
January 25, 2021, https://www.
universityworldnews.com/post.
php?story=20201120094636462.
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کرونا مقایسه  گر بخواهیم علل موفقیت نسبی مدرسه را با شکست نسبی دانشگاه در آزمون  ا
کنیم، می توانیم عوامل اثرگذار مختلفی را کشف کنیم. ازیک طرف، ضعف زیرساختی مدرسه این 
ابزار موجود در عرصه های عمومی  از هر  و  باید خودشان وارد شوند  که  را به معلمان داد  اطمینان 
همه  کسب  بدون  و  موبایلی  ساده  ابزارهای  همین  با  درس  کالس  ببرند.  را  استفاده  بیشترین 
کالس های  که حتی در روزهای نوروز 1399 وقتی  مهارت های پیچیده برپا شد. به همین خاطر بود 
معلم  یک  که  چرا  بود،  بلند  خانه ها  از  آموزش  صدای  هم  باز  بود  تعطیل  رسمی  به صورت  درس 
به تنهایی و در خلوت تصمیم گرفته بود از قرنطینه خانگی با دانش آموزانش ارتباط برقرار کند، کالسی 
کمترین مهارت در به کارگیری آن ها  که خارج از ساختار رسمی، با استفاده از ابزارهای معمولی و با 
که یک سامانه  کرد  که نظام رسمی آموزش وپرورش را ناچار  برپا می شد. همین فشار اجتماعی بود 
کند. این اتفاق در مورد دانشگاه رخ نداد. چرا؟  سراسری را برای مدیریت فضاهای آموزشی طراحی 
چون هیچ فشار اجتماعی پشت دانشگاه وجود ندارد. چرا که مدرسه یک دستگاه کاربردی کوچک 
و قابل نظارت از همه جا است که وقتی خاموش شود توجه همه را جلب می کند و از همه خانه های 
شهرها و روستاها صداهایی بلند می شود و دانشگاه یک دستگاه تخصصی و بزرگ و دور از جمع و 

جامعه است که اگر خاموش شود، کمتر توجهی را جلب می کند. 

سنجش بیرونی
که باعث شد دانشگاه از سنجش بیرونی  همین ضعف در پشتوانه ها و پایگاه های اجتماعی بود 
داشت،  کرونا  بحران  مدیریت  در  مهمی  نقش  که  بیمارستان  برخالف  نیاید.  بیرون  سربلند  هم 
که از  که باید همین دانشگاه باشد، خاموش بود. چه بسیار صداهایی  پشتوانه اصلی بیمارستان 
که به خصوص در مورد مدیریت اجتماعی درمان، شیوه های ارتباط با مردم،  بیمارستان بلند بود 
و علمی، پرسش های مشخصی  فنی  زیرساخت های  نیز  و  آموزشی در جامعه،  توزیع محتواهای 
کادمی محدود به ایران نیست اما  کمتر پاسخی از دانشگاه شنید. اگرچه این خاموشی آ داشت اما 
کرد. نمی توان منکر تالش های استادان و برخی مراکز  بارزترین نمودهای آن را می توان در ایران پیدا 
پژوهشی در برافروختن پژوهش پیرامون ابعاد مختلف این بیماری و شیوه های مدیریت آن بود، اما 
آشکار است که نظام آموزش عالی، آن هم در کشوری که سنت ها و زیرساخت های قدرتمندی برای 
مدیریت متمرکز فعالیت های علمی دارد، فقط صداهای پراکنده ای شنیده شد و اقدام جامع و 

همه جانبه ای برای حل این بحران مشاهده نشد. 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  میان  تمایز 
کند اما واقعیت  کرونا را توجیه  می تواند بخشی از سکوت دانشگاه های غیرپزشکی در برابر مسئله 
کرونا، مسائلی تک ساحتی نیستند و از تقسیم کار ساختار در  که بحران ها و ازجمله بحران  آن است 

ساختارهای اداری پیروی نمی کنند. 

 درس های بحران 
کامی در سنجش درونی بیشتر از آن که یک امری فنی باشد، مسئله ای مدیریتی  به نظر می رسد نا
این  از  بسیاری  دارند،  کارآمدی  نسبت  به  و  کاربردی  زیرساخت های  دانشگاه ها  همه  باشد. 
زیرساخت ها در فضاهای عمومی هم وجود دارند. آن چیزی که در این میان الزم است، استفاده بهتر 
که به خصوص در ساختارهای مدیریت متمرکز، می توان  از زیرساخت های آموزش مجازی است 
که ساختار اداری دانشگاه و برخی استادان برای  برای آن برنامه های بیشتری داشت. آن مقاومتی 
استفاده از این زیرساخت ها نشان دادند، در دیگر دانشگاه های دنیا هم مشاهده شده است. مسئله 
که به مدیریت متمرکز دانشگاه ها وارد است،  که به خصوص در ایران، با همه نقدهایی  این است 
شرایط خوبی برای هدایت استادان به استفاده بیشتر از این ظرفیت ها وجود داشته و دارد. باآنکه 

دانشگاه یکی از اولین 
سازمان هایی بود که با شیوع 
ویروس کرونا ناچار از تعطیلی 

شد. ویروس در فضاهای 
اجتماعی و فیزیکی منتشر 
می شد و به همین خاطر، 

کالس های درس به صورت 
رسمی تعطیل شدند، حتی 

در دانشگاه ها بسته شده 
و ساختمان های آن خالی 

شدند. البته به مدد فضاهای 
مجازی این تعطیلی کامل نبود 
کالس های درس و جلسات  و 

بحث و تبادل نظر علمی به 
فضاهای اینترنتی منتقل شد. 

اما زیرساخت های اینترنتی 
کامل نبودند یا استفاده  کافی و 

از آن همه گیر نشد و ادامه 
آموزش با دشواری به پیش 

رفت. 
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هنوز برخی از بخش های مدیریت آموزش عالی چنان با مسئله کرونا برخورد می کنند گویا که تعطیلی 
کز آموزشی و پژوهشی امری زمانی است و فقط »صبر می خواهد تا مرتفع شود«، در دانشگاه ها  مرا

شاهد فعال شدن این رویکرد هستیم که باید خالقانه ترین استفاده را از هر زیرساخت موجود برد. 
کامی در »سنجش  گر به مقایسه دانشگاه و مدرسه ادامه دهیم، حتی همین نا از منظری دیگر، ا
درونی« هم علت اجتماعی و ارتباطی دارد. دانشگاه رابطه ارگانیک خود را با زیست بوم  های مختلف 
کاربردی، آن علت وجودی خود را  موجود در جامعه از دست داده به همین خاطر، حداقل در سطح 

تشخیص نمی دهد و یادش رفته است که باید مسائل جامعه را حل کند. 
بی هویت  دستگاهی  به  تبدیل  دانشگاه  برداریم،  آن  اجتماعی  پایه های  روی  را  دانشگاه  گر  ا
تأسیس  دارد.  اجتماعی  قوی  بنیادهای  به  نیاز  که  است  نهادی  دانشگاه  می شود.  سرگردان  و 
معاونت امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیرمجموعه های آن و همچنین برپایی 
ساختارهای متناظر در یکایک دانشگاه ها برای پرداختن به این وجه هویتی دانشگاه انجام شده 
که ساختارهای حرفه ای و تخصصی به سوی سادگی اداری حرکت  است. به خصوص در شرایطی 
برای  که  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختار  همین  زمان  مرور  به  اما  بود.  الزم  کاری  چنین  می کردند، 
مدیریت ارتباط بهتر و روان تر »جامعه« و »دانشگاه« تأسیس شد هم تبدیل به یک ساختار اداری 

خالی از خالقیت و بی توجه به نیازها و پرسش های جامعه شد. 
حداقل در دو دهه گذشته فشارهای زیادی بر نظام آموزش عالی بوده تا دانشگاه را به عنوان یک 
نهاد تخصصی محض و فارغ از مسئولیت های اجتماعی تعریف کند. »دانشگاه باید آموزش بدهد 
و مقاله تولید کند.« شناسایی نقاط فشار کار دشواری نیست. خود دستگاه آموزش عالی هم از این 
کرونا را  کرده  است. علت بنیادین ضعف نظام آموزش عالی در برابر سنجش ویروس  دستور پیروی 
باید در همین اختالل در ارتباطات اجتماعی دانشگاه یافت و اگر چنین است، می توان به شیوه های 

کاربردی برای تقویت ارتباطات اجتماعی دانشگاه اندیشید. 

تمرین مواجهه با بحران 
اگر ضعف ارتباط دانشگاه با زیست بوم های متنوع اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل شکست نظام 
کوچک  کرونایی باشد، می توان به راه حل های آزمایشی و  آموزش عالی در مواجهه با سنجش های 
برای تقویت این ارتباط اندیشید. در واقع، ارتباط دانشگاه با جامعه امری بدیهی و فراتر از تجربه 

موردی کرونا است و درعین حال نتیجه خود را در مورد مواجهه با ویروس کرونا هم نمایان می کند.
مسئله این است که دانشگاه فقط با خودش صحبت می کند، مسئله هایش را از خودش می گیرد 
که حتی در  گزارش می دهد. استادان زیادی هستند  که در برابر آینه فقط به خودش  گویا  و خودش 
کل دوران خدمت، حتی یک بار هم با عموم مردم صحبت نکرده اند.  رشته های علوم انسانی، در 
رشته های فنی و طبیعی هم درون گرایی های شدیدتری دارند. این معنای استقالل دانشگاه نیست. 
کرونا هم مواجه می شود، می تواند سر خودش  گیر از نوع  چنین دانشگاهی حتی وقتی با یک خطر فرا
گرفته است،  گریبان خودش را هم  که همه شهر را فراگرفته و حتی  کند و از پاسخ به پرسشی  گرم  را 

شانه خالی کند. 
گر این ضعف درونی و بیرونی در برابر بحران کرونا را بپذیرید، راحت تر می تواند  نظام آموزش عالی ا
که  به تمرین های جدیدی برای تقویت ساختار درونی و ارتباطات بیرونی خود بپردازد. تمرین هایی 
کل علت وجودی و هویت دانشگاه را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 1  دانشگاه  کرونا،  فراتر از بحران 
کار نیازی به  می تواند به پیوند میان سیاست های علمی و برنامه های اجرایی بیندیشد.2 برای این 
تحول اداری یا تغییرات گسترده ساختاری در نظام آموزش عالی یا دانشگاه نیست. فقط باید پرسش 
ارتباط با جامعه را در هر واحد آموزش و پژوهشی برجسته کرد. اجزای آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید 
به مجموعه ای از تمرین ها بپردازد تا بهتر بتواند با جامعه صحبت کند، پرسش های واقعی موجود در 

1. Annette Boaz and Kath-
ryn Oliver, “Building New 
Bridges between Research 
and Policy during a Nation-
al Lockdown | Impact of 
Social Sciences,” accessed 
January 25, 2021, https://
blogs.lse.ac.uk/impactofso-
cialsciences/2020/11/27/
building-new-bridges-be-
tween-research-and-policy-dur-
ing-a-national-lockdown/.

2.  Witchalls, Clint. “Post 
COVID-19: Opportunity 
for Universities to Have a 
Rethink.” Accessed January 26, 
2021. https://theconversation.
com/post-covid-19-opportuni-
ty-for-universities-to-have-a-re-
think-149474.

برخالف بیمارستان که نقش 
مهمی در مدیریت بحران 

کرونا داشت، پشتوانه اصلی 
بیمارستان که باید همین 
دانشگاه باشد، خاموش 

بود. چه بسیار صداهایی 
که از بیمارستان بلند بود که 

به خصوص در مورد مدیریت 
اجتماعی درمان، شیوه های 

ارتباط با مردم، توزیع 
محتواهای آموزشی در جامعه، 

و نیز زیرساخت های فنی و 
علمی، پرسش های مشخصی 

کمتر پاسخی از  داشت اما 
گرچه این  دانشگاه شنید. ا
کادمی محدود  خاموشی آ

به ایران نیست اما بارزترین 
نمودهای آن را می توان در 

کرد.  ایران پیدا 
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کالس درس و محیط های آزمایشگاهی بیاورد و پاسخ های خودش به این  میان مردم را بشنود و به 
پرسش ها را به جامعه گزارش کند.

که می تواند با محوریت استادان و همراهی ساختارهای اداری و مدیریتی باشد،  کار  برای این 
کنند.  کسب  گفت وگوی با جامعه پیرامون فعالیت های حرفه ای خود را  استادان باید مهارت های 
به رغم خاموشی مزمن دانشگاه و خشک شدن برخی از شاخه ها و حلقه های  ارتباطی با جامعه ـ 
همچون انجمن های علمی، روزنامه نگاران و مروجان علم ـ شده است، باز هم حوزه ها و زمینه های 
زیادی  برای فعالیت وجود دارد. تشنگی شدید و پرسش های زیاد جامعه نسبت به علم،. مهم ترین 
فرصت و زیرساخت ارتباطی را برای دانشگاه فراهم می کند. هر دانشگاه باید بتواند در همان اقلیم 
یعنی  این  و  باشد  داشته  مستقیمی  گفت وگوی  منطقه  بومی  مردم  همان  با  خودش  جغرافیایی 
اطمینان از این که دانشگاه همان پرسش های جاری در متن و بطن جامعه را با همان روایت و لهجه 
ندارد،  برپایی اجتماعات همگانی وجود  امکان  و  کرونا هست  که خطر  زمانی  تا  بومی می شنود. 
گفت وگو هستند. استادان باید به مهارت های  فضاهای مجازی فرصت های بی نظیری برای این 

ارتباطی برای گفت وگو با عموم مردم مجهز شوند. 

تنظیمات نهادی برای ترویج علم
فعالیت های  از  بیشتری  گزارش های  خودشان  آن  بر  عالوه  دانشگاه ها،  عمومی  روابط  واحدهای 
دانشگاهی منتشر می کنند باید برای تقویت مهارت های ارتباطی دانشگاه ها هم برنامه داشته باشند. 
ارتباط میان جامعه و  برای تقویت  ایران زیرساخت های یگانه ای  خوشبختانه نظام آموزش عالی 

دانشگاه دارد که بخشی از آن در معاونت فرهنگی وزارت علوم نمودار شده است. 
و  و تخصصی بحث های دانشگاهی، شکاف میان دانشگاه  به خاطر موقعیت علمی  اگرچه 
جامعه پدیده ای فراگیر است اما مروری بر ادبیات تولیدشده در نهادهای متولی علم و فناوری همچون 
مرکز پژوهش های کمیسیون اروپا، ادبیات پژوهشی پیرامون آموزش عالی در کشورهای شرقی و غربی و 
حتی پایگاه های اینترنتی دانشگاه ها، آشکار می شود که در همه جای دنیا بحث هایی از جنس »ترویج 

علم« و فراتر از آن، گزارش آخرین بحث ها و یافته های علمی به جامعه اهمیتی محوری دارند. 
که همه روزه  کرد  کارگاه ها و دوره هایی اشاره  از جمله سایر نشانه های این اهمیت می توان به 
در دانشگاه های مختلف دنیا و برای اصحاب تولید علم برگزار می شود و راه های گفت وگو و ارتباط 
گزارش،  با عموم را با ایشان در میان می گذارند. استادان و پژوهشگران در این دوره ها زبان و شیوه 
مصاحبه، نگارش و روایت تجربه های علمی خود را می آموزند. از سوی دیگر، اصحاب عالقه مند 
رسانه هم، پیوسته به دانشگاه و محیط های علمی دعوت شده تا با هم نشینی با استادان به روایت 

نزدیک تر و تازه تری از علم دسترسی داشته باشند. 
کشفی رخ  که  در تاریخ جهانی علم، به جز برخی علوم »غریبه«، »باطنی« و »خفیه«، هر جایی 
داده است، بالفاصله گزارش های مفصلی در ژانرها و قالب های مختلف برای جامعه علمی و عموم 
مردم نگاشته شده است. حتی در همین جغرافیای شرقی، بسیاری از آثار علمی برجای مانده در 
تاریخ، همچون آثار ابوریحان بیرونی، ذکریای رازی و حتی بخش های مهمی از آثار ابن سینا آشکارا 

خواننده ای عمومی را مخاطب قرار داده است.
با همه امکانات و ابزارهای خوب، قرن بیستم در پیوند میان علم و جامعه موفق نبود. برخی 
از صاحب نظران علت این ناتوانی را در دو جنگ جهانی و دوران طوالنی جنگ سرد ناشی از آن 
می دانند. در این دوران علم معنایی میلیتاریستی، سّری و امنیتی یافت و از دسترس رسانه دور نگاه 
داشته شد و رسانه )به خصوص تلویزیون که تازه متولد شده بود و استعدادهایش را نمایان کرده بود( 
یا دست به دامان ایدئولوژی های پیرامونی شد یا تأمین سرگرمی های مخاطبان را بر عهده گرفت و از 

راهی دیگر خدمتگزار ایدئولوژی شد.

گر دانشگاه را روی پایه های  ا
اجتماعی آن برداریم، دانشگاه 
تبدیل به دستگاهی بی هویت 
و سرگردان می شود. دانشگاه 

نهادی است که نیاز به 
بنیادهای قوی اجتماعی دارد. 

تأسیس معاونت امور فرهنگی 
وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و زیرمجموعه های آن 
و همچنین برپایی ساختارهای 

متناظر در یکایک دانشگاه ها 
برای پرداختن به این وجه 

هویتی دانشگاه انجام شده 
است. به خصوص در شرایطی 

که ساختارهای حرفه ای و 
تخصصی به سوی سادگی 

اداری حرکت می کردند، چنین 
کاری الزم بود. اما به مرور 

زمان همین ساختار فرهنگی 
و اجتماعی که برای مدیریت 

ارتباط بهتر و روان تر »جامعه« 
و »دانشگاه« تأسیس شد هم 

تبدیل به یک ساختار اداری 
خالی از خالقیت و بی توجه به 

نیازها و پرسش های جامعه 
شد. 



89    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

و  فرهنگی  معاونت  عالی،  آموزش  اداری  نظام  ساختاری  اجزای  از  دیگر  یکی  به هرحال، 
بر  این میان  که می تواند نقش فعالی در  اجتماعی و ساختارهای متناظر آن در دانشگاه ها است 
گیرد. معاونت فرهنگی در مرز میان »دانشگاه« و »جامعه« تأسیس شده است. این معاونت  عهده 
گر بخواهد بماند باید بتواند به کمک روابط عمومی پرداخته و رابطه میان جامعه و دانشگاه را از زوایا  ا
و ابعاد مختلف تقویت و تلطیف کرده و مسیر جریان های انتقال معرفت، دانش، تجربه و پرسش را 

به صورت گفت وگویی و دوجانبه هموار کند. 
کنونی دانشگاه و نظام ملی آموزش عالی، لزوم یافتن  که مسئله اصلی  کرونا نشان داد  تجربه 
راهکارهایی برای »رسانش یافته های دانشگاهی به عموم جامعه« و »دریافت پرسش ها و تقاضاهای 
که دانشگاه خود را عقل  خاص موجود در الیه های مختلف جامعه به دانشگاه« است. در شرایطی 
کل بداند و هزاران سال تجربه زیسته مردمی را به هیچ بگیرد و مهم تر از همه پرسش ها را هم خودش 
کند و انبوهی از پرسش های جدید برآمده از متن و بطن مردم شهرها و روستاها را نشنود،  طراحی 

چنین می شود که در برابر هر بحرانی ناچار از خاموشی بشود. 
و  پژوهشگران  از  اعم  دانشگاهیان  و  ساختار  کلیت  به عنوان  دانشگاه  و  عالی  آموزش  نظام 
تالش  هر  از  پیش  می کنند،  کار  که  موضوعی  و  رشته  هر  در  نهاد،  این  اجزای  به عنوان  استادان 
کادمیک باید به یاد آورند که  مأمور به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی پیشرفته برای مردم هستند.  آ
کار شانه از  آن ها نمی توانند پشت رویکردهای تخصص گرایانه یا بوروکراتیک پنهان شوند و با این 
مسئولیت های اجتماعی خالی کنند. به همین ترتیب، نهادهای متولی علم به خاطر قدرت و توان 
مدیریتی متمرکزی که دارند، مسئولیت بیشتری برای ایجاد گفت وگوی میان جامعه و دانشگاه برای 

مقابله با بحران هایی از جنس کرونا دارند. 
تجربه کرونا نشان داد که 

مسئله اصلی کنونی دانشگاه 
و نظام ملی آموزش عالی، 

لزوم یافتن راهکارهایی برای 
»رسانش یافته های دانشگاهی 

به عموم جامعه« و »دریافت 
پرسش ها و تقاضاهای خاص 

موجود در الیه های مختلف 
جامعه به دانشگاه« است. در 

شرایطی که دانشگاه خود را 
عقل کل بداند و هزاران سال 

تجربه زیسته مردمی را به هیچ 
بگیرد و مهم تر از همه پرسش ها 

را هم خودش طراحی کند و 
انبوهی از پرسش های جدید 

برآمده از متن و بطن مردم 
شهرها و روستاها را نشنود، 
چنین می شود که در برابر هر 

بحرانی ناچار از خاموشی 
بشود. 
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دانشگاه، فرهنگ و فرهیختگی
بهزاد عطارزاده  ▪
گذاری عمومی  ▪ دکترای علوم سیاسی، پژوهشگر مرکز مطالعات سیاست 

 ▪  attarzadeh@ut.ac.ir

ی و شهروندی به 
ّ
کارکردی برای آموختن آداب مل کشور هر یک، در جای خود، نهادهایی هستند دارای  آموزش وپرورش و آموزش عالی 

کارکردهای اجتماعی-فرهنگِی آموزش وپرورش اجتماعی کردِن شهروندان کشور است، از طریق درونی سازی  افراد جامعه. از مهم ترین 
گاه از جامعه و آمادٔه مشارکت در مناسبات  ی و شهروندی در ذهن و سلوک فرزندان کشور تا آن ها به عنوان عضوی آ

ّ
ارزش های واالی مل

ی در ذهن 
ّ
گاهی فرهنگی و مل حوزٔه عمومی پرورش یابند. در مرتبه ای دیگر، رسالت فرهنگی آموزش عالی، عالوه بر پروراندن نهال آ

دانشجویان و »فرهیخته« کردن آنها، تأمل و پژوهش دربارٔه فرهنگ کشور و ارزش های آن و کوشش برای غنای آن در کنار بسط اندیشیدن 
علمی، روش مند و نقادانه است. این دومی به ویژه وظیفٔه علوم انسانی ست. از این رو، دانشگاه، در جامعه ای صاحب فرهنگ و سامان 
نسبی، عرصٔه حضور شخصیت ها فرهنگی فاخر و عالی مقام است که از سرآمداِن فرهیختگان جامعه اند. حضور سرآمدان فرهنگی در 
گواهی می دهد: از ذکاءالملک، منصورالسلطنه، علی اکبر دهخدا، عباس اقبال آشتیانی،  تاریخ دانشگاه نوین در ایران بر قاعده اخیر 
ملک الشعراء بهار، علی اصغر حکمت، ابراهیم پورداوود، بدیع الزمان فروزان فر، جالل الدین همایی، مجتبی مینوی، فخرالدین شادمان، 

پرویز ناتل خانلری، عباس زریاب خویی و بسیاری دیگر تا شخصیت های متأخر.
کشور داشته باشیم، دیگر صرف شاخص هایی مثل نرخ  گسترش علم، در  کیفیتی را از دانشگاه، از نهاد زایش و  گر انتظار چنین  ا
ک نخواهد بود، بلکه سطح فرهیختگی  دانش آموختگی یا شمار دانشجویان و دانش آموختگان و شمار مؤسسات آموزش عالی مال
گون، بر پایه اسلوب های علمی، به  گونا که می توانند در رشته های  و فضیلت و دانش در میان دانشگاهیانی اهمیت خواهد داشت 
که نمایندٔه تعالی فرهنگی و علمی و نیز آبادانی  کنند و پرورش سرآمدان و پیشگامانی اسباب عزت خواهد بود  کمک  انباشت علم 
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که می توان انتظار داشت دانشگاه، فراتر از مؤسسه ای آموزشی  کشور باشند. بر چنین بنیادی است 
برای تربیت مهندسانی برای انجام امور فنی و پزشکانی برای کادر درمان، کانون پرورش و نشر فضایل 
و  بر تصمیمات و سیاست های مدیران و سیاست گذاران  و  گردد  کشور  ی و علمی در 

ّ
و آداب مل

کشور یا بر شکل گیری حلقه های نخبگان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در جامعه  قانون گذاران 
مدنی اثرگذار باشد. آیا در شرایط کنونی دانشگاه ایرانی چنین رسالتی را ایفا می کند؟

باید  تعالِی فرهنگی در جامعه باشد،  و  اثرگذار پرورش فرهیختگان  و  پویا  کانون  گر دانشگاه  ا
جلوه های آن را در دست کم در برخی پدیده های فرهنگی جامعه مشاهده کرد. فرهنگ در جلوه های 
که به فرهنگ واال مربوط است، از رفتار و سلوک و بینش سرآمدان  گون عینیت می یابد و تا آنجا  گونا
شهرها  سیمای  و  معماری  و  هنر  مانند  عینی تری  جلوه های  تا  گرفته  جامعه  مختلف  حوزه های 
خود را نشان می دهد. وقتی به عنوان یک شهروند عادی ــ نه اهل تخصص ــ به معماری شهرهای 
کالبد بی روح  گویی  گسترش چشمگیری یافته می نگریم،  که ساخت وساز  ایران در دهه های اخیر 
که بی هیچ اصل اندیشیدٔه زیبایی شناختی سر از زمین بیرون آورده اند. ناظر  و آشفته ای می بینیم 
تی با تاریخی دراز و برخوردار از سبک های معماری 

ّ
که چطور مل نکته سنج در حیرت فرو می رود 

اصیل در دوره های مختلف، از شکوه پارسه و زیبایی ایوان کسری و روح نوازی نقش جهان و مساجد 
و عمارات و پل ها و باغ ها و سازه های چشم نواز، به مکعب های سرد و ناهم ریختی رسیده است 
که انگار نشان از سرزمینی بیگانه دارند. شاید در نظر سازندگان چنین ساختمان هایی و مدیران 
شهری که پروانٔه ساخت به آن ها می دهند، توجه به معیارهای زیبایی شناختی در معماری و هویت 
و سیمای شهری دغدغه ای تجملی و زاید و حتی مایٔه تمسخر به حساب آید و فرع بر عواید اقتصادی 
ساخت وساز. چنین ذهنیتی دقیقًا نقطه مقابل فرهیختگی است؛ جامه ای که دانشگاه باید به قامت 
کند، یا از درون  گر دانشگاه نتوانسته است چنین  متولیان و تصمیم گیران حوزٔه شهرسازی می کرد. ا
که توان پرورش فرهیختگان و نشر فرهنگ را نداشته، یا چونان جزیره ای از جامعه و  راکد بوده است 
نهادهای تصمیم گیری شهری و شهرسازی جدا افتاده بوده. به نظر می رسد مانند این وضعیت در 
کشور نیز مصداق داشته باشد.  مورد رابطه دانشگاه با شماری دیگر از حوزه های حیات اجتماعی 
سیاست و اقتصاد و مناسبات اجتماعی و فرهنگی ما نیز، در نوع خود، شاید کمتر از ساخت وسازها 
گاه ناسنجیده صاحب منصبان و  و سیمای شهری آشفته نباشند. از مشاهده سخنان و رفتارهای 
ی ایرانیان 

ّ
که بعضًا هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ و نیازهای مل سیاست مداران و فعاالن سیاسی 

که فایده آن را محدود به  ندارند و تصور تقریبًا رایج میان تصمیم گیران دولتی درباره علم اقتصاد 
کالس های درس می دانند، بگیریم تا سیاست های فرهنگی کشور که جز موارد اندکی، عمدتًا تنها به 
وجه دینِی فرهنگ ایرانی توجه دارند،  درخواهیم یافت نسبت دانشگاه ــ مشخصًا علوم انسانی ــ با 
جامعه و نهادهای تصمیم گیری بسیار سست است. البته در رشته های فنی و علوم پزشکی احتمااًل 

وضعیت تا حدی متفاوت است.
جدای از رابطه سست دانشگاه ایرانی با نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری، نهاد دانشگاه از 
درون نیز روزگار خوبی ندارد. نگاه حسرت آلود به گذشته دانشگاه که روزی عرصه حضور سرآمدان و 
ـ و حتی افسوس درباره فضا و سلوک دانشجویی دهه های پیش در مقایسه  فرهیختگان گرانمایه بودـ 
که  کدکنی  گر فرزانه ای مانده، همچون استاد شفیعی  با امروزــ خود نشانه ای جدی است. اینک ا
ما  برای  را  و ادب خود  گنجینه فضل  آن  که اصحاب  کاروان معرفتی است  از  باد،  عمرشان دراز 
ک کشیده اند. حضور سرآمدان و فرهیختگان در کسوت استادی و  به جای گذاشته روی در نقاب خا
اداره دانشگاه خود شأن و عملکردی نهادی دارد؛ نهادی که به آموختن فضایل فرهنگی و اخالقی به 
دانشجویان و انباشت علم توسط اساتید و پژوهشگرانی که به مطالعاتی مشخص اهتمام می ورزند، 
از  جدای  که  نهادی  به عنوان  را  دانشگاه  پویایی  و  نسبی  استقالل  همچنین،  و  می دهد  سامان 
فرازوفرود ایدئولوژی ها و نیروهای سیاسی، فضائل فرهنگی و علمی را نگهبان است، حفظ می کند. 

روزی عرصه حضور سرآمدان 
و فرهیختگان گرانمایه بودـ ـ 

و حتی افسوس درباره فضا و 
سلوک دانشجویی دهه های 

پیش در مقایسه با امروزــ خود 
گر  نشانه ای جدی است. اینک ا
فرزانه ای مانده، همچون استاد 

شفیعی کدکنی که عمرشان 
دراز باد، از کاروان معرفتی است 

که اصحاب آن گنجینه فضل 
و ادب خود را برای ما به جای 

ک  گذاشته روی در نقاب خا
کشیده اند. حضور سرآمدان و 

فرهیختگان در کسوت استادی 
و اداره دانشگاه خود شأن و 

عملکردی نهادی دارد؛ نهادی 
که به آموختن فضایل فرهنگی 

و اخالقی به دانشجویان و 
انباشت علم توسط اساتید و 
پژوهشگرانی که به مطالعاتی 

مشخص اهتمام می ورزند، 
سامان می دهد ...
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فقدان چنین سرآمدانی، سرنوشِت دانشگاِه بی متولی را در کف اختیار مدیران دولتی و اداری موقتی 
ـ بگذریم از مالحظات ایدئولوژیکی شان. قرار می دهد که لزومًا مالحظات دانشگاهی ندارندـ 

گمان نگارنده، جایگاه نهادی دانشگاه ایرانی از حیث فرهنگی سخت متزلزل است؛ بیش  به 
کانون فرهنگ و فضیلت باشد، به بنگاه تولید مدارک تحصیلی تقلیل یافته است. اگر هم  از آنکه 
کشور بمانند شاید فرصت خدمت  گر در  که ا بعضًا مهندسان و پزشکان خوبی پرورش می دهد ــ 
ـ علوم انسانی را به رفع تکلیف برگزار می کند و در نهایت،  عمده دانش آموختگانش  بیابند و شاید نهـ 
پاره ای حفظیات پراکنده و گذرا می آموزند و با نمرات باال فارغ التحصیل و تحویل جامعه می شوند و 
اغلب مدرسانش، یا از جمله دانش آموختگان مذکور هستند و یا ناقالن پاره ای نظرات و نظریه های 
نه چندان مرتبط با داده های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی ایران. جای شگفتی نیست که بسیاری 
از  چیزی  نه  می دانند  معاصر  دانشگاهی  و  فرهنگی  سرآمدان  از  نامی  نه  امروزی  دانشگاهیان  از 
طرازان  »گنجینه   از  نه  که  جایی  در  گذاشته اند.  به جای  سرآمدان  آن  که  معرفتی  و  ادب  گنجینه 
معانی« نشان پررنگی است، نه بر پایه مناسبات شکل گرفته در آن امیدی به زایش اندیشه و فرزانگی 
که علوم انسانی هر روز رنگ می بازد و نگاه مهندسی و فنی  جدیدی می رود، در نظام دانشگاهی 

محور است، چشم انداز تحول و بهبود سخت تیره است.
البته می توان به آمار دانشجویان و فارغ التحصیالن و حتی شمار مقاالت مفتخر بود. می گویند 
حکومت ها آمار را استثمار می کنند. مدیران ما می توانند به آمار شمار کالس های درس و ساختمان ها 
راسته بازار  این  »در  کدکنی،  شفیعی  استاد  گفته  به  اما  بنازند،  دانش آموختگان  و  دانشجویان  و 
که  مدرک فروشان با ارِز شناور، در این سیاهی لشگر انبوه استاد و دانشجو، و جهل مرّکب مدیرانی 
ُهم«!

ُ
این سیاهی لشگر را افتخاری از برای زمانه خویش می دانند« چه می توان گفت جز »کفاُهم َجهل

جدای از اینکه دانشگاه های ما هرچه می گذرد بیش از آنکه به فرهنگ و فرهیختگی نزدیک 
که البته جای بسی افسوس دارد، پدیده  شوند، چونان خط تولید مدارک تحصیلی عمل می کنند، 
شگفت انگیز دیگری نیز در علوم انسانی مشاهده می شود به این قرار که با دور شدِن دانشگاه از ارباب 
فضیلت و فرهیختگی، شاهد ظهور دام گذارانی هستیم که بی هیچ دانشی از تاریخ و فرهنگ ایران، 
مبلغ نظراتی برای تزلزل در پایه های تاریخی و فرهنگی ایران هستند. به راستی وضعیتی شگفت انگیز 
کاروان  است که دانشگاه ایرانی که اصواًل باید محل تأمل و پژوهش و شناخت درباره ایران باشد، از 
که خارهای ایران ستیزی و فرهنگ ستیزی از برخی  گشته و در بیابانی وامانده  ارباب فضیلت جدا 

نواحی آن سر برون می آورند.
جلؤه  می توان  را  بی روحش  ساختمان های  با  ایران  پایتخت  آشفته  شهری  سیمای  اگر  باری، 
که همواره صاحب سبک های معماری زیبا و باشکوه بوده اند،  ازخودبیگانگی فرهنگی ایرانیانی 
وضعیت کنونی دانشگاه را نیز می توان جلؤه ازخودبیگانگی نهادی دانست که اصواًل باید »دانشگاه 
یا  باشد  منفی نمایی  برخی،  دید  از  آمد  اینجا  تا  که  توصیفی  مختصر  این  شاید  می بود.  ایرانی« 
دلخوش کردن به نقادی. لکن چه چاره است که در بازگفتن حقیقت محابا نیست. تغافل آسان ترین 

راه است، اما راه حل نیست و جز به وخامت وضعیت نمی انجامد.
آن مناسبات  که نگهبان  که شکل می گیرد ذی نفعانی دارد  اما چاره چیست؟ هر مناسباتی 
ساختار  در  جزئی  اصالح  که  نمی رسد  نظر  به  می دهند.  نشان  مقاومت  تغییر  برابر  در  و  هستند 
کند. چیره شدن بر تصلب نهادی  گشایشی ایجاد  کنونی در آموزش عالی،  گرفته  مناسبات شکل 
جز با اجماع و اراده نیرومند و پایدارانٔه تصمیم گیران عالی ممکن نمی شود. اگر چنان اجماعی و 
که  گروهی از اساتید و اهل فضل و نظِر صاحب تجربه را  اراده ای وجود داشته باشد، آنگاه می توان 
گرد آورد و با شناسایی ایرادهای  ی و آموزش عالی دارند 

ّ
کشور، فرهنگ مل دغدغه و شناخت دربارٔه 

اساسی نظام آموزش عالی، برنامه هایی برای اصالح این نظام تدارک دید. پیش از هر درمانی، درد را 
باید خوب شناخت.

اصالح جزئی در ساختار 
مناسبات شکل گرفته کنونی 

در آموزش عالی، گشایشی 
ایجاد کند. چیره شدن بر تصلب 

نهادی جز با اجماع و اراده 
نیرومند و پایدارانٔه تصمیم گیران 

گر چنان  عالی ممکن نمی شود. ا
اجماعی و اراده ای وجود داشته 

باشد، آنگاه می توان گروهی 
از اساتید و اهل فضل و نظِر 

صاحب تجربه را که دغدغه و 
شناخت دربارٔه کشور، فرهنگ 

ی و آموزش عالی دارند گرد 
ّ
مل

آورد و با شناسایی ایرادهای 
اساسی نظام آموزش عالی، 
برنامه هایی برای اصالح این 

نظام تدارک دید. پیش از 
هر درمانی، درد را باید خوب 

شناخت.
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اقتضاهای آینده نگری فضای مجازی در سیاست گذاری فرهنگی
عبداهلل صلواتی  ▪
دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران  ▪

 ▪  a.salavati@sru.ac.ir

مقدمه
کم نمی کند، بلکه همه چیز را تغییر می دهد. پس از ظهور تلویزیون در ایاالت متحده  به باور برخی، فناوری جدید چیزی را اضافه یا 
آمریکا، تلویزیون، به هر کمپین سیاسی، هر خانه، هر مدرسه، هر کلیسا، و هر صنعتی که راه می یافت سبب تغییر آن ها می شد و رنگ 
تازه ای بدان ها می داد. به همین دلیل رقابت میان رسانه ها بسیار شدید است. اطراف هر فناوری، مؤسسات، سازمان ها و نهادهایی 
وجود دارد که پیوسته و وابسته به فناوری است و با تغییر آن فناوری یا حمله بدان فناوری، نهادها تهدید می شوند و با تهدید نهادهای 
فرهنگی در آستانٔه بحران قرار می گیرد.  بنا به این نگرش، فضای مجازی نیز با غلبه اش بر زیست اجتماعی می تواند تهدیدی برای 
نهادها و فرهنگ های پیشین و سرآغازی برای پیدایش نهادها و فرهنگ های نوین باشد یا موجبات بازسازی و بازتعریف نهادها را فراهم 

کار قرار دهد. کند و در پی آن، بازتعریف فرهنگ و دانشگاه را در دستور 
گرفت؛  که در سیاست گذاری فرهنگی نیز باید این دگردیسی بنیادین در هستی آدمی را جدی  با توجه به این تحول فراگیر است 
که ارتباطی به ما ندارد  که سیاست گذاری فرهنگی مانند عمارت ساختن در زمین دیگری است  زیرا در چنین شرایط متحول است 
که فضای مجازی چه اقتضاهای آینده نگرانه ای در  کار ما نمی آید. در اینجا پرسش این است  و عمارت ساخته شده نیز هیچ گاه به 
سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه فراهم آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، الزم است تأملی پدیدارشناختی و فارغ از تعصب و 

پیش فرض های ناسنجیده به فضای مجازی و دانشگاه و فرهنگ داشت.
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فضای مجازی
گمان می کنیم فضای مجازی ابزار و امکانات متفاوتی را در اختیار ما قرار داده  در نگاه نخست، 
است. اما در یک بررسی جدی تر درمی یابیم که فضای مجازی ابزاری همانند ابزارهای دیگر نیست، 
زیرا ذهن ما را دستخوش تغییر و دگردیسی می کند. به دیگر سخن نقش فضای مجازی فراتر از ابزار و 
فراتر از یک دگردیسی ساده ذهنی است. گویی فضای مجازی در کنار جهان پیشادیجیتال، جهانی 
مجازی  فضای  به  عمیق تر  نگاهی  با  است.  متفاوت  بسیار  تاروپودش  که  است  نموده  پدیدار  را 
متوجه می شویم که با ظهور جدی و فراگیر این فضای همه گستر، جهان پیشادیجیتال هم به نحوی 
که جهان را برای ما پدیدار می کند و این  گویی این ذهن است  دیجیتالی شده است. در این فضا 

ذهن دیجیتالی در هرکجا که باشد دیجیتالی می اندیشد و دیجیتالی برنامه ریزی و عمل می کند.
به دیگر سخن، فناوری ارتباطی در فضای دیجیتال تحوالت معرفت شناختی بنیادینی ایجاد 
این فضای  که در  گفت  و تحول می یابد.  می توان چنین  تغییر  که در آن معماری ذهن،  می کند 
مجازی بدن ها به سایبورگ ها تبدیل می شوند و انسان در این فضا متشکل از بدن و متن تکنیکی- 
اندامی است.  ازاین رو، در آموزش و سیاست گذاری فرهنگی باید به ضریب سایبورگی دانشجویان 

و استادان توجه داشت.
که می تواند جامعه ای  بر این پایه، می توان فضای مجازی را پدیده ای فراگیر و قدرتمند دانست 
گاهی و عمق ببخشد؛ اخالقی را تخریب و یا عمارت اخالق  کند یا بدان آ را بی سواد و سطحی تر 
م تغییر 

َ
کند؛ دیدگاه و نظر ما را به مسائل آدم و عال کند؛ نظمی را نابود و نظم نوینی را بنا  متفاوتی برپا 

کند و پیش از همه این ها، معرفت شناسی و  دهد؛ دانش، هویت، دین و آئین ما را دستخوش تحول 
هستی شناسی آدمی را دستخوش تغییر کند. به تعبیری، این فناوری است که قدرتمندانه مهم ترین 
اصطالحات ما را اداره و تدبیر می کند و واژگان کلیدی ای چون آزادی، حقیقت، واقعیت، حکمت، 
حافظه، و تاریخ را بازتعریف می کند.  فضای مجازی به عنوان ظهوری جدید از فناوری، با شتابی 
هرچه بیشتر این تغییر و بازتعریف مؤلفه های سرنوشت ساز زندگی ما را به عهده دارد.  مفاهیمی مانند 
انسان، هویت، حضور، غیبت، خدا، طبیعت، جهان، ایمان، زندگی، دانشگاه، فرهنگ، ذهن و... از 
این شمارند. ازاین رو، فضای مجازی عماًل ما را در موقعیتی قرار می دهد که از »زندگی« آشنایی زدایی 

کنیم و معنای متفاوتی از زندگی را بپذیریم که شباهت چندانی به زندگی در جهان اول ندارد.
تغییر  این  و  است  داده  تغییر  می روید  آن  در  ما  گاهی  آ و  دانش  که  را  زمینی  نوین  فناوری 
گویی انسان  کرده است تو  گاهی و ذهنیت ما را دستخوش تغییر  هستی شناختی، سراسر دانش و آ
کاماًل جدیدی پا به عرصٔه گیتی گذاشته است. این تغییر هستی شناسی در نظر مایکل هایم، بیشتر 
از یک تغییر در نحؤه دید انسان ها، و بیش از یک تغییر پارادایمی یا تغییر در موضع معرفت شناختی 
ما بوده است. در این تغییر هستی شناختی، دسترسی ما به دانش به طور چشمگیری تغییر می کند، 
همان طور که ما هنر، علوم، و کسب وکار را رایانه ای می کنیم. تغییرات هستی شناسی تغییر در جهانی 

گاهی ما در آن ریشه دارد.  که در زیر پای ما قرار دارد، و تغییر در کل زمینه ای که دانش و آ است 

دگردیسی های فرهنگی در فضای مجازی
به نظر نگارنده در صورت فقدان سیاست گذاری اثربخش و بصیرت های مدیریتی، فضای مجازی 

در آینده می تواند دگردیسی های فرهنگی زیر را در پی داشته باشد:

یکم. تقلیل مرجعیت دانشگاه
در نسبت بین فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی باید به چهار نکته توجه داشت: اول. فرهنگ در 
ذهن و ذهنیت ما خانه دارد و با تغییر ذهن، فرهنگ هم دستخوش تغییر می شود؛ دوم. با تأمل در 
فقر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و مدیریت ها درمی یابیم در بن هر رفتار سازمانی و غیرسازمانی 

فناوری ارتباطی در 
فضای دیجیتال تحوالت 
معرفت شناختی بنیادینی 

ایجاد می کند که در آن معماری 
ذهن، تغییر و تحول می یابد.  

می توان چنین گفت که در 
این فضای مجازی بدن ها به 
سایبورگ ها تبدیل می شوند 

و انسان در این فضا متشکل 
از بدن و متن تکنیکی- اندامی 
است.  ازاین رو، در آموزش و 

سیاست گذاری فرهنگی باید به 
ضریب سایبورگی دانشجویان و 

استادان توجه داشت.



95    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

فرهنگی پنهان یا آشکار حضور جدی دارد؛ سوم. میان فرهنگ و فضای مجازی رابطٔه تنگاتنگی 
وجود دارد که با الهام از سخن هایدگر درباره فناوری می توان گفت: وب و فضای مجازی، مقدم بر هر 
که مسائل فرهنگی و فعالیت های فرهنگی  چیزی شیوه هستی آدمی را دگرگون می کند؛ بدین معنا 
خود را طوری نشان می دهند که گویی پیشاپیش نیازمند راه حل های مجازی هستیم. چهارم، رابطه 
که وب را وب  میان وب و فضای مجازی با ذهن رابطه درون با بیرون نیست؛ بلکه این ذهن است 
می کند و بدان تقوم می بخشد و در مقابل، وب نیز ذهن را تقوم می بخشد و میان ذهن و وب، چنین 
تنظیمی  رابطٔه  این  به  باید  فرهنگی حتمًا  راستای سیاست گذاری  در  دارد.  تنظیمی وجود  رابطٔه 

دوسویه توجه داشت.
کلیدی در  که از دانشگاه داشته باشیم یکی از مؤلفه های معرفت شناختی  فارغ از هر انگاره ای 
کانت مناسبات سه گانه حکومت، ملت،  دانشگاه مسئله مرجعیت این نهاد است. خواه همچون 
کانون پروراندن تعهد به وطن  و دانشگاه برای ما اهمیت داشته باشد یا همانند هایدگر، دانشگاه را 
نهاد  را  با هابرماس، دانشگاه  یا همسو  بدانیم  نقادی  را  ایدٔه دانشگاه  یاسپرس،  با  موافق  یا  بدانیم 
کنیم )صمیم، 1391، ص  مستقل یادگیری بدانیم یا به تعبیر وبر، دانشگاه را دستگاه معناساز تلقی 
18-21، 25( یا به تلفیقی از این امور قائل باشیم؛ در همٔه این موارد آنچه دانشگاه را دانشگاه می کند 
که دانشگاه به هر دلیلی مرجعیت خویش را در آموزش و پژوهش،  مرجعیت دانشگاه است. زمانی 
فرهنگ و فرهیختگی و تفکر انتقادی، از دست بدهد دیگر محل رجوع و اعتنا نخواهد بود و در این 

حالت دانشگاه به مجموعه ای از ساختمان و صندلی کاهش می یابد.
وب و فضای مجازی با دگردیسی ای که در هستی آدمی و حوزٔه ذهن و معرفت شناختی و پس ازآن 
در عرصه های زندگی پدید می آورد، فرهنگ و دانشگاه را نیز دستخوش تغییرات بنیادین می کند. 
این در حالی است که ذهن و وجود آدمی در حال تغییر است و فرهنگ و دانشگاه در این میان رابطٔه 
وثیقی با ذهن دارد. اما به نظر می رسد با ظهور و فراگیری فضای مجازی، حرکت فرهنگی دانشگاه 
که همسو با انگاره های مدیریتی سیاست گذاران  و تاروپود ذهنی دانشجویان مسیری را می پیماید 
فرهنگی نیست و ذهن ناظر و سیاست گذار به جای پیشرو بودن در این سیر دگرگونی، نقش دنباله رو 
از  فارغ  اتخاذ هرگونه سیاست گذارِی  این شرایط،  ایفا می کند. در  را  و در مواضعی، نقشی مزاحم 
در  الله  نگهبانی  به مانند  دانشگاهیان،  وجودی  و  ذهنی  دگردیسی  از  فارغ  و  دانشگاه  مرجعیت 
که مسئولیت سیاست گذاری فرهنگی را بر عهده  رهگذار باد است. در این حالت، نگرش ناظری 
دارد، باید تمام توش و توان خویش را برای بازگرداندن مرجعیت دانشگاه یا تقویت این مرجعیت به 
کار گیرد و همگام با دگردیسی ذهنی دانشجویان و استادان، بازانگاری ایده های اثربخش دانشگاهی 

کار خود قرار دهد. را در دستور 

دوم. درون ماندگاری فرهنگی 
بنا بر اصل درون ماندگاری  در تفکر اگزیستانسیالیست ها، اراده آدمی به پدیدارها )فنومن ها( تعلق 
می گیرد نه به اشیا )=نومن ها( آن چنان که هستند. به دیگر سخن، احوال نفسانی ما همانند شادی، 
ترس، امید، و اعتماد همواره به آنچه بر ما پدیدار می شود و آنچه به نظر ما می آید تعلق می گیرد فارغ از 
اینکه امر واقع چه باشد )ملکیان، 1379، ج 4، ص 40( بر این اساس، آدمی در حصار ذهن خویش 
گرفتار و ماندگار است و نمی تواند از این حصار بیرون آید. توجه به این اصل در سیاست گذاری فرهنگی 
که برای سیاست گذار رخ  که میان داده های میدانی و پدیدارهایی  بسیار حائز اهمیت است. ازآنجا
کم بر او و  می نماید تفاوت اساسی وجود دارد. سیاست گذاری که نتواند از ذهنیات خویش و احوال حا
سازمانش فاصله گیرد تا به خود مسائل التفات کند تمام تاروپود سیاست گذاری فرهنگی و برنامه ریزی 
که به مرحله ذات بخشی بار نیافته اند. این سیاست گذاری  در پی آن، به پدیدارهایی تعلق می گیرد 

گرهی از مشکالت فرهنگی ما باز نمی کند و افقی به سمت وسوی کلیت فرهنگی نمی گشاید.

گیری فضای  با ظهور و فرا
مجازی، حرکت فرهنگی 
دانشگاه و تاروپود ذهنی 

دانشجویان مسیری 
را می پیماید که همسو 

با انگاره های مدیریتی 
سیاست گذاران فرهنگی نیست 

و ذهن ناظر و سیاست گذار 
به جای پیشرو بودن در این 

سیر دگرگونی، نقش دنباله رو و 
در مواضعی، نقشی مزاحم را ایفا 

می کند. در این شرایط، اتخاذ 
هرگونه سیاست گذارِی فارغ 
از مرجعیت دانشگاه و فارغ 

از دگردیسی ذهنی و وجودی 
دانشگاهیان، به مانند نگهبانی 

الله در رهگذار باد است.
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بصیرت های  فقدان  و  مجازی  فضای  غلبه  و  ظهور  با  گفت  می توان  آینده نگر  دیدگاه  از 
مبدل  سردرگمی  کالف  به  درون ماندگار  فرهنگی  سیاست گذاری  آن،  با  مواجهه  الزمه  فرهنگی 
که فضای مجازی با آنکه  که نمی توان از آن انتظار نجات بخشی داشت؛ با این توضیح  می شود 
که نرم نرمک  کپی جذاب تر از واقعیت است  کپی واقعیت را بجای واقعیت می نشاند اما آن قدر 
که فضای مجازی برای  از واقعیت فاصله می گیریم و سرگرم بازنمایی ها و پدیدارهایی می شویم 
کرده است و اراده و حکم و امید و ترس ما به این پدیدارها تعلق می گیرد در این حالت،  ما فراهم 

هرگونه سیاست گذاری فرهنگی، سیاست گذاری درباره مقارنات مسائل است نه خود مسائل.
 بنابراین، بهترین پیشنهاد برای این وضعیت، تعلیق و توقف صدور احکام پی درپِی در قرائنی 
دادن  قرار  کار  دستور  در  دیگر،  فرهنگی  رسالت  است.  نشسته  واقعیت  و  اصل  جای  که  است 
تجربه های زیستٔه فرهنگی با واقعیت ها )به جای اصل قرار دادن کپی واقعیت ها( است، بدون آنکه 
کنیم و بدون آنکه در غبار فهرست بلندباالیی از  خود و سازمان را بر واقعیت های فرهنگی تحمیل 
پیش فرض ها و مالحظات غیرضروری قدرت دیدمان را در قبال مسائل از دست دهیم تا به نحو 
کله های  اصیل و فراتر از درون ماندگاری غیرموجه، واقعیات فرهنگی را بیرون از »خود و سازمان و شا

صلب« رصد و واکاوی کنیم.

سوم. تقلیل نقشه های مشترک ذهنی
ما  می دارد:  اظهار  مشترک،  ذهنی  نقشه های  یا  مشترک  معانی  به  فرهنگ  زلف  زدن  گره  با  هال، 
به وسیله این معانی می توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم و جهان را با یک روش درک و تفسیر کنیم. البته 
کافی نیست بلکه برای ارتباط با یکدیگر نیاز به بازنمایی و مبادله  نقشه مفهومی مشترک به تنهایی 
کار با زبان مشترک محقق می شود. نقشه مفهومی مشترک باید به  این معانی و مفاهیم داریم و این 

یک زبان مشترک ترجمه شود. )هال، 1391، ص 349(
آینده فرهنگ بنا بر اقتضاهای فضای مجازی ممکن است با نقشه های ذهنی مشترِک محوشده 
یج مردمان در فقر بازنمایی این نقشه ها دچار لکنت زبان شوند.  یا تقلیل یافته مواجه شود و به تدر
بیش ازپیش  مشترک  ذهنی  نقشه های  این  به  باید  فرهنگی  سیاست گذاری  بخش  در  بنابراین 
کرد. البته این مهم نیازمند بررسی های دقیق  بها داد و شرایط تحقق نقشه های مشترک را فراهم 
میدانی از نقشه های ذهنی شکل گرفته در طرح فرهنگ است. در سیاست گذاری فرهنگی باید 
التفات  پنهان آن هم  زوایای  و  به جهان مسئله  به آن،  به مسئله و خیره شدن  نظر  به جای حصر 
داشت. به نظر می رسد شکل گیری نقشه های ذهنی مشترک امری ارادی و به اختیار ما و اجتماع 
مشترک  ذهنی  نقشه های  شکل گیری  فرایندهای  و  مکانیسم ها  فقر  در  گاهی  خودآ اما  نیست  ما 
چارچوب  در  می توانیم  ما  بنابراین  باشد.  ما  اختیار  حوزٔه  در  می تواند  مکانیسم ها  این  اصالح  و 
به  معنا  یک  به  و  نقشه ها  این  شکل گیری  فرایندهای  و  مکانیسم ها  واسازی  به  مستقیم،  اراده 
این  پرتو  در  تا  یم  بپرداز دانشگاهیان  در  نقشه ها  اجتماعی  و  یخی  تار زمینه های  و  علل  بررسی 
کشف و احیا و مکانیسم های معیوب را بازسازی و اصالح  کار مکانیسم های درست ساخت را 
کند: در سیطره  کنیم. در این شرایط، سیاست گذار فرهنگی باید پرسشی بنیادین و راهنما مطرح 
فضای مجازی مکانیسم های درست ساخت در شکل گیری ذهن سرشار و سرمایه اجتماعی در 
که فضای مجازی با بازتولید پرشتاب فردگرایی، نقشه های مشترک  دانشگاهیان چیست؟ ازآنجا
فرهنگی  شورای  بنابراین،  می کند،  پمپاژ  را  تنوع  و  تکثر  آن  به جای  و  کرده  کمرنگ  را  فرهنگی 
مشترک  نقشه های  تقویت  و  حفظ،  رصد،  راستای  در  می توانند  فرهنگی  مسئوالن  و  دانشگاه 

کنند. ذهنی، سیاست گذاری و برنامه ریزی 

از دیدگاه آینده نگر می توان 
گفت با ظهور و غلبه فضای 

مجازی و فقدان بصیرت های 
فرهنگی الزمه مواجهه با 

آن، سیاست گذاری فرهنگی 
درون ماندگار به کالف سردرگمی 
مبدل می شود که نمی توان از آن 
انتظار نجات بخشی داشت؛ با 

این توضیح که فضای مجازی 
با آنکه کپی واقعیت را بجای 
واقعیت می نشاند اما آن قدر 

کپی جذاب تر از واقعیت است 
که نرم نرمک از واقعیت فاصله 
می گیریم و سرگرم بازنمایی ها 

و پدیدارهایی می شویم که 
فضای مجازی برای ما فراهم 

کرده است و اراده و حکم و امید 
و ترس ما به این پدیدارها تعلق 

می گیرد در این حالت، هرگونه 
سیاست گذاری فرهنگی، 

سیاست گذاری درباره مقارنات 
مسائل است نه خود مسائل.
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چهارم. اصالت یافتن امور فرهنگی غیراصیل
یکی دیگر از اقتضائات آینده نگرانه در فضای مجازی،  جایگزینی فرهنگ غیر اصیل به جای فرهنگ 
کار فرهنگی اصیل را  که در آن امور و فعالیت های فرهنگی غیر اصیل جای امور و  اصیل است 
کردن عوامل مشکالت  کم رمق  می گیرد و سیاست گذار فرهنگی بجای ارائه راهکارهای اساسی در 
فرهنگی در پرتو نگاه به فرهنگ به مثابه امری بنیانی با مشکالت فرهنگی سرگرم می شود؛ چه آنکه 
زبان فرهنگ به مثابه امری بنیانی این است که در ُبن هر رفتار سازمانی دانشجو و استاد و همکار و در 

اساس امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، حضور فرهنگ ضروری است.
تشدید  موجب  می تواند  که  همان طوری  مجازی  فضای  در  کنشگری  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا   
کنشگری های مجازی شود، درعین حال می تواند  نتایج عینی  یا موجب تشدید  کنشگری عینی 
کنشگری های غیر اصیل  کند. فضای مجازی و  کنشگری توخالی و غیر اصیل را فراهم  امکانات 
کیفیت و  کمیت به جای  کاهش توجه به خواسته ها و نیازهای اساسی، با توجه به  فرهنگی آن، با 

اصالت فرم به جای محتوا و معنا؛ امکانات تحقق فعالیت های غیراصیل را فراهم می کند.
بااین حال، در دانشگاه و با راهبری معاونت فرهنگی می توان با به رسمیت شناختن و تقویت 
خاموش  و  نگرفته  پاداش  فرهنگی  رفتارهای  مناسب،  نهاد  زیست  و  مشترک  مفهومی  نقشه های 
کرد و توسعه داد. در این میان، یکی از عوامل ظهور فرهنگ غیر اصیل، از دست  شده را دوباره زنده 
ی و اصالت دادن به علل و زمینه های تاریخی و اجتماعی است )رک: فراستخواه، 

ّ
رفتن تفکر عل

که دانشجو و استاد خود را علت رویدادهای فرهنگی  1394، ص 121، 144( در این حالت است 
که رسالت فرهنگی سیاست گذار رصد عوامل رویش انگاره هایی چون  نمی دانند. در اینجاست 
ازجمله  شده اند؛  تشدید  مجازی  فضای  در  که  مواردی  آن هاست.  حذف  و  کاره ام«  هیچ  »من 
رفتارهای فرهنگی پاداش نگرفته، رفتارهای آموخته همانند: تنبلی اجتماعی، بیگانگی و واگرایی، 
کنترل بیرونی به مثابه عادت غالب، خودمداری، مسئولیت ناپذیری، بیگانگی در قبال دانشگاه، 
ذره وارگی، مالحظه کاری، پنهان کاری و سعایت گری، و دیگر عوامل و زمینه های ظهور فعالیت های 
ی )فراستخواه، 1394، ص 132، 165، 209(، از جمله مواردی است که 

ّ
غیراصیل و علل نفی تفکر عل

می توان در دانشگاه به صورت میدانی و در قالب طرح های پژوهشی فرهنگی رصد نمود و دستمایه 
سیاست گذاری فرهنگی متناسب و معقول قرار داد.
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در دانشگاه و با راهبری معاونت 
فرهنگی می توان با به رسمیت 

شناختن و تقویت نقشه های 
مفهومی مشترک و زیست نهاد 

مناسب، رفتارهای فرهنگی 
پاداش نگرفته و خاموش 
شده را دوباره زنده کرد و 

توسعه داد. در این میان، یکی 
از عوامل ظهور فرهنگ غیر 
اصیل، از دست رفتن تفکر 

ی و اصالت دادن به علل و 
ّ
عل

زمینه های تاریخی و اجتماعی 
است در این حالت است که 

دانشجو و استاد خود را علت 
رویدادهای فرهنگی نمی دانند. 

در اینجاست که رسالت 
فرهنگی سیاست گذار رصد 

عوامل رویش انگاره هایی چون 
»من هیچ کاره ام« و حذف 

آن هاست. 
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محدودیت های اندیشه ای نظریه سرمایه انسانی در 
ساماندهی اجتماع آموزش عالی
الهام حبیبی ▪
دکترای اندیشه سیاسی  ▪

 ▪   ehabibi@iscs.ac.ir

مقدمه
نهادهای آموزش عالی در عطشی روزافزون و سیری ناپذیر برای درآمدزایی، سودآوری و دستیابی به رشد اقتصادی باال در اقتصاد رقابتی 
ـ در بحرانی  ـ در ازاِی کم توجهی یا نادیده گرفتن دیگر نقش ها و کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه مهم شان درروند توسعهـ  دانش بنیانـ 
کارشناسان آموزش عالی ایران هم به سلطه فزاینده  گرفتار آمده اند. بسیاری از خبرگان و  نمایان و البته به نحوی چشم گیر مغفول،  
کاالیی شدن آموزش عالی در چند دهه اخیر اشاره  رویکرد اقتصادی و تشدید روندهایی همچون بازاری سازی، خصوصی سازی، و 
کرده و تأثیرات منفی این پدیده را -که در نهایت به تضعیف استانداردهای آموزشی، انسانی، فرهنگی و اخالقی در مقایسه با معیارها 
کادمیک انجامیده- مورد نقد قرار داده اند. اگرچه نقش آفرینی و مشارکت در رشد اقتصادی یکی از  و اهداف اقتصادی در فضای آ
کید و توجه شدیدی که  کارکردهای مهم نظام آموزش عالی کشورها درروند توسعه است، اما نه به میزانی که کلیت آن را فراگیرد و یا با تأ

در حال حاضر در نظام های آموزش عالی جهانی و از جمله ایران جاری است، مواجه شود.
کمیت روزافزون عقالنیت اقتصادی و مدل بازار-محور، و درنتیجه  درحالی که مطالعات بسیاری تأثیرات منفی و آسیب زننده حا
سیطره نگاه اقتصادی، ابزاری و سودگرایانه در قلمرو آموزش عالی را مورد انتقاد قرار داده و عمومًا مشکل و تهدید اصلی را در قدرت 
فزاینده این روند در سال های اخیر بدون مقاومت کافی و بایسته در برابر آن دانسته اند، کمتر پژوهشی به ریشه یابی بنیاد فکری و مبانی 
اندیشه ای نظریه های پدیدآورنده این تأثیرات در قلمرو آموزش، یعنی نظریه سرمایه انسانی پرداخته است. حال آنکه برای بازاندیشی 
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در نقش و اهداف نهاد آموزش عالی درروند توسعه، در ابتدا و پیش از همه، به طرح نظری جامع و 
کارکرد اقتصادی  که عالوه بر اذعان به اهمیت و ضرورت نظریه سرمایه انسانی و  فراگیری نیاز داریم 
کارکردهای  و دیگر  آید  فائق  نظریه  این  بر  کم  اندیشه ای حا بر محدودیت های  آموزش عالی،  نظام 

کید و توجهی ویژه قرار دهد. کلیدی اما نادیده گرفته شده نهاد آموزش عالی در توسعه را مورد تأ

کم بر آن نظریه سرمایه انسانی و مبانی اندیشه ای حا
مروری بر پیشینه ادبیات مربوط به نقش و جایگاه نهاد آموزش عالی درروند توسعه نشان می دهد که 
نظریه سرمایه انسانی سنگ بنای ورود و اثرگذاری این نهاد در روند توسعه را بر عهده داشته است و 
همچنان به عنوان یکی از مهم ترین مبانی نظری در این حوزه به شمار می رود. در واقع، نظریه سرمایه 
انسانی -که بر مدل رشد-محور توسعه مبتنی است- با اذعان به اهمیت و مشارکت نهاد آموزش 
عالی در تشکیل سرمایه انسانی برای دست یابی به رشد اقتصادی به تقویت نقش و جایگاه این نهاد 

در توسعه منجر شده است.
که 1. با درک و تبیین  گرفته است  هر نظریه توسعه ای بر اساس و مبنای اندیشه سیاسی1 شکل 
ترسیم   .3 وی  سعادت  و  انسان  کیستی  از  تعبیری  ارائه   .2 موجود  بحران  چیستی  از  مشخصی 
هنجارها یا همان مناسبات معیار برای جامعه و کردار آدمیان در عرصه عمومی 4. الگوی حکمرانی 
مبانی   .)1395 )منوچهری،  می دهد  ارائه  اجتماعی  مطلوب  سامان بخشی  برای  را  مشخصی 
اندیشه ای نظریه سرمایه انسانی به اندیشه مطلوبیت گرایی )یا فایده گرایی2( و جرح وتعدیل مفهوم 

مطلوبیت3 در بستر اقتصادی نوکالسیک بازمی گردد )حبیبی و همکاران، 1397(.
اندیشه مطلوبیت گرایی حول مفهوم کلیدی مطلوبیت شکل می گیرد که درواقع از نگاه توصیفی 
گرفته است. بر اساس اندیشه تجربی مطلوبیت گرایی، برای ترسیم  و تجربی به رفتار انسانی نشئت 
مناسبات معیار )هنجار( و تعیین سامان نیک در ابتدا نیازمند درک انسان و انگیزه های او هستیم. 
در این اندیشه، جز مالحظه منافع شخصی، چیز دیگری نمی تواند انگیزه رفتار آدمی باشد؛ بنابراین، 
تئوری فرد منطقی خودخواه و به دنبال نفع شخصی )یا همان انسان اقتصادی4( جایگزین شهروند 
فردگرا،  سوژه ای  به عنوان  اقتصادی  انسان  می شود.  کالسیک  سیاسی  فلسفه  در  فضیلت محور 
منزوی، خودخواه، غیراجتماعی، آزاد و رها از فشارها یا مسئولیت های اجتماعی و تمامًا به دنبال 
کشیده  کسب منفعت شخصی و محاسبات عقالنی برای حداکثرسازی منفعت فردی به تصویر 
می شود و دیگر ارزش ها یا انگیزه های غیرمادی و دیگرخواهی در عاملیت انسان اقتصادی نادیده 

گرفته می شوند.
در تعیین الگوی حکمرانی مطلوب در اندیشه مطلوبیت گرایی، بازار آزاد رقابتی در انطباق کامل 
با ماهیت انسان اقتصادی قرار دارد و با فراهم کردن سازوکاری مناسب برای پیگیری منافع شخصی، 
کل جامعه را افزایش می دهد. در این اندیشه، بازار آزاد مشروع ترین نهاد  در نهایت رفاه اجتماعی 
و  انسانی  رفتار  به نحوی عادالنه و رضایت بخش  که می تواند  تنها نهادی  اجتماعی است؛ یعنی 
کند. همچنین رقابت مهم ترین مسئله مؤثر در بازار است و  پدیده های اجتماعی را تنظیم و تبیین 
بازار تنها از طریق رقابت آزاد و کامل می تواند کارا باشد. ازاین رو، دولت بایستی کمترین مداخله را در 
کم بر بازار آزاد رقابتی داشته باشد و از ایجاد تغییر در وضعیت رقابتی موجود خودداری  مکانیسم حا
کند. به طورکلی، در دیدگاه مطلوبیت گرایی، چنانچه افراد به دنبال منافع شخصی و خیر خصوصی 
خود باشند و از عقالنیت اقتصادی فردگرایانه منحرف نشوند و محیط رقابتی باشد، سامان نیک 

اجتماعی برقرار خواهد شد.
در این اندیشه، اهمیت هنجارهای کلیدی نظیر عدالت، آزادی، حقوق و اخالق نیز حول مفهوم 
گزاره هنجاری مطلوبیت گرایی، اقدامات، هنجارها و  کلیدی مطلوبیت شکل می گیرد. بر اساس 
قوانینی عادالنه و مطلوب هستند که به بیشینه کردن مطلوبیت همه افراد با بیشترین تعداد ممکن 

به  معطوف  معرفت  سیاسی  اندیشه   .1
سامان نیک اجتماعی است.

2. Utilitarianism
3. Utility
4. Homo Economicus

 نظریه سرمایه انسانی سنگ 
بنای ورود و اثرگذاری این نهاد 

در روند توسعه را بر عهده داشته 
است و همچنان به عنوان یکی 
از مهم ترین مبانی نظری در این 
حوزه به شمار می رود. در واقع، 

نظریه سرمایه انسانی -که بر 
مدل رشد-محور توسعه مبتنی 

است- با اذعان به اهمیت و 
مشارکت نهاد آموزش عالی در 

تشکیل سرمایه انسانی برای 
دست یابی به رشد اقتصادی به 
تقویت نقش و جایگاه این نهاد 

در توسعه منجر شده است.
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که در فرآیند بیشینه سازی، وزن یکسانی به مطلوبیت افراد مختلف  از آن ها منجر شوند. اما ازآنجا
داده می شود، نسبت به تفاوت های میان افراد در توزیع مناسب بی توجه است و نحوه توزیع مجموع 
که بیشینه  مطلوبیت را در میان افراد توضیح نمی دهد. توزیع درست در این دیدگاه توزیعی است 

مطلوبیت را فراهم آورد )رالز، 1390(.
دیدگاه مطلوبیت گرایی، بیشتر بر مالحظات و فضای ارزیابی مبتنی بر مطلوبیت استوار است 
کردن مطلوبیت است نه تقویت آزادی، عدالت اجتماعی،  و دغدغه و هدف اصلی آن بیشینه 
دموکراسی یا ارزش های فی نفسه مهم دیگر. این موضوعات صرفًا به نحوی غیرمستقیم و با نگاهی 
که به عنصر مطلوبیت ارتباط یابند، به حساب می آیند، درحالی که تحقق یا نقض  ابزاری و تا آنجا 

آن ها فی نفسه در ارزشیابی مطلوبیت گرا مورد توجه قرار نمی گیرد.

نظام آموزش عالی مطلوبیت گرا
بر  است؛  مطلوبیت گرایی  فکری  و  اندیشه ای  مبانی  بر  مبتنی  انسانی  سرمایه  نظریه  که  شد  گفته 
عالی  آموزش  نظام  عبارتی،  به  یا  انسانی،  سرمایه  نظریه  بر  مبتنی  عالی  آموزش  نظام  اساس،  این 
مطلوبیت گرا عمدتًا دو وجود اجتماعی یعنی 1. فرد بیشینه گر مطلوبیت یا همان انسان اقتصادی، 
کم بر بازار آزاد رقابتی را به عنوان اکسیر و  و 2. بازار آزاد رقابتی را به رسمیت می شناسد و سازوکار حا
کمیت مدل  عالج قطعی بسیاری از مشکالت پیش آمده برای نهاد آموزش عالی در نظر می گیرد. حا
کاالیی سازی و خصوصی سازی در این  گزیر پیامدهای  بازار محور یا بازاری سازی آموزش عالی نا

حوزه را به دنبال داشته است.
مفروض انسان اقتصادی و تمرکز بر پرورش عاملیت و عقالنیت اقتصادی افراد، توسعه و تقویت 
که اندیشه مطلوبیت گرایی  دیگر قابلیت های فردی در حوزه آموزش را در محاق قرار می دهد. ازآنجا
نسبت به تفاوت های میان افراد بی توجه است، دانشجویان افرادی یکدست و همگن در نظر گرفته 
کادمیک به مثابه بخشی  کردن مطلوبیت فردی در فضای آ که همگی به دنبال بیشینه  می شوند 
انگیزه های  بر  ایده های مبتنی  و  برابر اخالقیات  در  اقتصادی دغدغه ای  انسان  بازارند.  از جامعه 
غیرمادی و دیگرخواهی، یا انگیزه های مبتنی بر خیر عمومی ندارد؛ بنابراین نظریه سرمایه انسانی 
بر آن، در حال رواج اصول  کم  و نهاد آموزش عالی مطلوبیت گرا بر اساس بنیادهای اندیشه ای حا
خودخواهی و ایجاد پاسخگویی و دغدغه مندی محدود اجتماعی در دانشجویان است و در تحقق 
کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و  کردن درآمد و رشد اقتصادی، دیگر  کارکرد اصلی، یعنی بیشینه 

اخالقی این نهاد در جامعه نادیده گرفته شده است.
 باور به کارآمدی مکانیسم بازار، رابطه خطی میان قلمرو آموزش عالی، اشتغال )بازار کار رقابتی( 
و رفاه و بهزیستی اقتصادی افراد ایجاد می کند و برخالف امر واقع، تفاوت های میان افراد را در میزان 
برخورداری از منابع و همچنین نقش دیگر عوامل تأثیرگذار بر دستاوردهای فردی، به طور مثال طبقه 
اجتماعی، تبعیضات اجتماعی، نژادی، جنسیتی و غیره را نادیده می گیرد. افزون براین، فراهم کردن 
گر بازار  تور ایمنی اقتصادی-اجتماعی1 برای دانشجویان محروم و ضعیف جامعه با این استدالل که ا
آموزشی به حال خود رها شود، بهترین و منصفانه ترین نتایج را به همراه خواهد داشت از مالحظات 
گذاشته می شوند. در این  کنار  سیاست گذاری نظام آموزش عالی مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی 
میان، افراد و نهادهای آموزش عالی برخوردار، برخوردارتر و افراد معلول یا اقشار محروم و ضعیف 
جامعه درخطر حذف شدن از این عرصه قرار می گیرند؛ به بیان دیگر، نظام آموزش عالی مبتنی بر 
نظریه سرمایه انسانی به جای مواجهه با نابرابری های اجتماعی و توانمندسازی افراد نیازمند، خود در 

چرخه بازآفرینی نابرابری های اجتماعی جامعه می افتد.
نظریه سرمایه انسانی با کاربست منطق بازار و کنشگری انسان اقتصادی بنا به دالیل و عقالنیت 
اقتصادی و تحلیل هزینه-فایده در قلمرو آموزش، بر پیگیری فعالیت های مبتنی بر سرمایه داری 

1. Social safety net

 در تقلیل مفهوم انسان به 
سوژه اقتصادی منفعت جو 

و کاهش قلمرو اجتماعی به 
سازوکارهای بازار آزاد رقابتی و 

تلقی بازار به منزله اصل تنظیم گر 
اقتصادی-اجتماعی،  بدون 

توجه به اخالق و عقالنیت 
اجتماعی، ایده خیر عمومی، 

توزیع و بازتوزیع منافع و 
ارزش ها، تفاوت های میان افراد 

و سایر مالحظات ناوابسته به 
مطلوبیت در نظریه سرمایه 

انسانی انعکاس یافته است. 
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سرمایه  نظریه  بر  مبتنی  عالی  آموزش  نظام  در  است.  داشته  کید  تأ کادمیک  آ فضای  در  علمی 
انسانی رشته آموزشی که مطلوبیت داشته باشد خریداری و آنچه سودآوری اقتصادی نداشته باشد 
کاربردی، فناوری، مهندسی و  گرفته می شود؛ بنابراین، به رشته های دانشگاهی علوم پایه و  نادیده 
ریاضیات1 بیش از رشته های علوم انسانی، ادبیات، تاریخ و هنر بها داده می شود. ازآنجایی که که در 
این رویکرد، هدف آموزش عالی صرفًا اشتغال تعریف شده است، برنامه ریزی درسی دانشگاه ها و 
دیگر مؤسسات آموزش عالی در خطر محدود شدن به ارائه رشته هایی است که مهارت های تکنیکی 
و کاربردی الزم برای بازار کار را در اختیار دانش آموختگان دانشگاهی قرار می دهند و به نحوی از انحا 

در کسب سودآوری قابل عرضه در بازار تأثیرگذارند.

جمع بندی
نظام آموزش عالی مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی، رویکردی متکی بر مفهوم انسان اقتصادی و تلقی 
نهاد آموزش عالی به عنوان بخشی از جامعه بازار و اصول عقالنیت اقتصادی )هزینه-فایده محور( در 
کم بر اندیشه مطلوبیت گرایی: در تقلیل  قلمرو نظام دانشگاهی است. از سویی، محدودیت های حا
مفهوم انسان به سوژه اقتصادی منفعت جو و کاهش قلمرو اجتماعی به سازوکارهای بازار آزاد رقابتی و 
تلقی بازار به منزله اصل تنظیم گر اقتصادی-اجتماعی، بدون توجه به اخالق و عقالنیت اجتماعی، 
ایده خیر عمومی، توزیع و بازتوزیع منافع و ارزش ها، تفاوت های میان افراد و سایر مالحظات ناوابسته 
که نظام  به مطلوبیت در نظریه سرمایه انسانی انعکاس یافته است. این نگرش منجر به آن می شود 

1.  Science, Technology, Engi-
neering, Mathematics (STEM)
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کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه  از توجه به دیگر  بر نظریه سرمایه انسانی  آموزش عالی مبتنی 
ارزشمند همچون شهروندپروری دموکراتیک، تقویت مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی، اشاعه 

ایده خیر عمومی، تقویت مهارت های انتقادی و ارتباطی افراد یا تحکیم جامعه مدنی بازماند.
کارآمدی ایده معادل دانستن توسعه به مثابه رشد اقتصادی، توسط  همچنین باوجود آنکه نا
بسیاری از متفکران توسعه نفی شده است، اما هنوز سیطره نظریه توسعه ای رشد-محور سرمایه 
و  انتقادی  توسعه ای  نظریه های  و  ایده ها  که  است  این  بر  گواه  عالی،  آموزش  حوزه  در  انسانی 
بازاندیشی  و  موردتوجه  عالی  آموزش  سیاست گذاری  حوزه  در  کافی  و  به طورجدی  جایگزین، 
کافی قرار نگرفته اند. بازاندیشی و سامان بخشی مطلوب جامعه آموزش عالی، در ابتدا متضمن 
یا به عبارتی دقیق تر، اندیشه ورزی سیاسی و هنجاری متناسب با جامعه  نظریه پردازی توسعه، 
ایرانی است. اندیشه ای که با توجه به مشکالت و بحران های موجود، شناخت کامل تر و واقعی تری 
منطقی  فرد  بر  مبتنی  یکرد  رو برخالف  و  دهد  ارائه  انتخاب  و  رفتار  در  او  انگیزه های  و  انسان  از 
دوگانه  از  مطلوبیت گرایی،  دیدگاه  در  شخصی  مطلوبیت  و  منفعت  کسب  جویای  و  خودخواه 
فرد و اجتماع فراتر رود و با برقراری رابطه متقابل میان اهداف و منافع آن ها، بر مفهوم شهروندی، 
کردار  که در ترسیم هنجار و معیار برای جامعه و  کند. اندیشه ای  کید  مشارکت و همکاری فعال تأ
کید بر افزایش مطلوبیت هایی مانند درآمد و رشد اقتصادی  آدمیان در عرصه عمومی -به جای تأ
که البته در ساحت ابزاری مهم هستند- دغدغه ای جدی برای افزایش عدالت اجتماعی، تأمین 
کاستی های  کارآمدی و  آزادی ها، تحکیم جامعه مدنی و دموکراسی داشته باشد؛ و با اذعان به نا
جامعه  و  بازار  دولت،  میان  تکمیلی  نسبت  و  همبستگی  به  قائل  رقابتی،  آزاد  بازار  مکانیسم 
مدنی در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی متناسب منافع افراد و اجتماع و تعالی و 
کشور باشد. و در این میان، مجموعه نظام آموزش عالی از  ی سراسری  توسعه جامعه ملی و قلمرو
موقعیتی بی بدیل برای نظریه پردازی و اندیشه ورزی رهگشایانه برخوردار است و می تواند مبتنی 
کالن  یکردهای  ی علمی و توان فکری اجتماع اندیشه وران خود، ضمن ترسیم اهداف و رو بر نیرو
و  اهداف  تحقق  راه  مسئولیت پذیر  و  گاه  آ دانش آموختگانی  پرورش  و  تربیت  با  کشوری،  توسعه 

ارزش های توسعه جامعه و تعالی و تحصیل حقوق و منافع همگانی را فراهم آورد.

منابع
الهام حبیبی، عباس منوچهری، طاهره میرعمادی، رضا مهدی )1397(. اندیشه شناسی سیاسی نظریه سرمایه انسانی 
و استخراج داللت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی،11)1(، 

doi: 10.22035/isih.2019.3241.3510 .165-197

منوچهری، عباس.1395. فراسوی رنج و رؤیا: روایتی داللتی- پارادایمی از تفکر سیاسی. دوجلدی، چاپ اول، تهران، 
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مجموعه نظام آموزش عالی 
از موقعیتی بی بدیل برای 

نظریه پردازی و اندیشه ورزی 
رهگشایانه برخوردار است و 

می تواند مبتنی بر نیروی علمی و 
توان فکری اجتماع اندیشه وران 

خود، ضمن ترسیم اهداف 
و رویکردهای کالن توسعه 

کشوری، با تربیت و پرورش 
گاه و  دانش آموختگانی آ

مسئولیت پذیر راه تحقق اهداف 
و ارزش های توسعه جامعه و 

تعالی و تحصیل حقوق و منافع 
همگانی را فراهم آورد.



103    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

زواِل امِر دانشگاه در ایران 
محمدباقر تاج الّدین  ▪
دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشگاه  ▪

 ▪ mb_tajeddin@yahoo.com

۱. درآمد
گر روزگاری رفتن به دانشگاه برای بسیاری از دختران و پسران ایرانی رؤیایی دست نایافتنی بود، امروزه اما با وجود گسترش بیش ازپیش  ا
تعداد و انواع دانشگاه ها در مناطق مختلف کشور، کم وبیش این رؤیا بدل به امری قابل دسترس شده به گونه ای که نه تنها برای دختران 
و پسران جوان بلکه برای بسیاری از زنان و مردان در سنین باالتر و حتی در میان سالی ورود به یکی از انواع بی شمار دانشگاه در جامعه 
گر آن هم  گر فرد نتواند در دانشگاهی دولتی ورود کند و درس بخواند می رود دانشگاه پیام نور و ا امری آسان و سهل الوصول شده است. ا
گر نشد می رود دانشگاه آزاد و درنهایت و در بدترین حالت دست کم می تواند برود دانشگاه  نشد می رود دانشگاه غیرانتفاعی و باز هم ا
که دانشگاه اینجا و آنجا و در واقع همه جا حّی و حاضر است و همواره در حال  علمی-کاربردی درس بخواند و مدرک بگیرد. توگویی 
فراخوان افراد مختلف است. دیگر هیچ مانعی برای ورود به دانشگاه وجود ندارد و هر فردی در هر موقعیت اجتماعی ای که در آن است 
که بخواهد به دانشگاه برود چنین امری به راحتی و آسانی شدنی  کند  کافی است اراده  خواه زن خانه دار باشد یا مرد مغازه دار فقط 

است!!!
که در دسترس بودن دانشگاه برای همگان و فی الواقع عمومی و همگانی شدن )Popular( دانشگاه امری مبارک  گفته شود  شاید 
گاهی همگان شده و جامعه را از بی سوادی و فقدان  و خوش آیند بوده و باید از آن استقبال شود چراکه سبب ارتقاء سطح سواد و آ
که موضوع به این  گاهی رها می سازد و زمینه را برای دست یابی به توسعٔه همه جانبه و پایدار فراهم می سازد. اما واقعیت این است  آ
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سادگی نبوده و نباید دچار تقلیل گرایی، ساده انگاری و سطحی نگری در این زمینه شد. برای مثال 
کشور می پردازیم  گسترش بیش ازحد و اندازٔه دانشگاه ها در سطح  هنگامی که به برخی پیامدهای 
کشور  کار در  که عدم تناسب بین میزان زیاد تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها با بازار  درمی یابیم 
زمینه ساز سرخوردگی، انفعال، ناامیدی، بی انگیزگی و تشدید بدبینی نسبت به علم و دانشگاه شده 
که با افزایش تعداد و انواع دانشگاه بتوان  که متوجه می شویم چنین نیست  است. آن وقت است 

به تمامی اهداف از پیش تعیین شده به طور دقیق و همه جانبه دست یافت.
گر نگاهی تاریخی به تأسیس و سپس گسترش دانشگاه در ایران بیندازیم کم وبیش درمی یابیم  ا
که در آغاز و البته بعدها نیز دانشگاه کم وبیش سه کارکرد اساسی را دنبال می کرد که عبارت بودند از: 
»تربیت، تحقیق و رهبری اجتماعی برای حل مشکالت اجتماعی«)کاظمی، 1397: 15(. اما حاال 
که اواًل  گسترش دانشگاه در ایران می توان پرسش های زیر را مطرح نمود  پس از دهه ها از تأسیس و 
ق نشده اند چه دالیلی 

َ
گر مَحّق ق شده اند یا نه؟ و دومًا این که ا

َ
کارکردهایی مَحّق آیا چنین اهداف و 

می توان برای آن اقامه نمود؟
و  پژوهش  موسسٔه  توسط  ارائه شده  آمار  با  مطابق  دانشگاه ها  تعداد  کّمی  رشد  خصوص  در 
تعداد  شدن  برابر   12 و  دانشگاه ها  کّمی  رشد  شدن  برابر   10 شاهد  ایران  عالی  آموزش  برنامه ریزی 
که تعداد دانشگاه ها در سال  کشور طی دهٔه 1360 تا دهٔه 1390 بوده ایم به گونه ای  دانشجویان در 
1367 برابر با 208 مورد بوده و این تعداد در سال 1394 به 2800 مورد رسیده است. همچنین تعداد 
دانشجویان دانشگاه های کشور در سال 1367 حدود 350 هزار نفر بوده که در سال 1394 این رقم به 
حدود 5 میلیون نفر یعنی بیش از 12 برابر رسیده است )موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

ایران، 1395(.
و  )اجاقی  کشور  دانشگاه های  کارکرد  و  کیفیت  دربارٔه  گرفته  صورت  پژوهش های  بر  مبتنی 
همکاران، 1390/ ذکایی و همکاران، 1393/ قانعی راد و همکاران، 1393/ فکوهی، 1393/ سراج 
کاظمی، 1395/ فراستخواه، 1395/کاظمی، 1397/ محدثی، 1397/  زاده و همکاران، 1394/ 
به  دست یابی  بر  عالی  آموزش  نظام  پافشاری  به رغم  که  می رسد  نظر  به  این گونه   )1398 کاظمی، 
ق نشدند بلکه برخی نتایج و پیامدهای وارونه و منفی نیز به 

َ
اهداف موردنظر نه تنها این اهداف مَحّق

دنبال داشته که یکی از آن نتایج منفی و نامطلوب »زواِل امِر دانشگاه« بوده که نوشتٔه حاضر عهده دار 
واکاوی و تأّمل بیش تر دربارٔه این موضوع است.

که به رغم رشد روزافزون تعداد و انواع دانشگاه ها  در ارتباط با دانشگاه مسئله اساسی این است 
کشور و به رغم بروز برخی  گسترش دانشگاه در مناطق مختلف  و دانشجویان و همچنین بسط و 
زوال  با  دهه ها  گذشت  از  پس  و  اکنون  دانشگاه  گسترش  و  تأسیس  مثبت  و  مطلوب  پیامدهای 
کاهش نیافتند بلکه روند  کّمی  که دانشگاه ها نه تنها به لحاظ  امر دانشگاه روبرو هستیم به گونه ای 
افزایشی خود را حفظ کرده اند، اما توگویی که دیگر وجودشان چندان مفید به فایده نبوده و نمی تواند 
همچنین  و  جامعه  افراد  سایر  دانش آموختگان،  استادان،  دانشجویان،  انبوه  مشکالت  از  گره ای 
کرده و به موتور محرکه ای برای برون رفت از  مشکالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باز 
مشکالت و مسائل بغرنج و دردآور کنونی و دست یابی به شرایط بهنجار و مطلوب اجتماعی تبدیل 
شود. دانشگاهی که زمانی قرار بود به تربیت سوژه هایی بپردازد که هرکدامشان بتوانند بر مصادر امور 
مختلف جامعه بنشینند و جلودار پیشرفت و توسعه باشند خود به مشکلی از مشکالت موجود بدل 

شده است که ضرورت دارد دراین باره تأّمل اساسی صورت گیرد.

۲. تمهیدات مفهومی و نظری
این موضوع تا حدودی روشن است که در بحث علمی پرداختن به مباحث مفهومی و نظری و اساسًا 
کوشش برای تمهیدات مفهومی و نظری از اصول اولیٔه آن است. بر این اساس در مقالٔه حاضر کوشش 

به رغم رشد روزافزون تعداد و 
انواع دانشگاه ها و دانشجویان 

و همچنین بسط و گسترش 
دانشگاه در مناطق مختلف 

کشور و به رغم بروز برخی 
پیامدهای مطلوب و مثبت 

تأسیس و گسترش دانشگاه 
کنون و پس از گذشت  ا

دهه ها با زوال امر دانشگاه 
روبرو هستیم به گونه ای که 
دانشگاه ها نه تنها به لحاظ 

کّمی کاهش نیافتند بلکه روند 
افزایشی خود را حفظ کرده اند، 
اما توگویی که دیگر وجودشان 

چندان مفید به فایده نبوده و 
نمی تواند گره ای از مشکالت 
انبوه دانشجویان، استادان، 
دانش آموختگان، سایر افراد 
جامعه و همچنین مشکالت 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی باز کرده و به موتور 
محرکه ای برای برون رفت از 
مشکالت و مسائل بغرنج و 

دردآور کنونی و دست یابی 
به شرایط بهنجار و مطلوب 

اجتماعی تبدیل شود.
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شد به قدر توان علمی و همچنین به قدر در اختیار داشتن وقت و اجازه برخی مفاهیم و همچنین 
برخی دیدگاه های مرتبط که تبیین کنندٔه موضوع حاضر است به نقد و نظر گذاشته شود.

گفتار در معنای امر دانشگاه  .۲-۱
آیین نامه ها، فعالیت ها،  قوانین،  از: مجموعٔه ساختارها،  تعریف عبارت است  بر  بنا  امر دانشگاه 
مدیران  و  کارکنان  استادان،  دانشجویان،  پژوهشی  و  علمی  آموزشی،  کنشگری های  و  اقدامات 
دانشگاهی و همچنین دانش آموختگان دانشگاهی در دو شبکٔه درون دانشگاهی و برون دانشگاهی. 
که در بیرون  کنشگری های دانش آموختگانی  که امر دانشگاه  گفت  بر اساس این تعریف می توان 
کشور به اقداماتی چون مشاوره، مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، تدریس در  از مجموعٔه دانشگاهی 
کز آموزشی مختلف می پردازند را نیز در بر می گیرد. امر دانشگاه واجد دو بخش مهم  سازمان ها و مرا
کنشگری های آموزشی، علمی و پژوهشی می پردازند. آنچه بیش  که به  ساختار و عامالنی است 
آنان و  رابطه ای دیالکتیکی بین  که  کنشگری های عامالن دانشگاهی است  از همه اهمیت دارد 
ساختار دانشگاهی وجود دارد و همواره در حال برساخت چنین روندی هستند. به عبارت بهتر »امر 
دانشگاه« در این معنا چیزی نیست به جز »برساخت های کنشگران دانشگاهی« اعم از دانشجویان، 
کارکنان، مدیران و دانش آموختگان و هر آنچه محصول و نتیجٔه چنین برساختی است  استادان، 
گفت امر دانشگاه  که به مثابه امر دانشگاه خودش را نمایان می کند و عیان می سازد. آشکارا می توان 
مساوی با برساخت کنشگران دانشگاهی است که البته ممکن است به زعم برخی در قالب ساختار 

خودش را نشان بدهد.
کنکور و آزمون های ورودی دانشگاه ها  که شخصی تصمیم می گیرد در  بر این اساس از زمانی 
شرکت کند تا زمانی که از دانشگاه خارج می شود و حتی پس از خروج از دانشگاه درگیر در امر دانشگاه 
گونی که دارد و همچنین کنشگری هایی که  شده است به گونه ای که امر دانشگاه با ساختارهای گونا
کنشگری ها است تمام ذهن و  که محصول این  شخص موردنظر انجام می دهد و برساخته هایی 
ضمیر و بود و باش فرد را به تسخیر خویش درمی آورد. حاال دیگر فرد موردنظر در جامعه ای به نام 
که در این جامعه منزلت اجتماعی و هویت اجتماعی جدیدی  جامعٔه دانشگاهی وارد شده است 
برای او به همراه آورده که چنین صفات جدیدی همانند برچسبی بر تن و روح او الصاق می شوند که 

به سادگی امکان رهایی از آن ها وجود نخواهد داشت.
که همواره خود  از سوی دیگر امر دانشگاه به امری همه مکانی و همه زمانی بدل شده به گونه ای 
را می نمایاند و بانگ »َانا َرُجٌل« سر می دهد و به عنوان موجودی مستقل و اقتدارگرا موجودیت خود را 
که هویت بسیاری از افراد به هویت دانشگاه الصاق  به همگان اعالم می کند. از این منظر توگویی 
گره خورده به آن نیز  گر روزی بساط دانشگاه برچیده شود هویت اجتماعی آدمیان  که ا شده باشد 
به  هیبتی  و  هیمنه  چنان  دانشگاه  امر  دیگر  حاال  شد.  خواهد  فروپاشی  حتی  یا  و  اختالل  دچار 
که وجود و هویت بسیاری از آدمیان جامعه را به وجود و هویت خویش وابسته  گرفته است  خود 
گفته پیداست که در صورت اضمحالل و زوال امر دانشگاه آنچه بیش از همه دچار  ساخته است. نا
که دانسته و ندانسته و همچنین به صورت  کسانی است  اضمحالل و فروپاشی خواهد شد هویت 
گره خورده باشند. زوال دانشگاه در این معنا یعنی زوال  مستقیم و غیرمستقیم به هویت دانشگاه 
تمامی موجودیت ها، هویت ها، بود و باش ها، منزلت ها، معناها و خالصه تمامی فلسفٔه وجودی 

زیستن هایی که به آن الصاق شده است.
۲-۲. دانشگاه به مثابه میدان رقابت

پیر بوردیو جامعه شناس شهیر فرانسوی در این زمینه از مفهوم »میدان دانشگاهی« سخن گفته است 
که در این میدان مؤلفه هایی چون عامالن دانشگاهی، سرمایه های دانشگاهی، مواضع دانشگاهی 
اجتماعی  عرصٔه  به مثابٔه  دانشگاهی  میدان  دارند.  وجود  دانشگاهی  منافع  و  منابع  همچنین  و 
کسب و تصاحب منابع و منافع معین در آن صورت  بر سر  یا تکاپوها  که مبارزه ها  پویایی است 

 امر دانشگاه کنشگری های 
دانش آموختگانی که در بیرون 
از مجموعٔه دانشگاهی کشور 

به اقداماتی چون مشاوره، 
مقاله نویسی، پایان نامه 

نویسی، تدریس در سازمان ها 
کز آموزشی مختلف  و مرا

می پردازند را نیز در بر می گیرد. 
امر دانشگاه واجد دو بخش 

مهم ساختار و عامالنی است 
که به کنشگری های آموزشی، 
علمی و پژوهشی می پردازند. 

آنچه بیش از همه اهمیت 
دارد کنشگری های عامالن 

دانشگاهی است که رابطه ای 
دیالکتیکی بین آنان و ساختار 

دانشگاهی وجود دارد و همواره 
در حال برساخت چنین روندی 

هستند. 
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کسب  سر  بر  همگی  دانش آموختگان  حتی  و  مدیران  کارکنان،  استادان،  دانشجویان،  می گیرد. 
گرفته تا اخذ رتبه و  و تصاحب بخشی از منابع و منافع دانشگاهی از امتیازات علمی و پژوهشی 
موقعیت و تا کسب منافع مادی در میدان دانشگاهی در حال مبارزه و کشمکش با یکدیگر هستند. 
که در آن استراتژی های عامالن به حفاظت یا بهبود موقعیت های  »هر میدان، میدان مبارزه است 
خویش به لحاظ سرمایٔه تعریف کنندٔه این میدان مربوط می شود«)جنکینز، 1385: 137(. از نظر 
که دائمًا جریان دارد. »هم  بوردیو منازعات دائمی یکی از ویژگی های درون میدان دانشگاهی است 
که خودبه خود بین افراد درگیر در بازی صورت می گیرد، هم به خاطر خود ساختار  به خاطر رقابتی 

میدان، یعنی توزیع نابرابر انواع مختلف سرمایه«)شوبره و فونتون، 1385: 14(.
تصاحب  سر  بر  رقابت  همواره  میدان ها  سایر  همانند  دانشگاهی،  میدان  درون  بوردیو  به زعم 
نظام  »میدان،  دارد.  وجود  نمادین  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  چهارگانٔه  سرمایه های 
مشخص کنندٔه  که  می شود  اشغال  نهادها  یا  افراد  توسط  که  است  موقعیت هایی  ساخت یافتٔه 
که بین این  نیروهایی است  اما میدان همچنین نظام  وضعیت دارندگان این موقعیت ها است. 
موقعیت ها وجود دارد و از درون بر اساس روابط قدرت و منازعه ساخت می یابد. به این شکل درون 
که به دلیل میزان دسترسی  میدان موقعیت هایی با روابط سلطه، متابعت یا هم پایگی وجود دارد 
را به  بوردیو این سرمایه ها  نزاع است.  که در این میدان محل  یا منابعی )سرمایه( است  کاالها  به 
چهار دسته تقسیم می کند: سرمایٔه اقتصادی )نظیر ثروت پولی(، سرمایٔه اجتماعی )نظیر برخورداری 
از روابط ارزشمند اجتماعی و فرهنگی با دیگران(، سرمایٔه فرهنگی )نظیر تحصیالت، زمینه های 
خانوادگی و دارایی های فامیلی( و سرمایٔه نمادین )همچون پرستیژ و افتخارات اجتماعی(«)گرنفل، 

.)321 :1389
همانند سایر میدان ها در هر نظام و ساختار اجتماعی ای در میدان دانشگاهی نیز رقابت های 
فراوان و در مواردی حتی رقابت های خالف روّیه های مربوط به اخالقیات حرفه ای و علمی جریان 
دارد که در بادی امر دور از ذهن به نظر می رسد. روشن است که چنین رقابتی ازآن رو صورت می گیرد 
کارکرد اصلی و واقعی خودش که همانا تربیت سوژه ها و نخبگان دانشگاهی، مکانی  که دانشگاه از 
برای پژوهش و تولید محصوالت علمی و همچنین موتور محرکه ای برای حل مشکالت بوده است 
گون شده است از منافع درون  گونا به دورافتاده و بدل به نردبانی برای دست یابی به منابع و منافع 
دانشگاهی مانند کسب رتبه و موقعیت تا منافع برون دانشگاهی مانند دست یابی به شغل مناسب، 

کسب منزلت اجتماعی و سایر منافع مشابه.
کلیدی در دیدگاه بوردیو در زمینٔه میدان دانشگاهی مرتبط با بحث حاضر یعنی بحث  نکتٔه 
مجموعه ای  دیگر  میدان های  تمامی  همانند  دانشگاهی  میدان  که  است  این  دانشگاه  امر  زوال 
تاریخ مند است که در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده، تغییر شکل داده، تضعیف شده و حتی از 
بین می روند. این دیدگاه بوردیو دقیقًا همان دیدگاهی است که تبیین کنندٔه موضوع حاضر یعنی زوال 
امر دانشگاه است چراکه از نظر نویسندٔه مقالٔه حاضر دانشگاه در کشور ما نیز به مرور زمان دچار زوال 
که داشته  کارکردهای اصلی و اساسی ای  شده و به رغم حضوری همه جایی به دلیل از دست دادن 
گره ای از مشکالت فراوان موجود افراد و جامعه  است دیگر وجودش چندان مفید نبوده و نمی تواند 

بگشاید که چنین وضع و حالی برای دانشگاه به مثابه زوال آن می تواند تلقی شود.
کارکردی دانشگاه ایرانی ۳-۲. چرخش 

که دانشگاه های  گواه این موضوع است  کارنامه و عملکرد دانشگاه ایرانی در دهه های اخیر  واکاوی 
کارکردهایی چون  گرفته و زمانی دیگر از دست نهاده است. از  کارکردها را زمانی برعهده  کشور انواع 
تربیت نخبگان و نیروی انسانی توانمند تا کارکردهای هویت بخشی، منزلت بخشی و رهایی بخشی 
که مجموعٔه  که حال  کارکردهای نردبان بودن و بعدها سایبان شدن. موضوع از این قرار است  و تا 
کارکردی  نظام اجتماعی اعم از خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دچار بی 

امر دانشگاه چنان هیمنه و 
هیبتی به خود گرفته است 

که وجود و هویت بسیاری از 
آدمیان جامعه را به وجود و 

هویت خویش وابسته ساخته 
گفته پیداست که در  است. نا
صورت اضمحالل و زوال امر 
دانشگاه آنچه بیش از همه 
دچار اضمحالل و فروپاشی 

خواهد شد هویت کسانی 
است که دانسته و ندانسته و 

همچنین به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به هویت دانشگاه 

گره خورده باشند. زوال دانشگاه 
در این معنا یعنی زوال تمامی 
موجودیت ها، هویت ها، بود 

و باش ها، منزلت ها، معناها و 
خالصه تمامی فلسفٔه وجودی 

زیستن هایی که به آن الصاق 
شده است.
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یا کژکارکردی شده اند و نمی توانند نقش و کارکرد اصلی و فرعی خود را در جامعه و برای کنشگرانشان 
کارکردی شده  که کم وبیش عهده دار چندین نقش و  که این دانشگاه بود  کنند توگویی  به خوبی ایفا 

است که از اساس مربوط به آن نمی شدند.
در همین راستا می توان به طور مختصر و گذرا از چند کارکرد دیگر امر دانشگاه در جامعٔه ایرانی به 

کارکردی آن است: شرح زیر پرده برداشت که نشان از چرخش 
1. دانشگاه به مثابه فضای هویت بخشی: دانشگاه در جامعٔه ایرانی در سال های گذشته ازآن رو 
بدل به فضای هویت بخش شده است که عده ای از دانشجویان فقط برای این که احساس بی هویتی 
در جامعه می کردند تصمیم گرفتند وارد دانشگاه شوند تا از این طریق بتوانند به کسب هویتی جدید 
دست یابند که اگر چنین نمی کردند گویی که هویتی نداشتند. در چنین وضعی هویت فرد به هویت 
کوشش می کند درون دانشگاه باقی بماند تا هویت خود را  دانشگاه الصاق شده است و فرد همواره 
کارشناسی را به اتمام می رساند فورًا اقدام به ورود به  از دست ندهد. به این دلیل هنگامی که دورٔه 
دورٔه کارشناسی ارشد و سپس دکترا می کند که این هویتی که از دانشگاه گرفته است از دست نرود.
2. دانشگاه به مثابه فضای رهایی بخش: برای عده ای از کسانی که به عنوان دانشجو وارد فضای 
دانشگاه می شوند به دانشگاه به چشم فضایی برای رهایی یافتن از فضاهای رسمی، سخت و صلب 
بیرون از دانشگاه می نگرند. آنان این گونه می پندارند که فضاهای بیرون از دانشگاه فضاهایی سرشار 
که تنها با آمدن به دانشگاه می توانند از تمامی آن ها رهایی یابند.  از بسیاری از قیدوبندهایی است 
که دانشگاه هم دارای قیدوبندهایی  آنان شاید بدانند یا دست کم بعد از ورود به دانشگاه دریابند 
که مثاًل از فضای بسته و محدودکنندٔه خانواده پناه به فضای  است اما بااین وجود تصور می کنند 
کرده اند  که خانواده و به ویژه والدین برای او ایجاد  کمی آزادتر دانشگاه می برند تا از دست فشارهایی 
گرفته  رها و آزاد شود. درست یا غلط برای دسته ای از دانشجویان چنین تصوری از دانشگاه شکل 

است.
3. دانشگاه به مثابه فضای جبران کننده: عده ای از کسانی که وارد دانشگاه می شوند می پندارند 
به هرحال هر فردی  کند.  کمبودهایشان عمل  و  به منزلٔه جبران کنندٔه مافات  که دانشگاه می تواند 
کمبودها یا نبودها  که در زندگی خودش دارد دچار برخی  ممکن است بنا به شرایط و وضع و حالی 
باشد و این کمبودها و نبودها را با ورود به دانشگاه تا حدودی جبران کند. برای مثال فرد ممکن است 
هیچ جایگاهی نزد خانواده یا دوستان خودش نداشته باشد و با آمدن به دانشگاه حاال حس کند که 

کسی است و آن فقدان جایگاه را به دست آورده است.
4. دانشگاه به مثابه فضای منزلت بخش: بنا بر رأی و نظر بسیاری از جامعه شناسان یکی از 
که از طریق بر  کنشگران اجتماعی دست یافتن به منزلت اجتماعی است  کنشگری های تمامی 
م، پزشک و سایر نقش ها به دست 

ّ
گرفتن نقش های اجتماعی ای مانند نقش پدر، مادر، معل عهده 

کسب منزلت اجتماعی است  که بنا به دالیلی ناتوان از پذیرش نقش و  می آید. برخی افراد جامعه 
کوتاه مدت و ناپایدار برای  به دانشگاه می روند تا از این طریق دست کم منزلت و جایگاهی هرچند 

خودشان دست وپا کنند.
5. دانشگاه به مثابه فضای تحرک بخشی: واقعیت این است که دانشگاه همچون نردبانی است 
کارکنان دانشگاه می شود. این  که سبب تحرک بخشی برای دانشجویان، استادان و حتی مدیران و 
تحرک بخشی ممکن است در قالب هایی چون دست یابی به شغلی مناسب، درآمدی مناسب و 

موقعیت اقتصادی و اجتماعی مطلوب برای هر فردی امکان بروز و ظهور پیدا کند.
اخیر  سالیان  طی  انتفاعی  دانشگاه های  انواع  تأسیس  با  تجارت خانه:  به مثابه  دانشگاه   .6
که دانشگاه همچون تجارت خانه و بازاری عمل  رفته رفته شاهد این موضوع نگران کننده هستیم 
که در چنین وضع و حالی  کسب ثروت بیش تر است. روشن است  گویی به فکر درآمد و  که  می کند 
کسب علم و دانش تبدیل شود انتظاری بیهوده خواهد بود.  انتظار این که دانشگاه بتواند به فضای 

 در میدان دانشگاهی نیز 
رقابت های فراوان و در مواردی 

حتی رقابت های خالف 
روّیه های مربوط به اخالقیات 

حرفه ای و علمی جریان دارد که 
در بادی امر دور از ذهن به نظر 

می رسد. روشن است که چنین 
رقابتی ازآن رو صورت می گیرد 
که دانشگاه از کارکرد اصلی و 

واقعی خودش که همانا تربیت 
سوژه ها و نخبگان دانشگاهی، 

مکانی برای پژوهش و تولید 
محصوالت علمی و همچنین 

موتور محرکه ای برای حل 
مشکالت بوده است به 

دورافتاده و بدل به نردبانی برای 
دست یابی به منابع و منافع 

گون شده است گونا
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حتی دیده می شود که دانشگاه های دولتی نیز در این مسابقه ثروت اندوزی وارد شده اند و با تأسیس 
مشابه  دانشگاه های  سایر  و  غیرانتفاعی  دانشگاه های  شبانه،  دوره های  دانشگاهی،  پردیس های 

گوی سبقت را از دانشگاهی چون دانشگاه آزاد ربوده اند.
کردن برخی افراد سرخورده، ناامید،  7. دانشگاه به مثابه پناهگاه اجتماعی: دانشگاه با جمع 
که به جان پناهی برای این دسته از  گویی  افسرده و دچار انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی 
افراد تبدیل شده است. این دسته از افراد جامعه آخرین نقطٔه امید خود برای برون رفت از مشکالت 
گون را در حضور یافتن در دانشگاه تلقی مکی کنند تا بلکه راهی برای رهایی بیابند. وقتی افرادی  گونا
شغل دلخواه خود را نیافته باشند، امکان ازدواج پیدا نکرده باشند، به منزلت اجتماعی ای دست 
نیافته باشند و هویت خود را ازدست رفته تلقی کنند لذا راهی به جز روی آوردن به دانشگاه برای خود 

نیافته تا شاید روزنٔه امیدی برایشان ایجاد شود.
جرگٔه  در  گرفتن  قرار  و  دانشگاه  به  رفتن  روزگار  این  در  عده ای  برای  ُمد:  به مثابه  دانشگاه   .8
کرده است. این دسته از افراد  گرفتار  که سخت آنان را  دانشجویان  همچون ُمد روزی شده است 
ُمِد زمانه سخت عقب افتاده و تنها راه جبران این  از  نروند  گر به دانشگاه  ا که  این گونه می پندارند 
کسر قابل توجهی از زنان خانه دار و  عقب ماندگی رفتن به دانشگاه است. شاهد این مدعا حضور 
که وقتی از آنان سؤال می شود برای چه  مردان دارای مشاغل آزاد در کالس های درس دانشگاه است 
گر ما چنین  کم وبیش همگان به دانشگاه آمده اند و ا به دانشگاه آمده اید؟ در پاسخ می گویند: چون 

نکنیم از ُمد زمانه عقب خواهیم ماند.
توان  خودش  کلیت  در  اجتماعی  نظام  وقتی  سرگرمی:  و  فراغت  فضای  به مثابه  دانشگاه   .9
فرهنگی الزم برای ایجاد زمینه ها و بسترهای ضروری و مناسب جهت سرگرم نمودن نسل نوجوان 
کارکردی در  و جوان و حتی دیگران را نداشته باشد و فضاهایی مطلوب و درخور برای انجام چنین 
که برای جوانان و دیگران مکانی در دسترس برای تبدیل شدن به  جامعه نباشد این دانشگاه است 
فضای سرگرمی و فراغت می شود و حاال باید از دانشگاه به مثابه فضای سرگرمی و فراغت یاد نمود!! 
در تأیید این مدعا تجربٔه زیستٔه کسر قابل توجهی از دانشجویان نشان می دهد که تنها برای سرگرمی 
و  برایشان اهمیت  آنچه  و  بیابند  کاری  برای چنین  تا فضایی  و فراغت پای در دانشگاه می نهند 
اولویتی ندارد همانا یادگیری دروس و علم آموزی است. حاال دانشگاه برای آنان به مثابه کافه، پارتی، 

رستوران، چت روم و فضاهایی مشابه عمل می کند.
10. دانشگاه به مثابه کارخانٔه تولید مدرک: دانشگاه در جامعٔه ما در وضعیتی بسیار نگران کننده 
که این موضوع به ویژه دربارٔه  کارخانٔه تولید مدرک تبدیل شده است  به ویژه در چند سال اخیر به 
کارکنان سازمان های مختلف و حتی سایرین مصداق تام و تمام دارد. کسب مدرک برای دست یابی 
کارخانه ای  که در چنین حالتی به دانشگاه همچون  به جایگاه شغلی باالتر و درنتیجه مزایای بهتر 
به مثابه تولید مدرک نگریسته می شود. تجربٔه زیستٔه کسر قابل توجهی از استادان دانشگاه ها در کشور 
کسب مدرک در دانشگاه حضور  که تعداد نسبتًا زیادی از دانشجویان صرفًا برای  ما نشان می دهد 

می یابند و سر سوزن دغدغٔه علم آموزی و یادگیری مطالب را ندارند.

۳. امِر دانشگاه در مسیر زوال؛ از نخبه پروری تا پادرهوا پروری
که  سرآغاز شکل گیری دانشگاه در ایران با هدف اصلی نخبه پروری و تربیت سوژه هایی بوده است 
قرار بود روزی به دانشمندان، روشنفکران، استادان، پزشکان، معلمان و سایر نخبگانی تبدیل شوند 
گون  گونا دی برای تولید علم و همچنین تولید نظریاتی برای حل مشکالت 

ّ
که بتوانند به منبع مول

کز بهداشتی  جامعه باشند و همچنین به عنوان نیروهای علمی و پژوهشی در سازمان ها و مدارس و مرا
و درمانی مختلف حضور یابند تا بتوانند زمینه ساز توسعٔه همه جانبه و پایدار نیز باشند. بی انصافی 
گر بگوییم اصاًل چنین نبوده و دانشگاه هیچ نقش مثبت و مطلوبی در این زمینه نداشته  است ا

حال که مجموعٔه نظام 
اجتماعی اعم از خرده نظام های 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی دچار بی کارکردی یا 

کژکارکردی شده اند و نمی توانند 
نقش و کارکرد اصلی و فرعی 

خود را در جامعه و برای 
کنشگرانشان به خوبی ایفا 

کنند توگویی که این دانشگاه 
بود که کم وبیش عهده دار 

چندین نقش و کارکردی شده 
است که از اساس مربوط به آن 

نمی شدند.
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گرفته در زمینٔه نقش دانشگاه نشان می دهد تا حدودی موفقیت های  که بررسی های صورت  است 
که دانشگاه بعدها و بنا به دالیل مختلف  نسبی به دست آمده است. اما مسئلٔه اصلی این است 
کارکرد اصلی خودش را ازدست داده و به مرکزی برای تولید  کم وبیش  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
پادرهوایانی شده است که حاال کاسٔه چه کنم چه کنم به دست گرفته اند و سرخورده و ناامید از درس 
که توگویی جایگاه چندان روشن  خواندن و علم آموزی در میدان پر منازعٔه اجتماعی وارد شده اند 
و مشخصی نداشته و بدتر این که آیندٔه خود را نیز تیره وتار می بینند. این که بخواهیم فقط دانشگاه 
کمه قرار دهیم باز هم بی انصافی بوده چراکه دانشگاه به مثابه یکی  را به محکمه ببریم و مورد محا
که توگویی آن را بدین روز و حال  گرفته است  از خرده نظام های اجتماعی در درون ساختاری قرار 
انداخته اند. از سوی دیگر اگر هم بخواهیم امر دانشگاه را بی تقصیر و منّزه از هرگونه عیب و ایرادی 

جلوه دهیم هم چندان منطقی و معقول به نظر نمی رسد.
دانشگاهی  برون  و  دانشگاهی  درون  شرایط  و  عوامل  از  مجموعه ای  که  گفت  می توان 
کرده اند.  تبدیل  نه چندان خوشایندی  این سرنوشت  به  را  دانشگاه  امر  و  داده  دست به دست هم 
از عامالن و ساختار را در دچار شدن  تأثیر عوامل درون دانشگاهی اعم  بی آنکه بخواهیم نقش و 
که دانشگاه از نخبه  گفت مسیری  دانشگاه به چنین سرنوشت ناخوشایندی نادیده بگیریم باید 
که یّکه و تنها آن را پیموده باشد بلکه نهادها،  کرده مسیری نبوده است  پروری تا پادرهوا پروری طی 
حال وروز  چنین  به  آن  شدن  دچار  در  نیز  دانشگاه  از  بیرون  از  کنشگرانی  همچنین  و  سازمان ها 

کی سهیم بوده اند. نامطلوب و دردنا
کارکردی شده است  که دانشگاه آن چنان دچار چرخش  زوال امر دانشگاه به این معنا است 
شده  تأسیس  نقشی  و  چه کار  برای  دانشگاه  واقعًا  که  داد  تشخیص  نمی توان  به درستی  حاال  که 
است و قرار بود به چه اموری بپردازد. سیاست گذاری های نادرست و نامطلوب طی دست کم دو 
کاری می کند  که حاال دانشگاه همه  کرده به گونه ای  دهٔه اخیر دانشگاه را از معنای درونی آن تهی 
پنداشت  نباید ساده انگارانه  بنیادین جامعه.  و حل مشکالت  تربیت نخبگان  کار اصلی  به جز 
که زوال امر دانشگاه به معنای نبودن و فقدان دانشگاه است، بلکه دست بر قضا به معنای بودن 
دانشگاه و صدالبته از حّیز انتفاع ساقط شدن آن است. اینجا و آنجا و همه جا دانشگاه و تابلوها و 
ساختمان های دانشگاه را همگان می بینند و حضور و هیمنٔه آن را به خوبی حس می کنند اما نقش 

و اثرش را چندان درک نمی کنند و این از عجایب روزگار است!!!
ساحت های  از  بسیاری  تسخیر  و  دانشگاه  حداکثری  حضور  معنای  به  دانشگاه  امر  زوال 
که مستقیم و  وجودی و بود و باش زندگی نه فقط دانشجویان بلکه سایر افراد جامعه بوده به گونه ای 
کاروبار همگان را تحت تأثیر وجود خود قرار داده اما بااین همه و تأسف بار این که نه تنها  غیرمستقیم 
سوژه ای نمی پرورد و نخبه ای تربیت نمی کند و باری از روی دوش آدمیان جامعه برنمی دارد، بلکه 
باری بر بارهایشان می افزاید و آنان را بی هدف و تنها و با امیدهای دست نایافتٔه فراوان و سرگردان و 
حسرت زده در تو بر توهای وحشت انگیز جامعه رها می سازد. دانشجویی که قرار بود به واسطٔه ورود به 
د تبدیل شود حاال شوربختانه خود به معضل و مشکلی برای جامعه 

ّ
دانشگاه به سوژه ای نخبه و مول

که دچارش شده است  که آن دیگرانی باید بیایند و او را از این وضع بغرنجی  تبدیل شده و توگویی 
رهایی ببخشند!!

زوال امر دانشگاه را می توان در چرخش تعامالت میان استادان و دانشجویان نیز مورد واکاوی قرار 
گذشته حاال به روابط منفعت طلبانه و  گردپروری دانشگاه در دوران  کارکرد شا که  داد به این معنا 
سودگرایانه تقلیل یافته به گونه ای که هم استادان و هم دانشجویان بنا بر سود و نفعی که برای یکدیگر 
دارند تعریف می کنند. »تعامالت میان استادان و دانشجویان کاهش یافته و شکل رابطٔه میان آن ها 
منفعت گرایانه و سودگرایانه شده است، درنتیجه می توان گفت جامعه پذیری دانشجو توسط استاد 
ضعیف شده است«)قانعی راد و همکاران، 1393: 52(. از دیگر نشانه های زوال امر دانشگاه این 

زوال امر دانشگاه به این معنا 
است که دانشگاه آن چنان 

دچار چرخش کارکردی شده 
است که حاال به درستی 

نمی توان تشخیص داد که 
واقعًا دانشگاه برای چه کار و 

نقشی تأسیس شده است و 
قرار بود به چه اموری بپردازد. 

سیاست گذاری های نادرست و 
نامطلوب طی دست کم دو دهٔه 
اخیر دانشگاه را از معنای درونی 
آن تهی کرده به گونه ای که حاال 

دانشگاه همه کاری می کند به 
جز کار اصلی تربیت نخبگان و 
حل مشکالت بنیادین جامعه.



110    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

گسترش مرزهای  کشف حقیقت و فهم آن است و نه بسط و  که حاال دیگر نه هدف استادان  است 
که چیزی یاد بگیرند و بر دانش خود بیفزایند. امر دانشگاه  دانش و نه هدف دانشجویان این است 
هم برای استادان و هم برای دانشجویان به منزلٔه نردبان ارتقاء و صعود به پله ها و خانه های باالتر 
است و در این میان آنچه قربانی می شود حقیقت دانش ها است. در تحقیق سراج زاده و همکاران 
)1394( با عنوان طرح سنجش نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای دانشجویان کشور به خوبی نشان داده 
کم ترین درصد یعنی 8/9 درصد به تصور  که در میان انواع تصورات از دانشگاه خوب  شده است 
دانشگاه به مثابه مکان فهم حقیقت و بیشترین درصد یعنی 39/5 درصد به تصور دانشگاه به مثابه 

ابزار ارتقای تخصص و توانایی علمی مربوط است.
کشور عمدتًا به دنبال  که دانشگاه های مختلف  از دیگر نشانه های زوال امر دانشگاه این است 
کسب درآمد و سود اقتصادی و مادی بوده و چنین روندی ضربات جبران ناپذیری به اصل آموزش و 
که توان  که دانشگاه هرکسی  دانش و پژوهش وارد ساخته است. معادله به این صورت شده است 
مادی و اقتصادی داشته باشد را می پذیرد و در ازای آن مدرک دانشگاهی به ایشان اعطا می کند. در 
که می بایست تبادلی  کاماًل خود را نشان می دهد و این تبادل  واقع نوعی قاعدٔه مبادله ای در اینجا 
علمی و پژوهش باشد بدل به تبادل اقتصادی و مادی شده است. ضمن این که ارزش های علمی 
گرفته  و فرهنگی دانشجویان نیز بدل به ارزش های اقتصادی و مادی شده است. مطالعات صورت 
در دهه های 80 و 90 خورشیدی )سراج زاده و همکاران، 1394( در بین دانشجویان به خوبی نشان 
که آنچه اکنون برای دانشجویان دغدغه است دست یابی به شغل پردرآمد و دست یابی به  می دهد 

ثروت و سرمایه اقتصادی است.
افول سواد عمومی و فرهنگی دانشجویان، دانش آموختگان و در مواردی حتی استادان ازجمله 
کمی عجیب و دور از ذهن به نظر  که در بادی امر شاید  نشانه های زوال امر دانشگاه در ایران است 
گواری روی داده  ک می رساند که چنین اتفاق نا برسد اما تأّمل در این موضوع ما را به این نتیجه دردنا
که اکنون بسیاری از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از نوشتن ساده ترین  است به گونه ای 
متون علمی نیز عاجز هستند. در مواردی دیده می شود که حتی برخی استادان دانشگاه نیز از نوشتن 
که این دیگر واقعًا قابل پذیرش  متنی علمی عاجزند و یا از تحلیل و نقد متون علمی بازمی مانند 
که بیش از 70 درصد دانشجویان تقریبًا هیچ  نیست. مطالعات متعدد در این زمینه نشان می دهد 
مطالعه ای در زمینه های ادبیات، تاریخ، شعر و رمان ندارند و حتی در خصوص رشتٔه تحصیلی 

گاهی مطلوبی برخوردار نیستند. خودشان نیز از آ
به  رفتن  دانشجویان  از  قابل توجهی  کسر  برای  اکنون  که  می شود  دیده  به خوبی  دیگر  سوی  از 
دانشگاه بدل به چنان الگوی فراغتی و سرگرمی ای شده است که آن را در ردیف رفتن به کافی شاپ، 
رستوران، پارک، سینما و سایر مکان ها و فضاهای فراغتی تصور می کنند و این یعنی تقلیل یافتن 
دانشگاه به الگوی رفع نیازهای فراغتی و سرگرمی. چنین تقلیلی را می توان به مثابه زوال امر دانشگاه 

نیز تلقی نمود.
در همین راستا روزمره شدن دانشگاه را نیز می توان به معنای زوال امر دانشگاه دانست به گونه ای که 
حاال دانشگاه همه جا بوده و به امری همگانی و عمومی تبدیل شده و هرکسی که عالقه مند به دانشگاه 
باشد به سهولت می تواند به آن ورود کند بی آنکه متحمل هیچ زحمت و سختی ای شود. دانشگاه ها 
آن چنان بسط و گسترش کّمی پیدا کردند که تا »همین حوالی« نیز می توان سراغشان را گرفت و همین 
که در  کوچک ترین نقطٔه شهری. روشن است  کشور و تا دورترین و  حوالی یعنی حضور در تمام نقاط 

چنین وضع و حالی هرکسی می تواند به محض اراده کردن خود را در دانشگاه ببیند.
مدرک گرایی آن چنان در بین زنان و مردان این جامعه و در تمامی سطوح آن رواج یافته است که 
ه، روستا و شهری می توان چندین و چند مدرک به دست در مقاطع مختلف 

ّ
حاال در هر خانه، محل

تحصیلی حتی مقاطع تحصیالت تکمیلی پیدا نمود و این یکی دیگر از نشانه های زوال امر دانشگاه 

از دیگر نشانه های زوال 
امر دانشگاه این است که 

دانشگاه های مختلف کشور 
عمدتًا به دنبال کسب درآمد 

و سود اقتصادی و مادی 
بوده و چنین روندی ضربات 

جبران ناپذیری به اصل آموزش 
و دانش و پژوهش وارد ساخته 

است. معادله به این صورت 
شده است که دانشگاه هرکسی 

که توان مادی و اقتصادی 
داشته باشد را می پذیرد و در 
ازای آن مدرک دانشگاهی به 
ایشان اعطا می کند. در واقع 

نوعی قاعدٔه مبادله ای در اینجا 
کاماًل خود را نشان می دهد و 

این تبادل که می بایست تبادلی 
علمی و پژوهش باشد بدل به 

تبادل اقتصادی و مادی شده 
است.
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کسی با دشواری های فراوان از شهر و دیار خود به قصد درس خواندن به  گر روزگاری  در ایران است. ا
مناطق دوردست کشور مهاجرت می کرد )برای نمونه از شهری چون فومن در استان گیالن به شهری 
چون شیراز و دانشگاه شیراز می رفت( و پس از تحمل رنج های فراوان در یک مقطع تحصیلی درس 
می خواند حاال بدون تحمل چنین مرارت هایی و در همان شهر یا استان خودش به آسانی نه تنها 
یک مقطع تحصیلی مانند کارشناسی بلکه مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و حتی دکتری را نیز 
گفته شود چنین همگانی شدن دانشگاه امری مثبت بوده اما با نگاهی  طی می کند. ممکن است 
که ضرورتًا چنین نیست چراکه سوی دیگر این وضع چیزی نیست به جز  عمیق تر می توان دریافت 
کسب دانش نبوده بلکه دست یافتن به مدرک برای ارتقاء است.  که دیگر هدف  رواج مدرک گرایی 
که حاال دانشگاه در همین حوالی حضور دارد و مرتب فراخوان می دهد پس  موضوع ازاین قرار است 

چه بهتر که همگان بروند و مدرکی دریافت کنند.
به دست  کشور  آموزش عالی  نظام  که  این است  امر دانشگاه  زوال  آخر داستان غم انگیز  پردٔه 
به  این مدرک  و  نموده است  راهی  به درون جامعه  را  آنان  و  نه چندان معتبر داده  همگان مدرکی 
دستان دانشگاهی به هر جایی سرک می کشند تا بلکه شغلی، موقعیتی، مقامی، ثروتی و جایگاهی 
چونان  نمی یابند  دست  درخوری  و  مطلوب  چندان  نتیجٔه  به  می کوشند  هرچه  چون  اما  بیابند 
گذارده اند.  ک زندگی و زیستن  که پای در وادی دهشتنا تکلیف و سردرگم  پادرهوایانی می شوند بال
این »پادرهوایان دانشگاهی« در موقعیت های کاری و اجتماعی ناپایدار روزگار خود را سپری می کنند 
و هیچ وضعیت مشخص و روشنی ندارند. »پادرهوایان دانشگاهی به آن بخشی از جامعٔه جدید 
ارجاع دارد که علی رغم تحصیالت دانشگاهی درون جامعه ای که زیست می کنند موقعیت متزلزل و 
بی ثباتی دارند.... در خصوص شکل اول خود دو گونه متفاوت از هم قابل تشخیص است. گونٔه اول 
کرد. یعنی مجموعه افراد  کادمیک درک  پادرهوایان دانشگاهی را بهتر است ذیل مفهوم پرولتاریای آ
تحصیل کرده دانشگاهی که به نحوی پیرامون سازمان دانشگاه ارتزاق می کنند. آن ها طیف وسیعی 
کادمی پوشش می دهند یعنی از حق التدریسی ها، تا دستیاران پژوهش و درنهایت  را درون نهاد آ
گونه دوم از پادرهوایان دانشگاهی به مجموعه وسیع تری ارجاع  پایان نامه نویس ها را شامل می شوند. 
دارد که بیشتر بیرون از سازمان دانشگاه زندگی می کنند، آن ها مجموعه وسیعی از زنان و مردان جوان 
بیکار دانشگاهی، افرادی که در مشاغل غیر مرتبط موقت دانشگاهی مشغول اند، مجموعه متنوعی 
که مشاغل مرتبط با تحصیل دون پایه و  که در تنش میان مهاجرت و ماندن سرگردان اند، افرادی 
کادمیک یا پادرهوایی در دانشگاه که مترادف  غیرمطمئنی دارند و نظایر آن. شکل اول را پادرهوایی آ
کادمیک هست می توان نام گذاشت و شکل دوم را پادرهوایی دانشگاهی یا پادرهوایی  با پرولتاریای آ

تحصیل کرده ها می توان نامید«)کاظمی، 1398: 101(.
ک ماجرا این است که این »پادرهوایان دانشگاهی« در جامعه به حال خود رها  بخش تلخ و دردنا
شده اند و هیچ گونه حمایتی از سوی نهادهای مختلف دریافت نمی کنند. پادرهوایان دانشگاهی که 
کشور هستند فاقد هرگونه موقعیت و جایگاه  محصول توسعٔه ناموزون و شتابان نظام آموزش عالی 
کوشش خود را مصروف به دست آوردن جایی می کنند اما هر چه  اجتماعی و طبقاتی بوده و تمام 

می کوشند کمتر به نتیجه می رسند.

4. سخن آخر
دانشگاه  امر  که  می دهد  نشان  به خوبی  ایران  در  عالی  آموزش  نظام  وضعیت  پیرامون  کندوکاو 
آن  انتظار  و سرنوشتی در  آینده  که معلوم نیست چه  را طی می کند  و بی رمق  گونه  زوال  مسیری 
بوده  و دانشمندان  تربیت نخبگان، متخصصان  به دنبال  روزگاری  که  ایران  باشد. دانشگاه در 
ی در مسیری دیگر نهاده  گرفته بلکه رو کارکردها فاصله  است حاال نه تنها از تمامی این نقش ها و 
نخبه  از  را  گونه ای  زوال  مسیر  ایران  در  دانشگاه  امر  است.  تأمل برانگیز  و  نگران کننده  بسیار  که 

نظام آموزش عالی کشور به 
دست همگان مدرکی نه چندان 

معتبر داده و آنان را به درون 
جامعه راهی نموده است و این 

مدرک به دستان دانشگاهی 
به هر جایی سرک می کشند تا 

بلکه شغلی، موقعیتی، مقامی، 
ثروتی و جایگاهی بیابند اما 

چون هرچه می کوشند به نتیجٔه 
چندان مطلوب و درخوری 

دست نمی یابند چونان 
پادرهوایانی می شوند بالتکلیف 

و سردرگم که پای در وادی 
ک زندگی و زیستن  دهشتنا

گذارده اند. 
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فراغتی،  تجاری،  سویه های  حاضر  حال  در  که  به گونه ای  است  پیموده  پادرهواپروری  تا  پروری 
نشانه های علم آموزی، دانش پژوهی  و دیگر  گرفته  به خود  و همگانی  روزمّرگی  سرگرمی، هویتی، 
شوند  حاضر  دانشگاه  در  توانستند  همگان  وقتی  گرفت.  سراغ  آن  در  نمی توان  را  پروری  نخبه  و 
کم وبیش رنگ و لعاب خود  بی تردید این همگان بیش از آن که از دانشگاه رنگ بگیرند توانستند 
که نتیجٔه چنین وضعی میان تهی شدن امر دانشگاه از بار معنایی خودش  را نیز به دانشگاه بزنند 
کارکردی و معنایی شده  شده است. حاال دیگر دانشگاه همه جا حضور دارد و دچار چرخش های 
کشور و همچنین توسعٔه  کیفی آموزش عالی در  و بیش از آن که توانسته باشد موتور محرکٔه توسعٔه 
گون موجود  گونا کّمی یافته و خود به مسئله ای از مسائل  گسترش  پایدار جامعه باشد فقط بسط و 
کارخانٔه  که دانشگاه به  گرفته  تبدیل شده است. زوال امر دانشگاه ازآن رو صورت واقعی به خودش 
کارخانٔه تولید پادرهوایان دانشگاهی شده است که این پادرهوایان  تولید مدرک و بدتر از آن بدل به 

گرفتن اند. خود نیازمند حمایت همه جانبه و موردتوجه بیش ازپیش قرار 

منابع
ایرانی  کیفی، مجلٔه  بر اساس یک تحقیق  اجاقی و همکاران )1390(. تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی 

آموزش در علوم پزشکی، دورٔه 1، ش 9.

جنکینز، ریچارد )1385(. پیر بوردیو، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

 ذکایی، محمد سعید و همکاران )1393(. جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی، تهران: پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی.

پژوهشکده  تهران:  کشور،  دانشجویان  رفتارهای  و  ارزش ها  نگرش ها،  سنجش  طرح   .)1394( همکاران  و  زاده  سراج 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

شوبره، فونتن و کریستیان اولیویه )1385(. واژگان بوردیو، ترجمٔه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.

صدیقیان، آمنه )1395(. پیمایش کالس در دانشگاه های ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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گاه. ایران بر اساس بررسی تطبیقی 16 کشور جهان، تهران: آ

فکوهی، ناصر )1393(. انسان دانشگاهی ایرانی و مشکل زبان، مجلٔه مطالعات اجتماعی ایران، دوره هشتم، ش 3.

قانعی راد و همکاران )1393(. مطالعٔه دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی )مطالعٔه موردی استادان علوم اجتماعی 
ٔه جامعه شناسی ایران، دورٔه پانزدهم، ش 1.

ّ
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کاظمی، عباس و محبوبه حاجی حسینی )1395(. مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی.

کاظمی، عباس )1397(. دانشگاه؛ از نردبان تا سایبان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کادمیک و طبقٔه پادرهوا در ایران، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مطالعات  کاظمی، عباس )1398(. پرولتاریای آ
فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

گرنفل، مایکل )1389(. مفاهیم کلیدی پیر بوردیو، ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.

محدثی، حسن )1397(. حکایت دانشگاه، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران )1395(. آمار آموزش عالی ایران.

 »پادرهوایان دانشگاهی« 
در جامعه به حال خود رها 

شده اند و هیچ گونه حمایتی 
از سوی نهادهای مختلف 

دریافت نمی کنند. پادرهوایان 
دانشگاهی که محصول توسعٔه 
ناموزون و شتابان نظام آموزش 
عالی کشور هستند فاقد هرگونه 

موقعیت و جایگاه اجتماعی و 
طبقاتی بوده و تمام کوشش 

خود را مصروف به دست 
آوردن جایی می کنند اما هر 

چه می کوشند کمتر به نتیجه 
می رسند.
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گر با صافی کمّیت های فعلی آموزش  بعید است که امثال شیخ بهایی و خواجه نصیرالدین طوسی، ا
عالی در ایران ارزیابی می شدند، امکان راه یابی به دانشگاه ها را می یافتند، زیرا تعداد مقاله های آنان 

ازنظر کّمی، احتمااًل کافی نبود!

مقدمه
»کرونا« با تمام سختی ها و تلخی هایش، فرصتی طالیی برای بازنگری در سیاست های آموزش عالی و عملکرد دانشگاه ها در ایران و جهان 
است. فرصت سوزی قابل گذشت نیست! باورهای گذشته نسبت به علم و پژوهش و یادگیری و مسئولیِت دانشگاه ها در مقابل جامعه 
کالن، به استناد انبوه شواهدی که در دست است، الزم است تعدیل شود و از زاویه دید تازه ای، به نقش آموزش عالی نگریسته شود. این 
در حالی است که در بحبوحه همه گیری که جهان را درگیر کرده است، تالش برای حفظ مناسک دانشگاهی در فضای مجازی و به امید 
بازگشت به حاشیه امن آموزش حضوری، جای تأمل جدی دارد. از سویی، جامعه چشم انتظار دانشگاه برای حل مشکالت پیش آمده بر 
اثر این بحران است و از سویی دیگر، دانشگاه سرگرم زندگی معمول خویش ولی از راه دور است. مهم آن است که دانشگاه ها با واقع بینی 
کرونا بپردازند که در آن، معادله ها و موازنه های سنتی، جای خود را به  و بدون لختی، به نوآوری و خلق ایده و روش، برای ورود به دنیای پسا

خالقیت های ناشی از دوباره نگری ها در معنای دانش، یادگیری، تدریس، ارزشیابی، پژوهش و تولید فکر خواهند داد.

مقاله جایگزین معرفت! مصیبت تبدیل پژوهش به 
کّمی در آموزش عالی ایران اجرای آیین های 

گویا  ▪ زهرا 
استاد دانشگاه شهید بهشتی  ▪

  ▪  zahra_gooya@sbu.ac.ir
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ایده دانشگاه
کادمیک، انجام پژوهش  که به آموزش آ گفته یاسپرس1 )1959(، دانشگاه با این ایده تأسیس شد  به 
درهم تنیده اند.  جدایی ناپذیر،  شکلی  به  که  بپردازد  خالقانه ای  فرهنگِی  محیط  ایجاد  و  علمی 
که در طول تاریخ،  دانشگاه از مهم ترین نهادهای تمدنِی ساخته شده توسط جامعه انسانی است 
به دلیل  بوده است.  بر استقالل2  آن،  و اساس شکل گیری  بوده  آرا  و تضارب  برای مباحثه  محلی 
کادمیک، دانشجویان را می توان به سمت آزاداندیشی، تاب آوری در برابر آرا و عقاید  وجود آزادِی آ
کالن و ایفای نقش  مختلف، تفکر انتقادی و مسئولیت پذیری در مقابل جامعه علمی و جامعه 

شهروندی، هدایت نمود.

ظرف و مظروف
کاالیی مجعول به نام »علم« باشد  که ظرفی با عنوان »دانشگاه« ساخته شود و مظروف،  این رویکرد 
کشور در  کمّیتی متناظر شده، و امیدوار به این که با این تولید شتاب زده، جایگاه علمی  که به آن 
بعضی رتبه بندی ها چند پله باالتر برود، از ایده دانشگاه بسیار فاصله دارد. افزایش تعداد مقاله ها، 
اغلب باعث ایجاد فاصله بین استادان و دانشجویان از مسائل واقعی جامعه شده است. زیرا برای 
»تولید« انبوه مقاله، افراد بر موضوع های باریک تر متمرکز می شوند و برای این ماراتن بی حاصل، در 

ِدنیای واقعی را به روی خود و چند همکار و دانشجو می بندند تا سرعت تولید، باالتر رود!
عماًل،  که  شده  باتالقی  به  تبدیل  نظیر،  کشورهای  بسیاری  و  ایران  در  »مقاله«  تولید  کار 
ارائه  به خوانندگان محدودی  تنها  و  کرده  گرفتار  را در یک چرخه بسته و معیوب،  تولیدکنندگان 
می شود. همچنین، خود- ارجاعی و ارجاعات دانشجویان به استادان و حلقه پژوهشی نزدیک به 
که  که مانع ارتقای افراد دغدغه مندی شود  کّمی این است  آنان نیز، بیداد می کند! خطر این نگاه 

مسئله های واقعی، پیچیده و دیربازده ای برای حل دارند.

توجه به مقاله در دهه ۱۳70
در  پژوهش  ارتقای  برای  وزارت علوم  کالن  از سیاست های  در دهه 1370، جزئی  مقاله  به  توجه 
دانشگاه ها و قابل دفاع بود. به خصوص در شروع دوره های دکتری و با توجه به نوپایی دانشگاه ها در 
کار دانشجویش  این حرکت، شرط دفاع دانشجو، چاپ یک مقاله در نشریه ای معتبر بود تا استاد، 
را توسط داوران برجسته بین المللی، محک بزند و با اطمینان از نوآوری و اصالت پژوهش انجام 
به مهم ترین  مقاله،  که  بود  این  روال مرسوم هم  کند.  فارغ التحصیل  را  بالقوه خود  شده، همکار 
یاد، آن مقاله رد می شود، استاد راهنما  گاهی از این که به احتمال ز مجله هر رشته ارسال شود و با آ
کار را ارتقا می دادند و به مجله  کمک نظرات داوران برجسته مبنی بر دالیل رد مقاله،  و دانشجو به 
که در هر رفت و برگشتی، مقاله دقیق تر می شد تا باالخره  دیگری ارسال می کردند. نتیجه این بود 
یادی درگرفت که  چاپ می شد. ولی بعد از چند سال و با ورود به دهه 80 خورشیدی، بحث های ز
جامعه دانشگاهی ایران، از اعتبار و توانایی باالیی برخوردار شده و دیگر نیازی به مقاله انگلیسی 
انجمن های  تشویق  کار  دانشگاه ها،  پژوهشی  و  علمی  تقویت  برای  هم  علوم  وزارت  نیست. 
کار خود قرار داد.  گروه های آموزشی- پژوهشِی دانشگاه ها را به تأسیس مجله، در دستور  علمی و 
کرد و داستان  به موازات این فعالیت در ایران، تعداد مجله ها نیز در جهان، رشد چشمگیری پیدا 
»نمایه سازی« که از اساس کاری تجاری بود، تبدیل به کسب وکاری لوکس در عرصه آموزش عالی 
که زمینه های شکل گیری آن ها مربوط به زمان خود  گیرودار، قوانین پژوهشی  در جهان شد. در این 
گسترش  بود، در وزارت علوم تداوم یافت در همان حال هم، دوره های دکتری در ایران به سرعت 
گره  که می گرفتند،  یافتند و سرنوشت استادان دانشگاه از جهات مختلف، با تعداد دانشجویی 

خورد و مشکل جدی از همین جا، ایجاد شد.

ایده   .)1959( کارل.  یاسپرس،    .1
و  پارسا  مهدی  ترجمه  دانشگاه. 
انتشارات   .)1395( پارسا  مهرداد 

ققنوس.
2. Autonomy

کار تولید »مقاله« در ایران 
و بسیاری کشورهای نظیر، 

تبدیل به باتالقی شده که عماًل، 
تولیدکنندگان را در یک چرخه 

بسته و معیوب، گرفتار کرده و 
تنها به خوانندگان محدودی 

ارائه می شود. همچنین، 
خود- ارجاعی و ارجاعات 

دانشجویان به استادان و حلقه 
پژوهشی نزدیک به آنان نیز، 
بیداد می کند! خطر این نگاه 

کّمی این است که مانع ارتقای 
افراد دغدغه مندی شود که 

مسئله های واقعی، پیچیده و 
دیربازده ای برای حل دارند.
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طی دو دهه اخیر، با برتری نگاه کارخانه ای- صنعتی به پژوهش، بحث »کنترل کیفیت از بیرون« 
با معیارهای کّمی مطرح شد و پس ازآن، ده ها »هیئت« و »ممیزی« و »دفتر« و »مدیریت« و نظایر آن، 
برای بررسی انواع صالحیت های علمی و پژوهشِی دانشجویان دکتری و متقاضیان هیئت علمی 
و تبدیل وضعیت و ارتقا و مشابه آن، در دانشگاه ها تأسیس شدند تا »دستاوردهای پژوهشی« را 
ارزیابی کنند. مجموع این رفتارهای مکانیکی، روح و روان دانشگاه ها را فرسوده کرده و شوق یادگیری 
را کاهش داد که از جمله تبعات آن، شکل گیری پدیده نوظهور »تقلب علمی« و »سرقت علمی« بود 
کمیته های »اخالق علمی« و تدوین »منشور اخالقی« در سطح وزارت  کنترل آن، تشکیل  که برای 

علوم و دانشگاه ها بود.

نسبت معکوس کّمیت مقاله بر کیفیت آموزش در دانشگاه
تمرکز بیش ازاندازه بر تولید مقاله، به تدریس در دانشگاه آسیب زد. زیرا تدریس اثربخش، نیازمند 
برنامه ریزی و پژوهش است و تنها ارائه اطالعات و مسلمات1، هدف تدریس نیست. بلکه ایجاد 
قابلیت ها و مهارت های فرایندی و شناختی مانند حل مسئله، تفکر انتقادی، توانایی تجزیه وتحلیل، 
قضاوت، استدالل، ارتباط و دیگر مهارت های نیز در زمره اهداف دانشگاه هاست. حدود 20 سال 
کرده اند. ولی در عمل به رکود  کمیِت پژوهش، تحرک پیدا  که دانشگاه ها، از لحاظ افزایش  است 
رسیده اند. زیرا با فشار غیرمتعارف »تولید مقاله«، برای تعداد قابل توجهی از استادان، دیگر »آموزش« 
و »تدریس«، اولویت اول نیست و معمواًل، به اندازه ای که در جدول ارتقا به آن امتیاز کّمی داده شده، 

برایش وقت گذاشته می شود.
در بیشتر دانشگاه های ایران، تناظر یک به یکی بین اعضای هیئت علمی و تعداد دانشجویان 
گاهی چانه زنی می شود و برای اعضای هیئت علمی  که روی همان هم،  دکتری برقرار شده است 
با مرتبه های مختلف، سهمیه های افزایشی تعیین می شود. وقتی 50- 60 ساِل پیش، تب ورود به 
بودند  کمال طلبی  افراد معدود و  بود،  زیاد  گرفتن مدرک، در همه جای جهان  و  دوره های دکتری 
امتیازهای زیادی هم به طور  یادگیرِی خود،  کردن عطش  ارتقای فردی و سیراب  بر  البته عالوه  که 
طبیعی کسب می کردند که مهم ترینشان، رسیدن به مرجعیت علمی و اجتماعی و تضمین شغلی 
در باالترین مرتبه بود. ولی به دالیل تغییرات همه جانبه در تمام مناسبات، این هیجان در دنیا، 

ایده   .)1959( کارل.  یاسپرس،    .1
و  پارسا  مهدی  ترجمه  دانشگاه. 
انتشارات   .)1395( پارسا  مهرداد 

ققنوس.
2. Facts/ Factual Knowl-
edge

تمرکز بیش ازاندازه بر تولید 
مقاله، به تدریس در دانشگاه 

آسیب زد. زیرا تدریس 
اثربخش، نیازمند برنامه ریزی 

و پژوهش است و تنها ارائه 
اطالعات و مسلمات، هدف 
تدریس نیست. بلکه ایجاد 

قابلیت ها و مهارت های 
فرایندی و شناختی مانند حل 

مسئله، تفکر انتقادی، توانایی 
تجزیه وتحلیل، قضاوت، 

استدالل، ارتباط و دیگر 
مهارت های نیز در زمره اهداف 

دانشگاه هاست. 
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فروکش کرده است و البته صندلی های بهترین دانشگاه های دنیا، با بهترین های جهان پر می شود و 
ارتقای عملی آن جوامع، این چنین تضمین می شود.

که در پژوهش های دانشگاهی پیش آمده،  گواری  فقدان اخالق، در خیلی از اتفاقات بد و نا
که آئین نامه ها می خواهند او را ببرند و در حقیقت،  تجلی یافته است. دانشجو می رود به سمتی 
گاهی بهره  گاهی مستأصل می شود و  به خاطر مقاله، اسیر است. در این میان، استاد راهنما هم 
مستعدشدن  شرایط،  این  همه  حاصل  و  است  فشار  اهرم  گاهی  و  است  معترض  گاهی  می برد، 
اخالق  از  بخشی  این ها  است.  علمی  فساد  و  تقلب  و  دورویی  میزبانِی  برای  دانشگاهی  جامعه 
پژوهش است. یادگرفتن و متخلق شدن به اخالق پژوهش، محصول درس و آزمون و منشور نیست، 
بلکه بر اثر تعامل های سازنده، عملی و توجه به ریزه کاری های ظریف، آموخته شده و در افراد نهادینه 
که طی دو دهه اخیر پیش آمده، جای این آموزش ها و اخالقیات را، قواعد  می شود. ولی در شرایطی 
قواعد،  است.  گرفته  قیمتی،  هر  به  »مقاله«  تولید  برای  بی پشتوانه  آیین نامه های  و  گیر  دست وپا

بسیاری از دانشگاهیان را توجیه گر کرده و حساسیت های اخالقی را کاهش داده است.

تولید انبوه »علم«
کید بر تولید انبوه به اصطالح »علم« که نمودش در ایران، با »مقاله« شناخته می شود، بهانه ای برای  تأ
گیر بر زندگی دانشگاه شده است که با »ایده« شکل گیری آن منافات دارد و  تحمیل مقررات دست و پا
ساخته دست نظام آموزش عالی در ایران معاصر است و هیچ دولت متخاصم خارجی، در آن نقش 
که در آزمایشگاه ها الزم  نداشته است! یک موقع می گوییم تحریم های ظالمانه باعث شده موادی 
است، به دست پژوهشگران نرسد که حرف درست و موجهی است. همچنین مشکل دسترسی به 
منابع، حضور در کنفرانس های بین المللی، شرکت در نشست های علمی و آموزشی، پرداخت حق 
عضویت ها و خالصه تعامل با جهان، تحت تأثیر آن ها آسیب دیده و دچار محدودیت شده است. 
که هر چه بیشتر  که نباید تحت تأثیر شرایط بیرونی مانند تحریم قرار بگیرد؟ چه شده  ولی اخالق 
گذاشته می شود، »تقلب«های علمی بیشتر می شود و زشتی آن هم از بین  کنترلی و نظارتی  قواعد 
گذاشته شده، یکی از عوامل  که برای فارغ التحصیلی اش  رفته است؟ دانشجوی دکتری با قوانینی 
مؤثر تولید انبوه علمی و از دالیل افزایش ظرفیت های دوره های دکتری است. وقتی در دانشگاهی، 
تا 13 دانشجوی دکتری داشته باشد، وقتی اعضای  با ده ها توجیه، می تواند هم زمان 12  استادی 
که دارای پست های مدیریتی باال در اینجاوآنجا هستند و از بسیاری مسئولیت های  هیئت علمی 
کار اجرایی خود را به بهترین وجه انجام دهند و هنوز استاد راهنمای  آموزشی معاف می شوند تا 
و  برای تبدیل شدن پژوهش  که زمینه  این است  و دکتری هستند، نشان دهنده  ارشد  دانشجویان 

مقاله و علم به کاالی تجاری، مهیا شده است.
ببرند!  و  کنند  و زود جمع  بیایند  افراد می توانند بدون طی طریق، دیر  که  یاد داد  انبوه،  تولید 
که فرهیخته باشند، درخطر انحطاط قرار می دهد و آن وقت  این نگاه به علم، انسان ها را هرقدر هم 
گاهی  که حفظ خود و شأنیت استادی، از اوجب واجبات می شود. حتی این نگاه افراطی،  است 
می تواند  سهمیه اش  تعداد  به  تنها  خود،  دانشگاه  قانون  طبق  کسی  که  است  این  توجیه کننده 
دانشجوی دکتری بگیرد. اما این داستان را می تواند در ظرفیت های متنوعی مانند پردیس ها و نظایر 
کمک به هموطنان، به ارائه خدمات خود در انواع مؤسسات  آن، پی بگیرد و اضافه بر آن، به خاطر 
آموزش عالی شهریه پرداز و غیرشهریه پرداز هم دانشجو بگیرد- البته تنها به خاطر یاری به مستمندان 
گروه آموزشی خود، دانشجویان  علم!- و بدین ترتیب، بعضی همکاران، تا چند برابر ظرفیت رسمِی 
دکتری را از »راهنمایی« خود، مستفیض می کنند و با رعایت شرط فراغت از تحصیل که معمواًل دو 
مقاله است، در سال 38 مقاله تولید می شود! این همه خدمات آیا، قابل اغماض است؟ آیا نباید 
چنین معجزه گری قدر ببیند و بر صدر نشیند؟ تازه این تنها تولید »علم« اصیل است و الزم است که 

کارشناسی ارشد آموزش  1.  در دوره 
مؤسسه های  از  یکی  در  ریاضی، 
آموزش عالی، طی سه سال متوالی، 
24 دانشجو تحت »راهنمایی« یک 
ابرانسان آن هم از رشته ای غیرمرتبط، 
داشته  ریاضی  آموزش  دانشجوی 

است.

کید بر تولید انبوه به اصطالح  تأ
»علم« که نمودش در ایران، 
با »مقاله« شناخته می شود، 

بهانه ای برای تحمیل مقررات 
گیر بر زندگی دانشگاه  دست و پا

شده است که با »ایده« 
شکل گیری آن منافات دارد و 
ساخته دست نظام آموزش 
عالی در ایران معاصر است و 

هیچ دولت متخاصم خارجی، 
در آن نقش نداشته است! یک 

موقع می گوییم تحریم های 
ظالمانه باعث شده موادی که 
در آزمایشگاه ها الزم است، به 

دست پژوهشگران نرسد که 
حرف درست و موجهی است.
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گاهی تعداد آن قدر زیاد  که  کارشناسی ارشد هم بدان افزوده شود  فداکاری در هدایت دانشجویان 
است که استاد محترم، حتی نام آن ها را نمی تواند به حافظه بسپارد2!

هست،  هم  مشورتی  و  علمی  شورای  چندین  در  دارد،  باال  مدیریتی  پست  که  هم زمان  یکی 
کتاب است، مقاله  مشاوره و راهنمایی دانشجویان را هم عهده دار است، مؤلف مشترک چندین 
پشت مقاله منتشر می کند و این فهرست باز است. در چنین حالتی، دانشجوی وی اخالق علمی را 
از چه کسی یاد بگیرد؟! وجه بارز چنین استاد بالقوه ای برای یک دانشجو، زرنگی استادش می شود! 
کنم تا  که همه جا هست! و من چه  عجب آدم زرنگی است! عجب آدم باعرضه ای است! شگفتا 
کنم؟! درحالی که چنین همه جا بودنی، عیب است و باید اصالح شود. درصورتی که  راه او را دنبال 
در جامعه دانشگاهی، وضع به جایی رسیده که کم کم، این ها فضایل به حساب آورده شود؛ فضایلی 

که اخالق علمی را به نابودی کشانده است.
مهم این است که اخالق علمی، طوری در استادان نهادینه شود که در آن ها، دغدغه ایجاد کند 
که حقی را در خطر ضایع شدن  کنند  و به آن پایبند شوند و تنها زمانی از ابزارهای نظارتی استفاده 
که مبتکر آن  که به ویژه، مربوط به دانشجویان دکتری و استادان تازه کار است. با این توجه  می بینند 
که با دانشجو، جز حفظ حقوق انسانی،  ابزارها، همان استادان دغدغه مند و با تجربه ای هستند 
گذاشته شده  اشتراک منافعی نداشته باشند. درصورتی که در حال حاضر، قاعده این هرم برعکس 
که هر چه تعداد  است و اگرچه استادان از آیین نامه ها ترسانده می شوند، تجربه نشان داده است 

موارد کنترلی/ نظارتی افزایش یابد، دور زدن آن راحت تر می شود.

مدرک فروشی
این  ایران، روزبه روز بحرانی تر شده و تالش می شود جلوی  بحث مدرک فروشی و تقلب علمی در 
که چرا در مورد علت یابی آن، پژوهش نمی شود؟  گرفته شود. ولی تعجب در این است  بداخالقی 
آیا وقتی که روی پایه های پل ها نوشته می شد »پایان نامه...«، پیش بینی این روز محتمل نبود؟ آیا 
که پدیده ای در حال شکل گیری است؟ به ویژه آن که الزم است به این نکته مهم  نمی شد حدس زد 
کارها را می کنند، آدم های توانمند و بیکارند! دکترهایی  که دارند این  کسانی  که  عنایت داشت 
آدم های  ندارند!  را  متنوع  کارهای  شروع  برای  کافی  مهارت  ولی  دارند،  مدرک  و  سواد  که  هستند 
که ارائه خدمات،  ناتوان نمی توانند ظرف دو هفته، برای دیگری پایان نامه یا رساله بنویسد! االن هم 

پیشرفته تر شده است. نمونه زیر، معرف است:

یکی هم زمان که پست 
مدیریتی باال دارد، در چندین 
شورای علمی و مشورتی هم 
هست، مشاوره و راهنمایی 
دانشجویان را هم عهده دار 

است، مؤلف مشترک چندین 
کتاب است، مقاله پشت مقاله 

منتشر می کند و این فهرست 
باز است. در چنین حالتی، 

دانشجوی وی اخالق علمی را 
از چه کسی یاد بگیرد؟! 
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تجزیه وتحلیل همین یک تبلیغ، نشان می دهد که تناظر اعجاب آوری بین شرح خدمات وعده 
داده شده در آن و جدیدترین آئین نامه های پژوهشِی آموزش عالی، برقرار است. یعنی عالوه بر انجام 
کردن اسالیدهای جلسه دفاع، زندگی  »از صفر تا صد!« علم و تولید و مدرک و همه و همه تا آماده 
کادمیک دانشگاهیان را هم تحت سیطره خود گرفته است و مگر می شود که همه این ها، تصادفی  آ
و رازآلود و سربه مهر باشد؟ در همه جهان، کم وبیش آشفتگی هست و نمی گویم فقط در ایران است، 
ولی فریاد این که »بگیریم و ببندیم و منفصل از خدمت کنیم«، به مضحکه و تبدیل شده است. این 
افراد همه جا هستند و همان طور که در این تبلیغ قیدشده، از »فارغ التحصیالن ممتاز و نخبه برترین 
دانشگاهی  نظام  همین  دست پرورده های  و  نیستند  بیگانه  این ها  هستند.  کشور«  دانشگاه های 
هستند که در آن، بی اخالقِی علمی عادی شده است. وقتی حساسیت جامعه علمی به بی اخالقی 
که وزن »ثواب و عقاب« اندازه  از بین برود و برای بی اخالقی، توجیه های اخالقی آورده شود، انگار 

گرفته شده و به ازای آن ها، امتیاز یا جریمه ای کّمی تخصیص داده می شود.

سخن پایانی
کالفه کننده و علیل کننده شده است. در جامعه  عدم تعادل ها در جامعه علمی- پژوهشِی ایران، 
به  جایی  است  الزم  می کنیم!«.  درو  طوفان  و  کاشته ایم  »باد  به قول معروف  که  انگار  دانشگاهی، 
که یک درجه انحراف،  خودمان نهیب بزنیم و برگردیم و به تصحیح اشتباه هایمان بپردازیم. بدانیم 
به سرعت باز می شود و همان آتشی می شود که در نیستان می افتد! در حال حاضر، آموزش عالی در 
بخش هدایت دوره دکتری، تولید مقاله، دفاع از پروپوزال، امتحان زبان و سایر مقررات، اخالقیات 
قابلیت های  خودساخته،  چک لیسِت  یک  طبق  و  است  کرده  آیین ها  و  مناسک  به  تبدیل  را 

دانشجویان و »کفایت دستاوردهای پژوهشی« آنان را با عدد، تعیین می کند!
شکل گرایِی غالب در آموزش عالی ایران، خیلی افراطی شده و از نوع پوزیتویستی/ تحّصلی اش 
نیز، خیلی فراتر رفته است. زیرا در نگاه تحصلی، تمرکز بر اجزا و کنترل آن هاست تا از جمعشان، یک 
کِل به ظاهر منسجم تولید شود. ولی این فرم گرایی هم بدون رسیدن به نتیجه، دائم در حال تغییر 
است و دانشجو در میانه راه تحصیلی اش، با تغییر قاعده بازی مواجه می شود! این چه نوع اعتالیی 
که در آن، روح و روان دانشجو و استاد، تحت تأثیر قواعد عمدتًا سیاستی، آسیب می بیند و  است 
روحیه خصمانه و انتقام جویانه در آن ها شکل می گیرد؟ قوانین آموزشی- پژوهشی دانشگاه ها، گاهی 
کیفیت پژوهِش انجام شده توجه شود، به تطابق آن با قانون می انجامد. معلوم  که به  به جای آن 
گرفته شده یا این ابتکارها، در چه ذهن هایی بارور شده است؟ آیا افرادی  نیست این الگوها از کجا 

که چنین دیگران را به زنجیِر قواعد کشیده اند، در اسارت این بندها، علم و معرفت تولید کرده اند؟
کیفیت غلبه نیافته بود و خردورزی و اندیشه ورزی، هنوز در دانشگاه ها  کمیت بر  که  تا زمانی 
مقبولیت داشت و تا حدودی، استقالل و ماهیت آزادی خواهانه دانشگاه، جای خود را به مناسک 
کارهای اصیل انجام می شد. ولی با  گزینش و ارتقا و ترفیع و فارغ التحصیلی و نظایر آن نداده بود، 

غلبه مناسک پژوهشی، روند جایگزینِی کیفیت با کمیت در آموزش عالی، سرعت گرفت!

عدم تعادل ها در جامعه علمی- 
پژوهشِی ایران، کالفه کننده 
و علیل کننده شده است. در 
جامعه دانشگاهی، انگار که 

به قول معروف »باد کاشته ایم 
و طوفان درو می کنیم!«. الزم 

است جایی به خودمان نهیب 
بزنیم و برگردیم و به تصحیح 

اشتباه هایمان بپردازیم. 
بدانیم که یک درجه انحراف، 

به سرعت باز می شود و همان 
آتشی می شود که در نیستان 

می افتد! 
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جست وجوی مرجعیت های نوین در میان دانشجویان ایرانی
رضا صفری شالی  ▪
گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی  ▪ استادیار 

▪  reza_safaryshali@yahoo.com

مقدمه
که مرجعیت یابی و الگوپذیری از عوامل مهم جامعه پذیری، تشخص و هویت یابی افراد و اجتماع است، انسان ها برای یافتن  از آنجا 
در  به وضعیتی مطلوب  برای رسیدن  »دیگران مهم«  با مشاهده  تا  الگو می پردازند؛  یا  »گروه مرجع«1  به جست وجوی  چنین هویتی 
خصوص انجام فعالیت های جدید، ایده کسب نمایند و در موقعیت های بعدی خود، از آن ها بهره جویند. »گروه مرجع گروهی است 
که فرد خود را با آن یکی می داند، اندیشه ها و افکارش را از آن می گیرد و همواره درستی یا نادرستی اندیشه ها و افکارش را با معیارهای 
که برای تبیین منابع تولید نگرش و رفتار و به کارگیری معیارهای خودسنجی و  آن می سنجد«؛2 مفهوم »گروه مرجع« از مفاهیمی است 
دگرسنجی به کار می رود.3 به نظر چارلز سینگر4 گروه مرجع گروهی است که فرد با عضویت یا عدم عضویت در چنین اجتماعی، آن را 
راهنمای خود قرار دهد؛5 ازاین رو، می توان گروه های مرجع را منبع الهام بخش برای شکل گیری نگرش ها، ارزیابی ها و رفتار افراد و مرجع 

اخذ هنجارها، اهداف و درنهایت الگویی برای همانندسازی با آنان دانست.

1. Reference Group

2.  ساروخانی، باقر )1370(؛ درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان: صص 305-306.
3. Merton, R. K. and A. Rossi, (1968), “Contribution to the theory of reference group behavior” p.p. 279-334 in Social theory and social struc-
ture, Edit. By Robert, K. Merton, New York, Free Press: p. 359.
4. Charles Singer
5.  Hyman, H. and Leanor Singer, H. (1968), Readings in Reference Group Theory and Research, New York, free Press.
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گروه های مرجع نقش بسیار مهمی در جامعه پذیری و ایجاد هویت اجتماعی افراد دارند؛ زیرا این 
کنشگران اجتماعی هستند و  که مبنای قضاوت و ارزیابی  گروه هایی هستند  گروه ها شامل افراد یا 
معمواًل رفتار، عقیده و نگرش آن ها مورد تقلید و استفاده دیگر گروه ها، بخصوص نوجوانان و جوانان 
ورزشکاران،  هنرمندان،  مانند  شناخته شده ای  اشخاص  شامل  عمومًا  الگوها  این  می گیرد.  قرار 
از  الگوگیری  با  افراد  دیگر  که  است  فرهنگی  و  مذهبی  علمی،  شخصیت های  سیاستمداران، 

شخصیت آن ها درصدد ثبات وجودی خود و کسب هویتی کاملی هستند.1
بخشی از جمله مهم ترین کارکردهای گروه های مرجع به شرح زیر است:

ارزشیابی  گروه مرجع،  الگوهای  با  را  و دیگران  رفتار خود  که فرد،  این معنی  به  ارزش سنجی، 
می کند و درجات درستی و نادرستی آن را درمی یابد2

گروه های مرجع نقش مؤثری در تعریف و تبیین اولویت ارزش های  دستوردهی و هنجارگذاری3 
اجتماعی و هنجارسازی اجتماعی ایفا می کنند.

نقش  و  می کنند  ارائه  جامعه  به  را  رفتاری  و  اجتماعی  الگوهای  مرجع  گروه های  الگوسازی. 
تعیین کننده ای در تربیت اجتماعی به عهده دارند. الگوها در جامعه، نقاط اتکای روحی و روانی 
با منشأ تشویش،  و  کنند  کم  را در جامعه حا آرامش  و  و ممکن است نشاط  افراد جامعه هستند 
کارکرد برای نوجوانان و جوانان، نقش  اضطراب و یا دوگانگی ها و تضادهای اجتماعی باشند. این 

کلیدی دارد و در فرآیند اجتماعی شدن،4 این الگوها مهم ترین کانون های مراجعه اند.
گروه های مرجع نقش واسط را بین نسل های مختلف ایفا می کنند و با انتقال  واسط بین نسلی. 
شکاف  و  گسست  از  جدید،  نسل های  به  گذشتگان  فرهنگی  میراث  و  افکار  باورها،  ارزش ها، 

نسل ها5 جلوگیری می کنند و یا آن را تعمیق می کنند.
که هویت اجتماعی را توسعه می دهند، هر شخصی به وسیله و از  هویت بخشی. به این معنی 
طریق محیط های مختلفی که به آن تعلق دارد و بدان رجوع می کند، هویت خود را توسعه می بخشد. 
یعنی می تواند تعریفی از آنچه به عنوان شخصی، فردی و اجتماعی است برای خود و دیگران ارائه 
که برای شخص،  کند. زیرا آنچه شخصیت اجتماعی نامیده می شود در واقع همان هویت است 

جایگاهی را در جامعه تأمین می کند و نوعی وحدت و انسجام به هستی و عمل او می بخشد.
 ایجاد اقتدار و انسجام. گروه های مرجع، منابع قدرت، اقتدار و نفوذ را در جامعه متراکم می کنند. 
قدرت های پراکنده و ذره ای که در جامعه توزیع شده است با تجمیع در نزد گروه های مرجع، تبدیل 
به قدرت های برتر و مؤثرتر می شوند. به همین دلیل، دولت ها تالش بسیاری را برای نزدیک شدن به 
کانون های مرجع به خرج می دهند تا بتوانند به نوعی در قدرت، اقتدار و نفوذ آن ها سهیم  گروه ها و 

باشند.
گروه »مرجع خودی و غیرخودی« تقسیم می شوند،  کارکردهایی، به دو  گروه های مرجع با چنین 
گروه های مرجع خودی را مثبت  که افراد آن، نظام های  در یک نظام اجتماعی پایدار، امید آن است 
و گروه های مرجع غریبه را منفی و غیرقابل تأسی بدانند. در این حالت نظام اجتماعی ثبات خود را 
گر در یک نظام اجتماعی گروه های خودی مشروعیت مرجع بودن را از دست  حفظ خواهد کرد. ولی ا
که در شرایط امروز جامعه ایران طیف  گروه های بیگانه خواهند بود؛ وضعیتی  بدهند افراد به دنبال 

دانشجو، بدان دچار می باشند.

۱. عوامل گذشته مرجعیت یابی دانشجویان ایرانی
کشور ـ به خصوص نسل جوان تحصیل کرده ـ بیشتر نهاد  گروه مرجع برای نسل جوان در  گذشته،  در 
کشور بود؛ به طوری که  انجام مطالعات میدانی در  گروه های مرجع بومی و سرآمدان  خانواده و دیگر 
برخی دانشگاه های کشور حکایت از آن داشت که والدین، اساتید دانشگاه و دانشجویان به ترتیب 
سه گروه مرجع اصلی و با گرایش باال هستند که از سوی دختران جوان پذیرفته شده اند و جوانان پسر 

1. سیادت، سید علی؛ همایی، رضا 
)1383(؛ بررسی الگوهای نوجوانان و 
جوانان 12 تا 20 ساله استان اصفهان، 
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 

سال چهارم، شماره 14.
2.  ساروخانی، پیشین: ص 306.

3. normative function
4. socialization
5. generation gap

گروه های مرجع نقش بسیار 
مهمی در جامعه پذیری و ایجاد 

هویت اجتماعی افراد دارند؛ 
زیرا این گروه ها شامل افراد یا 

گروه هایی هستند که مبنای 
قضاوت و ارزیابی کنشگران 

 
ً
اجتماعی هستند و معموال

رفتار، عقیده و نگرش آن ها 
مورد تقلید و استفاده دیگر 

گروه ها، بخصوص نوجوانان و 
جوانان قرار می گیرد. 
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گروه مرجع اصلی خود را به ترتیب شامل اساتید دانشگاه، همساالن و دانشجویان انتخاب  نیز سه 
می نمودند. به تعبیری، گروه های مرجع در میان جوانان در کشور، مراجع بومی بوده است؛ گروه مرجع 
گروه  هم  پسرها  می گرفتند،  قرار  دانشگاه  اساتید  و  هنرمندان  پس ازآن  و  بود  خانواده  دختران،  اول 

همساالن را مرجع اول خود می دانستند و به عبارت دیگر گروه مرجع در بین پسران درون نسلی بود1.
که  اما طی چندین دهه اخیر با توجه به تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه به خود دیده است در انتخاب الگوهای مرجع نیز به ویژه در بین نسل جوان و نوجوان با 
گروه های مرجع پیشین، با الگوهای نوینی  تغییر همراه بوده ایم؛ به طوری که  امروزه با دگرگونی در 
گذشته می باشند. در  از الگوهای  که متفاوت  در مرجعیت یابی نسل های جدید روبه رو هستیم 
گروه های مرجع غیربومی مواجه هستیم  گروه های مرجع بومی به سمت  این شرایط، با چرخش از 
رفتارهای غربی  تقلید و شبیه سازی  و  آنان  ارزش ها و هنجارهای  ی تغییر  از رو را  که می توان آن 
معنادار  به طور  دانشجو  دختران  همچنان،  که  می دهد  نشان  بررسی های  البته  کرد؛  مشاهده 
گروه های مرجع  گرایش پسران به  گروه های مرجع بومی دارند، در مقابل  گرایش بیش تری نسبت به 
غیربومی با اختالف معنادار بیش تر است. این پدیده را که در سطحی ترین ُبعد ممکن یعنی تقلید 
از فرهنگ  از ارزش های جوامع غربی در سبک زندگی و در مقابل عدم نفوذ به الیه های دیگری 
آن جوامع نظیر نظم، تالش و پشتکار، سخت کوشی و... صورت می پذیرد، باید به عنوان معضلی 
کرد که می تواند پیامدهای نامطلوبی نظیر بحران های هویتی جوانان،  مهم برای جامعه ایران تلقی 
با  نامأنوس  گروه های  شکل گیری  و  اجتماعی  پایبندی های  کاهش  اجتماعی،  ی های  کج رو

فرهنگ جامعه را به همراه داشته باشد.
گروه  در  دانشجو  جوانان  خصوصًا   – جوانان  وجود  به  بسته  جامعه  هر  آینده  آنکه  به  توجه  با   
سنی 18 تا 29 سال- است، لذا الزم است به تغییر و تحوالت جمعیتی و از آن مهم تر به وضعیت و 
که مطرح می شود و همچنین تغییرات نگرشی آن ها توجه بیشتری شود.  مسائل جدیدتر اجتماعی 
که با بررسی های یک دهه پیش متفاوت  دانشجویان نیاز به بررسی و شناسایی جدیدتری دارند 
کشور تغییرات  است. با توجه به اینکه در طول این چندسال سیاست های فرهنگی و اجتماعی 
گروه مرجع دانشجویان و آبشخور فکری  اساسی را از سرگذرانده است، بررسی نگرش و شناسایی 
کشور ما تعداد جوانان – خصوصًا  که در  آن ها با نگاهی متفاوت، الزم و ضروری است؛ از آن باب 
گاه  تعارض  جوانان تحصیل کرده- بیش ازپیش رو به افزایش نهاده است و شاهد نگاه متفاوت و  
که  فرهنگی نسل جوان با سنت های موجود و به عبارت دیگر برخورد دنیای قدیم و جدید هستیم 
کشمکش و سرگردانی های فراوان در نسل جوان شده است. در این دوره انتقالی، چه از نظر  موجب 
گروه  گاه  دچار سرگردانی و تنوع  کردار، جوان   تحصیل و شغل و چه از نظر مدل ها و الگوهای رفتار و 
گذشته متفاوت  که با نسل های  مرجع شده و مرجعیت یابی نوینی را در آن ها مشاهده می نماییم 

است؛ این موقعیت را حقایق دیگری به شرح زیر تقویت و تشدید کرده است:
که در جامعه وجود دارد و به طورکلی  تی  الف( حساسیت فوق العاده جوانان در مقابل مشکال

منطق عاطفی آن ها
ب( غوطه ور شدن با آرمان های بزرگ و داشتن اندیشه »ایده آلی« و سعی در فرار از واقعیت های 

موجود این دوره از زندگی که در صورت برخورد با موانع غیرقابل حل حالت بحرانی پیدا می کند.
ج( مشکالت تحصیلی و اقتصادی و مادی و برخی ناایمنی ها

کرده است و از  گاه  مستعد طغیان و تمرد  کلیه عوامل فوق جوان امروزی را نارضایتی نموده و  
این لحاظ وظیفه بزرگی بر دستگاه های برنامه ریزی و فرهنگی تحمیل می کند که جوانان را به بهترین 

وجهی کمک کند تا از میان این طوفان ها و بحران ها، خود را برای آینده بهتری، آماده سازند.
با  تا  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  موضوع  این  خصوص  در  بررسی  و  تحلیل  بنابراین 
بر این مبنا در نوشتار  گام برداشته شود.  بر این تغییر، در جهت اصالح آن  بازشناسی عوامل مؤثر 

1.  هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی 
گرو ه  )1395(، بررسی چرایی دگرگونی های 

مرجع در بین دانشجویان. فصلنامه فرهنگ 
در دانشگاه اسالمی، دوره 6، شماره 1 

)پایاپی 18(: ص 22-26

گروه های مرجع به دو گروه 
»مرجع خودی و غیرخودی« 

تقسیم می شوند. در یک 
نظام اجتماعی پایدار، امید آن 

است که افراد آن، نظام های 
گروه های مرجع خودی را مثبت 

و گروه های مرجع غریبه را منفی 
و غیرقابل تأسی بدانند. در این 

حالت نظام اجتماعی ثبات خود 
را حفظ خواهد کرد. 
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حاضر، در تالش هستیم دریابیم که امروزه چه عواملی بر گزینش گروه مرجع یا به تعبیری »مرجعیت 
یابی« از سوی دانشجویان به عنوان جوانان فرهیخته مؤثر است؟

۲. عوامل نوین مرجعیت یابی دانشجویان در ایران
در ایران اولین مطالعات درباره گروه های مرجع در ارتباط با مرجع شدن گروه های غربی نظیر گروه های 
»رپ و هوی متال« در دهه 1360 انجام شده است؛ این تحقیقات درصدد شناسایی عوامل درون زا 
که غرب با  و برون زای مؤثر بر تغییر مرجع ارزشی جوانان بوده و عمدتًا در این نقطه اشتراک نظر دارند 
کشور است.  حرکت های برنامه ریزی شده درصدد القای فرهنگ مصرف گرای خود در میان جوانان 
گروه مرجع بخشی از جوانان  البته غرب با عملیات روانی دقیق و در یک روند طوالنی موفق به تغییر 
در سال های دهه 1350 در کشور گردید که برای سال ها تأثیرات خود را بر نحوه نگرش و بینش جوانان 

خصوصًا جوانان تحصیل کرده این سرزمین باقی گذارد.
با وقوع انقالب اسالمی در کشور، شاهد دگرگونی در گروه مرجع طیف از دانشجویان، از گروه های 
غیربومی به گروه های مرجع بومی بودیم اما همچنان مرجعیت یابی از گروه های مرجع غربی، در میان 
کشور در دوران پس از انقالب  کم بر  دانشجویان شایع بود، اما به دلیل شرایط سیاسی ـ اجتماعی حا
و نیز جنگ تحمیلی هشت ساله در کشور، برنامه ریزان عرصه فرهنگی در کشور را مجال آن نبود که 
سازوکارهایی به منظور اصالح نگرش و مرجعیت یابی جوانان در کشور، اجرایی نمایند؛ در واقع پس 
از جنگ و در دوران سازندگی، دولت مردان ایرانی باید با ارج نهادن به مبنای نظری انقالب، حرکت 
اصالحی جامعه را به سوی حل معضالت موجود در جامعه سوق می دادند؛ اما به دالیلی متعدد 
کز تحقیقاتی و استراتژیک با روی آوردن به برنامه های وارداتی که  این امر اتفاق نیفتاد و در مقابل، مرا
از سوی سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می شد، روند 
گرایش به غرب و مدرنیزاسیون طی پیروزی انقالب اسالمی را مجددًا به راه انداختند  متوقف شده 
گرایش به غرب را برای قطار جامعه ایران فراهم آوردند. این بازگشت هرچند نسبی به  و ریل های 
گروه مرجع برای جوانان  ارزش های ماقبل انقالب موجب تبدیل طبقات اجتماعی باالی جامعه به 
شد که به عنوان هنجارفرستان و ارزش آفرینان، ارزش های جوامع توسعه یافتٔه غربی را به عاریه گرفته 

و در جامعه رواج می دادند.
کارآمدی جامعه در سطح اقتصادی که زمینه ساز با ارزش شدن ثروت در جامعه  از سوی دیگر نا
گروه مرجع مؤثر  که خود به طور مستقیم بر روی تغییر  را فراهم می کند، عالوه بر ایجاد نوعی نارضایتی 
است، زمینه را برای مقایسٔه اجتماعی در جهت ارزش های مادی و درنهایت مرجعیت ثروتمندان و 
سبک زندگی آنان که همان زندگی غربی است، فراهم نمود. عالوه بر این، انتقال نارضایتی اقتصادی 
کاهش مشروعیت نظام  به مسئولین و دست اندرکاران جامعه، زمینه را برای نارضایتی سیاسی و 

سیاسی فراهم نمود.
کنار عوامل زمینه ای مذکور، نباید از تأثیر مرجعیت غرب در ابعاد سیاسی غافل بود. کسانی  در 
که غرب را نقطٔه ایده آل قرار می دهند، آن را در همٔه ابعاد می پذیرند و یکی از این ابعاد، بعد سیاسی 
است که در آن شیؤه حکومتی موجود در غرب بدون هیچ پرسشی در ماهیت و چیستی آن، به عنوان 
تنها مدل حکومتی موردپذیرش قرار می گیرد و در قیاس با آن، حکومت و سیاست موجود در جامعه 
با همکاری و هماهنگی رسانه ای اعم از رسانه های داخلی و خارجی موردانتقاد قرار می گیرد و سعی 

در رد و طرد آن می شود.
بنابراین عدم برنامه ریزی در جامعٔه ایران یا بهتر بگوییم عدم وجود مکانیسم های الزم برای ایجاد 
تغییرات الزم در ساختارهای اجتماعی برای زندگی مناسب تر و تولید نرم افزارهای زندگی اجتماعی 
کنار پیشروی فزایندٔه غرب و داعیٔه جهان شمولی و  با فرهنگ دینی و ملی جامعه، در  متناسب 
جهانی شدن به همراه بهره مندی آن از ابزارهای قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی زمینه را 

عدم برنامه ریزی در جامعٔه 
ایران یا بهتر بگوییم عدم وجود 

مکانیسم های الزم برای ایجاد 
تغییرات الزم در ساختارهای 

اجتماعی برای زندگی مناسب تر 
و تولید نرم افزارهای زندگی 

اجتماعی متناسب با فرهنگ 
دینی و ملی جامعه، در کنار 

پیشروی فزایندٔه غرب و داعیٔه 
جهان شمولی و جهانی شدن به 
همراه بهره مندی آن از ابزارهای 

قدرت سیاسی، نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی زمینه را 

گیر شدن ارزش های  برای فرا
زندگی غربی و در مضیقه قرار 

گرفتن فرهنگ و اندیشٔه بومی 
فراهم نمود.
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برای فراگیر شدن ارزش های زندگی غربی و در مضیقه قرار گرفتن فرهنگ و اندیشٔه بومی فراهم نمود.
از جمله علل دیگری نیز که بر مرجعیت یابی جوانان تأثیرگذارند می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

الف( رسانه ها. واقعیت این است که رسانه ها می توانند در درازمدت ساختارهای ارزشی جامعه 
و  اینترنت  و  ماهواره ای  برنامه های  تلویزیون،  مثل  پدیده هایی  تأثیر  امروزه  چراکه  کنند؛  دگرگون  را 
شبکه های اجتماعی بر افکار عمومی و تغییر نگرش افراد به مسائل اجتماعی و فرهنگی از دیگر 
موارد وسیع تر و عمیق تر است؛ چراکه رسانه های جمعی در معرفی شخصیت های بزرگ و الگوسازی 
جهت دار برای نسل جوان مؤثر هستند و افرادی که از طریق رسانه های گروهی و خصوصًا برنامه های 

تلویزیونی جاذبه مثبت از آنان ارائه داده شده بیش تر به عنوان الگو مطرح هستند.
گذار، مردم در تماس با رسانه های دیداری و شنیداری مثل ماهواره  در بسیاری از جوامع در حال 
بدون توجه به تعلق خاطر فرهنگ ملی خود صرفًا دریافت کننده محصوالت فرهنگی هستند؛ به همین 
کوتاه و کم هزینه و با هدف قرار دادن مبانی  که از مسیری  دلیل، ماهواره به غرب این امکان را می دهد 
ارزشی و فرهنگی جوامع دیگر، آن ها را در حالت انفعال و بی تفاوتی قرار دهد. با توجه به جوان بودن 
جمعیت کشور، عالوه بر تأثیر شبکه های ماهواره ای بر نحوه نگرش جوانان به مسائل سیاسی، ما شاهد 
کشور نسبت به بسیاری مسائل از جمله مدل لباس و آرایش نیز  تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان 
هستیم؛ نکته قابل توجه در زمینه تغییر دیدگاه جوانان نسبت به نوع پوشش و آرایش آن ها، این است که 

الگوهای جمعی در جامعه بشدت در حال تضعیف و فردگرایی و توجه به خود، در حال رشد است.
در کنار ماهواره، سینما نیز نه تنها یک رشته هنری و یک سرگرمی که نوعی ابزار برای فرهنگ سازی 
نیز  و  به دلیل وجه هنری  آن  اثرگذاری  که  به خودی خود یک رسانه محسوب می شود؛ رسانه ای  و 
عامه پسند بودنش بسیار بیشتر از رسانه های شناخته شده دیگر است. تأثیر سینما بر اجتماع را نه تنها 
که در فیلم های سینمایی ظاهر  گرفت. بازیگرانی  که حتی نباید آن را نادیده  کرد  کتمان  نمی توان 
می شوند، توسط بسیاری از جوانان و مخاطبان سینما به عنوان الگوهای مرجع انتخاب می شوند و 

از رفتار و نوع پوششی که در فیلم ها دیده اند، تقلید می کنند و الگوبرداری می نمایند.
رسانه ها و به صورت خاص امروزه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان تکنولوژی 
جدید و نه صرفًا رسانٔه  تنها، بلکه در مقام یک کنشگر، اصلی ترین ابزار تعامالت اجتماعی انسان ها 
با حذف »زمان و مکان« محسوب می شود که با دگرگونی در مختصات زندگی، این تأثیرات به صورت 
همه جانبه وارد زندگی انسان ها شد و در واقع انقالب اطالعاتی و ارتباطاتی، سبب بروز تحولی عمده 

در ابعاد مختلف زندگی بشر در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردیده است.
به طورکلی، تأثیر رسانه بر مرجعیت یابی جوانان را می توان حداقل در موارد زیر عنوان نمود:

تعداد  در  جوانان:  به  الگو  به صورت  داستان  قهرمانان  زندگی  از  غیرواقعی  تصویری  ارائه 
که جذابیت  قابل توجهی از فیلم های تلویزیونی و سینمایی زندگی های بسیار پرتجمل و اشرافی 
زیادی برای جوانان دارد، نظیر خانه های کاخ مانند، وسایل زندگی لوکس و گران قیمت، اتومبیل های 
ل، وقت گذرانی های بیهوده و تفریحات غیرسالم نظیر قمار، مشروب خواری، مجالس رقص 

ّ
مجل

ذهن  به  دارند  قصد  فیلم ها  این  گویی  می شود.  گذاشته  نمایش  به  پرزرق وبرق،  مهمانی های  و 
و  آسایش  و سراسر  راحت  این گونه  کشورهای غربی  مردم در  اکثریت  زندگی  که  کنند  القا  جوانان 
کمی از آن جامعه ها دارد  آرامش است. حال آنکه این نوع زندگی ها اختصاص به درصد بسیاری 
کمتر  کشورهای خود هستند و  کوشش برای تأمین زندگی و پیشرفت  و اکثریت مردم در تالش و 
فرصت وقت گذرانی های بیهوده و اشتغال به تفریحات ناسالم را دارند. حاصل این گونه فیلم ها این 
است که جوانان کشورهای دیگر، به ویژه جوانان کشورهای درحال توسعه، به مقایسه نوع زندگی ها در 
کشورهای خود با آن زندگی های اشرافی پرداخته، دچار یأس و ناامیدی نسبت به آینده خود و گرفتار 
بدبینی و نفرت نسبت به جامعه و فرهنگ خود شده، احساس کمبود شدید در آن ها به وجود آورده 

و تمایل به ارزش ها و الگوهای غربی را باال می برد.

رسانه ها و به صورت خاص 
امروزه شبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی به عنوان 
تکنولوژی جدید و نه صرفًا 

رسانٔه  تنها، بلکه در مقام 
یک کنشگر، اصلی ترین 
ابزار تعامالت اجتماعی 

انسان ها با حذف »زمان و 
مکان« محسوب می شود 

که با دگرگونی در مختصات 
زندگی، این تأثیرات به صورت 

همه جانبه وارد زندگی انسان ها 
شد و در واقع انقالب اطالعاتی 
و ارتباطاتی، سبب بروز تحولی 

عمده در ابعاد مختلف زندگی 
بشر در حوزه های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
گردیده است.
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 بدآموزی های قهرمان فیلم ها به عنوان سرمشق و الگو: چون رفتار بازیگران فیلم های تلویزیونی 
و سینمایی از سوی غالب جوانان به صورت الگو و سرمشق مورد تقلید قرار می گیرد، الزم می آید 
در  تلویزیون  و  سینما  شود.  توجه  بودن  الگو  این  اهمیت  به  بازیگران  این  به  نقش ها  ارائه  در  که 
حقیقت شمشیری دو لبه هستند؛ زیرا ضمن اینکه آموزش های مثبت و به قصد اصالح و پرورش 
کرد، در همان زمان و حتی در یک برنامه ممکن  اجتماعی صحیح را می توان از طریق آن ها ارائه 
است بدآموزی هایی نیز وجود داشته باشد که تصمیم درباره تأثیر مثبت یا منفی آن برنامه، تصمیمی 
کشیدن هنرپیشه ها در فیلم ها  حیاتی و مهم است. بدآموزی دیگر، رفتارهای ویژه ای چون سیگار 
که سیگار کشیدن چاره و  در موارد ناراحت کننده، به نوجوان و جوان تماشاچی چنین القاء می کند 
درمان ناراحتی، عصبانیت، و غم و اندوه است. این الگودهی چنان در ذهن نوجوان و جوان رسوخ 
که بعید به نظر می رسد تبلیغات اجتماعی و بهداشتی بر ضد سیگار بتواند ذهن جوانان را  می کند 

نسبت به مصرف سیگار بدبین کند.
فرقه های مختلف ضاله  و  ادیان  و عرفان های نوظهور: در سال های اخیر پیروان  ب( جریان ها 
کاذب، برای  و منحرف از جمله وهابیت، شیطان پرستی و غیره و نیز برخی فرقه های عرفانی های 
کردن افکار جوانان به ویژه جوانان، بر فعالیت های  جذب هر چه بیشتر اعضای جدید و منحرف 
گروه ها  کشور افزوده اند. ترویج فرقه گرایی و ترویج خرافه پرستی از سوی برخی از  تبلیغاتی خود در 
کشور دارد؛ در واقع برخی در  در ایران نشان از یکی از اقدامات اساسی در راستای جنگ نرم علیه 
کشور درصددند تا با جذب جوانان به این گروه ها ضمن جداسازی آنان از دین مبین اسالم و مکتب 
گروه از پیروان این ادیان و فرقه های  گرایش های سکوالری در کشور هموار سازند. هر  تشیع راه را برای 
انحرافی، از سبک خاصی برای فریب جوانان استفاده می کنند؛ پیروان فرقه های عرفانی کاذب نیز با 
برگزاری جلسات خانگی، تالش می کنند بر جوانان تأثیر بگذارند؛ اما شیطان پرست ها بیشتر از طریق 
نمادهای خود که به نظر می رسد برای برخی جوانان جذابیت خاصی دارد، تالش کرده اند برای خود 

جای پایی باز کنند. 
ج( سبک و الگوهای زندگی غربی: ترویج سبک زندگی غربی و الگوهای مبتنی بر آن، از دیگر 
مدرن  جامعه  در  است.  اثرگذار  کشور،  در  دانشجویان  نوین  مرجعیت یابی  در  که  است  عواملی 
کنونی تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی متنوعی از قبیل ماهواره، ویدئو، سی.دی، رادیو، تلویزیون 
که از آن ها به جای  کشورهای غربی قرار دارد  و مطبوعات به عنوان ابزاری قوی و نیرومند در دست 
کشورها و ازخودبیگانگی جوانان استفاده  بهره برداری بهینه، در جهت مسخ فرهنگ و تمدن سایر 
فراهم  را  بین جوانان  در  بحران هویت  و مستهجن موجبات  مبتذل  الگوهای  ارائه  با  و  می نماید. 

می سازد.

۳. وضعیت کنونی مرجعیت یابی دانشجویان در ایران
کنونی مرجعیت یابی دانشجویان در  که ذکر آن رفت، بررسی وضعیت  متأثر از علل و زمینه هایی 
که امروزه الگوهای هویتی و مرجعیت نهادهای الگوساز دچار تغییر و دگرگونی  کشور نشان می دهد 

به شرح ذیل شده است:
1( تغییر ارزش ها و گرایش خانواده ها نسبت به گذشته

2( ترجیح نیازها و ارزش های روزمره در تطبیق با آرمان ها و تغییر سبک زندگی نسبت به گذشته 
در اثر الگوگزینی از جوامع مدرن و غربی

و..  اشعار  آهنگ ها،  تلویزیونی،  مجموعه های  فیلم ها،  محتوای  و  پیام  در  تحول  و  تغییر   )3
نسبت به گذشته

4( مادی گرایی و تنوع طلبی، سطحی اندیشی، تجمل گرایی و.. در اثر چشم و هم چشمی بین 
افراد و نفوذ در بنیان و اندیشه خانواده ها از طریق رسانه ها )داخلی- خارجی(

امروزه، نهاد خانواده مانند 
گذشته دیگر تنها گروه مرجع 

نیست و نقش منحصربه فرد 
را در امر جامعه پذیری جوانان 

ندارد. دسترسی فرزندان به 
اطالعات و دانسته ها بیش از 
والدین شده است. پدر دیگر 

تنها مرجع قدرت نیست.
اهمیت خرده فرهنگ ها و 

شیوه های جدید برای جوانان، 
زندگی درون خانواده را به 

چالش کشیده است. نسل 
جوان دیگر چندان خود را 

در چارچوب هنجارهای 
گذشتگان تعریف نمی کند و به 

دنبال گروه های مرجع جدید و 
الگوهای جدید زندگی برای خود 

است.
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5( مدرن شدن و بیرونی شدن الگوها و جایگزینی و قهرمان سازی از الگوهای مدرن )شهدا، 
رزمندگان، روحانیون، تغییر به هنرپیشه ها، خوانندگان، ستاره ها، ورزشکاران، مدل ها و..(

از  تعریف نسل های پیشین  به  بودن نسبت  نوین  و  به روز شدن  و  تغییر مفهوم روشنفکری   )6
مفاهیم.

7( درون نسلی شدن الگوگزینی نسل جدید و...
8( سیالیت، تغییرپذیری مداوم و موقتی بودن

9( دیجیتالی شدن
تغییر مداوم در گرایش به الگوهای متفاوت نشان از نوعی بی قراری، بی ثباتی و سیالیت دارد که 
چنانچه آن را مورد موشکافی قرار دهیم نشان می دهد این ناپایداری ناشی از عدم دستیابی به یک 
افق و پایگاه باثبات و روشن در اندیشه ها و آرمان های نسل جدید است. افراد و چهره هایی به طور 
کاذب برای نسل های جدید برجسته می شوند، اعم از چهره های ورزشی و  که عمومًا به طور  موقت، 
کاذب سیاسی و... حکایت از  یا جریان ها و چهره های فرقه ای و یا چهره های هنری و یا چهره های 
که ثبات و پایداری در الگوسازی وجود ندارد. در ضمن فضای دیجیتالی انفعال  این واقعیت دارد 
که چنین احساسی ندارند و به شکل  کنش پذیری ناخواسته ای را به فرد تحمیل و آن ها در حالی  و 
که همه چیز در  گرایش می یابند، در حالی  گمان معیاریابی درونی، به سوی این الگوها  کاذب و به 
گرفته است و فرد ناخواسته به آن پرتاب  کاذب و بر ساختگی و القایی شکل  فضای »ابهام آلود«، 
که در حقیقت فاقد هر نوع هویت و یا پایگاه  می شود. او در دنیای واقعی به دنبال الگویی می گردد 
حقیقی است، اما در دنیای ذهنی این افراد در نقش یک مرجعیت قابل قبول نقش یافته است. 
که مارک مدرن، نو و جدید دارد، ارزش و اهمیت پذیرش دارد و آنچه رنگ  گویی هر امر و یا پدیده ای 
گرچه اکثریت  کرد.  که بتوان به آن اتکا  گذشته و سنتی دارد، عاری از قابلیت هایی است  و بوی 
ک بر هویت، فرهنگ و آنچه خود دارند پافشاری و آن ها را برای خود یک ارزش و  جوانان این آب وخا
به آن احساس تعلق می کنند، اما در فضای دیجیتالی هر آنچه رنگ و بوی غیرمدرن دارد، چندان 
مورد اعتناء قرار نمی گیرد و با منادیان آن چندان احساس یگانگی و همانندی نمی شود. این گروه ها 
که به دالیل متفاوت متأثر از دنیای خیالی ساخته شده از موفقیت های عصر مدرن هستند، تحت 
کید بر عناصری از  تأثیر القائات جریان های رسانه ای و به ویژه جریان های روزمره گرا و مدرن گرا و با تأ
شاخص های بیرونی جهان جدید، ارزش های آن را برجسته و تمایل به آن را برای خود به عنوان یک 

الگو و یا سبکی از زندگی برگزیده اند.
اساسًا بر مبنای چنین تغییر و تحوالت در مرجعیت یابی نسل جوان است که امروزه، نهاد خانواده 
مانند گذشته دیگر تنها گروه مرجع نیست و نقش منحصربه فرد را در امر جامعه پذیری جوانان ندارد. 
دسترسی فرزندان به اطالعات و دانسته ها بیش از والدین شده است. پدر دیگر تنها مرجع قدرت 
نیست.1 اهمیت خرده فرهنگ ها و شیوه های جدید برای جوانان، زندگی درون خانواده را به چالش 
کشیده است.1 نسل جوان دیگر چندان خود را در چارچوب هنجارهای گذشتگان تعریف نمی کند 
که در جامعه  گروه های مرجع جدید و الگوهای جدید زندگی برای خود است، تا جایی  و به دنبال 
کمترین اتفاق نظر در زمینه فرهنگ عمومی نظیر معاشرت قبل از  میان جوانان و بزرگ ساالن شاهد 
گذران اوقات فراغت و رفتارهای مذهبی هستیم؛2 حتی در  ازدواج، ازدواج با خویشاوندان، نحوه 
برخی از زمینه های مراجع هنجاری جامعه شاهد چرخش جوانان از روحانیت به اقشار دیگری نظیر 

استادان دانشگاه، ورزشکاران، هنرپیشه ها و سایر گروه های مرجع هستیم.3
با استناد به موارد مذکور، می توان بر تغییر و چرخش هایی در مراجعیت یابی قشر جوان - خصوصًا 
و  خانوادگی  مذهبی،  دینی،  مرجعیت  از  چرخش  این  گذاشت؛  صحه  کشور،  در   - دانشجویان 
را برای  گروه ها، جوانان و نوجوانان بوده و نقش الگوسازی  از  که روزگاری مرجع بسیاری  فرهنگی 
است؛  یافته  تغییر  نوین(  الگوهای  نام  )با  دیگری  الگوهای  سمت  به  است  می کرده  ایفاء  جامعه 

1.  معیدفر، سعید )1387(، مشکل 
استقالل جوانان و تأثیر آن در نگرش های 

سیاسی آنان، مجموعه مقاالت و 
گفت وگوها »امروز و فردای جوان ایرانی«، 

تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه 
انسانی: ص 195.

تغییر مداوم در گرایش به 
الگوهای متفاوت نشان از 

نوعی بی قراری، بی ثباتی و 
سیالیت دارد که چنانچه آن 
را مورد موشکافی قرار دهیم 

نشان می دهد این ناپایداری 
ناشی از عدم دستیابی به یک 

افق و پایگاه باثبات و روشن در 
اندیشه ها و آرمان های نسل 

جدید است. 
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کالن، ایده آل و عام به مرجعیت های  گفت، امروزه مرجعیت از الگوهای  به تعبیری دیگر می توان 
خرد، موردی، متکثر و متنوع تبدیل شده است. این چرخش در الگوهای مرجعیت یابی داللت بر 
تأثیرپذیری الگویابی از نقش های اجتماعی پذیرفته شده و الگوهای رسمی و غیررسمی آن دارد. 
به عبارت دیگر افراد در مرجعیت یابی خود به دنبال ایجاد تناسب بین عالیق، مطلوبیت ها و سالیق 
خود در مرجعیت یابی با نقش های اجتماعی خود هستند و دیگر مرجعیت آرمانی و ارزشی تنها 
مرجع الگوسازی نبوده بلکه افراد بسته به نوع فعالیت حرفه ای، فضای تخصصی، و شغلی خود از 
مرجعیت های مختلف الگو می گیرند. در اصل تکثر در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی به 
تکثر در مرجعیت یابی و حرفه ای شدن فرایند مرجعیت یابی می انجامد؛ این امر به نوبه خود می تواند 
منجر به تعارض ها و تضادهای در مرجعیت یابی و الگوهای نوین شود که امروزه در حال تبدیل شدن 

به یک مسئله اجتماعی است.

4. جمع بندی و نتیجه گیری
که جامعه ما مانند جوامع  که با توجه به تحوالتی  گرفت  در یک جمع بندی این گونه می توان نتیجه 
دیگر به خود دیده است در انتخاب الگوهای مرجع نیز به ویژه در بین نسل جوان دانشجو با تغییر 
گذر از سنت به مدرنیته، ظهور تکنولوژی، سرعت در تبادل اطالعات، تبلیغات،  همراه بوده ایم. با 
گرایش ها و سالیق نوین در  گاهی یافتن نسبت به  از بین رفتن مرزهای بین افراد از طریق رسانه ها و آ
گاهی و آیتم های انتخاب در بین نسل  کاذب، آ بین افراد مشهور، جریان های نوظهور و تبلیغات 
کرده است و در نتیجه نسل جدید از  گزینش الگوهای مرجعیت یابی افزایش پیدا  جدید نسبت به 
بین الگوهای متنوع تری دست به انتخاب می زند. الگوهای مرجع به عنوان الگویی برای طرز افکار، 
رفتار، برخورد، پوشش، سنجش و... به شمار می روند و آنچه در ترویج بیشتر این الگوها نقش آفرینی 
می کند رسانه ها، نهاد آموزش وپرورش و دانشگاه ها، سازمان های فرهنگی و »دیگران مهم« هستند و 
گاه در خأل فضاهای رسمی، عرفان های نوظهور، جریان های رقیب متخاصم و... ورود پیدا می کنند. 
نوینی در مرجعیت یابی  الگوهای  با  به تغییرات فرهنگی و اجتماعی ما  با توجه  امروزه  در نتیجه 
نسل های جدید روبه رو هستیم که متفاوت از الگوهای گذشته مرجعیت یابی می باشند و الگوهای 
مرجعیت خود را از درون نسل خود انتخاب می کنند که داری ویژگی هایی مانند »درون نسلی بودن 
مرجعیت«، »سیالیت، تغییرپذیری مداوم و موقتی بودن«، »دیجیتالی شدن«، »مدرن شدن و بیرونی 

شدن الگوها«، »ترجیح نیازها و ارزش های روزمره در تطبیق با آرمان ها« می باشند.
که امروزه همه جوانان و دانشجویان به عنوان  کی از آن است  از سویی دیگر، نتایج این بررسی حا
گروه مرجع مستقیم موردبررسی در این نوشتار، از یک مرجع خاص پیروی نمی کنند؛ هر جوان دانشجو 
با توجه به ویژگی های روان شناختی و موقعیت اجتماعی تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. 
ولی در مجموع اکنون شاهد مرجعیت یابی در طیف نسبتًا وسیعی از دانشجویان هستیم. با توجه به 
گروه غیرخودی در میان جوانان تا حدودی وجود دارد؛ به عبارتی جوانان تمایل  گرایش به  آنکه میزان 
به شدت زندگی کشورهای غربی )خصوصًاً  در شکل سبک زندگی مصرف تظاهری( دارند و در این 
که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی باالتری برخوردار هستند، معمواًل  میان، جوانان دانشجویی 
گرایش بیش تری به این سبک داشته و نسبت به نمایندگان فرهنگی خارجی )ورزشکاران، هنرپیشه ها 
و  برنامه ها  تأثیر  تحت  گرایش  این  دیگر  سوی  از  دارند.  بیش تری  گرایش  خارجی(  نویسندگان  و 
تبلیغات رسانه هایی نظیر ماهواره، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی خارجی و شبکه های اجتماعی 
گروهی و خصوصًا برنامه های تلویزیونی  که از طریق رسانه های  نیز قرار می گیرد. به طوری که افرادی 
و ماهواره ای جاذبه مثبت از آنان ارائه شود؛ بیش تر به عنوان شخصیت و الگوی ایده آل دانشجویان 
تأثیرگذار هستند؛ بر این مبنا، مشاهده فیلم های خارجی از طریق ماهواره باعث شکل دهی و تغییر 

الگو و مرجع جوانان در انتخاب پوشش و آرایش غیرمتعارف و  گاه  ضدهنجار شده است.

2.   سعیدی، محمدرضا )1382(، تبیین 
کارکرد رابطه خانواده و جرائم اجتماعی، 

تهران، پژوهشکده خانواده.
3. عبدی، عباس و گودرزی، محسن 
)1378(، تحوالت فرهنگی در ایران، 

تهران، انتشارات سروش.
4. آزاد ارمکی، تقی و غفاری، غالمرضا 

)1383(، جامعه شناسی نسلی در ایران، 
پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد 

دانشگاهی: ص 22.

امروزه با توجه به تغییرات 
فرهنگی و اجتماعی ما با 

الگوهای نوینی در مرجعیت یابی 
نسل های جدید روبه رو هستیم 

که متفاوت از الگوهای گذشته 
مرجعیت یابی می باشند و 
الگوهای مرجعیت خود را 

از درون نسل خود انتخاب 
می کنند که داری ویژگی هایی 

مانند »درون نسلی بودن 
مرجعیت«، »سیالیت، 

تغییرپذیری مداوم و موقتی 
بودن«، »دیجیتالی شدن«، 

»مدرن شدن و بیرونی شدن 
الگوها«، »ترجیح نیازها و 

ارزش های روزمره در تطبیق با 
آرمان ها« می باشند.
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یابی قشر جوان- خصوصًا دانشجویان- می تواند  و دگرگونی در مرجعیت  این قبیل تغییرات 
کاهش تعلق ملی در میان افراد  عواقب نامطلوبی را برای جامعه به همراه داشته باشد و موجبات 
آن  دنبال  به  و  خارجی  کاالهای  به سمت  مصرف گرایی  اجتماعی،  انسجام  تضعیف  جامعه، 
تضعیف سیستم اقتصادی جامعه و... را به همراه داشته باشد؛ بر این مبنا، الزم است مسئولین 
فرهنگی و اجتماعی با رصد و شناسایی الگوها و ترجیحات جوانان، راهکارهایی به منظور مدیریت 

فرآیند مرجعیت یابی آنان بیایند.

۵. پیشنهادهای راهبردی
با توجه به عوامل تأثیرگذار بر انتخاب و تغییر الگوهای مرجع در بین جوانان، در ادامه، پیشنهادهایی 

در دو سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی ارائه می گردد:
الف( سیاست کالن

بررسی سیاست ها و برنامه های مرتبط با جوانان )به صورت اعم( و دانشجویان )به صورت اخص( 
کی از آن است بسیاری از اسناد و برنامه های ملی تدوین شده  در حوزه های مختلف سیاستی حا
در حوزه های مختلف زندگی جوانان )به ویژه اسناد تخصصی و منحصرًا مرتبط با جوانان( طی دو 
گذشته فقط در حد نظر باقی مانده و در مقام عمل به واقع نپیوسته اند، در این راستا نکته قابل  دهه 
کشور  که توسط سازمان امور اجتماعی وزارت  که در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی  تأمل آن است 
)1397( انجام شد، نشان می دهد که بخش قابل توجهی از جوانان نسبت به برنامه ها و سیاست های 
کشور مهاجرت  که در صورت مساعد بودن شرایط به خارج از  مسئولین ناامید بوده و تمایل دارند 

کنند. ازاین رو این موضوع نیازمند توجه و بازنگری در سیاست های و روندهای موجود است.
برای  مفید  و  سازنده  اشتغال  و  اقتصادی  فقر  زدودن  جهت  در  سیاست هایی  تدوین   -
کارآفرینی  دانشجویان، خصوصًا از طریق ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت و تقویت بخش 

دانشگاه ها
که افراد در آن با  - بازنگری در سیاست های آموزش و چگونگی جامعه پذیری افراد به گونه ای 
کنند.  کردن صحیح ارزش های دینی و بومی نوعی پایبندی عقالنی و قوی به آن را احساس  درونی 
لزوم  کردن  و نهادینه  برای جامعه و اعضای آن  به تعبیری دیگر؛ تعیین صحیح اهداف فرهنگی 

پایبندی به آن.
- اصالح سیستم اقتصادی جامعه در جهت رفع فقر، کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 
کنترل ارزشمندی روزافزون ثروت و مادیات و رواج  کنار آن جلوگیری از نیازآفرینی دروغین برای  و در 

ارزش های مادی در جامعه.
- تدوین اهداف و سیاست های فرهنگی صحیح جامعه منطبق بر ارزش های دینی و ملی و 

انطباق برنامه های اقتصادی و توسعه کشور بر این اهداف.
ب( برنامه ریزی

گاهی(  که افزایش تحصیالت )افزایش آ گروه مرجع نشان می دهد  نتایج مطالعات نگارنده در حوزه 
گروه های  گرایش آنان به  و سن )افزایش تجربه( جوانان )به طور اعم( و دانشجویان )به طور اخص( در 
مرجع متنوع و متکثر تأثیر دارد. ازاین رو به متصدیان مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می شود 
گروه های مرجع خودی در سنین پایین تر امکان پذیر و راحت تر خواهد  گرایش نوجوانان به  که تقویت 
بود و با باال رفتن سن و افزایش تحصیالت آن ها، و باوجود خأل مرجعیت و قهرمان سازی های داخلی 

و عوامل بازدارنده، پذیرش مرجع داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
گروه مرجع و مؤثرترین عامل جامعه پذیری برای  با توجه به این که الگوپذیری از والدین به عنوان 
پسران نوجوان نسبت به دختران تضعیف شده است، ازاین رو پیشنهاد می شود از طریق کانال های 
آموزشی و اطالع رسانی فرصت هایی به وجود آید تا با یادگیری رفتار متقابل دختران و خانواده هایشان 

 در پیمایش ملی سرمایه 
اجتماعی که توسط سازمان 

امور اجتماعی وزارت کشور 
)1397( انجام شد، نشان 

می دهد که بخش قابل توجهی 
از جوانان نسبت به برنامه ها 

و سیاست های مسئولین 
ناامید بوده و تمایل دارند که در 

صورت مساعد بودن شرایط 
به خارج از کشور مهاجرت 
کنند. ازاین رو این موضوع 
نیازمند توجه و بازنگری در 
سیاست های و روندهای 

موجود است.
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کارکرد، جاذبه و پویایی خانواده ها، جایگاه خانواده در بین نوجوانان )خصوصًا  و همین طور تقویت 
دو  به عنوان  همساالن  گروه  و  دانشگاهی  جامعه  هدف،  این  به  رسیدن  برای  شود.  تقویت  پسر( 
کمک و نقش چشم گیر داشته باشند. البته با توجه  گروه موردپذیرش نوجوانان و جوانان می توانند 
که سیاست های  کشور، پیشنهاد می شود  از جامعه دانشگاهی  تأثیرپذیری نوجوانان و جوانان  به 
که  فرهنگی و اجتماعی تدوین شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به گونه ای باشد 
کارکردهای خود را از طریق مسیرها و فرایندهای شناخته شده  کارکنان دانشگاه همچنان  اساتید و 
گروه مرجع جوانان  کان بتوانند  کما کنند تا  و مقبول فرهنگ عمومی جامعه ادامه دهند و تقویت 
باقی بمانند. الزم است در قالب سیاست گذاری فرهنگی و ارجاع موارد به »نظام های صنفی مرجع 
مهم«، از جمله معلمان، پزشکان و روحانیون به جنبه های الگوی خود در رفتارهای اجتماعی توجه 
گروه  داشته باشند و شرایط را برای تربیت اجتماعی نوجوانان مهیا سازند؛ به خصوص، عنایت این 

به ارزش ها که به عنوان یکی از ویژگی های مهم گروه های مرجع معرفی شده، حائز اهمیت است.
و  بومی  گروه های مرجع  به  کم تر جوانان پسر  گرایش  که  کید می گردد  تأ نگاه آسیب شناسی  از 
جدی  موردتوجه  است  الزم  و  هشداردهنده  مسئله ای  غیربومی  گروه های  به  آن ها  بیش تر  گرایش 
گروه ها و نهادهای جامعه پذیری  کارکرد  گیرد. بهبود  دست اندرکاران حوزه فرهنگی و اجتماعی قرار 
ارکان  و  نهادها  افراد،  مسئولیت پذیری  و  دولت  سوی  از  راهبردی  برنامه  نیازمند  اجتماع،  یک  در 

مختلف جامعه و اصواًل در قالب یک پروسه و فرایندی فرهنگی است.
گروهی داخل در ایجاد الگوهای رفتاری  سازمان های فرهنگی و اجتماعی با تعامل رسانه های 
مناسب می توانند نقش مؤثری را ایفا نمی نمایند. الزم است که سازمان های فرهنگی از طریق اجماع 
با یکدیگر و در قالب نشست های تلویزیونی و یا ساخت سریال های مناسب و برنامه های مستند از 
شخصیت های علمی و مذهبی با رویکرد معرفی الگوهای مناسب رفتاری برای گروه سنی نوجوانان 

دارای نقش مؤثر و تعیین کننده باشند.
که رابطٔه علمی و صنفی نزدیک با قشر نوجوان و جوان دارند )از جمله  سازمان ها و نهادهایی 
وزارتخانه های علوم و آموزش وپرورش، وزارت ورزش و جوانان، فرهنگسراها و...( در جهت ترویج 
غالب  هنجارهای  با  پیوند  ایجاد  و  اسالمی   - ایرانی  ارزش های  حفظ  با  داخلی  مرجع  گروه های 
گروه های چند  از نوجوانان و جوانان در قالب  ازاین رو دعوت  جامعه می توانند بسیار مؤثر باشند، 
نفره و راه اندازی تکنیک هایی »بارش افکار« با هدف شناسایی نیازها، مسائل و ترجیحات آنان در 

برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی بسیار مؤثر است
 باید شیوه های تربیتِی عوامل و نهادهای تربیت اجتماعی، از قبیل خانواده، مدرسه، رسانه های 
جمعی، مربیان دینی و... برای جذب جوانان و انتقال ارزش های دینی و ملی به آن ها مورد تجدیدنظر 
گیرند. احساس سردرگمی به لحاظ هویت اجتماعی ناشی از عملکرد نامناسب عوامل  جدی قرار 
تربیت اجتماعی، یکی از پارامترهای تعیین کننده در گرایش جوانان به الگوهای فرهنگی غیرخودی 
که از ناحیه جوانان، به منظور یافتن هویت اجتماعی جدید،  - ازجمله نوع پوشش و آرایش- است 
کنترل اجتماعی جوانان، تغییر و تحولی در  که در شیوه  صورت می گیرد. در همین زمینه الزم است 

جهت کنترل درونی و مشفقانه به جای کنترل بیرونی توأم با خشونت ایجاد شود.
ی 

ّ
برای مقابله با جریان ها و سبک زندگی غربی راه حل اساسی، اسوه سازی های مثبت دینی- مل

است. در جامعه اسالمی- ایرانی، اسوه های متعالی زیادی داریم، اما در طرح آن ها چندان موفق 
کنیم، جوانان در برخورد با انبوهی  کوتاهی  گر در طرح اسوه های برتر و متعالی خودمان  نبوده ایم. ا
که در عصر انقالب ارتباطات بر میزان آن ها همواره افزوده می شود و به راحتی  کاذب  از اسوه های 
قابل دسترسی هستند، بی دفاع شده اند و به دلیل ویژگی های جوانی و جذابیت این گونه برنامه ها 
منازعه  این  جریان  در  عبارتی  به  و  پذیرفت  خواهند  را  آن ها  به آسانی  داخلی،  برنامه ریزی  نبود  و 
که فضاهای خالی را شناخته و متناسب با خواسته خود آن ها  فرهنگی، رقیب همواره سعی دارد 

باید شیوه های تربیتِی عوامل 
و نهادهای تربیت اجتماعی، 

از قبیل خانواده، مدرسه، 
رسانه های جمعی، مربیان 

دینی و... برای جذب جوانان 
و انتقال ارزش های دینی و ملی 
به آن ها مورد تجدیدنظر جدی 
قرار گیرند. احساس سردرگمی 

به لحاظ هویت اجتماعی 
ناشی از عملکرد نامناسب 

عوامل تربیت اجتماعی، یکی 
از پارامترهای تعیین کننده در 
گرایش جوانان به الگوهای 

فرهنگی غیرخودی - ازجمله 
نوع پوشش و آرایش- است 
که از ناحیه جوانان، به منظور 

یافتن هویت اجتماعی جدید، 
صورت می گیرد. 
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کند و ازاین رو نبود برنامه ریزی فرهنگی، شرایط را برای فعالیت رقبا )خصوصًا جریانات رقیب  پر 
متخاصم( راحت تر می کند.

مرجع  گروه های  تغییرات  و  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل  خصوص  در  طولی  پژوهش های  انجام 
تدوین  جهت  الزم  داده های  می تواند  دانشجویان  بین  در  خاص  به صورت  یا  و  جوانان؛  بین  در 

سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دقیق و عملیاتی را فراهم آورد.
گروه مرجع محدود و مشخص  گروه ها به یک  کشور یا هر یک از زمینه ها یا اصناف و یا  نباید در 
گروه های مرجع ورزشی )فوتبالیست ها( تنها متکی  که مثاًل برای  و ثابت بسنده شود، )به این نحو 
کرد و در ضمن برای  گروه مرجع خاص خود را معرفی  به چند نفر نباشیم. باید برای سالیق مختلف 
گروه های مرجع نیز باید سیاست و برنامه فرهنگی با هدف جذب و جلوگیری از احساس طرد  خود 
گروه های مرجع همراه و همفکر با  اجتماعی وجود داشته باشد. پس باید در حوزه های مختلف، 
ارزش های جامعه تعریف شود و بدین ترتیب الگو و مرجع در همه زمینه ها وجود داشته باشد و در 
ضمن گروه های مرجع باید دارای جایگزین )و یا آلترناتیو( بوده که در مواقع بحرانی یا نیاز بتوان از آن ها 
بهره گرفت. لزوم برنامه ریزی درازمدت در این زمینه توسط سازمان های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی 
و تربیتی با توجه به وظایف محوله بسیار ضروری و حیاتی است، مثاًل وزارت ورزش و جوانان باید 
به شناخت استعدادها در تمامی نقاط کشور در حوزه های مختلف ورزشی بپردازد و امکان ارتقاء را 

برای همه فراهم آورند و بدین ترتیب نخبگان رشته های مختلف شناسایی شوند و معرفی گردند.
گاهی در بین مسئولین فرهنگی پیرامون نقش گروه های مرجع در جامعه و لزوم برنامه ریزی  ایجاد آ
برای آنان توسط مدیران ارشد عرصٔه فرهنگ کشور، که در راستای این مهم فعالیت می کنند، بسیار 
ضروری است، الزم است که وزارتخانه ها و سازمان های مسئول از حرکت شتاب زده و بدون پشتوانه 
علمی و جامعه شناختی بپرهیزند و در این راه باید اقدام به برنامه ریزی فرهنگی به صورت اصولی و 

هماهنگ نمایند.
که بدان باال پرداخته شد، باید  سازمان های مسئول جدا از مرجعیت سازی در شرایط حاضر 
همیشه آینده نگری را مدنظر داشته باشد و با ایجاد شرایط برای رشد و ترقی نسل جوان و جلوگیری از 
گرایش و حتی تمایل به مهاجرت، زمینه را برای ایجاد و تولید گروه های مرجع در حوزه های تخصصی 
هموار سازند. مثاًل وزارت علوم به صورت جّدی به حمایت از نخبگان در عرصه های مختلف علمی 
بپردازد و با تقویت »بنیاد نخبگان« و معرفی نخبگان و دستاوردهای آنان به جامعه، زمینه را برای 
سازمان  )خصوصًا  مذهبی  و  دینی  کانون های  دیگر  طرف  از  و  نماید  تقویت  داخلی  مرجع سازی 
کانون های فرهنگی( باید به صورت جّدی مسائل  تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه و مساجد و 
روز را در نظر داشته و از طریق ارتباط نزدیک با مدارس و دانشگاه ها و جامعه بتوانند از مسائل دینی 
گاهی یافته و در ضمن این نهادهای فرهنگی و ارزشی باید افرادی  مردم )علی الخصوص جوانان( آ
که آن ها بتوانند به سؤاالت  کنند،  با بنیه علمی قوی و متعهد در شقوق مختلف به جامعه معرفی 
و شبهات دینی نوجوانان و جوانان )که عمدتًا توسط جریان های فکری در شبکه های اجتماعی و 

ماهواره ای مطرح می گردد( پاسخ دهند.

گاهی در بین مسئولین  ایجاد آ
فرهنگی پیرامون نقش 

گروه های مرجع در جامعه و 
لزوم برنامه ریزی برای آنان 

توسط مدیران ارشد عرصٔه 
فرهنگ کشور، که در راستای 

این مهم فعالیت می کنند، بسیار 
ضروری است، الزم است که 

وزارتخانه ها و سازمان های 
مسئول از حرکت شتاب زده 

و بدون پشتوانه علمی و 
جامعه شناختی بپرهیزند و در 

این راه باید اقدام به برنامه ریزی 
فرهنگی به صورت اصولی و 

هماهنگ نمایند.
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مقدمه
دانشگاه عالوه بر آنکه مکانی برای انتقال دانش به نسل جوان است مکان تربیت )Bildung( آن ها نیز محسوب می شود. دانشگاه، صرفًا 
جایی نیست که در آن چیزی آموخته  شود، معرفتی به دست  آید یا تخصصی حاصل  گردد. در دانشگاه، انسان، آن گونه که انسان گرایی 
مدرن آن را تعریف می کند، پرورش می یابد. متأسفانه این نقش پرورشِی نهاد دانشگاه، به عنوان نهادی مدرن، غالبًا زیر سایٔه نقش 
که این نقش را از زیر آن سایٔه پنهان کننده به درآورم و دربارٔه ضرورت  کوتاه آن است  کار من در این نوشتار  آموزشی آن پنهان می شود. 
که آن  کنم  کنم. این نکته را باید همین جا در مقدمه بیان  که چنین نقشی را محقق می کند بحث  پرداختن مستقل به آن و ابزارهایی 
که نهادهای سنتِی تربیت، مثاًل خانه یا مدرسه، به  که از نقش پرورشی دانشگاه سخن می گوییم مرادمان آن پرورشی نیست  هنگام 
عهده دارند. پرورش در دانشگاه کاماًل با پرورش در نهادهای سنتی متفاوت است. نتیجٔه پرورش دانشگاهی تبدیل انسان به موجودی 
که ارزش آزادی را درک می کند و از آن، در جهت تحقق خود بهره می گیرد. درحالی که نتیجٔه پرورش  در نهادهای سنتِی تربیت  است 
گردن بگذارد و تحقق خود را به  که می داند باید برای حفظ نظم، بی چون وچرا به قواعد و هنجارهایی  تبدیل انسان به موجودی است 
نفع آن قواعد و هنجارها به تعویق اندازد. گردن گذارِی بی چون وچرا در نهاد دانشگاه به چالش کشیده می شود. ارزش اصلی در این نهاد 
نه انقیاد، بلکه آزادی است. دانشگاه سوژه هایی آزاد می پروراند و در برابر هر شکلی از تربیت که محصول آن چیزی جز انسان های منقاد 
نیست می شورد. پرورش دانشگاهی از مجرای شورش علیه انقیاد ممکن می شود. دقیقًا به همین دلیل است که برخی در ساختارهای 

تولید و مصرف فرهنگی دانشجویان در دانشگاه؛ نگاهی انتقادی
رضا صمیم  ▪
استادیار جامعه شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ▪

▪   reza.samim@gmail.com



131    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

اجتماعی و سیاسِی غیرآزاد، از اینکه نقش پرورشی دانشگاه در برابر نقش آموزشی آن بی اهمیت جلوه 
داده شود استقبال می کنند. پرورش دانشگاهی برای ساختارهای منقادکننده همیشه خطری جدی 
کید بر ضرورت احیاء و تبیین اهمیت نقش پرورشی دانشگاه  است. به همین دلیل نقد واقعی تأ
گر دانشگاه نتواند  گر به قیمت کم اهمیت جلوه دادن نقش آموزشی آن تمام شود. چراکه ا است حتی ا
کند هیچ آموزش اصیلی نیز رخ نخواهد داد. آموزش اصیل حداقل  آرمان های پرورشی اش را محقق 

در معنای دانشگاهی آن، آموزشی است که به سوژه های آزاد داده می شود. 

دربارٔه مفهوم فرهیختگی به عنوان ابزار درک نقش پرورشی دانشگاه
در معنای  فرهیختگی  فرهیخته.  به معنای مدرن  انسانی است  دانشگاه،  در  پرورش یافته  انساِن 
مدرن تخلق به اخالق مدنی و شهروندی، و تعهد به آزادی است. در این معنا فرهیختگی فقط ناظر 
کالس های دانشگاهی و توسط اساتید به دانشجویان  که در  به مجموعه ای از دانش ها و معرفت ها 
در  که  است  مدرن  ارزش های  از  مجموعه ای  از  بهره مندی  فرهیختگی  نیست.  می شود  منتقل 
که او با دیگر شهروندان برقرار می کند پدیدار  نهایت خود را در عمِل فرد فرهیخته و در نسبت آزادی 
که می توان بسیاری از انسان های خودآموخته را، به خصوص  می سازد. دقیقًا به همین دلیل است 
که بی نیاز به حضور در دانشگاه توانسته اند سرآمد معرفت و دانشی خاص  باشند  در ایران، یافت 
ولی نتوانسته اند در عمل و به معنایی مدرن فرهیخته باشند. یعنی نمی توان در عملشان نشانه های 
کار دشواری نیست.  تخلق به اخالق مدنی و شهروندی، و تعهد به آزادی را یافت. اثبات این نکته 
به  که ذره ای  به راحتی نشان خواهند داد  قرار دهید  روزمره  واقعی زندگی  را در موقعیت های  آن ها 

اخالق مدنی و آزادی تعهد ندارند. 
   نمی توان در معنایی مدرن فرهیخته بود بی آنکه تجربٔه حضور در دانشگاه به عنوان نهادی 
از سر نگذراند. در این معنا دانشگاه رفتن برای همه ضروری است چراکه مکانی مدرن  را  مدرن 
است و حضور در آن شرایط تبدیل ما به انسانی فرهیخته در معنایی مدرن را فراهم خواهد آورد. 
دانشگاه، به میانجی امکانات منحصربه فردی که در اختیارمان قرار خواهد داد، به میانجی آزادی ای 
که در نهادهای دیگری چون خانواده و مدرسه از آن ها عمومًا  کرد، آزادی ای  که نصیبمان خواهد 

محرومیم، ما را به انسان های فرهیخته تبدیل خواهد نمود.

تولید و مصرف فرهنگی به عنوان میانجی های تحقق نقش پرورشی دانشگاه  
پرورش دانشگاهی چگونه تحقق می یابد؟ به بیان دیگر چگونه و به مدد چه ابزاری دانشگاه می تواند 
کند؟ نقش پرورشی دانشگاه بیش و پیش از هر چیز به میانجی نهادهایی  نقش پرورشی اش را ایفا 
محقق می شود که در کنترل خود دانشجویان اند و آن ها در آن نهادها به کار تولید و مصرف فرهنگی 
می پردازند. تولید و مصرف فرهنگی تعبیری دیگر از تحقق خود است. دانشجو آن هنگام که می تواند 
تولید فرهنگی زده  به  کند دست  کرده محقق  فراهم  برایش  که دانشگاه  آزادی  را در بستر  خودش 
که در دانشگاه رخ  که هر تولید و مصرف فرهنگی ای  است. البته باید این نکته را در نظر داشت 
که  است  آرمانی  مصرفی  و  تولید  آن  نیست.  دانشگاه  پرورشی  نقش  تحقق  نشان دهندٔه  می دهد 
کنترل  که در نهادهای تحت  کنشگری باشد. تولید و مصرف فرهنگی ای  آزاد، انتقادی و همراه با 
دولت رخ می دهند، انتقادی نیستند و در جریان مشارکت عملی و جمعی دانشجویان رخ می دهند 
نسبتی با نقش پرورشی دانشگاه ندارند. یعنی نمی توان به میانجی آن ها دانشجویان را به سوژه هایی 
کنون تحقیقاتی که به تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه پرداخته اند این تفاوت  آزاد تبدیل کرد. تا
میان تولید و مصرف فرهنگِی آزاد و انتقادی با منفعالنه و غیر انتقادی را در نظر نگرفته اند. در نظر 
زمان  آن  دانشگاه  است.  مهم  دانشگاه  پرورشی  نقش  تحقق  میزان  ارزیابی  در  تفاوت  این  گرفتن 
که زمینه را برای فعالیت آزادانٔه  کمال به انجام رساند  توانسته است نقش پرورشی خود را تمام و 

انساِن پرورش یافته در 
دانشگاه، انسانی است به 

معنای مدرن فرهیخته. 
فرهیختگی در معنای مدرن 

تخلق به اخالق مدنی و 
شهروندی، و تعهد به آزادی 

است. در این معنا فرهیختگی 
فقط ناظر به مجموعه ای از 
دانش ها و معرفت ها که در 

کالس های دانشگاهی و توسط 
اساتید به دانشجویان منتقل 
می شود نیست. فرهیختگی 

بهره مندی از مجموعه ای از 
ارزش های مدرن است که 

در نهایت خود را در عمِل فرد 
فرهیخته و در نسبت آزادی 

که او با دیگر شهروندان برقرار 
می کند پدیدار می سازد.
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فرهنگی دانشجویان در فضای دانشگاه فراهم کرده است. عدم توفیق در فراهم کردن چنین زمینه ای 
نشان دهندٔه عدم توفیق در تحقق نقش پرورشی دانشگاه است. 

که به خصوص در ده سال گذشته بر روی تولید و مصرف  البته می توان از البه الی پژوهش هایی 
فرهنگی دانشجویان در دانشگاه ها شده چیزهایی برای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا دانشگاه 
کرد. پیش از آن  کند یا نه، پیدا  کامل نقش پرورشی اش فراهم  توانسته است زمینه را برای تحقق 
باید مختصری دربارٔه تاریخ تالش دانشگاه برای تحقق نقش پرورشی اش به میانجی زمینه سازی 
برای فعالیت های فرهنگی دانشجویی سخن گفت. دوران طالیی تالش دانشگاه برای ایجاد زمینه 
جهت فعالیت آزادانٔه فرهنگی دانشجویان سال های 1376 تا 1384 است. در این سال ها و پس از 
که در  راه اندازی معاونتی به نام معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
آن زمان وزارت فرهنگ و آموزش عالی نامیده می شد طرح راه اندازی کانون های فرهنگی دانشجویی 
کانون ها، معاونت فرهنگی به نهاد پشتیبان فعالیت های آزادانٔه  به تصویب رسید. با راه اندازی این 
داستان،  کتاب،  موسیقی،  فیلم،  مصرف  و  تولید  زمان  آن  در  شد.  تبدیل  دانشجویان  فرهنگی 
نقاشی، تئاتر و... از فعالیت های اصلی کانون های فرهنگی دانشجویی بود. آیین نامه ها هم به نحوی 
طراحی شده بود تا اداره این نهادها مبتنی بر اقتضائاتی صورت گیرد که دانشجویان مشارکت کننده 
در آن ها تعیین می کردند. جنب وجوش فضای دانشجویی در آن سال ها نشانه ای است بر موفقیت 
نسبی دانشگاه در ایجاد فضایی مساعد برای فعالیت آزادانه فرهنگی. متأسفانه این فضا پس از 
سال 1384 با تغییرات عمده مواجه شد. معاونت فرهنگی در این سال از نهادی حمایت کننده 
به نهادی تصمیم گیر و مداخله گر تبدیل شد. با تبدیل معاونت به چنین نهادی عماًل فضای آزاد 
فعالیت فرهنگی از میان رفت. از بین رفتن فضای آزاد فعالیت فرهنگی در دانشگاه مقارن شد با 
از محققان تصور می کنند جدیت یافتن  اینترنت در میان دانشجویان. برخی  از  گسترش استفاده 
فعالیت در فضای مجازی منجر به آن شد تا بسته شدن فضای آزاد تولید و مصرف فرهنگی آسیبی 
به نقش پرورشی نهاد دانشگاه وارد نکند. به بیان دیگر، امکان پذیری فعالیت مجازی در آن سال ها، 

فروبستگی فضای واقعی را جبران کرد. 
کوچ فزایندٔه دانشجویان به فضای مجازی در عمل منجر به استمرار  که     پاسخ به این پرسش 
که فضای مجازی،  آن است  واقعیت  نه اهمیت بسیار دارد.  یا  نهاد دانشگاه شد  پرورشی  نقش 
گیرد و در نتیجه فرآیند انتقادی خودتحقق بخشی  که در آن مشارکت واقعی صورت  فضایی نبود 
دانشجویان به واسطٔه تولید یا مصرف فرهنگی تکمیل شود. تبدیل دانشجویان به سوژٔه آزاد تنها و 
تنها از مجرای مشارکت واقعی و بدن مند آن ها در فعالیت های فرهنگی ممکن است. دانشگاه از 
سال 1384 به بعد ترجیح داد این فعالیت واقعی و بدن مند را محدود کند و این محدودیت هرچند 
کامل نقش  کام ماندن تالش برای تحقق  گسترش استفاده از فضای مجازی همراه بود ولی به نا با 
که فضای دانشگاه به فضایی سیاست زده  پرورشی نهاد دانشگاه انجامید. از این زمان به بعد بود 
تبدیل شد. در فقدان فعالیت های آزاد فرهنگی طبیعی بود که کنش های دانشجویی صرفًا معطوف 
کمتر رخ می داد. فعالیت های  که در سال های 1376 تا 1384  به اعتراضات سیاسی شود. اتفاقی 
اعتراضی و ثبات زدای سیاسی از مصادیق تولید و مصرف فرهنگی نیست. البته این بدان معنا 
فرهنگی  انتقادی  و  آزادانه  فعالیت های  جریان  در  که  آزادی  سوژٔه  به عنوان  دانشجو  که  نیست 
که دانشجویانی  این بدان معناست  برساخته شده است واجد هیچ مطالبٔه سیاسی ای نیست. 
که امکان مشارکت در فعالیت های فرهنگی آزادانه را ندارند از معدود فرصت های مشارکت صرفًا 
برای برهم زدن نظم موجود بهره می گیرند. آن ها درون فعالیت های فرهنگی آزادانه است که می آموزند 

چگونه می توان درون نظم و با حفظ قواعد، آزادی را تجربه کرد. 

دانشگاه آن زمان توانسته است 
نقش پرورشی خود را تمام و 

کمال به انجام رساند که زمینه 
را برای فعالیت آزادانٔه فرهنگی 

دانشجویان در فضای دانشگاه 
فراهم کرده است. عدم توفیق 

در فراهم کردن چنین زمینه ای 
نشان دهندٔه عدم توفیق در 

تحقق نقش پرورشی دانشگاه 
است. 
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جمع بندی
که در ابتدای تأسیس برای  راهکار اصلی، بازگشت معاونت فرهنگی و اجتماعی به نقشی است 
و  دانشجویی  آزادانٔه  فرهنگی  فعالیت های  از  پشتیبانی  و  حمایت  نقش  بود:  گرفته  نظر  در  خود 
فراهم کردن امکان مشارکت واقعی همه دانشجویان در فرآیند تولید و مصرف فرهنگِی نقادانه و فعال 
که سیاست های فعلی فرهنگی در دانشگاه نشان  در فضای واقعی دانشگاه. این در حالی است 
می دهد معاونت فرهنگی و اجتماعی چنین نقشی را ایفا نمی کند. ایفای چنین نقشی نه تنها در 
نهایت به تحقق کامل اهداف پرورشی دانشگاه به عنوان نهادی مدرن خواهد انجامید بلکه فضای 

سیاست زدٔه فعلی دانشجویی را نیز به فضایی پویا و متعهد به نظم مدنی تبدیل خواهد کرد. 
گسترده فرهنگی در فضای     برخی داده ها نشان می دهند علی رغم امکان پذیرشدن حضور 
یافته  تنزل   1384 تا   1376 سال های  با  مقایسه  در  دانشجویان  اجتماعی  نشاط  سطح  مجازی 
که آثار و پیامدهای مخرب خود را در ناتوان شدن دانشگاه  است. این تنزِل سطح نشاط اجتماعی، 
در تحقق اهداف آموزشی اش هم نشان می دهد تنها و تنها به دلیل فروبستگی عرصه فرهنگی در 
دانشگاه ها است. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر خود را نهاد 
حامی آزادی در فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی معرفی نکند به زودی به بخشی زائد در 
ساختار مرکزی مدیریت آموزش عالی در ایران تبدیل خواهد شد. ولی در غیر این صورت، یعنی 
که  که به حمایت بی چون وچرا از فعالیت های فرهنگِی آزادانه و نهادهای دانشجویی ای  در حالتی 
این فعالیت ها را در دانشگاه ها ممکن می کنند تبدیل شود به شکلی قدرتمند به حیات خود ادامه 
خواهد داد. تولید و مصرف فرهنگی دانشجویی به عنوان شاخص ترین نمونٔه فعالیت فرهنگی در 
دانشگاه، نیازمند سیاست گذاری نیست. برای فعالیت های آزادانه نمی توان و نباید سیاست گذاری 
کرد. این فعالیت ها به خصوص در ساختار جامعه و حکومت ایرانی تنها به حمایت و پشتیبانی 
کیفی دانشگاه تنها در پاسخ به این پرسش ممکن می شود:  سیاسی و حقوقی نیازمندند. ارزیابی 
که به دلیل ویژگی های منحصربه فردش به عنوان  دانشگاه تا چه اندازه توانسته است از آزادی هایی 
می توان  پرسش  این  به  پاسخ  برای  کند؟  دفاع  می دهد  دانشجویان  به  مدرن  اجتماعی  نهاد  یک 
کرد: دانشگاه تا چه اندازه توانسته است شرایط را برای درگیری و مشارکت  پرسش جزئی تری طرح 
می انجامد  آن ها  در  خود  تحقق  به  نهایت  در  که  آزادانه ای  فرهنگی  فعالیت های  در  دانشجویان 
نهادی  به عنوان  پرورشی اش  اهداف  توانسته  که  است  دانشگاهی  موفق،  دانشگاه  رساند؟  یاری 
کیفیت حیات اجتماعی و فرهنگی  کند  که بتواند ادعا  مدرن را تحقق بخشد دانشگاهی است 
دانشجویانش به پیش و پس از حضور آن ها در دانشگاه قابل تفکیک است. دانشگاهی که نتوانسته 
کند و آن ها را پس از فراغت از تحصیل همان گونه به  کیفیت این حیات را در دانشجویانش متحول 
که پیش از ورودشان به دانشگاه بودند دانشگاه واقعی نیست. به نظر می رسد  جامعه تحویل دهد 
کاراترین بستر تحول در دانشگاه عرصه هایی است که دانشجویان می توانند در آن ها به  موفق ترین و 
حیث فرهنگی و اجتماعی به هم پیوند بخورند، بر هم اثر بگذارند و از هم تأثیر بپذیرند. عرصه هایی 
که  انسان هایی  به  نبودند.  آن  از  پیش  که  می شوند  تبدیل  سوژه هایی  به  آن ها  در  دانشجویان  که 
متخلق به اخالق مدنی و شهروندی و متعهد به آزادی اند و تمام این ویژگی ها را در عمل اجتماعی 

خود پدیدار می کنند.

دانشگاه موفق، دانشگاهی 
است که توانسته اهداف 

پرورشی اش به عنوان نهادی 
مدرن را تحقق بخشد 

دانشگاهی است که بتواند ادعا 
کند کیفیت حیات اجتماعی 

و فرهنگی دانشجویانش 
به پیش و پس از حضور آن ها 

در دانشگاه قابل تفکیک است. 
دانشگاهی که نتوانسته کیفیت 
این حیات را در دانشجویانش 

متحول کند و آن ها را پس از 
فراغت از تحصیل همان گونه به 

جامعه تحویل دهد که پیش 
از ورودشان به دانشگاه بودند 

دانشگاه واقعی نیست. 
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قالب  در  را  خود  مطلوب  آرمان های  بتوانند  سیاسی  نظام های  آنکه  برای  است  راهی  آن  اجرای  و  فرهنگی  سیاست گذاری 
کنشگران جامعه منتقل سازند و در حقیقت وجه رؤیت پذیر، انضمامی، ملموس و محسوس امر  دستورالعمل هایی به تمام افراد و 
که از طریق آن امکان »اداره رفتار افراد« برای حکومت ها پدید می آید. بر این  فرهنگی در دو عرصه بایدها و نبایدها به حساب می آید 
که در طول سالیان دراز از  مبنا آنچه اهمیت می یابد بنیان های نظری و ریشه های فکری, اهداف و سیاست های فرهنگی است, 
سوی نخبگان و رهبران فکری تبیین شده است و بدین ترتیب قرار است به خط مشی هایی برای بهبود وضعیت فرهنگی متناسب با 
خواست حکومت تبدیل گردد. پس آنچه نقشه راه سیاست گذاری و جهت گیری ها و سویه های اصلی آن است از بنیان های معرفتی 
که هدایت فرهنگی جامعه از اهداف اساسی و نخستین حکومت  و فکری جامعه نشئت می گیرد. در نظام جمهوری اسالمی ایران 
که  که منبعث از ریشه های فکری خاصی است  کلی بر اساس اسنادی است  به حساب می آید, برنامه های فرهنگی و سیاست های 
کشور  که در اسناد باالدستی مانند مهندسی فرهنگی  کرد  به صورت عمده در آراء و اندیشه های امام خمینی )ره( می توان جست وجو 

متبلور شده است.
واقعیت این است که درباره فرهنگ، برنامه ریزی، سیاست گذاری و فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها با دیدگاه های مختلف و گاه 

متناقضی روبرو هستیم که به نظر می رسد حّتی در میان موافقان این آموزه ها نیز برداشت مشترکی وجود نداشته باشد.
گروهی به دلیل فهم و خاستگاه نظری خود، الگوی برنامه ریزی متمرکز را که مضمون بنیادین آن پیگیری هدف ها در سلسله مراتبی 
گروهی دیگر به دلیل  از طرح و برنامه های از باال به پایین و پیگیری مستمر و نظام مند است تا حصول هدف را مدنظر قرار می دهند، و 

کامی سیاست های فرهنگی در دانشگاه های ایران بنیان ها و عوامل نا
علیرضا محمدی ▪
دکترای سیاست گذاری فرهنگی ▪

▪  mohammadi135525@yahoo.com
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که به هدف گذاری حداقلی و پذیرش  را  خاستگاه نظری خود الگوی سیاست گذاری غیرمتمرکز 
کشور  کنونی  گفتمان  شرایط محیطی و مشارکت در برنامه ریزی توجه دارند را مورد تأیید می دانند. 
متمرکز بر نوع اول است. مهم ترین مؤلفه های این گفتمان که در اسناد باالدستی علی الخصوص سند 
مهندسی فرهنگی کشور متبلور شده است مبارزه با غرب زدگی و زدودن مفاهیم غربی، بازگشت به 
خویشتن اسالمی خویش و اجرای تام و تمام احکام الهی در همه شئون، سطوح و الیه های اجتماعی 

است که از اندیشه های امام خمینی )ره( منبعث می گردد.
بنابراین کنترل فرهنگ به مثابه سیاست گذاری فرهنگی، بیش از آنکه از گزینش سیاست گذاران 
کی از استلزام برآمده از فلسفه و غایت نظام سیاسی ایران در شرایط فعلی  فرهنگی خبر دهد، حا
است. غایت نظام اسالمی، ساختن انسان و جامعه طراز اسالمی- بنا به روایت شناخته شده مبتنی 
بر آراء امام خمینی )ره(- به منظور رساندن انسان ها به سعادت این جهانی و آن جهانی است. غایت 
مذکور بر دو مبنای اصلی استوار است؛ مبنای هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی 
که خود را در تئوری والیت فقیه به جهت حفظ نظام سیاسی  و به تبع غایات فوق غایت سیاسی 
متبلور می سازد. برای درک این مسئله که چگونه مبانی فوق به کنترل فرهنگ می انجامد می بایست 
کرد تا بتوان  که در قسمت مبانی بیان شد فهرست بندی  گزاره های اصلی این مبانی را همان طور 

به ضرورت ایجاد چنین سیاست گذاری های فرهنگی پی برد.

سیاسـت گذاری  معرفت شناسـانه  و  انسان شناسـانه  هستی شناسـانه،  محتـوای 
فرهنگـی در نظـام دانشـگاهی جمهـوری اسـالمی ایـران

1( خداوند قدرت مطلق است.
2( خداوند با ارسال رسل و کتب مقدس هدایت بشر را بر عهده آنان گذاشته است.

3( پیامبران و امامان نمایندگان خدای متعال در زمین هستند.
4( انسان در جست وجوی سعادت خویش است.

5( این سعادت دارای دو ُبعد مادی و معنوی و یا دنیوی و اخروی است.
6( انسان باید در آغاز نیازهای واقعی خود را بشناسد.

7( انسان به تنهایی و به صورت خود بنیاد قادر به تشخیص نیازهای واقعی خویش نیست.
کرده است،  8( نیازهای واقعی انسان را باید مرجع باصالحیتی که سعادت او را تعریف و مقّدر 

مشخص کند.
9( مرجع تشخیص نیازهای واقعی انسان، خداوند و انبیاء و امامان و نمایندگان آنان بر روی 

زمین هستند.
10( سعادت انسان مستلزم برآورده ساختن نیازهای واقعی )حق، خوب، صحیح( و بی اعتنایی 

به یا ممانعت از تحّقق نیازهای کاذب )بد، ناصحیح و باطل( است.
عملی  آموزه های  است،  سعادت  به  انسان  رهنمون  ازآنچه  ممانعت  یا  به  مبادرت  برای   )11

مشخصی وجود دارد که تکلیف انسان را مشخص می کند.
د تا پس از 

ّ
12( این آموزه ها عام و شامل اند و همه نیازهای انسان را در تمام مراحل )از پیش از تول

مرگ( در بر می گیرند.
کردن نیاز )تقاضا(های  کاالهای فرهنگی باید معطوف به برآورده  13( تولید، توزیع و مصرف 
کم  که این تقاضاها از منظر محتوای هستی شناسی و معرفتی حا خوب و به حق افراد جامعه باشد 

باید گذر داده شود.
14( انسان به صورت خودبنیاد و با عقل خود، قادر به تنظیم صحیح روابط اجتماعی و فرهنگی 

خود نیست.
کمه( ابزاری برای تنظیم روابط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است. کمیت )هیئت حا 15( حا

درباره فرهنگ، برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و فعالیت 
فرهنگی در دانشگاه ها با 

دیدگاه های مختلف و گاه 
متناقضی روبرو هستیم که 

به نظر می رسد حّتی در 
میان موافقان این آموزه ها 

نیز برداشت مشترکی وجود 
نداشته باشد. گروهی به دلیل 

فهم و خاستگاه نظری خود، 
الگوی برنامه ریزی متمرکز را که 

مضمون بنیادین آن پیگیری 
هدف ها در سلسله مراتبی 
ح و برنامه های از باال  از طر

به پایین و پیگیری مستمر و 
نظام مند است تا حصول هدف 

را مدنظر قرار می دهند، و گروهی 
دیگر به دلیل خاستگاه نظری 

خود الگوی سیاست گذاری 
غیرمتمرکز را که به هدف گذاری 

حداقلی و پذیرش شرایط 
محیطی و مشارکت در 

برنامه ریزی توجه دارند را مورد 
تأیید می دانند.
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که بتواند با توّجه به پیش فرض های  کمه( تنها هنگامی موفق است  کمیت )هیئت حا 16( حا
گون مطابق با این پیش فرض کالن  کالن هستی شناسانه و انسان شناسانه خود، و با تنظیم روابط گونا

به سعادت انسان ها مدد رساند.
کمه(، موّظف به تأمین سعادت انسان هاست و در برابر این وظیفه،  کمیت )هیئت حا 17( حا

بی طرف و خنثی نیست.
کاالهای فرهنگی ناحق و بد  کمه(، باید مانع تولید، توزیع و مصرف  کمیت )هیئت حا 18( حا
و ناصحیح باشد و در ازای آن باید عامل تولید، توزیع و مصرف کاالهای فرهنگی خوب و صحیح و 

به حق باشیم. )قاضیان، 1379، 125(
پیامدهای موارد فوق رهنمودها و سیاست گذاری های کاماًل روشن و واضح و آمرانه است. در این 
کامل  کاماًل در قامت مرشد و راهنمای  که  کمیت نه تنها از موضع بی طرفی خارج است  حالت حا
فرهنگی ایفای نقش می کند. بر این اساس فرهنگ خمیرمایه ای در دست سیاست گذاران است که 
که ماهیت پدیدارهای فرهنگی را به مانند شیئی  کسانی  قابل تبدیل به اشکال مختلف است، یا 
کمیت  که از سوی حا که قابلیت مهندسی و مکانیکی دارد. از این منظر فرهنگی  تصور می کنند 
الگوهای  ارزش های موجود در جامعه،  »بنابراین  اعمال می شود، سیاست پذیر است.  بر اجتماع 
ارزش های  که  کسی است  و دولتمرد موفق  و فکری، هدف اصلی سیاست گذاری است  رفتاری 
موردنظر خود را در فاصله زمانی معین )درست همان طور که در یک کارخانه برنامه ریزی می شود( در 
گر پس از مدتی مشاهده کنند که ارزش ها  ذهن مردمان تثبیت کند. کسانی که چنین می اندیشند ا
و رفتارهای موردنظر آن ها در جامعه تحّقق نیافته و حّتی مسیری عکس آن پیموده است، چنین 
کارآمد هستند. غافل از آنکه مفهوم  که سیاست گذاران و مدیران حوزه فرهنگ نا نتیجه می گیرند 
کشورهایی  و هویت امروزی فرهنگ در درون خود فاقد قابلیت برنامه ریزی به این معنی است. در 

که نهادهای دموکراتیک و ارتباط اندام وار مردم، جامعه مدنی و دولت به درستی جا نیفتاده است.

مفهوم پردازی معرفت شناسانه- جامعه شناسانه از سیاست های فرهنگی
نگاه به هر امری و ازجمله فرهنگ، تعیین کننده راهبردها و استراتژی ها و سازوکارها در ارتباط با آن 
خواهد بود. در حکومت ها و ساختارهای ایدئولوژیک سیاسی مختلف این نوع نگاه نیز متفاوت 
خواهد بود و درنتیجه رویکرد آن به موضوعات فرهنگی نیز در چارچوب نگاه ایدئولوژیک آن متفاوت 
خواهد بود. به نظر می رسد رویکرد به موضوعات فرهنگی در جمهوری اسالمی ترکیبی از ایدئولوژی 
کنون تعریف های مختلفی شده  ابتدای تولد آن تا از  محافظه کار و افالطونی باشد. »از ایدئولوژی 

است. دائره المعارف بین المللی علوم اجتماعی، ایدئولوژی ها را به چهار نوع تقسیم نموده است:
1( ایدئولوژی محافظه کار

2( ایدئولوژی رفورم یا اصالح گر
3( ایدئولوژی انقالبی

4( ضد ایدئولوژی.
ایدئولوژی محافظه کار تحت تأثیر حالتی تدافعی برای حفظ وضع موجود در زمینه های مختلف 
قرار دارد. ایدئولوژی اصالح گر یا رفورم، خواهان اصالح و رفورم است. ایدئولوژی انقالبی خواهان تغییر 
در نظام ارزشی وضع موجود است. ضد ایدئولوژی، ایدئولوژی ای است که بر اساس تعریف و گزینش، 
رفتارهای انحرافی ایجادشده را توجیه می کند.« )فاضلی، 158، 1392( به نظر می رسد ایدئولوژی 
کم بر تاریخ مطالعات برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی نیز نشان می دهد که همواره نزاع بین  حا
کالن فلسفی افالطونی و ارسطویی وجود داشته است و هم اکنون نیز وجود دارد. از منظر  دو دیدگاه 
افالطونی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی امری ممکن و ضروری است و در نظریه ارسطویی 
می توان آن را محدود و مشروط دانست. »ازنظر افالطون زندگی مردم باید تحت مجموعه ای سخت و 

نگاه به هر امری و ازجمله 
فرهنگ، تعیین کننده راهبردها 

و استراتژی ها و سازوکارها 
در ارتباط با آن خواهد بود. 

در حکومت ها و ساختارهای 
ایدئولوژیک سیاسی مختلف 

این نوع نگاه نیز متفاوت 
خواهد بود و درنتیجه رویکرد 
آن به موضوعات فرهنگی نیز 
در چارچوب نگاه ایدئولوژیک 

آن متفاوت خواهد بود. به نظر 
می رسد رویکرد به موضوعات 
فرهنگی در جمهوری اسالمی 

ترکیبی از ایدئولوژی محافظه کار 
و افالطونی باشد.
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انعطاف ناپذیر هماهنگ شود و ازنظر ارسطو دولت نباید عقاید و روش خاصی را به اتباع خود تحمیل 
کافی به افراد  کند. وظیفه دولت، حفظ و تقویت صناعات زندگی و همچنین دادن فرصت های 

برای شرکت در میراث فرهنگی بشر است«. )آشنا، 1384، 11(
در سطح ُخردتر و با ریزبینی بیشتر می توان بیان کرد که »نگاه فرهنگی به نظام علم، تحقیقات، 
که همواره  فناوری و به کارگیری واژه فرهنگ در نظام آموزش عالی و نهاد دانشگاه، آمیزه ای است 
واکنش های متفاوتی را در برداشته است. واقعیت این است که درباره فرهنگ، برنامه ریزی فرهنگی 
و کار فرهنگی در دانشگاه ها با دیدگاه های مختلف و گاه متناقض روبرو هستیم و حتی برای گروهی 
معنی و مفهومی مشخص ندارد. به نظر می رسد در میان موافقان این آمیزه نیز برداشت مشترکی 
که مضمون  گروهی به دلیل فهم و خاستگاه نظری الگوی برنامه ریزی متمرکز را  وجود نداشته باشد. 
بنیادیِن آن پیگیری هدف ها در سلسله مراتبی از طرح و برنامه های از باال پایین و پیگیری مستمر 
و  پیش فرض ها  دلیل  به  دوم  گروه  و  می دهند  قرار  مدنظر  را  است  هدف  به  حصول  تا  نظام مند  و 
که به هدف گذاری حداقلی و پذیرش شرایط  خاستگاه نظری الگوی »سیاست گذاری غیرمتمرکز« 
گروه سوم نیز ترکیبی از این دو الگو را موردحمایت  محیطی و مشارکت در برنامه ریزی توجه دارند و 
قرار می دهند و در پی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در چارچوب ترکیب دو الگوی قبلی 
هستند«. )ابراهیم آبادی، 1393، 125-124(. به نظر می رسد برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی 
گرامشی به نوع طبقه سوم  در جمهوری اسالمی ایران از تقسیم بندی نوع دوم است و راهکار هژمونی 

ق دارد که چیزی بینابین و درصدد تلفیقی از نوع اول و دوم است.
ّ
تعل

گفتمان  از  که  است  محافظه کار  ایدئولوژی  نوعی  آن  سازوکارهای  و  فرهنگی  سیاست های 
گفتمان، سّنت اسالمی به عنوان راه حلی برای  سنت گرایی ایدئولوژیک تشکیل شده است. در این 
گفتمان محصول فشارهای  مسائل جامعه و عصر مدرن به ایدئولوژی تبدیل شد. روی هم رفته این 
که احساس از ترس و ناامنی در بین شئون و طبقات سّنتی  جامعه مدرن و زوال جامعه سّنتی بود 
از  برخی  شیعه،  سیاسی  نظریه  چون  مختلفی  عناصر  از  مرکب  خود  گفتمان  این  می کرد.  ایجاد 
وجوه پاتریمونیالیسم سّنتی، برخی از عناصر مدرنیسم )پارلمانتاریسم(، نوعی مردم گرایی و اقتدار 
به عنوان  را  دموکراتیک  زندگی  شیوه  مدرن  جهان  ایدئولوژیک  سنت گرایی  است.  بوده  کاریزمایی 
دشمن اصلی قلمداد کرده است و به مظاهر مختلف تجّدد غربی تاخته است. این گفتمان به ویژه 
با پلورالیسم، جامعه مدنی، لیبرالیسم، سنت روشنگری غرب و نیز ناسیونالیسم ایرانی سر ستیز 
ارزش های سّنتی، نخبه گرایی  و اخالقی،  اجتماعی  انضباط  رهبری،  بر  مقابل  در  و  داشته است 
کید گذاشته است. گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک دو گرایش عمده را  سیاسی و کنترل فرهنگی تأ
در درون خود داشته است. این دوره موجب احیاء و تجدید سنت گرایی به عنوان ایدئولوژی مسلط 
کردارهای سیاسی ]و فرهنگی[ در  گردید. در این حالت، زندگی و  در مقابل ایدئولوژی های مدرن 
اساس  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  می یابد.  خاصی  تعین  ایدئولوژیک  سنت گرایی  گفتمان  درون 
از تصویب قانون اساسی، ترکیبی  گرفت. پس  کاریزمایی- سّنتی امام خمینی )ره( شکل  اقتدار 
گفتمان سنت گرایی  کاریزمایی و سّنتی در نهاد والیت فقیه ایجاد شد .... روی هم رفته  از اقتدار 
ایدئولوژیک در پی ایجاد اتباع مطیع و تابع اقتدارهای سّنتی بوده است. وفاداری و اعتماد و ارادت 
کنش های سیاسی ]و فرهنگی[ را در  شخصی و مذهبی به رهبران و ارزش های مقبول آن ها، اساس 
گفتمانی جایی برای فردگرایی، نقد و انتقاد، رقابت  گفتمان تشکیل می دهد. طبعًا در چنین  این 
کثرت گرایی و شیوه زندگی دموکراتیک وجود ندارد. در مقابل اطاعت پذیری، سرسپردگی،  فکری، 
گفتمانی  به عنوان  ایدئولوژیک  سنت گرایی  می یابند.  پرورش  گفتمان  این  در  انفعال  و  سکوت 
و  فرهنگ  اقتصاد،  عرصه های  در  جهانی شدن  فرایندهای  با  فزاینده ای  نحو  به  غالب  و  مستولی 
ارتباطات، )که در صحنه داخلی در چارچوب فشارها و نیروهای معطوف به دموکراتیزاسیون ظاهر 
گرفته است و همین تقابل یکی از محورهای اصلی منازعات و کشمکش های  شده(، در تقابل قرار 

 گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک 
در پی ایجاد اتباع مطیع و تابع 

اقتدارهای سّنتی بوده است. 
وفاداری و اعتماد و ارادت 

شخصی و مذهبی به رهبران 
و ارزش های مقبول آن ها، 

اساس کنش های سیاسی 
]و فرهنگی[ را در این گفتمان 

تشکیل می دهد. طبعًا در چنین 
گفتمانی جایی برای فردگرایی، 

نقد و انتقاد، رقابت فکری، 
کثرت گرایی و شیوه زندگی 

دموکراتیک وجود ندارد.
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جاری در جامعه و نظام سیاسی ]و فرهنگی[ ایران را تشکیل می دهند )بشیریه، 1382، 70-71( 
این تقابل درباره امور تقابل با غرب و ارزش های فرهنگی غرب در اسناد باالدستی به خوبی نشان 
داده شده است. این اقتدارگرایی فرهنگی که به ملت سازی فرهنگی از باال و تبعیت قاعده جامعه 
از سیاست های فرهنگی اصرار می ورزد، به محتوای فرهنگ متشّکل از نظریات اسالمی منبعث 
از اصل والیت فقیه تکیه دارد. »در ایران، اسالمی سازی اصل است و بنابراین مدرسه، دانشگاه، 
این حالت  و غیره همگی می بایست اسالمی شوند؛ در  تلویزیون  پارک، خانواده،  فضای شهری، 
که این مجموعه ها می بایست بر  دولت ها با آیین ها، مقررات و خط مشی های از پیش تعیین شده 
کم حمایت می کنند؛ سیاست های فرهنگی، مجموعه ارزش ها،  طبق آن عمل کنند، از فرهنگ حا
گروه های اجتماعی را هدایت می کند یا بر  کنش ها و عملکرد افراد یا  که  باورها و راهبردهایی است 
آن ها تأثیر می گذارد. این ارزش ها و باورها راهنما، هدایت کننده و تأثیرگذار بر عملکرد گروه، مجموعه 

افراد و یا ملت هستند.« )فاضلی، 1392، 182(
از  برآمده  استلزام  از  کی  حا فرهنگی  سیاست گذاری  هدف  به مثابه  فرهنگ  کنترل  بنابراین 
نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه اسناد باالدستی است. غایت این اسناد، ساختن انسان 
گواه مکتوب این متون رساندن  که به  و جامعه ای با طراز و ارزش های منبعث در این اسناد است 
و  کنترلی اند  کاماًل و عمیقًا  این سیاست ها  و آن جهانی است.  این جهانی  به سعادت  انسان ها 
خصلت فراگیر، دربرگیرنده و گسترده دارند و صرفًا به ابعاد سلبی محدود نمی شوند، بلکه واجد ابعاد 
کمیت در این حالت حق مصادره و تمیشت تام امور فرهنگی را برای تنظیم ساحت  ایجابی اند. حا
فرهنگی و اجتماعی انسان دارا خواهد بود. در برابر منظر معرفتی فوق، منظری متباین و متضاد وجود 
دارد که فرهنگ را امری متکثر و برساخته اجتماعی می داند. از این نگاه فرهنگ ساخت و فرایندی 
که در تعامل با دیگر عرصه های زندگی اجتماعی  واحد نیست. »فرهنگ ماهیت چندوجهی دارد 
گون می پذیرد .... تنوع  گونا و در کنش با دیگر نهادها و عوامل محیطی، متنوع، متکثر است و سوی 
تعاریف فرهنگ، تنوع در تقسیم بندی و معنای فرهنگ، برداشت های متفاوت از تعارض و تعامل 
فرهنگ با دیگر مفاهیم و برساخته های بشری، و معانی عام و خاص فرهنگ، جملگی نشانگر سطح 

و عمق موضوع فرهنگ است.« )ابراهیم آبادی، 1392، 125(
در این نگاه معرفت شناسانه، »برساخته های اجتماعی« محصول حیث های التفاتی جمعی 
را  اجتماعی(  )کنشگران  افراد  می توان  معرفت شناسانه،  منظر  یک  از  است.  اجتماعی  کنشگران 
به منزله سیستم ها یا مجموعه هایی از »حاالت ذهنی متشکل از حیث های التفاتی« نظیر باورها، 
که حاالت  التفاتی  آن است  گرفت. مقصود از حیث  امیدها، بیم ها، غایت ها و امثالهم در نظر 
ق( این حاالت به شمار آیند. 

ّ
ق )مورد تعل

ّ
که متعل ذهنی، راجع به یا درباره چیزها یا اشیایی است 

حیث های التفاتی در یک تقسیم بندی به حیث های التفاتی معرفتی  و حیث های التفاتی ارادی  
تقسیم می شوند. حیث های التفاتی معرفتی نظیر باورها، فرضیه ها، نظریه ها، ادراکات و خاطره ها 
ارادی  التفاتی  حیث های  می دهند.  انجام  هست«  »چنانکه  را  م« 

َ
»عال معرفی  و  نمایاندن  وظیفه 

م را چنانچه شخص مایل است آن را ببیند یا بسازد، می نمایانند. 
َ
نظیر آرزوها، امیال و نیت ها عال

و  فردی   یا  شخصی  التفاتی  حیث های  کلی  دسته  دو  به  دیگر،  منظری  از  التفاتی  حیث های 
حیث های التفاتی جمعی  تقسیم می شوند. همه آنچه در حوزه اجتماع و به منزله امری اجتماعی 
پدید می آید، محصول حیث های التفاتی جمعی است. به این اعتبار نهادهای اجتماعی  و نیز 
امور واقع اجتماعی  محصول حیث های التفاتی جمعی هستند. )پایا، 1387، 27( فرهنگ نیز این 
کنشگران اجتماعی به حساب آورد.  قاعده مستثنا نیست و می توان آن را محصول حیث التفاتی 
»از منظر چنین دیدگاهی همه انسان ها در جهانی زیست می کنند که به دست انسان ها آفریده شده 
که همان انسان ها در آن معنا را می یابند. فرهنگ، جهان روزمره پیچیده ای است  است، جهانی 
که ما همگی با آن روبرو هستیم و از رهگذر آن به جنبش درمی آییم. ازاین رو، دو عنصر مهم یا عام 

در ایران، اسالمی سازی اصل 
است و بنابراین مدرسه، 
دانشگاه، فضای شهری، 
پارک، خانواده، تلویزیون 
و غیره همگی می بایست 

اسالمی شوند؛ در این حالت 
دولت ها با آیین ها، مقررات 

و خط مشی های از پیش 
تعیین شده که این مجموعه ها 

می بایست بر طبق آن عمل 
کم حمایت  کنند، از فرهنگ حا

می کنند؛ سیاست های فرهنگی، 
مجموعه ارزش ها، باورها و 

راهبردهایی است که کنش ها 
و عملکرد افراد یا گروه های 

اجتماعی را هدایت می کند یا 
بر آن ها تأثیر می گذارد. این 

ارزش ها و باورها راهنما، 
هدایت کننده و تأثیرگذار بر 

عملکرد گروه، مجموعه افراد و 
یا ملت هستند.
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کردن و توانایی انسان ها در به کارگیری زبان به  فرهنگ را می توان توانایی انسان در برساختن و بنا 
شمار آورد.

مطابق پژوهش حاضر تقابل دو نگاه اقتدارگرا و تکثرگرا به سیاست ها و سیاست گذاری های 
فرهنگی به ایجاد شکاف فکری و فقدان گفت وگو بین دستگاه سیاست گذار و کنشگران عرصه های 
اجتماعی انجامیده است. این شکاف و نبودن گفت وگو می تواند به آثار مخّربی در صحنٔه فرهنگی 
کشور و حّتی سایر سطوح و عرصه ها نفوذ پیدا کند. این گفت وگو نکردن و ایجاد شکاف بین نگرش 
فرهنگ حکومتی و بخشی از کنشگران, عواقب گاه غیرقابل کنترل و گاه غیرقابل جبرانی را در پیش 
گروه های مختلف اجتماعی و  گفت وگو مایه ایجاد وفاق و بالندگی در میان  خواهد داشت. بلکه 

کمیت است و توّقف یا تعطیل آن سبب بروز شقاق و ستیز می شود. حا
و  متمرکز  الگوهای  از  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  سیاست های  سیاست گذاری  بنیان های 
ایدئولوژیک پیروی می کند و از ساختاری تمام کنترل گر به جهت دستیابی به اهداف خود برخوردار 
است و فقدان رضایت عمومی خود را در سه اصل مهم »تشویش معرفتی سیاست گذاران فرهنگی«، 
این  نشان می دهد.  فرهنگی«  برنامه های  بودن  و »سیاست زده  فرهنگی«  کارایی سیاست های  »نا

اصول را می توان ناشی از مؤلفه های زیر دانست:
1. تشویش معرفتی سیاست گذاران فرهنگی

- خود حق بینی سیاست گذاریان فرهنگی، مانع گفت وگو با بدنه دانشگاه
گون فرهنگی از سوی سیاست گذاریان فرهنگی - به رسمیت نشناختن قرائت های گونا

- نبود شناخت الزم و کافی از نیازهای فرهنگی دانشگاهیان
گاه و فعال و تنوع در شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم در  - فقدان گروه های پژوهشی آ

رابطه با نیازهای فرهنگی دانشجویان، به دست آمد.
کارایی سیاست های فرهنگی 2. نا

- شکاف بین مسئوالن فرهنگی و دانشگاهیان
چرخه  خوردن  ضربه  علت  به  دانشگاه  و  جامعه  سوی  از  فرهنگی  سیاست های  نپذیرفتن   -

فرهنگ، اقتصاد و سیاست
کارآمد بودن اهرم های زور و اجبار جهت اجرای سیاست های فرهنگی - نا

- سرخوردگی و جبهه گیری بسیاری از دانشگاهیان در برابر سیاست های فرهنگی، حاصل شد.
3. سیاست زده بودن برنامه های فرهنگی

- ربط پیدا کردن سیاست های فرهنگی در دانشگاه ها با سیاست زدگی و بازی های سیاسی
- مقاومت مسئوالن در تغییر نگرش فرهنگی با وجود اذعان به وضعیت نابسامان فرهنگی

- عدم پذیرش سیاست های فرهنگی از سوی جامعه دانشگاهیان به علت ضربه خوردن چرخه 
فرهنگ، سیاست و اقتصاد، ایجاد شد.

از طرف دیگر با تحلیل سند مهندسی فرهنگی کشور، شش مشخصه اصلی نمودار می شود که 
که  شکاف عمیق بین نگاه سیاست گذاران فرهنگی و سیاست پذیران فرهنگی را روشن می سازد 

شامل موارد زیر است و مورد پذیرش جامعه نیست:
1( مهندسی فرهنگی به مثابه یکی از مهم ترین وظایف حکومت.

2( شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مجری تام و تمام امور فرهنگی کشور.
کمیتی( در برنامه ریزی شورای عالی  3( وجود تعقل و عقالنیت اسالمی )با خوانش رسمی و حا

انقالب فرهنگی و اسناد باالدستی کشور.
کمیت. 4( تفاوت ماهیت دانشگاه در ایران با غرب و لزوم هدایت و راهبری دانشگاه توسط حا

کمیت در تولید، توزیع و نظارت بر محصوالت فرهنگی. 5( کار ویژه حا
6( مشارکت مردم در راستای اهداف کالن فرهنگی ج. ا. ا. به عنوان یک وظیفه.

تقابل دو نگاه اقتدارگرا و 
تکثرگرا به سیاست ها و 

سیاست گذاری های فرهنگی 
به ایجاد شکاف فکری و 

فقدان گفت وگو بین دستگاه 
سیاست گذار و کنشگران 

عرصه های اجتماعی انجامیده 
است. این شکاف و نبودن 

گفت وگو می تواند به آثار مخّربی 
در صحنٔه فرهنگی کشور و 

حّتی سایر سطوح و عرصه ها 
نفوذ پیدا کند. این گفت وگو 

نکردن و ایجاد شکاف بین 
نگرش فرهنگ حکومتی و 

بخشی از کنشگران, عواقب 
گاه غیرقابل کنترل و گاه غیرقابل 

جبرانی را در پیش خواهد 
داشت. 
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مقدمه
که چندمتولی بودن مدیریت مسائل  کارکردهای مهم آموزش عالی است  تربیت و توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها یکی از 
...، سال هاست  و  اقتضائات  بر  بنا  فرهنگی  به مسائل  ناهمگون دانشگاه ها  کنش  وا فرهنگی دانشگاه ها، سیاست های متعدد، 
کارکرد به همراه  همدلی و هم افزایی و مشارکت در این زمینه را به موازی کاری، عدم همکاری و موانع بسیاری بر سر راه انجام این 

داشته است.
یخچه عملکرد فرهنگی دانشگاه ها نشان می دهد تا دهه 1380 نگاهی متمرکز و سیاستی یکسان گرایانه در مسائل سبک  تار
سبک  یج  ترو جنسیتی،  تفکیک  ایجاد  دانشگاه ها،  سازی  اسالمی  چون  موضوعاتی  و  داشته  وجود  دانشجویان  فرهنگی  زندگی 
به عنوان  فرهنگی  مصرف  و  فراغت  اوقات  گذران  پوشش،  سبک  در  دینی  و  ارزشی  فرهنگی  کاالهای  تبلیغ  و  اسالمی  زندگی 
یک و هژمونی فرهنگی برخی انجمن ها و  متغیرهای اصلی سبک زندگی فرهنگی در دانشگاه ها سیطره داشته است. نگاه ایدئولوژ
یکردی آرمان گرایانه، سبک زندگی  تشکل ها بر سایر انجمن ها و فعالیت های دانشجویی سایه افکنده بود. سیطره نگاه دینی با رو
اسالمی ایرانی را در عرصه های مختلف حتی در عرصه های خصوصی زندگی دانشجویی تحت نفوذ قرار داده بود و این در حالی 
گسترش ارتباطات انسانی به واسطٔه توسعه فضا و شبکه های مجازی و رسانه های جدید، موجب  که امروزه رشد عقالنیت،  است 

شکاف در سیاست های فرهنگی سبک زندگی 
دانشجویان آموزش عالی
لیال باقری ▪
دکترای سیاست گذاری فرهنگی   ▪

 ▪  lbsociology@yahoo.com
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کاهش قدرت سیاسی دولت ها و حکومت ها شده است. از سویی دیگر قوانین دهه 60 ه. ش و 
که شرایط جدید جوامع،  حتی پیش از آن دیگر پاسخگوی نیازهای فرهنگی دانشگاه ها نیست چرا
تغییر در ارزش ها و قرابت فرهنگ ها را به دنبال داشته است. دانشجویان تبدیل به انسان هایی 
با ترکیبی از هویت های چندگانه جهانی، ایرانی ـ اسالمی، قومی، خانوادگی، دانشگاهی، و رشته 
مجازی  ارتباطات  گسترش  دلیل  به  می طلبند؛  را  فرهنگی  جدید  نیازهای  و  شدند  تحصیلی 
بین  در  یادی  ز اقبال  مجازی  و  رسانه محور  فراغتی  سبک  ارتباطی،  نوین  فناوری های  رشد  و 
کاظمی، 1387؛ هاشمی، 1389(؛ ذائقه دانشجویان از مطالعه  دانشجویان دارد )باقری، 1398؛ 
منابع چاپی به غیرچاپی و الکترونیک تغییر کرده و از سوی دیگر موسیقی و فیلم خارجی دانلودی 
را به موسیقی و فیلم داخلی ترجیح می دهند که یکی از دالیل اصلی و مهم آن را می توان متناسب 
کننده نیاز قشرهای مختلف با سطوح  کاالهای فرهنگی موجود در بازار با انواع ذائقه و رفع  نبودن 

سرمایه های فرهنگی مختلف دانست.
شرایط  درک  و  توجه  بدون  عالی  آموزش  فرهنگی  سیاست گذاران  که  است  حالی  در  این   
از  استفاده  بجای  و  داشته  اصرار  قدیمی  و  کهنه  قوانین  اعمال  به  همچنان  فرهنگی  متحول 
کنشگران، دست  کاربردی و برقراری ارتباط منطقی و عقالنی با  مطالعات و پژوهش های علمی 
کنترل رفتار فرهنگی دانشجویان می زنند. میزان مصرف فرهنگی  به صدور بخشنامه هایی برای 
برنامه های فرهنگی دانشگاه  پایین دانشجویان، همچنین مشارکت 10 درصدی دانشجویان در 
و  دانشگاه  از  خارج  در  موردعالقه شان  سبک  با  برنامه ها  این  جایگزینی  استراتژی  از  استفاده  و 
بین  و عدم مقبولیت  آموزش عالی  فرهنگی  از شکست سیاست های  فضای خصوصی، نشان 

که خود جای بسی تأمل دارد. دانشجویان دارد 
و  کشور  فرهنگی  کالن  سیاست های  اهداف  میان  معکوس  رابطه  شاهد  که  اینجاست   
فعالیت های فرهنگی پیرو آن در دانشگاه ها با نتایج عملی رفتارهای فرهنگی دانشجویان هستیم. 
رفتارهای عینی دانشجویان  و  واقعیت های موجود  با  فرهنگی دانشگاه ها  بین مدیریت  واقع  در 
شکافی عمیق به وجود آمده است؛ زیرا در مراتب سیاست گذاری آن، توجه چندانی به تنوع و تکثر 
گذار به محیط مناسبات مدرن، تنوع جغرافیایی  سبک های زندگی جامعه دانشگاهی در حال 
کثیری از  و ذائقه ها و تنوع دینی و قومی دانشگاهیان نشده است. همین امر موجب تغییر مسیر 
گرفتن از سبک زندگی آرمانی اسالمی ایرانی  دانشجویان در انتخاب سبک های زندگی و فاصله 
که نونگری در  ارائه شده در سیاست های فرهنگی آموزش عالی شده است. این در حالی است 
یادی بر  مفهوم حیات دینی در دو بعد مناسکی و پیامدی دین داری دانشجویان، نقش بسیار ز
نوع سبک زندگی آنان داشته است. به طوری که بسیاری از دانشجویان در این دو بعد بازاندیشی 
کرده و تابع دین داری خودمرجع بوده اند. یعنی بر اساس منطق خود، تعریف و تفسیر جدیدی از 
معنا و حدود التزام به واجبات و اعمال دینی مانند نماز و روزه، مناسک دینی، حجاب و پوشش 
دارای  دانشجویان  این  اغلب  کرده اند.  ارائه   ... و  الکلی  مشروبات  مصرف  مانند  محرماتی  یا  و 
که دین دارتر بوده اند، سبک زندگی  سبک زندگی مدرن و نیمه مدرن اند. درحالی که دانشجویانی 
و  بوده  برخوردار  بیشتری  فرهنگی  از سرمایه  فرهنگی،  نخبه های  کرده اند.  انتخاب  را  سنتی تری 
کمتر و مدارای دینی بیشتری داشته اند. در جامعه ما قدرت دولت بر پایه مشروعیت  دین داری 
دینی و نظم و کنترل در مصرف فرهنگی جامعه از طریق نظامی یکسان از نمادها و معناهای دینی 
برقرار بوده است. تبدیل شدن بخشی از نهاد دین به یک قدرت سیاسی محدودکننده آزادی های 
که برای صاحبان سرمایه فرهنگی باال قابل قبول نیست، هم می تواند تا حدی  سیاسی فرهنگی، 

کند. این پدیده را نمایان و تبیین 
دراین باره، برخی از مطلعین فرهنگی معتقدند که سیاست های فرهنگی جاری در دانشگاه ها 
کاهش سبک زندگی مذهبی دانشجویان داشته است و این در  نقش مؤثری در بی میلی دینی و 

سیاست گذاران فرهنگی آموزش 
عالی بدون توجه و درک شرایط 

متحول فرهنگی همچنان به 
اعمال قوانین کهنه و قدیمی 

اصرار داشته و بجای استفاده 
از مطالعات و پژوهش های 

علمی کاربردی و برقراری ارتباط 
منطقی و عقالنی با کنشگران، 

دست به صدور بخشنامه هایی 
برای کنترل رفتار فرهنگی 

دانشجویان می زنند.
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است،  دانشگاهی  مدیران  اشتباهات  حول  دانشجویان،  جلسات  نقل  باآنکه  که  است  حالی 
باقری )1398(، تعداد  نتایج پژوهش  نوشته می شود. طبق  به پای دین  این اشتباهات  بسا همه 
که در زمینٔه سبک زندگی  اندکی از دانشجویان نسبت به رعایت قوانین و سیاست گذاری هایی 
دانشجویان توسط نهادهای سیاست گذار آموزش عالی، به ویژه در الگوی پوشش و مدیریت بدن 
یادی از دانشجویان  که عده ز انجام شده است، به طور دقیق التزام داشته اند. این در حالی است 
که دراین باره شاید تنوع فرهنگی و تغییرات فرهنگی  کرده اند  خارج از حدود این مصوبات عمل 

را از دالیل این تفاوت رفتار دانست.
از سویی دیگر، طی چند سال اخیر طرح مباحث سبک زندگی اسالمی و الگوهای جهانی 
کز تحقیقاتی با چالش روبرو بوده است.  کشور، نهادها و سازمان های ذی ربط و مرا بین مسئولین 
کرده  که این تضاد و تعارض ها در تمامی زوایای آن رخنه  در واقع با یک جامعه دوقطبی مواجهیم 
گفتمان اصلی اسالمی ـ ایرانی )سنت( و مدرنیته  است؛ در واقع، این سیاست ها عرصه تقابل دو 
که دراین باره می توان به برخی از چالش های ذهنی پیش  غربی- جهانی شدن )تجدد( بوده است 
کاربردی و اجرایی، و تدوین شاخص های سبک زندگی اشاره  رو برای تهیه قوانین و آئین نامه های 

کرد:
را  قوانین  چارچوب  باید  سیاست گذار،  نهاد  یک  به عنوان  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  آیا 
کافی است؟ آیا در سیاست گذاری  کلی  کند یا تعیین چارچوبی  به طور دقیق و شفاف مشخص 
شده  لحاظ  سیاست گذاری ها  در  و  توجه  جهانی  فرهنگی  تغییرات  به  عالی  آموزش  فرهنگی 
است؟ آیا تبعیت از الگوی یکسان سازی فرهنگی برای سیاست گذاری فرهنگی در اجتماعات 
تربیتی و رشته های  به اهداف  با توجه  آیا همه دانشگاه ها  بود؟  دانشجویی نتیجه بخش خواهد 
که در قوانینی  کنند  تربیت  با یک نوع سبک زندگی فرهنگی  باید دانشجویانی  تخصصی شان، 
یکسان برای آن ها تصویب شده است؟ چرا برای همه دانشگاه ها سیاست های فرهنگی یکسانی 
گروه های تحصیلی مانند علوم پایه، فنی، علوم انسانی،  گرفته شده است؟ آیا دانشجویان  در نظر 
پزشکی و هنر، از نیازهای فرهنگی مشابه و سبک زندگی یکسانی برخوردارند؟ دانشگاه ها چقدر 

در شکل گیری یا تغییر سبک های زندگی فرهنگی دانشجویان تأثیر دارند؟

1. Austin
2. Cuh & Whitt

3.   دانشگاه های الزهرا، امیرکبیر، تربیت 
مدرس، تهران، شهید بهشتی، عالمه 

طباطبایی، هنر.

ح  طی چند سال اخیر طر
مباحث سبک زندگی اسالمی و 
الگوهای جهانی بین مسئولین 

کشور، نهادها و سازمان های 
کز تحقیقاتی با  ذی ربط و مرا

چالش روبرو بوده است. در 
واقع با یک جامعه دوقطبی 

مواجهیم که این تضاد و 
تعارض ها در تمامی زوایای 

آن رخنه کرده است؛ در واقع، 
این سیاست ها عرصه تقابل 

دو گفتمان اصلی اسالمیـ  
ایرانی )سنت( و مدرنیته غربی- 

جهانی شدن )تجدد( بوده 
است.
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زندگـی فرهنگـی  بـر سیاسـت گذاری سـبک  اثرگـذار  بازسـنجی برخـی متغیرهـای 
دانشـجویان

سبک زندگی و نوع دانشگاه: به اعتقاد جامعه شناسان، فضای فرهنگی دانشگاه، عنصری مهم 
در تحلیل زندگی دانشگاهیان است. دانشجویان با وارد به محیط دانشگاه، با فضای فرهنگی 
از عوامل  یادی  ز تأثیر شمار  متفاوتی مواجه می شوند. تجربه های دانشجویان در دانشگاه تحت 
رشته ها،  تنوع  به  اشاره  با  اوستین1  دارد.  قرار   ... و  آموزش  سبک های  بخش ها،  فرهنگ  مانند 
گون، وجود  گونا دانشکده ها، عرصه های تخصصی و سایر عوامل تفاوت بخش به دانشگاه های 
اواًل، رشته ها، حوزه ها و عرصه های  قرار می دهد، زیرا  را موردتردید  گونه فرهنگ دانشگاهی  یک 
خود  خاص  حرفه ای  خطوط  و  متمایز  تحقیقاتی  جهات  سنت ها،  دارای  هرکدام  تخصصی، 
هستند. ثانیًا دانشگاه های مختلف دارای وظایف سازمانی مختلف و دانشجویانی با خصایص 
گون، انتظارات و اولویت های متمایز هستند. ثالثًا الگوهای ملی آموزش عالی کشورها هرکدام  گونا
اعضای  بر  غالب  فرهنگ  چهار  نیز  یت2  و و  کوه  هستند.  متفاوتی  نقش  و  کارکرد  سنت،  دارای 
کرده اند: فرهنگ رشته ها، فرهنگ نهادی دانشگاه یا دانشکده  دانشگاه ها را از یکدیگر تفکیک 
و فرهنگ حرفه ای استادی. اعضای هر یک  یا تحصیل، فرهنگ نظام های ملی  محل خدمت 
به خود  یس مخصوص  تدر یکردهای  رو و  آموزشی  ارزش های  زندگی،  دارای سبک  فرهنگ ها  از 

هستند )معیدفر، 1386: 84-80(.
در مطالعه ای دراین باره )باقری، 1398(، سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر 
تهران3 متفاوت بوده است. درحالی که دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سپس دانشجویان 
الزهرا و سپس  دانشگاه هنر، سبک زندگی نخبه گرایانٔه بیشتری داشته اند؛ دانشجویان دانشگاه 
کمترین سطح سبک زندگی و مصرف فرهنگی نخبه گرایانه را داشته اند.  دانشگاه تربیت مدرس، 
که در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سه متغیر  این نتایج همچنین بیانگر آن است 
مدیریت بدن، میزان فراغت و میزان مصرف فرهنگی تفاوت های معنی داری وجود داشته است.

گروه  دانشجویان  تحصیلی،  گروه های  بین  در  تحصیلی:   گروه های  در  زندگی  سبک  تمایز 
را  نخبه گرایانه  و  مدرن  زندگی  سبک  بیشترین  معماری  و  هنر  سپس  و  کشاورزی  و  دامپزشکی 
که  گروه های علوم پایه و علوم انسانی بوده است  کمترین میانگین به ترتیب مربوط به  داشته اند. 
کمترین دانشجوی سبک زندگی مدرن و نخبه گرایانه را داشته است.  گروه  نشان می دهد این دو 
را  فرهنگی  مصرف  بیشترین  کشاورزی  و  دامپزشکی  سپس  و  معماری  و  هنر  گروه  دانشجویان 
که  گروه های علوم پایه و علوم انسانی بوده است  کمترین میانگین به ترتیب مربوط به  داشته اند. 

کمترین میزان مصرف فرهنگی را داشته است. گروه  نشان می دهد این دو 
محل  دانشگاه  قوانین  دانشجویان:   زندگی  سبک  تغییر  در  قوانین  و  محیط  تأثیر  و  دانشگاه 
تحصیل و همچنین مقطع تحصیلی بر تغییر ذائقه فراغتی و همچنین تغییر در پوشش دانشجویان 
کارشناسی، سپس  تأثیرگذار است. بیشترین تأثیر تغییر سلیقه فراغتی و پوششی بر دانشجویان 
کنترل و نظارت در  کارشناسی ارشد و بعد هم دکتری بوده است. قوانین دانشگاه ها و در پی آن 
گذرا  گذران اوقات فراغت و سبک پوشش آنان به طور  محیط دانشگاه بر مصارف فرهنگی، نحوه 
اثرگذار بوده است. حتی گاهی به دلیل جبر قوانینی که منطبق با ارزش های دینی است، یا قوانین 
کنترل و تذکرات بیشتری به همراه دارد، انتقاد و اعتراض به تبعیض  که برای بانوان  سبک پوشش 

گذاشت. جنسیتی، اثرات ضد ارزشی و منفی و در سبک زندگی افراد بجا خواهد 
 اغلب دانشجویان دانشگاه های دولتی سبک زندگی نیمه مدرن و میان میانه دارند. این افراد 
فراغت و سبک پوشش  اوقات  گذران  و مبهم در مصارف فرهنگی،  دارای هویت های چندپاره 
از دانشجویان  این دسته  برجسته  و  پررنگ  از خصوصیات  یکی  خود هستند. همه چیزپسندی 
که در خارج از دانشگاه و در محیط های دیگری به آن می پردازند. اما آنچه نسبت به قوانین  است 

 در بین گروه های تحصیلی، 
دانشجویان گروه دامپزشکی 

و کشاورزی و سپس هنر 
و معماری بیشترین سبک 

زندگی مدرن و نخبه گرایانه را 
داشته اند. کمترین میانگین به 

ترتیب مربوط به گروه های علوم 
پایه و علوم انسانی بوده است 
که نشان می دهد این دو گروه 

کمترین دانشجوی سبک زندگی 
مدرن و نخبه گرایانه را داشته 
است. دانشجویان گروه هنر 

و معماری و سپس دامپزشکی 
و کشاورزی بیشترین مصرف 
فرهنگی را داشته اند. کمترین 

میانگین به ترتیب مربوط به 
گروه های علوم پایه و علوم 

انسانی بوده است که نشان 
می دهد این دو گروه کمترین 

میزان مصرف فرهنگی را داشته 
است.
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زندگی  سبک  تغییر  موجب  و  دارد  دانشجویان  زندگی  سبک  بر  بیشتری  ماندگاری  اثر  دانشگاه 
و  زندگی  سبک  به ویژه  دانشگاه  محیط  می شود،  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  به  نسبت  دانشجویان 
دانشگاه  مختلف  قسمت های  بر  کم  حا فرهنگ  و  دوستی  شبکه های  اساتید،  سبک رفتاری 
است. بیشترین تأثیر محیط بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و بیشترین تأثیر قوانین 
بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس و الزهرا بوده است. البته محیط و قوانین 
دانشگاه  در  است.  بوده  اثرگذار  بومی  دانشجویان  از  بیشتر  خوابگاهی  دانشجویان  بر  دانشگاه 
یا فرهنگی  از سبک زندگی نخبه گرایانه  از تعداد بیشتری دانشجو برخوردار  که  امیرکبیر  صنعتی 
بر رشته تحصیلی، دانشگاه، دانشکده و اساتید بیشتر  کم  تأثیر محیط یعنی فرهنگ حا است، 
سبک  نوع  این  از  کمتری  دانشجویان  تعداد  از  که  الزهرا  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  دو  در  و  بوده 

زندگی برخوردار بوده است، تأثیر قوانین بیشتر بوده است.
محل زندگی )بومی و غیربومی بودن( و تغییر در سبک زندگی فرهنگی: بومی و غیربومی بودن 
و  از دانشگاه داشته است. محیط  بر تغییر در سبک پوشش بعد و قبل  یادی  تأثیر ز دانشجویان 
که نشان دهنده  قوانین دانشگاه بر دانشجویان خوابگاهی بیشتر از دانشجویان بومی اثرگذار است 
تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی شهر محل تحصیل است. نتایج پژوهش باقری )1398( نشان 
که تغییر سلیقه پوشش دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه در بین دانشجویان خوابگاهی و  داد 
که بعد از  تهرانی تفاوت معناداری داشته است. همچنین یک سوم دانشجویان اعتقاد داشته اند 
ورود به دانشگاه تحت تأثیر رفتار اساتید، دوستان و محیط دانشگاه، در ذائقه فراغتی آن ها تغییر 

ایجاد شده است.
خانوادگی  نهادینه  فرهنگی  سرمایه  دانشگاه:  انتخاب  و  خانواده  فرهنگی  ـ  اقتصادی  سرمایه 
و  دانشگاه ها  سایر  از  باالتر  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  والدین(  تحصیلی  )سطح 
سطح تحصیالت والدین دانشجویان دانشگاه الزهرا در مقایسه با سطح تحصیالت والدین سایر 
خانواده  فرهنگی  و  اقتصادی  سرمایه  بنابراین  است.  بوده  دانشگاه ها  سایر  از  کمتر  دانشگاه ها 

دانشجویان نقش مهمی در انتخاب دانشگاه دانشجویان داشته است.
مهندسی  نقشه  سند  و  اساسی  قانون  باالدستی:  اسناد  در  فرهنگی  کثرت گرایی  به  توجه 
فرهنگی کشور در اصول متعددی هم تنوع قومی ـ زبانی و هم دینی ـ مذهبی را به رسمیت شناخته 
کرده است. در قانون اساسی در اصل 12  و هم سیاست ها و راهبردهایی در مواجهه با آن ها ارائه 
کثرت گرایی مذهبی و دینی اشاره شده است. در  و اصل 13 و اصل 14 به وحدت گرایی دینی، 
قومی  کثرت گرایی  به  دارد. اصل 19  اشاره  زبانی  کثرت گرایی  و  زبانی  به وحدت گرایی  اصل 15 

کثرت گرایی دینی و قومی پرداخته است. پرداخته و اصل 26 به وحدت گرایی سیاسی و 
چارچوب  در  کمرنگ تر(  به مراتب  )البته  اساسی  قانون  مانند  نیز  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
کثرت، ضمن پذیرش تنوع قومی ـ زبانی و دینی ـ مذهبی، بر توجه به این تنوع ها  یکرد وحدت در  رو
سیاست گذاری  در  جغرافیایی  تنوع  به  توجه  درعین حال،  می کند.  کید  تأ آن ها  حقوق  حفظ  و 

کمترین سهم خود را به خود اختصاص داده است )الوانی و همکاران، 1395(. فرهنگی 

زمینه های الزم برای سیاست گذاری فرهنگی
برخی از زمینه های الزم برای سیاست گذاری فرهنگی مناسب در آموزش عالی به شرح زیر است:
غیردولتی،  نهادهای  یا  است  دولت  مداخل  حوزه  زندگی  سبک  آیا  که  مسئله  این  بر  توافق 
کدام بخش ها الزم  گر حوزه مداخل دولت است، در  ا دارند؟  آن مداخله  نیز در   ... و  انجمن ها 

کدام بخش ها الزم نیست؟ است سیاست گذاری شود و در 
سیاست های  بر  کشور  فرهنگی  مسئولین  و  سیاست گذاران  دیدگاه های  و  یکردها  رو توافق 

فرهنگی؛

پس از سال ها دخالت دولت در 
امر سبک زندگی دانشجویان، 

به یک باره محدود کردن آن 
کاری ناممکن است و از سوی 

دیگر دخالت مستقیم دولت در 
خصوصی ترین مسائل زندگی 
دانشجویی، موجب فاصله و 
بی اعتمادی بین دانشجویان 

و دولت و دین گریزی شده، 
و نهایتًا سیاست ها اثرات 

معکوس داشته است. ضروری 
است که قوانین و اسناد 

باالدستی با در نظر گرفتن 
نتایج پژوهشی و نیازسنجی، 

تغییرات پرشتاب فرهنگی و 
اجتماعی، خرده فرهنگ جوانان 

در سطح جهان، دوری از 
هرگونه قومیت گرایی، تعصبات 
سیاسی و مذهبی اصالح شود.
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مشخص شدن وظایف دستگاه ها در عرصه سیاست گذاری، نظارت و اجرا؛
رشته های  صاحب نظران  و  متخصصین  توسط  حوزه  این  در  اجماع  و  نیازسنجی  پژوهش، 

مختلف علوم انسانی و علوم اسالمی و استفاده از نتایج این پژوهش ها در این عرصه؛
توجه به فرهنگ به عنوان یک علم و استفاده از نیروهای متخصص در این حوزه و ارتقاء آن با 

دوره های دانش افزایی و مهارت افزایی؛
گسترش وسایل ارتباطاتی و اطالعاتی، جهانی شدن و حرکت  گرفتن شرایط جامعه،  در نظر 

روزافزون جامعه به سمت مدرن تر شدن و تغییرات فرهنگی؛
در  جوان  نسل  و  جامعه  نیازهای  به  توجه  با  دین  سنتی  فهم  اصالح  و  دینی  منابع  تفسیر 
به  توجه  با  فراموقعیتی  از  موقعیتی  آموزه های  استخراج  ضرورت  و  زندگی  سبک  شاخص های 

نیازهای جامعه.
کردن اسناد و قوانین. کاربردی   عبور از مفاهیم انتزاعی و 

توجه به تمایز در سبک زندگی دانشجویان و مدیریت تنوع فرهنگی.

کثرت فرهنگی بایستگی اصالح سیاست گذاری فرهنگی با رویکرد وحدت در 
یٔه سیاست گذاری فرهنگی بدون توجه به تنوع فرهنگی و واقعیت های دانشگاه، پیامدهایی  رو
را برای آموزش عالی در بر داشته و خواهد داشت. پیامدهایی مانند آشفتگی اجتماعی و ایجاد 
یع قدرت و ثروت و منزلت  بی نظمی هایی با شکل گیری جریان های مخالف. بی عدالتی در توز
که اصل شایسته ساالری را زیر سؤال برده و منابع نامبرده نصیب  یکی دیگر از این پیامدها است 
تظاهرگرایان همسو با قدرت در دانشگاه )انجمن های اسالمی، بسیج دانشجویی و ...( می گردد. 
همچنین پایبندی به سیاست یکسان گرایانه و انعطاف ناپذیری و تبدیل آن به امری قدسی، مانع 
که مانع رشد تفکر انتقادی و آزاداندیشی  بزرگی بر توسعه نظری و علمی این حوزه بوده است. و ازآنجا
کرده و بحران فرهیختگی را به دنبال  گاهی دهی و دانایی آموزش عالی را خدشه دار  است، نقش آ
داشته است. سردرگمی هویتی یا چندگانگی هویت یکی دیگر از پیامدهای این سیاست گذاری 
و  برای سیاست گذاری  و  کرده  تبدیل  با چند هویت  افرادی  به  را  که دانشجویان  فرهنگی است 
یکردهای  رو درباره  قائل شد.  نمی توان  زندگی  انواع سبک  بین  مرزی  فرهنگی، دیگر  برنامه ریزی 

سیاست گذاری فرهنگی سبک زندگی می توان به سه دیدگاه فرهنگی زیر توجه نمود:
1. سیاست گذاری فرهنگی دولتی سبک زندگی 2. سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر اصالح 

سبک زندگی 3. مخالفت با دخالت دولت در سیاست گذاری فرهنگی سبک زندگی.
با توجه به تمایز در سبک زندگی فرهنگی دانشجویان، و تفاوت در سالیق فرهنگی و هنری، 
شیوه های مصرف کاالهای فرهنگی، و نحؤه گذران اوقات فراغت آن ها، سیاست گذاری فرهنگی 
می رسد  نظر  به  بنابراین  باشد.  بی تفاوت  فرهنگی  تنوع  و  تمایزها  این  به  نمی تواند  عالی  آموزش 
دیدگاه دوم به واقعیات سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه های ایران و به دیدگاه وحدت در کثرت 
کات فرهنگی، امکان تکثر خرده فرهنگ های  کید بر اشترا یکرد ضمن تأ نیز نزدیک تر است. این رو
انسانی،  به فصل مشترک سنن  را در چارچوب نمادی مشترک مجاز می داند. مراجعه  مختلف 
این  بارز  ویژگی  و تکثرهای فرهنگی،  تنوع ها  به رسمیت شناختن  و درعین حال  و ملی  مذهبی 
کات فرهنگی،  بر اشترا کید  تأ الگو ضمن  ایران است. این  که مناسب جوامعی مانند  الگوست 
امکان تکثر خرده فرهنگ های مختلف را در چارچوب نمادی مشترک، مجاز می داند )صالحی 

امیری و عظیمی دولت آبادی، 1387: 101-95(.
فرهنگ  قومی، مذهبی،  افتراقات  دیگر  از سوی  و  میهنی،  ـ  ملی  ک  اشترا از سویی  الگو  این 
دولت  دخالت  سال ها  از  پس  که  چرا است.  گرفته  نظر  در  را   ... و  مختلف  جغرافیایی  مناطق 
سوی  از  و  است  ناممکن  کاری  آن  کردن  محدود  به یک باره  دانشجویان،  زندگی  سبک  امر  در 

با توجه به تمایز در سبک زندگی 
فرهنگی دانشجویان، و تفاوت 

در سالیق فرهنگی و هنری، 
شیوه های مصرف کاالهای 

فرهنگی، و نحؤه گذران اوقات 
فراغت آن ها، سیاست گذاری 

فرهنگی آموزش عالی نمی تواند 
به این تمایزها و تنوع فرهنگی 

بی تفاوت باشد. بنابراین به نظر 
می رسد دیدگاه دوم به واقعیات 

سیاست گذاری فرهنگی 
دانشگاه های ایران و به دیدگاه 

وحدت در کثرت نیز نزدیک تر 
کید  است. این رویکرد ضمن تأ

کات فرهنگی، امکان  بر اشترا
تکثر خرده فرهنگ های مختلف 

را در چارچوب نمادی مشترک 
مجاز می داند. 
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و  فاصله  موجب  دانشجویی،  زندگی  مسائل  خصوصی ترین  در  دولت  مستقیم  دخالت  دیگر 
معکوس  اثرات  سیاست ها  نهایتًا  و  شده،  دین گریزی  و  دولت  و  دانشجویان  بین  بی اعتمادی 
و  پژوهشی  نتایج  گرفتن  نظر  در  با  باالدستی  اسناد  و  قوانین  که  است  ضروری  است.  داشته 
جهان،  سطح  در  جوانان  خرده فرهنگ  اجتماعی،  و  فرهنگی  پرشتاب  تغییرات  نیازسنجی، 
ضروری  همچنین  شود.  اصالح  مذهبی  و  سیاسی  تعصبات  قومیت گرایی،  هرگونه  از  دوری 
از ورود  کالن تعیین شود و دولت  که در سبک زندگی فرهنگی دانشجویان سیاست های  است 
یارویی  کید شود تا دانشجویان در رو کند. بر آموزش مهارت های زندگی تأ به جزئیات خودداری 
با موقعیت های مختلف با تکیه بر توانایی ها و عقل خود، بتوانند تصمیمات و راه درستی اتخاذ 
کنند. البته نمی توان سیاست گذاری فرهنگی در دانشگاه ها را بدون ارتباط با مسائل اقتصادی، 
که با هم  گرفت. چرا سیاسی، اجتماعی و ... در سطح جامعه، منطقه خاورمیانه و جهان در نظر 
و موقعیت هر سازمان در  نیز الزم است وظایف، جایگاه  از سوی دیگر  دارند.  تنگاتنگی  ارتباط 
کشور مشخص شده و توافق بین  چرخه سیاست گذاری، نظارت بر اجرای سیاست های فرهنگی 
مسئولین فرهنگی کشور برقرار شود. همچنین در این عرصه به رسمیت شناختن فرهنگ به عنوان 
کارشناس متخصص در پست های فرهنگی و ارتباط بین  گماردن  کار  یک رشته تخصصی و به 
از اساتید  گرفتن  کمک  و  با صنعت(  ارتباط دانشگاه  )تقویت  و رشته های دانشگاهی  کار  بازار 

دانشگاه برای رهایی از این معضل، امری مهم شمرده می شود.
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پیامدهایی مانند 
آشفتگی اجتماعی و ایجاد 

بی نظمی هایی با شکل گیری 
جریان های مخالف. بی عدالتی 

در توزیع قدرت و ثروت و 
منزلت یکی دیگر از این پیامدها 
است که اصل شایسته ساالری 

را زیر سؤال برده و منابع 
نامبرده نصیب تظاهرگرایان 
همسو با قدرت در دانشگاه 

)انجمن های اسالمی، بسیج 
دانشجویی و...( می گردد. 

همچنین پایبندی به سیاست 
یکسان گرایانه و انعطاف ناپذیری 

و تبدیل آن به امری قدسی، 
مانع بزرگی بر توسعه نظری و 
علمی این حوزه بوده است.



مقدمه
در این نوشتار ابتدا به مفهوم »چرخش فرهنگی« و معنای اصلی آن می پردازم و سپس به تفکیک دو مفهوم »فرهنگ دانشگاهی« 
که  و »دانشگاه فرهنگی« اشاره خواهد شد. در ادامه، با عنایت به ورود نسل های وای )Y( و زد )Z( به دانشگاه، تالش بر آن است 
رویکردهای  اتخاذ  گفت وگو،  فضای  تسهیل  فرهنگی،  برندسازی  جمله  از  فرهنگی،  دانشگاه  تحقق  سیاست گذارانٔه  استلزامات 
میان رشته ای و احتراز از تکنیک زدگی، بهره گیری از فناوری های دیجیتال و برساختن ایده هومبولتی دانشگاه به مثابه »نهاد تفکر« 
کیدات سیاست گذارانه عمدتًا در پاسخ به شکل گیری فرهنگ نوپدید جهانی و دانشگاهی و همچنین ورود  کید می شود. این تأ تأ
که سبک زندگی، شیوه تفکر و به معنای اعم دارای فرهنگ متفاوتی در قیاس با نسل های  دانشجویان نسل جدید به دانشگاه است 

پیشین هستند.
کرده است.  تکیه بر فرهنگ و یا »چرخش فرهنگی« در پاسخ به رهیافت های واقع گرایانه و یا مسلط در خصوص تولید علم ظهور 
گرایش ها و علقه های اجتماعی و  به طور خالصه، رویکرد واقع گرایانه، معرفت علمی را پدیداری صرفًا عقالنی، تک بعدی و عاری از 
فرهنگی می داند. ایده ای که در بیان یورگن هابرماس علقه اش تسلط بر ابژه ها و یا مفعول شناساست. در مقابل، نگره فرهنگ گرا، علم 
را به مثابه فعالیتی اجتماعی-فرهنگی تلقی می کند که با ارزش ها و علقه های اجتماعی – فرهنگی پیوند وثیقی دارد. به عبارت بهتر، 
ایده مضمر در چرخش فرهنگی بر این امر استوار است که دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی به عنوان کانون تولید گفتارهای علمی، تأثیر به 

سزایی بر عرصه عمومی و گفتمان های عمومی دارد و به شدت از آن نیز تأثیر می پذیرد.

ضرورت »چرخش فرهنگی« در سیاست گذاری نهاد دانشگاه
مرتضی قلیچ ▪
گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(   ▪ عضو هیات علمی 

 ▪  ghelich@soc.ikiu.ac.ir
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عمومًا مؤلفه های فرهنگی در دانشگاه های ما به امور فرهنگی و یا خدمات فوق برنامه تقلیل 
می رود.  شمار  به  فرعی  عناصر  از  نیز  دانشگاهی  بوروکراتیک  سلسله مراتب  در  به نوعی  و  می یابد 
حال آنکه بر پایه دیدگاه چرخش فرهنگی، نهاد دانشگاه »بیش و پیش از هر چیزی« نهادی فرهنگی 
است. به بیان دیگر، بازنگری در نقش و اهمیت فرهنگ در دانشگاه و مطالعات دانشگاهی ضرورتی 
 )Z( و   )y( وای  نسل های  به  دانشجویان  کنونی  نسل های  تقسیم بندی  آنکه  چه  دارد،  انکارناپذیر 
خاص  ویژگی های  و  ارتباطی  فناوری های  از  استفاده  برحسب  اول  درجه  در  می شوند،  شناخته 

فرهنگی تعریف می شوند.
نسل وای )Y( و یا به تعبیر فراستخواه »نسل هزاره«، و نسل زد )Z( به تعبیر فاضلی »نسل کلیک« 
گردی،  واجد ویژگی هایی متمایزی مثل استفاده افراطی از فناوری های اطالعات و ارتباطات، وب 
تجربه شخصی، نیازهای فرامادی، مهارت گرایی و حضور مداوم در شبکه های اجتماعی مثل توییتر، 
کالن روایت ها، نسبی گرایی  گرام و تلگرام هستند. این نسل ها به تجربه زیسته، مخالفت با  اینستا
کنونی دانشجویان نسل  گفت نسل های  به یک معنا می توان  و عدم قطعیت ها مشهور هستند. 
که   )Cool( فرهنگی هستند منتهی نه فرهنگ به معنای نخبه گرایانه آن بلکه فرهنگ شاد و دیدنی
آموزش های رسمی به تقریر فراستخواه برای آنان به »چیزی شبیه موزه های قدیمی باشد که به دیدنش 

بیازرد، هرچند گاهی مالل آور«. )1395: 38(
که ذائقه ها و دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهان پیرامون و  ورود نسل های فوق به دانشگاه 
تولید علم دارند مستلزم تغییر در راهبردها و نگرش به »امر فرهنگی« در دانشگاه است. ایده خلق 
گفت وگو،  گرفتِن »راهبردهای نرم«، مهیا نمودن امکان  »دانشگاه فرهنگی« به الزاماتی مثل در پیش 

تجربه دانشگاه به مثابه تجربه لذت بخش، گشودگی به رشته های دیگر و یا میان رشتگی نیاز دارد.

تغییری بنیادین
دانشگاهی  فرهنگ  مقوله  به  پژوهی«  »دانشگاه  یا  و  دانشگاهی  مطالعات  از  عظیمی  بخش 
اختصاص دارد. فرهنگ دانشگاهی به زبان فریرا، »بر ابعاد نمادین و مقوله های غیرعقالنی« تکیه 
گرچه با مطالعه سنت های دانشگاه پژوهی و ادبیات انتقادی مربوطه، به موضوعاتی مثل  دارد. ا
که در  یم، موضوعاتی  »سواد دانشگاهی« و یا »نئولیبرالی شدن« ساختار دانشگاه بسیار برمی خور
به اعتباری »دانشگاه  و  قرار می گیرند، ولی مقوله »فرهنگ دانشگاهی«  زمره فرهنگ دانشگاهی 
که تدقیق و موشکافی و همچنین بسترمند نمودن  فرهنگی« هنوز هم از جمله موضوعاتی است 

آن ها در سپهر دانشگاه ایرانی واجد ارزش است.
گفتمان  است.  خورده  پیوند  ایرانی  تجدد  تاریخ  با  ایران  در  مدرن  دانشگاه  تأسیس  ایده 
که تأسیس دانشگاه را دنبال می کرد، هدفش را آشنایی با تکنیک های نوین و نوسازی  نخستینی 
گفتمان مسلط می زند. لیکن در این نوشتار بیشتر  که هنوز هم تنه به  گفتاری  جامعه می دانست، 
که در جهان جدید رخ داده و  که »امر فرهنگی« در پی تغییرات بنیادینی  کید می شود  بر این امر تأ
همچنین ورود نسل های جدید )نسل وای و نسل زد( به دانشگاه، بسیار کانونی تر از اهدافی است که 

دانشگاه ها دنبال می کنند.
کیفیت  کمتر می توان در خصوص وقوع و  که در جهان امروز رخ داده و  از جمله تغییر بنیادینی 
را  بشر  زندگی  ارکان  همه  که  انقالبی  است،  اطالعاتی  انقالب  داشت،  تردید  آن  نقش آفرینی 
کلمه »انقالبی همه جانبه« شمرده می شود. ویژگی  دستخوش دگرگونی نموده و به معنای واقعی 
تاب  انقالب صنعتی(  مثل  فناورانه  یا  و  قبلی )سیاسی  انقالب های  با  مقایسه  در  مزبور  انقالب 
شتاب  همچنین  و  شبکه ای  انقالب  ارزش های  برابر  در  مسلط  ارزش های  و  ساختارها  نیاوردن 

روزافزون اطالعاتی است. )فکوهی: 22(
فرایند وقوع انقالب اطالعاتی واجد پیامدهایی است که به تعبیر پارسونز خرده نظام اقتصادی 

عمومًا مؤلفه های فرهنگی 
در دانشگاه های ما به امور 

فرهنگی و یا خدمات فوق برنامه 
تقلیل می یابد و به نوعی در 
سلسله مراتب بوروکراتیک 

دانشگاهی نیز از عناصر فرعی به 
شمار می رود. حال آنکه بر پایه 
دیدگاه چرخش فرهنگی، نهاد 
دانشگاه »بیش و پیش از هر 
چیزی« نهادی فرهنگی است. 
به بیان دیگر، بازنگری در نقش 
و اهمیت فرهنگ در دانشگاه و 
مطالعات دانشگاهی ضرورتی 

انکارناپذیر دارد، چه آنکه 
تقسیم بندی نسل های کنونی 
دانشجویان به نسل های وای 

)y( و )Z( شناخته می شوند، 
در درجه اول برحسب استفاده 

از فناوری های ارتباطی و 
ویژگی های خاص فرهنگی 

تعریف می شوند.
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و  سیاسی  ابعاد  در  مناقشه  بیشترین  لیکن  دارد  جدید  شرایط  با  انطباق  در  را  مسئله  کمترین 
که تمامی  فرهنگی جامعه خود را نمایان می سازد. با وقوع انقالب اطالعاتی عمده ترین مسئله ای 
نهادهای سیاست گذار رسمی و حتی نهادهای غیررسمی مثل خانواده و دین را تهدید می کند، 
است.  جامعه  همانندساز  یا  و  یکسان ساز  فرهنگی  هژمونی  برابر  در  مقاومت  یا  و  انطباق  نحوه 
خاصه  نهادهاست،  بخش  مناقشه انگیزترین  و  مسئله سازترین  فرهنگی«  »امر  به عبارت دیگر، 
که فی نفسه نهادهایی از جنس فرهنگ  این مناقشه در نهادهایی مثل دانشگاه و یا نهاد آموزش 

هستند، پررنگ تر و مسئله سازتر است.
ایده »چرخش فرهنگی« به معنای اهمیت یافتن فرهنگ در واکاوی نظری و تمهیدات عملی در 
گون زندگی انسان به دگرگونی های  پژوهش و عمل است. چرخش فرهنگی یا فرهنگی شدِن ابعاد گونا
که می توان به ورود جوامع مدرن به  که در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاده است  متنوعی بازمی گردد 
انقالب اطالعاتی، پیچیدگی روزافزون جوامع و پساساختارگرایی اشاره  دوره پسامدرن، رخ دادن 
کرد. همه این وقایع ازیک طرف سبب بسط حوزه فرهنگ به سایر عرصه های زندگی انسان شده، 
و از سوی دیگر سبب »فرهنگی شدن« بیشتر عرصه های فعالیت انسانی چون عرصه های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی گشته است. )پناهی، 1394(
به تعبیر کیت نش، در عصر مدرنیته فرهنگ به مثابه هنر عالی، حوزه ویژه ای از جامعه را اشغال 
نموده بود، لیکن در برهه اخیر به دیگر عرصه های جامعه نیز راه یافته است. در سطح اقتصادی شاهد 
کاالیی شدن فرهنگ هستیم و در سطح سیاسی، سیاستمداران از طریق رسانه ها با مخاطب ها 
گذشته به صالحیت های فرهنگی  ارتباط برقرار می کنند و در حوزه اجتماعی، تمایزات بیشتر از 
کلمه به دو شیوه  وابسته اند تا به قدرت اقتصادی یا سیاسی .... پس فرهنگ در وسیع ترین معنی 
که تشکیل دهنده خوِد واقعیِت اجتماعی هستند و  کردارها و آدابی  تفسیر می شود: یکی به عنوان 
دیگری به عنوان چیزی که درگذشته حوزه مجزایی از جامعه بوده و اکنون وارد همه جنبه های زندگی 

اجتماعی شده است. )همان(
به اشغال درآورده، عرصه دانشگاه در  را  ابعاد زندگی  که فرهنگ همه  در یک چنین شرایطی 
مقایسه با سایر نهادها بیشتر از چرخش فرهنگی تأثیر پذیرفته است. این تأثیرپذیری مبتنی بر چرخش 
فرهنگی در پاسخ به رهیافت واقع گرایانه ظهور کرده است. به طور خالصه، رویکرد واقع گرایانه معرفت 
علمی را پدیداری صرفًا عقالنی، تک بعدی، عاری از علقه های اجتماعی و فرهنگی و خنثی تلقی 
با  که  است  فرهنگی  اجتماعی-  فعالیتی  به مثابه  علم  گرا،  فرهنگ  رویکرد  در  حال آنکه  می کرد. 
ارزش ها و علقه های اجتماعی و فرهنگی پیوند وثیقی دارد. به عبارت دیگر، داللت چرخش فرهنگی 
که »دانشگاه فرهنگی« و »فرهنگ دانشگاهی« تأثیر به سزایی بر  بر دانشگاه بر این ایده استوار است 

حوزه عمومی و گفتمان های عمومی دارد.
باید  و دانشگاه فرهنگی  باال، در خصوص اهمیت فرهنگ دانشگاهی  به مباحث  با عنایت 
فاصله  از  حکایت  دانشگاهی  فرهنگ  زمینه  در  تجربی  پژوهش های  که  ساخت  خاطرنشان 
کارآمد است. مسئله فاصله فرهنگی  تأمل برانگیز نظام آموزش عالی از معیارهای مقبول فرهنگی 
می شویم  متوجه  که  می شود  مسئله مند  زمانی  فرهنگی  مقبول  معیارهای  با  دانشگاهی  نظام 
کنونی متقاضی ورود به دانشگاه ها، نسل وای Y و نسل زد Z از منظر معیارهای مرتبط با  نسل های 
چرخش فرهنگی، بیش و پیش از هر چیزی از نسل فرهنگ هستند، منتهی نه از نسل فرهنگ واال و 
کمتر می توان آنان را در  که  نخبه گرایانه بلکه از نسل معناساز، نسل مصرف نشانه شناختی و نسلی 

قالب های طبقاتی و کالسیک دسته بندی کرد.
تقریبًا علیه ارزش های پیشینیان شوریده اند،  امروزه وارد دانشگاه می شوند  که  نسل جدیدی 
که به جدیدترین موسیقی ها و متن های فرهنگی دسترسی دارند، راه های ذخیره و دور زدن  نسلی 
هر نوع فیلتری را می دانند. نسل امروزی را نسل سوبژکتیویته فردی و معناساز می نامند. این تغییر 

ایده »چرخش فرهنگی« به 
معنای اهمیت یافتن فرهنگ 
کاوی نظری و تمهیدات  در وا

عملی در پژوهش و عمل 
است. چرخش فرهنگی یا 

گون  فرهنگی شدِن ابعاد گونا
زندگی انسان به دگرگونی های 

متنوعی بازمی گردد که در اواخر 
قرن بیستم اتفاق افتاده است 

که می توان به ورود جوامع 
مدرن به دوره پسامدرن، 

رخ دادن انقالب اطالعاتی، 
پیچیدگی روزافزون جوامع و 
پساساختارگرایی اشاره کرد. 

همه این وقایع ازیک طرف 
سبب بسط حوزه فرهنگ 
به سایر عرصه های زندگی 

انسان شده، و از سوی دیگر 
سبب »فرهنگی شدن« بیشتر 

عرصه های فعالیت انسانی 
چون عرصه های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی گشته 
است. 
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بنیادین در بستر جهانی و همچنین ورود نسل های جدید به دانشگاه ها استلزامات نظری و عملی 
خاصی را در سیاست گذاری نهاد دانشگاه می طلبد که در این نوشتار بدان اشاره خواهد شد.

استلزامات سیاست گذارانه
۱. بسط عملی مطالعات میان رشته ای

امروزه نگاه های میان رشته ای از استقبال خوبی در جهان پژوهش و علم برخوردار است. بسیاری از 
رشته های تحصیلی چه در علوم انسانی و چه علوم طبیعی خود را میان رشته ای معرفی می کنند. اما 
در میدان عمل، رابطه میان رشته ها محدود به چند واحد درسی می شود. همکاری بین رشته ای نگاه 
مبسوط تری از چند واحد تنک از سایر رشته ها را می طلبد. محصور ماندن دانش پژوهان در مرزهای 
پژوهشگران  و  دانشجویان  هرچه  به عبارت دیگر،  می شود.  خالقیت ها  خاموشی  باعث  رشته ای، 
کنند، فضای بهتری برای رشد و شکوفایی قدرت  بتوانند مراوده علمی را در محیط دانش تقویت 
خالقه به وجود می آید. ازاین رو، بازسازی ساختارها، تخصص ها و مهارت ها در راستای بسط عملی 
مطالعات میان رشته ای ضرورتی انکارناپذیر است. توسعه مطالعات میان رشته ای منجر به هم افزایی 

و بسط فضای فکری در میان دانش پژوهان می شود.

۲. سیاست گذاری در جهت رشد فضیلت مداری و نه وظیفه مداری در دانشگاه ها

دارد.  کید  تأ عالی  آموزش  در  اخالق  اهمیت  بر  بافضیلت  دانشگاه  کتاب  در  نیکسون  جان 
تبلور ارزش های اخالقی در حیات دانشگاهی در وجه عمومی آن بر صداقت، احترام، اصالت و 
بزرگ منشی ابتنا دارد. با شکل گیری یک چنین ارزش های فرهنگی در میان دانشگاهیان فی نفسه 
دانشگاه را به نهادی اثرگذار و فراگیر بدل می سازد. وجود چنین بارزه هایی در میان دانشگاهیان 
درست نقطه مقابل »دانشگاه وظیفه مدار« است. بر پایه تجربه زیسته بسیاری از دانشگاهیان، نظام 
دانشگاهی درگیرودار سلسله مراتب شدید بوروکراتیک برای ارتقاء و آئین نامه های فرمالیستی برای 
اعضای هیئت علمی قرار دارد. بنا بر اندیشه نیچه، هدف آموزش ایجاد »فرهنگ نجیب« است. 
یابد.  و نوشتن« نضج  گفتن  اندیشیدن و  پایه سه رکن »نگریستن،  بر  باید  دانشگاه فضیلت مدار 
که در جامعه متأخر وارد دانشگاه می شوند و روزانه با هزاران تصویر و صدا و  برای نسل های اخیری 
ایده مواجه می شوند، چنین آموزش های متأمالنه ای ضروری است. »ناتوانی در مقابل یک محرک، 
کم از ابتذال ندارد و  گفتن، واکنش های فوری نشان دادن، تسلیم هر تکانه ای شدن  ناتوانی در نه 

ک است«. )بیونگ چون هال، 1398: 46( نماینده یک استهال

۳. برندسازی فرهنگی دانشگاه

اغوای  و  بیشتر  سود  کسب  هدف  با  فروشنده  و  مشتری  بین  رابطه  به  برندسازی  از  منظور  اگرچه 
خریداران در حوزه های بازاریابی اشاره دارد. اما، منظور از برندسازی فرهنگی دانشگاه اشاره به برخی 
کشور توان انجام آن ها را دارند  که پاره ای از دانشگاه های  از فعالیت های صرفًا فرهنگی اشاره دارد 
کتاب و  و می توانند دانشگاه ها را نه فقط بر پایه موفقیت علمی و شاخصه هایی مثل انتشار مقاله، 
که بر اساس فعالیت های خاص فرهنگی مثل نقد فیلم، تئاتر و تولید محتواهای  کشفیات علمی، 

فرهنگی، فضاهای خاص آموزشی و زنده نگه داشتن حس تفاوت شناخته شوند.
محل  از  ویژه ای  تصاویر  اشتراک گذاری  به  عالقه مند  به شدت  دانشجویان  جدید  نسل های 
تحصیل خود هستند. در یک چنین بازنمایی های هویتی، وجود فضاهای خالق و آئین های خالقه 
فضای نشاط آور و امیدآفرینی در دانشگاه ایجاد می شود. به نظر نمی رسد تجربه دانشگاه های کشور 
در ایجاد فضاهای خالقه و جذابی که دانشگاه های کشور، چه از حیث مادی و چه غیرمادی، به جز 
جشنواره حرکت، ثبت شده و در میان دانشگاه ها به اشتراک گذاشته شود. ترجیحات نسل حاضر 

در جامعه اطالعاتی و فراصنعتی آموزش و یادگیری توأم با خالقیت است.

نسل های جدید دانشجویان 
به شدت عالقه مند به 

ک گذاری تصاویر ویژه ای  اشترا
از محل تحصیل خود هستند. 

در یک چنین بازنمایی های 
هویتی، وجود فضاهای خالق 

و آئین های خالقه فضای 
نشاط آور و امیدآفرینی در 

دانشگاه ایجاد می شود. به نظر 
نمی رسد تجربه دانشگاه های 

کشور در ایجاد فضاهای خالقه 
و جذابی که دانشگاه های 

کشور، چه از حیث مادی و 
چه غیرمادی، به جز جشنواره 

حرکت، ثبت شده و در میان 
ک گذاشته  دانشگاه ها به اشترا

شود. ترجیحات نسل حاضر 
در جامعه اطالعاتی و فراصنعتی 

آموزش و یادگیری توأم با 
خالقیت است.



151    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

درآمد
این نوشتار برگرفته از یکی از بخش های چهارگانه از تجربیات رفتاری سال های ارتباط و تعامل نگارنده با همکاران دانشگاهی )استاد و 
دانشجو، محققان حرفه ای و مسئوالن ستاد وزارت علوم( است. گاه می بینیم که تقدم یکسونگری مدیریتی و بی توجهی به استلزامات 
گاه به  نهاد علم و سنن و اخالق دانشگاهی و پویش معنوی و فرهیختگی و وفاق تفاهمی سیاسی -خواسته و ناخواسته -دانشگاه را 
آوردگاه تعارض ها و تنش های ناخوشایند تبدیل می کند و روح تعامل و انصاف و دلپذیری دانشگاه را درخطر قرار می دهد. ازاین قرار 
دانشگاه در اولین گام-کارایی درونی- درمی ماند. وظیفه مدیریت برای حل تعارض، راه نفی و انکار و مقابله نیست بلکه رویکرد ایجابی 
و تعالی و تکامل حمایت از فرا نقش1، عدم اکتفا به رفتار مطابق شرح شغل و شرایط احراز انجام وظایف2 یا ساختار سازمانی منحصرًا 
کیان اجحاف دیدگان و روشنفکران«  وظیفه گرا است. رویکرد درست شنیدن، درست فهمیدن و پاسخ ایجابی دادن به »صدای شا
که بوروکراسی بد نام دارد. فرهیختگی، توانایی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صالحیت نقد و  و رهایی از قیدوبند چیزی است 

برون رفت از بوروکراسی بد را فراهم می کند. این رویکرد شرط الزم برای استراتژی تکاملی دانشگاه است.

1.  Extra-role behavior
2. In-role behavior

گام هایی به سوی دانشگاه زیبا و پرافتخار
علی ذکاوتی ▪
هیئت علمی بازنشسته دانشگاه خوارزمی   ▪

 ▪  zekavati@chmail.ir
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 بیان مسئله
مؤثرترین و پردوام ترین کارکرد مدیریت دانش در یک مجموعه یا سازمان علمی، آموزشی و پژوهشی، 
غیررسمی،  یا  رسمی  رابطه های  و  عناصر  بیانگر،  سازمانی  فرهنگ  در  است.  سازمانی  فرهنگ 
سرمایه های متعارف و مشهود و نیز نامشهود، خرد جمعی، عالوه بر دارائی های مدنظر قرار می گیرد. 
سرمایه های اجتماعی، ازجمله سرمایه و دارائی های نامشهود شامل چهار عامل مهم تر یعنی دانش، 
استعداد و توانائی، قابلیت اعتماد و نشان )برند( است که از مصادیق بارز آن چگونگی تعریف و طرز 
که  کار با نخبگان است. این چهار عامل سبب توسعه و تحقیق اصیل و پایدارند و ضروری است 
حمایت شوند. عدم ارزیابی صحیح و منصفانه نهاد علم از علل تنش ها و دافعه ها و عدم شناخت 
از توانایی های اساتید - دانشگاه های ما در داخل کشور سبب می شود که نهاد علم در جهان غرب و 
حتی مالزی و ژاپن و ترکیه چه آسان و چه ارزان، مغزهای ما و آثار علمی آنان را صید کنند. بین رفتار 
فرا نقش و رفتار مطابق شرح شغل و شرایط احراز انجام وظایف1 یا ساختار سازمانی منحصرًا وظیفه 
کار، خأل ارزش ها2،  کار و محصول  گرا و فاصله هدف و وسیله، آرمان و واقعیت، فاصله بین فرایند 

فرسایش فرهنگی3 و »بیگانگی سیستماتیک« را با تیزبینی می شناسد4.
کوششی برای بیان اندیشه، احساس  حداقل فرهیختگی روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی 
گاه حتی فقط تالش برای شکل گیری تصویری دل چسب و مطبوع و موزون یا دست کم  و انتظار یا 
گزینه بدیل این وضع، روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی است  قابل قبول از آن ها در ذهن است. 
که فراگیرنده را برای درک خالقانه و مسئوالنه از جامعه پذیری فعاالنه و ارزش های فرامادی مستعد 
جامعه  بین  رضایت بخش تر  و  پایدارتر  بهره ورتر،  جدی تر،  تعامل  امکان  معنی  به  این  می گرداند. 
دانشگران و شناختگران/ دانش کاران با جامعه ایران است که می تواند شروعی برای بررسی مهم ترین 

راهبرد واقع بینانه تحقق اهداف بلندمدت باشد..
که ازلحاظ برنامه ریزی، الگوهای توافقی نسبت به الگوهای فنی و یا  گفته اند  در برنامه ریزی ها 
گر معنی آن این است که الگوهای توافقی به نقاط  جناحی، بخت و امکان موفقیت بیشتری دارند. ا
کمتری بیشترین نتیجه برای حرکت  با نیروی  کنیم  گر پیدا  که ا اهرمی نزدیک ترند، یعنی نقاطی 
و به سازوکار  از لحاظ مدیریتی به مصادیق  آموزنده ای است.  و پند  ایجاد می شود، سخن خوب 
ارشادی در جستجوی انگیزش و فعال سازی شبکه ها با سبک توافقی و تحولی خدمتگزار و ایجابی 
و توانمندسازی اشاره می شود که در آن باید ضمن اجتناب از تخطئه خدمات، استدالل و استقالل 
نخبگان را ارج نهاد و نسبت به کوری سازمانی و یکسونگری و آسیب پذیری سرمایه اجتماعی هشیار 
بود. همه با احساس شایستگی و افتخار، مفید بودن، و استقالل توأم با مسئولیت گاه با ابتکار حتی 
گزینه  رعایت  و  انصاف  و  اخالق  و  قانون  چارچوب  در  اما  مفصل  خیلی  قبلی  برنامه ریزی  بدون 
اصالح و تکامل مداوم می توانند منبع تدبیر و امید بشوند و به هم افزایی خالقانه دست پیدا کرد. گاه 
کمبودهایی در استلزامات ساختاری کار هست اما احساس صالحیت، احساس عدالت]2[، مؤثر 
بودن، مفید بودن، مولد بودن و پیوندجویی شهروندان سبب می شود که آنان نقش خود را کم اهمیت 
کنند. این مسئولیت شناسی و تالش فعاالن عرصه  کمبودها را جبران  نیابند، در نتیجه می توانند 
لزومًا  نه  می کند  تعیین  را  اجتماعی  نشاط  نیز  و  نقش  اهمیت  مرتبت  و  درجه  که  است  ساختن 
کار  کمبود استلزامات ساختاری  گر  پست و مقام مدیریتی. هم در ستاد و هم در اجرا و عملیات، ا
سرانجام احتمااًل موجب اهمال کاری و یا تنبلی شود، ضروری است که نخبگان در کنار شهروندان 

1. In-role behavior
2. Vacuum of values
3. Erosion of culture

گونه است. با"مسئولیت شخصی" و یا بر اساس  4.  در آزمایش زندان آزمایشی استنفورد و دیگر آزمایش های مشابه معلوم شد: رفتار انسان ها دو 
یت شغلی" رفتار می کنیم، "وظیف تعریف شده خود را انجام دادم"، اخالق و حقوق بی اثر  یت شغلی". هنگامی که بر مبنای "مأمور "مأمور

می شود. فرهیختگی درصدد است اخالق را بازگرداند.

مسئولیت شناسی و تالش 
فعاالن عرصه ساختن است 

که درجه و مرتبت اهمیت 
نقش و نیز نشاط اجتماعی را 
تعیین می کند نه لزومًا پست 

و مقام مدیریتی. هم در ستاد 
گر  و هم در اجرا و عملیات، ا
کمبود استلزامات ساختاری 

 موجب 
ً
کار سرانجام احتماال

اهمال کاری و یا تنبلی شود، 
ضروری است که نخبگان 
در کنار شهروندان دیگر با 

هم افزایی، مشکل را درمان و 
ترمیم کنند. 
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کنند. تلفیق و هم افزایی، فهم مشترک، وفاق نخبگان و  دیگر با هم افزایی، مشکل را درمان و ترمیم 
شهروندان فرایندی است شامل هم انگیزه های محتوایی و هم انگیزه های فرایندی. بی توجهی به 
گروه گرایی  حقوق و اخالق- چه به سبب ناخبرگی باشد و چه ناپختگی بی تفاوتی و جاه طلبی و 
و رانت جویی- آفت و تباهی قابل اجتنابی است. نافرهیختگی و خطای شناختی مبتنی بر آن، 
مفروضات مدیریتی مخدوشی است که تمایزیافتگی انسان ها را منشأ اختالف می داند و دانشگاه را 

کارخانه مسطح سازی و یکسان سازی تلقی می کند. 
که ارزش های دانشگاهی که حقیقت جویی، عدالت و فرهیختگی و پیشرانی جامعه )یا  ازآنجا
دست کم نظم و قانون( است قاعدتًا به همه افراد با هر صنفی و هر درجه و شغل باید هم فرصت 
گاه دانشگاه بجای پذیرش  که  کند. اما مشاهده شده  حضور و هم تأثیرگذاری را ارج نهد و مراقبت 
که خواهان احقاق  کی نحیف  تی، در برابر یک شا کامل فردی و تشکیال حق با تمام توش و توان 
گر استلزامات و ملزومات ارزش های  حق و رفع اشتباه است، »مدافعه و معارضه« می کند! ازاین رو، ا
دانشگاهی رعایت نشود، اشخاصی که به هر دلیل حق و حقیقت را نمی پذیرند بجای تعمق در حق 
و حقیقت از موضع خویش به هر قیمت دفاع می کنند و دیگران را هم با خود می کشانند و نتیجه آن 

کی است. درهم شکسته شدِن شا
برونی  و  درونی  کارایی  آینه  و  گاهی بخش  آ و  هشداردهنده  حسگرهای  کیان،  شا اینجا  در 
اجتماعی  تعامالت  ارتباط  ترجیحات  برای  وفاق  و  تأمل عمیق تر  به همین دلیل،  سازمان هایند. 
آمبودزمان ضروری است.  و  اختالف  و سبک های عادالنه حل  پرور  فرهنِگ سازمانِی سالمت  و 
در  امین  مشاوری  و  شفیق  رفیقی  می توانند  کیان  شا همین  ایجابی،  و  نگر  مثبت  دیدگاهی  از 
شکست ها، بحران ها، تک افتادگی ها و عزلت ها باشند. این آیینه های ظریف و با ارزش را نباید 
شکست و دور انداخت. به عنوان یک دانشگاهی البته اینکه از تعارض ها فرار نکنیم و با واقعیت ها 
که  کسانی  روبرو شویم. این که با همه وجود و وجدان و بیداری و همدلی با همگان -و حتی با درک 
با برچسب »عقده ها«ی افراد تهاجمی زیاده خواه – رانده ایم راه درست را ادامه بدهیم و به ویژه در 
که خود را تنها  شرایط آنومیک تعادل خود را از دست ندهیم، دشوار است. ظاهرًا مشکل این است 

احساس می کنیم.
به  و موضوعات - می توان  و عرصه ها  افراد، روش ها  تکرار  موارد  _به ویژه  بررسی شکایت ها  با   
و  ساده  منصفانه  و  شناخته شده  روال  با  می تواند  سیستم  یافت.  راه  توانمندسازی  و  عارضه یابی 
کارآمد زیبا و ارزشمند باشد و هزارتو نشود. گرچه »جراحت هایی هنوز رنج می زاید« اما از سوی دیگر 
کنشگران به امید و اعتماد اجتماعی، نیازی اصیل و عطشی سوزان است و زخم ها برای مداوا  نیاز 

شدن به مهربانی و تاب آوری عزم مداوم نیاز دارند.
این حسگرهای ظریف و با ارزش را دور نیندازیم که آن ها آینه اند؛ آینه شکستن خطاست و خود 
را و سازمان را و روش ها را تکامل باید بخشید. انتظار این است میراث جهانی دانش مدیریت برای 
درمان و پرهیز از ساختارها و سبک های مدیریتی غیرتعاملی با توجه به ضرورت درست شنیدن، 
کاهش تشکیل  درست فهمیدن و پاسخ ایجابی دادن، اتخاذ شیوه مدیریِت نرم خدمتگزار و لزوم 

انگیزه های سرمایه اجتماعی تاریک، موردتوجه باشد
جهت گیری پروژه دانشگاه برای حل مسائل و تعرض های خود، فرآیندی ایجابی و مبتنی بر 
گون و امکان اراده انتخاب و درعین حال آینده نگری است. امر اخالقی1  گونا گزینه های پرتنوع و 
قابل بررسی انتزاعی است. آزادی و اراده چون در محور کنشگری انسان و در امور عملی و انضمامی 
با هم تالقی کنند حوزه اخالقیات 2را پدید می آورند. یکتایی و فردیت هر کنشگر فردی، نایاب ترین 
و مغتنم ترین امکان در جهان هستی است. فرهیختگی به چگونگی عاملیت ساختار  فرصت 

1. Moral
2. Ethics

که ارزش های دانشگاهی  ازآنجا
که حقیقت جویی، عدالت و 

فرهیختگی و پیشرانی جامعه 
)یا دست کم نظم و قانون( 

است قاعدتًا به همه افراد با 
هر صنفی و هر درجه و شغل 
باید هم فرصت حضور و هم 

تأثیرگذاری را ارج نهد و مراقبت 
کند. اما مشاهده شده که گاه 

دانشگاه بجای پذیرش حق با 
تمام توش و توان کامل فردی 

کی  و تشکیالتی، در برابر یک شا
نحیف که خواهان احقاق حق 

و رفع اشتباه است، »مدافعه 
و معارضه« می کند! ازاین رو، 

گر استلزامات و ملزومات  ا
ارزش های دانشگاهی رعایت 

نشود، اشخاصی که به هر دلیل 
حق و حقیقت را نمی پذیرند 

بجای تعمق در حق و حقیقت 
از موضع خویش به هر قیمت 

دفاع می کنند و دیگران را هم 
با خود می کشانند و نتیجه آن 

کی  درهم شکسته شدِن شا
است.
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و رابطه آن ها، نسبت و هماهنگی ابزارها / اهداف و حلقه های مفقوده در جریان افزایش قدرت 
فرهنگ  و  فرهنگ  صنعت  با  سویی  از  فرهیختگی  می پردازد.  هم  اخالقی1  شانس  و  عاملیت 
دیجیتالی2 و از سوی دیگر در نوسان تعارض های عقالنیت صوری سازمان ها و آنومی اجتماعی 
نه  اجتماعی  به دست داد. هستی  فرایندی  و  توّسعی3  یکردی  رو باید  تهدید می شود. دراین باره 
در خأل بلکه در جریان تعاملی بین هستی های اجتماعی )که شامل تربیت رسمی، غیررسمی و 

امکان اراده انتخاب است( تکوین می یابد.
گزیر  ابزار و مسیر نا را  آوار موانع  با موانع و در زیر  کار  فرهیختگان تاب آور هم هستند و حتی 
موضوعاتی  نه  فرهیختگی اند  موضوعات  موانع  فرهیختگی  تحقق  برای  می دانند.  فرهیختگی 
جان  به  را  کار  اجتماعی  مسئولیت  که  مدیرانی  آن  به ویژه  و  فرهیخته  شهروندان  قابل اجتناب. 
گر  ا از اجتناب اند و  از تعامل ها نمی گریزند و عافیت طلب نیستند و در پی اجتناب  می فهمند 
که از راه اصلی فرهیختگی  کنند باری این قدر هست  که موانع را به منابع شیرین تبدیل  نتوانند 
کامیاب اند. در نتیجٔه اجتماعی شدن معیوب، ناسازی عاملیت- ساختار و  خارج نشده اند و 
ناهماهنگی ابزارها / اهداف سبب بروز حلقه های مفقوده پدیدار می شود. فرهیختگی می تواند 
که رابطه انساِن عامل و ساختارها یک جانبه نیست. فقر اخالقی سبب  به بهترین وجه نشان دهد 
بدبینی  و  خشم  ارتباطات،  در  سوءتفاهم  تنش،  سوءظن،  از  اجتماعی  فاصله های  که  می شود 
همگانی  یستی4  آزادمنشانه و خوب ز و  تفاهم اصیل  ایجاد  به  کنده شود. فرهیختگی می تواند  آ
به  اراده معطوف  تکنولوژی  تکنولوژی )که  نقد  به  و  کند  کمک  انسانی اخالقی  و خلق لحظات 
نقد  به  هم  و  درون گروهی  خشونت  و  فردی  خود-مداری  نقد  به  هم  و  نامیده اند(  ابزاری  قدرِت 
از  بخشی  باور  اخالق  آن  پیش نیاز  و  اخالقی  ارتقای  بپردازد.  انسان ها  روابط  همه جانبه  ایجابی 
گاه با عبارت شرافت /  کنشگر-ساختار و تعامل ها و برنامه ریزی تعاملی است. این رابطه  رابطه 
اخالق اجتماعی5 و مذهب اجتماعی6 بیان می شود. فرهیختگی بعد ارتباطی، عاطفی، دانشی، 
همدالنه، تخیلی و هنری هم دارد و فرهیختگی میوه تلفیق عمل هوشمندانه7 و تعین هماهنگ 

آن هاست. درعین حال، ظرافت ها و پیچیدگی فراوان است و ره هموار نیست.

جایگاه اخالق و حقوق در نهاد علم
از  سازه ای  می توان  را  تعاملی(  و  مراوده ای  رویه ای،  )توزیعی،  یکپارچه  عدالت  به ویژه  اخالق 
که  گونه ای جامعه پذیری است  گسسته دانست. جامعه پذیری پیوسته  جامعه پذیری پیوسته و نه 
گروه همکاری نزدیک  گاه  نهادها، سازمان ها و اعضای پیشین و سرمایه اجتماعی، الگو می شوند و 
گسسته، طرح واره الگوسازی اخالق یکپارچه برای موقعیت  تشکیل می دهند. اما در جامعه پذیری 
کنشگر فردی با سرمایه روان شناختی باال  گاهی نیز یک  جدید و تازه واردان پیش بینی نمی شوند. 
و  جدید  ارزش های  ترویج  و  جذب  و  درک  با  قابل توجه  معتبر  و  تأثیرگذار  سازمانی  کنشگر  یک  و 
متناسب نیازها و امکان های جذاب مجموعه به تدریج نه تنها دارای »هویت و خود« بلکه منبع امید 
برند می شود. به عکس  کنشگر سازمانی دارای  دیگران برای اخالق و سرمایه اجتماعی می شوند. 
که درنهایت به جزای سنمار منتهی می شود. اخالق سالمت و سرمایه  سرمایه اجتماعی تاریک 

روان شناختی واسط و میانجِی امر فردی و اجتماعی است.

1. Moral lock
2. Digital culture and culture industry
3. Explanatory
4. Mental well-being
5. Social rectitude/ethics
6. Social religion
7. Thoughtful practice

فرهیختگان تاب آور هم 
هستند و حتی کار با موانع و 

در زیر آوار موانع را ابزار و مسیر 
گزیر فرهیختگی می دانند.  نا

برای تحقق فرهیختگی موانع 
موضوعات فرهیختگی اند 

نه موضوعاتی قابل اجتناب. 
شهروندان فرهیخته و به ویژه 

آن مدیرانی که مسئولیت 
اجتماعی کار را به جان 

می فهمند از تعامل ها نمی گریزند 
و عافیت طلب نیستند و در 

گر  پی اجتناب از اجتناب اند و ا
نتوانند که موانع را به منابع 

شیرین تبدیل کنند باری 
این قدر هست که از راه اصلی 
فرهیختگی خارج نشده اند و 

کامیاب اند. 
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کمتری  ی  که با نیرو کنیم  کشور در الگوهای توافقی و راهبردی، باید نقاطی پیدا  برای ارتقای 
نظام،  اهرمی  نقاط  شناخت  در  چاره  شود.  ایجاد  پیش رونده تر  حرکتی  برای  نتیجه  بیشترین 
که انگیزه ها،  کثرسازی نتیجه مثبت و حداقل سازی نتایج منفی و ناخواسته است. هر جا  حدا
کنیم )واپس نگریدن و عنداللزوم پوزش و جبران(؛ و  امید و اعتماد آسیب دیده بی درنگ ترمیم 
کنیم و البته قدری  یم. نه رقابت مخرب بلکه در نیکی ها سبقت جویی  به احیای اعتماد بپرداز
عالقه،  اعتماد،  گون،  گونا هویت های  ارتقای،  برای  مثبت  انگیزه های  طراوت تر.  با  و  نشاط تر  با 
معنویت، صمیمیت و همدلی، احساس عزت، حوصله، پشتکار حمیت و ِعرق حرفه ای علم 
و  بودن  مؤثر  و احساس  احترام  و  با لذت  توأم  و رشد مداوم  یادگیری  و  کار  و تحقیقی در فضای 
کنترل تحکمی  که هم از  مشارک بودن، نخبگان ضروری است. نظارت و دیسیپلین هم افزا باشد 
و خشونت )که مالزم و مستلزم تخریب هویت هاست( و هم از اهمال کاری و تنبلی به دور باشد. 
به ستودنی ترین وجه پاس  را  و اخالق حرفه ای  انسانی و شهروندی  و اخالق  که حقوق  شرایطی 

بدارد.
روند  در  و  شود  طی  استانداردها  و  قانون  ِاعمال  مسیر  کرده،  تصریح  قانون  نص  که  جا  هر 
تصمیم گیری استراتژیک متناسب و مطابق ضوابط باالدستی طی شود. و هر جا که قانون منصوص 
فن  اهل  کافی  و  فراوان  مشورت  از  هست  مدیریتی  تصمیم  به  نیاز  و  دارد  تفسیر  جای  یا  نداریم 
و سرانجام تطابق با سنن و عرف منصفانه و حکیمانه و تحقیق و امکان بازگشت پذیری سازنده 
که قانون نداریم به ابتکار و نیز تهیه و تصویب قانون توافقی  و تصحیح بهره مند شویم. در موردی 
گرفته نشود زیرا  که تصمیم شتاب زده ناشناخته ای  کنیم  کنیم. سعی جدی  کمک  کارآمد  خوب و 
صیانت از هویت و رسالت، اهداف و وظایف سازمانی موجود حداقِل مسیر موجه و بستر قانونی 
فرایندهاست. تا از فرایند درست و استوار و عاقالنه دیگری برای بهبود مطمئن نشدیم دست به تغییر 
تشکیالت نزنیم. تصمیم گیری شتاب زده ای که به ایجاد احساس ناامنی و نیز تعطیل کارهای جاری 

منجر می شود، به سود مجموعه محترم و کشور نخواهد بود.
 پیچیدگی مسائل اجتماعی و تعامل آن ها با شرایط سازمان ها یکی از مهم ترین مسئولیت های 
انسانی معاصر را رقم زده است. چگونگی توازن یا ناموزونی ارزش های اجتماعی با ارزش های سازمانی، 
کنشگری با امکان قدرت انتخاب را تشکیل  محتوای »مسئولیت های اجتماعی« تناقض های حق 
می دهد. مفروض است که با استقرار حق کنشگری همه ذی نفعان یک مجموعه تعالی ادراک و تعهد 
به کیفیت می تواند ارتباطات، فرایندها و تلقی از منابع را تعالی بخشد. در مکاتب اولیٔه مدیریت، افراد با 
رفتارهایی ارزیابی می شدند که در شرح شغل و شرایط احراز انتظار می رفت، ولی امروزه رفتار شهروندی 
سازمانی یا فرانقش مدنظر است. به ویژه مدیران برای تعالی خود و اعضا نیازمند رشد و شکوفایی 
سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی و پرهیز اکید از ایجاد سرمایه اجتماعی تاریک )درون گروهی و 
خاص گرایانه( اند.. از این راه معنابخشی1، انسجام و یگانگی عاطفی2، یگانگی اجتماعی3، فرایندهای 
کله  نمادین تمایز و تفاوت فردی و مقاومت و مخالفت، تنوع زایی معرفت آمیز یا عاطفی در شرایط و شا
اجتماعی4 کنش و اندرکنش های اجتماعی خالقانه، مستقل/ مسئوالنه شکل می گیرد. همه ذی نفعان 
از لحاظ رسالت، اهداف و وظایف و فرایندها و وضعیت و موقعیت، محیط، منطق موقعیت در کارها 

تدقیق و نقد عالمانه و پژوهشگرانه )همدالنه و منصفانه( کنند.

1. Provision of Meaning
2.  Emotional Integration
3. Social Integration
4.  Social Fabric

برای ارتقای کشور در الگوهای 
توافقی و راهبردی، باید نقاطی 

پیدا کنیم که با نیروی کمتری 
بیشترین نتیجه برای حرکتی 

پیش رونده تر ایجاد شود. 
چاره در شناخت نقاط اهرمی 

کثرسازی نتیجه  نظام، حدا
مثبت و حداقل سازی نتایج 

منفی و ناخواسته است. 
هر جا که انگیزه ها، امید و 

اعتماد آسیب دیده بی درنگ 
ترمیم کنیم )واپس نگریدن و 

عنداللزوم پوزش و جبران(؛ و 
به احیای اعتماد بپردازیم.
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نتیجه گیری
که  گاهی بخش اند  کیان اجحاف دیدگان منقدان و روشنفکران حس گرهایی هشداردهنده و آ شا
می باید از دیدگاه مثبت نگر و ایجابی به آنان بنگریم. مخالف و منتقد روراست می تواند رفیقی شفیق 
و مشاوری امین در شکست ها و بحران ها و رنج ها باشد. فرایند ایجابی و استراتژی تکاملی مسئولیت 
اجتماعی این معنا را مطرح می سازد که عامل ذهنی کنشگران، مفاهمه، ابعاد هنرمندانه و خالقانٔه 
دانش آفرینی که در قلمرو اختیار مثبت اندیشانه انسان هاست بر عوامل سلبی فائق می شوند حداکثر 
مبادله رضایت اجتماعی، عدالت در ساختارها و استانداردهای عینی، دیوان ساالری، و شکل و 
محتوای روابط عنصر ایجابی و اختیاری، تفاهمی و خردمندانه را بر خشکی و خشونت قفس آهنین 
بوروکراسی غالب می سازد و مستقر می شود و در حد »بوروکراسی بد« محدود نمی ماند. این پیش نیاز 
جلب حداکثر مشارکت و همراهی توانمندسازانه با پویش حرفه ای، منطبق با ترکیب فعاالنٔه عمل و 
نظر و توجه به جنبٔه مداوم و عمر آزگار/ زندگی پیما1 و مادام العمر آموزش متمرکز و غیرمتمرکز است، 
این سخن بدان معناست که تا آنجا که می توان به افزودن دم به دم به امکان مشارکت همگان در همه 
کنند. در واقع  کنشگران خود را دست اندرکار، موفق و مسئول احساس  کرد تا همه  امور باید همت 
چنین وجدان کنند که چیزی ارزشمند به محیط می افزایند. در هر زمینه و حوزه و رشته ای، درست 
کیان و اجحاف دیدگان و منقدان تدبیری بی بدیل  شنیدن و درست فهمیدن و پاسخ ایجابی به شا
و درعین حال وظیفه ای اخالقی و حقوقی، و ضروری ترین و ارزان ترین و پربازده ترین مدل و فرمول 

عملیاتی توسعه قانونی درباره ارتقای کیفی و کمی را به دست می دهد.
راهکارهای این اقدام در یازده گام تقدیم می شود.

سبک مدیریت بر نخبگان
 برای شناخت وضع کنونی و کارآمد سازی درونی تشکیالت دانشگاه ها و از آن مهم تر به صحنه آوردن 
کارگروه های سیاست گذاری علمی پژوهشی و مدیریت دانش، با همکاری ذی نفعان و  نخبگان، 
که داوطلب باشند و نیز  نیز انجمن های علمی، دستگاه های آموزش عالی و حوزه های علمیه ای 

محققان آزاد مفید است.
در این مسیر، برنامه ریزی مبتنی بر الگوهای توافقی و رویکرد خدمتگزار و تحولی با مشارکت 

کارگروه هایی ازاین دست قابل استقرار است.:
حوزه تمایز و شباهت سبک های سیاست گذاری علمی پژوهشی مدیریت دانش در حوزه ها و 

رشته های مختلف پژوهش و فناوری و جستجو یا ابداع راهبرد دانشگاهی- مدیریتی؛
حوزه اهداف مشترک و متفاوت )تمایز و تشابه علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی، الهیات، 

بین رشته ای...(؛ 
 حوزه رویکرد نظری، روشی و راهبردی سیاست گذاری علمی پژوهشی و مدیریتی؛ 

حوزه سندهای باالدستی و آموزش کارگروه آئین نامه ها، حقوق و قوانین؛ 
حوزه پیوند عمل و نظر و شفافیت / علم و عمل سیاست گذاری علمی پژوهشی و مدیریتی؛ 

و  فکری  و  شناختی  سرمایه  فرهنگی،  سرمایه  اقتصادی،  سرمایه  اجتماعی،  سرمایه  حوزه 
سیاست گذاری علمی پژوهشی؛ 

کارگروه استانداردها، ارزشیابی و کیفیت، نوآوری و انگیزه ها و سیاست گذاری علمی پژوهشی.
شناسایی راهکارهای پیوندی )درونی و بیرونی(

نمادین، مدیریت  ارتقای سرمایه  و  اجتماعی  فرایندهای سرمایه  با  مرتبط  تجارب  و  نظریه ها 
که از راه تحکیم  کنشگران با ساختارها  دانش در فرهنگ سازمانی و لزومًا شیوه های ارتقای ارتباط 

life long 1.  معادل های پیشنهادی نگارنده برای

نظریه ها و تجارب مرتبط با 
فرایندهای سرمایه اجتماعی 

و ارتقای سرمایه نمادین، 
مدیریت دانش در فرهنگ 

سازمانی و لزومًا شیوه های 
ارتقای ارتباط کنشگران با 

ساختارها که از راه تحکیم 
اعتماد، تعلق، وفاداری 

تعهد سازمانی پایدار، ارتقاء 
اخالقیات، از مسیر خرد 

جمعی و کنش اجتماع علمی، 
انگیزش ها، بستر و زمینه های 

تعامل و ارتباط و سرانجام 
چشم انداز را برای بقا و 

پیشرفت ترسیم می کنند
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اعتماد، تعلق، وفاداری تعهد سازمانی پایدار، ارتقاء اخالقیات، از مسیر خرد جمعی و کنش اجتماع 
علمی، انگیزش ها، بستر و زمینه های تعامل و ارتباط و سرانجام چشم انداز را برای بقا و پیشرفت 

ترسیم می کنند:
الف( جهت گیری ملی: کارآمدسازی به کمک نهاد علم

 ب( کمک تحقیقاتی، نرم افزاری و بعضًا اجرایی دانشگاه و آموزش عالی به چهار خرده نظام درباره 
بهره وری هم افزاتر از گروه های میان رشته ای نخبگان علوم انسانی و هنر و فهرست اقدامات مرتبط الزم.
پرسش  این  با  مدرن  تا  کالسیک  از  فرهنگی  چرخش های  و  »گسست«ها  در  به ویژه  دانشگاه 
که فرهیختگی )عقل، انسان بودن، معنوی بودن و به تعبیر فرهنگ اصیل ما  شریف روبه رو است 
گر هومبولت یا امرسون در ایران بودند از مرام و معرفت  »مرام و معرفت«( چگونه خالقانه بازتولید شود؟ ا
در دانشگاه می پرسیدند. سنن اخالقی و جامعه پذیری علمی، که می توان به فرهیختگی تعبیر کرد، 
اهمیت  تواضع علمی،  بتوان  تلقی می شود. شاید  گسسته  نه  و  پیوسته  از جامعه پذیری  سازه ای 
گرایی عمودی1 خودخواهانه و همدردی و هم حسی اخالقی  دادن به »دیگری« و رهایی از فردیت 
کنشگر فردی با سرمایه روان شناختی  گاهی نیز یک  که  را از عناصر ضروری فرهیختگی شمرد. بسا 
کنشگر سازمانی تأثیرگذار و معتبر قابل توجه با درک و جذب و ترویج ارزش های جدید و  باال و یک 
متناسب نیازها و امکان های جذاب مجموعه به تدریج نه تنها دارای »هویت و خود« بلکه منبع امید 
کنشگر سازمانی-مثاًل یک دانشگاه معین-  دیگران برای فرهیختگی و سرمایه اجتماعی می شوند. 

دارای فرنام یا »برند« 2 می شود.
گون در یکدیگر از زندگی جدایی ناپذیر است و  پیچیدگی ها و تعارض ها و رخنه بخش های گونا
قابلیت آن را دارد که بزرگ ترین منبع الهام در تربیت و هنر زندگی باشد، زیرا موقعیت برای کنشگری 
در حل مسئله را فراهم می کند. بدیل های ساده انگارانه و یکسونگر و غیرتفاهمی حل مسئله راهگشا 
با هم نگری عوامل متعدد  و  رویکرد چند منطقی  فرایند نگر، تحلیل،  راه یابی،  نیستند. فعالیت 

موردنیاز است که اگر چنین نباشد پالیتی، مسطح، یکسان ساز و غربت افزا خواهد بود.
نظام  خرده  چهار  به  نخبگان  اجرایی  بعضًا  و  نرم افزاری  تحقیقاتی،  کمک  چشم اندازهای 

)اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی(
مستندسازی  مشخص  پیشنهاد  نامشهود:  سرمایه های  از  معنوی  و  مادی  حمایت  الف( 

مدیریت ها و ارتقای شغلی و مدیریتی به روش پلکانی و با معیارهای عادالنه و دلگرم کننده؛
ب( ورود ترغیبی و هم افزای نهاد علم به بطن و متن عرصه ها و نهادهای دیگر؛

به فرهنگ سالمت  رونق دادن  و  و فرهنگ  اقتصاد  رفتار سازمانی در  بررسی شرایط سوء  پ( 
اداری و اجرایی؛

ت( شناسایی تعمیق راه حل مسائل در بستر مردمی تر کردن راه حل های دانش-بنیان؛
کارکرد و ناسازگار با وفاق و اعتماد و امید عمومی؛ ث( شناسایی ساختارها و روش های نا

ج( ضعف و قوت اقتصاد و فرهنگ و رونق دادن به فن- بازار؛
چ( تقویت عزم همگانی / با همکاری نظام در نهادهای قانون گذاری؛

کاهش مقررات  کارآمدتر مدیریت دانش/. بازنگری و  کردن و تقویت سازوکارهای  کارآمدتر  ح( 
محدودکننده در حوزه های نهاد علم؛

گیر؛ خ( تقویت اعتماد و اشتیاق برای هموارسازی فعالیت مولد و سالم و حذف مقررات دست و پا
د(  شناخت و مدیریت عوامل اقتصادی به ویژه بازار سرمایه بازار مالی و بازار پولی، بانکداری و 

نظام آموزش عالی؛

1. Vertical individualism
2. Brand

کرد. کرد و به فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم پیشنهاد  نگارنده این معادل فارسی را در انجمن تعلیم و تربیت پیشنهاد 

پیچیدگی ها و تعارض ها و رخنه 
گون در یکدیگر  بخش های گونا

از زندگی جدایی ناپذیر است و 
قابلیت آن را دارد که بزرگ ترین 

منبع الهام در تربیت و هنر 
زندگی باشد، زیرا موقعیت برای 

کنشگری در حل مسئله را فراهم 
می کند. بدیل های ساده انگارانه 

و یکسونگر و غیرتفاهمی 
حل مسئله راهگشا نیستند. 

فعالیت راه یابی، فرایند نگر، 
تحلیل، رویکرد چند منطقی و با 

هم نگری عوامل متعدد موردنیاز 
گر چنین نباشد  است که ا

پالیتی، مسطح، یکسان ساز و 
غربت افزا خواهد بود.
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 ذ( شناخت سه عامل بهره ورتر ساختن بخش عمومی شرکت های دولتی و »غیرانتفاعی« و تعاونی؛
ر( هماهنگی با نقشه علمی و استانداردهای کیفی؛

ز( تهیه پیوست علمی-ترویجی و توجیهی برای طرح های مهم به منظور جلب حداکثر همکاری 
و نشاط ملی؛

س( حمایت مادی و معنوی از پژوهشگری و نظریه پردازی؛
ش( توجه مشخص به فضای مجازی و ارتقای دسترسی؛

ص( پیشرفت در توسعه شاخص های علمی پژوهشی در ساختارهای سراسری، کالن و عمومی 
کشور.

بخش  دستگاه ها  وظایف  شرح  بررسی  با  بهره وری  ارتقای  نحوه  ساماندهی  بررسی  ض(  
خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و شهرداری ها برای ارتباط بیشتر و عمیق تر با نهاد علم؛

ع( تعمیق راه حل مسائل در بستر مردمی تر کردن راه حل های دانش-بنیان و کاهش هیجانات و 
التهابات و پاداش های زودگذر و کوشش برای جایگزین کردن آن با انگیزه های پایدارتر فرا سازمانی و 

رفتارهای شهروندی سازمانی و احساس مسئولیت فراتر و شریف تر: مسئولیت بشری؛
غ( تقویت عزم همگانی / با همکاری دلسوزان کشور در نهادهای قانون گذاری؛

ف( شناسایی سازوکارهای مثبت و موانع اجرایی و مردم )در فرهنگ عمومی و در نتیجه تعامل 
در سطحی هم افزا و مفیدتر(؛

ق( تقویت اعتماد و اشتیاق برای هموارسازی فعالیت مولد و سالم و حذف مقررات دست و 
گیر پژوهش؛ پا

ک( بررسی اختالالت بازار سرمایه بازار مالی و بازار پولی، بانکداری و نظام اقتصاد؛
گ( حمایت از دارایی های نامشهود )اعتماد و امید و دانش و ارتباطات و تعهدات نانوشته اما 
مؤثر و تعیین کننده( نهاد علم در درون وزارت و کمک به شناسایی موضوع در سطح نهادها و جامعه؛

ل( امکان فعال سازی و پژوهشی کردن آموزش )آموزِش پژوهش-محور(؛
با  مرتبط  سازمان های  و  نهادها  همه  هم افزایی  و  بامعناتر  پیوند  هماهنگی  برای  کوشش  م( 

آموزش و پژوهش؛
ن( کوشش افزون تر برای رفع توسعه ناموزون و کاهش آپارتاید علمی و فنی از راه عدالت یکپارچه.

عقیم/  )برنامه  نشده  دیده  اما  شود  دیده  است  الزم  برنامه ها  در  آنچه  و  درازمدت  چشم انداز 
غایب(1 و آنچه عمل می شود و از آن غافلیم )برنامه درسی پنهان(2 نباید از شعاع نگاه )و برنامه ریز و 
رهبران و مدیران( خارج شود. جامعیت بخشی به رشته های تحصیلی و توجه مشخص به رویکرد 
میان رشته ای و فرا رشته ای دانشگاه و کیفیت بخشی به آن ها، و برنامه های آینده اعالم خواهد شد. 
مساعدت و مراقبت و هدایت مؤکد عزیزان برای به مقصد رساندن امانت مهمی به نام آرمان مشترکی 
که بر عهده داریم شرط توفیق است.  در نخستین گام ها با سبک توافقی، و تحولی و خدمتگزار با مشی 
هم افزایی و همدالنه و مسئوالنه راه ارتقای سرمایه نامشهود )تحکیم و ارتقاء اخالقیات، اعتماد، 
سازی، مدیریت، ارتقای شغلی و مدیریتی به روش پلکانی و با معیارهای عادالنه و دلگرم کننده 
کمک نهاد علم در نهادهای دیگر جامعه  تعلق، وفاداری تعهد سازمانی پایدار( در نهاد علم و به 
کارکرد و ناسازگار و  باید موردتوجه مشخص باشد. به طور مشخص رفتارها و ساختارها و روش های نا

فرساینده سرمایه ها و مهم تر از همه سرمایه نامشهود شناسایی و چاره شود.

1.  null
2. Hidden curriculum

راه ارتقای سرمایه نامشهود 
)تحکیم و ارتقاء اخالقیات، 

اعتماد، سازی، مدیریت، 
ارتقای شغلی و مدیریتی به 
روش پلکانی و با معیارهای 

عادالنه و دلگرم کننده تعلق، 
وفاداری تعهد سازمانی پایدار( 

در نهاد علم و به کمک نهاد علم 
در نهادهای دیگر جامعه باید 
موردتوجه مشخص باشد. 

به طور مشخص رفتارها و 
کارکرد  ساختارها و روش های نا

و ناسازگار و فرساینده سرمایه ها 
و مهم تر از همه سرمایه 

نامشهود شناسایی و چاره 
شود.
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یلز است. ایشان »استاد«  استاد خسرو باقری نوع پرست، دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه نیوساوت و
گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش وپرورش دانشگاه تهران و محقق و نظریه پرداز برجسته در فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه 
در  باقری  دکتر  از  پرشماری  ترجمه های  و  تألیفی  آثار  است.  دینی  معرفت  و  علم  فلسفه  با  مرتبط  م0باحث  و  دین  نگاه  از 
کاربردی نظام آموزش دینی و تربیت  موضوعات فلسفه تعلیم و تربیت و مطالعات فلسفه علم و آموزش و مباحث نظری و 
کیان اجتماعی جامعه انتشار یافته است. از جمله زمینه های تخصصی استاد ایشان،  کالس درس تا  کرانه های  اسالمی از 
فلسفه آموزش وپرورش، فلسفه شناخت، روان شناسی و تعلیم و تربیت دینی است. دغدغه دین و دانش، پی جویی تدوین 
نظام فلسفی تعلیم و تربیت اسالمی و بسط آن به حوزه های برنامه درسی و آموزش در حیطه های تربیت اجتماعی و حرفه ای، 
ی چارچوب های رشته ای فلسفه  کاو ی نظام آموزش و تربیت اسالمی، وا کاربردی پیش رو نقد و بررسی چالش های نظری و 
تعلیم و تربیت، نقد و بررسی دیدگاه های جدید مطرح در این حوزه مطالعاتی و آموزشی، از جمله دغدغه های ایشان در طی 

سال های فعالیت علمی و دانشگاهی استاد است.
موضوع  در  امروز«  »دانشگاه  پرسش های  به  باقری  خسرو  دکتر  آقای  جناب  که  است  پاسخ هایی  زبدٔه  پیش رو  متن 
ی  کوتاه حاو گفت واره  این  ابراز داشته اند.  ایران«  آموزش دانشگاهی  نظام  در  فرهنگ  و فضیلت  »بایسته های اخالقی علم 
یکردی نقادانه و مسأله نما  نکاتی آموزنده دربارٔه وضع کنونی علم و اخالق و فرهنگ و فضیلت دانشگری در دانشگاه ایران با رو

گفت وشنود به استحضار مخاطبان ارجمند می رسد.  است. در ادامه نوشتار پرسش ها و پاسخ های این 

بایسته های اخالقی و فرهنگی علم و آموزش در نظام 
دانشگاهی ایران
پرسش های دانشگاه امروز از خسرو باقری
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چه نسبت ایجابی بین علم و اخالق و فضیلت فرهنگی در نهاد دانشگاه برقرار می شود؟
 این مسئله که رابطه علم و اخالق یا دانش و فضیلت به لحاظ ایجابی آن، یعنی اینکه علم و دانش 
که سابقه  کنند، مسئله ای است  فراهم  برای تحقق اخالق  و مسیری  باشند  ایجاب اخالق  مایه 
کنند و بگویند  کرده اند این دو مقوله را از هم جدا  طوالنی دارد و برخی از فیلسوفان و متفکران سعی 
که علم و دانش با فکت ها و واقعیت ها سروکار دارد و اخالق و فضیلت با هنجارها، درنتیجه  ازآنجا
این دو مقوله از هم جدا هستند. به عبارت دیگر، علم جنبه عینی دارد و مطابق با واقعیت هاست 
کند، درحالی که اخالق جنبه ذهنی یا سوبژکیتو دارد و امری قراردادی  و می تواند حقیقت را آشکار 
است. در واقع این همان بحث معروف دیوید هیوم است که آیا می توان از هست به باید راه جست؟ 
پس این نسبت ایجابی که در پرسش شماست، البد دنبال آن است که شناخت واقعیات ما را وادار 
کنیم. خوب به لحاظ منطقی بحث های زیادی دراین باره شده  که به نحو خاصی عمل  کند  به آن 
کی از نبودن ارتباط بین این دو است. اینکه بگوییم واقعیت چگونه است داللتی به این  است که حا
کار باید بکنیم ندارد؛ یعنی از اینکه بگوییم باران می آید، حتمیت برداشتن چتر به دست  که ما چه 
کاری  کسی بخواهد  نمی آید، زیرا عمل برداشتن چتر بسته به تصمیم خود فرد است. مانند آن که 
که الزم است چتر بردارد. البته در  کار آسیب می زند، آن موقع است  که بدون چتر باران به آن  بکند 
اینجا نیز ممکن است یک شاعری برای آن که قریحه شعری اش را بپرورد بیاید بگوید که اتفاقًا چترها 
را باید بست و به زیر باران باید رفت! بنابراین در این مسائل چنین پیچیدگی هایی وجود دارد. سابقه 
که رابطه دانش نظری و عملی یا اخالق مطرح بوده است  این بحث به ارسطو هم برمی گردد، آنجا 
که چون هدف دانش نظری صرف دانستن است، ارزش ذاتی خودش  بر این بود  و ارسطو نظرش 
گرفته شده بود، یکی از جمالت  را دارد. چون در آنجا خود دانستن به عنوان یک فضیلت در نظر 
که آنچه انسان ها را به خدایان شبیه می کند، همین دانش نظری است، چون خدا و  ارسطو این بود 
کند نه  که دانش را برای خود دانش جست وجو  خدایان دغدغه های عملی ندارند و این ُبعد انسان 
که ما را به خدایان شبیه می کند و این اوج  که با اخالق دارد، آن چیزی است  برای آن رابطه ایجابی 
موجودیت انسان است. به همین دلیل، در تعریف ارسطو انسان حیوانی ناطق است و آن چیزی که 
انسان را از حیوان جدا می کند، دانستن است. البته در دیدگاه ارسطو اخالق هم اهمیت داشت، 
زیرا اخالق می توانست زمینه ساز این باشد که انسان بتواند در آن دانش نظری پیش برود، ازاین رو، از 
نظر ارسطو دانش نظری ایجاب کننده اخالق نبود، زیرا اخالق ویژگی های خاص خودش را داشت. 
از جمله اینکه در نظر او درحالی که دانش نظری می تواند دانشی محض و مطلق باشد، اخالق امری 
که  نسبی است. با وصف تفاوت نظر ارسطو بین دانش نظری و اخالق، درعین حال او معتقد بود 
که انسان با تکیه بر آن به اوج قله معرفت و  کوهی باشند  فضیلت های اخالقی می توانند مثل دامنه 
که خود علم و دانش از لحاظ اینکه ما آن  کرد  دانش نظری نزدیک شود. به هرحال نمی شود فراموش 
که علم در درون خودش واقع نگر و  کنیم  گر فرض  را خوب می دانیم، هنجارمند است؛ یعنی حتی ا
غیرهنجاری باشد، اما به دلیل آن جایگاهی که ما در زندگی انسان برای آن قائل می شویم، جایگاهی 
که  ازاین رو، می توانیم بگوییم  کسب علم را خوب می دانیم.  هنجاری دارد چون ما علم را مهم و 
کسب علم و دانش با اخالق پیوندهایی دارند و حداقل آن این است که اخالق، زمینه مناسبی برای 

علم جویی خواهد بود.
گر ما  گفت ا کرده ام؛ می توان  که من در مورد »انسان عامل« پیگیری  دراین باره از منظر دیدگاهی 
انسان را به جای موجودی عالم به عنوان یک موجود عامل تعریف بکنیم، آن موقع »عمل« آن چیزی 
که در بستر آن دانش هم لحاظ می شود؛ به عبارت دیگر، اگرچه ما دانش را به دست می آوریم  است 
و  به هویت فردی  برای شکل دهی  آن  از طریق  ما  و  بیاید  ما  کار  به  باید  این دانش  ما  باالخره  ولی 
کرد،  که باید نقش علم در این حرکت را تعریف  اجتماعی خود فعالیتی انجام بدهیم. اینجاست 
یعنی برخالف آنچه ارسطو مطرح کرده بود که رفتار عملی و اخالقی زمینه ساز دانش نظری می شود، 

نمی شود فراموش کرد که خود 
علم و دانش از لحاظ اینکه ما 

آن را خوب می دانیم، هنجارمند 
گر فرض  است؛ یعنی حتی ا

کنیم که علم در درون خودش 
واقع نگر و غیرهنجاری باشد، 
اما به دلیل آن جایگاهی که ما 
در زندگی انسان برای آن قائل 
می شویم، جایگاهی هنجاری 

دارد چون ما علم را مهم و 
کسب علم را خوب می دانیم. 
ازاین رو، می توانیم بگوییم که 

کسب علم و دانش با اخالق 
پیوندهایی دارند و حداقل آن 

این است که اخالق، زمینه 
مناسبی برای علم جویی خواهد 

بود.
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برعکس به نحوی می توانیم بگوییم که دانش نظری در خدمت عمل قرار می گیرد. با این نگاه است 
که پیوند میان علم و دانش با اخالق و فضیلت پیوند عمیق تری خواهد بود، چون سرانجام انسان 
که با فعالیت خودش توانسته است به یک موجود متعالی تبدیل شود و  مطلوب ما آن انسانی است 
کار این حرکت  کاروان دانش است، یعنی باید به  که بخشی از این  کاروانی است  این فعالیت مثل 
کلی انسان بیاید نه اینکه بتواند خودش به عنوان یک امری مجزا یا جدا از این فرایند لحاظ  و فرایند 
شود. بنابراین، اینجا بدون آن که ما بخواهیم آن مشکل منطقی را حل کنیم که آیا است به باید ختم 
می شود یا نه، پیوندهای عمیقی بین علم و اخالق برقرار می شود. بلکه انسان اصاًل برای اینکه بداند 
می خواهد با خودش چه کار کند و خودش را به کجا ببرد، یک باید بنیادی دارد؛ یعنی در اینجا اولین 
که به دنبال  کار باید بکنم و چه چیزی باید بشوم؟ یکی از عناصری  که چه  سؤال انسان این است 
این سؤال بنیادی نقش بازی می کند و می تواند مددکار این حرکت باشد، علم و دانش است، حتی 

گر ما آن تفکیک منطقی بین دانش و ارزش را بپذیریم. ا
کارکردی دانشگاهی چیست؟ بایسته های اخالقی دانش در مناسبات 

کار  چه  دانشگاه  یعنی  چیست؛  دانشگاه  کارکردی  مناسبات  که  کنیم  مشخص  باید  اول  ما 
کارکردی فرهنگی  کارکردها بایسته های اخالقی چه نقش  که در آن  می خواهد بکند و بعد بگوییم 
کارکرد دانشگاه چیست، خود یک مسئله پرپیچ وخمی  که  می توانند داشته باشند. این مسئله 
بر  کید  تأ با  برخی  داشته اند.  ابراز  متفاوتی  نظرات  خصوص  این  در  مختلف  متفکران  و  است 
کارکرد سیاسی دانشگاه، معتقدند به دلیل تأثیر تعیین کننده دانشگاه بر سرنوشت و مسیر تحول 
جامعه، الزم است برای دانشگاه و استادان و دانشجویان نقش سیاسی قائل شد. برخی دیگر، 
کارکردی صرفًا علمی و یا حتی آموزشی برای دانشگاه در نظر می گیرند؛ و برخی نیز نقشی پژوهشی 
جنبه ای  آلمان  در  و  آموزشی  بیشتر  جنبه ای  انگلستان  در  که  نقشی  می گیرند؛  نظر  در  آن  برای 
پژوهشی داشته است. به هرحال، در اینکه دانشگاه را یک مرکز آموزش عالی می دانیم؛ جای این 
کارکرد  که به  که این صفت عالی بودن دانشگاه برای چیست؟ در اینجا آن کسانی  سؤال هست 
و  دانشجو  و  مدرسه  و  دانشگاه  فرق  می گویند  پاسخ  در  هستند،  قائل  دانشگاه  پژوهش محوری 
کند.  را مطرح  تازه ای  و می تواند حرف های  پژوهشگر است  که دانشجو  این است  دانش آموز در 
دانشگاه  کارآفرینی  وجه  است؛  شده  گرفته  نظر  در  دانشگاه  برای  که  کارکردی  آخرین  سرانجام 
که در آن بیشتر نقش تجاری  که بعضی ها از آن به عنوان نسل متأخر دانشگاه یاد می کنند  است 
کند تا از این  کارآفرینی  که دانشگاه باید بتواند  دانشگاه مدنظر است. بر اساس این تلقی است 

کنند. کاری و حرفه ای دسترسی پیدا  طریق دانش آموختگان بتوانند به مشاغل 
به هرحال، پس از بیان و بررسی این نقش هاست که می تواند نسبت هرکدام از آن ها با بایسته های 
کارکرد سیاسی دانشگاه مهم است آن موقع  که  اخالقی مشخص شود. بنابراین، اگر ما معتقد باشیم 
جنبه های اخالقی این طور خواهد شد که دانشگاه باید افراد را نسبت به مسائل اجتماعی مانند عدالت 
که بتوانند در حل وفصل این  کند  گاهی بدهد و آن ها را مهیا  و ظلم و تبعیض، و یا اقلیت و اکثریت آ
کنند. اگر برای دانشگاه نقشی علمی و آموزشی قائل باشیم، آن موقع بایسته های  مسائل نقش بازی 
اخالقی معطوف به این می شود که استادان بتوانند معلمان خوبی باشند. معلمانی که شایستگی های 
علمی خودشان را محرز کنند و به آن چیزی که آموزش می دهند اشراف داشته باشند و این طور نباشد 
کالس درس بیاید و فقط عنوان استاد را به یدک بکشد ولی اطالع عمیق و به روزی از  که استادی به 
موضوع درس و مطالب الزمه کالس نداشته باشد، که این خود نوعی بی اخالقی است که فرد دارد کاری 
انجام می دهد که بلد نیست. اگر قسمت پژوهشی مدنظر باشد، آن موقع بایسته های اخالقی و فرهنگی 
کنند،  که دوباره استاد و دانشجو بتوانند برای ایفای این نقش خودشان را آماده  دانشگاه این می شود 
گشودن آن ها اهتمام داشته باشند و دانشگاه محلی  یعنی مسئله های اجتماعی را بشناسند و برای 
باشد برای پرورش آدم هایی مسئول که هم نسبت به مسائل اجتماعی احساس مسئولیت بکنند و هم 

پیوندهای عمیقی بین علم 
و اخالق برقرار می شود. بلکه 
انسان اصاًل برای اینکه بداند 
می خواهد با خودش چه کار 
کند و خودش را به کجا ببرد، 
یک باید بنیادی دارد؛ یعنی در 
اینجا اولین سؤال انسان این 

است که چه کار باید بکنم و 
چه چیزی باید بشوم؟ یکی 
از عناصری که به دنبال این 

سؤال بنیادی نقش بازی می کند 
و می تواند مددکار این حرکت 

باشد، علم و دانش است، حتی 
گر ما آن تفکیک منطقی بین  ا

دانش و ارزش را بپذیریم.



162    دانشگاه امروز ... سال چهارم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 5و6 ... سال 1399   

برای گشودن گره های آن ها قابلیت الزم را کسب کنند. در این رابطه استاد خودش باید یک پژوهشگر 
ناب و مسئله شناس باشد و روش های تحقیق را دقیق بلد باشد و این ها را به دانشجویان آموزش بدهد 
و دانشجویان را طوری بار بیاورد که بتوانند هم در تشخیص مسائل و هم در تعریف و رهگشایی آن ها 
نقش بازی کنند. یعنی در این دیدگاه احساس مسئولیت اجتماعی مهم ترین عنصر اخالقی می شود. 
اما بیشترین کارکردی که امروز در جهان و همچنین کشور ما از دانشگاه انتظار می رود، مسئله کارآفرینی 
است. حاال اینکه این نسل دانشگاه به اسم نسل چهارم و یا امثال آن مطرح شود، به نظر من یکی از آن 
که با مسائل اخالقی خیلی رابطه سخت و متعارضی را برقرار می کند؛ برای اینکه در  روندهایی است 
که در خارج و داخل ایران  این حالت دانشگاه در فرهنگ بازار تعریف می شود. این ها مسائلی است 
خیلی درباره آن نوشته شده است و بعضی ها هم این مسائل را به دیدگاه نئولیبرالیسم منسوب کردند. 
پرسش اساسی که اینجا مطرح شده است که آیا اصاًل این دیدگاه که دانشگاه را به فرهنگ بازار احاله 
بدهیم و بر آن اساس تعریف کنیم، خوب و درست است؟ یعنی اینکه دانش را تبدیل به کاال کنیم و 
برایش نقش ثروت آوری در نظر بگیریم و گفتمان جدیدی ایجاد کنیم که در آن دانشجو نقش مشتری 
و استاد نقش فروشنده را پیدا کند و دانشگاه تبدیل به فروشگاه و شرکت بشود و از این طریق مفاهیم 
تجاری را بیاوریم و مانند لباسی بر قامت دانشگاه بپوشانیم. این چه نسبتی با مسائل اخالقی در کارکرد 
کرده ایم. یکی از  کشور خودمان تجربه  که ما در  دانشگاه خواهد داشت؟ خب این مسئله ای است 
کنونی حیات اخالقی در دانشگاه ما چگونه است؟ اینجا من  که وضعیت  سؤال های شما این بود 
که در اسناد بنیادی کشورمان این دیدگاه تبدیل دانش به ثروت  ازآن جهت می خواهم وارد مقوله شوم 
گرفته شده و ثبت و تأیید شده است. ما می بینیم در همین چند  کارآفرین جدی  و الگوی دانشگاه 
که می شود  کرده است  کردیم چنان آفات اخالقی عجیبی ایجاد  که این سوگیری ها را اجرا  صباحی 
گفت که به چالش اخالقی امروز ارتباط اجتماعی اقتصادی دانشگاه در ایران تبدیل شده است. البته 
این نکته را هم بگویم که استفاده کردن از مفهوم تجارت برای دانشگاه می تواند دو حالت داشته باشد. 
یکی حالت استعاره ای آن که می تواند جنبه تشبیهی داشته باشد، که در این صورت اشکالی ندارد و ما 
می توانیم هر استعاره ای را به کار بگیریم. اما اگر این مسئله بخواهد به عنوان الگویی برای تبیین واقعیت 
تلقی بشود و بر آن اساس ما بگوییم ساختار دانشگاه یک ساختار تجاری است، آن وقت است که ما 
مواجه با خطر می شویم. باآن که می دانیم در مفاهیم اسالمی هم مفهوم تجارت به صورت استعاره آمده 
است و برای تالش انسان و از جمله تالش علمی او از استعاره هایی - از جمله آن که دنیا به منزله َمتَجر 
که در  که محل فعالیت اولیای خداست- استفاده شده است؛ اما مسئله ای  اولیاءاهلل یعنی بازاری 
دیدگاه جدید برای دانشگاه مطرح شده است، فراتر از استعاره است و آن اینکه مسئله آن تبیین و تغییر 
واقعیت است، یعنی اینکه دانشگاه باید ساختاری تجاری داشته باشد و کارکرد آن دقیقًا مانند وظایف 

یک شرکت باشد.
کارکردهای بازاری و  کارآفرینی دانشگاه و  که درباره نقش  که این مسائلی  الزم به یادآوری است 
تجاری و اهداف اشتغال زایی آن مطرح است سال هاست که در امریکا تحقق یافته است و البته ما 
هم متأسفانه داریم کورکورانه این مسیر را طی می کنیم و در همین چند صباحی هم که دانشگاه های 
ما درگیر این مسئله شده اند، شاهد گرفتار شدن استادان دانشگاه با پیامدهای فرهنگی جنبه بازاری 
کاهش منزلت اخالقی آنان دراین ارتباط انتفاعی هستیم؛ چنان که بعضی از آنان  کاالیی دانش و  و 
کار مشترک وادار می کنند و بدون اینکه نقشی در آن  دانشجویان خود را به نوشتن و چاپ مقاله و یا 
که  پژوهش داشته باشند، اسم خودشان را در آنجا می دهند. این از جمله سوءاستفاده هایی است 
برخی استادان از دانشجویان می کنند تا بتوانند مقاله اندوزی و به تبع آن ثروت اندوزی کنند و کسب 
ارتقا داشته باشند. این مسئله ای است که در آن دقیقًا هم افت اخالقی استادان را شاهد خواهیم بود 
و هم آسیبی که به تبع آن به دانشجویان می رسد. باالخره در اینجا شاید کسی بیاید بگوید که مگر نه 
این است که دانش نقشی ابزاری دارد؟ در اینجا اگرچه نمی شود از نقش ابزاری دانش غافل شد، اما 

 آیا اصاًل این دیدگاه که دانشگاه 
را به فرهنگ بازار احاله بدهیم و 

بر آن اساس تعریف کنیم، خوب 
و درست است؟ یعنی اینکه 

دانش را تبدیل به کاال کنیم و 
برایش نقش ثروت آوری در نظر 
بگیریم و گفتمان جدیدی ایجاد 

کنیم که در آن دانشجو نقش 
مشتری و استاد نقش فروشنده 

را پیدا کند و دانشگاه تبدیل 
به فروشگاه و شرکت بشود و 

از این طریق مفاهیم تجاری را 
بیاوریم و مانند لباسی بر قامت 

دانشگاه بپوشانیم. این چه 
نسبتی با مسائل اخالقی در 

کارکرد دانشگاه خواهد داشت؟ 
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که نگاه ابزاری به دانش منجر به پیامدهای اخالقی  من نیز در نقد نقش ابزاری دانش این را می گویم 
هدف  خودش  دانش  شاید  هرچند  به عبارت دیگر،  شد.  خواهد  فرهنگی  بدآموز  حاشیه  و  منفی 
نباشد و وسیله باشد، ولی این مفهوم وسیله و ابزار بودن می تواند به صورت مختلف تعریف شود. 
که نقش  گر ابزار سو استفاده باشد  که این دانش ابزار چه چیزی است؟ ا یعنی ممکن است بپرسیم 
که مقاله به ابزاری برای سوءاستفاده  منفی اخالقی پیدا می کند و به همین دلیل االن ما می بینیم 
تبدیل شده است و پیداست که این سوءاستفاده به هیچ وجه نمی تواند امری اخالقی باشد و اینجا 
گر بگوییم بله دانش ابزار و وسیله ای  نقش ابزاری دانش باعث خروج آن از قلمرو اخالق می شود. ولی ا
است برای اینکه مثاًل نفع واقعی فرد و جامعه را تعیین بکند، در آن صورت اشکالی ندارد که بگوییم 
گر در حوزه  کنونی یک ابزار نگری غیراخالقی است و ما ا دانش نقش ابزاری دارد. ولی این ابزارنگری 
که ارزش آن وسایل و ابزار با  کنیم باالخره به وسایل و ابزاری نیاز داریم  اخالق هم بخواهیم حرکت 
هدف سنجیده می شود. همیشه یک چیز ابزاری باید بر اساس هدفی که تأمین می کند ارزیابی شود. 
کار غیراخالقی  کردید، این یک  اگر شما این دانش را به ابزاری برای شهرت فردی خودتان تبدیل 
گر این دانش را ابزاری برای ثروت اندوزی شخصی خودتان از طرق غیرمشروع تبدیل کردید،  است. یا ا
گر این ابزار در خدمت هدف درست و دقیق  خب اینجا هم هدف و هم وسیله اش نابه جاست. ولی ا
کنیم، چون آن  و اخالقی باشد و مثاًل ما بخواهیم از دانش برای حل وفصل مسائل جامعه استفاده 
هدف مقدس و خوب است، ابزار آن هم خوب خواهد شد. اما این سخن که هدف وسیله را توجیه 
که هدف منفی می آید وسیله متناسب  می کند، به نظر من دو معنی دارد: یکی به این معناست 
با خودش را پیدا می کند؛ خوب اینجا هم هدف و هم وسیله هر دو منفی و محکوم هستند. ولی 
ابزار و وسیله توسعه  بر  را  که هدف ضرورت خودش  بیان شده  کانت  از  که در سخنی  همان طور 
می دهد و گسترش می دهد، در این حالت ما می توانیم بگوییم بله اگر هدف مناسب باشد آن وقت 
وسیله را هم توجیه می کند و وسیله هم متناسب با آن خواهد بود. پس اینکه هدف وسیله را توجیه 
می کند، به یک معنا یک قاعده قابل قبولی است که البته بستگی به این دارد که محتوایی که برای 
وسیله فراهم می کند چه باشد. خالصه آن که سالمت و مرض هدف هر دو به وسیله سرایت می کند و 
درنتیجه ما وقتی می گوییم که دانش نباید نقش ابزاری داشته باشد و دانشجو نباید ابزار مطامع استاد 
کنیم و اال قبول نقش ابزاری برای دانش  که بتوانیم هدف و وسیله را با هم نقد  بشود، برای این است 

فی نفسه اشکالی ندارد و فقط باید بدانیم که ابزار در خدمت چه هدفی قرار می گیرد.
 الزامات شخصیت علمی و اخالقی استاد به مثابه زبان دانش و اخالق چیست؟

درباره نقش تربیتی استاد در مناسبات علمی و اخالقی با دانشجویان و اینکه اخالق در این میان 
چه اقتدار یا اعتباری اخالقی برای استاد ایجاد می کند، همان طور که می دانید اتوریته یکی از عناصر 
اصلی معلمی و استادی است و بسیاری از تحلیل گرانی که در این زمینه سخن گفته اند، معتقدند 
که معلم و استاد باید اتوریته داشته باشد. منتها این اتوریته و اعتبار می تواند به دو شکل صوری و 
که من به عنوان  گردان بگوید  که استاد به شا محتوایی باشد؛ شکل صوری این اقتدار وقتی است 
استاد شما در این درس معرفی شده ام که البته در حاشیه این اقتدار رسمی، سطح دیگری از اقتدار 
که  نیز می تواند شکل بگیرد که حاصل استفاده استاد از جایگاه عملی خود است و آن زمانی است 
کنند و او به نام خود  کتاب بنویسند و ترجمه  که بجای او مقاله و  کند  وی دانشجویان را به وادار 
منتشر کند. دراین باره ما مواردی را شاهد بودیم که استاد با گروکشی از دانشجویان، نمره درس آنان را 
که این دو شکل اقتدار هیچ وقت نمی تواند  گذاشته است. اما واقع امر آن است  گرو چاپ مقاله  در 
کند، چون اگرچه ممکن است استاد بتواند از این طریق یک  برای استاد اقتداری ماندگار ایجاد 
فشاری را اعمال کند ولی این استاد در قلب دانشجو اعتباری ندارد و دانشجو به محض آن که بتواند 
گر این روش در دانشگاه های  کرد. بنابراین، ا که به او پشت خواهد  نمره اش را بگیرد آن موقع است 
کند، این جایگاه استادی به هیچ شکل  ما به وجود بیاید و استاد بخواهد به این شکل اقتدار پیدا 

مسائلی که درباره نقش 
کارآفرینی دانشگاه و کارکردهای 

بازاری و تجاری و اهداف 
ح است  اشتغال زایی آن مطر

سال هاست که در امریکا 
تحقق یافته است و البته ما 

هم متأسفانه داریم کورکورانه 
این مسیر را طی می کنیم و در 

همین چند صباحی هم که 
دانشگاه های ما درگیر این 

مسئله شده اند، شاهد گرفتار 
شدن استادان دانشگاه با 

پیامدهای فرهنگی جنبه بازاری 
و کاالیی دانش و کاهش 

منزلت اخالقی آنان دراین ارتباط 
انتفاعی هستیم؛ چنان که 

بعضی از آنان دانشجویان خود 
را به نوشتن و چاپ مقاله و یا 

کار مشترک وادار می کنند و بدون 
اینکه نقشی در آن پژوهش 

داشته باشند، اسم خودشان را 
در آنجا می دهند.
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با رشد اخالقی نخواهد داشت. در مقابل این اقتدار صوری و زوری، شکل اقتدار درونی  نسبتی 
کالس درس و مسائل آموزشی و  گاهی و اشراف وی در  که حاصل تسلط علمی و آ استاد قرار دارد 
پژوهشی است و به واسطه این اشراف و سواد علمی است که او در نزد دانشجویان اعتبار و وجاهت 
کسب می کند. در واقع، اقتدار درونی استاد ناشی از دانش محتوایی وی به مسائل علمی است و به 
که موجبات ارزش و اعتبار خود و تواضع و احترام دانشجویان به  دلیل همین سواد و دانش است 
گر ما بخواهیم اعتبار و اقتدار استاد حفظ بشود باید به سمتی برویم  خود را فراهم می کند. بنابراین ا
گزینش استاد و انتخاب  که این اعتبار درونی و محتوایی به وجود بیاید. این ضرورت می تواند در 
که در سؤال آخر شما هم آمده است،  کار خودش وارد باشد مطرح باشد. همان طور  که به  استادی 
کارهایی که ما باید در ارتباط با اخالق در دانشگاه احیا کنیم این است که انتخابی درست  یکی از 
گزینش استادان به جای آن که از نماز و احکام و اعتقادات و ... آنان  از استادان داشته باشیم و در 
بپرسیم، از قابلیت های علمی و توان تدریس و تحقیق آن ها بپرسیم که آیا دارای این توان و قابلیت ها 
گر استاد دانشگاه آن توان را داشته باشد می تواند اعتبار اخالقی هم ایجاد کند  هستند؟ این است که ا
و احترام دانشجو را برانگیزد. اما متأسفانه در شرایط فعلی یک روال هایی در دانشگاه های ما هست 
کرده ایم  که خود این روال ها ضد اخالق هستند و بلکه بی اخالقی را ترویج می کنند. ما این را تجربه 
که چگونه یکسری استادهای بی سواد را به اسم اینکه متعهد هستند، وارد دانشگاه شده اند. خب 
گر بدانیم که  این مسئله خودش یک ضد ارزش و ضد اخالق و بیش از همه علم است. درنتیجه ما ا
اعتبار واقعی استاد به دانش و فضیلتش است، این ها باید در گزینش تأثیر داشته باشد و وقتی ما این 
کردیم فرایند تعلیم و تربیت و فضیلت و فرهنگ دانشگاهی هم درست  ورودی دانشگاه را درست 
کنید، نتیجه چه خواهد  خواهد شد. ولی وقتی شما بیایید یک هم حزبی خود را در دانشگاه فرو 
شد؟ وقتی این استاد قابلیت های الزم را ندارد خودش موجب می شود که بی اخالقی و بی اعتباری 
به وجود بیاورد و بی اعتباری را ترویج کند. االن این صحبت من باز در مورد سؤال آخر شما است که 
برای حل مشکل بی اخالقی در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه چه می توان کرد؟ یکی از کارهایی 
که دراین باره می توانیم بکنیم این است که انتخاب استاد مبتنی بر شاخص هایی باشد که از جمله 
آن ها علم و دانشی است که بتواند آن اعتبار و احترام استادی را برای فرد فراهم بکند. این ها مسائل 
که مثل رشته های در هم پیوند قرارگرفته اند و یکدیگر را می طلبند. نکته دیگری  اخالقی هستند 
که بین  که من اینجا هم آن را بر اساس همان مفهوم تعامل و عاملیت انسان بیان می کنم، آن است 
انسان ها مخصوصًا بین اساتید و دانشجویان که جنبه عاملیت آن ها در دانشگاه کاماًل تحقق یافته 
است، نوع رابطه دوجانبه تعامل انسانی با دو چهره تخریب گر یا سازنده همیشه وجود دارد و البته 
گر استادی  ماهیت این رابطه بسته به نوع تعاملی است که بین استاد و دانشجو برقرار می شود. یعنی ا
بیاید و از دانشجوی خود استفاده ابزاری کند، دانشجو هم تعاملی متناسب آن جنس آن کنش نشان 
خواهد داد. بنابراین، در هر دو سوی این رابطه منطق و منش استاد بر روی نوع تعامل دانشجو تأثیری 
متقابل دارد. به این ترتیب است که بی اخالقی استاد به بی اخالقی دانشجو منجر می شود و برعکس، 
گر استاد ما آن قابلیت و اعتبار و فضیلت مداری خودش را داشت و نسبت به دانشجو خیرخواهی  ا
نشان داد یا در جایی که الزم باشد، مدارای اخالقی کرد، این موجب جلب اعتماد اخالقی دانشجو 
و رفتاری مثبت در او می شود. بنابراین، مدارای اخالقی استاد با دانشجو در موارد گرفتاری وی برای 
کند، یک  که بتواند خود را با آهنگ کالس هماهنگ  کردن فرصتی  جبران تکالیف کالسی و فراهم 
کاری اخالقی است و درسی عملی برای  گرا خودش  تعامل سازنده ایجاد می کند و این رفتار مدارا
گر این دانشجو خودش استاد شد، خاطره این شیوه رفتار را از  رفتار آینده دانشجو خواهد بود و فردا ا
گردی به یک تعامل سازنده متقابل  گر بخواهیم مناسبات استاد و شا یاد نخواهد برد. نتیجه اینکه ا
کند و در این  که این جنبه سازنده مسئله را تقویت  کنیم  تبدیل شود، باید به تصحیح مراتبی توجه 

کم بر آن یکی از این موارد مؤثر خواهد بود. بین تصحیح مسیر گزینش استاد و قوانین و رویه های حا

یکی از کارهایی که ما باید در 
ارتباط با اخالق در دانشگاه 

احیا کنیم این است که 
انتخابی درست از استادان 
داشته باشیم و در گزینش 

استادان به جای آن که از نماز 
و احکام و اعتقادات و ... آنان 
بپرسیم، از قابلیت های علمی 
و توان تدریس و تحقیق آن ها 
بپرسیم که آیا دارای این توان 

و قابلیت ها هستند؟ این است 
گر استاد دانشگاه آن توان  که ا
را داشته باشد می تواند اعتبار 

اخالقی هم ایجاد کند و احترام 
دانشجو را برانگیزد.
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شکاف فرهنگی و اخالقی میان استادان و دانشجویان و دور شدن از بایسته های اخالقی چه تأثیری 
بر فضاهای دانشگاهی می گذارد؟

در پاسخ به اینکه با وجود این شکاف و دور شدن ما از بایسته های اخالقی چه نتیجه ای به بار 
ضایع  و  بی اعتبار  اخالقی  لحاظ  از  را  استاد  مسئله  این  که  است  این  اول  پیامد  آمد؟  خواهد 
کارش منش اخالقی نداشته باشد اول ازهمه به عنوان یک انسان بی  که در  می کند؛ زیرا استادی 
فضیلت شناخته می شود. البته اینکه در این مسئله چقدر خود استاد مقصر است و چقدر نظام 
دانشجو  ی  رو بر  تأثیری  چه  شرایط  این  اما  است.  بحث  و  تأمل  نیازمند  مسئله ای  دانشگاهی، 
خواهد داشت؟ دو حالت دارد یا اینکه این دانشجو مقلد استاد می شود و از او الگوگیری می کند، 
که پیداست استاد بی فضیلت، به دنبال خودش دانشجوی بی فضیلت ایجاد می کند. حالت 
که دانشجو زخم خورده می شود و انتقام جو می شود و بنابراین بازهم بی فضیلت  دوم این است 
مسئله  این  می کند.  پیدا  گسترش  صورت  این  به  بی اخالقی  پیامدهای  درنتیجه  و  شد  خواهد 
که ما می خواستیم دانشگاه برای  کارکردهایی  پیامدهای دوردست تری هم دارد، از قبیل اینکه آن 
کند  گر قرار بود این دانشگاه پژوهشگری  جامعه داشته باشد، آن ها نیز ویران خواهند شد. یعنی ا
اینجا وقتی که دچار اختالل شده  کند، خوب  از این قبیل را حل  و مسائل اجتماعی و مسائلی 
که داخلش دچار تعارض است  کارکردها هم نتیجه نخواهد داشت. مثل یک ماشینی است  این 
این  نتایج  به این ترتیب  می مانیم.  جاده  وسط  و  نمی رساند  می خواستیم  که  مقصدی  به  را  ما  و 
که قرار بود از  شکاف های اخالقی سه پیامد تخریبی خواهد داشت: استاد، دانشجو و جامعه ای 
کند و پیش برود. بنابراین، ما شاهد سرریز  تش را حل  این ارتباط ارتزاق بکند و مسائل و مشکال
شدن بی فضیلتی از استاد به دانشجو و از استاد و دانشجو به جامعه خواهیم بود و درنتیجه این 

یک پیامد مشکل زا خواهد بود و ما باید برایش چاره اندیشی بکنیم.
کشور می توان ارائه داد؟ کنونی دانشگاهی  چه تصویری از حیات اخالقی و علمی فضای 

من در پاسخ به سؤال دیگری دراین باره نکاتی عرض کردم، که متأسفانه ما االن در مسائل اخالقی 
کشور چندان وضع خوشایندی نداریم و البته این شرایط ناخوشایند  فضای علمی و دانشگاهی 
که در فضای دانشگاهی رخ داده است.  مربوط به همین دهه های اخیر و به علت تغییری است 
که ما از نظر اخالقی افت  کنونی بسنجید، می بینید  گر استادان قبل از ما را با استادان نسل  شما ا
کرده ایم. ما در نسل قبلی اساتید این التهاب دویدن برای ارتقاء علمی و افزایش رنکینگ دانشگاه ها 
کسی نیز  که پروفسورهای قبلی ما هیچ کدام مقاله چاپ نکرده بودند و  را نداشتیم. شما می دانید 
کتاب و مقاله نمی کرد. اما االن این تب مسابقه مقاله نویسی و مقاله چاپ  آن ها را مجبور به نوشتن 
کرده است  کار را خراب  گرفته است، در واقع  کارآفرین باال  که در اثر سیاست تقویت دانشگاه  کردن 
و می توانم بگویم که برخی استادان کنونی ما به لحاظ اخالقی وضع خوبی ندارند؛ یعنی امروزه برخی 
کارهای غیراخالقی بیشتری انجام می دهند و به همان میزان  استادان ما نسبت به استادان قبل 
کنونی ما  که در وضعیت  کم شده است. این است  هم نسبت به استادان قبلی از ارج و اعتبارشان 
که  شاهد یک افول اخالقی در دانشگاه و فضای اجتماعی و فرهنگی عرصه علم و آموزش هستیم 
یکی از نمادهای آن همین افزایش آمار و آثار سرقت های علمی و پایان نامه های کاذب و خریدوفروش 

علم است. این ها مسائل خیلی رقت انگیزی است که باید برای آن فکری کرد.
طرق احیای منش اخالقی در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه و مناسبات استادان و دانشجویان چیست؟

که از جمله عوامل  پیش از هر چیز ابتدا باید قوانین دانشگاه و نظام علمی و پژوهشی موجود را 
استاد  جذب  نظام  نظیر  جاری  قوانین  کردم  عرض  که  همان طور  کرد.  درست  است،  مشکل زا 
در  مشکل ساز  اصلی  عوامل  جمله  از  این ها  امثال  و  مقاله  چاپ  و  پایان نامه  از  دفاع  مقررات  و 
که  مناسبات اخالقی فضای دانشگاه و روابط استاد و دانشجو است. از جمله مشکالت مهمی 
با  ایران  بین  مسائل  این  در  ما  که  است  غیرمنطقی  مقایسه  گیرد،  قرار  موردتوجه  دراین باره  باید 

بی اخالقی استاد به بی اخالقی 
دانشجو منجر می شود و 
گر استاد ما آن  برعکس، ا

قابلیت و اعتبار و فضیلت مداری 
خودش را داشت و نسبت به 

دانشجو خیرخواهی نشان 
داد یا در جایی که الزم باشد، 

مدارای اخالقی کرد، این موجب 
جلب اعتماد اخالقی دانشجو 
و رفتاری مثبت در او می شود. 

بنابراین، مدارای اخالقی استاد 
با دانشجو در موارد گرفتاری وی 

برای جبران تکالیف کالسی و 
فراهم کردن فرصتی که بتواند 

خود را با آهنگ کالس هماهنگ 
کند، یک تعامل سازنده ایجاد 

گرا  می کند و این رفتار مدارا
خودش کاری اخالقی است و 
درسی عملی برای رفتار آینده 

گر  دانشجو خواهد بود و فردا ا
این دانشجو خودش استاد 

شد، خاطره این شیوه رفتار را از 
یاد نخواهد برد. 
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از  را حتی  از پاپ شده ایم و خودمان  کاتولیک تر  که االن  کشورهای پیشرفته می کنیم، به شکلی 
یخ معاصر  یم حاصل تحوالت تار آن ها جلوتر می دانیم. به هرحال این دانشگاهی که ما در ایران دار
کشورهای دیگر ایجاد شده  که در  دانش نوین و دنباله مسیر توسعه و تقلید از دانشگاه هایی است 
که در آن ها  کنید  کشورهایی مانند فرانسه و آلمان و شبیه آن ها نگاه  است. به عنوان نمونه شما به 
دانشجویان ارشد و دکتری چه وضعیتی دارند و چه مقاالت و تکالیف علمی و پژوهشی از آن ها 
این طور نیست  آنجا  بلکه در  یه چگونه است؟  رو این  اما در دانشگاه های ما  و  خواسته می شود 
را  تفاوت رشته های دانشگاهی  ما  که  این در حالی است  باشد.  که حتمًا چاپ مقاله ضروری 
و  رفتار می شود  به طور یکسان  برای همه رشته های دانشگاهی  این مسئله  و در  نادیده می گیریم 
گر این  که بازار فروش پایان نامه و دزدی های علمی شدیدتر شود. باالخره ما ا این موجب می شود 
کرد. بنابراین اول  یشه نخشکانیم، با اصالح شاخ و برگ ها نمی شود مشکل را حل  مسئله را از ر
یم ولی خود این قانون ها بعضی  کنیم. ما برای مهار جرم قانون می گذار باید قوانین جرم زا را اصالح 
را  کانتکست ها  وقت ها جرم زا هستند. یعنی وقتی قوانین عادالنه و واقع بینانه نباشند و تفاوت 
در  کشور  اخیر دیوان عالی  اقدام  بار می آورند. همین  به  قوانین خود مشکل  این  نگیرند،  نظر  در 
که در اثر شکایت  خصوص اصالح قوانین ناظر به موازین چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری، 
گسترش  درنتیجه  و  جرم زایی  زمینه  کاهش  برای  ما  که  می دهد  نشان  شد،  انجام  دانشجویان 
کار  کارها،  کنار این جنس  یم. در  اخالق به چنین اصالحاتی در مجموعه قوانین دانشگاه نیاز دار
گفت وگوهای اخالقی در میان استادان و دانشجویان است تا این ها  کرد رواج  که می شود  دیگری 
گفت وگوهایی هدفمند در مورد این مشکالت، به توافق و  بتوانند با هم بنشینند و طی بحث و 
که ما خیال نکنیم با صرف صدور آیین نامه  راه حل جویی های راهگشا بپردازند. مهم این است 
کرد. به هرحال، هر جامعه ای برای حل مشکل های خود راه و رسمی دارد  می توان مشکلی را حل 
و غرور خاص خودش است،  ویژگی  با  استادان دانشگاه یک جامعه خاص  که جامعه  ازآنجا و 
نظرگرفت؛  در  چشم  یک  با  آموزش وپرورش  معلمان  با  را  آن  مثاًل  بتوان  حتی  که  نیست  این طور 
آیین نامه  صدور  با  می شود  هم  آموزش وپرورش  در  کنیم  فکر  گر  ا که  است  اشتباه  حتی  گرچه  ا
بنشینند  که  یم  بینداز دانشگاهیان  خود  زمین  داخل  را  توپ  باید  بنابراین  کرد.  درست  را  کارها 
قباًل  که  همان طور  البته  کند.  حل  را  خودشان  مسئله  و  کنند  چاره اندیشی  خود  مشکل  برای  و 
گرچه بخشی از مشکل آفرینی های موجود دانشگاه، مربوط به استادان و دانشجویان  کردم، ا اشاره 
به هرحال  اما  برمی گردد،  دارد،  وجود  که  غلطی  قانون های  و  وزارتخانه  به  مشکل  یشه  ر و  نیست 
گفت وگوهای اخالقی دراین باره  تشخیص این مشکالت هم با خود دانشگاهیان است و برگزاری 
گفت وگوها به راه حل های اساسی هم دست نیابد، خود این  گر این  ا اصواًل مفید است و حتی 
گفت وگوهای اخالقی در بین  گفت وگوها تذکری مناسب است و جنبه درمانی دارد. یعنی رواج 
می دانیم  گرچه  ا اینکه  نهایتًا  کند.  حل  را  مشکل  از  مقداری  می تواند  خودش  دانشگاه  استادان 
که برای رسیدگی به بی اخالقی های موجود، قانون هم الزم است، ولی در این رابطه قانون آخرین 
کردن عضو فاسد  گفته اند آخر الدواء الکی، یعنی آخرین دوا داغ  حربه و آخرین چاره است. اینکه 
تدبیرهای دیگر حل  از طریق  را  و مشکالت  نتوانستیم مسائل  گر  ا که  آن است  به معنای  است؛ 
که قانون به عنوان آخرین حربه به میان می آید و برای استاد و دانشجوی متخلف  کنیم، آنجاست 

مجازات الزم در نظر می گیرد.

باید توپ را داخل زمین خود 
دانشگاهیان بیندازیم که 

بنشینند و برای مشکل خود 
چاره اندیشی کنند و مسئله 

گرچه  خودشان را حل کند. ا
بخشی از مشکل آفرینی های 

موجود دانشگاه، مربوط به 
استادان و دانشجویان نیست 

و ریشه مشکل به وزارتخانه 
و قانون های غلطی که وجود 

دارد، برمی گردد، اما به هرحال 
تشخیص این مشکالت هم 

با خود دانشگاهیان است و 
برگزاری گفت وگوهای اخالقی 

 مفید است 
ً
دراین باره اصوال

گر این گفت وگوها به  و حتی ا
راه حل های اساسی هم دست 

نیابد، خود این گفت وگوها 
تذکری مناسب است و جنبه 

درمانی دارد.
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در تابستان سال 1371 استاد خسروشاهی به اتفاق خانواده سفری به استانبول داشتند. در آن ایام من نماینده فرهنگی ایران در 
کتاب، طبیعی  کارمند وزارت امور خارجه بود، ولی به دلیل خاستگاه فرهنگی و عالقه وافرش به موضوع  استانبول بودم. او با اینکه 
کتاب »نبرد اسالم  گرچه من قبل از انقالب  بود بیشتر به سراغ نمایندگی فرهنگی برود و این آغاز روابط دوستانه بنده و ایشان شد. ا

در افریقا« ی ایشان را خوانده بودم، اما سعادت دیدار با او را نداشتم.
ی در ایام حضورش در استانبول،  که و یخی بود و همین مسئله موضوعی شد  کتاب های تار کار من در استانبول مملو از  دفتر 
گاه  که آن زمان کودک بود، برای خرید به بازار می رفتند و ناخودآ کند. روزها خانم و آخرین پسرش  بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری 
کتاب ها چشمش  گرفته بود و هر کس به دنبال موضوع موردعالقه اش می گشت. روزی در میان این  کاری بین ایشان صورت  تقسیم 
از  که  ترک  بزرگ  نویسنده  و  شاعر  ارسوی«  کف  عا »محمد  مرحوم  را  مجله  این  افتاد.  المستقیم«  »صراط  قدیمی  مجله  دوره  به 
گرفت و یک شبانه روز تمام آن ها را  کامل این مجله را به امانت  کرده بود. او دوره  گردان »سید جمال الدین اسدآبادی« بود منتشر  شا
ی آن  که و کف درباره سید جمال الدین بود  کرد و سپس آن را بازگرداند. در مجلد اول این مجله، دو مقاله به قلم محمد عا مطالعه 
که استاد خسروشاهی عالقه  کرده بودم. ازآنجا را به مناسبت هفتمین سالگرد درگذشت سید نگاشته بود و من این مقاله را ترجمه 
که بنده اسناد مختلفی در خصوص سید جمال از  فراوانی به سید جمال داشت، این موضوع باعث شروع همکاری ما شد، به ویژه 

کرده بودم. کتابخانه سلیمانیه استانبول جمع آوری  میان نسخ خطی 
کنم. نخست اینکه با همت ایشان و در میان آرشیو سرکنسولگری،  در اینجا باید به دو نکته در سفر ایشان به استانبول اشاره 
پاسپورت ایرانی سید جمال الدین پیدا شد و سرکنسولگری ایران این پاسپورت را با پست سیاسی به تهران فرستاد، استاد بعدًا برای 

کوشا در رثای استاد خسروشاهی؛ روایتی از احوال فرهنگبان 

پژوهشگر تاریخ، مصحح و مترجم   ▪

 ▪  judaki2002@yahoo.com
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گم شد! دیگر اینکه او بسیار مشتاق  که این پاسپورت در تهران و وزارت امور خارجه  کرد  من نقل 
کتاب انتخاب شد و با یکی از ناشران  کتابی به زبان ترکی در مورد سید جمال منتشر شود؛  بود تا 
کار ده هزار دالر پول به آن ها داد و قرار شد ظرف چند  ترک و فعال صحبت شد و استاد بابت این 
کتاب منتشر شود. بعدازاینکه استاد به تهران بازگشت، ناشر از این اقدام منصرف شد و  ماه آینده 

کردم. پول را به این جانب بازگرداند و بنده نیز در سفر به تهران پول را به ایشان تقدیم 
یخی قبر سید جمال در استانبول واقع است و در دوران رضاشاه،  بر اساس برخی نوشته های تار
کابل بردند و در آنجا مزاری برای ایشان  کرده و استخوان های سید را به  افغان ها این قبر را تخلیه 
گورستان های قدیمی استانبول یافتم و از  ساختند. بنده بعد از جست وجو قبر سید را در یکی از 

گردید. گزارش های آن در ترکیه و ایران منتشر  که  کردم  آن فیلم و عکس تهیه 
مهم ترین  شاید  که  شد  بیشتر  ایشان  با  بنده  روابط  بازگشت،  تهران  به  استاد  اینکه  از  بعد 
گاهی  هم  او  و  می فرستادم  برایش  می خواست  ایشان  که  را  آنچه  بود.  کتاب  تبادل  آن  شاخص 
ی همکار مجمع  ایام و آن  که در  به خاطر دارم  را می فرستاد.  بنده  کتاب های موردنیاز  از  برخی 
جهانی تقریب بود، روزی از مجمع جهانی تقریب چند دعوت نامه به دستم رسید تا آن ها را به 
دعوت شدگان برسانم. در میان دعوت شدگان فردی بود که برخی از کتاب هایش در قم منتشر شده 
گرفته  ی در فهرست دعوت شدگان مجمع جهانی تقریب قرار  بود و احتمااًل به همین دلیل نام و
کتاب های نادرست ضد سنی و پر از  که  بود. این شخصیت شدیدًا ضد تقریبی از تندروهایی بود 
کتاب های او  ی ضد سنی در قم هم  اطالعات غلط را با نام مستعار منتشر می کرد و محافل تندرو
گزارشی  گفتم و او از من خواست تا  را بازنشر می کردند. من تلفنی موضوع را به استاد خسروشاهی 
کردم. با او  کارم دعوت  از این موضوع بنویسم. با هزار زحمت این نویسنده را پیدا و او را به دفتر 
از  و  ارتشی  یخ اسالم می نوشت،  تار کتاب هایی در  اما  به صحبت نشستم، عربی نمی دانست، 
گفت به  کتاب ها را می نویسد،  اعضای ضداطالعات ارتش ترکیه بود. وقتی از او پرسیدم چرا این 
که در مدینه  گفت  دستور استادم این ها را می نویسم، از استادش پرسیدم، نامش را نگفت، اما 
کرد و دعوت از ایشان  گزارش را به تهران فرستادم و استاد خسروشاهی هم پیگیری  کن است!  سا
به تهران منتفی شد. این آقای پروفسور دو جلد از کتاب هایش را به من هدیه داد و من این دو جلد 
کتاب را به همراه عکس دو نفره خودم و ایشان در دفتر سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در 
به استاد دادم،  امانت  به  که  کتاب های دیگری  که همراه  به استاد خسروشاهی دادم  استانبول 
همچنان نزد استاد به امانت باقی مانده است، البته در اینجا باید یادآور شد یکی از خصلت های 
کتاب به امانت نمی داد و  کسی  کتاب به امانت می گرفت، اما به  که  استاد خسروشاهی این بود 
گر به کسی کتاب امانت بدهم که این کتابخانه بزرگ فراهم نمی شود!  در توجیه این کار می گفت: ا

ک نظر نداشتم! البته من در این خصوص با ایشان اشترا
مشتاقانه  نیز  من  و  کرد  همکاری  به  دعوت  من  از  استاد  استانبول،  یت  مأمور پایان  از  بعد 
اسدآبادی  جمال الدین  سید  از  مانده  به جای  اسناد  مورد  در  ما  کار  نخستین  شد  قرار  پذیرفتم، 
کرده اند و  کشور دیگر جمع آوری  که اسناد مربوط به ایشان را از بریتانیا و چند  گفتند  باشد. استاد 
قرار شد اسناد مربوط به استانبول نیز همراه آن ها در چند مجلد چاپ شود. یک روز ناهار میهمان 
کتاب اسناد سید  ایشان بودم، استاد محمدرضا حکیمی هم حضور داشتند. در آن جلسه برای 
که همه اسناد آن فراهم شده بود، هیچ وقت  کتاب  که البته این  جمال الدین بحث و مشورت شد 
به زیور طبع آراسته نشد! و احتمااًل در مجموعه میراث به جامانده از ایشان است و همت جناب 

سید محمود خسروشاهی را می طلبد تا آن را به سامان رساند.
دست  آن ها  از  هم  آخر  تا  و  داشت  را  خودش  خاصی  سیاسی  مواضع  خسروشاهی  استاد 
کاشانی دفاع  از  و  بود  نواب صفوی دفاع می کرد؛ منتقد مصدق  و  فداییان اسالم  از  او  نکشید. 
نقد می کرد. شنیدن خاطرات  را  آقای فلسفی  البته  و  تعریف می کرد  او  با  از خاطرات خودش  و 
او از مرحوم پدرش جالب بود و می توان علل مخالفت روحانیون سنتی را با نوگرایی از آن بیرون 
که از دیرباز به دنبال جمع آوری اسناد و مدارک بوده است  کشید. از سخنان و رفتارش هویدا بود 

استاد خسروشاهی مواضع 
سیاسی خاصی خودش را 
داشت و تا آخر هم از آن ها 

دست نکشید. او از فداییان 
اسالم و نواب صفوی دفاع 
می کرد؛ منتقد مصدق بود و 

از کاشانی دفاع و از خاطرات 
خودش با او تعریف می کرد و 

البته آقای فلسفی را نقد می کرد. 
شنیدن خاطرات او از مرحوم 

پدرش جالب بود و می توان 
علل مخالفت روحانیون سنتی 
را با نوگرایی از آن بیرون کشید.
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کرده بود، فراهم  که فعالیت خود را در قم آغاز  و انصافًا آرشیو بسیار خوب، اما نامرتبی از زمانی 
آورد. در نگارش خاطراتش وسواس به خرج می داد، زیرا از پیامدهای سیاسی آن تا حدی خوف 
این  از  کرمانی رفتیم و صحبت  به عیادت استاد محمدجواد حجتی  او  به اتفاق  داشت. روزی 
کرده  که مربوط به دهه چهل بود، قبل از انتشار برای رهبری ارسال  که برخی از اسناد خود را  کرد 
از  نیست.  صالح  به  فعاًل  اسناد  این  انتشار  که  بود  داده  پیام  نیز  رهبری  و  شود  جویا  را  او  نظر  تا 
روش های موجود برخی از مسئوالن ناراحت و آزرده بود و در جلسات خصوصی آن را بیان می کرد 
و درباره اینکه چرا اعتراض نمی کند، می گفت: شما ایشان را نمی شناسید، آن ها بی حیاتر از آن 
گروه های فشار را با دوست قدیمی اش  که انسان تصور می کند! یک روز ماجرای برخورد  هستند 
ی او  که چگونه آبرو کن بود با تلخی بیان می کرد  که در خیابان یوسف آباد سا گلپایگانی  آیت اهلل 
را برده اند! و یا می گفت برخی از دوستانش در قم از او خواسته اند تا با هم اعالمیه ای علیه وضع 
کثیف علیه بنده  که این ها از روش های  گر شما به من تعهد می دهید  گفته ام ا موجود بدهند و من 
استفاده نمی کنند تا خودم به تنهایی اعالمیه بدهم! او گفت به آن ها یادآور شدم مگر ندیدید با آن 
یختند تا اعتراف بکند  ی آلت تناسلی او ر کردند، او را شکنجه دادند، آب جوش به رو قاضی چه 
کشته  گر چنین اعتراف و اقراری علیه خودش بکند  کرده است! او با اینکه می دانست ا که لواط 

کند؟! خواهد شد، اما نتوانست آب جوش را تحمل 
می نمود.  منتشر  را  شیعی  تراث  از  برخی  هم  و  می کرد  دفاع  تقریب  از  خسروشاهی  استاد 
یادی داشت. به همین دلیل  گستره ز دفاعش از تقریب و اهل سنت، به ویژه علمای مبارز ایشان 
روزی اسناد موجود در دفتر  گر  ا و  ارتباط داشت  آن ها  با  از دیرباز  و  بود  المسلمین  هوادار اخوان 
ایشان به شکل علمی بررسی و منتشر شود، برای شناخت جنبش های اسالمی موجود در منطقه 
بسیار راهگشا خواهد بود. من حداقل به مدت پنج سال شاهد ارتباط او با اخوان المسلمین مصر 
که اخوانی هم نبودند از نزدیک دیده ام و آن را  بوده ام و رفتار او را با دیگر علمای اهل سنت مصر 
کوششی در این  کاربردی بود و از هیچ  کاماًل  به یاد دارم. تالش او در زمینه تقریب مذاهب اسالمی 
یخ معاصر فعالیت می کنند، به طورقطع  که در خصوص تار یغ نمی کرد. به نظرم آن هایی  زمینه در
به آرشیو مکتوب، تصویری، سی دی و حداقل خاطرات ایشان نیازمند هستند. البته یک نکته را 
نباید ازنظر دور داشت، استاد خسروشاهی فقیه بود، اما بیشتر هم وغمش تالش برای اصالح وضع 
که بدان باور داشت و طی سالیان متمادی با  اجتماعی و سیاسی موجود مسلمانان با روشی بود 
گرفته بود. فقاهت او در خدمت نگرش او بود و مانند بقیه از آن استفاده نمی کرد. سعی  آن خو 

استاد خسروشاهی از تقریب 
دفاع می کرد و هم برخی از 

تراث شیعی را منتشر می نمود. 
دفاعش از تقریب و اهل سنت، 

به ویژه علمای مبارز ایشان 
گستره زیادی داشت. به همین 

دلیل هوادار اخوان المسلمین 
بود و از دیرباز با آن ها ارتباط 

گر روزی اسناد موجود  داشت و ا
در دفتر ایشان به شکل علمی 

بررسی و منتشر شود، برای 
شناخت جنبش های اسالمی 

موجود در منطقه بسیار راهگشا 
خواهد بود. 
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داشت ارتباط خود را با دیگران، به ویژه با کسانی که همفکر او نبودند، اما در جامعه نقش داشتند، 
از  افراد خارج است. همچنین این رفتار  از عهده بسیاری  و  کار سترگی است  کند و این  حفظ 
مختلف  اقشار  میان  در  دلیل  همین  به  می افزاید.  آدمی  دوستان  تعداد  بر  و  کاسته  دشمنی ها 
کارها  که با او دوست بودند و یا در برخی  گرایش های متفاوت یافت می شوند  اجتماعی افرادی با 
با او همکاری می کردند! او از حزب خلق مسلمان بیرون آمد، اما دوستی او با افراد حزب ادامه 
یکی  بنویسد.  اسالمی  انقالب  با  عبدالناصر  روابط  درباره  کتابی  گرفت  تصمیم  مصر  در  یافت. 
به  عبدالناصر  که  بود  کرده  ادعا  آن  در  و  نوشته  کتابی  الّدیب  عماد  نام  به  ناصر  دوران  افراد  از 
کرده است و استاد خسروشاهی این ادعا را قبول نداشت.  کمک مالی  افراد پیرامون امام خمینی 
کل سابق نهضت آزادی ایران در آن ایام برای معالجه سرطان پروستات  مرحوم ابراهیم یزدی دبیر 
کارنامه ای  کرد و حاصل  گفت وگو  در آمریکا به سر می برد، استاد خسروشاهی چند بار تلفنی با او 
که آقای یزدی از آمریکا برای او در مصر فرستاد و طی این نامه مفصل به علل رفتن برخی از  شد 
یافت هرگونه  کرده و در ایرانی ها و از جمله مرحوم چمران به مصر برای دیدن دوره چریکی اشاره 
کتاب »حقیقٔه عالقٔه عبدالناصر بالثورٔه االسالمیة«  کرده بود. استاد در بخشی از  کمک مالی را رد 

کرد. که به عربی در مصر چاپ و منتشر شد، از این نامه استفاده 
به نظرم برخی کارهای او مثال زدنی است، او روزانه حداقل ده تا دوازده ساعت مطالعه می کرد 
کاری می پردازد، در باقی اوقات  که نصف شبانه روز را به چنین  کسی  یا می نوشت، طبیعی است 
کارهای او نیز حول همین محور در جریان است. در جایی نوشته ام  هم در اندیشه آن است و دیگر 
و  به دون سند  را  و تالش داشت چیزی  تتبع می کرد  و  زیرا تحقیق  بود،  کتاب  اهل  او آخوند  که 
کتاب و روزنامه  گفته ها و نوشته هایش به این روش پایبند بود. در جمع آوری  مدرک نپذیرد و برای 
و مجله حریص بود و برای به دست آوردن آن ها وقت صرف می کرد. برخی از روزهای تعطیل در 
کتاب فروشی ها می رفتیم و هر بار با دست پر بازمی گشتیم. وقتی ایشان از  قاهره دو نفری به سراغ 
ی کتاب  مصر بازگشت، من به مدت سه سال بعد از ایشان هر هفته مجموعه ای چند کیلوئی حاو
که آن ها را  که برایم می فرستاد می فهمیدم  و مجالت جدید برای ایشان می فرستادم و از نامه هایی 
کردن با او راحت بود، زیرا  کار  یم،  که بگذر کرده است. از اختالف نظر و سلیقه  مطالعه و یا تورق 
ی عناد و جهل نبود و لذا مخاطب  گر ایرادی بر متن نامه ای می گرفت از رو نفس کار را می فهمید و ا
یخی از مصدق حمایت می کردم  ی خوش آن را می پذیرفت و اصالح می کرد. من به دالیل تار با رو
و ایشان از کاشانی، اما ساعت ها در این خصوص بحث و گفت وگو می کردیم و او همه سخن ها را 
کاشانی و نواب صفوی  که در مجالت قدیم مصری رد سخنان  می شنید. چند بار از من خواست 
کودتای 28  از  از جراید مصری بعد  کاشانی در یکی  کردم، سخنان  اقدام  کنم و من هم  را پیدا 
یخی با آن  مرداد سال 1332 و در حمایت از آن معروف است و استاد هم به عنوان یک سند تار

روبرو می شد.

 او آخوند اهل کتاب بود، زیرا 
تحقیق و تتبع می کرد و تالش 

داشت چیزی را به دون سند 
و مدرک نپذیرد و برای گفته ها 
و نوشته هایش به این روش 

پایبند بود. در جمع آوری کتاب 
و روزنامه و مجله حریص بود 

و برای به دست آوردن آن ها 
وقت صرف می کرد. برخی از 
روزهای تعطیل در قاهره دو 

نفری به سراغ کتاب فروشی ها 
می رفتیم و هر بار با دست پر 

بازمی گشتیم. وقتی ایشان از 
مصر بازگشت، من به مدت 

سه سال بعد از ایشان هر 
هفته مجموعه ای چند کیلوئی 

حاوی کتاب و مجالت جدید 
برای ایشان می فرستادم و از 

نامه هایی که برایم می فرستاد 
می فهمیدم که آن ها را مطالعه و 

یا تورق کرده است. 
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کارشناسی علوم سیاسی  میان ما رخت بربست. با فیرحی از اوایل دهه هفتاد آشنا شدم. در آن زمان در دانشگاه باقرالعلوم قم دوره 
یخ تحول دولت در  کرده بود، درس هایی چون تار که به تازگی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران را شروع  را سپری می کردم. او 
که این درس ها فایده  ی پیش فرض ذهنی ما این بود  یس می کرد. به دلیل سابقه حوزو اسالم و نظام سیاسی و دولت در اسالم را تدر
چندانی برای ما نداشته و چیزی به دانش ما نمی افزاید و البته تصویر عمومی از این درس ها نیز همین را القا می کرد. اما فیرحی اما 

کالس هایش را به پرمخاطب ترین درس ها تبدیل نمود. از همان ابتدا تصور ما و هم نسالن ما را تغییر داد و 
که می توانست خأل موجود  ریزبینی، دقت، و نوآوری های او خبر از ظهور چهره ای جدید در فضای علوم سیاسی ایران می داد 
که با  کند. در سال های میانی دهه هفتاد و در اوج بحث های روشنفکری دینی، فقدان شخصیتی  در اندیشه سیاسی اسالم را پر 
ی به بررسی اندیشه سیاسی در اسالم بپردازد به خوبی احساس می شد. سال ها قبل، حمید عنایت استاد  پیشینه مطالعات حوزو
برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تأمل دراین باره پرداخته بود، اما با این وصف، او خود کارشناس و نظریه پرداز این حوزه به 
گزارش هایی هستند دقیق و موشکافانه از اندیشمندان و جریان های اندیشه سیاسی اسالم معاصر.  شمار نمی آمد و آثار ارزشمند او 
انتظار  را  نوآوری های بسیاری داشت. بدین سان زمانه چنین شخصیتی  و  بود  این حوزه  و نظریه پرداز  اندیشمند  اما خود  فیرحی 
گاه بود و به همین سبب اندیشه اش را در پاسخ به نیاز  که زمان و مکان از او می خواست آ می کشید و او خود نیز به خوبی به نقشی 

کوتاه خود آثار پربرکتی را به نگارش درآورد. کرد و در عمر به نسبت  زمانه تدوین 

در سوگ استاد اخالق و سیاست؛ به یاد داود فیرحی 

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی   ▪

 ▪  hosainizadah@hotmail.com

سید محمدعلی حسینی زاده  ▪
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زمانه زندگی
کودکی پدر خود را از دست داد و طعم تلخ یتیمی  فیرحی در سال 1343 در زنجان متولد شد. در 
حوزه  به   1360 سال  در  جوان  فیرحی  داد.  خودساختگی  و  استواری  سخت کوشی،  درس  او  به 
گرفت. در این دوران شیفته  علمیه ولی عصر زنجان وارد شد و هم زمان تحصیالت جدید را پی 
شخصیت استادش آیت اهلل محمدتقی خاتمی بود و بیش از هر شخص دیگری از او تأثیر پذیرفت 
گرامی  گفتار یاد و نام استاد را  کردار و  و اخالق و منش او را الگوی خود قرار داد و تا آخر عمر در 
ی در دانشگاه تهران در  داشت. استاد فقید ما در سال 1366 به قم آمد و هم زمان با دروس حوزو
رشته علوم سیاسی به تحصیل ادامه داد و سرانجام در سال 1378 از رساله دکترای خود با عنوان 
کرد و به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم  دانش، قدرت و مشروعیت در اسالم دفاع 
ی  سیاسی دانشگاه تهران درآمد و در همین زمان نیز با پوشیدن لباس روحانیت بر هویت حوزو
که یکی  ی و دانشگاهی داشت و برخالف بسیاری  کرد. فیرحی هویت دوگانه حوزو کید  خود تأ
را برای دیگری قربانی می کردند به هر دو هویت پایبند بود و تعارضی بینشان نمی دید و از معدود 
که دل بستگی به دو هویت متمایز به یکپارچگی و انسجام شخصیت او خدشه ای  افرادی بود 
کادمیک آثاری  وارد نمی کرد. او درحالی که یک دانشگاهی تمام عیار بود و آثارش با معیارهای آ
کالم  کالسیک نیز بود و  ی مسلط به فقه و دانش های  ممتاز به شمار می آمدند یک روحانی حوزو
ی خبر می داد.  و رفتارش و البته اصرار بر پوشیدن لباس روحانیت از دل بستگی به سنت حوزو
هویت دوگانه فیرحی بر اندیشه او نیز تأثیر بسیار داشت او برای ایراِن سرگشته امروز در جست وجوی 
ک مستحکم سنت داشت و از سوی  یشه در خا که از یکسو ر هویتی دوگانه اما منسجم بود هویتی 

دیگر سر بر آسمان زیبای تجدد می سایید.

یک استاد تمام
کادمیک به تمام معنا استاد بود.  فیرحی در محیط دانشگاه فارغ از تمام اسم ورسم ها و لقب های آ
که درس هایش  بسیار مطالعه می کرد و همواره به دنبال نوآوری و سخن تازه می گشت. چنین بود 
برای  تازه  حرف  آن قدر  هم  درسی  عناوین  تکراری ترین  در  همیشه  و  می شدند  تکراری  به ندرت 
تقویت  و  تازه  ایده های  یافتن  برای  او  کند.  را راضی  گردان جست وجوگرش  که شا گفتن داشت 
دیدگاه هایش همیشه به دنبال منابع و مدارک جدید بود و در حوزه های موردعالقه اش به ندرت 
منبعی را نادیده رها می کرد اما به تتبع قانع نبود و نگاه تیزبینانه و انتقادی در نوشته هایش موج 
می زد. فیرحی عالوه بر اینکه خود سخت کوشانه پروژه های فکری اش را دنبال می کرد دانشجویان 
گشوده  گفت وگو همواره  کالس هایش باب  و دوستانش را نیز به تأمل و تحقیق تشویق می نمود. در 
بود و استاد اغلب متواضعانه از دانشجویان می خواست تا در مورد ایده های خود سخن بگویند 
که  و با پیشنهادها و نقدهای عالمانه آنان را در یافتن راهی بهتر یاری می کرد و بخصوص زمانی 
دانشجویان نیازمند موضوعی برای پایان نامه و رساله بودند برای یافتن موضوعات درخور پژوهش 
به صورت  که  نقشی  از  فارغ  و  می نشست  گفت وگو  به  آنان  با  ساعت ها  دانشجویان  راهنمایی  و 
رسمی بر عهده او بود برای مطالعه طرح ها و تکمیل ایده های آنان وقت می گذاشت و به تمام معنا 
که او در آنان نقشی داشت اغلب به  راهنمایی می کرد. به همین دلیل پایان نامه ها و رساله هایی 

آثاری ارزشمند تبدیل می شدند.

نگران دین و دردمند ایران
دو  این  شیفته  چندان  او  و  می رفتند  شمار  به  فیرحی  اندیشه  بت واره های  شیعی  سنت  و  ایران 
گفت نقش آن ها از خیال او یک لحظه جدا نمی شد. او از چالش این دو و  که به جد می توان  بود 
گاه  یخ معاصر آ به خصوص ناسازواری های دین و دولت مدرن و فرازوفرودهای رابطه این دو در تار
بود و آن را مهم ترین معضل جامعه ایرانی می دانست و می کوشید تا برای خروج از این بن بست 

فیرحی هویت دوگانه حوزوی 
و دانشگاهی داشت و برخالف 
بسیاری که یکی را برای دیگری 

قربانی می کردند به هر دو هویت 
پایبند بود و تعارضی بینشان 

نمی دید و از معدود افرادی بود 
که دل بستگی به دو هویت 

متمایز به یکپارچگی و انسجام 
شخصیت او خدشه ای وارد 

نمی کرد. او درحالی که یک 
دانشگاهی تمام عیار بود و 

کادمیک  آثارش با معیارهای آ
آثاری ممتاز به شمار می آمدند 

یک روحانی حوزوی مسلط 
به فقه و دانش های کالسیک 

نیز بود و کالم و رفتارش و 
البته اصرار بر پوشیدن لباس 

روحانیت از دل بستگی به سنت 
حوزوی خبر می داد. 
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ایران سال هاست  که جامعه  او می دانست  ایران بگذارد.  راهی امن پیش پای جامعه مضطرب 
است.  بازمانده  جدید  تمدن  شاهراه  در  حضور  از  و  ایستاده  بی قرار  و  نگران  تجدد  آستانه  در 
کارآمدی های موجود را در نبود اندیشه و نظریه پردازی می دید و با تالش  یشه بحران ها و نا فیرحی ر
گاه به نظر می رسید یک تنه می خواهد تمامی  که  بی وقفه خود آن چنان سعی در جبران آن داشت 
کوتاهی ها و کاستی ها را برطرف کند. تالش برای ارائه تفسیری دموکراتیک و مردم ساالرانه از دین و 
گام های بلندی  که با ارکان دولت مدرن ازجمله حزب و قانون سازگار افتد  بازسازی فقه به گونه ای 
که او برداشت تا شاید ضعف ها و آسیب های دولت موجود برطرف شده و جامعه چشم به راه  بود 

تجدِد ایران را به سرمنزل مقصود برساند.

الگوی اخالق
عالوه بر دانش و هوشمندی آنچه فیرحی را محبوب می کرد اخالق و منش خاص او بود. او نمونه 
یست اخالقی به شمار می رفت. مهربانی و صمیمیت، تواضع و فروتنی،  نادِر خودساختگی و ز
را  دیگران  اولیه  برخوردهای  همان  در  که  بودند  بارزی  ویژگی های  از  اخالق مداری  و  نقدپذیری 
او قرار می گرفتی احساس می کردی  که در نزدیکی  که هرگاه  مجذوب می کرد. فیرحی چنان بود 
به  تفاوت ها  تمامی  به رغم  را  تو  مغناطیسی  میدان  یک  همچون  مرد  این  دوست داشتنی  وجود 
او  دور  متنوع  گرایش های  با  بسیاری  افراد  که  بود  ویژگی ها  همین  دلیل  به  می کند.  جذب  خود 
جمع بودند و از دوستانش به شمار می رفتند و در رثایش محزون شدند. فیرحی به تمام معنا استاد 
در  محبت  می کرد  دعوت  اخالقی  یست  ز به  را  دیگران  سخن  نه  و  عمل  به  البته  که  بود  اخالق 
و  آشنایی  سال های  تمامی  در  نمی شد.  دیده  آن  در  نفرت  و  کینه  ذره ای  و  می زد  موج  وجودش 
آزردگی ها و رنجش ها هیچ گاه دیده نشد لب به شکوه  گروهی به رغم  گفت وگوهای خصوصی و 
بگشاید و از کسی گله مند باشد و یا از سر کین توزی زبان به طعن بگشاید. ناقدان گاه از نقد علمی 
فراتر می رفتند و به تندی سخن می گفتند ولی ایشان همواره با احترام از منتقدین یاد می کرد و با 
کنش  صبوری و تأمل پاسخ می داد و یا به بزرگواری می گذشت. اخالق و ادب او را می توان از وا
یافت به رغم رنجش از عتاب استاد  به نقدهای عتاب آلود استادش دکتر سید جواد طباطبایی در
گاه ناخواسته در چهره اش نمایان می شد هیچ گاه در خفا و آشکار پاسخ های خود را به غبار  که 
ناخرسندی و تندی نیالود و همواره از ایشان با تعبیر استاد ما یاد می کرد و همیشه جویای احوال 
و  تفرعن و خودشیفتگی سخن نمی گفت  و  به قطعیت  بود هیچ گاه  او مثال زدنی  تواضع  بود.  او 
گفت وگو  همیشه مشتاق شنیدن نظر دیگران بود و اغلب بسان یک دوست با دانشجویانش به 

که باورکردنی نمی نمود. گاه چنان از آنان تمجید می کرد  می نشست و 

آثار
کارشناسی ارشد در مورد اندیشه سیاسی شیعه  داستان زندگی پژوهشی دکتر فیرحی با پایان نامه 
کنده در مقاالت بعدی منتشر شده است  که به طور پرا در عصر قاجار آغاز می شود. این پژوهش 
مبنای بسیاری از تحلیل ها و پژوهش های بعدی او را تشکیل می دهد. اندیشه سیاسی فقیهان 
عصر قاجار برای فیرحی نقطه عزیمت اندیشه سیاسی معاصر تلقی می شد و او تا آخر عمر عالقه 

کرد. که آن را عصر تناقض ها می دانست حفظ  یخی  به بررسی این دوره تار
او  برجسته  کار  دومین  اسالم  در  مشروعیت  و  قدرت  دانش،  عنوان  با  فیرحی  دکترای  رساله 
که معطوف به بررسی اندیشه سیاسی اسالم در دوره میانه است. سخن عمده  به شمار می رود 
یخ اسالم به ظهور  که قدرت استبدادی و سلطنت مطلقه در تار نویسنده در این رساله این است 
برجای  اسالمی  سنت  از  اقتدارطلبانه  تصویری  و  کرده  کمک  اقتدارگرا  الهیات  و  دانش  نوعی 
تفسیر  بودن  سیاسی  و  یخ مندی  تار دادن  نشان  کتاب  این  در  نویسنده  هدف  است.  گذاشته 
اقتدارگرایانه از دین است. تفکیک اقتدارگرایی از دین و دانش های دینی و از جمله فقه دغدغه ای 

مهربانی و صمیمیت، تواضع 
و فروتنی، نقدپذیری و 

اخالق مداری از ویژگی های 
بارزی بودند که در همان 

برخوردهای اولیه دیگران را 
مجذوب می کرد. فیرحی چنان 

بود که هرگاه که در نزدیکی 
او قرار می گرفتی احساس 

می کردی وجود دوست داشتنی 
این مرد همچون یک میدان 

مغناطیسی تو را به رغم تمامی 
تفاوت ها به خود جذب می کند. 
به دلیل همین ویژگی ها بود که 

افراد بسیاری با گرایش های 
متنوع دور او جمع بودند و از 

دوستانش به شمار می رفتند و 
در رثایش محزون شدند.
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که در تمامی پژوهش هایی دکتر فیرحی به چشم می خورد و می توان آن را استراتژی اصلی  است 
ی در سراسر عمر پژوهشی اش به شمار آورد. آرمان او زدودن زنگار اقتدارگرایی از سنت و غبار  و

ایدئولوژی از دین بود.
یخ تحول دولت در اسالم و نظام سیاسی و دولت در اسالم به مباحث  کتاب تار فیرحی در دو 
یخی از دولت های اسالمی  گزارش تار یخ و تمدن اسالمی پرداخته و ضمن  مربوط به دولت در تار
کرده است. نقطه عزیمت استاد در بحث از  به سازوکارها و اندیشه های معطوف به دولت اشاره 
که البته بعدها بسط بیشتری پیدا  یخ دولت در تمدن اسالمی، دولت نبوی در مدینه است  تار
کرده و تفسیری دموکراتیک و مردم گرایانه از آن ارائه  کرد. فیرحی این دولت را برآمده از قرارداد تلقی 
کید بر  می کند و از آن به مثابه مقدمه ای برای مشروعیت دموکراتیک دولت مدرن بهره می گیرد. تأ
صحیفه مدینه به مثابه قانون اساسی از نکات جالب توجه تأمالت فیرحی در دولت مدینه است.
قاجار  دوره  در  شیعه  اندیشه  بر  متمرکز  و  روشمند  مطالعه  به  مجددًا  اثر  دو  بعدازاین  فیرحی 
که طرح های پژوهشی  از ویژگی های جالب توجه استاد این بود  آورد.  ی  و بخصوص مشروطه رو
و نظریه های خود را ابتدا در حلقه های بحث طلبگی و دانشجویی مطرح می کرد و مشتاقانه به 
گوش می داد و سپس متن اصلی را به نگارش درمی آورد. در همین راستا  نقدها و نظرات دیگران 
او در اواخر دهه هشتاد سلسله جلساتی را با عنوان فقه سیاسی در انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
ایران  در  سیاست  و  فقه  دوجلدی  کتاب  می شدند.  اداره  گفت وگو  شیوه  همین  به  که  کرد  آغاز 
کتاب اول، اندیشه سیاسی  گفت وگوها بود.  کتاب آستانه تجدد حاصل این درس ها و  معاصر و 
از بهترین منابع موجود در حوزه فقه سیاسی به  کرده و  را بررسی  فقیهان شیعه در دوران معاصر 
شمار می رود و در راستای زدودن اقتدارگرایی از دین و بازسازی دموکراتیک فقه نوشته شده اند. 
کتاب آستانه تجدد اما به شرح و تفسیر کتاب تنبیه االمه نائینی اختصاص دارد. فیرحی به لحاظ 
همین  به  و  می گیرد  قرار  ی  حوزو مشروطه خواهی  سنت  و  نائینی  اندیشه  چارچوب  در  گفتمانی 
کتاب  کوشیده است. البته  کس دیگری در تفسیر و معرفی نائینی  که او بیش از هر  دلیل است 
کرده بود اما آستانه تجدد شرحی عمیق تر،  نائینی را آیت اهلل طالقانی در دهه سی شمسی شرح 
ی در جای جای  مفصل تر و مدرن تر است. تسلط هم زمان نویسنده بر علوم سیاسی و علوم حوزو
متن مشخص بوده و به آن جلوه ای درخشان بخشیده است. فیرحی دل بسته نائینی بود و همانند 
و به حکومتی  با آن همراه می شد  و  از دل سنت برمی خاست  که  از تجددی سخن می گفت  او 
که رها از هرگونه استبداد و ایدئولوژی دغدغه دین و دین داری داشته باشد. فیرحی  می اندیشید 
دانش  این  از  عبور  و  می دید  میسر  فقه  در  نوآوری  و  کاوش  با  را  این ها  همه  نائینی  همچون  نیز 

بنیادین تمدن اسالمی را به صالح نمی دانست.
فیرحی در اثر بعدی خود فقه و حکمرانی حزبی به سراغ یکی از نهادهای اصلی در نظام های 
دموکراتیک امروز می رود و در جست وجوی توجیهی فقهی برای حزب و حکمرانی حزبی از دانشی 
به نام فقه تحزب سخن می گوید. فیرحی معتقد بود دولت مدرن، حزب و قانون موضوعه با یکدیگر 
گفته او اساس دولت مدرن بر قانون بوده و حزب مهم ترین ابزار تدوین و اجرای  مالزمه دارند. به 
گزیر به تأمل درباره حزب است )فیرحی،  قانون در چنین دولتی به شمار می رود و بدین سان فقه نا
توجیهی  و در جست وجوی  نوشته شده  نیاز  به همین  پاسخ  در  کتاب  این  1396، ص 478(. 
فقهی برای حزب و حکمرانی حزبی برآمده و می کوشد تا باب ورود فقه به مباحث دولت مدرن 

را بگشاید.
فیرحی در آخرین اثر خود به سراغ مفهوم قانون رفته و در یک پژوهش دوجلدی مفهوم قانون 
یخ معاصر ایران پی می گیرد. او قانون را مهم ترین واژه ایران معاصر می دانست )فیرحی،  را در تار
تحقق  مقدمه  را  آن  و  می گفت  سخن  مدرن  دولت  و  حزب  با  قانون  مالزمه  از  و   )11 ص   ،1399
دولت مدرن در ایران تلقی می کرد. همان گونه که می بینیم فیرحی در آثار اخیر خود بر دولت مدرن 
یک  گریز از بن بست های تئور کم خطر برای  کرده و می کوشد تا راهی  و بحران های آن در ایران تمرکز 
دولت مدرن در ایران بگشاید و در این راستا از فقه مدد می جوید تا شاید از این طریق بر مقاومت 

فیرحی ریشه بحران ها و 
کارآمدی های موجود را در نبود  نا
اندیشه و نظریه پردازی می دید و 

با تالش بی وقفه خود آن چنان 
سعی در جبران آن داشت که 

گاه به نظر می رسید یک تنه 
می خواهد تمامی کوتاهی ها و 

کاستی ها را برطرف کند. تالش 
برای ارائه تفسیری دموکراتیک و 
مردم ساالرانه از دین و بازسازی 
فقه به گونه ای که با ارکان دولت 

مدرن ازجمله حزب و قانون 
سازگار افتد گام های بلندی 

بود که او برداشت تا شاید 
ضعف ها و آسیب های دولت 

موجود برطرف شده و جامعه 
چشم به راه تجدِد ایران را به 

سرمنزل مقصود برساند.
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به جهت  را می توان  اثر استاد  این آخرین  آید.  فائق  سنگین سنت فقهی در مقابل دولت مدرن 
به  نویسنده  بلوغ فکری  اوج  و نشانه  ی  اثر و بهترین  نوآوری و سبک نگارش  انسجام، استدالل، 
یخ و فقه را استادانه به خدمت می گیرد تا از معمای  کتاب دانش تار شمار آورد. فیرحی در این 
گاه به مثابه یک مورخ توانمند سراغ  کند. در این راستا او  قانون و دولت مدرن در ایران رمزگشایی 
یابی متون فقهی  گاه همچون یک فقیه برجسته به ارز یخی می رود و  داده ها و متون دست اول تار
کار جامعه  مرتبط می پردازد و البته همه این ها در خدمت دانش سیاست قرار می گیرند تا گرهی از 
حوزه های  در  که  است  آمده  پدید  برجسته  اثری  بدین سان  زنند.  رقم  را  بهتر  فردایی  و  بگشایند 
یخ می درخشد. فیرحی در سخنرانی خود در یادبود آیت اهلل هاشمی  فقه، حقوق، سیاست و تار
ی، آزاداندیشی را آواز قوی هاشمی خوانده بود به همین  رفسنجانی با اشاره به آخرین تالش های و
که با مرگش برای همیشه ما را در حسرت شنیدن  کرد  قیاس قانون را می توان آواز قوی فیرحی تلقی 

گذاشت. آوازی دیگر از قوی دانش سیاست ایران باقی 

فرجام سخن
فیرحی به مثابه یک اندیشمند فرزند زمانه بود و در اندیشه ایران امروز می نوشت. او به عنوان یک 
استاد سیاست دولت مدرن را مسئله اصلی ایران می دانست و تحقق آن را تنها در صورت آشتی 
با سنت ممکن می دید و فقه را عالی ترین و منسجم ترین جلوه سنت تلقی می کرد و به همین دلیل 
می کوشید تا با بازسازی دموکراتیک فقه، راهی به سوی تجدد بگشاید. فیرحی همچنین به لحاظ 
آن تالش  کردن  روزآمد  و  ارتقا  و در  بود  پایبند  یست طلبگی و سنت شیعی  به ز ی همواره  حوزو
او شخصیتی  از سوی دیگر  بزداید.  آن  از  را  کهنگی  لعاب  و  اقتدار  زنگار  تا  و می کوشید  می کرد 
یست اخالقی به شمار می رفت. این وجوه  به تمام معنا اخالقی داشت و در عمل و سخن الگوی ز
یافت  دیگران  در  به ندرت  که  بود  بخشیده  ممتازی  ویژگی های  فیرحی  به  شخصیتی  مختلف 
وجودشان  ولی  کمیاب اند  کیمیا  همچون  که  بود  اندیشمندانی  نادر  شمار  از  فیرحی  می شود. 
و  ایستاده  نگران  و  سرگشته  تجدد  آستانه  در  که  ایران  امروز  بی قرار  جامعه  برای  است  کیمیایی 
سر  پشت  را  تجدد  پرپیچ وخم  راه  آنان  دست  در  دست  که  است  شخصیت هایی  چشم به راه 
کرده و زنگار اقتدار بر چهره دلربای دین  که ایدئولوژی در قامت سنت قد علم  بگذارد. در زمانه ای 
که شجاعانه از هم نشینی  گرفته وجود متفکرانی چون او  نشسته و جهل و خشونت رنگ تقدس 
دین و آزادی، فقه و قانون و تجدد و دین داری سخن می گویند مایه امید و دلگرمی دل زدگان از 
که در رثایش به راه افتاد خبر از  جهل مقدس و شیفتگان اخالق و معنویت بود و بدین سان موجی 

که در فقدانش بر جان ها نشست از اشتیاقی عمیق نشان داشت. نیاز می داد و غمی 

فیرحی به مثابه یک اندیشمند 
فرزند زمانه بود و در اندیشه 

ایران امروز می نوشت. او 
به عنوان یک استاد سیاست 
دولت مدرن را مسئله اصلی 

ایران می دانست و تحقق 
آن را تنها در صورت آشتی با 

سنت ممکن می دید و فقه را 
عالی ترین و منسجم ترین جلوه 

سنت تلقی می کرد و به همین 
دلیل می کوشید تا با بازسازی 

دموکراتیک فقه، راهی به سوی 
تجدد بگشاید. 
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کمال الدین بهزاد- نقاش( در قید حیات بود بهش  گه بهزاد )منظور  که اصاًل غیر قابل تکرارند. ا یم  »ما بعضی از شخصیت ها رو دار
آثارشان از سوی وزارت فرهنگ  که به هنرمندان غیرتحصیل کرده براساس  یک میدادیم!؟ )منظور مدرک درجه یک هنری است 
کنین به عنوان پیر 75 ساله زانو بزنم و  و ارشاد اسالمی اعطا می شود و معادل دکترا شناخته می شود(، غیرقابل تکرارند. منو مأمور 
کنیم! نه اینکه اون )خودش – بهزاد( بیاد دفتر تقاضا بده )منظور دفتر ارزشیابی آثار  بگم اینو )مدرک معادل رو( اومدم »تقدیم« شما 
گه استاد بهزاد زنده بود میومد تقاضا می داد!؟ یا اینکه بهتر بود یکی از ماها مأمور می شد،  هنرمندان است(، اون بیاد تقاضا بده!؟ آ
گیس اش سفیده بره جلوش و زانو بزنه بگه: »)اجازه بدین( من این سعادت رو داشته باشم این رو )مدرک معادل را( به شما  که  اونی 
تقدیم کنم«، نه اینکه بیاد دونه دونه این ها رو )آثارش را( بنویسه، که بعد بره توی شورا که شاید بهش درجه یک بدهند یا نه! که درجه 
یخ زرتشتیان بنام »مینوی خرد«، می گوید که: »علم، بدون خرد، علم نیست«، خیلی  1 برای اونها خیلی کمه. یه کتابی هست در تار
که درس دادم  که 44 سال درس دادم و هر بار  قشنگه، باید با طال بنویسندش! هنر، بدون علم، هنر نیست. توی این سال هایی 
گفتم  گر این هنر بدون علم، هنر نیست، پس چیه؟  کردم خودم رو تکرار نکنم، یکی از دانشجویان ازم پرسید )می پرسید( ا سعی 

کبر عالمی جان شیفته*؛ به پاس و یاد استاد ا

دانشیار دانشگاه هنر   ▪

 ▪  shafiee@art,ac.ir

اسماعیل شفیعی  ▪

کرده است.  که محمود اعتمادزاده آن را به فارسی ترجمه  که به قلم رومن روالن فرانسوی است  *   »جان شیفته« اشاره به نام رمانی دارد 
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گفتم: »نه، هنرور« .... خیلی، خیلی غصه می خورم! برای  گفت: »عه«!؟،  )می گفتم( »هنر ورز!«، 
که در مدرسه آموخته بودم )با  موضوع جلسه آینده بگین )دستور جلسه آینده این باشد(: »آن علم 

بغض( در میکده آن را نخریدن! همین!«
ارزشیابی  شورای  جلسٔه  در  که  می 

َ
عال کبر  دکتر  ا نام  به  است،  عاِلمی  زبان  از  باال  جمالت   

همین  است.  شده  جاری  ایشان  زبان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  کشور  هنرمندان 
کرده،  مسخر  را  جانش  که  را،  علم  و  اخالق  و  اندیشه  و  خرد  آتش  کشیدن  زبانه  اندک  جمالت 
که تمام عزتش نه حاصل علم، بلکه حاصل  کبر عالمی، عاِلمی بود  به نمایش می گذارد. دکتر ا
از  و  نور می تاباند چنان خورشید  بود،  ی پدیدار شده  از علم اندوزی در و که  بود  نیکویی  اخالق 
که نه مستش می کرد و نه نبودنش موجب رنجشش می شد.  تعریف و تمجید چنان مستغنی بود 
دکتر عالمی بیش از آنکه به فرزندان این مرزوبوم علم و هنر آموخته باشد، استغنا و ادب و اخالق 
و سیاسی، علیرغم  بزرگان نحله های مختلف فکری  که  بود  آن قدر مبارک  آموخت.  انسانیت  و 
ی  از و و  از سر برمی گرفتند  کاله  زانو می نشستند، به رسم ادب  تریبونش دو  اختالفات خود، پای 
گرفتن و برکشیدن دست دیگران  می آموختند. هیچ گاه یک جمله را تکرار نمی کرد و هیچ گاه از 

یم. که وقتی دیگران را ارتقا می دهیم، خودمان هم باالتر می رو امتناع نمی کرد، آموخته بود 
کبر عاِلمی )زادٔه 13 تیر 1324؛ درگذشتٔه 22 مهر 1399( کارگردان، مجری و کارشناس  زنده یاد ا
ی در ژانر مستند عرضه  که بیشتر آثار و تلویزیون صدا و سیما، استاد دانشگاه تربیت مدرس بود 
ی فارغ التحصیل رشتٔه سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای دکترای سینما  شده اند. و
از انگلستان بود. ایشان همچنین از سال 1379 تا 1386، عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان 
کار دامپزشکی پدرش  زبان و ادب فارسی بود. زنده یاد عالمی اصالتًا دامغانی بود ولی به اقتضای 
که به محلٔه  گون سفر می کرد، در سال 1324 در اهواز زاده شد. دو ساله بود  گونا که به شهرهای 
شد  تهران  راهی  سینما  عشق  به  عالمی  کبر  ا بازگشت.  پدری اش  زادگاه  و  دامغان  معصوم زاده 
در  را  ارشد  کارشناسی  و مدرک  دراماتیک خواند  در دانشکده هنرهای  را  تلویزیون  رادیو  رشتٔه  و 
کشور انگلستان  گرفت. سپس مدرک دکترای سینما را از  رشتٔه سینما از دانشگاه تربیت مدرس 

کرد و به ایران بازگشت.  یافت  در
ی  و دارد.  کارنامه  در   )1351 )سال  داد  نان  بابا  فیلم  با  نیز  را  یگری  باز تجربٔه  عالمی  دکتر 
یاست البراتوار »وزارت فرهنگ و آموزش عالی« و مسئولیت البراتوارهای سازمان  همچنین مدتی ر
ی  صدا و سیما را نیز عهده دار بوده است. در دهه 1360 عالمی شب های پنجشنبه برنامٔه آن رو
که در زمان خود برنامه بسیار جالبی در موضوع سینما  سکه را در شبکٔه یک تهیه و اجرا می نمود 
عقیدٔه  به  که  بود  هفتم  هنر  برنامٔه  کارشناس  و  مجری  خورشیدی   1370 دهٔه  در  عالمی  بود. 
ی به عنوان مجری کارشناس  بسیاری، اثرگذارترین برنامٔه تلویزیون در رابطه با سینما بوده است. و
در برنامٔه سینما ماوراء نیز فعالیت داشته است. او همچنین عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
گویندگی مجموعٔه  ی  و نیز از اعضای انجمن مدرسان سینما بود. از دیگر فعالیت های ماندگار و
یخ هنر و مستند چرا زیبایی مهم است؟ در بارٔه فلسفٔه  پنج قسمتی جهان، آفریدٔه هنر دربارٔه تار
نوابغ عکاسی  کنون منتشر نشده اند( و مجموعٔه پنج قسمتی  زیبایی در هنر )این مجموعه ها تا
یخ عکاسی در شبکه مستند به تهیه کنندگی و مدیریت دوبالژ بهزاد زهرایی را می توان  دربارٔه تار
نام برد. ساخت نزدیک به 30 فیلم مستند برای صنایع داروسازی، پتروشیمی، نساجی و چوب 
کارهای او هستند.  به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی، عربی از دیگر 
با وجود  و  بیمارستان شد  راهی  برای ساخت یک مستند  10 مهرماه 1399  استاد عالمی در 
کروناویروس 2019 مبتال شدند. با  رعایت پروتکل های بهداشتی، با سه همکار دیگرش به بیماری 
تشدید بیماری، در بیمارستان بستری شد و در نهایت در بامداد 22 مهر 1399 در سن 75 سالگی 

درگذشت. 

کبر عالمی، عاِلمی بود که   دکتر ا
تمام عزتش نه حاصل علم، 

بلکه حاصل اخالق نیکویی 
بود که از علم اندوزی در وی 

پدیدار شده بود، نور می تاباند 
چنان خورشید و از تعریف و 

تمجید چنان مستغنی بود که 
نه مستش می کرد و نه نبودنش 

موجب رنجشش می شد. 
دکتر عالمی بیش از آنکه به 

فرزندان این مرزوبوم علم و هنر 
آموخته باشد، استغنا و ادب 

و اخالق و انسانیت آموخت. 
آن قدر مبارک بود که بزرگان 
نحله های مختلف فکری و 

سیاسی، علیرغم اختالفات 
خود، پای تریبونش دو زانو 
می نشستند، به رسم ادب 

کاله از سر برمی گرفتند و از وی 
می آموختند. 
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که بدهکار  کبر عالمی، از آن دست افرادی است  دکتر ا
بر  عالوه  او  داشت،  برکت  زندگی اش  زیرا  نرفت!  دنیا  از 
و  سلیقه  فعلی،  اساتید  از  بسیاری  و  دانشجویان  پرورش 
را  جامعه  عوام  حتی  و  هنرمندان  تمامی  زیبایی شناسی 
را  آن  ی  و که  سکه«  ی  رو »آن  تلویزیونی  برنامه ی  برکشید، 
بهترین  از  متمادی  سال های  می کرد،  اجرا  و  می نوشت 
که با موضوع سینما و فیلم، جوانان  برنامه های تلویزیونی بود 
و بزرگ ساالن بسیاری را، بسیار بسیار آموخت و چون برزگری 
کشور تاللو خواهد  که انباشته اش سال های سال در این  بود 
که علیرغم خاموش شدن اش، نورش  داشت و چراغی بود 
گوئی میلیون ها سال نوری از ما فاصله داشت و  پابرجاست! 
علیرغم نبودنش، هست، می تابد و روشنی بخش هنر و هنر 
یکبار  حتی  را  عالمی  دکتر  آنانکه  برای  ماست.  دانشگاهی 
زباِن  بر  اولی  شیفته«  »جاِن  که  بود  شده  اثبات  بودند  دیده 
که »ملت عشق از  کرده بودند  »شعار آمیخته« است، و باور 

همه دین ها جداست«.
را  اخالق  و  زیبایی  روح  که  بود  هنرآموز  دانشوری  او 
عاشقش  جان  وجد  به  خاطر  فرهیختگی  فروزان  شمع  در 
و  دوستان  جمع  سحرانگیز  ساز  این  نوای  با  و  افروخت  بر 
و  خلوص  گر  جلوه  فرزانگی  و  فضیلت  مهر  به  را  گردان  شا
از  خاطرها  را  سرشت  دانا  شیفته  دل  استاد  آن  شد.  مودت 
یاد نخواهد برد و آوای آشنای یادش همواره به آهنگ صدق 
گاهی، در ذهن ها و زبان ها زمزمه  و صفا و صالبت ایمان و آ

عشقی بی زوال و ماندگار خواهد ماند. یادش جاودان
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اندیشه  حوزه  برجسته  اساتید  از  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  بین الملل  روابط  رشته  دانشیار  جمشیدی  محمدحسین  دکتر  مرحوم 
ی پس از عمری تالش علمی و فرهنگی  گشود. و سیاسی در اسالم و ایران، در سال 1340 در شهرستان اقلید فارس چشم به جهان 
اثر ابتال به  بر  از دوران دفاع مقدس، در دوشنبه 12 مهرماه امسال  در فضای دانشگاهی و تحمل درد مسمومیت شیمیایی ناشی 
کرونا درگذشت. دکتر جمشیدی فردی خوش استعداد و باهوش و پشتکار بود و  به واسطه سابقه دیرینه مذهبی و اعتقادی  بیماری 
کارنامه ای بسیار درخشان در زمینه فعالیت های فرهنگی و مذهبی و همکاری  خود، در طی دوران پیش و پس از  انقالب اسالمی 
گروه ها و نهادهای انقالبی همچون جهاد سازندگی، بسیج و سپاه از خود برجای گذاشت. ایشان تحصیالت دانشگاهی  گسترده با 
کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی را از  کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران و دوره  را از سال 1362 تا 1366 در دوره 
کرد. روحیه علم آموزی و اهتمام و پشتکار زبانزد دکتر  سال 1368 تا 1372 در دانشگاه تربیت مدرس با رتبه و معدل عالی سپری 
که ایشان تحصیالت دانشگاهی را تا پایان دوره دکترا ادامه دهند و دوره دکترای خود را طی سال های  جمشیدی، انگیزه ای شد 
کارشناسی ارشد دکتر جمشیدی  1373 تا 1379 در رشته علوم سیاسی با نمرات و معدل خوب در دانشگاه تهران بگذراند. رساله 
در باره اندیشه سیاسی سید محمدباقر صدر، او را به جامعه دانشگاهی شناساند. محمدباقر صدر اندیشمندی بسیار خالق و یکی 
یم دیکتاتور صدام حسین  از چهره های برجسته علما شیعی و از جمله نوابغ اندیشه پرداز سیاسی بود که در دوران جوانی به دست رژ
کارهای موفق و مهم در معرفی  به شهادت رسید. اهتمام مرحوم دکتر جمشیدی در نگارش رساله اندیشه سیاسی شهید صدر، از 

که همواره به آن استناد می شود. اندیشه سیاسی آن اندیشمند فقید است 

علم و اخالق در منش محمدحسین جمشیدی

استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس   ▪

 ▪  eslami.m@modares.ac.ir

محسن اسالمی  ▪
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کید  که دکتر جمشیدی در دوره دکترا با تأ کار جدید و بسیار با اهمیتی بود  »نظریه عدالت« 
نظریه  است  به هرحال  آوردند.  در  نگارش  به  صدر  شهید  و  خمینی  امام  فارابی،  دیدگاه های  بر 
که همواره در بین اندیشمندان علوم سیاسی  عدالت جزو نظریات و یا به تعبیری مفاهیمی است 
با اهمیت  تا اندیشمندان اسالمی به این مفهوم، بسیار  از یونان باستان  مورد توجه بوده است و 
و  خمینی  امام  اندیشه  با  فارابی  سیاسی  اندیشه  مقایسه   رساله  دلیل  همین  به  می کردند.  نگاه 
که توانست  به عنوان یک رفرنس و منبع و  کاری بسیار برجسته در حوزه عدالت بود  شهید صدر، 

مرجع در اندیشه سیاسی اسالم به جامعه دانشگاهی معرفی شود.
دوران  در  ی  و شد.  پژوهش  و  تعلیم  عرصه  وارد  پسادکترا  دوران  در  جمشیدی  دکتر  مرحوم 
تخصصی  علت  به  و  داد  انجام  ارزنده  ای  علمی  کارهای  خمینی  امام  پژوهشکده  در  فعالیت 
که مورد  کتب متعددی پرداخت  که در اندیشه سیاسی اسالم به دست آورد، به انتشار مقاالت و 
گرفت. ایشان از جمله در جاهای مختلف دیگر در  استفاده بسیار دانشجویان و پژوهشگران قرار 
یس دروس تخصصی در عنوان های مختلف رشته علوم سیاسی  دوره های آموزشی مشغول تدر
و روابط بین الملل شدند. ایشان پس از تأسیس رشته روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس 
پر  این دانشگاه ملحق شد. سابقه علمی  بین الملل  روابط  گروه  به  به  عنوان عضو هیئت علمی 
کتب و.. همه این ها  وزن ایشان در عرصه های مختلف علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشار 
خوش  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  برجسته  علمی  عنصر  یک  به عنوان  که  می شد  این  به  منجر 
تربیت  و  یس و سابقه درخشان در عرصه تعلیم  بدرخشد. تجربه باالی ایشان در متدولوژی تدر
گروه دروس مدرسی  از ناحیه دانشگاه به  عنوان مدیر  که در همان ابتدا ایشان  منجر به این شد 
گروه مدرسی رقم  یس متون دوران بسیار موفقی را در  گسترده ایشان در تدر معرفی بشوند. تسلط 
گروه صالحیت مدرسی در دانشگاه  زد و ایشان با دقت و دلسوزی و اهتمام و تعهد به عنوان مدیر 
گروه مطالعات انقالب اسالمی  تربیت مدرس را پیش بردند. ایشان در همین دوران به عنوان عضو 
کردند. روحیه پشتکار دکتر جمشیدی در فعالیت های  و امام خمینی در جشنواره فارابی شرکت 
که در  که در مجموعه جشنواره ها، همایش ها، مسابقات یا برنامه هایی  فرهنگی منجر به این شد 
کنار دانشگاه، مجموعه نهادهای مختلف برپا می کردند همواره از ایشان به عنوان سخنران دعوت 
که در عرصه فرهنگی سابقه طوالنی داشتند و مشغول به  کسانی  شود و از ایشان به عنوان یکی از 
خدمت رسانی و مشاوره بودند به عنوان داور یا مشاور مجموعه خوبی در این سال ها برجای بماند. 

رساله کارشناسی ارشد دکتر 
جمشیدی در باره اندیشه 

سیاسی سید محمدباقر صدر، 
او را به جامعه دانشگاهی 

شناساند. محمدباقر صدر 
اندیشمندی بسیار خالق و 
یکی از چهره های برجسته 

علما شیعی و از جمله نوابغ 
اندیشه پرداز سیاسی بود که 

در دوران جوانی به دست رژیم 
دیکتاتور صدام حسین به 

شهادت رسید. اهتمام مرحوم 
دکتر جمشیدی در نگارش 

رساله اندیشه سیاسی شهید 
صدر، از کارهای موفق و مهم 
در معرفی اندیشه سیاسی آن 

اندیشمند فقید است که همواره 
به آن استناد می شود.
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که  که دکتر جمشیدی به تمام معنا استادی بود  کنم  باید بدون اغراق و هرگونه مالحظه ای عرض 
دغدغه تعلیم و تربیت داشت و نگرشی بسیار استادانه به مقوله آموزش و پژوهش داشت. این 
که به علم  کمتر هستند  کمتر ممکن است اتفاق بیفتد. اساتید  نگرش در بین جامعه دانشگاهی 
که همواره به دانش  کند  یت علم چنان مجذوبشان  کنند و محور به عنوان عنصری اصیل نگاه 
کنند. دکتر جمشیدی به اینکه دانشجویان  و تعلیم و تربیت به عنوان عنصر ذاتی و اساسی نگاه 
به  این عشق  و دانشجویان مبهوت  اهمیت می دادند  گیرند،  فرا و دقت الزم  تبیین  با  را  مطالب 

یس و عشق به علم می شدند.  تدر
در کنار عالقه عاشقانه به تعلیم و تربیت و روحیه کالس داری مجذوب کننده دکتر جمشیدی، 
کتب  باید به ویژگی اخالقی تواضع علمی زبانزد ایشان اشاره کرد. دکتر جمشیدی با وصف انتشار 
تعداد  و  شد  داوری  و  یابی  ارز ایشان  توسط  که  متعددی  علمی  متون  و  آثار  و  متعدد  مقاالت  و 
یادی از دانشجویان زیردست ایشان راهنمایی و مشاوره شدند؛ با این وصف همواره در سیمای  ز
انسانی متخلق و متواضع ظاهر می شد.دکتر جمشیدی از آن دست افرادی بودند که به هرحال این 
کارکنان  کارمندان و  یه متواضعانه را چه نسبت به دانشجویان و همکاران هیأت علمی و چه  رو
چیزها  و  گرفتم  یاد  درس ها  ایشان  متواضعانه  روحیه  این  از  من  و  بخشیدند  استمرار  دانشکده 

آموختم.
هیچ وقت  من  بود.  ایشان  معنوی  لبخندهای  جمشیدی  دکتر  برجسته  بسیار  ویژگی های  از 
که از صورتشان منتقل می شد،  گرای محسوس ایشان را  آن لبخندها و نگاه های دلسوزانه و معنا
انگار  که  است  طوری  من  نزد  در  متبسم  چهره  این  خاطره  حضور  تداوم  نمی کنم.  فراموش 
دیگر  از  کرد.  احساس  می توان  را  او  حضور  و  دارد  حضور  دانشکده  فضای  در  همچنان  ایشان 
که  این است  آموزنده است  و دانشجویان بسیار  برای جامعه دانشگاهی  که  ایشان  ویژگی هایی 
کشور موردتوجه قرار می داد و به همین دلیل وقت  همواره دانشجویان را به عنوان سرمایه اجتماعی 
که دانشجویان  مناسبی برای یادگیری و یاددادن به آنان اختصاص می داد و این باعث شده بود 
کنند و این ارتباط جنبه آموزشی فوق العاده ای به همراه  خیلی در این زمینه با ایشان ارتباط برقرار 
که خیلی اهمیت دارد، همین  تربیت  و  تعلیم  از سبک های خوب در حوزه  باشد. یکی  داشته 
که سؤالش  کند  که به واسطه آن دانشجو احساس  سبک آرام و سبک صبورانه و باحوصله است 
گذاشته می شود. عمق دانش و دامنه تتبع علمی دکتر جمشیدی  شنیده می شود و برایش وقت 
ی فوران کند. تصور من  یادی از زبان و باعث می شد که در پاسخ به  سؤاالت دانشجویان مطالب ز
که این ویژگی، عالمانه بودن و صبور بودن در برابر سؤال دانشجویان خیلی اهمیت دارد  این است 
و می تواند یک مدل خوب در حوزه تعلیم و تربیت به نمایش بگذارد. روحیه اخالقی و شخصیت 
خیلی صادق و صمیمی دکتر جمشیدی و آن سبک زندگی ساده ای که داشتند در خانواده ایشان 
یستی فرزندان خود را پرورش دادند و بزرگ  هم جاری بود و ایشان با همان روش و روحیه ساده ز
ی توانستند تحصیالت عالی و سابقه خوب فرهنگی و سبک اسالمی و  کردند و همه فرزندان و

جامع بودن و اخالق اسالمی را از پدر و مادرشان به ارث برند. 
جامعه  و  دانشجویان  و  دانشکده  و  گروه  اعضای  بین  در  همواره  جمشیدی  دکتر  نام  و  یاد 
دانشگاهی زنده است. چه آنکه ایشان واقعًا نکونام بودند؛ نام نیکوی ایشان، خلق نیکوی ایشان، 
کنار احاطه علمی به معنای واقعی واسع ایشا،ن منجر به این  رفتار نیکوی ایشان همه و همه در 
که »سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز« درباره دکتر  گفته  که نام ایشان نکو باشد. به واقع این  می شود 
کارهای فرهنگی  که در زادگاه خودش منبع اثر بود و  جمشیدی صدق می کند. حال چه آن زمان 
کتابخانه و آموزش تعلیمات دینی و اجتماعی و سیاسی انجام می داد و چه در  از جمله تأسیس 
که ایشان در دانشگاه  دوران ورود به تهران و دانشگاه و به ویژه در طی این دوران بیش از سی سالی 
که ایشان انسان های فهیم و با اخالقی پرورش داد و به  حضور داشت، به واقع ما شاهد این بودیم 

تسلط گسترده دکتر جمشیدی 
ایشان در تدریس متون، 

دوران بسیار موفقی را در گروه 
مدرسی رقم زد و ایشان با دقت 

و دلسوزی و اهتمام و تعهد 
به عنوان مدیر گروه صالحیت 

مدرسی در دانشگاه تربیت 
مدرس را پیش بردند.
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ادامه می دهند. این نشان دهنده  و  گرامی می دارند  را حتمًا  ی  راه و که حتمأ  جامعه هدیه نمود 
که در طول دوران  کرد. خصلتی  کرد و درست رفتار و عمل  که ایشان درست زندگی  این است 
دوستی و همکاری ما با ایشان احساسی خوب و خوشایند به ما می داد. در تشییع پیکر ایشان در 
گذشت. انصافًا تحمل مظلومیت و تنهایی  بهشت زهرا، بسیار متأثر شدم و خیلی بر من سخت 

ی خیلی سخت بود. ایشان و درگذشت غریبانه و
که در آن زندگی اخالقی  که این نمونه ای از همان زندگی خوب است  گفت  در نهایت می توان 
کوچک را در سطح  با علم همراه شده است و عالمی اخالقی توانسته است این چنین جامعه ای 
دانشکده هدایت کند. به نظر می رسد که این ثمره زندگی 60 ساله دکتر جمشیدی ثمره بسیار نیکو 
که همگی از هوش و  که اثر آن در زندگی شخصی و فرزندان این خانواده فرهنگی  و مثمری است 
استعداد و منزلت علمی و اجتماعی پسندیده ای برخوردارند، آشکار است. در پایان از مجموعه 
که فرصتی برای معرفی یک چهره عالم و اندیشمند و متواضع و  نشریه دانشگاه امروز تشکر می کنم 
اخالق مدار فراهم آوردند. چه آنکه جامعه دانشگاهی ما نیازمند آشنایی و درک این گونه الگوهای 
که انصافًا نمونه جامعی از یک عنصر دانشمند و اخالق مدار را در بر دارد  علمی و اخالقی است 
که مجموعه دانشجویان و همکاران از لطف وجودش احساسی خوشایند می یابند و البته باوجود 
یم  کامل می شود. امیدوار که درواقع آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت  این خصایل پسندیده است 

یم. گام بردار راه ایشان پر رهرو باشد و ما هم بتوانیم در همین مسیر 

یکی از سبک های خوب در 
حوزه تعلیم و تربیت که خیلی 

اهمیت دارد، همین سبک آرام 
و سبک صبورانه و باحوصله 

است که به واسطه آن دانشجو 
احساس کند که سؤالش 

شنیده می شود و برایش 
وقت گذاشته می شود. عمق 

دانش و دامنه تتبع علمی دکتر 
جمشیدی باعث می شد که در 

پاسخ به  سؤاالت دانشجویان 
مطالب زیادی از زبان وی فوران 

کند. تصور من این است که 
این ویژگی، عالمانه بودن و 

صبور بودن در برابر سؤال 
دانشجویان خیلی اهمیت دارد 

و می تواند یک مدل خوب در 
حوزه تعلیم و تربیت به نمایش 

بگذارد.
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رضا ماحوزی  ▪

فیلسوف  کانت  ایمانوئل  تألیف  دانشکده ها«  »نزاع  کتاب 
دانشگاه  باب  در  فلسفی  متن  اولین  هجدهم،  قرن  آلمانی 
سال  در  برلین  مدرن  دانشگاه  تأسیس  بنیان  اصلی ترین  و 
ی های  ایده پرداز اساس  بر  که  دانشگاهی  است؛  1810م. 
مدیریت  با  و  نوزدهم  قرن  ابتدای  آلمانی  متفکران  و  فیلسوفان 
هوشمندانه فون هومبولت ساخته شد تا برای حیثیت از دست 
ناپلئون،  سربازان  حمالت  نتیجٔه  در  )پروسی ها(  آلمان ها  رفته 
کانت، نه ناپلئون بلکه  مرهمی و دوای دردی باشد. اما مسئله 
جامعه آلمان و حتی جامعه بشری بود. ما نیز باید این رساله را 

که او می خواست. کنیم  چنان خوانش 

دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  ▪

 ▪   mahoozi.reza@gmail.com

می شود  متذکر  دانشکده ها«  »نزاع  رساله  ابتدای  در  کانت 
عمیقًا  است  رساله ای  بلکه  الهیاتی  رساله ای  نه  رساله،  این 
باب  در  مستقیم  به طور  رساله  از  نیمی  گر  ا چرا؟  اما  سیاسی. 
کاماًل مرتبطی می توان این مباحث را در  الهیات است و به نحو 
کتاب »دین فقط در محدوده عقل« نگریست،  ادامه مباحث 
قرار  تفسیر  و  توجه  مورد  سیاسی  منظری  از  را  آن ها  باید  چرا 
که حتی  کتاب چیست  کانت در این  داد؟ مگر مسئله اصلی 
کرد؟ برای  مباحث الهیاتی آن را هم باید سیاسی دید و تفسیر 
متن  در  را  کتاب  ساختار  دهید  اجازه  پرسش  این  به  پاسخ 

کانت توضیح دهم. تحوالت عصر 

کانت تا سهم فلسفه در هدایت  از »نزاع دانشکده ها«ی 
فرهنگی دانشگاه های آینده ایران
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فارغ التحصیل  و  آن درس خواند  کانت در  که  دانشگاهی 
دست یافت،  استادی  کرسی  به  نیز  همان جا  در  و  شد 
آینده  به  بی تفاوت  و  وابسته  بود،  کالسیک  دانشگاهی 
نمایش  برای  اراده ای  و  درکی  حتی  دانشگاه  این  عقالنی. 
بر  اساسًا  شاید  نداشت.  هم  را  خود  خودآیینی  و  استقالل 
هرچه  نداشت.  هم  را  کار  این  توان  موجود،  ساختار  اساس 
زیرا نظام نامه  نبود  کانت دانشگاه  برای  بود، این دانشگاه،  که 
مشخص  کلیسا  و  دولت  را  آن  برتر  به اصطالح  دانشکدٔه  سه 
و  ن  مادو دانشکده ای  که  هم-  فلسفه  دانشکده  و  می کردند 
همین  از  نداشت.  اعراب  از  محلی  می شود-  محسوب  نازل 
مأموران  دوم،  یلیام  و یک  فردر عصر  در  که  است  طبیعی  رو 
گفتار  سانسوِر متولی وزارت آموزش و فرهنگ، حتی بر رفتار و 
فرمان  و  کرده  نظارت  اعمال  نیز  دانشگاه  استادان  نوشتار  و 
به اصطالح  موضوعات  و  استادان  پژوهش  و  آموزش  توقیف 
برای  دانشگاه  این  کنند.  صادر  را  موردنظرشان  ک  خطرنا
و روشنگری و  پایٔه خرد  بر  کنون  تا که  کانت، دانشگاهی است 
خودآیینی عمل نکرده، بلکه برعکس، در تمام سده های قبل 
بر پایٔه دیگرآیینی و فقدان استقالل بنا شده و پیش رفته و لذا 
اما  کند.  یخی خود عمل  تار به نقش  این ساختار نمی تواند  با 

یخی؟ و چرا؟ کدام نقش تار
پاسخ  کانت  متأخر  آثار  کمک دیگر  به  باید  را  این پرسش 
ایام، دو  که در همین  به خاطر داشت  باید  آن  از  قبل  اما  داد. 

رخ  فرانسه  کبیر  انقالب  و  انگلستان  صنعتی  بزرگ  انقالب 
آینده شده  بزرگ در  پایی متوجه تحوالتی  ارو و ذهن بشر  داده 
ی محدود نمی شد و  که به حتم در عرصه فناور بود؛ تحوالتی 
آینده  این  دربارٔه  کانت  می گرفت.  بر  در  را  بشر  کیان  تمامیت 
ی نگاشته و ایدٔه آموزش وپرورش خود را بر همین  مطالب بسیار
در  هم  دانشکده ها«  »نزاع  رساله  است.  ساخته  استوار  اساس 
بازخوانی  زمینه  همین  در  باید  و  شده  نگاشته  راستا  همین 
همین  به  معطوف  نیز  را  یخ  تار در  عقل  حرکت  حتی  او  شود. 
کرده و این خوانش را به خواست و ارادٔه خداوند  آینده خوانش 
هم  دست  در  دست  همه  گویی  است.  زده  گره  طبیعت  و 
داده اند تا آدمی به این آینده دست یابد و انسان عصر جدید، 
به  گاهانه  آ حرکت  عقالنیت،  و  روشنگری  دوره  انسان  یعنی 
و  شرط  هرگونه  آن،  تحقق  برای  و  بیاغازد  را  آینده  این  سمت 
گاهی،  آ این  آورد.  فراهم  نظر  و  عمل  عرصه  در  را  مقدمه ای 

همان نقطه آغاز دورٔه جدید است.
کانت در چارچوب همین نگاه، برای دانشگاه نقشی ویژه 
که می توان آن را  یخی تا آن حد  قائل است؛ نقشی ممتاز و تار
کرد. اما  به عنوان مغز اندیشنده و اتاق فکر تمدن جدید معرفی 
بگیرد،  برعهده  را  مهم  رسالت  این  بتواند  دانشگاه  آنکه  برای 
که  تغییراتی  باشد؛  بنیادین  تغییراتی  پذیرای  باید  نخست 
طرح آن را خرد دانشگاهی به نمایندگی دانشکده فلسفه ارائه 
دانشکده های  یعنی  دیگر،  دانشکده  سه  که  ازآن رو،  می دهد. 
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تربیت  درگیر  یادی  ز بسیار  حد  تا  پزشکی  و  حقوق  و  الهیات 
حدی  به   و  هستند  کلیسا  و  حکومت  موردنظر  دانشجویان 
دست های نظام قدرت سیاسی و دینی در دستکش آن ها فرو 
که فرصت و توان بازاندیشی فعالیت ها و محتوای  رفته است 
توسط  باید  مهم  این  لذا  ندارند،  را  خود  پژوهشی  و  آموزشی 
گیرد. دانشکده های به اصطالح برتر-  دانشکده ای دیگر انجام 
کار را هم ندارند  کلیسا- حتی ارادٔه انجام این  از نظر دولت و 
گره  وضعیت  همین  به  مستقیم  نحو  به  منافع شان  که  چرا 
وضع  توجیه گر  مقام  در  را  خود  یا  همواره  همین رو،  از  و  خورده 
خواست های  فرمان بر  یا  و  یافته اند  و  کرده اند  تعریف  موجود 
به  بوده اند.  کلیسا(  و  بیرونی )دولت  نظام قدرت  دو  فرمایشی 
افالطون،  غارنشینان  همچون  آن ها  وابستگی،  همین  دلیل 
از نور و روشنایی سخن بگوید را نیز برنمی تابند و به  که  کسی 
تعبیر افالطون، کمر به قتل آن می بندند و یا او را مجنون و دیوانه 
کوتاهی نمی کنند.  و تبعیدش  تنبیه  و  می خوانند و در حذف 
طرح  نتوانند  دانشکده ها  این  که  است  طبیعی  بنابراین 
ی خود و دانشگاه را  تصحیح رفتار آموزشی و پژوهشی و رفتار
کادمی«- با  ن آ کادمی«- دانشگاه- و »برو ن آ در دو سطح »درو
موردنظر  مطلوب  آیندٔه  به  نگاهی  با  جامعه-  و  کلیسا  دولت، 
آن ها  کنند.  تنظیم  زمانه  متفکران  مطلوب  روشنگری  و  کانت 
لذا  و  شده اند  گرفته  گروگان  به  و  شده  اسیر  فعلی  شرایط  در 
همچون خادمانی مطیع عمل می کنند و توان سر برگرداندن به 
که  ن غار را ندارند. از همین رو است  سمت نور و روشنایی بیرو
کانت این وظیفه مهم را بر عهده دانشکده فلسفه نهاده است.
و  بحث  یعنی  خود،  بنیادین  ظرفیت  با  فلسفه  دانشکده 
که  گفت وگو و تردید و پرسش دربارٔه تمامی اصول و آموزه هایی 
اعتقادی معرفی شده اند، خواه در  و  بدیهیات علمی  به عنوان 
الهیات و اخالق، خواه در حقوق و سیاسیات و روابط بین ملل، 
که  یا در پزشکی و اصول مدیریت تن و رفتار، از یک سو و نگاهی 
به آیندٔه معقول و اخالقی برای نوع بشر دارد و نه برای فرد و قوم و 
گیرد. خاصه آنکه  نژادی خاص، می تواند این وظیفه را برعهده 
کلیسا به آن داشته و دارند،  که دولت و  التفاتی  به دلیل عدم 
کار دارد؛ توفیقی  وقت و موقعیت آزاد و مناسبی برای انجام این 

که به آزادی نسبی آن منجر شده است.  اجباری 
ظرفیت های  تمامی  به  بنا  فلسفه  دانشکده  کانت،  برای 
فلسفه  بنیاد  در  که  بیشتری  ظرفیت های  و  فوق  شدٔه  گفته 
تعریف  برای  را  زمینه  می تواند  دارد،  قرار  فلسفی  فعالیت  و 
جامعه  و  تمدن  و  فرهنگ  از  متفاوتی  درک  یج  ترو و  توسعه  و 
و  فرهنگ  این  کند.  فراهم  جهانی  شهروندی  و  جدید  مدنی 
در  می بایست  نخست  وهله  در  که  است  چیزی  همان  تمدن 

یج و پشتیبانی شود.  دانشگاه تولید شود و سپس در جامعه ترو
ضمن  را  فرهنگ  از  درک  این  حکم«  قوه  »نقد  در  کانت 
بهره گیری از مطالبی که در »نقد عقل عملی« آورده است، تبیین 
آثاری  را در اختیار مباحث سیاسی خود در  این درک  و  نموده 
داده  قرار  عقل«  »رشد  و  حقوق«  »فلسفه  پایدار«،  »صلح  چون 
است. به این معنا، تمامیت این مباحث ذیل طرحی منسجم 
و چندبعدی قرار می گیرد؛ طرحی که به تشکیل و تحول جامعه، 
و  جهانی  شهروندی  حقوق  و  دولت ها  و  ملت ها  میان  روابط 
توسعه فرهنگ آزادی از خالل آموزش و تربیت می اندیشد. دقیقًا 
که می توان رساله »نزاع دانشکده ها«  در همین چارچوب است 
ظاهر  به  مباحث  تمامی  و  دانست  سیاسی  عمیقاً   رساله ای  را 

کرد. الهیاتی و یا غیرسیاسی آن را در همین چارچوب تفسیر 
میان  مشروع  نزاعی  خواهان  کانت  اساس،  این  بر 
به  نزاع  این  بی آنکه  است  دانشگاه  چارچوب  در  دانشکده ها 
ن دیوارهای دانشگاه برود و احساسات عمومی را تحریک  بیرو
مقام  از  شود  داده  اجازه  کلیسا  و  دولت  به  حتی  یا  و  کند. 
ناظر فراتر رفته و برای خود شأن داور قائل شوند و در نتیجه با 
حقوقی،  و  فرقه ای  و  دینی  جریان  چند  یا  یک  از  ی  جانب دار
هم  بر  را  )دانشکده ها(  بحث کنندگان  بین  تناسب  و  تعادل 
سرکوب  را  دیگری  و  نشانده  صدر  بر  را  یکی  عمل،  در  و  زده 
کرده و فرود آوردند. در این نزاع، دانشکده فلسفه نقش جناح 
همواره  و  نقادانه  نگاه  و  می کند  ایفا  را  دانش  پارلمان  چپ 
یس و پژوهش  کرسی های تدر جست وجوگرانه خود را به عمق 
و  می دهد  تسری  پزشکی  و  حقوق  و  الهیات  دانشکده های 
تالش می کند آن ها را بر اساس ایده ای از آیندٔه عقالنی و اخالقی 
کار الزم است  کند. برای این  و مشارکت جویانه بشری رهبری 
گیرد و این نزاع  دانشکده فلسفه بر صدر مدیریت دانشگاه قرار 
خود  یت  مأمور و  عقل  خواست  خالف  مبادا  تا  کند  رهبری  را 
یت دانشگاه به طورکلی و دانشکده  کنند. در اینجا، مأمور عمل 
فلسفه به طور خاص، هدایت فرهنگی و عقالنی جامعه بشری 
را  صلح طلبانه  و  مشارکت جویانه  مدنیت  عمل،  در  تا  است 
به دست آورد و در نظر، به سمت عالی ترین وضعیت عقالنی 
حرکت  است،  غایات  ملکوت  و  اعال  و  محض  خیر  همانا  که 
کامل، در نظر و عمل است؛  کند. این مقام همانا مقام آزادی 
قامت  در  را  آزادی  این  یخ  تار تمام  در  که  انسان هایی  آزادی 
و  و ساخته های تمدنی جسته  و اجتماعی  نظام های سیاسی 

گذاشته اند. به نمایش 
کانت می گذرد اما  اینک با آنکه 222 سال از نگارش رساله 
برای  رساله ای  آن،  نویسندٔه  و  رساله  این  هنوز  می رسد  نظر  به  
ما  دارد؛  گفتن  برای  سخن هایی  آن  نویسندٔه  و  است  ما  زمانه 
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که همچنان در تمنای استقالل  انسان های قرن بیست و یکم 
خود  اخالقی  و  عقالنی  ارتقای  و  جامعه  به سازی  دانشگاهی، 
جایگاه  تثبیت  پایٔه  بر  کانت  طرح  هستیم.  یست بوم مان  ز و 
فلسفه و دانشکده فلسفه در دانشگاه بنیان نهاده شده است. 
این طرح هنوز هم موضوعیت دارد زیرا نه تنها همچنان شاهد 
گروه های علمی و استادان  از دانشکده ها و  وابستگی بسیاری 
و دانشجویان به بنگاه های قدرت بیرونی اعم از دولت و بازار و 
جامعه و نهاد دین و شرکت های دولتی و خصوصی و خصولتی 
که دانشگاه در میدان »دیگری« و بر اساس  هستیم و می بینیم 
از  را  خود  مستقل  حیات  و  می کند  عمل  غیرخودی  منطقی 
است،  نیاورده  دست  به  حتی  یا  و  کرده  گذار  وا و  داده  دست 
توسعه  مانِع  همچون  مواردی  در  دانشگاه  که  آنیم  شاهد  بلکه 
ایران در وضعیت فعلی،  فرهنگی عمل می کند. دانشگاه های 
کارخانه صدور مدرک برای دیوان ساالرانی تبدیل شده است  به 
و  کرده  کسب  مدرک  همان  از  را  خود  اعتبار  آنکه  علیرغم  که 
کمر به قتل دانش و دانشگاه بسته اند. این  بدان تفاخر می کنند، 
گاهانٔه خود، بر شاخ نشسته و ُبن می ُبرد.  دانشگاه با عملکرد ناآ
نقش  از  درکی  که  می بخشد  اعتال  نشان  افرادی  به  دانشگاه 
و  عقالنی  آیندٔه  جامعه،  فرهنگی  اصالح  در  دانشگاه  و  دانش 
اخالقی، صلح جهانی، مشارکت بین المللی در مدیریت جهان 
اساس  بر  گر  ا شاید  ندارند؛  جهانی  شهروندی  حقوق  تثبیت  و 
کند  منطق خود عمل می کرد می توانست به گونه ای دیگر عمل 
و فارغ التحصیالن خود را به حامیان خود و نه دشمنان خویش 
به  تا حدی  ایرانی  تبدیل می کرد. در وضعیت فعلی، دانشگاه 
پایگاه اعطای مدرک به دشمنان خود تبدیل شده است بی آنکه 
بتواند بر آن ها نفوذی معنوی داشته باشد و از آن ها برای توسعه 
بهره  کادمیک  آ آزادی های  کسب  و  بین المللی  علمی  روابط 
گیرد. این نهاد مدرک اعطا می کند تا در سیستم دیوان ساالرِی 
ی دانش و دانشگاه ببندد.  رو به انسداد، درهای بیشتری را به رو

و  زیبایی  به جای  که  است  کرده  تن  بر  وارونه  پوستینی  گویی 
گردیده است. گرمی و برازندگی، موجب زحمت مضاعفش 

در  فلسفه  گروه های  و  فلسفه  سهم  وضعیت،  این  در 
فرهنگی  آیندٔه  در  دانشگاه ها  انسانی  علوم  دانشکده های 
کنشگران آن اعم از استادان و  گروه ها و  ایران چیست؟ آیا این 
دانشجویان باید به وضعیت موجود تن دهند و خود نیز همچون 
فعالیت  استمرار  در  را  خود  نقش  دانشکده ها،  و  گروه ها  دیگر 
کارخانه اعطای مدرک و تولید دشمنان بیشتر و انسداد فرهنگی 
ادامه دهند، یا آنکه تالش کنند از این بازی خارج شده و به تعبیر 
کاری  کنند؟ این  کانت، نقش جناح چپ پارلمان دانش را ایفا 
است سخت اما شدنی؛ سخت چون سیاست های فرهنگی و 
رفتاری دانشگاه ها از مجراهای متنوع و پرقدرتی سرشته می شود 
که هرگونه طرحی، در عمل مقتضی مواجهه  و لذا طبیعی است 
با موانع بسیاری است، و شدنی، چون اقتضای فلسفه آن است 
کنندٔه  که تا زنده و ذی حیات است خود را به طرح های توجیه 
جهانی  و  داخلی  جمعی  عقالنیت  مخالف  یا  و  موجود  وضع 
راضی نمی کند و برای تحقق آن تالش می کند تا در نهایت آنچه 
خواهان آن است را محقق سازد و یا به شبیهی از آنچه بدان نظر 

دارد دست یابد. 
تغییراتی  است؛  بزرگ  تغییراتی  آستانه  در  ایران  جامعه 
نسلی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی. بر دانشگاه 
کند  با دقت تمام رصد و شناسایی  را  که این تغییرات  است 
برای  را  طرح هایی  دفاع،  قابل  و  معقول  آیندٔه  با  متناسب  و 
در  که  و منطقه ای  این سرزمین  اجتماعی  و  فرهنگی  ی  بهساز
آن قرار دارد، پیشنهاد دهد. در این پیشنهاد، مسلمًا نگاه های 
کمک های  کارکرد درونی و بیرونی دانشگاه می تواند  فلسفی به 
منظر  این  از  برساند.  سیاست گذاران  و  متولیان  به  ی  بسیار
ی  کانت می تواند درس های بسیار رسالٔه »نزاع دانشکده ها«ی 

برای ما داشته باشد.
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مقدمه
از  و پرسش  ایده پردازی درباره دانشگاه  یاسپرس  کتاب  موضوع 
چیستی و چه بایدی آن در چهارچوب فلسفه اگزیستانسیالیستی 
که دانشگاه  کید یاسپرس بر این  کانتی است. تأ و سنت فکری 
محلی برای »اجتماع پاسداران حقیقت« است، خود را در مسیر 
سنت فکری کانت و شالیرماخر درباره آموزش عالی قرار می دهد. 
کید بر عظمت دانشگاه آلمانی، دغدغه ای جدی  که با تأ سنتی 
در  یاسپرس  درهرحال  دارد.  دانشگاه  ایدئال  و  آرمان  زمینه  در 
چارچوب این دو نگرش درصدد بازسازی نهاد دانشگاه در آلمان 

پس از جنگ و پس از نازیسم برمی آمد.

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ▪

 ▪  khosravereza@gmail.com

غالمرضا خسروی  ▪

کارل )1395(. ایده دانشگاه، ترجمه مهدی پارسا و مهرداد پارسا. تهران: انتشارات ققنوس. چاپ دوم. صص 175. 1.  یاسپرس، 

به شدت  نگاهش  دانشگاه  ایده آل  ترسیم  در  یاسپرس 
کوبنده  کوتاه اما  کتاب پر از عبارات  هنجاری و تجویزی است. 
که مداوم همچون  گونی است  گونا و جهت دار و بایدونبایدهای 
ُپتکی بر سر خواننده فرود می آیند. این وجه از اثر به قدری پررنگ 
که برخی آن را مانیفست و بیانه ای درباره دانشگاه ارزیابی  است 
کتاب  می کنند تا پژوهشی علمی و دقیق درباره آن. درهرحال، 
مشتمل بر یک مقدمه، 3 بخش، 9 فصل و دو مقدمه از کارل دبلیو 
کتاب و رابرت اولیش استاد دانشگاه  دویچ ویراستار انگلیسی 
کتاب در سال 1946 به چاپ رسید.  هاروارد است. متن آلمانی 
ترجمه  و  شد  منتشر  و  ترجمه  انگلیسی  زبان  به   1959 سال  در 

ایده دانشگاه 
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کتاب دربرگیرنده  فارسی اثر از نسخه انگلیسی آن است. هرچند 
گونی است اما یاسپرس در سه  مباحث و موضوعات متنوع و گونا
بخش به سه موضوع محوری می پردازد: حیات فکری دانشگاه، 

اهداف دانشگاه و درنهایت ملزومات وجود دانشگاه.

۱. حیات فکری دانشگاه
بررسی  بر  متمرکز  فکری  حیات  عنوان  با  کتاب  اول  بخش 
حیات فکری به طور عام و ماهیت علم و پژوهش علمی به طور 
خاص است. یاسپرس در گام اول به ویژگی های آموزش و پژوهش 
کارکرد اصلی دانشگاه اشاره می کند. در نظر  علمی به عنوان دو 
و  روش مندی  است:  اصلی  ویژگی  سه  دارای  علمی  روش  او 
یاسپرس  یافته های علمی.  اعتبار عام  گری؛  اقناع  نظام مندی؛ 
از  کتاب  سراسر  در  است،  علمی  نگاه  و  روش  شدید  مدافع 
باوجوداین  می داند.  سودمند  بشر  برای  را  آن  و  می کند  دفاع  آن 
یاسپرس از یک سو به محدودیت های روش علمی واقف است و 
از دیگر سو خود را محصور در درکی صرفًا منطقی و پوزیتیویستی 
معتبر  اشکال  از  یکی  را  علمی  تفکر  یاسپرس  نمی کند.  علم 
در  درعین حال  می داند.  بشر  توسط  حقیقت  جست وجوی 
توضیح علل رشد و توسعه علم، دیده »سودمندی علمی علم« و 
»علم غایتی در خود« را نقد می کند و آن را ناقص می یابد. بحث 
که یاسپرس در این بخش به بررسی آن می پردازد، نسبت  دیگری 
میان علم و فلسفه است. در نظر این فیلسوف، علم و فلسفه از 
وجوه متفاوتی ازجمله روش، خاستگاه و معنا از یکدیگر متفاوت 
و متمایزند. اما او معتقد است که این دو به هم مرتبط و نیازمند به 
هم هستند. به نظر یاسپرس »علم نیازمند جهت فلسفی است«، 
پی  در  و  می کند  راهنمایی  را  آن  می کند،  نفوذ  علم  در  فلسفه 

برانگیختن »اراده اصیل به دانستن« است.

۲. اهداف دانشگاه
کتاب با عنوان »اهداف دانشگاه« بر بررسی و توضیح  بخش دوم 
کارکردهای  و  وظایف  که  این  اول  است.  متمرکز  موضوع  چهار 
اصلی  کنشگران  میان  ارتباط  که  این  دوم  چیست؟  دانشگاه 
دانشگاه یعنی اساتید و دانشجویان چگونه است. سومین مسئله 
معطوف به بررسی دانشگاه به مثابه یک نهاد است. مسئله چهارم 
کلیت و وحدت دانش در دانشگاه است. دانشگاه در  مربوط به 
نظر یاسپرس سه وظیفه اصلی دارد: تحقیق و پژوهش نظام مند؛ 
تحقیقات  و  پژوهش ها  نتایج  و  آموزه ها  داده ها،  )انتقال  آموزش 
سه  این  یاسپرس  نظر  به  ذهن.  و  روح  پرورش  و  تعلیم  علمی(؛ 
دانشگاه  سازنده  جدایی ناپذیری  و  هم زمان  به صورت  عنصر 
نابود  را  دانشگاه«  »روح  آن ها  کردن  جدا  و  تفکیک  و  هستند 

می کند. یاسپرس در ادامه به سه شکل از تدریس که به نوعی ناظر 
بر رابطه میان استاد و دانشجو است، می پردازد: تدریس مدرسی 
که عمدتًا مبتنی  که مبتنی بر انتقال صرف سنت است. تلمذ 
آموزش  است.  استاد  به  یادگیرنده  شخصی  عشق  و  تکریم  بر 
بر مساوات و آزادی استاد و دانشجو است.  که مبتنی  سقراطی 
به نظر یاسپرس ذات و جوهره اصلی در هر سه نوع آموزش احترام 
آلمانی  فیلسوف  این  نظر  در  دانشگاه  در  آموزش وپرورش  است. 
»در ذات خود سقراطی« است. موضوع دوم با عنوان »ارتباطات« 
کسانی )اساتید و دانشجویان(  معطوف به نحوه تعامل و ارتباط 
آموزش  و  پژوهش  درگیر  دانشگاه  در  یاسپرس  نظر  به  که  است 
علمی و زندگی فکری هستند. در حقیقت دانشجویان و اساتید 
در دانشگاه از رهگذر مباحثه، بازگو کردن یافته ها و نتایج حاصل، 
تبادل نظر، پرسشگری، نقادی و مشارکت فکری به پیشبرد روند 

جست وجوی حقیقت در دانشگاه کمک می کند.
شکل گیری  مستلزم  دانشگاه  ایده  تحقق  یاسپرس  نظر  به 
بتوانند در محلی  و دانشجویان  استاد  آن  با وجود  تا  نهاد است 
کنند،  جمع شوند، با عضویت در آن احساس رضایت و تعلق 
با ایجاد رویه ها، قوانین و فرم ها به آموزش و پژوهش نظم و سامان 
دهند و امکان پژوهش، آموزش و درنهایت تعلیم و پرورش را به 
وجود بیاورند. با این وصف، یاسپرس به محدودیت های نهادی 
از  او  که  چیزی  است،  واقف  دانشگاه  ایده  تحقق  در  دانشگاه 
کامی نهاد در زنده نگه داشتن ایده دانشگاه« یاد  آن با عنوان »نا
به  تفکر  کاستن  فرو  آموزش،  و  تحقیق  کیفیت  کاهش  می کند. 
انتخاب  به  مربوط  دشواری های  انتقال،  و  قابل آموزش  چیزی 
دسترس  در  دانشگاه،  در  دانشجویان  و  اساتید  بهترین  کردن 
نبودن دانشگاه برای همه افرادی که کار فکری می کند، بدل شدن 
دانشگاه به ابزاری در دست صاحبان قدرت و فرو غلتیدن آزادی 
و نقادی به نقدهای آغشته به حسادت و تنگ نظری های فردی، 
بحث  است.  یاسپرس  ازنظر  دانشگاه  محدودیت های  ازجمله 
پایانی این قسمت به نام »کیهان دانش« معطوف به وحدت دانش 
است. یاسپرس ضمن مروری بر طبقه بندی دانش، دانشکده ها، 
نیازهای  با  هماهنگی  در  به ویژه  رشته ها  توسعه  دپارتمان ها، 
که به نظر او  کید بر ظهور تکنولوژی های جدید –  اجتماعی و تأ
در آینده بیش ازپیش چهره زندگی انسان ازجمله نهاد دانشگاه را 
و یگانگی دانش در  از وحدت  دگرگون می کند – مجددًا سخن 

دانشگاه به رغم تکثر و تنوع تخصصی رشته ها به میان می آورد.

۳. ملزومات وجود دانشگاه
دانشگاه«  وجود  »ملزومات  عنوان  با  کتاب  پایانی  و  سوم  بخش 
دانشگاه  به  مربوط  واقعیت های  و  پیش نیازها  بررسی  به  متمرکز 
کنشگران  و  عامالن  از:  عبارت اند  که  است  نهاد  یک  به عنوان 
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انسانی، جامعه و دولت. حیات و وجود دانشگاه قبل از هر چیز 
که در دانشگاه بر  به وجود دانشجویان و اساتیدی وابسته است 
اساس توانایی ها و عالیقشان به جست وجوی حقیقت در شکل 
گام بعدی، تحقق  گرد هم آمده اند. در  تحقیق و پژوهش علمی 
باور  به  است.  جامعه  خواست  و  اراده  مستلزم  دانشگاه،  ایده 
یاسپرس به دو دلیل چنین تمایلی در جامعه وجود دارد. یکی این 
که جامعه »تمایل دارد جایی در درون محدودهایش، تحقیقاتی 
که جامعه به  محض، مستقل و بی طرف« انجام شود. دوم این 
پرورش نیروی انسانی نیازمند است و این کاری است که دانشگاه 
آن را به خوبی انجام می دهد. اما یاسپرس به شدت نگران است 
که دانشگاه زیر فشارهای جامعه از ایدئال خود فاصله بگیرد و به 

»سطح تحصیالت دبیرستانی.« تنزل پیدا کند.
نیازمند  دانشگاه  نهادی  تحقق  که  است  این  سوم  موضوع 
اراده، تمایل و سرمایه گذاری دولت است. به نظر یاسپرس دانشگاه 
که با مجوز دولت »استقالل« می یابد. چگونگی  مؤسسه ای است 
تنظیم این رابطه، کار بسیار دشوار و پرتنشی است. زیرا ازیک طرف 
»جست وجوی نامشروط حقیقت« مستلزم استقالل دانشگاه و به 
رسمیت شناختن اداره خود آئینی آن است. و از سوی دیگر دولت 
کادمیک را محدود  می تواند با مداخله در امور دانشگاه آزادی های آ
و حتی دانشگاه را نابود کند. به نظر یاسپرس بهترین وضعیت این 
که »دولت  که فرض را بر همکاری دولت و دانشگاه و این  است 
کند« بگیریم. او در ادامه  کمک  می خواهد به تحقق ایده دانشگاه 
با مفروض گرفتن این همکاری به بررسی مباحثی چون استقالل و 
کادمیک، کارمند نبودن اساتید  خودگردانی دانشگاه، آزادی های آ
دانشگاه، عدم مداخله دولت در تنظیم برنامه های درسی و محدود 

شدن نقش دولت به نظارت و حمایت می پردازد.

کتاب 4. درس های 
یاسپرس  کتاب  از چاپ  به هشتاد سال  نزدیک  گذشت  با  اما   
کنونی، ایده ها  و به رغم فاصله زمانی و تفاوت موقعیت تاریخی 
ایرانی ها  ما  برای  درس آموزی  و  تازگی  چه  کتاب  این  مطالب  و 
با  دانشگاه،  ایده  کتاب  که  گفت  می توان  دراین باره  دارد؟ 
و  اهداف  و  دانشگاه  وجودی  فلسفه  به  بنیادی  نگاه  به  توجه 
به  عالقه مند  محققان  و  پژوهشگران  برای  هم  آن،  کارکردهای 
مباحث نظری آموزش عالی و هم برای سیاست گذاران، مدیران و 
کشور می تواند واجد بینش ها الهام بخش و  رؤسای دانشگاه های 

سویه های روشنگرانه ای باشد.
که درک و برداشت ما از دانشگاه هنوز ابزاری  به نظر می رسد 
و مکانیکی است. به این معنا که ما دانشگاه را صرفًا جایی برای 
تربیت نیروی موردنیاز و مکانی برای تجویز نسخه های شفابخش 
حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می دانیم. آنچه 

امروزه نیز از آن به عنوان دانشگاه کارآفرین و دانشگاه اجتماع محور 
است.  صورت بندی  قابل  چارچوب  همین  در  هم  می شود،  یاد 
رسالت  که  می کند  گوشزد  ما  به  به درستی  یاسپرس  آن که  حال 
بنیادین علم و دانشگاه، جست وجوی حقیقت است؛ آن هم از 
رهگذر پرسشگری، نقادی، گفت وگو، مباحثه، مشارکت فکری و 

مهم تر از همه شکایت پیوسته و پرسش گری سقراط وار.
موضوع دیگری که مسئله دانشگاه امروز ما است و این کتاب 
به آن پرداخته، چگونگی تنظیم رابطه ظریف و بسیار شکننده 
میان دانشگاه و دولت/ قدرت سیاسی است. به ویژه در جامعه 
بوده  دولت  نیز  مدرنش  مفهوم  در  دانشگاه  اصلی  بانی  که  ما 
است. وقتی دانشگاه در غرب با آن سابقه طوالنی و تنومندی، 
در برابر وسوسه های مداخله جویانه سیاسی و ایدئولوژیکی دولت 
که جای خود دارد. درهرحال  به راحتی فروریخت، در جامعه ما 
دانشگاه  که  می گوید  آرمان گرایانه ای  واقع بینی  با  یاسپرس 
آزادی های  و  خودمختاری  و  استقالل  آن  در  که  میانه ای  در 
کادمیکی اش به وسیله قانون و توسط دولت، تضمین می شود،  آ

باید به نظارت و نه مداخله دولت، تن دهد.
 در نظر یاسپرس دانشگاه یک پدیده فرهنگی است. بینش و 
نگرشی که در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش عالی ما یا کاًل 
غایب است و اگر هم وجود داشته باشد به شکل افراط گرایانه ای 
با دو نگاه  زمینه  این  ایدئولوژی زده است. ما در  و  سیاست زده 
و  ابزارگرایانه  نگاه  یک  هستیم.  مواجه  تقلیل گرایانه  و  افراطی 
کنش فرهنگی و  که عمومًا از فهم علم به عنوان یک  تکنیک زده 
دانشگاه به مثابه یک پدیده فرهنگی عاجز است. نگاه دیگر نیز 
به مدد برداشتی سطحی و ناقص از بعد تربیتی و پرورشی علم 
کسب منافع سیاسی و اهداف ایدئولوژیکی  و دانشگاه به دنبال 
که می خواهد  خود از طریق تسلط بر دانشگاه است، با این معنا 
درسی  واحد  چندین  گنجاندن  و  عمومی  آموزش های  طریق  از 
ارزش و هنجاری مطلوب خود را نهادینه کند. حال آنکه دانشگاه 
نه آن است و نه این. یاسپرس به خوبی به وجوه فرهنگی و حیات 
که در نظر برخی مدیران و  فرهنگی دانشگاه اشاره می کند. امری 
مسئوالن آموزش عالی، فعالیتی فوق برنامه و حاشیه ای و جدا از 
ک از ابعاد آموزشی و  آموزش و پژوهش است، در نگاه او قابل انفکا
پژوهشی دانشگاه نیست. نکته مهم تر این که چنین وجه فرهنگی 
به واسطه  نه  و  حکومت  مداخله  به واسطه  نه  علم  و  دانشگاه 
طرح های از پیش تهیه شده و برنامه ریزی شده تحقق می یابد بلکه 
که  است  دانشگاه  در  فرآیندی  قصدناشده  و  ناخواسته  نتیجه 
به واسطه اشتیاق بنیادین آدمی به دانستن، احترام به آزادی های 
و  اساتید  آزادی  پرسشگری،  و  نقادی  افکار،  تبادل  کادمیک،  آ
دانشجویان در انجام تحقیقات و تدریس آزادانه و عدم مداخله 

سیاسی و حزبی دولت در میدان دانشگاه پدیدار می شود.
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کتاب به ســوی دانشــگاه با فضیلت1، نوشــته جان نیکســون اســتاد 
افتخــاری آمــوزش و محقــق و پژوهشــگر موسســه تعلیــم و تربیــت 
کــه توســط دکتــر بختیــار شــعبانی ورکــی اســتاد  هنگ کنــگ اســت 
گــروه علــوم تربیتــی دانشــگاه فردوســی مشــهد، ترجمــه و توســط 

انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه چــاپ رســیده اســت.
جــان نیکســون متولــد ســال 1950 میــالدی اســت. او کتاب هــا 
و مقــاالت فراوانــی در زمینــه آمــوزش و تعلیــم و تربیــت بــا عناویــن 
نوشــته ها  ایــن  جملــه  از  اســت؛  رســانده  چــاپ  بــه  مختلــف 
می تــوان بــه »آمــوزش عمومــی و مصالــح عمومــی«2، »آموزش هــای 
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4. Nixon Jon. (1992) Evaluating the Whole Curriculum: Open Uni-
versity Press.
5. Nixon Jon. (1982) drama and the whole curriculum: Hutchinson.
6. Nixon Jon. (1982) School Focused in Service Education: Mac-
millan Education.
7. Nixon Jon. (2015) Hanna Arendt and Politics of Friendship: 
Bloomsbury Publishing.
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گــروه آموزشــی علــوم تربیتــی دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت. 
ایــران  تربیــت  و  تعلیــم  فلســفه  انجمــن  متصــدی  مدتــی  ی  و
کنــون مدیرمســئول پژوهش نامــه »کتابــداری  بــوده اســت و هم ا
و اطالع رســانی«، عضــو هیئــت تحریریــه دو فصلنامــه »فلســفه 
کالم« و ســردبیر پژوهش نامــه »مبانــی تعلیــم و تربیــت« اســت.  و 
در  خصوصــًا  تربیــت  و  تعلیــم  حــوزه  در  فراوانــی  مقــاالت  او 
حــوزه فلســفه تربیــت بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. از جملــه 
کتاب هــای ایــن اســتاد دانشــگاه فردوســی، می تــوان بــه »فلســفه 
»منطــق  آموزش وپــرورش«،  »فلســفه  چیســت؟«،  شــما  تربیتــی 
نویــن«،  جهت گیــری  اجتماعــی:  و  تربیتــی  علــوم  در  پژوهــش 
ــن« و  ــات نوی ــم اندازها و امکان ــی، چش ــش تربیت ــم و پژوه »رئالیس

کــرد. گیــر« اشــاره  کیفــی فرا »آمــوزش 

مباحث کتاب
داوری  هــدف  بــا  فضیلــت«  بــا  دانشــگاه  »به ســوی  کتــاب 
کارکــرد اصلــی دانشــگاه ها نوشــته شــده اســت؛ محــور اصلــی 
و  بیــن اخــالق و فضیلت هــای اخالقــی و جامعــه  آن، نســبت 
تبدیــل دانشــگاه ها بــه محلــی بــرای فــروش خدمــات یــا حرفــه ای 
در  کــه  می باشــد  فصــل  نــه  شــامل  کتــاب  ایــن  اســت.  گرایــی 
قبــال جامعــه«  در  »دانشــگاه ها  بــه مســئولیت  فصــل نخســت 
کلیدی تریــن مفاهیــم قــرن 20 و 21 م.  کــه جــز  مدنــی و تحقــق آن 
اســت، می پــردازد. در فصــل دوم »دانشــگاه ها را فضایــی بــرای 
گرفتــن از ایده هــا  یادگیــری«، مشــورت و تشــریک مســاعی بــا بهــره 
ــده  ــن ای ــه ای ــوم ب ــل س ــد. در فص ــی می کن ــف معرف ــکار مختل و اف
کــه دانشــگاه جایــی بــرای شــناخت ارزش هــای خــود  می پــردازد 
و دیگــران اســت. در فصــل چهــارم، در بررســی فضایــل اخالقــی، 
»صداقــت« بــه منزلــه فضیلــت اول مــورد وارســی قــرار می گیــرد. در 
کــه نگارنــده آن را بــه معنــای،  فصــل پنجــم، بــه مفهــوم »احتــرام« 
ســنت های  و  حقــوق  خواســته ها،  احساســات،  بــه  توجــه 
دیگــران، تعریــف می کنــد، می پــردازد. در فصــل ششــم، مفهــوم 
عاطفــی  ســبک های  شــیوه ها،  معنــای  بــه  کــه  »اصالــت« 
مناســب، معنــی دار، هدفمنــد و پاســخگو در نظــر آمــده اســت، 
بررســی شــده اســت. در فصــل هفتــم، مفهــوم »بزرگ منشــی« و 
نســبت آن بــا خودگردانــی و پــروا و پیونــد ایــن ســه مفهــوم بــا هــم، 
ــط  ــاره رواب ــه درب ــن مداق ــتم، ضم ــل هش ــود. در فص ــی می ش بررس
کار و پژوهــش  و نســبت ایــن فضایــل بــا هــم، نســبت آن هــا بــا 
کتــاب، در فصــل آخــر، ایــن  دانشــگاهی بیــان می شــود. نویســنده 
کــه دانشــگاه ها بایــد تبدیــل بــه »موسســه های  ایــده را می پرورانــد 
بــا فضیلــت« شــوند و بــه برقــراری و تــداوم ایــن روابــط فضیلــت 

کننــد. کمــک  گونــه در جامعــه 

کتاب  ایده اصلی 
رد  در  فضیلــت«  بــا  دانشــگاه  »به ســوی  کتــاب  اصلــی  ایــده   
کــردن خدمــات  کاالیــی  اســتفاده بــازاری و تجــاری از دانشــگاه و 
کــه، آیــا  دانشــگاهی اســت. و نویســنده بــا ایــن ســؤال آغــاز می کنــد 
می تــوان صرفــًا بــر پایــه کارایــی اقتصــادی و اداری در بــاب کیفیــت 

کــرد؟ دانشــگاه ها داوری 
کــه مــا بــه ارث برده ایــم، در واقــع ارزش هــا  ســنت ها و شــرایطی 
و  غلــط  گــر  ا و  می دهنــد  شــکل  را  اخالقی مــان  عادت هــای  و 
نادرســت اســت بایــد آن هــا را تغییــر دهیــم. مســائل اصلــی کتــاب، 
وضعیــت نامطلــوب اجتماعــی، نقــش رهبــری دانشــگاه و ظهــور 
حرفه گرایــی در دانشــگاه ها اســت. در واقــع دانشــگاه مســئولیت 
کــه رهــا شــده و در بافــت بی ثبــات  رهبــری مدنــی را در جهانــی 
عالــم قــرار دارد، بــه اجــرا در آورد. پــس بایــد نقــش اخالقــی خــود 
ــر  ــه منج ک ــور  ــو مح گفت وگ ــی  ــرد و فضای ــه بپذی ــال جامع را در قب
ــم  ــردد را فراه ــئله می گ ــل مس ــل و ح ــورت، تحلی ــری، مش ــه یادگی ب
آورد. افــراد بــا نظــرات مختلــف در کنــار هــم قــرار گیرنــد و بــه فهمــی 
مشــترک برســند. در بــاب ارزش هــا نیــز گفت وگــو بایــد محــور اصلــی 
کار دانشــگاهی باشــد و در جهــت فهــم ارزش هــا و فضیلت هــا 

پیــش رونــد.
دانشــگاه قابلیــت ظهــور و بــروز ارزش هــا و فضایــل اخالقــی 
کــه ایــن فضیلت هــا تنهــا از راه عمــل بــه  را دارد و بایــد دانســت 
دســت می آینــد و عمــل دانشــگاهی از طریــق تهذیــب و اصــرار 
در اســتفاده از ایــن فضیلت هــا قابل دســترس اســت، پــس عمــل 
را بازســازی  بایــد خــود  دانشــگاهی دیالکتیکــی اســت و دائمــًا 
کنــد. دانشــگاه بایــد بــا پرهیــز از حرفــه ای گرایــی قبــای فضیلــت بــه 
گام بــردارد  کنــد تــا بتوانــد از ســویی در جهــت اصــالح جامعــه  تــن 
ــه تحقــق دموکراســی در میــان مــردم و اجتمــاع  و از ســوی دیگــر، ب

جامــه عمــل بپوشــاند.

نقدی بر ترجمه کتاب
کمــک  کتــاب »به ســوی دانشــگاه بــا فضیلــت« می توانــد  مطالعــه 
گســترش اخــالق دانشــگاهی در میــان اســاتید و  شــایانی بــرای 
کنشــگران اجتماعات علمی کشــور باشــد و به ویژه  دانشــجویان و 
دانشــگاهی  فضــای  در  متونــی  چنیــن  خــأل  کنونــی  شــرایط  در 
کنــار  گوشــه و  و علمــی مــا بســیار محســوس اســت و هــر روز از 
بــر برخــی بی اخالقی هــای علمــی را می شــنویم  اخبــاری مبنــی 
کاهــش الزامــات اخالقــی و اعتنــا بــه حقــوق مالکیــت  کــه نشــانگر 
گاه  کــه  معنــوی در فضــای فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی اســت 
بــه مباحــث جــدی دراین بــاره منجــر شــده اســت و برخــی افــراد 
و نهادهــای مســئول را بــه تکاپــو بــرای چاره اندیشــی و تصمیــم و 
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کاهــش  بــرای  اقدامــی مناســب ســوق داده اســت. بااین حــال، 
در  آموزشــی  و  علمــی  فعالیــت  پیرامــون  مشــکالت  قبیــل  ایــن 
مجموعــه  انتشــار  و  چــاپ  نیازمنــد  کشــور،  دانــش  عرصه هــای 
منابــع و متونــی روشــنگر و تأثیربخــش هســتیم. متــون و منابعــی کــه 
حــاوی محتــوای درســت و دقیــق باشــد و ضمــن رعایــت اصــول و 
اســتانداردهای علمــی و اخالقــی در تولیــد و ترویــج دانــش، ذهــن 
مخاطبــان را درگیــر مطالبــی مفیــد و آموزنــده ســازد و درعین حــال 
از روش و رویکــرد علمــی و ســنجیده و مناســب انتقــال محتــوا و 
معانــی و مفاهیــم نوشــتار برخــوردار باشــد. ایــن در حالــی اســت 
کافــی در تألیــف و ترجمــه برخــی متــون موجــود  کــه عــدم انســجام 
دراین بــاره، ســبب شــلختگی در ســاختار متــن و دشــواری در فهــم 
محتــوای آن می گــردد. ایــن مشــکل زمانــی بیشــتر آشــکار می شــود 
گاه موجــب  کــه فصــول یــک متــن را افــراد متفاوتــی فراهــم ســازند و 

کامــل نوشــتار  ناهمســانی و عــدم انســجام و افــاده معنــا و مقصــود 
گــردد. چــه آن کــه، یک پارچگــی و انســجام و یک دســتی علمــی و 
محتوایــی متــن ســبب انتقــال آســان یافته هــای آن بــه مخاطــب و 
ــع علمــی، به ویــژه  افزایــش تأثیــر و توفیــر آن می شــود. ازایــن رو، مناب
آن دســته آثــار ترجمــه ای کــه حاصــل کار گروهــی مترجمان اســت، 
بیــش از دیگــر متــون، نیازمنــد بازنگــری و اصــالح ســاختار نوشــتار 
و تقویــت انســجام علمــی و ادبــی و تدقیــق عبــارات و مفاهیــم و 
یــم بــا چــاپ و نشــر  معدل هــای علمــی و فنــی آن اســت! امیدوار
آثــار علمــی ســنجیده و حــاوی محتــوای ارزنده و اندیشــیده، بتوان 
کنشــگران  هــر چــه بیشــتر بــه ارتقــاء اخــالق علمــی و الــزام عملــی 
دانــش بــه رعایــت اصــول و ضوابــط فعالیــت علمــی و پژوهشــی 

کــرد. کمــک 
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زهرا علی نوری  ▪
دکترای زبان و ادبیات فارسی  ▪

▪   alinoorizahra@yahoo.com

کتــاب »روایــت دگرگونــی فرهنگــی در دانشــگاه ایرانــی: مطالعــه 
کنش هــای راهبــردی در بیــن اســتادان علــوم اجتماعــی«، نوشــتٔه 
دکتــر زهــرا محمــدی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه پیــام نــور، تحول 
ــا روش  ــی ب ــوم اجتماع ــتادان عل ــن اس ــگاهی را در بی ــگ دانش فرهن
کتــاب، مطالعــه  کیفــی و نظریــه مبنایــی بررســی می کنــد. هــدف 
تحــوالت فرهنگــی در بیــن اســتادان رشــته علــوم اجتماعــی به ویــژه 
دوران  و  اطالعـــاتی  انقــالب  از  بعــد  )نســل  اســتادان  نســل ســوم 
اصالحــات( در مقایســه بــا نســل دوم اســتادان )نســل بعــد از انقالب 
فرهنگــی( و نســل اول اســتادان )قبــل از انقــالب فرهنگــی و انقــالب 
اســالمی( و تبییــن تفاوت هــای آن هــا به منظــور رســیدن بــه نظریــه 
مبنایــی در ایــن خصــوص اســت. کتــاب دربردارندٔه مقدمه و شــش 

کتــاب در قالــب  ــده و محــور اصلــی  ــه ای فصــل اســت. در ادامــه، ب
ــم: ــول می پردازی ــک از فص مقدمــه و هری

در مقدمــه بــه تعریــف فرهنــگ دانشــگاه پرداختــه می شــود؛ در 
ایــن تعریــف، دانشــگاه به عنــوان یــک ســاختار اجتماعــی معرفــی 
)اســتادان  دانــش  کارگــزاران  روابــط  از  مجموعــه ای  کــه  می شــود 
و دانشــجویان( اســت. در ایــن ســاختار اجتماعــی یــک فضــای 
فرهنگــی در قالــب مجموعــه ای از باورهــا، ارزش هــا، هنجارهــا و 
کــه متفــاوت از ســایر قشــرهای جامعــه  نمادهایــی شــکل می گیــرد 
کارگــزاران جامعه پذیــری در فراینــد  بــا  ارتبــاط  اســت و از طریــق 
کتــاب  اجتماعــی شــدن بــه تــازه واردان منتقــل می شــود. در مقدمــه 
نســل های  میــان  در  فرهنگــی  تحــوالت  مطالعــه  ضــرورت  بــه 

روایت دگرگونی فرهنگی در دانشگاه ایرانی
)مطالعه کنش های راهبردی در بین استادان علوم اجتماعی(*

*  محمدی، زهرا. )1396( روایت دگرگونی فرهنگی در دانشگاه ایرانی )مطالعه کنش های راهبردی در بین اسـتادان علوم اجتماعی(. تهران: بشارت.
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مختلف اســتادان دانشــگاه نیز اشــاره می شــود. دراین باره نویســنده 
کــه فرهنــگ و به طــور خــاص ارزش هــا و هنجارهــا در  معتقــد اســت 
تبییــن، کنتــرل و پیش بینــی رفتــار انســان ها اهمیــت بســیاری دارد. 
بـــا مطالعه دگرگونی فرهنگی در بین کنشــگران علم، سمت وســوی 
معیارهــای  شــناخت  و  مشخص شــده  جامعــه  علمــی  حرکــت 
کــم بــر رفتارهــای علمــی راه را بــرای برنامه ریــزی و رســیدن بــه  حا

کــرد. )ص 14(. دســتاوردهای علمــی هموارتــر خواهــد 
در فصــل اول بــا عنــوان »فرهنــگ دانشــگاه به کجا؟«، نویســنده 
ابتــدا بــه تعریــف علــم می پــردازد و آن را دارای فرهنگــی مســتقل و 
کــه درون چارچــوب دانشــگاهی  هنجارهــای مشــخص می دانــد 
تولیــد می شــود و توســط عالمــان رعایــت می شــود؛ ازایــن رو می تــوان 
فرهنــگ  و  قواعــد  نهــادی اجتماعــی،  به عنــوان  گفــت دانشــگاه 
کارکــرد آن تعییــن هویــت خــاص  کــه مهم تریــن  خــاص خــود را دارد 
کتــاب ارائــه  کــه در  بــرای انســان دانشــگاهی اســت. طبــق تعریفــی 
شــده اســت، »فرهنــگ دانشــگاهی بـــه نظــام باورهــا، انتظــارات و 
ــو دانشــگاهی  ــه نحـ ــد بـ ــه بای ــاره این کــه چگون اعمــال فرهنگــی درب
گفتــه می شــود.«. نویســنده معتقــد اســت ایــن نــوع از  کــرد،  عمــل 
کــه منجــر بــه ایجــاد  نگرش هــا و ارزش هــای اجتماعــی در دانشــگاه 
یــک نــوع ســبک زندگــی، الگوهــای خاصــی از حــل مســئله، نــوع 
متفاوتــی از تعامــل بــا دیگــران و شــیوه مـــدیریت خواهد شــد، همواره 
گونــی  گونا دســتخوش تغییــر اســت. ایــن تغییــر و تحــوالت، عوامــل 

کــه نویســنده در ادامــٔه فصــل بــه آن هــا پرداختــه اســت. دارد 
صنعتــی شــدن و بــازاری شــدن علــم؛ بی اعتنایــی بــه   -
هنجارهای علمی، کســب ثروت، شــهرت، قدرت و پاداش؛ بدین 
کیــد بــر کشــف حقیقــت و  کــه ارزش هــای جامعــه علمــی از تأ معنــا 
کیــد بـــر ثــروت، شــهرت، امنیــت شــغلی و  پیشــبرد علــم، به ســوی تأ

ــد. ــول می یاب ــاداش تح ــام و پ مق
از دیگــر عوامــل مرتبــط بــا تغییــر فرهنــگ دانشــگاهی،   -
کاربــرد  گســترش  و  آمــوزش عالــی، جهانی شــدن  تــوده ای شــدن 
فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات و کاربــردی کــردن دانــش اســت 
کـــه موجــب تغییــر در ســاختار ســنتی اجتمــاع علمــی و ارتبــاط 

تنگاتنــگ دانشــگاه بــا جامعــه شــده اســت.
ــاب  کت ــی  ــوع اصل ــگاهی موض ــگ دانش ــول فرهن ــه تح ک ازآنجا
اســت، نویســنده بــرای بررســی ایــن موضــوع پرســش هایی را ارائــه 

ــد: ــخ ده ــا پاس ــه آن ه ــه ب ــا در ادام ــد ت می ده
- اســتادان علــوم اجتماعــی از چــه الگــوی فرهنگــی تبعیــت 

می کننــد؟
ــر فرهنــگ اســتادان  ــده اصلــی ب - در چنــد دهــه اخیــر چــه پدی

ــوده اســت؟ ــوم اجتماعــی اثرگــذار ب عل
- رونــد دگرگونــی فرهنگــی در نســل های مختلــف اســتادان 
چگونــه اســـت؛ به عبارت دیگــر چــه تغییراتــی در فرهنــگ اســتادان 

ــه وجــود آمــده ســت؟ علــوم اجتماعــی ب
ــا دگرگونــی فرهنگــی در بیــن اســتادان علــوم  - عوامــل مرتبــط ب

کدم انــد؟ اجتماعــی 
- شرایط اجتماعی اثرگذار بر پدیده اصلی چه بوده اند؟

ــین کنش هــای راهبــردی اســتادان بــا شــرایط  - چــه ارتباطــی بـ
زمینــه ای و مداخلــه ای وجــود دارد؟

- تعامل بین عوامل فوق چه پیامدهایی داشته است؟
- سمت وســوی تغییرات فرهنگی در نهاد علم و دانشــگاه چه 

نســبتی با تحول فرهنگی در جامعه دارد؟
از مطالعــات در حــوزٔه  گــروه  بــه چهــار  ایــن فصــل  ادامــه  در 
بررســی مســئلٔه دگرگونــی فرهنــگ دانشــگاهی پرداختــه می شــود 
بـــه صورت مطلــق؛  کــه عبارت انــد از: بررســی دگرگونــی فرهنگــی 
کــه دگرگونــی فرهنگــی را بــا تکیــه بــر شــکاف نســل ها  تحقیقاتــی 
کــه بــه فرهنــگ علمــی یــا  موردبررســی قــرار می دهــد؛ تحقیقاتــی 
اخالقیــات علــم و بـــه طور ویــژه بـــه فرهنــگ دانشــگاهی و رشــته ای 
پرداخته انــد؛ تحقیقــات مربــوط بــه فرهنــگ دانشــگاهی و نســل ها.

ــه  ــوان »تحــول فرهنگــی در علــم و جامعــه«، ب ــا عن فصــل دوم ب
موضــوع دگرگونــی فرهنگــی در میــان ســه نســل مختلــف می پــردازد 
کــه بــر اســاس تحــول مفهومــی و  و ســاختارهای فرهنگــی علــم را 
پارادایمــی علــم بــه وجــود می آیــد، شــرح می دهــد. نویســنده معتقــد 
اســت کــه دگرگونــی فرهنگــی تدریجی اســت و آن، بازتــاب دگرگونی 
در تجربه های ســازندٔه نســل های مختلف اســت. ازاین رو، ارزش ها 
کامــل  گذشــته به طــور  و هنجارهــای ســنتی در میــان نســل های 
گرایش هــای جدیــد تــا حــد زیــادی در  گســترده شــده اند؛ درحالی کــه 
میــان نســل های جوان تــر نفوذ داشــته و با جانشــین شــدن نســل های 
جوان تــر به جــای نســل های بزرگ تــر، جهان بینــی متــداول در ایــن 
جوامــع دگرگــون شــده اســت. )ص 37( در ادامــٔه فصــل نویســنده به 
کــه علــم در نظامــی  موضــوع تحــول مفهومــی علــم می پــردازد. ازآنجا
از روابــط فرهنگــی- تاریخــی فعالیــت می کنــد و تحــول مـــی یابد، 
بــا فرهنــگ ارتبــاط مســتقیم دارد و هرگونــه دگرگونــی در ســاختار و 
مفهــوم علــم، موجــب دگرگونــی در فرهنــگ نیــز می شــود. »دانشــگاه 
به عنــوان بســتر تولیــد علــم، از دیــد جامعه شناســان ســنتی دارای 
کــه فلســفٔه وجــودی آن تولیــد و انتقــال  فرهنگــی مســتقل اســت 
کــه لزومــًا بــا واقعیــت روزمــره ارتبــاط چندانــی  دانــش عــام اســت 
نــدارد. علــم دانشــگاهی فعالیتــی مســتقل و نهــاد علــم، مســتقل از 
کــه علــم در درون رشــته های علمــی انفــرادی در  ســایر نهادهاســت 
ــده  ــِر ســؤال رفتــن ای ــا زی دانشــگاه ها تولیــد می شــود.« )ص 67(. ام
اســتقالل علــم و پیونــد آن بــا نهادهــای غیردانشــگاهی از یک ســو و 
افزایــش فارغ التحصیــالن دارای آمــوزش در زمینــه امــور پژوهشــی و 
برخــی از مهارت هــای تخصصــی و عــدم امــکان جــذب آن هــا در 
درون ســاختار دانشــگاهی از ســوی دیگــر، ســبب شــد تــا شــیوه های 
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جدیــدی از تولیــد علــم فراتــر از مرزهــای دانشــگاهی شــکل بگیــرد. 
بنابرایــن ســاختار فرهنگــی علــم پسادانشــگاهی می شــود. )ص 
93(. منظــور از علــم پسادانشــگاهی علمــی اســت کــه فراتــر از مــکان 
اصلــی خــود )دانشــگاه ها( در حال تولید اســت. این علــم در ارتباط 
بـــا نهادهــای سیاســی، تجــاری و نظامــی تولیــد و بــه دانــش کاربردی 
کاربــرد و بـــه  گرایــش دارد. به عبارتی دیگــر علــم و دانــش به منظــور 
شــیوه پژوهشــی و فرارشـــته ای در نهادهــای متنــوع صنعت، تحقیق 
و توســعه بــا توجــه بــه نتایــج علمــی مـــورد تقاضــا تولیــد می شــود. 
بنابرایــن اعضــای هیئت علمــی بـــا نهادهـــای مختلــف اجتماعــی 
بــا صـــنعت، قراردادهــای پژوهشــی  در قالــب طرح هــای مرتبــط 
دارنــد. )ص 94(. فرهنــگ علــم پسادانشــگاهی تحــت تأثیــر عوامــل 
گــون ایجــاد می شــود کــه در ادامــٔه فصــل نویســنده به طور مفصل  گونا

ــردازد. ــه آن هــا می پ ب
کاربــردی شــدن دانــش و ارتبــاط روزافــزون آن بــا صنعــت،  بــا 
گرفــت و بــه »صنعــت- بــازار دانــش«  دانــش در مناســبات بــازار قــرار 
تبدیــل شــد. صنعــت دانش با تغییر ماهیت فرهنگــی علم، الگوی 
جدیــدی از آن را ارائــه نمــود. ظهــور آمــوزش عالــی و دانــش به صــورت 
یــک صنعــت- بـــازار، تحولی پارادایمی اســت که مفاهیــم، الگوها و 
ســاختارهای پیشــین مربــوط بــه آمــوزش و دانش را دســتخوش تغییر 
قــرار داده اســت. فرایندهــا، کنش هــا و همکنشــی های »صنعــت- 
بــازار دانــش« در پشــت خــود، تحــوالت معنایــی- فرهنگــی را بــه 
همــراه دارنــد. هم زمــان بــا تولیــد، انتقــال، تبدیــل، مبادلــه و مصــرف 
دانــش، عـــامالن و ذینفعــان آن بــا عناصــر معنایــی- فرهنگــی مانند 
نمادهــا، فکرهــا، ایده هــا، باورهــا، هنجارهــا، ارزش هــا، اهــداف، و 
ســبک زنـــدگی خاصــی درگیرنــد. در شــرایط جدیــد، دانشــگاه ها در 
حال تبدیل شدن بـــه مؤسسات خدماتی و تجاری هســـتند و نهاد 
آمــوزش عالــی دوره انتقالــی را پشــت ســر می گــذارد. در ایــن مرحلــه 
بســیاری از ارزش هــای دانشــگاه ســنتی اعتبــار خــود را از دســت 
ریدینگــز  می شــوند.  جایگزیــن  تــازه ای  ارزش هــای  و  می دهنــد 
دانشــگاه جدیــد را »دانشــگاه پســاتاریخ« می نامــد و تبدیل شــدن 
ــه مصرف کننــده و مشــتری را مهم تریــن وجــه تمایــز آن از  دانشــجو ب
دانشــگاه ســنتی می دانــد. )ص 111( دانــش در ایــن معنــا ویژگی هــا 
و مؤلفه هایــی دارد؛ از جملــه »کاالیــی شــدن«، »تجــاری شــدن«، 
»شــرکتی شــدن«، »رقابتــی شــدن«، »فراگیــر شــدن«، »اســتاندارد 

ــی و بین المللــی شــدن«. شــدن«، و »جهان
در واقــع دانــش در جهــت رفــع نیازهــای جامعــه بـــه خصوص 
نیازهــای مــادی توســعه پیــدا می کنــد و ســعی در رفــع مســائل و 
مشکالت جامعه دارد و بنابراین به دانش، نگاه اقتصادی می شود 
و در مسیر گسترش این نـوع دانـش، اخالقیات و هنجارهای آن نیز 
بیشــتر جنبــه مــادی بــه خــود می گیــرد. )ص 101(. در ادامــه فصــل بــه 
ســه نــوع ســبک تولیــد علــم اشــاره می شــود. ســبک یــک کــه در طبق 

همــان الگــوی ســنتی تولیــد دانــش و برای کشــف حقیقت بــه وجود 
آمــده اســت. امــا در ادامــه بــا برقــراری پیونــد بین علم و جامعــه، مراکز 
رســمی نیــز در کنــار دانشــگاه ها بــه فعالیــت علمــی پرداختنــد. ایــن 
افــراد و ســازمان های آن هــا، منابــع فکــری و زمینــه اجتماعــی، شــیوه 
کــه در ارتبــاط بــا نهادهــای  جدیــدی از تولیــد دانــش را شــکل دادنــد 
ــا  ــد. ب گرایــش دارن ــردی  کارب ــه دانــش  سیاســی، تجــاری و نظامــی ب
پیونــد دانشــگاه بــا ســایر نهادهــای جامعــه و کاهــش اســتقالل علم، 
گردیــد. علــم ســبک دو  فرهنــگ تولیــد دانــش و انتقـــال آن دگرگــون 
بــا تحوالتــی مثــل ظهــور بیــن رشـــته ها و رشــد روندهایــی در علــم 
مانند مسئله گرا شدن، زمینه گـــرا شـــدن، کـــاربردگرا شـدن، اهمیـت 
روزافــزون کیفیــت و تناســب و ثمربخشــی و پاســخگویی نهادهـــای 
گرفته است. )ص  علمی بـــه تقاضاهای بازاری و اجتماعی شکل 
114(. شــیوه ســوم تولیــد دانــش از طریــق بــه هــم پیوســتن چنـــدین 
کــه قصــد دارد بیــن نظریــه سیســتم ها، دانـــش و  تفکــر و اندیشــه 
کنــد، شــکل می گیــرد و دیــدگاه سیســتم  ارتبـــاط برقــرار  نــوآوری 
دانش را تشــکیل مـی دهـــد. )ص 125(. در شــیوه ســوم تولید دانش، 
تغییــرات در جهــت توجــه بــه زیرســاخت های رســانه ای و فرهنگــی 
کیــد می کنــد. ایــن امــر باعــث  اســت و بـــر موقعیــت و شــرایط ویــژه تأ
ــا خرده دانش هــا و نوآوری هــای زیســت بوم شــناختی  شــده اســت ت
در جهــت کیفیــت بهتــر شــکل گیرنــد کــه نقــش دانــش را در جامعــه 

ــر می کننــد. و اقتصــاد پررنگ ت
می دهــد.  توضیــح  را  پژوهــش  راهبــرد  کتــاب  ســوم  فصــل 
جامعــه موردمطالعــه در ایــن تحقیــق، اعضــای هیئت علمــی رشــته 
علــوم اجتماعــی در دانشــگاه های الزهــرا، تربیــت مــدرس، تهــران، 
گرفتــه شــده  خوارزمــی، شــهید بهشــتی و عالمــه طباطبایــی در نظــر 
و تفکیک نســلی بر اســاس ســن، ســابقه عضویت در هیئت علمی 
و جریانــات اجتماعــی انجام شــده اســت. داده های گردآوری شــده 
و  تنظیــم  ســازمان دهی،  آی،  تــی  اطلــس  نرم افــزار  به وســیله  نیــز، 
کار بــا ایــن نرم افــزار و  آمــاده تحلیــل شــده اند. در ادامــه فصــل، نحــوه 
کاربردهــا و امتیــازات آن بــرای پژوهــش حاضــر به طــور کامــل توضیــح 

داده شــده اســت.
نســلی  دیدگاه هــای  »تفــاوت  عنــوان  بــا  چهــارم  فصــل  در 
دربــارٔه مؤلفه هــای فرهنــگ دانشــگاهی«، نویســنده بــه ویژگی هــای 
کنشــگران ســه نســل می پــردازد و ســپس دیدگاه هــای آنــان را دربــارٔه 
مولفه هــای فرهنگــی حاصــل از پژوهــش مقایســه می کنــد. در ایــن 
فصــل مؤلفه هــای فرهنگــی مختلفــی ماننــِد »هنجارهــای دانــش«، 
»تولیــد علــم و دانش«، »جامعه پذیری علمــی«، »تعامالت علمی«، 
»مادی گرایــی«، »اقتصــاد دانــش/ بــازاری شــدن دانش«، »سیاســت 
دانــش«، »آئین نامــه ارتقــاء علمــی«، »مدرک گرایــی«، »انتقــال دانــش 
ــی  ــگاه بررس ــتادان دانش ــل از اس ــه نس ــدگاه س ــوزش«، و ... از دی و آم

ــرار می گیــرد. می شــوند و دیــدگاه آن هــا مــورد مقایســه ق
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نویســنده در فصــل پنجــم بــا عنــوان »رونــد و روایــت فرهنــگ 
دانشــگاه« داده هــا و دیدگاه هــای ارائــه شــده در فصــل پیــش را دربــارٔه 
مؤلفه هــای فرهنگــی تحلیــل و بررســی می کنــد. در ایــن مرحلــه از 
تحلیــل داده هــا، از دل مؤلفه هــای فرهنگــی، مقوله هــا یــا مؤلفه هــای 
اصلــی انتخــاب شــدند تــا بــا تکیه بر مســتندات و توصیــف یافته ها 
و با توجه به ارتباط بـــین عوامل، شــرایط و پدیده، دگرگونی فرهنگی 
مؤلفه هــای  یــا  مقوله هــا  شــود.  روایــت  دانشــگاهی  نســل  ســه  در 
کــه  اجتماعــی«  »شــرایط  از:  عبارت انــد  به دســت آمده  اصلــی 
کــه  دربرگیرنــده وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت 
ــر مســیر شــغل و حرفــه اســتاد تأثیــر می گــذارد؛ »جــذب، ارزیابــی و  ب
ارتقــاء علمــی« به عنــوان پدیــده اصلــی در ایــن پژوهــش شناســایی 
به عنــوان  دانــش«  »ســازمان  یــا  ســازمانی«  »شــرایط  اســت؛  شــده 
از طریــق تعییــن سیاســت های جــذب،  کــه  شــرایط مداخله گــر 
کنش هــای راهبــردی مؤثــر  ارتقــاء و تبدیــل وضعیــت اســتادها بــر 
ــنش های  کـ ــر  ــده بـ ــا پدی کــه در تعامــل ب اســت؛ »شــرایط زمینــه ای« 
کــه  اســتادها تأثیــر می گــذارد؛ »کنش هــای راهبردهــای اســتادان« 
ــد؛ و  ــاذ می نماین ــود اتخ ــه خ ــغل و حرف ــیر ش ــرفت در مس ــرای پیش ب
ســرانجام، »بی هنجــاری تولیــد و انتقــال دانــش« به عنــوان پیامــد 

دگرگونــی فرهنگــی در دانشــگاه نمایــان می شــود. )ص 220(
واقعیت هــای  بــا  ایده هــا  »تعــارض  عنــوان  بــا  ششــم  فصــل 
کــه الگــوی فرهنگــی اســتادان  دانشــگاه«، در پاســخ بــه ایــن پرســش 
علــوم اجتماعــی از چــه نــوع فرهنگــی تبعیــت می کنــد، فرهنــگ 
پژوهــش«  »فرهنــگ  آمــوزش«،  »فرهنــگ  قالــب  در  را  دانشــگاه 
بررســی  اســتادان  از  نســل  ســه  بیــن  در  و  ســازمانی«  »فرهنــگ  و 
کــه بــا آمــوزش و یادگیــری  می کنــد. در بخــش »فرهنــگ آمــوزش« 
دانشــجو از طریــق فراینــد جامعه پذیــری علمــی تحقــق می یابــد، 
باوجــود شــباهت ظاهــری و شــکل غالــب آمــوزش در دانشــگاه ها، 
کــه بــه نگــرش اســتادان  تفاوت هایــی در میــان ســه نســل وجــود دارد 
بـــه آمــوزش برمی گــردد. )ص 262(. در ایــن فصــل نگــرش اســتادان 
می شــود.  بررســی  دراین بــاره  آن هــا  تفاوت هــای  و  نســل  ســه 
گردپروری اســت؛  به طورکلــی »فرهنــگ آمــوزش« در نســل اول، شــا
در نســل دوم، رســمی و کاســب کاری اســت؛ یعنــی مادیــات نقــش 
زیــادی در برگــزاری کالس دارد؛ و در نســل ســوم، بــه ســمت کاهــش 

مــی رود. اســتادپذیری 
»فرهنــگ پژوهــش« بــه تولیــد دانش ارجــاع دارد که شــامل چاپ 
کتاب و مقاله و انجام طرح های پژوهشــی می شــود. اســتادان نســل 
اول فعالیــت پژوهشــی خــود را در راســتای ارتقــای علــم و اســتفاده از 
آن در جهــت آمــوزش انجــام داده انــد. فرهنــگ پژوهــش در نســل دوم 
ضعیــف شــده اســت. پذیــرش مســئولیت و مشــغله های اجرایــی 
یکــی از علــل رکــود فعالیت هــای پژوهشــی ایــن نســل اســت. در 
نســل ســوم، فرهنــگ پژوهــش شــکوفا شــده اســت و اســتادان ایــن 

نســل در انجــام فعالیت هــای پژوهشــی نســبت بــه نسل هـــای قبلــی 
کرده انــد. یکــی از مهم تریــن عوامــل ایــن شــکوفایی،  مرزشــکنی 
ــت.  ــگاه اس ــدن در دانش ــذب ش ــا ج ــی و ی ــاء علم ــرای ارتق ــالش ب ت

.)265-263 )ص 
اخالقیــات،  نیــز،  دانشــگاه  ســازمانی«  »فرهنــگ  از  منظــور 
کــه در فضــای دانشــگاه و در مســیر  هنجارهــا و رفتارهایــی اســت 
اول  نســل  اســتادان  می گیــرد.  صــورت  اســتادان  شــغل  و  حرفــه 
بــه  زیــادی  تــا حــد  و دانــش،  به عنــوان پیشکســوتان حــوزه علــم 
اخالقیــات پایبنــد بــوده و بــا احتــرام بــه قوانیــن، مناســبات اداری و 
ســازمانی را رعایــت می کننــد. رفتارهای اســتادان نســل دوم عقالنی 
و حساب شــده و معطــوف بــه گرایــش بــه ارتقــاء و پاداش هــای مــادی 
کلیشــه ای جــای تعامــالت  و معنــوی اســت. تعامــالت رســمی و 
گرفتــه اســت. نســل ســوم، نــگاه انتقــادی بــه  علمــی و عاطفــی را 
مناســبات اداری دارنــد امــا رفتــار ســازمانی را رعایــت می کننــد. در 
ادامــه فصــل، یافته هــای پژوهــش به عنــوان واقعیت هــای موجــود 
می گیــرد.  قــرار  مقایســه  مــورد  نظــرات  و  ایده هــا  بــا  دانشــگاه  در 
یافته هــای اســتقرایی برآمــده از پژوهــش در مقایســه بــا مفاهیــم و 
پیش زمینه هــای نظــری ارائــه شــده در فصــل دوم نشــان می دهــد 
کــه فرهنــگ تولیــد دانــش و انتقــال آن بــا الگوهــای رایــج تولیــد علــم 

)شــیوه ســنتی و جدیــد( ســازگاری نــدارد. )ص 268(.
»ســخن پایانی« کتاب به اهمیت تحقیق دربارٔه فرهنگ تولید 
علــم و دانــش و فرهنــگ توســعه علمــی، اشــاره می کنــد. دراین بــاره، 
نویســنده پیشــنهاد می کنــد کــه محققــان و دســت اندرکاران آمــوزش 
کیفــی موردپژوهــش  عالــی، از زوایــای مختلــف موضــوع را بــه روش 
قــرار دهنــد. همچنیــن فرهنــگ دانشــگاهی نه تنها به تفکیک نســل 

بلکــه بــه تفکیــک رشــته مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد. )ص 278(.
گفتــه شــد، بــا فراگیــر شــدن آمــوزش عالــی  بــا توجــه بــه آنچــه 
کاربــرد فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات، فرهنــگ  و گســترش 
دانشــگاه به ســرعت دگرگــون شــده اســت. بــر اســاس یافته هــای 
پژوهــش زهــرا محمــدی در ایــن کتــاب، دگرگونی در فرهنــگ آموزش 
گرد پــروری و پــرورش منــش و اخالقیــات از طریــق تعامــالت  از شــا
عاطفــی در نســل اول بــه دلیــل ازدیــاد دانشــجو و فنــاوری ارتباطــات 
و اطالعــات، بــه ســمت تعامــالت صــوری و غیرحضــوری و کاهــش 
اســتادپذیری در نســل ســوم رســیده اســت. فرهنــگ پژوهــش نیــز 
بــه دلیــل پژوهش محــور شــدن آیین نامــه ارتقــاء علمــی در جهــت 
ــش  ــاالت( پی کّمــی فعالیــت پژوهشــی )به ویــژه چــاپ مق افزایــش 
رفتــه اســت تــا اســتاد از امنیــت شــغلی و مالــی حاصــل از ارتقــاء 
فرهنــگ  نفــوذ  نیــز،  بــه لحــاظ ســازمانی  بهره منــد شــود.  علمــی 
مادی گرایــی و گســترش آن در بیــن دانشــگاهیان طــی نســل ها قــوت 
گرفتــه و انگیزه هــای مــادی، منــش و انگیــزه علمــی را بــه حاشــیه 

رانــده اســت. )ص 268(.
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 معرفی مؤلف
گــروه  هیئت علمــی  عضــو  اعتمادی فــرد  مهــدی  ســید 
تهــران  دانشــگاه  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  جامعه شناســی 
ــناختی  ــی جامعه ش ــای مطالعات ــا و زمینه ه ــه در حوزه ه ک ــت  اس
دیــن،  جامعه شناســی  شــاخه های  و  نظریه هــا  جملــه  از 
جامعه شناســی فرهنــگ و خانــواده و مطالعــات آمــوزش عالــی و 
کتاب هــا  کنــون  دانشــگاه، فعالیــت آموزشــی و پژوهشــی دارد. تا
اعتمادی فــرد  دکتــر  از  اشــاره  مــورد  زمینه هــای  در  مقاالتــی  و 
کتــاب دانشــگاه از منظــر دانشــجویان، از  منتشــر شــده اســت. 
کــه در نوشــتار پیــش رو بــه معرفــی  جملــه ایــن آثــار پژوهشــی اســت 

اســت. بســنده شــده  آن  مختصــر 

کتاب موضوع و ایده اصلی 
کتــاب دانشــگاه از منظــر دانشــجویان، بــه   موضــوع و ایــده اصلــی 
قلــم نگارنــده چنیــن بیــان شــده اســت. ذهنیــت کنشــگران درگیــر 
بــا موقعیت هــای آموزشــی، خصوصــًا در ســطوح عالــی، محملــی 
کــه بــدون توجــه  کادمیــک اســت  کالن آ بــرای تحقــق اهــداف 
اتخاذشــده  سیاســت های  موفقیــت  یابــی  ارز امــکان  آن هــا  بــه 
ــوان  ــز به عن ــاوری نی ــوم،  تحقیقــات و فن میســر نیســت. وزارت عل
بررســی دوره ای  بــه  نیازمنــد  آمــوزش عالــی،  امــر  متولــی اصلــی 
ــه فضــای دانشــگاهی و  وضعیــت نگرشــی دانشــجویان نســبت ب
کتاب دانشگاه از منظر  سیاست های عینی در حال اجرا است. 
کــه در حــوزه جامعه شناســی  دانشــجویان، اثــری پژوهشــی اســت 

دانشگاه از منظر دانشجویان*

*  اعتمادی فرد، سید مهدی )1396(. دانشگاه از منظر دانشجویان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
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آمــوزش دانشــگاهی تألیــف شــده اســت و بــا اســتفاده از روش هــای 
ــه  ــی ب ــه مشــاهدات میدان ــًا موقــت و معطــوف ب ــی عمدت ت مداخال
رصــد وضعیــت نگرشــی و رفتــاری دانشــجویان در موقعیت هــای 
ازاین جهــت،  اســت.  پرداختــه  دانشــگاهی  فضــای  مختلــف 
که دانشــجویان در فضای دانشــگاهی )اداری،  مشــکالت ویژه ای 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، مذهبــی، سیاســی و مدیریتــی( 
احســاس می کننــد و امــکان بررســی آن هــا از طریــق پیمایش هــا 
کیفــی  ــه مــدد روش هــای  کّمــی نبــوده اســت، ب و پرسشــنامه های 
گرفتــه اســت. بــه دلیــل  کتــاب قــرار  عمیــق موردتوجــه نویســنده 
آن  دادگانــی  کــه محتــوای  اســت  کتــاب  پژوهــش  همیــن روش 
می توانــد زمینــه مداخلــه دقیق تــر و سیاســت گذاری های مناســب 

ــد. کن ــم  ــف را فراه ــگاه های مختل ــی در دانش ــت عین ــا وضعی ب

موضوعات محوری کتاب
متغیرهــای  دانشــگاهی،  فضــای  بررســی  بــرای  کتــاب  ایــن  در 
موضوعــی پژوهــش و ابعــاد عملیاتــی آن بــا توجــه بــه مقدمــات 
نظــری و تجربیــات و مشــاهدات اکتشــافی، بــه هشــت بخــش 
مجــزا )فضــای اداری، فضــای آموزشــی، فضــای پژوهشــی، فضــای 
فرهنگــی، فضــای مذهبــی، فضــای سیاســی، فضــای مدیریتــی و 
مکانیســم پذیــرش و ارزش یابــی دانشــجو و اســاتید( تقســیم شــده 
اســت و تــالش بــر آن بــوده تــا ذیــل هــر یــک از آن هــا بــا پرداختــن بــه 
شــاخص ها و مؤلفه هــای مرتبــط، تصــور و نگــرش دانشــجویان بــه 
گیــرد و بــا ارجــاع حساب شــده بــه  نحــوی دقیق تــر موردبررســی قــرار 
اظهــارات آن هــا، گزارشــی از وضعیــت هــر یــک از ابعــاد هشــت گانه 
پژوهــش ارائــه شــود. در فصــل یافته هــای پژوهــش، هــر یــک از ایــن 
گرفته انــد و  هشــت بخــش به دقــت و تفصیــل مــورد بررســی قــرار 
در هــر بخــش و فصــل مباحــث مربــوط بــه آن از زاویه هایــی ماننــد 
کیفــی نهــاد دانشــگاه، اهمیــت  کارآمــدی و پاســخگویی  میــزان 
روحیــه  ایجــاد  دانشــجویان،  نیازهــای  و  خواســته ها  بــه  توجــه 
رضایت منــدی در میــان دانشــجویان و جلــب اعتمــاد و احتــرام 
متقابــل آنــان و بســط فضــای ســالمت علمــی و آموزشــی و روحیــه 
و انگیــزش فرهنگــی و مذهبــی و سیاســی در بدنــه دانشــجویی 
ــه هرکــدام  ــوط ب دانشــگاه، شــرح و تحلیــل شــده اند. مباحــث مرب
بــا اظهــارات مصاحبه شــوندگان در فصــل  مــوارد همــراه  ایــن  از 

کتــاب قابــل مراجعــه اســت. یافته هــای پژوهشــی 

ساختار محتوایی کتاب
منظــر  از  دانشــگاه  کتــاب  مطالــب  فهرســت  در  کــه  همان طــور 
ســاختار  و  شــکلی  صورت بنــدی  اســت،  آمــده  دانشــجویان 
ــر 290 صفحــه و حــاوی پیشــگفتار،  ــر مشــتمل ب محتوایــی ایــن اث
مقدمــه، تمهیــدات نظــری و روش شــناختی و فصــول هفتگانــه بــه 

انضمــام نتیجه گیــری، منابــع و نمایــه پایانــی اســت. در هــر یــک 
بنــدی شــده  کتــاب مهم تریــن مســائل شــاخص  از فصل هــای 
پژوهــش بــه ترتیــب مراحــل تحقیــق بــه شــرح زیــر ذکــر شــده اند: 
اداری،  فضــای  از  رضایــت  )شــامل  اداری  فضــای  اول:  فصــل 
اداری  نظــام  کارآمــدی  میــزان  دانشــگاه،  اداری  بدنــه  برخــورد 
دانشــگاه، امــور رفاهــی دانشــجویان، وضعیــت ســلف، وضعیــت 
خوابــگاه، توجــه بــه ایــرادات و انتقــادات در فضــای اداری(؛ فصــل 
دوم: فضــای آموزشــی )شــامل امکانــات آموزشــی، دسترســی بــه 
کیفیــت  امکانــات اولیــه، فرســودگی امکانــات اولیــه، رضایــت از 
آموزشــی،  ارزش یابــی  شــیوه  اســتاد،  یــس  تدر کیفیــت  آمــوزش، 
امکانــات ارتباطــی، پویایــی علمــی، فضــای انتقــادی(؛ فصــل 
کــردن دانشــجویان بــرای  ســوم: فضــای پژوهشــی )شــامل آمــاده 
انجــام پژوهش هــای روشــمند و توانمنــدی پژوهشــی دانشــجویان(؛ 
فرهنگــی،  امکانــات  )شــامل  فرهنگــی  فضــای  چهــارم:  فصــل 
کتابخانــه، تســهیالت فرهنگــی، تفریحــی، ورزشــی(؛  وضعیــت 
فصل پنجم: فضای مذهبی )شــامل حضور مذهب در دانشــگاه، 
آموزش هــای دینــی در دانشــگاه، چگونگــی افزایــش اخالق مــداری 
ــی  ــامل پویای ــی )ش ــای سیاس ــم: فض ــل شش ــگاه ها(؛ فص در دانش
سیاســی فضــای دانشــگاه، مدیریــت فضــای سیاســی دانشــگاه(؛ 
مدیریــت،  کارآمــدی  )شــامل  مدیریتــی  فضــای  هفتــم:  فصــل 
شایســتگی و صالحیــت مدیریــت، مکانیســم پذیــرش دانشــجو و 
کارآمــدی نظــام پذیــرش، وضعیــت پذیــرش دانشــجویان،  اســتاد، 
وضعیــت پذیــرش اســاتید، شــیوه ارزشــیابی و نظــارت بــر عملکرد، 
ــاتید(. ــرد اس ــر عملک ــارت ب ــجویان، نظ ــرد دانش ــر عملک ــارت ب نظ

رویکرد و چارچوب نظری
 رویکــرد نظــری بــکار رفتــه در کتــاب دانشــگاه از منظــر دانشــجویان 
دراین بــاره  کتــاب  نویســنده  کــه  مســئله ای  طــرح  مســیر  در  را 
چنیــن  دراین بــاره  شــناخت.  بتــوان  بهتــر  شــاید  اســت  نمــوده 
کــه، محیط هــای عمومــی دانشــگاه، امــکان تعامــالت  می خوانیــم 
خــود  ایــن  و  می کنــد  فراهــم  را  دانشــجویی  گپ وگفت هــای  و 
می کنــد.  تبعیــت  قواعــدی  از  ضمنــی  به صــورت  یــج  به تدر
و  شــوراها  فضــای  دانشــگاه،  عمومــی  صحــن  سلف ســرویس، 
کــه  تشــکل های دانشــجویی از جملــه چنیــن فضاهایــی اســت 
در  می دهــد.  شــکل  را  دانشــجویی  گــرم  تجربه هــای  تدریجــًا 
می یابنــد  را  امــکان  ایــن  دانشــجویان  نیــز  کانون هــا  و  تشــکل ها 
و  کننــد  مدیریــت  را  دیگــران  و  خــود  رســمی تری  به صــورت  کــه 
دانشــگاهی  فضــای  باشــند.  داشــته  سازمان دهی شــده  تعامــل 
ایــن  در  دانشــجویان  متقابــل  کنش هــای  اســاس  بــر  عمــاًل 
کــه در سیاســت گذاری های  نکتــه ای  فضاهــا شــکل می گیــرد. 
اســتقالل  گیــرد،  قــرار  نظــر  در  بایــد  دانشــگاهی  مختلــف 
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زیســت جهان دانشــجویی از خواســته های رســمی متولیــان امــر 
در دانشگاه هاســت. خصوصــًا از دهــه هفتــاد و پــس از جنــگ 
ــران و از  ــه ای ــی جامع ــای عموم ــه فض ک ــی  ــی و درگیری های تحمیل
کــرده بــود، تشــکل های  جملــه دانشــگاه را نیــز بــه خــود مشــغول 
دانشــجویی تنــوع بی ســابقه ای یافــت. ایــن تنــوع عمدتــًا در ســه 
شــورای  و  فرهنگــی  کانون هــای  عمومــی،  تشــکل های  قالــب 
صنفــی ســامان بیشــتری یافــت. دانشــجویان امــکان مداخلــه در 
فضــای دانشــگاه و فضــای عمومــی جامعــه را یافتنــد. نیروهــای 
یــادی بــا  مؤثــر در حــوزه عمومــی دانشــگاه، شــباهت و قرابــت ز
کامــاًل  کلــی اجتماعــی دارنــد و نمی تــوان آن را حــوزه ای  فضــای 
کــه در آن زیســت می کنــد، مــورد بررســی  مجــزا از بدنــه اجتماعــی 
حــوزه  در  موجــود  ویژگی هــای  از  بســیاری  بنابرایــن،  داد.  قــرار 
کلیــت حیــات اجتماعــی  کــه در  عمومــی دانشــگاه ها از مســائلی 
و ســایر نظام هــا و خرده نظام هــای اجتماعــی وجــود دارد نیــز تأثیــر 
کــه در بررســی حــوزه عمومــی  می پذیرنــد. ایــن امــر اقتضــا می کنــد 
کــه دانشــگاه  کلــی اجتمــاع  دانشــگاه نبایــد نســبت بــه وضعیــت 
کــرد. امــا از  ضمــن آن بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد، غفلــت 
کــه ایــن حــوزه  ســوی دیگــر، چنیــن امــری بــه معنــای آن نیســت 

مســائل و خصائــل ویــژه خــود را نداشــته باشــد.

تحلیلی بر یافته های توصیفی کتاب
بیــان  کتــاب  محتوایــی  فصل هــای  ترســیم  در  کــه  همان گونــه 
کتــاب دانشــگاه از منظــر دانشــجویان، در ترســیم و تفصیــل  شــد، 
چارچوب موضوعی و یافته های مشاهدتی خود، شرح و تحلیلی 
انضمامــی از یافته هــای پژوهــش در هشــت بخــش مشــخص ارائــه 
عنوان هــای  ترتیــب  بــه  بخش هــا  ایــن  از  هریــک  در  و  می دهــد 
کتــاب، شــاخص های پیمایــش شــده در جامعــه  فرعــی فصــول 
آمــاری و جمعیــت نمونــه مفــروض را بررســی می کنــد و در هــر مــورد 
ضمــن بیــان اهمیــت و میــزان تأثیرگــذاری و تعیین کنندگی علمی 
آموزشــی،  اداری،  هشــت گانه  عناصــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  و 
پژوهشــی و فرهنگــی و.... بــر ذهنیــت و شــخصیت دانشــجویان، 
ــی هــر یــک از ایــن متغیرهــای  ــی جزئیــات میدان ــه شــرح و ارزیاب ب
مؤثــر بــر فضاهــای دانشــگاهی می پــردازد و تحلیلی کیفــی از تصویر 
کارکــرد  ذهنــی و میــزان رضایت منــدی دانشــجویان از وضعیــت و 
عناصــر و عوامــل درگیــر در ایــن فضاهــای چندگانــه دانشــگاهی 
کنشــگران رســمی آن )کارمنــدان، اســتادان،  بــا توجــه بــه نقــش 
کارکــردی ســاخت ها و ســازوکارهای اداری و  کیفیــت  ــران( و  مدی
آموزشــی و پژوهشــی و احــوال و اوضــاع علمــی، فرهنگــی، مذهبی، 
سیاســی و مدیریتــی جــاری در محیــط مناســبات دانشــگاهی 
بــا  ارتبــاط  ایــن عوامــل در  از  بــه انتظــارات مــورد توقــع  بــا توجــه 
پاســخگویی بایســته بــه نیازهــای متعــارف و معمــول دانشــجویان 

یابــی  می پــردازد و بــا توجــه بــه داده هــای پژوهــش بــه ســنجش و ارز
گرفتــه از دانشــگاه نــزد دانشــجویان  جزئیــات ایــن تصویــر شــکل 
بــا توجــه بــه جزئیــات شــاخص ســازی شــده هــر بخــش اهتمــام 
مســئله  کارکــردی،  تحلیــل  و  توصیــف  ایــن  پایــه  بــر  و  مــی ورزد 
تأثیــر برداشــت دانشــجویان از عملکــرد و رفتــار عوامــل و اوضــاع 
دانشــگاه را بــر ســطح موفقیــت علمــی و رضایت منــدی و ســالمت 
و پویایــی اجتماعــی و اخالقــی و فرهنگــی آنــان شــرح می دهــد 
کیفیــت تعامــل و ارتبــاط دوســویه دانشــجویان و  و در عین حــال 
عناصــر و عوامــل دخیــل در ایــن فضــای علمــی و حاشــیه اداری 
نهایــت  و  بررســی می کنــد  و  نقــد  را  آن  فرهنگــی  و  و اجتماعــی 
آنکــه بازتــاب رفتــاری و تأثیــرات پیامــدی ناشــی از ایــن شــرایط را 
ــار  کیفیــت اوضــاع علمــی و آموزشــی و روحیــه و رفت ــر ماهیــت و  ب

فرهنگــی و سیاســی و مذهبــی دانشــجویان می ســنجد.
مســیر  در  دانشــجویان،  منظــر  از  دانشــگاه  کتــاب  واقــع،  در 
بررســی  و  ســازی  شــاخص  بــا  خــود،  پژوهشــی  اهــداف  تحقــق 
کلــی و شــرایط  مهم تریــن متغیرهــا و شناســه های نمایانگــر وضــع 
ــزد دانشــجویان آن،  ذهنــی و عینــی یــک فضــای دانشــگاهی در ن
بــا توصیــف و تحلیــل داده هــای مشــاهدتی خــود از جزئیــات ایــن 
کــه چگونــه  تصــور و تصویــر بدنــه دانشــجویی، راه بــه آن می بــرد 
ــط  ــی محی ــر اصل ــل و عناص ــا عوام ــجو ب ــی دانش ــای ارتباط در فض
و  علمــی  ابــزار  و  اســتادان  از  دانشــگاه-  اجتماعــی  و   علمــی 
گرفتــه تــا مدیــران و متصدیــان فضــای اداری و اجرایــی تــا  آموزشــی 
ســازوکارهای علمــی و فرهنگــی و مذهبــی و سیاســی-، ماهیــت 
کارکــردی  کیفــی و محتــوای  کمــی و  عملکــرد و اقــدام و شــرایط 
یــک نهــاد دانشــگاهی و مجموعــه عناصــر تشــکیل دهنده آن تلقی 
و تصویــر می شــود و درعین حــال بــر اســاس همیــن تصــور و تصویــر 
کیــف وضــع موجــود نهــاد  کــم و  دانشــجو از آن، فهمــی مشــترک از 
علمــی و اداری و فرهنگــی دانشــگاه فراهــم می شــود و هــم از قبــل 
کیــف ایــن تصویــر، میــزان رضایــت و رغبــت دانشــجویان  کــم و 
ــوان پاســخگویی نهــاد دانشــگاه شــکل  کارآمــدی و ت کفایــت و  از 
می گیــرد. در واقــع، در اینجــا دانشــجویان بــه  منزلــه آیینــه عمــل 
کارگــزاران آن، تصویــر  کارکــرد عوامــل و  کنــش و  دانشــگاه و متأثــر از 
کارکــردی همــه مراتبــی  کارآمــدی و قابلیــت  کیفیــت و  کننــده 
هســتندکه معــرف موجودیــت یــک نهــاد دانشــگاهی در میــدان 
عمــل و منظــر و محــک ارزیابی اســت و در قاب تصور دانشــجویان 
از وضــع علمــی و آموزشــی و ســازمان اداری و اجتماعــی و شــرایط 
کــه می تــوان در چارچــوب  فرهنگــی و مذهبــی و سیاســی آن اســت 
گزارشــی کیفــی، میــزان و ماهیــت کارکــرد و مظنــه موفقیــت عناصر 
مســئول در یــک دانشــگاه را شــناخت و بــا واکاوی ســطح ارتقــا 
کارکــردی آن، داده هایــی مناســب  یــا انحنــا عملکــرد حرفــه ای و 
بهینه ســازی  و  بهبــود  بــرای  سیاســت گذاری  و  تصمیم گیــری 
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شــرایط موجــود دانشــگاه و ارتقــا کیفیــت و افزایش ســطح کارآمدی 
علمــی و آموزشــی و اداری و فرهنگــی آن بــه دســت داد.

نگاهی به آورده های سیاست گذارانه
کــه هــدف از سیاســت گذاری علمــی و آموزشــی و تدویــن  ازآنجا
از  دانشــگاهی،  فضــای  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  راهبردهــای 
کنونــی فعالیــت حرفــه ای نهــاد دانشــگاه و  جملــه بهبــود شــرایط 
کیفــی تــوان  کارآمــدی و افزایــش قابلیــت  کیفیــت و  ارتقــاء ســطح 
پاســخگویی روزآمــد و رضایت آمیــز آن اســت، انجــام پژوهش هــای 
مســأله مند در جهــت شــناخت دقیــق تمامــی عوامــل و عناصــری 
آمــوزش عالــی دانشــگاهی منجــر  کــه در بســتر عمومــی فضــای 
و  گشــته  دانشــگاه  عمومــی  تــوان  تقویــت  و  شــرایط  اصــالح  بــه 
کارآمــدی حرفــه ای آن را افزایــش داده و  کیفــی و  ســطح قابلیــت 
کنشــگران ایــن فضــای  موجبــات رضایــت مؤثــر و متقابــل همــه 
انســانی و اجتماعــی را فراهــم آورنــد، از ضرورت هــای راهبــردی 
کتــاب دانشــگاه  و پیشاسیاســت گذارانه در ایــن عرصــه اســت. 
از منظــر دانشــجویان، ازجملــه آثــار پژوهشــی ارزشــمندی اســت 
چارچوبــی  مسأله شــناختی،  مســیر  ایــن  در  اســت  توانســته  کــه 

کنــد  متناســب و داده هــا و یافته هایــی روشــنگر و مفیــد فراهــم 
و بــا نقــد و بررســی برخــی شــاخص های معــرف تــوان و تــدارک 
و  پژوهشــی  و  آموزشــی  و  اداری  نظــام  کارکــردی  و  ســاختاری 
فرهنگــی و ... فضــای دانشــگاهی، بــه ترســیم تصویــری انتقــادی 
کاربــردی از شــناخت مســئله دانشــگاه و موقعیــت آیینــه ای آن در 
منظــر مشــاهده و تلقــی و تصویــر جامعــه دانشــجویی بپــردازد. چــه 
گــذاردن در مســیر سیاســت گذاری فرهنگــی هدفمنــد  گام  آنکــه 
در فضاهــای علمــی و اجتماعــی دانشــگاهی و دانشــجویی کشــور 
نیازمند داده های مشــاهدتی مبســوطی اســت که از مســیر مطالعه 
و بررســی میدانــی شــاخص های مــورد پایــش، دســتمایه مکفــی 
و مناســب بــرای برنامــه ریــزی عملــی تحقــق اهــداف سیاســتی 
کیفــی توســعه و تعالــی  و در نهایــت ارتقــا و بهبــود شــاخص های 
ــه نظــر می رســد،  ــه همــراه آورد. از ایــن رو، ب فضــای دانشــگاهی را ب
گونــه پژوهــش ارزشــمند  کاربســت یافتــه هــا و رهنمــوده هــای ایــن 
می توانــد دســتمایه موثــری بــرای سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی در 
کارکــردی نظــام  جهــت بهبــود شــرایط محیطــی و شــاخص هــای 

کشــور باشــد. دانشــگاهی 
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شیوه  نامه نگارش مطالب دوفصلنامه دانشگاه امروز

رشــد و تعالــی فرهنگــی و اخالقــی دانشــگاه، روان دانشــوری و نــوآوری و خالقیــت علمــی و اندیشــگی را بــر مــی انگیــزد و زمینه ســاز تکویــن 
گاهــی دانــش آموختــگان می شــود و رواج و  و  اســتواری بنیان هــای هویــت و معنــا و شــکل گیری شــخصیت فرهیختگــی و خویــش آ
گرایــش درونــی آنــان بــه ســجایای واالی شــهروندی و روحیــه مســئولیت پذیری حرفــه ای و اجتماعــی در فضایــی  رقــا خصایــل انســانی و 
ســرزنده و ســازنده را مهیــا می ســازد؛ نشــریه "دانشــگاه امــروز" دســت آویزی اســت بــرای آنکــه بتــوان از صــالی زبــان اندیشــه و تجربــه زیســته 
اندیشــمندان و دانشــوران دانشــگاهی، بــه طــرح پرســش هــا، دغدغه هــا و نقطــه نظرهــای بازنگرانــه در بــاره فضــای  فرهنگــی و اجتماعــی 
کارمایه هــا و ســاخت و سیاســت  رویکردهــای برنامه ریــزی و  کارکــرد و  یــد و بــا واکاوی و  نقــادی در  کشــور اهتمــام ورز نظــام دانشــگاهی 
مدیریــت فرهنگــی در جامعــه آمــوزش عالــی، ضمــن ظرفیــت ســنجی آینــده نگرانــه احــوال کنونــی، بــه ارائــه رهنمــوده ها و رهگشــایی های 

گشــود! یــد و  رهــی بــه رســش مقصــود  نظــری و سیاســتی متناســب شــأن و جایــگاه دانشــگاه ایرانــی دســت یاز

 اندیش ور ارجمند،  با سالم و احترام
ی و نقــد و نظــر در بــاب مســائل موثــر بــر سیاســت گذاری فرهنگــی آمــوزش عالــی، بــه  کاو  نشــریه علمــی- تخصصــی  »دانشــگاه امــروز« بــا هــدف وا
یســته اندیشــوران جامعــه علمــی  کــه از مجــرای طــرح دغدغه هــا و نقطه نظر هــای ز دنبــال نشــر جســتارها و زبــده نگاری هــای مسأله شــناختی اســت 
کشــور راهــی بــه شــناخت متأمالنــه موضوعــات فرهنگــی دانشــگاه ها و سیاســت  ها و روندهــای فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاهی بــرد و بســتری 
متــداوم بــرای شــرح و اقتــراح مســائل دانــش و دانشــگاه در میــان اعضــای اجتمــاع علمــی و فرهنگــی فراهــم آورد و زمینــه تعامــل فکــری و مفاهمــه 
کلیــدی و تعیین کننــده  یــم از ایــن منظــر بتــوان بــا تمرکــز توجــه بــر مســائل و عوامــل  وگفت و گــوی بیشــتر بیــن آنــان را تســهیل و تقویــت نمایــد. امیدوار
کــه می بایســت بــه صــالی صــدق و صراحــت بــه اطــالع مخاطبــان  رونــد تحــوالت و تعینــات فکــری و فرهنگــی دانشــگاه و الزامــات و ایجاب هایــی 
دانشــگاهی و مســئوالن و سیاســت گذاران آمــوزش عالــی رســانده شــود، ره همدلــی و هم افزایــی الزم بــرای اصــالح و توانمندســازی فرهنگــی 

کشــور همــوار شــود. دانشــگاه هــا بــا نــگاه و نگــره ای عقالیــی و واقــع اندیــش در مســیر توســعه علمــی و فرهنگــی نهــاد عالــی دانــش و آمــوزش 
ــه  ــر جانمای ــأله  محور و ب ــردی مس یک ــا رو ــی ب ــاه تحلیل کوت ــتارهای  ــه جس ــای ارائ ــر مبن ــریه، ب ــث نش ــوای مباح ــدی محت ــن رو، صورت بن ــاری از ای   ب
ــا از  گوی ــری  ــه تصوی ــدف ارائ ــا ه ــا ب ــن معن ــر ای ــت و ب ــور اس کش ــوزش  ــم و آم ــاب عل ــوده اصح ــیده و آزم ــای اندیش ــد و نظره ــارب و نق ــا و تج یافته ه
چیســتی و چگونــی و چه بایــدی امــور و اوضــاع و افق هــای فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه و دانشــگاهیان، و رهجویــی و رهگشــایی در مســیر 
شــکل گیری جهت گیری هــای بایســته و بهنــگام بــا الزامــات و اقتضائــات متناســب نیازهــا و ضرورت هــای همزمانــی و همگامــی بــا تحــوالت 
ــد و مســاعی و همراهــی مشــفقانه اندیشــگران جامعــه  ــاری خداون ــه ی کــه ب ــادا  ــران اهتمــام مــی ورزد! و ب اجتماعــی فرهنگــی دانشــگاه امــروزی ای
علمــی و دانشــگاهی، بتــوان بــه آســتانه ای از انباشــت توشــه و تجربــه رهگشــا و جهت نمــا در افــق سیاســت-گذاری خردورانــه و متناســب نیازهــا 
گام توفیــق و تعالــی برداشــت. بــر ایــن بنــا و بــاره، عــزم مجلــه دانشــگاه امــروز،  کشــور  و مقتضیــات تعالــی اجتمــاع علمــی و فرهنگــی آمــوزش عالــی 
کــه مفیــد نظــر و اقبــال توجــه مخاطبــان حوزه هــای علمــی و  گونــه ای صــورت یابــد  کــه محتــوای موضوعــی و تخصصــی مطالــب بــه  ــر  آن اســت  ب

گــردد. دانشــگاهی و نهــاد سیاســت گذاری و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی واقــع 

نکات ضروری در نگارش و ارسال نوشتار:
ــه ایــده و  ــه مســأله/ پرســش، جمــع بنــدی و ارائ - صورت بنــدی علمــی و روش شــناختی نوشــتار )بیــان و تبییــن و تحلیــل سنجشــگرانه و نقادان

پیشــنهاد علمــی و راهبــردی(؛ 
کلمــه ای؛  - نــگارش متــن بــا قلــم نازنیــن 14؛ ذکــر معــادل واژگان و ارجاع هــای ضــروری در پی نوشــت، نــگارش چکیــده فارســی و انگلیســی 400 

ارســال 3 قطعــه عکــس بــا پس زمینــه علمــی و دانشــگاهی.
- درج اطالعــات فــردی زیــر در پایــان نوشــتار شــامل:   1( نــام و نــام خانوادگــی؛ 2( شناســه ملــی؛ 3( آخریــن مــدرک تحصیلــي؛ 4( رشــته تحصیلــي 
کــد شــعبه(؛ 8( شــماره  گرایــش تخصصــی؛ 5( مرتبــه دانشــگاهی؛ 6( دانشگاه/موسســه علمی؛ 7( شــماره حســاب بانــک تجــارت ) بــا ذکرنــام و  و 

شــبا؛ 9( شــماره تمــاس ثابــت؛ 10( شــماره موبایــل؛ و 11( نشــانی الکترونیکــی.



University from the Perspective of Students is 
the result of a field research on the subjective 
atmosphere of students at Tehran's state 
universities. In this book, two main questions 
are considered to address students' attitudes 
towards different university spaces and mental 
backgrounds and common categories among 
students from issues related to university. What 
is presented in these research samples indicates 
the mindset and attitude of the students and not 
the reality of the university. Such a research will 
be completed along cross-sectional and panel 
research reports. Many problems at the university 

University From the Perspective of 
Students *
Review by:
Seyyed Mehdi Etemadifar
Assistant Professor of Sociology, University of Tehran
etemady@alumni.ut.ac.ir

have an extra-campus basis. But here, there is an 
emphasis on the issues and problems internal to 
the universities. The research method is qualitative 
and individual and group interviews were used 
as tools. To do this research, more than eighty 
interviews with university activists and students 
in Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabatabaee, 
Sharif, Kharazmi and Alzahra have been carried 
out. The basic results of this study show low levels 
of student participation in university space. The 
low level of organizational participation among 
students is also seen in their participation with 
intermediary institutions. The very individuals 
who are considered as activist students, are 
skeptical about the utility of the very institutions 
in which they are busy. This suggests a complicated 
problem in social trust of the student, those who 
do not trust the official organized institutions. 
Even more, it also points to the problem of the 
efficiency and legitimacy of the closest mediators 
to the students. If some form of success is seen 
in the relationships of student organizations, it is 
because of the interpersonal trust that students 
have toward each other. Even this is not long 
and lasting. For the same reason, after reaching 
the minimum success, student organizations are 
accused by other students that they follow their 
personal interests, or they lose their unity and 
their inner consensus and become fragmented. 
In this book, the variables and dimensions of the 
academic space were divided into seven separate 
sections according to theoretical considerations as 
well as exploratory  experiences and observations. 
Following every division, there are attempts to 
address the indicators and components associated 
with each one, this is to measure the attitude of the 
students as accurately as possible and to provide 
exact reference to their statements, thus building 
a report on the status of the seven dimensions 
that include executive space, educational space, 
research space, cultural space, religious space, 
political space and management space.

* Prophet, Seyyed Mehdi, (2017) University from The Perspective of Students, Tehran: Institute of Cultural and Social Studies of the 

Ministry of Science, Research and Technology, 290 pages.
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With the expansion of higher education and the 
widespread use of information and communication 
technologies, the culture of the university has 
changed rapidly. The university as a social structure 
is a set of relationships between knowledge agents 
(professors and students). This social structure is 
a cultural space that is as a set of beliefs, values, 
norms and symbols that are different from other 
strata of society and is transferred to newcomers 
in the socialization process. Narrative of Cultural 
Transformation in Iranian University: A Study of 
Strategic Actions Among Social Science Professors, 
written by Dr. Zahra Mohammadi, examines 
the evolution of university culture among social 
science professors through a qualitative method 
and grounded theory. The objective of the book is to 
study the cultural developments among professors 

Narrative of Cultural Transforma-
tion in Iranian University (Study 
of Strategic Actions of Social Sci-
ence Professors)
Review by:
Zahra Ali Nouri
Ph.D. in Persian Language and Literature
alinoorizahra@yahoo.com 

of social sciences, especially the third generation 
of professors (the generation after the information 
revolution and the reform era) as compared to the 
second generation of professors (generation after 
the Cultural Revolution) and the first generation of 
professors (before the Cultural Revolution and the 
Islamic Revolution) to explain their differences and 
arrive at a grounded theory. For this, the book deals 
with the characteristics of the three generations of 
actors and compares their views on the cultural 
components as revealed through the research 
process. Various cultural components such as 
“norms of knowledge,” “production of science and 
knowledge,” “scientific socialization,” “scientific 
interactions,” “materialism,” “knowledge market,” 
“knowledge policy,” “regulations for scientific 
promotion,” “Credentialism,” “Knowledge transfer 
and education,” and others are examined from 
the perspective of three generations of university 
professors and their views are compared. In 
response to the question of social science 
professors follow what cultural models, the culture 
of university is examined in the forms of “education 
culture,” “research culture” and “organizational 
culture”. According to the research findings of 
the book, the change in the culture of education 
from apprenticeship, character cultivation, ethical 
values and emotional interactions in the first 
generation have transformed into formal and 
long-distance interactions and reduced role of 
professors in the third generation, possibly due to 
the increase of student population and role of ICT 
in higher education. 

The culture of research has also transformed 
due to the research-oriented regulations of 
academic promotion toward an increase in the 
quantitative research activities (especially the 
number of published articles) for the professors 
to benefit from job and financial security 
resulting from scientific promotion. Although the 
policies of “scientific absorption, evaluation and 
promotion” are applied with the aim of producing 
and transferring knowledge, “abnormality of 
production and transfer of knowledge” emerge as 
a consequence of cultural change in the university. 
Organizationally, the influence of materialist 
culture and its spread among academics over 
generations has been become overwhelming 
and the resulting spread of material motivations 
has marginalized the scientific character and 
motivations within the academy.
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“Towards the virtuous university: the moral 
bases of academic” is a book written by Jon 
Nixon published by Routledge in 2008 and also 
it has been translated by Bakhtiar Shabani who 
professor of Ferdowsi university and published by 
Shahid Beheshti publication. The book has nine 
chapters which are about: “universities and society 
civil”, “university as learning”, “university as a 
deliberative space”, “truthfulness: accuracy and 
sincerity”, “respect: truthfulness and attentiveness”, 
“authenticity: courage and compassion”, 
“magnanimity: regulation self and care”, virtue 
relationship”, “virtuous   institutions”.

Towards the Virtuous University: 
the Moral Bases of Academic 
Practice *

Review by:
Zahra Lotfi
Master of philosophy
hosnalotfi88@yahoo.com

 This book sets out to define the moral bases 
of academic professionalism. it explains how 
university effects on democracy and improving 
the moral. It is helped all professors and students, 
those interested in higher education policy, 
professionalism and civil leadership.

The first three chapters develop an idea about 
changing culture of academic professionalism. 
In these chapters the writer tries to ask these 
questions: what role might the university play in 
such a world? What are its moral arguments? What 
part can academic workers play in civil society?

Chapters 4 – 7 focus on different values that 
must be practiced as a defining characteristics of 
academic professionalism. These chapters focus on 
virtues and explain them. In these chapters asked 
these questions: how do we to focus on academic 
practice? What is the meaning of these virtues?

The final two chapters are concerned with the 
relation and institutional conditions necessary 
for the development of academic professionalism 
as explained in previous chapters. In chapter 8 
seeks to imagine what professional relationships 
(including between teachers and students) might 
look like if they were assumed as a relationship 
of virtue. In chapter 9 argues about a virtuous 
institution. 

The traditions and conditions, we inherit fix 
our moral aspects. If these are wrong, we have 
to recognize at first then try to change them. 
Academic workers must accept the moral role 
towards society. the university is as a key site of 
civil society and the duty of it is that provides a civic 
space with discussion, philosophical arguments 
and analysis leading to solve problems.

Universities should look like as a place of 
learning with common purpose; what is the 
common purpose? It is developing the moral. 
Practice is the only way to be acquired these virtues. 
Academic practice is not only developmental, but 
also dialectical.

The most effective path to reach a democratic 
society is developing virtues in university among 
academic workers. 

* Nixnon Jon (2008). Towards the virtuous university: the moral bases of academic practice. Published by Routledge. New York. 
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The idea of the University of Karl Jaspers in 1946 
was published in German, and almost 80 years after 
the publication, its English version is translated 
into Persian. The book includes an introduction, 
3 sections, 9 chapters and two introductions. The 
central idea of Jaspers in Idea of the University is 
around the question of identity and necessity of the 
university within the framework of the existentialist 
philosophy and the intellectual tradition of Kant. 
By analyzing the idea and institution of the 
university and its coordinates and characteristics, 
Jaspers examines the proportion of this institution 
with the community and the government and 
explains the internal challenges of the university. 
According to Jaspers, the philosophy of the 
university’s existence in the first place is rooted 
in the fundamental desire and insatiable passion 
for knowledge. The second root of the university 

The Idea of the University

Review by:
Gholamreza Khosravi
Ph.D. student of Shahid Beheshti University
khosravereza@gmail.com

is in the requirement of the society for truth and 
educations of quality human resources. The third 
root of the university’s realization is due to the will 
and support and capitalization of the state. Hence, 
how the relationship between the university with 
the community and the government is one of 
the subjects for Jaspers to emphasize. Of course, 
here, the government also provides the possibility 
of an entity of university’s idea in the form of an 
institution, and can also be a challenge for its life 
and independence and completely destroy the 
idea of university. According to Jaspers, the most 
important task and function of the university is 
the search for truth and its protection without any 
restrictions. In this framework, he emphasizes the 
need for the independence of the university, its 
self-esteem and its self-knowledge and academic 
freedoms. However, despite many years since 
original publication of the book, it still has 
inspirational and enlightenment ideas about the 
idea of knowledge and the university, especially 
for us, the Iranians; we have recently opened the 
file of the university for a thorough theoretical 
investigation.
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After Kant wrote his three critiques and composed 
his views on history, politics, religion, and 
education, he felt it necessary to define the mission 
of the university and the faculty of philosophy in 
the move toward the enlightenment, reason, ethics, 
and freedom. Conflict of Faculties describes the 
relationship between faculties within the university 
in desirable and reasonable settings, as well as the 
relationship between the university, the state, the 
church (institution of religion), and society. The 
book endeavors to describe the existing structure 
of the current integrative institution that brings 
together scientists and students to reflect on why 

From Kant’s Conflict of Faculties 
to the Contribution of Philosophy 
in the Cultural Management of 
Iran’s Future Universities
Review by:
Reza Mahoozi
Associate Professor of Philosophy, Institute of Cul-
tural and Social Studies
mahoozi.reza@gmail.com

such an institution should not operate on the 
basis of its previous structure. In other words, 
thorough designing the structure of the university 
and giving priority to the faculty of philosophy 
and making the university independent of the 
church and the state, Kant wishes to promote this 
institution as a supporter of the Enlightenment 
and a point of departure for a new era in culture 
and civilization. The future world requires such a 
free and independent institution.

For Kant, the independence or autonomy of 
the university is in line with the independence 
and autonomy of the modern individual, the one 
who seeks everything in the world, from science, 
ethics and beauty to religion, law and politics, to 
be driven from the human basis.  The university 
has such a position; it should act as the heralder 
of the future and the forerunner of humanity, 
ethics, science and prosperity. The university 
is the space for advanced research and higher 
education. It deals with greatness and brings 
greatness to classrooms and research laboratories. 
The university should be free and independent 
to be able to achieve these goals; it requires to be 
free from external interventions to reflect on its 
internal rules and procedures. It should constantly 
act rationally and never give up research, dialogue 
and incessant search for truth. This is the central 
focus of Kantian University as expressed in 
Conflict of Faculties and its realization is to a 
great extent on the faculty of philosophy and the 
philosophy professors. In comparison to the three 
faculties of theology, law and medicine – that have 
relationships with the church, the state and the 
society and have been obedient to them so far – 
it is the faculty of philosophy that can present a 
more authentic and more real image of the future. 
In Kant’s proposal, the Faculty of Philosophy, by 
engaging the other faculties in a critical dialogue 
(conflict), can lead them to reflectively reconsider 
their foundations in their move toward rationality 
to reach a more rational and moral future. This is 
an idea that can have many lessons and messages 
in our dialogue over the function and mission of 
the university in Iran. 
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Science and Ethic in the Character of 
Mohammad Hussein Jamshidi

Mohsen Eslami
Assistant Professor of International Relations, Tarbiat Modarres University

eslami.m@modares.ac.ir

Dr. Mohammad Hussein Jamshidi was Associate 
Professor of International Relations and a prominent 
professor at the prestigious Tarbiat Modarres 
University, Iran. He worked as a professor to train 
numerous students and was successful in this field.

Born in the small city of Eglid in 1961, and 
after passing various stages of official education, he 
received his doctorate degree in political science 
from the University of Tehran in 2000. He has been 
an academic member of faculty of the International 
Relations Department of Tarbiat Modarres 
University since 2009. 

Studying at the best universities of the country 
and having the spirit of research and persistence in 
scholarship and humble and ethical in his treatment 
of students, are among the traits that made Dr. 
Jamshidi a privileged character for the scientific 

community. 
Through admirable scholarship Dr. Jamshidi has 

produced over 40 books and presented numerous 
scientific papers in different seminars and academic 
journals.

A very friendly and sincere interaction with 
academic colleagues as well as humble and ethical 
and constructive behavior toward the students 
was among the prominent characteristics of Dr. 
Jamshidi. His soul was the meeting point of an 
academic personality and an ethical and religious 
individual. 

These valuable and admirable traits, made the 
cherished memory of that humble scholar and 
teacher everlasting to his colleagues, students and 
everybody who knew him. 
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in Iran and tries to find the most suitable approach 
for avoiding the theoretical deadlocks of modern 
government in Iran. To achieve this, he seeks the 
reconstruction of jurisprudence for a possible 
overcoming over heavy resistance of jurisprudential 
tradition against the modern government and 
paving the way for party politics and rule of law in 
contemporary Iran. Fairahi’s theoretical productions 

are generally considered to be in line with those of 
the reformist Allameh Naini (1860 –1936) and other 
early twentieth-century religious constitutionalists. 
Fairahi also introduced a modernity that is in 
dialogue with tradition and defends a tradition that 
is compatible with modernity and does not block 
the path to development.

This is tribute to the Veteran Iranian film scholar 
Akbar Alemi who died of COVID-19 on Tuesday 
morning. He was 75.  Alemi was admitted to a hospital 
after he tested positive for COVID-19 after attending a 
hospital to make a documentary on Covid-19. 

Alemi was the dean of the Animation Department 
at Tehran’s Tarbiat Modares University. He helped 
develop academic cinema during the years it was about 
to fade away in the country with his TV programs 
“Other Side of the Coin”, “Seventh Art” and “Beyond 
Cinema” during the late 1980s and early 1990s. 

The Enchanted Soul, in Memory of the Akbar 
Alemi

Esmaeel Shafiee
Director and Assistant Professor at University of Art 

shafiee@art.ac.ir

Alemi was born in 1945 in Ahvaz, and was a 
graduate of cinema from the Dramatic Art College. 
He continued his studies in England and got his 
Ph.D. in cinema. He has written and translated 
many books and was active as a jury member 
of several Iranian and international film and 
animation festivals. He was also a member of the 
Academy of Persian Language and Literature. Alemi 
was one of the pioneers of documentary making in 
the country and presented modern methods in the 
documentary genre. He had also written several 
books on photography. 
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A Memorial Note for the Late Master of Ethics 
and Politics, Davood Fairahi

Dr. Davood Fairahi, a prominent professor at the 
University of Tehran, departed in fall 2020 to meet 
the almighty Maker. Fairahi was educated to the 
highest levels of the seminary in Qom and was also 
a full professor at the University of Tehran. He was a 
full-fledged academic professor and his works were 
considered excellent by academic standards, he was 
also a seminary cleric who was fluent in classical 
jurisprudence and knowledge. The late master was 
also considered to be a master and personification 
of ethics who lived a life full of love, humility and 
patience, listening to all criticisms and with an 
answerable and dialogic temperament. Fairahi 
loved Iran and the Shiite tradition and devoted his 
entire life to these concerns, without ever forgetting 
due respect toward others. To him, the fundamental 
cause of Iran’s crises could be observed in her lack 
of attention to deep thought and theorization. With 
his relentless efforts, Fairahi tried to compensate for 
such a lack so much that sometimes it seemed that 

he wanted to answer all challenges and problems 
all alone. The attempt to present a humane and 
democratic interpretation of religion together with 
the reconstruction of jurisprudence in compatibility 
with the foundations of the modern government, 
including the party and the law, was his huge step 
forward for a possible answer to the challenges 
and troubles within the existing system toward 
directing the society to modernity. Most of Fairahi’s 
research works were devoted to development 
and presentation of a rational and democratic 
interpretation of Islam. For the first time, in his 
doctoral dissertation, he considered the emergence 
of theology and authoritarian knowledge in Islamic 
civilization as a product of authoritarian regimes 
and argued for the separation of authoritarianism 
from religion and religious sciences. He continued 
this line of argument in all his subsequent theoretical 
endeavors and researches. In his later works, Fairahi 
focused on the modern government and its crises 
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Seyed Hadi Khosroshahi, a clergy scholar and 
politician and former ambassador of Iran to the 
Vatican and the head of the Islamic consular office 
of the Islamic Republic of Iran in Egypt, who 
died in the aftermath of the Corona virus in the 
Daneshvarian Hospital, Tehran in February 27, 
2020. Professor Seyed Hadi Khosroshahi was the 
son of Ayatollah Seyed Morteza Khosroshahi, a 
great scholars and jurisprudence of his time, and 
was born in Tabriz in a family of adorned religious 
and jurisprudence. He started his studies first 
in Tabriz and then traveled to the city of Qom to 
attend seminary and finish his religious studies. His 
activity in the field of culture and thought positioned 
him at the early youth age as a pioneer in the press 
and publications. Qom's leadership. Professor 
Khosroshahi was a benevolent and sympathetic 
scholar who spent more than 60 years of his fruitful 
life to study, research, compilation, and collection, 
annotation, and documentation of various religious 
and historical texts and resources. In this path, he 

To the Memory of Master Khosroshahi, the 
Active Guardian of Culture

Hojatollah Joudaki
Researcher in history and translator 

judaki2002@yahoo.com

had continuous activity in analysis and pursuit of 
the idea of Iran and Islam as well as enlightenment 
and protection of Islamic thought. He vigorously 
and persistently communicated with the thinkers 
and the press of the Islamic as well as those of the 
Western world. That late, along with the years of 
study, research, investigation, and compilation, and 
doing many cultural and political activities, played 
a very important role in introducing the newly 
emerging intellectual and clerical personalities. 
Master Khosroshahi has published numerous works 
in Persian and Arabic, as well as writing hundreds 
of articles for journals and magazines of the Muslim 
world. Over 80 volumes of his books together with 
120 other books that were either edited or compiled 
by him are published in Iran, Italy or Egypt and 
are available to everybody. has been published and 
published. The kind, lovely and conscious soul 
of the master will rest in peace and his name and 
intellectual achievements will eternally light the 
human path.
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Ethical and Cultural Requirements of Science 
and Education in the Iranian Academic System
Discussion with Khosrow Bagheri  

Khosrow Bagheri, has a doctoral degree in 
philosophy of education from the University of 
New South Wales. He is the professor of the social 
philosophical foundations group at the University 
of Tehran and a researcher and prominent theorist 
in the philosophy of education. He has published 
numerous works on such themes as subjects as 
philosophy of science and religious knowledge in 
this issue of University Today, Dr. Khosrow Bagheri, 
has answered questions about “ethical requirements 
of science and culture in Iranian academic education 
system.” This short interview contains informative 
points about the current situation of science and 
ethics and culture and knowledge of scholarship 
at the universities of Iran with a critical and 
problematic approach. The questions of University 
Today are as follows: What is the relationship 

between science and ethics and cultural virtue 
in the university institution? What are the moral 
requirements of knowledge in functional relations 
of the university? What are the scientific and ethical 
requirements of the professors as embodiment of 
the university? What are the consequences of the 
cultural and moral gap between professors and 
students? How can we portray a contemporary 
picture of the ethical and scientific landscape of 
the university atmosphere? What are the methods 
for reviving ethical principles in the science and 
cultural space of the university as well as in the 
relationship between professors and students?
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The role of the students including the 
consideration of the current divisions of students 
to the generations of (Y) and (Z), is primarily 
based on the use of communication technologies 
and special cultural characteristics. The generation 
Y, “Millennium-Generation”, and the generation 
Z, “the click generation” are distinctive in their 
widespread and extreme use of information and 
communication technologies, reliance on personal 
experiences, extra-material needs, superfluous 
skills, as well as continuous presence in such social 
network as Twitter, Instagram and Telegram. These 
generations are known by their emphasis on live-
experiences, relativism, uncertainty, and opposition 
to grand narratives. 

In a sense, the current generations of student 
are cultural generations of students with culture 
as defined not in its elite meanings but something 
ordinary and cool. For such a student, formal 
education “is something like an old museum that is 
cool but boring. The entrance of these generations to 
the university, who carry different tastes and views 
on the world, requires a change in strategies and 
attitudes to the “cultural issues” at the university. 

The idea of creating “cultural university” requires 
such turns as the adoption of “soft strategies”, 
providing the possibility of dialogue, the experience 
of the university as entertaining, openness to other 
disciplines as well as creating new interdisciplinary 
fields.

Steps Toward the Beautiful and Proud University 

Ali Zakavati
Academic Board of Kharazmi University

zekavati@chmail.ir

Ethics and the law are the final arbitrators of 
conflicts. Moral matters can be studied in the 
abstract form and in the axis of human activity and 
in practical and concrete matters they conflict in 
the ethics. Epistemological beliefs, determine the 
actions, structure and elements, and management 
aspects of the university (according to internal 
and external efficiency rules). The beautiful and 
resilient university is a facilitating and enabling 
university that can manage this complex situation 
with the cooperation of all active members 

Establishing a proper management that eagerly 
adheres to the order, justice, culture and moral 
and social responsibility of the university and 
actively and fairly aligns with the idea of service 
as work and not as power. But eruption of 
conflicts naturally happens. There should always 
be professional lawyers and jurors and Central 
Board of Trustees for a fair and efficient solution 
to conflicts. They can offer services in four 
steps to the country. The first step which in the 
minimal one, is about the rights of individuals at 
universities. The next step is to establish and apply 
an idea of justice for development and expansion 
of guidelines and orders. The third step is culture, 
a step that should be considered as a prior 
task in universities. The ombudsman provides 
appropriate academic criteria. Both in theory and 
practice, the individuals should prove that they are 
really providing “generating services”. If a person 
from the faculty, the staff, or the students, losses 
due to lack of notification or because of disorder 
in circulation of information, all actors will pay 
attention to the fact that ethically, ignorance is 
not an excuse for overlooking the duties and 
responsibilities.
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On the Necessity of “Cultural Turn” in Policies 
of University 
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In this paper, I first refer to the concept of “cultural 
turn” and its main meaning, and then it will be 
referred to the two concepts of “university culture” 
and “cultural university”. Following this, with the 
arrival of generations Y and Z to the university, there 
is an attempt to define the policy implications of 
the cultural university, that includes such elements 
as cultural branding, facilitating dialogic space, 
adopting interdisciplinary approaches, avoiding 
technicality, application of digital technologies, 
and building upon the Humboldtian idea of the 
university as a “critical institution”. 

These policy  -related emphases are mainly in 
response to the formation of global and academic 
culture as well as the arrival of new generation of 
students to the university, who has a distinctive 
lifestyle, thinking approach, and cultural values 
as compared to previous generations. Relying on 
culture or “cultural turn” has emerged in response 
to technical, rationalist and dominant approaches 
to the production of science. In short, the rationalist 

approach considers scientific knowledge for merely 
rational, single-dimensional and free of social 
and cultural interests and tendencies. This idea of 
interest in domination over objects is presented by 
Jurgen Habermas. In contrast, culturally-oriented 
approach considers science as a socio-cultural 
activity that has strong links with the social-cultural 
values. In other words, the idea of the cultural turn 
is based on the university and academic culture 
as an important center for production academic 
discourse is simultaneously affecting and affected 
by the general society. 

Generally, the cultural components in our 
universities are reduced to cultural affairs or extra-
curricular services, and in the academic bureaucratic 
hierarchy, are considered as secondary affairs. 
According to the idea of cultural turn, however, 
the university is primarily a cultural institution. In 
other words, reconsidering the role and importance 
of culture in university and academic studies has an 
undeniable necessity. 
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traditional authority. Loyalty and personal and 
religious loyalty to leaders and their accepted values 
form the basis of political and cultural actions in 
this discourse. In such a discourse, there is less 
room for individualism, criticism, intellectual 
rivalry, pluralism, and the democratic way of life. 
In contrast, obedience, submission, silence, and 
passivity are further cultivated in this discourse. 
Ideological traditionalism as a dominant discourse 
is increasingly confronted with the processes of 
globalization in the fields of economics, culture, and 
communication (which have emerged internally 
in the context of the pressures and forces of 
democratization), and this confrontation is one of 
the main axes. They constitute the current conflicts 
and conflicts in the society and the political and 
cultural system of Iran.

According to the present article, the 
confrontation of authoritarian and pluralistic 
views on cultural policies and policy-making has 
led to the creation of intellectual gaps and the lack 
of dialogue between the rule of policymakers and 
activists in the social arena. This gap and lack of 
dialogue can penetrate the destructive effects in 
the country’s cultural scene and even at other levels 
and arenas. This non-dialogue and the creation of 
a rift between the cultural government and some 
of the actors will have sometimes irreparable and 
sometimes irreparable consequences. Dialogue 
creates harmony and growth between different 
social groups and the government, and its cessation 
or closure causes divisions and conflicts.

Gaps in Cultural Policies Lifestyle of Higher 
Education Students

Leila Bagheri
Ph.D. in Cultural Policy 

lbsociology@yahoo.com

In this paper, based on some questions about 
cultural policy-making patterns and objectives 
in the higher education system and its policy 
and functional models, and using the available 
evidences and documents, the issue of why and 
how to inefficient cultural policy making of 
lifestyle in university spaces have been studied 
and some important variables affecting the 
determination of policies and orientations of these 

policy approaches have been explained. Factors 
such as lifestyle differentiation in universities, 
disciplines and departments according to different 
cultures and environments common in them, 
cultural diversities (ethnic, geographical, religious 
diversity, etc.) The lifestyle of students’ families 
and their utilization of economic and cultural 
capitals, as factors affecting the type of lifestyle are 
notable examples among these. The results of this 
study indicate that in each of the studied factors, 
there are significant gaps and differences between 
cultural policy goals and approaches in universities 
and cultural realities in student communities. 
This means that cultural policies adopted and 
implemented in academic and student spaces have 
not had a rational orientation and appropriate 
efficiency in this social and cultural sphere. At 
the end of this paper, some suggestions have been 
provided for cultural policy making in universities 
with regard to their cultural and social diversity 
and pluralities on the one hand and the necessities 
of Islamic religious unity and maintaining cultural 
cohesion of university spaces on the other hand.
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Foundations and Causes of failure of Cultural 
Policies in Iranian Universities
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The policies and policies of the Islamic Republic of 
Iran can be defined and considered at three levels.

First, the theoretical level of these policies, which 
are based on the ideology of nation-building and by 
determining the real needs and rights of individuals 
across social strata and classes, monopolize the 
control, production and distribution of all cultural 
goods and cultural intellectual production. Based 
on this cultural map, it shapes and shapes the 
community based on its desired presuppositions. 
In general, we can distinguish between two types 
of policies and cultural policies. The first type 
focuses on governance, from top to bottom, shaping 
the culture of the people based on the desired 
assumptions of governance, and the second type 
is pluralistic, diverse and participatory with the 
presence of different social classes, which may be 
related to cultural policies both theoretically and 
practically. Do not have an agreement.

The second level is the method of implementing 
cultural policy-making, which deals mostly with 
the method of persuading the government as well 
as distributing the desired cultural products of the 

government. However, the interviewees sometimes 
expressed dissatisfaction with this issue.

Level 3: Socialization of cultural policies by 
the target community, which according to data 
collection techniques, not only has not been 
socialized and internalized, but has not even been 
welcomed.

Cultural policies and their mechanisms are a 
kind of conservative ideology that is composed of 
the discourse of ideological traditionalism. In this 
discourse, the Islamic tradition became an ideology 
as a solution to the problems of society and the 
modern age. Overall, this discourse was the product 
of the pressures of modern society and the decline 
of traditional society, which created a sense of 
fear and insecurity among traditional classes. This 
discourse itself is composed of various elements 
such as Shiite political theory, some aspects of 
traditional patrimonialism, some elements of 
modernism (parliamentarism), a kind of populism 
and charismatic authority. The ideological 
traditionalism of the modern world has regarded 
the democratic way of life as the main enemy and 
has attacked various manifestations of Western 
modernity. This discourse has been particularly 
at odds with pluralism, civil society, liberalism, 
the Western Enlightenment tradition, and Iranian 
nationalism, emphasizing leadership, social and 
moral discipline, traditional values, political elitism, 
and cultural control. The discourse of ideological 
traditionalism has two main tendencies within it. 
This period revived and renewed traditionalism 
as the dominant ideology over modern ideologies. 
In this case, political and cultural life and actions 
are determined within the discourse of ideological 
traditionalism. The system of the Islamic Republic 
was formed on the basis of the charismatic-
traditional authority of Imam Khomeini. After 
the adoption of the constitution, a combination of 
charismatic and traditional authority was created in 
the institution of Velayat-e-Faqih (Guardianship of 
the Islamic Jurist). 

Overall, the ideological traditionalist discourse 
has sought to create obedient subjects for 
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In this short article, I start by introducing the 
educational role of the university as a modern 
institution. Then I expressed the differences in 
this role with the role of traditional institutions 
such as family and school. Through comparing 
these differences, I have shown that the most 
important feature of education at the university is 
the conversion of human beings into free subjects. 
The free subjects that the modern university 
defends and strives, and then expands the fields of 
their participation. I have shown that one of those 
areas that students can work as free subjects, is the 
cultural domain. The arena of cultural activity is 
the arena that students can interact, and affect each 
other. An attempt to maintain this arena is among 
the fundamental duties of the cultural and social 
deputy of the Ministry of Science, Research and 
Technology. In this article, I have put this question 

Cultural Production and Consumption 
of Students in University: A Critical 
Consideration 

Reza Samim 
Assistant Professor of Sociology at the Institute of Cultural and Social Studies
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that, given the state of production and cultural 
consumption of students over the past ten years, 
can it be said that this deputy is has been successful 
in realization of such a mission? In the middle of the 
writing, I have talked about the growing migration 
of student to the virtual world, that in is the result of 
the closure of the cultural spaces in the university. 
I referred to this as a sign of unsuccessfulness of 
the deputy of culture in defending the freedom of 
student cultural activities. In the end, I have also 
provided a solution that, according to which cultural 
and social support, can affect the task of defending 
freedom and political support and rights from 
student cultural freedom activities in universities. 
At the end, the revival of this task was the only 
way to sustain the life of the deputy in the central 
education management structure in contemporary 
Iran.
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Reference groups are a source of inspiration 
for the formation of attitudes, evaluations and 
behaviors of individuals and are a reference for 
the acquisition of norms, goals and models for 
assimilation, and also is a great venue towards 
socialization and identification. They cling to 
it. But in recent decades, the authority of role 
models among the younger generation - especially 
students - has changed; Thus, authority has shifted 
from macro, ideal, and general patterns to micro-, 
case-by-case, pluralistic, and diverse authorities, 
and consequently, the former authority on 
indigenous reference groups such as family 
(parents), university professors, successful groups, 
and Cultural, religious, etc. personalities were 
concentrated, which was vertical in terms of age 
and experience. Today, it has faced rotation and 
transformation, towards non-indigenous reference 
groups and at the horizontal level (with peer groups 
and intergenerational groups). Based on this, 
the present article uses an analytical-descriptive 

Searching for Reference Groups of 
Iranian Students 

method in an attempt to answer the question that 
what factors today affect the selection of the reference 
group or in other words “authority search” by young 
people and especially students? Analysis of recent 
studies suggests that the transition from tradition 
to modernity, the advent of technology, the speed 
of information exchange, advertising, the blurring 
of boundaries between people through the media 
(in other words, the elimination of time and space, 
as Anthony Giddens puts it) and awareness With 
regard to new trends and tastes among celebrities, 
emerging currents and false propaganda, the type 
of awareness and items of choice among the new 
generation has increased and diversified towards 
the selection of authority patterns, and what plays a 
role in further promoting these patterns is domestic 
media. And external, are the social networks of 
emerging currents and mysticism, and so on. As 
a result, today we are faced with new patterns in 
the authority of new generations that are different 
from the patterns of the past. In other words, we see 
features such as “authority within the generation”, 
“fluidity, constant and temporary variability”, 
“digitalization”, “modernization and externalization 
of patterns”, “preference of everyday needs and 
values in accordance with ideals”. Therefore, the 
existence of cultural and social policy in this area 
is of great importance; Because during this cultural 
conflict, the foreign competitor always tries to 
fill in the gaps according to its values and desires 
by identifying internal issues and problems, and 
therefore the lack of cultural planning makes the 
conditions easier for competitors to operate and the 
arena. It is given to him, and in such circumstances, 
talking about “cultural aggression” is not so relevant, 
but it is a matter of being busy and providing space 
and space to others; Therefore, by adopting policies 
and cultural planning in accordance with Islamic-
Iranian values, passivity and neutrality towards the 
social and cultural arena of the country should be 
strictly avoided.
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The zeal for producing research papers, has 
become a major priority in many higher education 
institutes in Iran and around the globe. Along with 
that, different measures have been developed to 
control the quality of the scientific products. These 
measures are used to indicate journal rankings and 
include certain criteria such as Impact Factor (IF), 
etc. However, one key question is that what is the 
relation between the growing number of published 
papers and the qualitative enhancement of research 
activities in universities in Iran. In this note, I am 
arguing that when PhD programs started in some 
universities in Iran, every student had to publish 
a paper in a prestigious journal, based on his/ her 
research to get permission to defend. However, after 
a decade, the faculties became more self- confidence 
to judge the quality of their students’ research and at 
the same time, the Ministry of Science encouraged 
high-ranking universities and scientific societies 
in Iran, to establish research journals and facilitate 

Research Paper Substitutes Wisdom!
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the students’ graduation process. Nevertheless, 
publishing papers in English became a norm and a 
tradition for PhD students to get permission for their 
defenses and at the same time, the number of doctoral 
students grew out of proportion! As consequence of 
this trend, many clandestine institutions operated 
illegally to write papers and publish them in various 
journals with different required indexing. This paved 
the way for shaping a new phenomenon as “scientific 
cheating” that emerged as result of quantitative 
approach to a qualitative matter. I believe that there 
were many alarming evidences to review these 
policies regarding doctoral students. The Covid-19 
pandemic could be an opportunity to review this 
matter and make reasonable changes accordingly.    



Theoretical Limitations 
of Human Capital 
Theory in Re-Organizing 
an Ideal Higher 
Education Society
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Having acknowledged the importance and 
contribution of higher education in achieving 
economic growth, the human capital theory has 
played a crucial role in the introduction and 
effectiveness of higher education in the development 
process. Human capital development theory is based 

upon utilitarianism; and depending on underlying 
assumptions and ideas such as economic man 
(or Homo Economicus), market sovereignty, and 
economic rationality (cost-benefit analysis). Such 
a theory, has overwhelmed the economic policy 
and approach to the whole social realm, including 
higher education. Human capital theory suffers 
from the same reductionist view and shortcomings 
of utilitarianism such as its limited focus on utility, 
reducing man to self-interested and profit-seeking 
subject (or Homo Economicus), believing in the 
mere competency of free and competitive market, 
ignoring interpersonal differences, distributive and 
redistributive issues, social goals, and collective 
values. Therefore, the application of human capital 
theory in higher education does not have sufficient 
theoretical efficacy to offer a comprehensive and 
multi-dimensional image of the higher education 
system in the development process. First of all, 
reconsidering and ideal re-organization of higher 
education society needs another development 
theory, or more precisely, different political and 
normative thinking and reasoning. An alternative 
development theory that due to its powerful 
underlying political and philosophical thought, 
overcomes the shortcomings of utilitarianism. 
Thus, in addition to taking into account economic 
functions and opportunities of higher education, it 
also addresses the other key and neglected functions 
of higher education in the development process.

Declining the University 

Mohammad Bagher Tajeddin
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“The University” is a collection of structures, 
laws, regulations, activities, actions and attempts of 
students, lecturers, professors, staffs, deans, alumni, 
etc., in two intra- and extra-academic networks. 
When such a collection ceases to serve the expansion 
of basic knowledge and research, and instead servers 

the political, ideological, economic and commercial 
goals we can  say it has started a form of decay and 
deterioration. This is when the institution starts 
strange functional turns to sell degree, identity, 
entertainment and leisure. This is when the both 
the actors and the structure of the university has 
started destroying the and decaying the university 
both internally and externally. In such a situation, 
the university that has been programmed to educate 
elites and to prepare the grounds for a wise solution 
of social problems, now is transformed into a center 
for mass accumulation of dangling academics 
who are carrying a degree and are searching for a 
prestigious position in offices. Although tired and 
overwhelmed, these dangling academics cannot 
locate themselves in any classes of the society while 
they demand maximum resources and facilities. 
Therefore, the joblessness of the educated people 
become a pressing problem for the society. They 
are not simple jobless; they are upset and frustrated 
people who have no incentive to move and cannot 
find a way for themselves. Therefore, the declining 
university is when there is a university but as yet 
another problem to the society. 
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Each of us has a variety of lived experiences with 
university with different  understandings about it. 
In the words of Rumi, “Every one became my friend 
by his own idea” One takes the university as merely 
the place of education and transfer of knowledge 
and the other as a place for research, others assume 
it as a meaning making organization and for some 
it is meeting space of knowledge and wisdom and 
culture. But the university is all of these and none of 
these. The image of university far supersedes theses. 

The nature and fate of the university and culture 
in the predigital world had its own rules and 
requirements. In the digital world, these rules will 
be different. The world is now open to fundamental 
changes and interactions, behaviors, and social 
capital are transformed in a world that is governed 
by cyberspace rules. Therefore, with the emergence 
of cyberspace, comprehensive and fundamental 
evolution occurs in all aspects of human life from 
education to politics and ethics and trade and 
law and scientific institutions. Also, cyberspace 
can change our problems and help to evolve our 
knowledge, identity, religion and, culture and 
prior to all of these, it will make changes in human 

Future Requirements of Cyberspace in 
Cultural Policy
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epistemology and ontology. University and culture 
are also not safe havens in this transformation. 
Technology is general, and virtual spaces in 
particular, are not dangerous in themselves. Even 
if there are emerging threats, through knowledge 
and wisdom it is possible to turn threats into 
opportunities. The basic question of this research 
is to know what are the requirements of cultural 
policy in cyberspace? The achievements of this 
research include: One, the cyberspace has changed 
the mode of being in the world and this change 
should not be eliminated to politics, psychology, 
etc. Second. Next, the serious and overwhelming 
emergence of cyberspace, has digitized even the 
predigital world. Because it is the mind that makes 
the world meaningful to us, and the digital mind 
thinks according to digital categories. Third, 
with the lack of effective policy and management 
insights, cyberspace in the future can lead to the 
following cultural consequences: elimination of 
the authority, cultural immanence, reduction of 
common mental landscapes, authenticity of non-
original cultural affairs.
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This paper calls for a reconsideration of higher 
education and universities to check if they are 
passing the test of Covid-19. After arguing for 
the necessity of such a reconsideration through 
comparisons with other active institutions of the 
society, a distinction is introduced between internal 
and external tests, two sets of tests that can examine 
the internal integration and external relevance of the 
higher education system.  

As for the internal test, the paper claims 
universities have lost their integration and failed 
to accomplish their educational and research 
missions during the Covid lockdown time. A set 
of technological tools were available to universities 
both at the institutional and public level, convenient 
for implementation and organization of practical 
virtual learning environments. Despite this, not 
only the universities lacked managerial skills for 
deployment of these facilities but also the academic 

Higher Education Through the Pandemic Test 
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staff simply preferred to postpone their teaching 
duties to a more convenient situation. It is true that 
some high-quality classes were organized but they 
were the results of individual endeavors and cannot 
represent the university or higher education system. 
According to the paper, the universities lagged far 
behind the schools at least in organizing virtual 
classes. 

As for the external test, the universities were the 
main absent institutions in the general endeavor 
for building a solution for the Covid-19 crisis. 
The universities, the paper argues, have lost both 
their social foundations and connections through 
time and now they neither can recognize the real 
questions nor can develop solutions for social and 
existential problems. 

As for the solution, the paper suggests the 
university to start small but smart practices in 
communication with the society. The university 
professors should develop communicative skills 
to start a genuine dialogue with real and social 
communities. The office of public relations of 
universities are also suggested to develop a more active 
approach in provision of facilities and development 
of staff skills for a more communicative higher 
education system and creation of a university that 
actively redefines its rigid bureaucracies and engages 
in a critical and open dialogue with different social 
ecologies as the people, economy, media, industry 
and the general population. Such a university would 
be a more responsible and university and would 
actively participate in collective endeavors to tackle 
real social challenges. 
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Once used to be the place of the cultural elite, 
Iranian university resembles an academic degree 
manufacture today. Although such a university can 
prepare well-trained physicians and engineers from 

among the mass of graduates, it barely undertakes 
its cultural function to protect the national 
consciousness and culture besides to enrich the high 
culture through research and reflection about Iran 
and cultivate responsible elites. Does our university 
take responsibility for high culture and national 
values? Does it recognize its duty to cultivate cultural 
elites prepared with self-consciousness critical minds 
about the national history, culture, and heritage 
characterizing them as members of a specific 
nation in world history? Is it truly concerned with 
educating consciously responsible with professional 
morality and citizenry values? Answering these 
questions could determine the future directions, 
whether it would be toward an institutional reform 
or preservation of the status-quo.



science and scientific communities over political 
and grammatical interventions in the form of 
political and emergency programs of the ideological 
development of science. Throughout the years when 
science development programs were applied in Iran, 
the “science production”, although it was slightly 
expanded, but the civilian foundations did not 
strengthen Iranian institutions and communities, 
and the quality of science and scientific standards 
were damaged. The authors of this article are aware 

of the historical, political and economic constraints 
of science and scientific communities in Iran, 
however, it is believed that scientific associations 
as civilian institutions represent their professional 
professions from other formal institutions of 
science (universities). Therefore, it is expected to 
be able to play their professional and ethical role. 
In these difficult conditions, they are responsible for 
protecting their profession and their professionals.

Understanding Inter-
national Migration in 
the Context of Higher 
Education

Saideh Saidi
Assistant Professor of Anthropology Institute of 

Cultural and Social Studies

saidi@iscs.ac.ir

hand, both Emigration and Immigration have 
been intensified through universities. According 
to development studies, there is a widespread 
tendency among sending countries to maintain a 
comprehensive and sustainable relationship with 
elite members of the diaspora therefore nowadays 
transnational approaches to migration are very 
welcomed. Migration become a lived experience 
for many Iranian in the last decades. There is a 
widespread desire among educated Iranians to 
emigrate which is caused by massification of higher 
education in the last three decades. Lack of access to 
proper workplace, intense gap between the amount 
and qualification of university graduates with 
labor market demands, role of telecommunication 
in accessibility of opportunities worldwide, gender 
inequality in distribution of resources intensify the 
desire for emigration. There is an urgent need for 
policy making organizations to become aware of 
the power of the mobility continuum in circulation 
of human capital. If this continuum only works 
unilateral it causes a massive loss for the origin. As 
far as sending countries invest in circulation of this 
continuum, they succeed to intensify the human 
capital.

International migration as a social phenomenon 
has an important impact upon national 
development. When we discuss migration in the 
context of higher education it produces various 
dimension. Migration led research to the area of 
internationalization of higher education especially 
in terms of international students. On the other 
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A Critical Approach 
to the Policy-Making 
of the Islamization of 
the Humanitie

 Samane Bayrami
 Ph.D. in Cultural Policy

samanebayrami@yahoo.com

The Islamic Revolution of Iran caused fundamental 
changes in Iranian society. Independence, freedom 
and the Islamic Republic as the main slogan of the 
people in the revolutionary struggles influenced 
on the field of science. The people and the 
revolutionary elite demanded the independence 

of the humanities from the Western content. 
Following the revolutionary atmosphere, the 
theory of Islamic humanities was proposed. This 
theory was faced with fundamental challenges 
such as the lack of a clear definition of this theory, 
the challenge of inefficiency, attention to formal 
matters, ignoring the social context in the design 
of the theory. In order to play an effective role 
in the scientific community, this theory must 
first diagnosis the current situation in Islamic 
universities. In the policy-making Islamization 
of the humanities must consider the new global 
developments such as the globalization and 
development of communication and information 
technology. The development of interdisciplinary 
studies plays an important role in the development 
of the humanities. Interdisciplinary studies can 
make the link between the humanities and the 
Islamic sciences. Continuous review of academic 
disciplines and revision of the University 
Curriculum Planning will make the policy of 
Islamization of humanities dynamic. Scientific 
societies can also strengthen dialogue and 
theorizing in the Islamic Humanities. But achieving 
the desired goals depends on the agreement and 
acceptance by the scientific community and 
Academician academics.

Scientific Associations 
and Science Ethics

Seyyed Ayatollah Mirzaee
Sociologist and researcher in the Institute of Humanities and 
Cultural Studies

ayatmir@ihcs.ac.ir

Masoumeh Qarakhani
Sociologist and faculty member of Allameh Tabatabaee University

qarakhanim@gmail.com

Scientific associations as civil institutions, play 
an important role in scientific and professional 
activities of the scientific process. Therefore, many 
social responsibilities in scientific communities are 
for protecting their professions. In a sociological 
approach, the science development of social and 
spontaneous phenomenon, and this feature comes 
from the social nature of science and returns 
to the needs and motives of actors from the 
one-way historical and social openings of each 
community. Therefore, science development is 
not possible regardless of the historical and social 
environment of science as well as civil nature 
and free science. Although one of the indicators 
of science development is a bit of scientific civil 
society, this is not enough, but also related to 
the quality of science. And for this purpose, the 
role and functionality of professional scientific 
communities are to be determined. The social 
and civil nature of science means the sensitivity of 
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Reflections on University Activism and Directing 
Human and Social Capital Toward Developmental 
Goals

Zeinab Sadughi 
Ph.D. in Cultural Policy

z.sadughi23@gmail.com

The realization of sustainable development requires 
the adoption of a comprehensive definition for the 
concept of development. In such a way that today 
in the form of sustainability concept, it has been 
considered beyond economic and environmental 
development, social and cultural development. 
Obviously, development of development requires 
capital, and although economic and financial, 
physical, geographical, research, etc. is considered 
important. However, today humans and human 
relations are centered as a driving engine. In the 
area of social and cultural development, "human 
capital" and "social capital" are two interrelated 
concepts. This means that development does not 
occur, unless the personality of individuals is 
organized in accordance with the human values 
and the interaction of human beings in a desirable 

and human path. But here a question is raised about 
the promotion of human and social capital. More 
specifically, what institutions of the accumulation 
of this form are considered to be considered? In 
this paper, education is introduced as the key factor 
for capital accumulation. It is assumed that makes 
the change of insight, attitude and behavior of 
individuals possible. This is the way human capital 
is transferred from one generation to the next one. 
University also shapes new norms and develops 
them. In this regard, educational institutions, 
including schools, and in particular universities 
play an important role in sustainable development. 
Except for the task of teaching specialized skills to 
students, universities provide opportunities for 
higher levels of learning, create value for social 
and human relations and accumulate social capital 
among students, and in a broader level, for the 
whole society. This means that the university 
also has a cultural social character. In this paper, 
while addressing the role of the university in 
accumulation and promotion of human and 
social capital, the priority of this issue has been 
addressed in Iran’s universities. Based on evidence 
and statistics, Iranian society generally and, the 
academic community in particular, experienced 
a marked reduction in human and social capital. 
At the end of the paper, some suggestions are 
provided for advancing the subject of human and 
social capital through academic activism.
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Cultural Narrative of the Academic Space in 
Pakistan (During 1977 – 1985)

Ghulam Hussain Abiri
Researcher and retired faculty member

gh_abiri@azad.ac.ir 

This paper is going to remind in brief the 
bio-academics & AERC during 1977 – 
1985, when I study as a research student. 

The main focus was on the action & reaction of 
professors, to the question raised between us. No 

doubt that this insinuates in the mind of the reader 
with my personal experience in Iranian university 
before and after the Settlement of Islamic republic.

My experience shows that Pakistan University 
is more oriented toward western culture, while 
it encompasses, Islamic symbolical. Also, Big 
differences find between two nation with similar 
cultures. Readers will face the main challenges that 
Universities create in Social-economic behavior of 
the nations. No doubt that bio-academic Behavior 
has an important rule to solve the problems, a 
nation face in transition to modern societies.

The short coming of the paper is the time 
period I studied and the Present situation which 
e-learning has changed the climates of the 
University as a Whole.
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In this essay, we will do a concise and passing 
review on the impact and influence of the 
university and culture and the interactive role of 
these two on the society. From this perspective, 
the university is important because it is an 
autonomous institution that can affect culture. 
That two factors of university and culture affect 
the ethics and professional behavior of society. 

It is not somehow true that they say universities 
nude kings. Perhaps universities could best be 
described by needle metaphor. As the needle 
makes dresses for all, but it does not have a dress 
itself. Similarly, the university rules everywhere in 
culture and society. This governance is performed 
though logic and reasoning and not force and 
power. As a result, we cannot imagine an ending 
to the university and culture. History shows that 
culture and university are very much like a river 
that open their way in the society and create an 
ideal ground for life. Although we cannot claim 
that they turn all vices to virtue and all wrongs to 
rights overnight, but they propagate the culture of 
problem solution and deep thinking. And surely in 
this realm, such concepts as humanity, knowledge, 
education, culture and society, find pivotal 
positions. Different behaviors, practices, and ideas 
emerge out of these discussions, and, of course, the 
emergence of such fields in research spaces happen 
only when the university is independent. Because 
it is at an independent and non-political university 
that a true dialogue about the social world and the 
science and philosophy becomes possible.



The Knot of culture in the 
Experience of Academic 
Practice in Iran

 Meysam Sefidkhosh
Faculty Member of Shahid Behshti University

m_sefidkhosh@sbu.ac.ir

The massification of universities in Iran has been to some 
extent a result of the wave of massification of universities 
in Europe and the United States, but it also has very 
important domestic contexts. This article focuses on 
one of the main internal contexts of this issue and tries 
to identify this phenomenon and its consequences by 
providing its connection with “culture” and “education”. 
I refer to this element as a kind of knot because I believe 
that it could not have played an effective role if it had not 
mattered as an important unopened node. It seems that 
the discovery of a certain gesture called the academic 
gesture is not only the product of a desire for social 
mobility and improvement of living conditions, but also 
of the sublime desire toward being established in what 
we call the “cultured world”. This is to an extent that is 
certain points, the academic person, sacrifices his or her 
real economic and living conditions. By highlighting the 
difference between value meaning and neutral meaning 
of the concept of culture and by introducing a situation 
called “world of culture”, this article tries to reveal a layer 
of academic action in Iran.

University Activism in the Light of Answering, 
Questioning and Problematizing

 Ahmad Bani Asadi
Ph.D. student in Philosophy of Education, Tarbiat 

Modares University

a.banyasaday@modares.ac.ir

Concerns about the decline of the humanities in 
the university system and Iranian society have no 
ending. Therefore, it does not seem possible to expect 
a favorable idea from the university, at least as long 
as the technical knowledge has dominance over the 
institution of knowledge. On the other hand, there is 

considerable evidence that as soon as the university 
answers the technical questions of the society, as if it 
fully fulfills its mission and no more efficient ideas are 
sought from the university. Perhaps this is why there is 
no comprehensive effort to be made about the meaning 
and mission of the university institution, and it seems 
that we have become somewhat indolent in thinking 
about the university. In other words, the university, in 
addition to being accountable, can be, a questioning 
and often problematizing institution. In this article, an 
attempt is made to explain the three main dimensions 
of a desirable university, which will be referred to as 
an active university, with a transcendental outlook. In 
short, this paper seeks to open a new horizon for what 
university means. Our collaborator in this regard is, 
above all, the story of Socrates, who did not dream of 
neglecting the Athenians, and also, Kant, who cleverly 
and brilliantly presented us with a new path in the quest 
on the meaning of the university.
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The Need for Rethinking the Philosophy and 
Idea of University

Musa Akrami
Professor of Philosophy

musa.akrami@gmail.com

In the last few years, in addition to the faculty 
members of institutions whose research on academic 
culture is one of their duties, a number of other 
professors in various fields, including sociology, 
anthropology and philosophy, have expressed their 
concerns in the field of academic culture. They have 
published many books, articles, and interviews, as 
well as the holding of specialized conferences, so 
that it can be claimed that Iran probably has the first 
place in this field. In parallel with this increasing 
attention to various aspects of university culture, 
we are facing an increase in corruption in university 
education, so that today most indicators related to 
various aspects of university culture show that our 
universities are facing a crisis that may soon affect 
the university institution in the country. Dangerous 
deadlocks and bankruptcies. This parallelism 
between the growth of academic corruption and 
the attention to university culture and its pathology 
has been pointed out by a number of sympathizers, 
on the one hand, as indicating the existence of 
a crisis and, on the other hand, as a blessing in 

disguise. In connection with such a situation, one 
may ask whether this pathology ultimately leads to 
the correct diagnosis of the disease of the higher 
education institution and, ultimately, its treatment 
or not? 

Democratic independence based on democracy 
in the administration of the university and equal 
access to its facilities for students and professors 
should also be considered as the foundation of any 
efficient university system in which corruption 
cannot find its way. In this university system, it is 
ultimately the true competence that comes first. 
Those professors of philosophy who are concerned 
about the health of the university should stand up to 
explain as accurately as possible the independence 
and democracy of the university and try to 
accurately diagnose the disease of the university 
and the cause of this disease. 

Keywords: Philosophy of University, Idea of 
University, University Corruption, Humboldt’s 
University Model, University Independence
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Fundamental Approach to University 
Transformation

 Shahindokht Kharazmi 
Pioneering Master Public Relations

kharazmipu@gmail.com

The present article is a systematic attempt to 
provide a solution to move from the status quo 
to the future university. The main focus is on the 
method of dealing with the subject. The discussion 
within the framework of the introduction of 
several approaches is designed. The main purpose 
of this article is to show what kind of approach 
can be applied. It seems that in accordance with 
the situation we are in, the adoption of several 
approaches is beneficial. First, a systematic 
approach, which attracts our attention to all three 
levels of national space, regional space and global 
space. With the knowledge of the evolution of 
global and regional and national space, and its 
effects on higher education, better solutions can 
be found for the evolution of the higher education 
system. The most important characteristic of 
this cycle is its continuous feedback and internal 
correction. A system approach helps us understand 
the interactions and links of the higher education 

system with other social stairs, politics and 
economics and culture. Second, the technological 
wisdom, based on which continuous recognition 
of modern technologies and its challenges and 
opportunities for higher education are essential. 
The basic question is: which are the threats and 
opportunities for modern technologies for the 
higher education system? Technological wisdom 
helps us deal with them instead of passive reaction 
against technological phenomena, and reduce 
the cost of technology accelerating technology. 
The third strategy is a wise time. Three important 
elements of this approach are described carefully 
in the article.
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Reviewing the Experience and Transformation 
of Cultural Policy in the University System: 
Reflections and Reappraisals

Mashallah Yousefi
PH.D. in political thought

m.yousefi1412@gmail.com

Scientific Meeting of this issue of University Today 
with the theme of “reviewing the experience and 
transformation of cultural policy in the university 
system after the Islamic revolution; reflections and 
reappraisals” was held the participation such figures 
as Dr. Hadi Khaniki, Professor of Allameh Tabatabaei 
University, Dr. Gholamreza Zarifian, a professor 
at the University of Tehran, Gholamreza Ghaffari 
The cultural and social deputy of the Ministry of 
Science, Research and Technology, Massoud Fekri 
Director of the Office for Social Planning and 
Policy, Mohammad Hadi Asgari Director of Office 
for Cultural Affairs, Fereydoun Rahimzadeh for the 
former Director of the Office for Social Planning 
and Policy, Fazlullah Iraji, former Director of Office 
for Cultural Affairs, and several managers and 
experts in the field of academic cultural studies.
At the meeting, several subjects were introduced 
for question and dialogue and discussion. The 
questions of this meeting have been organized in 
eleven topics including: the idea and objectives 
of the establishment of the cultural deputy of the 
Ministry of Science, the nature of cultural policy 
in higher education, approaches and patterns of 
cultural policy patterns in higher education and 
its practical implications and experiences, the 

degree of compatibility of cultural policies with the 
requirements of the scientific and cultural spaces 
of the academic community, the balance between 
authority and independence of the Ministry 
of Science in determining and implementing 
academic cultural policies, the level of cultural 
policies to strengthen and intensify the scientific 
motivation and cultural and moral character of 
students and promote individual and social skills 
and their citizenship spirit, the effect of cultural 
policies in the formation and development of 
academic and student organizations and the 
strengthening of professional and social relations 
of academics, the institutional and organizational 
challenges of policy management and cultural 
management in universities, obstacles of cultural 
policies in universities, development and expansion 
of communication technology and virtual academic 
relations and the necessity of reviewing the goals 
and performance of cultural policy in academic and 
student spaces, necessity of policy and management 
of academic cultural policy in digital space and 
virtual academics, current and future necessities 
of reviewing and modifying policy approaches and 
cultural management in academic spaces.
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of science and education in the Iranian society, 
we find that social and cultural mission of the 
university has been institutionalized, although it 
has been overwhelmed by internal and external 
factors.

Now, and against this important question, the 
university’s multi-layer pattern in the balance 
and rational balance, with the presence of each 
of the components of education, research and 
production of science, specializing in human 
resources and having the necessary capabilities 
in the field of knowledge and insight, and action, 
Turned on. From the same point, the necessity 
of policy and cultural-social planning in 
universities is highlighted to strengthen this third 
and important side. Such an approach requires a 
correct understanding of the institution of science 
and education and student and the professor, and 
the motivation process. This, in turn, requires a 
deep consideration of the indicators of national 
and cultural interests and religious beliefs in the 
academic community. 

The Today University’s Journal, is the place 
where different approaches and ideas for such 
a task present themselves. It is a small step 
to retrieve the cultural and social area of the 
university in today’s community and institutional 
to make further dialogues and reflections.
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Establishment of the higher education system and university 
institution are important events in the transition of the Iranian 
society from traditional to modernity. If we read the history of 

science and culture in Iran, we know that education institutions in Iran 
have a long cultural and social history. Talking about the effectiveness of 
this scientific and cultural structure, as well as its compatibility with other 
structures of traditional societies and their transition, requires reflection. At 
the same time, attention to the social and cultural functions of the university 
along with the main mission of knowledge production is a more important 
issue for thinking, because it should pay attention to the social and cultural 
application of the university in Iran. The most important question is, 
how should we redefine the social and cultural mission of the university? 
Otherwise, the institution of science and university can play a role in 
the sustainable development of society. In a minimalistic understanding, 
some believe that the role of university is limited to training specialized 
knowledge and scientific education forces. But in a wider look, the duties and 
functions of the university include leadership and direction of society with 
all its plurality and the variety. Part of this work includes acceleration to the 
flow of development and in line with social and cultural developments. It 
should not be fell in the trap of scientism or enter the challenges associated 
with absolute definitions of science. But the fact is that the management of 
cultural space and the impact on social behaviors is one of the important 
functions of the university. With a broad look at the map of the institution 

Editor's Note
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