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گرفتن شرایط  که دانشگاهیان با در نظر  شاید وقت آن باشد 
کالن و خرد  موجود و چالش های فرارو، در مورد برنامه های 
کنند. در این تبادل آرا، هرکس  گفت وگو  دانشگاه با یکدیگر 
دانشگاه  قــدر  اســت،  کــرده  انتخاب  را  بــودن  دانشگاهی  که 
حرفه ای  تکالیف  به  و  است  واقف  خود  به شأن  می  داند،  را 
این  طرف های  از  یکی  می تواند  دارد،  تعهد  خود  اخالقی  و 
برای  ــد،  آی حاصل  چه  هر  گفت وگو  ایــن  از  باشد.  گفت وگو 
نشود،  چنین  گر  ا و  بود  خواهد  سودمند  دانشگاه  رستگاری 

دیگرانی هستند که برای ما نسخه خواهند پیچید. 
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زمر، ۱۸

گوش فرا مى دهند و  که به سخن  کسانى 
که  بهترین آن را پیروى مى کنند؛ اینانند 
خدایشان راه نموده 
و اینان همان خردمندان هستند.



حضرت امام مخیین؟ق؟:
که در ایران هست؟  این چه وضعی است 
که اعطا فرموده اند؟!  این چه آزادی است 
مگر آزادی اعطاشدین است؟! خود این 
کردمی  کلمه اینکه »اعطا  کلمه جرم است. 
آزادی را« این جرم است. آزادی مال مردم 
هست، قانون آزادی داده، خدا به مردم 
آزادی داده، اسالم آزادی داده، قانون اسایس 
به مردم آزادی داده است... آزادی اعطایی 
که  که می بینید. آزادی اعطایی  اینست 
که می بینید.  آزادی حقیقتًا نیست، اینست 
کنند.  که مردم را اغفال  برای این است 
سخنراین در مجع ایرانیان مقمی عراق 10 خرداد 

1357، جنف )صحیفه امام مخیین)ره( جلد3(

رهبر معظم انقالب؟دم؟: 
آزاداندییش در جامعۀ ما یک شعار مظلوم 
گفته می شود آزاداندییش، عده ای  است، تا 
که بناست مهۀ  فوری خیال می کنند 
بنیان های اصیل در هم شکسته شود 
و آن ها چون به آن بنیان ها دلبسته اند، 
می ترسند. عده ای دیگر هم تلیق می کنند 
که با آزاداندییش باید این بنیان ها شکسته 
وه به آزاداندییش  ـ که شرِط  گر شود. هر دو 
الزم برای رشد فرهنگ و علم است ـ ظلم 
می کنند.
)دیدار مجعی از اعضای اجنمن قلم   

8 هبمن ماه 1381(
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هوای روزهای بهاری  1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان، هوای تحول و نو شدن بود. 

اعتدال و آرامش طوالنی شش ساله ریاست دکتر محمود مدرس هاشمی وارد دوران تازه ای 

ح تحول راهبردی به دوران ریاست  شد و با امیدهایی برای پیشبرد و استمرار در اجرای طر

دکترسیدمهدی ابطحی بر این دانشگاه پیوند خورد. هرچند استعفای دکترمدرس هاشمی به 

کاری در طی این دوران طوالنی و ثمربخش، با مقاومت دانشگاهیان  دلیل فشارهای مستمر 

کتبی و شفاهی  به وزارت علوم و سایر  روبرو شد و آنها با تهیه نامه و ارایه درخواست های 

مراجع تصمیم  گیرنده، خواستار  ادامه مدیریت وی بر دانشگاه بودند اما در نهایت و با اصرار 

گرچه برای  ایشان به استعفا، ریاست دانشگاه به دکتر سیدمهدی ابطحی سپرده شد. 

غالب جامعه  دانشگاهی، آن استعفا ناخوشایند و حتی نابهنگام به نظر می رسید اما شاید 

کاست و  در نهایت دانشگاه  آمدن نام دکتر ابطحی به عنوان ریاست دانشگاه، از نگرانی ها 

گشاده رویی و امید به استقبال ریاست وی رفت. به طوری که از همان روزهای نخست،  با 

کارکنان و دانشجویان حس  نشست های متعدد و جلسات مستمر رییس جدید با اساتید، 

گفتار و عملکرد ایشان، تداعی می کرد.  دوگانه میانه روی و تغییر را از 

گرفته  ج نهادن به تمامی تالش ها و تحوالت مثبت صورت  نشریه فرهنگ دانشگاه، ضمن ار

قای دکتر مدرس هاشمی و مجموعه مدیریتی وی در طول شش  در زمان ریاست جناب آ

کوچکی از آن در مصاحبه با ایشان در این شماره نشریه آمده(، انتخاب  سال )که بخش 

قای دکتر ابطحی، را به ایشان و مجموعه دانشگاهیان تبریک می گوید و  امیدوار  جناب آ

است جامعه دانشگاهی ضمن بهره مندی ازتعهد، تخصص و تجارب وی، به همراهی 

منصفانه، منتقدانه و سازنده در راستای بهبود عملکردها، فرآیندها و فضای علمی-فرهنگی 

دانشگاه در این دوران ادامه دهد تا آرمان دانشگاه هویت ساز و تحول آفرین، محقق شود. 

انشاءاهلل
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شد.  منتشر  ناخواسته  تأخیری  با  دانشگاه  فرهنگ  نشریه  دوم  شماره 
لحاظ  نشریه  در  دیــدگــاه هــا  از  بهتری  ع  تنو کــه  بــود  چنین  پسندیده 
از سوی  طــوالنــى مــدت  وقــت دهــى  بــا  بــرخــى مصاحبه ها  و چــون  شــود 
مصاحبه شوندگان محترم روبرو شد، به ناچار تأخیری در نشر شماره دوم 

خ داد. ر
مهم  مــقــدمــه  دو  آزادی  و  عــدالــت  کــه  شــد  بــیــان  پــیــش  شــمــاره  در 
گفتگو برای نیل به جامعه ای متعالى است. تعبیر ژرف  اندیشه ورزی و 
نیز  آزادی  مورد  در  نگارنده  عقیده  به  عدالت  مورد  در  )ع(  امیرمومنان 
و  وسیع  بسیار  آن  مــورد  در  سخن سرایی  فرمود  که  آنجا  اســت؛  صــادق 

عمل به آن بسیار دشوار است.
عمل  در  امــا  مــى شــود  شنیده  فـــراوان  و  بلیغ  آزادانــدیــشــى  از  سخن 

سخن نخست

سّید مهران حنوی



که  مشکالت و موانعى وجود دارد. این شاید بیشتر به آن جهت است 
بهره برداری  و  موردتوجه  بیشتر  گفتمان  این  اعتبار  و  نام  هرعلت،  به 
آزاداندیشى در دو بعد شخص  آزاداندیشى و اصل آن.  الزامات  تا  است 
و اجتماع قابل فهم است. انجام این مقوله در بعد فردی، خودبه خود 
شرایط  قبول  نیازمند  اجتماعى  بعد  در  ولى  روبروست  کمتری  موانع  با 
از یکدیگر  ارتباط و درک عمیق  که  گفتگو هستیم. شرایطى  یا  دیالوگ 

را فراهم مى کند.
انسان  مسائل  و  مشکالت  از  یکى  کــى  ادرا ارتباط  برقراری  در  ضعف 
از  انسان ها  دنیای مدرن،  در  که  نظر مى رسد  به  است. چنین  امروزی 
گریزان هستند و در شناخت، تحلیل و  ارتباط و درک یکدیگر  برقراری 

غ نشان مى دهند. کمتر از خود توانایی و بلو فهم اندیشه دیگری، 
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گفتگوی 
آزاداندیشانه، 
انسان ها را به هم 
نزدیک تر می کند 
و موجب دوری از 
بدفهمی در میان 
آن ها می شود، 
تأثیر بسزایی در 
پرورش اندیشه 
و شخصیت افراد 
دارد و آدمی 
را برای حل 
مشکالت خود و 
جهان پیرامون 
آماده تر می کند.

ویژگى های  از  خویش  معرفت  بی چون وچرای  تائید  و  یکدیگر  نفى  تعارض،  کج فهمى، 
چنین  در  اســت.  معاصر  عصر  در  بشر  شناختى  آفت های  از  و  مــدرن  دوران  در  انسان  بــارز 
از آنکه  افراد چنانچه شایسته است به اندیشه دیگری احترام نمى گذارند و پیش  وضعیتى 
گرفتار  مهارت خوب شنیدن را یاد بگیرند، سخن مى گویند و در تحلیل اندیشه های دیگری، 

پیش داوری های ذهنى هستند.
بخشى از مشکالت بشر در اندیشیدن و ناتوانى انسان ها در برقراری ارتباط با دیگران، 
که صدای اعتقادات دینى، مناسبات اجتماعى  معلول پدیده بنیادی دنیای مدرن است 
و روابط انسانى تحت تأثیر عقل گرایی و منطق تجربی پوشیده شده و بخش دیگر معلول 
وانفسای  این  در  را  خود  حیات  که  است  سنتى  فکری  جریان های  اندیشانه  جزم  انفعال 

مدرنیته در خطر حذف مى بینند.
که معرفت شناسى علمى و تجربی در عصر جدید  ازیک طرف با وجود تمام فرصت هایی 
برای بشر فراهم کرده است، به نظر مى رسد ایمان بی حدوحصر به اثبات گرایی و تجربه گرایی 
محض در حوزه شناخت، شأن انسان را تا حد یک ماشین پایین آورده است. از طرف دیگر 
گیر شدن اندیشه های ماورایی و  سیطره دگماتیسم در تفکرات سنتى، فرصت نو شدن و فرا
گرفتار دو بیماری  آسمانى را از جوامع امروز سلب نموده است. به نظر مى رسد انسان امروزی 
کى  کسب معرفت جامع به هستى و ناتوانى در برقراری ارتباط ادرا مزمن است. ناتوانى در 

انسانى.
گفتگوی مبتنى بر آزاداندیشى  هدف ما در نشریه فرهنگ دانشگاه، ایجاد فضایی برای 
است. در این شیوه، منظور تائید یا رد تفکر دیگری یا خود نیست. بلکه فهم هستى و درک 
صحیح ارزش ها و باورهای دیگری است. هدْف شناخت است نه توجیه، همکاری است 
ستیز  یا  توافق  یک  به  دستیابی  هدْف  آزاداندیشانه،  گفتگوی  یک  در  درواقع  رقابت.  نه 
اندیشه ها نیست بلکه درک حقیقت و فهم بیشتر است. برقراری پیوند و ارتباط با دیگری 
به  مشارکت آمیز  به صورت  تا  مى شویم  متعهد  بلکه  نیست  او  اندیشه  از  پیروی  به منظور 
و  کنیم  تجربه  را  بودن  باهم  و  زندگى  بپردازیم،  دیگری  و  خود  اندیشه  مورد  در  کندوکاو 

اعتماد، ایمان و باور به دیگران را در خود پرورش دهیم.
کج فهمى، بداندیشى و دشواری در برقراری ارتباط و فهم دیگران  روزگار آشفته و مملو از 
آزاداندیشانه،  گفتگوی  آزاداندیشانه را بیش ازپیش آشکار ساخته است.  گفتگوی  نیاز به 
و  مجادله ها  تعارض ها،  مسائل،  حل  به  تا  مــى آورد  گردهم  را  معارض  گروه های  و  افــراد 

گرفتارشده است بپردازد. که جامعه امروزی به آن  نگرانى های جمعى و تنگناهایی 
گفتگوی آزاداندیشانه، انسان ها را به هم نزدیک تر مى کند و موجب دوری از بدفهمى 
در میان آن ها مى شود، تأثیر بسزایی در پرورش اندیشه و شخصیت افراد دارد و آدمى را 
ایجاد  و  و موجب خوداندیشى  آماده تر مى کند  پیرامون  و جهان  برای حل مشکالت خود 

فرصت برای ارزیابی اندیشه های خویش و متعالى نمودن آنست.



 

مى شود.  متبلور  مشارکت کنندگان  بین  معنا  جستجوی  در  آزاداندیشانه  گفتگوی  روح 
این جریان معنا فرصت فهم جدیدی را به آدمى مى دهد و معنای مشترکى پدید مى آورد. 
که در رویارویی با دیگران قرار نگرفته باشد، از درک واقعى خود و هستى  انسان تا زمانى 
شخص  که  مى یابد  تحقق  کامل  به طور  زمانى  خویش  از  آدمــى  شناخت  اســت.  ناتوان 
بتواند سخنان و رفتار خود را در برابر دیگران بیازماید. امیدواریم نشریه فرهنگ دانشگاه 

کوچک در این راه بردارد. بتواند قدمى هرچند 
گمان ُبرده ای ُپر ِخرد تو خود را 
که ُپر شد دگر چون َبَرد؟ َانایی 

زدعوی ُپری، زان تهى مى روی
تهى آی تا ُپر معانى شوی

زهستى در آفاق، سعدی صفت 
گرد و بازآی پر معرفت ▪ تهى 



گوش آدمى فربه شود از راه 
جانور فربه شود از حلق و نوش

)مثنوی معنوی، دفتر ششم(

جهان، همواره در حال دگرگونى است و لحظه ای توقف و ایستادن به 
کلیتوس تغییرات لحظه به لحظه  آن راه ندارد. برای نخستین بار، هرا
یک  در  »نمى توان  که:  کرده  وصف  ظریف  و  دقیق  اینچنین  را  جهان 
که برای بار دوم از آن عبور  که هنگامى  گذاشت، چرا رودخانه دو بار پا 
انسان  آن  تو  نه  و  است  قبلى  رودخانه  رودخانه  آن  نه  دیگر  مى کنیم، 
دائمى،  تغییر  به  اذعــان  وجود  با  باستان  یونان  فیلسوف  این  قبلى«. 
که  کم بر جهان« شناخته  عنصِر ثابت و ایستایی را با عنوان »قانوِن حا
»تضاد«، نماد و نموِد اصلِى آن است. بارها و پیوسته پس از وی، تعداد 
نو  که »هر نفس  ایده پردازان معترف شده اند  و  متفکران  از  بی شماری 
که  مى شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا«. تغییرات و نو شدنى 
ضمن برانگیختن انسان هوشیار به تفکر و تدبر درباره ساحات مختلف 
این نظام متغیر انسانى، همواره او را برای تفسیر این جهان با جادوی 
کلمه، وسوسه مى کند و پیشتر مى برد تا عالوه بر وصف و تفسیر خویش و 
جهان خویش، در این تغییرات مستمر و بی پایان، نقش آفرین شود. تو 
که  ج از وجود او  گویی منشأ تمامى این تضاد و دگرگونى نه در جایی خار
درون اوست و جان و جهانش را دمادم به شکلى تازه و نیازمند تفسیر 
گفتن به شنیدن،  که برای فربه شدن، بیش از  تبدیل مى کند. تفسیری 
بیش از شنیدن به دیدن و بیش از دیدن، به خوانش برگ  برگ هستى 



سرمقاله

گفت  و شنود عاملانه و شجاعانه درباره دانشگاه

مهدی فوالدگر
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دانشگاه ها  از 
زمان آغاز فعالیت 
خود در دوران 
مدرن، ادوار 
مختلفی را پشت 
گذاشته اند  سر 
که نموداری از 
تغییرات اجتماعی 
کالن  در سطح 
بوده است. 
می توان شیوه 
خاصی از توصیف 
نسل های 
دانشگاهی را 
نپذیرفت اما 
نمی توان واقعیت 
آن را نادیده 
گرفت.

و نظام آفرینش حاجت دارد و همه اینها برای عیان شدن به »زبان« و قوه ناطقه نیاز دارد 
که آن را وجه تمایز میان انسان و حیوان دانسته اند. 

در  که  متغیری است  تأثیر شرایط  بلکه تحت  در معرض  گیرد،  قرار  در هر فضایی  آدمى 
خ مى دهد و ساحات مختلف وجودی اش در این تغییرات، دستخوش  محیط پیرامونش ر
که بنا به رسالت انسانى اش نمى تواند در برابر این تغییر،  دگرگونى مى شود؛ لذا نه به اختیار 
که بدون شناخت و تفسیر این نو شدن در خود و جهان  سکوت و بی عملى را برگزیند. چرا
شد  گفته  آنچه  بنابر  یافت.  نخواهد  را  جهان  شدن  انسانى تر  و  تحول  امکان  پیرامونش، 
گزیر به تفسیریم  بدون تفسیر، تغییر معنا ندارد و تغییر دادن بدون تفسیر، بالهت است. ما نا
کمک تفسیر خود و دیگران، تغییر را بفهمیم و در نهایت، این ساحت زبان  و ضرورت دارد با 
که هم از تفکر و اندیشه برمى خیزد و  کمک مى کند. زبانى  که به فربه شدن تفسیر ما  است 
ک اندیشه را تأمین مى کند. همان که صورت ظاهر و انضمامى اش، در قالب کلمات  هم خورا
در  البته  و  مى کند  میسر  را  نقد  و  نقل  مى رسد،  روایت  به  سپس  مى شود،  عریان  مفاهیم  و 

گفتن اولویت بلکه فضیلت دارد. که دیدن بر شنیدن و شنیدن بر  محضر اوست 

تحوالت دانشگاه نیاز به تفسیر دارد
با نگاه به آنچه بیان شد بر سر موجودیت و هستى واحد تحلیل این نشریه یعنى »دانشگاه«، 
پذیرش  در  گــر  ا و  دارد  وجــود  جــدی  تردیدهای  فضا،  ایــن  امــروزیــن  مختصات  و  تغییرات 
و  آن، شناخت علل  از  باالتر  و  تغییر  تفسیر  بر سر  ولى  نیست  تردیدی  و  تغییرات هم شک 
که بی شک  است  در جریان  مناقشات مهمى  دانشگاه همچنان  زمینه های پوست اندازی 

ریشه های تاریخى- اجتماعى عمیق و متعددی دارد.
که هر تغییری  کسانى  انکار یا عدم توجه جدی به تفسیر این تغییرات، نه فقط از سوی 
را  کسانى که تفسیرهای خود  یا  را ندارند و  گفتگو درباره آن  آنها را دل نگران مى کند و تاب 
کاهالن فکری نیز صورت مى پذیرد. آنها  حقیقت محض و مطلق مى شمارند  بلکه از سوی 
کرده و به سکوت معنادار و تعمدی خویش در سطح نظر و بی تفاوتى  که آثار تغییر را مالحظه 
و  تکمیل  را  تنگ نظران  ارتش  بازی  واقــع،  در  و  مى دهند  ادامــه  اجتماعى  کنش  سطح  در 

تسهیل مى کنند.
دانشگاه ها  از زمان آغاز فعالیت خود در دوران مدرن، ادوار مختلفى را پشت سر گذاشته اند 
که نموداری از تغییرات اجتماعى در سطح کالن بوده است. مى توان شیوه خاصى از توصیف 
رایج ترین  در  گرفت.  نادیده  را  آن  واقعیت  نمى توان  اما  نپذیرفت  را  دانشگاهى  نسل های 
کلى را برای تغییرات در اهداف  کالن و  شیوه تقسیم بندی این دوره های تحول، چهار عصر 
آمــوزش  تأسیس،  بــدو  در  دانشگاه ها  اصلى  مأموریت  برشمرده اند.  دانشگاه  مأموریت  و 
دانشگاه ها  دوم  نسل  و  شد  آن  الینفک  جزء  نیز  پژوهش  تدریج  به  اما  بود  آتى  نسل های 
گرفت.  کنار آموزش، فعالیت های پژوهشى نیز مورد توجه قرار  که در آن ها در  گشت  پدیدار 
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در نسل چهارم 

و همزمان با 
توسعه و تسهیل 

دسترسی به 
محتوای آموزشی 

الکترونیکی، 
دانشگاه ها 

عهده دار 
مسئولیت های 

جدیدی در 
قبال جامعه هم 

شده اند. آنها 
برای حل مسائل 

اجتماعی و محیط 
محلی برنامه 
دارند و برای 

انجام مسئولیت 
اجتماعی خود، 
اهداف و راهبرد 
تعریف می کنند.

کشورهای  اجتماعى  و  اقتصادی  توسعه  در  تحوالت  به  توجه  با  و  امــروز  رقابتى  دنیای  در 
سطوح  در  اقتصادی  توسعه  فرآیند  با  بیشتر  همسویی  منظور  به  آمــوزش  ــازار  ب مختلف، 
ا  یعنى  شد.  سنتى  نقش  ایفای  از  حرکت  از  گزیر  نا بین المللى  و  منطقه ای  بومى،  مختلف 
ایفای نقشى  کاربردی، به سوی  کمتر  انجام پژوهش های  یا  آموزش های همگانى  ارائه  ز 
حرکت  پیرامونى  محیط  با  تعامل  در  نیازها  به  پاسخگویی  و  جامعه  مسائل  حل  در  فعال 
کارآفرین، ارزش آفرین و ثروت آفرین است و دانشگاه های  کرد. دانشگاه  با چنین رویکردی، 
به  دسترسى  تسهیل  و  توسعه  با  همزمان  و  چهارم  نسل  در  مــى شــود.  نامیده  ســوم  نسل 
محتوای آموزشى الکترونیکى، دانشگاه ها عهده دار مسئولیت های جدیدی در قبال جامعه 
انجام  برای  و  دارنــد  برنامه  محلى  محیط  و  اجتماعى  مسائل  حل  برای  آنها  شده اند.  هم 
ظاهرًا  تغییرات  این  بر  عالوه  مى کنند.  تعریف  راهبرد  و  اهداف  خود،  اجتماعى  مسئولیت 
پیرامون  فضای  در  آورده،  پدید  را  آن  مختلف  نسل های  که  دانشگاه  سطح  در  درون-زاد 
که دانشگاه نمى تواند نسبت به آن بی اعتنا و  خ داده  این نهاد مدرن نیز تغییراتى شگرف ر
که به قول فوکو، رعشه های سیاست، همه مفاهیم  خاموش باشد. مگر مى توان در جهانى 
مگر  بود؟  بی اعتنا  دانشگاه  بر  قدرت  گفتمان  و  سیاست  تأثیر  به  است،  درآورده  لرزه  به  را 
کرده، به دگرگونى ارتباط  که بازار سرمایه، همه اشکال رابطه را دگرگون  مى توان در جهانى 
که جنگ ایده ها و ایدئولوژی ها،  کرد؟ و مگر مى توان در زمانه ای  دانش و بازار بی توجهى 
از جهان ما رخت بربسته و منازعات تازه ای میان هفتاد و دو ملت درگرفته است، بی طرف 
از تحوالتى نظیر جهانى شدن، جان و  که حاصل  ایستاد و شاهد خاموش رخدادهایی بود 
که  جهان ما را پرآشوب و پرمسأله تر از تمامى اداوار ماقبل خود ساخته است؟ زبان پیشین 
تنها پای در جهان سنت داشته باشد و نخواهد پیچیدگى های جهان جدید را دریابد یا آلوده 
به انواع تدلیس و دروغ و نیرنگ شده باشد، قادر نیست شور تازه ای برای تحلیل رخدادها 
از تمام  باید  البته مى تواند و  که  تازه ای مى طلبد  تازه، زبان و مفاهیم  کند و شرایط  ایجاد 

کند.  منابع پیشینى، با نگاهى زاینده و رو به آینده تغذیه 

دانشگاه برای تفسیر، نیاز به مفاهیم انسانی دارد
گر بپذیریم بخش اعظم این تغییرات در بیرون و درون نهاد دانشگاه، فراتر از اراده و  اما ا
انتخاب های فردی دانشگاهیان، موضوعى ساختاری- اجتماعى و تاریخى است و دانشگاه 
ابدی  سکوت  و  سکون  در  آن  غنودن  و  قرار  که  شدن«  حال  »در  است  وضعیتى  همچنان 
کسانى است  گام اول برای حضور فعاالنه در این تغییرات، تفسیر و شنیدن از  محال است، 
دارند،  آن  پیرامون  اجتماعى  محیط  و  دانشگاه  تغییرات  از  اول  دست  ۱-روایــت هــای  که 
پیرامون  رخدادهای  و  تغییرات  این  دربــاره  مفهوم سازی  و  تفسیر  به  را  خود  همزمان   -2
ناظر  اجتماعى، نه جایگاهى  کلى  برای دانشگاه در سیر تحوالت  آن متعهد مى دانند، 3- 
را  آن  موجودیت  تفسیر  و  دانشگاه   -4 هستند،  قائل  سازنده  و  فعال  نقشى  که  منفعل،  و 



نیازمند زبانى تازه مى دانند و باور دارند این زبان در عرصه فرهنگ با تکثیر، خودانگیختگى 
و زایش، تقویت مى شود و اطمینان دارند بن مایه های این تفسیر و تغییر در فضایی چون 
در  و هم  ایرانى  در فرهنگ دینى، هم در سنت  ایــران، هم  اجتماعى  محیط جغرافیایی- 

فرهنگ های غنى و ریشه دار جهانى موجود و قابل استخراج است. 
از همین رو در این شماره نشریه »فرهنگ دانشگاه« ضمن پذیرش متواضعانه حقیقت 
کالن، از ثمرات تالش و همت اساتیدی بهره مند  این تغییرات در سه سطح خرد، میانه و 
با پژوهش های متعدد خود  یا  بوده  و نقش آفرین  تغییرات دخیل  این  یا در  که  مى شویم 
پویایی  و  تغییرات  اسوه  و  مرکز  کانون،  خود  یا  و  دارند  اشتغال  دگرگونى ها  این  تفسیر  در 
فراستخواه  مقصود  دکتر  ســراغ  به  کــالن،  سطح  در  و  منظور  همین  به  هستند.  دانشگاه 
ایران  سطح  در  دانشگاه  امروز  واقعیت  توصیف  و  مفهوم سازی  در  مهارتش  که  رفته ایم 
متعددی،  موارد  در  و  کم نظیر  دانشگاهى اش  همکاران  و  متعدد  آثار  گواهى  به  جهان،  و 
گرفته و دقت نظر و وسعت دانش این  که چندی پیش انجام  بی نظیر است. مصاحبه ای 
کنون دانشگاه  استاد دانشگاه در تاریخ و جامعه شناسى، آن را به گفتگویی درباره گذشته و ا
انجام  با دکتر میثم سفیدخوش  این بخش همچنین مصاحبه ای  کرده است. در  تبدیل 
شده و ضرورت و اهمیت ایده دانشگاه و فقدان آن در تولد و رشد دانشگاه ایرانى، مورد 
گفتگویی  در  همچنین  است.  گرفته  قرار  بهشتى  شهید  دانشگاه  جوان  استاد  این  توجه 



ع  که بیشتر به موضو گلشنى بهره مند شده ایم  اختصاصى و طوالنى، از دیدگاه دکتر مهدی 
دکتر  نگرانى های  میانى،  سطح  در  اســت.  پرداخته  علم  و  دانشگاه  حیطه  در  تعصب 
ح  طر دانشگاه  اساتید  فرهنگ  یعنى  دانشگاهیان  از  بخشى  حیطۀ  در  فاضلى،  نعمت اهَّلل 
و  را منعکس مى سازد  تغییرات در سطح اعضای هیأت علمى  و فوریت  که ضرورت  شده 
در نهایت در سطح خرد، روایتى دست اول از دکتر محمود مدرس هاشمى، رئیس پیشین 
را  تغییرات شتابان  در عصر  که چالش های مدیریت  نقل شده  اصفهان  دانشگاه صنعتى 
سخن  خاص  زمانى  مقطع  در  خاص  دانشگاهى  مدیریت  تجربه های  از  و  کرده  کــاوی  وا
که تنها به این سه بخش محدود نبوده و در سراسر نشریه از نقد و  مى گوید. روایت هایی 
با هدف  ابتدای مسیری سخت  گام نهادن در  از  نظر، مقاله و تحلیل جاری است و خبر 
آن بی همراهى مخاطبان  که پیمودن  تفکر مى دهد  و  آزاداندیشى در حیطه اندیشه ورزی 

ارجمند و دریافت روایت ها، تجربیات و نظرات آنها ممکن نیست. 
در این مسیر، زبان، سالح و ابزار مشترک ما برای انتشار ثمرات این اندیشه ورزی، روایت 
کار بسته ایم اما برای ُبرنده تر  گرچه زبان را برای انتقال نقد و نظر و اندیشه به  گفتگوست.  و 
که باور داریم شنیدن، خرد آدمى را فربه تر  گفتن، محتاج شنیدنیم  شدن این ابزار، بیش از 
که به تفسیر و تغییر جهان مى اندیشند  و بارورتر مى سازد بویژه شنیدن و خواندن از بزرگانى 

و آن را باور دارند. ▪





گفت وگوهایی با 

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

دکتر مقصود فراستخواه

گلشنی دکتر مهدی 

دکتر میثم سفیدخوش

دکتر هادی خانیکی



مصاحبه با دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان 

از  را پس  تازه ردای ریاست  او  که  گرفت  در آخرین روزهــای خردادماه و زمانی انجام 

عبور از مسیر شش ساله و پرپیچ وخم وانهاده بود؛ هرچند از غبار خستگی بر چهره اش 

گذاشت. عصر  خبری نبود اما این را نباید به حساب آسان بودن دوره آرام مدیریتش 

که به  گویی آرامشی دریایی می طلبید  او، از پی دورانی پرتالطم و پرحاشیه آمده بود و 

قول این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، شأن و کرامت دانشگاهیان را به 

دانشگاه بازگرداند. آرامشی که بازپس گرفتنش به گفتار آسان و در مقام عمل، گوهری 

که در بخش های  است نایاب و حاصل تالش ده ها صاحب تفکر و انسان دغدغه مند 

مختلف این فضای دانشگاهی، زیست جهان ما را آرام و قابل افتخار، می سازند. در 

که چندمین مالقات طوالنی ام با دکتر مدرس هاشمی بود، راز این  طول این مصاحبه، 

کسی  آرامش دانشگاه را در شخصیت و منش آرام، وسیع، متواضع و صبور او یافتم. 

که از دوست و منتقد با زبانی خوش سخن می گوید. او صنعتی را هویت خودش و همه 

که با هر باور و دیدگاهی، به اتفاق عالقمند به آینده آن هستند و  دانشگاهیانی می داند 

قدر نعمت تنفس در فضای دانشگاه را در هر دم و بازدم خویش می دانند.

گذاشتید،    که در ایام امتحانات در اختیار ما  آقای دکتر ضمن سپاس بابت فرصتی 

پرسش های خودم در ارتباط با دوره ریاست شما بر دانشگاه صنعتی اصفهان را از منظر 

ح می کنم. هرچند این گفتگو طوالنی خواهد شد اما احتماال  سه گروه از دانشگاهیان مطر

پرسش های دیگری نیز برای نشریه و مخاطبان آن باقی خواهد ماند که امیدوارم توفیق 

ح سازم. اولین پرسش اینکه در  حاصل شود که در نوبت های بعدی نیز آنها را با شما مطر

دوره مدیریت شما، نگاه به جایگاه و نقش اعضای هیات علمی دانشگاه چه بوده و چه 

تفاوت هایی با سایر دوره ها دارد و چقدر این نگاه در جذب اعضای هیات علمی اثرگذار 

گرفته است؟ همچنین چه  بوده و برای تثبیت و ترویج این نگاه چه اقداماتی انجام 



گفت وگو با دکتر سید حممود مدرس هامشی

یت شش ساله بر این دانشگاه بیات و شرایط مدیر ییس سابق دانشگاه صنعیت اصفهان از جتر وایت ر ر
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استاد بخواهد یا 
نخواهد، دارای اثر 
فرهنگی است. 
که  طبعا استادی 
خودش به این 
موضوع توجه 
داشته باشد، 
بهتر می تواند 
نقش خود را ایفا 
کند. پس استاد، 
کارش  فقط 
آموزش تخصص 
نیست. استاد، 
نقش فرهنگی 
و تاثیرگذاری 
فرهنگی روی قشر 
دانشجو دارد.

گرفته  اقداماتی برای ارتقاء ظرفیت، توانمندی   و اثربخشی اعضای هیات علمی صورت 

است؟

دانشگاه، قبل از هر چیز یک مجموعه فرهنگى است و در آن، انسان ها نقش اصلى را دارند؛ 
البته هر قشر در جای  و  که اهمیت دارنــد  افــراد هستند  نــرم افــزار.  نه سخت افزار و نه حتى 
خودش، واجد اهمیت است. اساتید، دانشجویان و کارمندان، همه مهم هستند اما به جرأت 
ذیل  در  اســت.  آن  علمى  هیات  اعضای  به  دانشگاه،  هویتى  و  فکری  قــوام  گفت  مى توان 
کرده ام و االن قصد ورود  ح  کنون چندبار طر که تا بحث دانشگاه های مکتب ساز و هویت دار 
که مکتب ساز، هویت دار  که ما دانشگاه هایی داریم  کرده ام  به جزئیات آن را ندارم، عرض 
به نظر  باشد؟  هویت ساز  و  مکتب ساز  مى تواند  دانشگاه  یک  چگونه  هستند.  هویت ساز  و 
که  مى رسد نقش اصلى را در این مساله، اعضای هیات علمى بازی مى کنند. دلیلش اینست 
کمى بی رویه  که متاسفانه در سال های اخیر با توجه به توسعه  با نگاه به بعضى دانشگاه ها 
که عضو  راه اندازی شده، مالحظه مى کنید اساسا عضو هیات علمى ثابت ندارند و دانشگاهى 
گفت مکتب و طرز فکر آن چیست.  هیات علمى ثابت ندارد، اساسا هویتى ندارد و نمى توان 
بنابراین نقش اصلى هویت سازی در دانشگاه، توسط اعضای هیات علمى صورت مى گیرد، 
که هرچند در دانشگاه صنعتى اصفهان طبیعتًا انتظار  این نکته اول. اما نکته دوم اینست 
اصلى از اعضای هیات علمى، تربیت افراد متخصص و برجسته در حوزه فنى و مهندسى است 
کاری شان است. به این دلیل  ولى نقش آنها، بسیار فراتر از یک بحث تخصصى در حیطه 
که اساسا استاد در دانشگاه بخواهد یا نخواهد دارای نقش فرهنگى است. درواقع این طور 
که دارای  کنیم، عده ای  را به دو دسته تقسیم  که ما بتوانیم اعضای هیات علمى  نیست 
یا  که چنین نقشى ندارند. استاد بخواهد  تاثیر فرهنگى هستند و عده ای  نقش فرهنگى و 
توجه داشته  این موضوع  به  که خودش  استادی  فرهنگى است. طبعا  اثر  دارای  نخواهد، 
کارش آموزش  کند. پس نکته دوم اینکه استاد، فقط  باشد، بهتر مى تواند نقش خود را ایفا 
تخصص نیست. استاد، نقش فرهنگى و تاثیرگذاری فرهنگى روی قشر دانشجو دارد. حال 
گر این مقدمه یک و دو را بپذیریم، نقش استاد در این دانشگاه خیلى ظریف، حساس و مهم  ا
مى شود. یعنى استاد در دانشگاه محور بوده و نقش فرهنگى دارد. بنابراین طرز فکر و رفتار 
کردید  ح  که شما به طور خاص مطر استاد، بسیار بسیار مهم است. حال بپردازم به پرسشى 
اینکه  اول  است.  انجام شده  ع  این موضو با  ارتباط  در  این دوره،  در  کارهایی  اینکه چه  و 
صددرصد  که  مى شود  انجام  شیوه ای  با  همچنان  علمى،  هیات  اعضای  جذب  متاسفانه 
که جذب اعضای هیات علمى، به صورت متمرکز  مورد قبول ما نیست. اعتقادمان اینست 
به خصوص برای دانشگاه های بزرگ درست نیست. دانشگاه های بزرگ، قاعدتا باید بتوانند 
خودشان در جذب هیات علمى تصمیم گیرنده باشند. اما با همین آئین نامه ها و شیوه های 
که اوال معتقدیم  فعلى، سعى شده بهترین نحوه عملکرد وجود داشته باشد. به این ترتیب 
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ک اصلی   مال

که  این بود 
استاد، شخصیت 

استادی داشته 
باشد، یعنی آدمی 

که اهل تحلیل 
بوده، صداقت، 
وجدان و تعهد 

کاری داشته 
کرامت  باشد، 

انسانی و شیوه 
درست رفتار با 

دانشجو برایش 
مهم بوده و 

رفتاری محترمانه 
داشته باشد.

علمى  جامعه  باید  شود،  علمى  جامعه  یا  دانشکده  یک  جذب  استاد،  یک  است  قرار  وقتى 
مرتبط با حوزه تخصصى آن استاد، او را در جمع خودشان بپذیرند. این نکته بسیار مهمى 
که بررسى صالحیت های تخصصى استاد به  کردیم  است و ما خوشبختانه روندی را نهادینه 
کارگروه رسمى و قانونى بررسى  بهترین شکل ممکن توسط افراد متخصص مربوطه و البته 
کارگروه صالحیت عمومى  صالحیت علمى صورت مى گیرد. اما عالوه بر این، در قانون یک 
زمانى،  یا بعضى شرایط  کارگروه شاید در برخى دانشگاه ها  این  هم پیش بینى شده است. 
کرده یا در بند ظواهر یک استاد دانشگاه بوده ولى در دانشگاه صنعتى  روند اشتباهى را دنبال 
اصفهان در دوره مدیریت بنده چنین مسیری پیموده نشده و سعى شده بررسى صالحیت ها 
که قرار است عضو هیات علمى شود.  به سمت بررسى توانمندی های فرهنگى فردی برود 
کرده و مى تواند بر  یعنى اینکه شخصیت فرهنگى و شخصیت استادی وی تا چه حد رشد 
کند.  روی دانشجو تاثیرگذار باشد. به نظر مى رسد این شیوه درستى است و انشااله ادامه پیدا 
اما در خصوص سوال دوم یعنى توانمندسازی اعضای هیات علمى نیز از ظرفیت برگزاری 
اعضای  توانمندسازی  زمینه  در  استفاده شده است.  اساتید  برای  توانمندسازی  دوره های 
که این دوره ها، نمى تواند دوره های یک طرفه باشد. چون  هیات علمى، اعتقاد این بوده 
عضو هیات علمى اهل تحلیل و صاحب نظر و صاحب اندیشه است. برگزاری جلسات، عمدتا 
کاری خودشان  که اوال در حوزه  به شکل تعاملى و دوطرفه بوده و اساتیدی حضور داشتند 
و  علمى  هیات  اعضای  خــود  نظرات  از  استفاده  با  جلسات  اداره  ثانیا  بودند  صاحب نظر 
گفتگو- محور بوده است. ارزیابی ها نشان مى دهد این شیوه برگزاری خیلى تاثیرگذار بوده 
و اعضای هیات علمى نیز استقبال مناسبى از این جلسات با چنین شیوه برگزاری داشتند. 

این فعالیت ها آغاز شده و البته در این زمینه هنوز راه درازی پیش رو داریم.

قای دکتر در ارتباط با زمینه فرهنگی مثل شخصیت فرهنگی، تاثیرگذاری فرهنگی    آ

که برای شما داشته چه معیارهایی در نظرگرفته شده و  و شخصیت استاد و اهمیتی 

فرهنگی بودن، چه معیارهای عینی و شاخص هایی دارد؟

کاری، صداقت و اهل تحلیل بودن.  کاری، وجدان  چند تا از این معیارها عبارتست از: تعهد 
هم  را  این  که  باشد  کار  به  متعهد  واقعا  شده،  استخدام  فرد  که  است  این  تعهد  از  منظور 
از تحقیقات میدانى و هم از طریق مصاحبه با استاد متوجه مى شویم. در بعضى زمان ها، 
بعضى معیارهای سیاسى، به عنوان یکى از شاخص ها تلقى مى شد ولى در این دوره مدیریت 
که او در مسائل مختلف  برای ما اصال مهم نبود استاد چه دیدگاه سیاسى دارد ولى مهم بود 
اهل تحلیل باشد و درواقع یک انسان رشدیافته دانشگاهى و فرهنگى باشد. این معیارها در 
مصاحبه ها رعایت و سنجیده مى شد تا ببینند استاد تا چه حد نسبت به نظرات مختلف، 
اهل تحلیل است. شاخص ها از این جنس بود و ظواهر خیلى مدنظر ما نبود. البته طبیعتا 
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اساتید 
الهام بخش، االن 
هم در دانشگاه 
هستند و 
کم  تعدادشان هم 
نیست. هرچند در 
کثریت نیستند  ا
ولی تعدادشان 
کم نیست اما 
اینکه در دوره ما 
چقدر تعدادشان 
زیاد شده باشد، 
آماری ندارم اما 
امیدوارم بیشتر 
شده باشد. 

که  ک اصلى این بود  گرفته مى شود اما مال ک های حداقلى در ابعاد مختلف در نظر  برخى مال
که اهل تحلیل بوده، صداقت، وجدان  استاد، شخصیت استادی داشته باشد، یعنى آدمى 
کرامت انسانى و شیوه درست رفتار با دانشجو برایش مهم بوده  کاری داشته باشد،  و تعهد 
کارگروه مربوطه، الزاما همه اتفاق  و رفتاری محترمانه داشته باشد. هرچند ممکن است در 

کلى دانشگاه، چنین شاخص هایی بوده است. کلى و نگرش  نظر نداشته باشند ولى قالب 

حاصل    مطلوب  شکل  به  می کردید،  برگزار  که  دوره هــایــی  با  اثربخشی  ایــن  گــر  ا

اثربخشی  از  شما  که  تعریف  آن  از  غیر  گر  ا می افتاد؟  اتفاق  برخوردی  چه  نمی شد، 

فرهنگی داشتید، اتفاق می افتاد، چه راهکاری وجود داشت؟ منظورم در مواجهه با 

که نمی توانست یا نمی خواست از نظر فرهنگی اثربخش باشد و شاید  استادی است 

برعکس دانشجو را بی انگیزه می ساخت؟ 

تاثیرات اندک فرهنگى، دانشگاه عکس العمل مستقیمى  با  از اساتید  کنش به شماری  در وا
گــردد. ولى  تبیین  استاد  اهمیت نقش  که  و فقط در جلسات مختلف سعى مى شد  نداشت 
اینکه احساس شود افرادی با تاثیرات مخرب فرهنگى در دانشگاه وجود دارند، خوشبختانه 
تعدادشان اصال زیاد نبوده و البته در همان موارد هم به ایشان تذکراتى داده شده و یا با استاد 
گفتگو صورت گرفته و در مواردی نادر به قطع همکاری دانشگاه با استاد هم منجر شده است.

دانشگاه    محیط  در  به ندرت  اســت  ممکن  فرهنگی  مخرب  تاثیرات  دکتر  قــای  آ

اخالقی  نظر  از  لزوما  که  اســت  مــواردی  بیشتر  بلکه  بشود  غیراخالقی  امــر  به  تعبیر 

دارای اشکال نیست ولی نفس حضور و برخوردشان باعث بی انگیزگی دانشجو یا 

یا ترویج درماندگی آموخته در دانشجویان می شود. در برابر این  احساس غریبگی 

گرفته است؟ موارد، چه اقدامی صورت 

کل رفتار و صحبت استاد چنین ویژگى منفى را داشته  ع حاد بوده، و مثال  وقتى این موضو
ع، ممکنست از بعضى  کرده ایم ولى در جنبه های عام تر این موضو باشد آن را با تذکر اصالح 
موارد  این  از  متاسفانه  و  بیاید  وجــود  به  ناامیدی  حس  کــالس،  در  استاد  یک  حرف های 
که خود استاد هم  کشاند چرا ع را به سمت برخورد تند  وجود دارد. در اینجا نمى توان موضو
مولفه و عنصری از جامعه بوده و تحت تاثیر بسیاری از مسائل جامعه قرار دارد. جنبه های 
کار پژوهشى و علمى استاد فراهم مى شود،  که برای  مالى، معیشتى، اجتماعى و شرایطى 
گاهى برخوردها و صحبت هایی را از جانب یک استاد به همراه داشته باشد.  ممکن است 
او  را ندارد.  این استاد، شخصیت استادی مدنظر  که  این دانست  بر  را دال  اینها  نمى شود 
که ضمن  کالس بزند  هم مثل بقیه ممکن است تحت تاثیر اینگونه مسائل، روزی حرفى در 



نادرست بودن، آثار خوبی هم برجا نگذارد. 
به  ع  مــوضــو ایـــن  از  جنبه هایی  بــنــابــرایــن 
عمومى  فضای  و  دانشگاه  عمومى  فضای 
اســاتــیــد هم  کــه در بین  بــازمــى گــردد  کــشــور 
معیشتى،  جنبه های  شامل  و  بــوده  جــاری 
ــن بخش  ــ ای ــاد  ــ زیـ مــشــکــالت  و  پــژوهــشــى 
برخوردهای  زمینه  ایــن  در  البته  که  اســت 
بوده  نادرست  یقینا  اساتید،  با  تند  و  فردی 
آنچه  نیست.  ممکن  و  نــدارد  نتیجه ای  و 
عمومى  جنبه های  به  توجه  اســت،  اثرگذار 
ع است و در این راستا، سعى بنده  این موضو
همه  در  دیگر  افـــراد  و  فرهنگى  معاونت  یــا 
هیات  اعضای  با  صحبت ها  و  سخنرانى ها 
سر  بر  همکارانمان  با  که  بــوده  این  علمى، 
از وضعیت  گر  ا که  گفتگو شود  ع  این موضو
و  کشور  در  کــار  شــرایــط  مطلوب  نــه چــنــدان 
گالیه ای هست باید خیلى مراقب  دانشگاه، 
باشیم این مساله، احساس یاس و ناامیدی 
که  را به دانشجو منتقل نکند. در سال 96 
و  شد  شــروع  دانشکده ها  از  ــدار  دی دوم  دور 
بودیم،  دوستان  خدمت  دانشکده  چند  در 
محور اصلى صحبت ها در تمام دانشکده ها 
گفته شود علیرغم  که به همکاران  این بود 
از جــنــبــه هــای  کـــشـــور،  نــامــســاعــد  شـــرایـــط 
دانشجو  بــه  امــیــد  پــیــام آور  بــایــد  مختلف، 
باشیم و چون براساس تجربه بیشتر، شاهد 
کشور در زمان های دیگر هم  شرایط سخت 
جوان،  قشر  و  دانشجویان  به  باید  بوده ایم 
گذرگاه هم عاقبت تمام  که این  امید دهیم 
خواهد  منتقل  بهتر  شرایط  به  کشور  و  شده 

شد. 

الهام بخش،    اساتید  تــعــداد  آیــا 
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که با قصد  آدمی 
و تعمد می خواهد 
به نظام و انقالب 
کشور ضربه ای  و 
بزند، حسابش 
جداست و درصد 
بسیار نادری در 
کشور هستند. 
بقیه از هر قشر 
گروه، با ظاهر  و 
دینی یا غیردینی، 
با هر اعتقادی، 
خودی و فرزندان 
کشور  این 
هستند.

که حرکت آفرین بوده و به دانشجویان انگیزه بدهند و نگاهشان به آینده،  اساتیدی 

امیدآفرین باشد در این سالها افزایش یافته؟ فضای امروز دانشگاه نسبت به دورانی 

کافی برای حرکت داشتید  که شما دانشجو بودید و با این اساتید الهام بخش، انگیزه 

کرده است؟ چه تفاوتی 

در  هرچند  نیست.  کم  هم  تعدادشان  و  هستند  دانشگاه  در  هم  االن  الهام بخش،  اساتید 
زیاد شده  اینکه در دوره ما چقدر تعدادشان  اما  کم نیست  کثریت نیستند ولى تعدادشان  ا

باشد، آماری ندارم اما امیدوارم بیشتر شده باشد. 

که در سالهای اخیر در سیاست جذب    برخی منتقدین در دانشگاه بر این باورند 

مجموعه  به  افـــرادی  علمی،  هیات  اعضای  جــذب  در  ازجمله  دانشگاه  در  همکار 

به  دینی  کامال  نگاه  فرهنگی  موضوعات  در  نگاه هایشان  که  شدند  اضافه  دانشگاه 

مسائل نبوده است.

کنم. اعتقاد اصلى ام  گفتن هست. از بحث فرهنگى شروع  در اینجا، حرف های زیادی برای 
کشورمان این خودی و غیرخودی کردن افراد،  که در حوزه فرهنگى، متاسفانه در  این بوده 
ع ایستادم.  کشور و به انقالب زده است و در دانشگاه جلوی این موضو ضربه بسیار بزرگى به 
کار مى کنند، خودی هستند.  با صداقت  و  زندگى  کشور  این  که در  افرادی  به نظرم، همه 
که  کسى  کسى؟ یعنى  گرفت. فرد صادق یعنى چه  ک صداقت را درنظر  یعنى فقط باید مال
بزند،  ضربه  مى خواهد  آنکه  همین.  بزند،  ضربه  مردم  این  به  و  نظام  این  به  نــدارد  قصد 
کشور ضربه ای  که با قصد و تعمد مى خواهد به نظام و انقالب و  حسابش جداست، آدمى 
با  گروه،  از هر قشر و  بقیه  کشور هستند.  نادری در  بزند، حسابش جداست و درصد بسیار 
کشور هستند. بنابراین قابل  ظاهر دینى یا غیردینى، با هر اعتقادی، خودی و فرزندان این 
کرده و حاال قصد دارد به این  گر فردی عمرش را در زمینه ای تحصیل  که ا پذیرش نیست 
گذرانده، چون  که عمرش را در درس و زندگى  کند و آدم ساده و صادقى بوده  کشور خدمت 
ظاهرش یا حتى برخى تفکراتش مورد پسند من نیست یا مطابق سلیقه بعضى ها نیست، 
ندارد در  یا دیگری نیست حق  بنده  آن ظاهر مطلوب  کنم. چون ظاهرش،  رد  را  فرد  این 
فرزند همین  او  که  نمى پسندم چرا را  این  بدهد. من  و شیمى درس  فیزیک  دانشگاه،  این 
که در این دوره استخدام شدند، با همان  ع ایستادم و افرادی  مملکت است. پای این موضو
کشور  کاری برای این  که صداقت و تعهد  کردم؛ افرادی  که عرض  ک هایی بوده است  مال
دارند جذب شدند هرچند ممکنست ظاهرشان یا حتى برخى دیدگاه هایشان آنگونه نباشد 
اینگونه  ما در حوزه فرهنگى  نگاه مجموعه  بدانند.  را خودی  آنها  که بعضى دوست دارند 
کسى علیه  کسى با من است و چه  که چه  بوده و نگاه خودی- غیرخودی به این مفهوم 
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 نگاه مجموعه ما 
در حوزه فرهنگی 

اینگونه بوده و 
نگاه خودی- 

غیرخودی به این 
که چه  مفهوم 

کسی با من است 
کسی علیه  و چه 
من، اصال وجود 

نداشته است. 
ک  همچنین مال

به هیچ وجه 
سیاسی نبوده 

کسی چه  که چه 
خط سیاسی 

دارد، اصال چنین 
که ببینیم  نبوده 

کسی با  چه 
ما همراستا و 

هم سوست و چه 
کسی نیست.

کسى چه  که چه  ک به هیچ وجه سیاسى نبوده  من، اصال وجود نداشته است. همچنین مال
کسى با ما همراستا و هم سوست و چه  که ببینیم چه  خط سیاسى دارد، اصال چنین نبوده 
کسى نیست، چه کسى اصالح طلب و چه کسى اصول گراست؟ اصال اینها برای هیچ موقعیتى 
ک نبوده است. دیگر  کارمند و چه انتصاب مدیران، مال چه جذب هیات علمى، چه جذب 
که مدیران انتصابی از قشر و طیف فکری خاصى نبودند و همه بر این  از این مهمتر نبوده 
ک هایمان سیاسى، تطابق با فکر و ایده  امر صحه مى گذارند اینچنین نبوده است. لذا مال
خیلى  ک های  مال اســت.  نبوده  وجــه  به هیچ  اینها،  مشابه  و  ظواهر  خودی-غیرخودی، 
ساده ای بوده ازجمله اینکه فرد بخواهد واقعا برای کشور کار کند، صادقانه بخواهد کار کند، 
اهل تحلیل و اهل فکر باشد و شایستگى های تخصصى الزم را داشته باشد )البته طبیعتا 
شایستگى های  مدیریت ها  برای  و  تخصصى  شایستگى های  علمى  هیات  عضویت  برای 
کامال درست عمل  ک ها به نظرم  مدیریتى و اجرایی الزم لحاظ مى شد(. در ارتباط با این مال
کارکنان،  شده و از آن به طورکامل دفاع مى کنم و در بحث مدیریت ها، جذب هیات علمى و 
کند تا مشخص شود چه اتفاقى  کسى غیر از این مصداقى سراغ دارد، مى تواند آن را ذکر  گر  ا

افتاده است.

منتقدین مدیریت شما، می گویند فضای دانشگاه صنعتی    از  قای دکتر شماری  آ

کرده است.  از حوزه عمومی حرکت  اصفهان به سمت رشد طرفداری جدایی دین 

آنها معتقدند باید پس زمینه عینی تمام برنامه ها، مذهب باشد وغیر از این نباید اصال 

کنید و اجازه دهید اتفاق بیافتد. در تمام اجزاء، در انتخاب اعضای هیات علمی،  فکر 

حتما  می شود  دانشگاه  وارد  که  دانشجویی  حتی  و  دانشگاه  کارمند  انتخاب  در 

گرایشات  رشد  سمت  به  وگرنه  شود  گرفته  درنظر  مذهبی  معیارهای  محوریت  باید 

غیردینی خواهیم رفت. 

که به شدت با آن مخالفم. معاونین فرهنگى اینجانب و افراد دیگر  این همان چیزی است 
در این حوزه هم با چنین ایده ای مخالف بودند. این را اصال قبول نداریم. اساسا به این 
که ظاهر مذهبى و رفتار  کسانى  کنیم و  که باید مذهبى ها را استخدام  ع تقسیم بندی افراد  نو
مذهبى ندارند را نباید جذب کنیم، اعتقادی نداشتیم. گرچه در باب تعریف سکوالریسم هم 
گفتن هست و در جای خودش، فرصتى مفصل مى طلبد ولى سربسته خدمت  حرف برای 
که از ارتباط دین و سیاست شده، نتیجه خودش را  کنم این تعبیر و تفسیری  شما عرض 
کردیم و این  کشور بدبین  کردیم، نسبت به  نشان داده است، همه را نسبت به دین بدبین 
که  از این است  شیوه برخورد هم نتیجه خودش را نشان داده است. یک وقت، صحبت 
که  کسى مى گوییم سکوالر  دین هیچ گونه ارتباطى با سیاست و مباحث اجتماعى ندارد و به 
اعتقادش اینست هیچ رابطه ای وجود ندارد. بنده اعتقادی به این ندارم و شخصا به این 
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 واقعا اعتقادم 
اینست و خیلی 
جدی از آن 
که  دفاع می کنم 
ظاهرنمایی اثرات 
بسیار مخربی 
دارد و امیدوارم 
همین روندی 
که در این شش 
سال اخیر در 
این دانشگاه 
کم بوده و در  حا
سایر دانشگاه ها 
نیز تا حدودی 
همین طور بوده، 
دنبال شود و 
ما به آن شرایط 
قبل از این دوره 
بازنگردیم. 

و  به مسائل سیاسى  که دین نمى تواند نسبت  اینست  اعتقادم  و  نیستم  معنا اصال سکوالر 
جامعه بی تفاوت باشد. به نظرم در سر جای خودش، بحث مفصلى است. ولى اینکه از این 
کارمند و مدیر باید  که تمام افراد دانشگاه اعم از استاد، دانشجو،  گرفته شود  اعتقاد نتیجه 
کرده ایم،  که ما تعریف  که ظاهر و دیدگاه های آنها در قالب خاصى  کنند  از فیلتر تنگى عبور 
بعضى  در  و  است  غلطى  نتیجه  کامال  این  نظرم  به  و  نمى گیرم  نتیجه  را  این  باشد  دینى 
کشور این مسیر را رفته و تاوانش را پس داده است. دو مرتبه تکرار مى کنم هر  دوران ها هم 
کار علمى  کشور برای خدمت به این مردم  که درس خوانده و االن مى خواهد در این  فردی 
غ از اینکه مسلمان، مسیحى  کند، حتى فار کشور خدمت  که قصد دارد به این  بکند، همین 
که برای خدمت اعالم آمادگى مى کنند  یا زرتشتى است باید به او فرصت داده شود. افرادی 
کس مى تواند  گرفته شوند، سایر موارد حل مى شود و هر  کار  گر با شرط خدمت صادقانه به  ا
در محدوده خودش، بهترین اثربخشى را داشته باشد؛ بنابراین به شیوه های تنگ نظرانه 
کشور هم دو مرتبه به چنین شیوه هایی برنگردد.  به هیچ عنوان اعتقادی ندارم و امیدوارم 
زمانى فیلترهای تنگ و تاریک عجیبى وجود داشته که شاید باورش برای شما مشکل باشد؛ 
روزگاری جزوه ای تحت عنوان شرایط و صالحیت های عمومى اساتید وجود داشته است. 
ع شلوار و آستین و اندازه ریش و... امتیاز داده مى شده است!! اینها االن  در آن جزوه به نو
مستند است. این موارد فاجعه و توهین به مردم، هیات علمى و قشر فرهیخته بوده است. 
که دین اسالم چنین مواردی را نخواسته و  از همه بدتر به نظرم توهین به دین ماست چرا
کردیم. ولى واقعا اعتقادم  کشور ما، زمان هایی این روند را طى  نگفته است و متاسفانه در 
که ظاهرنمایی اثرات بسیار مخربی دارد و امیدوارم  اینست و خیلى جدی از آن دفاع مى کنم 
کم بوده و در سایر دانشگاه ها  که در این شش سال اخیر در این دانشگاه حا همین روندی 
نیز تا حدودی همین طور بوده، دنبال شود و ما به آن شرایط قبل از این دوره بازنگردیم. 
گرفته  کردن افراد اوج  که توجه بی دلیل به ظواهر و خودی-غیرخودی  متاسفانه در آن ایام 
کشور ما نیز به اوج خودش رسید و افراد احساس مى کردند برای  کاری و دورویی در  بود، ریا
کنند. این خطر بزرگى برای یک جامعه  کارشان حل شود، باید این ظواهر را رعایت  اینکه 

که در چند سال اخیر جلوی این طرز فکر ایستادم. است و بسیار خوشحالم 

گر اجازه بدهید در موضوعات مالی دانشگاه هم وارد شویم. عده ای استعفای    ا

در  که  می دانند  پــرونــده ای  از  ناشی  ازجمله  دانشگاه  مالی  مسائل  به دلیل  را  شما 

را  شما  نهایت  در  مالی،  تخلفات  اینکه  و  داشته  وجود  کشور،  کل  بازرسی  سازمان 

ح  طر را  دوره  این  در  مالی  استفاده  سوء  بحث  حتی  است.  کرده  استعفا  به  مجبور 

می کنند. استعفای شما تا چه اندازه مرتبط با مسائل مالی دانشگاه و فشارهایی بوده 

که از این ناحیه به شما وارد آورده اند؟
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از نظر مالی، همه 
مسائل دانشگاه 

روشن و شفاف 
است و همه 

سازمان های 
بازرسی و نظارتی 

هم بر عملکرد 
مالی دانشگاه، 

نظارت دارند. 
ضمن آنکه 

شما می دانید 
در دانشگاه 

برخالف بسیاری 
از سازمان های 

دیگر، یک 
نوع نظارت 

عمومی از سوی 
دانشگاهیان روی 

دانشگاه وجود 
دارد.

معنای  به  واقعا  )این هیچ  کنم، هیچ گونه  را عرض  پاسخ شما  در یک جمله  گر بخواهم  ا
کجای دانشگاه  کید مى کنم هیچ گونه سوءاستفاده مالى، در این دوره در هیچ  هیچ است( تأ
در  همیشه  که  است  محاسبات  دیوان  شهادت  به  بلکه  نیست  ادعا  این  است.  نداده  خ  ر
در  دوره ای  به صورت  کشور،  کل  بازرسى  سازمان  نماینده  و  دارد  دائمى  حضوری  دانشگاه 
بررسى  را  اسناد  تمام  و  شدند  مستقر  ماه ها  هم  ما  دانشگاه  در  و  مى شود  مستقر  دانشگاه  
کردند. بنابراین نظارت چندجانبه و مستمری از جنبه های مختلف مالى بر روی دانشگاه 
ع تخلف، سازمان بازرسى  وجود دارد. پس سوء استفاده هرگز نبوده است. اما در مورد وقو
ع تخلف مرتب به  به لحاظ ماموریت نظارتى خودش، بعضى نکات را برای جلوگیری از وقو
کنید و معموال نکات  که مثال در فالن مورد بهتر است اینگونه عمل  گوشزد مى کند  دانشگاه 
کمک مى کند. از این موارد، چندین بار به  کار مالى دانشگاه  که به  خوبی را تذکر مى دهند 
کرده است. فقط در یک مورد، بحثى  دانشگاه پیشنهاداتى شده و دانشگاه هم، آنها را اجرا 
روی تاریخ بعضى پرداخت ها به یک پیمانکار عمرانى، برای سازمان بازرسى مقداری مساله  
ع از مرحله پیشنهاد عبور کرد و به مرحله بازپرسى رسید. بعد ما رفتیم  شده بود که این موضو
کردند و متوجه شدند این هم هیچ  که خوشبختانه بازپرس محترم آن را قبول  کردیم  دفاع 
مشکلى نداشته است. بنابراین با شدت و قطعیت و با تمام وجودم عرض مى کنم هیچ گونه 
کار نبوده است. حتى تخلف مالى را هم به شدت رد مى کنم و  تخلف و سوء استفاده ای در 
در این رابطه هم هیچ گونه مساله ای وجود نداشته است. از نظر مالى، همه مسائل دانشگاه 
بر عملکرد مالى دانشگاه،  بازرسى و نظارتى هم  روشن و شفاف است و همه سازمان های 
نظارت دارند. ضمن آنکه شما مى دانید در دانشگاه برخالف بسیاری از سازمان های دیگر، 
امکان  اساسا  که  دارد  وجود  دانشگاه  روی  دانشگاهیان  سوی  از  عمومى  نظارت  ع  نو یک 

کاهش مى دهد. ع چنین مواردی را به شدت  وقو

که شما از لحاظ فرهنگی در فضای دانشگاه داشتید، انتقادی    با توجه به نگرانی 

کارشناسان فرهنگی  هم از طرف دانشجویان فعال فرهنگی و هم از طرف مدیران و 

مالی،  تنگناهای  در  اولویت های فرهنگی  یا  که همیشه موضوع فرهنگ  دارد  وجود 

از  بخشی  بودجه  مــی تــوان  مثال  به عنوان  اســت.  دانشگاه  چندم  دســت  اولــویــت 

این طور  فرهنگی  بودجه  ولــی  کــرد  تأمین  دیرتر  هفته  سه  دو  را  دانشگاه  تــدارکــات 

می رود  دست  از  فرصت  نشود،  تأمین  ماه،  اردیبهشت  مقطع  در  مثال  گر  ا و  نیست 

که  وارد می شود  دانشگاه  به  انتقاد  این  لذا  امتحانات می شوند.  وارد  و دانشجوها 

فرهنگی  دوستان  برخی  حتی  و  نــدارد  وجود  فرهنگی  بودجه  به  نسبت  کافی  توجه 

خود را نیم درصدی می دانند. 

ع را هم قویا رد مى کنم. یک وقت مى گویید به طورکلى در دانشگاه، آنچه در حوزه  این موضو
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یکی از راه های 
کاهش این 
احساس 
ناامیدی، این 
که در حوزه  بوده 
فعالیت های 
فرهنگی، 
کم وکاستی وجود 
نداشته باشد و 
تمام تالشمان 
را در این زمینه 
انجام دادیم.

کامل رد  کمى است و به این حوزه ظلم مى شود، این را  ج مى شود مقدار بسیار  فرهنگى خر
کمى هزینه شده ولى آیا در  نمى کنم هرچند قابل بررسى است. شاید در این حوزه، بودجه 
کم شده، حوزه  که از بودجه آن  که مقداری مشکالت مالى پیدا شده، اولین جایی  شرایطى 
فرهنگى بوده؟! چنین چیزی نبوده و معاون فرهنگى دانشگاه هم در این مورد مى توانند 
شهادت دهند. نمى گویم این مسائل مالى، روی حوزه فرهنگ بی تاثیر بوده است. باالخره 
گذشته یعنى  کمبود پیدا شود، روی همه حوزه ها تاثیرگذار است ولى در همین سال  وقتى 
شدید  خیلى  مالى  تنگناهای  و  پیچیدگى ها  وارد  خردادماه،  و  اردیبهشت  از  که   97 سال 
حوزه  بودجه  از  حتى االمکان  شد  قرار  و  داشتیم  فرهنگى  معاونت  حوزه  با  توافقى  شدیم، 
گذاشتیم  که امکان داشت حوزه فرهنگى را اولویت شماره یک  کم نکنیم. تا جایی  فرهنگى 
لحاظ  به  کشور  عمومى  فضای  مقداری   ،97 سال  مى کردیم  حس  که  بود  این  دلیلش  و 
که واقعا  مسائل سیاسى، اجتماعى و اقتصادی به سمت یأس و ناامیدی پیش خواهد رفت 
که باید فضای امید و فعالیت را در بین دانشجویان زنده  اینگونه شد و احساس مان این بود 
که در حوزه  کاهش این احساس ناامیدی، این بوده  نگاه داریم. بنابراین یکى از راه های 
کم وکاستى وجود نداشته باشد و تمام تالشمان را در این زمینه انجام  فعالیت های فرهنگى، 
دادیم.  اولویت جدی  آن  به  برعکس،  و  نکرده  ایجاد  این حوزه  در  که محدودیتى  دادیم 
کمبود وجود داشت و حتما این تنگناهای مالى تأثیرگذار بوده و از این بابت  هرچند مقداری 
کمترین  شرمنده دانشجویان فعال این حوزه هستیم ولى واقعا تالش شد در حوزه فرهنگى، 
کم  کل اساسا از اول چانه فرهنگى را  ع و در  تنگناهای مالى به وجود بیاید. اینکه در مجمو
گر به بقیه حوزه ها ۱5درصد اضافه شده،  گرفتند واقعا شاید اینگونه بوده ولى هر سال مثال ا
افزایش  روند  مى توانید  و  است  بوده  بیشتر  یا  درصد  سى  فرهنگى،  بودجه  افزایش  درصد 
که  کنید. این است  گزارش ها مالحظه  بودجه های فرهنگى را در سال های اخیر بر مبنای 
حوزه ها  همه  بر  کمبودها  و  نبوده  اصال  فرهنگ  حوزه  کم انگاشتن  دید  این  واقعا  مى گویم 

گذاشته است. تاثیر 

که به ساختار مالی و عملکرد مالی شده، بحث های    کنار انتقاداتی  قای دکتر، در  آ

ح است. منتقدان، روابط  با دوره مدیریت شما مطر ارتباط  سازمانی دیگری هم در 

تصویری  یعنی  می دانند.  مؤثر  شما  دوره  مدیریتی  تصمیم گیری های  در  را  باندی 

که فرقی نمی کند رئیس  می سازند و می گویند مافیایی قوی پشت دانشگاه وجود دارد 

دانشگاه چه کسی است، مهم این است که منویات این باند و دسته پیش برود. آنها 

در تصمیمات اساسی مداخله می کنند و مثال می گویند شما فالن بنیاد را راه انداختید 

گروه در رأس آن قرار بگیرد یا فالن جای دانشگاه قرار است  تا شخص مورد نظر این 

تغییراتی ایجاد شود، رئیس دانشگاه تحت تاثیر آن البی و فشار اجازه نمی دهد و 

کند یا در حوزه مدیریتی اش مداخله ای  نهایتا هرقدر هم در تالش است مستقل عمل 



ــگــیــرد، تــحــت تــاثــیــر ایــن  صــــورت ن

گروه،  فضاسازی بوده و در زمین آن 

بازی می کند و حتی این موضوعات 

که توانستند رسانه ای  را در سطحی 

گروه  کردند. پاسخ شما به این  هم 

اصـــوال  آیـــا  و  مــنــتــقــدان چــیــســت  از 

چنین فشارهایی در دوره مدیریت 

عملکردتان  و  تصمیم گیری  در  شما 

تأثیرگذار بوده است؟ 

ــام و  ــه ــؤال، اب ــ ــک س ایــنــکــه ی نکته جــالــب 
آن،  ــورد  ــ م در  و  پــخــش  خــیــلــى  مــوضــوعــى 
کسى به جوابی  فضاسازی هم مى شود ولى 
همان  نمى کند.  تــوجــه  مــى شــود،  داده  کــه 
کردند،  پخش  را  مطالب  ایــن  کــه  ــرادی  افـ
کنند.  حاضر نیستند جواب آنها را هم منتشر 
نشریات  از  یکى  در  کــه  نبود  ایــن طــور  مگر 
دانشگاهى مطالبى منتشر شد، بعد در جلسه 
پرسش و پاسخ 5 ساعته در اردیبهشت ماه 
اینها  تمام  به  رئیسه،  هیأت  حضور  با   97
کلمه از این پاسخ ها  پاسخ داده شد ولى یک 
روشــنــگــری  هـــدف  گـــر  ا نــکــردنــد.  منتشر  را 
توجه  پاسخ ها،  به  که  است، ضروری است 
کنند و آن را انتشار دهند. اوال تنها مصداقى 
مى کنند  ح  مطر مورد  این  برای  دوستان  که 
چند  ایــن  در  اســت.  دانــشــگــاه  بنیاد  بحث 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  تمام  از  ســال، 
مختلف،  موقعیت های  در  مختلف،  افــراد 
تشکل ها، انجمن ها و رویکردهای مختلف 
کسى غیر از  گر  که ا در دانشگاه، استفاده شد 
کرده، واقعا  این بگوید به نظرم بی انصافى 
ک مان  مال و  کردیم  استفاده  افــراد  همه  از 
گرایش سیاسى نبوده است. در معاونت های 
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در این چند 
سال، از تمام 
توانمندی ها 
و ظرفیت های 
افراد مختلف، 
در موقعیت های 
مختلف، 
تشکل ها، 
انجمن ها و 
رویکردهای 
مختلف در 
دانشگاه، 
که  استفاده شد 
کسی غیر از  گر  ا
این بگوید به 
نظرم بی انصافی 
کرده، واقعا 
از همه افراد 
کردیم و  استفاده 
گرایش  ک مان  مال
سیاسی نبوده 
است.

مختلف، ازجمله معاونت فرهنگى مان رویکرد سیاسى نبوده و ما در یک زمان از همکاری 
یک همکار اصالح طلب و در زمانى دیگر از یک همکار اصول گرا بهره مند بوده ایم. در بسیاری 
از موقعیت های دیگر و بخش های مختلف دانشگاه هم چنین بوده و هیچ جنبه سیاسى 
کسى در این موقعیت، بهتر  که چه  ک فقط این بوده  در انتخاب ها وجود نداشته است. مال
کند. یا مثال در پی استفاده از یک استاد پیشکسوت و دارای تخصص علمى  کار  مى تواند 
ح انواع اتهامات،  در نشستى تخصصى و یک حرکت علمى، ادعای داشتن دید سیاسى و طر
متهم  سیاسى کاری  به  را  مدیریتى  مجموعه  مــوارد،  این  ح  طر با  هرکس  است.  بی انصافى 
کم نبوده و  کند، بنظرم بی انصافى مى کند. در بحث های مدیریتى، هرگز دیدگاه سیاسى حا

فقط استفاده از توانمندی ها مدنظر بوده است.
دیگری  جنبه های  اما  نیست  سیاسى  و  مى کنند  ح  طر که  دیگری  ع  موضو سراغ  برویم 
گفته مى شود عده ای به عنوان پدرخوانده دانشگاه هستند و اینها در همه دوران های  دارد. 
شاید  چون  مى کنم  باز  مقداری  را  ع  موضو این  هستند.  تعیین کننده  مدیریتى،  مختلف 
که البی چندنفره ای وجود دارد  ح مى شود  مقداری تحلیل الزم دارد. یک وقت اینگونه مطر
و اصوال اینها تعیین مى کنند چه کسى در کدام موقعیت باشد و سیاست های دانشگاه چگونه 
کامال رد مى کنم، اصال چنین چیزی  ع را  باشد. برای این صحبت دلیلى ندارند و این موضو
گر کسى دلیلى دارد بگوید که مثال مى دانم فالن جلسه ای است که این جلسه و  وجود ندارد. ا
این افراد، تمام سیاست های دانشگاه را تعیین مى کنند. اصال چنین چیزی نبوده است. ولى 
که مقداری ظرافت دارد. هر مدیر هنگام  ع مى شود  یک وقت، تأویل دیگری از این موضو
کار، طبیعتا با توجه به رویکردها، سالیق و شناختش نسبت به افراد دانشگاه و اینکه  شروع 
کسى را بیشتر قبول دارد، مشاورینى را برای خودش انتخاب مى کند. بنده هم افرادی را  چه 
که رویکرد این افراد  کردم. مفهوم این انتخاب ها چیست؟ اینست  به عنوان مشاور انتخاب 
کنید، مفهوم  و شناخت این افراد نسبت به دانشگاه را الاقل ۸0-90درصد قبول دارم. دقت 

که رئیس من است، مشاور یعنى مشاوره مى دهد. مشاور این نیست 

افراد    مشورت  با  آنها  انتخاب  یا  کردید  انتخاب  خودتان  را  افــراد  این  دکتر  قــای  آ

دیگری بوده است؟

کنم و واقعا خدا را  کردم. چون احساسم این بود باید خودم انتخاب  کامال خودم انتخاب 
که بهترین ها نصیبم شد و همین االن بخواهم خودم را در شرایط شش سال پیش  کرم  شا
از  کامال  و  انتخاب مى کنم  را  افراد  کنم، همان  انتخاب  را  قرار دهم و معاونین و مشاورین 
کردم و مفهومش  آن انتخاب ها دفاع مى کنم. افرادی را به عنوان مشاور و معاون انتخاب 
که هر چه بگویند،  که اینها را قبول دارم و اینکه قبول دارم، به معنای آن نیست  اینست 
قبول  را  دانشگاه  به  نسبت  اشرافشان  و  رفتاری   عملى،  فکری،  برایند  بلکه  مى کنم  عمل 
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افرادی را به عنوان 

مشاور و معاون 
کردم و  انتخاب 

مفهومش اینست 
که اینها را قبول 

دارم و اینکه قبول 
دارم، به معنای 

که  آن نیست 
هر چه بگویند، 

عمل می کنم بلکه 
برایند فکری، 

عملی، رفتاری  و 
اشرافشان نسبت 

به دانشگاه را 
قبول دارم.

دارم. این افراد طبیعتا در بعضى موارد، مشورت هایی به من داده اند ولى آیا مشورت این 
متعددی،  مــوارد  در  است.  نبوده  اینگونه  ابدا  بــوده؟  پذیرش  مورد  بسته  چشم  دوستان، 
زیرا  کنم  عمل  دیگری  گونه  به  که  مى رسیدم  نتیجه  این  به  بعد  ولى  مى کردم  مشورت 
مشورت  بــرای  مــواردی  گر  ا البته  نیست.  مدیر  باشد،  نداشته  فکری  استقالل  که  مدیری 
تصمیم  موضوعى  به  راجع  باید  جلسه  آن  که  مى شد  برده  رسمى  شورایی  یا  جلسه ای  به 
مى گرفت، حتما تسلیم آنها بودم. مثال موضوعى را به شورای دانشگاه نه برای مشورت بلکه 
که بنده قبول نداشتم ولى به  برای تصمیم گیری مى بردم. شورای دانشگاه نظری داشت 

نظر آنها عمل مى شد.

بنیاد دانشگاه در دوران مدیریت    که درباره  اتهاماتی  با  ارتباط  گر امکان دارد در  ا

ح است هم توضیحاتی بفرمایید.  شما مطر

انجام  افراد  از  که توسط شماری  واقعا ظلمى  که  بگویم  باید  بنیاد  و درمورد  به طور خاص 
ظلمى  برای  مى خواهید  چطور  گفتم  هم  خودشان  به  و  مى دانم  جبران  غیرقابل  را  گرفت 
را بدهید و حتى این دانشجویان حاضر نیستند بپذیرند  افراد شد جواب خدا  که به برخى 
دانشگاه چگونه تشکیل شد؟ خیلى خالصه خدمت شما  بنیاد  ببینید  کرده اند.  اشتباه  که 
کسانى هستند؟  این 23نفر چه  دارد،  امنایی 23نفره  بنیاد، هیات  این  توضیح مى دهم. 
هستند.  شهر  خیرین  جامعه  میان  از  و  دانشگاه  ج  خــار از  بقیه  و  هستند  دانشگاه  از  ۸نفر 
که در شهر شناخته شده هستند مثال حاج آقای دردشتى، حاج آقا رضــازاده، حاج  خیرینى 
این  افــرادی شناخته شده هستند.  که  آنها  نظایر  افــرادی  و  اهَّلل عمومى  آیت  آقا خراسانى، 
نفره ای  امنا، هیات مدیره هفت  این هیات  و  داده انــد  را تشکیل  بنیاد  امنای  افراد هیات 
که در این هیات مدیره، فقط یک نفر نماینده رئیس دانشگاه است و شش  کرده  انتخاب 
که خود هیات امنای بنیاد انتخاب مى کنند و بیشتر از بین  کسانى دیگر هستند  نفر دیگر، 
که در دانشگاه توسط  خیرین هستند و اصال دانشگاهى نیستند. اصال این خط و ربط هایی 
کنند.  گوش آنها نخورده. اینها مى خواستند مدیرعامل انتخاب  ح مى   شود، به  برخى مطر
کارشناسان بسیار برجسته  کرد و یکى از افراد هم نسبتى با یکى از  هرکس، شخصى را معرفى 
و قدیمى دانشگاه داشته است. اینجاست که به این دانشجویان مى گویم چه ظلمى کردید. 
در جلسه ای که قرار بر انتخاب مدیرعامل بود و من فقط به عنوان ناظر در هیات مدیره بنیاد 
حضور داشتم، شاهد بودم که این همکار بازنشسته ما چقدر مایه گذاشتند که هیات مدیره، 
فرد منسوب به ایشان را انتخاب نکنند و بقیه اعضا نظرشان این بود که ایشان باید انتخاب 
کنیم و بگوییم خط و ربط هایی  شود. حال آیا اینکه ما واقعیت را به شکل دیگری منعکس 

که فالن فرد رئیس بنیاد شده، این ظلم به این آدمها نیست؟ بوده 
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در جلسه 
معارفه، عهدی 
با دانشگاهیان 
بستم و آن عهد 
که  این بود 
تمام تالشم را 
به منظور حفظ 
کرامت  شأن و 
دانشگاهیان 
انجام خواهم داد. 
وقتی هدف حفظ 
کرامت  شأن و 
دانشگاهیان 
باشد، آثارش را 
در بخش های 
مختلف نشان 
می دهد.

این    چــرا  و  می شود  شــروع  کجا  از  کــذب  مطالب  ایــن  دهید  توضیح  دارد  امکان 

کذب و مبنایش غلط  که می دانند از اساس  قایان موضوعی را  اتفاقات می افتد؟ چرا آ

است، این قدر ترویج می کنند و بعد پاسخ این مطالب را هم منتشر نمی کنند؟

مشکل  ما  همکاران  برخى  با  سابق  از  که  هستند  دانشگاه  در  کمى  عده  نمى دانم.  واقعا 
کمک دانشگاه آمدند با ایشان  داشتند و در این زمان هم وقتى ایشان به عنوان مشاور، به 
انصافا  بنیاد  اول  مدیرعامل  که  کنم  ذکر  باید  هم  بنیاد  درخصوص  حتى  داشتند.  مشکل 
کشید و اصال نه مساله ای اتفاق افتاده، نه  در طى دوسال مدیریتش، زحماتى برای بنیاد 
که داشتند  سوء استفاده ای بوده است. این دوستان در ارزیابی عجوالنه و قضاوت نادرستى 
ارگان غیردولتى و  نمى دانستند سازوکار بنیاد و ساختار آن به چه صورت است. بنیاد یک 
نظارتى  اصال  دانشگاه  رئیس  و  نیست  دانشگاه  دست  در  آن  اداره  اصال  است،  غیرانتفاعى 
کرده  امنا دارد و هیات امنا یک هیات مدیره انتخاب  بر عملکرد بنیاد ندارد، بنیاد هیات 
هستند.  عملکردشان  پاسخگوی  خودشان  مى کند.  انتخاب  را  مدیرعامل  مدیره  هیات  و 
کنید در بنیاد، سوء استفاده مالى صورت بگیرد، به دانشگاه چه ارتباطى دارد؟  اصال فرض 
کمک بدهد و بر فرض در آنجا  یک سازمان مردم نهاد تشکیل شده برای اینکه به دانشگاه 
که اصال اینگونه نبوده و سوء استفاده ای نشده. نمى دانم این حرف ها  اتفاقاتى هم افتاده 
که مى خواهند در  کسانى  گرفته است. این اتفاقات واقعا نبوده و من از همه  کجا نشأت  از 
کنند خواهشمندم ابتدا اطالعات خود را راجع به  ع دیگری قضاوت  این خصوص یا هر موضو

کنند و بعد قضاوت نمایند. کامل  ع  موضو

که وقتی از رفتن شما سخن    قای دکتر دلیل اقبال دانشگاهیان  به شما چه بود  آ

در  حتی  شد،  جمعی  نامه های  به  تبدیل  بعد  و  آمد  به وجود  مقاومت  آمــد،  به میان 

قای دکتر مدرس هاشمی چه  سطح وزارت عتف با این رفتن مخالفت جدی شد؟ آ

که همیشه این توجه ویژه را  شاخص هایی در مدیریت و شخصیت شما وجود دارد 

برانگیخته و به پذیرش پست های مدیریتی مختلف در این سالها انجامیده است؟

ع را لطف خدا مى دانم ولى اینکه لطف خداوندی از چه مسیر و سازوکاری  واقعا این موضو
که در  روزی  کنم  گر بخواهم در یک جمله خالصه  ا کردم.  تودیع عرض  را در جلسه  بوده 
با دانشگاهیان بستم و آن عهد این بود  گرفتم، در جلسه معارفه، عهدی  این سمت قرار 
کرامت دانشگاهیان انجام خواهم داد. وقتى هدف  که تمام تالشم را به منظور حفظ شأن و 
کرامت دانشگاهیان باشد، آثارش را در بخش های مختلف نشان مى دهد. آن  حفظ شأن و 
دیدگاه های فرهنگى در بحث جذب افراد هیات علمى وجود خواهد داشت و تمام افرادی 
کنند و در اینجا  کار  که مى خواهند صادقانه  که مى آیند، قدمشان روی چشم ماست، افرادی 



33

 
احساسم این 

بود مدیریت تا 
که می تواند  جایی 

باید سعه صدر 
داشته باشد 

و نباید با افراد 
منتقد و مخالف 

کند. حتی  برخورد 
که  آن افرادی 

مخالفت هایی 
با سیاست ها یا 

عملکرد ما دارند، 
باید احترامشان 

حفظ شود و افراد 
انگشت شمار 

که  مغرض را هم 
در پی برهم زدن 
آرامش دانشگاه 

هستند، امیدوارم 
خداوند هدایت 

کند.

گرایش، اثر آن نگاه  نگاه نمى کنم ظاهر فرد و خط سیاسى اش چگونه است و به نظرم این 
است. همین نگاه باعث مى شود وقتى با تشکل های دانشجویی روبرو مى شوم همه را مثل 
فرزندان خودم مى بینم و نگاه نمى کنم آیا خط سیاسى اش با من مى خواند یا نه و احساس 
که خالصه اش  کنم و تک تک اینهاست  مى کنم باید آزادی بیان و آزادی اندیشه را تقویت 
که در  کرامت دانشگاهیان در همه بخش ها به عنوان شماری از انسان هاست  حفظ شأن و 
داده اند.  تشکیل  را  فرهنگى  خانواده  یک  و  شده اند  جمع  هم  دور  فرهنگى  مجموعه  یک 
که به آن  از این نگاه، رضایت نسبى داشتند و احساسشان این بود  به نظرم دانشگاهیان 
کرامتشان حفظ شده، با آنها  عهد وفا شده است. احساسشان این بوده در این دوره شأن و 
با صداقت و شفافیت برخورد شده و مجموعه مدیریت دانشگاه پاسخگوی عملکردش بوده 

است و امیدوارم همین روند در دوره آتى هم دنبال شود.

قای دکتر شما چه تعریفی از مخالفین خود دارید و عمده مشکل آنها با شما در    آ

کدام حوزه ها بوده؟  این شش سال در 

گر منظورتان از مخالف کسى است  فکر نمى کنم در آن دوران مخالفین خیلى جدی داشتم. ا
نبودند و همه شان بسیار  کم  افراد  اینگونه  احتماال  با بعضى سیاست ها مخالف است،  که 
محترم هستند و خیلى از این افراد با صراحت تمام با بنده صحبت مى کردند و مى گفتند ما 
فکر مى کنیم تو در فالن مساله اشتباه کردی و بعضى  را قبول مى کردم و بعضى را نمى پذیرفتم 
انگشتان  تعداد  از  قطعا  که  هم  اندکى  بسیار  بسیار  تعداد  بود.  آرا  تضارب  مــوارد  این  در  و 
را  دانشگاه  آرامش  داشتند  سعى  متاسفانه  چرا  نمى دانم  است  کمتر  تعدادشان  هم  دست 
که در پی برهم زدن آرامش دانشگاه  برهم بزنند. واقعا نمى دانم چرا، ولى احساسم این بود 
بودند. جالب است بدانید حتى با این دوستان هم در حد یکى دو تذکر پیامى صحبت شده 
کنید تا اتفاقى نیافتد و آرامش دانشگاه از دست نرود  که به آنها پیام دادم مقداری رعایت 
که مى تواند باید سعه صدر داشته باشد و نباید با افراد  و احساسم این بود مدیریت تا جایی 
که مخالفت هایی با سیاست ها یا عملکرد ما  کند. حتى آن افرادی  منتقد و مخالف برخورد 
که در پی برهم زدن  را هم  انگشت شمار مغرض  افراد  و  احترامشان حفظ شود  باید  دارند، 

کند. آرامش دانشگاه هستند، امیدوارم خداوند هدایت 

و جوانی    با دوره دانشجویی  امروز،  اجتماعی جوان  نظر شما جریان فکری-  به 

که در این چند دهه اتفاق افتاده  گر بخواهیم تغییراتی  کرده؟ ا شما چه تفاوت هایی 

کم شده و جوان امروز از  کنیم، امروز فضای دیگری بر زیست جهان ما حا را تحلیل 

نظر فکری و فرهنگی، دائما تغییر و نوشدن را تجربه می کند و هر روز اقشار فرهنگی 

با  اجتماعی  تغییرات  به قدری  و  می شوند  دانشگاه  وارد  متنوعی  و  جدید  اجتماعی 
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کارهای  قبال 
فرهنگی به 
این  صورت بود 
کجا  کنند  که رصد 
ح  شبهه مطر
شده و ما به آن 
شبهات پاسخ 
دهیم. امروز بحث 
این نیست. باید 
ببینیم آن غنای 
فرهنگی موجود را 
چگونه در قالب 
و با بیان امروزی 
و هنری به جامعه 
کنیم. این  ارایه 
کمتر انجام  کار را 
داده ایم. به نظرم 
باید این وظیفه 
را به خوبی انجام 
دهیم و از اینکه 
گمراه  جوانان ما 
شوند، ترسی 
نداشته باشیم.

چالش  با  را  فرهنگی  حوزه  در  به خصوص  تصمیم گیری  که  می شود  انجام  سرعت 

از  مواجه می سازد. ریاست دانشگاه در چنین شرایطی، دشورای های خاصی دارد. 

این دشواری ها برای مخاطبان ما بگویید و اینکه دانشگاه نسل چهارم با مسئولیت 

که از آن انتظار می رود چگونه می تواند در ذیل این دگرگونی های سریع، به  اجتماعی 

کند و در عین حال پاسخگوی مخاطبان خود با  رسالت و وظایف اصلی خود عمل 

نیازهای نو به نو و تغییرات شگرف باشد؟

به نظرم ما نباید نگران باشیم. جمله ای از یک استاد حوزه مخابرات و فناوری اطالعات عرض 
مى کنم که خیلى به دلم نشست. مى گفت ما در قرآن داریم که وقتى خداوند مى خواست انسان 
کنید و در آن لحظه اعتراض گونه ای شکل  کند، به فرشتگانش گفت به انسان سجده  را خلق 
کند و خداوند  زمین فساد  و در  باشد  که خون ریز  کنى  که مى خواهى موجودی خلق  گرفت 
که شما نمى دانید و بعد از این آیه در قرآن، آیه ای هست  که من چیزی مى دانم  گفت  پاسخ 
گفتند: ما بلد نیستیم،  که خداوند اسماء را به آدمى یاد داد، بعد از فرشتگان پرسید فرشتگان 
شما  که  مى دانم  چیزی  من  نگفتم  که  مى کند  محاجه  فرشتگان  با  مقداری  اینجا  خداوند 
نمى دانید. این همکار محترم به نکته زیبا و ظریفى اشاره مى کردند و مى گفتند وقتى ما اینترنت 
که هر موضوع با فشردن  گسترده را نگاه مى کنیم  و این شبکه های اجتماعى وسیع و بسیار 
که این مى تواند  کلید برای همه قابل نمایش است، ترسى وجود انسان را فرا مى گیرد  یک 
که خداوند  بی نهایت فساد به دنبال داشته باشد و به نظرم اینجا جای همان پاسخى است 
گونه ای  که شما نمى دانید و آینده در حوزه فناوری اطالعات به  فرمود، من چیزی مى دانم 
که اینترنت،  که شاید ما امروز حتى فکرش را هم نمى کنیم. تاثیر شگرفى  رقم خواهد خورد 
شبکه های اجتماعى و فناوری های بسیار پیشرفته بعدی بر روی تفکر و زندگى انسان خواهد 
گذاشت و تاثیرش خیلى باالتر و واالتر از تصور ماست، جای نگرانى ندارد و همان چیزی است 
که خداوند خودش مى داند. مفهوم این سخن آن نیست که پس ما نباید کاری کنیم و بگوییم 
کاری بکند چون انسان خیلى باالست و خداوند به  که خداوند آفرید، نباید هیچ  پس انسانى 
گفته من مى دانم آنچه شما نمى دانید. انسان قطعا وظیفه خودسازی دارد. به  فرشتگانش 
نظرم در حوزه فرهنگى هم به همین ترتیب است. بخشى به طور طبیعى اتفاق مى افتد. حوزه 
کنید. قطعا یکى نیست؛ امروز شماها در حوزه  فرهنگى االن را با 20-30 سال پیش مقایسه 
که زمانى اصال به ذهن ما خطور نمى کرده است. بنابراین  کارها و اقداماتى مى کنید  فرهنگى 
بخشى به طور طبیعى و تحت تأثیر این تغییرات به روزشدن حوزه فرهنگى است ولى به نظرم 
باید فعال باشیم و  با حواس جمع و دقت پیش رفت و به عبارت دیگر  باید مقدار بیشتری 
انفعالى برخورد نکنیم. این موضوع هم در فضای اینترنت و به خصوص در موضوع شبکه های 
گر محتوا و ابزار آماده ای  اجتماعى خیلى مهم است. انفعال یعنى اینکه بنشینیم و صبر کنیم ا
گریزان باشیم. به جای آن باید  که ما باید از آن  کنیم. این همان چیزی است  آمده، استفاده 
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رسالت های 

جدیدی بر دوش 
این دانشگاه ها 
گذاشته شده و 
مسئولیت های 

اجتماعی سنگینی 
از دانشگاه طلب 

می کنند. این 
موضوع االن در 
برنامه راهبردی 

دانشگاه مد نظر 
گرفته و توجه  قرار 
به مسئولیت های 

اجتماعی و رفع 
مشکالت جامعه 

بعنوان دغدغه 
اصلی مسئولین 

دانشگاه است

کنیم. این  فعال باشیم، باید در اینترنت، شبکه های اجتماعى و برای سایت ها تولید محتوا 
نبوده و ما خیلى  اینجا  اینترنت در  زیرا خاستگاه  کال خیلى ضعیف است  کشور ما  مسأله در 
کاروان پیوستیم. طبیعتا وقتى خاستگاه اینترنت، جای دیگری بوده، آنها به  بعدتر به این 
کنیم و البته جای آن در  فکر تولید محتوایش هستند. باید در این زمینه خیلى فعال تر برخورد 
که مى توانیم آن را در  جامعه و دانشگاه های ما خالى است. ما محتوای فرهنگى غنى داریم 
قالب های مختلف بیاوریم که از طریق شبکه و فضاهای مختلف قابل دسترسى باشد، هرچند 
کارها و حوزه های فرهنگى ورود  که در  تالش و همت زیادی مى طلبد. همیشه به دوستانى 
کارهای فرهنگى به این  صورت بود  که دنباله رو قبلى ها نباشید. قبال  مى کنند، عرض مى کنم 
ح شده و ما به آن شبهات پاسخ دهیم. امروز بحث این نیست.  کنند کجا شبهه مطر که رصد 
باید ببینیم آن غنای فرهنگى موجود را چگونه در قالب و با بیان امروزی و هنری به جامعه 
کمتر انجام داده ایم. به نظرم باید این وظیفه را به خوبی انجام دهیم  کار را  کنیم. این  ارایه 
کنیم جوانان دانشجوی ما  گمراه شوند، ترسى نداشته باشیم. باید باور  و از اینکه جوانان ما 
که دارند، مسلوب االختیار  ک، قدرت تحلیل، عقالنیت و تفکر و قدرت انتخابی  با طینت پا
نیستند تا ببینند چه به آنها تزریق مى شود و قطعا مى توانند راه خودشان را پیدا  کنند. البته 
کنیم تا به آرمان انسان  ما هم وظایفى داریم و باید بستر و زمینه را برای فعالیت شان فراهم 
خ دهد هرچند به شدت به فعالیت های  دانشگاهى و انسان متفکر برسیم. امیدوارم این اتفاق ر
ما هم در این حوزه، وابسته است. البته در زمینه دانشگاه نسل چهارم و تعریف آن هم مطالب 
مفصلى وجود دارد که فکر مى کنم باید در مجال دیگری در مورد آن سخن گفت. اما همین قدر 
گذاشته شده و مسئولیت های  که رسالت های جدیدی بر دوش این دانشگاه ها  کنم  عرض 
اجتماعى سنگینى از دانشگاه طلب مى کنند. این موضوع االن در برنامه راهبردی دانشگاه مد 
نظر قرار گرفته و توجه به مسئولیت های اجتماعى و رفع مشکالت جامعه بعنوان دغدغه اصلى 

مسئولین دانشگاه است اما تا رسیدن به حالت مطلوب فاصله بسیار داریم.

با    دارنـــد.  متفاوتی  فرهنگی  دغدغه های  دانشجویان  دانشجویی،  بخش  در 

که صحبت می کنیم  کانون ها، انجمن های علمی، نشریات و تشکل ها  دانشجویان 

که بسیاری از آنها می تواند در جای خود بحث شود. هرچند  هرکدام انتقاداتی دارند 

را  آنان  صحبت های  از  بخشی  دانشجویان،  به  پاسخگویی  با  دانشگاه  مسئوالن 

شنیده اند اما از نظر دانشجویان فعال فرهنگی، نکات زیادی در سیاست ها و اهداف 

که  کالن دانشگاه در حوزه دانشجویی مغفول مانده است. مثال در حوزه تشکل ها 

ارتباط  در  بی تفاوتی  درحالی که  می کنند  اشــاره  سخت گیری ها  به  می کنیم  صحبت 

می طلبد.  بیشتری  سعه صدر  و  صبوری  قدری  اجتماعی،  و  سیاسی  موضوعات  با 

می گویند هیات نظارت سلیقه ای عمل می کند یا در مورد شکل و محتوای برنامه ها، 

که مجوز داده شده و  نظارت های سلیقه ای وجود دارد و یا موضوع و جلسه ای بوده 
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من بارها به 
دانشجویان 
گفته ام هیچ گونه 
فشار و توصیه ای 
بر تصمیم گیری 
ما اثرگذار نبوده 
است. نه اینکه 
فشاری نبوده، 
در مواردی بوده 
ولی دانشگاه 
تحت تاثیر آن قرار 
نمی گرفت.

گفتند مجوز می دهیم و اینها در اثر  بعد مجوز آن لغو شده یا مجوز داده نشده، بعدا 

تماس و فشارهای بیرون از دانشگاه بوده است.

برای تصمیمات  را  ک  به هیات نظارت مربوط است، همیشه دو مال که  در مورد مطالبى 
هیات نظارت مد نظر داشتیم. یکى رعایت قانون و دوم آرامش و شئونات دانشگاه. بارها 
گر آمدن  ک دارد یعنى ا گفته ام اجرای قانون، بحث سلیقه ای نیست و مال به دانشجویان 
این  در  که  کردیم  مخالفت  او  آمدن  با  قانونى  نظر  از  است،  ع  ممنو دانشگاه  به  نفر  یک 
السخنرانى،  ع  ممنو افــراد  این  قانونا  افتاد.  اتفاق  شکل  این  به  مورد  چهار  سه  سال ها، 
کردیم و در این موارد، بحث ها  ع الفعالیت بودند. با اینها مخالفت  ع التبلیغ و ممنو ممنو
که این آرامش و شئونات  سلیقه ای نیست. بحث دوم، آرامش و شئونات دانشگاه است 
کجاها  قبال  مدعو،  فرد  اینکه  به  مى کردیم  مراجعه  معموال  مى دادیم؟  تشخیص  چطور  را 
گر تشخیص مان  کدام دانشگاه ها، سخنرانى یا بحثى داشته و جلسه چطور بوده و ا و در 
مى شدیم.  مانع  باشد  تشنج آفرین  دانشگاه  برای  ممکنست  فرد  این  حضور  که  بود  این 
ک سخت و روشنى وجود ندارد.  کنید اینجا مقداری سلیقه، اثرگذار است و دیگر مال قبول 
که ما نپذیرفتیم، شاید تایید  گر هیات نظارت دیگری بود در ۱0-20 درصد مواردی  شاید ا
مى کردند یا بالعکس. ولى در ۸0-90 درصد واقعا این طور نبوده زیرا ما با اجماع به نتیجه 
که حضور فردی تشنج آفرین است  مى رسیدیم. یعنى با اجماع به این نتیجه مى رسیدیم 
و آن را رد مى کردیم. البته تصور مى کنم مقداری محتاطانه عمل مى کردیم و البته علتش 
احتیاط  جنبه  مقداری  گاهى  باشد.  داشته  استمرار  بتواند  دانشجویان  کار  که  بود  این 
برگزار  برنامه  یک  مثال  و  مى پذیریم  را  ریسکش  و  نمى کنیم  رعایت  را  محافظه کاری  و 
مى شود، اما حضور یک نفر در دانشگاه تشنج به وجود مى آورد و این تشنج باعث مى شود 

تشکلى برای ماه ها فعالیت نداشته باشد.

یعنی فشار، توصیه یا تهدیدی وجود نداشته؟  

گفته ام هیچ گونه فشار و توصیه ای بر تصمیم گیری ما اثرگذار نبوده  من بارها به دانشجویان 
است. نه اینکه فشاری نبوده، در مواردی بوده ولى دانشگاه تحت تاثیر آن قرار نمى گرفت، 
دخالت  جلوی  تند،  خیلى  لفظى  دعواهای  با  که  داشتیم  مــواردی  حتى  عنوان.  به هیچ 
)از  دارای مجوز  برنامه  تا  ایستادگى مى کردیم  را در دانشگاه مى گرفتیم و محکم  بعضى ها 
را  دیگران  دخالت  نظارت،  هیات  در  ما  یعنى  مى شد.  برگزار  و  شود  برگزار  نظارت(  هیأت 
گرفته مى شد، پای نظر هیات نظارت  که تصمیمى  به هیچ وجه قبول نمى کردیم و بعد هم 
کنار  گر مقداری بحث احتیاط و محافظه کاری را  مى ایستادیم و دفاع مى کردیم. مجموعا ا

بگذاریم، هیات نظارت نمره قابل قبول و خوبی مى گیرد.
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برنامه چهلمین 

سال تأسیس 
دانشگاه در تاریخ 

دانشگاه ثبت 
کارهای  شد و 

ماندگاری انجام 
گرفت. فیلم 

معرفی دانشگاه 
ساخته شد، 

سرود دانشگاه 
به بهترین وجه 

ساخته شد، 
کتاب تاریخ 

شفاهی دانشگاه 
نوشته شد و به 

کامال ارزش  نظرم 
که  این را داشت 

کامال  اجرا شود و 
از انجام آن دفاع 

می کنم.

درباره بحث بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه، انتقادات و اعتراض های   

که ازجمله عدم دعوت  زیادی شد. حواشی قبل، حین و بعد این برنامه زیاد بوده 

از همه دانشگاهیان، هزینه ها و شیوه اجرای آن بوده؛ برگزاری جشن چهل سالگی 

چقدر برای شما دردسرآفرین شد و با حجم باالی اعتراضات، پیش خودتان نگفتید 

کاش این را به تعویق انداخته بودید یا اصال برگزار نمی کردید. پیش بینی می کردید 

برگزاری این مراسم با این حجم از حواشی همراه شود؟

ع  که انجام شد، پشیمان نیستم. در جلسه پرسش و پاسخ، این موضو کاری  به هیچ وجه از 
شورای  یک  بود  دانشگاه  تأسیس  سال  چهلمین  که   96 سال  در  دادم.  توضیح  مفصل  را 
کمیته  آقای دکتر برنجکوب دبیر این  کمیته اجرایی تشکیل شد. مرحوم  راهبردی و یک 
گرفت. بعضى برنامه ها مثل برنامه بازنشستگان، برنامه  شدند و برنامه ریزی هایی انجام 
غ التحصیالن و برنامه های خوابگاه، تا آخر تابستان 96 اجرایی شد. در اوایل پاییز 96 با  فار
که برگزاری اجالس چهلمین سال در شرایط  مشکالت مالى مواجه شدیم و حسمان این بود 
ضیق مالى، سوال برانگیز است و لذا برنامه اصلى چهلمین سال و یکى دو برنامه دیگر مثل 
که تا آخر  کردیم تا قضیه بودجه حل شود  برنامه ای مربوط به بانوان دانشگاه را موقتًا تعلیق 
گشایش مالى بوجود  سال مشکل حل نشد و آخر سال 96، بودجه سال 96 را به ما دادند و 
که از بین برنامه های انجام نشده، برنامه اصلى مان  گرفتیم  آمد. در فروردین 97 تصمیم 

کنیم. را اجرایی 
گر برنامه  که پس از انجام بعضى برنامه ها در سال 96 تصور مى کردیم ا دلیلش این بود 
درحالیکه  نبود  خبری  دانشگاه  سال  چهلمین  برای  مى گویند  آیندگان  نشود،  انجام  اصلى 
گرفته شد به صورت  همه دانشگاه ها در دهه ها، برنامه هایی اجرا مى کنند. بنابراین تصمیم 
که  که شده یک برنامه اصلى داشته باشیم. لذا بعد از تعطیالت فروردین 97  سمبلیک هم 
اردیبهشت ماه، یک ماه فرصت بود و  تا ۱۸  از ۱7 فروردین 97  زمان بسیار اندک بود یعنى 
افــراد  دیــد  از  شــد.  برگزار  خوبی  برنامه  بحمداهَّلل  و  شد  انجام  فــشــرده ای  بسیار  برنامه ریزی 
شرکت کننده هم برنامه بسیار خوبی بود. این هم که گفته مى شود چرا دانشجویان و کارمندان 
کارمندان و اساتید  از تمام دانشجویان،  کم لطفى است. دعوت  را دعوت نکردید، به نظرم 
دانشگاه در یک تاالر با ظرفیت 900نفر امکان پذیر نبود و بنابراین ما حدود ۱50 نفر از کارمندان 
که عمدتا مدیران و از اعضای غیر هیات علمى بودند، صد نفر از برگزیدگان دانشجویان شامل 
گلچینى از  کانون ها، نفرات اول دانشکده ها و  تشکل ها، شورای صنفى، انجمن های علمى و 
گلچینى از افراد صنایع مرتبط با دانشگاه و  غ التحصیالن دانشگاه و  گلچینى از فار دانشجوها، 
البته همه اعضای هیات علمى را دعوت کردیم. ایراد گرفتند که چرا همه اعضای هیات علمى 
کم بودند. دلیلش این بود  کارمند  کردید و تعداد مدعوین دانشجو و  را با همسرانشان دعوت 
که آن سال، فرصت برگزاری برنامه قدر استاد به مناسبت روز معلم نبود و برنامه تقدیر از اساتید 



کردیم. به نظرم مجموعه برنامه های مربوط به چهلمین  را با بزرگداشت چهل سالگى تلفیق 
سال تأسیس دانشگاه در حد بسیار خوبی در تراز دانشگاه بود و مجموع هزینه ها در حدود 
۱50میلیون تومان شد که به نظرم برای مراسم گرامیداشت چهل سالگى دانشگاه، رقم زیادی 
گرفت. فیلم معرفى  کارهای ماندگاری انجام  نبود. این برنامه در تاریخ دانشگاه ثبت شد و 
دانشگاه ساخته شد، سرود دانشگاه به بهترین وجه ساخته شد، کتاب تاریخ شفاهى دانشگاه 

کامال از انجام آن دفاع مى کنم. که اجرا شود و  کامال ارزش این را داشت  نوشته شد و به نظرم 

کلی و فراتر از دوره ریاست    گفته می شود درهای دانشگاه صنعتی اصفهان، به طور 

شما، نسبت به همکاری با بخش های اقتصادی، جذب کمک های مالی و همکاری با 

نهادهای خیریه، بسته است و نسبت به خیلی از دانشگاه ها حتی در محدوده استان 

اصفهان، در تشکیل این همکاری ها عقب است. چرا در دانشگاه صنعتی اصفهان، 

گر ضعف در این موضوع  استفاده از این ظرفیت ها همواره خیلی کمرنگ بوده است؟ ا

کرد؟ را قبول دارید، برای تغییر این رویکردهای محافظه کارانه و بسته چه باید 

گاهى  نیست.  دانشگاه  بسته بودن  آن فقط  دلیل  ولى  دارم  قبول  را  انتقاد  این  از  بخشى 
که به دالیل مختلف با دانشگاه طرف قرارداد همکاری مى شود،  ممکن است مجموعه ای 
خصوصى،  و  غیردولتى  دولتى،  مجموعه های  از  اعم  باشد؛  داشته  دانشگاه  از  انتظاراتى 
اصفهان  صنعتى  دانشگاه  اینکه  اســت  ستایش  قابل  که  بخشى  ســازمــان هــا.  و  ــا  آدم ه
اســت.  کــرده  ایستادگى  خــودش  اســتــانــداردهــای  و  اصــول  روی  حــال  بــه  تــا  خوشبختانه 
که فاقد هرگونه  کشور، مدارکى به بعضى افراد داده اند  متاسفانه در خیلى از دانشگاه های 
کنم ولى بدون پشتوانه علمى،  پشتوانه علمى است؛ قصد ندارم بیش از این مساله را باز 



ولى  کردند  صادر  همکاری ها  آن  قبال  در  کشور  در  ذی نفوذ  افراد  بعضى  برای  را  مدارکى 
و  نــدارد  منفى  سابقه  و  ردپا  هیچ  زمینه  این  در  اصفهان  صنعتى  دانشگاه  خوشبختانه، 
کامال  قسمت  این  از  من  که  است  قضیه  بعد  یک  این  اســت.  ایستاده  خــودش  اصــول  بر 
دیگری  بعد  اما  دهد.  ادامه  را  روند  همین  دانشگاه  امیدوارم  و  هستم  راضى  و  خوشحال 
و  بیاید  دانشگاه  به  خیری  گــر  ا مثال  به عنوان  باشد.  افــراد  با  حق  شاید  که  هست  هم 
یا هر  فرد  آن  اسم  اعالم شد حاضریم  بسازد،  ما  برای  را  واحدی  یا  آزمایشگاه  ساختمان، 
که مایل است را بر روی آن ساختمان یا آزمایشگاه بگذاریم. به نظرم، این مساله  اسمى 
گر زمانى دانشگاه در  ا لذا  عجیب و غریبى نیست و در همه جای دنیا هم مرسوم است. 
این زمینه مقداری سخت گیری داشته و شاید سخت گیری بی جهت و غیرمنطقى بوده، 
کند. در توضیح اسپانسر و جذب حمایت مالى هم  ع برخورد  باید از جنبه منطقى با موضو
به همین ترتیب است. یعنى وقتى، شرکت یا فردی اسپانسر مى شود، قصد دارد برندش 
ح شود و طبیعى است مى خواهد تبلیغ داشته باشد و به نظرم تاحدودی باید در این  مطر
کرد. مثال مجموعه ای  کرد هرچند باید موضوعات را مورد به مورد بررسى  موراد تجدیدنظر 
تبلیغش  که  داشته  درخواست  عوض  در  اما  بکند  دانشگاه  از  زیادی  حمایت  است  حاضر 
ع مخالفت شده است.  در همه جای دانشگاه و همیشه زده شود. به دالیلى با این موضو
دانشگاه نباید برند خودش را به هر قیمتى بفروشد و این البته با راه اندازی یک آزمایشگاه 
دارد.  تفاوت  اســت،  آزمایشگاه  آن  بر  اسمش  ثبت  دنبال  به  که  خیر  یک  توسط  مجهز 
خوشبختانه در بنیاد این بحث ها بین دوستان در حال انجام است و امیدوارم در آینده 

شاهد اثرگذاری بیشتر خیرین در دانشگاه باشیم. 

تحوالت آینده در وزارت علوم و دانشگاه را چطور ارزیابی می کنید و چه تصویری   
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احساسم این 
که با آمدن  است 
جناب آقای 
دکتر ابطحی و با 
توجه به اینکه در 
طراحی خطوط 
کلی، ایشان جزء 
مدیران شش 
گذشته  سال 
بودند، قاعدتا 
همان خطوط 
کلی ادامه پیدا 
کرد و  خواهد 
شاهد دگرگونی 
آن خطوط اصلی 
نخواهیم بود، 
گرچه معتقدم 
آقای دکتر ابطحی 
با توجه به 
توانمندی هایی 
که دارند در اجرای 
خطوط اصلی 
دانشگاه، بهتر 
عمل خواهند 
کرد.

شما  به  زمانی  گر  ا کرده اید؟  ترسیم  مدیریتی  حوزه  در  خودتان  فعالیت  آینده  برای 

برای وزارت عتف پیشنهاد بدهند، آمادگی پذیرش آن را دارید؟

تغییرات جدی نخواهیم  بنظرم  باقى است،  روحانى  آقای  از دولت  که  آینده  در دو سال 
که با  داشت و شرایط به همین شکل جلو خواهد رفت. در دانشگاه هم احساسم اینست 
هم  ایشان  کلى،  خطوط  طراحى  در  اینکه  به  توجه  با  و  ابطحى  دکتر  آقای  جناب  آمدن 
کرد و  کلى ادامه پیدا خواهد  گذشته بودند، قاعدتا همان خطوط  جزء مدیران شش سال 
گرچه معتقدم آقای دکتر ابطحى با  شاهد دگرگونى خطوط اصلى دانشگاه نخواهیم بود، 
کرد و  که دارند در اجرای آن خطوط اصلى، بهتر عمل خواهند  توجه به توانمندی هایی 
انشااهَّلل موفق خواهند بود. بنده از مسیر طى شده در این شش سال به شدت دفاع مى کنم 
کلى، طبعا نمى توانم  کامال معتقدم مسیر درستى رفتیم اما از همه عملکردهای جزئى و  و 
همین  در  مثال  به عنوان  است.  وارد  اشکاالتى  حتما  مدیریت،  دوره  هر  به  بکنم.  دفاع 
و  مى کنم  دفــاع  آن  از  شدت  به  و  کــردم  اشــاره  )که  دانشگاه  کلى  خط  و  فرهنگى  مباحث 
که انجام شده منطبق با خط  هرکجا باشم همین روند را دنبال مى کنم( آیا تمام اقداماتى 
در  ممکنست  و  ندارم  ادعایی  چنین  بنده  نه،  نداشته ایم؟  اشتباهى  هیچ  ما  و  بوده  کلى 
گر دوستان به ما بفرمایند  کرده باشیم. اشتباهاتى بوده و ا برخى موارد، خالف آن حرکت 
گذشته چنین بوده است. درمورد سوال آخر  که در  حتما از آن استقبال مى کنیم همانطور 
پیشنهادی  چنین  اوال  پذیرفت؟  خواهم  آیا  بشود،  وزارت  پیشنهاد  بنده  به  گر  ا اینکه  و 
و  قطعا  بشود،  هم  گر  ا ثانیا  و  هستند  توانمندتری  بسیار  افراد  که  چرا شد  نخواهد  من  به 
و  شرایط  به  عتف،  وزارت  حــوزه  در  است  این  احساسم  که  چرا پذیرفت،  نخواهم  یقینا 

که اصال واجد آن نیستم. ویژگى های شخصیتى، فردی و فکری نیاز است 

قای دکتر تغییرات دور دوم ریاست شما، جداشدن دکتر مصلحی و دکتر ابطحی    آ

از هیات رئیسه دانشگاه و اضافه شدن دیگر بزرگواران به مجموعه، در عملکرد شما 

گذاشت؟ و فضای دانشگاه، چه آثاری بر جای 

بر روی خطوط کلى که در پاسخ های قبلى هم اشاره شد، تاثیری نداشت. یعنى واقعا خطوط 
که  کلى باید در همان مسیر جلو مى رفت. اما در بحث اجرایی، تغییرات و تاثیراتى داشت 

در بعضى جاها شاید دارای آثار مثبتى بود و در بعضى موارد نکات منفى به همراه داشت. 

کنید؟   گر امکان دارد به این تفاوت ها اشاره  ا

ارزیابی است و قصد ندارم به این  البته قابل  که  با قبل وجود داشت  باالخره تفاوت هایی 
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در بحث ارتباطات 

ج از  با خار
دانشگاه، چه در 

حوزه ارتباط با 
صنعت، ارتباط 
با سازمان های 

تصمیم گیرنده 
و نهادهای 

کشور و  کمیتی  حا
رسانه ها و چه در 
استفاده از فضای 

مجازی و ارتباط 
با بدنه دانشگاه، 
به نظرم دانشگاه 

می توانست 
کند و  بهتر عمل 

کار و تقویت  جای 
بیشتری در این 

حوزه وجود دارد.

ع بپردازم و مقایسه کنم ولى قطعا از نظر اجرایی تفاوت هایی با دوره اول وجود داشته  موضو
است.

گر    ا داشته،  وجود  شما  مدیریت  دوران  در  که  تی  اشکاال یا  ضعف  نقاط  میان  در 

که بعد از شما هستند، نکاتی را  بخواهید به عنوان تجربه یا پیشنهاد به دوستانی 

کنند، چه مواردی به نظرتان می رسد؟  کنید تا آنها را رفع و رجوع  گوشزد 

داشته  خودم  عملکرد  از  ارزیابی  تا  نشده  فرصت  هنوز  البته  هست.  بسیاری  نکات  بله، 
مورد  در  باید  که  هست  ذهنم  در  مــواردی  ولى  بدهم  را  شما  پاسخ  دقیق  خیلى  تا  باشم 
شاید  ولى  شده  کشیده  زیــادی  زحمات  بنیاد  در  هرچند  مثال  کنیم.  عمل  بهتر  خیلى  آن 
استفاده  بیشتر  خیرین،  ظرفیت  از  ما  که  دهد  انجام  اقداماتى  مى توانست  دانشگاه  خود 
با  ارتباط  صنعت،  با  ارتباط  حوزه  در  چه  دانشگاه،  از  ج  خار با  ارتباطات  بحث  در  کنیم. 
از  استفاده  در  چه  و  رسانه ها  و  کشور  کمیتى  حا نهادهای  و  تصمیم گیرنده  سازمان های 
کند و  فضای مجازی و ارتباط با بدنه دانشگاه، به نظرم دانشگاه مى توانست بهتر عمل 

کار و تقویت بیشتری در این حوزه وجود دارد. جای 

مثال    شـــود؟  آن  انــجــام  از  مــانــع  مــالحــظــاتــی  کــه  بـــوده  مــدنــظــرتــان  تغییری  آیــا 

قرار  مدیری  جای  به  را  دانشگاه  مجموعه  در  قوی تری  شخص  باشید  خواسته 

شده  منصرف  تغییر  این  انجام  از  ولی  نیست  شما  مطلوب  عملکردش  که  دهید 

کند. که ممکن بوده حواشی و موانعی در مدیریت شما ایجاد  باشید چرا

در  یا  کنم  ایجاد  تغییراتى  بعضى مدیریت ها، بخواهم  در  که  بوده  اینطور  گاهى  البته  نه. 
انجام ندهم. دلیل  را  کار  این  و  دارد  تقویت وجود  به  نیاز  کنم  بعضى بخش ها، احساس 
که  اینکه در برخى موقعیت ها علیرغم نیاز به تغییر، تغییری انجام نگرفته عمدتا این بوده 
فرد قوی تری پیدا نشده است نه اینکه فرد قوی تری پیدا شده و به دلیل مالحظاتى، این 

کار صورت نگرفته است.

ایام، فرصت    این  گرفتاری های متعدد  که علیرغم  قای دکتر سپاسگزارم  آ جناب 

گفتگو را در اختیار نشریه فرهنگ دانشگاه قرار دادید. 

و  تشکر  مدیریتم  دوره  بررسى  و  نقد  در  مصاحبه  ایــن  انجام  و  شما  زحمات  از  هم  من 
ح  ع نقد و بررسى عملکرد مطر که هر جا موضو قدردانى مى کنم و اعالم آمادگى مى نمایم 

باشد آماده پاسخگویی و توضیح موارد هستم. ▪





مصاحبه با دکتر مقصود فراستخواه درست یک روز پس از چهلمین سالگرد انقالب 

این  با  گفتگو  مسیر  تاریخی،  مناسبت  ایــن  شاید  گرفت.  صــورت  ــران،  ای اسالمی 

جامعه شناسِی  یعنی  وی  تخصص های  از  یکی  سمت  به  را  جامعه شناسی  استاد 

آینده دانشگاه  این مصاحبه، تحوالت  کرد. وی در  نهاِد دانشگاه، هدایت  تاریخِی 

ایرانی و انتظارات از این نهاد علمی را در پیوند با جامعه بزرگتر و موضوعی قرار داده 

که آن را چهار لحظه مهم تاریخی نهاد آموزش عالی در ایران می خواند. مطالعه این 

کنار  در  عالی،  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  مؤسسه  علمی  هیات  عضو  گفتگوی 

مرور آثار متعدد مکتوب و شفاهی وی در این حوزه، هم اطالعات جامعی در اختیار 

مخاطبان عالقمند به موضوع دانشگاه، قرار می دهد و هم تصویر بی نظیر و تازه ای 

درباره ساختار و ارتباطات دانشگاه با سایر نهادها در بستر تاریخی، ارایه می کند. 

کــنــم، جــنــابــعــالــی مــطــالــعــات و    ــاز  ــه آغــ اجــــازه بــدهــیــد اولــیــن ســؤالــم را ایــن گــون

گسترده ای در ارتباط با تحوالت دانشگاه در ایران داشته اید. از جمله  پژوهش های 

را  ایران  جامعه  دیگر،  طرف  از  ایــران«.  در  دانشگاه  سوانح  و  »سرگذشت  کتاب  در 

اجتماعی  تحوالت  دیگرتان،  پژوهش های  در  و  می دانید  گــذار  حال  در  جامعه ای 

و  دانشگاه  تولد  بفرمایید  لطفا  می دانید.  تاثیرگذار  ابعاد،  همه  در  را  ایرانی  جامعه 

یزی آموزش عایل  وهش و برنامه ر وهیش مؤسسه پژ گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه /عضو شورای پژ

مهدی فوالدگر
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تصورم این است 
که ما می توانیم 
دانشگاه را 
در ذیل پروژه 
اجتماعی ایران 
ببینیم. در 
واقع دانشگاه، 
ح  بخشی از طر
اجتماعی ایران 
برای معاصریت، 
امروزی شدن و 
مدرنیته ایرانی 
است.

نسبت آن با تحوالت اجتماعی در دو سده اخیر دارای چه پیشنه ای است؟

که ما مى توانیم دانشگاه را در ذیل پروژه اجتماعى ایران ببینیم. در  من تصورم این است 
مدرنیته  و  امروزی شدن  معاصریت،  برای  ایران  اجتماعى  ح  طر از  بخشى  دانشگاه،  واقع 
ایرانى است. از 200 سال پیش، یک پویش تحول خواهى و امروزی شدن در ایران آغاز شده 

که مى توانیم پیشینه آن را به زمان قائم مقامى عباس میرزا برگردانیم.  است 
کم و بیش یک بیداری و  که در آن  ایرانى  گفت تجربه معاصریت  در حقیقت مى توان 
جنب و جوش تازه ای را حس مى کنیم، به سمت تغییر و تحول در ایران مى رویم و مساله 

که آغاز شده است. ح مى کنیم، دو سده است  هم   زمانى ایران با جهان متحول را مطر
قرن  اول  دهــه  در  هستیم.  شمسى  سیزده  قــرن  پایان  به  شــدن  نزدیک  حــال  در  االن 
را  تغییراتى  ح  طر مى خواستند  که  هستیم  ایرانى  جدید  نخبگان  پویش  شاهد  دوازدهــم، 
مثل  افــرادی  که  عباس میرزا  دوره  در  ج  خار به  محصل  اعزام  مثل  بیندازند.  راه  ایران  در 
ج مى فرستند و در ادامه همین داستان ها، روشنفکران تحت  میرزا صالح و دیگران را به خار
کردن  کار  به  شروع  طالبوف  و  ملکوم خوان  میرزا  آخوندزاده،  مثل  »منورالفکرها«،  عنوان 
با  دولت  بیرون  روشنفکران  را  آن  از  بخشى  که  مى شود  آغاز  پویشى  یک  یعنى  مى کنند. 
کنشگرانى در درون دولت. من اسم این  گرایشات مختلف دنبال مى کنند و بخش دیگر را 

گذاشتم. گروه را »کنشگران مرزی« 

دارای    و  معناست  چه  به  فرمودید  ح  مطر مرزی«  »کنشگر  عنوان  به  که  مفهومی 

چه ابعاِد شناختی و نظری می باشد؟ دالیل تاریخی شکل گیری آن چیست؟

چون  که  اینست  آن  و  شــده ام  مفهومى  یک  متوجه  گذشته  سال  چهار  سه،  این  در  بنده 
سیستم های  داشته،  ع  بالمناز تسلط  دولــت  و  بــوده  سنگین  و  سخت  تغییرات  ایــران  در 
اجتماعى متصلب بوده، استبداد وجود داشته، حوزه عمومى و بخش مدنى جامعه ایران 
خیلى ضعیف و بخش غیردولتى بسیار ضعف داشته؛ شکافى بین دولت و ملت به وجود 
را  اسمشان  بنده  که  آمدند  عرصه  به  بازیگرانى  معضل،  این  به  پاسخگویی  برای  و  آمده 

گذاشتم.  »کنشگران مرزی« 
کنشگران مرزی بین ایوان و دیوان یعنى بین متن جامعه و درون دولت در حال تردد 
زندگى،  گاهى درون دولت هستند و بعضى هم به دلیل سبک  این ها،  از  هستند. بعضى 
متوجه  داشتند،  که  تحصیالتى  و  ارتباطات  اجتماعى،  طبقه  فردی،  عالیق  و  تحصیالت 

گروه های نوپدید اجتماعى در جامعه مى شوند. ضرورت تغییرات، مطالبات و ایجاد 
هست  ایرانى  جامعه  در  و  دنیا  در  تازه ای  گفتمان  های  مى کنند  احساس  آن ها  واقع  در 
کاستى های  کمى و  از  و در نتیجه بین دولت و جامعه تردد مى کنند و مى خواهند بخشى 
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کنشگران مرزی 

بین ایوان و 
دیوان یعنی بین 

متن جامعه و 
درون دولت 
در حال تردد 

هستند. بعضی 
گاهی  از این ها، 

درون دولت 
هستند و بعضی 

هم به دلیل سبک 
زندگی، تحصیالت 

و عالیق فردی، 
طبقه اجتماعی، 

ارتباطات و 
که  تحصیالتی 

داشتند، متوجه 
ضرورت تغییرات، 
مطالبات و ایجاد 
گروه های نوپدید 

اجتماعی در 
جامعه می شوند.

کنند. بنابراین بخشى  که مربوط به بخش ضعیف غیردولتى است، جبران  جامعه ایران را 
و  مى کنند  دنبال  دولت  در  را  آن ها  از  بعضى  و  مى آورند  دولت  به  را  اجتماعى  مطالبات  از 

ح مى کنند.  بعضى از محدودیت های دولت را هم در جامعه مطر
ع »کنشگر مرزی« به وجود آمده که اتفاقا مى توان گفت خود عباس میرزا  در نتیجه یک نو
ع  نو یک  ولیعهد،  نایب السلطنۀ  عنوان  به  تبریز  در  ایشان  مدل هاست.  این  از  یکى  هم 
خالفت و والیت عهدی مى کند. اما در عین حال دور و اطرافش و در دستگاهش در ِسَمت 
که باعث مى شوند او متوجه تغییرات  کسانى رفت و آمد مى کنند  قائم مقام، روشنفکران و 
بگو ای  او مى گوید: »به من  به  که  »روبــر«  با  ایشان  پاسخ مشهور  و  جهان بشود. پرسش 
اجنبى، راز پیشرفت شما و عقب ماندگى و پس افتادگى ما چیست؟ آیا خورشید در سرزمین 
که ما از آن استفاده  ع مى کند یا راز پیشرفت شما عقل شماست  شما زودتر از سرزمین ما طلو

نمى کنیم؟«، در همین زمینه است. 
در  تغییر  ایرانى،  رنسانس  ایرانى،  مدرنیته  ح  طر این  که  بگویم  مى خواهم  ع  مجمو در 
ح ملى در ایران بود. متاسفانه هر  ایران، تحّول خواهى و آزادی خواهى و پیشرفت، یک طر
ح  ناتمام است، ولى یک طر از 200 سال همچنان  ناتمام ماند و هنوز بعد  ح  چند این طر

بزرگ ملى بود. 

کنشگران مرزی به تولد نهادهای جدید در ایران، از جمله آموزش    بدین ترتیب 

تی در حوزه نهادسازی در آموزش عالی در این دوران،  کردند. چه تحوال کمک  عالی 

واجد اهمیت است؟

گفت جنبش نوین آموزشى، تاسیس نهادهای جدید آموزشى و ایجاد الگوهای تازه در  باید 
کردند بدون آموزش  زمینه آموزش؛ زیر پروژه ای از پروژه بزرگ ایران است. از ابتدا احساس 
را  ایران  تغییر  و نظام معرفت مدرن نمى توانند مساله  نوین و مدرن، نظام دانایی مدرن 
کنند. چون نظام معرفت سنتى، پاسخگوی تغییر ایران نبود و در چهارچوب نظام  دنبال 
کنند. به دلیل اینکه سنت،  دانایی قبلى هم نمى توانستند راه حلى برای مسائل ایران پیدا 
گریزان بود و از هم زبانى با دنیا َلختى داشت  متصلب شده بود، از نقد ابا داشت؛ از عقل، 
از  بود،  شده  سنت  گریبانگیر  که  وضعیتى  دلیل  به  بود  الزم  نتیجه  در  بر مى تافت،  سر  و 
نظام  همان  که  دگــرواره  و  متفاوت  معرفت  نظام  یک  و  شود  وارد  سنت  بر  نقدی  بیرون 
معرفت جدید بود، ایجاد شود. این نظام معرفتى و آموزشى جدید، الگوهای آموزشى تازه و 

محتویات یادگیری نو و محتویات دانشى، تفکری و معرفتى الزم داشت. 
پیدایش  اتفاقا  که  مى شود  ایجاد  آموزشى  جدید  پویش های  و  نهادها  که  اینجاست 
مشهور  که  چیزی  آن  برخالف  شد.  آغاز  دولت  ج  خار از  هم  بار  اولین  برای  پدیده ها،  این 
کتاب »سرگذشت و سوانح دانشگاه«  شده، اصال دارالفنون ابتدای آموزش جدید نبود. در 
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به نظر بنده 
علت شکست 
مدرنیزاسیون 
که از  در ایران 
عصر پهلوی 
به دوره انقالب 
اسالمی رسید، 
همین ضعف های 
درونی پروژه 
مدرنیزاسیون بود 
که نمی توانست 
آن مدرنیته 
ایرانی را خوب 
کند. در  مدیریت 
این پروژه، فساد 
و خودکامگی 
به وجود آمد و 
یک نوع نگاه به 
بیرون، اهمیت 
کرد و  پیدا 
مردم، فرهنگ 
و زمینه های 
فرهنگی جامعه، 
کمتر محل توجه 
گرفت و همین  قرار 
باعث شکست 
آن شد.

که نخستین پویش های آموزشى از طرف نهادهای بیرون دولت و  مفصال توضیح داده ام 
به طور مشخص توسط اقلیت های مذهبى در ایران ایجاد شد. این افراد به دلیل ماهیت 
که با اروپا داشتند و در حال رفت و آمد به آن جا بودند و به دلیل وضعیت دینى  ارتباطاتى 
هم  ایرانى  حس  که  مذهبى«  اقلیت های  »ایرانیان  عنوان  به  اقلیتى شان،  ارتباطات  و 

داشتند، مسائل داخلى ایران را دنبال مى کردند. 
جاهای  در  و  اصفهان  جلفای  محله  تبریز،  در  جدید  آمــوزش  و  جدید  مــدارس  ابتدا  در 
از  هم  دولــت  درون  در  بعدًا  حرکت  این  شد.  پایه گذاری  آن هــا  توسط  تهران  در  مختلفى 
واقع  در  نبود.  دانشگاه  کلمه،  اخص  معنای  به  هنوز  دارالفنون  شد.  شروع  »دارالفنون« 
از تأسیس آن  کنون۱70 سال  تا  از آن زمان  که  آموزش مدرن بود، ولى نه در سطح عالى 

مى گذرد.
در نهایت همین پویش ادامه پیدا مى کند تا به ایجاد مدرسه سیاسى مى انجامد. مدرسه 
کار مى کنند. ولى مدرسه سیاسى به معنای واقعى را  که فروغى ها و دیگران در آن  سیاسى 
در سال ۱277 شمسى یعنى ده سال قبل از مشروطه راه اندازی مى کنند. در نتیجه جنبش 
ح  گفتمان اجتماعى بوده و بخشى از طر نوین آموزشى به شکل اجتماعى ساخته شده، یک 

»تحلیل ایران« به عنوان یک زیرپروژه بوده است. 

تاثیر    تحت  را  دانشگاه  تحوالت  تاریخی،  وقایع  و  مستندات  کــدام  اســاس  بر 

تحوالت بزرگ تر اجتماعی می دانید؟

در این جا الزم است بنده به طور خالصه چند لحظۀ تاریخى را یادآوری  کنم: یکى لحظه  
که در ایران  که متناظر با جنبش مشروطه خواهى بوده. یعنى هربار  »مدرسه سیاسى« است 
جنبش و پویش اجتماعى بوده، جنبش آموزشى هم به عنوان یکى از ُمقّومات و الهام بخش 
اجتماعى است.  نتیجه جنبش  آموزشى،  واقع جنبش  در  دیده مى شود.  اجتماعى  جنبش 
البته به شکل یک چرخه. بنابراین لحظه مدرسه سیاسى با جنبش مشروطه مرتبط است. 
بــازرگــان،  مهندس  مرحوم  مثل  کسانى  اســت.  »دارالمعلمین«  لحظه   بعدی،  لحظه 
ایــران  علمى  نخست  نخبگان  تمام  و  حسابی  مصاحب،  غالمحسین  سحابی،  یــدالــه 
لحظه  ببینید.  دارالمعلمین  در  مى توانید  را  ایران  علمى  قطب  نخبگان  پیشروترین  یعنى 
دوره  در  یعنى  مشروطه  از  بعد  و  ایــران  در  نوسازی  جنبش  با  متناظر  هــم،  دارالمعلمین 
را مشروب، تغذیه  ایران  البته دارالمعلمین، جنبش نوسازی  آغاز مى شود.  »پسامشروطه« 
در مدرسه سیاسى  بیشتر  اساسى مشروطه،  قانون  که  و حمایت علمى مى کند. همان طور 
از برجسته ترین نمونه هایش  که یکى  تدوین شده و اعضای هیات علمى مدرسه سیاسى 
فروغى است؛ سعى مى کنند از طریق مدرسه سیاسى، چهارچوب حقوقى مشروطه و قانون 

اساسى را توضیح دهند. 



تهران«  »دانشگاه  لحظه  ســوم،  لحظه 
وجود  به  شمسى   ۱3۱3 ســال  در  که  اســت 
کرده  آمده و طرحش را عیسى صدیق دنبال 
سعى  کلمبیا،  به  رفتن  از  بعد  ایشان  است. 
اقتباس  ــران  ایـ بـــرای  الــگــویــی  آن  از  کـــرده 
با  متناظر  ــهــران،  ت دانــشــگــاه  لحظه  کــنــد. 
پروژه مدرنیزاسیون ایران است و متاسفانه 
شد.  دولتى  یکسره  که  بــود  ایــن  مشکلش 
پیش  ســال   200 که  ایــرانــى  مدرنیته  یعنى 
یک پویش بود، به یک پروژه صرفا دولتى 

کرد. تقلیل پیدا 
به نظر بنده علت شکست مدرنیزاسیون 
که از عصر پهلوی به دوره انقالب  در ایران 
درونــى  ضعف های  همین  رســیــد،  اســالمــى 
نمى توانست  که  بــود  مدرنیزاسیون  پــروژه 
کند.  مدیریت  خوب  را  ایرانى  مدرنیته  آن 
در این پروژه، فساد و خودکامگى به وجود 
ع نگاه به بیرون، اهمیت پیدا  آمد و یک نو
کرد و مردم، فرهنگ و زمینه های فرهنگى 
گــرفــت و  ــرار  کمتر مــحــل تــوجــه قـ جــامــعــه، 
اینجاست  شــد.  آن  شکست  باعث  همین 
صحبت  لحظه  چهارمین  از  مى توانیم  که 

کنیم. 
لحظه چهارم، لحظه »موسسه مطالعات 
تــهــران«  دانــشــگــاه  اجتماعى  تحقیقات  و 
شمسى   ۱337 ســال  در  مــرکــز  ایــن  اســـت. 
ــدر عــلــم جــامــعــه شــنــاســى؛ دکــتــر  ــ تـــوســـط پ
دکتر  هــمــکــاری  بــا  و  صدیقى  غالمحسین 
کبر  على ا دکــتــر  حــمــایــت  و  ــراقــى  ن احــســان 
با  هــم  ایــن لحظه  آمــد.  وجــود  بــه  سیاسى 

جنبش ملى متناظر بود. 
که چرا این  اما نکته جالب توجه اینست 

تاسیس در سال ۱337 بوده است؟
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 تصور می کنم 
دانشگاه و 
تحصیالت عالیه 
در ایران، بخشی 
ح بزرگ  از طر
اجتماعی در 
ایران است و مثل 
ح بزرگ،  خود طر
دانشگاه داشتن 
در ایران، دشوار 
شده است.

که به همه آن ها اشاره خواهم  کردم  بنده بعد از مطالعات زیاد، شواهد بسیار دقیقى پیدا 
که در سال ۱337 شکست نهضت ملى، مساله  کرد. در این مطالعات به این نتیجه رسیدم 
گرفتار شکست جنبش  مهمى برای نخبگان ایران شد و دستگاه ذهنى و عصب اجتماعى 
که نراقى )طبق  کودتا، شکست خوردیم و موفق نبودیم؟ اینجا بود  که چرا بعد از  ملى بود 
کبر سیاسى، برای  که از او دارم( با استفاده از ارتباطات خود با صدیقى و على ا روایت هایی 
اینکه توجیه و پاسخى برای شکست نهضت ملى داشته باشند، اقدام به تاسیس»موسسه 

مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران« نمودند.
جالل  پیمان ها،  توسلى ها،  غالم عباس  پرهام ها،  باقر  بهنام ها،  جمشید  که  اینجاست 
چهارچوب  در  خواجه نوری  عباس گلى  طریق  از  دیگر،  بــزرگــان  از  بسیاری  و  آل احمدها 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، به سمت میدان جامعه رفته و تحقیقات بزرگى را 

آغاز مى کنند تا ببینند مشکالت توسعه در ایران چیست. 
خوانندگان  نقادی  برای  را  لحظه  چهار  این  کردم  تالش  اینجا  تا  بنده  حاضر  حال  در 
ح بزرگ  کنم. تصور مى کنم دانشگاه و تحصیالت عالیه در ایران، بخشى از طر ح  عزیز مطر
ایــران، دشــوار شده  بــزرگ، دانشگاه داشتن در  ح  ایــران است و مثل خود طر اجتماعى در 

است.
ح دانشگاه در ایران ناتمام مانده و ما به دالیل  ح توسعه ایران، طر متاسفانه مانند طر
کامل این پروژه را به اجرا برسانیم و نتایج عملکردش را َمزمزه  عمده ای نتوانستیم به طور 

کنیم. و تجربه 

کنشگران مرزی توانسته اند در این لحظات تاریخی،    به نظر جنابعالی تا چه حد 

گذارند؟ از طرفی نقش دولت و نهادهای غیردولتی در این بین  تاثیر عمیق برجای 

چه بوده است؟

کمبودهای  که سیستم اجتماعى ایران به  توجه داشته باشید »کنشگر مرزی« پاسخیست 
حوزه مدنى و حوزه بیرون دولت مى دهد. چون در ایران بیرون دولت ضعیف است، پس 
دولت بزرگ شده و به لحاظ اقتصاد سیاسى نظیر اقتصاد آب ساالری دولتى، دولت نفتى 
و داستان های مختلف دیگر نظیر پاتریمونیال، حامى پروری و... ساختار دولت به نحوی 

کرده است.  بیرون دولت را محدود 
که  زمانى  برسد، حتى  غ  بلو به  و  کند  رشد  نتوانسته  که  بیرون دولت  بدانیم  باید  البته 
و  داده  انجام  چندانى  کار  نمى توانست  مى شد،  فراهم  برایش  مختصری  مشارکت  امکان 
فراهم  زیــادی  رشد  فرصت  برایش  وقت  هیچ  و  نداشت  چندانى  تمرین  چون  باشد.  مؤثر 
نبود. در نتیجه بخش غیردولتى، مدنى، حرفه ای و صنفى در ایران ضعیف شد. درواقع 
هیچ وقت در ایران، حرفه ها و صنف های قوی و پایدار آن طور که در اروپا بوده، نداشته ایم. 
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خصیصه دوگانه 

ایران خیلی 
عجیب است. 

گر دو سویه  یعنی ا
بودن جامعه 

ایران را درست 
نفهمیم، به 

اشتباه می افتیم. 
به نظرم حتی در 

حال حاضر هم 
غربی ها ایران 

را نمی شناسند. 
گاهی مخالفینی 

ج از  که در خار
ایران هستند هم 

نمی توانند جامعه 
ایران را خوب 

کنند و حتی  درک 
که  کسانی هم 

در داخل جامعه 
هستند و بر ایران 

حکومت دارند 
هم ایران را خوب 

نمی شناسند. 

همیشه سیطره دولت و سایه مقتصد و داروغه مانند او بر بازار ما سنگینى مى کرده و دولت 
کامل داشته است. در نتیجه حیات شهری نمى توانسته توسعه زیادی پیدا  بر شهر سیطره 

کند. 
ایــوان،  و  دیــوان  بین  مــرزِی  کنشگر  کردید.  ح  مطر که  نکته ای  به  بر گردم  ع  مجمو در 
کند. منظورم از ایوان، میدان شهر و از دیوان،  کمبود را جبران  کافى آن  نمى تواند به قدر 
یــا حــواشــى قــدرت بــوده و  کــه درون قــدرت  دستگاه بــوروکــراســى و دیـــوان ســـاالری اســت 

محدودیت های خاص خودش را دارد.

سر    پشت  چگونه  را  تحوالت  ایــن  اروپــایــی  کشورهای  ویــژه  به  کشورها  سایر 

گذاشتند و سیر تحوالت در ایران، چه تمایز و تفاوتی با آن دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، بهتر است نگاهى به تجربه اروپا داشته باشیم. در اروپا، دانشگاه 
وجود  اجتماع  در  که  مى یابد  توسعه  تحرکى  و  جابجایی   طریق  از  و  است  جامعه  متن  در 
دارد و طبقات جدید شهری را به وجود مى آورد و نیز از طریق بازرگانى، نهادهای مستقل 
از دولت، وجود مذهب، نهادهای مستقل از مذهب، بیرون بودن مذهب از دولت، دیگر 
ع این تکثر و نیروهای چندگانه جامعه  نهادهای مستقل بیرون از مذهب و دولت و مجمو
کدام برای خودشان هنجارها، میدان ها و تجربه هایی دارند؛ باعث یک باالنس و  که هر 

داینامیزم اجتماعى مى شوند. 
این  نتیجه  هایدلبرگ  و  سوربن  پاریس،  بولونیا،  کمبریج،  کسفورد،  آ دانشگاه های 
گاهى با  که  داینامیزم و پویایی شناسى اجتماعى هستند. یعنى یک امر پویا در جامعه اند 
به وجود  اروپا  قرار است در دولت - ملت های  که  از شاهزاده هایی  و  ائتالف مى کنند  دولت 
که دولت قصد سیطره بر آن  گاهى هم  کرده و در مقابل واتیکان بایستند و  بیایند، استفاده 
را داشته باشد، از قدرت های دینى استفاده مى کنند تا با دولت وارد چالش  شوند. درواقع 
انواع و اقسام تحرکات، ابتکارات و واقعیت ها را نشان مى دهند تا دانشگاه را راه بیندازند. 
که در متن جامعه و در آغوش اجتماع مدنى بوده و فرهنگى، علمى و شهری  دانشگاهى 
کرده  پیدا  پرورش  اروپا  در دامن شهرهای جدید  و  فرزند شهر است  که  دانشگاهى  است. 

کمبریج و پاریس دقیقا همین طور هستند. کسفورد،  است. دانشگاه های آ
است  جامعه ای  بیرون  طرفى  از  و  بوده  ضعیف  پویایی شناسى  این  ایران  در  متاسفانه 
این  که  فرهنگى  دیرین  بسیار  ظرفیت های  با  جامعه ای  دارد.  تمدنى  ظرفیت های  که 
خصوصیت  اولین  دارد؛  دوگانه  خصیصه  یک  ایران  جامعه  یعنى  گرفت.  نادیده  نباید  را 
و  زندگى هست  ایران،  زیر پوست جامعه  یعنى  است.  فرهنگى«  تمدنى تبار  آن »دیرینگى 
که میل به زندگى دارند. شما جامعه ایران را ببینید، هیچ وقت مردم ایران  مردمانى دارد 
گفت این مساله را به تعبیری مرحوم مهندس بازرگان  از زیستن منصرف نشدند. مى توان 
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باید بعضی 
مفاهیم را 
آشنایی زدایی 
کنیم. وقت آن 
کلمات  که  رسیده 
کنیم.  را دشوار 
یکی از مفاهیم 
آسان این است 
که دانشگاه 
تهران را رضاشاه 
به وجود آورده. 
این یک مقدار 
باید دشوار شود، 
یعنی بدانیم 
که رضاشاه در 
مقابل تاسیس 
دانشگاه در ایران 
چندین سال 
کرده و  مقاومت 
اصال راه اندازی آن 
را قبول نداشته 
است.

کرده، یعنى  که البته ایشان از منظر منفى نگاه  کرده  ح  تحت عنوان »سازگاری ایرانى« مطر
که در آن ایران با هر بیگانه و با هر قدرتى، سازگاری دارد. خصیصه دوگانه ایران  وضعیتى 
اشتباه  به  نفهمیم،  درست  را  ایران  جامعه  بودن  دو سویه  گر  ا یعنى  است.  عجیب  خیلى 
گاهى مخالفینى  مى افتیم. به نظرم حتى در حال حاضر هم غربی ها ایران را نمى شناسند. 
ج از ایران هستند هم نمى توانند جامعه ایران را خوب درک  که در خار )اوپوزوسیون هایی( 
که در داخل جامعه هستند و بر ایران حکومت دارند هم ایران را  کسانى هم  کنند و حتى 

خوب نمى شناسند. 
من معتقد هستم باقى ماندن جامعه ایران، یک معجزه است. وجود جنگ ها و تاریخ 
در  کنیم  احساس  مى شود  باعث  و  دارد  بقا  استعداد  ایران  جامعه  مى دهد  نشان  پر حادثه 
یک امر تصادفى، نظمى برپا شده و این نشان دهنده استعداد جامعه ایرانى در این زمینه 

است. 
اقتصادی،  ساختارهای  و  پس افتاده  باورهای  لش،  »ساختارهای  خصیصه،  دومین 
اجتماعى و سیاسى سنگین و متصلب« است. جامعه ایران درصدد هم زمانى با دنیا است 
که از آن به »تله معاصریت« تعبیر مى کنم. یعنى ایران مى خواهد در دنیای معاصر بوده و 
کنار بیایم. چون  مدرن و امروزی شود. پس ببینید من نمى توانم با نظریه »عقب ماندگى« 
جامعه  بدهد.  توضیح  را  ایران  عقب ماندگى  نظریه  نمى تواند  که  مى بینم  زیادی  شواهد 
نماید. شواهدی هم مثل همۀ پویش ها،  دنیا هم زمانى  با  و  کند  زندگى  ایران مى خواهد 
که وجود داشته،  که در ایران به  وجود آمدند و چالش هایی  جوشش ها، نخبگان جدیدی 

برای اثبات این مساله وجود دارد. 
هم  و  دانشگاه  بیرون  کنشگران  هم  است.  همین طور  هم  دانشگاه  دربــاره  گفت  باید 
کردند. اما تا دانشگاه در شرف به  کنشگران مرزی، جهت به وجود آمدن دانشگاه، ائتالف 

وجود آمدن بود، دولت، پدرخوانده دانشگاه شد. 
وجود  به  را  دانشگاه  مى خواستند  افــرادی  شمسى   ۱3۱3 سال  در  بگیرید  نظر  در  شما 
کابینه برای جلب رضایت رضاشاه با او صحبت مى کردند.  کسانى هم در داخل  بیاورند و 
که  کردید، مى دانید  کردید و تهران را نوسازی  که ایران را آباد  آن ها به شاه مى گفتند: »شما 
گر اجازه بدهید آن را در باغ جاللیه ایجاد  یک عمارتى به نام »یونیورسیتى« وجود دارد، ا

که دانشگاه یک ساختمان است. کنیم«. یعنى نگاه درون دولت این بود 
آورده است. مى خواستم  را به وجود  تهران  که رضاشاه دانشگاه  متاسفانه مشهور شده 
کنم. اصوال معتقد هستم، باید بعضى مفاهیم را آشنایی زدایی  این مطلب را آشنایی زدایی 
که  کنیم. یکى از مفاهیم آسان این است  کلمات را دشوار  که  کنیم. یعنى وقت آن رسیده 
که  دانشگاه تهران را رضاشاه به وجود آورده. این یک مقدار باید دشوار شود، یعنى بدانیم 
کرده و اصال راه اندازی  رضاشاه در مقابل تاسیس دانشگاه در ایران چندین سال مقاومت 
گفتند چون مدارس  آن را قبول نداشته است. در آخر بعد از چندین سال، اطرافیان به او 
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کنار  در 

تیپ شناسی 
شش گانه از 

استاد، من یک 
تیپ ایرانی 

کردم و آن  اضافه 
اعضای هیات 

علمی ای  هستند 
کارمندان  که 
دانشگاه اند 
که بنده اسم 

این تیپ را 
»انسان سازمانی« 
گذاشته ام. انسان 

سازمانی فقط 
می خواهد وظایف 

صوری مثل 
درس دادن چند 

واحد و پایان نامه 
را به انجام برساند 

درواقع دانشگاه 
با این وضعیت، 
فقط خودش را 
بازتولید می کند 

بدون اینکه خیری 
به جامعه برساند. 

کنیم و چون  کنترل آنها سخت، مى توانیم آن ها را در دانشگاه یکپارچه  عالى متعدد است و 
کنترل سیاسى آن ها سخت است، بهتر است همین جا  ج مى روند و  جوان های ایرانى به خار
نقل  ولى  کرد.  حمایت  و  پذیرفت  و  بود  رضاشاه  در  پذیرش  قابلیت  البته  بخوانند.  درس 

که در روز تاسیس دانشگاه، چهره شادی نداشت و نگران بود.  شده 
ع تولیت  ــع دولــت یــک نــو بــه هــر حــال، دولــت پــدرخــوانــده دانــشــگــاه شــد. یعنى درواقـ
کسانى  که نشان مى دهد  کرد. ما شواهدی داریم  خودفرموده ای نسبت به دانشگاه پیدا 
که مى خواستند در دانشگاه مثال در مورد ریل راه آهن و یا جاده های ایران نظیر هراز، نقد یا 
گفته ام(  کتاب »تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنى«  که بنده در  کنند )همان طور  ایرادی وارد 

در این بوروکراسى، نقدشان به جایی نمى رسید. 

و    ابعاد  چه  دارای  حاضر  حال  در  فرمودید،  توصیف  که  پیشینه ای  با  دانشگاه 

با  رابطه  و  کارکنان  علمی،  هیات  اعضای  ازجمله  ساختاری  سطح  در  ویژگی هایی 

دولت است؟

کارمند  قطعا دانشگاه در ایران، تحت سیطره دولت بوده و دولت مى خواسته برای خودش 
کارمندی )که متاسفانه االن هشتادهزار نفر هیات  گونۀ استاِد  کند. در نتیجه این  تربیت 
کسانى  استادان،  تیپ شناسى  پروژه  در  ایجاد شد.  دارد(  ما وجود  دانشگاه های  در  علمى 
گفتند یک تعداد از  کردند. مثال  گونه شناسى  گاستاد و بوردیو، اعضای هیات علمى را  مثل 
گردپرورند  که دانشمندند. تیپ دیگر اعضای هیات علمى، شا اعضای هیات علمى هستند 
و درس مى دهند. یک تعداد مشاور و تعدادی هم مدیرند. بخش دیگری از اعضای هیات 

کار مى کنند. کارآفرین بوده و تعدادی هم جهان وطنى  علمى، 
کردم و آن اعضای  کنار تیپ شناسى شش گانه از استاد، من یک تیپ ایرانى اضافه  در 
»انسان  را  تیپ  ایــن  اســم  بنده  کــه  دانشگاه اند  کــارمــنــدان  کــه  هستند  علمى ای   هیات 
گذاشته ام. انسان سازمانى فقط مى خواهد وظایف صوری مثل درس دادن چند  سازمانى« 
برای  جایی  ارتقاء،  آیین نامه  این  با  که  هم  االن  و  برساند  انجام  به  را  پایان نامه  و  واحد 
کردن یافته اند. درواقع دانشگاه با این وضعیت، فقط خودش را بازتولید مى کند  ارتقاء پیدا 
بدون اینکه خیری به جامعه برساند. نتیجه اینکه دانشجو مدرکش را مى گیرد و استاد هم 

ارتقاء پیدا مى کند. ولى متاسفانه هیچ ارزش افزوده برای جامعه ایجاد نمى شود. 
کجا ناشى شده است؟  که این مساله از  حاال پرسش ما اینست 

که پویش اجتماعى دانشگاه داشتن، به سمت دانشگاه به  این مساله از آن جایی آغاز شد 
مثابه بخشى از دیوان ساالری دولتى تقلیل و تحلیل پیدا کرد و بخشى از یک زاییده بوروکراسى 
کارمند برای دولت است یعنى اینجا کسانى را تربیت مى کنند  دولتى شد که وظیفه اش تربیت 

کار کنند. که بر روی صندلى هایی که با پول نفت آن را توسعه دادیم، بنشینند و 
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دانشگاه یک 
مبدا بلوغ و 
عقل منفصل 
اجتماعی است. 
نهادیست از 
نخبگان اجتماعی 
و نخبگان 
که در آن  علمی 
خودگردانی وجود 
دارد. اجتماعی از 
که  دانشمندانی 
صالحیت دارند 
خودشان برای 
خودشان برنامه 
درسی بنویسند 
یا پروژه های 
تحقیقاتی 
کنند،  تعریف 
دانشجوهایشان 
را اجتماعی سازی 
کنند،  علمی 
نسل های تازه 
علمی پرورش 
بدهند و نقد 
و روشنگری 
کنند. اجتماعی 

آن  آمدن  بیرون  اصلى  مسیر  از  و  دانشگاه  استحاله  این  مى رسد  نظر  به  که  اینجاست 
درون  ماندن  و  شــدن  لنگ  شــدن،  وظیفه گرا  و  رفتارگرا  شــدن،  مناسک گرا  تعبیری  به  و 
آن  بــه  امـــروزه  کــه  چیزی  آن  و  ساحتى  چند  دانشگاه  آن  بــه  نتوانسته  هیچ وقت  خــود، 
و  است  پژوهش  از  صحبت  هم  آن  در  و  مى گویند  یونیورسیتى  مقابل  در  »مالتیپل سیتى« 

هم آموزش، برسد.
البته مالتیپل سیتى هم دارای درجات مختلف است. ممکن است یک موسسه آموزش 
که بیشتر در  یا دانشگاهى  که بیشتر در یک دوره های خاصى آموزش مى دهد  عالى باشد 
که بیشتر پژوهشى است. ولى همه  کار مى کند و یا دانشگاهى  دوره های تحصیالت تکمیلى 
کارکردها البته با ترکیب ها و آلیاژهای مختلف در همه دانشگاه ها وجود دارد. یک دانشگاه 
کند و یک دانشگاه هم مى تواند در سطح محلى، به شهر  کار  مى تواند در سطح بین المللى 

و محل خود پاسخگو باشد.
منفصل  عقل  و  غ  بلو مبدا  یک  دانشگاه  که  اینست  آن هــا  همه  مشترک  قــدر  درواقـــع 
خودگردانى  آن  در  که  علمى  نخبگان  و  اجتماعى  نخبگان  از  نهادیست  است.  اجتماعى 
برنامه  خودشان  برای  خودشان  دارند  صالحیت  که  دانشمندانى  از  اجتماعى  دارد.  وجود 
اجتماعى سازی  را  دانشجوهایشان  کنند،  تعریف  تحقیقاتى  پروژه های  یا  بنویسند  درسى 

کنند. کنند، نسل های تازه علمى پرورش بدهند و نقد و روشنگری اجتماعى  علمى 
بنابراین این دانشمندان در دانشگاه مى توانند آموزش، تحقیقات و خدمات تخصصى 
به جامعه بدهند. پاسخگویی و مسؤولیت پذیری اجتماعى داشته باشند. برای زخم های 
جامعه، مرهم های علمى و برای مرارت های اجتماعى، روش های تقلیل مرارت  با رویکرد 
کرده و برای توسعه جامعه، محتوا تولید  کنند. معنا و فکر تولید  علمى، فنى و حرفه ای پیدا 

کنند و دانشگاه اجتماعى باشند.
کــردم، همچنان در آن دانــشــگــاه، آمــوزش و  کــه ذکــر  بــر مـــواردی  در عین حــال عــالوه 
کالس  در  مثال  مى بیند.  را  اجتماع  آمــوزش،  آن  ضمن  و  ذیل  در  منتها  هست.  تحقیقات 
پایان نامه  ع  را موضو آن  ح مى کند،  را مطر اجتماعى  از دانشجویان، یک مساله  شما یکى 
خدمات  و  تحقیق  آمــوزش،  ضمن  در  ببینید  پس  مى شود.  اجرا  و  کرده  انتخاب  دانشجو 

ع مى شود. تخصصى دانشگاهى؛ مسائل و مشکالت اجتماعى تعریف، دنبال و رفع و رجو
پروژه  چون  برسانیم.  کمال  به  را  دانشگاهى  چنین  یک  نتوانستیم  ما  گفت  باید  حاال 
ح دانشگاه ایرانى، یک پروژه ناتمام است.  ح تغییر ایران و طر مدرنیته ما ناتمام مانده و طر
با  باید  دولــت  البته  اســت.  دانشگاه  بر  دولــت  سیطره  عمده،  علت  یک  مى کنم  فکر  بنده 
دانشگاه ارتباط داشته باشد، ولى ارتباط متقابل، حمایتى و سفارشى با دانشجویان. دولت 
کار  کسب و  کند. چون دانشگاه یک نهاد  باید دوست دانشگاه بوده و حمایت های عمومى 
نیست. یک نهاد اجتماعى و عام المنفعه است. در نتیجه دانشگاه را نمى شود یک بنگاه 
کنید و سود به دست بیاورید. دانشگاه خیر  گفت خودتان بروید و خود را اداره  کرد و  تلقى 
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دولت باید با 

دانشگاه ارتباط 
داشته باشد، 

ولی ارتباط 
متقابل، حمایتی 

و سفارشی با 
دانشجویان. 
دانشگاه یک 

نهاد اجتماعی 
و عام المنفعه 

است. در نتیجه 
دانشگاه را 

نمی شود یک 
کرد  بنگاه تلقی 

گفت خودتان  و 
بروید و خود را 

کنید و سود  اداره 
به دست بیاورید. 

دانشگاه خیر 
عمومی ایجاد 

می کند و دنبال 
سود خصوصی 

نیست.

و  بوده  عمومى  خیر  دنبال  به  بلکه  نیست  خصوصى  سود  دنبال  و  مى کند  ایجاد  عمومى 
فکر، فرهنگ و دانش ایجاد مى کند. 

دولت  عمومى  حمایت های  و  عمومى  منابع  از  که  است  این  دانشگاه  حق  نتیجه  در 
کند و از سوی دیگر دولت در جایگاه یک سفارش دهنده به دانشگاه باشد. چون  استفاده 
عهده  به  را  اجرایی  و  توسعه ای  تصدی های  از  خیلى  باید  دولت  مى دانید  که  همان طور 
که دیگران  کند  بخش مدنى، فرهنگى و بخشى از جامعه بگذارد و در اموری سرمایه گذاری 
در آن سرمایه گذاری نمى کنند و به عنوان نماینده مشروع و دموکراتیک جامعه در انجام 
افراد  و  دارد  هنگفتى  هزینه  که  باشد  داشته  ورود  بزرگى  خیلى  زیرساخت های  و  پروژه ها 
نمى توانند با بیشینه سازی سود به سمت آن بیایند. در عین حال چون نیاز به دانش دارد، 

پس باید به دانشگاه سفارش دهد. 
بنابراین دولت مى توانست سفارش دهنده و حامى دانشگاه بشود، ولى این طور نشد. 
سیطره  و  دخالت  کرد  آن  درسى  برنامه های  حتى  و  دانشگاه  ریاست  و  مدیریت  در  دولت 
دولت  دخالت  که  انقالب  از  قبل  یکى  داشت؛  مرحله  دو  دولت  دخالت های  البته  یافت. 
دانشگاه،  روسای  مثال  عنوان  به  بود.  مدیریتى  هم  مقدار  یک  و  سیاسى  کنترل  بیشتر 
استادان را پیشنهاد مى کردند و از بین سه نفر پیشنهادی، شاه باید یک نفر را طبق قانون 
بلکه  نبود،  سیاسى  دخالت  صرفا  متاسفانه  انقالب  از  بعد  ولى  مى کرد.  ابالغ  و  انتخاب 
حتى نسبت به دانشگاه سیطره معرفت شناختى هم به وجود آمد. به ویژه در حوزه علوم 
کرد و چون دین هم دولتى شده بود، دعوی  انسانى، حکومت سرشتى ایدئولوژیک پیدا 
از رشته ها پیش  دینى شدن جامعه شناسى، مذهبى شدن روانشناسى و حتى حذف برخى 

آمد! 
گذشته  در  رفــت.  ســوال  زیر  دانشگاهیان  معرفت شناختى  اختیارات  اصــوال  نتیجه  در 
ک باید مجوز مى داد و بررسى مى کرد  که مى خواستند جذب دانشگاه بشوند، ساوا افرادی 
و  نباشند  یا مصدقى  مارکسیستى، ملى، سیاسى  گروه های  یا جزء  نبوده  افراد، چپ گرا  که 
این  چیست؟  شما  رشته  اصال  نمى گفتند  حداقل  آن ها  اما  درگیری ها.  این  اقسام  و  انــواع 
گر مى توانستید به دانشگاه بیایید،  ا رشته مشروع نیست و الحادی و غربی است. سپس 
رسمیت  به  جدید،  انسانى  علوم  بنابراین  کتاب.  نوشتن  و  تحقیق  به  مى کردید  شــروع 

شناخته شده بود. 
مثل  آمد؛  وجود  به  دانشگاه ها  بر  سیاسى  سیطره  تنها  نه  انقالب  از  بعد  متاسفانه  ولى 
استقالل  تضعیف  بحث  ســتــاره دارشــدن،  بحث های  دانشجو،  گزینش  اســتــاد،  گزینش 
که در انقالب فرهنگى برای دانشگاه نوشته  دانشگاهى در مدیریت و برنامه های متمرکزی 
شد، سیاسى شدن پست ریاست دانشگاه و جابجایی آن با تغییر دولت، بلکه از سوی دیگر 
ع منابع مالى را  ابتکار عمل و تنو از حد دانشگاه به بودجه دولتى، قدرت  وابستگى بیش 
گچ  که شما  که خشک شده است و وقتى هم  گرفت. در نتیجه مثل دستى شد  از دانشگاه 



مى شود،  آزاد  دست  و  مى کنید  باز  را  دست 
به  اصال  چون  کند.  حرکت  نمى تواند  هنوز 

این وضعیت عادت نکرده است. 
بنده بررسى کردم و دیدم وقتى اختیارات 
گذار شد، به  پرونده درسى به دانشگاه ها وا
استفاده  اختیار  ایــن  از  دانشگاه ها  ــدرت  ن
کردند بلکه همان برنامه های درسى قبلى را 
که هنوز خشک  داشتند. مثل همان دستى 
الزم  حمایتى  سیستم های  واقع  در  و  است 
احساس  اصال  کنند.  تمرین  تا  نــدارد  وجود 
که این اختیار را نمى توانند داشته  مى کردند 
باشند. احساس مى کردند انواع موانع وجود 
ک  ادرا همچنان  دانشگاه،  ک  ادرا و  دارد 
ایــنــکــه ما  ــود و  ــدم اثــربــخــشــى بـ و حــس عـ

کاری بکنیم. نمى توانیم 
در هر صورت برگردم به اینکه از یک سو 
سازمانى،  فرهنگ  نظیر  دولتى شدن  موانع 
و  آموزش ها  بی کیفیتى  َلخت،  بوروکراسى 
در  مدیریتى  ضعف  دانشگاهى،  تحقیقات 
فرایندهای  مثل  ایــرادهــایــی  دانشگاه ها، 
فــعــالــیــت هــای  ــواع  ــ انـ کـــه در  پــیــچــیــده ای 
ع مقررات  دانشگاهى به وجود آمده و یک نو
بسیاری  در  که  پیچیده ای  سخت  و  سفت 
این  طــریــق  از  کــادمــیــک  آ فعالیت های  از 
ــتــى بـــه وجـــود آمـــده،  بــخــش نــامــه هــای دول
نکته وجود  این  از سوی دیگر  و  بود  کم  حا
ــا، اقــتــصــاد پــویــایــی  ــه اقــتــصــاد مـ ک داشـــت 
پــرورش  اقیانوس ها  در  نهنگان  و  نیست 
پیدا مى کنند و ما اقیانوسى نداشتیم. یعنى 
که از دانشگاه دانش  اقتصادی پویا و مولد 
بشود،  دانشگاه  موثر  متقاضى  و  بخواهد 
وجود نداشت. ما پروژه های تولیدی بسیار 
یا مدنى  اجتماعى  پروژه های  پویا،  و  بزرگ 
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کالس درس 
بهترین فضا 

برای مورد کاوی 
است. من 

معتقدم دانشگاه، 
می تواند دانشگاه 
مدنی و اجتماعی 
بشود. واقعا شعار 

نمی دهم وجدانًا 
و با شرافت 

می گویم این 
امر، امکان پذیر 

است. در هر درس 
نه فقط دروس 

حقوق اجتماعی، 
جامعه شناسی 

و انسان شناسی 
بلکه در 

تمامی دروس 
دانشگاه مثل 

سازه، متالوژی 
یا شهرسازی 

می شود موارد 
محلی، شهری و 
اجتماعی مرتبط 

با این دروس را در 
کرد. ح  کالس مطر

کارها  کنیم و حاال از دانشگاه، دانش انجام این  کار  که بگویند ما مى خواهیم  پویا نداشتیم 
را مى خواهیم. 

لى  در نتیجه چون اقتصاد ما هنوز خیلى دانش بنیان نبوده، بلکه دولت ساالر، نفتى، دال
انتقال  با  نفت پایه،  اقتصاد  است.  نداشته  نیازی  دانشگاه  به  بوده،  مالى  سرمایه داری  و 
کند و اقتصاد سنتى سرمایه داری  مالى و رانت ها اصال  تکنولوژی مى تواند مساله اش را حل 
اقتصادی وجود  و  تولیدی  موثر صنعتى،  تقاضای  این که  نتیجه  ندارند.  دانش  به  نیازی 

نداشته و بخش مدنى هم چون ضعیف مانده، لذا تقاضای مدنى هم وجود ندارد. 
کودک، محیط  در دانشگاه، ما بعضى مواقع از انجمن جامعه شناسى، سمن های حقوق 
اعتیاد  نظیر  اجتماعى  آسیب های  زمینه  در  که  افرادی  و  مادران سرپرست خانوار  زیست، 
دعوت  جلسه  همان  به  هم  را  دانشگاهیان  مقابل،  در  و  مى کنیم  دعــوت  مى کنند،  کــار 
کنند.  گفتگو  ح بحث مى کنم و مى بینم اینها حتى نمى توانند با هم  مى نماییم. بنده طر
تمرین  را  پایان نامه ها  و  درسى  زمینه های  در  جامعه  با  شدن  بحث  وارد  دانشگاه  چون 

که با ساز جامعه برقصد، نداریم.  نکرده است. یعنى دانشگاهى 
کالس درس بهترین فضا برای مورد کاوی است.  کردم و معتقدم  بنده چهار دهه معلمى 
که دانشگاه، مى تواند دانشگاه مدنى و اجتماعى بشود. واقعا شعار نمى دهم   من معتقدم 
سر  یا  یکدیگر  سر  نمى خواهیم  ما  است.  امکان پذیر  امر،  این  مى گویم  شرافت  با  و  وجدانًا 
که در هر درس نه فقط دروس حقوق اجتماعى،  کردم  کاله بگذاریم. من تجربه  خودمان را 
متالوژی  ســـازه،  مثل  دانشگاه  دروس  تمامى  در  بلکه  انسان شناسى  و  جامعه شناسى 
کالس  در  را  دروس  این  با  مرتبط  اجتماعى  و  شهری  محلى،  مــوارد  مى شود  شهرسازی  یا 
ح سؤاالتى مانند: مجتمع های مسکونى در شهر چه  کرد. مثال در مورد شهرسازی، طر ح  مطر
این ها مى تواند مواردی  دارند؟ سکونتگاه های شهری در چه وضعیتى هستند؟  وضعیتى 
کالس درس آسیب های  کالس درس دانشجویان معماری و شهرسازی و نیز  ح در  برای طر
کالس های  اجتماعى باشد. همین طور مسائلى نظیر سازه های سدی و سازه های شهری در 
زاینده رود،  جنگل،  تغذیه،  کودکان،  سالمت  ترافیک،  مسائل  یا  مقاومت،  و  سازه  درس 
این  صدق  کالس هاست.  در  ح  طر قابل  اجتماعى  سرمایه  و  قومیت  اجتماعى،  تعارضات 

گرایش هاست. مطلب نه فقط در حوزه علوم انسانى، بلکه در تمامى رشته ها و 
کامال وارداتى از این طرف و آن طرف، یک سری تئوری  فراهم  متاسفانه ما خیلى راحت  و 
و ترجمه مى کنیم. البته من معتقد به تئوری های دنیا هستم. چون علم یک امر جهانیست 
به مرزهای ملى  تنها محدود  امروزه  یعنى علم  باشد.  که مى تواند محلى هم  درعین حال 

نیست، بلکه به امری جهانى تبدیل شده است.

که از دانشگاه ایرانی ترسیم فرمودید و با توجه به    در این شرایط و با مختصاتی 

و اعضای هیات علمی آن چه  ایرانی  و دانش، دانشگاه  شرایط جهانی شدن علم 
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در حال حاضر 
کدام یک از 
پایان نامه های 
دانشگاهی 
و رساله های 
دانشگاهی، 
سفارش دهنده 
اجتماعی و 
شخص ثالث 
ذینفع دارد؟ 
شخص ثالث 
دانشگاه 
کجاست؟ بنده 
احساس می کنم 
دانشگاه، 
شخص ثالث و 
سفارش دهنده 
اجتماعی ندارد 
و سفارشات 
خاموش 
اجتماعی را 
نمی تواند پیدا 
کند.

کنند؟ نقشی در این تحوالت می توانند ایفا 

بر  چیزی  هم  و  کنیم  استفاده  جهانى  دانش  از  باید  هم  که  اینست  بین  این  در  ما  نقش 
هم  ما  و  کنیم  نظریه پردازی  را  آن ها  و  ح  طر را  مسائلى  باید  کار  این   برای  بیفزاییم.  آن 
دانگى به دنیا بیفزاییم. این مهم، بدون ارتباط با مسائل اجتماعى و داده های اجتماعى 
میسر نمى شود. ما به داده ها، ُافته ها و موردها نیاز داریم. به وسیله  آن مورد، مى توانیم به 
کنند. آن ها هم به شهر، مزرعه، محله، سد، بازارچه و میدان  دانشجویان بگوییم که شروع 
کاری،  شهر مى روند و واقعیت زندگى روزمره و مسائل موجود را مى بینند و در قالب مقاله 
کاری را چاپ مى کنیم، به بحث مى گذاریم و از  مطالعۀ موردیشان را مى نویسند و این مقاله 
دانه درشت هایش یک پایان نامه مى نویسیم و برای اجرا، دانشجویان، ذینفعان و مطلعان 

کار مى گیریم. بیرونى را به 
دانشگاهى،  رســالــه هــای  و  دانــشــگــاهــى  پــایــان نــامــه هــای  از  کــدام یــک  حــاضــر  ــال  ح در 
کجاست؟  دانشگاه  ثالث  شخص  دارد؟  ذینفع  ثالث  شخص  و  اجتماعى  سفارش دهنده 
بنده احساس مى کنم دانشگاه، شخص ثالث و سفارش دهنده اجتماعى ندارد و سفارشات 
خاموش اجتماعى را نمى تواند پیدا کند. زمانى که در این موارد با همکاران گفتگو مى کنیم، 

کدام اختیارات و حمایت؟! مى گویند با 
ع یک فاجعه است. این که همه ما، حس قربانى شدن داریم و این  به نظر من این موضو
که ما احساس »خود  که به ما اختیاری نداده اند. این  مسائل را به بیرون ارجاع مى دهیم 

ک است. کرده ایم، خیلى خطرنا اثربخشى مسؤولیتى« را فراموش 
که  ع این دالیل دست به دست هم داده  و سبب شده اند آن دانشگاهى  در نتیجه مجمو
که مؤثر، فعال، افق گشا و مساله گشا باشد  باید وجود داشته باشد، شکل نگیرد. دانشگاهى 

و اثربخشى اجتماعى داشته باشد.
از  و  ببینیم  را  و موانع درون دانشگاه  یعنى هم عوامل  کنیم؛  نگاه  باید سیستمى  اینجا 
ک اعضای هیات علمى در این باره شروع کنیم و به فرهنگ سازمانى دانشگاه و ارتباطات  ادرا
و تعامالت اجتماعى اعضای هیات علمى برسیم و هم در بیرون دانشگاه، ساختارهای َلش، 
و همین طور ضعف فرهنگ  ببینیم  را  ایدئولوژی  و  از عقالنیت  امتناع  بروکراسى،  و  سیطره 

کنیم. کل گرا و سیستماتیک نگاه  کشور را ببینیم. یکپارچه،  مدنى و بخش اقتصادی 
و  کوسیستم  ا باید  نیست.  کافى  امــروزه  هم  سیستماتیک  نگاه  حتى  گفت  باید  البته 
که در اوست«. در حال حاضر درون  کوزه همان برون تراود  زیست بوم را ببینیم. مسلما »از 
و  مى شود  دولت مان  مثل  دانشگاه مان  دارد.  وجود  ضعف هایی  ایرانى،  بزرگ  بوم  زیست 
دولت و دانشگاه هم مثل جامعه مدنى مان خواهند شد. همه شاهد ضعف هایی هستیم و 

این به معنای یاس نیست. 
اینجا  در  بر گردم.  ایرانى  به همان خصیصه دو سویه جامعه  بنده مجددا  بدهید  اجازه 
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برای برون شدن 

از این مساله، 
کنشگران نیاز  به 

داریم. منظورم 
کنش  کنش،  از 

دانشگاهی و 
علمی است. ما 
کادمیک  رفتار آ

داریم ولی 
کادمیک  کنش آ

نداریم. رفتار 
درواقع همان 

محرک و پاسخ و 
نیز وظیفه گرایی 

است. 

ویرانى  با ساخته شدن، صدای  که هم زمان  افرادی معتقدند  دارد:  نتیجه گیری وجود  دو 
کنیم، خراب مى شود یا وقتى  که مى خواهیم دانشگاه ایجاد  هم بلند مى شود. یعنى زمانى 
سایۀ  ع  نو یک  این  مى شود.  ایجاد  خرابی  هم  باز  باشیم،  داشته  دموکراسى  مى خواهیم 
کرده قصدی نسبت به متفکرانى  کلنگى است. البته خدای نا نظریۀ عقب ماندگى و جامعه 
نیست  کاتوزیان  همایون  آقــای  که  مى گویم  همیشه  و  نــدارم  کردند،  را  مباحث  این  که 
تأویل  نحوه  مى شود  انجام  نظریه پردازی  آنکه  از  پس  بلکه  مى کند،  نظریه پردازی  که 
مفاهیم آن در جامعه مهم است. من همیشه مى گویم فقط مؤلفان تاثیرگذار نیستند بلکه 
گرفتن این نظریه ها  کم  مخاطبان، مؤلف را مى سازند. البته از نظر اخالقى منظورم دست 
نیست. اما تعبیر اجتماعى این گونه نظریه ها، خیلى دم دستى و پیش پا افتاده شده است. 

کنش و  در نتیجه من معتقدم از اینجا مسیر متفاوت مى شود. از اینجا به بعد معتقد به 
کارگزاری اجتماعى و عاملیت اجتماعى هستم. برای آن هم تئوری دارم. بنده  کنشگری، 
که یکى از مسائل مهم جامعه شناسى است،  معتقدم در مساله دوگانگى ساختار و عاملیت 
دارد.  اساسى  نقش  عاملیت  ندارند،  تثبیت شده  توسعه یافتۀ  ساختارهای  که  جوامعى  در 

کرده اند، ساختارها مهم هستند. که ساختارها، توسعه پیدا  ولى در جوامعى 
خیلى  اجتماعى،  عاملیت  آنجا  ببینید،  را  توسعه یافته  جامعه  یک  گر  ا حاضر  حال  در 
عامل تعیین کننده نهایی نیست. چون آنجا ساختارها خودشان هوشمند هستند. ولى در 
را  تغییر  باید  کنشگرها  اینجا  نکردند،  پیدا  توسعه  هنوز  ساختارها  که  ایران  مثل  جوامعى 

کنند. کار  کنند، هزینه بدهند و  ایجاد 
داریــم.  نیاز  کنشگران  به  مساله،  این  از  شدن  بــرون  بــرای  معتقدم  من  که  اینجاست 
کنش  ولى  داریــم  کادمیک  آ رفتار  ما  اســت.  علمى  و  دانشگاهى  کنش  کنش،  از  منظورم 
کادمیک نداریم. رفتار درواقع همان محرک و پاسخ و نیز وظیفه گرایی است. به عنوان  آ
کالس دارم. دو واحد درسى دکتری باید  مثال من امروز بعد از ظهر دانشگاه شهید بهشتى 
گرفتن نمره  درس بدهم. بنده موارد الزم و سرفصل ها را توضیح مى دهم و موارد الزم برای 
کالس و دادن امتحان را یادآور مى شوم. نتیجه اینکه  کنفرانس، مقاله، مشارکت در  مثل 
دانشجویان دو واحد را  گذرانده و نمره مى گیرند و من هم وظیفه تدریسم را انجام داده ام. 
که در  کادمیک است  کسى وظیفه ای را انجام مى دهد. این یک رفتار آ در پروژه ها هم هر 

بهترین حالت، یک رفتار هنجارمند علمى ست.
کافى باشد.  کانادا، چون همه چیز سر جای خودش است،  ممکن است این رفتارها در 
که در آن خالقیت، پاسخگویی به نیازها  کنش آن چیزیست  کنش داریم.  اما اینجا نیاز به 
و  اثرگذاری  روح  ایــران،  مسائل  حس  هویت،  حس  آن  در  دارد.  وجــود  مهارت ها  تغییر  و 

احساس مسؤولیت دیده مى شود.
ضمن  در  و  تدریس  ضمن  در  را  دانشگاه  اجتماعى  مسؤولیت  باید  مى گیریم  نتیجه 
خ پنجم نمى دانم. االن بعضى مسؤولیت  پایان نامه  ببینیم. من مسؤولیت اجتماعى را چر
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حقیقت اینست 
که فرهنگ، 
فوق برنامه 
نیست. 
مسؤولیت 
اجتماعی 
خ  یک چر
پنجم نیست. 
مسؤولیت 
اجتماعی 
باید در همان 
پایان نامه ها، 
کالس ها، 
پروژه های 
تحقیقاتی، 
خدمات تخصصی 
و تعامالت 
اجتماعی دنبال 
شود.

و  علمى  هیات  اعضای  تحقیقاتى  پــروژه  پایان نامه،  کــالس،  یک  را  دانشگاه  اجتماعى 
خدمات تخصصى یا مشاوره مى دانند و عده ای هم معتقدند مسؤولیت اجتماعى، همان 
خ پنجم و یک پدیده خنثى است. دانشگاه برای درس خواندن  فرهنگست و فرهنگ چر
در  اصواًل  را  فرهنگ  و  بگذارند  اردویــی  یا  نمایشگاه  یک  گاهى  یعنى  فرهنگى  امر  و  است 

جایگاه فوق برنامه مى دانند.
پنجم  خ  چر یک  اجتماعى  مسؤولیت  نیست.  فوق برنامه  فرهنگ،  که  اینست  حقیقت 
کالس ها، پروژه های تحقیقاتى،  پایان نامه ها،  باید در همان  نیست. مسؤولیت اجتماعى 

خدمات تخصصى و تعامالت اجتماعى دنبال شود.

و    جامعه  بین  دوســویــه  بازگشت  نــوعــی  حضرتعالی،  فرمایشات  مجموع  در 

زمینه  این  در  راهکارهایی  چه  شما  نظر  به  دارد.  وجود  یکدیگر  سمت  به  دانشگاه 

قابل پیشنهاد بوده و تا چه میزان این راهکارها، عملیاتی است؟

که در مورد دانشگاه در ایران، سه دیدگاه وجود دارد: اولین دیدگاه اینست  کنم  باید خالصه 
ذهن  در  متاسفانه  اســت.  شکست  خــورده  پــروژه ای  و  یافته  پایان   ایــران  در  دانشگاه  که 
بسیاری از همکاران ما، نداشتن یک وضعیت خوب و وجود حس عقب ماندگى، استیصال 

کم شده است. این واقعا مى تواند بزرگ       ترین فاجعه ملى باشد. و نفرین شدگى، حا
که دانشگاه در ایران خیلى خوب و عالى بوده و همه چیز درست  دیدگاه دوم این است 
کار مى کند و ما چهار میلیون دانشجو و بیش از سیزده میلیون  است. دانشگاه خیلى خوب 
کردند،  افتخار  که  دستاوردهایی  از  یکى  به  روحانى  آقــای  دیــروز  ــم.  داری دانش آموخته 
این  مى کنم  احساس  نیست.  کافى  این  حال  هر  به  ولى  نــدارد  اشکالى  البته  بود.  همین 
که متاسفانه در دولت آقای روحانى زیاد دیده مى شود، درست  نگاه بوروکراتیک به مساله 
رتبه  مقاله ها،  تألیف  در  و  دارد  خوبی  وضعیت  دانشگاه  دیدگاه،  این  طبق  پس  نیست. 
که این مساله از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد و امروز همچنان ادامه  چشمگیری داریم 

ع رتبه بندی هم خودش داستان عجیبى شده است.  دارد. این موضو
که دانشگاه ناتمام مانده  که به نظر بنده، دیدگاه درستى است، اینست  اما دیدگاه سوم 
را به  وجود آورد و همراه  گر غالمحسین صدیقى، جامعه شناسى  کنیم. ا را تمام  و باید آن 
را  دارالمعلمین  فروزان فر،  چون  بزرگى  گر  ا آوردنــد،  وجود  به  مطالعاتى  مؤسسه  نراقى،  با 
پروژه خونین  امیرکبیر،  گر  ا و  آورد  به وجود  را  فروغى، مدرسه سیاسى  گر  ا آورد،  به وجود 
دیگر  آن،  افتتاح  زمــان  و  داد  دســت  از  راه  ایــن  در  را  جانش  و  کــرد  دنبال  را  دارالــفــنــون 
ناتمام  پروژه  و یک  دارد  ادامه  به  نیاز  کنش ها  این  نبود؛ مسیر همه  میان  در  امیرکبیری 

است.
دانشجویان،  با  یکدیگر،  با  دانشگاهیان  ارتباط  از طریق  نمى شود مگر  آن میسر  ادامه 
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دانشگاه ایرانی، 

دانشگاه در 
راه است و به 

نسل های جدید 
هیات علمی، 

چشم دوخته تا 
کنند و بتوانند  کار 
دانشگاه و آینده 

را متناسب با 
نیازهای واقعی 
نوپدید جامعه 

کنند.  ایران دنبال 
بنده فکر نمی کنم 

بدون دانش 
بتوان آینده ایران 

کرد. را تعریف 

با ذینفعان اجتماعى و فهم سفارش های اجتماعى، حضور در میدان های اجتماعى شهر 
بنده  که  جامعه  صحن  به  پایان نامه ها  و  رساله ها  درســى،  برنامه های  آوردن  و  محله  و 
شعار  و  نیست  پوپولیست  که  استادی  گذاشته ام.  خیابان«  کف  »استاد  را  کار  این  اسم 
اصفهان  صنعتى  دانشگاه  در  که  دارم  خبر  بنده  است.  خیابان  کف  استاد  بلکه  نمى دهد 
گذشته، حتى پروژه های علوم انسانى دنبال شده و حرکتى هم در دانشگاه  در دهه های 
ع من اصال نگاه  اصفهان با دانشگاه شریف در حوزه مدیریت دنبال شده است. در مجمو
فرقى  گرایش  یا  رشته  و  است  علم  اصلى،  مساله  بلکه  نمى کنم.  مسائل  به  انسانى  علوم 

نمى کند. 
به  نیاز  و  اســت  ناتمام  راهــش  شــود،  اجتماعى  باید  دانشگاه  که  هستم  معتقد  بنده 
که االن  کنشگر هم مى تواند هیات علمى، مدیر و برنامه ریز باشد. همان طور  کنشگر دارد. 
که »در هر سری،  گفتم و مى دانیم  گاستارد  دسته بندی اعضای هیات علمى را از دیدگاه 
ذوقى  چنین  من  چون  دربیاورید.  مدیر  فراستخواه،  مِن  از  نمى توانید  شما  است«.  ذوقى 
ولى  کنم  بحث  ح  طر و  کنم  مطالعه  کنم،  برقرار  ارتباط  دانشجو  با  مى توانم  ولى  نــدارم 

کنم.  نمى توانم مدیریت 
که مى تواند در زمینه مدیریتى، دانشگاه را با جامعه ارتباط بدهد.  البته همکاری دارم 
جناب آقای دکتر مدرس هاشمى، ریاست دانشگاه صنعتى اصفهان )مصاحبه در زمان دکتر 
منطقه ای  بین المللى  قراردادهای  طریق  از  مى تواند  است(  گرفته  انجام  هاشمى  مدرس 
بزرگ و  راه اندازی پروژه های  به  اقدام  و قبول سفارش های بزرگ حتى در شهر اصفهان، 
گروه ها و دانشکده ها تقسیم  کند و این پروژه ها را بین  برنامه های  پژوهشى و منبع محور 
بفرستند.  جامعه  صحن  به  اجــرا  بــرای  را  دانشجویانشان  علمى  هیات  اعضای  تا  کند 
»حامى«؛  هم چون  بزرگانى  کــرده ام(،  تدریس  آنجا  هم  )بنده  فنى  دانشگاه  در  همچنین 
پدر علم عمران در ایران، دانشجویان را به حضور فعال در صحن جامعه وارد مى کردند و از 
این طریق دانشجو مى توانست واحدهای درسى را بگذراند. خود ایشان هم حتى وقتى به 
کدام معدن به  کوه و  کدام  دکمه لباس فردی نگاه مى کرد، مى توانست بگوید این دکمه از 
دست آمده است. این همان دانشگاهى است که معطوف به جامعه بوده و نمى خواهد فقط 
که  درس بدهد بلکه به دنبال پرورش و تربیت سوژه است نه صرفا علم آموزی. دانشگاهى 
کند، فایده چندانى  بخواهد فقط مهندس، پزشک، زیست شناس و جامعه شناس تربیت 
که  که جامعه شناسى را به وجود بیاورد یا سوژه ای  کند  ندارد. دانشگاه باید سوژه ای تربیت 

کند. نظریه، مهارت و تکنیک درست 
و  است  راه  در  دانشگاه  ایرانى،  دانشگاه  که  باشد  این  من  جمله  آخرین  بدهید  اجــازه 
را  آینده  و  دانشگاه  بتوانند  و  کنند  کار  تا  دوخته  چشم  علمى،  هیات  جدید  نسل های  به 
بدون  نمى کنم  فکر  بنده  کنند.  دنبال  ایــران  جامعه  نوپدید  واقعى  نیازهای  با  متناسب 

کرد. ▪ دانش بتوان آینده ایران را تعریف 





که  انجام شد  تابستان و روزهایی  نیمه  گلشنی درست در  با دکتر مهدی  مصاحبه 

با مالحظه و وسواس  را  و دین خود  پروژه علم  و پرشور،  انگیزه  با  استاد همچنان 

کار او در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی  فراوان دنبال می کند. لحظه ای که به اتاق 

استاد دانشگاه،  این  با  نزدیک  وارد شدیم، دو دانشجو در فاصله ای بسیار  شریف 

کامپیوتر، مسأله ای  کار او نشسته بودند و با استاد بر روی صفحه نمایش  پشت میز 

دانشجوی  دو  گلشنی،  دکتر  اشـــاره  بــه  مــا،  ورود  بــا  بــودنــد.  گذاشته  مباحثه  بــه  را 

در  دانشجو  دو  ایــن  از  یکی  شدند.  ما  همراه  مصاحبه  انجام  در  ارشــد  کارشناسی 

کنون  کارشناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی برق خوانده بود و ا مقطع 

آمیخته اند.  هم  در  علمی  و  کادمیک  آ شکل  به  را  فلسفه  و  فیزیک  مشتاقانه،  هردو 

گاه مطایبه آمیز می شد  که هرچند با بیان خاطرات از طرف وی، شیرین و  مصاحبه ای 

که در همان لحظات  اما در پس آن، نگرانی های فراوان و انتقادات جدی قرار داشت 

مخاطب  البته  و  ویراستار  بــرای  آن  پــازل  قطعات  چیدن  دریافتم  گفتگو  این  انجام 

نشریه، دشوار و درعین حال دلنشین خواهد بود. 

که در خدمت    گلشنی، باعث خرسندی فراوان است  قای دکتر  آ فوالدگر: جناب 

با  را  اول  پرسش  ببریم.  کامل  بهره  شما،  با  گفتگو  از  که  انــشــاءاهلل  هستیم،  شما 

که شما در  ح می کنم. تجربه طوالنی مدتی  کارکردهای دانشگاه در ایران طر نقش و 

دانشگاه و در دوران های مختلف داشته اید، باال و پائین  و نوسان های دانشگاه را در 

یف گلشین / استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعیت شر گفت وگو با دکتر مهدی 

وزخبش / مهدی فوالدگر حممود فر
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علم یک بعد 
کاربردی هم دارد 
و اینکه این علم 
کار  در جامعه به 
می رود و مهندس 
کار می کند. او  دو 
کار  ضمن اینکه 
فنی اش را انجام 
می دهد با یک 
عده آدم سروکار 
دارد و باید به فکر 
حل مشکالت 
جامعه اش باشد.

کرده اید و در تحلیل رخدادهای متنوع دانشگاه همواره  دوره های مختلف مالحظه 

ح ساخته اید ما را به سوی پرسش زنده  نکاتی را درباره رابطه دانش و ارزش، مطر

رابطه علم و اخالق، می کشاند و ذیل این سؤال مهم و جدی، پرسش هایی از این 

است  متخصص  تربیت  فقط  دانشگاه،  وظیفه  آیــا  که  می سازد  برجسته  را  دســت 

خ  که قادر باشند چر کند  که مهندسان بامهارت و فنی تربیت  کارکردش اینست  یعنی 

صنعت را به شکل شایسته بچرخانند و مملکت را از زیرساخت های مطلوب بهره مند 

باید واجدویژگی های  ج می شود  از دانشگاه خار که  یا نه به هرحال مهندسی  سازند 

که هم در جامعه پیشرو باشد؛ یعنی از نظر اخالقی به ارتقای جامعه و  خاصی باشد 

کند و مسئولیت های اجتماعی خود را بیش از رفاه و  کمک  بهبود وضعیت اخالقی آن 

پیشرفت فردی واجد اهمیت بداند؟ 

سؤال بسیار خوبی است. اینکه آیا واقعا دانشگاه، فقط محل آموزش است یا محل پرورش 
گر از نظر قرآن بسنجیم، مى فرماید »و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه«  هم هست؟ ا
در  قباًل  ع  موضو این  حکمت.  هم  و  علم  هم  تعلیم،  هم  است،  ح  مطر اخالقى  تزکیه  هم 
که امروز غربی ها، متوجه این قضیه شده اند.  غرب خیلى واضح نبود ولى جالب اینست 
غ التحصیالن  فار که  کردند  ح  مطر مقاله ای  در   MIT دانشگاه  اساتید  از  عــده ای  زمانى، 
دانشگاه MIT خیلى در جامعه موفق نیستند. رئیس دانشگاه خیلى انسان عاقلى بود. او 
که نتیجه آن جلسات  گذاشت  فورًا بین اساتید مهندسى و اساتید علوم انسانى، جلساتى 
را  انسانى  علوم  دروس  و  واحدها  تعدادی  باید  حتما  مهندسى  دانشجویان  که  بود  این 
دانشگاه  در  گذشته  سال  سى -چهل  در  مى بینید  شما  بگذرانند.  تحصیل  دوره  طول  در 
فلسفه  گروه  حتى  و  یافت  گشایش  اجتماعى  علوم  هم  بعد  و  انسانى  علوم  بخش   ،MIT
که یک دانشگاه تمام عیار مهندسى است، ایجاد شد. برعکس   MIT و بخش فلسفه در 
که هر چه پیش رفته اند، بیشتر به علم بعد ابزاری داده اند. علم یک بعد  دانشگاه های ما 
کار مى کند. او  کار مى رود و مهندس دو  اینکه این علم در جامعه به  کاربردی هم دارد و 
کار فنى اش را انجام مى دهد با یک عده آدم سروکار دارد و باید به فکر حل  ضمن اینکه 

مشکالت جامعه اش باشد. 
که دانشگاه  گفته ام  من بارها به رئیس فعلى دانشگاه صنعتى شریف، آقای دکتر فتوحى 
 MIT که قباًل اسمش دانشگاه صنعتى آریامهر بود، نسخه  خود را از دانشگاه صنعتى شریف 
الگو  و  کردند  مشورت  آوردنــد،  را   MIT اساتید  از  عــده ای  تأسیس،  زمــان  در  اســت.  گرفته 
را به دانشگاه صنعتى  آنها  از  که بعد هم، عده ای  MIT بود  از دانشگاه  الگویشان  گرفتند. 
اصفهان آوردند و در بازدیدی که ما قبل از انقالب از دانشگاه صنعتى اصفهان داشتیم، شاهد 
گفتم  از آن دانشگاه آمده بودند و راهنمایی مى کردند. من به آقای دکتر فتوحى  که  بودم 
کرده، چرا شما نمى توانید  آن موقع، دانشگاه MIT هیچ کدام از اینها را نداشت ولى بعد تغییر 
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در محیط ما علم 

به معنای واقعی و 
ح  درست آن مطر
نیست. در محیط 

ما همه چیز با 
مد می گردد، 

دانشجو به خاطر 
مد رشته انتخاب 

می کند و خود را 
موظف می داند 
مثال رشته برق 

بخواند یا در رشته 
پزشکی ثبت نام 

کند. درصورتی که 
در خیلی از 

کشورهای دیگر 
کم نیست،  مد حا

بلکه نیازهای 
کم  جامعه حا

است.

تحمل  را  انسانى  علوم  رشته های  نمى توانید  شما  چرا  کنید؟  ایجاد  روز  مناسب  تغییرات 
کسب درآمد شده، درصورتى که  کنید؟ مى دانید علم تبدیل به یک دکان و یک شغل برای 
علم دو بعد دارد و یک بعد مهم آن روشنى بخشى به وجود خود آدمى است و به همین دلیل 
که معاش آدمى را راه  مى اندازد یا به رفع  که علم نور است. یک بخش هم  در دین ما آمده 
که برای خود آدم، روشنى بخش  کمک مى کند ولى بعد مهم علم اینست  نیازهای جامعه 
که در ایران فعلى، علم شأن اصلى خودش را از دست داده است و  است. واقعیت اینست 
که  دانشجوی ما عمدتا )نه به نحو استثنا( در مقام فهم قضایا نیست بلکه در پی آنست 
جمع و ضربی بکند، مقاله ای بنویسد، یک رتبه باالتر برود یا مرحله ای را بگذراند. به این 

ترتیب علم، معنای خودش را از دست داده است.
از همین رو، ما آثار بی اخالقى را در دانشگاه و در جامعه مى بینیم. رفتار استاد با دانشجو، 
خیلى  و  نیست  باید  که  چنان  بالعکس  و  دانشجو  با  کارمند  رفتار  استاد،  با  دانشجو  رفتار 
وجود  ناهنجاری ها  این  از  هیچ یک  که  بوده  انتظار  انقالب  از  بعد  است.  متفاوت  قبل  با 
که به فرهنگ توجه نکردند.  که چنین نیست. علتش اینست  نداشته نباشد ولى مى بینیم 
دانش آموز از اول دبستان، مطالبى را یاد مى گیرد و تا دبیرستان آنها را دنبال مى کند اما در 
حوزه اخالق چطور؟ دو سه تا درس رسمى، به اسم معارف اسالمى، مى خواند و محتواهائى 
که ارتباطش با زندگى روزمره او هم مشخص نیست و بعد وارد دانشگاه و سپس  مى آموزد 

جامعه مى شود. 
ح نیست. در محیط ما  به این ترتیب در محیط ما علم به معنای واقعى و درست آن مطر
همه چیز با مد مى گردد، دانشجو به خاطر مد رشته انتخاب مى کند و خود را موظف مى داند 
کشورهای  کند. درصورتى که در خیلى از  مثال رشته برق بخواند یا در رشته پزشکى ثبت نام 

کم است.  کم نیست، بلکه نیازهای جامعه حا دیگر مد حا

فروزبخش: ولی در غرب هم آن نسل های دانشگاهی دیگر تکرار نشدند؟  

کسفورد، االن لیسانس فیزیک و فلسفه مى دهد.  کمبریج را ببینید. آ کسفورد و  االن بروید آ
و  این رشته، نصف درس هــا فیزیک  آورد. در  را هم نمى توان  این رشته  ایــران اسم  اما در 
نصف دیگر فلسفه است. چرا؟ برای اینکه فهمیدند باید جامع نگری داشته باشند، دیدند 
برقرار  ارتباط  و  بیاید  کار  در  میان رشته ای  حوزه های  باید  و  شده  تخصصى  رشته ها  خیلى 
مى شود،  معروف  دنیا  در  پاپ  خواننده ای  تا  مى کنیم؟  منتقل  را  چیزی  چه  ما  ولى  شود. 
مى بینید چقدر فوری در ایران ادایش را درمى آورند یا در هالیوود یک فیلم تولید مى شود، 

فوری این طرف ادای آن را درمى آورند. 
خ داده است. برخى از آن تحوالتى  االن در غرب، در همین رشته فیزیک، خیلى تحوالت ر
ح بوده، به محیط ما منتقل نشده است. برای  که سرنخ است و در بین نخبگان غرب مطر



کنیم. ما اصال به خودمان امید نداریم و همیشه  اینکه فقط مى خواهیم به جنبه ظاهر نگاه 
نگاه مان به آن طرف است و حتما آنها باید بیایند و دستمان را بگیرند. 

کارها  مى خواهم بگویم فرهنگ ضعیف است. مگرنه فرهنگ اسالمى اجازه نمى دهد این 
گر از فرهنگ غرب هم تقلید مى کردیم، آن فرهنگ هم اجازه نمى دهد ما بعضى  را بکنیم. ا
کمبودهایی  چه  جامعه  در  ببینیم  نمى کنیم  رصد  دهیم.  انجام  عیار  تمام  را  کارها  این  از 
که فرهنگ در محیط ما ضعیف شده  گفته ام  وجود دارد یا چه چیزی زیاد شده. بارها من 
در  نه  برسید.  به دادش  را  این  خوب  رفته،  پائین  اخالق  رفته،  بین  از  افراد  است، حرمت 
کنید، آدم  کم است نه در جامعه. شما به شیوه رانندگى در خیابان ها نگاه  دانشگاه اخالق حا
کنار برود.  وحشت مى کند. سى ثانیه طول نمى کشد ولى حاضر نیست وقت بدهد تا طرف 
که فقط  که مشکل ما واقعا مشکل فرهنگ است و تا بیدار نشوند و این را نفهمند  اینست 
کم بر ذهنشان  علم خالى، فن خالى به درد نمى خورد و در تربیت افراد، اخالق و فرهنگ حا

مهم است، ما موفق نمى شویم. 

که در دانشگاه صنعتی اصفهان یک سری    فروزبخش: پس شما موافق هستید 

گروه های میان رشته ای تاسیس شود.  دانشکده ها یا 
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مشکل ما واقعا 
مشکل فرهنگ 
است و تا بیدار 
نشوند و این را 

که فقط  نفهمند 
علم خالی، فن 

خالی به درد 
نمی خورد و در 

تربیت افراد، 
اخالق و فرهنگ 

کم بر ذهنشان  حا
مهم است، ما 

موفق نمی شویم. 

گروه های میان رشته ای خیلى مهم هستند. البته باید با مطالعه انجام شود نه همین طور 
که حتما مقداری  بیخودی، دو سه نفر با هم جمع شوند. بعضى از حوزه ها واقعا نیاز دارند 
با علوم انسانى آشنا شوند. این مطلب را غرب فهمیده. پس اقال نگاهى به تحوالت مثبت 
در غرب بکنیم. اصال این تحوالت در محیط ما انعکاسى نداشته است. ببینید من برایتان 
MIT لیسانس مشترک بین علوم انسانى و مهندسى مى دهند.  مثالى  مى زنم. در دانشگاه 
کدام از اینها را،  لیسانس مشترک بین علوم پایه و علوم انسانى وجود دارد. اینها را دارد. ما 
کهای بیخودی را  با این همه ادعاها، داریم؟ ببینید خواستن توانستن است. باید بیایند مال
کاذبی است.  کار مى رود، خیلى معیارهای  که االن در داخل به  از سر راه بردارند، معیارهایی 
در آنجا برای همه رشته ها جذب وجود دارد. برایم خیلى جالب بود. آخر دهه 40 و قبل از 
دانشگاه  مهندسى  رشته  به  و  شد  غ التحصیل  فار فیزیک  در  ما  دانشجوی  یک  که  انقالب 
کالیفرنیا در لس آنجلس رفت. یعنى در یک دانشگاه تراز اول برای ادامه تحصیل قبول شد. 
گر ما بنویسیم این  آنها به فضل فرد نگاه مى کنند، آنها به توصیه اساتید نگاه مى کنند و ا
که نمراتش نشان مى دهد، قبول مى کنند. معیارهایشان خیلى  آدم باالتر از آن چیزی است 
گیرانداز است و بعضى اوقات نخبگان را  منطقى تر است ولى ما معیارهایمان خیلى بیخودی 
که فرد در  که مى شود اینست  به این دالیل از دست مى دهیم. مثال یک نمونه از ظلم هایی 
گر در فوق لیسانس و دکتری، معدلش باال هم  کمتر از ۱4 بوده، اما ا دوره لیسانس معدلش 
نابغه است،  گذاشته اند؟ فردی  کجای دنیا چنین معیارهایی  باشد، ردش مى کنند.  بوده 
کند. بعد در دوره  های بعد آمده و  کار  در یک دوره مریض بوده یا پول نداشته، مجبور بوده 
کنند؟ یا مى گویند  غ واقعى خودش را نشان داده است. به چه دلیل باید این طور رفتار  نبو
گر بعدًا نبوغش را نشان داده  فرد لیسانسش را در دانشگاه آزاد یا پیام نور گرفته است و حتى ا
که طرف واقعا فاضل بود ولى چون در فاز اولیه  باشد به حساب نمى آید. ما نمونه داشتیم 
کار مى رود،  به  که  بنابراین معیارهایی  را نشان دهد.  بود خودش  نتوانسته  بوده،  مریض 

خیلى مهم است 

دانشگاه    در  تحصیل  ادامــه  برای  نفر  یک  به  بخواهید  گر  ا شما  االن  فروزبخش: 

صنعتی اصفهان یا شریف، توصیه ای بکنید چه مشاوره ای به او می دهید؟

ولى  مى خواهند  چه  مى دانند  نخبه  گردهای  شا مى کنم.  نگاه  عالقه اش  و  ذوق  به  من 
امسال  ببینید  داد.  نجات  مى توان  را  نخبگان  حداقل  نمى دانند.  متوسط  گردهای  شا
شده  قبول  شریف  صنعتى  دانشگاه  بــرق  مهندسى  رشته  در  که  آمــد  سراغم  دانشجویی 
خانواده اش  اما  دهد  تحصیل  ادامه  برق  مهندسى  رشته  در  نداشت  دوست  واقعا  ولى  بود 
گفتم بگویید پسرتان حتمًا  که حتما در رشته برق ادامه دهد. به خانواده او  اصرار داشتند 
کرد. دیدم به درد مهندسى  ح  پیش من بیاید. آن دانشجو آمد. حرف هایش را با من مطر
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االن این جو 
در ایران رایج 
که به  است 
سؤاالت بنیادی 
در علم اهمیت 
نمی دهند. مثال 
کالس فیزیک  در 
وقتی دانشجو 
سؤاالت بنیادی 
می کند، به طور 
صریح و مستقیم 
می گویند این 
سوال را نپرس 
که البته علتش، 
جهل آن استاد 
است. او بعضی 
که  تی  از تحوال
خ داده، خبر  ر
ندارد و نرفته یاد 
بگیرد. بنابراین 
نمی خواهد برای 
خودش دردسر 
کند. درست 

گفتند همه مردم  نمى خورد. این دانشجو باید فیزیک بخواند. به پدر و مادرش زنگ زدم، 
گفتم حاال هم  برق شریف قبول شده، حاال چه مى گویند؟  او در رشته مهندسى  مى گویند 
مى گویند این دانشجو قبول شده ولى خودش نخواسته و رفته رشته فیزیک. این عظمتش 
که مثاًل عالم چگونه  ح است، اینست  که برای او مطر را نشان مى دهد. دیدم نحوه سؤاالتى 
در  نیروهایی  چه  بوده؟  چگونه  جهان  خلقت  است؟  چطور  جهان  وضعیت  شده؟  ساخته 

کرده بود.  جهان وجود دارد؟ او رفته بود و در این حوزه ها مطالعه و تفکر 
که به سؤاالت بنیادی در علم اهمیت نمى دهند. در همین  االن این جو در ایران رایج است 
دانشگاه صنعتى شریف، در کالس فیزیک وقتى دانشجو سؤاالت بنیادی مى کند، به طور صریح 
از  البته علتش، جهل آن استاد است. او بعضى  که  و مستقیم مى گویند این سوال را نپرس 
خ داده، خبر ندارد و نرفته یاد بگیرد. بنابراین نمى خواهد برای خودش دردسر  که ر تحوالتى 
درست کند. درصورتى که مى تواند بگوید من اطالع ندارم و برو از فالنى سؤال کن. در ایران اصال 
گر در حوزه خیلى محدودی هم هست، دون شأن خودش  این موضوع رسم نیست. استاد ا
مى داند به جهل خود اعتراف کند. این اشتباه است. اتفاقا اشکالى ندارد بروند کتاب هایی که 
در این زمینه نوشته شده و به این گونه سؤاالت جواب داده اند را بخوانند. قضیه را نمى دانند و 
ح است، چه بخواهند  کنند. ولى آن سؤاالت در محیط مطر هم مى خواهند خودشان را راحت 
چه نخواهند. لذا دانشجو مى خواهد جواب این سؤاالت را بفهمد ولى آنها مى خواهند خودشان 
ح مى کند، مرتبًا ترجمه  را راحت کنند. به همین نحو، بعضى از آثار شبهه زا را در مقابل دین مطر

شده ولى کتاب هایی که جواب آنها را داده ، ترجمه نشده اند. 
کنند و ببینند جوانان چه  که باید بروند، رصد  من سخنم با حوزه های علمیه این بوده 
سال  چند  بدهند.  را  آنها  جواب  و  دارند  دغدغه  هائى  چه  و  است  ح  مطر برایشان  سؤاالتى 
کرده بود. چند  ح  کرده و شبهاتى را درباره خدا طر پیش در آمریکا، یک فیزیکدان مصاحبه 
گر  روز بعد، فیزیکدان ها جوابش را دادند. در ایران حکومت، دغدغه این چیزها را ندارد. ا
کتاب، هشت تا ترجمه مختلف  حکومت دغدغه این چیزها را داشت، مى فهمید چرا یک 
که بسیار مهم هستند و جواب آن را داده اند، ترجمه نشده اند. وقتى  کتاب هایی  شده ولى 
گرفتم. وقتى رفتم آمریکا فیزیک بخوانم، فلسفه اسالمى  بنده دانش آموز بودم، فلسفه یاد 
به خاطر مسائل  فیزیک  از مشکالت  بعد متوجه شدم بسیاری  فلسفه غرب مى دانستم.  و 
کالس های  فلسفى است و در واقع بسیاری از این شبهات هم، بعد فلسفى دارد. این را در 
ح است  که اآلن در مورد فیزیک مطر کرده ام. جالب است بعضى مسائلى  خودم نیز تجربه 
ماچند دهه قبل به آن پرداختیم و همواره با مخالفت بعضى از همکاران روبرو بودیم. قبل از 
وقتى شما مى بینید این همه شبهات در مورد اینکه جهان به خدا نیاز ندارد، جهان خودش 
ح مى شود ولى در مقابل آن عکس العملى نیست،  از هیچ به وجود آمده و امثال اینها مطر
انتظار دارید نتیجه چه باشد؟ آیا غیر از اینست یک عده جوان با دین به دانشگاه مى آیند 
زمان  در  آمدند  مى بود.  کار  در  رصدی  باید  مى شوند.  ج  خار دانشگاه  از  دین  بدون  بعد  و 
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نیامده اند رصد 
کنند تا دریابند 
در دانشگاه ها 

اخالق وجود 
ندارد. در 

دانشگاه ها، 
شبهه وجود 

دارد و در آنها، 
نه ابعاد مثبت 
فرهنگ غرب 

کم است و نه  حا
فرهنگ اسالمی، 
بلکه یک معجون 

ک رایج  آشوب نا
است. 

کتاب های  مرحوم عالمه طباطبایی وقتى دیدند مارکسیسم و پوزیتیویسم خیلى رایج است، 
الزم  که  آن قدر  اخیر،  چنددهه  در  ما  علمیه  حوزه های  و  ما  محیط  کردند.  منتشر  مناسبى 
کنند تا دریابند  کار نکرده اند. نیامده اند رصد  بوده و در حد ظرفیت آنها بوده، در این زمینه 
در دانشگاه ها اخالق وجود ندارد. در دانشگاه ها، شبهه وجود دارد و در آنها، نه ابعاد مثبت 

ک رایج است.  کم است و نه فرهنگ اسالمى، بلکه یک معجون آشوب نا فرهنگ غرب حا

گفتید در اسالم هم علم مقدس است هم    که  کامال، منتها شما این جمله  فوالدگر: 

که روی  کید  دین مقدس است، هردو توضیحاتی الزم دارد. برای اینکه این همه تا

می دانستند.  خدا  شناخت  برای  دریچه ای  را  علم  که  بوده  این  خاطر  به  شده  علم 

کم است.  که در تمدن اسالمی حا دقیقا تلقی است 

کرد؟ ابن هیثم هم دالیلش را برای تعقیب  شما ببینید ابوریحان مى گوید چرا مطالعه علمى 
کار علمى مى گوید. آنها مطالعه جهان را یک عبادت دینى مى دانستند. نیوتون نیز، همین 
کرده  کسول هم همین برداشت را داشت. در زمان ما این نگرش تغییر  برداشت را دارد، ما
در  را  آنها  جمالت  این  عین  من  دارنــد.  را  تلقى  همین  هستند،  دیــن دار  که  آنها  ولى  است 
کرده ام. »چارلز تاونز« یک فیزیکدان طراز اول و برنده جایزه نوبل در فیزیک  کتابهایم نقل 
کاشفان لیزر و برنده جایزه  که از  کار علمى اش را عبادت مى داند. »آرتور شالور«  که  مى گوید 

کار علمى اش را عبادت مى داند.  نوبل فیزیک بود، مى گوید 
گفته  کرده و  ح  کلى را مطر که دین، تعدادی اصول  ولى یک فرق علم با دین اینست 
که مطالعه تجربی و نظری باشد، انجام دهید ولى  بروید علم را به وسیله روش خودش، 
و  مى کنید  خط کشى  خیابان  در  شما  اینکه  مثل  باشد.  کم  حا علم  بر  باید  عام  اصول  این 
به عبارت دیگر، دین، سرخط هایی داده است. مثال  بروید.  این خطوط  بین  از  مى گویید 
که مى بینیم.  که جهان فقط متشکل از آن چیزهایی نیست  یکى از این سرخط ها اینست 
نشنیدیم،  ندیدیم،  را  چیزی  گر  ا بنابراین  مى بینیم.  که  است  چیزی  آن  از  بیش  عالم 
که وجود ندارد.پس مطالعه علمى به روش خودش انجام  نچشیدیم دلیلى بر این نیست 
اینست  تفاوت عمده بین علم و دین  کم است.  بر آن حا کلى  مى شود ولى بعضى اصول 
که علم مرتب اضافه مى شود و تغییر مى کند. صد سال پیش، ما فقط دو نیرو در طبیعت 
که  کهکشان هایی  تعداد  پیش،  ســال  صد  مى شناسیم.  نیرو  چهار  حــاال  مى شناختیم. 
نداشتیم،  موبایل  پیش  سال  صد  ما  است.  زیاد  خیلى  حاال  بود،  کم  خیلى  مى شناختیم 
و  مى کند  تغییر  روزبــه روز  علم  بنابراین  بود.  افتاده  راه  تازه  هواپیما  نداشتیم،  تلویزیون 
که از قبل آمده و شامل یک سری اصول  اضافه مى شود ولى دین همان چیزهایی است 
را  علمى  خاص  مطالب  بدهیم،  تطبیق  دین  با  را  علم  است  قرار  گر  ا بنابراین  است.  کلى 
اواًل  گفته شده  ما  به  )درکار علمى( مى دهد.  ما  به  را  کلى  از دین نمى گیریم. دین اصول 



68

 
کلی  دین اصول 
را به ما )درکار 
علمی( می دهد. 
گفته شده  به ما 
اواًل بروید طبیعت 
را بشناسید 
ثانیًا از امکاناتی 
که خداوند در 
طبیعت برای 
کرده،  شما فراهم 
استفاده مشروع 
کنید. پس حق 
ندارید محیط 
زیست را از بین 
ببرید، حق ندارید 
انسان ها را نابود 
کنید.

کرده،  که خداوند در طبیعت برای شما فراهم  بروید طبیعت را بشناسید ثانیًا از امکاناتى 
کنید. پس حق ندارید محیط زیست را از بین ببرید، حق ندارید انسان ها  استفاده مشروع 
کنید. البته علم روزبه روز غنى تر مى شود ولى ما هیچ زمانى نمى توانیم حرف آخر  را نابود 
زیاد  تا چه اندازه  ما  میزان مجهوالت علمى  که  گر خیلى ها مى دانستند  ا بزنیم.  در علم  را 

است، جرأت نمى کردند بگویند ما آخر خط هستیم زیرا معلومات ما مرتبًا زیاد مى شود. 

کدام علم است؟ علم خاص را می گویید یا علم در    فروزبخش: منظور شما از علم 

معنای عام را؟ و منظورتان دانش است؟ ارتباط این دو با دین چه تفاوتهایی دارد؟

کار رفته و به یک معنای عام. معنای خاص آن، همین علوم  علم به یک معنای خاص به 
تجربی، فیزیک، زیست شناسى، اقتصاد و اینهاست. ولى وقتى من علم را، به معنى اسالمى 
مى گیرم، علم در معنای عام آنست یعنى همه دانش ها را دربرمى گیرد. البته در مواردی هم، 
صحبت از علم خاص مى کنم. اما علم به معنای خاص آن،که شامل فیزیک و زیست شناسى 
نمى تواند  را  این  بفهمیم.  را  جهان  مى توانیم  ما  چرا  دهد  توضیح  نمى تواند  مى باشد،  و... 
بگوید. اصال جهان قابل فهمیدن است یا نیست. ولى شما این را فرض مى کنید که جهان قابل 
گر در سطح متداول و معمول  که ا فهمیدن است. مى دانید مشکل چیست. مشکل اینست 
وقتى  ولى  است  کم  خیلى  اساسى  نظر  اختالف  و  نیست  ح  مطر بنیادی  ســؤاالت  کنید،  کار 
که به کار  سراغ سؤاالت بنیادی مى روید، از حد تجارب موجود تجاوز مى کنید و در آنجا اصولى 
کیهان شناسى مى خوانید و سراغ  مى گیرید، مى تواند ملحدانه باشد یا خداباورانه. مثال وقتى 
خلقت عالم مى روید و مى پرسید با فرض اینکه جهان در ۱4 میلیارد سال پیش شروع شده، 
ح است و همه چشم شان را نمى بندند. البته  چطوری شروع شده؟ این سوال برای عده ای مطر
کاری با این موضوع نداریم. ولى  عده ای هم مى توانند چشم شان را ببندند و بگویند ما هیچ 
گر فردی بخواهد به این سؤال پاسخ دهد، دو تا جواب مى تواند بدهد. اینکه عالم خودش  ا
کاری به این موارد نداشته باشید و فقط  گر  کار بوده است. ا به وجود آمده یا اینکه خالقى در 
ح نیست. مثال دیگر از یک بحث  کنید، سؤاالت بنیادی مطر بخواهد از علم استفاده ابزاری 
گر بگویید هدفى ندارد،  مناقشه برانگیز بین فیزیکدان ها اینست که آیا عالم هدفى دارد یا نه. ا
مى گوییم هیچ وقت نمى توانید با علم ثابت کنید که عالم هدفى ندارد. فقط مى توانید بگویید 
که من هدف را نیافتم، زیرا نمى توانید نیافتن را دلیل بر نبودن بگیرید. این نشان مى دهد 
که علم متداول، به معنى اخص آن نمى تواند جواب آن را بدهد. این مطلب  مسائلى هست 
کجا  از  که اخــالق حکمش چیست؟ اخــالق  اینست  که خیلى مهم اســت،  اول؛ مطلب دوم 
کنید یا نکنید. اخالق  آمده؟رابطه علم و اخالق چیست؟ آیا شما باید در علم اخالق را رعایت 
که در رابطه علم و  را مراعات نکنید و مثاًل داده های تقلبى بدهید؟ این یکى از نمونه هاست 
اخالق وارد مى شود. البته بعضى برداشت های غلط در محیط ما، در این زمینه وجود دارد. مثاًل 
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اول انقالب 

که  کردند  ح  مطر
دانش و ارزش، 
علم و اخالق از 

هم جدا هستند 
کاری با  و هیچ 

هم ندارند و این 
سخن را به عنوان 
ح  سخن پوپر مطر

کردند. ولی خود 
پوپر چه می گفت؟ 

او می گفت 
ارزش ها را 

نمی توانید از علم 
کنید  نتیجه گیری 

ولی در سطح 
که بحث  انسان 

می کنید، علم 
و اخالق با هم 
جمع می شود.

کاری با  که دانش و ارزش، علم و اخالق از هم جدا هستند و هیچ  کردند  ح  در اول انقالب مطر
کردند. ولى خود پوپر چه مى گفت؟ او  ح  هم ندارند و این سخن را به عنوان سخن پوپر مطر
مى گفت ارزش ها را نمى توانید از علم نتیجه گیری کنید ولى در سطح انسان که بحث مى کنید، 
کند یا  علم و اخالق با هم جمع مى شود. انسان باید تصمیم بگیرد داده های تقلبى را قبول 
تئوری پیچیده  یا یک  را بیشتر بپسندد  تئوری ساده  باید تصمیم بگیرد یک  انسان  نکند. 
کجا مى آید؟ اینها  را. اینها همه مرتبط با موضوع ارزش هــای اخالقى است. این ارزش هــا از 
به هیچ وجه از خود علم نمى تواند استخراج شود. علم نمى تواند ارزشهایی مثل اینکه »عدالت 
که بگوییم از یک مرجع دیگر مى آید.  کجا مى آید؟ یک راه اینست  خوب است« را بگوید.از 
مرجعى که مى خواهد بگوید علم خوب است یا نیست. اصال کانت چرا خداباور شد؟ کانت تمام 
کنار  استدالل ها به نفع وجود خدا را، قانع کننده ندانست ولى متوجه شد اخالق را نمى تواند 
کار  کار خوب انجام مى دهد و آنکه  که  گفت اخالق یک مرجع مى خواهد تا بین آن  بگذارد لذا 
خوب انجام نمى دهد، آنکه عدالت مى ورزد با آنکه ناعادالنه رفتار مى کند تفاوتى بگذارد. این 
تفاوت لزوما در دنیا ظاهر نمى شود. پس باید آخرتى هم باشد. کانت از راه اخالق به خدا رسید. 
از علم نتوانست برسد. بنابراین نمى توان علم و اخالق را از هم جدا کرد؛ اما ارزش های اخالقى 

را از علم نمى توانیم نتیجه بگیریم. 

فروزبخش: در نسبت دانش و ارزش، آیا در ایران دچار ایدئولوژی زدگی شده ایم؟   

کمیت جمهوری اسالمی،  گفتمان مارکسیسم و در دهه 60 به بعد حا یعنی در دهه 50 

خواسته اند نسبت دانش و ارزش را با حرکتی از باال به پایین پدید آورند...

نه اصال به این بحث ها وارد نبودند. 

کردند؟   کاری  که مارکسیستها در دهه 50 چنین  فروزبخش: قبول ندارید 

مارکسیسم ها خیلى حاکم بودند ولى اصــواًل مارکسیسم بنیادش سست شد. آمدند حرفهای 
مارکسیست ها را جواب دادند. مارکسیسم ابتدا پیشرفت کرد، بعد هم فروپاشید. اصال یک جاهایی 

هم ماند ولى آنها هم عماًل، تغییر روش دادند. کجا االن چین، مارکسیسم را پیاده مى کند؟

فروزبخش: آنها نسبت دانش و ارزش را در فرمولهای طبقاتی جای می دادند...  

که  کشوری  کرده بود اولین  کردند. مارکس پیش بینى  نه، آن اتفاقات همه خالفش را ثابت 
کمونیستى مى شد در  کشور اروپاست. پس آلمان باید اول  کمونیستى مى شود، صنعتى ترین 

که در روسیه اتفاق افتاد. صورتى 
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 جمهوری 
اسالمی در مورد 
فرهنگ غفلت 
کرد. فرهنگ 
آن چیزی است 
که دانش آموز 
می سازد، 
دانشجو می سازد، 
دانش آموز و 
که  دانشجویی 
واقعا متعهد 
کشورش  به 
باشد؛ ولی 
االن دانشگاه، 
دانشجویی 
که  می سازد 
فرهنگ برای او 
اصاًل معنا ندارد. 

فروزبخش: در جمهوری اسالمی چه؟  

کردند  کتاب دانش و ارزش را منتشر  کتاب پوپر ترجمه شد. آقای دکتر سروش،  اول انقالب، 
گفته شد دانش و ارزش، از هم جدا هستند. ولى هیچ وقت نیامدند مقاله بعدی  که در آن 
کنیم. بعدًا اخالق در غرب  گفت باید اخالق را به علم اضافه  که  کنند  ح  پوپر را در ایران طر
خیلى مهم تلقى شد. این هم منعکس نشد. دانشگاه ها در جمهوری اسالمى هم اصال وارد 
اینکه بگویند در  این بحث ها نشدند. اصال وارد نشدند. یک درس اخالق مى دهند بدون 
که  گذشته است، مساله اخالق چه بوده، ضرورت آن چه بوده؛ اینکه مارکسیسم  دنیا چه 
شبهات  به  که  نکردند  همت  است؟  قانع کننده  آیا  مى کند،  تعبیر  دیگری  نحو  به  را  اخالق 
غ بوده اند.  رایج در محیط پاسخ دهند یعنى عمدتًا از مسائل فرهنگى و سؤاالت و شبهات فار

کتاب    ایـــران  در  مــن  کــه  اینقدر  گفته اید  جایی  کــه  شنیدم  شما  از  فــروزبــخــش: 

پست مدرن دیدم در فرانسه ندیدم...

ــراقــى، یک  گفتند، مــن نــمــى گــویــم. آقـــای احــســان ن ــن را مــرحــوم دکــتــر احــســان نــراقــى  ای
که شما  که سالها در فرانسه زیسته بود. او مى گفت اینقدر  کشور بود  جامعه شناس معروف 
که  این مطالب را در ایران مى شنوید، در فرانسه نمى شنوید. یکى از اساتید جامعه شناسى 
ح  ایران هایدگر مطر که در  اینقدر  گفت  کرد و  گری  افشا آلمان درس خوانده، به خوبی  در 
ح نیست. خیلى چیزها اینطور است که در ایران خیلى داغ بوده ولى  است، در خود آلمان مطر
گذاشته،  که در ایران اثر  درخود غرب نیست. اصال این شبهات امثال »هاوکینگ«، اینقدر 
در آمریکا و انگلیس اثر نگذاشته است. برای اینکه در اینجا غافل بودند و فرهنگ برایشان 
مهم نبوده است. هم در حوزه های علمیه غفلت شده، هم در وزارت ارشاد. ما حتى اسم 
به »وزارت علوم،  کردیم  تبدیل  آنرا  که  بود  آموزش عالى  و  وزارتخانه مان، وزارت فرهنگ 
کردیم، این قدر غافل بودیم. جمهوری اسالمى  تحقیقات و فناوری«و فرهنگ آن را حذف 
دانشجو  مــى ســازد،  دانــش آمــوز  که  اســت  چیزی  آن  فرهنگ  کــرد.  غفلت  فرهنگ  مــورد  در 
دانشگاه،  االن  ولى  باشد؛  کشورش  به  متعهد  واقعا  که  دانشجویی  و  دانش آموز  مى سازد، 

که فرهنگ برای او اصاًل معنا ندارد.  دانشجویی مى سازد 
ارزنده  محتوای  از  خالى  کارهایشان  مى کنند،  فرهنگى  کارهای  دانشگاه،  در  هم  وقتى 
است. در همین دانشگاه صنعتى شریف، لیستى از معاون فرهنگى دانشگاه بگیرید و ببینید 
و  کنار  زیبا ببرید  را  پسر  و  دختر  که  است  بوده  کنار  زیبا ساحل  به  رفتن  ردیف  در  چیزهایی 
فرد  در  را  ملى دینى  ارزش هــای  و  کند  و فرهنگ سازی  کم شود  باید حا که  فرهنگى  غیره. 
او  اولویت  کشور در  تا رفع نیازهای  کند  او ایجاد  کشور در  کند و احساس تعهد به  نهادینه 

کجا چنین تربیتى داریم؟  باشد؛ 
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که باید  فرهنگی 

کم شود و  حا
فرهنگ سازی 

کند و ارزش های 
ملی دینی را در 

کند  فرد نهادینه 
و احساس تعهد 

کشور در او  به 
کند تا رفع  ایجاد 

کشور در  نیازهای 
اولویت او باشد؛ 

کجا چنین تربیتی 
داریم؟ 

کارکردهایش    به  و  هستید  موافق  فرهنگی  معاونت  عنوان  با  شما  پس  فوالدگر: 

نقد دارید...

کار  که  آنهایی  نه  مى کنند،  اجــرا  را  فرهنگ  ضد  که  فرهنگى  معاونت های  ایــن  نه  ولــى 
فرهنگى شان، ضدفرهنگى است. خیلى سمت های دیگر هم به همین ترتیب است. ریاست 
که بیاید دانشگاه را فرهنگى  دانشگاه همین طور است. ریاست دانشگاه مى تواند کسى باشد 
در  را  انسانى  علوم  آمدند  دانشگاه شریف صنعتى شدند،  رئیس  وقتى  نصر  دکتر  آقای  کند. 

دانشگاه راه انداختند. 

باز هم، به حضور در    از دانشگاه دارید ولی  که  با این دل پری  فروزبخش: شما 

محیط دانشگاه اصرار دارید؟

که علمشان خوب  گل هایی است  مى دانید چرا؟ برای اینکه امیدم به بعضى افراد شایسته و 
را  من  که  هستند  اینها  است.  خوب  محیط  برای  دغدغه شان  است،  خوب  دینشان  است، 
نفرت  بیایم. وقتى فقط مى بینم  این دانشگاه  به  نبودم  اال یک دقیقه حاضر  و  مى کشانند 
به  مثبت  جواب  یک  مى گذارند.  آدم  جلوی  را  سدها  تمام  مى کنند.  برخورد  کارهایم  با  آمیز 
مى آیم،  که  است  گل  جوان های  این  خاطر  به  فقط  نمى دهند.  آدم  مثبت  درخواست های 
برای اینکه مى بینم اینها مى توانند آینده ایران را تغییر بدهند. من در چندسال اخیر، بدترین 
برخوردها و بی تربیتى ها را از برخى مدیریت ها با خودم دیده ام و متأسفانه مدیریت دانشگاه 
نسبت به آنها کاماًل منفعالنه عمل کرده است. گوئى اخالق و وجدان در دانشگاه صنعتى شریف 

تبخیر شده است. من نمونه هائى از این امور را مستندًا در کتاب خاطراتم خواهم آورد. 

فوالدگر: در تکمیل پرسشم درباره فرهنگ در دانشگاه، به نظر شما به چه دلیل   

که البته به مصادیقی  خ داده  کارکرد فرهنگی دانشگاه با این ابعاد ر غفلت از نقش و 

کردید... از آن هم اشاره 

به نظر من، اول انقالب، این موارد قابل اصالح بود. باید به این فکر مى افتادند. من فراموش 
نمى کنم روز 3 خرداد 5۸ )که آن موقع بنده معاون آموزشى و دانشجویی دانشگاه بودم( به 
رفتیم  آقای دکتر حداد و دکتر پورجوادی  استادان،  از  نفر  اتفاق تعدادی دانشجو و دوسه 
کرده بودم، جناب دکتر پورجوادی خواندند. حرف ما  که من تهیه  خدمت امام و متنى را 
کنیم  کردن محیط دانشگاه یک محیط کوچک را انتخاب  که برای اسالم و اسالمى  این بود 
ع را به همه دانشگاه ها تسری بدهیم.  کنیم، بعد این موضو و موضوعاتى را در آن امتحان 
کار نشد. از اول شعار  مسأله ای را امتحان نکرده و بحث نشده، انجام ندهیم. متأسفانه این 
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از اول شعار 
اسالمی شدن 
آمد، بعضی 
وقت ها هم 
آدم های ناوارد را 
کردند و  به آن وارد 
کار به موضوعات 
محدودی نظیر 
افزودن دروس 
معارف انجامید 
کار  و هیچ وقت 
متخصصانه 
اساسی انجام 
نشد. البته هنوز 
هم اصالح این 
شرایط قابل انجام 
است ولی مقدار 
بیشتری وقت 
می گیرد.

کار به موضوعات  کردند و  اسالمى شدن آمد، بعضى وقت ها هم آدم های ناوارد را به آن وارد 
کار متخصصانه اساسى انجام  محدودی نظیر افزودن دروس معارف انجامید و هیچ وقت 
نشد. البته هنوز هم اصالح این شرایط قابل انجام است ولى مقدار بیشتری وقت مى گیرد 
که جاهایی مثل شورای عالى انقالب فرهنگى، به جای اینکه مرتب،  و مستلزم این است 
ح بنویسند و کتابچه شود، فکری اساسى بکنند برای اینکه دانشگاه های ما چگونه تغییر  طر
با تغییر جّو آموزش وپرورش باشد. یعنى  کنند. تغییر محیط دانشگاه های ما باید همزمان 
هم دبستان هم دبیرستان را شامل شود. شروع دانشگاه در ایران، ُبعد دینى نداشت. این 
کردند. در زمان  کمبریج با پول اوقاف شروع  کسفورد و  درحالى است  که دانشگاه هایی مثل آ
قاجاریه به دالیل جنگ های ایران و روس، ضرورت ورود به علوم جدید پیش آمد و زمان 
پهلوی هم به همین ترتیب. ولى به نظر من، اینها قابل اصالح است. ببینید در دانشگاه 
کم بوده، مرکزی تاسیس شد  که یک دانشگاه مهم انگلیس است و سکوالریسم حا کمبریج 
کسفورد هم چنین محیطى ایجاد شد.  که بحث علم و دین، فعاالنه در آن جریان دارد. در آ
که  راه بیاندازند  را  الهیات  خانمى، یک میلیارد پوند به این دانشگاه داد و خواست درس 
کار مى گرفتند و  منتهى به تأسیس یک مرکز شد. در اینجا هم باید یک عده از خیرین را به 
کسفورد شد در اینجا هم انجام مى دادند و قضیه تغییر مى کرد. اینجا  که در آ کاری  چنین 
در این فکرها نیستند. اخیرًا ما در مقام تاسیس انجمن علم و دین بودیم، از بسیاری جاها 
قبیل  این  گر  ا درحالى که  است.  نشده  پیش قدم  هیچ  جا  ولى  کردیم  مالى  کمک  تقاضای 
محیط  ولى  مى گیرند  را  خود  پاسخ  هستند،  روبرو  شبهات  با  که  آنهایی  شود،  انجام  کارها 
که آن  ما، این موضوعات برایش مهم نیست و واولویت های دیگری دارد. علتش اینست 
بفهماند چه الزم است و چه الزم نیست،  و  که در محیط روشنگری بکند  برنامه فرهنگى 
که مى توانست نقش مهمى در این زمینه داشته باشد، وظیفه  وجود ندارد. تلویزیون هم 
که مى خواهند  خود را انجام نداد. اولویت ها برای مردم معلوم نیست و حتى دانش آموزان 
انتخاب مى کنند. چندین سال، نگاه  را  کنند، براساس مد، رشته  انتخاب رشته  کنکور  در 

کم بود و حاال پزشکى رایج شده است.  مهندسى حا

فوالدگر: مدها را هم برخی از دانشگاهیان می سازند...  

کارها را مى کنند، آدم های عمیقى نیستند و  که این  بله، برای اینکه در دانشگاه آدمهایی 
هیچ وقت سراغ آدم های عمیق نرفته اند. یکى از مشکالت ما اینست که در جمهوری اسالمى 
که مى خواهند انتخاب  از اول سراغ اینگونه افراد نرفتند. نرفتند به دنبال اینکه وزیر علوم 
کنند.  انتخاب  دقیق  را  اینها  کنند،  انتخاب  مى خواهند  که  پرورشى  آمــوزش و  وزیر  و  کنند 
اتفاق  کمتر  نیافتاده ولى خیلى  اتفاق  اولویت دارد. نمى گویم اصال  که بفهمند چه  افرادی 
گر شما به تمدن اسالمى نگاه  افتاده و فرهنگ اصال برایشان مهم نبوده است. درصورتى که ا
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 فرهنگ یک 

موضوع ظریف 
است. فرهنگ 
که  این نیست 
شما بتوانید با 

کنید.  زور غالب 
شما تشریف ببرید 

در مالزی ببینید 
چقدر خوب 

فرهنگ حجاب را 
جا انداخته اند. 

واقعا آدمی لذت 
می برد. فرهنگ 

که شما  آن نیست 
کنید.  با زور غالب 

کار فرهنگی  ما 
ظریف نکردیم، 

فرهنگ با اسلحه 
کار نمی کند و 

هیچ وقت با این 
شیوه موفق نبوده 

است. 

آراء دیگران  بود. تحمل  کم  که فرهنگ مناسب حا کرد  ترقى  آن دورانى علم خیلى  کنید، 
کسى  چه  ما،  محیط  در  اما  بود.  آراء  تضارب  و  مى کردند  تحمل  را  همدیگر  داشــت،  وجود 
کنید؛چند نفر همدیگر را تحمل مى کنند؟  دیگری را تحمل مى کند؟ شما مناظره ها را نگاه 
را  این  کند.  تغییر  باید  این فرهنگ  روبرو هستند.  با خصمشان  که  این است  درست مثل 
کم در محیط  که فرهنگ حا نفهمیدند. به نظر من این وظیفه حوزه های علمیه بوده است 
رصد  آنها،  وضعیت  فهمیدن  برای  را  دانشگاه  و  دبیرستان  دبستان،  در  کم  حا فرهنگ  و 
مى کردند نه اینکه بگویند این تعداد نمازخوان داریم و این تعداد معتکف داریم. همه اش 
االن  بودیم  آن  رفع  مقام  در  و  مى کردیم  بررسى  را  اشکاالت مان  گر  ا بدهند.  پز  خواسته اند 
که تغییر اساسى در  خیلى وضعیت مان متفاوت مى بود. ولى محیط ما به دنبال این نبوده 

نگرش نسبت به فرهنگ ایجاد شود. 

که    که از تغییر فرهنگ و اصالح صحبت می کنید آیا قبول دارید  فروزبخش: شما 

این اصالح، عصبیت هم می خواهد؟ 

ع ظریف  تعصب همراه با عقالنیت مطلوب است نه تعصب غیرعاقالنه. فرهنگ یک موضو
کنید. شما تشریف ببرید در مالزی  با زور غالب  که شما بتوانید  است. فرهنگ این نیست 
ببینید چقدر خوب فرهنگ حجاب را جا انداخته اند. واقعا آدمى لذت مى برد. فرهنگ آن 
کنید. از یک خانم دکتر عالى مقام پرسیدم چرا حجاب دارید؟  که شما با زور غالب  نیست 
ظریف  فرهنگى  کار  ما  باشد.  آن  نمایشگر  باید  و  است  من  اسالمى  هویت  از  بخشى  گفت 

کار نمى کند و هیچ وقت با این شیوه موفق نبوده است.  نکردیم، فرهنگ با اسلحه 
بگذارید یک داستان واقعى را برایتان بگویم. من در سال ۱99۱ میالدی )۱370شمسى( 
کنفرانس علم والهیات مربوط به انجمن اروپایی علم الهیات، به واتیکان  برای شرکت در 
بودند  آمــده  روســى  فیزیکدان های  بــود.  افتاده  اتفاق  شــوروی  فروپاشى  تــازه  بــودم.  رفته 
صحبت  انگلیسى  که  آنها  از  نفر  دو  با  من  کنند.  شرکت  الهیات  و  علم  کنفرانس  در  که 
مى کردند، دوست شدم. هر دو هم شخصیت  های مهمى بودند. یکى شان رئیس رصدخانه 
که اسم قبلى اش لنینگراد بود( و دیگری هم رئیس بخش فیزیک  سنپترزبورگ بود )شهری 
که  گفت استالین فکر مى کرد  که فیزیکدان خیلى بزرگى بود  نظری همان مرکز بود. نفر دوم 
که دین را در روسیه  کرد  دین را در شوروی از بین برده است. استالین خیلى ها را کشت و فکر 
کتابی،  گفتم بله. آن  کتاب را دارید؟  کرد. او سپس به من گفت فالن  از بین برده ولى اشتباه 
یک  نویسنده اش  گفت  بله.  گفتم  خوانده اید؟  آن را  آیا  گفت  است.  دکتری  دوره  منابع  از 
فیزیکدان کامال خداباور بود. گفتم ولى در مقدمه  آن کتاب، صحبت از ماتریالیسم دیالکتیک 
کرد این جمله را بیاورد. گفت استالین فکر مى کرد  مى کند. گفت حکومت استالین مجبورش 
کشت ولى دین از بین نرفت. آن روسى نفر  دین را از بین برده و میلیون ها آدم را در سیبری 
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دین باید به 
طریق تبلیغ 
فرهنگی ظریف 
پیش رود. علت 
این که دین در 
دانشگاه های ما 
خیلی اثر نکرده 
است این بوده 
که دانشجو را 
کردند  مجبور 
برود درس معارف 
بگیرد و او هم 
جواب سؤاالت 
خود را در آنها 
نمی یافت. باید 
برنامه هایمان 
عوض شود.

کرده بود. وقتى من رفتم جایزه علم و دین  کشورش ارائه  اول نیز یک درس علم و دین در 
کتک  گفت در روسیه، به خاطر این درس  تمپلتون را در برکلى بگیرم، او هم آنجا بود. او 
کشت،  گفت استالین با اینکه چند میلیون آدم را  خورده ولى به هر حال فعال بود. او هم 

نتوانست در روسیه دین و فرقه ارتدوکس را از بین ببرد. 
که دین باید به طریق تبلیغ فرهنگى ظریف پیش رود. علت این که دین  صحبتم اینست 
کردند برود درس  که دانشجو را مجبور  در دانشگاه های ما خیلى اثر نکرده است این بوده 
برنامه هایمان عوض  باید  آنها نمى یافت.  در  را  او هم جواب سؤاالت خود  و  بگیرد  معارف 

شود.
که واقعا  که اسالم عصبیت را قبول ندارد. باید بیایند برنامه بگذارند و بگویند  گفت  باید 
کامال توضیح  کتاب قرآن و علوم طبیعت  در اسالم، قابل قبول نیست. من این را در بحث 

کنید.  ل قبول  داده ام. حتى اصول عقاید را مى گویند با استدال
که با همه امور، حزبی برخورد نکنند. افراد  این فکر را باید در رسانه ها و مقاالت بگنجانند 
که به هیچ حزبی تعلق ندارند. به سخن موال امیرالمؤمنین )ع(  نخبه ای در محیط هستند 
توجه کنیم که »انظر الى ما قال و ال تنظر الى من قال« یعنى ببینید طرف چه مى گوید، نبینید 
که دارند با شما  گفتند طلحه و زبیر  کسى مى گوید.در جنگ جمل، به امیرالمؤمنین )ع(  چه 
مى جنگند اینها اصحاب پیغمبر بودند، چرا اینها دارند با شما مى جنگند؟ ایشان فرمودند 
که طه حسین  مصری مى گوید  اشخاص را با حق بسنجید، نه حق را با اشخاص. اینجاست 
کالم خالق شنیده ام. در محیط ما بعضى مى گویند این  که بعد از  کالمى است  این بزرگترین 
که طرف مقابل  را دیگری زده  را فالنى زده پس این حرف درست است و آن حرف  حرف 
که حتى وقتى  اوست، پس اشتباه است. اسالم این را تجویز نمى کند. سخن قرآن اینست 

کنید:»جادلهم بالتى هى احسن«.  کفار بحث  مى خواهید با 

را    گلشنی  دکتر  قــای  آ ما  دانشگاهی  نظام  علت،  ایــن  به  می گویند  فروزبخش: 

که در آن زمان در جبهه بندی، جلوی آثار پوپری سروش باشد و  زمانی می خواست 

قای  قای سروش، دیگر خریداری ندارد، نظام دانشگاهی هم به آ چون امروز جبهه آ

گلشنی بی توجهی می کند...

کدام زمان بنده محبوب تشکیالت وزارت علوم بوده ام؟ یک زمان  این حرف را مى زنند ولى 
را بعد از انقالب بفرمایید. هیچ زمانى نبوده است و بهترین شاهدم، مقاالتم است. در دهه 
بودم،  فرهنگى  انقالب  ستاد  کمیته های  از  بعضى  عضو  فقط  اینجانب  که   70 دهه  و   60
مقاالت  »این  دارد  اصرار  پسرم  به طوری که  داشتم  ستاد  آن  به  نسبت  را  انتقادها  باالترین 
کنید تا نشان داده شود در آن موقع چه  کتاب  انتقادی درباره انقالب فرهنگى در دهه 60 را 
روزنامه های  از عناوین مقاالتم در دهه 70 در  تذکر داده ایــد«. من یک مجموعه  را  نکاتى 
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مشکل اینست 

که در ایران 
فعلی، بسیاری از 

عالمان، احساس 
که فقط  می کنند 

خودشان هستند 
و دیگری نیست یا 

نباید باشد. این 
نگرش به شدت 

در دانشگاه های 
کم است  ما حا

ولی در غرب 
اینطور نیست. 
در ایران، فعاًل 

چنین جوی 
کم نیست و  حا
کمتر  اشخاص، 

رقبا را تحمل 
می کنند.

که من همواره مشکالت اساسى  کیهان و اطالعات به شما مى دهم تا ببینید  ایران، رسالت، 
کرده ام و شاید به همین جهت هیچ وقت، محبوب وزارت علوم نبود ه ام. ح  را مطر

گلشنی    قای دکتر  آ نبود، بحث های علم و دین  انقالب اسالمی  گر  ا فروزبخش: 

کجای جهان اسالم جای داشت؟

ببینید من چون در بحث های فلسفه وارد بودم از همان سالهای اول انقالب، این مسائل 
کار  مسائل  این  روی  بلکه  نبودم  خالى  دست  با   60-50 دهه های  در  من  کردم.  ح  مطر را 

مى کردم. سخنرانى هایم در سال های اول بعد انقالب، شاهدی بر این مطلب است. 

و    علم  حــوزه  بحثهای  مهمترین  از  یکی  شما  بحث های  هــمــواره  فــروزبــخــش: 

آن  به  ایران  در  بوده،  استقبال  مورد  کشورها  سایر  در  که  به اندازه ای  اما  بوده  دین 

در  فردیدی-هایدگری  گفتمان  رواج  در  را  آنــرا  دالیــل  از  یکی  اســت.آیــا  نشده  توجه 

دانشگاه های ایران نمی بینید؟

نه، مشکل اینست که در ایران فعلى، بسیاری از عالمان، احساس مى کنند که فقط خودشان 
کم است  هستند و دیگری نیست یا نباید باشد. این نگرش به شدت در دانشگاه های ما حا
که به شما نشان  کتاب  ولى در غرب اینطور نیست، در مالزی اینطور نیست. االن ببینید این 
مى دهم در اندونزی چاپ شده است و در مورد آراء من و مرحوم سیدمحمد نقیب العطاس 
مى باشد. همچنین به محض اینکه کتاب »قرآن و علوم طبیعت« بنده به عربی ترجمه شده 
و به آمریکا فرستاده شد بالفاصله آن را از آمریکا به مصر فرستادند و در مصر، شیخ محمد 
و اشخاص،  کم نیست  فعاًل چنین جوی حا ایران،  تقریظ نوشت. در  کتابت،  آن  بر  غزالى 

کمتر رقبا را تحمل مى کنند.

فروزبخش: دانشجویان این سالها در تشکل های سیاسی، روش های استداللی   

و علمی را قبول ندارند... 

درست  راهنمایی شان  روش  آنهاست،  کردن  راهنمایی  در  غلط  شیوه  ع،  موضو این  علت 
که به نحو عقالنى و دور از تعصب افراد را بسنجند،  نبوده است. دانشجویان باید یاد بگیرند 
ل قضاوت کنند. نگویند چون این حرف  حرف های ضدونقیض را بخوانند و براساس استدال

گفته، درست است یا غلط است.  گلشنى  را 

گفتمان و برخورد صفر و یکی دانشگاهیان با غرب، چه نتایج وآینده ای    فوالدگر: 
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باید به جوان ها 
که تابع  فهماند 
استدالل باشند، 
اشخاص را با حق 
بسنجند نه حق را 
با اشخاص. اینها 
را باید مرتب در 
محیط، تکرار و 
گر  کنند. ا تفهیم 
بفهمانند، محیط 
تغییر می کند. 
ژاپنی ها برای 
مدتی طوالنی 
با یک فرهنگ 
بزرگ شدند 
اما »میجی« 
فرهنگ شان را 
تغییر داد و ژاپن 
کرد. تغییر 

برای دانشگاه در پی خواهد داشت؟ 

ببینید برخورد ما با غرب باید یک برخورد سازنده باشد. مصداق آن جمله »خذوالعلم ولو 
گرچه در دست مشرکین باشد. باید نحوه  من ایدی المشرکین« است.یعنى علم را فرابگیرید ا
برخورد ما این گونه باشد. دانشمندان مسلمان در تمدن اسالمى این طور برخورد مى کردند. 
کردند.  که از زبان یونانى به زبان عربی ترجمه شد، برخورد  کتاب هایی  آنها خیلى منطقى با 
که قابل استفاده  کتاب های غیرالحادی را هم  کتاب های الحادی را ترجمه نکردند و  آنها 
و  انبیا  به  راجــع  شما  کجا  کردند.  ح  مطر خــودشــان،  نظرات  با  همراه  بــود،  شــده  ترجمه  و 

خصوصیات آنها درکارهای افالطون و ارسطو مى بینید. 

گر برخورد داشجویان نسبت به امر مدرن    فروزبخش: آینده را چگونه می بینید؟ ا

چنین برخورد صفر و یکی باشد، آینده را چگونه می بینید؟

این غلط است. 

چه می شود؟  

فکری  ج  ج ومر هر همین  و  نداریم  خوبی  آینده  بــرود،  پیش  این طور  گر  ا شود.  اصالح  باید 
و  باید اصالح شود و اصالح هم مستلزم روشنگری است  بود. وضعیت فعلى  کم خواهد  حا
کردن محیط صورت مى گیرد تا بفهمیم نیازهای محیط چیست؟ همچنین  از طریق رصد 
اجرای امربه معروف و نهى ازمنکر باید به شیوه ای ظریف انجام شود واال به نتیجه مطلوب 
بسنجند  حق  با  را  اشخاص  باشند،  ل  استدال تابع  که  فهماند  جوان ها  به  باید  نمى رسیم. 
بفهمانند،  گر  ا کنند.  تفهیم  و  تکرار  محیط،  در  مرتب  باید  را  اینها  اشخاص.  با  را  حق  نه 
محیط تغییر مى کند. ژاپنى ها برای مدتى طوالنى با یک فرهنگ بزرگ شدند اما »میجى« 

کرد. فرهنگ شان را تغییر داد و ژاپن تغییر 

قای    آ آملی،  جــوادی  آیــت اهلل  شما،  مــبــارزه  ایــن  در  که  داریــد  قبول  فروزبخش: 

قای پارسا نیا، ولو اینکه در یک سنگر نیستید در یک جبهه هستید؟ خسروپناه، آ

در یک جبهه هستیم ولى این حضور على السویه نیست و من نمى خواهم وارد این بحث 
طریق  از  اســت.  مصنوعى  خیلى  اســت،  کم  حا مــا  فکری  فضای  در  کــنــون  ا آنچه  شــوم. 
که فالنى آیت اهَّلل است  القاب نسنجید  درست، روشنگری نشده و نگفته اند اشخاص را با 
یا معلم یا استاد و فالن بلکه استداللش را بسنجند. در غرب یک مدتى مثال مى گفتند »نیلز 



آن  از  باید  زده،  را  این حرف  مور«فیزیکدان 
زده،  را  حــرف  ایــن  اینشتین  کـــرد،  تبعیت 
کم  حا ــدل  م ــن  ای نباید  کـــرد.  تبعیت  بــایــد 
باشد. قرآن به ما یک نصیحت مى کند تابع 
ل  کفار هم با استدال ل باشید. حتى با  استدال
را  چیزی  زور  بــا  نخواهید  و  کنید  صحبت 
حرف  منکر  نخواهید  کنید.  غالب  آنها  به 
رعایت  ما  محیط  در  اینها  شوید.  حق شان 
کــه اصـــاًل بــر علوم  نــمــى شــود. یــک شخص 
تجربی مسلط نیست و فقط در حوزه خیلى 
درباره  را  وارد است، خودش  از علم  خاصى 
کردن همه علوم صاحب نظر مى داند  دینى 
ــورد  ــه نــمــى دانــد هــمــه مــســائــل م ــى ک ــال در ح
نظر  این  از  ما  محیط  هستند؟  چه  مناقشه 
اظهارنظرها  در  واقعا  و  اســت  آشفته  خیلى 
از  نیست.  ح  مطر تخصصى  تصمیمات،  و 
هم  خودپرستى  و  پرستى  فرد  دیگر،  طرف 
نیست.  این طور  غــرب  در  ولــى  اســت  کم  حا
کردم  اشتباه  من  گفت  صریحًا  اینشتین، 
به  شما  بـــودم.  مــاخ  تابع  عمرم  ابــتــدای  در 
کنید، چند نفرشان  رجال ایران معاصر نگاه 
را  علما  از  تا  چند  کــردیــم.  اشتباه  ما  گفتند 
مرحوم  بزنند؟  حرفى  چنین  کــه  مى بینید 
آیت اهَّلل العظمى سید محسن حکیم، اینقدر 
که وقتى خانه خدا را طواف  رشادت داشتند 
کردند در موردی فتوای شان را تغییر دادند و 
کتاب  ابتدا اهل  ایشان در  یا  و  کردند  علنى 
با  دانستند،  بعد  و  نمى دانستند  طــاهــر  را 
این  همه  ولى  کردند  اعــالم  شجاعت  کمال 
شجاعت را ندارند. محیط ما خیلى عامیانه 
امر  این  در  و  مى کند  برخورد  مسائل  این  با 
دانشگاهیان؛  هم  و  مقصرند  حوزویان  هم 
گر تعامل  ا با تعصب برخورد مى کنند.  چون 
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شما به رجال 
ایران معاصر 
کنید، چند  نگاه 
گفتند ما  نفرشان 
کردیم.  اشتباه 
چند تا از علما 
که  را می بینید 
چنین حرفی 
بزنند؟ مرحوم 
آیت اهلل العظمی 
سید محسن 
حکیم، اینقدر 
رشادت داشتند 
که وقتی خانه 
خدا را طواف 
کردند در موردی 
فتوای شان را 
تغییر دادند و 
کردند. ولی  علنی 
محیط ما خیلی 
عامیانه با این 
مسائل برخورد 
می کند و در این 
امر هم حوزویان 
مقصرند و هم 
دانشگاهیان؛ 
چون با تعصب 
برخورد می کنند.

حوزویان با دانشگاهیان مثل دوران استاد مطهری مى بود، وضعیت بسیار با اوضاع فعلى، 
تفاوت مى داشت.

تعصب    وجود  برنمی گردد؟  کادمیک  آ آزادی  فقدان  به  این  شما  نظر  به  فوالدگر: 

کادمیک نیست؟ گفت وگو بر اساس معیارهای آزادی آ ناشی از فقدان فضای 

کم  حا مختلف،  حوزه های  در  تعصب  است.  کم  حا تعصب  و  نیست  کادمیک  آ آزادی  بله، 
گاهى، تعصب غیرعقالنى هست؛ درصورتى که  کفر تعصب هست و در اسالم هم  است. در 
کرده است. ما دورانى داشتیم مثل دوران سیدمرتضى، در دوره  را روشن  اسالم تکلیف ما 
آدم های  تا  گروه های مختلف مناظره داشته است. االن چند  با  عضد  الدوله، سید مرتضى 
و  شخصى  تعصبات  باید  ایــران  در  که  اینست  دارنــد؟  مناظره ای  چنین  هم  با  هم شأن، 
در  فرهنگ  روی  که  اینست  الزمــه اش  این  و  شود  جدا  علمى  کار  از  شخصى  استکبارهای 
نه  داریــم،  مشترک  وجوه  چقدر  ببینیم  باید  کنند.  روشنگری  رسانه ها  و  شود  کار  رسانه ها 
ع اصال با اسالم نمى خواند.  گفته ام. این موضو که من اول این را  اینکه اصرار بر این باشد 
ما  محیط  متأسفانه  ولى  بیاورند.  هم  بقیه  بیاورید،  شواهد  مى گویید  درست  گر  ا هم  بعد 
درگیر تعصبات است. وقتى افراد، استادی عالى مقام مى شوند باید سطح شان باالتر از این 
که مانع تعامل شده  کردم. این نگاه هاست  ح  که من اول، موضوعى را طر درگیری ها باشد 
است. در محیط ما که یک محیط شیعى است باید تحمل آراء بیشتر باشد، باید تعصب کمتر 
افراد  یا فرهنگى.  کم است چه در زمینه سیاسى، اقتصادی  باشد. االن فرهنگ تعصب  حا
کم  کرده اند اصال نباید در جامعه اسالمى این حرف ها حا فکر مى کنند جای همدیگر را تنگ 

کس واقعًا جای دیگری را تنگ نمى کند. باشد. هیچ 

گر ده سال دیگر به دانشگاه صنعتی اصفهان آمدید،    فروزبخش: دوست دارید ا

کم باشد و بابت آن خوشحال می شوید؟ چه فضایی در این دانشگاه حا

را  افراد همدیگر  و  نباشد  تعصبات  یعنى  باشد  کرده  تغییر  آن  فرهنگى  دارم فضای  دوست 
کم باشد.  تحمل  کنند، در جذب هیأت علمى و دیگر موارد از تبعیض پرهیز شود و عدالت حا
یاد  را نپرس. بگوید نمى دانم. بعد برود  او نگوید این سوال  از استاد پرسشى دارند،  وقتى 
کوانتوم بوهمى چیست،  بگیرد و پاسخ دهد. در آمریکا از استادی پرسیدند نظر شما در مورد 
گفت و از آن هم دفاع  کالس آمد،  گرفت و جلسه بعد سر  گفت نمى دانم. او رفت و آن را یاد 
که استادی بگوید من این مطلب را نمى دانم، بروید از فالنى بپرسید.  کرد. چه اشکالى دارد 

کنند و بگویند این مساله نیست.  نباید هرگز اصل قضیه را انکار 
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البته تعصبات 

باید از بین 
برود. اصواًل 

خود اعضای 
هیات علمی 
باید به خاطر 

آینده خودشان 
و به خاطر آینده 

دانشگاه شان، 
کنار  تعصب را 

بگذارند. وضعیت 
موجود خوب 
نیست و باید 

کرد.  عالجش 
هیچ وقت هم 

نباید ناامید شد. 
برای اینکه تغییر 

در جهان را شاهد 
بوده  ایم. باید بر 

روی این نکته 
امیرالمومنین 

که باید  کرد  کید  تأ
اشخاص را معیار 
حق قرار ندهید 
و در هر مطلبی، 

به دنبال حقیقت 
باشید.

حجاب های    تهران  در  می کنید  فکر  فرمودید  که  آرمــانــی  ایــن  بــرای  فروزبخش: 

بیشتری هست یا در اصفهان؟

در  شــود،  عمل  عاقالنه  گر  ا البته  و  است  پیچیده تری  شهر  البته  تهران  هست.  دو  هر  در 
اصفهان راحت تر مى توانند تغییر به وجود آورند. البته تعصبات باید از بین برود. اصواًل خود 
اعضای هیات علمى باید به خاطر آینده خودشان و به خاطر آینده دانشگاه شان، تعصب را 
کرد. هیچ وقت هم نباید ناامید  کنار بگذارند. وضعیت موجود خوب نیست و باید عالجش 
کید  شد. برای اینکه تغییر در جهان را شاهد بوده  ایم. باید بر روی این نکته امیرالمومنین تأ

که باید اشخاص را معیار حق قرار ندهید و در هر مطلبى، به دنبال حقیقت باشید.  کرد 
جدا  هم  از  نمى توان  را  فلسفه  و  فیزیک  فهمیدند  غرب  در  است؟  خبر  چه  االن  درغرب 
کنار  کرده است و خیلى از تعصبات را در علم،  کرد. پس تغییر روش دادند. غرب خیلى تغییر 
کمتر شده است. قبال هرگز اینگونه  گذاشته است. در سیاست نه؛ ولى در علم خیلى تعصبات 
کسى نمى توانست  که من دانشجو بودم، تعصبات در علم، خیلى زیاد بود.  نبود. آن زمان 
کوانتوم استاندارد، حرفى بزند. االن راحت حرف مى زنند ولى این به محیط  برخالف نظریه 
به  نیز  علم  خود  در  تحوالت  از  بعضى  دین،  ع  موضو از  غ  فار اصاًل  و  است  نشده  منتقل  ما 

محیط ما منتقل نشده است. برای اینکه علم، تبدیل به دکان مدرک شده است. 

کارها را به    فروزبخش: بعضی ها می گویند از فضای دانشگاه ناامید شده ایم و باید 

مؤسسات خصوصی سپرد...

اینکه  شرط  به  بکنند  را  کارها  این  دانشگاه،  بیرون  خصوصى  مؤسسات  که  ندارد  اشکالى 
نفوذی  آدم های  کنترل  در  و  باشد  و درست سپرده  انسان های صادق  به دست  آن،  اداره 
کثریت از این فضا استفاده  گذاشت. برای اینکه ا کنار  نباشد ولى هیچ وقت نباید دانشگاه را 
کثیر توسط دانشگاه ها انجام مى شود. بنابراین هیچ وقت نباید دانشگاه را  مى کنند و تولید 
ع مؤسسات خصوصى هم باید محتاط بود چون االن غربی ها برای  گذاشت. در موضو کنار 
کردن آن، از هیچ اقدامى فروگذار نیستند. آیا فکر  نفوذ و از بین بردن محیط ما و مغشوش 

کال و ابدا.  مى کنید غرب فقط از اسلحه های اتمى ما مى ترسد؟ 

گذاشتید، در انتها    که در اختیار نشریه فرهنگ دانشگاه  فوالدگر: با تشکر از فرصتی 

گر نکته یا مطلب دیگری دارید بفرمایید. ا

من هم از شما تشکر مى کنم و اینکه به عنوان یک کارشناس در معاونت فرهنگى دانشگاهى 
فنى-مهندسى، چنین نگرانى  هایی دارید و آنرا دنبال مى کنید، جای تقدیر و سپاس دارد. ▪



مصاحبه با دکتر میثم سفیدخوش، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در موضوع 

گرفت. ظهر نیمه مردادماه،  کار وی در همین دانشگاه انجام  ایده دانشگاه، در دفتر 

حوزه های  در  و  معاصرین  تا  کالسیک ها  از  فلسفه  کتابهای  از  مملو  که  دفتری  در 

مختلف این رشته، در راستای تأمالت و اولویت های فکری این استاد فسلفه بود، 

به شنیدن صحبت ها و نگرانی های عمیق فکری وی نشستم و همزمان احساسی 

که در البالی سطور  کلمات او یافتم. همان بیم و امیدی  دوگانه از بیم و امید در میان 

مجموعه ای  که  کتابی  بــودم.  دریافته  دانشگاه  ایده  عنوان  با  کتابش  بر  او  مقدمه 

کرده و با شماری از  گزینش  که وی آنها را  از مقاالت فالسفه و متفکران غربی است 

که ایده ترجمه مقاالت آن، از درون  همکارانش ترجمه و به چاپ رسانده است. اثری 

ندارد،  مناسبی  وضع  ایرانی،  دانشگاه  گر  »ا است:  سربرآورده  نگرانی هایی،  چنین 

نظرات  اینکه  نه  ندارد  نظرپردازی شده ای  مشخص  که ایده  آن روست  از  تااندازه ای 

خوبی هست ولی اجرا نمی شوند. خود نظر مفقود است«. 

فرهنگ    نشریه  اختیار  در  که  زمانی  از  تشکر  با  سفیدخوش،  دکتر  قــای  آ جناب 

کتاب ایده  گذاشتید به عنوان مقدمه و درآغاز، سخن را از مقدمه شما بر  دانشگاه 

ح  مطر را  ایرانی  دانشگاه  بــودن  بی ایده  موضوع  آن،  در  که  می کنم  آغــاز  دانشگاه 

که اصواًل تولد دانشگاه در ایران و ادامه حرکت آن،  ساخته اید و بر این باور هستید 

کنش در نظر بگیریم،  گر دانشگاه را یک میدان  بدون داشتن ایده مشخص بوده و ا

گر اجازه بفرمایید قدری در  تنها الیه ظاهری و بیرونی آن در ایران پدید آمده است. ا



گفت وگو با دکتر میمث سفیدخوش

 استاد فلسفه و 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید هبشیت
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ایده دانشگاه 
محصول 
این است 
کنشگران  که 
دانشگاهی، در 
میانه  درگیری با 
کنش ها  افکار، 
و تصمیمات، 
به آن سطحی از 
گاهِی نظری  خودآ
که  دست یابند 
بخواهند به امور 
متکثر دانشگاهی، 
انسجامی درونی 
بخشند.

کنیم و وارد مصادیق شویم. گفتگو  این ارتباط، انضمامی تر 

اینجا  در  و  داده ام  توضیح  را  بــودن  بی ایده   این  مختلف  یادداشت های  و  مصاحبه ها  در 
که دانشگاه  کنم. مى دانیم  ح  را برای ورود به بحث مطر ع  از این موضو مایلم خالصه ای 
خیلى زودتر از برخى پدیده های مشهور مدرن در ایران پیدا شده است و درباره آن افکاری 
کنش  گرفته شده و این تصمیمات در صحنه  هم بیان شده و پیرو این افکار، تصمیماتى 
کنش هایی را برانگیخته اند. مجموعه این وارد ساختن و پروراندن در سطح افکار  واقعى، وا
که امروزه مى توانیم از آن با عنوان »مساله یا  کنش ها، عبارت از همان امری شده است  و 
کنش ها،  کنیم. پس در دانشگاه ایرانى نمونه هایی از افکار،  دشوارِی دانشگاه« در ایران یاد 
طول  در  و  اینها  همه  رغم  به  مى رسد  نظر  به  ولى  شده اند،  ح  مطر کنش ها  وا و  تصمیمات 
خیلى  است.  نکرده  پیدا  دست  خودش  برای  به ایده ای  ما  جامعه   در  دانشگاه  اینها  همه 
از ایده، هرگز ِصرِف افکار نیست؛ یعنى درباره دانشگاه افکاری  که منظور من  روشن است 
گفته شده است. شما به آثار میرزا ملکم خان نگاهى بیندازید. در  وجود دارد و خطابه هایی 
که درباره نوعى  که هنوز نهادی رسمى به اسم دانشگاه تاسیس نشده، مى بینید  زمانه ای 
که جلو مى آییم این افکار و بیانات  کرده است. همینطور  نهاد عالى علمى اظهارنظرهایی 
و  کنش ها  انجام  افکار،  از  مجموعه ای  بیان  که  اینست  حقیقت  ولى  شده   هم  گسترده تر 
کنش ها لزوما به معنای تشکل ایده نیست هرچند برای تشکل ایده، ما ناچار از  دریافت وا
کنش ها  کنش ها و وا همه اینها بوده ایم و هستیم. یعنى ایده دانشگاه جایی بیرون از افکار، 
گر همینطور افکاری را بیان  کنیم ا گمان  که  و تصمیمات شکل نمى گیرد ولى درست نیست 
کنش  هایی دریافت کنیم، حتما به ایده دانشگاه مى رسیم.  کنیم، کارهایی انجام بدهیم و وا

ایده دانشگاه چیست و چگونه ظهور می کند؟  

افکار،  با  درگیری  میانه   در  دانشگاهى،  کنشگران  که  است  این  محصول  دانشگاه  ایــده 
که بخواهند به امور  گاهِى نظری دست یابند  کنش ها و تصمیمات، به آن سطحى از خودآ
متکثر دانشگاهى، انسجامى درونى بخشند. این انسجام درونى، افق اندیشگانِى ناظر به 
کنشگران اصلى  واقعیت و آرمان، توأمان، است و قادر است تا بیشترین همگرایی را در میان 
میدان دانِش عالى فراهم آورد. ادعا این است که این اراده معطوف به نظریه پردازِی برآمده 
که نوعى تعین  کنش ها، افکار و تصمیمات هنوز در جامعه ما چنان تحقق نیافته است  از 
کنید از دوره دارالفنون یا  که مثال فرض  ایده ای را به بار بیاورد. حقیقتًا انتظاری هم ندارم 
دوره تأسیس دانشگاه تهران، فورًا دانشگاه، صاحب ایده ای باشد. ایده ها که در جیب کسى 
کنیم  کس و جریانى را تحقیر  که مثاًل فروغى یا عیسى خان صدیق یا حکمت یا هر  نیستند 
که چرا پیش از راه اندازی دانشگاه به فکر ایده دانشگاه نبوده اند. مگر ایده دانشگاه در جیب 
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در نبود ایده ای 

که اصواًل به 
خود دانشگاه، 

دانشجو و به مدیر 
دانشگاه تعریف 

ببخشد، همه این 
تأمالت از الی 

انگشتان دست 
فرو می ریزند و 

کار خاصی  انگار 
در این زمینه 

انجام نداده ایم. 

فروغى بوده و در نیاورده یا فرضًا در صندوقچه گران بهایی بوده و فروغى زحمت نکشیده آن 
کنش ها و تصمیمات زیادی  کنش ها، تقلیدها، وا که باید  را به درآورد؟ نه! واقعیت اینست 
که دیگر  صورت مى گرفت تا ایده ها به صورت طبیعى شکل بگیرند. اعتراض بنده این است 
االن به یک روایت ۱70 سال )از زمان تأسیس دارالفنون( و به روایت دیگر ۸0 سال )از زمان 
تأسیس دانشگاه تهران( از داشتن نوعى تجربه دانشگاه در ایران مى گذرد و هنوز بعد از این 
همه سال، تأمل نظری بنیادین در مورد دانشگاه را به رسمیت نشناخته ایم. نه فیلسوفان، 
کارشان تحقیق  که  گمانم متعلق به دو رشته اصلى دانشگاهى اند  که به  نه جامعه شناسان، 

در مورد دانشگاه است، هنوز این مسأله را به رسمیت نشناخته اند. 
بی تأمل  است،  جاری  ما  کشور  در  دانشگاه  مورد  در  تأمل  خوشبختانه  سالهاست  البته 
کنش ها باقى مى ماند و در  درباره دانشگاه نیستیم ولى تامالت ما در یک سطح در حدود 
سطح دیگر در حوزه سازمانى و تقسیم بندی رشته ها و روابط استاد-دانشجو صورت مى گیرد 
که اصواًل به خود دانشگاه،  که هرچند فوق العاده مهم و ضروری هستند اما در نبود ایده ای 
فرو  دست  انگشتان  الی  از  تأمالت  این  همه  ببخشد،  تعریف  دانشگاه  مدیر  به  و  دانشجو 

کار خاصى در این زمینه انجام نداده ایم.  مى ریزند و انگار 

نشانه های این نداشتِن ایده چه هستند؟  

کار دانشگاهى و ماهیت دانشگاه و دانشجو و  اول از همه تشتت و سردرگمى درباره تعریف 
کار شده و  راهبر دانشگاه. اینها باید در جایی از سطح ذهنیات شفاهى به سطح نظریه های 
کنشگران متعدد را فراهم آورند.  ک نظر  کرده و آشکار شوند تا زمینه  اشترا نظام مند فراروی 
کتابی تأملى  ایده هر چیز نیروی وحدت آن است. ولى چرا این همه استاد فلسفه داریم و 
درباره دانشگاه نوشته نشده است؟ یعنى فیلسوف جامعه ما خودش را مسئول پرداختن به 
این بحث ها نمى بیند مگر در حالت یک روشنفکر معترض؟ صحبتم درباره فلسفه دانشگاه 
کدام از استادان، دلخوری، ناراحتى ها و پیشنهادهایی  که هر  است نه روشنفکرِی دانشگاه 

ع با تشکل فلسفه دانشگاه فرق دارد. برای بهبود دانشگاه دارند. این موضو
تفکرات  ما حتى  که  اینست  دانشگاه،  دربــاره  ایــده ای  تامِل  این  فقدان  از  نشانه دیگری 
نشناخته  کنون  تا هم  را  دانشگاه  دربــاره  آمریکایی  و  اروپایی  اخیر  سال  دویست  فیلسوفان 
کتاب و مقاله  کانت شناخته مى شود. درباره اش  که  بودیم. حدودًا در ایران ۱50 سال است 
کتاب تعارض دانشکده های وی را ترجمه نکرده است؛ این غفلت  کسى  نوشته مى شود ولى 
کانتى در مورد  گویی در ذهن ایرانى، اصاًل تامالت  که  اتفاقى نیست. این رخداد به ما مى گوید 
کانت بحث های روشنفکری مى کرده و البد  کار فلسفى محسوب نمى شود، انگار  دانشگاه، 
فیلسوف که نباید وقت خودش را با این حرف ها تلف کند. بعد مى پرسیم کانت وقت خودش 
گادامر چطور؟ هایدگر چطور، فیخته چطور؟ وبر و نیچه چطور؟ این همه متفکر  کرده،  را تلف 
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ما معمواًل درباره 
وضع دانشگاه 
اعتراض داریم 
و خود من هم 
اعتراض می کنم 
که دانشگاه ما 
ایده مند نشده 
است ولی 
اعتراضم به معنای 
تحقیرِ راِه رفته 
نیست، فقط 
از یک نقصان 
بنیادی یاد می کنم 
که  وگرنه راهی 
رفتیم راه خیلی 
باارزشی است و 
می تواند تکیه گاه 
ادامه راه باشد.

کردند، چرا برای ما بازشناخته نمى شوند و چرا تازه چند  که درباره دانشگاه تامل نظری  بزرگى 
سال است شروع کرده ایم ببینیم این اندیشمندان در مورد دانشگاه چه گفته اند؟ 

گفتگوهای تأملی انگار    آقای دکتر، شما علت این وضعیت را چه می بینید و چرا این 

آیا نوع پرتاب شدگی ما در دنیای مــدرن و  هنوز شــروع نشده، به بن بست می رسد؟ 

شیوه ای که ما مدرنیته را به صورت ناتمام و به گونه ای ویژه، تجربه می کنیم در این اتفاق، 

اثرگذار نبوده است؟ در واقع می شود گفت آشنایی ما با دانشگاه اتفاقی بوده است؟

کل مدرنیته ایرانى یا در مورد مواجهه ایرانیان با مدرنیته  که درباره  من در موقعیتى نیستم 
مى توانم  مى شود،  دانــش  عالى  نهاد  و  دانشگاه  به  مربوط  که  آنجا  تا  ولى  کنم  اظهارنظر 
بگویم که فکر نمى کنم آشنایی ما اتفاقى بوده است. آشنایی ما با دانشگاه اروپایی، برآمده از 
صحنه واقعى کنش سیاسى-اجتماعى ما بوده است. ما در جنگ با روس شکست خوردیم و 
برای اولین بار به جای ارجاع این شکست به تقدیر، پرسیدیم چرا شکست خوردیم؟ در این 
مورد علت یک پدیده را به یک امر اسطوره ای مانند بخت، تقدیر، قسمت و مشیت ارجاع 
که بخشى از ذهنیت  ندادیم و پرسیدیم »چرا شکست خوردیم«؟ خود این نشان مى دهد 
ایرانى در تحولش در ارتباط با جهان جدید به یک بلوغى رسیده بوده است، بلوغى که حتما 
کار  گام هایش را از قبل برداشته تا بتواند بعد از شکستى به این بزرگى، از چرایی بپرسد. این 
سختى است. در پی این مجموعه شکست ها، این سوال پرسیده شده و پاسخ هم در این 
که سپاه مقابل ما، مجهز به ابزاری به نام دانش جدید است. درک اینکه چیزی  دیده شده 
که در وضع ملل تأثیر دارد زمینه اصلى تاسیس دانشگاه در  به اسم دانش جدید وجود دارد 
کوچکى نیست. ما معمواًل درباره وضع دانشگاه اعتراض داریم  ایران بود و این اصال درک 
که دانشگاه ما ایده مند نشده است ولى اعتراضم به معنای  و خود من هم اعتراض مى کنم 
راه  رفتیم  که  راهى  وگرنه  یاد مى کنم  بنیادی  نقصان  از یک  فقط  نیست،  رفته  راِه  تحقیرِ 
نام  به  چیزی  فهمیدیم  ما  اینکه  باشد.  راه  ادامه  تکیه گاه  مى تواند  و  است  باارزشى  خیلى 
دانش جدید وجود دارد و دانش جدید هم در یک نهاد آموخته مى شود، درک باارزشى است. 
که به لحاظ تاریخى، اینقدر فاصله ما و غرب طوالنى و معنادار شده  فقط مساله این است 
کنیم. ما ناچار شدیم برویم پائین  که هیچ وقت نتوانستیم با چشم پرنده به ماجرا نگاه  بود 
و  دارد  وجود  اونیورسیته  اسم  به  فضایی  اروپــا،  در  مثال  ببینیم  تا  کنیم  توجه  و  کنیم  سیر 

بپرسیم این را چگونه مى توانیم داشته باشیم.

فرایند این آشنایی چه بوده؟  

نخستین  نوین،  دانش  اهمیت  درک  و  گفتم  پیشتر  که  پرسشى  برابر  در  نخست  وهله  در 
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کردیم  فکر 

دانشگاه و دانش 
گنجی است در 

یک صندوقچه. 
که  همانطور 

در اسطوره ها 
و افسانه ها، 
چند نفر را به 
جزیره خاص 
می فرستادند 
تا آنجا طالی 

خاصی یا شمشیر 
خاصی را بردارند 

کمک آن،  و به 
سرنوشت همه را 
رقم بزنند، ما هم 

چند نفر آدم را 
فرستادیم تا بروند 

گنج را پیدا  و آن 
کنند و برای نجات 

همه بیاورند.

کسانى را بفرستیم و تربیت  کنیم تا بازگردند و این دانش  که  گذشته این بود  راهکار بزرگان 
اینکه ما هنوز متوجه نهاد دانشگاه نشده بو دیم.  کار یعنى  را به ما یاد بدهند. این  جدید 
که در اسطوره ها و  گنجى است در یک صندوقچه. همانطور  کردیم دانشگاه و دانش  فکر 
افسانه ها، چند نفر را به جزیره خاص مى فرستادند تا آنجا طالی خاصى یا شمشیر خاصى را 
کمک آن، سرنوشت همه را رقم بزنند، ما هم چند نفر آدم را فرستادیم تا بروند  بردارند و به 

کنند و برای نجات همه بیاورند.  گنج را پیدا  و آن 
این توجه،  کاری شدنى نیست ولى دلیل عمده در  زود متوجه شدیم چنین  بعد خیلى 
نگرانى های فرهنگى بود و نه درک دقیقى از نسبت دانش و دانشگاه. در ذهنیت شخص 
که به فرنگ مى روند، وجود  ناصرالدین شاه قاجار و صدراعظم وی، نگرانى درباره آدم هایی 
با صراحت اظهار شده است. نگرانى درباره نسبت دانش جدید و فرهنگ و  این  داشت و 
نگرانى  این  از  زیادی  بخش  طبیعتًا  است.  بوده  تأثیرگذار  بسیار  قاجار  حکومت  در  دیانت 
امروز ما، معطوف به ظواهر فرهنگى بوده است. شخص مظفرالدین شاه،  همانند همین 
شخص ناصرالدین شاه و همین طور شخص امیرکبیر، به شدت نگران بودند که این آدم های 
فرنگ رفته، به لحاظ دینى و اخالقى تحت تاثیر قرار نگیرند و مى خواستند به شکلى جلوی 
که متوجه  این تغییر را بگیرند. طبیعتًا این مردان حکومت اینقدر صاحب تشخیص بودند 
تبعات تغییر فرهنگى در سیاست باشند و از همین رو نگران آن باشند. سیاست مداران شامه 
ک  با حالتى خوفنا و  کند  را تهدید  که ممکن است قدرتشان  تیزی دربــاره هر چیزی دارند 
مى کوشند پیشاپیش به استقبال آن روند. قاجار راه را در این دید که به جای فرستادن شمار 
زیادی از نخبگان به فرنگ چند استاد فرنگى را به ایران بیاورد زیرا مى تواند این اساتید را 

کند.  کنترل  کند ولى نمى تواند ایرانیان به فرنگ رفته را در فرنگ  کنترل 
کنند،  گنج علم را وارد  به این ترتیب دارالفنون تأسیس شد. یعنى قبال آدم فرستادند تا 
که برای قاجار این نهاد علم، اینقدر اهمیت  االن نهاد علم را تأسیس مى کنند و جالب است 
امتحانات  در  شخصًا  گاهى  شــاه  مظفرالدین  بعدًا  یا  شــاه  ناصرالدین  شخص  که  داشــت 
سرکشى  دانشجویان  به  مى کردند.  نظارت  و  مى شدند  حاضر  امتحان  جلسه  در  سالیانه، 
کنید  فکر  باشند.  خوانده  خوب  را  درس هایشان  که  مى کردند  مراقبت  آنها  از  مى کردند، 
مدرسه ای داشته باشید، شاه هر سال بیاید نظارتى بکند و سر جلسه امتحان نهایی مراقبت 

کند. برایشان خیلى اهمیت داشته است. 
از طرف دیگر شاهد هستیم که تاسیس این نهاد مدرن، برای نهاِد بسیار ریشه داِر آموزش، 
جدی  بسیار  رقابت ها  بعد،  به  اینجا  از  مى کند.  نگرانى  ایجاد  هم  سنتى  تربیت  و  تعلیم 
که قائل به تعلیمات  کسانى  مى شود. فشارها از جانب طرفین ماجرا، افزایش مى یابد. یعنى 
که به ادامه آموزش به شکل سنتى، پایبند هستند. البته این  کسانى  عالى مدرن هستند و 
از همان تعلیمات اولیه شروع مى شود و از شیوه آموزش الفبا تا شکل گیری تحصیالت عالى 
نهاد  به  سنتى  نهاد  طرف  از  خصوص  به  فشارها  این  که  است  درست  مى کند.  پیدا  ادامه 
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معلوم نیست 
دانشگاه ایرانی 
در جستجوی 
حقیقت است یا 
خدمتگزار اهداف 
دولت، خدمتگزار 
الهیات است 
کارآفرین. از  یا 
همه اینها چیزی 
هست ولی هیچ 
یک نیست. در 
خودش نشانه ای 
از همه اینها دارد. 
باید صحبت 
از »دانشگاِه 
کنیم  سرگردان« 
و اینکه چگونه 
امواج فرهنگی 
و سیاسی این 
دانشگاه را تحت 
تاثیر قرار می دهد.

است  شده  مدرن  نهاد  مانع  یک طرفه،  صورت  به  که  نکنید  تصور  ولى  مى شد  وارد  مدرن 
بلکه یک رابطه عجیب دیالکتیکى وجود دارد و همزمان جذب عناصر مدرن در نهادهای 
گرچه سنتى ها به مدرن ها فشار مى آورند ولى آرام  سنتى تعلیم و تربیت آغاز مى شود. یعنى 
و  پهلوی  دوره  در  ع  موضو این  و  مى کنند  جذب  را  مدرن  عناصر  از  عناصری  آنها  خود  آرام 
امروزه حوزه علمیه،  که  تا جایی  سپس در دوره جمهوری اسالمى به اوج خودش مى رسد 
اواخر دوره قاجار و  از  که  برمى گزیند. یعنى روندی  را  سیستم ترمیک و ساختار دانشگاهى 
که  ضمن تشکیل جریان هایی مانند انجمن معارف شروع شده، آرام آرام به جایی مى رسد 
شما امروز مى بینید نهادهای سنتى، خیلى هایشان برداشته شدند، برچیده شدند و آنهایی 

گذاشته اند.  که ماندند با نهاد مدرن دانشگاه مسابقه  هم 

سایر    که  دانشگاه  تنها  نه  زنــدگــی،  سبک  تغییرات  و  شــدن  جهانی  فشار  شاید 

نهادها را به صورت و قالبی تازه در می آورد. اما در چهارچوب اصلی بحث، توده ای 

شدن دانشگاه و اینکه دانشگاه، دیگر مؤسسه ای نخبه گرا نیست بلکه همه اقشار 

گروه های اجتماعی در آن سهم دارند، شرایط و پیش نیازهای تازه ای پدید می آورد.  و 

در حالی که ایده و زیربنا و فلسفه دانشگاه در ایران تغییر نکرده و ثابت مانده است. ما 

که ایده تازه دانشگاه در ایران را شکل دهد؟ االن چه پیش نیازهایی داریم 

کند. ایده هنوز تشکیل نشده و معلوم نیست دانشگاه ایرانى  که تغییر  ایده ای تشکیل نشده 
کارآفرین.  در جستجوی حقیقت است یا خدمتگزار اهداف دولت، خدمتگزار الهیات است یا 
از همه اینها چیزی هست ولى هیچ یک نیست. در خودش نشانه ای از همه اینها دارد. باید 
کنیم و اینکه چگونه امواج فرهنگى و سیاسى این دانشگاه  صحبت از »دانشگاِه سرگردان« 
ایده دانشگاه  که چگونه تحوالت فرهنگى،  این نیست  قرار مى دهد. مسأله  تاثیر  را تحت 
التقاطى  است  دانشگاهى  ما  دانشگاه  نــدارد،  خاصى  ایده  ما  دانشگاه  مى دهد؟  تغییر  را  ما 
کل دنیا پس از  ولى در این فضای التقاطى، مثاًل توده ای شده است. روند توده ای شدن در 
جنگ جهانى دوم شروع و در ایران هم الگوگیری شده است و االن به اوج خودش رسیده 
کرد اما از دهه  است. در اروپا البته بعد از جنگ جهانى دوم، روند توده ای شدن خیلى رشد 
کسى نداند باید  گرفته و االن هر  کرده، ولى در جامعه ما توده ای شدن سرعت  هفتاد افول 
کند، قدری خودش را با دانشجو بودن سرگرم مى کند، از قضا وارد تحصیالت تکمیلى  چه کار 
مى شود و از قضا هیأت علمى مى شود و حکومت هم صرفًا برای ارضای این تمنای توده ها 
کرسى ها را بیشتر مى کند از این طرف،  کند. البته از آن طرف  کرسى ها را بیشتر  مجبور است 
ایجاد  دانشگاهى  کار  شدن  توده ای تر  مسیر  در  را  دانشگاهى  درون  تازه  محدودیت های 
که نمى دانیم با آنها چه  مى کند. به این ترتیب با آدمها و نیروی جوان زیادی روبرو هستیم 

کنیم. ضمن اینکه امواج فرهنگى هم این التقاط را تشدید مى کند.
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آرام آرام به نظرم 

حساسیت نسبت 
به موضوع ایدۀ 

دانشگاه باال 
می رود و فقط ما 

کمی باید صبور 
و درعین حال، 

فعال و پرسشگر 
باشیم. ما باید 

به فیلسوفان و 
جامعه شناسان 

کنیم و  اعتماد 
فیلسوفان و 

جامعه شناسان 
خطاب به توده ها 

و خطاب به 
حکومت، دائمًا 

این مساله را 
که  کنند  ح  طر

وضع دانشگاه 
ایرانی چیست و 
چه آرمان هایی 
برای آن ممکن 

است.

آینده    به  چقدر  شما  بیاید.  وجــود  به  نیست  قــرار  ما  کشور  در  دانشگاه  ایــده  آیــا 

خوش بین هستید؟

ع باال مى رود  چرا قرار نیست به وجود بیاید؟ آرام آرام به نظرم حساسیت نسبت به این موضو
و  فیلسوفان  به  باید  ما  باشیم.  پرسشگر  و  فعال  درعین حال،  و  صبور  باید  کمى  ما  فقط  و 
کنیم و فیلسوفان و جامعه شناسان خطاب به توده ها و خطاب به  جامعه شناسان اعتماد 
که وضع دانشگاه ایرانى چیست و چه آرمان هایی  کنند  ح  حکومت، دائمًا این مساله را طر
اول،  گــام  در  مــى تــوان  دموکراتیکى  و  مــردم ســاالر  فرآیند  چــه  در  و  اســت  ممکن  آن  ــرای  ب
گام بعد، پدید آورد. تقلید از ایده های دانشگاه  کرد و شاید در  ایده هایی برای دانشگاه تقلید 

که تقلید هم نکرده است. هم اشکالى ندارد ولى اعتراض من به دانشگاه در ایران اینست 

گرایشات مذهبی دارند،    که  اقای دکتر ولی وقتی با اساتید به خصوص استادانی 

مذهب  در  و  ماست  پیش  ســواالت  همه  پاسخ  که  هستند  آن  بر  می کنم  صحبت 

پاسخها وجود دارد و نیازی به تقلید یا استفاده از ایده های غربی دانشگاه نیست. 

این  در  االن  تا  دارد چرا  آماده وجود  از پیش  پاسخ ها  گر همه  ا که  اینست  پرسشم 

زمینه سکوت شده و آیا فکر می کنید در آینده از متن سنت ها، ایده دانشگاه ایرانی 

این  برای طی  ایده غربی دانشگاه  بودن  چ گرا  آیا پیش فرض  پو و  برخواهد خاست 

مسیر، مفید خواهد بود؟

این یک روایت از میان روایت های مختلف درباره دانشگاه یا هر چیز دیگر است وگرنه قرار 
که لزوما  نیست هر آدم مذهبى بگوید جواب همه چیز در مذهب است. شأن مذهب نیست 
استادان  از  شما  منظور  احتمااًل  ولى  باشد.  کرده  آماده  جواب  یک  قبل   از  هرچیز،  مورد  در 
آنها  به  عمومى  برچسب زنى های  در  که  است  خاصى  سیاسى  گرایش  با  استادانى  مذهبى 
که دقیق هم نیست. من با این تعابیر همدلى ندارم ولى اجمااًل  مذهبى یا حکومتى مى گویند 
کنش منفى  تقلید مى آید وا گاه اسم  ایران هر  مى توانیم بگوییم یک جریان غرب ستیز در 
و  مى بینید  حکومتى  رسمى  مسئوالن  برخى  نزد  هم  را  گرایشى  چنین  شما  مى دهد.  نشان 
مشترک  نتایج  متفاوتى  اهــداف  با  که  مى کنید  مشاهده  مارکسیست ها  برخى  نزد  مثاًل  هم 
مى گیرند. موضع من این است که تقلید هرگز نباید به عنوان غایت نهایی برنامه ریزی شود. 
که تقلیِد ابدی را سرنوشت خود نشان دهیم  گر چنان از امتناِع آفرینندگى سخن بگوییم  ا
گیریم هم دچار  گر ارزش تقلید را یکسره نادیده  به بیراهه رفته ایم. ولى به همان صورت ا
گریزناپذیر است  کنونى  بحران بزرگى خواهیم شد. در مورد دانشگاه تقلید از ایده در شرایط 
زیرا ایده ها را نمى توان با تصمیم فوری ساخت. برای خروج از تقلید هم تنها راه، نقدهای 
که برای نمونه دانشگاه  گفت  گر بخواهم انضمامى تر بگویم خواهم  درون ایده ای است. ا
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که  نکته دیگری 
بر ارزش تقلید 
نسبی و موقت 
پشتیبانی می کند 
عقالنیت نسبی 
جهانشمول 
ایده های موجود 
است. ایده ها 
در شرایط 
تاریخی شکل 
گر  می گیرند ولی ا
داللت های یک 
ایده صرفا محلی 
باشد هرگز نامزد 
گیر  تقلید فرا
نمی شود.

نظام  به  بکوشد  و  کند  تبعیت  دانشگاه جستجوی حقیقت  ایده  از  بهشتى مى تواند  شهید 
تعاریف آن پایبند باشد ولى دانشگاهیان از درون همین ایده بن بست ها و شکست ها را در 

کنند تا زمینه طبیعى برای خروج از آنها فراهم شود.  تجربه تاریخى بازنمایی 
نسبى  عقالنیت  مى کند  پشتیبانى  موقت  و  نسبى  تقلید  ارزش  بــر  کــه  دیــگــری  نکته 
گر  ا ولــى  مى گیرند  شکل  تاریخى  شرایط  در  ایــده هــا  اســت.  موجود  ایــده هــای  جهانشمول 
کسانى  گیر نمى شود. اینکه االن  داللت های یک ایده صرفا محلى باشد هرگز نامزد تقلید فرا
کارآفرینى را در دانشگاه ها دارند به این خاطر  در ایران سودای تبعیت از ایده درآمدزایی و 
با  را  که دل و ذهن بسیاری  گیر نسبى در این ایده وجود دارد  که نوعى عقالنیت فرا است 
کرد. ایده  جستجوی حقیقت یا خدمتگزاری به اهداف دولت و  کرده و خواهد  خود همراه 
ملت یا خدمتگزاری به الهیات هم به همین نحو است. حتما به قید »نسبى« در عرض من 
به نظر نمى رسد. پس  از جهاتى هم پذیرفتنى و معقول  یعنى  توجه مى کنید. نسبى است 
کنشگران، ایده ای را معقول مى بینند نه اینکه  کار عبثى نیست. بخشى از  در اینجا تقلید 
گرفته باشد. آن را  لزومًا مبهوت آن باشند یا بر آنها تحمیل شده باشد یا فقط چشمشان را 
معقول مى یابند و تقلید مى کنند و در این صورت این تقلید بی ارزش نیست. مسئله بر سر 
گاهى ایده ای باال باشد، نتیجه بهتر و الگومند خواهد بود.  گر خودآ گاهى است. ا درجه خودآ

که درباره دانشگاه و آینده    گرایش های مختلفی هستند  در ایران امروز مکاتب و 

جامع  سند  طــرف  یک  از  مثال  می کنند.  بحث  و  انتقاد  یا  سیاست گذاری  دانشگاه، 

یک  از  و  نوشته اند  آنرا  مجریان  و  مسئوالن  از  عده ای  که  داریم  را  اسالمی  دانشگاه 

نیست  واقع گرایانه  سندهای  اسناد،  این  می گویند  که  روشنفکری  بحث های  طرف 

به تدریج  البته نگاه های متنوع  را ندیده است.  از واقعیت دانشگاه  بزرگی  و بخش 

جایگاه خودش را پیدا می کند و تضارب آراء شکل می گیرد. در سطح دانشگاه صنعتی 

درباره  گفتگو  نوعی  گویی  است.  شکل گیری  حال  در  آراء  تضارب  این  هم  اصفهان 

گرفته است. دانشگاه در عرصه عمومی تر دانشگاهیان هم شکل 

گفتگو در عرصه عمومى شرط تشکیل ایده است و باید  و این از دالیل امیدواری من است. 
گفت.  به آن خوشامد 

درباره سندها نظرتان چیست؟  

به نظر من این سندها به بیانیه شبیه اند و ارزش نظری و عملى قابل توجهى ندارند. وقتى 
که نسبت خود را با واقعیت های جاری جامعه بسنجند،  این سندها به این فکر نکرده اند 
وقتى منطق استنتاج یا استخراج احکامشان را معلوم نکرده اند، بیانیه اند. اینها بعد از سالها 
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نمی دانم چه 

عالقه ای در ایران 
که  وجود دارد 

بگویند برای موارد 
مختلف سند 

داریم. سند نه 
تفاهم نامه است 

نه متن نظری 
و نه راهبرد و 

برنامه اجرایی. 
مجموعه ای از 

که  بایدها است 
معموال با هم 

تناقض هم دارند. 
به تعبیر دیگر ایده 

واحدی راهبر و 
تعیین کننده این 

بایدها نیست.

فهرست  مى کنند،  جمع  را  دانشگاه  دربــاره  ممکن  خوبی های  همه  زمــان،  و  هزینه  صرف 
که بگویند  مى کنند و مى گویند این سند است. نمى دانم چه عالقه ای در ایران وجود دارد 
برای موارد مختلف سند داریم. سند نه تفاهم نامه است نه متن نظری و نه راهبرد و برنامه 
که معموال با هم تناقض هم دارند. به تعبیر دیگر ایده  اجرایی. مجموعه ای از بایدها است 

واحدی راهبر و تعیین کننده این بایدها نیست.

کالن هستند.   که این سندها راهبردهای  گفته می شود  معمواًل 

از  تا  چند  ببینید  مى شوند؟  تعیین  چگونه  راهبردها  ایــن  مى نویسد؟  را  اینها  چه کسى 
فیلسوفان و جامعه شناسان ما درگیر نوشتن اینها هستند؟ معموال شخصیت های حقوقى 
کز علمى به راستى  که مدیران مرا یا بگوییم مسئوالن ادارات مربوطه هستند و ما مى دانیم 
تعیین  پایین  به  باال  از  هرمى  صورت  به  زیرا  نیستند  دانشگاهى  غالب  جریان  نمایندگان 
گاهى سفارش پژوهش هم داده اند ولى پژوهش های همین افراد  مى شوند. در این بین، 
را هم استفاده نمى کنند، دوباره  انتخاب شده اند حتى همان  گزینش  کلى  از  که بعد  هم 
سند  یک  در  را  ممکن  مطلوب های  همه  و  خیرها  همه  مى شوند،  جمع  هم  دور  مدیران 
کند،  کشف  را  حقایق  که  باشیم  داشته  دانشگاهى  مى آورند  سند  در  مثال  مى کنند.  جمع 
مقرب  انسان  کند،  تأمین  هم  را  جامعه  نیازهای  بیافریند،  هم  نشاط  باشد،  هم  درآمدزا 
کند، در عین حال نقاد  کند و از ارزش  های سیاسى رسمى هم تبعیت  خداوند هم تربیت 
را دور هم جمع مى کنند و  هم باشد و خالصه همه مطلوب های ممکن و بعضًا متناقض 
تا ظهر الزم است  کنید برای نوشتن این سندها یک صبح  باور  مى گویند این سند است. 
نه پنج سال، شش سال، ده سال و میلیاردها هزینه. یک صبح تا ظهر بنشینید بگویید 
چه خوبیها و مطلوب هایی وجود دارد، دانشجو باید درسخوان باشد، درعین حال خالق 
که مشکل تناقض درس خوان  ح نمى کند  باشد. هیچ وقت برای خودش این مساله را طر
کرد؟ به  را حل  باید این مسئله  بودن، یعنى پذیرا بودن و خالق بودن چیست و چگونه 
کنیم و بپرسیم درسخوان باشد بد است؟ تا استاد هم جواب  جای اینکه خوبی ها را جمع 
که بگوید  دهد نه از جهتى خوب است. خالق باشد بد است؟ هیچ استادی پیدا مى کنید 
مى کنید  پیدا  استادی  هیچ  است.  خوب  جهاتى  از  مى گویند  همه  است؟  بد  بودن  خالق 
یا  دانشجو  هیچ  اســت.  مهم  مى گویند  همه  نیست؟  مهم  دانشجو  بدن  سالمتى  بگوید 
یا بد است؟ همه قبول دارند خوب  انضباط خوب است  که بگوید  استادی پیدا مى کنید 
کنار آن،  است؛ بحثى نیست. تعدادی مدیر، دور هم جمع مى شوند، سند مى نویسند، در 
سلسله پژوهش هایی انجام مى شود اما این پژوهش ها از اتاق مدیر آن طرف تر نمى رود و 

مدیر هم حوصله ندارد اینها را بخواند. 



کرده،    که دانشگاه طی  با توجه به تمام پیش زمینه تاریخی 

برای دانشگاه ایرانی چه آینده ای متصور هستید؟

البته نه من و نه هیچ کس دیگر، پیشگو نیستیم. تاریخ به ما نشان داده 
کل فرهنگ ما به ورطه نابودی سپرده شود. مثال  کل جامعه و  چه بسا 
کجاست یونان افالطون، ارسطو،  تلخ اما واقعى را در یونان مى بینید. 
که این همه حکیم و فیلسوف و ریاضى دان  سقراط، بقراط و تالس و... 
که یک جامعه،  کجاست؟ اصال ضرورت و ضمانتى نیست  داشت. االن 
و غنى هم  باشد  تاریخ  تا همیشه  بسیار قوی،  فرهنگى  پشتوانه  با  ولو 
گر افالطون و ارسطو نبودند،  که امروز یک خاطره است. ا باشد. یونانى 
کسى حاضر نبود آنها را جزء اتحادیه راهشان بدهد و به خاطر افالطون 
هم  ما  مى کنند.  زندگى  خاطراتشان  با  یعنى  دادنــد.  راهشان  ارسطو  و 
چه بسا خاطره شویم. هیچ بعید نیست. ما ایرانى ها هیچ چیزی خاص تر 
از هیچ قوم دیگری نیستیم. هیچ التفات الهى خاصى هم بر روی مان 
هیچ  نیست.  نهادمان  در  هــم  غریبى  و  عجیب  گوهر  هیچ  نیست، 
که  برجستگى خاصى هم نداریم. البته تجارب مهمى داریم، اینجاست 
را در  نقطه امید من شکل مى گیرد. ما تجارب مهمى داریم. تجربه ما 
که ضرورتًا ما تا صد سال  معرض امکان قرار مى دهد. اصاًل معلوم نیست 
اجازه  زیست مان  محیط  ما،  جغرافیای  اصال  نباشیم.  یا  باشیم  آینده 
که ما از همه بحران ها جان به درببریم  بدهد باشیم یا نه. ولى به فرض 
آفریننده باشیم.  تا چه اندازه مى توانیم  باید ببینیم  و باشیم، آن وقت 
کردن امیدوارم و در مورد خاص  من به این تمایل ایرانى برای تجربه 
دانشگاه هم به همین ترتیب. البته هر امیدی برپایه شهود است و نه 
که قابل اثبات دقیق هم نیست،  آمار دقیق. این امید به امر ناموجود 
امیدوار  باید  کنیم  رشــد  مى خواهیم  گــر  ا اســت.  تغییر  استعالیی  شــرط 
که  باشیم. برای یک فیلسوِف دانشگاه امیدوار بودن به این معناست 
تعلیق  را  آن  کند ولى در لحظاتى  تأمل  درباره وضع جاری در دانشگاه 
کرده و الگوهای نظری مورد نظرش را بنویسد. دائمًا آزمایشگاه ذهنى 
درست کند و شرایط واقعى را بازسازی کند و بن بست هایی را نشان دهد 

کند و دوباره فروبریزد و بار دیگر بسازد.  و راه حل هایی را تخیل 

ساختارهای موجود چه  می توانند بکنند؟ به طورخاص مایلم   

درباره مسئولیت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها بپرسم. 

معاونت  نــام  به  ساختاری  اینکه  با  اصــواًل 
ــدا از امــر  ــ ــرهــنــگــى، ج ــر ف ــ ــا ام یـ فــرهــنــگــى 
یا  باشد  داشته  وجــود  پژوهشى  و  آموزشى 
دانشگاه  در  پژوهش  و  آموزش  پیوست  به 
االن  دارم.  اعـــتـــراض  شــــدت  بـــه  بـــاشـــد، 
مى گویند  اســاتــیــد  ــقــا  ارت ســیــســتــم هــای  در 
و  پژوهشى  امــتــیــازات  آمــوزشــى،  امــتــیــازات 
طبق  چــه؟  یعنى  ایــن  فرهنگى.  امتیازات 
پژوهش  و  آموزش  فرهنگ،  از  تعریفى  چه 
کسانى  احتماال  نیستند؟  فرهنگى  امــوری 
منظور  کرد  فرهنگى  کار  باید  مى گویند  که 
نیست.  فرهنگى  چندان  که  دارند  دیگری 
گر زمینه های  که هست دست کم ا ولى حاال 
باارزشى  کار  کند  را فراهم  گفتگوی عمومى 

کرده است. 

یــعــنــی دانــشــگــاه نــبــایــد ســاخــتــار   

مــجــزایــی تــحــت عـــنـــوان مــعــاونــت 

فرهنگی داشته باشد؟

دانشگاه  مگر  که  اســت  ایــن  معنایش  نــه! 
که بخشى از آن  وجه غیرفرهنگى هم دارد 
قرار  دهیم.  اختصاص  فرهنگى  امــور  به  را 
کنار  دادن چیزی به نام بخش فرهنگى در 
بخش آموزشى و پژوهشى به این معناست 
که آموزش و پژوهش، فرهنگى نیستند. یا 
انتظاری  از فرهنگ  که  این است  معنایش 
و  دانــش  راه  از  انــســان هــا  تربیت  از  بیشتر 
احتماال  ــم.  داریـ دانــش  اخــالقــى  مناسبات 
به  ــت.  اس ــى  دوم ایــن  مــا  مسئوالن  منظور 
این معنا به باور من دانشگاه ایرانى زیادی 
ــت. مـــن بـــا فــرهــنــگــى شــدن  ــ فــرهــنــگــى اس
گفتم  که  معنایی  این  به  ایرانى  دانشگاه 
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اینکه می گویم 
دانشگاه ایده 

می خواهد، در 
سطح جزئی تر 

به این معناست 
که برای نمونه، 

گر بناست  ا
دانشگاه معاونت 

فرهنگی داشته 
باشد آن هم 

ایده می خواهد. 
که  همه می دانیم 

تعاریف متفاوت 
گاهی متناقضی  و 

از فرهنگ وجود 
دارد؛ از بین 

تعاریف فرهنگ 
کدام تعریف را 

اجماال و موقتًا 
)نمی گویم ابدی 

یا ازلی( باید 
بپذیریم؟

کار  ریشه  و  رگ  در  باید  فرهنگ  این  و  است  فرهنگ  اصیل  موقعیت  دانشگاه  مخالفم. 
باید  هم  آن  قضاوت  و  اعمال  تشخیص،  فرایندهای  باشد.  داشته  جریان  دانشگاهى 
درونى باشند یعنى مناسبات دانشگاهى و علمى، آنها را به بار بیاورند. این در حالى است 
امور دانشگاه و علم  که فرهنگ چیزی ورای  گویی پذیرفته شده  که در دانشگاه های ما 
است و باید به دانشگاه و علم پیوست شود. ظاهرا از فرهنگ هم تعبیر دقیقى نداریم در 
نتیجه خیلى وقت ها، سیاست را به جای فرهنگ قرار مى دهیم. چون سیاست زور دارد. 
مى کنند  کار  تربیت  حوزه  در  که  است  افــرادی  یا  انسان ها  مجموعه  فرهنگ،  از  مراد  گر  ا
اینجا منظور ساختاری  آموزش و مشاوره وجود دارد ولى در  که چنین ساختاری در قالب 
که به سیاست متصل مى شود و به واسطه آن زور پیدا مى کند. این ساختار فرهنگ  است 
نیست، بلکه وجهى از سیاست است و از سوی دانشگاهیان به مثابه یک زائده، پس زده 

مى شود. 

چه    را  دانشگاه  در  فرهنگ  با  سیاسی  برخورد  ایــن  از  بــرون رفــت  راه  دکتر  قــای  آ

می دانید؟ 

که برای نمونه،  اینکه مى گویم دانشگاه ایده مى خواهد، در سطح جزئى تر به این معناست 
ایده مى خواهد. همه مى دانیم  باشد آن هم  بناست دانشگاه معاونت فرهنگى داشته  گر  ا
کدام  از بین تعاریف فرهنگ  از فرهنگ وجود دارد؛  گاهى متناقضى  که تعاریف متفاوت و 
تعریف را اجماال و موقتًا )نمى گویم ابدی یا ازلى( باید بپذیریم؟ از نظر من پاسخ این است 
که با ایده  بنیادین دانشگاه موردنظر ما تناسب داشته باشد. دانشگاه، معاونت  که تعریفى 
گر  که ا کار مى کند  کند ذیل چه تعریفى از فرهنگ،  فرهنگى به این عظمت دارد و باید معلوم 
کردید، بگویید با این تعریف از فرهنگ همخوانى دارد یا  فردا در جلسه ای، قانونى تصویب 
گمان نمى کنم االن در هیچ دانشگاهى، چنین روندی وجود داشته باشد. منظور از  ندارد؟ 

نداشتن ایده یعنى این. 

ما    ــؤاالت نشریه  بــه سـ پــاســخ  بـــرای  کــافــی  و  زمـــان مناسب  اینکه  از  دکــتــر  قـــای  آ

به  دانشگاه،  فرهنگ  نشریه  امیدوارم  و  سپاسگزارم  جنابعالی  از  دادیــد  اختصاص 

خود  رسالت  را  دانشگاه  دربــاره  حقیقت جویی  که  گفتگو-محور  نشریه  یک  عنوان 

ایده  حیاتی  و  ضــروری  مــحــوری،  مفهوم  دربـــاره  بیشتر  گفتگوی  فرصت  مــی دانــد، 

قالب  در  آن را  و  ندهد  دست  از  حوزه  این  صاحب نظران  سایر  و  شما  با  را  دانشگاه 

میزگرد، مقاله و نوشته های تأملی ادامه دهد.

خواهش مى کنم و امیدوارم. ▪





ساختار    فعلی  وضعیت  دربـــاره  دیــدگــاه تــان  ابتدا  در  خانیکی،  دکتر  قــای  آ جناب 

اینکه  به  باتوجه  بفرمایید.  آنها  نقش   و  کارکردها  منظر  از  را  دانشگاه ها  در  فرهنگی 

را  ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاه ها  که موضوع  افــرادی هستید  اولین  زمره  در 

کردید، تا چه اندازه شکل امروزی این ساختار را در مسیر اهداف تعریف شده  پیگیری 

در ابتدا و نیز امروز می دانید؟

از  کرد. یکى  کلى مى توان نگاه  از دو منظر  یا هر نهاد دیگر،  به مقوله فرهنگ در دانشگاه 
از  که وقتى  کارکردها، به گونه ای  منظر شمول و درهم آمیختگى فرهنگ با بقیه نقش ها و 
فرهنگ صحبت مى کنیم آن را جدا از سایر نقش های شناخته شده دانشگاه یا نهاد دیگری 
محسوب نکنیم و آن را جدا از آموزش، پژوهش، اقتصاد و امور اجرایی نبینیم و دوم اینکه، 
کار فرهنگى صحبت  کنیم؛ به عبارت دیگر، وقتى از  مقوله فرهنگ را از بقیه نقش ها تفکیک 
مى کنیم این مفهوم را تا حد اوقات فراغت تنزل دهیم یا به فضاهای جدا از آموزش، پژوهش 
کنشگری فرهنگى، نقطه ثقل آن را عمدتا بر روی  و جدا از اجرا فروکاهیم و یا حتى در حوزه 
که صحبت مى کنیم، مخاطب ما بیشتر دانشجویان  کار فرهنگى  دانشجویان قرار دهیم. از 
کارکنان دانشگاه یا مدیریت دانشگاه. این  کمى هم اعضای هیات علمى و هیچ از  باشند، 

گفت وگو با دکتر هادی خانیکی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی

کاوت حممد ذ
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امروز مساله 
فرهنگی در 
دانشگاه را باید در 
رویکرد اول یعنی 
فرهنگ به مثابه 
کل جاری و  یک 
هم پیوند با بقیه 
نقش ها مالحظه 
کرد و دانشگاه 
را به عنوان نهاد 
واسط فرهنگی 
گرفت  در نظر 
کردن  و متناظر 
فرهنگ در حد 
اوقات فراغت و 
در حد سرگرمی 
را باید به عنوان 
یک آسیب برای 
دانشگاه مورد 
شناخت قرار داد.

که از قبل هم وجود داشته و شاید االن هم وجود داشته باشد. طبیعتا چون  دو دیدگاه است 
کار فرهنگى، مسئولیت فرهنگى  پیاده سازی آن دیدگاه اول، دشوارتر است، وقتى سخن از 
و نقش فرهنگى است بیشتر به دیدگاه دوم نزدیک مى شویم چون سخت افزارانه تر بوده، 
که دارم، به نظرم  قابل مشاهده تر است و قابلیت اندازه گیری بیشتری دارد. اما با تجربه ای 
کل یا نهادی در  که  گر درباره نقش فرهنگ در دانشگاه سخن مى گوییم، بدین معناست  ا
کلى اش به عنوان دانشگاه، خودش یک نهاد واسط فرهنگى یعنى نهاد مولد فرهنگ  وجه 
نیز به همین  توزیع کننده فرهنگ است. اجزایش  از طرفى هم مصرف کننده و هم  و  است 
که قوت و ضعفش  ترتیب. با این نگاه، فرهنگ مثل روحى جاری است، مثل جوهری است 

بر قوت و ضعف آموزش و پژوهش و بر قوت و ضعف امور اداری و اجرایی هم اثر مى گذارد.
به  فرهنگ  یعنى  اول  رویکرد  در  باید  را  دانشگاه  در  فرهنگى  مساله  امروز  مى کنم  تصور 
را به عنوان نهاد  کرد و دانشگاه  با بقیه نقش ها مالحظه  کل جاری و هم پیوند  مثابه یک 
کردن فرهنگ در حد اوقات فراغت و در حد سرگرمى  گرفت و متناظر  واسط فرهنگى در نظر 

را باید به عنوان یک آسیب برای دانشگاه مورد شناخت قرار داد. 

چگونه    دهــیــد.  توضیح  ملموس تر  را  فرهنگ  بــه  رویــکــرد  دو  ایــن  ممکنست  گــر  ا

کارمند می شود و  فرهنگ به نوعی وارد حیات خلوت دانشجو یا مثال هیات علمی و 

االن وضعیت ما در این روند به چه صورت است؟ آیا ما توانسته ایم به یک موفقیت 

نسبی در زمینه نگاه فرهنگی در همه بخشها برسیم و توانسته ایم این پیوند را ایجاد 

کنیم یا خیر؟

در نگاه و تحلیل کلى، تحوالتى که در ایران وجود داشته، تغییرات مثبتى بوده و در این زمینه 
خ داده است. ولى این  هیچ وقت جزء افراد مایوس نبوده ام و معتقدم حتما تغییرات مثبتى ر
گام های خیلى بلند در جهت تغییر همه جانبه نیست و ممکن  تغییرات مثبت الزاما به معنای 
است به نقطه مطلوب نرسیده باشد. باید فرصت ها و تهدیدها را در کنار هم ببینم. گرچه توجه 
کیفى این را تأیید مى کند  کمى و  به مساله فرهنگ، در دانشگاه ها بیشتر شده و ارزیابی های 
اما این به معنای آن نیست که سیاست های فرهنگى به یک سیاست و برنامه روشن و مسلط 
که سیاست گذاری و برنامه ریزی  تبدیل شده باشد. یکى از علل مهم این مسأله هم اینست 
فرهنگى درجهاِن دستخوش تغییر، جامعۀ در معرض تغییر و دانشگاه مواجه با تغییرات همه 
که  که امروز از آن سخن مى گوییم، دانشگاهى است  جانبه، در حال انجام است. دانشگاهى 
در عصر اطالعات و در جامعه شبکه ای قرار دارد و طبیعتا با نسل های پیشین دانشگاه تفاوت 
که  که صرفا به تربیت نخبه مى پرداختند و با نسل های بعد  دارد؛ با دانشگاه های نسل اول 
بــازار و تربیت  که بعد با مساله  با دانشگاهى  با جنبش ها و تغییرات اجتماعى روبــرو بودند، 

متخصص روبرو شد و یا با دانشگاه هایی که مجبور بودند رویکرد انبوه گرا داشته باشند.



که  کنون با نسلى از دانشگاه ها مواجهیم  ا
این دانشگاه، محیط بسته ای نیست و تنها 
کارکرد ندارد. در آن واحد،  یک نقش یا یک 
است  دانشگاهى  درهم تنیده ای،  به صورت 
که باید به اقتصاد و بازار کار توجه داشته باشد 
بر  تــجــاری شــدن  قبیل  از  مسائلى  طبیعتا  و 
عملکرد آن سایه مى اندازد و هم دانشگاهى 
که با تغییرات اجتماعى و تحوالت اجتماعى 
مسئولیت  و  نقش  طبیعتا  و  اســت  مــواجــه 
اجــتــمــاعــى پــیــدا مــى کــنــد و از طـــرف دیــگــر، 
دانشگاهى است که باید به تربیت متخصص 
بپردازد. این تو-در-تو بودن و درهم تنیدگى 
متفاوت  را  دانشگاه  نهاد  از  انتظار  نقش ها، 
کرده و طبعا آن نقش فرهنگى و نقش روابط 
این  بــه  اســـت.  داده  تغییر  هــم  را  فرهنگى 
گر بخواهد به صورت فوری  اعتبار، دانشگاه ا
دهد،  پاسخ  جامعه  نیازهای  به  شتابان،  و 
کمیت زدگى،  ــن  ای شــتــابــان،  پــاســخ  نتیجۀ 
کمااینکه  اســت.  انبوه گرایی  و  مــدرک زدگــى 
هم  و  دانشگاه ها  کمى  گسترش  بــا  امـــروز، 
کمى دانشجویان مواجه هستیم. در  افزایش 
اینجاست که طبیعتا، آن نقش بنیادین، آرام 
که از فرهنگ انتظار مى رود، ممکن  و مؤثری 
است دچار اختالل شود. دانشجو یا استادی 
که زمان ناچیزی برای حضور در دانشگاه دارد 
کالس مى رسد  که دیر به  و مالحظه مى کنید 
و مى خواهد خیلى زود از کالس برود، طبعًا در 
فضای صرفا آموزشى، حضور فیزیکى دارد و 
این به معنای نقش دست دوم، حاشیه ای 
و فوق برنامه برای فرهنگ است. مثال درباره 
که در آن، فرهنگ شکل مى گیرد  فضاهایی 
که این فضاها،  گفت  و اثربخش است، باید 
کنشگران است:  گفتگو بین  بیشتر فضاهای 

گفتگو بین استاد و دانشجو، بین دانشجویان با یکدیگر، بین اساتید و 
کجا وجود  گفتگو میان همه دانشگاهیان؛ این فضاها االن  کارمندان و 
همین  درحالى که  نمى شود.  گرفته  جــدی  کارکنان  نقش  حتى  دارد؟ 
کتابخانه ها،  که شامل  فضاها، فضاهای مولد و توسعه فرهنگى هستند 
کافه تریاها و فضاهای ورزشى، سالن های اجتماعات و همه  خوابگاه ها، 
اینجا  ارتباط فعال شکل مى گیرد. در  که در آن نوعى  مکان هایی است 
اینکه در یک دانشگاِه  مسأله، اهمیت بیشتری پیدا مى کند؛ اذعان به 
دارای  حد،  چه  تا  فضاهایی  چنین  مــدرک زده  و  کمیت زده  شــتــاب زده، 
که عمال با  اهمیت است و مثال یک دانشجو چقدر مى تواند با امتیازاتى 
پاداش یا مجازات پنهانى دریافت مى کند، به خلق این فضاها کمک کند. 
گر در دانشگاه نبودند و در فضای دانشگاه  که ا یعنى افراد غبطه بخورند 
ادبی،  فرهنگى،  امکانات علمى،  و  دریافت دستاوردها  از  نداشتند،  قرار 
گر این حس وجود  هنری و یا صنفى- ورزشى محروم خواهند شد. یعنى ا
که  داشته باشدکه دانشگاه، یک اجتماع است، یک فضاست به گونه ای 
کدام از این فضاها حضور نداشت،  گر در هر  کند ا دانشجو یا استاد حس 
این  دانــشــگــاه،  ج  ــار خ در  اینکه  نــه  مــى دهــد؛  دســت  از  را  امتیازی  عمال 
امکان ها و مکان ها، خیلى بهتر از داخل دانشگاه وجود داشته باشد یا اصال 
که  در دانشگاه، چنین امکاناتى وجود نداشته نباشد. به این اعتبار است 
گفتم کارمند دانشگاه هم باید در سیاست گذاری فرهنگى مهم تلقى شود. 
یک وقت، پروین اعتصامى مسئول کتابخانه است، در دانشگاه خوارزمى 
کتابخانه است؛ یعنى  ج افشار، مسئول  ایر فعلى در دارالمعلمین قدیم. 
کتابداری، در  کتاب و  که افرادی با عشق به  چنین نگاهى وجود داشته 
کارشناس  چنین محیطى قرار بگیرند. نگاه مقابل هم وجود دارد که یک 
یا کارمند یا حتى مدیر، از اینکه تعداد زیادی دانشجو یا استاد به کتابخانه 
کارش، صرفًا ساعت اداری  مراجعه مى کنند، خسته مى شود و یا ساعت 

است.
ایفای  یعنى  ــت؛  اس ترتیب  همین  بــه  هــم،  دیگر  فضاهای  ــاره  دربـ
ادبی  و  هنری  فرهنگى،  کانال های  طریق  از  مى توانند  که  نقش هایی 
صنفى  شــورای  و  علمى  انجمن های  که  نقشى  یا  کنند  ارتباط  ایجاد 
اصلى  عامل  که  آنجا  از  باشند.  داشته  مى توانند  سیاسى  نهادهای  یا 
تحرک فرهنگى، ذینفعان هستند، با مشارکت خود آنها باید این فضاها 
گفتگو میان دانشجو، عضو هیات علمى  شکل بگیرد. نقش و فضای 
سامان  که  آنهاست  مشارکت  با  و  مى شود  دیــده  اینجاها  در  کارمند  و 



که  فرهنگى، شکل مى گیرد. در چنین شرایطى مى توان به دانشگاهى 
گرفته است، امیدوار شد و به ارتقای آموزش و باال رفتن  سامان فرهنگى 
کنشگران دانشگاهى، زمان  پژوهش در آن اندیشید. چرا؟ چون حضور 

و توانشان را به خدمت مى گیرد.
دربــاره  بحث  قابل  و  مشخص  خیلى  دوگانه  یک  گفت  باید  کل  در 
که  معناست  این  به  اینجا  در  سازمان  آیا  که  اینست  دانشگاه  سازمان 
کنیم یا دانشگاه را زمینه ای برای جنبش و  دانشگاه را یک اداره تعریف 
تحرک اجتماعى، فرهنگى و علمى؛ که این دو، خیلى با هم تفاوت دارد. 
گفته شود سازمان، یعنى روابط  گر فقط  اولى خیلى بروکراتیزه مى کند و ا
براساس  مى کند  فرهنگى  کار  هرکس  و  مى گیرد  شکل  وظیفه  طبق  بر 
کار است. نگاه دوم براساس  چارت سازمانى و براساس ساعت موظف 
از خوابگاه  که مى توان  عشق، عالقه و انگیزه است و به این معناست 
از در  اجتماعات،  از سالن  زنده،  کافه تریای  از  زنده،  کتابخانه  از  زنده، 
گفت. این زنده بودن، داشتن  و دیوار و از تابلوی اعالنات زنده سخن 

که منجر به تحرک فرهنگى مى شود.  نشاط و مشارکت پذیری است 
به عبارت دیگر، به نظرم فرهنگ در اداره فرهنگى و در محیط بسته 
تولید نمى شود، منتقل و دریافت هم نمى شود. فرهنگ در میدان های 
همین  به  مى کند.  پیدا  معنا  و  حضور  فرهنگى  فضاهای  در  و  فرهنگى 
و  تعاملى  اســت،  مشارکت جویانه  و  مدنى  فرهنگى،  کــار  جنس  دلیل 
شاهد  فضاها،  این  در  ذینفعان  همه  نزدیک شدن  با  و  است  گفتگویی 

کنشگران هستیم. کم شدن فاصله میان 

فرهنگی    تحرک  و  فرهنگی  فضای  مانند  مولفه ها  از  شماری 

روی  قطعا  نباشد  فرهنگی  فضای  گر  ا گفتید  و  دادیــد  توضیح  را 

قالب های  مــی گــذارد.  تاثیر  فضاها  سایر  و  پژوهش  و  آمــوزش 

قالب  در  یــا  نشریه  قــالــب  در  یــا  اســـت،  مشخص  کارفرهنگی 

دارد،  بروزی  و  نمود  یعنی  انجمن های علمی است.  و  کانون ها 

جلوتر  چــه  هــر  ولـــی  دارد  دانــشــجــو  روی  مشخصی  اثـــرگـــذاری 

کمیت  بــه سمت  بــرنــامــه هــا  ایــن  قــالــب  مــی رویــم دانــشــگــاه در 

که به  تر می رود. نوع نگاهی  حرکت می کند. تعداد برنامه ها باال

آموزش یا به پژوهش است به فرهنگ هم سرایت یافته است 

که تعدادی برنامه را در سال اجرا  یعنی مثال تکلیف پیدا می کند 

که یک  یافته است  تنزل  این حد  به فرهنگ در  نگاه  نوع  کنند. 

ــود، تــعــدادی از  هــمــایــش بــرگــزار شـ

دانشجویان، دور هم جمع شوند و 

یا نمایشگاهی برگزار شود. 

که  شــد  گفته  ــر  ام ــتــدای  اب در  ببینید  بــلــه، 
تعریف  و  چیست  امــروز  دانشگاه  از  منظور 
کدامست. درواقع  کارکردهای آن  نقش ها و 
فرهنگى بودن برای دانشگاه یعنى فرهنگ 
در دانشگاهى که تداخل نقش ها پیدا کرده، 
به  هــم  بـــازار،  بــه  هــم  کــه  دانشگاهى  یعنى 
جامعه و هم به تربیت متخصص توجه دارد 
گرفته است.  و هم در جامعه شبکه ای قرار 
دارد.  توجه  اینها  همه  به  امــروزه  دانشگاه، 
نیست  قبلى  دانشگاه  آن  معنا دیگر  این  به 
که دیوارهایش بتواند آن را از محیط بیرون، 
کند. این دانشگاه، در هر لحظه با  تفکیک 
دیگر  نهادهای  با  و  جامعه  دیگر  نهادهای 
بومى  دانشگاه  هم  دارد.  ارتباط  جهان،  در 
باید  هم  اســت.  جهانى  دانشگاه  هم  است 
مهارت ها را باال ببرد، هم باید تولید علم را 
ارتقا بخشد و هم به باال بردن نشاط، امید و 

کند.  سرمایه اجتماعى توجه 
دانشگاه  از  مختصات  و  تعریف  این  گر  ا
نومید،  دانشگاه  نمى توانیم  بپذیریم،  را 
دانشگاه  اجتماعى،  سرمایه  فاقد  دانشگاه 
بـــا هــمــبــســتــگــى هــای ضــعــیــف اجــتــمــاعــى و 
دانشگاهى،  شــهــرونــدی  تربیت  از  دور  بــه 
ــوان در  ــات ن غ از نــقــش هــای ارتــبــاطــى و  ــار فـ
)اســتــاد،  خــودش  اعــضــای  اجتماعى کردن 
م ؤثر  نــقــش  دارای  را  کــارمــنــد(  و  دانــشــجــو 

بدانیم.
جایگاه  اهمیت  بــه  تعریف،  ایــن  بــا  گــر  ا
دانشگاهیان  وقت  آن  بردیم،  پی  دانشگاه 



97

 
به نظرم یکی 

از ضعف ها این 
که افراد  است 
اهل فعالیت و 
کنش فرهنگی 

اجتماعی، هنری 
و سیاسی، صرفًا 

نقش اداری و 
سازمانی حداقلی 

خودشان را در 
دانشگاه ایفا 

می کنند و بخش 
بزرگی از نقش 

خود را از دانشگاه 
بیرون می برند.

برای  بهانه ای،  و  ابــزار  هر  مى شود.  نزدیک  استاد  به  دانشجو  مى شوند،  نزدیک  هم  به 
سبک های  تقویت  و  آئین ها  دانشگاه،  به  ورود  یا  غ التحصیلى  فار جشن های  مثال  برگزاری 
کار مى رود تا نقش های فرهنگى، اجتماعى و سیاسى اعضای همان  زندگى دانشجویی به 
که اهل هنر، اهل ورزش، اهل  گذار شود. یعنى آنهایی  دانشگاه تقویت و به خود دانشگاه وا
خودشان  خانه  مثل  کنند  احساس  هستند،  بیرونى  یا  اجتماعى  کنش  هر  اهل  و  سیاست 
و مى تواند  افزودنى دارد  برای دانشگاه،  اینها  به نظرم  دارند.  فعالیت  امکان  در دانشگاه، 

کند.  دانشگاه را به جامعه دانشمندان تبدیل 

دانشگاه    اصلی  رسالت های  با  ابعاد  این  در  فرهنگ  مقوله  شما،  اعتقاد  به  پس 

ازجمله تولید علم و آموزش، ارتباط مستحکمی پیدا می کند؟

که دانشگاه باید نهایتا دانش و مهارت را افزایش دهد ولى آن دانش و مهارت  درست است 
کنش  که افراد اهل فعالیت و  در خأل به وجود نمى آید. به نظرم یکى از ضعف ها این است 
فرهنگى اجتماعى، هنری و سیاسى، صرفًا نقش اداری و سازمانى حداقلى خودشان را در 
دانشگاه ایفا مى کنند و بخش بزرگى از نقش خود را از دانشگاه بیرون مى برند. به این دلیل 

که عمال زمینه اقبال و استقبال از این نقش ها در دانشگاه وجود ندارد.
درنظر  امتیازات  جزو  اینها  باید  نظرم  به  کرد،  مى توان  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
کنشگری را دارد در آئین نامه ها و مقررات،  ع  که در دانشگاه، این نو کسى  گرفته شود و برای 
کارمند اعمال  گروه استاد، دانشجو و  امتیازات دانشگاهى تعریف شود و این برای هر سه 
گر کسى اقدام خیرخواهانه انجام مى دهد و در جامعه مدنى فعالیت  شود. یعنى معلوم باشد ا
در  تمایزش  وجــوه  و  مثبت  ویژگى های  جزء  این  و  است  مدنى  حــوزه  فعاالن  جزء  مى کند، 
دانشگاه، تلقى شود، نه اینکه برعکس جزء ویژگى های منفى اش محسوب شود. یعنى االن 
که فقط خوب درس مى خواند و خوب درس مى خواند،  دانشجوی خوب، دانشجویی است 
که خوب نمره مى گیرد نه اینکه خوب دانش مى آموزد. به نظرم مساله اینست  به این معنا 
را  کنیم، جایگاه متعالى تر فرهنگ  را تعریف  ابتدا بتوانیم نقش های جدید دانشگاه  که در 
بیابیم و سپس جایگاه متعالى تر فرهنگ را هم در امر آموزش، هم در پژوهش و هم در امور 
کنیم. غفلت از نقش روشنگرانه و روشنفکرانه دانشگاه، نقش اجتماعى و  اجرایی سرشکن 
سیاسى دانشگاه و حتى غفلت از نقش اقتصادی دانشگاه، یک محیط منزوی یا یک محیط 
اداری از مقام دانشگاه پدید مى آورد که طبیعتا استادان آن فقط به دنبال ارتقا، کارمندان آن 
کالس های درس به دنبال نمره هستند و این همان  منزوی تر و دانشجویان فقط و فقط در 
تبدیل  بروکراتیک  دانشگاه  به  کمیت زده  دانشگاه  است.  کمیت زده  دانشگاه  اصطالح  به 
فرهنگى-  نقش های  از  بیشتر  هرچه  که  است  دانشگاهى  بروکراتیک،  دانشگاه  و  مى شود 

اجتماعى خود دور مى شود. ▪





با آثاری از 

دکتر مسعود بهار 

دکتر نعمت اهلل فاضلی 

مهندس علی ماهرالنقش 

افسانه پورنقشبند 





دانشگاه همواره به عنوان یک نهاد علمى و فرهنگى جایگاه ممتازی در جوامع 
ایران نیز دانشگاه حریم فرهنگ و  بشری داشته است و به همین منوال، در 
کنان هر شهر  علم محسوب مى شود. استاد و دانشجو حرمت مقام دارند و سا
بوده  ایــن  جامعه  عمومى  دریافت  مى کنند.  افتخار  آن  به  دانشگاه  صاحب 
کم بر دانشگاه، حضور دانشگاهیان در یک  که به لحاظ هنجارهای حا است 
منطقه به بهبود فرهنگ عمومى، حرکت به سوی فضیلت های مدنى، ارتقای 
کمک  منش های انسانى و الجرم پیشرفت های علمى و توسعه ای آن جامعه 
احــداث  بــرای  شهر  هر  سیاسى  زمــامــداران  همواره  سبب،  همین  به  و  مى کند 
گذر زمان  دانشگاهى در حوزه فعالیت خود اصرار مى ورزیده اند. با این همه، در 
پس  و  نارضایتى  اعــالم  سپس  نقد،  تدریج  به  و  فروخفته  عمومى  شعف  ایــن 
کرده است. این شیب  کارکرد دانشگاه رواج پیدا  آن گاه پرخاش و تندخویی به 

دکتر مسعود هبار
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعیت اصفهان
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شاید بتوان با 
تحلیل عوامل 
موثر بر ظهور و 
رشد دانشگاه، 
بررسی اهداف 
مترتب بر 
تاسیس آن و 
مداقه درتناسب 
برنامه های 
اجرایی برای 
تحصیل این 
اهداف، ارزیابی 
عادالنه تر و 
واقع بینانه تری از 
عملکرد دانشگاه 
گذر زمان ارائه  در 
داد. 

حرکت از تقدیس دانشگاه تا هجمه بر آن در سالهای اخیر عیان تر شده و مدت های مدیدی 
کسوت های دولتى، سیاسى، روحانى، تولیدکننده، مصرف کننده،  که افراد مختلف در  است 
گرچه به  گشوده اند. این افراد ا استاد، دانشجو و حتى متولیان دانشگاهى زبان به شکایت 
لحاظ جایگاه اجتماعى متکثرند ولى در دو ویژگى مشترکند، نخست اینکه در انجام وظایف 
روی  دانشگاه  سرزنش  به  ناتوانى  این  استتار  بــرای  شاید  و  بوده اند  کام  نا خود  تعهدات  و 
که قادر است بار وظیفه بر جای-  آورده اند، دوم آنکه دانشگاه را صاحب معجزه ای مى دانند 
که چنین ظرفیتى در دانشگاه وجود ندارد، همه آنها به یک  کشد. از آنجا مانده آنها را بدوش 
و  بوده است. روحانیون  ایفای نقش خود عاجز  که دانشگاه در  ذهنیت مشترک رسیده اند 
کم توجهى دانشگاه به باورهای دینى و اشاعه مدرنیته در دانشگاه را انحراف  دین مداران، 
در مسیر مى دانند. بعضى از آنها به صراحت و بعضى در لفافه، به همبستگى رواج فساد با 
کرده اند و برخى نیز سست شدن اعتقاد دینى جوانان را با اشتغال  گسترش دانشگاه ها اشاره 
اقتصادی  برنامه های  در  پیشرفت  عدم  دولتمردان،  دانسته اند.  مترادف  آنها  دانشجویی 
مدیران  و  سیاسیون  مى کنند،  مربوط  دانشگاهیان  بی توجهى  و  کم کاری  به  را  اجتماعى  و 
منطقه ای، اعتقادی به توانایی های علمى و تکنیکى دانشگاهیان ندارند و آنها را تئوری زده 
کارآمد در نظر مى گیرند، صنعتگران و کشاورزان، دانشگاه را در حل معضالت خود منفعل و  و نا
بی عرضه مى انگارند؛ دانشجویان، آینده خود را برباد رفته مى بینند و اساتید خود را به لحاظ 
کسب ثروت و حرمت اجتماعى ورشکسته مى پندارند. به این ترتیب هر کسى که به ظن اولیه 
خود یار دانشگاه شده بود، از این وضعیت دلسرد مى شود و زبان به شکوه مى گشاید. در ادامه 
این رنجش مزمن، بر اساس یک سنت رایج فرهنگى در جوامع انسانى و بخصوص جامعه 
که به قضاوت  گرفته است  ایرانى، یک ثنویت فکری سطحى و بدون منطق نظری شکل 
کشور ارزیابی  گروهى دانشگاه را منبع توسعه  کلى در مورد دانشگاه مى پردازد. حاصل اینکه، 
کشور عقیم  توسعه  را در حیطه  دانشگاه  اصوال  آنها،  و معارضان  )دانشگاه خوب(  مى کنند 
برای  تقابل دو غایت خوب و بد  بر  این دوآلیسم مبتنى  کنون  تا مى پندارند )دانشگاه بد(. 
بیرونى  تاثیرگذاری مولفه های متعدد  که به دلیل  نبوده است چرا  کارساز  گفتمان دانشگاه 
انصاف  و  به مقصود نمى رساند  را  ما  اداره دانشگاه، داوری مطلق انگارانه  روند  بر  و داخلى 
کنیم. به شرط قبول این  که در این نوع ارزیابی از منطق متغیر پیوسته پیروی  حکم مى کند 
روش نقد، شاید بتوان با تحلیل عوامل موثر بر ظهور و رشد دانشگاه، بررسى اهداف مترتب 
ارزیابی  اهــداف،  این  تحصیل  بــرای  اجرایی  برنامه های  درتناسب  مداقه  و  آن  تاسیس  بر 

گذر زمان ارائه داد.  عادالنه تر و واقع بینانه تری از عملکرد دانشگاه در 

سیر تاریخی تاسیس دانشگاه در جهان 
تا نظام مند شدن دانشگاه در دوره روشنگری، اساس  کادمیای افالطونى  آ از زمان تشکیل 
پس  بــود.  گاهى  آ ترویج  بــرای  هستى شناسى  و  نظری  مباحث  تفسیر  علمى  مجامع  کارکرد 
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در این شرایط 

متحول شده 
اجتماعی، 
سیاسی و 

اقتصادی، 
گرایش به داشتن 

دانشگاه هایی 
با ماموریت 

توسعه منطقه ای 
)دانشگاه نسل 

چهارم( مورد 
گرفت تا  توجه قرار 
دانشگاه بتواند در 

توسعه اجتماعی 
و اقتصادی 

پیرامونی خود 
تاثیر بگذارد.

یافت  نضج  فایده محوری  فلسفه  تجربه گرایی،  سپس  و  عقل گرایی  رونــق  و  رنسانس  از 
لیبرالیسم و تثبیت  که این دو پدیدۀ مقارن، سرآغازی بر ظهور  کرد  و تکنولوژی رواج پیدا 
به عنوان  دانشگاه  شد  باعث  وضعیتى  چنین  بودند.  غرب  دنیای  در  سرمایه داری  سیستم 
گیرد. در این مرحله، دولت ها نیازهای  نهاد تولیدکننده علم در خدمت دولت های ملى قرار 
تا آنها نیروهای ماهر برای صنعت و تولید تربیت نمایند  مالى دانشگاه را برآورده مى کردند 
)دانشگاه های نسل اول و دوم(. این هدفمند شدن فعالیت های دانشگاهى در جهت بهبود 
کسب ثروت باعث تقسیم بندی علم به دو شاخه علم محض )معرفت علمى( و علم  تولید و 
که اولى به کشف قوانین طبیعت و دومى به ساخت  کاربردی )تکنولوژی( در قرن بیستم شد 
بر  علمى  معرفت  هنوز  وجــود،  این  با  مى پرداخت.  )تکنولوژی(  تولید  برای  مفید  ابزارهای 
تکنولوژی تقدم داشت و تکنولوژی بدون شناخت علمى فقط یک مهارت به حساب مى آمد 
گیری تفکرات پسامدرن  التفاتى نداشتند. در اواخر قرن بیستم، با فرا که دانشگاه ها به آن 
و ظهور اقتصاد نئولیبرالیستى، این رابطه معکوس شد و تکنولوژی بر معرفت علمى پیشى 
کشف حقایق علمى، بسط تکنولوژی برای تولید ثروت، ارزش افزوده  گرفت. با تنزل مرتبت 
کارایی علم و تولید شد )دانشگاه های نسل سوم(. همراه با این تحوالت  ک  کارآفرینى، مال و 
الکترونیک و تکنولوژی  انقالب  بروز پدیده هایی مانند  در ساحت علم و دانشگاه، به یمن 
به  عمومى  دسترسى  برکت  به  و  شد  دگرگون  انسانى  جوامع  ساختار  ارتباطات،  و  اطالعات 
گیر شدن اینترنت، فلسفه پسامدرن در تمام جریان های اجتماعى مانند  این امکانات و فرا
کرد. دیدگاه اصلى این تفکر، مخالفت  اقتصاد، هنر، جامعه شناسى، فلسفه و ادبیات نفوذ 
کالن نگر بر جامعه و ترویج نسبیت در اصول اخالقى بود. نفى دولت متمرکز  با تئوری های 
بر  تکیه  با  متمرکز  برنامه ریزى  با  مخالفت  عقل گرایی،  نفى  ملى،  هویت  سمبل  به عنوان 
متخصصان، مخالفت با رشد اقتصادى به بهاى ویرانى محیط زیست، مخالفت با نظارت 
پیامدهای  از  را مى توان  اخالقى  آموزه های  در  کیت  ایجاد شکا البته  و  تولید  بر  بوروکراتیک 
اقتصادی،  و  اجتماعى، سیاسى  این شرایط متحول شده  در  دانست.  پسامدرنیسم  طبیعى 
گرایش به داشتن دانشگاه هایی با ماموریت توسعه منطقه ای )دانشگاه نسل چهارم( مورد 
توجه قرار گرفت تا دانشگاه بتواند در توسعه اجتماعى و اقتصادی پیرامونى خود تاثیر بگذارد.

سیر تاریخی تاسیس دانشگاه در ایران
علم  در  ایرانیان  توجه  قابل  پیشرفت های  دارد.  دیرینه  قدمت  علم  به  ایرانیان  توجه 
ریاضى  رواج طب، نجوم،  کشف سرزمین های دیگر در عصر هخامنشییان،  برای  جغرافیا 
و عقیده های خاص فلسفى ایرانى مانند »حکمت خسروانى« یا فلسفۀ رایج میان مانویان، 
که تفکر  کى از آن است  اعتقادات زردشتیان و تاسیس جندی شاپور در زمان ساسانیان حا
به تدریج  ایــران،  در  اسالمى  تمدن  ظهور  با  اســت.  داشته  رواج  ایرانیان  بین  در  مطالعه  و 
رونق  و  فارسى  ادبیات  شکوفایی  شد.  برگردانده  عربی  به  سریانى  و  پهلوی  از  علمى  زبان 
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وجه تمایز 
تشکیل دانشگاه 
در ایران و غرب 
که در  این بود 
اروپا علم و 
عالمان چنان 
قدرتی داشتند 
که حکومت ها 
مجبور به حمایت 
از آنها می شدند 
درحالی که 
پیشرفت علم 
در ایران زمانی 
که  اوج می گرفت 
کمان به دالیل  حا
متفاوت به ترویج 
آن می پرداختند. 
چنین روندی 
به دولت ها این 
اجازه را می داد 
که در مقابل 
حمایت های 
کز  خود از مرا
علمی و آموزشی، 
از آنها توقع 
تابعیت پذیری 
داشته باشند. 

به همت خواجه  نظامیه  تاسیس مدارس  زمان سامانیان،  در  و طب  فلسفى  کز علمى،  مرا
کز علمى ربع رشیدی در زمان ایلخانیان، تشکیل  نظام الملک در عهد سلجوقیان، بنیاد مرا
مکتب خانه ها و مدارس دینى در زمان صفویه، تاسیس دارالفنون در زمان قاجاریه و تشکیل 
که برای تثبیت دانشگاه در  اولین دانشگاه مدرن به زمان حکومت پهلوی نشان مى دهد 

جامعه ایرانى، یک سیر تاریخى طوالنى طى شده است.
و عالمان چنان  اروپــا علم  در  که  بود  این  و غرب  ایــران  در  تمایز تشکیل دانشگاه  وجه 
آنها مى شدند درحالى که پیشرفت علم  از  به حمایت  که حکومت ها مجبور  قدرتى داشتند 
مى پرداختند.  آن  ترویج  به  متفاوت  دالیل  به  کمان  حا که  مى گرفت  اوج  زمانى  ایــران  در 
کز علمى و  که در مقابل حمایت های خود از مرا چنین روندی به دولت ها این اجازه را مى داد 
آموزشى، از آنها توقع تابعیت پذیری داشته باشند. به همین منوال، از زمان تاسیس دانشگاه 
با هدف تربیت نیروی ماهر جهت مدرن سازی جامعه و پیشرفت صنعتى، اعزام  ایران  در 
غ التحصیالن دانشگاه های اروپایی و آمریکایی آشنا شده  ج نیز باب شد و فار دانشجو به خار
باعث  اتفاق  این  کردند.  کار  به  کشور شروع  با مفاهیم فرهنگ مدرنیته، در دانشگاه های 
که حکومت وقت از آن راضى نبود.  بروز یک جریان آزادی خواهى در دانشگاه شد، پدیده ای 
کرد و دانشگاه به عنوان  کم، از دانشگاه به جامعه سرایت  این افکار مخالفت با وضعیت حا
پرچم دار خواهان تحوالت سیاسى بین مردم رسمیت یافت. علیرغم موفقیت نسبى دانشگاه 
در آشکارسازی نقاط ضعف حکومت و ایجاد جریان تحول خواهى در جامعه، دانشگاهیان 
هرگز به شرایط پس از تحول فکر نکردند و اصوال الگویی برای تغییرات اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادی نداشتند. آنها تکنوکرات های ناراضى از وضع موجود بودند ولى به لحاظ ضعف 
در نظریه پردازی و نداشتن درک مناسب از جریانات واقعى جامعه، دیدگاه یا برنامه ای برای 
اصالح امور در زمان پس از انقالب اسالمى ایران ارائه نکردند. به همین دلیل، به جای آن که 
کشور نقشى داشته باشد، دانشگاهیان  دانشگاه در بازسازی فرهنگى، اقتصادی و سیاسى 
کشور به سیاق قبل از انقالب  که به شرایط پیشرفت  گروهى  به چند دسته تقسیم شدند. 
وفادار بودند، مغضوب و رانده شدند و یا به تبعید خودخواسته مبادرت نمودند.گروهى دیگر 
که اصواًل دانشگاهى بودن را به عنوان یک حرفه شریف پذیرفته بودند و مسئولیتى برای 
خود در مقابل تحوالت اجتماعى احساس نمى کردند، در خلوت خود باقى ماندند تا تحت 
که باجریان انقالب همسوتر بودند،  گروه آخر  کار دهند.  مقررات و بخشنامه های جدید ادامه 
آموزشى و پژوهشى  برنامه های جدید  از نقش دانشگاه، به تدوین  در جهت تعریف جدید 
یا فرهنگى پرداختند اما به دلیل اینکه از تحلیل روابط متقابل علم، دانشگاه و توسعه در 
کسب نکردند و  چارچوب اجتماعى عاجز بودند یا اصوال آن را الزم نمى دانستند، موفقیتى 
کم شدن میل  با حا کردند.  اتهام برنامه ریزی غلط، ترک مسند  در دوران میانه انقالب به 
کشور، تکنوکرات های دیگری در دانشگاه و جامعه به برنامه ریزی  به پیشرفت و آبادانى در 
به  را  خود  جایگاه  و  گرفتند  قرار  هجمه  مورد  نشد،  حاصل  مقصود  باز  چون  که  پرداختند 
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دانشگاهیان 
با اشتغال به 
تخصص های 

جزئی، از 
گاهی های  آ

عمومی صرفنظر 
کرده اند، آزادی 
عمل در حیطه 

پژوهش خود را 
به سرمایه گذاران 

دولتی و خصوصی 
فروخته اند 
و صد البته 

رضایت مشتریان 
متمول خود را بر 

تعلیم و تربیت 
دانشجویان 

ارجحیت داده اند.

کنند و این روند همچنان ادامه دارد.آنچه در این تغییر  گروه های بعدی دادند تا اصالح امور 
گروه قبلى به میدان  گروه اخیر با نقد برنامه های  نسل برنامه ریزان، مشترک بود اینکه هر 
که رخدادهای سیاسى و اجتماعى نسبت به  کند. از آنجا آمد، بی آنکه برنامه جدیدی عرضه 
جریانات فکری تاثیر بیشتری در این جابجایی ها داشته اند، بطور آشکار سیاست ورزی در 
دانشگاه همواره بر اندیشه محوری مسلط بوده و همان تفکرات قبلى با بیان های متفاوت 

باز نشر شده است.

وضعیت حاضر
از بازخوانى مختصر تاریخچه شکل گیری نسل های مختلف دانشگاهى در دنیا، شاید بتوان 
گاهى و دانایی محوری  چنین استنباط کرد که در مسیر این تحوالت، گرایش دانشگاهیان از آ
به سودآوری بیشتر شده است. در این دگردیسى تدریجى، فرایندهای حصول ثروت و قدرت 
کسب فضایل انسانى مانند تعهد به حقیقت جویی، اخالص، اتحاد جمعى، راستگویی،  بر 
گرفته است. دانشگاهیان با اشتغال به تخصص های  خردورزی و مسئولیت پذیری پیشى 
را به  آزادی عمل در حیطه پژوهش خود  کرده اند،  گاهى های عمومى صرفنظر  آ از  جزئى، 
سرمایه گذاران دولتى و خصوصى فروخته اند و صد البته رضایت مشتریان متمول خود را بر 
که توسعه  تعلیم و تربیت دانشجویان ارجحیت داده اند. از طرف دیگر، نمى توان انکار نمود 
کارآفرینى و پرداختن به توسعه پیرامونى تاثیر شگرفى در بهبود معیشت مردم،  تکنولوژی، 
افزایش شاخص های سالمتى، توسعه ارتباطات جمعى، اشتغال و بهره مندی از نعمت های 

کردن از آنها ممکن نیست. که صرفنظر  زندگى داشته است 
در ایران قدیم و معاصر، همواره دین و دولت دو نیروی مسلط بر جوامع علمى بوده اند. در 
که در آن فیلسوفان و عالمان  کمان حوزه های دانشى را حمایت مى کردند  گذشته، حا عهد 
فضلیت های  به  پرداختن  و  دین مداری  طبعا  و  مى  پرداختند  تحقیق  و  تدریس  به  دینى 
با  مدرن  دانشگاه  که  گذشته  سال  هشتاد  در  بود.  علمى  مجامع  اصلى  اهــداف  از  اخالقى 
دولت  نقش  شد،  تاسیس  مدنى  پیشرفت های  به  نیل  هدف  با  و  غرب  از  نسخه برداری 
غ از قضاوت در مورد تاثیر مثبت یا منفى تاسیس  برجسته و تاثیر دین بر آن کاهش یافت. فار
دانشگاه در ایران، باید به یک نکته اساسى توجه نمود و آن اینکه دانشگاه در غرب با تاثیر 
از جریان عصر روشنگری برای حذف تفکر دینى و تسلط عقالنیت و تجربه گرایی در جامعه، 
کرد و اهداف خود را ترسیم نمود حال آنکه در ایران،  با دیدگاهى اجتماعى شرایط را تحلیل 
با  از غرب، دانشگاه  بدون تحولى در تفکر غالب بر جامعه و صرفا بر اساس نسخه برداری 
هدف پیشرفت های عمرانى به دستور دولت تاسیس شد. در شرایط پس از انقالب، پایبندی 
اما به دلیل نفوذ تدریجى دیدگاه های مدرن  کرد  اولویت پیدا  به مبانى دینى در دانشگاه 
کشور و  و حتى پسامدرن در جامعه، اولویت دهى به پیشرفت های عمرانى و اقتصادی در 
گذشته  انتقال دین مداران از حوزه اندیشه به پهنه سیاست، تفکر دینى در دانشگاه اقتدار 



خاص،  شرایط  ایــن  در  نیافت.  بــاز  را  خــود 
قرار  هم  کنار  در  دین مداران  و  تکنوکرات ها 
برنامه  هیچ کدام  آنکه  دلیل  به  ولى  گرفتند 
کلیاتى از اهداف  مشخصى نداشتند، هر روز 
عرضه  جامعه  به  دانشگاهى  غیرمنسجم 
تجویز  را  »نباید«هایی  و  »باید«ها  و  کردند 
نبودن  روشـــن  لــحــاظ  بــه  لیکن،  نــمــودنــد. 
امکانات  نبودن  فراهم  برنامه ها،  و  اهداف 
اقتصادی،  و  سیاسى  شرایط  تاثیر  و  کافى 
ادامه  نبست.  طرفى  اشــارات  این  از  جامعه 
ــاعــث شــدکــه عــلــى رغــم تــالش  ــد ب ــ ــن رون ایـ
هــمــه جــانــبــه دانــشــگــاهــیــان در خــدمــت به 
از  اجتماعى  مختلف  گــروه هــای  جــامــعــه، 
نــداشــتــه باشند.  کــارکــرد دانــشــگــاه رضــایــت 
ناخوشایند  وضــعــیــت  ایـــن  تحلیل  گــرچــه  ا
چندان ساده نیست و بهبود وضعیت فعلى 
بررسى  شاید  ولى  مى نماید  دسترس  از  دور 
تاثیر چند عامل مهم در این آسیب اجتماعى 

کمک نماید: به روشن شدن قضیه 

1- مبالغه در تعریف نقش دانشگاه 
مــورد  دانشگاه  هــمــواره  ایــرانــى،  جامعه  در 
معلم  اســـت،  بـــوده  آمـــال  کعبه  و  احـــتـــرام 
که  شــده انــد  تلقى  مــعــجــزه گــرانــى  ــاد  اســت و 
اندیشه و  و  علم  از  بـــرخـــورداری  لــحــاظ  بــه 
مشکلى  هــر  حــل  بــه  تــوانــا  باطنى  معنویت 
انبیا  با  آنها  کــار  معنوی  لحاظ  به  هستند. 
مقایسه شده است و به لحاظ دنیوی آنها را 
مسلط به همه علوم و تکنولوژی دانسته اند. 
اجتماعى،  این شأن  از  نیز خرسند  دانشگاه 
برای راضى نگاه داشتن همگان، راهبردها و 
گسترده تعریف  کلى و  اهداف خود را چنان 
آنها  تحلیل  و  نقد  امکان  اصــوال  که  مى کند 
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دانشگاه به 

عنوان یک نهاد 
اجتماعی موظف 

به تامین نیازهای 
علمی جامعه 
است و به طور 

طبیعی معیارها 
و شاخص های 

علمی و فرهنگی 
در آن ارزش ذاتی 

دارند. در این 
گرچه  نظام پایدار، 

دانشجویان، 
کارکنان  استادان و 

کدام نقش  هر 
مشخصی ایفا 

می کنند ولی همه 
آنها به عنوان یک 

واحد پیوسته در 
برپا نگهداشتن 

ارزش های مستقر 
در دانشگاه 

تکلیفی دارند. 

در  به طور مثال،  ابزارهای در دسترس، ممکن نیست.  و  امکانات  واقعیت ها،  به  با توجه 
رونمایی   ۱395 سال  در  همزمان  بطور  که  کشور  دانشگاه های  اخیر  راهبردی  برنامه ریزی 
و  امیدوار  بصیر،  بالنده،  اسالمى،  ارزش های  به  پایبند  خدامحور،  دانشگاه ها  همه  گردید، 
آموزش  اعتالی  علوم،  همه  قلمرو  گسترش  آنها،  اصلى  اهداف  که  شده اند  معرفى  شاداب 
امید  ایجاد فضای پر  کارآفرینى،  کشور و منطقه، حرکت به سوی  و پژوهش، سرآمدی در 
کامال با تلقى جامعه از  که  و نشاط، افزایش سطح پایبندی به اصول دینى و اخالقى است 
کلى و غلو آمیز مشترک جامعه و دانشگاهیان  معجزه گری دانشگاه مطابقت دارد. این تفسیر 
حاصل  جامعه  در  موفقیتى  که  زمانى  واقعى،  شرایط  در  که  است  شده  باعث  دانشگاه  از 
گر  ا گروه های اجتماعى خود را عامل این موفقیت اعالم مى کنند ولى  از  کدام  مى شود، هر 
پیشرفتى بدست نیاید، آنها بدون اعتراف به قصور خود در انجام وظایف محوله و بر مبنای 
گرفتن  که با نادیده  همان توقع معجزه گری، به نکوهش دانشگاه مى پردازند. دانشگاه نیز 
واقعیت های موجود، اهداف بلند -پروازانه ای را به جهت راضى نگاه داشتن دولت و افکار 
عمومى اعالم نموده است چون به مقصود نمى رسد، در مقابل این هجمه ها ناتوان مى ماند 

و این همان نقطه شروع دوگانگى بین دانشگاه و جامعه است.

2- رکود اندیشه ورزی در دانشگاه 
و  است  جامعه  علمى  نیازهای  تامین  به  موظف  اجتماعى  نهاد  یک  عنوان  به  دانشگاه 
این  در  دارنــد.  ذاتى  ارزش  آن  در  فرهنگى  و  علمى  شاخص های  و  معیارها  طبیعى  به طور 
ایفا مى کنند  کدام نقش مشخصى  کارکنان هر  گرچه دانشجویان، استادان و  نظام پایدار، 
ولى همه آنها به عنوان یک واحد پیوسته در برپا نگاه داشتن ارزش های مستقر در دانشگاه 
اندیشه ورزی،  فرهنگى،  و  علمى  مفاهیم  کشف  اطــالعــات،  تحلیل  پرسش گری،  مانند 

نظریه پردازی، نوآوری و مسئولیت پذیری اجتماعى و مشارکت، تکلیفى دارند. 
و  سیاسى  اجــتــمــاعــى،  فرهنگى،  شــرایــط  تــاثــیــرگــذاری  اســـاس  بــر  اخــیــر،  ســال هــای  در 
شکل  دانــشــگــاه  در  جــدیــدی  ــاورهــای  ب دانــشــگــاه،  نهاد  بــر  ملى  و  بین المللى  اقــتــصــادی، 
ح  طر اعتقادات،  این  اساس  بر  مى کشد.  چالش  به  را  کادمیک  آ فرایندهای  که  گرفته اند 
اجتماعى  و  علمى  مباحث  برای  نظری  پشتوانه سازی  اندیشه ورزی،  و  تحلیل گری  سوال، 
منطقى  توجیه  کیفیت  از  غفلت  کمیت،  بسط  عذر  به  نمى شود،  گرفته  جدی  دانشگاه  در 
نموده،  انکار  را  کاوشگر  دانشگاهى  علم،  طریق  از  ثروت  تولید  ذوق  به  و  است  کرده  پیدا 
تولید تکنسین و تکنوکرات را مقدم مى شمارند. متولیان این عقاید، بدون تحلیل صیرورت 
این  به  مقایسه ظاهری  با یک  ایران، صرفًا  و  پیشرفته  در جوامع  دانشگاه  و  تاریخى علم 
کپی کاری، صاحب تکنولوژی شد.  که مى توان با  نتیجه گیری ساده و توده پسند رسیده اند 
که آموزش و پژوهش  آنها مفتون از پیشرفت های جوامع مترقى و ثروتمند، باور نموده اند 
و اعتنا به فضایل اخالقى و حرفه ای در دانشگاه به پایان تاریخى خود رسیده است و الزم 
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در این معارضه 
گر  فکری، ا
دانشگاه 
فرایندهای 
کادمیک خود  آ
را قربانی تفکر 
پسا مدرن تولید 
کند، به  ثروت 
کارخانه  یک 
مدرک سازی 
تبدیل خواهد شد 
که اندیشیدن، 
اخالقی بودن و 
عقالنیت در آن 
جایی نخواهد 
گر بر  داشت و ا
اصول اولیه خود 
استوار بماند، 
در زیر هجمه 
صاحبان شعار و 
سرمایه به انزوا 
خواهد رفت.

ثروت آفرینى  نظام  درآوردن  گردش  به  برای  ابــزاری  عنوان  به  دانشجویان  و  اساتید  است 
ذوق  سرزمین،  ایــن  در  روز  هر  که  نیست  بی سبب  شوند.  گرفته  کــار  به  سرمایه  سلطه  و 
دولتى،  دانشگاهى،  سخنران  هر  کالم  حــالوت  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه های  داشتن 
کام  گفتن ها،  که با این حلوا  بخش خصوصى و مصلحان اجتماعى شده است تا بقبوالنند 
اجتماع شیرین خواهد شد. چنین سطحى نگری و اظهارنظرهای بی پشتوانه مبانى نظری 
به صورت  تفکر  این  آثار  امــروزه  است.  دوانیده  ریشه  دانشگاه  و حتى  ابعاد جامعه  تمام  در 
بر  گرایش های متعدد، اصرار  به  با تجزیه رشته ها  ارتباط علوم  کاهش  بر تخصص،  کید  تا
با  دانشگاه  نقش  دانستن  هم سنگ  دانــش انــدوزی،  جای  به  دانشجویان  مهارت افزایی 
تکنسین  تولید  حد  در  دانشگاه  شان  تنزل  فنى-کاربردی،  حرفه ای-  آموزشى  موسسات 
کاربردی )که معموال آنرا با مهارت فنى اشتباه مى گیرند(، نسبى  کید بر تقدم علوم  ماهر با تا
آینده  ناامیدی درباره  دانستن اخالقیات و مسئولیت پذیری های اجتماعى و ایجاد شک و 
که در  کرده است. نشردهندگان این تفکر، به عمد فراموش مى کنند  در دانشجویان، بروز 
از دانشگاه، به منزله صرف نظر  همان جوامع پیشرفته مورد نظر، داشتن یک نسل جدید 
کردن از اهداف دانشگاه های نسل های قبلى نیست بلکه دانشگاه های نسل سوم و چهارم، 
کسب مى کنند تا بتوانند  صالحیت خود را از مرجعیت علمى دانشگاه های نسل اول و دوم 
توسعه  نیز  و  ســوم(  نسل  )دانشگاه  کارآفرینى  و  ثــروت  تولید  بــرای  را  خــود  ماموریت های 
که علیرغم  پیرامونى )دانشگاه نسل چهارم( تعریف نمایند. به این لحاظ، بی سبب نیست 
شکوفایی تکنولوژی در آن جوامع ثروتمند، جوایز نوبل علمى به همان دانشگاهیان نسل 

کالس و دانشجو وفادار مانده اند. که هنوز به آزمایشگاه و  اول و دوم تعلق مى گیرد 
کادمیک خود را قربانى تفکر پسا مدرن  گر دانشگاه فرایندهای آ در این معارضه فکری، ا
اخالقى  که اندیشیدن،  شد  خواهد  تبدیل  مدرک سازی  کارخانه  یک  به  کند،  ثروت  تولید 
گر بر اصول اولیه خود استوار بماند، در زیر  بودن و عقالنیت در آن جایی نخواهد داشت و ا

هجمه صاحبان شعار و سرمایه به انزوا خواهد رفت.

گرایی  3- رنج دانشگاه از تمرکز 
آمار  و  ارقــام  باالبردن  برای  ایــران،  در  دانشگاه  مالى  حامى  و  موسس  به عنوان  دولت ها 
برنامه های  ــرای  اجـ و  ســیــاســت گــذاری  بــر  سیطره  قصد  هــمــواره  خـــود،  دوره  پیشرفت 
اتخاذ  و  برنامه ریزی  در  را  دانشگاه  نهاد  هیچ گاه،  دولتیان  داشــتــه انــد.  را  دانشگاهى 
مى کنند.  استفاده  برنامه ها  اجرای  در  دانشگاه  اساتید  از  ولى  نمى دهند  مشارکت  تصمیم 
را  دانشگاه  نمى رسند،  خود  مطلوب  به  اجتماعى  و  اقتصادی  پیشرفت  نظر  از  چون  آنها 
کاهش  غیرکارآمد توصیف مى کنند. در نتیجه، دولت حمایت های مالى خود را از دانشگاه 
در  که  مى کند  گــذار  وا دیگر،  بنیادهای  یا  و  نهادها  به  را  پژوهشى  بودجه های  و  مى دهد 
اساس  بر  بلکه  دانشگاه،  نهاد  ک های  مال اساس  بر  نه  دانشگاهیان،  همان  بعد  مرحله 
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خط مشی 

آموزشی 
کامال  دانشگاه، 

بر برنامه ریزی 
متمرکز از باال به 

پایین استوار 
است. همیشه 

عده ای متخصص 
پیشکسوت 

بدون عنایت 
به ظرفیت های 

درونی هر 
دانشگاه، بدون 

تحلیل شرایط 
حال و آینده 

و بی توجه به 
تحوالت سریع 

علمی، اجتماعی 
و اقتصادی دنیا و 

ایران، نسخه های 
آموزشی یکسانی 

برای همه 
دانشگاه های 

کشور می پیچند 
و دانشگاه ها را 
ملزم به رعایت 

این قواعد 
می کنند.

رویکرد  عــنــوان  تحت  ترتیب،  ایــن  بــه  کنند.  پــژوهــش  دولــتــى،  مالحظات  و  صالحدید 
فنى  دانش  تولید  بنگاه های  حد  در  دانشگاه ها  پژوهشى  توان  پژوهش،  کردن  کاربردی 
به منظور  از طرف دیگر،  کرده است.  پیدا  تنزل  نیاز شرکت های دولتى و خصوصى  مورد 
مقاالت  تولید  جهانى،  سطح  در  کشور  علمى  اعتبار  کسب  در  دولت ها  نقش  دادن  نشان 
و  دانشگاهى  مرتبه  ارتــقــای  حتى  و  مى شود  تشویق  بین المللى  و  ملى  سطح  در  علمى 
گرایش پیدا مى کنند. در  ترفیع رتبه به آن متصل مى شود و اساتید به ناچار به این جهت 
درمورد  زیادی  بحث های  و  مى کند  بروز  دانشگاهیان  بین  درونى  اختالفات  مرحله،  این 
و  دانشگاه  در  یکدیگر  بر  کاربردی  یا  توسعه ای  پایه ای،  تحقیقات  از  کدام  هر  ارجحیت 
بیقوارگى  این  نمى برند چون  به جایی  راه  مباحثاتى  البته چنین  جامعه صورت مى گیرد. 
که بدون  وزارتخانه است  و  پایین دولت ها  به  باال  از  برنامه ریزی  روند تحقیقاتى حاصل 
توجه به زیرساخت ها، امکانات و قابلیت  دانشگاه ها صورت مى گیرد و به صورت انبوهى 
از مقررات پژوهشى به دانشگاه ها دیکته مى شود. در این بین، متولیان دانشگاه نیز ملزم 
وابستگى  دلیل  به  اصوال  و  هستند  وزارتخانه  از  شده  صادر  مقررات  و  قوانین  اجــرای  به 
مالى به دولت، در تعیین خط مشى پژوهشى دانشگاه نقشى ندارند. آنها برای حفظ بقای 
دانشگاه، با شبکه های صاحب قدرت مالى و سیاسى دولت عهد اخوت مى بندند تا منابع 
کنند و به این لحاظ حاضر مى شوند از استقالل هویتى خود  مالى و انسانى خود را تامین 

کنند. صرفنظر 
استوار است.  پایین  به  باال  از  برنامه ریزی متمرکز  بر  کامال  آموزشى دانشگاه،  خط مشى 
بدون  دارنــد،  دائمى  ارتباط  علوم  وزارت  با  که  پیشکسوت  متخصص  عــده ای  همیشه 
عنایت به ظرفیت های درونى هر دانشگاه، بدون تحلیل شرایط حال و آینده و بی توجه 
به تحوالت سریع علمى، اجتماعى و اقتصادی دنیا و ایران، نسخه های آموزشى یکسانى 
قواعد  ایــن  رعایت  به  ملزم  را  دانشگاه ها  و  مى پیچند  کشور  دانشگاه های  همه  بــرای 
توانمندی  و  زیرساخت ها  آزمایشگاهى،  آموزشى،  ظرفیت های  فرایند،  این  در  مى کنند. 
کوسیستم، صنعت،  ا اعضای هیئت علمى دانشگاه لحاظ نمى گردد، شرایط جغرافیایی، 
الگوی  لزوم طراحى  گرفته مى شود و  نادیده  کشاورزی، فرهنگ و هنر منطقه دانشگاهى 
گرفتن شرایط درونى و بیرونى آن انکار مى شود.  آموزشى مبتکرانه هر دانشگاه با در نظر 
اینکه همان  به دلیل  بازنگری مى شوند، ولى  برنامه ها هر ده سال یکبار  این  على الظاهر 
گاهى  البته  و  از مطالعه و نقد و تحلیل مى دانند  را بی نیاز  متخصصان پیشکسوت، خود 
متمرکز  برنامه ریزی  این  نتیجه  مى پردازند،  مهم  این  به  دیدگاه  همان  با  آنها  گردان  شا
که اعضای هیئت علمى  آموزشى طوالنى مدت )بیش از 35 سال(، به این ختم شده است 
که  کنند  ارائه  به دانشجویان خود  را  امروز همان درسهایی  باشند  ملزم  فعلى دانشگاه ها 
کرده بودند. با حرکت بر این مدار ثابت سیاست های آموزشى،  استادانشان برای آنها ارائه 
هیئت  اعضای  دهد؟  پاسخ  جامعه  تحول  حال  در  نیازهای  به  مى تواند  دانشگاه  چگونه 



110

 
دانشگاه چون 
خود اسیر 
تمرکزگرایی دولتی 
است، به همان 
اندازه از زیر 
بخش های خود 
انتظار تابعیت 
دارد. سالیان 
که  طوالنی است 
به دلیل ترس از 
آشفتگی امور، 
بی اعتمادی 
کنترل  و تحت 
داشتن اوضاع، 
اختیارات 
دانشکده ها و به 
گروه های  تبع آن، 
آموزشی در زمینه 
اداری، آموزشی و 
پژوهشی محدود 
مانده است. 

امروزی  و متحول  ارائه علوم جدید  برای  راه حلى  دانشگاه ها چه  و جوان  توانمند  علمى 
که در بعضى دانشگاه ها با قابلیت باال، اساتید  به دانشجویان دارند؟ نمى توان انکار نمود 
گیرند و چندان به سرفصل های مقرر شده  که راه خود پیش  کرده اند  این فرصت را پیدا 
منتقل  را  پیام  این  دانشجویان  به  آیا  شیوه ای  چنین  اعمال  اما  ندهند  اهمیتى  دروس 
کشور تعهد به قانون و مقررات نسبى است و بسته به شرایط مى توان  که در این  نمى کند 
که جوانان  گذاشت؟ این همان بی قیدی نسبت به تعهدات اجتماعى نیست  آن را زیر پا 
در خانواده ها با آن تعهدات وضرورت عمل به آن آشنا مى شوند، در مدارس و دانشگاه ها 
گیرند، همان  گر مورد سوال قرار  کار مى بندند و ا با آنها خو مى گیرند و در جامعه آن را به 
و  ایران است«  از زبان مسئولین دولتى شنیده اند »اینجا  بارها  که  اقامه مى کنند  را  دلیلى 

زندگى جای دیگری جریان دارد؟!!
دانشگاه چون خود اسیر تمرکزگرایی دولتى است، به همان اندازه از زیربخش های خود 
که به دلیل ترس از آشفتگى امور، بی اعتمادی و  انتظار تابعیت دارد. سالیان طوالنى است 
گروه های آموزشى در زمینه  کنترل داشتن اوضاع، اختیارات دانشکده ها و به تبع آن،  تحت 
اداری، آموزشى و پژوهشى محدود مانده است. معاونین پژوهشى و آموزشى فقط مجری 

دستورات باالدست هستند. 
غ از تــفــاوت هــای مـــاهـــوی، حــق تــصــمــیــم گــیــری و پــاســخــگــویــی در  ــار ــ دانــشــکــده هــا ف
کارهای عمرانى  کارمندی،  برنامه ریزی های تخصصى، به کارگیری نیروهای هیئت علمى و 
و روند اداری خود را ندارند و روسای دانشکده ها فقط کارهای بروکراتیک را سامان مى دهند. 
برمى شمارند،  مسئولین  اهــداف  تحقق  بــرای  ــزاری  اب را  خود  که  نیز  کارمندان  و  استادان 
که روح دانشگاه  اشتیاقى به مشارکت در امور نشان نمى دهند و به این ترتیب اتحاد جمعى 
است، آسیب مى بیند. در این میان، دانشجویان حکایت پرغصه تری دارند. آنها با داشتن 
و  اداری  مقررات  قدرتمند  روابط  شبکه  در  را  خود  اجتماعى،  و  شخصى  احتمالى  مشکالت 
کردار و منش استاد و آینده مبهم شغلى، بی پناه مى بینند. نتیجه طبیعى این روند  آموزشى، 

برای دانشجو، دلزدگى از دانشگاه است.
ح این بحث، انکار محض تمرکزگرایی یا اثبات تمرکززدایی نیست، چون  مقصود از طر
این  دغدغه  مطلوب.  نه  و  ممکن  نه  اســت،  مفروض  نه  امــری  چنین  کنونى  شرایط  در 
مدیریت  کیفیت  دانشگاهیان،  جمعى  مشارکت  از  استفاده  با  مى توان  چگونه  که  است 
درگیر  پیوسته  مدیران  توسعه گرا،  متمرکز  سیستم های  در  بخشید.  اعتال  را  دانشگاه ها 
کلى  کاری  کار هستند، آنها خود را مسئول هر اتفاق جزئى مى دانند و در هر جلسه  جزئیات 
و جزئى شرکت مى کنند و بر اساس یک قانون نانوشته دیگران را ارشاد مى کنند، بی آنکه 
در هر مراسمى سخنرانى مى کنند  زمینه مى دانند.  آن  در  از دیگران  بیشتر  باشند  مطمئن 
برنامه های  در  بازنگری  برای  فرصتى  سبب،  این  به  ندارند.  کردن  گوش  مجال  هرگز  و 
و  نهادها  با  ارتباط  منطقه ای،  مسائل  در  ورود  آتى،  برنامه های  طراحى  جاری،  یا  کالن 
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منظور از بیان 

مشکالت 
عمومی مدیریت 

دانشگاه ها 
کشور مانند  در 

مبالغه در تعریف 
نقش دانشگاه، 

رکود اندیشه ورزی 
و همچنین 

تمرکزگرایی، 
خرده گیری بر 

جامعه، دولت و یا 
مسئولین نیست، 

بلکه نقد حالی 
است از حیرانی 

دیرپای دانشگاه 
در تعریف هویت 

که از سالیان  خود 
دور به یادگار 
مانده است.

حالى که  در  نمى ماند.  باقى  برنامه ها  اجــرای  حسن  بر  نظارت  و  پیرامونى  سازمان های 
بیشتری  تاثیر  کادمیک  آ کز  مرا مدیریت  در  امور،  بر  موثر  نظارت  و  رهبری  مى رسد  به نظر 
داشته باشد. مدیران موثر با توجه به ظرفیت و توانمندی های نهاد خود و خالقیت افراد 
و  تجزیه  قدرت  و  گاهى  آ و  مهارت  تناسب  به  خود  زیردستان  به  مى کنند،  برنامه ریزی 
انکار  نمى توان  دارند.  امور نظارت  اجرای  بر حسن  و  تفویض مى کنند  تحلیل، مسئولیت 
از حوزه های علمى، فنى، مدیریتى و حل مسائل  که بعضى دانشگاه ها در بسیاری  نمود 
منطقه ای، پیشرفت های شایانى داشته اند ولى این موفقیت ها بر اساس توانمندی فردی 
در  دانشگاه  سیستم  و  آمده  بدست  خاص  زمانى  برهه های  در  مجریان  و  مدیران  بعضى 
از خودمختاری  این زمینه نقشى نداشته است. تعریف یک سیستم دانشگاهى برخوردار 
در  و  اجرایی  و  پژوهشى  آموزشى،  برنامه ریزی های  زمینه  در  قبول  قابل   )Autonomy(
کار، روند این موفقیت ها  کنار آن، نظارت دقیق و بی تعارف وزارت عتف بر حسن انجام 

کرد. را تسریع خواهد 
تعریف  در  مبالغه  مانند  کشور  در  دانشگاه ها  مدیریت  عمومى  مشکالت  بیان  از  منظور 
نقش دانشگاه، رکود اندیشه ورزی و همچنین تمرکزگرایی، خرده گیری بر جامعه، دولت و یا 
که  مسئولین نیست، بلکه نقد حالى است از حیرانى دیرپای دانشگاه در تعریف هویت خود 
کهنه به  از سالیان دور به یادگار مانده است. بطور بدیهى، توقعى نیست این پریشان حالى 
گیرد،  کوتاه مدت التیام  گروهى یا سازمانى در  مرهم قانونى یا آئین نامه ای صادره از فردی، 
کار باشد  یا بر اساس عقیده متفکران رسمى و غیررسمى دانشگاهى تحوالت بنیادین چاره 
که در عمل بردارند. بلکه، به اعتبار رابطه علت  گامى  گفتند و نوشتند و دریغ از  که سالها 
و معلولى بین پدیده های اجتماعى، تبیین شرایط موجود مى تواند در شناخت معضالت و 
کارساز باشد. در این مسیر، مقصود اصلى قرار  اتخاذ تصمیم های مناسب برای بهبود اوضاع 
کدام از مفردات دانشگاه در جایگاه طبیعى خود است تا دانشگاه با تعریفى تازه، بر  گرفتن هر 
کند. به این سبب، شاید بازبینى مؤلفه های اصلى دانشگاه در  مدار معقول خود طى طریق 

کمک نماید:  رسیدن به این مطلوب 

1- احیای اخالق:
تربیت  آن  مــامــوریــت  کــه  هستند  دانــشــگــاه  نــهــاد  اصــلــى  نشانه  دو  عقالنیت  و  معنویت 
پیشرفت  در  موثر  نوشتن،  و  گفتن  سخن  در  توانا  تحلیل گر،  خردمند،  دانا،  انسان های 
گر روابط متقابل مدیریت، استاد،  جامعه و اخالق محور است. در این نهاِد سازمان یافته ا
کارمند به درستى تبیین و تعریف شود، مشترکات اخالقى افزایش خواهد یافت  دانشجو و 
دانشگاه  در  رفتاری  الگوی  یک  به عنوان  مقابل  طرف  حقوق  رعایت  بر  مبتنى  ارتباط  و 
مشارکت،  مسئولیت پذیری،  انتظار  خود  اعضای  از  که  دانشگاهى  شد.  خواهد  نهادینه 
آنها  مــادی  و  معنوی  ارتــقــای  به  نسبت  نمى تواند  دارد،  اخــالص  و  امــانــت داری  تعهد، 
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خوابیده در باد 
گذشته،  افتخارات 
هر روز پدری برای 
هر رشته علمی 
معرفی می شود 
ولی هیچ جریان 
علمی پدید 
نمی آید، مفاهیم 
و تئوری های 
جدید خلق 
نمی شود و جامعه 
هنوز منتظر حل 
مشکالت مانده 
بر زمین است. 

ایجاد  آنها  برای  عاطفى  آزردگى  پایین  به  باال  از  دیوان ساالرانه  روابط  در  باشد،  بی توجه 
نماید، اقتدار افراد را بر مشارکت عمومى ترجیح دهد، علیرغم اعمال فرایند ارزیابی برای 
نصیحت گویی های  و  بداند  معاف  زدن  محک  از  را  مدیریت  کارمند،  و  استاد  دانشجو، 
رعایت  درست کاری،  بر  مبتنى  انسانى  روابــط  استحکام  جایگزین  را  غیررسمى  و  رسمى 
احیای  به  موظف  نیز  دانشگاهیان  درمقابل،  نماید.  صمیمى  و  فروتنانه  رفتار  انصاف، 
بطور  هستند.  جامعه  و  دانشگاه  در  حرفه ای  اخالق  رعایت  و  خود  درونــى  فضیلت های 
این  به  برخى  شاید  اســت.  کارساز  و  لذت بخش  دانشگاهى  چنین  در  کارکردن  بدیهى، 
نگرش اخالق مدارانه در دانشگاه خرده بگیرند و آن را غیرواقع بینانه و آرمان گرایانه تفسیر 
آرمان ها و تالش در  این  یادآوری  از  بر اخالق، غیر  زمانه تسلط سرمایه  این  اما در  نمایند 
جهت تحقق آنها چیزی برای ما باقى مانده است؟ در این دوران هجوم تجارت و ثروت 
که فرهنگ و هنجارهای دانشگاه را  به انسانیت و معنویت، تنها تمسک به اخالق است 

گریزی از آن نیست. نجات خواهد داد و 

2- باز خوانی نقش دانشگاه
دنیا  در  گسترده ای  علمى  و  اجتماعى  تحوالت  ایران،  در  دانشگاه  ساله  هشتاد  عمر  طى 
را  تحوالت  زمانى،  فرجه  این  در  دنیا  مهم  دانشگاه های  است.  پیوسته  ع  وقو به  کشور  و 
کرده اند.  کرده و با توجه به قابلیت ها و امکانات، رسالت جدیدی برای خود تعریف  رصد 
کرده است  پیدا  بین رشته ای سوق  به علوم  گروه های تخصصى رشته ای  از  آنها  عملکرد 
کنند، از تحقیقات انفرادی در یک حوزه تخصصى  تا مسائل پیچیده دنیای جدید را حل 
در  محققین  ارتباط  آورده انـــد.  روی  مختلف  دیسپلین های  بین  پژوهشى  همکاری  به 
گسترش یافته است، تعداد نویسندگان مقاالت معتبر  حوزه های مختلف علمى به شدت 
که از محققین حوزه های مختلف علمى هستند و دیگر  علمى به بیش از ۱0 نفر رسیده است 
نمى نویسد.  تکنولوژیکى  و  علمى  نوین  مباحث  مورد  در  مستقلى  کتاب  تنهایی  به  کسى 
رشته های  همان  هنوز  است.  بوده  کند  بسیار  ایران  دانشگاهى  جامعه  در  تحوالت،  این 
کار خود ادامه مى دهند و حتى در بسیاری موارد به برکت  تخصصى قدیمى بدون تغییر به 
هم  جزئى تر  گرایش های  به  آنها  وزارتخانه،  در  تصمیم ساز  پیشکسوتان  همان  حضور 
تجزیه شده اند. برجسته شدن نقش تخصصى اعضای هیئت علمى، حس همکاری بین 
کاهش داده است و به این ترتیب پژوهش های بین رشته ای رونق ندارد. خوابیده  آنها را 
در باد افتخارات گذشته، هر روز پدری برای هر رشته علمى معرفى مى شود ولى هیچ جریان 
علمى پدید نمى آید، مفاهیم و تئوری های جدید خلق نمى شود و جامعه هنوز منتظر حل 
مبالغه  از  دور  به  دانشگاه  که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید  است.  زمین  بر  مانده  مشکالت 
ارزیابی  یک  کند.  بازتعریف  امــروزی،  متحول شده  جامعه  در  را  خود  نقش  کلى گویی،  و 
که چه توانمندی ها و ضعف های ساختاری، علمى و انسانى در  اجمالى نشان خواهد داد 



ضمن  بتوان  که  دارد  وجود  دانشگاهى  هر 
جــاری،  تحصیلى  رشته های  در  بازنگری 
میان رشته ای  جدید  رشته های  ایجاد  به 
دربرگیرنده  پژوهشى  هسته های  تشکیل  و 
ــا مــرتــبــط،  ــ دیــســیــپــلــیــن هــای مــخــتــلــف ام
است  دانشگاه  وظیفه  این  نمود.  مبادرت 
رابطه  کادمیک،  آ شرایط  حفظ  ضمن  که 
نماید  تحلیل  را  تکنولوژی  و  علم  جامعه، 
را  خود  درونــى،  قابلیت های  اقتضای  به  و 
را  آن  تــوان  دانشگاهى  چنین  کند.  روز  به 
منطقه ای  مختلف  عرصه های  در  که  دارد 

و ملى، نقش آفرینى نماید.

3- مطالبه خود مختاری دانشگاه
مولفه  دو  ــــداری  ارزش م و  عقالنیت  چه  گــر  ا
اما  اصلى نهاد دانشگاه محسوب مى شوند، 
برای  نیز  جامعه  مقابل  در  مسئولیت پذیری 
استمرار توسعه پایدار در جامعه ضرورت غیر 
است  موظف  دانشگاه  اســت.  انکاری  قابل 
و همچنین  امروز  واقعیت های  با تشخیص 
پیش بینى تحوالت آینده، انعطاف پذیری از 
خود نشان داده و با تکامل و به روز شدن خود 
در قالب همان معیارها و هنجارهای عقالنى 
و  ســازنــده  نیروی  یک  به عنوان  اخــالقــى،  و 
گون جامعه  مسئولیت پذیر با بخش های گونا
دستیابی  برای  باشد.  داشته  سازنده  تعامل 
دانشگاهیان  برخورداری  آرمانى،  چنین  به 
از  دانــشــگــاه  بهره مندی  و  علمى  آزادی  از 
استقالل، شروط الزم هستند. در این بحث، 
دانشگاه  بی قید  و  مطلق  استقالل  و  آزادی 
مورد نظر نیست بلکه منظور از خود مختاری، 
آزادی عمل دانشگاه در تعریف هویت خود و 
انجام وظایف مترتب بر آن است. دانشگاه 

در  را  خود  مسئولیت های  نمى تواند  دولــت،  به  مالى  وابستگى  به دلیل 
و  ملى  اقتصاد  تــوان  افزایش  کشور،  سیاسى  نظام  کلى  اهــداف  بــرآورد 
اما داشتن اختیار در تعیین  کشور نادیده بگیرد  توسعه مناطق مختلف 
اهداف آموزشى، تصمیم گیری در مورد رشته های تحصیلى و موضوعات 
درسى، گزینش استادان، تعیین خط مشى پژوهشى، مبادالت بین المللى 
پیرامونى،  مشکالت  برای  حل  راه  ارائــه  و  تشخیص  در  اولویت بندی  و 
برای افزایش راندمان عملکرد درونى و بیرونى دانشگاه ضروری است. 
منابع  و  زیرساخت ها  و  امکانات  به  توجه  با  این شرایط، دانشگاه ها  در 
نیروی انسانى و علمى خود، با رصدکردن واقعیت های موجود و در نظر 
گرفتن چالش های پیش رو، برنامه ریزی دقیق، مبتکرانه و منحصر به 
منطقه ای،  مشارکت های  پژوهش،  آمــوزش،  کیفیت  بهبود  در  فــردی 
باید  خود مختاری،  ایــن  مقابل  در  ــت.  داش خواهند  بین المللى  و  ملى 
مسئولیت پذیری دانشگاه در مقابل عملکرد خود نیز افزایش یابد. در این 
مرحله، دولت موظف است بر کیفیت آموزشى، پژوهشى، انسجام علمى، 
همکاری با منطقه پیرامونى، بخش های اقتصادی و مراودات بین المللى 
دانشگاه نظارت نماید و به ارزیابی دوره ای از توانمندی دانشگاه بپردازد. 
این نظارت و ارزشیابی، ممکن است از طریق یک هیئت منتخب از بین 
ج از  بخش های فرهنگى، اقتصادی، مدیریتى، آموزشى و پژوهشى خار
دانشگاه و با رهبری وزارت عتف صورت گیرد تا با مشخص نمودن نقاط 
قوت و ضعف برنامه ریزی و مدیریت، دانشگاه را در ادامه راه یا تغییر در 

مشى، هدایت نمایند. 
اشاره  موضوعات  همه  بر  دانشگاهى  همکاران  تمام  دارم  اطمینان 
برپایی  از  ناموجه  یا  موجه  دلیل  هر  به  ولى  دارنــد  کافى  اشــراف  شــده، 
باشد  آن  وقت  شاید  کرده اند.  امتناع  دانشگاهى  درون  گفتمان  یک 
گرفتن شرایط موجود و چالش های فرارو،  که دانشگاهیان با در نظر 
کنند. در  گفتگو  کالن و خرد دانشگاه  با همدیگر در مورد برنامه های 
گفتگو نیست و  این تبادل آرا، نخبه بودن رسمی یا غیررسمی شرط 
کرده است، َمرَتبت دانشگاه  که دانشگاهی بودن را انتخاب  هرکس 
و  حرفه ای  تکالیف  به  و  اســت  واقــف  خــود  شــان  به  می شناسد،  را 
گفتگو  ایــن  طــرف هــای  از  یکی  می تواند  دارد،  تعهد  خــود  اخــالقــی 
دانشگاه  رستگاری  بــرای  آیــد،  حاصل  چه  هر  گفتگو  این  از  باشد. 
که برای ما  گر چنین نشود، دیگرانی هستند  سودمند خواهد بود. ا

نسخه خواهند پیچید. ▪



مطالعات  فاضلی،  نعمت اهلل  دکتر  جــدی  مطالعاتی  حــوزه هــای  از  یکی  که  آنجا  از 

کتاب »فرهنگ  کتاب ازجمله  دانشگاه و آموزش عالی است و در این راستا، چندین 

و دانشگاه« از ایشان به چاپ رسیده است، موضوع این مقاله را می توان در ادامه 

کتاب دیگر این استاد حوزه علوم اجتماعی، یعنی »علوم  آن پژوهش ها و همچنین 

دیگری  سخنرانی های  و  مقاالت  همچنین  کرد.  قلمداد  ایران«  در  اجتماعی  انسانی 

تعلیم  و  آمــوزش  نهاد  عالی،  آمــوزش  و  دانشجویان  دانشگاه،  استادی  زمینه  در  که 

در  وی  ارتباطی  کانال های  و  اینترنتی  سایت  در  نگاشته،  معاصر  ایــران  در  تربیت  و 

فضای مجازی برای مخاطبان عالقمند، قابل دسترسی است. متن پیش رو حاصل 

که سال  استاد دانشگاه است  این  از سخنرانی های  یکی  و ویراستاری  پیاده سازی 

گذشته ایراد شده و برای نخستین بار به چاپ می رسد.



دکتر نعمت اهلل فاضیل
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مساله علم در 
ایران معاصر، 
که  اینست 
دانشگاه باید 
فضایی برای 
پرورش شهروند 
باشد. این 
موضوعی است 
که در بنیادی ترین 
رسالت علم و 
دانشگاه، درنظر 
گرفته شده و سایر 
موضوعات، برای 
تحقق این رسالت 
گر  است. یعنی ا
کتابی  مقاله  یا 
نوشته می شود، 
کالس درسی 
برگزار می شود و 
گر آزمایشگاه،  ا
کتابخانه و 
ساختمان های 
عریض و طویل 
و سالن های 
گردهمایی 
طراحی و ساخته 
می شود، همه 
اینها برای انسان 
و برآمدن انسان 
است.

مقدمه و بیان مسأله 
کرده است درحالیکه  دانشگاه در ایران معاصر، بحث زندگى روزمره را تا حدودی فراموش 
شناخت مفهوم جهان زندگى یا به تعبیر هابرماس، »زیست جهان«، برای انسان دانشگاهى 
کاربردی  زیست جهان، مفهومى  فلسفى، مفهوم  در نگرش های  به طورکلى،  دارد.  ضرورت 
که ما در  است و به جهان زندگى، جهان تعامالت، جهان ارتباطات و جهانى اطالق مى شود 
که زندگى را برای خودمان، زیست پذیر  آن، نیازهای وجودی مان را پاسخ مى دهیم. جایی 
ع بحث است.  که غذا، لباس و بدن،  دوستى و ازدواج، تعلیم و تربیت موضو مى کنیم؛ آنجا 
گر قرار است مقام  گفتار است. ا ع این  ع معلمى موضو پیوند بحث زیست جهان با موضو
یا  و  پرورش  باشد، همانا  رسالتى داشته  معلم،  است  قرار  گر  ا و  باشد  انبیاء  معلم، هم شأن 

تربیت برای زیستن و زندگى است. 
به نظر مى رسد دانشگاه در ایران معاصر، حلقه مفقوده ای دارد و آن هم خود زندگى است. 
کنید به سخنرانى  گفتگوها و پژوهش های قبلى اشاره شده )برای نمونه نگاه  چنانچه در 
به لحاظ  ایران،  آموزش عالى در  و  بنیادین دانشگاه  زنجان(، مساله  نگارنده در دانشگاه 
از  ما  شاخص های  که  نیست  این  دانشگاه،  بنیادین  مساله  نیست.  علم  تولید  تئوریک، 
کّمى دیگر، چقدر باال یا پائین است؛ مساله علم در ایران  لحاظ تعداد مقاالت یا هر شاخص 
که  که دانشگاه باید فضایی برای پرورش شهروند باشد. این موضوعى است  معاصر، اینست 
گرفته شده و سایر موضوعات، برای تحقق  در بنیادی ترین رسالت علم و دانشگاه، درنظر 
گر  کالس درسى برگزار مى شود و ا کتابی نوشته مى شود،  گر مقاله  یا  این رسالت است. یعنى ا
و  طراحى  گردهمایی  سالن های  و  طویل  و  عریض  ساختمان های  و  کتابخانه  آزمایشگاه، 
ساخته مى شود، همه اینها برای انسان و برآمدن انسان است و برای تحقق وجودی انسان 

است. برای تحقق فرآیند یادگیری- یاددهى است.
یورگن هابرماس، فیلسوف بلندآوازه جهان امروز، مقاله ای دارد که در کتاب ایدۀ دانشگاه، 
به فارسى ترجمه شده است. عنوان اصلى مقاله، ایدۀ دانشگاه و عنوان فرعى اش، فرآیند 
که ایدۀ دانشگاه، همان فرآیندهای یادگیری- یاددهى و  یادگیری است. او توضیح مى دهد 
که  کتابی  اصل و بنیاد دانشگاه، آموزش است؛ حتى پژوهش تابع آموزش است. همچنین 
اخیرا فیلسوف بلندآوازه علم، »دونالد گیلیس« نوشته و با عنوان پژوهش چگونه باید سامان 
کسفورد و دیگر  یابد به فارسى ترجمه شده، نشان مى دهد دانشگاه در جهان )مثل کمبریج، آ

که آموزش مؤثر بوده است. موارد( در جایی موفق شده 
وحدت آموزش و پژوهش، با محور و اولویت یادگیری- یاددهى، اهمیت دارد. دانشگاه، 
تعبیر »جان هنری  به  است.  یادگیری-یاددهى  کالس درس، فضای  و  است  کالس درس 
را  دانشگاه  ایده  عنوان  با  دانشگاه  مورد  در  معتبر  کتاب  اولین   ۱۸۸5 سال  در  که  نیومن« 
نوشته است؛ وقتى از دانشگاه صحبت مى کنیم، منظورمان فضای یادگیری عمومى است. 
واژه یونیورسیتى به همین معنای استادیوم یادگیری و فضای یادگیری عمومى است. چرا 
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آنچه استاد 

دانشگاه را به 
کس  تعبیر ما
وبر به استاد 

کرده،  تبدیل 
مقاله نویسی 

کتاب نویسی  و 
نیست؛ بلکه 
تاثیر استاد در 
کالس درس و 

محیط دانشگاه 
برای ایجاد 

تجربه یادگیری 
در دانشجویان 
است؛ در ایجاد 

که  فرصتی است 
دانشجو بتواند 

خالقیت خودش 
کند.  کشف  را 

کثیری از نیروهای اجتماعى، سیاسى و اقتصادی،  کید بر این نکته ضرورت دارد؟ چون  تأ
یادگیری و آموزش را به حاشیه مى رانند و آموزش را تخریب مى کنند. هم در سطح جهانى، 
این بحران وجود دارد و هم به طور خاص در ایران. گاهى به اسم پژوهش، گاهى به اسم بازار 
و با دیگر اسامى، عده ای، آموزش و یادگیری- یاددهى را به حاشیه مى رانند و درنتیجه، این 
گرچه این رخداد  کاالیی و تجاری است.  فضای عمومى یادگیری درحال تبدیل به فضای 
آنچه درحال تخریب دانشگاه است،  تزیین شده ولى  ایدئولوژی های مختلف  و  اسامى  با 
حاشیه ای شدن امر یادگیری- یاددهى است؛ علیرغم اینکه نظریه پردازان اخیر بدون استثنا 
که دانشگاه با آموزش، دانشگاه مى شود نه با پژوهش. »هری لوئیس«، رئیس  برآن هستند 
با عنوان فرعى »چگونه دانشگاه  با عنوان »دانشگاه بدون روح« و  کتابی  سابق هــاروارد، 
که تحت عنوان نگاه انتقادی به  بزرگ جهان، درحال فراموش کردن آموزش است« نوشته 
دانشگاه هاروارد به فارسى هم ترجمه شده است. این استاد پیشکسوت و رئیس دانشگاه 
خویش،  اصلى  رسالت  فراموش کردن  درحــال  هــاروارد،  دانشگاه  که  مى کند  بحث  هــاروارد 
گسترده ای با چنین  یعنى آموزش است. وقتى آنجا باوجود چنان نظام آموزشى پیشرفته و 
گفت بحران آموزش، در دانشگا ه های ایران، به مراتب بحران  بحرانى مواجه هستند باید 
ویران گرتر و همه جانبه ای است. هم دانشجو به حاشیه رانده شده، هم نفس یادگیری- 
گرفته  یاددهى فراموش شده و هم جایگاه استاد به عنوان ستون فقرات آموزش، دست کم 

شده است.

کسی است؟ استاد دانشگاه چه 
کس وبر به استاد تبدیل کرده، مقاله نویسى و کتاب نویسى  آنچه استاد دانشگاه را به تعبیر ما
کالس درس و محیط دانشگاه برای ایجاد تجربه یادگیری در  نیست؛ بلکه تاثیر استاد در 
کند.  کشف  که دانشجو بتواند خالقیت خودش را  دانشجویان است؛ در ایجاد فرصتى است 
کرده و یا دانشمند شده است،  که صرفا نظریه سازی  گفته نمى شود  کسى  استاد دانشگاه به 

اینها استادی نیست.
که ویژگى های استاد دانشگاه  کتابی با عنوان ویژگى های اساتید برتر با این پرسش اصلى 
که نتیجه پژوهش درباره  کتاب  کن بین« منتشر شده است؛ این  چیست توسط »پروفسور 
استادی است  با ده ها  آمریکا در سال 200۸ و حاصل مصاحبه  در  36 موسسه دانشگاهى 
که دارای مقام ممتاز استادی در دانشگاه های بزرگ ایاالت متحده هستند، نشان مى دهد 
وبر،  کس  ما تعبیر  به  بلکه  نیستند  کتاب نویس  و  مقاله نویس  اساتید،  ایــن  از  هیچ یک 
استاد  بلکه  نیستند  نظریه پرداز  که صرفا  معنا  این  به  استادی،  مقام  دارند.  استادی  مقام 
وزارت  توسط  بار  هشت  خوشبختانه  )که  کتاب  این  در  هستند؟  استاد  چه  یعنى  هستند. 
علوم تجدید چاپ شده است و توصیه مى کنم دانشگاه ها به عنوان هدیه، به استادان ارایه 
کیست؟ به نظر  که دارای مقام استادی است،  کسى  کنند( توضیح مى دهد استاد دانشگاه و 
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استاد دانشگاه 
که  کسی است 
کالس  بتواند در 
درس، شخصیت، 
منش و سخن اش، 
امکان تجربه 
یادگیری را 
به وجود آورد 
و الهام بخش 
ارزش های 
یادگیری- یاددهی 
باشد و امکان 
توجه کردن، 
دیدن، شنیدن 
و سخن گفتن را 
برای دانشجویان 
و همکارانش 
کند. استاد  فراهم 
کسی  دانشگاه به 
که بتواند  می گویند 
با منطق وجودی، 
تجربه زیسته، 
ک  احساس و ادرا
وجودی اش از 
زندگی به عنوان 
استاد و معلم 
کند. ایفای نقش 

کالس درس، شخصیت، منش و سخن اش،  که بتواند در  کسى است  وی، استاد دانشگاه 
امکان تجربه یادگیری را به وجود آورد و الهام بخش ارزش های یادگیری- یاددهى باشد و 
را برای دانشجویان و همکارانش فراهم  امکان توجه کردن، دیدن، شنیدن و سخن گفتن 
که بتواند با منطق وجودی، تجربه زیسته، احساس  کسى مى گویند  کند. استاد دانشگاه به 
ک وجودی اش از زندگى و با هستى اش در محیط زندگى دانشگاهى و غیردانشگاهى،  و ادرا
با  کتابی  بلندآوازه در  تعبیر فیخته، فیلسوف  به  کند.  ایفای نقش  و معلم  استاد  به عنوان 
گذشته به فارسى ترجمه شده، استاد  که سال  گفتارهایی در مورد رسالت دانشمند  عنوان 
کتاب  که نوشتن  ننویسد. درست است  کتاب  گر  ا روزگار است حتى  آموزگار  که  کسى است 
کمک جدی و بزرگى مى کند  کارهای تحقیقاتى به رشد شخصیت استاد،  یا مقاله و انجام 
که آنچه استاد را استاد مى کند؛ منش، بینش و روش زندگى اوست.  ولى باید درنظر داشت 
کلیت وجودی او، تعامالت روزمره اش، طرز سخن، احساس و  این منش، بینش و روش در 

لحن، پوشش، رفت وآمدها، در فراغت و تفریحاتش تبلور پیدا مى کند.

مقام استادی و ضرورت یادگیری عمیق 
استاد دانشگاه کسى است که به تعبیر »کن بین«، بتواند یادگیری عمیق در دانشجویان ایجاد 
کند؛ نه تنها در دانشجویان، بلکه در همکارانش هم یادگیری عمیق )Deep Learning( یعنى 
که منش،  کند. یادگیری ماندگار، یعنى آن تاثیر عاطفى و انگیزشى  یادگیری ماندگار را ایجاد 
بینش و دانش استاد دانشگاه در تعامالت روزمره وی در کالس درس، دپارتمان ها، سالن ها، 
مى آورد.  به وجود  دیگر  فضاهای  یا  همایش ها  مهمانى ها،  یا  دانشگاه  پردیس  کریدورها، 
یادگیری-  به  دوست داشتن  و  تعلق  حس  که  پــایــداری  یادگیری  یعنى  عمیق،  یادگیری 
یاددهى را در فرد ایجاد مى کند. به طوریکه دیدن او، دیدن چنین استادی، دانشجویان و 
همکارانش را نسبت به یادگیری حریص و شوق یادگیری در آنها، ایجاد مى کند. یادگیری 
کید  کالس بر روش های ارزیابی بر مبنای نمره تا که استاد، در  عمیق معنایش این نیست 
که رسیدن به  کسى است  نموده و موفقیت را معیار توفیق در آموزش بداند. استاد دانشگاه، 
کمال)Excelence(، غیر از موفقیت  کمال انسانى را مبنای یادگیری- یاددهى قرار مى دهد و 
که شخص عشق به خواندن، عشق به  کمال، آن وضعیت وجودی است  )Sucsess( است. 
گوش دادن، عشق به بحث کردن، عشق به دیدن و شنیدن، میل به تامل و تفکر، داشتن 
تفکر مستقل و نقادانه و داشتن احساس مسئولیت در برابر جامعه را در خود و در برابر دانش 

کند. پیدا 

استادی به مثابه حرفۀ انتقادی
استادی  کــار  انتقادی،  حرفه  به مثابه  عالى  آمــوزش  کتاب  در  بــارنــت«  »رونــالــد  تعبیر  به 
کند.  که ابتدا در خویشتن خویش، بازاندیشى  دانشگاه، نقادی است؛ نقادی به این معنا 
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 استاد دانشگاه 

که در  کسی است 
محیط زندگی و 

زیست جهان اش، 
در تفریحات 
و در خانه و 

کنار خانواده، 
خیابان و سالن 

کنفرانس، در 
کالس درس 

و تمام 
موقعیت هایش، 
درکی از چیستی 

خویش دارد 
که عبارتست 

که  کنش گری  از 
می داند دغدغه 

وجودی اش، 
به صورت دایمی، 

یادگیری- یاددهی 
است. 

کسى  استاد  مى کند.  بازاندیشى  حرفه اش  و  خــودش  مــورد  در  دائما  که  است  کسى  استاد 
غ از  که فار کسى است  که مى داند یادگیری یعنى چه و ماهیت یادگیری چیست. استاد  است 
داشتن تخصص در زمینه فیزیک، شیمى، ریاضیات، مهندسى یا پزشکى، مى داند به صرف 
پزشک بودن، مهندس یا شیمى دان بودن، نمى تواند معلم یا استاد باشد. چون در شیمى، 
کسى  فیزیک یا ریاضیات، معنای یادگیری را نمى آموزیم. استاد ریاضى، فیزیک یا شیمى، 
کتاب ها، منابع و دانش مربوط به یادگیری را  که مى داند برای یاد دادن شیمى، باید  است 
بیاموزد و به نادانى خودش در یادگیری- یاددهى علم داشته باشد. استاد جامعه شناسى، 
که  دارد  استادی  مقام  و  است  استاد  وقتى  دیگری  استاد  هر  و  اقتصاد  استاد  روانشناسى، 

که چگونه یاد دهد. که چگونه بیاموزد و بیاموزد  مى داند باید بیاموزد 

گی ها و اقتضائات مقام استادی ویژ
کتاب خود  که آقای دکتر مهرمحمدی در  یکى از بزرگترین مشکالت آموزش عالى در ایران 
استادان  کثریت  ا که  اینست  داده ،  ح  شر ایــران  دانشگاه های  در  آمــوزش  الگوی  عنوان  با 
تصور مى کنند به صرف اخذ مدرک دکترا، استاد دانشگاه مى شوند و یا همین که در رشته ای، 
و  نظری  تحقیقات  تمام  ــت.  اس دانشگاه  اســتــادی  به معنای  شــدنــد،  تخصص  صاحب 
تجربی در جهان نشان مى دهد تخصص، استادی به همراه نمى آورد. تخصص، تخصص 
دانشگاه،  نهاد  مگر  نــدارد؛  وجود  دانشگاه  استادی  و  تخصص  بین  ارتباطى  هیچ  و  است 
و  اساتید  بالندگى  یاددهى،  یادگیری-  فرآیند  توسعه  خــودش،  اساتید  آمــاده ســازی  بــرای 
توانمندسازی ایشان، برنامه های منظم و مستمر بگذارد؛ برای اینکه به استادان بیاموزد، 
ارتباط است. به تعبیر یورگن هابرماس،  از  از تحقیق کردن و استادی، شکلى  استادی غیر 
ارتباطى  عقالنیت  نوعى  به  و  است  ارتباطى  موقعیت  یک  درس،  کالس  در  استادی  مقام 
که در محیط زندگى و زیست جهان اش، در تفریحات و  کسى است  نیاز دارد. استاد دانشگاه 
کالس درس و تمام موقعیت هایش،  کنفرانس، در  کنار خانواده، خیابان و سالن  در خانه و 
که مى داند دغدغه وجودی اش،  کنش گری  از  که عبارتست  از چیستى خویش دارد  درکى 

به صورت دایمى، یادگیری- یاددهى است. 

معنا و اهمیت فرآیند یادگیری- یاددهی
یادگیری- یاددهى یعنى چه؟ یادگیری- یاددهى به تعبیری که »پائولو فریره«، به کار مى برد 
به معنای بانکداری نیست که دائما اطالعات را در مغز خود یا دیگری انباشته کنیم. نه تنها، 
یادگیری- یاددهى، به معنای بانکداری و انباشت اطالعات در مغز نیست بلکه یادگیری- 
داده هــا  دانشجویان،  به  که  نیست  این  نیست.  هم  اطالعات  انتقال  به معنای  یاددهى 
مبادله  و  انتقال  یعنى  شکل،  این  متاسفانه  شود.  دریافت  آنها  از  یا  گردد  ارایه  اطالعاتى  و 
به معنای  یاددهى  یادگیری-  است.  شده  هم  ایران  در  یادگیری  جاافتاده  قالب  اطالعات، 



120

 
»پارمر« می گوید 
تنها یک راه وجود 
دارد و آن اینکه، 
کالس  معلم در 
درس و استاد در 
دانشگاه همانی 
که واقعا  باشد 
هست؛ یعنی 
نقش خودش را 
کند نه اینکه  ایفا 
با آن نقش بازی 
کند. یعنی بتواند 
درون مایه های 
زندگی خود، 
تجربه زیسته، 
تامالت و 
کاتش، پیوند  ادرا
خودش با هستی 
و تاریخش را در 
کالم، دانش، 
نوآوری، تفکر و 
کند. زبانش ابراز 

کاربست دانش است. یعنى بتوانم اینجا و این  مشارکت در فرآیندهای خلق، انتشار، توزیع و 
ک  که از شما الهام بگیرم و ادرا کنم  گفتن با شما طوری ارتباط برقرار  لحظه، هنگام سخن 
که بتوانم از شما بیاموزم و درعین حال، به طور همزمان  حسى خودم را طوری سامان دهم 
بتوانم آنچه از این فضا الهام مى گیرم، به شما انتقال دهم؛ همچنین لحن، بینش، نگاه 
صــورت،  ایــن  در  مى گیرم؛  الهام  فضا  از  که  باشد  دانشى  همان  بیان کننده  من  پوشش  و 

شخصیت من، شخصیتى یادگیرنده است. 

استادی به مثابه شکلی از دازاین
هستى  به  گشوده  شخصیتى  یادگیرنده،  شخصیت  مى برد،  به کار  هایدگر  که  تعبیری  به 
که مى تواند  کسى  است. به این ترتیب، معلمى را شکلى از »دازاین« مى دانم. استادی یعنى 
کنون و اینجا زیست مى کند و نسبت به این زیست خودش،  و مى داند در این جهان، در ا
کنوِن این جهان، چگونه نوعى پیوند و  گاهى ممکن را دارد و مى داند در اینجا و ا کثر آ حدا
نسبت را برقرار مى کند. در زمان و مکان، خودش را احساس و درک مى کند، وجود را تجربه 

کالس درس قرار مى گیرد، معلم است.  مى کند و این دازاین و این انسان، وقتى در 

استادی و شجاعت تدریس
اسم  به  کتابی  آمریکایی  تربیت  و  تعلیم  بلندآوازه  فیلسوف  و  نظریه پرداز  پارمر«  »پارکر 
که در سال ۱99۸ منتشر شد ولى  شجاعت تدریس )Courage To Teach The( نوشته است 
کردم  کمى تعجب  کتاب را دیدم،  که عنوان این  کرد. اولین بار  بعدها شهرت جهانى پیدا 
دریافتم  خواندم،  را  »پارمر«  آرای  وقتى  ولى  مى خواهد؟  شجاعت  کردن،  تدریس  مگر  که 
او  تدریس، شجاعت مى خواهد. »پارمر« توضیح مى دهد چرا تدریس شجاعت مى خواهد؛ 
کالس درس، آن تجربه عاطفى، شوق یادگیری  توضیح مى دهد استاد و معلمى مى تواند در 
خــودش،  درون  بین  که  کند  ایجاد  مخاطبانش  و  دانشجویان  در  را  عمیق  یادگیری  و 
آورد.  )Integration(فراهم  یکپارچگى  نوعى  دانشجویانش،  و  تدریس، مخاطبان  ع  موضو
و  بین خودش  استاد مى تواند  و  معلم  کرد؟ چطور  ایجاد  را  یکپارچگى  این  چطور مى توان 
یعنى  اصیل،  هم دلى  و  هم زبانى  وحدت،  انسجام،  نوعى  درس،  کالس  در  دانشجویانش 
که دانشجو را در پیوندی رو-در-رو، در  کند؟ اصیل به معنایی  کارکرد، ایجاد  موثر و دارای 
فضای گرم یادگیری، در یادگیری عمیق فرو برد و او را شیفته و عالقمند کند. »پارمر« مى گوید 
کالس درس و استاد در دانشگاه همانى باشد  تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه، معلم در 
کند. یعنى بتواند  کند نه اینکه با آن نقش بازی  که واقعا هست؛ یعنى نقش خودش را ایفا 
کاتش، پیوند خودش با هستى و  درون مایه های زندگى خود، تجربه زیسته، تامالت و ادرا
کند. خودش باشد: خود واقعى اش  کالم، دانش، نوآوری، تفکر و زبانش ابراز  تاریخش را در 
کار  این  الزمه  بگنجاند.  مى کند،  ارایه  که  موضوعاتى  آن  حول  را  واقعى اش  خود  بتواند  و 
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گی های  ویژ

اساتید برتر، 
نشان می دهد 

موفق ترین 
استادان 

دانشگاه، 
که  کسانی بودند 

توانستند از طریق 
منش، شخصیت 

و پرتو معنوی 
شخصیت شان، 
شکل خاصی از 

کالس درس را 
کنند چون  اختراع 

کالس درس، 
قانون ندارد؛ 

که  کلی  قانونی 
در همه جهان 

یکسان باشد 
و موفق ترین 

کسانی  اساتید، 
که  بوده اند 

منحصربه فردترین 
کالس های درس 

را پدید آوردند.

مى دهد،  درس  فلسفه  یا  تاریخ  جامعه شناسى،  فیزیک،  شیمى،  استادی،  گر  ا که  اینست 
که مى شناسیم  نسبتش با این دانش ها، نسبت وجودی باشد. هایدگر مى گوید ما چیزی را 

گر بشناسیم و به شناخت برسیم.  پاره ای از وجود ما مى شود. البته ا

اهمیت معنابخشی و ایجاد ارتباط در آموزش
کباز، استاد دانشگاه همدان درباره هوّیت مّدرسى دانشگاه در  رساله دکترای  خانم دکتر خا
هستند  کسانى  ریاضى  استادان  بهترین  رساله،  این  نتایج  براساس  است.  ریاضیات  رشته 
منتقل  دانشجویان  به  خودشان  شخصیت  و  منش  طریق  از  را  ریاضى  اهمیت  بتوانند  که 
کنند. هیچ چیز در علم مهم تر از بحث معنا )significance( و ارتباط )relevance( نیست. 
گلوکال است؛ جهان-  گرچه دارای وجوهى جهانى است اما در واقعیت عینى خودش،  علم 
محلى است. یعنى برای دانشجوی ایرانى ریاضیات یعنى چه؟ تاریخ و فلسفه یعنى چه؟ 
دانشجو از طریق استادش با جهان علم ارتباط محسوس انضمامى و عینى برقرار مى کند. 
که هم خودش، هم احساس،  کالس درس تاثیر ماندگار به جا بگذارد  استادی مى تواند در 
کلیت شخصیتش، نمادی از آن دانش باشد. آن هم نه فقط به معنای شناختى و نه  نگاه و 
کتاب نوشته یا در رزومه اش چه انجام داده یا نداده  به معنای اینکه چند مقاله نوشته، چند 
مى کند.  احساس  را  آن  خودش  رو-در-روی  تعامل  در  دانشجو  که  معنایی  به  بلکه  است 
کنفرانس حاضر شدم، مخاطب، دانشجو و همکارم با  کالس درس یا سالن  گر من در  یعنى ا

دیدن من، آنچه به خاطر مى آورد، دانش، بازاندیشى و نقادی باشد. 

سه وظیفۀ استاد در حیطۀ نقادی
»بارنر« در این رابطه مى گوید استادان باید سه وظیفه را انجام دهند: ۱- نقد خود 2- نقد 
استادی ام  کار  در  و  معلمى  کار  در  دائما  باید  خود.  جایگاه  و  دانش  نقد   -3 و  خود  جامعه 
آیا  مهرمحمدی(  دکتر  تعبیر  )به  که  بیاندیشم  ع  موضو این  به  دائما  باید  کنم.  بازاندیشى 
مى دهد  نشان  برتر،  اساتید  ویژگى های  نه؟  یا  کنم  ابداع  را  خودم  درس  کالس  توانسته ام 
که توانستند از طریق منش، شخصیت و پرتو  کسانى بودند  موفق ترین استادان دانشگاه، 
معنوی شخصیت شان، شکل خاصى از کالس درس را اختراع کنند چون کالس درس، قانون 
که  کسانى بوده اند  که در همه جهان یکسان باشد و موفق ترین اساتید،  کلى  ندارد؛ قانونى 

کالس های درس را پدید آوردند. منحصربه فردترین 
خاص بودگى  مــى آورد.  به وجود  را  خــودش  خاص  کالس  و  خاص  شخصیت  برتر،  استاد 
کالس،  العمر در  که مادام  را دارد و آن بودن و وجود است  )particularity( و بودن خودش 
و  استاد  آن  دربــاره تجربه  زندگى اش  پایان  تا  و دانشجو  قرار مى دهد  تاثیر  را تحت  دانشجو 
که روزی یا لحظه ای، یک لحظه »وجــودی« بود  کالس، آن سخنرانى و تعامل یاد مى کند 
فرهیخته  هویت  داشتن  و  ــاددادن  ی یادگرفتن،  اندیشیدن،  فهمید،  که  بود  لحظه  آن  در  و 



دانشگاهى، از اصالت فى نفسه برخوردار است. دانشگاه نباید با شغل یا 
بازار یا با ایدئولوژی تعریف شود. چون دانشگاه ابزار نیست، دانش ابزار 
نیست. دانش و یادگیری نور و غایت است. دانش فى نفسه، از اصالت 
دانشجو  که  است  موفق  وقتى  درس  کالس  و  دانشگاه  است.  برخوردار 
بتواند از طریق استادش در آنجا، اصالت فى نفسه یادگیری- یاددهى را 
ک  »ژا تعبیر  به  اصالت مى دهد،  به دانشگاه  که  آن چیزی  کند.  تجربه 
دریدا« اصل دلیل است. فلسفه دانشگاه اینست که انسان بتواند از طریق 
دانشگاه ظرفیت های استداللى و امکان بینایی خودش را گسترش دهد. 
آن  در  که  است  تجربه ای  به معنای  دانشگاه،  محیط  در  زیستن  اینکه 

زندگى روزمره و عادی من از زندگى روزمره دیگران متفاوت مى شود. 

انسان دانشگاهی و زندگی قهرمانی 
دانشگاهى،  انسان  بــرای  روزمــره  زندگى  فدرستون«،  تعبیر»مایک  به 
بازاندیشى  مى اندیشد،  دائم  به صورت  او  چون  است  قهرمانى  زندگى 
زندگى  چرا  دارد.  )پرابالمتیک(  مسأله مند  زندگى  و  درگیری  مى کند، 
بــرای  کــه  دلیل  ایــن  بــه  اســت؟  قهرمانى  زنــدگــى  دانشگاهى،  ــره  روزمـ
که به تعبیر  دانشگاهى واقعى، علم در معنای واقعى، وقتى علم است 
خواندن  از  همانگونه  استاد  یعنى  است.  فراغتى  و  تفننى  برگر«،  »پیتر 
و  پیانیست  و یک  از ورزش  فوتبالیست  که یک  لذت مى برد  نوشتن  و 
کار هنری اش لذت مى برد. برای انسان دانشگاهى، علم  یک هنرمند از 
و نوشتن، دیدن و  از خواندن  یعنى  تفننى است  که  وقتى اصیل است 
مى شود،  محظوظ  درس،  کــالس  در  حضور  و  ــردن  ک بحث  شنیدن، 
گفتن  سخن  از  نمى شود.  زمــان  گذر  متوجه  اصال  و  مى آید  هیجان  به 
تحلیل،  و  تجزیه  نــقــادی،  و  مشاهده  کلمات،  با  کــار  و  بحث کردن  و 
خود  درگیرساختن  آزمایش،  یادگیری،  تجربه  ع  نو هر  و  ل کردن  استدال
مى ورزد  عشق  حرفه اش  به  مى برد.  لذت  دیگران،  و  جامعه  مسائل  با 
حتى  بلکه  نــدارد  را  حقوقش  میزان  دغدغه  نه تنها  او  که  معنا  این  به 
که  حاضر است برای یادگیری، جانش را هم از دست بدهد. همان طور 
که در  تاریخ بشر، مملو از تجربه های دانشمندان و اندیشمندانى است 
فقر زیستند یا در زندان و یا بر سر دار رفتند اما هرگز احساس شکست، 
یاددهى،  یادگیری-  دانــش،  آنها  بــرای  چون  نکردند  غم  یا  افسردگى 
کاربست و ترویج آن، غایت زندگى  مشارکت در فرایندهای خلق دانش، 

و خوِد وجود است. 

حتى  دانشگاهى،  انسان  ــره  روزم زندگى 
با  مى کند،  ورزش  مــى خــورد،  غــذا  کــه  آنجا 
مــى رود،  سفر  مى کند،  صحبت  دوستانش 
فیلم مى بیند، رمان مى خواند، به موسیقى 
با  و در محیط خــانــواده اش،  گوش مى دهد 
گفتگو و زندگى مى کند،  همسر یا فرزندانش 
هــمــه در پــرتــو هــمــان مــعــنــای یــادگــیــری- 
مى یابد.  سازمان  مــداوم،  و  مستمر  یاددهى 
کنید و بنگرید. در  زندگى داروین را مطالعه 
سال ۱764 پزشک به دلیل تبعات و مسایل 
که  کار خیلى زیاد به داروین توصیه مى کند 
سه  از  بعد  نکنید.  کــار  ســال  یک  باید  شما 
مى شود  نامساعدتر  داروین  حال  ماه،  چهار 
کار نکند، مى میرد.  گر  و پزشک مى گوید او ا
را  تحقیقاتى اش  کــارهــای  همان  بگذارید 
ادامه دهد. چون برای داروین، اندیشیدن 
زیستن  شور  و  هیجان  تنفس کردن،  همان 

بوده است.

ــادی دانــشــگــاه در  ــتـ مــســئــولــیــت اسـ
فهم پذیر ساختن جهان

احساسى  کى-  ادرا مقوله  دانشگاه  استادی 
است . »بارنر« از همین منظر مى گوید استاد 
مى دهد.  انجام  نقادی  دسته  سه  دانشگاه 
نقد  سوم  و  جامعه  نقد  دوم  خــود،  نقد  اول 
به معنای  فقط  و  لــزومــا  نقد  اســت.  دانــش 
اعـــتـــراض نــیــســت، بــه مــعــنــای انــدیــشــیــدن 
اســت.  مستقل  تفکر  به معنای  و  انتقادی 
تجربه ها،  بــرای  ل آوردن  اســتــدال به معنای 
کـــار اســتــاد  پــدیــده هــا و رخـــدادهـــا اســــت. 
ــل آوردن، دلــیــل خــواســتــن و  ــیـ دانــشــگــاه، دلـ
روی  از  را  کار  این  البته  و  است  گفتگوکردن 

خودخواهى انجام نمى دهد.
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استاد دانشگاه، 

مسئولیت دارد 
و احساس 
مسئولیت 

می کند. به تعبیر 
کارل مانهایم، 

فرهیختگی یعنی 
دگرخواهی و 

که  به مقداری 
ما در مورد 

دیگری احساس 
مسئولیت 

می کنیم، به همان 
نسبت می توانیم 

احساس 
فرهیخته بودن 

کنیم. استاد 
دانشگاه 

که  کسی است 
بتواند از طریق 

تفکر مستقل، 
نقادی و 

گشوده کردن خود 
به روی دیگران، 

فهم دیگری 
را امکان پذیر 

نموده و جامعه را 
کند. فهم پذیر 

شامل  که  دیــگــری ای  مى کند.  مسئولیت  احساس  دیگری  برابر  در  و  جامعه  برابر  در  او 
استاد  اســت.  بشریت  همه  یا  و  کشورش  همشهری اش،  و  دانشجو  فــرزنــدش،  یا  همسرش 
دانشگاه، مسئولیت دارد و احساس مسئولیت مى کند. به تعبیر کارل مانهایم، فرهیختگى یعنى 
که ما در مورد دیگری احساس مسئولیت مى کنیم، به همان نسبت  دگرخواهى و به مقداری 
که بتواند از طریق تفکر  کسى است  کنیم. استاد دانشگاه  مى توانیم احساس فرهیخته بودن 
مستقل، نقادی و گشوده کردن خود به روی دیگران، فهم دیگری را امکان پذیر نموده و جامعه 
کند. مساله فقط کسب وکار نیست، مساله درآمد نیست، مساله، داشتن یا نداشتن  را فهم پذیر 

ک دریدا، اصل دلیل و »اصل بودن«، بودن دانشگاهى است. شغل نیست، مساله به تعبیر ژا
یا  کــرد؛ داشتن  نگاه  از دو منظر مى توان  و دانشگاه  آمــوزش  به  فــروم«  »اریــک  تعبیر  به 
یا پست.  و  دارابــودن مدرک، شغل، پول  یعنى  زندگى است: »داشتن«  که دو شیوه  بودن 
اما »بودن« به معنای یک شیوه زندگى و نوعى نگاه به هستى است. بودن، یعنى پذیرش 
که به معنای اندیشیدن و به معنای مسئولیت پذیری در مقابل درد و  مسئولیت انسان بودن 
گر فقر، اعتیاد، زلزله،  کنیم. ا رنج دیگری است. این که در پیوند با دیگری درد او را احساس 
جنگ، ویرانى، خشکسالى و یا بحران محیط زیست است؛ آن انسانى، دانشگاهى است و 
که بتواند با این دردها و رنج های جامعه، احساس درگیری وجودی  آن بودنى، بودن است 
کنم  که درک  کند. من وقتى مى توانم نسبت به جامعه خویش، بودِن خود را تحقق بخشم 
آرزوها، رؤیاها، غم ها و غصه ها، تنهایی و دوری های نسل امروز، انسان، زن یا مرد امروز، 
که از جامعه در  چیست و آنها را از آن خویش بدانم. بزرگى هرکس، به اندازه رنج هایی است 

او سرازیر شده و سرشارش ساخته است.

وظیفۀ انسان دانشگاهی در نقد جامعه
به معنای  بلکه  اعتراض  به معنای  نه  نقد  این  کند.  نقد  را  جامعه  باید  دانشگاهى  انسان 
استداللى  و  ارتقاء ظرفیت شناختى  از طریق خلق دانش، دلیل آوردن،  مشارکت در جامعه 
کمک به جامعه برای اینکه واقعیت های وجودی و تاریخى و فرهنگى و اجتماعى  جامعه و 
و  پیچیده  جهان  در  واقعیت  از  درک  نداشتن  به اندازه  هیچ چیز  کند.  فهم پذیر  را  خودش 
جهان سیاره ای شده امروز، انسان را به نابودی نمى کشاند. به جامعه خودمان یا هر جامعه 
هر  از  ک تر  خطرنا نداشتند،  خودشان  جامعه  واقعیت  از  درکى  که  آنها  کنید؛  نگاه  دیگری 
نابودی  و  ویرانى  به  را  خودشان  جامعه  انسان های  و  فرهنگ  تاریخ،  جنگى،  هر  و  بمب 
کند  کمک  خودش  جامعه  به  مى تواند  که  است  کسى  دانشگاه  استاد  برعکس،  کشاندند. 
کند. هریک از رشته های دانشگاهى، از علوم اجتماعى  تا واقعیت های خودش را فهم پذیر 
کمک  که به ما در خلق زبانى  گرفته تا علوم مهندسى و علوم طبیعى، علومى هستند  انسانى 
جامعه  رخدادهای  و  وجودی  واقعیت های  زیسته،  تجربه  درباره  بتوانیم  آن  با  تا  مى کنند 

کنیم. گفتگو و صحبت  که هستند،  آنگونه 
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که  استادی 
به دلیل تبختر 
که  یا تلقی ای 
از خودش پیدا 
کرده، نمی تواند 
گروه های  با 
اجتماعی ارتباط 
کند و  برقرار 
صرفًا به دنبال 
موفقیت های 
فردی خودش 
است، این استاد 
نمی تواند استاد 
دانشگاه باشد 
چون با جامعه 
درگیر نیست.

بنابراین وقتى دومین وظیفه استاد دانشگاه، نقادی جامعه خوانده مى شود، به معنای 
که در آن زیست مى کند و همین وظیفه  فهم انتقادی و مستقل از واقعیت جامعه ای است 
که به دلیل  دوم، مستلزم نوعى زندگى خاص و یک زیست-جهان خاص است و استادی 
برقرار  ارتباط  اجتماعى  گروه های  با  نمى تواند  کرده،  پیدا  خودش  از  که  تلقى ای  یا  تبختر 
کند و صرفًا به دنبال موفقیت های فردی خودش است، این استاد نمى تواند استاد دانشگاه 
باشد چون با جامعه درگیر نیست. استادی مى تواند استاد دانشگاه باشد و واقعیت جامعه 
که با این واقعیت ها بده-بستان داشته باشد. در محیط های مختلف متعلق  کند  را درک 
کرده  را تجربه  کند و دردهای مردم  برقرار  گروه های مختلف اجتماعى زیست و تعامل  به 
کافى برای ایفای نقش معلمى  که جسارت و شهامت  کند  کسى مى تواند جامعه را نقد  باشد. 
که قرار است سخنگوی واقعیت های جامعه باشد. اینکه »پارکر  یا استادی داشته باشد چرا
کالس  که در  که استادی  کردن« مى گوید به این دلیل است  پارملر« به آن »شجاعت تدریس 
درس، حاضر مى شود باید این آمادگى را داشته باشد که آنچه را به عنوان واقعیت های زندگى 
اجتماعى، واقعیت های فرهنگى، سیاسى، تاریخى و تجربه های خوِد وجودی اش در میان 
گر برای او خسارت هایی  جمع و در میان دانشجویان مشاهده و لمس مى کند را بگوید حتى ا
گفته مى شود؛  درپی داشته باشد. از همین رو، به زندگى روزمره دانشگاهى، زندگى قهرمانى 
گفتگو و صحبت صادقانه درباره واقعیت ها  که باید آمادگى  کسى است  لذا استاد دانشگاه 
کسب منفعت، درگیری یا داشتن سهم بیشتری از قدرت یا  کار را برای  را داشته باشد و این 
ثروت، انجام ندهد بلکه به دلیل موقعیت معلمى یا استادی به این مهم دست زند و اینکه 

کند.  ک  دانشجو باید صداقت و شجاعت را با هم در وی احساس و ادرا
»کین  تعبیر  به  است.  دانشجویان  در  حسى  ک  ادرا ایجاد  شناختى،  بعد  از  مهمتر  البته 
بین«، در کتاب ویژگى های اساتید برتر، درک حسى دانشجویان، بیشتر از درک شناختى شان 
ک  ادرا که  است  جایی  است،  پایدار  یادگیری  و  عمیق  یادگیری  که  آنجایی  دارد.  اهمیت 

حسى به میدان مى آید. 

استادی دانشگاه و نقد دانش
گفته شد استاد دانشگاه باید خودش، جامعه  نکته سوم به تعبیر »بارنت«، نقد دانش است. 
که عالوه  کسى است  کند؟ او  کسى مى تواند دانش را نقد  کند. چگونه و چه  و دانش را نقد 
که از رشته خودش  بر اینکه استاد شیمى، فیزیک یا ریاضیات است دارای این قدرت است 
فراتر رود. یعنى بتواند با رشته های دیگر ارتباط برقرار کند و بتواند بین خودش و دانشکده ها 
گروه های دیگر پل بزند. استاد یک موقعیت ارتباطى و تعاملى است. استادی و  و رشته ها و 
گفتگوی  زندگى روزمره استادی، ارتباط برقرارکردن است و به تعبیر هابرماس، یک موقعیت 
دائمى است. آنکه شیمى خوانده مى گوید من شیمى خوانده ام، آن هم شاخه خاصى و دیگر 
در دانشى سررشته ندارم. نه هنر، نه ادبیات، نه تاریخ و نه ریاضیات، از هیچ کدام نمى دانم. 
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اولین شرط برای 

اینکه استاد 
دانشگاه بتواند 

دانش را نقد 
که  کند، اینست 

بتواند بینش 
میان رشته ای 
داشته باشد. 
دومین شرط 

استادی دانشگاه 
برای نقد دانش 

و به دنبال آن، 
ایجاد تجربه 

یادگیری عمیق 
و ایجاد شوق و 

عطش یادگیری، 
که بتواند  اینست 

از منظر جامعه 
به دانش و رشته 
کند  خودش نگاه 

و پرسش های 
اخالقی، سیاسی، 

اجتماعی و 
فرهنگی در برابر 

رشته خویش قرار 
دهد. 

چیزی  هر  فرد  این  گرفته ام.  خاصى  شاخه  در  هم  آن  شیمى  دکترای  اینکه  به دلیل  فقط 
کشف کردن یک نظریه است.  که استادی غیر از  مى تواند باشد ولى استاد شیمى نیست چرا

کسى است  یا هر رشته  دیگر،  تاریخ  روانشناسى،  استاد فیزیک، شیمى، جامعه شناسى، 
که از طریق  که نقش میانجى و پل را دارد. استعاره مناسب برای استادی، پل است. پلى 
آن دائما بین دانش ها، دانشجویان، یادگیری- یاددهى، پیوند زده مى شود. دانشکده ها، 
گروه های آموزشى و تمام آنچه اجتماع دانش را شکل مى دهد، از طریق پلى  دپارتمان ها، 
و  پزشک  یا  مهندس  ریاضى دان،  فیزیک دان،  شیمى دان،  مى خورد.  پیوند  استاد  نام  به 
که نمى داند مقام استادی، مقام پل است نباید اخالقًا در دانشگاه مسئولیت  جامعه شناسى 

کند.  استادی را قبول 
از  یعنى  است:  خود  تخصصى  رشته  به  متعدد  رویکردهای  داشتن  مستلزم  دانش،  نقد 
انسان شناس،  جامعه شناس،  یعنى  نگریستن.  خود  دانــش  به  دیگر  دانش های  دریچه 
بتواند  بعد  مرحله  در  و  مى گویند  چه  دیگر  فضاهای  در  بداند  باید  فیلسوف  یا  روانشناس 
یا  چارچوب  همان  در  و  کند  اخذ  گون  گونا دانش های  از  را  روش هــا  و  نظریه ها  مفاهیم، 
نــوآوری، فقط  که این  کند  نــوآوری  کند و از طریق این پــل زدن،  پایگاه رشته  خود، ادغام 
کالس درس است و در تحلیل ها  نوآوری نظری یا روشى هم نیست بلکه نوآوری حاصل از 
کالس درس امکان شیوه های  که در  کسى است  و بینش ها به وجود مى آید. استاد دانشگاه 
کالس  اینکه صرفًا  نه  آموزش مى دهد  را هم   )insight( را فراهم مى کند. بینش تازه دیدن 
درس را با آموزش تکنیک به پایان رساند. متاسفانه علم را به تکنیک و فن تقلیل داده ایم 
کرده ایم  کشانده ایم. تصور  به غایت ویرانى  را  آموزش  و  و دانشگاه  این طریق دانش  از  و 
کسى نمى گویند  گر تکنیک یاد بگیریم و یاد دهیم، دانشمند یا استاد مى شویم. استاد به  ا
یا  بینش  یا  و  چشم انداز  از  که  مى گویند  کسى  به  استاد  مى داند.  فــراوان  تکنیک های  که 
کل منش و بینش  بصیرت معرفتى و از حکمت و خرد عملى برخوردار است و به این ترتیب 
و  روزمره   زندگى  و  تعامالت  کالس درسش، در  کالمش، درحرکات وجودی و  بیان و  او، در 

گفتگوهای عادی اش هم آشکار مى شود.
که بتواند  کند، اینست  پس اولین شرط برای اینکه استاد دانشگاه بتواند دانش را نقد 
و  دانــش  نقد  بــرای  دانشگاه  استادی  شــرط  دومین  باشد.  داشته  میان-رشته ای  بینش 
که  اینست  یادگیری،  عطش  و  شوق  ایجاد  و  عمیق  یادگیری  تجربه  ایجاد  آن،  به دنبال 
کند یا از منظر سایر دانش ها یا رشته ها به دانش  بتواند نه تنها از منظر دانش به دانش نگاه 
کند و  از منظر جامعه به دانش و رشته خودش نگاه  کند بلکه بتواند  تخصصى خود نگاه 

پرسش های اخالقى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى در برابر رشته خویش قرار دهد. 
در  را  دانشجو  بتواند  که  دهد  بینش  دانشجویان  به  درس،  کالس  در  مى تواند  استادی 
گرفته، بفهمد و پرسش از اخالق و جامعه و فرهنگ را در برابر  که قرار  موقعیت مکانى و زمانى 
نظریه ها، روش ها و فنون دانش یا رشته خودش قرار دهد و این مسئولیتى بزرگ است. این 



که استاد بفهمد و بپذیرد که از منظر جامعه به شیمى، فیزیک، ریاضیات، 
نگاه  روانشناسى  یا  شناسى  جامعه  فلسفه  به  مهندسى،  به  یا  پزشکى 
کند و نگوید تخصصم اینها نیست، به سراغ یک جامعه شناس برو؛ این 
که مى گوید رشته ام فیزیک است  حرف ناشى از جهل است. آن استادی 
استاد و معلم  و  او فیزیکدان هم نیست  و نمى فهمم جامعه یعنى چه، 
فیزیک هم نیست. استاد دانشگاه کسى است که آنقدر در جامعه، زندگى، 
تاریخ و فرهنگ خودش درگیر شده که مى تواند پرسش اخالقى- اجتماعى 
کند و بگوید این دانش برای جامعه و برای من چه پیامدی دارد.  ح  مطر
کنون و اینجای من ایرانى، در  چه سود و چه زیانى دارد؛ این دانش، در ا
کنون و اینجای من قزوینى، من آذربایجانى، من شیرازی یا هر جایی  ا
گرفته، چه داللت ها و معنایی دارد. آن فیزیک دان، شیمى دان،  که قرار 
با  را  دانش  ربط  نیست  قادر  که  فیلسوفى  و  روانشناس  و  جامعه شناس 
که  که با او زندگى مى کنند و دانشجویانى  کند  زندگى واقعى مردمى برقرار 

به آنها آموزش مى دهد، او استاد دانشگاه نیست.

ک مفهوم ربط در مقام استادی ضرورت ادرا
که بتواند مفهوم ربط )relevance( و پیوند  کسى است  استاد دانشگاه، 
کالس های درس، سرخورده  که دانشجویان ما در  را بفهمد. یکى از عللى 
و هیچ  یعنى چه  ربط  نمى دانند  ما هنوز  استادان  که  اینست  مى شوند، 
کــه موضوع  اینست  یــادگــیــری مستلزم  کــه  نــدارنــد  تــجــربــه ای  و  وقـــوف 
کشور و با تاریخ  )subject( دانش، ربط خود را با دانشجو، شهر، منطقه، 
کند و این وظیفه یعنى وظیفه تعیین کردن ربط، یکى از  خودش روشن 
مهمترین وظایف استادی است. آنجا که »بارنت« مى گوید سومین وظیفه 
انتقادی استاد دانشگاه و خود دانشگاه اینست که دانش را نقد کند به این 

معناست که اول بتواند دانش خودش را از منظر جامعه نقد کند.
است.  زیستن  از  خاصى  نوعى  مستلزم  نقادی،  اقتضای  آخرین  اما 
فهمیدن،  دیـــدن،  شیوه  نوعى  ــت.  اس زنــدگــى  شیوه  نوعى  اســتــادی، 
زندگى  حس پذیرکردن  و  زیست پذیرکردن  از  خاصى  ع  نو لمس کردن، 
وظایف  همه  اســت.  بــودن  از  خاصى  شیوه  معلمى،  و  استادی  اســت. 
که زندگى به شیوه خاصى سامان داده شود و هر  معلمى ایجاب مى کند 

کس نمى تواند استاد باشد.
زهد  فــوکــو،  میشل  ــام  ن بــه  فــوکــو  میشل  آراء  از  اخــیــرا  کــه  کتابی  در 
شده،  ترجمه  فارسى  به  ضددیداری  گفتمان  به مثابه  زیبایی شناسانه 

آمده که فیلسوفان و استادان، تمامًا از طریق 
را  اندیشه  از  خاصى  ع  نو زندگى شان  شیوه 
طریق  از  فقط  نه  را  کــار  ایــن  و  کردند  خلق 
خاص  شیوه  طریق  از  بلکه  کتاب هایشان 
شیوه  ایــن  به  و  دادنــد  انجام  زیستن شان، 
زیستن، زهد زیبایی شناسانه مى گوید. یعنى 
معلمى شکلى از زهد و شکلى از ریاضت کشى 
از  اســتــادی شــیــوه خــاصــى  اســـت. معلمى و 
معلمى  و  اســتــادی  اســت.  نفس  از  مراقبت 
کسب و حرفه و تکنیک نیست بلکه تجربه 
درآمیختن  است.  زیستن  از  خاصى  شکل  و 
استادی  است.  دیگران  و  جامعه  دانش،  با 
کلمه، پذیرش مسئولیت  به معنای وجودی 
دیگر  شــاخــه  اســـت.  انــســان بــودن  سنگین 
زندگى ربط  با  که  نقد  بارنت در مورد  بحث 
که استاد وظیفه دارد جامعه را  دارد اینست 
نقد کند. نه تنها خودش و دانش، که جامعه 

کند.  را باید نقد 

مهم ترین وظیفۀ امروزی علم: بسط 
پیوندهای هم زیستی

بتواند  یعنى  اســتــاد،  توسط  جامعه  نقادی 
کند،  ل پــذیــر  اســتــدال و  ــل«  ــدل »م را  جــامــعــه 
فراهم  جامعه  بــرای  زبانى  و  کند  فهم پذیر 
کند تا جامعه مجبور نشود با شمشیر، زندگى 
گروه ها از راه خشونت،  خود را پیش برد، تا 
رســالــت  مهمترین  نکنند.  ــدگــى  زن هــم  ــا  ب
کلمه،  امـــروزی  معنای  در  علم  و  دانشگاه 
گسترش  بسط پیوندهای هم زیستى است، 

گفتگوست. مدارا و تسامح، بسط امکان 
که  نیست  ایـــن  جــز  اســتــادی  و  معلمى 
دانشجویان  بــرای  درس،  کــالس  در  استاد 
تنوعات  بــاشــد.  ــدارا  مـ سرمشق  و  مــصــداق 
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معلمی و استادی 

جز این نیست 
که استاد در 

کالس درس، 
برای دانشجویان 

مصداق و 
سرمشق 

مدارا باشد. 
تنوعات زبانی، 
تنوعات دینی، 
تنوعات قومی 

و نژادی و تمام 
تنوعات انسانی، 

در رفتار وی 
تأثیری نگذارد. 
منش استادی 
در اینجا یعنی 

که  نقد جامعه ای 
مدارا را نمی پذیرد 

و نقد جامعه ای 
کید  که بر تعصب تا

می کند. 

زبانى، تنوعات دینى، تنوعات قومى و نژادی و تمام تنوعات انسانى، در رفتار وی تأثیری 
کالس درس، زن یا مردبودن دختر یا پسربودن، شیعه یا سنى بودن یا هرگونه  نگذارد. در 
دیگری، همه برای استاد، محترم باشد چون خود یادگیری مهم است. منش استادی در 
کید مى کند.  که بر تعصب تا که مدارا را نمى پذیرد و نقد جامعه ای  اینجا یعنى نقد جامعه ای 
جاریست،  زندگى اش  کل  در  که  خود  تساهل جویانه  و  مداراجویانه  منش  و  مشى  با  استاد 
امکان زیست همراه با مدارا را فراهم مى کند. استادی دانشگاه به مثابه یک شیوه زیستن، 
گفتگو، ارتباط و چانه زنى است. استادی دانشگاه یعنى برجسته کردن نفس  ترویج و اشاعه 
زبان در زندگى انسان. استادی دانشگاه یعنى نشان دادن اینکه وی با شیوه و منش زیست 
خودش مى تواند سرمشقى برای انسانها باشد. استاد دانشگاه یک نفر نیست، یک ساختار 
که به آن فرهنگ استادی  است. مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، باورها و معانى است 
که در وجود  مى گوییم. هر استاد، یک فرهنگ است، مجموعه ای از معناها و نمادهاست 
که تجربه یادگیری است،  کرده است. استاد دانشگاه، در هرکجا  عینى و مادی او تبلور پیدا 
که وجودش  با وجودش معنا را خلق مى کند و یادگیری را امکان پذیر مى سازد. آن استادی 
کالس درس را ترک  گر حداقلى از تعهد به انسانیت داشته باشد باید  مانع یادگیری مى شود، ا
کند و  کند و خودش را آماده  کند، دوره ای برای خودش بگذارد تا بتواند از خودش مراقبت 

کالس درس حاضر شود. بعدًا در 
که پول  زندگى  امروز  آیا در شرایط  که  متبادر شود  به ذهنتان  این پرسش  ممکن است 
فضاِی  چنین  در  مى خواهد،  مقاله  و  رزومــه  فقط  ما  از  اداری  نظام  و  بــوده  تعیین کننده 
استاد  از  تصور  این  آیا  شــده،  رانــده  حاشیه  به  یادگیری  که  سرمایه ساالرانه  و  تجاری شده 
که بله.  دانشگاه فقط یک تصور رمانتیک و خیال بافانه نیست؟ پاسخ خیلى روشن اینست 
به همین دلیل تعداد اساتید واقعى، اندک است. آنهایی که سرمشق شده و امکان یادگیری- 
گفته مى شود  یاددهى را ایجاد مى کنند، اندک هستند. به همین دلیل در اسالم و ادیان دیگر 
چنین  چون  است.  کرده  خودش  بنده  مرا  آموخته،  را  یادگیری  امکان  من  به  که  کس  آن 
که  کند، به موقعیتى از لحاظ وجودی مى رسد  که بتواند امکان یادگیری را ایجاد  شخصى 
که مقام انبیاست، یک استعاره  ستودنى و دشوار است. استادی دانشگاه و معلمى در مقامى 
نمى گویند  استادان  و خوشایند  برای ستایش  را  کالم  این  واقعیت است.  بلکه یک  نیست 
شرایط،  این  در  مى شود  گفته  نیست.  مبالغه  است.  وجــودی  واقعیت  یــادآوری  یک  بلکه 
برداشتى رمانتیک است و شدنى نیست. بله، نمى شود، دشوار است. ولى به همین دلیل 

که دشوار است، ارزشمند است. 
استادان و معلمان دانشگاه باید بیش از سایر مشاغل عمومى و خدماتى، به عاملیت و 
که زندگى  کنند. از زندگى روزمره صحبت مى کنم چون استادی  مسئولیت خودشان تکیه 
باشد؛  استاد  نمى تواند  هم  درس  کالس  در  نیست،  استادی  تجربه  با  همراه  روزمـــره اش 
شیوه  به  گفتن  سخن  هنگام  نیست،  مأنوس  کتاب  با  روزمــره اش  زندگى  در  که  استادی 
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مقام استادی، 
گرفتنی نیست، 
ساختنی 
است. استادی 
مدرک نیست، 
شخصیت است، 
منش است. 
استادی یک 
لحظه وجودی 
که باید در  است 
فرد تحقق پیدا 
کند. همکارانی 
که در  هستند 
ظاهر شیوه 
استادی را بلد 
هستند. خیلی 
زود مدارکشان 
را جمع می کنند، 
سوابق را درست 
می کنند، دانشیار 
و استاد تمام 
می شوند اما آیا 
واقعا استادی 
اینست؟ همه 
که این  می دانیم 
استادی نیست. 

یاددهى  یادگیری-  تبلور  یک  جامعه  در  وجــودی اش  تبلور  آن  یا  نمى گوید  سخن  خاصى 
کند. کالس درس هم نمى تواند استادی  نیست و یا شخصیت یادگیری- یاددهى ندارد، در 

زنــدگــى و  نــظــام، یــک شیوه  بــرنــامــه، یــک  کــه یــک  اینست  اســتــادی دانــشــگــاه مستلزم 
مجموعه ای از سرمایه های فرهنگى در وجود وی به عنوان استاد شکل بگیرد. به خصوص 
گر در خانواده این شخصیت وجودی، شکل نگرفته باید بعد از ورود به دانشگاه خصوصًا در  ا
دوره تحصیالت تکمیلى، این اتفاق بیافتد. استاد باید به تدریج بیاموزد و به دانشجویانشان 
یاد دهد یادگیری یعنى چه، زندگى دانشگاهى یعنى چه، بودن دانشگاهى، انسان دانشگاهى 
که معنای استادی را  کند  کسى مى تواند استادی را استادی  و هویت دانشگاهى چیست. 
گرچه متاسفانه به حکم  کارگزینى نیست  که استادی فقط یک حکم  کرده باشد؛ چرا فهم 
را  موقعیت  این  که  است  استادی یک موقعیت وجودی  است.  کرده  پیدا  تقلیل  کارگزینى 
باید برساخت و شکل داد. مقام استادی اعطاشدنى نیست و هیچ دانشگاهى نمى تواند به 
کسى، مقام استادی را اعطا کند. استادی شکل مى گیرد. این یک موقعیت است. از تجربه و 
زیست، شجاعت و دلیری، صداقت و مراقبت نفس، از احساس مسئولیت و اراده به دانستن 

و اراده به یادگیری در ما پدید مى آید. 
آن استادی که دغدغه های زندگى اش، درآمد یا ماشین مدل باالتر، خانه لوکس تر یا هر چیز 
دیگری شبیه این باشد، مى تواند هر چیزی باشد ولى نمى تواند استاد باشد. این یک انتخاب 
کسى این موقعیت وجودی و  که برای همه امکان پذیر نیست. یک انتخاب است. یا  است 

این زهد زیبایی شناسانه را مى پذیرد یا انتخاب نمى کند. استادی را به کسى اعطا نمى کنند. 
گرفتنى نیست، ساختنى است. استادی مدرک نیست، شخصیت است،  مقام استادی، 
کند. همکارانى  که باید در فرد تحقق پیدا  منش است. استادی یک لحظه وجودی است 
مى کنند،  جمع  را  مدارکشان  زود  خیلى  هستند.  بلد  را  استادی  شیوه  ظاهر  در  که  هستند 
سوابق را درست مى کنند، دانشیار و استاد تمام مى شوند اما آیا واقعا استادی اینست؟ همه 

که این استادی نیست.  مى دانیم 
کسى  واقعى  استاد  کیست.  واقعى  استاد  دریابیم  تا  کنیم  نگاه  دانــش  و  علم  تاریخ  به 
گاهى  گریه مى کند،  گاهى  کالس درس حاضر مى شود هنگام درس دادن،  که وقتى در  است 
که  گاهى از فرط دلسوزی برای دانشجوی و برای دانش چنان به شوق مى آید  مى خندد، 
ما  زبان  در  که  کند  خلق  انــرژی ای  چنان  باید  باشد،  استادی  بدن  گر  ا بدن  مى زند.  فریاد 
است.  دیگری  به  معطوف  و  حساس  عاطفى،  خونگرم،  نیست،  خونسرد  شــود.  جــاری 
کارگزینى اشتباه نکنید. استادی به معنای وجودی،  بنابراین استادی دانشگاه را با احکام 
اما  انتخاب و زندگى هدفمند است  اراده به استادی و معلمى مى خواهد. نوعى خواستن، 

کنون موقعیت استادی نیست.  موقعیت ما، ا
گاهانه تر  آموزش عالى در کلیت خود، استاد دانشگاه پرورش نمى دهد مگر برای کسانى که آ
و  گفتگوکردن، خواندن  کرده اند.  انتخاب  را  و مسئوالنه تر و هدفمندتر، زیست دانشگاهى 



ل کردن، بازی  نوشتن، بحث کردن و استدال
زندگى  به عنوان  را  اندیشیدن  و  کلمات  با 
که این مسیر  کسى  کرده اند. برای  انتخاب 
امید  و  دیگر  شیوه  اســت،  کــرده  انتخاب  را 
اداری  سیستم  در  و  دانشگاه ها  در  دیگری 
هرچند  یعنى  نــدارد.  وجــود  ما  بوروکراسى  و 
مى دهند  ــاداش  پ پــروژه  و  کتاب  مقاله،  به 
توانسته  درس،  کــالس  در  که  اســتــادی  امــا 
و  شــوق  او  در  و  کند  متأثر  را  دانــشــجــویــی 
خاصى  پــاداش  کند،  ایجاد  یادگیری  عشق 
ــرای مــوقــعــیــت هــای  ــ ــافـــت نــمــى کــنــد. ب دریـ
مقاله  بــرای  دارد،  وجــود  پــاداش  مدیریتى، 
درنظرگرفته  ــاداش  پ کاالها  و  محصوالت  و 
در  خیر.  انسان ها  پرورش  برای  اما  مى شود 
پرورش  جایگاه  کنید،  نگاه  ارتقاء  فرم های 
اســتــادی  ببینید.  را  رتـــبـــه اش  کــجــاســت، 
دانشگاه در این موقعیت امکان پذیر نیست 
چون بازار از ما آدم نمى خواهد، انسان هایی 
دانشگاهى  و روش  بینش  و  واقعا منش  که 
تکنیسین  و  کاسب  بلکه  نمى خواهد  دارند، 
کار  مى خواهد. در چنین شرایطى، استادی 

دشواری است.
به  و  شــده  دانشگاه  وارد  که  دانشجویی 
از خانواده و مدرسه  کالس درس مى آید هم 
بــه عــنــوان یک  دانــشــگــاه  از  کــه  ــاد نگرفته  ی
و  بــودن  فضای  گفتگو،  یــادگــیــری،  فضای 
خودش  ارتقای  برای  خودش  انسانى  شدن 
استفاده کند و با این پیش فرض، به دانشگاه 

نیامده است و این البته فاجعه است.
ــاه انــجــام  ــگ ــش کــه اســتــاد دان ــاری  ــ ک ــا  امـ
کـــه بـــه دانــشــجــویــانــش  مـــى دهـــد ایــنــســت 
بـــرای شدن  ــن محیط  ای فــرزنــدم  مــى گــویــد 
تو، ساخته شده است، یک محیط  انسانى 

برای  فضایی  است.  بالندگى  محیط  و  وجودی  ارتقاء  محیط  اخالقى، 
و  شدن  مقاله نویس  شــدن،  تکنسین  صرفا  نه  و  است  انسان  برآمدن 
که به عنوان علم، به فضای آموزش عالى، تحمیل شده است.  مسائلى 
بزرگ  گزند  این  چگونه  نفهمیدیم  اصال  ما  که  جهانى  فضای  یک  در 
آموزش  نظام  بر  را  کاذب  علم سنجى های  و  کاذب  شاخص سازی های 
علم  را  جهل  و  کردیم  محسوب  علم  را  اینها  کردند.  تحمیل  ما  عالى 
فراموش  را  یاددهى  و  یادگیری  راندیم،  حاشیه  به  را  انسان  دانستیم. 
گفته مسئولین، آسیب ها، دیگر  که به  کنون جامعه ای داریم  کردیم و ا

عوام و دانشگاهى ندارد و هردو به یک نسبت آلوده مى شوند.
کــالس درس  و  کند  فــرامــوش  را  یــاددهــى  یــادگــیــری-  کــه  دانشگاهى 
اخالقى  تجربه  و  انسانى  بــودن  انسان،  که  دانشگاهى  نگیرد،  جدی  را 
که چهار میلیون دانشجو  دانشگاه را جدی نگیرد، عاقبتش همین است 
و ۱5میلیون دانش آموخته دارد اما باالترین سطح آسیب های اجتماعى را 
در جهان دارا بوده و رکورد مى زند. چون ما دانشگاهى ها، ما مدیران و ما 
که گوش بدهیم به  مسئوالن آموزش عالى ایران در این سالها نخواستیم 
اینکه یک فیزیکدان نمى تواند وزیر علوم و مدیر بشود؛ گفتمان مهندسى، 

گفتمان فیزیک و شیمى نباید و نمى تواند دانش آموزش عالى را بفهمد. 

نیاز اساتید دانشگاه به آموزش
که استادان نیاز به یادگیری دارند، دانشجویان نیاز  آن میزان و درجه 
استادان  گر  ا چون  کنیم.  باور  آن را  باید  که  است  واقعیتى  این  ندارند. 
یاد  هــم  دانــشــجــویــان  ایــشــان،  تبع  بــه  بگیرند،  ــاد  ی چگونه  بیاموزند 
آمــوزش،  و  یادگیری  به  مربوط  مباحث  گسترش  بــرای  باید  مى گیرند. 
گام هم تشکیل  اولین  کرد و  کالس درس و دانشگاه فکری  مربوط به 
یادگیری-  حــوزه  در  کــه  کتاب هایی  حــداقــل  کــه  اســت  کتابخانه ای 
یاددهى و توسط وزارت علوم در این سه چهار سال اخیر، چاپ شده را 
رایگان  به مناسبت هایی هم به صورت  و  قرار دهند  در چندین نسخه 
کنند تا بخوانند و متوجه شوند این فرآیند  به استادان و همکاران هدیه 
یک افسانه نیست یا یک خیال پردازی خام، یک شعر شاعرانه و یک امر 
که فیزیک یا شیمى خوانده، دریابد  کسى  رمانتیک نیست. دشوار است 
کتاب در این حوزه  واقعا یادگیری یعنى چه اما به محض اینکه چندین 
که مثال شیمى مى داند معنایش این  بخواند، متوجه مى شود واقعا کسى 

که لزوما فرآیند یادگیری- یاددهى را هم مى شناسد. ▪ نیست 





در نگاه اول به نظر مى رسد که صحبت از چیستى فرهنگ و اهمیت آن در میان متخصصان 
و اندیشمندان این عرصه عملى ناصواب و مسرفانه است و نباید حجم این سطور را به آن 
که فرهنگ مجموعه ای است از عقاید و باورهای اساسى،  کامال آشکار است  اختصاص داد. 
کات، رفتار  که ادرا ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات 
و مناسبات جامعه را جهت و شکل مى دهد و هویت آن را مى سازد؛ و بیش از سیصد تعریف 
کتاب »تعریف ها و مفهوم فرهنگ« بیان نموده  را آقای داریوش آشوری در  دیگر فرهنگ 

است. 
گزارش های  کنیم و با نگاهى سیستمى و نظام مند به مجموعه  گر لحظه ای درنگ  اما ا
و  کشور نگاهى دقیق تر نماییم؛  ارائه شده توسط معاونین فرهنگى دانشگاه های  عملکرد 
گزاره های تعریف شده در فرهنگ مانند عقاید، باورها، ارزش ها، آداب، الگوها،  آن ها را با 
پیمایش  از  حاصل  نتایج  سپس  و  نماییم  مقایسه  هویت  و  رفتارها  کــات،  ادرا مصنوعات، 
چه  از  مى شویم!  شوکه  وقت  آن  نماییم؛  مــرور  را  دانشگاه ها  اجتماعى  فرهنگى  وضعیت 

مهندس عیل ماهرالنقش
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به عبارتی به 
نظر می رسد 
رابطه معنادار و 
تعریف شده ای 
میان فعالیت های 
فرهنگی دانشگاه 
و اجزای 
تبیین شده در 
تعریف فرهنگ 
)عقاید، باورها، 
ارزش ها، 
آداب، الگوها، 
مصنوعات، 
کات، رفتارها  ادرا
و هویت( وجود 
ندارد.

چیزی؟ بگذارید با هم مروری بر تعریف واقعى فرهنگ در دانشگاه بیندازیم و سپس آن را با 
کنیم. آنچه باید باشد، مقایسه 

کشور( واقعیت فرهنگ در دانشگاه )نگاه موجود به فرهنگ در دانشگاه های 
که در دانشگاه ها تعریف شده و مبنای عمل نهادهای  گر بخواهیم »واقعیت« فرهنگى را  ا
باید  کنیم  تبیین  را  است  )دانشجویی(  فرهنگى  معاونت های  جمله  از  دانشگاه  فرهنگى 
جستجوی  یک  با  کار  این  بــرای  برویم.  فرهنگى  معاونین  عملکرد  گزارش های  ســراغ  به 
را به دست  گزارش عملکرد معاونت های فرهنگى دانشگاه های مختلف  اینترنت  ساده در 
گزاره های مربوطه به مجموعه اقداماتى همچون »اجرای موسیقى،  آوردیم و با استخراج 
ارائه مشاوره فرهنگى به دانشجویان، برگزاری اردوهای علمى، تفریحى و زیارتى، برگزاری 
کارگاه های  و  ــا  دوره هـ بــرگــزاری  احــکــام،  جلسات  بــرگــزاری  دانش آموختگى،  جشن های 
برگزاری  مذهبى،  و  علمى  سخنرانى های  برگزاری  و...(،  نقاشى  خطاطى،  )زبان،  آموزشى 
شعر،  شب  مراسم  برگزاری  پاسخ(،  و  پرسش  جلسات  و  )مناظره  آزاداندیشى  کرسى های 
برگزاری  قرآنى،  فعالیت های  اجرای  و  مسابقات  برگزاری  کتاب خوانى،  مسابقات  برگزاری 
نشست و میزگرد، برگزاری نمایش و نقد فیلم، برگزاری نمایشگاه فرهنگى و هنری، برگزاری 
همایش های فرهنگى، بزرگداشت شهدا، عالمان و دانشمندان فرهنگى، توسعه انجمن های 
نشریات  توسعه  دانشجویی،  مستقل  انجمن های  و  کانون ها  توسعه  دانشجویی،  علمى 
جشنواره های  در  حضور  دانشجویان،  ورزشى  فرهنگى  المپیادهای  در  حضور  دانشجویی، 
برنامه های  در  شرکت  خوابگاه ها،  و  دانشگاه  مسجد  در  دعاخوانى  دانشجویی،  فرهنگى 
گرامیداشت مناسبت های ملى و مذهبى )دفاع مقدس و انقالب  ج از دانشگاه،  فرهنگى خار

کاردهای تبلیغاتى« رسیدیم. اسالمى و...(، نصب پوستر و پال
از فعالیت های رنگ و وارنگ فوق برنامه ای، در سبد  انباشتى  که  و مالحظه مى نماییم 
گرفته است، آن هم بدون معین نمودن اهداف تعریف شده  کاالی فرهنگى دانشگاه قرار 
آنکه هدف فرهنگى مان  برگزار مى شود ولى بدون  اردوی دانشجویی  فرهنگى! به عبارتى 
ضد  نتایج  است  ممکن  حتى  نتیجه  در  و  باشد  شده  شاخص دار  و  تعریف  مذکور  اردوی  از 
فرهنگى از آن استخراج شود. همایش و نمایشگاه برگزار مى کنیم ولى غافل از نتایج فرهنگى 

مورد نظرمان هستیم؛ و بسیاری مثال های از این دست.
فرهنگى  فعالیت های  میان  شده ای  تعریف  و  معنادار  رابطه  مى رسد  نظر  به  عبارتى  به 
تبیین شده  اجزای  و  آن مى نهم(  بر  فعالیت های فوق برنامه ای  نام  فعاًل  دانشگاه )که من 
کات، رفتارها و  در تعریف فرهنگ )عقاید، باورها، ارزش ها، آداب، الگوها، مصنوعات، ادرا

هویت( وجود ندارد.
اجتماعى  فرهنگى  حوزه  در  شده  انجام  مختلف  پایش های  سراغ  به  گر  ا دیگر  سوی  از 
اجتماعى،  هویت  همچون  مؤلفه هایی  موجود  وضعیت  بررسى  نتایج  و  برویم  دانشگاه ها 
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 فرهنگ دانشگاه 

در تراز جمهوری 
اسالمی ایران، 

نگاهی جامع 
و متعالی به 

تمدن، اندیشه، 
هویت، عقالنیت، 

عدالت، تفکر، 
آزاداندیشی، تزکیه 

و اعتماد دارد؛ 
و این حقیقت 

فرهنگ دانشگاه 
است؛ اما آیا این 

حقیقت با آن 
واقعیت به چه 

میزان تطابق 
دارد؟

زندگى، سواد  اعتماد، دین داری، اخالق اجتماعى، فرهیختگى، سبک  سرمایه اجتماعى، 
کنیم و آنگاه با روندشناسى میزان تغییرات آن مؤلفه ها  فرهنگى، سواد هنری و... را مطالعه 
را در گذر ترم های تحصیلى ورود تا خروج دانشجویان نظاره کنیم؛ آن وقت متوجه مى شویم 
کارکرد و اثربخشى فعالیت های فرهنگى )فوق برنامه ای( فوق الذکر اثر مثبت قابل قبولى در 
که اثر منفى داشته  گر در بعضى موارد نگوییم  مؤلفه های فرهنگى دانشگاه نداشته است؛ ا

است!

حقیقت فرهنگ در دانشگاه )نگاه مطلوب به فرهنگ در دانشگاه های کشور(
کشور در ترازی بسیار  اما بر اساس اسناد باالدستى مصوب، »حقیقت« فرهنگ دانشگاه های 
گزاره های  دهید  اجازه  مثال  طور  به  است.  شده  ترسیم  و  تعریف  موجود  وضعیت  از  باالتر 

فرهنگى استخراج شده از »سند دانشگاه اسالمى« را بررسى اجمالى نماییم.
گزاره های فرهنگى استخراج شده از »سند دانشگاه اسالمى« مشتمل بر »احیاى  بعضى 
تقویت عقالنیت، خردورزی  اعتالی وحدت ملى،  ارتقاء خودباورى علمى،  هویت تمدنى، 
و خالقیت، عدالت محورى، بینش و بصیرت دینى و سیاسى، تربیت متخصصین متعهد، 
خالق، متخلق، تربیت متفکر، ترویج آزاداندیشى و تضارب آراء در میان دانشگاهیان، تقدم 
گروهى، تقویت بنیان  تزکیه بر تعلیم، تقدم منافع ملى و مصالح عمومى بر منافع فردى و 
خانواده، تمدن سازى، تولید دانش و فرهنگ تمدنى، جهاد علمى و ارتقاى اعتماد به نفس 

ملى« است.
خوب است نگاهى هم به چشم انداز فرهنگى- تربیتى دانشگاه ها در همان سند بیندازیم: 
کننده استقالل  »خردورز، آزاداندیش و خالق«، »با اعتماد به نفس علمى و ملى باال و تأمین 
کشور«، برخوردار از »هویت تمدن ساز اسالمى- ایرانى«، »الهام بخش در  علمى و خودکفایی 
جهان اسالم«، »متعهد به آرمان های انقالب اسالمى و جمهوری اسالمى«، »پرورش دهنده 
زندگى  سبک  الگوی  »تجلى بخش  و  مهذب«  و  متخلق  و  ع  متشر معتقد،  عالم،  نخبگانى 

اسالمى- ایرانى«.
ایران، نگاهى جامع و  تراز جمهوری اسالمى  که فرهنگ دانشگاه در  پس مشخص شد 
اعتماد  و  تزکیه  آزاداندیشى،  تفکر،  عدالت،  عقالنیت،  هویت،  اندیشه،  تمدن،  به  متعالى 
دارد؛ و این حقیقت فرهنگ دانشگاه است؛ اما آیا این حقیقت با آن واقعیت به چه میزان 

تطابق دارد؟

جمع بندی و نتیجه گیری
و  فرهنگى  کار  به  موجود  نگاه  کشور  عالى  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  که  مى نمایید  مالحظه 
نگاه فرهنگى؛ پس مشهود  نه  و  فراغتى است  اوقات  و  نگاه فوق برنامه ای  امور فرهنگى، 
و  دارد  فاحشى وجود  تفاوت  دانشگاه  در  فرهنگ  به  و مطلوب  نگاه موجود  بین  که  است 



رویــکــردی  شــکــاف  همین  مــى رســد  نظر  بــه 
که مانع اصلى رشد و تعالى فرهنگ در  است 

دانشگاه ها شده است.
بــه عــبــارتــى وقــتــى نــگــاه اوقـــات فراغتى 
)و  فوق برنامه ای  برنامه های  شــد،  کم  حا
اهــداف  تعیین  بــدون  آن هــم  فرهنگى(  نه 
دنبال  به  را  شاخص گذاری  بدون  و  متعالى 
کردن  خواهد داشت؛ زیرا صرفًا به دنبال پر 
خیلى  و  هستیم  دانشجویان  فراغت  اوقات 
فرهنگى  ارتـــقـــاء شــاخــص هــای  ــال  ــب دن ــه  ب
کامل  اجرای  حتى  بنابراین  بود؛  نخواهیم 



135

 
وقتی نگاه اوقات 

کم  فراغتی حا
شد، برنامه های 

فوق برنامه ای 
)و نه فرهنگی( 

آن هم بدون 
تعیین اهداف 

متعالی و بدون 
شاخص گذاری را 
به دنبال خواهد 

داشت؛ زیرا صرفًا 
کردن  به دنبال پر 

اوقات فراغت 
دانشجویان 

هستیم و خیلی 
به دنبال ارتقاء 

شاخص های 
فرهنگی نخواهیم 

بود.

چنین برنامه هایی قطعًا فرهنگ دانشگاه و دانشگاهیان را به سمت اهداف متعالى فرهنگى 
که هیچ گونه رابطه معناداری میان اهداف و عملکردهای فرهنگى  رهنمون نمى شود؛ چرا 

تعریف نشده است. 
تعالى  و  رشد  برای  دانشگاه  در  شده  انجام  فرهنگى  فعالیت  فالن  نیست  مشخص  مثاًل 
آن  اثربخشى  نتیجه  نمى توان  هم  آن  از  پس  طبیعتًا  و  اســت؛  بــوده  فرهنگى  مؤلفه  کــدام 
ارتقاء مؤلفه  این فعالیت فرهنگى موجب  که  کرد  اعالم  و مثاًل  اندازه گیری نمود  را  فعالیت 

گردیده است. »الف« به میزان »ب« 
کم عمق را  که وجود چنین نگاه ضعیفى به فرهنگ، برنامه های سطحى و  بدیهى است 
که اجرای این امور فوق برنامه ای، نیازی به  به دنبال خواهد داشت؛ و طبیعى خواهد بود 

وجود ساختارهای قوی تشکیالتى نخواهد داشت!
انجام شده در سطوح عالى و  ع  و متنو پایش های مختلف  به  گر نگاهى  ا از سوی دیگر 
میزان  روندشناسى  و  موجود  وضعیت  بررسى  نتایج  بیندازیم  تربیت  و  تعلیم  نظام  میانى 
تغییرات مؤلفه هایی همچون هویت اجتماعى، سرمایه اجتماعى، اعتماد، دین داری، اخالق 
اجتماعى، فرهیختگى، سبک زندگى، سواد فرهنگى و سواد هنری را مطلوب نمى یابیم؛ آن 
کارکرد و اثربخشى فعالیت های فرهنگى )فوق برنامه ای( فوق الذکر  وقت متوجه مى شویم 
موارد  بعضى  در  گر  ا است؛  نداشته  دانشگاه  فرهنگى  مؤلفه های  در  قبولى  قابل  مثبت  اثر 

که اثر منفى داشته است! نگوییم 
جنس  در  عمدتًا  موجود  و  مطلوب  وضعیت  تفاوت  که  باشیم  داشته  توجه  باید  البته 
فعالیت ها نیست بلکه هدف و منظور از آن هاست. به طور مثال ممکن است همان فعالیت 
برگزاری اردوهای علمى و تفریحى انجام شود ولى با هدف ارتقاء هویت اجتماعى! بنابراین 
مشکل شکلى نیست بلکه رویکردی است. در چنین حالتى است که مى توان به فعالیت های 

فرهنگى دیگری نیز اندیشید.
از نگاه موجود به فرهنگ )واقعیت( به  ح مى شود و آن اینکه برای نیل  اما سؤالى مطر
کرد؟ جواب روشن است مى بایست »بایدهای«  نگاه معقول و مطلوب )حقیقت( چه باید 

ذیل را محقق نمود:
باید نگاه فوق برنامه ای تبدیل به نگاه فرهنگى شود.  
باید نگاه ابزاری تبدیل به نگاهى هدف محور شود.  
و    سازماندهى  فرهنگى  کالن  اهــداف  به  دستیابی  جهت  در  فرهنگى  فعالیت های  باید 

پایش شوند.
باید عالوه بر عملکردهای فرهنگى، به پیامدهای فرهنگى نیز توجه جدی داشت.  
باید پایش مستمر پیامدهای فرهنگى انجام شود.  

که  است  فرهنگ  حوزه  در  مدیریتى  نظامى  و  سیستم  مستلزم  امور  این  شدن  محقق  و 
ان شاءاهَّلل در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت. ▪



مقدمه
در حوزه معرفت، واژه هایی هستند که بدون آنکه بتوان تعریف دقیقى از 
آنها به دست داد، براساس توافقى نانوشته مورد پذیرش عموم قرارگرفته 
گاه متباینى را در برمى گیرند.  گون و  گونا و موضوعات و مصادیق بسیار 
موضوعاتى  فرهنگ  قلمرو  اســت.  ــان  واژگ این  از  نمونه ای  »فرهنگ« 
آیین، پوشش، معماری،  ادبیات، مذهب، هنر،  زبان، موسیقى،  نظیر 
خانواده، سنت، روابط اجتماعى، سبک زندگى و بسیاری موارد دیگر را 
که در مطالعات و فعالیت های فرهنگى  شامل مى شود. این گونه است 
این  غیر  در  باشد،  شــده  مشخص  دقیقا  نظر  مــورد  ع  موضو اســت  الزم 

کلى، فرهنگ قابل بررسى نیست. صورت و در شکل 
نمى کند.  پیروی  کنترل  و  برنامه ریزی  قابل  مــدل  یک  از  فرهنگ 
وکنترل  بــرنــامــه ریــزی  مــدیــریــت  یــک  تــحــت  پـــدیـــده ای  کــه  هنگامى 
پــدیــده در یــک مــدل سیستمى تعریف مــى شــود. یک  ایــن  گــیــرد،  ــرار  ق
عددی  اندازه های  با  معین،  خروجى هایی  و  ورودی هــا  دارای  سیستم 
از فرایندهای تغییر در دل هر  مشخص و تعریف شده است. شبکه ای 
سیستم موجب تبدیل ورودی ها به خروجى ها مى شود و این ها همان 
کنترل دارند. فرهنگ  که قابلیت مدیریت، اجرا و  برنامه هایی هستند 
آزاد دارد و به دلیل عدم امکان تبیین همه مصادیق آن  طبعى روان و 
مقادیر  با  آنها  تطبیق  امکان  عدم  و  موضوعات  کیفى بودن  به دلیل  و 
عددی نمى توان فرهنگ را در یک مدل سیستمى تعریف نمود. از سوی 

آنکه پذیرش عوامل فرهنگى  دیگر به دلیل 
به میل درونى و رضایت افراد بستگى دارد، 
اعــمــال تــغــیــیــرات دســتــوری در ایـــن حــوزه 
را  ما  غالبا  خــاص،  نتایج  دریافت  به منظور 
خواهد  مواجه  پیش بینى  غیرقابل  نتایج  با 
گروه های  و  نهادها  دیگر،  طــرف  از  نمود. 
اجتماعى و اعضای آنها طى فعالیت جاری 
خود، خواسته یا ناخواسته تأثیرات فرهنگى 
دارند.  جامعه  اجزاء  بین  در  گسترده ای  گاه 
و  پیش بینى  قابلیت  کامال  گرچه  ا آثــار  ایــن 
قابل  نیز  آنها  وجود  اما  ندارند،  اندازه گیری 
نهاد  یک  فعالیت  بنابراین،  نیست.  انکار 
و  هدف  و  ع  موضو شفافیت  با  گر  ا فرهنگى 
گاهى و دقت نسبت به شرایط محیطى  با آ
مخاطب  اقــنــاع  ــای  روش هـ درنظرگرفتن  و 
موثر  حدودی  تا  مى تواند  شود  برنامه ریزی 
انتظارات  بـــرآوردن  واقــع شــود. در هر حــال 
ولى  نیست  زمینه ممکن  این  در  کثری  حدا
به هر میزان موفقیت حاصل شود، ارزشمند 

است.



افسانه پورنقشبند
پرست دفتر فرهنگ عمومی سر

 دانشگاه صنعیت اصفهان



کلى قابل تعریف نبوده و برای رسیدن  که فرهنگ به صورت  از آنجا 
ع  کاهش خطا در مسیر مطلوب باید موضو به یک تحلیل واقع بینانه و 
فعالیت  از  مى خواهیم  وقتى  باشد،  شــده  معلوم  و  مشخص  فرهنگى 
را  یادشده  بخش  دو  هر  باید  کنیم  صحبت  »دانشگاه«  در  »فرهنگى« 

به روشنى تبیین نمائیم.
دانشگاه به عنوان یک سیستم، عهده دار پرورش نیروهای متخصص 
گسترش علم و فناوری در فرایند توسعه و  که از طریق  و متعهدی است 
تأمین رفاه جامعه نقش فعال خواهند داشت. فرایند اجرائى و عملیاتى 
ع  که در جهت توسعه سرمایۀ انسانى است، با توجه به نو این سیستم 
که نتیجه آن یک  کند  ورودی ها و مقتضیات آن باید شرایطى را ایجاد 
کلیه دانشگاهیان باشد.  محیط سالم آموزشى، اجتماعى و روانى برای 
لذا، ارتقاء روابط بهنجار اجتماعى که پیش نیاز و شرط الزم هرگونه تعهد 
اعم از تعهد اخالقى، انسانى، دینى، شغلى و اجتماعى است، از اهمیت 
فعالیت  به عنوان  دانشگاه  در  آنچه  که  آنجا  است.از  برخوردار  ویژه ای 
راستای  در  و  رسالت  جهت  در  باید  مى گیرد  انجام  فرهنگى  نهادهای 
اهداف آن باشد، مهم ترین رویکرد فعالیت فرهنگى در دانشگاه، تمرکز 
ایجاد  ایمن سازی،  روابط،  بهبود  به منظور  اجتماعى  توسعۀ سرمایۀ  بر 
کارایی در فضای آموزشى و محیط دانشگاه است.  مطلوبیت و افزایش 
به  میتوان  باشد،  موفقیت آمیز  دانشگاه  در  اجتماعى  سرمایۀ  ارتقاء  گر  ا

توسعۀ آن در جامعۀ بزرگتر نیز امید داشت.
که وقتى از فعالیت فرهنگى در دانشگاه سخن  گفت  کنون مى توان  ا
مى گوییم موضوع خاصى را برای آن برگزیده، هدف را بطور شفاف تعریف 
کید  که بر شناخت آسیب ها و بهبود سرمایۀ اجتماعى تأ نموده وآنچه را 

دارد، به یک موضوع علمى در حوزۀ علوم انسانى، تحویل داده ایم.

محور فعالیت فرهنگی در دانشگاه
که احترام به هنجارهای جامعه به خواست افراد بستگى داشته  از آنجا 
همراهى  و  فــردی  منفعت  درک  اســت،  شخصى  رضایت  و  اقناع  تابع  و 
گاهى بخشى،  آ تردید،  بدون  است.  ضــروری  آن  تعمیق  در  داوطلبانه 
فرهنگى  نهادهای  و  ارتباطى  شبکه های  رسانه ها،  تعهد  و  همیاری 
نسبت به منافع متقابل فرد و جامعه و ارتباط بهنجار افراد با یکدیگر، 
ثمربخشى  لذا،  است.  اجتماعى  سرمایه  رشد  عوامل  موثرترین  از  یکى 
حرکت  حــوزه،  ایــن  فعالین  همه  مى کند  اقتضا  فرهنگى  فعالیت های 

راستای یک چشم انداز مطلوب،  را در  خود 
ــراد  اف کلیۀ  منافع  جهت  در  و  واقع بینانه 

تنظیم نمایند.

عقالنیت فردی و عقالنیت هنجاری
نیازهای  سطح  از  صرف نظر  انــســانــى،  هــر 
آنها  بـــرآورده ســـازی  زنــدگــى خــود، در جهت 
عقالنى  توجیهى  آن  ــرای  ب و  نــمــوده  تــالش 
پیگیری  از  نمى توان  را  فــردی  هیچ  دارد. 
نمود.  منع  زندگى  معنوی  و  مــادی  منافع 
به  نیل  در  انسان  محرک  فــردی  عقالنیت 
اســت.  او  حیات  ادامـــه  متضمن  و  اهـــداف 
و  و معیشتى  نیازهای جسمى  به  گر فردی  ا
کسب اعتبار و موقعیت اجتماعى  دیگری به 
کسى به دنبال آرمان های  گر  مى اندیشد و ا
اخالقى  تجربیات  پی  در  دیگری  و  انسانى 
زوایــای  یافتن  و  معرفت  کسب  معنوی،  و 
همه،  مشترک  فصل  اســت،  خویش  وجــود 
پاسخ به یک نیاز درونى، مصلحت اندیشى 
زیان  و  عبارتى محاسبه سود  به  و  شخصى 

فردی است.
از مهمترین نیازهای جوامع بشری، وجود 
و  فعالیت  زندگى،  برای  آرام  و  امن  فضایی 
شرایط  از  اســت.  جامعه  اعضای  همه  رشد 
بــرای رســیــدن بــه ایــن هــدف، تعدیل  الزم 
از  بهره گیری  بــا  اجتماعى  روابـــط  ــالح  اص و 
این  به  فــرد  گــر  ا اســت.  هنجاری  عقالنیت 
که مصالح و شرافت او تنها  درک و باور برسد 
محترم  و  مرفه  امــن،  سالم،  جامعۀ  یک  در 
بدست خواهد آمد عقالنیت هنجاری ظهور 
عمل  عرصۀ  در  هنجاری  عقالنیت  مى کند. 
و  جامعه  از  فــرد  مسئوالنه  درک  به معنای 
قبال  در  مسئولیت  حــس  و  آن  ســرنــوشــت 



انسان ها  حقوق  و  ارزش هــا  قانون،  عــرف، 
ــه جــامــعــه و  اســـت. عـــدم احــســاس تعلق ب
بی توجهى  نظیر  آن  ــاری  ــت رف پــیــامــدهــای 
ضعف  نشانه های  از  قوانین  و  حــقــوق  بــه 
گسترش آن به  که  عقالنیت هنجاری است 
از دست رفتن سرمایۀ اجتماعى و درنهایت 

به فروپاشى اجتماعى خواهد انجامید.
و  ایــجــابــی  ــرد  ــک روی هــنــجــاری  عقالنیت 
ارتباط مثبت و موثر فرد در جهت سالم سازی 
که در آن زندگى مى کند. از  جامعه ای است 
براساس  نیز  هنجاری  عقالنیت  جهت  این 
تشخیص مطلوبیت و محاسبۀ سود و زیان 
که از یک  فرد تعریف مى شود. سود و زیانى 
عقالنیت  بــه  نسبت  جــامــع تــر  و  بــرتــر  تدبیر 
ــع، عقالنیت  ــ نــاشــى مــى شــود. درواق فـــردی 

غ عقالنیت فردی است. هنجاری بلو
اقلى  مــشــتــرک  قـــدر  هــنــجــاری  عقالنیت 
افـــراد و اعــضــاء یــک جامعه را به  کــه  اســت 
جمعى  و  شخصى  مــصــالــح  ــادل  ــع ت ســمــت 
هنجاری  عقالنیت  کـــرد.  خــواهــد  هــدایــت 
نبوده  اخالقى  آرمــان گــرایــی  نوعى  به منزله 
قــراردادن  حاشیه  در  به معنای  نیز  متقابال  و 
نیست،  معنوی  مــراتــب  و  اخــالقــى  فضایل 
هر  کــســب  بـــرای  الزم  شـــرط  حــداقــل  بلکه 

فضیلتى در جهان امروز است.
هنجاری  عقالنیت  به  پایبندی  هرچند 
تربیتى  زمینه های  و  شخصیت  تناسب  به 
نباید  تفاوت  این  لکن  است  متفاوت  افــراد 
زیرا  باشد  آن  توسعۀ  جهت  در  تــالش  مانع 
کسب هر توفیقى در این زمینه خود غنیمتى 
به تدریج  هنجارها  تــکــرار  اســـت.  گــران بــهــا 
جامعه  در  و  یافته  ظــهــور  عـــادت  بــصــورت 
روابــط  کــه  آنــجــا  از  شــد.  خــواهــنــد  نهادینه 

و  فرهنگى  اثــرات  حاوی  جامعه  یک  نهادهای  و  گروه ها  افــراد،  جاری 
که بسط عقالنیت هنجاری در  اجتماعى متقابل است، انتظار این است 

امتداد زمان شتاب یافته و روندی فزاینده را بپیماید.

دالیل لزوم تمرکز بر عقالنیت هنجاری در دانشگاه
و    اجتماعى  سرمایه  توسعه  در  که  است  عاملى  هنجاری  عقالنیت 

رشد سرمایه انسانى نقش مستقیم دارد و در حوزه فعالیت های فرهنگى 
دانشگاه، توسعه عقالنیت هنجاری مهمترین عامل در دسترس است.

دانشگاه، جامعه ای متکثر و محل اتفاق خردها و اندیشه ها است لذا   
کارگاه مناسبى برای توسعه عقالنیت هنجاری باشد. مى تواند 

به    افراد،  برای همه  واژه فرهنگ، عقالنیت هنجاری  با  در مقایسه 
سادگى قابل تعریف و تبیین است.

ارزیابی موفقیت در توسعه عقالنیت هنجاری از طریق شاخص های   
و  است  میزان سنجش خود عمل عقالنى  زیرا  است  امکان پذیر  آماری 

باطن و نیت عامل در آن موثر نیست.
با توجه به شرایط سنى و نیز مدت حضور دانشجویان در دانشگاه،   

عقالنیت  توسعه  بــر  تمرکز  فرهنگى،  ــدام  اقـ موثرترین  و  عینى ترین 
هنجاری است.

احترام به هنجارها بر روابط اجتماعى اثر مى گذارد و هر فرد مى تواند   
مى تواند  ویژگى  ایــن  دریــابــد.  محیط  بــازخــورد  در  را  خــود  رفتار  نتایج 

موثرترین عامل در رشد عقالنیت هنجاری در دانشگاه باشد.

پانوشت
سرمایه  یکی،  فیز سرمایه  از  عبارت  دانشگاه  در  موجود  سرمایه های  ین  مهمتر

انساین و سرمایه اجتماعی است. 

ابنیه،  از  یکی شامل امکانات و دارایی مادی و قابل متلک، اعم  - سرمایه فیز

تأسیسات، لوازم، برنامه ها و تسهیالت آموزیش است. 

وهی، سطح و میزان دانش،  گر - سرمایه انساین هم از نظر فردی و هم از حلاظ 

وه  گر مهارت، رفتار، شخصیت و جمموعه صالحیت های فرد و یا اعضای یک 

کیفیت، حاصل و برایند زندگی و فعالیت آنان تأثیر مستقمی دارد. که در  است 

نظیر  اجتماعی  وه های  گر رفتار  در  موثر  عوامل  جمموعه  به  اجتماعی  سرمایه   -

زش های  ارتباطات بنی افراد، احساس هویت واحد و تفاهم مشترک، هنجارها و ار

وهی، اعتماد، مهکاری و احترام متقابل اشاره دارد. ▪ گر









سال  پانزده  از  پس  شمالى،  آریــزونــای  ایالتى  دانشگاه  انسان شناسى  استاد  اسمال،  کتى 
رفتارهای  آنها  بود.  آمده  عذاب  به  دانشجویانش  دست  از  بزرگ،  دانشگاه  آن  در  تدریس 
در  و  نمى خواندند  را  درس هایشان  مى خوردند،  غذا  کالس  سر  داشتند:  غریبى  و  عجیب 
کاماًل غریبه  که با یک فرهنگ  کرد  کت مى نشستند. اسمال احساس  کالسى، سا بحث های 
در  انسان شناسان  که  دهد  انجام  را  کاری  همان  گرفت  تصمیم  به همین خاطر  روبروست. 
برگزید.  را  آن فرهنگ  اهالى  با  زندگى  او  انجام مى دهند:  با یک فرهنگ متفاوت  مواجهه 
کرد، به خوابگاه رفت، در سلف غذا خورد و  تــازه وارد ثبت نام  اسمال به عنوان دانشجوی 
عام  مشکالت  طرفى  از  تجربه،  این  با  برداشت.  متعددی  کالس های  سال،  یک  طول  در 
گذرانده و در سال های  که در دورۀ دانشجویی خودش از سر  دانشجویان برایش تداعى شد 
که در این روزگار، دانشجوبودن از جهاتى با  تدریس از یاد ُبرده بود و از طرف دیگر فهمید 
ربکا  نام مستعار  با  را  ارزشمندش  و مشاهدات  کشف ها  او  دارد.  او فرق  دوران دانشجویی 
که در  کرد  کتاب »سال اولم: یک استاد از دانشجوشدن چه آموخت« ثبت و ضبط  نیتان در 

سال 2005 توسط انتشارات پنگوئن در ۱۸6 صفحه منتشر شد.
که ثبت نام به عنوان دانشجو در یک دانشکدۀ دیگر،  کتابش مى نویسد  اسمال در مقدمۀ 
»مبدأ این فهم جدید نزد من شد که حتى پس از پنجاهمین سال تولدم هم مى توانم دانشجو 
کنند... افراد  ع خودشان برخورد  کمابیش با من به عنوان هم نو باشم و مابقى دانشجویان 
که در مقام استاد به پژوهش دربارۀ زندگى در پردیس های دانشگاهى  دیگری هم بوده اند 

یان حممد معمار
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خدمات و 
سیاست های 
دانشگاه باید 
به صورت مستقیم 
به فرهنگ 
گره  دانشجویی 
بخورد. به اعتقاد 
من سیاست 
آموزشی نمی تواند 
بر نسخه های 
نا-دقیق یا 
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دانشجویان اتکاء 
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جایگاه آن مسائل 
در فرهنگ 
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پرداخته اند، اما من مى خواستم پردیس را حتى االمکان از دریچۀ چشم دانشجویان ببینم«.
این پژوهش با دید قوم نگاری مى تواند برای مدیران نظام آموزش عالى و سایر اساتید نیز 
ح داده است  کتاب طى هفت فصل شر مفید باشد. اسمال خالصۀ این تجربۀ خود را در این 
که دانشجوی تازه وارد بودم« به تشریح  که فصل هفتم آن با عنوان »درس هایی از سالى 
کتاب  گزیده ای از فصل هفتم این  دریافت های او از این آزمون تجربی مى پردازد. در ادامه، 

را مطالعه مى کنید.
کتاب شناختى: مشخصات 

Rebekah Nathan (2005) My Freshman Year: What a Professor Learned by Becoming a 

Student, Penguin Books, 186 pp.

پس از یک سال دانشجویی، تابستان رسیده و من دوباره »معلم« شده ام. مشغول آماده کردن 
که قبال هم درس داده ام. تصور  کالس انسان شناسى در ترم پاییز هستم  یک معرفى برای 
کالسى با حدود نود دانشجو مى شوم: منتظر دیدن معلم جدیدشان نشسته اند  مى کنم وارد 
تداخل  مشکل  مى خواهند  که  دانشجویانى  مى شود،  کت تر  سا اتاق  مى شوم  وارد  وقتى  و 

کالسم بیایند. کنند مى گویند به چه دلیل باید به  واحدهای درسى را حل 
فکر  و  مى کنم  نگاه  قدیمم  تکلیف های  و  قدیم  یادداشت های  قدیم،  سرفصل های  به 
که در  که چه تغییری باید بدهم. بیش از محتوا، دلواپس پیش فرض هایی هستم  مى کنم 
کالس ظهر روزهای سه شنبه و پنج شنبه  کالسم تنیده شده اند. من معموال  تاروپود برنامۀ 
را برمى دارم و قبل یا بعد آن در دفترم هستم. محتوای مطالعاتى را به دقت تقسیم بندی 
با  و هم  قابل مطالعه  که هم  کنم  در هفته معین  یا فصل  مقاله  مناسبى  تعداد  تا  مى کنم 
کالسم را سروقت شروع مى کنم تا دانشجویان از  کالسى ام، منطبق باشند.  محتوای درس 
کنند و محتوای جلسۀ بعدی را از همان جایی شروع مى کنم که جلسۀ قبل تمام  تأخیر پرهیز 
شده است تا منطق و پیوستگى روایت حفظ شود. به همین خاطر همیشه برایم عجیب است 
کمى  گذشته است و فقط تعداد  که انگار دانشجویان اصال یادشان نیست در جلسۀ قبل چه 
از دانشجویان دورۀ  باید مطالعه مى کردند، خوانده اند و تقریبًا هیچ یک  که  را  آنها آنچه  از 

کارشناسى به دفترم سر نمى زنند مگر اینکه نمره الزم داشته باشند.
که قباًل به چشمم نمى آمد. در بازۀ دو کالس انسان شناسى  کنون پدیده ای را مى بینم  ولى ا
روز  از  مدتى  حداقل  و  داشــتــه ام  دیگر  کــالس  یک  فقط  من  پنج شنبه،  تا  سه شنبه  روزهــای 
چهارشنبه را به تنظیم درس روز پنج شنبه اختصاص مى دادم ولى دانشجویانم حداقل چهار 
کالس دیگر در این مدت داشته اند و در این بین کارهای مطالعاتى و تکلیف های دیگری انجام 

داده اند؛ بعید نیست شاغل هم باشند یا برنامه ای جانبى را هم طى کرده باشند.
گر در کالس حاضر باشد، یادش  که دانشجو ا گرفته ام  از تجربۀ یک سال دانشجویی ام یاد 
کالس حاضر  کتاب و دفتر را بیاورد و بتواند به اتوبوسى برسد تا سر وقت در  کدام  که  باشد 
که تمام مى شود، سوار  کالس  شود، احساس مى کند دانشجوی شایسته و بایسته ای است. 



کــالس  ــا بــه  یــک اتــوبــوس دیــگــر مــى شــود ت
دفــتــرم هستم،  در  وقــتــى  بــرســد.  دیــگــرش 
که  اســت  کــالس دیــگــر نشسته  یــک  او ســر 
تا  مى کند  ــروع  ش وقــت  ســر  دقیقا  اســتــادش 

دانشجویانش تأخیر نکنند.
یاد  را  مهارت  این  به تدریج  دانشجویان 
از  و  اســت  الزامى  چه کارهایی  که  مى گیرند 
کنند.  صرف نظر  مى توانند  کــارهــایــی  چــه 
که چه وقت  بدین ترتیب تصمیم مى گیرند 
و در چه شرایطى بیش از حد انتظارم برای 
این  دانشجو  طبیعتًا  بگذارند.  وقت  کالسم 
اولــویــت هــای  و  منافع  بــراســاس  را  تصمیم 
کالس  ساختار  و  رفتار  اما  مى گیرد،  خودش 
او  کارهای  اولویت بندی  نحوۀ  بر  هم  من 
مطالعه  مــثــال،  بــه عــنــوان  ــذارد.  ــى گ م تأثیر 
خــوانــدن  بگیرید.  نظر  در  را  کــالس  ــرای  بـ
ــدن، مــســألــه ایـــن اســـت! تجربۀ  ــخــوان ــا ن ی
تدریس ام به من ثابت مى کرد تعداد افرادی 
نداده اند،  انجام  را  مطالعه شان  تکالیف  که 
یادشان  آیا  است.  تعجب آور  و  نگران کننده 

کالس و پیش از موعد مقرر، یادآوری مى کردم چه بخوانند.  مى رود؟ در 
کاغذی و آنالین مقاله  ُکپی های  کتابخانه بروند؟  آیا فرصت ندارند به 
کثر دانشجویان یا آنها را نمى خواندند، یا آن قدر  را آماده مى کردم ولى ا

کالسى بخورد. که به درد بحث  دقیق نمى خواندند 
چه  که  مى پرسیدم  دانشجویان  بقیۀ  از  دانشجویی ام،  یک سال  در 
مصاحبه ها،  این  در  مى گذارد.  اثر  مطالعه شان  تصمیم  در  مالحظاتى 
چند  امــا  نمى گیرند،  شوخى  را  مطالعه شان  تکالیف  آنها  که  دریافتم 

که تصمیم بگیرند بخوانند یا نه: پرسش در ذهن شان مى گذرد 
گرفته مى شود؟   آیا از این مطلب، امتحان 
آیا برای انجام تکلیف، به خواندن این مطلب نیاز دارم؟  
که    بحثى  آن هم  مى کنیم،  بحث  دربــاره اش  مستقیم  کالس  سر  آیا 

»نمایش«  اجــرای یک  و  بدهم  نظر  دربــاره اش  و مستقیمًا  باید شخصًا 
کفایت نمى کند؟ برای آن بحث، 

گر پاسخ همۀ این پرسش ها منفى باشد، دانشجویان آن مطلب را    ا
که استثناء هستند. معموال  غ از دانشجویاِن عالقمندی  نمى خوانند، فار
مثل  تکالیفش  چرا  که  نمى دهد  دانشجویان  به  جدی  توضیح  استاد 

کالس ها، اولویت دارد. تکالیف سایر 
راه حلى برای رفع مشکل مطالعه یافته ام. یعنى تکلیف ها را مطابق   

و  مى کنم  استفاده  کالس هایم  در  واقعا  که  کنم  تعیین  چیزهایی  آن 
و  مستقیم  استفادۀ  ــرای  ب بیشتری  کالسى  بحث های  حــال  عین  در 
که »واقعًا و جدًا« مى خواهم  نفربه نفر از آن محتوایی در جریان بیاندازم 
کنون مى فهمم چرا »راه حل های«  کنند. ا دانشجویان درباره آن مطالعه 
همکارانم،  از  بسیاری  مثل  من  نمى کرد:  عــوض  را  آنها  رفتار  سابقم 
ریشۀ  به  که  مى کردم  طراحى  دانشجویان  مشکل  بــرای  راه حل هایی 

اصلى مشکل نمى پرداخت.
خاص    اساتید  بی تردید  مى شود.  مطرح  سیاست گذاری  مسالۀ  اینجا 

کل به نظرم  واقعا زندگى برخى دانشجویان خاص را عوض مى کنند اما در 
رابطۀ استاد-دانشجو نقش نسبتًا کوچکى در تجربۀ زندگى دورۀ کارشناسى 
که خدمات و  در یک دانشگاه بزرگ بازی مى کند. تجربه ام نشان مى دهد 
گره بخورد.  سیاست های دانشگاه باید مستقیم تر به فرهنگ دانشجویی 
به اعتقاد من سیاست آموزشى نمى تواند بر نسخه های نا-دقیق یا آرمانى از 
کیستِى دانشجویان اتکاء کند و مسائل دانشجویان را باید با درک کامل تری 

از جایگاه آن مسائل در فرهنگ دانشجویی تحلیل کرد. ▪



کتاب در هر شماره نشریه »فرهنگ دانشگاه«، به  بخش معرفی 

گفت وگوها،  که در  معرفی آخرین آثاری اختصاص خواهد یافت 

یادداشت ها یا موضوع اصلی نشریه به آنها اشاره شده است و 

یا به حوزۀ دانشگاه ارتباط مستقیم دارند.

دانشگاه  تا  نخبگان  دانشگاه  از  دانشگاه:  کمی  1-توسعه 
توده 

کار  عالى،  آمــوزش  در  کیفیت  و  کمیت  دربـــاره  کتابی  به  دست یافتن 
چندان آسانى نیست. این دسترسى را اما پژوهشکده مطالعات فرهنگى 
و اجتماعى با انتشار کتابی با نام »دانشگاه نخبه، دانشگاه توده« نوشته 
ک نهاد در سال ۱396، امکان پذیر ساخته  مرتضى مردیها و محبوبه پا
نشان  که  آمــده  راهنما  چکیده ای  آن،  جلد  پشت  در  که  کتابی  اســت. 
کمى-کیفى در آموزش عالى، مساله ساز شده و نمى توان  مى دهد دوگانه  
نسبت به آن بی اعتنا بود. از یک سو به نظر مى رسد انتخاب میان آنها 
را به نفع دیگری  از سوی دیگر، چه بسا نتوان هیچ کدام  گزیر بوده و  نا
انتقاد به صورت  که این  بر آن هستند  فروگذارد. به هرحال نویسندگان 
آمـــوزش عالى،  ــدن  ــوده ای ش ت و  کمیت  افــزایــش  کــه  ــوده  ب ح  عــام مطر
بحران های متعددی به وجود آورده و در همه دوران های تقاضای ورود 
به آموزش عالى تا پس از حضور دانشجویان در دانشگاه، در سطوح اولیه 
که  و پس از آن در دوره های عالى تر و سپس در حیطه دانش آموختگانى 
که  در جست وجوی اشتغال هستند، ادامه مى یابد. اما به نظر نمى رسد 

راه  ســراغ  به  بــرای حل مشکل،  کتاب  ایــن 
انگار  و  باشد  رفته  مشخصى  و  ســاده  حــل 
را  آن  همه گیرشدن  و  عالى  آمــوزش  توسعه 
حل  راه  »بنابراین،  مــى دانــد:  گزیر  نا امــری 
که یک بار برای همیشه  آسانى وجود ندارد 
که  مــى نــمــایــد  چنین  کــنــد.  حــل  را  مشکل 
نظریه  گر  ا حتى  توسعه،  حال  در  کشورهای 
بدانند  نقد  قابل  را  نوسازی  مسلط  روش  و 



مسیر  در  ویــژه ای  شیوه های  به  گر  ا حتى  و 
توسعه معتقد باشند، از عرضه انبوه آموزش 
روایت متصور  در هر  نوسازی  زیرا  گزیرند.  نا
از منظر پیشرفت  از آن،  یا موجود  یا ممکن 
انسانى  نیروی  تربیت  محتاج  فنى،  دانش 
منظر  از  و  اســـت  دانــشــمــنــد  و  مــتــخــصــص 
تربیت  نیازمند  عمومى،  ــش  دان پیشرفت 
شهروند فرهیخته و جامعه پذیر است و این 
گرو توسعه آموزش اولیه، متوسطه  هر دو در 

و عالى است«.
تالیف  فصل،  هشت  در  کــه  کتاب  ایــن 
کلیت جهانى  شده هم به نهاد دانشگاه در 
در  را  دانشگاه  کــارکــردهــای  و  پرداخته  آن 
هم  دوم(،  )فصل  داده  قرار  اشاره  مورد  کل 
نخبه   دانشگاه  اقتضائات  درباره  داوری  به 
چــون  مهمى  مفاهیم  و  ــوده  تـ دانــشــگــاه  و 
ــران زده و دانــشــگــاه بــحــران زا  ــح دانــشــگــاه ب
درنهایت  و  چهارم(  و  سوم  )فصل  پرداخته 
به مقایسه علوم انسانى و اثباتى )فیزیکى( 
پرداخته  علم  دو  ایــن  در  تحقیق  تفاوت  و 
کلى، مصادیقى  است. عالوه بر این مفاهیم 

کنکور  کتاب را برانگیخته و آفات  کنکور نیز توجه مولفان این  همچون 
کتاب مورد  کنکور با ساخت جامعه نیز در نخستین فصل این  و رابطه 
انتهای  در  غنى  منابع  معرفى  با  که  مطالبى  اســت.  گرفته  قــرار  توجه 
که عالوه بر شناخت  گرفت  کتاب، مورد توجه پژوهشگرانى قرار خواهد 
تحوالت دانشگاه، مفاهیم و منابع اصلى مرتبط با تغییرات آموزش عالى 

در جهان و زیست بوم ما را جست وجو مى کنند. 

2- دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران
مجید تهرانیان معتقد است امکان ایجاد و رشد دانشگاه به عنوان »عقل 
و  با پرسش های جدی در درون  ایران، همواره  در  نقاد« جامعه جدید 
بیرون خود روبه رو بوده است. از نظر وی، دانشگاه نهادی است زنده 
که در آن  گرو محیط و فرهنگى است  که سالمت و بیما ری اش در  و پویا 
مؤلف  این  که  است  پیش فرض  این  با  مى دهد.  ادامــه  خود  حیات  به 
گشوده و دموکراتیک،  نتیجه مى گیرد در فرهنگ مساعد و فرهنگ های 
متمایز  و  چندجانبه  نقش های  و  بوده  خالق  و  فعال  نهادی  دانشگاه 
پرکند.  را  دیگری  خالى  جای  نمى تواند  هیچ کدام  که  دارد  مشخص  و 
را  نامساعد  فرهنگ  نام  که  دارد  قرار  فرهنگى  فرهنگ،  این  مقابل  در 
از نویسنده دریافت مى دارد و فضایی بسته و تنگ برای دانشگاه رقم 
و  ناهمگنى  »گرفتار  که  مى شود  نهادی  به  تبدیل  دانشگاه  مــى زنــد، 

کژکارکردی نقش هاست«. 
دانشگاه  در  و  بــوده  »هـــاروراد«  تحصیل کرده  که  تهرانیان  مجید 



کسفورد«، زمانى را به پژوهش و مطالعه در حوزه ارتباطات و آموزش  »آ
ع هویت و جهانى شدن  عالى پرداخته، سال های زیادی بر روی موضو
زمینه های  و  مطالعات  همین  راستای  در  است.  کرده  کار  ارتباطات 
به  دانشگاه،  درباره  کتابی  گردآوری  و  تهیه  به  منتج  که  است  علمى 
که بیش از همه در  همت هادی خانیکى از مجموعه  مقاالت وی شده 
پی پاسخ به یک پرسش مهم تاریخى است: »دانشگاه برای برآوردن 
و  کیفى  کدام سوی  و در  تاسیس شده است  کشور  و  نیاز جامعه  کدام 
از فصل های چهارگانه ای تشکیل  کتاب  این  یابد؟«  باید توسعه  کمى 
فصل  دارنــد.  قــرار  یکدیگر  با  مفهومى  و  انضمامى  پیوند  در  که  شده 
و  مى پردازد  مغزها«  »فرار  نخبگان  مهاجرت  پیچیده   ع  موضو به  اول 
تاریخى  مــروری  ضمن  دوم  فصل  مى کاود.  را  آن  مختلف  علت های 
صنعتى  و  سنتى  جوامع  در  آن  کارکرد  و  »دانشگاه«  مفهوم  تکوین  بر 
تاریخى  فرآیند  درباره   تطبیقى  به مطالعه ای  در غرب مى کوشد دست 
یک بار  نگارنده  فصل  ایــن  در  بزند.  ایــران  در  دانشگاه  شکل گیری 
به  نگاهى  با  مى کند  تالش  و  مى پردازد  مغزها«  »فرار  ع  موضو به  دیگر 
کند.  ترسیم  ایران  در  دانشگاهى  نظام  توسعه   از  چشم اندازی  آینده 
نام »نقش دانشگاه در توسعه ملى«  با  آینده نگری در فصل سوم  این 
سه  از  متشکل  خود  که  چهارم  فصل  با  کتاب  انتها،  در  و  یافته  ادامه 
که مضمون عمده  آن عبارت است  نوشتار مجزاست به پایان مى رسد 
که بیش از همه  از نسبت رسانه ها با توسعه  علمى و آموزشى در ایران 
عالى  آمــوزش  نهاد  توسعه  در  ارتباطى  رسانه های  نقش  توضیح  به 
کتاب »دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملى در ایران« از  پرداخته است. 
سال ۱397 توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگى و اجتماعى 

تهران روانه بازار نشر شده است.

3- سیاست فرهنگ در آموزش عالی
از  دانشگاه،  در  فرهنگ  سیاست  دربـــاره  مهم  و  جــدی  پرسش های 
کار اجرایی در حوزه سیاست گذاری  که هم سابقه سال ها  کسى  سوی 
فرهنگى در دانشگاه ها دارد و هم در بعد نظری، درباره آن مطالعات 
»سیاست  عنوان  با  کتابی  ذیل  داشته،  گسترده ای  پژوهش های  و 
اســت.  یــافــتــه  درخــــور،  پــاســخ هــایــی  ایـــرانـــى«  دانــشــگــاه  در  فرهنگى 
که در اثر تالیفى سیدضیاء هاشمى، استاد دانشگاه تهران،  پاسخ هایی 
در  دانشگاه  موقعیت  از  توصیفاتى  و  پیش فرض ها  چنین  مبنای  بر 

ــاز مـــى شـــود: »دانــشــگــاه  ــ ــدرن آغ ــ جــهــان م
محل  و  مدرنیته  اصلى  نهادهای  از  یکى 
جامعه  و  فــرهــنــگ  ــــش،  دان مــیــان  تــعــامــل 
دانشگاه  علمى  و  تخصصى  کارکرد  اســت. 
بیشتر  و  بــوده  تمرکز  و  توجه  مــورد  همواره 
ــه مــثــابــه نــهــاد تــولــیــد علم  ــه دانــشــگــاه ب ب
کید شده  تخصصى و متخصص حرفه ای تا
که دانشگاه  است. مطالعات نشان مى دهد 
واســطــه و مــحــل تــعــامــل و تــرکــیــب دانــش 
جامعه  فرهنگى  ســنــت هــای  و  تخصصى 
ــاه نــهــادی  ــگ ــش ــن مــنــظــر، دان اســــت. از ایـ
فرهنگى بودن  بــر  کید  تا اســت«.  فرهنگى 
کــه ســیــاســت گــذاری  نــهــاد دانــشــگــاه اســت 
و  امــری ضــروری  به  را  آن  ــاره  درب فرهنگى 
به مثابه  »دانشگاه  مى سازد:  تبدیل  فوری 
نــهــاد مــتــولــى جــامــعــه پــذیــری شــهــرونــدان، 
جــامــعــه پــذیــری علمى،  کـــارکـــرد  ــر  ب عـــالوه 
آینده  شهروندان  تربیت  در  کلیدی  نقشى 
همین  بــه  دارد.  آن  مــتــولــیــان  و  جــامــعــه 
نهاد  یک  مدرسه  امتداد  در  دانشگاه  سبب 



جامعه  فرهنگ  توسعه  و  تولید  در  کلیدی 
است«. همه این تلقى  و توصیفات، بیانگر 
با  رابطه  در  باید  را  دانشگاه  که  اســت  آن 
کرده و در همین رابطه برای  فرهنگ درک 
کــه »تــوجــه  ــرد، چــرا کـ آن ســیــاســت گــذاری 
کارشناسى  بیش از حد به وجه تخصصى و 
علم و دانشگاه، سبب غفلت از وجوه مهم 
فرهنگى و تربیتى آن شده است. این مساله 
در  بلکه  ایــران  دانشگاه های  در  نه تنها  را 
دانــشــگــاه هــای ســراســر جــهــان مــى تــوان به 
جهانى بودن  ــا  ام ــد«.  دیـ مختلف  اشــکــال 
ایران  در  آن  از  غفلت  سبب  ع،  موضو این 
نویسنده  ایران مدرن، چنانچه  و در  نشده 
فرهنگى  رویــکــرد  آورده،  مقدمه  در  کتاب 
توجه  مورد  گاهانه  آ به صورت  دانشگاه  به 
محلى  و  جهانى  تجربه های  که  چرا بــوده، 
صورت  هر  در  دانشگاه  که  است  آن  بیانگر 
وجه  از  غفلت  و  اســت  فرهنگى  نهاد  یــک 
فرهنگى با مداخله غلط در آن، جامعه را از 
بالقوه عظیمى برای رشد و توسعه  ظرفیت 

مى شود:»تاسیس  نیز  جامعه  آسیب دیدن  سبب  گاه  و  مى کند  محروم 
توسعه  و  رشــد  یعنى  فرهنگى  هــدفــى  بــا  ایـــران  در  مـــدرن  دانــشــگــاه 
خدمت  در  هم  اسالمى  انقالب  از  بعد  و  بود  همراه  ملى سازی  فرآیند 
بر  اشکاالتى  ولــى  شــد«.  تعریف  دیــن  و  انقالب  ارزش هـــای  و  ــداف  اه
شیوه های سیاست فرهنگى وارد بوده است: »ازجمله اینکه مدل این 
در  و  پایین  به  باال  از  ایران،  عالى  آموزش  در  فرهنگى  سیاست گذاری 
ایجابی،  درکــى  اســت:  بــوده  کم  حا آن  بر  تک صدایی  الگویی  نهایت 
ذیل  دوره ای،  هر  در  و  داشته  وجود  فرهنگ  از  نخبه گرایانه  و  ارزشى 
غیررسمى  و  رسمى  سیاست گذاری های  در  آرمانى  و  مطلوب  فرهنگ 
سیاست  متن  و  زمینه  همین  اســت«.  شده  دنبال  ایرانى  دانشگاه  در 
گفتمان های  میان  تعامل  و  نزاع  به فضای  عالى،  آموزش  در  فرهنگ 
فــرهــنــگ مــطــلــوب و  تــعــریــف  ــر ســر  ب گــون  گــونــا گـــروه هـــای  مختلف و 
پویای  پویایی جریان  به  و  بوده  نهاد دانشگاه، در جریان  آرمان های 
از  بخشى  روایت گر  که  شده  منجر  ایران،  در  دانشگاهى  فرهنگ های 
حیات خالقانه دانشگاه ایرانى، به مثابه یک نهاد پیشرو و پیشگام در 
تولید و توسعه فرهنگ بوده است. درنهایت این سیاست فرهنگ، باید 
کارکردهای  میان  تعادلى  یک سو  »از  که  بگیرد  را  چشم اندازی  جانب 
کند  ایجاد  آن  نیازهای  و  ایران  کالن جامعه  و بستر  فرهنگ دانشگاه 
به  ع خالق فرهنگ های دانشگاهى  تنو تقلیل  از  از سوی دیگر مانع  و 
یک مدل خاص و محدود از فرهنگ شود«. دغدغه نویسنده در حفظ 
و توسعه چندصدایی و تکثر فرهنگى در متن دانشگاه بوده تا بستری 
راستای  در  و  اسالمى  ایرانى  زمینه فرهنگ  در  رقابت و خالقیت  برای 
گروهى و حزبی  ارزش های متعالى جامعه و به دور از تنگ نظری های 

فراهم شود. 
ــه  ارائ کــتــاب، ضمن  ــن  ای پنج گانه  فــصــل هــای  در  مــنــظــور،  ــن  ای بــه 
جایگاه  و  شرایط  ترسیم  و  دانشگاه  و  فرهنگ  رابطه  فرهنگ،  تعاریف 
)فصل  عالى  آمــوزش  بین المللى شدن  شرایط  در  ایرانى  دانشگاه  امــروز 
اول(، تشریح شده است. در بخش دوم به توضیح بسترهای مشارکت 
رشد  طریق  از  نقد  فرهنگ  توسعه  ــرورت  ض و  دانشگاهى  فرهنگ  در 
کرسى های آزاداندیشى و رشد بصیرت در میان دانشجویان در دانشگاه، 
پرداخته و به مثابه ابزاری برای توسعه دانشگاه، این مفهوم را در فصل 
کاربردی توضیح داده  کرده و رابطه آن را با تحول و علوم  سوم، تشریح 
است. بخش چهارم، مبانى نظری رابطه اخالق و دانشگاه را هم از منظر 



کرده و درنهایت با یادکردن  درون دینى و هم از زاویه جهانى توصیف 
کشور، به داوری  از مصادیق مهم فعالیت دانشجویان در دانشگاه های 
کار فرهنگى در دانشگاه پرداخته و در انتهای فصل  درباره دشواری های 
کرده  پنجم، به حیطه ها و ابزارهای مدیریت فرهنگى در دانشگاه اشاره 

است. 

4- توسعه و سیاست آموزش عالی
مى شود  گفت وگو  عالى  آموزش  در  سیاست گذاری  درباره  که  هنگامى 
کــالن،  مدیریت  سطح  در  بلکه  ذی نــفــع  زمینه  ایــن  در  کــه  افـــرادی 
ارزشمندی  و  ع  متنو تجربیات  بــوده  انــد،  اجــرایــی  مدیر  و  برنامه ریز 
گفت وگوهای  قالب  در  گر  ا حتى  تجربیات  این  مکتوب کردن  دارنــد. 
این تجربه های  انتقال  به  پذیرد،  انجام  تقریر سخنرانى ها  یا  شفاهى 
مصطفى  دکتر  شــک  بــدون  مى کند.  کمک  کــالن  سطح  و  مدیریتى 
ــرورت  کـــه مـــحـــدوده هـــا و ضــ مــعــیــن، در نــقــش وزیــــر اســبــق عــلــوم 
سیاست  و  »توسعه  درکــتــاب  مى شناسد  به خوبی  را  سیاست گذاری 
داده  انجام  را  تجربه  انتقال  این  شایسته  نحوی  به  عالى«  آمــوزش 
تخصصى  سخنرانى های  از  گزیده ای  ارائه  بر  عالوه  که  به ویژه  است؛ 
ایران  ملى  توسعه  سند  ازجمله  مهمى  اسناد  علمى،  توسعه  زمینه  در 
امروز  گفته معین »دانشگاه،  گر به  ا کرده است.  کتاب  را ضمیمه این 
توسعه  بنابراین  اســت«،  توسعه ای  رونــدهــای  از  جدایی ناپذیر  جــزء 
گیر، از طریق دانشگاه و نظام آموزشى و پژوهشِى پاسخ گو و  پایدار و فرا

انسانى  توسعه  کارآمد میسر مى شود »چون 
متوازن  توسعه  برنامه ریزی  اصلى  محور 
و  اســت  اقــتــصــادی  و  اجتماعى  فرهنگى، 
تحقیقات  عالى،  آموزش  در  سرمایه گذاری 
ارزش  باالترین  از  علمى  نــوآوری  و  تولید  و 
کتاب  این  البته  اســت«.  بــرخــوردار  افــزوده 
پژوهشگاه  توسط   97 ســال  در  کــه  را  وی 
مطالعات فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم 
کتاب  منتشر شده باید در تکمیل و راستای 
با نام »تاریخ شفاهى آموزش عالى  دیگری 
که به  ایران به روایت مصطفى معین« دید 
سال  در  و  صبا«  »فرهنگ  انتشارات  همت 
93 توسط پدرام الوندی منتشر شده است. 
محور،  گــفــت وگــو  ــردی  ــک روی بــا  کــه  کتابی 
مهم ترین  از  بی واسطه  روایتى  تنظیم  به 
مسائل توسعه علمى و تحول نظام آموزش 
به طور  و  پرداخته  کشور  تحقیقات  و  عالى 
و  نظری  رهیافت های  و  تجربه ها  منظم 
عالى  آمــوزش  حــوزه  در  علمى  راهبردهای 
بررسى  را  بخش  ایــن  گون  گونا تحوالت  و 

کرده است.
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کتاب  مخاطب 

»گاف فرهنگ«، 
برعکس 

کتاب های 
که در  تخصصی 

بخش معرفی 
کتاب این شماره 

آمده، همه 
 کسانی هستند 
که حتی بدون 

تخصص مدیریت 
فرهنگی و دخالت 
مستقیم در عرصه 

سیاست گذاری 
فرهنگی و 

اجتماعی، 
فعالیتی در 
زمینه های 

مختلف اجتماعی 
و فرهنگی دارند.

5-گاف فرهنگ 
شده،  چاپ  و  نوشته  فرهنگى  سیاست  حوزه  در  اخیر  سال  سه  دو  در  که  کتاب هایی  همه 
که برای مخاطب عام نوشته شده  آثار مکتوب  از این  زبان علمى و دشواری ندارند. یکى 
کرده »گاف فرهنگ«  و سیاست گذاری فرهنگى را با زبانى قابل فهم برای توده مردم بیان 
که پس از مقدمه در  کتاب  که توسط نشر آرما منتشر شده است. بیشترین حجم این  است 
گردآوری شده، در اصل تحریر سخنرانى ها و مصاحبه ها  ۱0 بخش، به همت امیر محزونیه 
گفته ها  که برخالف تفاوت تاریخ و زمان نوشته ها و  و باز نشرمقاالت محمدرضا زائری است 
کتاب، لحن انتقادی و ویژه این روحانى،  کل فضای  که از سال 75 تا 96 را دربرمى گیرد، در 
برعکس  کــتــاب،  ایــن  مخاطب  مى کند.  عمل  ع  متنو مطالب  ایــن  تسبیح  نــخ  همچون 
که  کتاب این شماره آمده، همه  کسانى هستند  که در بخش معرفى  کتاب های تخصصى 
حتى بدون تخصص مدیریت فرهنگى و دخالت مستقیم در عرصه سیاست گذاری فرهنگى 
و اجتماعى، فعالیتى در زمینه های مختلف اجتماعى و فرهنگى دارند. محزونیه این مقاالت 
درباره  نگفته ای  حرف  تا  کرده  دسته بندی  بخش  چند  در  زائــری  نظارت  با  و  گــردآوری  را 
که  کنار نیاز به کتاب های تخصصى در حوزه نظری  فرهنگ نمانده باشد. به نظر مى رسد در 
برای تبیین مفاهیم پایه و بررسى نظریه های مختلف و مباحث تئوریک مدیریت فرهنگى، 
گرایش های مخاطب را به  که دغدغه ها و  کتاب هایی نیز اهمیت دارد  ضرورت دارد، انتشار 
سوی مسائل واقعى و نیازهای عینى جامعه و میدان عمل در حوزه فرهنگ، با زبانى ساده 
کتاب، عبارت است از سیاست ها  و قابل فهم سوق دهد. برخى از عناوین و موضوعات این 
تولیدات  فرهنگى،  مدیریت  فرهنگ،  و  دین  مخاطب شناسى،  فرهنگى،  راهبردهای  و 

کز فرهنگى و مردمى. ▪ فرهنگى، اولویت های فرهنگى، مرا



نقد فیلم »اجنمن شاعران مرده«

حمسن ظهرایب
کانون فیلم دانشگاه صنعیت اصفهان  دبیر اسبق 

و منتقد سینما



نمایِش یکسال از دوران دبیرستان چند جوان آمریکایی در مدرسه شبانه روزی ولتون، در 
نامنعطف  و  کشیدن قواعد خشک  برای به چالش  فیلم »انجمن شاعران مرده«، بستری 
راهى  دنبال  به  ولتون،  مدرسه  جوانان  است.  میالدی   50 دهه  آمریکای  آموزشى  سیستم 
عقیده،  در  تناقض  این  مى گردند.  دبیرستان  شبه الهى  قوانین  چارچوب  از  رهایی  بــرای 
دوستانش  همراهى  با  نیل  که  جایی  مى دهد.  نشان  فیلم  ابتدای  همان  در  را  خــودش 
قوانین چهارگانه این سیستم آموزشى را مسخره مى کند. مسخره بازی، نفرت، خرابکاری و 
کثافت کاری جایگزین سنت، افتخار، انضباط و سرافرازی مى شود تا خشم دانش آموزان از 
سیستم نمایان شود. معلم تازه وارد زبان انگلیسى آقای جان کیتینگ )با بازی به یادماندنى 
رابین ویلیامز( در همان جلسه اول شروع به شکستن قواعد مى کند. بدون آنکه طبق سنت 
کالس برگزار  ج از  کرده و جلسه اول را خار کند، شروع به سوت زدن  گذشتگان خود را معرفى 
کشیدن عصاره زندگى و اعتقاد به یک  از بیرون  از رهایی حرف مى زند.  کیتینگ  مى کند. 
عبارت: »کارپدیم« carpe diem -دم را غنیمت بشمار- و این عبارت سرلوحه این جوانان 
که با ترس و لرز قواعد مدرسه را مى شکنند تا محفلى خصوصى در  عاصى مى شود. جوانانى 

که در آن شعر خواندن حرف اول را مى زند. غاری نزدیک دبیرستان شکل دهند؛ مفحلى 
چه  مى شود؟  جوانان  بــرای  امــن  مکانى  که  دارد  چه  هـــراس آور  و  ســرد  ک،  نمنا غــار  آن 
از  عضوی  تا  مى دهد  ساختارشکنى  جسارت  و  قــدرت  جــوانــان،  ایــن  به  انگیزه ای  و  نیرو 
و  وصل  ولتون  مدرسه  جسور  دانــش آمــوزان  تاریخ  به  را  خود  شوند،  مرده  شاعران  انجمن 
محیط  از  گریز  لحظه  آزادی.  تجربه  به  اشتیاق  بی شک  کنند؟  تجربه  را  نابی  احساسات 
که  مــرده  شاعران  انجمن  وعــده گــاه  به  رفتن  و  خوابگاه/دبیرستان  چارچوب بندی شده 
که  گور بیدار مى کند و بزمى شبانه را رقم مى زند، جسارت مى خواهد. جسارتى  شاعران را از 

که بهای آزادی است.  کیتینگ به دانش آموزان مى دهد؛ جسارتى 
کیتینگ از جوانان  که  فصل بعدی قاعده شکستن در جلسه دوم شکل مى گیرد. جایی 
که روی میز بایستند و دنیا را به شکل تازه ای ببینند. »من این باال ایستادم تا  مى خواهد 
نیتى  با  مدرسه  مسئولیِن  و  والدین  سوی  از  مدام  آنچه  بنگرم«.  متفاوت  چیزها  به  بتونم 
کالس های  اشتیاق هاست:  و  امیال  کنترل  مى شود،  گوشزد  دانش آموزان  به  خیرخواهانه 
کنسل و تفریحات اضافه حذف شوند. نتیجه این چارچوب بندی، چیزی  فوق برنامه باید 
توانمند  دانش آموزی  آنکه  از  بیش  آموزشى  سیستم  این  نیست.  خالقیت  کشته شدن  جز 
کند، نوعى سرخوردگى را در ذهن تک تک شان  برای ورود به دانشگاه و سپس جامعه تربیت 
مسیر  از  ج  خار را  پا  آن  واسطه  به  که  داشت  نخواهد  وجود  جسارتى  دیگر  کاشت.  خواهد 



کنند. طبیعتا پیش از خلق چیزی  تعیین شده بگذارند و چیزی تازه خلق 
به شکلى  را  باید محیط  نگریست.  تازه  به شکلى  به طبیعت  باید  تازه 
کرد.  کرد. باید حتى شکل راه رفتن بخصوص خود را کشف  دیگر بررسى 

گردانش مى دهد.  کیتینگ به شا که  این ها درس هایی  است 
این  بــر  عـــالوه  مى کند  ــدل  ب محبوب  معلمى  بــه  را  کیتینگ  آنــچــه 
تک  تک  با  صمیمى  و  دوستانه  رابطه  نوعى  ایجاد  جسارت بخشى، 
جمع  جلوی  تا  مى کند  وادار  را  »تــاد«  کیتینگ،  اســت.  دانــش آمــوزان 
گوش همه برساند تا بر  شعر بخواند. تاد باید فریاد بزند و شعرش را به 
کیتینگ با  کند. موفقیت پشت ترسش ایستاده است.  ترس خود غلبه 
گاهى محیط  بچه ها فوتبال بازی مى کند و برخالف معلم های پیشین 
به عنوان  او  مى کند.  عوض  باز  محیِط  با  را  کالس  چارچوب بندی شده 
که پیش از این، آن طرف میز نشسته و به امیال و اشتیاق های  معلمى 
دانش آموزان شناخت دارد، به دنبال راهى برای بروز استعدادهای فردی 
سیستم  یک  دانــش آمــوزان.  یکسان سازی  بــرای  مسیری  نه  مى گردد 
بسته تالش مى کند تا به بهانه ایجاد نظم، استعداد های مختلف را به 
رسمیت نشناسد و عناصر شبیه به هم بسازد اما سیستمى پویا و خالق 
و  باز  سیستم  یک  بی شک  مى کند.  کید  تا فردی  استعدادهای  بر  مدام 
کمااینکه تالش های  بدون قاعده ممکن است هیچ گاه به نتیجه نرسد. 
هر یک از دانش آموزان نتایج غم باری را به بار مى آورد. »دم را غنیمت 
که در بین  کسى  کلى ثمربخش نمى شود. شاید تنها  بشمار« به صورت 
دانش  آموزان برآیند مثبتى از »کارپدیم« به دست مى آورد تاد باشد. تاد 
بر ترسش غلبه مى کند و شخصیتى اجتماعى تر از خودش مى سازد. اما 
ماحصل  چه اندازه  تا  تازه  سیستِم  این  کارآمدی  نا که  آنجاست  سوال 
سوی  از  چارچوب بندی شده  و  بسته  فضای  چقدر  اســت؟  آزادی  بــروز 

مسئولین و والدین تخریب گر عمل مى کند؟ 
اولین  تئاتر اســت و  او عاشق  ارزیــابــی اســت.  بــرای  نیل مثال مناسبى 
از  نیل  خوشحالى  صحنه  مى دهد.  ــژه اش  وی استعداد  از  نشان  او  تجربه 
عشق  ویر  پیتر  حساب شده  کارگردانى  با  تئاتر  اول  نقش  آوردن  به دست 
عمیق نیل را به بازیگری به ما نشان مى دهد اما رفتاری سرکوب گرایانه از 
سوی پدر مستبد، او را به تباهى مى کشاند. در این بین سیستم دبیرستان 
نامنصفانه برای ُمبرا کردن خود مجبور به مقصر جلوه دادن کیتینگ و ایده 
آزادی بخش او - دم را غنیمت بشمار- مى شود. این جدایی غم انگیِز معلم 
خالق از مدرسه به لحظه ای شگفت انگیز در فیلم تبدیل شده است. جایی 

ترک  را  درس  کــالس  نومیدانه  کیتینگ  کــه 
مى کند اما بذر جسارتى که در دل دانش آموزان 
کاشته شده در همان لحظه به طرز غرور آفرینى 
شکوفا مى گردد. انجمن شاعران مرده این بار 
برخالف آن مقاله نابخردانه در روزنامه مدرسه، 
بیرون  خــود  پنهان  پیله  از  درســتــى  به شکل 
قدرنادیده  رهبری  مثل  را  کیتینگ  و  مى آید 
بدرقه مى کند: ای ناخدا، ناخدای من. تاد به 
عنوان مثالى موفق از سیستم تازه، شروع کننده 

این جسارت است. 

مردم معمولی: آثار مخرب نخبه پروری 
جابرانه

ــرد نــوعــى از  ــه تــبــاهــى مــى ب آنــچــه نــیــل را ب
حاصل  کــه  اســت  وجـــودش  در  کمال گرایی 
کمال گرایی  اســت.  مدرسه   و  والدین  فشار 
سیستم  کــه  اســت  مخربی  عــوامــل  از  یکى 
ــرده و  ــ ــى ک ــ م تــهــدیــد  را  آمـــریـــکـــا  ــى  ــ ــوزش ــ آم
ع بـــا ایـــن مــحــوریــت در  فــیــلــم هــایــی مــتــنــو
از  یکى  ساخته  شده اند.  مختلف  دهه های 
»مردم  فیلم  ع  نو این  درخشان  نمونه های 
ساخته   -ordinary people  - معمولى« 
است.   ۱9۸0 سال  محصول  ردفــورد  رابــرت 
ــه پــیــش از ســاخــتــه شــدن  تــقــریــبــًا یـــک دهـ
فضایی  بــا  فیلمى  ــرده  مـ شــاعــران  انجمن 
خانواده ها  فشار  بــر  کید  تا بــا  مشابه  نسبتا 
کـــردن دانـــش آمـــوزان.  گــرد زرنـــگ  بـــرای شــا
 - ــیــا  مــگــنــول فــیــلــم   90 دهــــه  انـــتـــهـــای  در 
اندرسون  توماس  پل  ساخته   -magnolia
اثرات  و  نخبه پروری  این  به  دیگری  اشاره 
در  پسربچه  ای  مگنولیا  در  دارد.  آن  مخرب 
مسابقه تلویزیونى اطالعات عمومى شرکت 
نخبه  شــگــفــت آســایــی  ــرز  ــه ط ب او  مــى کــنــد. 



ــواب هــمــه ســــؤاالت را مــى دانــد.  اســـت و جـ
سال  ده  برنده  بچه،  پسر  ایــن  کنار  در  امــا 
ــــن مــســابــقــه زنـــدگـــى تـــبـــاه شـــده و  پــیــش ای
ج زندگى خود  نومیدانه ای دارد و از پس خر
سرخوردگى  و  کامى  نا ایــن  برنمى آید.  هــم 
که  حاصل نخبه پروری است. نخبه پروری 
شدن  پدیدار  در  پررنگى  نقش  هم  والدین 
این  والدین  کامى های  نا انگار،  ــد.  دارن آن 
با  کــه  ایــجــاد مى کند  در ذهــن شــان  را  ایــده 
کــردن شرایط ایــده ال بــرای تحصیل  آمــاده 
و  مطلوب  عناصر  مى توانند  فــرزنــدان شــان 
موفقى در جامعه پرورش دهند و به شکلى 
در  که  تفکری  کنند.  جبران  را  خود  کامى  نا
به  هــم  خــودمــان  کشور  در  اخیر  ســال هــای 
گرد اول  جدیت دنبال مى شود. سندروم شا
بودن، منجر به یک سرخوردگى عمومى در 
بین دانش آموزان و دانشجویان شده است. 
کسب  تالش دیــوانــه وار دانــش آمــوزان بــرای 
رتبه های برتر تحصیلى عالوه بر آنکه برای 
سرخوردگى  عرصه،  این  شکست خوردگان 
تمام عیار به بار مى آورد منجر به فرار عمومى 
که  چــرا  شــده  کشور  از  رقابت  ایــن  برندگان 
و  ــار  کـ محیط  در  تحصیل  در  تـــالش  ایـــن 
جامعه پاسخى درخور پیدا نمى کند. »مردم 
که پس  مــادری است  و  پدر  معمولى« قصه 
فرزندانشان فشار شدیدی  از  یکى  فقدان  از 
فراتر  که  فشاری  مــى آورنــد.  دیگر  فرزند  به 
حاصل  فــرزنــد  خــیــری  بــه  عاقبت  ــدف  ه از 
والــدیــن  ــى  ــ درون ضــعــف هــای  و  شکست ها 
به  عــالقــه اش،  على رغم  را  او  ــا  آن ه ــت.  اس
او  از  و  مى فرستند  برنامه  فوق  و  شنا  کالس 
دارند.  را  زمینه ها  همه  در  اول  رتبه  انتظار 
را  فرزند  به  نفس کشیدن  اجــازه  که  فشاری 

بروز  آیا  تعریف مى شود.  به چه شکلى  موفقیت  دید  باید  اما  نمى دهد. 
که عالقه در آن وجود دارد منجر به آرامش ذهنى  استعداد در زمینه ای 
تعریف شده  در مسیرهای  اول  رتبه  کسب  یا  و رضایت درونى مى شود 
تئاتر  عاشق  نیل  پیشرفت؟  برای  مناسب  بستری  وجود  بدون  پیشین 
است اما پدرش مستبدانه مى خواهد او را به مدرسه افسری بفرستد. این 
کجا پیدا شده است؟ انجمن شاعران مرده با  نیروی قدرت مند سنتى از 
مسؤلین  مى شود.  آغاز  مدرسه  کلیسای  دیوار  نقاشى های  از  تصاویری 
مدرسه مدام به افتخار و گذشتگان اشاره مى کنند. این یک دور باطل در 
کامى خودشان  که نا مدرسه ولتون است. تالش برای بازتولید عناصری 
تا  بیاورند  خود  فرزندان  بر  کورکورانه  فشاری  که  شده  باعث  زندگى  در 
کارآمد یک سیستم  کامیابی را بچشند. چرخه معیوب و نا اندکى طعم 
آموزشى اشتباه ، مدام به بازتولید عناصر نامطلوب منجر مى شود. این 
که عنصر خالق و متفاوت را نامطلوب جلوه دهد  سیستم چاره ای ندارد 
که برای  کارآمدی خودش زیر سوال نرود. مدیر مدرسه تنها راهى  تا نا
کردن  کنترل اوضاع مى شناسد تنبیه فیزیکى دانش آموزان، بازخواست 
آن ها در برابر والدین شان و اخراج معلم است. این شکل برخورد حاصل 
که خالف قوانین مدرسه باشد  یک ایده سرکوب گرانه است: هر پاسخى 
اشــاره  فعلى  سیستم  از  نقصى  به  گــر  ا حتى  اســت  سرکوب  به  محکوم 
وجودش  در  اصالح گرانه  و  خیرخواهانه  نیتى  گر  ا حتى  و  باشد  داشته 
که به بازتولید  نهفته باشد. مقاومت در برابر تغییر، همان عنصری است 
سیستم معیوب منجر مى شود و طبیعتًا بیشترین ضرر در این چرخه به 

دانش آموزان و پس از آن به جامعه وارد خواهد شد. 
جوانان مدرسه ولتون در زیر نور ماه از حصارشان بیرون و همچون 
ماه  نور  درخشان  ذرات  زیر  را  خود  ترس  مى زنند.  جنگل  دل  به  ارواح 
اول  پناه مى برند. در شب  فیلم  استعاری  به غار  و  پشت سر مى گذارند 
آن ها سردرگم هستند و نمى دانند که چطور باید از این آزادی بهره ببرند. 
شاید تمام مدت زمان فیلم و حتى بیشتر، نیاز باشد تا جوانان با قدرت 
تجربه،  کنار  در  و  کنند  تجربه  باید  کنند.  رفتار  معقوالنه  خود،  آزادی 
عشق ورزیدن به خود را بیاموزند. دست آویختن به آزادی نیاز به تجربه 
نترسیدن یک عمل دو طرفه بین دانش آموزان  این  و  نترسیدن دارد  و 
از  خورشید  ع  طلو با  آزادی  این  گر  ا حتى  به هرحال  اســت.  مسئولین  و 
بین برود، این جوانان لحظه را غنیمت شمرده اند و وجودشان در جمع 

شاعران مرده ابدی خواهد ماند. ▪





که در شهر الکساندروپولوس  کریستوس پوریوس یک دانش آموز ۱6 ساله دبیرستانى است 
کشور یونان زندگى مى کند. او هیچ گاه دانشگاه استنفورد را از نزدیک ندیده است: هرگز  در 
)قدیمى  کواد  در  نشده،  خیره  سپتامبر  ماه  صبح  یک  در  دانشگاه  نخل  خیابان  منظره  به 
ترین بخش دانشگاه( قدم نزده و یا در اطراف وایت پالزا دوچرخه سواری نکرده است. او 
هیچ ارتباط حقیقى با دانشگاه ندارد. با این حال، در یک دوره آنالین در دانشگاه استنفورد 

کرده است. ثبت نام 
گذشته در یک دوره آنالین تجربی در زمینه  که پاییز  پوریوس یکى از صد هزار نفری است 
یادگیری ماشین های کاربردی )رشته کامپیوتر(، ثبت نام کرد. استاد علوم کامپیوتر، اندرو نگ، 
گرفت  کرده بود اما در آخرین لحظه تصمیم  این دوره را برای دانشجویان استنفورد طراحى 

درس های ضبط شده، آزمون ها و تکالیف را بصورت آنالین و رایگان در اختیار عموم قرار دهد.
کرد. او هیچ مدرکى از سوی استنفورد،  پوریوس از طریق توییتر در مورد دوره اطالع پیدا 
به جز یک نامه تبریک برای به پایان رساندن موفق دوره، دریافت نکرد. با این حال، او از 
گفت: »اندرو نگ براستى یکى از بهترین معلمانى بود  تجربه خود شگفت زده بود. او بعدها 
که تا به حال داشته ام، با اینکه هرگز او را مالقات نکرده ام. مى خواهم از اعماق قلبم از او 

کنم«. بخاطر پیشنهاد چنین فرصت های یادگیری شگفت انگیزی تشکر 

تجربه نگاری

و  زا جانسون، لیندا ِای. سیسر نویسنده: تر

مترجم: مهدی نظری
منبع: جملۀ فارغ التحصیالن 
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158

 
تجربه استنفورد 
در یادگیری از راه 
دور به اواخر دهه 
1960 برمی گردد. 
که مرکز  زمانی 
توسعه حرفه ای 
استنفورد، 
از طریق 
تلویزیون های 
مدار بسته، 
کالس های 
آموزش لوله کشی 
کارکنان »دره  برای 
سیلیکون« برگزار 
نمود. سی سال 
بعد، دانشکده 
مهندسی 
استنفورد، اولین 
دانشکده در 
که  جهان بود 
کارشناسی  مدرک 
ارشد را به شیوه 
کرد. آنالین ارائه 

کرده است. اما آیا  استنفورد از زمان تاسیس آن به دست ِجین و ِللند، مسیر طوالنى را طى 
آموزش آنالین در سراسر جهان باید بخشى از ماموریت استنفورد باشد و دانش آموزانى مانند 
پوریوس بخشى از این خانواده باشند؟ آیا استنفورد باید بیش از این دانشکده های خود را 
کند؟ آیا افراد از انتشار این دوره ها   )MOOC( تشویق به تولید این دوره های آنالیِن عمومى
گر دانشگاه سرمایه گذاری بیشتری در آموزش آنالین نماید، چه تاثیری بر  نفعى م ى برند؟ و ا

دانشجویان و اساتید خوِد دانشگاه مى گذارد؟
ع بحث های جدی بوده است. بسیاری  در طول سال گذشته، چنین پرسش هایی، موضو
از اساتید مى گویند ایده آموزش آنالین را به دالیل انسان دوستانه مى پسندند. برخى معتقدند 
کیفیت باال مى تواند اعتبار دانشگاه را همانند شیوه  سنتى تدریس،  که دوره های آنالین با 
کند.  کمک  دنیا  سراسر  در  درخشان  دانشجویان  شناسایی  جهت  استنفورد  به  و  ببرد  باال 
که دوره های آموزشى خود را با یک مدل جذاب تر جایگزین  برخى نیز خوشحال خواهند شد 

که بسیاری از دانشجویان استنفورد ترجیح مى دهند. کنند؛ مدلى 
دانشجو  هــزاران  ارزیابی  بــرای  تالش  یا  و  دوربین  جلوی  تدریس  ایــده  از  دیگر،  اساتید 
توسعه  برای  شده  صرف  زمان  که  مى ترسند  این  از  آنها  هستند.  ناراضى  آنالین،  بصورت 
دوره های آنالین، ممکنست آنها را از وظایفشان در داخل دانشگاه منحرف سازد و از عواقب 
پرداخت  پولى  گمنام،  دانشگاه های  و  کالج ها  به  افراد  است  ممکن  آیا  هستند.  نگران  آن 
که برند معتبری )مانند استنفورد( را بصورت آنالین و به رایگان دریافت مى کنند؟ نکنند چرا 

ع  که موضو گذشته اذعان نمود  رئیس دانشگاه، جان هنسى، در سخنرانى خود در ژانویه 
ح مى کند. با این حال، از همکاران خود خواسته است  آموزش آنالین، سواالت زیادی را مطر
او  ادامــه دهند.  این شیوه تدریس  آزمــون  به  از همه مهمتر،  و  باز نگه دارنــد  را  که ذهن ها 
کافى و مناسب تولید  که ما بتوانیم تکنولوِژی های آنالین را به اندازه  مى گوید: »در صورتى 
که به جای توسعه فیزیکى، راه دیگری )آموزش  کنیم، دانشگاه این فرصت را خواهد یافت 

کار بندد«. مجازی( را برای توسعه خود به 
گفت: »اول و  هنسى تفکر خود را پس از مدتى تصحیح نمود. او در یک مصاحبه ایمیلى 
گسترده  در جهت بهبود  که استنفورد تکنولوژی آنالین را بطور  مهمتر از همه، من امیدوارم 
درحال  ما  مى کنیم.  ارائــه  خود  فعلى  دانشجویان  به  ما  که  دهد  گسترش  آموزشى  فرآیند 
غ  ج از دانشگاه و در سطح فار حاضر، برخى از دوره های آموزش آنالین را برای متقاضیان خار
گسترش چنین فرصت هایی بخشى از ماموریت دانشگاه بوده  التحصیالن، ارائه مى دهیم. 
کیفیت باالیی نیز  که برای دانشجویان،  و ما در آینده نیز خواهان آن خواهیم بود. در حالى 

ایجاد مى کند تا بتوانند یاد بگیرند و بر موضوعات مسلط شوند«.
کرد: »گفتن از تغییرات ده سال آینده  سخت است. آموزش در جامعه ما به  وی اضافه 
آرامى تغییر مى کند درحالى که تغییر فن آوری، سرعت باالیی دارد. با این وجود، تغییر در راه 

است و برای بعضى بخش های آموزش عالى، تغییرات عمیقى را انتظار دارم«.



دور  راه  از  یادگیری  در  استنفورد  تجربه 
که  زمانى  برمى گردد.   ۱960 اواخر دهه  به 
طریق  از  استنفورد،  حرفه ای  توسعه  مرکز 
کــالس هــای  بسته،  مـــدار  تــلــویــزیــون هــای 
کــارکــنــان »دره  ــرای  بـ لــولــه کــشــى  ــوزش  ــ آم
بعد،  ســال  ســى  نــمــود.  بــرگــزار  سیلیکون« 
ــنــفــورد، اولــیــن  ــشــکــده مــهــنــدســى اســت دان
مــــدرک  ــه  ــ ک ــود  ــ بـ ــان  ــهـ جـ در  دانـــشـــکـــده 
ــن  ــالی آن شـــیـــوه  ــه  بـ را  ــد  ــ ارشـ کـــارشـــنـــاســـى 
ــزار دانــشــجــو  ــــرد. بــیــش از صــد هــ ک ارائــــه 
طریق  از  ــفــرادی،  ان آنــالیــن  ــای  دوره هـ در 
جوانان  ــرای  ب استنفورد  آمــوزشــى  برنامه 
سال  در  کردند.  شرکت   ،)EPGY( مجرب 
افتتاح   EPGY آنــالیــن  دبیرستان   2006
ارائه  ساله  سه  دیپلم  یک  ابتدا  در  که  شد 
نیز  را   9 تــا   7 کــالس هــای  اخــیــرا  و  مـــى داد 
پــوشــش مــى دهــد. هــمــه ایـــن بــرنــامــه هــا، 
شــهــریــه-مــحــور  و  ــی  ــاب ــخ ــت ان بـــه صـــورت 
و  دوره هـــا  آپــلــود  در  استنفورد  امــا  هستند 
آی  و  یوتیوب  در  رایــگــان  سخنرانى های 

بوده است. پیشگام  نیز  تیونز 
ابــتــدا  آنـــالیـــن،  آمــــوزش  دوره  آخـــریـــن 
اســتــفــاده در داخـــل دانــشــگــاه و در  بـــرای 
که  حــدود 3 ســال پیش آغــاز شــد. زمــانــى 
ایــده  بــا  استنفورد  کامپیوتر  دانــشــمــنــدان 
کردند  کــار  به  شــروع  دور«  راه  از  ــوزش  »آم
خود  آموزشى  مطالب  و  سخنرانى ها  یعنى 
آنالین در دسترس دانشجویان  را بصورت 
کــالس هــایــشــان را به  قــرار دادنـــد تــا وقــت 
فعالیت های  مانند  جذاب تر  فعالیت های 
توسط  ســخــنــرانــى  و  مــســالــه  حــل  ــروهــى  گ
سیلیکون،  دره  برجسته  افراد  از  مهمانانى 

دهند. اختصاص 

کالر، تغییر بازی بود دانشکده باز: دوره های رایگان نگ و 
راه دور« عالقمند بود.  از  کالر، به »آموزش  کامپیوتر، دافنى  استاد علم 
که سخنرانى هایش  کالر عادت داشت  از همکارانش،  بسیاری  همانند 
را برای بایگانى حرفه ای در استنفورد، ضبط نماید. او همچنین متوجه 
را  آنالین  سخنرانى های  تماشای  استنفورد،  دانشجویان  کثر  ا که  شد 
ترجیح مى دهند:»احساس آن ها این بود که چرا من باید ساعت ۸ صبح 
آن  صبح   2 ساعت  مى توانم  که  حالى  در  بــروم  کالس  به  و  شوم  بیدار 
سخنرانى را در اتاق خودم در خوابگاه تماشا کنم؟ تا هفته سوم یا چهارم 
کاهش پیدا  کالس ها، حضور در سخنرانى های زنده تا حدود 30 درصد 

کرد«.
کالر  کردن روی سخت افزار موجود و با تایید رئیس دانشکده،  کار  با 
غ التحصیالن برنامه نویسى، شروع به تنظیم مجدد دوره زمستان  و فار
گرافیکى احتمالى نمودند. وی استاندارد  20۱0 خود بر روی مدل سازی 
بخش های  به  را  آن ها  و  شکست  را  خود  دقیقه ای   75 سخنرانى های 
روی  سخنرانى ها  ایــن  از  بخش  هر  نمود.  تبدیل  دقیقه ای   ۱5 تا   ۱0
که  کوتاهى  آزمون های  همراه  به  مى کرد؛  تمرکز  مفهوم  یک  بر  تسلط 
پلتفرم  این  بگیرند.  یاد  بهتر  را  مطالب  مى کرد  کمک  دانشجویان  به 
که دانشجویان بتوانند در  نوآورانه، بعدها به تشکیل انجمنى انجامید 
کنند و سیستم  کمک  کرده و به یکدیگر در پرسش و پاسخ ها  گفتگو  آن 
آزمون ها و تکالیف برنامه نویسى نیز، امکان نمره دهى خودکار را فراهم 
عمل  چگونه  زمانى،  بازه  یک  در  شوند  متوجه  دانشجویان  تا  ساخت 

کرده اند.
جنیفر  و  نگ  شامل  استنفورد،  کامپیوتر  دانشمندان  سایر  بــه زودی 
سباستین  پرداختند.  مدل  این  آزمایش  به  نیز  آموزش(  )رئیس  ویدوم 
گوگل،  تحقیقاتى  آزمایشگاه  مدیر  و  دانشکده  پــاره وقــت  عضو  تــران، 
دوره های آموزشى خود را فقط بصورت آنالین برگزار کرد. سه دوره اصالح 
شده آن ها یعنى، یادگیری ماشین، پایگاه داده ها و هوش مصنوعى، به 

ترتیب برای شروع در پاییز 20۱۱ برنامه ریزی شدند.
گوگل، خبری  سپس تران و همکارش پیتر نوروینگ، مدیر تحقیقات 
کردند: آنها یک دوره ۱0 هفته ای را نه فقط برای  غیر منتظره را اعالم 
ارائه  رایگان  صــورت  به  دنیا،  کل  بــرای  بلکه  استنفورد،  دانشجویان 
دنبال  را  آن  تا  ساخت  مجذوب  را  ویــدوم  و  نگ  ایــده،  این  مى دهند. 
مى کردم،  زندگى   کالیفرنیا  در  که  »زمانى  مى دهد:  توضیح  نگ  کنند. 
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اولین و مهم ترین 
هدف ما، 
شناسایی ظرفیت 
این فن آوری  ها 
برای بهبود در 
ارائه آموزش به 
دانشجویان است 
و مراقب هستیم 
این فن آوری 
بر دانشجویان 
داخل دانشگاه 
تاثیر منفی نگذارد 
که  همانطور 
باید مطمئن 
شویم تأثیر مثبت 
فعالیت های 
تحقیقاتی اعضای 
دانشکده بر 
فرآیند تدریس 
بیش از آثار منفی 
آن باشد. 

کنند. برای مدتى  که مى توانستند از چنین کمکى استفاده  تعداد زیادی دوست بیکار داشتم 
کار شگفت انگیزی را در استنفورد انجام دهیم و  گر ما بتوانیم چنین  کردم ا طوالنى من فکر 
کاری خواهد  گسترده تری قرار دهیم، بهترین  آن را بصورت رایگان در دسترس مخاطبان 

که توان انجامش را داشته ایم«. بود 
کم سروصدای  کرد. طى چند روز از شروع معرفِى  آنچه بعدا اتفاق افتاد، همه را متعجب 
کثرا متخصصان  که ا کردند  کشور در آن ثبت نام  3 دوره رایگان آنالین، 350.000 نفر از ۱90 
کامپیوتر و نرم افزار بودند و تقویت مهارت های خود را دنبال مى کردند. نگ مى گوید: »برای 
رسیدن به تعداد مخاطب قابل مقایسه با این اتفاق، من باید دوره معمولى )دوره آموزش 

حضوری( خودم را به مدت 250 سال در استنفورد ادامه دهم«.
کننده بود.  که برای توضیح این تعداد از شرکت کننده، ارایه مى شد دالیلى قانع  دالیلى 
که دوره یادگیری ماشین نگ را به اتمام رسانده بود، یک مهندس معلول  یکى از افرادی 
کارخانه انرژی هسته ای فوکوشیما بود. دیگری، یک مهندسى 54 ساله رومانیایی به نام 
کردن دوره  از دنبال  اما پس  بود  تولید  کارش در خط  که  او نوشت  بود.  مانسو  کتاویان  ا
کرد در  آموزشى نگ، با لذت و شور و شوق زیاد، از مدیر فن آوری شرکت خود درخواست 
صورت امکان از یادگیری ماشین برای نظارت بر سیستم های پیچیده مخابراتى استفاده 
انجام  نهایت  اما در  روبه رو شد  استقبال  با عدم  ایده من  ابتدا  نماید. وی مى نویسد:»در 
که پیشنهاد من به عنوان  آزمایشات به تصویب رسید و نتایج به قدری موجه بود  برخى 

بخشى از یک پروژه بزرگ در آمد و درحال حاضر، در پی اجرای آن هستم«.
کرده بودند، شامل یک فیزیکدان  که در دوره پایگاه  داده  ویدوم ثبت نام  دانشجویانى 
کتابدار بیکار، خانمى خانه دار و یک بازنشسته  جوان ۱3 ساله، یک معتاد در حال ترک، یک 
72 ساله مى شدند. ویدوم به یاد مى آورد »آن ها بسیار هیجان زده و سپاسگزار بودند. انگار 
که  بودم  انجام دهند. من در سمفونى سانفرانسیسکو  را  کار  این  توانسته اند  نداشتند  باور 
هستید«  من  بــرای  خوبی  دوســت  شما  »ســالم.  گفت:  و  آمــد  آنالین  دوره  دانشجوی  یک 
که  گاهى اوقات احساس حق به جانب بودن )مغرور بودن( را دارند،  دانشجویان استنفورد 
آنالین( بسیار متفاوت عمل  این دانشجویان )دوره هــای  اما  من فکر مى کنم خوب است. 

که چیزی را به عنوان هدیه دریافت مى کنند«. مى کنند و احساس شان این است 
گذشته لذت  کامپیوتر در استنفورد از تجربیات آنالین خود در پاییز  درحالى که دانشمندان 
کنترل بهتر این موقعیت، تشکیل داد. آنها باید  کمیته ای دانشگاهى برای  مى برند، هنسى 
ج از استنفورد دوره ها  که خار ع مدرکى به افرادی بدهند  به سرعت تصمیم مى  گرفتند چه نو
وی  امضای  و  مربی  نام  با  همراه  گواهى  یک  صــدور  با  نهایت  در  و  مى رسانند  اتمام  به  را 
کردیم  برگزار  همکاران  از  زیادی  تعداد  با  که  جلساتى  »در  مى گوید  نگ  رسیدند.  توافق  به 

که این فضا، به سرعت در حال رشد و تکامل است«. تشخیص مان این بود 
کنار مى گذارد تا روی یک  کالس های آموزش استنفورد را  کرد  در ماه ژانویه، تران اعالم 



تمرکز   Udacity بنام  مستقل  آنــالیــن  کالج 
کردند  کالر اعالم  نماید. سه ماه بعد، نگ و 
یک  ــدازی  ــ راه انـ بـــرای  دالر  میلیون   ۱6 کــه 
آنالین  آموزشى  پلتفرم  اساس  بر  پورتال وب 
کـــرده انـــد.  ــود، ســرمــایــه گــذاری  تــعــامــلــى خــ
حاضر  حــال  در   )Coursera( آن هــا  شرکت 
ایکوله  دوک،  پرینستون،  اســتــنــفــورد،  بــا 
تکنولوژی،  فناوری  موسسه  تکنیک،  پلى 
ــان هــاپــکــیــنــز، رایــــس، یــو ســى اس اف  جـ
پنسیلوانیا،  میشیگان،  دانــشــگــاه هــای  و 
ادینبورگ  و  تورنتو  واشینگتن،  ایلینویز، 
از  آنالین،  دوره   ۱00 از  بیش  گسترش  برای 
معاصر  شعر  تا  پایه  رفــتــاری  عصب شناسى 

آمریکایی، همکاری مى کنند.
که دوره های فوق را در  اساتید استنفورد 
و  زمان  مى گویند  کردند،  ارائه  گذشته  سال 
تالش زیادی برای اجرای این دوره ها صرف 
شده است. هنگامى که آن ها سخنرانى های 
را  آمــوزشــى  مطالب  و  ــرده  کـ ضبط  را  خــود 
ــا با  ارائـــه مــى دهــنــد، سطح مــشــارکــت آن هـ
دانشگاه  مــحــدوده  از  ج  خـــار دانــشــجــویــان 
برخى  مــى شــود.  تبدیل  مهم  موضوعى  به 
کامیپیوتر، دن بونه،  اساتید، مانند دانشمند 
از پاسخگویی به سواالت در انجمن ها لذت 

مى برند.
مى کنیم  پــیــشــنــهــاد  »مـــا  مــى گــویــد  نـــگ 
آمــوزش  کــارکــنــان  دوره،  اولــیــن  در  حــداقــل 
احتمالى،  اشکاالت  رفع  و  کردن  پیدا  برای 
کنند. پس از تثبیت  بر دوره آموزشى نظارت 
سواالت  به  دانشجویان  که  آنجا از  محتوا، 
کم وبیش  دوره  مــى دهــنــد.  پاسخ  یکدیگر 

به صورت خودگردان اجرا مى شود«.
استاد علوم رایانه، پروفسور جان میچل، 

هیجان  بــا  آمــوزشــى،  فــنــاوری  بخش  در  هنسى  جــدیــد  ویـــژه  دســتــیــار 
گذشته، به  همکارانش درباره این شیوه جدید، شریک است. او در بهار 
که اینجا  گفت »در طول 25 سالى  یکى از متخصصان IT در استنفورد 
سراسر  در  تدریس  به  که  است  استادان  تالش  بیشترین  اینها  هستم، 

دانشگاه اختصاص داده شده«.
کید  تا تجربه هایی  چنین  داوطلبانه  ماهیت  بر  میچل  حال،  این  با 
شرکت  با  مالى  توافقنامه  هیچ  استنفورد  که  مى دهد  توضیح  و  مى کند 
Coursera ندارد. این دانشگاه هنوز مالکیت محتوای تمامى دوره های 
او  اســت.  دیگر  پلتفرم های  از  استفاده  ــرای  ب تــالش  در  و  دارد  را  خــود 
که مدل خاص فعلى، واقعا اثربخش  مى گوید: »ممکن است ما دریابیم 
است یا به عکس به نتایج متفاوتى برسیم«. البته او با اطمینان مى گوید: 

»استراتژی ما، تبدیل شدن به مک دونالد نخواهد بود«.
معاون دانشکده، پروفسور جان اچمندی ضمن توافق با این موضع، 
این  کــه  اســت  ایــن نکته  مــا، درک  آزمــایــشــات  اولــیــه  مى گوید: »هــدف 
کارآمد بوده و محدودیت های آن چیست؟«.  فن آوری در چه مواردی 
که ممکن است درپی برگزاری  معاون دانشکده، نسبت به نگرانى هایی 
دوره های آنالین، دانشگاه استنفورد را از وظایف مقرر در داخل دانشگاه 
گاه است. »اولین و مهم ترین هدف ما، شناسایی  کاماًل آ منحرف سازد، 
دانشجویان  به  آمــوزش  ارائــه  در  بهبود  بــرای  فــن آوری  هــا  این  ظرفیت 
است و مراقب هستیم این فن آوری بر دانشجویان داخل دانشگاه تاثیر 
که باید مطمئن شویم تأثیر مثبت فعالیت های  منفى نگذارد همانطور 
آن  منفى  آثــار  از  بیش  تدریس  فرآیند  بر  دانشکده  اعضای  تحقیقاتى 
ترفیع  در  مهم  عامل  مى دانند  دانشکده  اعضای  این،  بر  عالوه  باشد. 
از نحوه تدریس  ارزیابی دانشجویان  و تنظیم حقوق و دستمزد آن ها، 
آن هاست و این ارزیابی توسط دانشجویان استنفورد انجام مى شود نه 

توسط دانشجویان دوره های آنالین«.

از آموزش رشته های فنی تا آموزش علوم انسانی
تا امروز تمام پیشنهادات در دوره های آموزشى استنفورد مربوط به علوم 
کمک مى کند. با  که خود به آموزش آنالین  رایانه بوده است، موضوعى 
این حال، محققان سایر رشته ها نیز به تدریج در حال پیوستن به این 
استادان  به  استنفورد  یادگیری  و  آموزش  مرکز  زمانیکه  هستند.  برنامه 
مثبت  پاسخ  آن ها  از  نفر   40 داد،  را  آنالین  دوره هــای  توسعه  پیشنهاد 



به  و  بــپــرســم  ســواالتــى  دارم  ــت  کــنــم؛ دوسـ
طریق  از  من  دهــم.  پاسخ  دیگران  ســواالت 
اتفاق،  ایــن  و  مى گیرم  یــاد  تعامالت،  ایــن 

تدریس مرا غنى مى سازد«.
هم  کامپیوتر  علوم  استاد  رابــرتــز،  اریــک 
او مى گوید»شنیدن  دارد.  احساس مشابهى 
اینکه هنسى در مورد از بین رفتن کالس های 
ــد، ســخــت اســــت. در  ــن ک حـــضـــوری بــحــث 
مــوفــق و  کــالس هــای حــضــوری  مــا  حالیکه 
تمایل  که دانشجویان  داریم  فوق العاده ای 
به شرکت در  آن ها دارند. من اصاًل مخالفتى 
گمان  با ورود استنفورد به این پروژه ندارم و 
انجام  برای  عالى  موقعیت  یک  در  مى کنم 
که  اینست  نــگــرانــى ام  امــا  کــار هستیم  ایــن 
لزوما  آنالین،  محتوای  جهت  در  حرکت  آیا 
بهبود  را  دانشگاه  داخــل  در  آمــوزش  تجربه 

مى بخشد؟«.

دوره هــای  برگزاری  مالی  نگرانی های 
آنالین

از بزرگترین نگرانى ها در حوزه آموزش  یکى 
بر  آنست.  مالى  و  اقتصادی  بحث  آنالین، 
کادمى  خالف همکاری آموزشى آنالین بین آ
شرکت  تـــى،  آی  ام  و  هـــــاروارد  ادایـــکـــس، 
ســودآور  شرکت  یــک  عــنــوان  بــه   Coursera
Coursera برای  اینکه شرکت  با  ایجاد شد. 
ــافـــت نــمــى کــنــد،  کــالس هــایــش هــزیــنــه دریـ
سایر  بــا  ــد  دارنـ اطمینان  ســرمــایــه گــذارانــش 
کــســب مــى کــنــنــد. نــگ با  ــد  ــ شــیــوه هــا، درآم
شرایط  به  توجه  مى گوید»با  بنفس  اعتماد 
که  مى رسد  بنظر  سیلیکون،  دره  در  فعلى 
متحول  را  نفر  میلیون ها  زنــدگــى  شما  ــر  گ ا
درآمد  کسب  برای  زیادی  شیوه های  کنید، 

که از این تعداد، یک چهارم آن ها از دانشکده علوم و دانشکده  دادند 
علوم انسانى بودند. از جمله آنها م ى توان به پروفسور راسل برمن، استاد 
که قصد دارد دوره هنر  کرد  اشاره  آلمانى،  ادبیات تطبیقى و مطالعات 
شبینگر  لیندا  پروفسور  همچنین  و  کند  برگزار  آنالین  بصورت  را  مدرن 
زمینه  در  آنالین  دوره  آیــنــده،  ســال  در  اســت  امــیــدوار  که  تاریخ  استاد 
که او در  ارائه دهد. همانطور  جنسیت در تاریخ، پزشکى و مهندسى را 
به  دوره  این  برگزاری  فنى  »دربــاره جزئیات  است:  گفته  پیشنهاد خود 
کمک نیاز دارم که فراتر از فرآیند آموزش به عنوان یک استاد تاریخ است 

هرچند مشتاق یادگیری این فن آوری هستم«.
راب ریچ، استاد دانشکده علوم سیاسى نیز تمایل دارد دوره آنالین با 
کند اما در مورد نمره دادن به  عنوان مقدمه ای بر فلسفه سیاسى برگزار 
تعداد زیادی از افراد شگفت زده است: »یکى از ارکان اصلى ارزیابی ما، 
که بدون پیشرفت های  ع سخت است  نوشتن است و تصور این موضو
آنالین  دوره  یک  در  مقاله   ۱60.000 از  بیش  به  نمره  امکان  فــن آورانــه 
وجود داشته باشد«. همانند بسیاری از استادان او اذعان مى کند » درک 
کمى از  مبهمى درباره ظرفیت دوره آنالین دارم و احساس مى کنم تعداد 
کرده اند  کالس های مجازی ثبت نام  اساتید علوم انسانى برای برگزاری 

چون نمى دانند این بستر چه امکاناتى در اختیار آن ها قرار مى دهد«.
برنارد  الیزابت  مى کند.  کفایت  انــدک  تغییرات  رشته ها،  بعضى  در 
افتخار  با  استنفورد،  زبــان  مرکز  مدیر  و  آلمان  مطالعات  استاد  کامیل، 
برای  آنالین  فــن آوری  از  استفاده  پیشتاز  مرکز  این  که  مى شود  ــادآور  ی
بــا سخنرانى های  او  امــا  اســت.  زبــانــى  مــهــارت  ارزیــابــی  مانند  مـــواردی 
شد،  تاسیس  زبــان  مرکز  »زمانى که  اســت:  مخالف  ازپیش ضبط شده 
تدریس  جــای  به  ــن آوری  ف جایگزینى  پی  در  هرگز  که  بــود  ایــن  هدفم 
که شما مى توانید بازخورد فوری دریافت  کالس، فضایی است  نباشم. 
که شما مى توانید نماینده یک فرهنگ را بشناسید و  کنید، محلى است 

که در آن زبان، زنده مى شود« جایگاهى است 
پروفسور  بــرق،  مهندسى  استاد  دارنـــد.  تردید  هم  مهندسین  حتى 
پروژه،  این  به  کمک  و  آمــوزش  برای  او  که  مى گوید  گلداسمیت  آندریا 
بدون  است  این  از  او  نگرانى  دارد.  اختیار  در  را  الزم  محتواهای  همه 
ایجاد  آن  زیرساخت های  ابتدا  آمــوزش،  شیوه  این  برتری  از  اطمینان 
شود. همچنین وی از سخنرانى در مقابل دوربین، احساس خوشایندی 
دریافت  بصری  بازخورد  است  الزم  تدریس  زمــان  مى گوید»در  و  نــدارد 



163

 
علیرغم اشکاالت 

و ضعف های 
موجود در حوزه 
آموزش آنالین، 

نکته قطعی 
اینست که سایر 

دانشگاه ها به 
دقت شاهد 

انجام آزمایشی 
آن خواهند بود. 

آیا آن ها در نهایت 
با کاهش هزینه ها 

کوسیستم  به ا
آموزش عالی 

کمک می کنند؟   
همانطور که در 

قرن پانزدهم 
انتشارات گوتنبرگ 

با افزایش امکان 
انتقال دانش به 

افزایش یکباره 
تعداد دانشگاه ها 

کرد، آموزش  کمک 
آنالین نیز می تواند 

چنین نتایجی در 
سرتاسر جهان به 

همراه آورد.

ِای،  ای  ِان  از  اسکات سندل،  داشــت«. سرمایه گذار  در جهت حفظ سازمان وجود خواهد 
قبال  کیفیت در چنین مقیاسى،  با  آموزش  او مى گوید:»فراهم ساختن  با وی موافق است. 
امکانپذیر نبود. همین مسأله، ارزش نهایی این پروژه است. روش های مختلفى برای ایجاد 
با  خود  ارتباط  به   Coursera که  همچنان  دارد؛  وجــود  موفق  مدت  بلند  کار  و  کسب  یک 
دانشجویان و دانشگاه های همکار مى افزاید، فرصت های درآمدزایی متعددی هم در برابر 

آن پدید خواهد آمد«
دانشگاه  دارایــی  جزء  استنفورد  دوره هــای  همه  مى کند  کید  تا دانشگاه  معاون  هرچند 
هستند اما آنچه استنفورد بدست آورده، هنوز نامشخص است. او مى گوید:»برای دوره های 
انجام  آنرا  سادگى  به  دانشکده ها  نمى شود.  دانشگاه  عاید  درآمدی  هیچ  کنونى،  آزمایشى 
که  افــرادی  بــرای  آمــوزش  ارائــه  ایــده  و  اجــرای آن لذت مى برند  از تجربه  که  مى دهند چرا
نمى توانند در کالس های آن ها شرکت کنند را دوست دارند«. او مى افزاید استنفورد در نهایت 
گذارد.  ک  ح را با دانشکده و زیرمجموعه های آن به اشترا قصد دارد هرگونه درآمد این طر
درآمد  گر  ا اما  نکرده ایم  تمرکز  مناسب،  درصدهای  تعیین  روی  بر  مى گوید:»ما  اچمندی 
دانشکده،  اعضای  مضاعف  تالش   مطمئنًا  آید،  وجود  به  آنالین  پیشنهادات  از  اضافه ای 

جبران مى شود«.

جمع بندی
که سایر  علیرغم اشکاالت و ضعف های موجود در حوزه آموزش آنالین، نکته قطعى اینست 
دانشگاه ها به دقت شاهد انجام آزمایشى آن خواهند بود. آیا آن ها در نهایت با کاهش هزینه ها 
که در قرن  کمک مى کنند؟ اچمندی توضیح مى دهد همانطور  کوسیستم آموزش عالى  به ا
پانزدهم انتشارات گوتنبرگ با افزایش امکان انتقال دانش به افزایش یکباره تعداد دانشگاه ها 

کمک کرد، آموزش آنالین نیز مى تواند چنین نتایجى در سرتاسر جهان به همراه آورد.
کارشناسى در 5 سال آینده تغییر  اچمندی، پیش بینى مى کند شیوه تحصیل در مقطع 
تغییرات  و  کالس ها  برخى  در  آنالین  فــن آوری  از  بیشتر  استفاده  اما  داشت  نخواهد  زیادی 
مى گوید:»هدف  ایــن  بر  عــالوه  دارد.  انتظار  را  ارشــد  کارشناسى  آموزشى  برنامه  در  بیشتر 
دانشکده ها  سایر  در  آموزش  سطح  بردن  باال  برای  مى توانیم  آیا  که  است  نکته  این  درک 
کیفیت، در حد دانشگاه استنفورد ارائه  و دانشگاه ها، از این فن آوری استفاده و مطالبى با 

کنیم؟ این دستاورد عظیمى برای آموزش عالى در ایاالت متحده و سراسر جهان است«.
کریستوس پوریوس ۱6 ساله با جدیت، مشغول  که  برگردیم به الکساندراپولوس، جایی 
کالس  من  ترم،  این  »در  مى نویسد:  او  است.   coursera دوره هــای  آخرین  تکالیف  انجام 
خ  ر که  هستم  تغییراتى  نتیجه  منتظر  بی صبرانه  و  مى گذرانم  را  زبان  پــردازش  و  الگوریتم 
به  را  کارشناسى  دوره  در  خــود  تحصیل  ــه  ادام درخــواســت  بعد،  ســال  دو  در  او  مــى دهــد«. 

استنفورد ارسال مى کند. رویای او، پیوستن به فضایی واقعى است. ▪



دانشگاهیان  توجه  و  استقبال  مورد  دانشگاه،  فرهنگ  نشریه  شماره  اولین  اشــاره: 

با توجه به خاص بودن موضوع اصلی  گرفت. هرچند  این نشریه قرار  و مخاطبان 

گفتگوهای تخصصی زیادی در ارتباط با محتوای مطالب صورت نگرفت  شماره اول، 

کانالهای مستمر ارتباطی با مخاطبان از جمله  که امید است با تداوم انتشار و ایجاد 

برگزاری نشستها و میزگردها، این مهم محقق شود اما جا دارد پیش از نگاه به نقد 

ارایه  نشریه،  سردبیر  با  شفاهی  گفتگوی  در  معارف  مرکز  اساتید  از  یکی  که  مفصلی 

کرده اند و بعدا به صورت مکتوب درآمده، شماری از مهمترین انتقادات به شماره اول 

گذاریم: که بیشتر متوجه اشکاالت و نواقص شکلی آن بود با مخاطبان در میان  را 

که آزار دهنده بوده و بسیاری از همراهان را با مشکل جدی    کوچک بودن اندازه قلم مجله 
کرده است. از این بابت از همه مخاطبان پوزش خواسته و در این شماره  در خواندن آن روبرو 

با افزودن دو شماره به قلم نشریه، درصدد جبران این نقیصه برآمدیم. 
و    برای مخاطبان خاص  تنها  آنرا  که خواندن  طوالنى بودن برخى مطالب و مصاحبه ها 

خیلى جدی، امکانپذیر مى سازد ضمن اینکه مطالب به صورت یکدست فکری بوده و هیچ 
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یه بازتاب: نقد مشاره اول نشر



مطالب  حیطه  در  سرگرم کننده ای  مطلب 
همه  درحــالــیــکــه  نـــــدارد؛  ــود  وجــ تخصصى 
جهانى  سطح  در  ــروز  امـ تخصصى  مــجــالت 
مطالب  تنوع  و  محتوایی  جذابیت های  به 
اهــمــیــت مــى دهــنــد. ایـــن نــقــد مــهــم و البته 
که شورای سیاست گذاری خلق  دقیقى است 
چنین فضایی را بر خود فرض الزم مى داند و 
کیفى نشریه و دریافت  کمى و  با فزایش ابعاد 
آن  به  فرهیخته،  از مخاطبان  کمک فکری 

جامه عمل خواهد پوشاند.
امکان    و  ویدئوها  پادکستها،  از  استفاده 

و  لینک  تعریف  طریق  از  منابع  به  دسترسى 
کنار مطالب، خواسته دیگری بوده  بارکد در 
ح شــده  کــه از جــانــب بــرخــى مــخــاطــبــان طـــر
با  همزمان  و  سوم  شماره  از  انشاءاهَّلل  اســت. 
تولد سایت نشریه فرهنگ دانشگاه، امکان 
فایل  تمامى مطالب،  به محتوای  دسترسى 
فراهم  مخاطبان،  نیاز  مــورد  منابع  و  صوتى 

خواهد شد. 
امــــروز بــا ظــهــور فــضــاهــای جــدیــد، هیچ 
و  مستمر  ارتباط  بــدون  نمى تواند  رســانــه ای 
به  مخاطبان  با  نقادانه  و  دوسویه  فعاالنه، 
خصوصا  باشد؛  امیدوار  خود  حیات  استمرار 
که حوزه فکری را به عنوان زمینه  نشریه ای 
مخاطبان  و  بــرگــزیــده  خــود  فعالیت  اصــلــى 
از  مى داند.  خود  اصلى  سرمایه  را  فرهیخته 
این  سردبیری  و  تحریریه  هیأت  همین رو، 
نشریه، دست همه منتقدان فکری خود را به 
گرمى مى فشارد و عالوه بر شماره تماس های 
منظور  به  را  ارتباطى  کانالهای  شــده،  اعــالم 
دریافت دیدگاه  مخاطبان از نحله های فکری 
که در شناسنامۀ  گرفته است  مختلف درنظر 

ج شده است. ▪ نشریه در

کثر این مطالب یا سکوالریستی هستند یا لیبرالیستی ا
دکتر حسنی مطیع 
استاد مرکز معارف دانشگاه صنعیت اصفهان

مجله ،  ایــن  انتشار  بــرای  کــه  دوســتــانــى  از  ابــتــدا  در  اســت  ۱-الزم 
 72 سال  از  که  آنجا  از  کنم.  تشکر  کرده اند،  صرف  زیادی  زحمت 
سرویس  دبیر  و  مدیرمسئول  سردبیر،  و  داده  انجام   مطبوعاتى  کار 
انتشار  که  مى کنم  درک  بــوده ام،  کشور  کالن  مجالت  و  روزنامه ها 
نگاه  بــا  اینجا  در  امــا  اســت.  دشـــوار  چــه انــدازه  تــا  مجله ای  چنین 
کار شما را بررسى مى کنم: این نشریه فهرست ندارد و انگار  نقادانه 
که  بــوده  تعمدی  یا  بگذارند  فهرست  آن  بــرای  کرده اند  فراموش 
وجود  منطقى  نظم  هم  مطالب  ترتیب  در  باشد.  نداشته  فهرست 
که دکتر  کتابی را آورده اید  ندارد یعنى شما در میان مطالب، معرفى 
آقای  توسط  کتابی  مجله  آخر  در  دوباره  و  کرده اند  معرفى  فاضلى 
و  دارد  وجود  بی نظمى هایی  چنین  است.  شده  معرفى  معماریان 
خیلى معلوم نیست چرا اول و دوم آمده. آیه ای از قرآن در ابتدای 
دوستانى  مى کنم  تصور  ولى  است  شریفى  آیه  که  آورده ایــد  مجله، 
را  ربطش  و  نشده اند  آیه  مفهوم  متوجه  نوشته اند،  را  آیه  این  که 
به مطالب بعدی توضیح نداده اند. دو جمله از امام و مقام معظم 
که فکر مى کنم برای خالى نبودن عریضه است و برای  رهبری آمده 
که بله ما حرف های آقای خامنه ای را هم مى آوریم و ما  دکور است 
خیلى از حرف های ایشان را مى نویسیم و حرف های خوبی است. 

البته)در ابتدای مجله( و برای دکور و به صورت شعاری. 
اینگونه  چرا  که  مى کند  تعجب  آدمى  هم  محتوا  با  ارتباط  در   -2
خــوب  مطلب  دو  فــقــط  شــمــا،  نــشــریــه  مطلب   ۱۸ ایـــن  در  و  شـــده 



و  رهبر  آقای  حاج  با  مصاحبه  دارد.  تشکر  جای  واقعا  که  دارد  وجود 
کثرا مطالب سکوالر و  ا با آقای دکتر ربانى؛ ولى بقیه مطالب  مصاحبه 
صحبت  دانشگاه  از  وقتى  کنید  فرض  مثال  است.  لیبرالیستى  مطالب 
سند  به  باید  طبیعتا  دانشگاه،  در  فرهنگى  سیاست گذاری  و  مى کنید 
انقالب  که توسط شورای  بیافکنید  جامع دانشگاه اسالمى هم نظری 
کرده است. وقتى در  فرهنگى تهیه شده و وزارت علوم در سال 92 ابالغ 
مى نویسید  مطلب  و  مقاله  دانشگاه،  در  فرهنگى  سیاست گذاری  مورد 
بــرنــامــه ریــزی  قسمت  اســالمــى،  دانــشــگــاه  ســنــد  بــه  نیم نگاهى  بــایــد 
حتى  و  نیست  چیزی  چنین  نشریه  این  در  که  باشید  داشته  فرهنگى 
جای  چقدر  که  باشید  داشته  سند  این  به  انتقادی  نگاه  مى توانستید 
که  دانشگاهى  نشریه ای  در  بود  حق  اســت.  خالى  نشریه  این  در  آن 
معاون محترم دانشگاه، رئیس شورای سیاستگذاری و معاون ایشان 
معاونت  همکاران  و  هستند  آن  مدیرمسئول  توکلى  دکتر  آقای  یعنى 
اجتماعى در آن زحمت مى کشند، به طور طبیعى نگاهى هم  فرهنگى 
به اسناد باال دستى داشته باشند ولو این نگاه انتقادی باشد. مثال در 
کمبود دارد، اینجا خوب است  اینجا به سند ایراد وارد است، به نظر ما 

و آنجا بد است؛ ولى اصال دیده نشده و جای خالى بزرگى است. 
سوال  سه  و  داشتیم  جلسه ای  دانشگاه،  مسئوالن  با  قبل  چندی   -3
که  که از هیچ کدام جوابی نگرفتم. سوال اول این بود  از آنها پرسیدم 
هدف فرهنگى شما چیست، سوال دوم راهبرد فرهنگى تان چیست و 
کدام جوابی دادند،  سوم اینکه راهکارهای شما چیست. بزرگواران هر 
آسیب شناسى  یکسری  دیگری،  کرد؛  قبلى  دولت  نقد  به  شروع  یکى 
که بنده مجبور شدم  انجام داد و نفر سوم هم حرف های بی ربطى زد 
راهکار  یک  داریــم،  هدف  یک  فرهنگى  کارهای  در  ما  دهم  توضیح 
نظرم  به  هم  مجله  این  در  چه.  یعنى  دادم  توضیح  و  راهبرد  یک  و 
کید  تأ البته  بگیرد،  صورت  بیشتری  استراتژی  با  باید  کارها  مقداری 
و  انرژی  بخش،  هر  چقدر  مى دانم  و  است  دشواری  کار  واقعا  مى کنم 
کارها  این  برای  که  دوستانى  از  کرد  تشکر  باید  واقعا  و  مى طلبد  فکر 
به جایی نمى برد.  راه  این محتوا،  با  این مجله  زحمت مى کشند ولى 
حاج  مصاحبه  در  بار  یک  آمده  مجله  این  جای  دو  در  فقط  امام  اسم 
که آقای دکتر نحوی در یادداشت  آقا رهبر، یک بار هم در این متنى 
یک  هم  آقا)رهبری(  اسم  نیست.  جدی  خیلى  اینها  و  نوشته اند  اول 
این  در  رهبری  فکر  و  امام  فکر  ولى  آمده  کنده  پرا صورت  به  جاهایی 

کلى  جریان  و  نیست  غالب  و  کم  حا مجله 
حاج  مصاحبه  حتى  نیست.  نشریه  ایــن 
آقای رهبر و دکتر ربانى هم به خاطر خالى 
کــه در دهـــان یک  ــبــودن عــریــضــه اســـت  ن
است  بهتر  یــا  ببندد  را  منتقدین  از  ســری 
کامل  را  کلکسیون  خــواســتــه ایــد  بگوییم 

کنید و بگویید دو جناح هستند. 
بحث  بــه  نــیــاز  اینجا  در  بــعــدی  نکته   -4
مى رسد  نظر  بــه  دارد.  ریــشــه ای تــر  خیلى 
کــنــون بــت هــایــی  ا در ســطــح دانــشــگــاه هــا 
تا  ــه  س دوم،  پــهــلــوی  زمـــان  دارد.  وجـــود 
ــای مطهری  آقـ کــه  بـــود  دانــشــگــاه  در  بــت 
بت،  سه  آن  و  کرد  آنها  شکستن  به  شــروع 
کمونیسم بود و  سوسیالیسم، مارکسیسم و 
مطهری وقتى وارد دانشگاه شد، شروع به 
کرد؛ با چه تبری؟ اشاره خواهم  بت شکنى 
کار  به  باید  را  تبرها  امروز همان  اتفاقا  کرد. 
ببریم، تبرهایی که مطهری با آن بت شکنى 
کرد. همین االن باید آن تبر را ابراهیم وار به 
کرد. امروز  گرفت و شروع به شکستن  دست 
5 بت دیگر داریم: سکوالریسم، لیبرالیسم، 
اومانیسم  و  سوبژکتیویسم  پوزیتیویسم، 
مــعــرفــتــى، هم  بــت، هــم جنبه   5 ایــن  کــه 
و  روشى  جنبه  هم  و  انسان شناختى  جنبه 
در  متاسفانه  و  مثال  دارد.  معلومات  کسب 
پزشکى  و  مهندسى  فنى-  دانــشــگــاه هــای 
وقتى  و  هستند  پوزیتویست  اساتید،  بیشتر 
ایشان  به  و  مى شوند  ناراحت  مى گوییم، 
که  ــرمــى خــورد ولـــى ایـــن واقــعــیــتــى اســـت  ب
پوزیتویست  روشـــى،  لــحــاظ  بــه  متاسفانه 
هستند. این نشریه هم به راحتى مى گویم 
سکوالریستى  و  لیبرالیستى  نشریه  یک  که 

است. 
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زمان پهلوی 

دوم، سه تا بت 
در دانشگاه 
که آقای  بود 

مطهری شروع 
به شکستن آنها 

کرد و آن سه بت، 
سوسیالیسم، 
مارکسیسم و 

کمونیسم بود و 
مطهری وقتی 
وارد دانشگاه 

شد، شروع به 
کرد؛  بت شکنی 

امروز 5 بت 
دیگر داریم: 

سکوالریسم، 
لیبرالیسم، 

پوزیتیویسم، 
کتیویسم و  سوبژ

اومانیسم

کردم ابراهیم وار باید این 5 بت را بشکنند، ازچه  که عرض  اما در مورد بت شکنى هایی 
ل و برهان  کنند و تبر منطق، استدال تبری باید استفاده شود؟باید از منطق قرآنى استفاده 

کدام از این 5 بت را بشکنند. را بردارند و هر 
که یادداشت آقای دکتر نحوی است. به دو رکن عدالت و آزادی در متن  5- درمطلب اول 
معنویت.  و  عقالنیت  آزادی،  عدالت،  داشت؛  رکن  چهار  ما  انقالب  درحالى که  شده  اشاره 
آزادی هم دو شاخه دارد، یک شاخه  آقای دکتر ندیده اند و توجه نداشته اند.  را  دو رکن 
که به آن استقالل مى گوییم و یک شاخه مقابله  آزادی در مقابله با استعمار خارجى است 
که در فارسى به آن مردمساالری  گفته مى  شود جمهوریت  که به آن  با استبداد داخلى است 
مى گویند. پس شش تا رکن است: عقالنیت، عدالت، آزادی، معنویت به اضافه استقالل 
چنین  که  ببینیم  را  مجله  استراتژی  که  بود  توقع  هم  سردبیر  مطلب  در  جمهوریت.  و 
مروج  و  هــوادار  نشریه،  مى کنیم  حس  مى خوانیم،  را  مطالب  همه  وقتى  البته  نیست. 
جای  در  نشریه  این  چقدر  که  گفت  خواهم  ادامه  در  است.  لیبرال  و  سکوالر  جریان های 

ک است.  خودش خطرنا
شخصیت  ایشان  هست.  نشریه  این  در  عبدالکریمى  بیژن  دکتر  آقای  با  مصاحبه ای   -6
در  ما  داشتیم.  گفتگو  هم  با  و  مى شناسم  نزدیک  از  را  ایشان  هستند.  دوست داشتنى 
جلسات خصوصى با هم بودیم. بسیار آدم بااخالق و حق طلبى هستند ولى »ذات نایافته 
َبَع  ْن یَتّ

َ
 أ

ّ
َحُق

َ
که بود هستى بخش«؟ »اَفَمْن یْهِدی ِإَلى اْلَحِقّ أ از هستى بخش، چون تواند 

گیجى شده.  کرده و دچار  گم  که راه را  ْن یْهَدى«. ایشان فردی است 
َ
أ  

ّ
ِإاَل ی  ْن اَل یِهِدّ َمّ

َ
أ

بدهد؟  خط  مى تواند  پژوهشگر،  و  استاد  دانشجو،  به  کرد؟  استفاده  آدم  این  از  مى توان 
با  صحبت  هنگام  انصافا  و  مى بینم  ایشان  در  خوبی  آزاداندیشى  بدهد؟  جریان  مى تواند 
که عجیب است، مثال شعارهای  گفته  ایشان لذت مى برم. جاهایی هم در مصاحبه نکاتى 
در  ارزشهاست؛  انقالب  ما  انقالب  که  زده  مثال  و  گفته  سیاسى  رجزخوانى های  را  انقالب 
که  است  فرهنگى  انقالب  ما  انقالب  یا  است  بهشتى  شهید  به  متعلق  جمله  این  حالى که 
که  روشنفکران  از  خیلى  و  هست  هم  انقالب  مخالفین  جمله  حتى  است؛  امام  جمله  این 
که انقالب، مقوله ای فرهنگى بود. بعد ایشان به اینها  انقالب را قبول ندارند، قبول دارند 
که خیلى خوب است و این انتقاد  گفته رجزخوانى. در جای دیگری اشرافیت بوروکراتیک 
گفته  که مدیران سیاسى ما دچار این خطاها شده اند. بعد در صفحه ۱4  را باید پذیرفت 
مراجع  مگر  است«،  دینى  و  اجتماعى  مراجع  و  اتوریته ها  به  متعلق  کز  مرا این   « که  شده 
به  ما  تقلید، مرجع دینى  در مورد مرجع  نگاهى است  این چه  نیستند؟  فرهنگى  ما  دینى 
اینها  است  ممکن  ما؟  هیات های  و  علمیه  حوزه  مسجد،  یعنى  دین،  حوزه  عام،  معنای 
در بخش هایی، فرهنگ شان مشکل داشته باشد ولى در فرهنگى بودنشان شکى هست؟ 
که تفکر، تفکری سکوالر است. ایشان در بخشهایی از این مصاحبه،  این نشان مى دهد 
که به بن بست رسیده و دچار  به بن بست رسیده، از یأس و نابودی حرف مى زند. انسانى 
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وقتی قرار بر 
بت شکنی است، 
دو قسمت داریم. 
یکی ال اله و 
دیگری اال اهلل. 
ال اله یعنی نه به 
که نفی  غیر خدا 
که  است و االاهلل 
اثباتی است. در 
این نشریه نه ال 
اله می بینیم و نه 
اال اهلل. 

که ذکر شد، قرآن مى گوید  سرگردانى است نمى تواند راهنمای من و شما باشد. در آیه ای 
پیدا  را  راه  که  کسى  یا  کــرده  پیدا  را  راه  خــودش  که  کسى  مى کنید؟  تبعیت  کسى  چه  از 
که  کسى دستش را بگیرد، راه را نشانش دهد. مصاحبه گر تا آخر اصرار دارد  نکرده و باید 
روح مرده دانشگاه  و  »تفکر  مقاله  در  اینکه  تا  ندارد  پاسخى  اما  بپرسد  ایشان  از  را  راه حل 
است  شده  آورده  اینجا  در  که  است  خوبی  مقاله  کرد.  مالحظه  مى توان  را  ایرانى«راه حل 
که به شماری از آن اشاره مى کنم. مثال در صفحه 2۱  البته اشکاالتى هم به آن وارد بوده 
از  و  ندارد  ما وجود  که در جهان  آن چیزی هستیم  با هیاهوخواهان  »امروز  که  نوشته اند 
در  را  حقیقت  آن  خالى  جای  یا  کرده  پنهان  را  ان  مى خواهیم  و  بسته  بر  رخت  ما  جهان 
که وقتى نویسنده به  لى است  کنیم«. این چه استدال جان هایمان با هیاهو و دروغ و... پر 
کسانى  کند همه به پوچى رسیده اند، اینطور نیست، شاید در جهان  پوچى رسیده، تصور 
دیگر  فضای  در  آدم هــا  آن  مى کنند.  پیدا  معنا  حیاتشان  دیگری،  زندگى  سبک  با  دیگر 
و  ارزش هــا  زندگى شان،  برای  مى برند،  لذت  زندگى شان  از  دارنــد،  هدف  خودشان  برای 
کنند. نویسنده به پوچى رسیده  آرمان هایی دارند و حتى حاضرند در آن راه جانشان را فدا 
کمک  که به سیل زدگان  نه همه مردم. مثال این دوستان مدافع حرم یا امدادرسان هایی 
تنبلى  24 نوشته  ایشان در صفحه  که  اسیر چیزهایی  اینها  به پوچى رسیده اند؟  مى کنند 
ک مى کند.  پا ِگل  ۱2 ساعت در منطقه سیل زده  تا شب،  خاورمیانه ای، نشده اند و صبح 
گفتم شما جلسات  کم لطفى است. یکبار به ایشان  کدام تنبلى خاورمیانه ای؟ این واقعا 
حاج آقا دوالبی را مى رفتید و ایشان را دیده بودید و مى شناختید. صحبت ها و توصیه های 
به  احاطه کننده  امر  به  مقاله،  ادامــه  در  ایشان  بعد  مى دهد.  معنا  آدم  زندگى  به  ایشان 
عنوان راه حل ، اشاره مى کند ولى از اینکه بگوید خدا یا امام زمان ویا ولى اهَّلل اعظم یک 
امام  داریم  قبول  ما  مى ترسید؟  چرا  مى ترسد.  و  مى کشد  خجالت  است،  امراحاطه کننده 

زمان علیه السالم و باالتر از امام زمان خود خداست؛ چرا مى گویید امر احاطه کننده؟ 
الگوی فرهنگى این مجله تا اینجا یعنى بیش از ۱7 صفحه)۱0 تا 27( اینست درحالیکه 
به  یا  و  کنید  صحبت  ایشان  از  است  خوب  بزند،  را  شما  اصلى  حرف  نمى تواند  فرد  این 
اختصاص  سخنانى  چنین  به  نباید  را  مجله  از  زیــادی  بخش  ولى  بیاورید  منتقد  عنوان 

دهید. 
کثر کسانى که با آنها مصاحبه کرده اید، سکوالر هستند یا لیبرال. آدم های بزرگى  7- همه یا ا
کوشکى،  گلشنى، آقای پارسانیا، آقای  کچوئیان، آقای زرشناس، آقای  داریم مثل آقای 
دو  غالمى.  على  آقای  ایزدی،  فؤاد  آقای  نیستند،  کمى  آدم های  اینها  پناه.  خسرو  آقای 
که با آن دو بزرگوار شده، وارد حوزه اصلى بحث نشریه نشده، مخصوصا مصاحبه  مصاحبه 
ناظر به مسائل  که بیشتر بحث اخالقى دارد و هرچند خیلى خوب بود ولى  آقا رهبر  حاج 
فرهنگى دانشگاه اجتماعى نیست، بحثشان خوب است ولى اخالقى و فرهنگى و درباره 
هم  ربانى  دکتر  آقــای  بحث  اســت.  نشاط  و  شــادی  بــرای  بسترسازی  و  تواضع  مهربانى، 



اساتید  سایر  صحبت های  چالش  وارد  که 
مصاحبه  از  جــایــی  در  مــثــال  ــت.  اسـ نــشــده 
آقای ربانى در صفحه 49 سیاستهای زمان 
مصاحبه گر  که  مى کند  نقد  را  هاشمى  آقای 
باید بیشتردرباره آن سؤال مى پرسید چون 
ما  دانشگاه  استخوان بندی های  از  خیلى 
بعد  و  گرفت  شکل  هاشمى  آقــای  زمــان  در 
گر مصاحبه گر باهوش بود  کرد. ا ادامه پیدا 
قسمت،  ایــن  روی  بــر  بیشتر  مى تواسنت 

کند.  تمرکز 
بــر بــت شــکــنــى اســــت، دو  ــرار  ــ ۸- وقــتــى ق
قسمت داریم. یکى ال اله و دیگری اال اهَّلل. 
و  است  نفى  که  به غیر خدا  نه  یعنى  اله  ال 
ال  نه  این نشریه  اثباتى است. در  که  االاهَّلل 
مصاحبه  در  مثال  اال اهَّلل.  نه  و  مى بینیم  اله 
فمینیسمى  که  فاضلى  نعمت اهَّلل  دکتر  با 
صفحه  در  کــه  ســوتــیــتــری  ــت،  اسـ ســکــوالر 
در  المللى  بین  انزوای  سیاست  از  آمده   62
همیشه  که  مى کند  صحبت  عالى  آمــوزش 
یعنى  اخــیــر،  ــال  س  4-3 ــن  ای در  جــز  بـــوده 
سه  و  ــوده  بـ بــد  همیشه  مــا  عــالــى  آمـــوزش 
آقــای روحــانــى آمــده،  که  چهار ســال اســت 
کــم لطفى  ــت. ایـــن  وضــعــیــت مــنــاســب اسـ
خاتمى  و  هاشمى  زمــان  حتى  یعنى  اســت. 
هم انزوای بین المللى بوده و االن نیست؟! 
که آقای روحانى  اتفاقا این سه چهار سالى 
کشور نزول داشته یعنى  آمده، شیب علمى 
کرده است. این  کشور، نزول  شتاب علمى 
همیشه  مــا  بگوییم  کــه  اســت  سخنى  چــه 
سیاست  عالى  آمــوزش  در  انقالب،  بعد  در 
سخن،  ایــن  داشتیم.  بین المللى  انـــزوای 
است.  بی دقتى  از  ناشى  و  سیاسى  حرفى 
بعد در صفحه 66، در بخش 5، بی خیال 

ح ساخته است.  با فرهنگ مطر ارتباط  را در  اسالم و دین موضوعاتى 
به  ما  اشکال  بپرسید  ممکنست  اســت.  لیبرالیسم  عین  عبارات  این 
لیبرالیسم چیست؟ یک اشکال منطقى و یک اشکال دینى وارد است. 
که وقتى  اینست  آن، درمانده اند  که خودشان هم در  اشکال منطقى 
خواست  هرکاری  که  است  آزاد  انسان  لیبرال،  مکتب  طبق  مى گوییم 
وقتى  آنــوقــت  نباشد.  بقیه  آزادی  مخالف  کــه  جایی  تــا  دهــد  انــجــام 
ایراد  نــدارد.  پاسخى  این  کجاست،  بقیه  آزادی  مرز  که  شود  پرسیده 
نباشم  آنها  آزادی  مزاحم  من  که  بقیه  آزادی  مرز  که  اینست  منطقى 
که مرز آزادی را مشخص  مشخص نیست: اینجا هیچ معیاری نداریم 
که لیبرال ها و سکوالرها  کنیم. اشکاالت دینى هم وجود دارد. مشکلى 
که »یؤمن ببعض، یکفر ببعض«  به لحاظ دینى و قرآنى دارند، اینست 
بعضى  و  مى گیرند  و  مى آید  خوششان  را  قرآن  جاهای  بعضى  هستند. 
هرکس  مى گوید  قــرآن  مى گیرند.  نادیده  نمى آید،  خوششان  را  جاها 
کافر  سکوالرها،  و  لیبرال ها  پس  الکافرون«؛  هم  »اولئک  شد  اینطور 
یک  بــود.  سکوالر  هم  و  داشــت  قبول  را  قــرآن  هم  نمى توان  هستند. 
آیا  مى گویم  ایشان  به  و  مى کنم  اصالح طلب مان  دوستان  با  شوخى 
آیا شما مسلمان هستید؟  بله، مى گویم  لیبرال هستید؟ مى گویند  شما 
مسلمان  چون  هستید.  پارادوکس  دچار  شما  مى گویم  بله.  مى گویند 
واقعى نمى تواند لیبرال باشد و مسلمان واقعى نمى تواند سکوالر باشد. 
واقعى  سکوالر  باشد،  مسلمان  نمى تواند  واقعى  لیبرال  دیگر،  طرف  از 
نمى تواند مسلمان باشد. چون اسالم مى گوید یا همه چیز دین را باید 
گزینش  گرخواستید بگویید من این را مى خواهم  کنید یا هیچ و ا قبول 
کنم، اسالم مى گوید قابل قبول نیست. لیبرالیسم با اسالم قابل جمع 
که اطرافتان لیبرال و سکوالر هستند و هم مسلمان  نیست. دوستانى 
هستند، اینها اسالم را نفهمیدند. به همین راحتى یا اسالم را نفهمیدند 
هیچ کدام  یا  نفهمیدند  را  سکوالریسم  یا  نفهمیدند  را  لیبرالیسم  یا 
سکوالر  و  اســت  پارادوکسیکال  مسلمان  لیبرال  واال  نفهمیده اند!  را 
مسلمان هم پارادوکسیکال است. تناقض ذاتى و متنافى االجزاء است؛ 
سکوالر  فرهنگ  یک  مى کنید  معرفى  نشریه  این  در  شما  که  فرهنگى 

است.
بخش  در  اســــت.  ک  وحــشــتــنــا حـــیـــدری،  آرش  آقــــای  مــطــلــب   -9
امــوری  با  را  فرهنگ  ما  گــر  »ا مى نویسد   ۸3 صفحه  در  نتیجه گیری 
بــرای  نــه  آنــگــاه  کنیم،  خلط  ایــدئــولــوژی  و  نگرش  اخـــالق،  همچون 



وشکست  کــرد  خواهیم  برنامه ریزی  دیگری  امــور  بــرای  که  فرهنگ 
بود«.  نخواهد  ذهن  از  دور  چندان  امری  فرهنگ  ساحت  در  خوردن 
ع الئیسیته است یعنى  گفت یک نو این عین سکوالریسم است و باید 
که منظورشان دین  فرهنگ تهى از اخالق. فرهنگ تهى از ایدئولوژی 
که در آن دین نباشد،  که اخالق در آن نباشد، فرهنگى  است. فرهنگى 
این جز سکوالریسم است؟ با پول بیت المال مسلمین، معاون محترم 
و  شهر  اصولگرای  چهره های  از  یکى  خــودش  که  دانشگاه  فرهنگى 
کانون تمدن هستند، مى شود رییس شورای سیاست گذاری این  دبیر 
نشریه. مطمئن هستم آقای دکتر نحوی این را مطلب را نخوانده اند و 
گر خوانده اند، متوجه آن نشده اند و باید در شماره بعد جواب هرچند  ا
به  بعدی  مجله  مى خوانند،  را  مجله  این  که  کسانى  همه  مى دانید 
آقای  نحوی،  آقای  که  اینست  من  پرسش  رسید.  نخواهد  دستشان 
معتقد  واقعا  کرده اید،  منتشر  را  نشریه  این  که  کسانى  همه  و  توکلى 
کرد؟ فرهنگ را از ایدئولوژی  که باید فرهنگ را از اخالق تهى  هستید 
کرد؟ من مطمئنم چنین اعتقادی ندارید، ولى حواستان نیست  تهى 

کرده اید و رفته اید. و همین طور چاپ 
نیروهای  از  که  آمــده  حاج صادقیان  مهدی  آقــای  از  مطلب  یک   -۱0
اصالح طلب و دبیر شورای اسالمى شهر نجف آباد هستند. ایشان هم 
عضو انجمن اسالمى دانشگاه شهید بهشتى بود ه اند. مطلب خوبی از 
است  فراستخواه  آقای  دانشجوی  که  آورده ایــد  آبساالن  صادق  آقای 
با  اسالمى  دانشگاه  به  اشــاره ای  هیچ  هم  باز  هم  مطالب  این  در  اما 
بزرگان  این  گلشنى  و  آملى  جوادی  و  رهبری  و  امام  که  دیدگاه هایی 

دانشگاهى دارند، آورده نشده است. 
که نیاز  کتاب، مطلبى آمده با عنوان »دانشگاهى  ۱۱- در بخش معرفى 
کتابی برای معرفى نداشتیم؟ من  کشور خودمان، هیچ  داریم«. واقعا در 

کتاب ها را رد نمى کنم ولى چرا همه اش به یک طرف جهت گیری دارد؟
۱2- مطلبى از آقای چامسکى در نشریه آمده است. او یک سیاستمدار 
طرفدار  شدت  به  و  ایــران  ضد  آدمــى  اســت.  روسى تبار  و  یــهــودی زاده 
را،  آدم  این  آتئیست است، بی خداست.  بدتر،  از همه  اسرائیل است. 
گنجى  کبر  ا نامه  که  است  کسى  کرده اید.  معرفى  را  بی خدا  آدم  یک 
در  و  کرد  امضا   2009 سال  در  را  نظام  علیه  ملل  سازمان  دبیرکل  به 
دارد،  مشکل  اســاســى  قــانــون  بــا  ــرد.  ک شرکت  ضــدایــرانــى  تحصن  آن 
به  مى داند،  متحده  امــارات  به  متعلق  را  آنها  سه گانه،  جزایر  دربــاره 

آدم  بدتر  همه  از  و  اسرائیل  طرفدار  شدت 
در  بگوید  مــا  بــه  باید  او  اســت.  بی خدایی 
عالى  ــوزش  آمـ و  باشیم  چگونه  دانــشــگــاه 
سیاست های  منتقد  چــون  باشد؟  چگونه 
و  مــى آورنــد  هم  تلویزیون  در  آمریکاست، 
کسى  بــرای  شرایط  ولى  مى کنند  مصرفش 
انجام  فرهنگى  کار  دانشگاه  سطح  در  که 
او  توجه  نهایت  در  و  دارد  تفاوت  مى دهد، 
غیرانتفاعى  دانشگاه ها  مخصوص  فقط 

که شامل دانشگاه ما نمى شود.  نیست 
۱3- مطلب آخر اینکه در این نشریه، هیچ 
خبری از اندیشه های امام و رهبری درباره 
صورت  به  آن  فرهنگ  و  رسالت  دانشگاه، 
از این موارد به  تحلیلى نیست. با استفاده 
صورت شعاری مخالفم و اینکه مثال چپ و 
راست، عکس امام و رهبری استفاده شود. 
کار درستى نیست ولى  کاری است و  این ریا
متاسفانه در این نشریه، از این اندیشه ها، 
بعدی  شماره  در  امیدوارم  و  نبوده  سخنى 
ــام  از امـ ــم  ــک جــمــلــه هـ ــود. یـ ــ ــران شـ ــبـ جـ
زنده  من  تا  مى فرمایند  امــام  کنم.  عــرض 
لیبرال ها  دســت  کشور  نمى گذارم  هستم، 
است.  افتاده  اتفاق  این  متأسفانه  بیافتد. 
خیلى  ما،  دولت  هیئت  ما،  شهر  شوراهای 
دســت  در  مــا  مــجــلــس  و  وزارتــخــانــه هــا  از 
لیبرال هاست. در انتخابات شهردار تهران، 
بود:  این  لیبرال  روزنامه های  بعضى  تیتر 
تهران«.  شهرداری  سر  بر  لیبرال ها  »رقابت 
امام حرفى مى زنند خیلى عجیب، مى گویند 
از  بیافتد،  لــیــبــرال هــا  ــت  دس حکومت  ــر  گ ا
مــى افــتــد.  منافقین  دســـت  لــیــبــرال هــا  راه 
ــاده صــاف کــن  ــام مــى گــفــت لــیــبــرال هــا جـ امـ
باید  بخش هایی  در  مــى شــونــد.  منافقین 



حکومت  االن  که  پذیرفت  را  واقعیت  این 
محقق  امــام  آرزوی  و  لیبرال هاست  دست 
امــام  حــرف هــای  کــه  اینست  ــت.  اس نشده 
مى شود؛  دکور  رهبری  حرف  مى شود،  دکور 
این  متاسفانه  و  نیست  جــدی  یعنى  دکــور 
که دارد از این  نشریه، علیرغم حسن هایی 

مسأله رنج مى برد.
گر در دانشگاه  که ا ۱4- آخرین نکته اینست 
کـــه نــاهــنــجــاری هــایــی  امــــــروز، مــى بــیــنــیــد 
مــواد  مصرف  آمــار  مثال  کــرده  پیدا  افــزایــش 
خوابگاه  در  و...  الکلى  مشروبات  مــخــدر، 
عوامل  معلول  سخت افزار،  ایــن  شــده  زیــاد 
هویت،  بحران  مثل  مسائلى  است:  زیــادی 
دروس،  ــى  ــت ــخ س خـــــانـــــواده،  از  دوری 
قطعا  و....  اشتغال  و  اقتصادی  مشکالت 
آن  رواج  بــاعــث  کــه  نــرم افــزارهــایــی  از  یکى 
لیبرالى  اندیشه های  مى شود  ناهنجاری ها 
ــه  دســت آن  کــه دســت ب و ســکــوالری اســـت 
عوامل شده و نهایتًا چنین مشکالتى را دامن 
مى زند. همیشه بهتر است به جای برخورد 
مبارزه  هــم  علت ها  بــا  معلول ها،  بــا  صــرف 

کرد. ▪

ــاره  درب شــده  ح  طــر انتقادات  دربـــاره  نشریه  توضیحات 
شماره اول

ح شده درباره شماره اول، اشاره به نکات  با نقدهای طر ارتباط  در 

زیر ضرورت دارد:

دیگری  متفکران  و  افراد  با  نشریه  مسئوالن  و  همکاران  طرف  از  اوال 

دریافت  و  مصاحبه  بــرای  پارسانیا  دکتر  و  کچویی  دکتر  قــای  آ نظیر 

طوالنی،  پیگیری های  از  پــس  و  اســت  شــده  گرفته  تماس  مطلب 

نشریه  پرسشهای  بــه  پاسخ  و  مصاحبه  انــجــام  بــه  حاضر  کنون  تا

که به دنبال  نشده اند. لذا دیدگاه دست اندرکاران نشریه این نبوده 

از  را  ایــده  و  تفکر  صاحبان  مابقی  و  باشند  خاص  فکری  نحله  ح  طر

کنند. نشریه حذف 

مورد  در  مختلف  دیــدگــاه هــای  اســاس  بر  نشریه،  ایــن  مطالب  ثانیا 

ج  فرهنگ در دانشگاه، اعم از متفکرین داخلی و خارجی است و در

نظرات ایشان به هیچ وجه به معنای تائید همه نظرات یا افکار آنها 

گفتگو و نقد عالمانه است. اتفاقا برخی  نیست بلکه باز شدن فضای 

ح و نقد شود.  که دارد باید بیشتر مطر افکار به دلیل طرفداران زیادی 

کمک می کند.  کردن آنها به ترویج بیشترشان  بایکوت ویا سانسور 

افکار  بیان  است  شده  باعث  آزاداندیشی  فضای  فقدان  متاسفانه 

کفر تلقی شود و هزینه های  دیگران و شنیدن آرای مختلف مساوی با 

کند.  زیادی به جامعه تحمیل 

در  فکری  مـــداوم  فرهنگی  شــریــان  یــک  اســت  قــرار  نشریه  ایــن  ثالثا 

هر  در  نیست  قرار  و  دارد  متوالی  شماره های  یعنی  باشد.  دانشگاه 

باید  آورده شود و  نقادانه آن مطلب  با نظرات  شماره، همه مطالب 

به  باید  برسیم.  آن  دربــاره  بهتری  به داوری  در جریان جاری نشریه 

مشکلی  چه  مختلف  اتهامات  ایــراد  کنیم.  کمک  محتوا  شدن  غنی 

کجروی های فکری جامعه باز می کند جز انجماد و تصلب بیشتر  از 

فکری افراد جامعه؟!

اشخاص  بــه  اتــهــام  جنبه  بیشتر  کــه  نقدها  بــرخــی  بــه  پــاســخ  رابــعــا 

که در  بر تعهدی  تا  را به فرصت مناسب موکول می کنیم  تا نقد  دارد 

این  و در  باشیم  پایبند  می کنیم،  حس  خود  دوش  به  آزاداندیشی 

آبروی خود  را به جان و  مسیر صعب و دشوار، هجمه های مختلف 

دانشگاه  فرهیخته  و  فهیم  خوانندگان  عهده  به  را  داوری  و  خریده 

گذار می کنیم. ▪ وا



شناسنامه دانشگاه

ضرورت ها و مالحظاتی 

کیفی  برای بهبود 

پژوهش های اجتماعی 

در دانشگاه صنعتی اصفهان



گروهی  گذشته با همکاری  تابستان 

از دانشجویان به ویژه دانشجویان 

چهارمین  آمــار  و  ریاضی  دانشکدۀ 

تــوســط  فـــرهـــنـــگـــی  ــــش  ــای ــ پ دورۀ 

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

گــرفــت.  انــجــام  اصــفــهــان  صنعتی 

از  بــررســی بخشی  بــه  مــتــن حــاضــر 

نخستین پایش پرداخته است.

مقدمه 
ــــش ســـرعـــت تــغــیــیــرات  ــزای ــ ــه اف ــا تـــوجـــه بـ بـ
ناشى  که  عصر  این  در  اجتماعى  فرهنگى- 
فــنــاوری هــای  حـــوزه  در  تغییرات  و  رشــد  از 
ــی عــنــاصــر  ــای ــج ــاب ــاطـــى و تــســهــیــل ج ــبـ ارتـ
جغرافیایی  مرزهای  بین نسل ها،  فرهنگى 
شناخت  اســـت،  مختلف  ملت های  بین  و 
ویژگى های فرهنگى شهروندان به ویژه برای 
فرهنگى،  اجتماعى-  سیاست گذاری های 
اقتضائات  و  الـــزامـــات  ضـــرورت هـــا،  دارای 
نه چندان  گذشته  در  گر  ا اما  اســت.  ــازه ای  ت
سال  ده  بــه صــورت  سرشماری  انــجــام  دور، 
یکبار، کمک شایانى به برنامه ریزی در سطح 
انجام  امــروز  مــى کــرد،  کشورها  کــالن  و  خــرد 
کارکردهای  صرف اینگونه پیمایش ها، فاقد 
بوده  سطح  هر  در  سیاست گذاری  برای  الزم 
زمانى  تعریف شیوه  های مکمل در فاصله  و 
کوتاهتر ضرورت دارد. به دلیل همین سرعت 
تغییرات، انجام مستمر و پیوسته پژوهش ها 
فرهنگى  سیاست  بــا  مرتبط  پــایــش هــای  و 
کوچک  و  ــزرگ  ب فضای  هــر  در  اجتماعى  و 
و  یافته ها  از  استفاده  در  تسریع  و  اجتماعى 
تام و  نتایج آن در سطح عملیاتى، ضرورتى 

نوظهور  جنبش های  تولد  خرده فرهنگ،  ده ها  وجود  است.  یافته  تمام 
مى شود،  ساخته  آن  بومى  نمونه های  سرعت  به  که  جهانى  سطح  در 
وجود فضاهای تازه ارتباطى و شبکه ای شدن جان و جهان انسان امروز، 
که شناخت آن، بدون تغییر در محتوا و فرم  ازجمله پارامترهایی است 

الگوهای پیشین نظرسنجى امکان پذیر نیست. 
دانشگاه، به عنوان فضایی در ادامه این شرایط اجتماعى و در عین 
هم  و  تغییرات  این  حاصل  هم  متفاوت،  و  متمایز  ویژگى های  با  حال 
سراسر  در  مــى شــود.  محسوب  تغییرات  ایــن  از  بخشى  محرکه  مــوتــور 
که نشان مى دهد دانشگاه،  زیادی وجود دارد  قراین و شواهد  جهان، 
دماسنج جامعه و نشانگان دقیقى از شرایط فرهنگى- اجتماعى آنست 
سوم  نسل  و  شــده  تـــوده ای  دانشگاه،  که  کشورهایی  در  به خصوص 
شناخت  مقدمات،  این  با  یافته اند.  رشد  و  نضج  دانشگاه ها،  چهارم  و 
ویژگى های فرهنگى- اجتماعى دانشگاه، امروز هم ضرورتى عقالنى و 

هم اهمیتى حیاتى برای موجودیت دانشگاه و جامعه دارد. 
از چنین تغییرات شتابانى  گاهى  آ و  براساس درک چنین ضرورت ها 
بوده که در سال های اخیر، مدیران دانشگاه صنعتى اصفهان در اندیشه 
تعریف  ضمن  و  برآمده  دانشگاه  اجتماعى  فرهنگى-  وضعیت  شناخت 
ح ها، پایش ها و پروژه های متعدد، اجرای بخشى از آنها را در سطح  طر
دانشگاه به انجام رسانده و یا در حال انجام دارند. یکى از بزرگترین این 
اجتماعی  ارزیابی نقش  با عنوان  اجتماعى  فرهنگى-  پایش  طرحها، 
که به سفارش معاونت  دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است 
این  علمى  هیأت  اعــضــای  از  تیمى  توسط  و  دانــشــگــاه  ایــن  فرهنگى 
کارشناسان این معاونت طى 4 دوره در سطح دانشگاه اجرا  دانشگاه و 
که در پاییز 96  گزارش جامع تحلیلى از این پایش  شده است. در اولین 
تصمیم گیرندگان  و  برنامه ریزان  مدیران،  برای  و  محدود  تیراژی  در  و 
نکات  مى باشد،  سال  همین  در  پایش  نتایج  بر  تحلیلى  و  شده  منتشر 
گزارش به بخشى از آنها  که در این  جالب توجه و مالحظات مهمى آمده 

پرداخته شده است. 

مروری بر یافته های پژوهش
که  یافته های پژوهش در دو سطح توصیفى و تحلیلى ارائه شده است 
سطح  در  زندگى  سبک  با  مرتبط  نتایج  از  بخشى  ذیل،  نمودارهای  در 



اهمیت مى دهند و این روند در هر دو مقطع 
تحصیلى یکسان است.)نمودار شمارۀ 2(

که  نــشــان مــى دهــد  ایــن پــژوهــش  نتایج 
پژوهش  نمونه  دانشجویان  درصــد   ۱9/۸
هیچ زمانى را به ورزش اختصاص نمى دهند 
از 30 دقیقه  کمتر  نیز  آنها  از  و 27/2 درصد 
مى دهند.  اخــتــصــاص  ورزش  بــه  هفته  در 
که حدود 47 درصد  کرد  یعنى مى توان بیان 
میزان  پژوهش،  نمونه  دانشجویان  کل  از 
ساعت مناسبى برای ورزش در هفته ندارند.

)نمودار شمارۀ 3(
نشان  همچنین  پژوهش  این  یافته های 
با  دانشجویان  معدل  بین  رابطه  مى دهد 
شاخص اخالق اجتماعى و هویت اجتماعى 
است.  مثبت  و  معنادار  درصد   95 سطح  در 
هویت  باشد  باالتر  دانشجو  معدل  چقدر  هر 
بیشتر  نیز  آن  اجتماعى  اخــالق  و  اجتماعى 
معنادار  تفاوت  مى دهد  نشان  نتایج  است. 
شاخص  در  دانشجویان  بین  شــده  ایــجــاد 
معدل  مــیــزان  بــه  نسبت  اجتماعى  هویت 
در  دانشجویان  بین  تفاوت  در  ریشه  آن ها، 
دارد.  حرفه ای  هویت  هدف  شاخص های 
کــرده  کسب  بــاالتــر  مــعــدل  کــه  دانشجویی 
هویت  مــؤلــفــه هــای  در  نیز  بهتری  نــمــرات 
که  است  کرده   کسب  دانشجویی  حرفه ای 
مى توان در همین جا نسبت به نقش هویت 

بر پیشرفت درسى دانشجویان پی  برد. 

ح پــایــش  ــر ــ مـــالحـــظـــاتـــی دربــــــــاره طـ
ــاه:  ــگـ فـــرهـــنـــگـــی-اجـــتـــمـــاعـــی دانـــشـ

ضرورت انجام پایش 
نیز  گزارش و چنانچه پیشتر  در مقدمه این 
انــجــام چنین  بــه ضــرورت هــای  گفته شــد، 

تعیین  و  عاملى  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  است.  شده  ارایــه  توصیفى 
آنها  ارتباط  نمره استاندارد، در نهایت به تعیین وزن برای شاخص ها، 
گردیده  ارایه شده منجر  متغیرهای  براساس  دانشجویان  و طبقه بندی 
به  مى تواند  به روز  و  کاربردی  نظری  مبانى  کنار  در  که  نتایجى  است. 

کند. کمک  تبیین و درنهایت عملیاتى سازی پیشنهادات 
خــانــواده  سکونت  محل  ارتــبــاط  ازجمله  پــژوهــش  ایــن  یافته های 
گروه های  تفاوت  دانشجویان،  زندگى  سبک  با  مــادر  و  پــدر  شغل  یا 
و  حرفه ای  هویت  و  خانوادگى  هویت  متغیر  در  دانشجویان  مختلف 
شاخص  چهار  هر  در  متأهل  دانشجویان  نمره  میانگین  باالتربودن  یا 
کنار تصویر دقیقى  که در  را دربرمى گیرد  به دانشجویان مجرد  نسبت 
که در این پژوهش از سبک زندگى دانشجویی ارایه مى شود، مى تواند 
فرهنگى،  مــوضــوعــات  در  به خصوص  دانــشــگــاه  ســیــاســت گــذاران  بــه 
گــزارش،  ایــن  توجه  قابل  بخش  دهــد.  ــه  ارای مفیدی  خــام  اطــالعــات 
فنى- یعنى  مختلف  آمــوزشــى  گـــروه  ســه  بــه  دانــشــجــویــان  تفکیک 
را  جالبى  مقایسه های  کــه  اســت  کــشــاورزی  و  پایه  علوم  مهندسى، 
بر  تفکیک  که  همانطور  اســت.  ساخته  ممکن  مذکور  گــروه  سه  میان 
ع سکونت، میزان  اساس متغیرهایی نظیر سال ورودی، جنسیت، نو
امکان  والدین  اقتصادی   - اجتماعى  پایگاه  و  مادر  و  پدر  تحصیالت 
چنین مقایسه ای را در ارتباط با متغیر وابسته پژوهش و شاخص های 
گزارش نهایی واجد نکات و نتایج  ع،  آن فراهم آورده است. در مجمو
واقعیت  تحلیل  و  انعکاس  و  بوده  دو  هر  نگران کننده،  و  امیدبخش 
را  روایــی  و  اعتبار  دارای  علمى-پژوهشى  ح  طــر اســاس  بر  اجتماعى 

مدنظر داشته است. 

نمونه ای از یافته ها در سطح توصیفی و سطح تحلیلی:
طبق نتایج به دست آمده از کل نمونه پژوهشى دانشجویان کارشناسى، 
درصد   ۸/4 یعنى  نفر   27 و  مجرد  درصــد   9۱/6 یعنى  نفر   296 تعداد 
متاهل هستند. از 3۱۸ نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلى، ۸2/۱ درصد 
یعنى 26۱ نفر مجرد و۱7/9 درصد یعنى 57 نفر متاهل هستند. )نمودار 

شمارۀ ۱(
دانشجویان  درصد   44/4 پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر  هم چنین 
کشاورزی و منابع طبیعى، 43/7 دانشجویان درصد علوم پایه و 4۱/3 
کیفیت غذای خود  درصد دانشجویان فنى و مهندسى در حد متوسط به 



ــاره شـــده اســـت: »یــکــى از  ــ پــایــش هــایــی اش
ک شده مشترک در  تهدیدات احساس و ادرا
اجتماعى  و  تمامى نظام های سیاسى  میان 
به هم ریختگى،  جهان،  سراسر  در  موجود 
و تحوالت عمیق  تغییرات سریع  اغتشاش، 
ادامـــه  در  مـــى بـــاشـــد«.  فــرهــنــگ  ــوزه  ــ ح در 
مستمر  پیگیری  و  رهــگــیــری  بــر  همچنین 
کید  تحوالت و تغییرات ارزشى و فرهنگى تأ
شــده اســت امــا رابطه ایــن مــوارد و شناخت 
کم بر دانشگاه با ارزیابی  شرایط فرهنگى حا
صــورت  بــه  دانــشــجــویــان،  اجتماعى  نقش 
روشن و واضح توضیح داده نشده و ابهاماتى 
به  مى گذارد؛  باقى  گزارش  خواننده  برای  را 
عنوان مثال آیا شاخص های مورد اشاره در 
که به ارزیابی و شناخت نقش  این پ ژوهش 
اجتماعى دانشجویان منتهى مى شود همان 
وضعیت  نمایانگر  که  اســت  شاخص هایی 
فــرهــنــگــى دانــشــجــویــان اســـت و ارتـــبـــاط و 
چگونه  یکدیگر  با  دو  ایــن  مفهومى  پیوند 
گرفته است؟ به دلیل همین شکاف  انجام 
ضــرورت هــا،  بخش  در  کــه  ــت  اس مفهومى 
الزامى  به  پژوهش  انجام  ضــرورت  به جای 
انجام  بــا  مستقیم  ارتــبــاط  کــه  شــده  ــاره  اشـ
پژوهش ندارد بلکه ضرورتى است هنجاری 
گوشزد مى کند:  )و نه علمى(که به دانشگاه 
در  فرهنگى  فــعــالــیــت هــای  ــر  ب اســـت  »الزم 
دانشگاه یعنى محور عقالنیت جامعه بیشتر 
به  و دانشجویان،  استادان  و  پرداخته شود 
نقش تربیتى و فرهنگى خویش بیشتر آشنا 
تا  شــود  فراهم  تمهیداتى  و  شرایط  و  شوند 
آموزش و پژوهش، فعالیت های  به موازات 
ــه شکل  فــرهــنــگــى، اجــتــمــاعــى و تــربــیــتــى ب
گفته شده  صحیح انجام شوند« و در پایان 

اما  تربیتى مورد توافق همگان است  انجام فعالیت های فرهنگى و  که 
مشخص نکرده این توافق ها و الزامات، چه ارتباطى با ضرورت انجام 
این پژوهش دارد. همچنین در بخش اهداف پژوهش نیز ارتباط بین 
کلى ارزیابی نقش اجتماعى با شناخت شرایط فرهنگى و اهداف  هدف 
پ ژوهش، یک  گمانه های  در بخش  است.  نشده  داده  توضیح  جزیی، 
اینکه  نــدارد:  وجود  استداللى  آن  از  دفاع  در  که  شده  ح  طر مهم  گمانه 
شده  تدوین  قبل  دهــه  دو  که  فرهنگى  انقالب  ــورای  ش شاخص های 

. 1رودار مشاره 

. 2رودار مشاره 

. 3رودار مشاره 



دانشگاه  سطح  در  دانشجویان  اجتماعى  نقش  از  امــروز  ارزیابی  بــرای 
از  اســت.  استفاده  قابل  بی کم وکاست  و  دارد  کفایت  اصفهان  صنعتى 
شاخص ها  این  توضیح  به  تنها  نظری  مبانى  بخش  که  روست  همین 
کلى و ارایه تعاریف نظری )و نه حتى عملیاتى( محدود شده  در قالبى 
موضوعیت  شــورا،  آن  توسط  طراحى  زمان  در  که  مهم  شاخص  چند  و 
تأثیر آن در  ارتباطات و  گیر نداشته مانند اشکال جدید  یا اهمیتى فرا و 
دانشگاه،  سطح  در  یکدیگر  با  دانشجویان  روابــط  دانشجویی،  زندگى 
اقتصاد و شیوه معیشت دانشجویان، مدنظر قرار نگرفته است. استفاده 
صرف از این مبانى نظری و شاخص ها سبب شده تا پژوهشى تا بدین 
ارایه  به  نیز  پژوهش  نظری  چارچوب  و  بوده  پیشینه  فاقد  مهم،  پایه 
که در نمودار شماره یک قابل  جداول و شاخص های 4گانه ختم شود 
مالحظه است. البته توضیح رابطه على بین متغیرها و نیز دلیل انتخاب 
گویا  این متغیرها، به شورای عالى انقالب فرهنگى نسبت داده شده و 
پژوهش، خود را مکلف به رعایت همان چارچوب دانسته است بدون 
ارزیابی  در  باید  علت  چه  به  که  دهد  پاسخ  مهم  پرسش  این  به  آنکه 
تغییر  و  بماند  محدود  متغیرها  همین  به  دانشجویان  اجتماعى  نقش 
تردید  با  را  معیارها  این  همه  از  بیش  که  اجتماعى  فرهنگى-  شرایط 

جدی روبرو ساخته، نادیده انگارد؟ 
تعیین شاخص ها  به  که مى توان  انتقاداتى  با وجود  و  این وصف  با 
و  یافته ها  به  شده،  ارایــه  چارچوب  در  پژوهش  درنهایت  ساخت،  وارد 

که تکرار آن در طى 4 دوره را موجه مى سازد. نتایج مهمى دست یافته 

حواشی و نکات میدانی از پایش فرهنگی
با  ارتباط  از منظر محتوایی و ساختاری در  که  کوچکى  بر نکات  عالوه 
این پیمایش وجود دارد، شماری از نکات نیز در زمان اجرای این پایش 
بر نگارنده مشخص شد. اول، طوالنى بودن پرسشنامه و  در دو مقطع 
از دانشجویان قرار مى گرفت و  انتقاد بسیاری  وقت گیر بودن آن، مورد 
کتبى و یا شفاهى اشاره  که به این نکته  تقریبا هیچ پاسخگویی نبود 
مالحظه  برای  درخواست  و  سؤاالت  این  کاربرد  از  پرسش  دوم،  نکند. 
در  دانشجویان  بــرای  انگیزشى  عامل  مى تواند  خود  که  بود  آن  نتایج 
تکمیل پرسشنامه باشد. سوم وجود پایش ها و نظرسنجى های مشابه 
که توضیح چرایی آن برای دانشجویان دشوار بوده و  در سطح دانشگاه 
گاه به عدم تمایل برای همکاری منجر مى شود و چهارم امکان انجام 

گلستان و به شکل  از طریق سیستم  پایش 
در  و  پیشنهادات  از  شماری  در  که  مجازی 
ح  مطر دوره  دو  هر  در  باز  پرسش  به  پاسخ 

شده است. 

ــاده در  ــفـ ــتـ ــای مـــــورد اسـ ــاخـــص هـ شـ
اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  پایش 

دانشگاه

ابعادشاخص

مهارت های زندگی، سبک سالمت
زندگی و خانواده

هویت 
اجتماعی

هویت خانوادگی، هویت 
دانشجویی، هویت قومی، 
هویت میل و هویت دیین

سرمایه 
اجتماعی

مشارکت اجتماعی، نگرش، 
توارندسازی و سرمایه 

وانشناخیت ر

اخالق 
اجتماعی

باور، قبول و رعایت احترام

و نکته پایانی؛ 
معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه ضمن 
توجه به اصالح شیوه های شکلى و محتوایی 
بر  تکیه  ــا  ب دارد  ســعــى  پــایــش هــا  ایــنــگــونــه 
ــه  ارائ آنــهــا، ضمن  از  دریــافــت هــای حــاصــل 
وضعیت  به  نسبت  واقع گرایانه  تشخیصى 
موجود فرهنگى دانشگاه، مدیریت دانشگاه 
اجتماعى  و  فرهنگى  فکری،  راهبری  در  را 
دانشگاه با سیاست ها و برنامه های مناسب 
با  متناسب  و  راهــبــردی  اســنــاد  اهـــداف  بــا 

وضعیت موجود یاری نماید. ▪
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گفتارهایی از: با آثار و 

سیدمحمود مدرس هاشمی

مقصود فراستخواه 

نعمت اهلل فاضلی

گلشنی مهدی 

میثم  سفیدخوش

هادی خانیکی

مسعود بهار

یان محمد معمار

دانشگاه
از حیرانی تا رستگاری

گرفتن شرایط  که دانشگاهیان با در نظر  شاید وقت آن باشد 
کالن و خرد  موجود و چالش های فرارو، در مورد برنامه های 
کنند. در این تبادل آرا، هرکس  گفت وگو  دانشگاه با یکدیگر 
دانشگاه  قــدر  اســت،  کــرده  انتخاب  را  بــودن  دانشگاهی  که 
حرفه ای  تکالیف  به  و  است  واقف  خود  به شأن  می  داند،  را 
این  طرف های  از  یکی  می تواند  دارد،  تعهد  خود  اخالقی  و 
برای  ــد،  آی حاصل  چه  هر  گفت وگو  ایــن  از  باشد.  گفت وگو 
نشود،  چنین  گر  ا و  بود  خواهد  سودمند  دانشگاه  رستگاری 

دیگرانی هستند که برای ما نسخه خواهند پیچید. 

ان
فه

ص
یت ا

صنع
اه 

شگ
 دان

یل
داخ

یۀ 
شر

ن


	جلد شماره دوم
	نهایی 2
	پشت جلد شماره دو



