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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

رسانه  شناخت پژوهان  موسسه 
تحلیل  و  رصد  زمینه  در  فعال 
فضای  اندیشه ای  محتواهای 
مجازی و توسعه علوم شناختی و 

سواد رسانه.
www.shenakht.net
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9092 ب( ساختار غلط آموزشی و پژوهشی 
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بخش دوم؛ تحلیل

فصل دوم

ماهیت و رسالت دانشگاه

بخش دوم؛ تحلیل

فصل سوم

موانع موجود در تاثیرگذاری دانشگاه
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روزدانشجو

 ، در دهه 1320 و اوایل دهه 1330، پس از سقوط حکومت رضاشاه پهلوی و ایجاد فضای بازتر
فعالیت های سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران که تنها مؤسسه مدرن آموزش عالی 
آن زمان در ایران بود، بسیار افزایش یافت. در این دوران حزب توده، از نفوذ بسیاری در بین 
دانشجویان برخوردار بود چنان که بنا به گزارش های مختلف، بیش از نیمی از دانشجویان 
دانشگاه تهران عضو یا هوادار این حزب بودند. اما در دوران نخست وزیری محمد مصدق و 
افزایش محبوبیت جبهه ملی در اوایل دهه 1330، محوریت این حزب در دانشگاه به چالش 

کشیده شد. 
زمان  در  که  بریتانیا  و  ایران  روابط  که  شد  اعالم   ،1332 مرداد   28 کودتای  وقوع  از  پس 
گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب  نخست وزیری مصدق قطع شده بود، از سر 
ریاست جمهوری وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع بهانه الزم 
برای اعتراضات را فراهم کرد و در 1۶ آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال 

به سخنرانی در کالس ها پرداختند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت.
دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. 
سربازان و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به دانشگاه، به کالس های درس حمله کرده و 
صدها دانشجو را بازداشت و مصدوم نمودند. نیروهای امنیتی در دانشکده فنی، اقدام به 
شلیک تیر کردند که موجب مرگ سه دانشجوی این دانشکده به نام های احمد قندچی، 

مهدی شریعت  رضوی و مصطفی بزرگ نیا شد. 
فردای آن روز نیکسون به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که 
، توسط کنفدراسیون دانشجویان  در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد. 1۶ آذر
ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت پهلوی در خارج از ایران 

بود، روز دانشجو نامیده شد. 
دانشجویان پس از آن، هر سال در این روز اعتصاب های دانشجویی به راه می انداختند و در 
واقع 1۶ آذرماه به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از حکومت استبدادی و مستکبران 

عالم و توانایی و نفوذ مخالفان در بین روشنفکران، تبدیل شد.
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در  سال 1249ش  در  مدرس  حسن  سید 
روستای سرابه، از توابع شهرستان اردستان 
به منظور  و  در استان اصفهان متولد شد 
تحصیل علوم دینی، به مدت 13 سال در 
تحصیل  مشغول  اصفهان  علمیه  حوزه 
و  نجف  وارد  1272ش  شعبان  در  شد. 
اصفهانی  نخودکی  حسنعلی  شیخ  با 

هم حجره شد.
پس از هفت سال اقامت در نجف و تأیید 
مقام اجتهاد او از سوی علمای نجف به 
اصفهان بازگشت. در سال 1304 به تهران 
رفته و تولیت مدرسه سپهساالر را به عهده 
گرفت. در زمان مشروطه، مدرس به حمایت 
از جنبش مشروطیت برخاست و در کنار 
و تقویت  برای تدارک  نوراهلل اصفهانی،  آقا 

مشروطه خواهان کوشید. 
وی در دوره های مختلف مجلس شورای 
مخالفت های  و  داشت  عضویت  ملی 
انگلیسی  و  روس  متجاوز  قوای  با  زیادی 
داشت. مخالفت او با استبداد رضاخانی 
تبعات سنگینی همچون زندان و تبعید و 

حتی سوء قصد برای او به همراه داشت.
رژیم  ماموران   131۶ سال  آذر   10 سرانجام 
پهلوی با خوراندان چای مسموم و بعد از آن 
خفه کردن به وسیله طناب، جان این عالم 
کاشمر به  را ستاندند. وی در شهر  دینی 
، به نام روز  خاک سپرده شد و از آن روز، 10 آذر

مجلس نامگذاری شده است.
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سالروزشهادتدکترمفتحبحثونظردربابمحاربهواعدام

محمد مفتح 28 خرداد سال 1307هجری 
از  بعد  و  شد  متولد  همدان  در  شمسی 
ادامه  برای   ، پدر نزد  مقدمات  فراگیری 
تحصیل به قم مهاجرت کرد. در قم دروس 
خارج اصول و فقه آیات عظام بروجردی، 
امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی 
کرده و به درجه  و مرعشی نجفی شرکت 
تحصیالت  همزمان  وی  رسید.  اجتهاد 
به  موفق  و  داد  ادامه  نیز  را  دانشگاهی 
دریافت دکتری در رشته الهیات و معارف 

اسالمی از دانشگاه تهران شد.
شهید  با   1334 سال  در  مفتح  محمد 
بهشتی برای تربیت نسل جوان »دبیرستان 
دین و دانش« را پایه گزاری کرد و در همین 
علی  سید  اهلل  آیت  همکاری  با  سال ها 
دانش  کانون  بهشتی  شهید  و  خامنه ای 

آموزان و فرهنگیان را در قم تأسیس کرد. 
انقالب  آغاز  و  چهل  دهه  ابتدای  از 
محمد  خمینی،  امام  رهبری  به  اسالمی 
مفتح در صحنه مبارزه و سیاست حضور 
 ،1358 آذر   27 در  وی  داشت.   فعال 
ساعت نه صبح در دانشکده الهیات به 
گروهک فرقان  دست سه نفر از اعضای 
حرم  حجره های  از  یکی  در  و  شد  ترور 
حضرت معصومه)س( دفن شد. به دلیل 
فعالیت ایشان در مساله وحدت بخشی 
شهادت  روز  دانشگاه،  و  حوزه  نهاد  دو 
ایشان به عنوان روز وحدت این دو نهاد 

معرفی می گردد.

صدور و اجرای حکم اعدام برای محسن شکاری به جرم محاربه و افساد فی االرض، یکی 
که در آذرماه امسال نظرات موافق و مخالفی را به همراه داشت.  از سوژه های مهمی بود 
اصلی ترین بحث حول این موضوع، درباره معنا و مصادیق محاربه و احکام فقهی آنها بود 
؟ در همین زمینه، دانشگاه امام صادق  که قابلیت صدق بر فعل این فرد را داشته اند یا خیر
اقدام به برگزاری مناظره ای با عنوان »محاربه در فقه و قانون« کرد که در یک سمت این مناظره، 
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و در سمت دیگر جلیل محبی، عضو 

هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس قرار داشت. 
آقای برهانی با تاکید بر لزوم احتیاط در مسائل مربوط به جان انسان ها، فعل متهم در بستن 
خیابان و زخمی سازی مامور قانون را مصداق محاربه ندانسته و مهمترین شرط الزم برای صدور 
حکم اعدام را قتل نفس می داند. در مقابل آقای جلیل محبی با استناد به آرای فقها، وجود شرط 
ِارعاب مردم را برای صدق محاربه و افساد کافی دانسته و با استناد به آنکه متهم انگیزه و قصد 

قتل نفس را داشته)هرچند موفق نشده(، صدور حکم اعدام برای او را مجاز می داند.  
این اختالف نظر به این مناظره ختم نشده و در فضای مجازی نیز گرو ه های مخلتف درباره 
که در این بین وجود دارد، برخورد جریانات  آن به بحث و جدل پرداختند. نکته مهمی 
روشنفکری با این موضوع است؛  کسانی که تا قبل از این، تمام احکام و آیات و روایات را 
زمان مند و تاریخ مند می دانستند، امروزه در مقام یک مدعی و بدون آنکه بر اساس مبنای 
کنند، روایات اسالمی و  خودشان به قوانین روز دنیا در مورد اغتشاش و خرابکاری توجه 
نظرات فقهایی همچون شیخ طوسی را ردیف می کنند تا به هرنحوی که شده،  اقدام قوه 
قضائیه در صدور حکم اعدام برای متهمی که عربده کشان با سالح سرد راه مردم را بسته و 

مامور دولت را زخمی کرده است، منفور جلوه دهند.  
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کرسی»تحوالتجدیدروشنفکریدرایرانامروز«

موضوع  با  ترویجی  علمی-  کرسی  اسالمی  حکمرانی  ملی  همایش  برگزاری  راستای  در 
«، توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با همکاری  »تحوالت جدید روشنفکری در ایران امروز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه برگزار شد. در این کرسی مسعود پورفرد به عنوان 

ارائه دهنده، عبدالوهاب فراتی و سیدمهدی ساداتی نژاد به عنوان ناقد حضور داشتند.
آقای پورفرد با بیان اینکه روشنفکری دینی 
در دهه های گذشته بسیار فعال بوده است، 
امروزه  که  کرد  اذعان  مساله  این  به  نسبت 
گروه جایگاهی در عرصه اندیشه  دیگر این 
آمده  سر  به  آنها  انقضای  تاریخ  و  نداشته 
معاصر  جوان  نسل  ایشان  نظر  از  است. 
گروه های روشنفکری  خیلی دنبال مفاهیم 
نبوده و با بلوغ نسبی که در جامعه رخ داده 
است، مسائل مطرح شده توسط این گروه ها، 

نخ نما جلوه می کنند.
با  ساداتی نژاد  آقای  نگاه،   این  مقابل  در 

اضمحالل روشنفکری دینی مخالفت کرده و معتقد است که این تفکرات حتی در حوزه های 
علمیه با عناوینی همچون نواندیشی دینی رسوخ کرده است.  

آقای عبدالوهاب فراتی معتقد است که جامعه امروز به دلیل به هم ریختگی هویتی، نه  تنها 
گوش شنوایی برای حرف های روشنفکری دینی ندارد، بلکه به ایده های هیچ گروهی گوش 
نمی دهد. از نظر ایشان صرف این که بگوییم روشنفکری دینی به دوران افول نزدیک می شود، 
مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه باید راه حلی برای برون رفت از بحران های هویتی جوانان کنونی 

ارائه دهیم.  
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ارتحالسیدصادقروحانی

سید محمدصادق حسینی روحانی در تیر 
1305ش در قم به دنیا آمد و پس از گذراندن 
تحصیالت مقدماتی در سال 1315ش به 
نجف مهاجرت کرد و پس از تحصیل، در 
سال 1329ش به ایران بازگشت و در حوزه 

علمیه قم به تدریس فقه و اصول پرداخت.
به  سالگی   14 در  وی  که  می شود  گفته 
درجه اجتهاد رسیده و اولین دوره تدریس 
، سال 1330ش  درس خارج فقه و اصول او

بوده است. 
از افراد بسیاری به عنوان اساتید سید صادق 
زمان  بیشترین  اما  شده،  برده  نام  روحانی 
تحصیل وی به مدت 15 سال و نزد سید 
است.مجموعه 41  بوده  خویی  ابوالقاسم 
جلدی فقه الصادق به عنوان دایره المعارفی 

از مباحث فقهی شیعه از آثار اوست. 
در  روحانی  محمدصادق  سید  نظرات 
مواردی همچون تقلید از میت، اجازه پدر 
دختر در ازدواج و قمه زنی، با دیدگاه مشهور 
فقیهان شیعه تفاوت دارد. ایشان پس از آنکه 
حسینعلی منتظری در سال 13۶4 به عنوان 
قائم مقام رهبر جمهوری اسالمی ایران معرفی 
شد، در مجلس درس خود با این انتصاب 
مخالفت کرد و به همین دلیل در خانه خود 

تا سال 1380 محصور شد. 
آذر   25 در  روحانی  محمدصادق  سید 
1401ش در قم درگذشت و در مسجد باالسر 

حرم حضرت معصومه)س( دفن شد.
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مناظرهدربابخشونتپرهیزی

، مناظره ای با اجرای امیرحسین  در آذرماه امسال و متاثر از فضای اغتشاشات اخیر کشور
خداپرست از سوی مدرسه تردید در فضای مجازی بین آقایان ملکیان و شیخ رضایی 

درباره خشونت  شکل گرفت. 
در این جلسه مصطفی ملکیان پژوهشگر فلسفه اخالق با مبنایی فضیلت گرایانه و معنوی 
به دفاع از خشونت پرهیزی پرداخت؛ در حالی حسین شیخ رضایی، استاد فلسفه علم، 
کم در مبارزات سیاسی و اجتماعی،  کرد و آن را دست  خشونت پرهیزی مطلق را نفی 

همیشه راهبردی و سودمند ندانست. 
دیدگاه  براساس  ملکیان  آقای  نظر  از 
انسان ها،  همه  اسپینوزا،  وجودی  وحدت 
اعم از ستمگر و ستمدیده و خشونت ورز و 
خشونت دیده، در سرشت و سرنوشت یک 
موجود یکپارچه را می سازند و هر تصوری که 
از جامعه بشری داریم، باید ارگانیک باشد؛ 
لذا اگر کوچکترین آسیبی به یک گوشه این 
درخت رسید، کم یا بیش به تمام اجزای آن 

آسیب می رسد. 

آقای شیخ رضایی در مقابل نسبت به اینکه 
انسانی  اخالق  حوزه  در  صرفا  را  خشونت 
کرده و غیراخالقی بودن را بخشی از  تفسیر 
سعی   و  کرده  اعتراض  بدانیم،  آن  معنای 
موافق  خشونت های  مصادیق  تا  می کند 
این  مصداق  مهمترین  برشمرد.  را  اخالق 
علیه  مردم  خشونت  ایشان  نظر  از  مساله 
اسبتداد و تبعیض اجتماعی نظام مند در 
زمینه های قومی، جنسیتی، ایدئولوژیک و 

غیره است که گاندی نمونه بارز آن است.

مناظرهدربارهآرمانهایانقالب
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با  را  نشستی  شریف،  صنعتی  دانشگاه 
آرمان ها؛  و  اسالمی  »جمهوری  موضوع 
آقایان  با حضور  و  یا پسرفت؟«  پیشرفت 
علیرضا شجاعی زند و بیژن عبدالکریمی 

برگزار کرد. 
آقای شجاعی زند یکی از اهداف انقالب 
که در  اسالمی را برپایی حکومت دانسته 
این امر و حفظ و بقای آن موفق بوده است؛ 
فشار ها  تشدید  منشا  نیز  مساله  همین 
علیه  مدت  این  در  که  تهدید هایی  و 

جمهوری اسالمی شکل گرفته است.
تفکیک  با  عبدالکریمی  آقای  مقابل  در 
اینگونه  اسالمی،  جمهوری  از  انقالب 
که جمهوری اسالمی از اهداف  کرد  بیان 
اصلی انقالب فاصله گرفته است؛ چرا که 
گفتمان انقالب یک جنبش بود و گفتمان 
؛  ساختار و  نظام  یک  اسالمی  جمهوری 
به  نیل  عدم  مقصر  ایشان  نظر  به  البته 
آرمان های انقالب فقط جمهوری اسالمی 
نیست بلکه بخشی از آن به خود گفتمان 

انقالب بر می گردد.
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سرمقاله

بشر در طول تاریخ همواره به دنبال کسب 
از این رو مراکز  علم و دانش بوده است؛ 
مکانیسم های  و  با  را  علمی  و  آموزشی 
مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی 
تا  آورده  وجود  به  جامعه  هر  فرهنگی  و 
بتواند در ذیل آنها، وجود خویش را رشد 
 ، ارسطو لوکئوم  افالطون،  کادمی  آ دهد. 
مدرسه اسکندریه، بیت الحکمه بغداد، 
دارالحکمه ها، دارالعلم ها، مکتب خانه ها 
این  جمله  از  نظامیه  مدارس  وحتی 
طول  در  تحقیقاتی  و  فکری  نهادهای 

تاریخ بوده اند. 
همه  از  متفاوت  نهادی  »دانشگاه«  اما 
به  دوازدهم  قرن  اواخر  از  که  اینهاست 
بر  تکیه  با  و  شهری  مرفه  طبقه  پشتوانه 
کرده و تا امروز  کار  هویت صنفی  آغاز به 
توانسته فرهنگ و تمدن غربی را به سراسر 
طور  به  را  دانشگاه  نماید.  مخابره  جهان 
کلی می توان این گونه تعریف کرد: »نهادی 
برای آموزش فوق العاده جویندگان دانش 
آنها در  کارشناسی  توان  افزایش  به منظور 
زمینه های گوناگون علم و فناوری و کسب 

رتبه های علمی مختلف در جامعه«؛  
و  سیاسی  تحوالت  تاثیر  تحت  ایران  در 
میالدی،  قرن 18  اول  نیمه  در  اجتماعی 
مدل  از  اقتباس  برای  پادشاهان  تالش 
آموزشی و پرورشی نوین اروپاییان، با اعزام 
غربی  دانشگاه های  به  جوانان  از  برخی 
آغاز و در نهایت با تاسیس دارالفنون کامل 
شد. با آغاز حکومت پهلوی، رضاشاه که 
و  غرب گرایانه  سیاست  تا  می خواست 
اسالم ستیزانه خود را به کلیه شئون کشور 
گسترش دهد، دانشگاه  از جمله آموزش 
تهران را به پیشنهاد دکتر محمود حسابی  

راه اندازی کرد. 
اگرچه بزرگان اندیشه دو رسالت و وظیفه 
خطیر خودسازی و جامعه سازی را برای 
دانشگاه و دانشگاهیان، معرفی می کنند، 
رابطه  ما،  جامعه  کنونی  وضعیت  در  اما 
جامعه  و  دانشگاه  نهاد  بین  پررنگی 
بخاطر  یا  این  که  کرد  تصور  نمی توان 

ضعف علوم دانشگاهی یا بخاطر ناکارآمدی ساختار دانشگاه و یا بخاطر آسیب های 
موجود از سمت جامعه و حاکمیت است. 

نشریه دیده بان اندیشه به مقتضای رسالت تبیین گرایانه خود قصد دارد تا در عالوه بر بررسی 
روایت های مختلف از وضعیت نهاد علم در ایران، آسیب هایی که منجر به وجود گسست 

میان دانشگاه و جامعه می شود را بررسی نماید. 
از این رو در شماره حاضر پس از ارائه گزارش رصد، سه فصل عمده تقدیم می گردد:

1. تاریخچه نهاد دانشگاه در ایران و جهان
گرفته و در قرن  15 میالدی تعداد  اروپا نهاد دانشگاه شکل  از قرن 12 و 13 میالدی در 
دانشگاه ها در اروپا به ۶۶ مورد رسید. دانشگاه هاروارد در آمریکا نیز در سه قرن بعد تأسیس 
شد و زمینه های انقالب علمی یکی پس از دیگری فراهم شدند. در ایران اما نهاد دانشگاه 
عمر زیادی نداشته و توسط دو حکومت قاجار و پهلوی پایه گذاری شده است. دلیل این 
مساله را برخی همچون مقصود فراستخواه عوامل بیرونی مثل تعصبات دینی یا عملکرد 
حکومت ها دانسته و برخی همچون موسی حقانی به آسیب های درونی علم مدرن و عدم 

تناسب نهاد دانشگاه با فرهنگ ایرانی-اسالمی اشاره می کنند. 
2. ماهیت و رسالت دانشگاه و دانشگاهیان

که در  اساس ریشه دانشگاه مدرن مبتنی بر تحوالت معرفتی و فرهنگی ویژه ای است 
اروپای جدید رخ داد. مهم ترین عنصر این تحول تغییر نگاه و اندیشه انسان مدرن غربی 
بود که با انقطاع از ساحت قدسی به سمت اومانیسم و خودمحوری گرایش پیدا کرده بود.
مخاطبین دانشگاه هم از لحاظ سطح تحصیالت و هم از لحاظ دغدغه و آرمان تحصیلی 
با دیگر مخاطبین نهادهای متولی علم، تفاوت دارند. آنها برای ورود به هرکدام از سه مقطع 
دانشگاهی، باید از سد آزمون های سخت عبور کرده و وظایف پژوهشی زیادی همچون 
تولید مقاله و رساله به دوش بکشند.  صاحب نظران همچون دیگر نهادهای متولی علم، 
برای دانشگاه نیز دو رسالت مهم خودسازی و جامعه سازی را معرفی می کنند که در صورت 

عدم دستیابی به آنها، دانشگاه به پوسته ای بی خاصیت تبدیل خواهد شد.
3. موانع موجود بر تاثیرگذاری دانشگاه

، دانشگاه های ما تا حد زیادی از انجام رسالت خود غافل شده و تاثیرگذاری راهبرانه ای  امروز
در تحوالت سیاسی و اجتماعی از خود نشان نمی دهند. در علم مدرن، جایگاه انسان 
به عنوان شناسنده تغییر و به عبارت دیگر تکامل پیدا می کند. در سایه این جهان بینی 
و بر پایه اصالت دادن به فاعل شناسای انسانی، متافیزیک اساسا نفی می شود و انسان 
خودمختاری محقق می شود که بر طبیعت چیرگی و تسلط داشته و در کنشگری خود کامال 
مختار و آزاد است؛ این در حالی است که انسان انقالب اسالمی حی متاله ای است که با 

تسلط و چیرگی که بر طبیعت دارد، در جهت احقاق حق می کوشد. 
و  بر جمع آوری  زیربنای علم به حساب می آید، متکی  که  آموزش عالی  ساختار فعلی 
انباشت داده است و تحلیل مبتنی بر این انباشت را پژوهش می نامد. به بیان دیگر آنچه 
که اساتید و دانشجویان امروزه به دنبال آن هستند، تهیه انباری برای نگه داری داده های 

بیشتر است. 
از سوی دیگر برنامه مشخصی برای ارتباط فارغ التحصیالن دانشگاه با صنایع و نهادهای 
اجرایی کشور وجود ندارد که این مساله عالوه بر ایجاد سرخوردگی در دانشجویان، ضعف 
کشور و همچنین عدم تاثیرگذاری دانشگاهیان در تحوالت  ساختار تولیدی و اجرایی 

مختلف اجتماعی را به همراه دارد.
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گزارش رصد
دارد:  اصلی  رکن  سه  دست کم  تمدن، 
ارکان،  این  سیاست؛  و  فرهنگ  اقتصاد، 
با یکدیگر هستند  ارتباط چند سویه  در 
تمدن  فضای  در  مستقل  جزایری  و 
شکل یابی  حال  در  یا  شکل یافته 

محسوب نمی شوند. 
در این میان، نهاد علم، افزون بر آنکه یکی 
از عناصر عمده شکل دهنده و قوام بخش 
و  اقتصاد  پایه  و  زیربنا  است،  فرهنگ 
بدون  می دهد؛  تشکیل  نیز  را  سیاست 
و  پوچ  الفاظی  سیاست  و  اقتصاد  علم، 

بی محتوا هستند. 
این نهاد که دانشگاه امروزی داعیه دار نشر 
آن است، در تعامل و تأثیر و تأثر دوسویه 
اجتماعی  نهادهای  دیگر  با  چندسویه  و 
و به طور ویژه با نهاد سیاست و حکمرانی 
است؛ از این رو باید اعتراف کرد که دانشگاه 
و ساختارهای اجتماعی و سیاسی، هیچ گاه 
در جامعه ایران از یکدیگر مستقل نبوده  و 
صورت بندی هریک از آن ها، متأثر از دیگری 

بوده است. 
و  تحلیل ها  در  که  همین جاست  از 
واکاوی های اندیشمندان پیرامون دانشگاه، 
سیاست  نهاد  با  نهاد  این  نسبت  همواره 
قرار  تأمل  و  موردنظر  اجتماعی  تحوالت  و 

گرفته است. 
نقل  به  شماره،  این  در  دیده بان  نشریه 
می پردازد.  تحلیل ها  این  دسته بندی  و 
نسبت  و  ارتباط  نوع  ابتدا  منظور  این  به 
و  زمان  طول  در  یکدیگر  با  نهادها  این 
سپس،  و  می شود  بررسی  کنونی  عصر 
گونه مناسب و شایسته برای تعامل آن ها 

موردبحث قرار می گیرد. 
که  است  مطرح  پرسش  این  بعد،  گام  در 
باید  کارکردهایی  چه  دانشگاه   

ً
اساسا

داشته باشد و چگونه تأثیراتی از آن نسبت 
انتظار می رود.  نهاد سیاست  و  به جامعه 
تحلیل های پایانی این گزارش، آسیب هایی 
کمین نهاد دانشگاه و تعامل  که در  است 
و  سیاست  نهاد  با  آن  چندسویه  ارتباط  و 

اجتماع است. 

1.توصیفوضعیتتعاملدانشگاهوجامعه

الف(تاریخنگاریتعامل

دانشگاه به مانند هر نهاد اجتماعی دیگری در طول تاریخ تغییراتی را به خود دیده و بر اساس 
این تحوالت، تعامل و اثرگذاری های آن در جامعه نیز تغییر یافته است؛ در ادامه با برخی از 

تاریخ نگاری های مربوط به این تعامل آشنا می شویم:

یک: تاریخ تعامل در غرب

 سعید نریمان تحوالت تاریخی دانشگاه در غرب را چنین ترسیم می کند: 
»هردو نهاد دولت و دانشگاه، نهادهای وارداتی می باشند یعنی نهادهایی که تأسیس آن ها 
در بطن جامعه ایران نبوده است؛ بنابراین باید به منشأ آن بازگردیم و سیر تطور و تحول آن ها 
را بررسی کنیم. برای دانشگاه 3 سیر تحول به ذهن بنده می رسد. اولین نسل دانشگاهی در 
غرب، دانشگاه های الهیاتی بودند که ریشه در کلیساها داشته و عمده تأمالت آن ها مبتنی 

ادبیات رستگاری و نجات و امثال این ها بوده است. 
نسل دوم دانشگاه ها با عصر نوزایی همراه می شود؛ دانشگاه رهایی بخش که عمده محور 
که در  این معنا  به  کارآفرین است،  ، دانشگاه  آخر و نسل  بوده است؛  آزادی  آن ها مؤلفه 
دانشگاه، دانشجو به معنی مشتری است و دانشگاه ها در قبال خدمتی که به شما ارائه 
می دهند، پولی از شما دریافت می کنند و شما هم انتظار دارید در مقابل این وجه پرداختی، 

تحولی در آینده شما به لحاظ مادی رخ دهد. 
این سیر تحوالت در زادگاه خود دانشگاه اتفاق افتاده است. سیر تحول در دانشگاه های 
که  شکل  این  به  بودند؛  نخبگانی  دانشگاه ها  ابتدا  در  است؛  داشته  وجود  هم  ایران 
خاندان های قاجار یا گروه های برجسته به لحاظ طبقات اجتماعی برای تثبیت جایگاه 

نخبگانی، متوسل به دانشگاه ها می شدند. 
نسل های اول اعزامی های دانشگاه عمدتًا خان زاده ها و وابستگان طبقات باالی جامعه 
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کردند.  تثبیت  پیش  از  پیش  را  خود  جایگاه  و  دیدند  دوره  سنتی  نظام  آن  در  بودند، 
که تا اواخر  خصوصی سازی دانش برای طبقات باالی جامعه، دوره بسیار طوالنی بود 
دهه 40-50 ادامه داشت و خروجی چنین اعزام هایی قطعًا همراه بود با یک جایگاه در 
ساختار حکمرانی؛ یعنی رابطه بین نظام دانایی و نظام حکمرانی به واسطه انتقال افراد 

صورت می گرفت. 
جمع بندی علمی و دقیق ارائه نمی کنم، اما حس من این است که همان طور که دانشگاه ها 
و به سمت رویکرد  بود، دور می شوند  افراد  که تعالی  کارکرد خود  و  از ماهیت  در غرب 
اقتصادی می روند و این روند باعث به وجود آمدن یک جنس تهی شدگی در کلیه ساختار 
دانشگاه می شود، دانشگاه های ایران هم بلکه کل دانشگاه های دنیا درگیر این مهم هستند 

با این تفاوت که این موضوع در ایران دوچندان است.«1 

دو: تاریخ تعامل در ایران

* دوران قاجار

امیرحسین نوبهار در یادداشتی تاریخ پژوهانه در بررسی نسبت دانشگاه و جامعه، رسالت 
تاریخی دانشگاه را حل مشکالت جامعه معرفی می کند: 

»تولد علوم انسانی در ایران با یک اقتضای سیاسی آغاز شد و شاید به همین دلیل بود 
که نخستین نهاد آموزشی رسمی برای علوم انسانی مدرن در ایران »مدرسه سیاسی« بود. 
تأسیس مدرسه ای به فرمان مظفرالدین شاه و در اختیار وزارت خارجه که ظاهرًا قرار بود 
مسئولیتی خطیر به دوش بکشد. همچنان که دو همزاد دیگر این مدرسه یعنی »مدرسه 
فالحت« و »مدرسه طب« برای عالج گرسنگی و درمان مرض های همه گیر تأسیس شده 

بود، مدرسه سیاست نیز برای هدفی پایه گذاری شد. 

1. سعید نریمان، نشست با عنوان جایگاه دانشگاه در حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ سدید، 18 اسفند 1400.

قرن  چند  مظفری،  عصر  دردمند  ایران 
ارث  به  را  فکری  و  فنی  عقب ماندگی 
از  آن  دانش  نظام  که  ایرانی  می برد. 
و  بود  عاجز  خود  زمانه  مقدرات  درک 
کار  از  کار  نیاز  وقت  در  نمی توانست 
رعیت بگشاید. اگر قحطی می آمد، مردم 
تلف  گرسنگی  از  والیات  و  دهات  در 
می شدند و اگر آبله شیوع می یافت نیمی 

شهرها به آن مبتال می شدند. 
مدرسه  بود  شده  موجب  مسائل  این 
نام  برزگران«  »دبستان  بعدًا  که  فالحت 
کشاورزان  از  نسلی  تربیت  برای  گرفت، 
کاردان و مدیران »وزارت فالحت، تجارت 
مسئله  و  شود  پایه گذاری  عامه«  فوائد  و 
به  قریب  کند.  مرتفع  را  ایران  گرسنگی 
همین رویکرد در خصوص مدرسه طب 

نیز وجود داشت. 
دم ودستگاهی که در اواخر دوره قاجار از 
یاست مرحوم  دارالفنون جدا شد تحت ر
لقمان الدوله ادهم بنا داشت تا اطبایی 
پرورش دهد که رعیت را از هر بال و سقام 

محفوظ کند. 
اما مرض و قحطی تنها مسائل ایران در 
آن دوره نبود، ایران در اواخر دوره قاجار 
میراثدار مملکتدارانی بود که بنا بر برخی 
اقوال از دوره کریم خان به بعد رنگ امن و 

رعیت پروری به خود ندیده بود. 
نزاع بر سر قدرت و مناقشات داخلی از 
دربار تا والیات محلی در یک سو و ستیز 
و دیگر دول خارجی،  با روس  صدساله 
تبدیل به مرضی بدخیم شده بود. مرضی 
غیاب  محصول  را  آن  کاخ ها  اهالی  که 

سیاست می دانستند. 
کارگزاران سیاسی مملکت را در تنگنای 
عامل  این  و  می دیدند  بی سیاستی 
کفایت می کرد تا مدرسه ای برای تربیت 
شود.  تأسیس  ایران  در  مردان  سیاست 
را بفهمد  که هم زبان اجنبی  مدرسه ای 
برای  و هم حیله هایی  آید  فائق  آن  بر  و 

رتق وفتق مسائل ملک بلد باشد. 
نخست  دوره  در  سیاست  مدرسه  البته 
خود مهم ترین مسئولیتش را تربیت رجال 
و  بود  کرده  تعریف  خارجه  وزارت  برای 
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کمتر به ابعاد داخلی سیاست پرداخت. 
تعلق مدرسه به وزارت خارجه و شخص 
تا  می کرد.  تشدید  را  امر  این  مشیرالدوله 
اینکه در دوره های بعد درک این نکته که 
کرد،  اداره  را  نو مملکت  به شیوه ای  باید 
موجب ایجاد مدارس جدید و درنهایت 

گسترش مدرسه سیاست شد. 
قانون  در  حقوق  مدرسه  تصویب 
کمی  و  سال 1290  در  عدلیه  تشکیالت 
 1304 سال  در  تجارت  مدرسه  بعدتر 
قدیمی تر  مدرسه  در  دو  این  ادغام  و 
اساسی  تحولی   130۶ سال  در  سیاست 
در تاریخ علوم انسانی ایران بود. حاال این 
نهاد »مدرسه حقوق، سیاسی و تجارت« 
گرفته بود و به تعابیر امروزی قرار بود  نام 
برای  حقوق دان،  و  قاضی  عدلیه  برای 
سیاست دیپلمات و وزیر و برای تجارت، 

اقتصاددان و مدیر تربیت کند.
همین روند تا سال 1313 که مدرسه رسمًا 
به دانشکده تغییر نام داد و بعد از آن ادامه 
داشت. با این وصف والدت علوم انسانی 
در ایران از آغاز تا دوران نوپایی یک کارویژه 
اساسی داشت و آن »تربیت نیرو انسانی« 

برای حکمرانی بود. 
خاص  به طور  و  دانشگاه  نهاد  نسبت 
نیز  را  ایران  در  حکمرانی  با  انسانی  علوم 
در  کرد.  تحلیل  رهیافت  همین  از  باید 
و  نقادانه  رویکردهای  دانشگاهی  چنین 
ویژگی های  حکمرانی  برای  ریل گذاری 
به خصوص  می شوند،  محسوب  جانبی 
از  دانشگاه  اقتصاد  وصف  این  با  که 
چشم انداز  و  حکومتی  موضوعی  اساس 
حاکمیت  در  حضور  دانش آموختگان 

بوده و هست.«1 
 ، قاجار دوران  ایران  بر  دانشگاه  اثرات 
محمدی  محمود  توسط  نیز  مقاله ای  در 
پژوهش  حاصل  است؛  شده  بررسی 
دارالفنون  »مدرسه  که  است  این  وی 
و  سیاسی  نظام  در  اساسی  پیامد  سه 

اجتماعی ایران داشته است:

و  دانشگاه  عنوان  با  یادداشت   ، نوبهار امیرحسین   .1
راه های نرفته، فرهنگ سدید، 29 اسفند 1400.

1. مدرسه دارالفنون، شیوه واگذاری نقش های سیاسی در دولت قاجار را تغییر داد؛
2. فارغ التحصیالن مدرسه دارالفنون نیروهای متخصص موردنیاز دولت قاجار را فراهم 
می کردند و نقش مهمی در برپایی برخی نهادهای سیاسی اجتماعی جدید در ایران داشتند؛
3. آموزش برنامه های درسی دارالفنون، دانش ها و مفاهیم جدیدی را در دولت قاجار و 
جامعه ایران منتشر ساخت. اشاعه این دانش ها و مفاهیم جدید، باورها و نگرش های حاکم 
به طبیعت، جامعه و سیاست را تغییر داد. دستاورهای این مدرسه در توسعه و گسترش 
علوم و فنون جدید، زمینه های عینی و ذهنی برخی از تحوالت اجتماعی و سیاسی را در 

دولت و جامعه ایران فراهم ساخت.«2

* دوران پهلوی

محمدحسین بادامچی در تبیینی تفصیلی، تحوالت تعامل دانشگاه و جامعه در قبل و بعد از 
انقالب را چنین بیان کرده است: 

»با نگاه به دوره پهلوی متوجه وجود یک الگو و پارادایم مشخص در رابطه نهاد علم و 
حکمرانی می شویم. این تنها الگوی موجود در تاریخ ایران است که در آن دولت نیاز به 
دانش پیدا می کند و حکمرانی دانش بنیان می شود. بنده آن را الگوِی نوسازِی اقتدارگرا، 

آمرانه و پدرساالر نام گذاری می کنم. 
، حاکمیت برای پیاده سازی و اجرای پروژه هایی که برای تحقق اهدافش در نظر  در این الگو
دارد، نیاز به یکسری دانش های »تکنیکال« پیدا می کند، نه دانش به معنای عام آن؛ یعنی 
نهاد علم تخصیص می خورد به مجموعه ای از فنون موردنیاز برای حکمرانی. به این صورت 
که دولت برای پیاده سازی اهداف خودش، نیاز به نوعی از فنون نظری و طبقه خاصی از 
را  دولت  منویات  بتوانند  که  دارد  تحصیل کرده  بوروکرات های  و  تکنوکرات ها  کارگزاران، 

پیاده سازی کنند. 
سفید،  انقالب  و  توسعه  برنامه های  در  مخصوصًا  پهلوی،  دوره  در  به طورکلی  درواقع، 
شاهد طبقه ای از نخبگان هستیم که به واسطه تحصیالتی که کسب کرده اند، وارد عرصه 
قدرت شده و یک ارتباط ارگانیک بین نظام آموزش عالی و پروژه نوسازی دولت به چشم 
می خورد. مثًال در حوزه کشاورزی، تأسیس دانشکده های کشاورزی در ایران با پیگیری پروژه 

اصالحات اراضی و رفرم در شیوه های تولید توسط رژیم شاه ارتباط مستقیم دارد.

، دو فصلنامه تاریخ علم،  2. محمود محمدی، نقش مدرسه دارالفنون در تحوالت اجتماعی سیاسی ایران دوره قاجار
شماره اول، بهار و تابستان 1401.

محمدحسین بادامچی  		
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اما این ساختار بعد از انقالب ادامه پیدا نمی کند. با وقوع انقالب فرهنگی، طبقه نخبگان 
رژیم قبلی، به طور سیستماتیک کنار گذاشته می شوند، البته این اتفاق منطقی است. چون 
دستگاه نخبگانی رژیم شاه تحت سلطه پروژه نوسازی استعماری معنا پیدا می کرد و چیزی 

هم به نام تولید دانش در آن وجود نداشت. 
بلکه ارتباط موجود بین نهاد علم و حکمرانی، نوعی از فرآیندهای انتقال دانش تکنیکال از 
متروپل به پیرامون بود؛ اما شکاف بین طبقه نخبگان و حکومت بعد از انقالب اسالمی، به 
این دلیل است که نظام نتوانست نسبت خود را به درستی با طبقه نخبگان مشخص کند 
و به نظر من این مسئله تا همین امروز ادامه داشته است.  پس اساسًا انتظار تأثیرگذاری 
و  اجتماعی  جریان سازی های  از  نوعی  هر  و  قدرت  به  معطوف  و  سیاستی  و  سیاسی 

سیاسی از نهاد دانشگاه و علم در ایران غلط است.«1 
آن  کارکرد  رضا نقی زاده نیز تغییر حاالت پیش و پس از انقالب دانشگاه را ناشی از تغییر 

می داند؛ او می گوید: 
مانند  دلیل  یک  صرفًا  نمی توان  نیست.  یکی  و  صفر  رویکرد  یک  دانشگاه،  »رویکرد 
کادرسازی، تقاضای علمی و یا تقاضای سیاسی را عامل شکل گیری دانشگاه دانست؛ 
کادرسازی در دوره  اما به طورقطع یکی از دالیل تشکیل دانشگاه در ایران به تقاضای 
پهلوی اول برمی گردد. پهلوی اول که نمی توانست با جامعه ارتباط برقرار کند به دنبال 
ایجاد یک طبقه اجتماعی بود که از سیاست های جدید حکومت برای ورود به دنیای 

مدرن حمایت کند.
دالیل دیگری مانند دلیل علمی نیز در تشکیل نهاد دانشگاه مؤثر بودند. رویکرد کادرسازی 
در ایران ادامه پیدا کرد و دلیل آن هم کارکرد دانشگاه به عنوان یک شبکه اجتماعی بود. 
به همین خاطر تا پایان دهه نود بافتار دانشگاه ترکیبی از تضارب آراء، افراد سیاسی، افراد 

علمی، احزاب و غیره است. 
یکی از علل تغییر دانشگاه نسبت به دو دهه قبل، تغییر کارکرد آن است. دانشگاه در 
کارکرد  کارکرد شبکه اجتماعی را داشت و امروز به دلیل اینکه این  دهه های پیشین 
مسئله  مثال  برای  و  شده  تغییراتی  دچار  دانشگاه  شده،  پررنگ  دیگر  عرصه های  در 
نظر می رسد  به  ازاین جهت  کرده است.  بیشتری پیدا  اهمیت  در دانشگاه  کارآفرینی 

1. محمدحسین بادامچی، نشست با عنوان جایگاه دانشگاه در حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ سدید، 18 
اسفند 1400.

جایگاه دانشگاه نه تنها در ایران بلکه در 
دنیا تغییر خواهد کرد. 

تضارب  آن  در  که  بود  نهادی  دانشگاه 
مسائل  این  امروز  و  می افتاد  اتفاق  آراء 
شبکه های  مانند  دیگر  به جایگاه های 
بنابراین  است؛  شده  منتقل  اجتماعی 
در  تغییرات  با  متناسب  دانشگاه  اگر 
عرصه های دیگر مانند فضای دیجیتال، 
خود را ارتقاء ندهد بی تردید جایگاهش را 

در جامعه از دست خواهد داد.«2

* انقالب اسالمی

تحوالت  بر  افزون  دانشگاه،  اثرگذاری 
اجتماعی پیش و پس از انقالب، در خود 
انقالب اسالمی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نیز  ایران  جامعه  در  شکل گرفته  تحوالت 
قابل توجه و ذکر است؛ سید جواد میری در 

این باره  می گوید:
خیلی  فنی  و  مهندسی  »رشته های 
اساسًا  و  داشتند  مذهبی  گرایش های 
مذهبی  تشکل های  که  کسانی 
خیلی  داشتند  فنی  دانشکده های 
بودند.  تأثیرگذار  انقالب  جریان  در 
ما  انسانی  علوم  دانشکده های  در  بعد 
و  اساتید  نقش  به عنوان مثال  می توانیم 
مختلف  انحای  به  که  را  دانشجویانی 

چپی بودند را ببینیم. 
ی  شورو جماهیر  اتحادیه  با  مجاورت 
ما  آشنایی  در  توده  حزب  تأسیس  و 
معنای  به  انقالبی  گفتمان های  با 
مائوستی  و  کمونیستی  سوسیالیستی، 
آن  کنار  در  و  داشت  نقش  خیلی 
مختلف  انحای  به  که  اساتیدی 
آل احمد،  جالل  گفتمان های  از 
متأثر  بهشتی  و  مطهری  یعتی،  شر
پایگاه  در دانشگاه هم  و بعدها  شدند 
داشتند و بعدها در حسینیه ارشاد به 

پرداختند.  ینی  نقش آفر
حتی بعد از انقالب هم این طور بود؛ به این 
معنا بسیاری از تفاسیری که در حوزه های 
در  این ها  قرآن پژوهی،  قرآن،  مختلف 

2. رضا نقی زاده، سخنرانی با عنوان دانشگاه باید مبدأ 
تحوالت جامعه باشد، خبرگزاری ایبنا، 21 آذر 1400.

سید جواد میری  		
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و  بحث ها  از  بسیاری  شد،  نوشته  زندان 
فلسفی،  ایدئولوژیک،  بحث  حلقه های 
شکل  زندان ها  در  سیاسی  و  عرفانی 
را  دانشگاه  معنای  می توانیم  می گرفت؛ 
یک مقدار وسیع تر بگیریم و بگویم زندان 
هم به عنوان یکی از مراکزی بود که توانست 

آن حلقه ها را شکل بدهد. 
ما هنوز در مورد نقش زندان ها در پیش 
در  انقالب،  از  پس  حتی  و  انقالب  از 
جنبش های  و  حرکت ها  تأثیرگذاری 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، مطالعه 
به صورت  می توان  را  این  ولی  نکردیم؛ 
انحای  به  دانشگاه ها  که  گفت  کلی 
این  در  و  بودند  تأثیرگذار  مختلف 
ما  که  چیزی  آن  برخالف  تأثیرگذاری 
فکر می کنیم، فقط دانشکده های علوم 
انسانی نبودند بلکه دانشکده های فنی 

هم خیلی پیشرو بودند.«1 
باید  تاریخی  دوره  سه  این  بیان  از  بعد 
دانست که برخی در مقام بررسی تحوالت 
دانشجویی  جنبش های  به  دانشگاه، 
یک  به عنوان  را  آن ها  کرده،  توجه 
اجتماعی،  اثرات  و  امتداد  دارای  عنصر 
موردمطالعه قرار داده اند؛ مجتبی نوروزی 
این  تحوالت  و  تاریخچه  بررسی  در 

جریانات می گوید: 
»در خصوص تاریخچه جنبش دانشجویی 
پهلوی  دوران  به  آن  آغاز  که  ایران  در 
بازمی گردد، دو نگاه وجود دارد؛ نگاه نخست 
زمان  از  دانشجویی  جنبش  که  است  آن 
رضاشاه تاکنون به پنج مرحله تقسیم می شود 
که گام اول آن از 1313 تا 1320 برداشته شد و 
رضاخان  استبدادی  حاکمیت  دوران  در 

موجودیت داشت. 
در  محمدرضا  زمان  به  دوم  مقطع 
سال های 1320 تا 1332 مربوط است که در 
این برهه، عنان کار در دست محمدرضا 
که در زمان  پهلوی نیست و انرژی هایی 
رضاخان جمع شده بود، آزاد شد و جنبش 

دانشجویی پرچالش و گسترده را رقم زد. 

1. سیدجواد میری، مصاحبه با عنوان استقالل دانشگاه، 
ایکنا، 7 بهمن  آن است، خبرگزاری  تأثیرگذاری  شرط 

.1397

فاصله سال های 1332 تا 1341 را باید دوران رکود جنبش دانشجویی در این تقسیم بندی 
کودتای 28 مرداد، فعالیت احزاب ملی مذهبی ممنوع شد؛ از سال 41  دانست و بعد از 
و  اسالم گرا  جریان های  که  شاهدیم  را  عرصه  به  خمینی)ره(  امام  ورود  سال 52،  اوایل  تا 
دانشجویی فعال تر می شوند. گام پنجم جنبش دانشجویی در ایران، گام منتهی به انقالب 
اسالمی است. در یک تحلیل و تقسیم بندی دقیق تر بیان شده است که گام اول جنبش 
دانشجویی از سال 1320 آغاز شده و تا دهه 50 با رویکردی سوسیالیستی و چپ گرایانه 
تداوم دارد و خود را در قالب یک جنبش واقعی نشان می دهد و این مهم است که فعالیت 
دانشجویان قالب روزمرگی نداشته و در قالب یک جنبش پویا و واقعی بروز و ظهور یابد؛ 

لذا فضای سیاسی ایران از این جنبش متأثر بود. 
بعد از رفتن رضاشاه از ایران در سال 1320 اولین حزبی که در ایران موجودیت می یابد حزب 
توده است؛ این حزب به همت 53 نفری تشکیل شد که رضاشاه در سال 131۶ آنان را زندانی 

کرده بود و بالفاصله بعد از رفتن وی از ایران، اقدام به ایجاد حزب کردند. 
این حزب بسیار قدرتمند عمل می کرد و فضای غالب دانشگاه ها، سوسیالیستی و چپ 
بود. در واکنش به این موج سوسیالیستی، موج دوم جنبش دانشجویی با شکل گیری انجمن 

اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد که وارد گام دوم اسالم گرایی می شویم.
نقطه اوج در موج اسالم گرایی جنبش دانشجویی مربوط به اوایل دهه 50 تا اوایل دهه 70 است 
که انقالب اسالمی را شکل می دهد. موج سوم جنبش دانشجویی بر اساس تقسیم بندی 
دوم، جنبش لیبرالی یا بهتر بگوییم، نئولیبرالی است که تحت تأثیر فضای بعد از جنگ و نیز 

شکل گیری حلقه کیان در دهه ۶0 بود که نقطه اوج آن مربوط به سال 7۶ است. 
باید گفت که در این دوران جنبش دانشجویی قدری مستقل تر عمل می کند و حتی رهبری 
برخی تحوالت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرد. مثًال حوادث کوی دانشگاه تهران فضای 
عمومی جامعه را به طورجدی تحت تأثیر قرار می دهد.آیا موج چهارمی مثًال با عناوین 

؟  نئوسوسیالیست، نئواسالم گرا یا غیره وجود دارد یا خیر
به نظرم ما هنوز وارد موج چهارم جنبش دانشجویی نشده ایم و متأسفانه شاهد سستی، 
رخوت و انفعال در فضای دانشگاه هستیم. نمونه آن، مجموعه تشکل های دانشجویی 
ما هستند که امروز پایگاه و فعالیت مشخص ندارند که علت، شاید مربوط به روش ها یا 

سرخوردگی ها و غیره باشد.«2 
الهه کوالیی نیز در یادداشتی، ظهور تاریخی این جریان را چنین توصیف می کند: 

»دانشجویان در کشور ما از زمان تأسیس دانشگاه همواره در فراز و نشیب های سیاسی کشور 
پیشرو بودند و پس از انقالب نیز در مناسبات سیاسی کشور نقشی تعیین کننده و اثرگذار 
داشته اند.این اثرگذاری و فعالیت در دولت های مختلف تاکنون ادامه داشته و درواقع 

یکی از پایه های سیاست در کشور بوده است.
از آن گذشته جنبش دانشجویی در تحوالت سال های اخیر در شکل دادن به جریان های 
سیاسی به ویژه در مقاطع حساس، بارها اثرگذاری خود را به نمایش گذاشته. بنابراین چه 
در دوران اصالحات و چه پس ازآن، نقش دانشجویان و تأثیر جنبش دانشجویی همواره 

، خبرگزاری ایکنا،  2. مجتبی نوروزی، سخنرانی با عنوان تحلیلی بر جنبش دانشجویی در ایران؛ از پیشینه تا چشم انداز
28 آبان 1401.

اقشار  دیگر  و  دانشجویان  میان  ارتباطات  تسهیل  و  ارتباطی  راه های  گسترش 
جامعه این فرصت را در اختیار جنبش دانشجویی قرار داده تا اثرگذاری بیشتری 
در جامعه داشته باشد و مطالبات و تحلیل های خود را به گونه ای مؤثرتر در اختیار 

جامعه قرار دهد.
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قابل توجه بوده است.  در تمامی این دوران ها، فعالیت در چارچوب های دانشگاهی از 
خصلت های تقریبًا ثابت این جنبش بوده اما شیوه ها و روش های فعالیت در برهه های 

مختلف به ناچار تغییر یافته است. 
با در نظر گرفتن تحوالت گسترده ای که همه جوامع ازجمله جامعه ما در پرتو انقالب تکنولوژی 

و تحوالت ارتباطات تجربه می کنند جنبش دانشجویی ایران نیز متحول شده است. 
جنبش دانشجویی هم دستخوش این تحوالت تکنولوژیک شده و در حال حاضر این 
قرار داده است.  این جنبش  را در اختیار فعاالن  تازه ای  امکانات  و  تحوالت فرصت ها 
ازاین رو جنبش دانشجویی فعلی تفاوت هایی با دوران قبل از انقالب و حتی سال های 

ابتدایی پس ازآن پیدا کرده و چهره آن متحول شده است. 
از طرف دیگر روند جهانی شدن و افزایش ارتباطات فرامرزی هم تأثیرگذاری این جنبش 
گسترش راه های ارتباطی و  گفت  و فعاالن آن را شدت بخشیده است؛ بنابراین می توان 
تسهیل ارتباطات میان دانشجویان و دیگر اقشار جامعه این فرصت را در اختیار جنبش 
دانشجویی قرار داده تا اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد و مطالبات و تحلیل های 

خود را به گونه ای مؤثرتر در اختیار جامعه قرار دهد.«1

ب(تعاملدرعصرحاضر

در ترسیم نوع ارتباط نهاد علم و دانشگاه با جامعه و به طور خاص نهاد سیاست، دیدگاه های 
متنوعی مطرح شده است:

یک: انکار هرگونه تعامل

 تعامل هدفمند و برنامه ریزی شده میان این دو نهاد را منکر هستند: 
ً
برخی اساسا

ارتباط  عمًال  ندارند.  ایران{وجود  حکمرانی  و  علم  نهاد  ی}میان  معنی دار »ارتباط 
یم حکمرانی دارد.  بدنه سیستم حکمرانی کشور با نهادهای علمی بستگی تام به رژ
عمل  که  است  المان هایی  از  متشکل  بدنه ای  یک  حکمرانی،  سیستم  از  منظور 
یم حکمرانی،  ی می کند و منظور از رژ حکمرانی را به سرانجام می رساند و پیاده ساز
ی است. این دو با نهاد علم و فکر اصطالحًا  یه های تصمیم ساز حقوق و قواعد و رو

چفت نشده اند. 
رویه های فعلی ضد علم است! حرف علمی و سیاست ها با هم نقطه مشترک ندارند. 

، وب سایت دائره المعارف اسالمی،  1. الهه کوالیی، یادداشت با عنوان نقش انکارناپذیر دانشگاه در تحوالت سیاسی کشور
1۶ آذر 1393.

باید زمینه همزیستی این دو فراهم شود؛ 
و اندیشکده های مسئلهمحور راه حل آن 
زیادی  بسیار  تعداد  ما  کشور  در  است. 
اندیشکده وجود دارد؛ اما در فرض فعال 
کار می کنند؛  بودن، بیشتر حول موضوع 
یعنی مثًال موضوع را فساد قرار می دهند، 
و  ساختار  یک  در  را  فساد  مسئله  اما 
سازمان به خصوص نمی توانند حل کنند. 
و  حکمرانی  سیستم  انقطاع  نقطه  این 
نهاد  دو  مسئله های  است.  علم  نهاد 
نهاد  ارتباط  اصل  لذا  نیستند؛  مشترک 
علم و سیستم حکمرانی باید در دو جا 

شکل بگیرد.«2 

دو: وجود تاخیر در تعامل

ابراهیم حاجیانی نیز می گوید: 
»به طورکلی مسیری که دولت ها در پیش 
از  بهره وری  بر  مبتنی  چندان  گرفته اند، 
نهاد دانشگاه نیست. در این خأل ارتباطی 
موجود، برای همه سؤال می شود که منشأ 
مورد  در  وقتی که  دولت  سیاست  اخذ 
سیاست های  یا  اجتماعی  آسیب های 
... سیاست گذاری می کند، کدام  رفاهی و

نظام کارشناسی است؟  
خب نهاد دانشگاه نه خروجی قابل توجهی 
دارد و نه دولت مایل به ارتباط با آن است. 
متأسفانه، هم عدم ارتباط وجود دارد و هم 

عدم اعتماد. 
نهادهای  فکرها،  اتاق  و  اندیشکده ها 
آن ها بعضی  بین  از  که  ثانویه ای هستند 
نزدیک به دولت و در درون دستگاه های 
 ، دیگر بعضی  و  هستند  اجرایی 
که  هستند  حاکمیتی  اندیشکده های 
ارتباط غیرمستقیم با نهادهای اجرایی و 
هم  زمینه  این  در  دارند.  سیاست گذار 
سالم  وثیق،  را  موجود  ارتباط  نمی توان 
ی  تأثیرگذار معموًال  خواند.  فعاالنه  و 
اندیشکده ها با  تأخیر انجام می شود.«3

2. مهدی فصیحی هرندی، مصاحبه با عنوان سیالب 
 23 سدید،  فرهنگ  ناتمام،  پروژه های  و  اندیشکده ها 

اسفند 1400.
سنگیِن  باِر  عنوان  با  مصاحبه  حاجیانی،  ابراهیم   .3
 19 سدید،  فرهنگ  دانشگاه،  دوش  روی  آرمان گرائی 

اسفند 1400.

مجتبی نوروزی  		ابراهیم حاجیانی  		
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سه: اثبات وجود تعامل

برخی تعامل و اثرگذاری نهاد علم در جامعه 
معاصر را می پذیرند اما در مورد میزان و نتایج 

این تعامل اختالف نظر دارند:

* قدرت افزایی سیاسی

قدرت افزایی  را  تعامل  این  تاثیر  برخی 
سیاسی برای کشورها در سطح بین المللی 

از طریق رشد فناوری می دانند: 
نظام  مقابله  و  خارجی  مهندسی  با  »ما 
این  با پیشرفت علمی مواجهیم؛  سلطه 
حرف مبتنی بر اسناد خود غربی ها و کامًال 
قابل اثبات است؛ دیدگاه های آن ها رسمًا 
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  گزارش های  در 
به خصوص انگلیسی ها مشخص است 
کنشگران  که اعالم می کنند ظهور و بروز 
جدید و تشکیل جغرافیای جدید علم، 
آموزش، پژوهش و نوآوری موجب تهدید 
نظام سلطه شده، چراکه آن ها اقتدارشان 

را از رهبری علمی گرفته اند. 
می کنیم،  واکاوی  را  علمی  اسناد  وقتی 
می بینیم بدون هیچ محدودیتی به زبان 
علمی  رشد  می کنند  مطرح  و  می آورند 
ماست.  سلطه  تهدیدکننده  ایران،  در 
چنین  روسیه  و  چین  در  که  همان طور 
به  خود  نگاه  دنیا،  حقیقت  در  است. 
بحث حاکمیت و نظام سلطه را از رهبری 
شوروی  وقتی  می گیرد.  جهانی  علمی 
بحث فضایی را مطرح می کند، جنگی از 

« تبدیل به حرف اول می شود. از سال  سال 195۶ تا 1989 شکل می گیرد که »علم برای اقتدار
1975 به بعد تغییر روش دادند و به سمت دانشگاه اجتماعی رفتند. در دانشگاه های خود 
ایده شهروندی را مطرح کردند و مفاهیم جدیدی راجع به یکپارچگی اجتماعی و مفاهیم 
حقوق بشر به میان آوردند. جالب است که آن ها توانستند با این نگاه در جنگ سرد پیروز 

شوند. آمریکایی ها نظام شوروی و چین را نیز به طور هم زمان به چالش کشیدند. 
وقتی »علم برای امنیت« به شعار آمریکایی ها تبدیل شد، جنگ جهانی علیه تروریسم را 
اعالم کردند. جالب است که در همان کتاب »فراسوی اسپوتنیک« می گویند: »حمالت 
تروریستی 11 سپتامبر زمینه ای شد برای این طرح سؤال که چگونه یک جامعه می تواند بر پایه 

فناوری، خود را از کسانی که قصد آسیب رساندن به شهروندان آن دارند، مصون نگه دارد. 
این تالش ها برای استفاده از علم و فناوری برای اهداف مرتبط با امنیت، دانشمندان 
و سیاست گذاران را وادار ساخته است تا با مسائل دشواری دست وپنجه نرم کنند و ما 
وارد دوران جدیدی از پیشرفت بیولوژیکی شدیم«، یعنی مسیری که در جنگ سرد عمدتًا 

فیزیک و مهندسی بود، اینجا تبدیل به زیست فناوری شد.«1

*نقد نظامات اجتماعی و سیاسی

سعید نریمان، این ارتباط را چنین تصویرگری می کند: 
»به طورکلی اگر بخواهد سه الگوی رابطه ای بین دو نهاد برقرار شود، یکی الگوی تربیت 
است؛ که در آن کارکرد دانشگاه تربیت سیاستمدار برای نظام حکمرانی است که به نظرم 

کارکرد اصلی نظام دانایی این نیست. 
دوم فضای مشورتی است که یعنی نهاد دانایی کشور مشاور نظام سیاستی ما می شود که 
در حال حاضر ما فاقد این توانمندی هستیم، زیرا دانشگاه های ما دانشگاهی نیست که 
با عرصه عمومی درگیر باشد؛ یعنی اگر فضای پزشکی و مهندسی آن را کنار بگذاریم، در 
فضای علوم انسانی ما یک دانشگاه ترجمه ایی داریم که هیچ مواجهه ای با عرصه عمومی 

ندارد و اصًال صالحیت مشورت ندارد. 
در آخر نقشی که برای دانشگاه می توانم متصور شوم، نقش سقراطی است که خرمگس فضا 
شود و بتواند نیش بزند و نقد کند و این فضای رخوت و غیرشفاف مبتنی بر نظام قبیلگی را 

کمی شفاف کند، نه بیشتر از این.«2 

2.شروطتعاملمطلوبجامعهودانشگاه

در مورد تعامل مطلوب جامعه و دانشگاه، شروط متعددی توسط صاحب نظران این عرصه 
بیان شده است:

الف(تناسببافرهنگجامعه

این نسبت و ارتباط در نظرگاه نعمت اهلل کرم اللهی، این گونه ظهور یافته است: 
نظری  عقالنیت  کارکرد  است.  نظری«  »عقالنیت  تولید  علم،  نهاد  رسالت  »مهم ترین 
یک زندگی و فرونشاندن غبارهای فتنه و ایجاد و گسترش  روشن ساختن ساحت های تار

1. محمدمهدی طهرانچی، مصاحبه با عنوان باید نظام تعلیم و تربیت را بازسازی کنیم، روزنامه فرهیختگان، 9 آبان 1401.
2. سعید نریمان، جایگاه دانشگاه در حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ سدید، 18 اسفند 1400.

و نشیب های  فراز  زمان تأسیس دانشگاه همواره در  از  ما  کشور  دانشجویان در 
سیاسی کشور پیشرو بودند و پس از انقالب نیز در مناسبات سیاسی کشور نقشی 
تعیین کننده و اثرگذار داشته اند. این اثرگذاری و فعالیت در دولت های مختلف 

تاکنون ادامه داشته و درواقع یکی از پایه های سیاست در کشور بوده است.

سعید نریمان  		

صد
ا ر

 ار
گ گ
ل 
 او
ر

خ
ب

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ر  
آذ

 / 
45

ره 
ما

ش

20



بصیرت روشنگر در فضای عمومی جامعه است. نقش عالمان در ارائه پاسخ روزآمد و 
واقع نگر به مسائل مستحدثه بسیار اساسی است. 

بسیاری  افراد  است،  شده  فرازوفرودهایی  دستخوش  کشور  که  روزهایی  این  همه  در 
هیجان زده یا متأمالنه برای تحریک احساسات و انحراف افکار عمومی یا فرونشاندن 
گون  گونا منظرهای  از  و  بردند  قلم  به  دست  جمعی،  خرد  فعال سازی  و  هیجانات 

درون دینی و برون دینی به حوادث جاری پرداختند.
را تولید علم  اگر رسالت اصلی دانشگاه  و  ایران است  امروز دانشگاه نهاد علم جامعه 
روشنگر و پرتو افکندن بر حقایق بدانیم، طبیعتًا باید انتظار داشت که دانشگاهیان ما 
حوادث ماه های اخیر را با حساسیت دنبال و نسبت به آن معرفت روشنگر تولید می کردند؛ 
اما واقعیت این است که این انتظار توسط »نهاد علم وارداتی« و ریشه دار در تاریخ و فرهنگ 

مدرنیته قابل برآوردن نیست. 
اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه نه به عنوان »کارمندان دغدغه مند ارتقاء و رتبه«، بلکه 
به مثابه »روشنگران غیرتمند خدمت به جامعه و فرهنگ«، وظیفه انسانی، تاریخی و تمدنی 

خود را انجام می دادند، امروز وضعیت جامعه ما این سان نبود.
به  ناظر  بومی  از نظریات  اندوخته ای غنی  کارگزاران حکومتی  و  ، سیاستمداران  امروز
مسائل مختلف جامعه را در اختیار داشتند و این گونه مقلدانه و چشم و گوش بسته در 

مسیر مدرنیزاسیون و بسط تفکر و منش نئولیبرالیسم سر از پا نمی شناختند.
امروز، »مردم بی پناه« در فضای مجازی به امان خدا رها نبودند و سکوهای صهیونیستی این گونه 
به جان تاریخ و فرهنگ ایرانی و اسالمی نمی افتادند و به قتل عام و نسل کشی نوجوانان و جوانان 

نمی پرداختند و ارزش های الهی و انسانی را لگدمال شهوات و نفسانیات نمی کردند. 
، عرصه عمومی و فرهنگ عامه تا این اندازه آلوده به مظاهر دنیایی و سبک زندگی  امروز

اباحه گرانه غربی نبود؛ 
امروز، برخی از دانشجویان ما سربازان و افسران جنگ نرم مدرنیته نبودند و علیه مقدسات و 

هویت تاریخی خود موضع نمی گرفتند و دانشگاه را با چاله میدان اشتباه نمی گرفتند.
، سلبریتی های بی سواد و بی ریشه می داندار تحوالت جامعه نبودند و با ایجاد فضای  امروز

هیجانی، نوجوانان را به تخریب اموال عمومی و آتش زدن آینده خود تحریک نمی کردند؛ 
الم جامعه،  « و کاهنده دردی از بار آ اما افسوس که نظام دانشگاهی کنونی ما نه »یار شاطر
گین بر پیکر فرهنگ و تاریخ  « است و دمادم از پیش و پس خنجرهایی زهرآ بلکه »بار خاطر

و هویت جامعه فرومی کند. 
، دانشگاه بر باددهنده میراث چندهزارساله تمدن ایرانی و جاده صاف کن ورود  امروز
در  به ویژه  دانشگاه  استادان  از  برخی   ، امروز است.  غربی  دنیانگر  هویت  و  فرهنگ 
گرا به هستی و اصالت  گسترش دهنده نگاه دنیا رشته های علوم انسانی و اجتماعی، 

بخشیدن به رویکرد نفسانی و ضد فطرت به انسان هستند. 
، دانشگاه تولیدکننده عقالنیت نظری متالئم با مدرنیته و تخریب گر فرهنگ و تراث  امروز

بومی است. 

گفت: »امروز دانشگاه ما  شوربختانه باید 
بخشی از خود مسئله است نه بخشی از 

راه حل آن«1

به صحیح هویتبخشی ب(
دانشگاهیان

شرط دیگر تعامل مطلوب، هویت بخشی 
صحیح مردم جامعه و سردمداران حکومتی 
به اساتید و دانشجویان است. نعمت اهلل 

فاضلی در این باره اینگونه می نویسد:
خود  از  تصویری  چه  دانشگاه  »استادان 
سخنرانی ها،  در  آن ها  می کنند؟  ترسیم 
اجتماعی  شبکه های  و  گفت وشنودها 
و  دارند  خود  از  انگاره ای  چه  رسانه ها  و 
همان  است:  روشن  پاسخ  می سازند؟ 

تصویری که جامعه از آن ها انتظار دارد. 
سیاسی  و  رسانه ای  فضای  در  ببینید 
پرسش هایی  چه  کشور  عمومی  حوزه  و 
چه  و  می پرسند؟  دانشگاه  استادان  از 
استاد  از  انتظاراتی  و  انگاره ها  کلیشه ها، 
ترسیم می کنند؛ انسانی خالق، اندیشمند، 
علمی  و  فکری  عالیق  که  آزاد  مستقل، 
دارد و به دنبال شناخت حقایق و توسعه 
، انسانی که با قواعد  دانش هاست؟ یا خیر
بروکراسی، فوت وفن اداری دانشگاه خوب 
آشناست، مورد اعتماد ایدئولوژی سیاسی 
است و در خدمتگزاری آماده و رزومه اش 

با عنوان دانشگاه؛  یادداشت  کرم اللهی،  1.  نعمت اهلل 
راه حل یا مسئله؟!، سایت فکرت، 10 آذر 1401.

نعمت اهلل کرم اللهی  		

، دانشگاه بر باددهنده میراث چندهزارساله تمدن ایرانی و جاده صاف کن  امروز
، برخی از استادان دانشگاه به ویژه  ورود فرهنگ و هویت دنیانگر غربی است. امروز
گرا به هستی و  گسترش دهنده نگاه دنیا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی، 
 ، امروز هستند.  انسان  به  فطرت  ضد  و  نفسانی  رویکرد  به  بخشیدن  اصالت 
ئم با مدرنیته و تخریب گر فرهنگ و تراث  دانشگاه تولیدکننده عقالنیت نظری متال

بومی است.
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انباشته از مقام ها و مقاله هاست؟آیا استاد 
دانشگاه، تکنسین و کارشناس رفع ورجوع 
راه  و  بروکراسی  گرفتاری های  کننده 
انداختن کسب وکار و پول درآوردن است 
یا اندیشمندی که وقت آزاد دارد و فراغ بال 
تا بخواند و بنویسید و بیاموزد و بیاموزاند و 

متفکری افق گشا و نقاد باشد؟ 
از  تا زنده اند  در جامعه ما عمومًا استادان 
سهم خالقه و اصیل آن ها پرسش نمی شود 
برای  چندانی  رغبت  هم  استادان  ما  و 
مفهومی،  نوآوری های  و  خالقیت ها  بیان 
روش شناختی، نظری و امثال این ها نداریم. 
خاطر  به  وضعیت  این  از  مهم  بخش 
خالی بودن انبان ما از این مقوالت است و 
بخش دیگر نیز به خاطر فرهنگ دانشگاهی 
مسلط است، فرهنگی که برای ارزش های 

واقعی دانشگاه ارزشی قائل نیست. 
اغلب بحث و گفتگوها هم »گرامیداشت« 
شرح  به  می شود  محدود  هم  آن  و  است 
»خدمات اداری و اجتماعی و سیاسی« و 
انتشار رزومه ای بلند از مقاالت و کتاب ها، 
حجم  این  باشد  معلوم  این که  بدون 
نوشته جات کجای دانش را آباد کرده است. 
یابی  ارز به جای  هم  درگذشت  هنگام 
و  استادان  آموزشی  و  فکری  جوهر 
و  بوده  استادانی  چه  از  متأثر  این که 
داده،  پرورش  برجسته ای  گردان  شا چه 
ارثیه  یک  ایدئولوژ نگاه های  درگیر 
می شویم  او  امثال  و  احمد  آل  ویرانگر 
و  می پرسیم  خیانت«  و  »خدمت  از  و 
بودگی ها«،  »خود  »خالقیت ها«،  از  نه 
»خودانگیختگی ها«، »خودشکوفایی ها« 

و دیگر »فضیلت های دانشگاهی«. 
آنچه  چارچوب  در  دارند  نیاز  استادن 
را  خود  باشند،  می توانند  واقعًا  و  هستند 
بشناسند و بشناسانند. استادان دانشگاه 
خدمت  در  مطلوب،  و  آرمانی  شکل  در 
دانش و دانایی و برای طرح پرسش و تربیت 
انسان های پرسشگر و آزاداندیش است که 

می توانند هویتی اصیل پیدا کنند.«1

کانال  کیست؟،  1. نعمت اهلل فاضلی، استاد دانشگاه 
تلگرامی نعمت اهلل فاضلی، 7 مرداد 1401.

ج(استقاللدانشگاهازسیاست

کلیدواژه ها در  که از پربسامدترین  گروهی از متفکران، با تأکید بر مقوله استقالل دانشگاه 
حوزه ارتباط سیاست و دانشگاه است، شکل مطلوب تعامل این دو نهاد را، عدم ارتباط 
و استقالل برشمرده اند. آن ها معتقدند نقش آفرینی و اثرگذاری نهاد سیاست بر دانشگاه و 

نهاد علم، مخرب و ضعف آفرین است. 
سید جواد میری، این گونه بر مقوله استقالل دانشگاه تأکید می کند: 

که دارای  کند  »دانشگاه زمانی می تواند یک نقش پیش آهنگ و یک نقش پیشرو بازی 
استقالل باشد، یعنی نهادی می تواند به عنوان نهاد پیشرو و پیش آهنگ باشد که کنترل و 
مدیریت آن بر اساس یک امر بیرونی نباشد، بلکه منطبق بر یک منطق درونی باشد. علم 
یک منطق درونی دارد، یا بینش علمی دارای یک منطقی است که آن منطق درونی مبتنی 

بر ایده کنجکاوی است. 
گرفته است و این حس  که برابر هستی، مسائل و عالم وجود قرار  انسان موجودی است 
کنجکاوی اش که از درون او شکل می گیرد و دارای یک منطق است، آن را وا می دارد که 
، آن  به سرزمین های ناشناخته، اقالیم ناشناخته و کشف نشده پای بنهد. به همین خاطر
امری که می تواند این حس کنجکاوی و این حس پویایی را مدیریت کند، نمی تواند یک 

امر بیرونی مثًال امر سیاسی یا امر عرفی باشد. 
وقتی این امور بیرونی سعی می کنند منطق درونی علم را کنترل و هدایت کنند، دانشگاه 
را از پیش آهنگ بودن و استقالل تهی می کنند و دانشگاهی که استقالل نداشته باشد، 
نمی تواند دانشگاهی باشد که در خدمت جامعه و انسان و خلق فرصت ها و افق های 

نوین باشد.«2 
بر عدم دخالت نهاد  ادامه حیات دانشگاهی متوقف  که  تأکید می کند  نیز  سارا شریعتی 

حکومت در دانشگاه است: 
»دانشگاه در یکی از آسیب پذیرترین دوران های تاریخ خویش به سر می برد. از دوره »دانشگاه 
« است، به شرایطی رسیده ایم که محدودسازی و مداخالت  مبدأ همه تحوالت یک کشور
وسیع سیاسی، فضای این نهاد مستقل علم و فرهنگ را به شدت ملتهب و تحریک پذیر 
کرده است. این وضعیت، مسئله استقالل/خودگردانی نهادی دانشگاه را دیگربار به موضوع 

حاد روز بدل ساخته است. 

2.  سیدجواد میری، مصاحبه با عنوان استقالل دانشگاه، شرط تأثیرگذاری آن است، خبرگزاری ایکنا، 7 بهمن 1397.

نعمت اهلل فاضلی  		
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استقاللی که بر آزادی تولید معرفت علمی و توزیع آن از طریق آموزش و انتشار مبتنی است. 
تنها از این طریق است که می توان به تعبیر دورکیم به »حیات دانشگاهی« اندیشید و از 

استقالل دانش و پژوهش های دانشگاهی در برابر سانسور و ممیزی دفاع کرد. 
اگر استقالل دانشگاه یکی از شاخص های توسعه یافتگی جامعه ها است، اگر علی رغم 
مطالبه  یک  دانشگاهی«  »حیات  مستقل  مدیریت  ساختاری،  محدودیت های  همه 
عمومی حداقلی است، اگر دانشگاه، سرمایه ها، عادت واره ها، هنجارها و اصول حرفه ای 
خود را داراست و انتظام بخشی به این مجموعه جز از جانب خود دانشگاهیان مطلوب 
و ممکن نیست، انتظار می رود که جامعه دانشگاهی نسبت به این شرایط واکنش نشان 
دهد و همچنان که پیش تر در برابر تعرض قدرت اقتصادی، سیاست مالی شدن آموزش 
عالی، رشد دانشگاه های خصوصی، فروش مدارک تحصیلی و تبدیل دانشگاه به بنگاه 
اقتصادی... واکنش نشان داده است، امروز نیز نسبت به استقالل دانشگاه تعصب ورزد 
و در برابر مداخالت وسیع سیاسی و امنیتی هشدار دهد و هرگونه سیاست سرکوب را 

محکوم سازد.«1 
محمدحسین بادامچی نیز ترجیح می دهد هیچ گونه ارتباطی را میان این دو نهاد، مطلوب 

نداند؛ وی اظهار می کند: 
»از دیدگاه من تا اطالع ثانوی بهترین نسبت بین نهاد علم و حکمرانی، نبود هیچ گونه ارتباط 

و اتصال بین نهاد دانشگاه و نهاد سیاست است و هرگونه رابطه ای مخرب است. 
اینکه ما فکر کنیم که می توان یک رابطه خدماتی دوگانه بین نهاد سیاست و نهاد علم برقرار 

کرد، دور از واقع است. 
دانشگاه فقط تربیت و آموزش را انجام بدهد و نه کار دیگر و حکمرانی هم فقط منابع مالی 

دانشگاه را تأمین کند.
بنده از منظر مسئله توصیف می کنم که حواس ما باشد که عدم رابطه هم می تواند به عنوان 

یک الگو مناسب در شرایط فعلی بین نهاد علم و حکمرانی باشد. 
نزاع هم پیش می آید  و  در این سیستم، میان نهادهای دین، علم و قدرت، مقاومت 
و منجر به پیشرفت می شود؛ زیرا خواستگاه علوم انسانی ما به خواستگاه اصلی خود 
یعنی غرب، متصل است و در این اتصال خواه ناخواه درگیری با نظام سیاسی فعلی ما 

ایجاد می شود. 

1. سارا شریعتی، دفاع از استقالل دانشگاه به عنوان دستاورد یک تاریخ مبارزاتی، کانال تلگرامی سخنرانی ها، 11 آذر 1401.

غرب  ما  علم  تولید  محرک  موتور  چون 
یک  همیشه  است،  تجربه  فضای  و 
نگاه انتقادی نسبت به نظام سیاسی را 

خواهیم داشت.«2

د(ارتباطبادولتها

در مقابل گروه باال، برخی تالش کرده اند مدل 
و  و تعامل نهاد علم  ارتباط  برای  مطلوبی 
سیاست و گونه اثرگذاری این دو بر یکدیگر 
ترسیم کنند؛ مدل مطلوب از دیدگاه ابراهیم 

حاجیانی، توافق و تعامل است: 
»اگر واقع بین باشیم، نهاد دولت در ایران 
نهاِد  درواقع  است،  مؤثری  نهاد  بسیار 
نهادهاست و به مثابه هزاردستان در همه 
اما  دارد؛  تأثیرگذاری  و  مداخله  حوزه ها 
می توانیم  میان مدت  شکل  به  که  کاری 
نیست،  مداخله  رفع  قطعًا  دهیم  انجام 

بیشتر باید به سمت توافق و اجماع برویم. 
نظام  مالی  تأمین  منبع  مهم ترین  دولت 
توقع  آن  از  نباید  و  ماست  دانشگاهی 
عدم مداخله را داشته باشیم. چون پولش 
مداخله  طبیعتًا  می کند  پرداخت  را 
به حکمرانی  بیشتر  هم می کند. مسئله 

مشارکتی و تعاملی مربوط است. 
فرآیندها و مکانیسم های مداخله دانشگاه 
باید  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  در 
انجمن های  هویت  کند،  پیدا  افزایش 
علمی باید تقویت و برجسته شود تا نقش 
فعال تری در فرآیند سیاست گذاری داشته 
توافق  و  اجماع  با  سیاستی  هر  و  باشند 

ذی نفعان تصویب بشود. 
نظام  بیشتر  مشارکت  شاهد  باید 
انقالب  عالی  شورای  در  دانشگاهی 
فرهنگی بخصوص در بخش ستاد علم 
شورا باشیم. الزمه آن این است که مقداری 
نگرش های عقیدتی و ایدئولوژیک به نفع 

نگرش های تخصصی متعادل شود.
به  بی اعتمادی  دیوار  این  باید  به هرحال 
دانشگاهیان کوتاه شود و ما باید بپذیریم 
فرآیند  در  دانشگاه  حضور  عدم  که 

جایگاه  محمدحسین،  بادامچی،  2.محمدحسین 
دانشگاه در حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ 

سدید، 18 اسفند 1400.

سارا شریعتی  		
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سیاست گذاری یعنی عدم اجرایی شدن 
آن. منوطکردن استقالل دانشگاه به قطع 
نظر  به  منطقی  دولت  از  مالی  وابستگی 
تا  را  دانشگاه  مالی  نیاز  چراکه  نمی آید؛ 

اطالع ثانوی دولت تأمین می کند. 
دانشگاه  پول  برنامه وبودجه  سازمان  اگر 
به  محکوم  دانشگاه  نکند،  پرداخت  را 
خوشبختانه  یا  متأسفانه  است.  سقوط 
که  است  افتاده  مسیری  در  دانشگاه 
از  و  ازلحاظ مالی به دولت وابسته شده 
باید  دولت  اما  می شود  تأمین  او  طریق 

خویشتن داری کند. 
این  به  دانشگاه  مالی  منابع  تأمین کردن 
معنا نیست که باید در تمام مقدرات این 
نهاد دخالت کرد. بله باید به سمتی برویم 
که دانشگاه به استقالل مالی نزدیک بشود 
و بتواند از طریق پروژه هایش جذب منابع 
آن  تا  ما  فاصله  اما  باشد؛  داشته  مالی 

حرکت بسیار زیاد است.«1 
مطلوب  تأثیرگذاری  میری،  جواد  سید 
تصویر  علم  نهاد  سوی  از  و  یک طرفه  را 

می کند: 
ایدئال  و  واقعی  معنی  به  »دانشگاه 
ایده ها،  خلق  برای  است  مکانی  کلمه 
یا  انسان  که  فضاهایی  و  فرصت ها 

سنگیِن  باِر  عنوان  با  مصاحبه  حاجیانی،  ابراهیم    .1
 19 سدید،  فرهنگ  دانشگاه،  دوش  روی  آرمان گرائی 

اسفند 1400.

اینکه  کنند، حال  نزدیک تر  به شکوفایی  را  بتوانند در آن فضاها خودشان  شهروندان 
تعریف شکوفایی چیست؟  

ی  از نظر و به آن اشاره می کند،  آبراهام مازلو  که  را بگویم  من می توانم همان تعریفی 
انسان موجودی است که امکان های متنوع و شگفت انگیزی دارد و شکوفایی یعنی 
که خودشان را به منصه  کنند  اینکه آن امکانات متنوع و شگفت انگیز فرصتی پیدا 

ظهور برسانند.
دانشگاه می تواند در بهترین حالت فضایی باشد که در جامعه این فرصت ها را خلق کند، 
یعنی با امکان خلق ایده های نوین و با ایجاد فرصت ها و افق های گشوده، فضاهایی را در 
جامعه ایجاد کند که مردم بتوانند در این فضاها موقعیت های خودشان را پیدا کنند و آن 

پتانسیل های خودشان را شکوفا کنند«.2
درنهایت، برخی با تمسک به این کالم امام خمینی ره که »دانشگاه مهد تحوالت است«، 

کوشیده اند نحوه تعامل دانشگاه و دولت را بر این اساس ترسیم کنند: 
»امام خمینی )ره( به خوبی نقطه مطلوب دانشگاه را در این جمله ترسیم فرمودند. بر این 
اساس دانشگاه باید مبدأ تحوالت جامعه باشد. دانشگاه باید مرکز علم، پژوهش، کارآفرینی 
و جامعه محوری، آن هم به صورت همگرا و هم افزا باشد و باید بتواند نقش همه جانبه و 

مؤثری از خود در جامعه ایفا کند. 
حضرت امام )ره( نقشی فراتر از یک نهاد صرفًا علمی برای دانشگاه قائل بودند و اشاره 

داشتند اگر دانشگاه در مسیر درست باشد، جامعه نیز در مسیر درست قرار می گیرد.«3 

3.سازوکارایجادارتباطمیاندانشگاهوجامعه

سؤال مهم دیگری که در بحث از ارتباط و تعامل نهاد علم با اجتماع و سیاست مطرح است، 
چگونگی و راهکار ایجاد تعامل میان آن هاست؛ اندیشمندان بر پایه نوع نگرش و رویکردشان 

به این نهادها، سازوکارهایی را پیشنهاد کرده اند. 

الف(توسعهاندیشکدههاواحزاب

یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط میان نهاد علم و سیاست، اندیشکده ها و حزب های سیاسی هستند: 
»به دلیل مکانیسم های خاص انتخاباتی و شاید به دلیل نوع دموکراسی و مردم ساالری 

موجود در کشور ما، سیاست گذار متوجه و متعهد به دانش نیست.
که جریانات حزبی و جناح های سیاسی مبتنی و متکی  راه اصالح این است   یک 
به  که  افرادی  صورت  این  در  زیرا  شوند؛  خود  حزبی  فکرهای  اتاق  و  اندیشکده ها  بر 
سیاستمدار کمک فکری می کنند، اوًال در جناح و حزب با او مشترک اند و دومًا عقالیی 
و استراتژیک به مسائل می نگرند، پس طبعًا بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سیاستمدار 
که در چهارچوب های حزبی خاص  دارند. باید امیدوار بود به نسلی از سیاستمداران 

تربیت می شوند.«4 
مهدی خراتیان نیز ترکیبی از حزب و اندیشکده را کلید حل مشکل می داند: 

»نهاد علم و دولت قلمه هایی هستند از یک زیست بوم دیگر که در یک خاک نه چندان 

2.  سیدجواد میری، مصاحبه با عنوان استقالل دانشگاه، شرط تأثیرگذاری آن است، خبرگزاری ایکنا، 7 بهمن 1397.
3.  رضا نقی زاده، سخنرانی با عنوان دانشگاه باید مبدأ تحوالت جامعه باشد، خبرگزاری ایبنا، 21 آذر 1400.

4.  ابراهیم حاجیانی، مصاحبه با عنوان باِر سنگیِن آرمان گرائی روی دوش دانشگاه، فرهنگ سدید، 19 اسفند 1400.

توقع  آن  از  نباید  و  ماست  دانشگاهی  نظام  مالی  تأمین  منبع  مهم ترین  دولت 
 مداخله هم 

ً
عدم مداخله را داشته باشیم. چون پولش را پرداخت می کند طبیعتا
می کند. مسئله بیشتر به حکمرانی مشارکتی و تعاملی مربوط است.  

▪ 	▪ رضا نقی  زاده	
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حاصل خیز کاشته شده اند و جوانه نمی زنند و ما به زور کود سعی کرده ایم یک زیست نباتی را 
برای آن ها فراهم کنیم. حاال نکته این است که چطور رابطه نهاد علم و حکمرانی برقرار شود؟ 

اگر ما اندیشکده ها را به سبکی که اآلن وجود دارد توسعه بدهیم، اتصال الزم به وجود نمی آید 
و همان مناسبات غلط موجود در دانشگاه، در اندیشکده ها بازتولید می شود؛ که اآلن هم 
در حال اتفاق افتادن است؛ یعنی ما تکنوکراتیزم و تقلیل گرایی و نبود تفکر به معنای واقعی 

کلمه را در اندیشکده ها مشاهده می کنیم. 
خوبی اندیشکده های مهم ما این است که به خألهای تئوریکی خود واقف می باشند، اما 
فرمولی برای مدیریت آن ندارند؛ و این طور نیست که هیچ مطالبه ای از طرف حکمرانی برای 
حل مسائل بنیادین وجود نداشته باشد؛ اما خود آن ها اذعان دارند که در یک محذورات 
و حصاری می باشند که به آن ها اجازه نمی دهد که پرسش های بنیادین طرح کنند، یک 
بخشی از محدودیت ها به مقدورات زبانی، گفتمان علمی ما برمی گردد و بخش دیگر به 

مالحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی ما برمی گردد. 
که نسبت نهاد علم و حکمرانی برقرار شود؟ اوًال تنها یکی از  کرد  در این شرایط چه باید 
کنار  در  باید  احزاب  هستند،  اندیشکده ها  حکمرانی  نهاد  و  علم  نهاد  ارتباط  مجاری 
اندیشکده ها حضور داشته باشند. به این صورت که توسعه علمی و اندیشه ای هم زمان باید 

با توسعه سیاسی پیش برود. حاال چه کسانی در اینجا نقش ایفا می کنند؟ 
ما چهار نوع متفکر داریم که می توان آن ها را شناسایی کرد. یکی تکنوکرات ها می باشند یعنی 
کسانی که به مسائل حکومت بسیار نزدیک می شوند و با روش های از پیش آماده پاسخ های 

سریع به پرسش های حکومت می دهند. 
یک سری متفکرین برج عاج نشین که در یک چهارچوب بسته نشسته اند و از باال به پایین 
با متدهای علمی پیش می روند؛ این ها همان کسانی هستند که در نظام دانشگاهی ما 
حضور دارند. یک سری دیگر آدم های شبکه الیگارشی که به عرصه عمومی و ادبیات مردم 

نزدیک اند و محبوبیت دارند، اما از ادبیات علمی دور می باشند. 
بخش چهارم از کنشگران که کلید حل این معما می باشند، متفکرین عامه گرا هستند یعنی 

کسانی که مستقل از شبکه الیگارشی هستند و با زبان عمومی با مردم صحبت می کنند. 
این عامه گرابودن به معنای عوام زده بودن نیست. خوش بینی من این است که امکان وجود 
دارد که از دل جریان افرادی که دغدغه انقالب و ارزش های انقالب 57 را دارند و احساس 
می کنند که نظم موجود به نوعی با ارزش های سال 57 در تعارض است، اندیشکده های 
کادمیک یعنی اندیشکده هایی که اولویت خود را مسائل فلسفه سیاسی می گذارند، به وجود  آ

بیایند و بعضی از کلمات مانند کلمه سیاست یا حکمرانی را بازتولید کنند.«1 

ب(توسعهروحیهمطالبهگریمردمی

مقصود فراستخواه، راهکار را در توسعه روحیه مطالبه گری مردم نسبت به مشکالت و مسائل 
جامعه می داند: 

»اگر استقالل نهادی در دانشگاه باشد و دانشگاه مستقل باشد و دستگاه های بوروکراتیک 
و ایدئولوژیک به صورت پنهان و آشکار بر علم مسلط نشوند و اجازه بدهند علم با قواعد 

خودش کار کند و خودش را تنظیم کند، دانشگاه کیفیت بیشتری پیدا می کند. 

1.  مهدی خراتیان، جایگاه دانشگاه در حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ سدید، 18 اسفند 1400.

اجتماعی  پاسخ گویی  باید  دانشگاه 
جواب  ادارات  به  اینکه  نه  باشد  داشته 
دهد. دانشگاه باید جواب گوی مردم شهر 
حس  همین  دولت،  پاسخ گوی  نه  باشد 
و  درس  کالس  ارتقای  باعث  پاسخ گویی 

تحقیق دانشگاه می شود. 
و  اجتماعی  شبکه های  همین 
ببینید؛  را  پیام رسان  اپلیکیشن های 
رکن  نباشد،  فیلتر  و  شوند  استفاده  اگر 
مطالبه گری هستند. همین مطالبه گری، 
بازار  و  می رساند  تعادل  به  را  دانشگاه 
نظریه  همان  می شود؛  متعادل  دانش 
اسمیت،  آدام  پنهان  دست  معروف 
دانشگاهی که کیفیت تولید نکند، کسی 

به آن مراجعه نمی کند مثل تمام دنیا. 
و  باکیفیت  و  پاسخ گو  دانشگاه  این 
جواب گو به دردهای مردم است که از آن 
دانشگاه  این  به  مردم  می شود.  استقبال 
مبحث  می دهند.  اجتماعی  نشان 
در  فقط  اجتماعی  نشان  و  برندسازی 

اقتصاد نیست. 
اجتماعی  نشان  مردم  از  باید  دانشگاه 
که  بگیرد. مثًال مردم همدان باید ببینند 
دانشگاه شهرشان مشکالت آن ها مثل آب 
و محیط زیست و آسیب های اجتماعی 
نشان  دانشگاه  تا  می کند  حل  را  شهر 
اجتماعی از سوی مردم همدان دریافت 
کند. دانشگاهی که نشان اجتماعی بگیرد، 

دانشگاه باید مرکز علم، پژوهش، کارآفرینی و جامعه محوری، آن هم به صورت همگرا 
و هم افزا باشد و باید بتواند نقش همه جانبه و مؤثری از خود در جامعه ایفا کند؛ لذا 

اگر دانشگاه در مسیر درست باشد، جامعه نیز در مسیر درست قرار می گیرد.

▪ 	▪ مهدی خراتیان	
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قبیل  این  و  علنی  فساد  دنبال  به  دیگر 
مسائل نیست. 

دانشگاهی که نشان اجتماعی بگیرد، دیگر 
کیفی آن حل می شود  بخشی از مسائلی 
پایان نامه نویسی  و  فروشی  و شاهد مقاله 
نخواهیم بود. وقتی مطالبه گری و شفافیت 
از دانشجو  کدام استادی می تواند  باشد، 

بهره کشی کند.«1 

ج(توسعهانجمنهایعلمی

حاجیانی، راهکار را در توجه به انجمن های 
علمی می داند: 

»در نظام دانشگاهی به دلیل رویکردهای 
مختلفی  دیدگاه های  متفاوت،  نظری 
که  وجود دارد. خاصیت علم این است 
، تضارب آرا و تعاطی  در آن اختالف  نظر
افکار وجود دارد و اما مسئله اینجاست 
که برای ایجاد اجماع ما نیاز به زیرساخت 
و سازوکار داریم. زمینه کلی آن به صورت 

انجمن های علمی وجود دارد. 
به همین دلیل حائز  انجمن های علمی 
تقویت  و  حمایت  اگر  که  اهمیت اند 
هم اندیشی  با  متخصصین  بشوند، 
و  اجماع  یک  به  آن ها  در  می توانند 
دولت  به  را  آن  و  برسند  اولیه  توافق 
محیط زیست،  در  مثًال  که  دهند  ارائه 
داخلی،  امنیت  بین المللی،  ارتباطات 
سیاست گذاری آموزش و سیاست گذاری 

انرژی چه اتفاق هایی باید بیافتد.«2

د(چینشصحیحعلومدرجایگاهخود

تقویت  برای  راهکار  چند  فیاض  ابراهیم 
وضع دانشگاه و روابط آن با جامعه لیست 
آنها، چینش صحیح  که مهمترین  می کند 

علوم در جایگاه خودشان است:
دنیا  در  که  جدیدی  سیستم  اساس  »بر 
وجود دارد، دانش باید بینش ایجاد کرده و 
بینش نیز به ایده برسد تا درنهایت ایده به 

خالقیت منجر شود. 

1.  مقصود فراستخواه، ضرورت استقالل دانشگاه برای 
رشد کیفیت علم، روزنامه شرق، 1۶ مهر 1401.

سنگیِن  باِر  عنوان  با  مصاحبه  حاجیانی،  ابراهیم    .2
 19 سدید،  فرهنگ  دانشگاه،  دوش  روی  آرمان گرائی 

اسفند 1400.

متأسفانه ما این چرخه را در دانشگاه هایمان نداریم. تنها راهکار هم این است که جایگاه 
درست را به علوم بدهیم. به عبارت دیگر دانش در پزشکی و فنی  و مهندسی است، بینش 

هم در علوم انسانی وجود دارد و برای رسیدن به خالقیت هم باید سراغ هنر برویم. 
باید دانش را در حوزه های علوم تجربی و فنی  و مهندسی اصالح کرد و بعد آن را به علوم 
انسانی بیاوریم تا به بینش تبدیل شود و درنهایت از طریق هنر به ایده پردازی برسد، اما این 

مهم را حتی شورای عالی انقالب فرهنگی هم درک نمی کند.
نمی توان یک گیاه را بدون ریشه اش رشد داد و نباید فراموش کرد که ریشه علوم پایه در علوم 
انسانی، ریشه علوم فنی در علوم پایه و ریشه علوم پزشکی در علوم فنی است، قطعًا باید 
مناسبات بین علوم را در نظر بگیریم. نباید میوه دانش را که علوم پزشکی است به جای 

ریشه آن یعنی علوم انسانی قرار دهیم.«3

4.وظایفوکارکردهاینهاددانشگاه

سؤال مهم دیگری که پیرامون دانشگاه و اثرات آن بر جامعه و حکمرانی مطرح است، پرسش 
از کارکردهاست؛ جامعه و نهاد حاکمیت، چه انتظاراتی را می توانند از نهاد علم داشته باشند؟ 
نهاد علم باید خود را برای ایفای کدام گونه از وظایف آماده کند؟ چه انتظاراتی از این نهاد، 

بیجا و گزاف است؟ 

الف(تولیدوتوزیععلم

به جرات می توان مهمترین وظیفه دانشگاه را تولید و توزیع علم دانست؛ اما سوالی که در این 
بین وجود دارد این است که دانشگاه باید علم بومی مربوط به جامعه خود را تولید کند و یا صرفا 

توزیع کننده علم جهانی باشد؟ 

یک: جهانی بودن علم

آن را متناسب با اقتضائات هرجامعه  که باید  برخی معتقدند علم امری جهانی است 
علم  درباره  می داند،  دانشگاه  مسلم  وظایف  از  را  علم  تولید  که  حاجیانی  کرد؛  یع  توز

بومی چنین می گوید: 

3. ابراهیم فیاض، تغییر هویت دانش، زیست دانشجوی امروز را تحت تأثیر قرار داده است، روزنامه فرهیختگان، 13 تیر 
 .1401

مقصود فراستخواه  		
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»نیازهای بومی وجود دارد اما علم بومی معنی خاصی ندارد. ما باید متعهد و متوجه به دانش 
جهانی باشیم و از آخرین نظریه ها در حوزه های مختلف اطالع داشته باشیم و در مرزهای 
دانش حرکت کنیم، اما با رویکرد مسئله محوری. علم جهانی مذکور مدعی حل همه مسائل 

عالم نیست، به خصوص در مسائل اجتماعی و انسانی. 
همان کسی که جایزه نوبل می گیرد، علم را با توجه به مسئله ای که با آن روبه رو بوده، تولید 
کرده است. ما باید با ایده های مترقی آشنا باشیم، راجع به آن تحقیق کنیم و در مرزهای آن 

حرکت کنیم اما متوجه مسائل بومی باشیم. 
در این صورت اگر علمی تولید بشود، هم در مرزهای دانش جهانی است و هم پاسخگوی 

نیازهای بومی.«1 
مهدی گلشنی نیز دیدگاه مشابهی را ابراز کرده است: 

»علم بومی یعنی علمی که جهانی است، ولی در خدمت مصالح ملی و بومی به کار می رود. 
در تمدن اسالمی قدیم علم را از یونان آوردند، اما با اقتضائات خودشان تطبیق دادند. علم 
غرب را باید بر طبق نیازهای بومی ویرایش کنیم و اگر بخشی از آن مخالف مصالح بومی 

بود، رها کنیم. 
حتمًا باید از علم غرب استفاده شود، اما با این رویکرد که به مرور بتوانیم به خودکفایی دست 
پیدا کنیم. مقام معظم رهبری می فرمایند که علم باید در جهت رفع نیازهای کشور قرار بگیرد 
و با نوآوری همراه باشد؛ یعنی ما باید بتوانیم در مرزهای دانش حرکت کنیم و چیزهایی را هم 
خودمان کشف کنیم که غرب برای یادگیری به ما رجوع کند. متأسفانه استفاده ما از علم 

غرب در این جهات نبوده است. 
تمدن اسالمی گذشته باید الگوی ما باشد؛ ابن هیثم نظریه نور را از بطلمیوس گرفت. ولی 
اول کتابش آورده که باید تمام گفته های بطلمیوس را بررسی و هر کدام را با استدالل قبول 

یا رد کنیم؛
 اما ما شاهد آن هستیم که کتب کفرآمیز غرب بیشتر از کتبی که مخالف با الحاد توسط 
غربی ها نوشته شده، ترجمه شده است؛ و دوباره این نشان دهنده غفلت از مسائل فرهنگی 

1. ابراهیم حاجیانی، مصاحبه با عنوان باِر سنگیِن آرمان گرائی روی دوش دانشگاه، فرهنگ سدید، 19 اسفند 1400.

و  سیاسی  مسائل  زیربنای  که  است 
اقتصادی است.«2

دو: امکان بومی سازی علم

جهانی بودن  متفکران،  از  دیگر  برخی 
بومی سازی  امکان  و  نپذیرفته  را  علم 
اما  گروه  این  می گیرند؛  پیش فرض  را  آن 

اختالف نظرهایی نیز با یکدیگر دارند:

* فرم جهانی با محتوای بومی

سید جواد میری فرم های علمی را جهانی 
تلقی کرده و معتقد است که باید محتواها و 

فکت های بومی درون آنها ریخته شود:
 »سوژه اروپایی در قرن هفدهم و هیجدهم 
جهان؛  به  نگاه کردن  به  می کند  شروع 
صورت بندی  خودش  منظر  از  را  جهان 
می کند؛ یعنی در مقام سوژگی می نشیند و 

صورت بندی می کند. 
به عنوان مثال  می آید  وقتی  اروپایی  سوژه 
گوناگونی روبرو  با فرهنگ ها و تمدن های 
می شود، گروه ها و جوامعی مثل آمازون در 
السکا زندگی  برزیل و یا اسکیموها که در آ
می کردند که در نسبت با غرب نه تمدنی 
دارند، نه لباسی دارند، نه کتابی دارند، نه 
دین خیلی پیچیده ای دارند، این سؤال 
که با چه روشی می توانیم  مطرح می شود 

این جوامع و تمدن ها را بشناسیم؟ 
این جوامع را صورت بندی کنیم؟ چگونه 
باید این جوامع ساده را بشناسیم؟به این ها 
می گفتند آدم های بومی، چون مِن اروپایی 
سوژه هستم و آن ها بومی هستند؛ یعنی 

واژه بومی دال بر ابژه شدن بود. 
بومی،  علم  است؛  این گونه  خوانشم  من 
نحوی از اراده معطوف به قدرت در پِس 
اساس  از  بومی  علم  است.  نهفته  آن 
استعماری است. ما وقتی می گوییم بومی 

مقصودمان چیست؟ 
صحبت  مصداقی  مقدار  یک  گذارید 
در  دارد  که  جامعه شناسی  مثًال  کنیم. 
ایران کار می کند با یک جامعه شناسی که 
کار می کند اساسًا هیچ تمایز و  در سوئد 

2.  مهدی گلشنی، مشکل، فرهنگ آشوب ناِک ماست، 
مصاحبه با فرهنگ سدید، 21 اسفند 1400.

ابراهیم فیاض  		
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تفاوتی در رویکرد خود به مسائل اجتماعی 
نباید داشته باشند؟ یا مثًال همان مسائلی 
مطرح  سوئدی  جامعه شناس  یک  که  را 
می کند باید عینًا یک جامعه شناس ایرانی 
هم مطرح بکند؟ و آن زیست بوم و بومش 

هیچ تأثیری بر او نمی گذارد؟ 
اتفاقًا اساس جامعه شناسی این است که 
آن  در  که  جامعه ای  مسائل  به  باید  شما 
گرفتی، توجه کنی. پس اگر که معیار  قرار 
)بوم  بگیریم  مسئله  را  علم  در  بوم پذیری 
مسئله  ما،  مسئله  اینکه  یعنی  مسائل(، 
دیگری نیست، ما دنبال مسئله خودمان 
می گردیم، به این معنا مناقشه ای در علم 

بومی نیست. 
به عنوان مثال  بگوییم  بیاییم  اگر  ولی 
درست  دیگری  ساینس  یک  می خواهیم 
کنیم که با این ساینس و علمی که در جهان 
شکل گرفته، اصًال هیچ کاری نداریم و قبول 
نداریم و »سکوالر« می دانیم؛ و بعد بخواهیم 
مسائل  بر  ناظر  که  کنیم  درست  علمی 
اسالمی و دینی و مذهبی و فقهی خودمان 
باشد؛اینجا جایی است که اتفاقًا چون ما 
در قله علم قرار نگرفتیم، ما تولیدکننده علم 
جهان نیستیم، روحانیت و علمای تشیع و 

تسنن در قله علم قرار نگرفته اند، در یک حوزه ای به نام فقه و اصول و حکمت و فلسفه اسالمی 
دارای یک صورت بندی از جهان هستند. 

… هیچ چیزی؛ ما فقط  که امروز در جهان داریم، مثًال فیزیک و شیمی و ولی آن چیزی 
مصرف کننده این علم هستیم. هنوز نتوانسته ایم یک صورت بندی بکنیم که به عنوان مثال 
بگوییم جهان نیوتونی یا فیزیک هایزنبرگ را درک کردیم، این را به این دلیل قبول نداریم، حاال 
یک فیزیک دیگری از جهان می خواهیم خلق کنیم؛ ما چنین چیزی نداریم. ما کامًال ذیل 

این علم جهانی قرار گرفتیم. این را باید توجه کنیم.«1

* تولید فرم و محتوای بومی

احمد رهدار چنین تبیین و استدالل می کند:
»به اعتقاد من علم بومی به معنای مصطلح رایج، در فضای َته استعمار تولد پیدا کرده؛ اما 
م مدرن تولد 

َ
یک فرصت است. من معتقد هستم که علم بومی در وضعیت احتضار عال

پیدا کرده؛ در آغاز نیمه دوم قرن بیست، زمانی که الگوهای متفاوت فردگرایی و جمع گرایی 
جوامع مدرن پاسخی نداد؛ مسئله بومی سازی امروزه یک مقبولیت جهانی دارد. 

آفریقایی می خواهد که متناسب با بوم خود معرفتش را شکل دهد؛ آنی که در جنوب شرق 
 … ؛ اروپایی هم همین کار را می کند؛ در شبه قاره هند هم همین طور و آسیا است همین طور

دلیلش این است که بومی سازی شرط زمان مندی انسان است. 
خوِد  که  می گویند  هم  جدی تر  که  پست مدرن ها  است،  زمان مندی  موجود  یک  انسان 
حقیقت بومی سازی شده است. از طرف دیگر یکی از وجوه تمایز آموزه های ادیان وحیانی 
همین است که جهانی هستند. لسان قوم یعنی در یک جغرافیایی تا زمانی که مردم دارند با 

یک زبان گفت وگو می کنند، یک فرهنگ را دارند شکل می دهند. 
خوِد بومی سازی یک مسئله غیرایدئولوژیکی است، برای همین عرض کردم در آفریقا، جنوب 
شرق آسیا و… هست اما این کلمه بوم در محیط من و این جغرافیا احتماًال خیلی نزدیک 

می شود با دین من.«2

* دیالکتیک جهان و بوم

، خسرو باقری با طرح یک دوراهی درباره کارکرد دانشگاه، بومی شدن دانشگاه  در تحلیلی دیگر
را که یک سوی این دوراهی است، این گونه شرح می دهد: 

»در بومی کردن گاهی اوقات خیلی سطحی  نگاه کرده ایم و گفته ایم مقصود این است که 
و  اساتید  پوشیدن  لباس  وضع  مثًال  باشد،  دانشکده یمان  در  اسالمی  آداب ورسوم  باید 
کرد؛ یعنی یک نوع شکل دهی به افراد  دانشجویان؛ این نوع الزام حالت شکل دهی پیدا 
که معموًال هم با یک نوع مقاومت روبرو می شود؛ مقاومت آشکار و یا مقاومت پنهان؛ یعنی 
حتی اگر افراد تن می دهند، اما دل نمی دهند و این خود یک نوع مقاومت باطنی است 

 ، ، مناظره با احمد رهدار در برنامه زاویه، متن در انصاف نیوز 1.  سید جواد میری، نسبت ایده  علم بومی و اندیشه  استعمار
3 مهر 1399.

 ، ، مناظره با سیدجواد میری در برنامه زاویه، متن در انصاف نیوز ، نسبت ایده علم بومی و اندیشه  استعمار 2. احمد رهدار
3 مهر 1399.

مهدی گلشنی  		

که امروز در جهان داریم، مثًال فیزیک و شیمی و… هیچ چیزی؛ ما فقط   آن چیزی 
که  بکنیم  صورت بندی  یک  نتوانسته ایم  هنوز  هستیم.  علم  این  مصرف کننده 
به عنوان مثال بگوییم جهان نیوتونی یا فیزیک هایزنبرگ را درک کردیم، این را به این 
دلیل قبول نداریم، حاال یک فیزیک دیگری از جهان می خواهیم خلق کنیم؛ ما چنین 

چیزی نداریم. ما کامًال ذیل این علم جهانی قرار گرفتیم. این را باید توجه کنیم.
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و درهرحال نشان می دهد که این کار موفقیت آمیزی نیست.  اما وقتی بومی کردن شکل 
علمی تری به خود می گیرد و از این حالت ظاهری فاصله می گیرد و می خواهد به دانش توجه 
کند و بگوید باید دانش، اسالمی شود و نه این که به ظواهر توجه کنیم، این خود یک توجه 

مناسبی بوده است؛ 
اگر ما بگوییم بومی کردن دانشگاه یعنی پاسخ سؤاالت علمی را در متون دینی موجود فرض 
کنیم و آن ها را جستجو کرده، استخراج کنیم و در اختیار بگذاریم؛ دو اشکال ایجاد می کند: 
اوًال این که برداشت های ما می تواند غلط باشد، ثانیًا دانشگاه را از محتوای تحقیقی خود 
تهی می کند و حتی می تواند به جزمیت های خطرناک نیز منجر شود.  مثًال اگر محققی 
بیاید و چیزی پیدا کند و یافته اش با دین متفاوت شود، آن موقع باید ببینیم تصمیم بین 

آنچه اسالم و این محقق می گوید چیست. 
این ها مسائلی است که بارها تجربه شده و متأسفانه هنوز این اندیشه در جامعه ما زیاد است. 
ما باید میان علم و فرهنگ رابطه دقیق را پیدا کنیم و آنچه را که از آن به عنوان دانشگاه اسالمی 

یاد می کنیم بتوانیم در این رابطه درست تعریف کنیم.
این طور نیست که ما فکر کنیم علم آبجکتیو است؛ به این معنا که هیچ گونه وابستگی 
جمع آوری  و  مشاهده  دانشمند  یعنی  دارد؛  سروکار  فکت ها  با  فقط  و  ندارد  فرهنگی 

می کند و تبدیل می شود به علم. 
این یک طرف داستان است و طرف دیگرش نیز ممکن است این باشد که ما بگوییم 
علم کًال فرهنگی است و شاید آن تعریف بومی کردن دانشگاه نیز همین نوع نگاه را در 

بطن خود دارد. 
واقعیت امر این است که رابطه علم و فرهنگ در یک نقاط میانی در این طیف قرار دارد؛ 
یعنی نه چنان است که علم کاری با فرهنگ نداشته باشد و فقط و فقط با مشاهدات 

سروکار داشته باشد و نه چنین است که فرهنگ محض باشد. 
بنابراین ما باید هم تصورمان را از علم درست کنیم هم تصورمان را از فرهنگ درست کنیم 
. به این ترتیب این یکی از آن ویژگی هایی است که می تواند راه مناسب  و هم از رابطه این دو

دانشگاه را برایمان مشخص کند.«1

ب(توسعهوکارآفرینی

یکی از کارکردهای متصور از دانشگاه که در تحلیل های متفکران خود را نمایان کرده است، بحث از 
توسعه و کارآفرینی دانشگاه است که طرفداران و مخالفانی دارد؛ وحید احمدی در حمایت از این 

ایده، چنین می گوید: 
دانشگاه  که  بوده  این  گرفت،  شکل  آن  اساس  بر  دانشگاه ها  که  قبلی  کالن  »تفکر 
اما سیر تحولی در  توانمند است،  انسان های  تربیت  و  برای توسعه دانش  یک مرکزی 
دانشگاه های غرب به این نحو بوده که توسعه با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور پیوند 
برای  اصلی  محور  نیست.  دانشگاه  درنظرگرفتن  بدون  توسعه  نظام  درواقع  می خورد. 

، دانشگاه است. توسعه پایدار

1. خسرو باقری، راه دانشگاه و مسئله بومی سازی علوم دانشگاهی، فرهنگ سدید، 21 مهر 1401.

توسعه  درنظرگفتن  با  و  فرآیند  این  در 
دانش  مرزهای  درنوردیدن  صرف   ، پایدار
 ، ک نخواهد بود. با نگاه توسعه پایدار مال
توسعه،  فرآیند  در  اثرگذار  رکنی  دانشگاه 
بین الملل،  روابط  جامعه،  مدیریت 
اقتصاد و اشتغال است. دانشگاه هم باید 
و هم  باشد  اثرگذار  که  بپروراند  را  انسانی 
جهت گیری اش اثرگذار در جامعه باشد. با 
این نوع تفکر شاهد شکل گیری نسل های 
دانشگاهی هستیم مثل دانشگاه نسل اول 
که صرفًا دانشگاهی است که مبنایش بر 

تربیت، آموزش و تربیت دانشمند است. 
که مبنایش عالوه بر  دانشگاه نسل دوم 
آموزش بر پژوهش است. دانشگاه نسل 
توسعه یافته  جوامع  در  اخیرًا  که  سوم 
مطرح است همان دانشگاه های مبتنی 
ی است؛  کارآفرینی، خالقیت و نوآور بر 
البته دانشگاه کارآفرین در جوامع غربی 
اما  است  مخالفینی  و  موافقین  دارای 

باعث افت علمی نشده. 
برخی ها در ایران فکر می کنند که معنای 
است  این  آن  سمت  به  رفتن  و  تجارت 
تجاری  بنگاه  به  تبدیل  دانشگاه  که 
که  شود؛ حال آنکه منظور ما این نیست 

رابطه علم و فرهنگ در یک نقاط میانی در این طیف قرار دارد؛ یعنی نه چنان است 
که علم کاری با فرهنگ نداشته باشد و فقط و فقط با مشاهدات سروکار داشته 
باشد و نه چنین است که فرهنگ محض باشد. بنابراین ما باید هم تصورمان را 
از علم درست کنیم هم تصورمان را از فرهنگ درست کنیم و هم از رابطه این دو. 

احمد رهدار  		

صد
ا ر

 ار
گ گ
ل 
 او
ر

خ
ب

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ر  
آذ

 / 
45

ره 
ما

ش

29



دانشگاه به یک مرکز تجاری تبدیل بشود 
و استاد، تاجر شود؛ بلکه به این معناست 
خالقیت  بر  مبتنی  مرکزی  دانشگاه  که 
مسئله اش،  صرفًا  و  بشود  نوآوری  و 
از رفتن  آموزش نباشد و مبنای دانشجو 
بلکه  نباشد  یادگیری  صرفًا  دانشگاه  به 
اثربخشی در جامعه یک رکن اساسی این 

نوع دانشگاه خواهد بود. 
ابتدای  در  را  اول  نسل  دانشگاه های  ما 
از  بعد  سال   15-10 داشتیم.  انقالب 
انقالب که دوره های تحصیالت تکمیلی 
شد  راه اندازی  دکتری  مقطع  شد،  ایجاد 
دانشگاه ها  دوم  نسل  وارد  کم کم   ... و
که تمام  شدیم البته منظورم این نیست 
وارد  ولی  دادند  فرم  تغییر  دانشگاه ها 

فضای نسل دوم شدیم. 
ظرفیت های  داشتن  دلیل  به  هم  اخیرًا 
 ، بسیار و  خوب  اساتید  داشتن  باال، 
محققین  و  تحقیقات  مقاالت،  داشتن 
پژوهشگاه  آزمایشگاه،  داشتن  خوب، 
کارآفرینی شده ایم.  وارد مسیر  ...کم کم  و
از پروژه های اقتصاد مقاومتی  اآلن یکی 
تحقق  برای  برنامه ریزی  علوم،  وزارت 

دانشگاه کارآفرین است.«1
نزدیک  اظهارنظری  در  میری  جواد  سید 
که نسخه اخیر  کارآفرین  ایده دانشگاه  به 
است،  جهان  در  دانشگاه  صورت بندی 

چنین می گوید: 
چه  اساس  بر  دانشگاه  پرسید،  »باید 
مبنایی در دوران معاصر در جهان ایرانی 
چیزی  باید  چرا  و  است؟  گرفته  شکل 
این  باشد؟  داشته  وجود  دانشگاه  نام  به 
که  پرسش اساسی ما را به این می رساند 
مسئله تجدد و یا مسئله مدرنیته را چگونه 
فهم کنیم. اگر سیستم سنتی می توانست 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه 
داشته باشد و آن را دچار تغییر و تحوالت 

کند، چه نیازی به دانشگاه بود؟  
یکی از بزرگ ترین و محوری ترین کارهای 
دانشگاه آن است که ما را با عالم معاصر 

1.  وحید احمدی، موانع اثرگذاری دانشگاه در جامعه، 
خبرگزاری ایسنا، 25 مهر 139۶.

هم افق کند. ما باید از درون تجربه زیست معاصرتی خودمان با جهان مدرن تلفیقی ایجاد 
کنیم و از درون این تلفیق، چیزی حاصل خواهد شد که ما به آن مفهوم مدرنیته های متکثر 

یعنی مدرنیته ای که در جهان ایرانی رقم می خورد می گوییم. 
مطمئنًا این تجدد با مدرنیته در انگلستان متفاوت است ولی مشترکاتی هم دارد چون 
اساسًا موتور متحرکه تغییر و تحوالت، انسان است و انسان به مثابه یک موجود جهان شمول، 
همان گونه وجوه محلی دارد، وجوهی جهان شمول هم دارد؛ انسان می تواند در آن وجوه 

جهان شمول، از تجربیات همدیگر استفاده کند. 
این نکته ای است که ما اگر یک مقداری به آن توجه کنیم آن موقع می توانیم بگویم که اساسًا 
ما از دانشگاه چه انتظاری باید داشته باشیم. دانشگاه ما را باید به کجا ببرد و یا دانشگاه 

ایرانی چه نوع دانشگاهی است؟«2
ایده  این  با  و  نمی داند  کارآفرینی  را  دانشگاه  رسالت  باقری  خسرو  نگاه،  این  مقابل  در 

همراهی نمی کند: 
»واقعًا سؤال این است که یعنی چه که کار دانشگاه کارآفرینی باشد؟ بله کار الزم است و آدم 
باید کار داشته باشد که بتواند زندگی کند؛ اما این کف نیازهای ماست نه سقف نیازهای 
ما. ما می خواهیم عنوانی سردر دانشگاه بزنیم و آن باید فاخر باشد و نشان دهنده روح این 
؛ آیا روح دانشگاه ما کارآفرینی باید باشد؟ یعنی ما افرادی را آماده کنیم که بتوانند بروند و  کار

شغل داشته باشند؟ این خیلی سطح نازلی است و چه افتخاری در آن است؟
 کار و شغل حداقل نیاز آدم هاست و باید هم فراهم باشد، ولی دانشگاه نمی تواند این را 
تاج سر خود کند. البته ما متأسفانه یک اشکاالتی در شکل دهی دانشگاهمان داشته ایم و 
یکی از اشتباهات ما این بوده و هست که همه را وارد دانشگاه می کنیم. تمام دانش آموزان 
چشمشان به دانشگاه دوخته شده، وقتی همه را به اینجا بیاورید خب این همه چطور 
می خواهند کار پیدا کنند؟ درصورتی که دانشگاه یکی از ابعاد جامعه است و در جامعه 

ابعاد دیگری نیز وجود دارد. 
آن آموزش عمومی که به افراد در دبیرستان می دهند برای همه الزم است و بعد باید دنبال 
، کاسبی، مکانیک و یا هرچه که هست، بروند. وقتی ما  برنامه مورد عالقه خودشان مثًال هنر
این بزرگراه را ایجاد کردیم و همه را در دانشگاه ریختیم، مشکل ایجاد می کند. بعد بیاییم 

بگوییم کارآفرینی مهم است. این یک طرف قضیه است. 
از طرف دیگر باید ببینیم که رسالت دانشگاه واقعًا چیست؟ اگر رسالت دانشگاه را در حد 

2.  سیدجوادمیری، استقالل دانشگاه، شرط تأثیرگذاری آن است، خبرگزاری ایکنا، 7 بهمن 1397.

وحید احمدی  		امیرحسین نوبهار  		
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پیداکردن شغل پایین بیاوریم این خیلی سطح نازلی است. دوباره برگردیم به عالیق علم 
و ببینیم علم قرار است برای انسان چه کاری انجام دهد؟ آیا قرار است فقط شغل دهد؟ 

این یک چیزی است که حتی کسانی که بحث بازاری کردن دانش را مطرح کردند، خودشان 
هم بعضًا هشدارهایی دراین باره داده اند.«1

اینگونه  کار و میدان عمل  بازار  با  ارتباط علوم دانشگاهی  نیز در مورد  نعمت اهلل فاضلی 
می نویسد:

ید و سراغ »مشکالت  کنار بگذار را  که »بحث نظری«  »مکرر در مکرر یادآور می شوند 
گفتمان  کلیدی  کلمات  این ها  باشید.  »مرد میدان«  و  « بدهید  »راهکار بروید،  مردم« 
عامه پسند و هژمونیک شده ای است که نه تنها مطبوعات، بلکه دانشگاهیان بسیاری 

به صورت کلیشه ای نخ نما شده گاه و بی گاه آن ها را فریاد می زنند. 
« است. عمل گرایی کور را در مقابل و  ریشه این شیوه اندیشیدن، »گفتمان عمل گرایی کور
متمایز از »عمل گرایی« یا پراگماتیسم می دانم. پراگماتیسم بنیان فلسفی و معرفتی دقیقی 
، چالرز پیرس و ریچارد رورتی و متفکران دیگر  دارد و اندیشمندان بزرگ مانند ویلیام جیمز

آن را تبیین و تشریح کرده اند.
پراگماتیسم باور ندارد که حقیقت وجود دارد و وظیفه علم را با توجه به پیامدها و نتایج و 
دستاوردهای آن می سنجد. درخت علم را از میوه اش می شناسد و بر این اساس مبانی فلسفی 
و معرفت شناختی بزرگی تدارک دیده است؛ مبانی که امکان پرورش درخت علم و میوه های 
رسیده و قابل استفاده آن را فراهم می سازد. پراگماتیسم، فلسفه و معرفت شناسی »علِم رسیده« 
، توجهی به  ، میوه اش »علم نارس« است؛ عمل گرایی کور است. درحالی که عمل گرایی کور

فهم پدیده ها و چیستی و چگونگی و چرایی آن ها ندارد. 
این کار را اتالف سرمایه و وقت می داند و می خواهد در کم ترین زمان ممکن و بدون فوت 
وقت، با دم دست ترین مفاهیم و زبان موجود، دانشی برای مداخله در واقعیت و جهان و 
، کور است، زیرا ظرفیت مواجهه انتقادی با خود، با دانش و با  چیزها بسازد. عمل گرایی کور

جامعه را ندارد.
، عمل کردن را به همان معنای »شعور متعارف« می فهمد و اعتنایی به  عمل گرایی کور
فهم علمی از اقدام و عمل ندارد. مواجهه با عمل گرایی کور نیازمند توسعه خرد نظری و 

نقاد است. 
تا »ِخرد« و »اندیشه ورزی نظری« در ایران پا نگیرد و توسعه نیابد، دانشگاه در ایران همچنان 
پادرهوا خواهد ماند و »توسعه علمی« نیز بسان فانتزی برای خیال بافی های بی پایان در 

گفتارها و گفتمان های عمومی و دانشگاهی پربسامد تکرار خواهد شد«.2

ج(ترویجروحیهانتقادی

است؛  جامعه  در  انتقادی  روحیه  ترویج  شده،  بیان  دانشگاه  برای  که  دیگری  کارکرد 
نعمت اهلل فاضلی اینگونه می نویسد:

1.  خسرو باقری، راه دانشگاه و مسئله بومی سازی علوم دانشگاهی، فرهنگ سدید، 21 مهر 1401.
2. نعمت اهلل فاضلی، علم نارس، کانال تلگرامی نعمت اهلل فاضلی، 17 مرداد 1401.

چیزی  عالی،  آموزش  حرفه  و  »رسالت 
که مفهوم »عالی« در این سیستم را معنا 
عبارت  در  »عالی«  است.  نقد  می دهد، 
تحصیلی  باالتر  مرتبه  عالی«،  »آموزش 
نیست؛ بلکه »کیفیت ویژه ای« از یادگیری 
برونداد  است.  پرورده شدن  و  بالیدن  و 
دانشگاه سه چیز است: فرد دانش آموخته؛ 
اندیشه علمی؛ و شکل دادن جامعه. نقد، 
مقوله هاست.  این  سه  هر  اصلی  هسته 
کادمیک«  هدف دانشگاه تربیت »انسان آ
انسان  وجودی  مؤلفه  مهم ترین  و  است 

کادمیک »تفکر انتقادی« است.  آ
تفکر انتقادی، فرایندی است که فرد طی 
آن مهارت »انتقادی اندیشیدن« را در دوره 
تحصیل مدرسه ای و دانشگاهی به دست 
جمعی«  »پدیده ای  جریان  این  می آورد؛ 
ایجاد »هویت جمعی« می کند. و  است 
بنابراین کل نهاد آموزش عالی، سه رسالت 
انتقادی بر عهده دارد: »نقد دانش«، »نقد 
خود« و »نقد جامعه« ای که ما در آن قرار 
گرفته و زندگی می کنیم. نقد در رشته های 
با  مقایسه  در  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
سایر علوم اهمیت بیشتری دارد؛ هرچند 
همه رشته ها و دانش ها رسالت نقد را در 

ذات خود دارند«3

د(مهارتافزاییوبصیرتبخشی

کارکرد دانشگاه، برخی  برخی نیز در تبیین 
کرده اند؛  سلب  نهاد  این  از  را  کارویژه ها 

سعید نریمان دراین باره می گوید: 
»کارکردی به عنوان تربیت نخبه سیاسی به 
شکل عام وظیفه دانشگاه نیست. ممکن 
در  خاصی  دانشگاه  که  شود  گفته  است 
مأموریت  آلمان  و  آمریکا  چین،  فرانسه، 
آن ها  اما  دارد،  سیاسی  نخبه  تربیت 
خارج  یا  پیرادانشگاهی  نهادهای  ترکیب 
نظام  به  متعلق  که  می باشند  دانشگاه  از 
خروجی  است  ممکن  هستند.  سیاسی 
حل  را  مسئله  که  باشند  افرادی  دانشگاه 
می کنند، اما آن فرد خروجی است نه حل 
مسئله. کارکرد اصلی دانشگاه این است که 

، کانال تلگرامی نعمت اهلل  3.  نعمت اهلل فاضلی، گره کور
فاضلی، 1۶ شهریور 1401.

کف  این  اما  کند؛  زندگی  بتواند  که  باشد  داشته  کار  باید  آدم  و  است  الزم  کار 
نیازهای ماست نه سقف نیازهای ما. ما می خواهیم عنوانی سردر دانشگاه بزنیم و 
؛ آیا روح دانشگاه ما کارآفرینی باید  آن باید فاخر باشد و نشان دهنده روح این کار
که بتوانند بروند و شغل داشته باشند؟ این  کنیم  آماده  باشد؟ یعنی ما افرادی را 

خیلی سطح نازلی است و چه افتخاری در آن است؟
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تعدادی از افراد را آموزش می دهد تا با ایجاد 
که  ملکه اجتهاد در متعلمان برای زمانی 
وارد جامعه می شوند، بتوانند مسائل را حل 
کنند. پس وظیفه دانشگاه تربیت دولتمرد 
و حل مسائل واقعی جامعه نیست بلکه 
در بهترین حالت مهارت افزایی می کند و 
که  بینش و بصیرتی به شخص می دهد 

جامعه پذیری فرد باال برود. 
حتی اگر فردی در رشته های مهندسی هم 
، یک دوره شش ماهه  کار برای پیداکردن 
مهارتی کامپیوتر را ببیند بهتر است یا وارد 
رشته علوم کامپیوتر شود؟! یعنی بسیاری 
می بینیم  ما  که  نهادهایی  و  رشته ها  از 
دانش  و  سیاسی  اجتماعی،  کارکردهای 

بصیرتی ندارد. 
در پایان فقط رشته های پزشکی، حقوق و 
روانشناسی باقی می مانند. چه کسی گفته 
کند؟ این  دانشگاه باید سیاست گذاری 
نهادهای  فاقد  چون  ما  است.  بی معنی 
سیاسی و عمومی مثل نظام های حزبی و 
تشکل ها هستیم و امکان رشد و ارتقا افراد 
را در خارج از دانشگاه بی معنی کرده ایم، 
این وظیفه را به گردن دانشگاه انداخته ایم 

و از آن انتظار بی جا داریم.«1

5.آسیبشناسیتعاملدانشگاه
وجامعه

در حوزه  که  از مهم ترین محورهایی  یکی 
تعامل نهاد علم و نهاد جامعه و سیاست 
قابل بررسی و پژوهش است، آسیب شناسی 
نهادهاست؛  این  میان  موجود  ارتباط 
تحلیل های ارائه شده توسط متفکران، در دو 

بخش قابل ارائه هستند:

الف(وجودآسیبدرخوددانشگاه

درسدد  آنگاه که  متفکران،  از  بسیاری 
کمین کرده  آسیب های  شناسایی و معرفی 
دانشگاه،  خود  برآمده اند،  علم  نهاد  برای 
را  نهادها  دیگر  با  آن  ارتباط  از  صرف نظر 

قصد کرده اند:

1.  سعید نریمان، نشست با عنوان جایگاه دانشگاه در 
حکمرانی و تولید علم، وب سایت فرهنگ سدید، 18 

اسفند 1400.

یک: ساختارزدگی دانشگاه

سعید نریمان معتقد است: 
»دو اتفاق دیگر به واسطه توسعه بیش ازحد نهاد دانشگاه در ایران در حال رخ دادن است، 
یکی این است که دانشگاه مدرسه شده است. به هرحال نظام آموزش عمومی با آموزش 
عالی باید تفاوت هایی داشته باشد که این تفاوت ها از بین رفته است؛ یعنی ضرورت اینکه 
انسان باید تحصیالت تکمیلی داشته باشد مشخص نیست و تحصیالت تکمیلی و اخذ 
مدرک تحصیلی برای کسب منزلت اجتماعی و مواردی از این قبیل رخ می دهد و این 

است که دانشگاه ها سراسر مدرسه می شود. 
در این صورت کارکرد دانشگاه از دست می رود، یعنی حتی مهندسین تکنیکال هم دیگر آن 
مهارت های الزم را ندارند. مورد دوم آفت کارمندشدن اساتید است. یکی از مهم ترین مؤلفه های 
دانشگاه روحیه استادی با رویکرد رهایی بخشی و حربودن است. روحیه کارمندشدن اساتید 
که خروجی این دو مورد، تهی شدن  به خودی خود باعث از بین رفتن نهاد دانایی می شود؛ 

دانشگاه از عملکرد خود است.«2

دو: ازخود بیگانگی دانشگاهیان

نعمت اهلل فاضلی که نوشته های مفصلی درباره دانشگاه و آسیب شناسی آن دارد، در یادداشتی 
تحت عنوان »تراژدی پنهان« که البته خالی از سیاه نمایی نیست، چنین می نویسد: 

که  کسی  است.  حرفه ای  نقش  ایفای  الزمه  فکری،  کار  در  عمیق  عاطفی  »درگیری 
اندیشیدن، خواندن و نوشتن، هستی و طرح واره های شناختی اوست به چنین حالتی 
دچار می شود. »قهرمانان دانشگاهی« هم همین طورند. لوییس کوزر در کتاب »زندگی 
از درگیری های عاطفی عمیق  روایت هایی شگفت  بزرگان جامعه شناسی«  اندیشه  و 
دورکیم،  امیل  مارکس،  کارل  پارک،  ازرا  رابرت  از  روایت هایی  می آورد،  جامعه شناسان 
کس وبر و دیگران. قصه این است که الزمه اندیشیدن خالق،  یمل، ما جورج هربرتمید، ز

درگیری همه جانبه وجود است. 

2.  همان.
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اندیشیدن صرفًا فعالیتی شناختی نیست، بلکه سرشار از شوق و انگیزه و هیجان است. 
این انرژی عاطفی نباشد، کار فکری، منبع تغذیه اش را از دست می دهد و فرد با »خود« و 
»حرفه خود« و »هویت خود« بیگانه می شود. دانشگاهیان امروزه عمومًا همین حال را دارند؛ 

نتوانسته اند رشته تحصیلی خود را از آِن خود کنند. 
توانایی متناسب سازی رشته با ظرفیت های وجودی، موقعیت روحی و روانی و زندگی 
کالس  در  عاطفی.  و  درونی  غریبگی  غریبه اند؛  و  بیگانه  ندارند؛  را  خود  شخصیت  و 
درس حاضرند، تدریس می کنند، مدرک می گیرند و از این راه ها با دانش و دانشگاه پیوند 
می خورند و می خوریم؛ و وانمود می کنیم که با دانش و رشته تحصیلی ارتباط برقرار کرده ایم 

و از آن بیگانه نیستیم. 
که برای مخفی نگه داشتن این بیگانگی آموزشی-تحصیلی وجود  میل پنهان عمیقی 
دارد، بیانگر تراژدی دانشگاه است. نمی دانیم چرا و چگونه سر از فضای آموزشی دانشگاه 
درآورده ایم؛ نمی دانیم چه کسی ما را اینجا آورده و قرار است تا چه زمانی بمانیم؟! چه کاری 
باید انجام دهیم و تکلیف چیست؟ دانشجویان این سخن ها را معموًال در جمع های 

خصوصی با هم نجوا می کنند. 
گاهانه انتخاب نکرده ایم؛  تراژدی دانشگاه، بازی کردن با نقش هایی است که بسیاری از ما آ

رشته و دانشگاه را انتخاب نکرده ایم و محکوم شده ایم تا آن نقش را بازی کنیم. 
نتیجه این بازی شوم، »زندگی گسسته« است؛ زندگی که دلت جای دیگر و محکوم به 
اینجا ماندن شده ای؛ و فاجعه بارتر اینکه محکوم به ارائه تصویری فرهیخته و اهل فکر 

و دانشگاهی هستی.«1

سه: عدم وجود آزادی عمل

عماد افروغ در کتاب »ارزیابی انتقادی دانش در ایران« اینگونه می نویسد: 
»ما باید سه عرصه را از یکدیگر جدا کنیم: عرصه زیست جهان )حوزه خصوصی(، عرصه 
عمومی، عرصه دانشگاه. عرصه دانشگاه در ایران حداقل یک عرصه دانش رسمی، اداری و 

حکومتی است. این حوزه، عرصه ای سرد است. 

1.  نعمت اهلل فاضلی، تراژدی پنهان، کانال تلگرامی نعمت اهلل فاضلی، 27 شهریور 1401

جهان  به  سرد  جهان  این  بخواهیم  اگر 
داغ )عرصه عمومی و خصوصی( متصل 
شود، اگر بخواهیم دانشگاه به جهان داغ 
پیوند بخورد، باید به دانشگاه آزادی داد. 
نهادهای  وجود  با  ما  دانشگاه های  در 
و  نظامی  اطالعاتی،  نظارتی،  مختلف 
ایدئولوژیک، کسی جرئت طرح مشکالت 
دانشگاه  داخل  در  را  عمومی  حوزه های 
ندارد. در چنین شرایطی چگونه می توان 

انتظار داشت تا دانشگاه کارآمد باشد؟

چهار: فقدان ساحت زیبایی شناختی

دیگر  یادداشتی  در  فاضلی  نعمت اهلل 
می پندارد  ناجالب  امری  را  دانشگاه  نهاد 
ساحت  فقدان  حاصل  حالت،  این  که 

زیبایی شناسی در این نهاد است: 
»دانشگاه و علم جدید را امروزه ما در پرتو 
»پارادایم  آن  به  که  فهمیده ایم  پارادایمی 
پوزیتیویسم خام« که مربوط به قرن نوزدهم 
است، می گویند. علم تبدیل شد به یک 
چیزی که هیچ نسبتی با ارزش ها، انسان ها، 

زبان، هنرها، ادبیات و امر زیبا ندارد. 
دانش،  زیبایی شناسی زدایی کردن  این 
دیوار بلندی بین انسان و دانش و یادگیری 
کتابی است بنام »منطق  ایجاد می کند. 
آقای  که  انسانی«  علوم  در  اکتشافات 
چاپ  به   1977 در  را  آن  براون«  »ریچارد 

رسانده است. 
منطق  که  می گوید  کتاب  این  در  او 
خالقیت، اکتشافات و اندیشیدن به ویژه 
در حوزه جامعه، تاریخ، فرهنگ و انسان، 

منطق زیبایی شناسی است. 
یادگیری  زمانی  که  است  معتقد  او 
به  می توانیم  ما  و  می افتد  اتفاق 
پیدا  دست  خالقیت  و  اکتشافات 
باشیم؛  داشته  زیبایی شناسی  که  کنیم 
داشته   » »چشم انداز بهتر  عبارت  به  یا 
خطا  یک  دچار  دانشگاه  در  ما  باشیم. 
تحقیق  روش  که  کردیم  گمان  و  شدیم 
می تواند جای منطق زیبایی شناختی و 

چشم انداز را بگیرد. 
از  نمی توان  عالم  در  کشف  برای 
کرد. روش شناسی  روش شناسی استفاده 
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که دنیا را  قادر نیست به ما ابزاری بدهد 
کشف کنیم. اتفاقًا روش شناسی به بازتولید 
می پردازد.  بدیهی  و  تثبیت شده  دانش 
متأسفانه در دانشگاه ها به ما یاد نمی دهند 
که یادگیری مستلزم حساسیت به زبان، 

ادبیات، هنر و زیبایی شناسی است. 
این قاعده تنها مختص علوم انسانی نبوده 
و حتی علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی 
و ... را نیز شامل می شود. منطق اکتشافات 
در دنیای علم، داستان، روایت، استعاره، 

کنایه و تمثیل است. 
دانشگاه ما جالب نیست به خاطر اینکه 
استاد و دانشجوی ما خودشان می فهمند 
نمی فهمند؛  می گویند،  که  را  آنچه  که 
و  نمی برد  لذت  دانشگاه  و  درس  از  لذا 
ارتباط  یک  نمی تواند  و  ندارد  هم  شوقی 
برده  مالل  دائمًا  و  کند  برقرار  وجودی 
خواهد  خسته کننده  برایش  محیط  و 
و  مفرح  برنامه های  خوش گذرانی،  شد. 
و  نیست  زیبایی شناسی  سرگرم کننده 

سبب جالب شدن دانشگاه نمی شود.«1

پنج: عقب ماندگی از تغییرات اجتماعی

ابراهیم فیاض، بحثی تفصیلی پیرامون این 
آسیب ها مطرح می کند: 

کرده اما  »امروز دیگر هویت دانش تغییر 
ما هنوز متوجه این مسئله نشده ایم. وقتی 
هویت دانش تغییر کند، هویت دانشگاه و 
بالطبع ساختار آموزش  و پژوهش هم دچار 

تغییر می شود. 
علت آن هم رشد تکنولوژی است، یعنی 
وقتی تکنولوژی وارد عرصه علوم اجتماعی 
شده، اتفاقات قابل توجهی رخ داده است 
ما  استان  هر  در  می بینیم  به طوری که 
ده ها شبکه خبری وجود دارد و تبلیغات 
مختلفی هم در این حوزه صورت می گیرد، 
یعنی دیگر دوره ای که می توانستیم از تهران 
، تصمیمی را برای کل کشور  به عنوان مرکز

بگیریم، گذشته است. 

1. نعمت اهلل فاضلی، دانشگاه ایرانی و فقدان امر جالب 
در گفتار نعمت اهلل فاضلی/ بخش دوم؛ دانشگاِه ایرانی، 
آزاد یا منجمد؟، وب سایت فرهنگ سدید؛ پنجشنبه 01 

دی 1401.

مؤلفه دیگر اینکه امروز آخرین مباحث علمی روز را می توان در فضای مجازی پیدا کرد و 
دنیا به واسطه همین تکنولوژی لحظه به لحظه تغییر می کند. در این وضعیت سبک زندگی 
، وقتی تکنولوژی وارد زندگی افراد می شود، خواه ناخواه  هم عوض شده است. به عبارت دیگر

سبک زندگی را تغییر می دهد. 
کنید؛ به دلیل رشد همین فضای ارتباطاتی همه مباحث در دسترس قرار  امروز نگاه 
از بین رفته  کارکردهای مختلف تشکل های دانشجویی  دارد و به همین دلیل برخی 
است. یکی از مظاهر این عقب ماندگی، استفاده از همان شیوه های قدیمی آموزش در 

دانشگاه های ماست. 
بگذراند،  را  درسی  واحد   140 کارشناسی  مقطع  در  باید  دانشجو  امروز  کنید  نگاه 
درحالی که این تعداد در بهترین دانشگاه های دنیا 30 واحد است و مابقی را خود 
کشور ما برعکس است،  دانشجو باید بخواند و در تعامل با اساتید فرابگیرد، اما در 
یعنی همان اندازه که ورود به دانشگاه کار سختی است، خروج از آن به آسانی انجام 

می شود.« 2 

شش: فراموشی اهداف اصلی و راهبردی

مهدی گلشنی، نقایص و آسیب های نهاد علم را چنین برمی شمارد: 
نیست.  روشن  ما  دانشگاهی  دانشجوی  تا  دبستانی  دانش آموز  برای  تحصیل  »هدف 
 العلِم َمعرفُه الَجّبار و 

ُ
که: »أّول درصورتی که قدمای ما در کتب آموزشی خود می خواندند 

آخُر العلِم َتفویُض األمر الیه«. هدف روشن بود؛ شناخت خدای متعال و ُصنع الهی. من به 
کّرات در سیستم آموزشی، از دبستان تا دانشگاه، مشاهده کردم که هدف فراگیران از کسب 
علم جز رسیدن به منافع مادی نیست.  علم به صورت دّکانی برای ثروت و مقام شخصی 
درآمده است. درصورتی که قبًال این طور نبود. من مخالف منافع مادی نیستم، باید درآمد 
ه«؛ اما مسئله اینجاست که 

َ
ه، ال َمعاد ل

َ
مادی وجود داشته باشد برای اینکه »َمن ال معاَش ل

اگر این ها اصل و هدف بشوند ما مرتکب خطا شده ایم. 
، وکیل، رئیس اداره یا رئیس دانشگاه می شود درحالی که آشنا  وقتی فردی در محیط ما وزیر
به هدف و رسالت واقعی آن منصب سیاستی نیست و حضورش صرفًا برای تصاحب 
مقام و منصب ریاستی است بدون دغدغه مندی نسبت به امور مربوط، نباید غیر از این 

آشفتگی انتظار داشت. 
حواس ما از هدف اصلی که باید پرداختن به فرهنگ باشد پرت شده است. یا به سیاست 

می پردازیم یا اقتصاد که تالش هایمان نتیجه مطلوبی هم در برنداشته است.«3

هفت: چینش ناصحیح علوم در دانشگاه

ابراهیم فیاض در مورد چینش علوم در ساختار دانشگاه کنونی اینگونه می گوید:
»اگر بخواهم به صورت صریح درباره چرایی رسیدن دانشگاه ها به نقطه فعلی صحبت کنم، 

2. ابراهیم فیاض، تغییر هویت دانش، زیست دانشجوی امروز را تحت تأثیر قرار داده است، روزنامه فرهیختگان، 13 تیر 
.1401

3.  مهدی گلشنی، مشکل، فرهنگ آشوب ناِک ماست، مصاحبه با فرهنگ سدید، 21 اسفند 1400.

دانشگاه ما جالب نیست به خاطر اینکه استاد و دانشجوی ما خودشان می فهمند 
که آنچه را که می گویند، نمی فهمند؛ لذا از درس و دانشگاه لذت نمی برد و شوقی 
 مالل برده و محیط 

ً
کند و دائما هم ندارد و نمی تواند یک ارتباط وجودی برقرار 

سرگرم کننده  و  مفرح  برنامه های  خوش گذرانی،  شد.  خواهد  خسته کننده  برایش 
زیبایی شناسی نیست و سبب جالب شدن دانشگاه نمی شود.
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باید بگویم امروز همه ارکان در این حوزه وارونه شده است. مهم ترین قسمت دانشگاه ها که 
به عنوان مغز تلقی می شود، علوم انسانی است. 

بعدازآن علوم پایه به عنوان بدن، علوم فنی  و مهندسی به عنوان دست و درنهایت علوم 
 پزشکی به عنوان پا به شمار می رود، اما امروز شرایط را تغییر داده ایم. پزشکی جایگزین مغز و 
علوم انسانی همانند پا شده است. به همین دلیل می بینیم سیاستگذاری هایی که در حوزه 
علوم انسانی صورت می گیرد نیز ازسوی پزشکی ها است. اصًال دعوای اصلی بر سر ورودی 

به رشته های پزشکی است و دلیلش هم پولی است که در این حوزه وجود دارد.
همین چینش اشتباه باعث شده تا دانشگاه های امروز غیرسیاسی باشند و دغدغه ای 
نسبت به تحوالت سیاسی و اجتماعی در خود حس نکنند. مهم است دانشگاه سیاسی 
باشد و مقوله قدرت را به درستی بفهمد؛ اما واقعیت این است که دانشگاه های ما این حوزه 

را به درستی نمی فهمند و تنها در حد مرگ بر فالن یا درود بر فالن عمل می کنند.
حتی زمانی که در دوم خرداد تصور می شد دانشگاه های ما سیاسی هستند، در اصل در 
حد یک باشگاه سیاسی عمل می کردند نه دانشگاه سیاسی. درست است که در بحبوحه 
انقالب دانشگاه های ما سیاسی بودند، دلیلش این بود که افرادی مانند شریعتی، مطهری 
... را داشتیم اما باز هم اندیشه سیاسی در دانشگاه ها وجود نداشت؛ چراکه در عمل  و
دانشگاه ها تا پیش از انقالب فرهنگی به پادگان سیاسی تبدیل شدند. دانشگاه ها هنوز 
تنها  مهم  این  بگوییم  که  نیست  این طور  و  نمی فهمند  را  سیاست  و  قدرت  مبحث 

مختص دانشجویان است، بلکه استادان هم این مباحث را متوجه نمی شوند. 
در چنین شرایطی وقتی دانشگاه ها در برهه های مختلف نقش باشگاه سیاسی را بازی 
می کنند، می بینیم کار به خشونت می رسد که اوج آن را در سال 78 و 88 دیدیم و بعدازآن 
دانشگاه عمًال از حیث سیاسی تمام شد و عمده شبکه های دانشجویی هم از بین رفت.«1

هشت: عدم شایسته ساالری و نخبه ساالری

مهدی گلشنی در این باره اینگونه می گوید:
»نکته دیگر تأثیر انتخاب مدیران و شایسته ساالری است. وقتی شما با آدم های سطح 
اهمیت  باید  مسئوالن  شود؟!  اسالمی  دانشگاه  آن  ید  دار انتظار  ید،  دار سروکار  پایین 
یابند. اقتصاد ما هم درگرو فرهنگ صحیح است. فرهنِگ درست می گوید  فرهنگ را در

1. ابراهیم فیاض، تغییر هویت دانش، زیست دانشجوی امروز را تحت تأثیر قرار داده است، روزنامه فرهیختگان، 13 تیر 
.1401

که باید بی نیاز و خودکفا باشیم، نه اینکه 
همه حواسمان پرت غرب باشد. 

اکثر اوقات افراد غرب گرا حاکم بودند و فقط 
دارو را در غرب می دیدند. انتخاب افرادی 
که به عنوان نخبه در کمیته ها و انجمن ها 
فعالیت می کنند بر اساس شایسته ساالری 
کمیته های  از  بسیاری  در  بنده  نیست. 
علمی شرکت کردم، غالب منتخبین از افراد 

درجه دو و سه هستند. 
به  می توانند  به سرعت  شایسته  افراد 
ارائه  برای  نظریات  در  اجماعی  یک 
اگر  مثًال  اما  سیاست گذارانبرسند،  به 
اقتصاددان های لیبرال و شیفته غرب را 
مناسبی  محصول  کردیم،  جمع  هم  دور 
همین  وضعیت  کرد،  نخواهیم  دریافت 

می شود که می بینید. 
که  هستیم  شاهد  کشور  در  امروزه  ما 
متخصص  حوزه ای  یک  در  شخصی 
را در همان حوزه  می شود و تمام جهان 

می بیند و دیگران را اصًال قبول ندارد. 
فاقد  دانشجویان  از  باالیی  درصد 
و  یکدیگر  با  تعامل  برای  الزم  فرهنگ 
پرورش  در  یشه  ر این  هستند.  جامعه 

غلط دارد.«2

نه: ضعف عملکرد جنبش های دانشجویی

نهاد  به  ناظر  نقدهای  نوروزی،  مجتبی 
دانشگاه را متوجه جنبش دانشجویی کرده 

است؛ او معتقد است: 
»جنبش دانشجویی باید سه ویژگی مهم 
و  عدالت خواهی  استعمارستیزی،  یعنی 
آرمان گرایی داشته باشد که ویژگی مردم نیز 

همین ها هستند. 
نظام  این  وقتی  دانشجویی  جنبش 
سیاسی را با این ویژگی های مردم آن نقد 
که دچار ریزش و  می کند، بدیهی است 
انشعاب نیرو شود؛ دفتر تحکیم وحدت 
که دچار یک انفعال  به همین علت بود 

جدی شد. 
علت دیگر این انفعال، ناظر بر یک اشتباه 
که این  استراتژیک است؛ با این توضیح 

2.  مهدی گلشنی، مشکل، فرهنگ آشوب ناِک ماست، 
مصاحبه با فرهنگ سدید، 21 اسفند 1400.
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جنبش خصوصیاتی از انقالب اسالمی را 
به نقد می کشید که اتفاقًا شالوده جنبش 
دانشجویی همین خصوصیات هستند. 
استعمارستیزی جزو اهداف و مطالبات 
ادوار  در طول  اصیل جنبش دانشجویی 

بوده است. 
نقد دانشجویان باید معطوف بر مسائلی 
جزو  یا  انقالب  قوت  نقطه  که  باشد 
شالوده خودشان نبوده باشد؛ آنان به جای 
آزادی خواهی  سمت  به  عدالت خواهی 
اما  نیست  بد  هم  همین  اگرچه  و  رفتند 
عدالت خواهی باالتر از آزادیخواهی است 
و اگر اولی حاصل شود خودبه خود دومی را 

نیز محقق می کند. 
جنبش های دانشجویی پیش از انقالب 
در  می کردند.  تعریف  هویت  خود  برای 
که ما با  مباحث سیاسی مطرح می شود 
و  می یابیم  معنا  خودمان  دیگرِی  هویت 
هویت دیگری ما، برای ما هویت بخش و 

مشروعیت بخش است. 
آنان  عزیمت  نقطه  که  جنبش ها  همه 
قبل از انقالب است، استبداد را به عنوان 
هویت دیگری خود تعریف کرده بودند زیرا 

نظام ما یک نظام استبدادی بود. 
امروز شعارهای هنجارشکنانه داده می شود 
انقالب  یک  اسالمی  انقالب  حال آنکه  و 
و  بوده  ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی 
لذا دانشجویان نمی توانند نقطه عزیمت 
را در این موضوعات قرار دهند و با نیروی 
استبداد مجازی و خیالی به جنگ برخیزند 
غیرواقعی  استبداد  یک  با  مبارزه  چراکه 
و  هویت آفرین  دانشجویی  جنبش  برای 

مشروعیت بخش نیست.
را  مختلط  سلف  وقتی  دانشجویان 
و  مطالبه  هدف  و  آرمان  یک  به عنوان 
مطرح می کنند، قاعدتًا نمی توانند الیه های 

مختلف جامعه را نمایندگی کنند. 
آنان وقتی در تعریف مسیر و شعارها دچار 
مشکل اند نمی توانند تحول جامعه را رقم 
گاهی و فهم  بزنند. جنبش دانشجویی آ
از مسائل و تحوالت جامعه ندارد  را  الزم 
و طبیعی است که حرکت های ناصواب 
داشته باشد و حواسش نباشد که به کجا 

می رود. متأسفانه امروز دانشجوی ما منطق فکری ندارد و وقتی شعار آزادی سر می دهد، 
هنوز نمی داند این آزادی را در کدام مکتب فکری می خواهد معنابخشی کند.«1 

ب(وجودآسیبدرنهادهایاجتماعیوسیاسی

دسته دوم آسیب شناسی های ناظر به تعامل دانشگاه و جامعه، شامل تحلیل هایی هستند که 
آسیب های مربوط به نهادهای اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده اند:

یک: دخالت نهاد دولت در دانشگاه

مقصود فراستخواه آسیب دخالت دولت در نهاد علم را چنین تبیین می کند: 
در  دولت  سیاست های  اجرای  از  ناشی  علمی  درستکاری های  نا  بیشتر  من  نظر  »به 
دانشگاه است؛ و بر دانشگاه و دانشگاهیان تحمیل شده است. من این را تحقیق شده 

عرض می کنم. 
ما  عالی  آموزش  در  کمیت  سیطره  بزنم.  مثالی  بدهید  اجازه  دارد.  وجود  زیادی  شواهد 

به شدت در کشور ما دیده می شود. 
شما ببینید رشد کمیت با آموزش عالی ما چه کرده است. رشدی بدقواره و ناموزون و بسیار 

بدشکل و بدون کیفیت گسترش پیدا کرده است.
این نتیجه سیاست های دولت است. اساسًا در کشور ما ایدئولوژی نگاه دولتی بر علم وجود 
دارد. درنتیجه دانشگاه با قواعد خودش اداره نشده است؛ بلکه قواعد سیاست به محیط 

دانشگاه آمده است. 
درحالی که بازی در دانشگاه قواعد خودش را دارد. مثل این است که شما بخواهید با قواعد 

کشتی پینگ پنگ بازی کنید. سیاست قواعد و بی قاعدگی خاص خودش را دارد. 
ما دانشگاه را به ایدئولوژی دولتی وابسته کرده ایم و دانشگاه به سیاست وابسته شده است. 

روال اداری دولتی در دانشگاه ها غالب شد. 
مدیریت دولتی بر دانشگاه غالب شد، انواع نفوذها و مداخالت دولتی را دیدیم و دانشگاه 

تبدیل شد به قلمرو مستعمراتی دولت. در چنین میدانی قواعد علم لطمه می بیند. 
با قواعد میدان علم می شد این خطاها و نادرستکاری ها و فسادها را درست کرد و خودتنظیم 
بود؛ ولی در چنین حالتی نباید منتظر بهبود و رفع خطاها و فسادها بود و دانشگاه مستهلک 

، خبرگزاری ایکنا، 28 آبان 1401. 1. مجتبی نوروزی، مجتبی، تحلیلی بر جنبش دانشجویی در ایران؛ از پیشینه تا چشم انداز

▪ 	▪ عماد افروغ	
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شده است. وقتی دانشگاه را انواع نهادهای بیرونی و به شکل اداری و بوروکراتیک نظارت 
کادمیک از بین می رود، سرمایه اجتماعی علم نابود می شود.  می کنند، بالطبع هنجارهای آ

هویت های حرفه ای علم تضعیف می شود. 
آوردن  دست  به  برای  تحصیلی  مدارک  فروش  برای  می شود  مکانی  دانشگاه  درنتیجه 
کسانی به دانشگاه می آیند تا از فروشگاه مدرک، مدرکی را  سمت های دولتی و اداری، 

بخرند و در سلسله مراتب باال بروند و در دسته مقامات قرار بگیرند.«1

دو: تمرکزگرایی در جامعه

عماد افروغ دراین باره چنین می آورد:
. تهران  »مسئله ای در کل جامعه ما وجود دارد به نام تمرکزگرایی در اداره و مدیریت کشور
با سلسله مراتب قدرت متفاوت است. ما  کشور تصمیم می گیرد. تمرکزگرایی  کل  برای 
سلسله مراتب قدرت را می پذیریم، اما اگر سلسله مراتب قدرت با یک تمرکز و تراکم مکانیـ  

جغرافیایی عجین شد، این پدیده را تمرکزگرایی می نامیم. 
باشد.  دانشگاه ها  بین  رقابتی  باید  بگیرند؟!  دانشجو  خود،  نمی توانند  دانشگاه ها  چرا 
، رؤسای دانشگاه ها را انتخاب می کند؛ رؤسای دانشگاه ها، معاونین خود و رؤسای  وزیر
را انتخاب می کنند.  را انتخاب می کند؛ رؤسای دانشگاه ها، معاونین خود  دانشکده ها 

دراین بین، اعضای هیئت علمی چه کاره اند؟ چه مشارکتی دارند؟«2

سه: تحمیل  آرمان های سیاسی بر دانشگاه

خسرو باقری با ابراز این اعتقاد که اصالت دانشگاهی باید مدنظر ما باشد، اینگونه می نویسد:
»یکی از مسائل مهم، تحمیل آرمان ها و اهداف دیگر نهادها بر دانشگاه است. مثًال مسئله 
رده بندی دانشگاه ها یک دغدغه دانشگاهی نیست بلکه بیشتر یک دغدغه اجتماعی و 
سیاسی است؛ یعنی مسئوالن جامعه دوست دارند ایران معروف باشد، ولی اگر این را از 
دانشگاهی بخواهیم و بگوییم مقاله چاپ کن، مسائلی پیش می آید که اصالت دانشگاه 

را خراب می کند.«3

1.  مقصود فراستخواه، ضرورت استقالل دانشگاه برای رشد کیفیت علم، روزنامه شرق، 1۶ مهر 1401.
2.  عماد افروغ، آسیب شناسی دانشگاه در ایران، خبرگزاری فارس، 28 آبان 1400.

3.  خسرو باقری، راه دانشگاه و مسئله بومی سازی علوم دانشگاهی، فرهنگ سدید، 21 مهر 1401.

چهار: عدم ارتباط با نهادهای علمی دیگر

آن  افروغ به  که عماد  آسیب هایی  از  یکی 
اشاره می کند، عدم ارتباط نهاد دانشگاه با 

نهادهای دیگر متولی علم است:
با  غرب  در  را  خود  حساب  »دانشگاه 
کلیسا معلوم کرده و از دل آن بیرون آمده 
نام  به  یم  دار نهادی  یک  ما  اما  است؛ 
حوزه. باید دید وحدت حوزه و دانشگاه 

از چه الگویی باید تبعیت کند. 
تا امروز دانشگاه نتوانسته ارتباط درستی با 
این نهاد علمی اخذ کرده و به همین منظور 
را  ارزشی  مسائل  در  تاثیرگذاری  توانایی 

پیدا نکرده است.«4

ایران،  در  دانشگاه  آسیب شناسی  افروغ،  عماد   .4
خبرگزاری فارس، 28 آبان 1400.

▪ 	▪ خسرو باقری	
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یافته و طالب علوم دینی در مقاطع تحصیلی خاصی)= سطح سه معادل ارشد و سطح 
چهارمعادل دکتری( ملزم به نگارش پایان نامه و اخذ نمره مربوطند. 

پایان نامه در حقیقت، تبلور و برآیند همه دریافت ها و تجربیات معرفتی، تربیتی و مهارتی 
دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است. پایان نامه معرف هویت علمی و سند گویایی 
و  آموزشی  استانداردهای  با  متناسب  علمی  مدارج  طی  در  دانشجو  موفقیت  میزان  از 

پژوهشی  و انتظارات جامعه علمی است. 
از دید برخی اساتید و دانشجویان، پایان نامه نویسی نوعی کارورزی پژوهشی و تمرین عملی 
برای محک زدن اندوخته ها دانشجو و شناساندن او به خود و دیگران است. تجربیات 
که پایان نامه ها معموال پخته ترین فرآورده های مطالعاتی و پژوهشی  عینی نشان می دهد 

جامعه علمی محسوب می شوند. 
دانشجویان به هنگام درگیربودن در این فرایند چند الیه معموال به دالیل عدیده همچون 
، دغدغه  ، تالش خستگی ناپذیر مساله محوری، مطالعات هدفمند، فشردگی زمان، تمرکز
اعتباریابی، موفقیت در دفاع و اخذ نمره قبولی، نظارت، کنترل و ارزیابی اساتید، کسب 
، افزایش شانس استخدام  امتیازات از پیش تعیین شده مراکز علمی، ارتقا به مقاطع باالتر

... اهتمام در خور توجهی در به انجام رساندن این مهم دارند.   و
پایان نامه نویسی عالوه بر یک تمرین دانشجویی برای اثبات توانمندی ها و قابلیت های 

سنت پایان نامه نویسی و اهمیت و جایگاه 
چگونه  را  ما  علمی  محیط های  در  آن 

ارزیابی می کنید؟
که  است  نوشتاری  رساله  یا  تز  پایان نامه، 
دانشجویان در پایان مقطع آموزشی ارشد و 
دکتری با محوریت موضوع یا مساله خاصی 
در گستره رشته و گرایش تحصیلی خود، برای 
اخذ مدرک مربوط به آن  مقطع می نویسند و 
پس از دفاع و کسب امتیاز الزم، از آن مقطع 

فارغ التحصیل می شوند.
در برخی مراکز علمی و در برخی رشته ها، 
دانشجویان مقطع کارشناسی نیز ملزم به 
نگارش رساله ای مختصر یا تهیه گزارشی 

علمی درپایان دوره آموزشی خود هستند.
سالی  چند  پایان نامه نویسی  سنت 
رواج  نیز  علمیه  حوزه های  در  که  است 

پایاننامهنویسیدانشگاهی
وکژتابهایآن
سیدحسینشرفالدین
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شخصی؛ در صورت رعایت ضوابط بالقوه نقش بسیار مهم و بعضا منحصر بفردی در 
عینی ساختن  پژوهشی،  مهارت های  و  استعدادها  و  آموزشی  ظرفیت های  شکوفایی 

دریافت ها و تجربه های نظری دانشجو دارد؛ 
و  برای خودیابی و خودسنجی)درک عمیق قوت ها  پایان نامه نویسی فرصتی استثنایی 
ضعف های شخصی(، مطالعه هدفمند و دقیق)به جای پراکنده خوانی و مطالعات تفننی 
،  توسعه و تعمیق اطالعات، آشنایی با آیین ها و رسوم  و شب امتحانی(، دانش اندوزی بیشتر
پژوهشی، تعامل حرفه ای با اساتید و محققان، آشنایی با مراکز علمی و پژوهشی، شناخت 
قوت ها و ضعف های رشته تحصیلی و جامعه علمی مربوط)از طریق مطالعات اکتشافی 
برای موضوع یابی، جستجوی اطالعات موجود، بررسی پیشینه و ادبیات موضوع، مطالعه 
...(، تقویت  و تتبع آثار و منابع موجود و در دسترس، گفت و گو با و طرح سوال از اساتید و
اعتماد به نفس )پس از اتمام کار و حصول موفقیت در نگارش پایان نامه، موفقیت در دفاع 
وکسب امتیاز الزم، جلب توجه جامعه علمی و تعامل مثبت با او به عنوان یک کارشناس 
،  تقویت روحیه و تفکر انتقادی،  ...(، جهت یابی مسیر آینده مطالعاتی و پژوهشی دانشجو و
تقویت حس رقابت جویی با دیگران، افزایش توان در مدیریت زمان )و امکان بهره گیری از آن 
در آینده(، درک زحمات دیگران)در تولید آثار علمی مورد استفاده(، درونی سازی وتقویت 

... فراهم می سازد.  اخالق و تقوای پژوهشی و
پایان نامه نویسی همچنین عالوه بر آثار بیشتر فردی فوق، در بخش تولید علم و جابجایی 
و پیشبرد مرزهای دانش، بسط ارتباطات میان جوامع علمی با میانجی اندیشمندان 
، کمک به حل مسائل  و پژوهشگران، تولید دانش بومی، تامین نیازهای پژوهشی کشور
نظری و کاربردی جاری، تقویت چرخه توسعه و رشد و پیشرفت جامعه، ارتقای جایگاه 
بین المللی کشور در عرصه علمی و پژوهشی، شناسایی قوت ها و ضعف های پژوهشی 
در رشته ها و حوزه های دانشی موجود، کشف مشکالت ساختاری وآسیب ها و موانع 

حوزه پژوهش دارد.    
پایان نامه نویسی، در شرایط موجود با چه مشکالت و چالش هایی مواجه است؟ 

پایان نامه نویسی در واقع، مجموعه ای مرکب از چند فرایند نظری و عملی و خطوطی از 
و  عاطفی  نگرشی،  شناختی،  ومرتب  مکمل  درهم آمیخته،  به هم پیوسته،  فعالیت های 

رفتاری است. 
)و بعضا سازمان هایی نظیر شورای علمی  این فعالیت هدفمند به دلیل تعدد افراد درگیر
گروه، شورای تحصیالت تکمیلی، هیات داوران و جلسه دفاع(، تنوع ابعاد و مولفه ها، 
وجود رویه ها، دستورالعمل ها و سنت های مختلف، تعدد مراحل اجرا، تنوع شاخص ها 
و استانداردها متناسب با بخش ها و فرازهای مختلف، تعدد اهداف و انتظارات، وجود 
... با طیفی از مشکالت و چالش های عاملیتی،  زمینه برای سلیقه ورزی و ابراز خالقیت و

ساختاری، رویه ای، ارتباطاتی، فرهنگی و اخالقی مواجه است. 
مشکالتی که البته به دلیل تجربیات بدست آمده، الینحل و بدون پاسخ نیست؛ اگر چه 
به دلیل وجود ضعف های آشکاردر بخش های مختلف، امید چندانی به برون رفت از این 

وضعیت وجود ندارد.  برخی از این مشکالت را  جهت روشن شدن پاسخ، اشاره می کنم: 

موضوع  انتخاب  مثل  مشکالتی 
اولین  عنوان  به  پژوهشی  مساله  و 
به  معموال  )که  پایان نامه نویسی  گام 
و  آموزشی  بن مایه های  ضعف  دلیل 
ضعف   ، دانشجو پژوهشی  قابلیت های 
اساتید،  با  ارتباط  ضعف  مطالعه، 
ضعف ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی 
گاهی  آ عدم  اطالعاتی،  سامانه های  و 
اولویت های جامعه  و  نیازها  از خالء ها، 
خالقانه بودن  و  نوبودن  بر  اصرار  علمی، 
در   ... و مطالعه  قابلیت  داشتن  موضوع، 
همان ابتدا فرد را با عقبه های توان فرسایی 

درگیر می کند.(؛ 
مطالعاتی  انجام  مسیر  در  مشکالتی 
اکتشافی اولیه پیرامون موضوع منتخب 
سواالت  برخی  برای  پاسخ  تامین  برای 
مندرج در طرح تحقیق، شناسایی منابع 
تهیه  و  پیشینه  عنوان  تحت  پیشین 
گزارش از آنها برای برجسته سازی مرز کار 
موضوع  تناسب  احراز  دیگران،  از  خود 
یا مساله منتخب با رشته مربوط، اتخاذ 
رویکرد مناسب با موضوع و رشته و گرایش 
مربوط، انتخاب روش مناسب، شناسایی 
و تهیه فهرست از منابع اصلی و فرعی، 

فصل بندی تحقیق؛
انتخاب استاد راهنما و مشاور و جلب 
در  دانشگاه ها  که  ویژه  آنها)به  موافقت 
چند سال اخیر عمدتا به دلیل یا به بهانه 
مشکالت مالی، انتخاب اعضای هیات 
علمی خود را برغم صالحیت و تناسب با 
 ، موضوع پایان نامه یا عالقمندی دانشجو
می ورزند(،  اصرار  آن  بر  و  داده  ترجیح 
گروه  موافقت  جلب  و  تصویب خواهی 
تکمیلی  تحصیالت  شورای  یا  آموزشی 
از آنها،  از عبور موفقیت آمیز  که بعد   ... و
تدوین  بر  مرحله  این  در  تنها  دانشجو 
همان  یا  پژوهشی  طرح  نهایی کردن  و 
پروپوزال)اجمالی و تفصیلی( خود، فائق 

آمده است. 
فرایند طوالنی مدت تصویب طرح پژوهشی 
توسط گروه یا تحصیالت تکمیلی نیز خود 

داستان دیگری دارد.  
بعد از این مرحله یعنی ورود به مرحله نگارش 

رویه ها،  وجود  مولفه ها،  و  ابعاد  تنوع   ، درگیر افراد  تعدد  دلیل  به  پایان نامه نویسی 
و  شاخص ها  تنوع  اجرا،  مراحل  تعدد  مختلف،  سنت های  و  دستورالعمل ها 
انتظارات،  و  فرازهای مختلف، تعدد اهداف  و  با بخش ها  استانداردها متناسب 
وجود زمینه برای سلیقه ورزی و ابراز خالقیت و... با طیفی از مشکالت و چالش های 

عاملیتی، ساختاری، رویه ای، ارتباطاتی، فرهنگی و اخالقی مواجه است. 
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مشکالت  از  دیگری  انواع  با  دانشجو  نیز 
مواجه خواهد بود. مشکالتی همچون نحوه 
دسترسی و استفاده از کتابخانه ها، بانک ها 
و پایگاه های اطالعاتی و نرم افزارهای مربوط، 
منبع یابی، تشخیص منابع اصلی و درجه 
اول از منابع فرعی و درجه دوم، متن خوانی 
و تشخیص اطالعات مناسب از اطالعات 
بی ربط) بدیهی است که اگر منابع اصلی 
تحقیق به زبانی غیر از زبان اصلی دانشجو 
یعنی فارسی باشند، این مشکل به غایت 
افزون شده و در مواردی به تغییر موضوع 
پایان نامه  نگارش  از  انصراف  حتی  یا 
رویکرد  بر  منجر می شود(، تحفظ عملی 
منتخب، فیش برداری و نمایه زنی اطالعات 

استخراج شده؛
پردازش توام با نگارش فصول)در مطالعات 
میدانی،  مشکالت انتخاب جامعه آماری، 
انتخاب  فرمول  و  نحوه  آماری،  نمونه 
هزینه های  تامین   ، همکار جذب  نمونه، 
، چگونگی ورود به میدان  مالی مورد نیاز
اطالعات،  گردآوری  آن،  موانع  رفع  و 
تحلیل نظری و آماری اطالعات، برقراری 
تناسب میان حوزه نظری و حوزه عملی 
تحقیق، چگونگی اثبات یا رد فرضیه ها، 
فهرست  به  نیز   ... و تحقیق  گزارش  تهیه 

مشکالت فوق افزوده می شود(؛
ارتباط  محتوا،   چینش  و  نگارش  نحوه 
دلیل  معموالبه  که  اساتید)  با  تعامل  و 
تعدد  وقت،  کمبود  و  زیاد  اشتغاالت 
پایان نامه های پذیرفته شده، بعضا فاصله 
و  تسلط  عدم  یا  ضعف  جغرافیایی، 
تخصص در موضوع رساله، تنوع سلیقه ها 
و ویژگی های علمی و شخصیتی، بعضا 
ناهماهنگی میان آنها یعنی میان استاد 
، ضعف  راهنما و استاد یا اساتید مشاور
ضعف  بعضا  محوله،  وظایف  از  گاهی  آ
یا عدم اهتمام و اعتنا به رعایت وظایف 
به  توجه  ضعف  انتظارات،  تامین  و 
،  بعضا  او و مشکالت  موقعیت دانشجو 
یاداشت های  مطالعه  در  سهل انگاری 
... خالی  دانشجو و دادن تذکرات به موقع و

... ؛  از صعوبت نیست( و
و  نفس گیر  بسیار  مرحله  این  از  بعد 

طوالنی مدت، بر فرض عبور موفقیت آمیز دانشجو از عقبه های آن، مشکالت مربوط به  
مرحله تقریبا نهایی پایان نامه می رسد.

مشکالتی مثل استخراج مقاله و چاپ یا اخذ پذیرش)غالبا علمی – پژوهشی و مشترک با 
استاد راهنما(، انطباق متن نهایی شده با آیین نامه های نگارشی دانشگاه )که معموال توسط 
عوامل ذی ربط اتفاق می افتد(، مشکالت عدیده جلسه دفاع)انتخاب استاد یا اساتید 
، میزان هماهنگی و تجانس میان اساتید داور منتخب)که در رساله های دکتری تعداد  داور
آنها به سه یا چهار نفر می رسد(، انتظارکشیدن برای برگزاری جلسه دفاع یا پیش دفاع، میزان 

اهتمام اساتید داور به مطالعه دقیق متن، نحوه اداره و برگزاری جلسه دفاع؛
نحوه ارزیابی و داوری اساتید و طرح ایرادات در جلسه، تعامل اساتید با یکدیگر بویژه به 
دلیل تنوع نگرش ها، ارزش ها، سلیقه ها، حساسیت ها، انتظارات و معیارها، میزان اهتمام 
اساتید راهنما و مشاور به دفاع از دانشجو و تا حدی عملکرد خود، تعارفات معمول اساتید 
)که گاه به نفع و گاه به زیان دانشجو نتیجه می دهد(، نحوه تعیین )مشروط یا  با یکدیگر
مطلق( و میزان نمره، نحوه رفع و اعمال ایرادات هیات داوران، برگزاری مجدد جلسه دفاع) 
و اخد نمره برای رساله های دکتری که غالبا دو مرحله پیش دفاع و دفاع برای آن در نظر گرفته 
شده است(، اخذ مجدد امضای اساتید)پس از رفع ایرادات جلسه دفاع( و در نهایت تایید 

فراغت از تحصیل،  تسویه حساب با دانشگاه و اخذ مدرک. 
اخیرا موضوع پایان نامه نویسی نیابتی یا سفارش پایان نامه به یکی از موضوعات جدی در 
رسانه ها و افکار عمومی تبدیل شده است، در این خصوص و چرایی و چگونگی این اقدام 

توضیح دهید؟  
بله متاسفانه در چند سال اخیر انحراف نسبتا جدیدی به نام پایان نامه نویسی نیابتی و 
کجروی های آموزشی و  سفارش یا خرید یا سرقت پایان نامه نیز به فهرست آسیب ها و 

پژوهشی کشور افزوده شده است. 
تبلیغات گسترده موسسات و افراد درگیر و شیوع لجام گسیخته و ظاهرا کنترل ناپذیر این 
پدیده جای کمترین تردیدی برای واقعی تلقی کردن این عارضه با فراوانی در خور توجه و 

روزافزون، برای کسی باقی نگذاشته است. 
روشن است که عدم چاره اندیشی برای حل این معضل می تواند کیان علمی کشور را در 
آینده تهدید کند، اعتبار ووثاقت مدارک و مدارج علمی را در سطح ملی و بین المللی به 
دهد،  افزایش  را  متظاهر  و  بی سواد  مدرک داران  و  تحصیل کردگان  آمار  افکند،  مخاطره 
بی اعتمادی به کارآیی و کارآمدی جامعه علمی و فارغ التحصیالن دانشگاهی و خدمات 
متنوع آنها را تشدید کند، انگیزه تالش و تکاپو برای خلق آثار علمی ارزشمند و فاخررا در 
دانشجویان، محققان و اساتید تضعیف کند، تمایز میان آثار اصیل و معتبر با آثار جعلی و 

بدلی را مخدوش و مغشوش سازد؛ 
)به دلیل ضریب نفوذ باالی شبکه های  امنیت مراکز اسناد و بانک های اطالعاتی کشور
(را تضعیف کرده و حقوق معنوی مولفان  مافیایی تولید کننده پایان نامه و رساله به این مراکز
و صاحبان آثار را آشکارا نقض کند، هزینه های سنگینی جهت تشخیص سره از ناسره بر 

... جامعه علمی و نهادها و سازمان های ارزیاب مدارک علمی تحمیل کند و
گفتنی است که نرخ وقوع این انحراف در همه رشته ها، همه مقاطع تحصیلی و برای همه 

دانشجویان یکسان نیست. 
؛  کارشناسی در مقایسه با ارشد، امکان وقوعی بیشتر گزارشات واصله دوره های  حسب 
؛ دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع  دوره های ارشد در مقایسه با دکتری، بیشتر
که روند  کارشناسی با مقطع ارشد تفاوت جدی داشته باشد در مقایسه با دانشجویانی 

؛  واحدی از حیث رشته طی کرده اند، بیشتر
؛ موضوعات نظری  رشته های علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با سایر رشته ها، بیشتر
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؛ مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در مقایسه با  در مقایسه با موضوعات کاربردی، بیشتر
مطالعات مستند به روش های میدانی)دارای موضوع، جامعه و نمونه آماری، زمان و مکان 
؛ موضوعات مستند به روش های متعارف کمی و کیفی در مقایسه با  مشخص(، بیشتر

؛  مطالعات دارای روشمندی خالق، بیشتر
؛ موضوعات  ، بیشتر موضوعات مشابه و تکراری در مقایسه با موضوعات خالق و نوظهور
؛ موضوعات تک رشته ای  تک محور در مقایسه با موضوعات دارای رویکرد مقایسه ای، بیشتر
کم  ؛ دانشجویان ضعیف و  در مقایسه با موضوعات میان رشته ای و فرارشته ای، بیشتر

؛  استعداد در مقایسه با دانشجویان قوی و توانمند، بیشتر
دانشجویان شاغل و دارای محدودیت زمانی در مقایسه با دانشجویان فارغ البال و تمام وقت، 
؛ دانشجویان دارای اساتید راهنما و مشاور دقیق و جدی در مقایسه با اساتید پرمشغله  بیشتر
؛ دانشجویان مشغول در برخی دانشگاه های ضعیف  و غیر متعهد به وظایف محوله، بیشتر

        . و فاقد استانداردهای آموزشی الزم در مقایسه با دانشگاه های معتبرو پرسابقه، بیشتر
چه عواملی دربروز این آسیب و شیوع آن موثر بوده اند؟ 

و  بی رویه  رشد  می کنم:  اشاره  آنها  مهم ترین  از  برخی  به  که  دارد  وجود  متعددی  عوامل 
مقاطع  در  مشغول  دانشجویان  کثرت  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  لجام گسیخته 
، ضعف های  مختلف تحصیلی، کمبود اساتید مجرب و متعهد در مقایسه با میزان نیاز
جدی آموزشی و پژوهشی دانشجویان و احساس ناتوانی در نگارش پایان نامه قابل دفاع 

متناسب با استانداردهای تعریف شده؛
تعدد و تنوع معیارها و سلیقه ها در مراکز مختلف، فقدان مکانیسم های نظارتی وکنترلی 
بر فرایند پایان نامه نویسی، ضعف احساس مسئولیت و تعهد در قبال جامعه علمی و 
روندهای پژوهشی، مدرک گرایی)توجه به مدرک دانشگاهی به عنوان مجوزی صرف جهت 

استخدام و راهیابی به محیط های شغلی وعدم توجه به ارزش و منزلت علم و پژوهش(؛
نمره گرایی و عدم توجه به جنبه های کیفی مطالعات و تحقیقات؛ تلقی پایان نامه نویسی به 
، حقی  )به بیان دیگر عنوان فعالیتی صرفا تمرینی برای شکوفایی قوا و استعدادهای دانشجو
است که دانشجو می تواند از آن صرف نظرکند(، عدم اعتقاد به نتیجه بخشی و بهره گیری 

پژوهش های  از  مختلف  سازمان های 
دانشجویی بویژه در حوزه علوم انسانی و 

علوم اجتماعی؛ 
برخی  تحصیل  ضمن  اشتغاالت 
برای  کافی  فرصت  عدم  و  دانشجویان 
ضعف   ، مقرر زمان  در  پایان نامه  نوشتن 
اهتمام ارادی و ناخواسته غالب اساتید 
محوله)به  وظایف  به  مشاور  و  راهنما 
دالیل مختلف(، ضعف اعتماد به نفس 
و سرخوردگی شدید دانشجو تحت تاثیر 
مشاور  راهنما،  اساتید  بهانه جویی های 
و داور و انتقال تجربیات دانشجویان به 

یکدیگر؛
روشی  ملزومات  تامین  در  ضعف 
میان رشته ای،  موضوعات  در  ومعرفتی 
ضعف حوصله و ناشکیبایی در تحمل 
؛ حرص وولع  مشکالت طبیعی این مسیر
شدید برخی  برای فربه سازی رزومه کاری 
خود از هر طریق ممکن) این موضوع حتی 
آی  و  پژوهشی  علمی  مقاالت  چاپ  در 

اس ای نیز کم و بیش رواج دارد(؛ 
نیاز  مورد  منابع  به  دست یابی  مشکالت 
و  شهرستانی  دانشجویان  برای  ویژه  به 
مناطق محروم؛ عدم احساس تفاوت میان 
فعالیت های اصیل با فعالیت های بدلی و 
تصنعی در ترازوی سنجش جامعه علمی 
و نهادهای مربوط؛ ضعف اخالق و تقوای 
دلیل  به  محیطی  وسوسه های  پژوهشی، 
بانک های اطالعات،  به  دسترسی آسان 
خارجی،  منابع  اینترنتی،  سایت های 
کتب و مقاالت الکترونیک  پایان نامه ها، 
و غیر آن؛ تبلیغات افراد و مراکز ذی نفع 
برای اغوای دانشجویان ضعیف و تنبل؛ 
خطاها  کشف  عدم  از  کافی  اطمینان 

 .... توسط مراکز ذی ربط و
نرخ  کاهش  یا  حل  برای  راهکاری  چه 
وقوع این آسیب ویرانگر تدبیر شده یا به 

نظر می رسد؟ 
پیشنهادات مختلفی تاکنون از سوی اهل 
نظر و کارشناسان مطرح شده است. برخی 
ضرورت ورود جدی و اهتمام سازمان های 
مسئول مثل شورای عالی انقالب فرهنگی، 
فنآوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون 
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مجلس شورای اسالمی، مراکز دانشگاهی 
و آموزش عالی و سایر نهادهای مسئول را 
جهت بررسی دقیق و واقع بینانه  موضوع، 
برآورد کمیت و کیفیت رواج آن، شناسایی 
علل و موثر در وقوع و گسترش و نیز برآورد آثار 
و تبعات آن و در نهایت اتخاذ تدابیرعملی 
مفید و کارآ برای رویارویی آن را  در گام اول 

الزم و ضروری می دانند؛ 
که  چندان  تاکنون  ظاهرا  که  موضوعی 
گرفته نشده است. بی شک،  باید جدی 
اجرای برخی پروژه های تحقیقاتی جهت 
شناسایی گستره  و کم و کیف وقوع این 
پدیده، پیش نیاز هر نوع اقدام و تصمیم 

مدیریتی خواهد بود. 
برخی اتخاذ مجموعه ای از تدابیر سازمانی 
و مدیریتی در حوزه آموزش و پژوهش کشور 
می دانند.  ضروری  خصوص  این  در  را 
اقداماتی مثل اصالح نظام آموزشی، اصالح 
پایان نامه ای،  موضوعات  تصویب  فرایند 
کنترلی  و  نظارتی  مکانیسم های  اصالح 
در فرایند اجرا، تصحیح الگوهای ارتباطی 

موجود میان اساتید و دانشجویان؛ 
تمهید الزامات قانونی بیشتر برای افزایش 
انگیزه و اهتمام اساتید به نظارت و مراقبت 
سامانه ای  تاسیس  اجرا،  فرایند  بر  بیشتر 
مرکزی برای ثبت الکترونیک همه پایان نامه 
و  نگارش  دست  در  و  نگاشته شده 
اطالع یابی  جهت  آن  به  آسان  دسترسی 
نرم افزارهای  تولید  موجود،  وضعیت  از 

پیشرفته برای تشخیص خطاها؛ 
سنجش  و  علمی  سرقت های  کشف 
میزان وثاقت آثار علمی و پژوهشی، ترغیب 
دانشجویان به انتخاب موضوعات خالق 
آنها،  به  ویژه  امتیازدهی  و  پیشینه  کم  و 
تصویب و واگذاری پروژه های کالن به تیم 
دانشجویان با تقسیم کار مشخص و تحت 
نظارت و راهنمایی اساتید مربوط )بدیهی 
است که درفعالیت های تیمی و گروهی به 
دلیل کنترل های درونی، خطاهای معمول 

امکان وقوعی کمتری دارد. 
فشارمطالبات  تحت  نیز  اساتید 
برای  بیشتری  الزام  و  انگیزه  دانشجویی، 
انجام هر چه بهتر وظایف محوله احساس 

خواهند کرد(؛ تعیین نمره دفاع به صورت موقت)تا پس از بازبینی و کنترل فرایند انجام کار 
و احراز وثاقت توسط تیم بازرس، به صورت نهایی تایید شود. 

اجرایی شدن این پیشنهاد اثر روانی زیادی در جهت کاهش تمایل به استفاده از شیوه های 
غیر معمول در فرایند نگارش پایان نامه خواهد داشت(، صراحت بخشی به معیارهای 
و  فراتحلیل  مطالعات  مستمر  انجام  پژوهشی،  فعالیت های  اعتبارسنجی  و  ارزیابی 
برجسته سازی وجوه قوت و ضعف آثار تولیدی و برآورد میزان نوآوری و اقتباس آنها از آثار 
پیشین به صورت مقایسه ای،  افزایش امتیازات اساتید موفق به راهنمایی و مشاوره کارهای 

خالق و استاندارد و عاری از انحرافات پژوهشی؛
مربوط  عناوین  ثبت  طریق  از  اساتید)  به  واگذارشده  محدودسازی تعدادپایان نامه های 
(؛ برخورد قاطع با اساتید سهل انگار  در یک سامانه مرکزی قابل دسترسی برای افراد و مراکز
ووظیفه ناشناس،  برگزاری نشست های تخصصی ساالنه توسط وزارت علوم برای ارزیابی و 
امتیازدهی به رساله های برتر و برآورد میزان تناسب میان نمره دریافتی رساله ازاساتید مربوط با 
، نظارت سازمان یافته بر کار اساتید راهنما، مشاور  ارزش علمی و  تحقیقی آن) به بیان دیگر

 ... ( و و داور
برخی راهکارهایی قضایی و کیفری را چاره کار می دانند و اقداماتی از این دست را مهم 
مقررکرده  اطالعاتی  سرقت  برای  را  مجازات هایی  موجود)که  قوانین  بازبینی  می شمرند: 

است( و رفع خالء های قانونی، جرم انگاری این عمل؛
تمهید مکانیسم های الزم برای اجرایی کردن قوانین، اهتمام سازمان یافته به اجرایی کردن 
، برخورد قاطع با افراد)دانشجویان  کشور قانون مالکیت معنوی در بخش های مختلف 

... وسفارش گیران تولید پایان نامه( و موسسات متخلف درگیر در تولید پایان نامه و
در هر حال، همه جانبه نگری در حل این معضل و پرهیز از اقدامات کلیشه ای یک اصل 
است. استفاده از تجربه سایر کشورهایی که نظام آموزشی مشابه ما دارند نیز می تواند در این 

خصوص مورد توجه واقع شود. 
، مصاحبه با اساتید و پژوهشگران،  برگزاری نشست های علمی، تشکیل اتاق های فکر
مصاحبه با دانشجویانی که به هر دلیل به این انحراف تسلیم شدند، مصاحبه با عوامل 
... نیز می تواند در  اصلی و گردانندگان مراکز و موسسات تولید پایان نامه های غیرمجاز و

شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر عوامل موثر در ایجاد و شیوع این معضل موثر باشد. 
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ناقص  طور  به  که  است  استعداد یابی 
تنها  و  است  آمریکایی«  »گت تلنت 
کشوری هستیم که درکل جهان، بنیادی 
امور  مرکز  یا  نخبگان  ملی  بنیاد  اسم  به 
بنیاد  آمریکا  یم.در  دار حوزه  نخبگان 
بنیاد  از علوم وجود دارد؛ لکن  حمایت 
حمایت از نخبگان وجود ندارد؛ چرا که 
نخبگان در ساختارها و شبکه ها حضور 
پررنگ دارند و معموًال این طور نیست که 
از  حمایت  برای  خاصی  ستاد  یا  بنیاد 

افراد یا نخبگان تشکیل شود.
ما در مقابل این نقطه، مدل های مدیریت 
شرقی تری(  یا  ژاپنی  )اصطالحًا  استعداد 
را داریم که مبتنی بر مسئولیت اجتماعی 
شکل گرفتند و تفاوت این دو سیستم هم 
بسیار زیاد است. در واقع ما اکنون در زرق 

با توجه به مسئولیت حضرتعالی در جامعه نخبگان، به طور کلی در دنیا چه ساختارهایی برای 
جذب نخبه و نخبه پروری وجود دارد؟

به طور ویژه در کل جهان، دو سیستم مدیریت استعداد در حال پیاده شدن است؛ بنده 
و  آمریکایی  استعدادپروری  مدل  از  عبارتند  که  گذاشته ام  نام  دو  سیستم  دو  این  روی 
مدل استعدادپروری ژاپنی.دروازه های شناخت استعدادها در جهان مدرن و پسامدرن و 
آمریکایی، وظیفه استعدادیابی در شاخه های مختلف را به عهده دارد و معموًال با زرق، برق 

و تجمل، با مصرف عنوان »نخبگان« بسیاری از اتفاقات را رقم می زند.
بنابراین استعدادهای برتر یا نخبگان در دستگاه آمریکایی، طبقه فرادست اجتماعی را 
تشکیل خواهند داد و معموًال در تربیت و شناسایی آن ها هوش های بسیار خاص مانند 
… مد نظر قرار می گیرد.بنابر این تعریفی که از نخبگان در دستگاه  هوش ریاضی، هیجانی و
تفکر یا مدیریت استعداد آمریکایی وجود دارد، منجر می شود که این ها یک طبقه ممتازی 
را در کشور یا جهان ایجاد کنند و متمایز با طبقه اجتماعی ایجاد شده، میزان حمایت ها 
کامًال رفاه زده است؛ بنابراین در دستگاه تفکر مدیریت استعداد آمریکایی، همیشه باید به 

نخبگان رسیدگی و به آن ها امکانات خاصی داده شود.
درباره روش استعدادیابی نخبگان و فرآیند جذب نخبه در کشور توضیح دهید؟

مدل  است،  شده  ما  کشور  وارد  استعداد  مدیریت  زمینه  در  که  چیزی  آن  امروزه 

ناکارآمدینخبهگراییانتزاعیو
آرمانیدردانشگاه

مجتبیرستمیکیا
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که عرض شد  و برق مدل های آمریکایی 
هستیم.حال در این جا به بیان یک خاطره 
ژاپن  در  که  دوستانم  از  یکی  می پردازم: 
تحصیل کرده و دوره دکتری را آنجا خوانده 
بود، در ایران برنده مدال جشنواره خوارزمی 
به  را  او  بنیاد ملی نخبگان  و سپس  شد 
عنوان برگزیده برجسته کشور انتخاب کرده 

بود و مدال افتخار را به او اعطا کرده بودند.
زمانی که وارد تحصیالت تکمیلی در کشور 
ژاپن می شود، در روز مصاحبه سه دانشجو 
ایران حضور داشتند.  و  آمریکا  از هلند، 
گروه مصاحبه کننده به دانشجوی هلندی 
گفته بودند که الزم نیست واحد آموزشی را 
بگذرانی و فقط به رساله دکتری بپردازید و 

سپس برای دفاع اقدام کنید.
سپس به دانشجوی ایرانی )دوست بنده( 
که الزم است حدود 20 واحد  گفته بودند 
رساله  برای  سپس  و  بخوانید  را  آموزشی 
دانشجوی  به  نهایت  در  کنید،  اقدام 
آمریکایی گفته بودند که الزم است ۶0 واحد 
آموزشی را بخوانید و سپس بعد از تأیید 

اساتید، می توانید برای رساله اقدام کنید.
در نهایت دوست بنده بعد از پذیرش در 
ژاپن و پس  از بهترین دانشگاه های  یکی 
از گذشت زمانی که صمیمیتی میان او و 
اساتید شکل گرفت، پرسیده بود که چرا در 
پذیرش چنین شیوه ای را دنبال می کنید؟ 
در پاسخ به او گفته بودند که آنچه برای یک 
ژاپنی اهمیت دارد، ادب است؛ آمریکایی ها 
بسیار بی ادب اند و ۶0 واحد درسی نیاز دارند 
تا با فرهنگ ژاپن آشنا شوند. )این چنین 

است استعدادیابی ژاپن(
آن  در  تحصیل  ترم  دو  از  بعد  ایشان 
دانشگاه، به اساتید می گوید که من در این 
محیط علمی حوصله ام سر رفته است؛ 
نه  نه مقاله،  رویداد،  نه  این جا  که در  چرا 
و  ندارد  ... وجود  و  کنفرانس  نه  جشنواره، 
برای بازگشت به ایران باید رزومه مان تقویت 
شده باشد؛ بنابر این از آن ها درخواست کار 
علمی داشته است تا انجام دهد؛ اعضا و 
ریاست دانشگاه حدود 10 دقیقه ای به او 
می نگرند و می گویند ما متوجه حرف های 

شما نشده ایم.

 در همین لحظه یک شخصی برای آن ها چایی می آورد؛ ریاست دانشگاه رو به دانشجوی 
ایرانی می کند و می گوید آیا می دانی این کیست؟ )اشاره به کسی که چایی آورده است( او 
« ؛ سپس رئیس ادامه می دهد که او پسر سفیر ایران است و در این دانشگاه  می گوید »خیر

مشغول تحصیل است و در اوقات فراغتش کارهای دانشگاه را انجام می دهد.
تقریبًا تمام نیروهای انسانی آن دانشگاه از خود دانشجویان بودند؛ بعد رو به دانشجوی ایرانی 
می کند و می-گوید شما که دانشجوی خوب و ظاهرًا دغدغه مند مسائل اجتماعی هستید، 
مسئول حمل زباله دانشگاه دچار مریضی شده است و شما مسئولیتش را بر عهده بگیرید.
که رئیس دانشگاه با ما صمیمی شده بود، بر می گشت و  ایشان می گفت بعد از مدتی 
می گفت ایرانی ها خیلی خوب عادت کرده اند که برخی از واژه ها را به خوبی مصرف کنند؛ 

در بین واژه هایی که بیان کرده بودند، واژه نخبه نیز به چشم می خورد.
که هرچه بیشتر به نخبه توجه نماییم، آن استعداد و نخبه دچار  او معتقد بوده است 
ُکشته  کلمه  از دست دادن استعدادهای ذاتی خویش می گردد )نخبه به معنای واقعی 
می شود( بنابر این اگر جامعه شناسی نخبه کشی در فضای مدیریتی آمریکایی را لحاظ 
نماییم، در می یابیم که آمریکایی ها به معنای صحیح کلمه، نخبگان خاصی ندارند؛ بلکه 
، کارهایی را  آن ها ابزارهایی هستند که در سیستم رفاه زدگی آمریکایی به عنوان یک ابزار

انجام می دهند.
بنده این خاطره را بیان کردم تا تفاوت دو نوع نگاه در سیستم های مدیریت استعداد در 
کل جهان و این که آن مفهومی که از واژه »نخبگان« به کشور ما وارد شده است؛ به شدت 
آمریکایی زده است. یعنی کل ساختارها، نهادهای نخبگانی، مقاالت و رنکینگ آن ها، 

مدرک گرایی در دانشگاه و ... به شدت آمریکایی زده است.
خاطره ای دیگر از همین دوستم را خدمتتان بیان نمایم: ایشان می گفت به واسطه کاری که 
داشتم در ایران با سفیر ژاپن آشنا شدم، او می گفت سفیر ژاپن در ایران دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم بود؛ ولی به شدت مسلط بود و در تمام کشورهای خاورمیانه مسئولیت داشت و اطالع 

گاه بود. بسیار زیادی داشت و حتی نسبت به اختالفات فقهی مراجع نیز آ
او به قم آمده بود و با مراجع و علما نیز دیدار کرده بود، حتی گاهی در برخی مسائل اختالفات 
را میان شخص x و y را نیز می دانست، بعد می گفت: این سفیر بازنشست شد و به کشورش 
بازگشت و دانشگاه توکیو ایشان را به عنوان استاد تمام گروه مطالعات خاورمیانه هیئت 
علمی کرد و دانشجویان دکتری که تمایل داشتند در مورد خاورمیانه کار نمایند؛ با ایشان 

رساله ی خود را برداشتند.
دوست بنده روایت می کرد که در دوره دکتری در ژاپن یک استاد آموزشی و یک استاد قطب 
معنوی و اخالقی به عنوان »سنسئی«؛ یکی از دانشجویان ژاپنی آمد و خطاب به »سنسئی« 
گفت که من از شب گذشته که اخبار )سومالی یا سودان( را دیده ام، بسیاری از گرسنگان از 

شدت گرسنگی کمرشان به شکم شان چسبیده است.
به استاد می گوید که من دغدغه دارم؛ استاد به او گفت: شما رساله دکتری تان همین باشد و 

گاهانه( آمدیم و دانشگاه های فرانسوی را  گاهانه یا ناآ  بعد از انقالب اسالمی )آ
معاونت آموزشی قرار دادیم. دانشگاه های آلمانی را معاونت پژوهش گذاشتیم؛ 
دانشگاه های انگلستانی را معاونت فرهنگی و تهذیبی قرار دادیم و در نهایت 
فناوری  و  علم  پارک  احداث  با  دانشگاه ها  کنار  در  آمریکایی  دانشگاه های 
، ما با یک سرعت بسیار زیادی به  تبدیل شدند.در چهارده یا پانزده سال اخیر
سمت تبدیل دانش و ثروت حرکت کردیم که هدف آن دال مرکزی دانشگاه های 

آمریکایی محسوب می شود.
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؛  به کشور )سومالی یا سودان( برو و مشکل را برطرف کن و سپس به اینجا بیا و مدرکت را بگیر
البته باید تعهد بدهی که بنده به عنوان استاد و دانشگاه مسئولیتی را قبول نداریم و اگر آنجا 
اتفاقی افتاد یا کشته شدی یا مشکالتی پیش آمد، سفارت از شما حمایت خواهد کرد؛ ولی 

. این که هزینه ها را پرداخت کند یا هزینه اقامت در هتل و ... خیر
« بگیر تا فشار زیادی به  حتی به او گفته بود که هزینه رفت و بازگشت خود را نیز از »یونسکو
ژاپن نیاید، خود ایشان تعریف می کرد که هرجا »سنسئی« دستور دهد؛ نخست وزیر ژاپن 
نمی تواند روی حرف آن حرف بزند؛ این نظام استعدادیابِی استاد محور و قطب محوری که 
بسیار بر فضای شرقی ما نزدیک است و کامًال عاملیت محور است و ساختار و مراکز بسیار 

برای آن کم رنگ است.
یکی از اتفاقاتی که در مدیریت استعداد آمریکایی و کپی ناقص آن در ایران رخ می دهد؛ 
واسطه شدن مراکز نخبگانی است. این همان تعبیر »یک سوزن به خود و یک جوال دوز به 

دیگران«؛ واقعًا سوزن را به خودمان می زنیم.
کردن با نیرو و  کار  کامًال عاملیت محور است و شما در حال  بحث نخبه گرایی، بحثی 
سرمایه انسانی خویش هستید و حال اگر آن را بیاوریم و وارد فضای ساختاری و اجرایی 
یک کشور نماییم، باعث کشته شدن حس مسئولیت اجتماعی شده و دغدغه مندی 
اجتماعی نخبه ُکشته می شود و اساسًا نخبه تافته ی جدابافته ای می شود که همه باید به او 

توجه کنند و امکانات کشور به سمت او گسیل داده شود.
کامًال این طور  که رخ می دهد  اما در بافت مدیریت استعداد شرقی یا ژاپنی، استعدادی 
است که مدیریت استعداد به سمتی نیل پیدا می کرد که دغدغه های اجتماعی، کنش گری 

اجتماعی و اصالح اجتماعی بین نخبگان بیرون می آید.
درباره تعریف نخبه از دیدگاه اسالم و دستوراتی که در این زمینه وجود دارد؛ توضیح بفرمایید.

ما در فضای نخبگان دارای یک ظرفیت کم نظیر در حیطه علوم اسالمی داریم که دوستان ما در 
این فضا کار کردند و سعی داشتند مدل های اسالمی تری از فضای نخبگان نزدیک به مدل های 

شرقی با رویکرد معنویت و تربیتی و تولیدمحور با پوشش بسیاری از مسائل را ارائه دهند. 
به دنبال آن به  غیر از مسئولیت اجتماعی، ما با نخبه ای روبرو خواهیم بود که خودش را در 
پیشگاه خداوند متعال مسئول می داند و این ارزش نخبگان در دستگاه فکر اسالمی است که 

بسیار می توان روی آن کار کرد و به عنوان نظریه ای جامع األطراف آن را  مطرح نمود.
اما متأسفانه چون سیستم مدیریت استعداد ما یک کپی ناقص از غرِب آمریکایی است؛ 
منجر به یک اتفاقات و آسیب هایی می شود که ما در بحث اعتراضات اخیر آن را کامًال 
)نه  اسمی  نخبگان  خورد،  رقم  کشور  در  که  اعتراضاتی  الیه به الیه ی  در  کردیم،  مشاهده 
حقیقی( حضور داشتند؛ البته بنده بسیار تمایل دارم که برچسب سنت گرایی نچسبانند، 

ولی من تمایل دارم که مقداری بومی تر و ژاپنی تر استعداد را مدیریت کنم.
با توجه به تجربه قبل از انقالب و بعد از انقالب و با عنایت به دولت های مختلف با رویکردها 

و سلیقه های سیاسی متفاوت، چند نوع سیستم استعدادیابی را در کشور تجربه کرده ایم؟
، چهار سیستم آموزشی وارد کشور ما شده است؛ یعنی در ابتدای سده  در صدسال اخیر
که رضاخان دانشگاه های فرانسوی را وارد ایران کرد و بعد از آن یک تأثیر زیادی با تأسیس 

دانشگاه تهران به سبک دانشگاه های فرانسوی شکل گرفت. 
البته ناگفته نماند که دانشگاه های فرانسوی، بازوی حاکمیتی کشور تلقی می شدند که 
به پرورش مدیریت برای حاکمیت تالش و کوشش داشتند، بعد از آن سیستم هنرستان 
شکل گرفت که تقریبًا پیاده سازی سیستم های آموزش و پژوهش محور آلمانی است، بعد 
کید بسیار  از آن دانشگاه های انگلیسی خودشان را به ما تحمیل کردند که این دانشگاه ها تأ

زیادی بر فرهنگ، اخالق و هویت دانشجو - استاد دارند.
ایجاد  انگلستانی  دانشگاه های  سمت  به  ما  دانشگاه های  از  برخی  دلیل  همین  به 

اساسًا  دانشگاه ها  برخی  نیز  شد. 
چهارم  نسل  دانشگاه های  محصول 
طراحی،  نوع  یعنی  هستند؛  آمریکایی 
گزینش،  ساختمان سازی، اساتید، نحوه 
که در آن وارد  مدل شایستگی نخبگانی 

می شود، کامًال آمریکایی محور هستند.
که مدارس سمپاد ما  البته ناگفته نماند 
نیز کامًال آمریکایی محور است و در همین 
داخل  را  انسانی  علوم   ، اخیر چندسال 
در علوم حساب نمی کردند؛ چون نگاه، 
اندیشه شان  در  و  است  ابزاری  نگاهی 
یک  دارای  نخبگان  که  بود  حاکم  این 
و  هستند  ریاضی  و  خاص  هوش های 
برتر  استعدادهای  مابقی  دلیل  همین  به 

نادیده گرفته می شوند.
گاهانه  )آ اسالمی  انقالب  از  بعد  حال 
دانشگاه های  و  آمدیم  گاهانه(  ناآ یا 
دادیم.  قرار  آموزشی  معاونت  را  فرانسوی 
پژوهش  معاونت  را  آلمانی  دانشگاه های 
را  انگلستانی  دانشگاه های  گذاشتیم؛ 
معاونت فرهنگی و تهذیبی قرار دادیم و 
در نهایت دانشگاه های آمریکایی در کنار 
دانشگاه ها با احداث پارک علم و فناوری 

تبدیل شدند.
به تعبیری بعد از انقالب اسالمی همه چهار 
کردیم حفظ  سیستم دانشگاهی را سعی 
نماییم و این که تقریبًا در چهارده یا پانزده 
، ما با یک سرعت بسیار زیادی  سال اخیر
حرکت  ثروت  و  دانش  تبدیل  سمت  به 
کردیم که هدف آن دال مرکزی دانشگاه های 

آمریکایی محسوب می شود.
که بخواهم  ندارم  توطئه  توهم  بنده  البته 
کامًال  است  ممکن  و  بگویم  چیزی 
گاهانه نیز بوده باشد؛ لکن به هر صورت  ناآ
در  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 
چهارده - پانزده سال اخیر با سرعت بسیار 

زیادی در حال حرکت است.
این که  بجای  علمیه  حوزه  در  امروزه  ما 
نوآوری ها،  بر  مبتنی  نوآوری مان 
کنش گری ها و اصالح گری های اجتماعی 
بر ثروت و  کامًال مبتنی  نوآوری ای  باشد، 

اقتصاد تعریف می شود. 
اگر ما مراکز رشد حوزوی، صنایع خالق 
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متوجه  کنیم  مشاهده  را   ... و  فرهنگی  
خواهیم شد.

یعنی این ها یک فرهنگی را با خود به داخل 
کشور می آوردند که بسیاری از ارزش های 
را  اسالمی   - ایرانی  برتر  استعداد  بومی 
این  وارد  که ما  تا زمانی  نادیده می گیرند. 
چاره اندیشی  سراغ  به  و  نشویم  مسئله 

نرویم؛ نمی توانیم برگردیم.
باید این ریل را حتمًا در جایی قطع کنیم 
یا با یک شیب مالیمی به یک سوزن بان 
که اینجا بایست و مقداری آن را  بگوییم 
کن تا این اتفاق رخ دهد و ما از این  کج 
ریل به بیرون آییم، تا زمانی که ما روی این 
ریل سوار باشیم، آدم های بسیار متوقع، پر 
، بدون درک و مسئولیت اجتماعی  ازغرور
را پرورش خواهیم داد که آن ها بیش از آن که 
کشور را حل نمایند، خود برای  مسئله ی 

کشور مسئله ساز خواهند شد.
در  را  رویکرد  این  نتوانیم  ما  اگر  بنابراین 
حوزه  فضای  و  اسالمی  انقالب  کلیت 
علمیه اصالح کنیم؛ با آینده ای به مراتب 
وحشتناک تر از این چیزی که االن با آن مواجه 
هستیم، روبرو خواهیم شد و استعدادهای 
اصیل انسانی و استعدادهایی که در کوشه 
باید  که  دارند  وجود  مملکت  این  کنار  و 
شناسایی شوند؛ معموًال با شکست مواجه 

خواهند شد.
جهش های  یک  منطقه  در  اخیرًا 
که  داشتیم  ویژه  بسیار  استعدادیابی 
صدا و سیمای ما نیز مقداری به سمت 
)برنامه عصر  کرد؛  پیدا  نیل  »گت تلنت« 
آن  واضح تر  شکل  به  اما   )... و  جدید 
می توان به شهر استعدادیابی بن سلمان 
بر  مبتنی  که  کرد  اشاره  عربستان  در 
»گت تلنت« آمریکایی تأسیس شده است 
و از اقصی نقاط جهان برای استعدادیابی 

و شبیه سازی به آن جا می آیند.
یک کانون ارزیابی آنجا شکل گرفته است 
که هدفش شناسایی استعدادها است؛ 
به  تقریبًا  ما  منطقه  کشورهای  بنابراین 
طور اتفاقی دارای »گت تلنت«  آمریکایی 
هستند و آن را پذیرفته و با آن کنار آمدند، 
)خاورمیانه(  منطقه  این  این  از  هرچقدر 

دور می شویم؛ آن اتفاق ضعیف می شود و این نشان دهنده مطلبی است که احتماًال پشت 
آن یک جریان وجود داشته باشد.

 آیا روش متداول استعدادیابی در کشور را تأیید می کنید؟ اگر نقدی دارید بفرمایید.
همان طور که بیان شد غایت استعدادیابی آمریکایی، ابزار شدن است و احتماًال آمریکا خیلی 
دوست دارد که آدم های خوش استعداد یک ابزاری در دستش باشد که هرچه به او گفتند بدون 

حس مسئولیت اجتماعی و درک فورًا آن را انجام دهد.
از همین جهت بنده فارغ از اعتراضاتی که اخیرًا در برخی دانشگاه های به سبک آمریکایی 
رخ داد؛ کلیت آسیب کشورمان در فضای نخبگانی را همین می دانم و باید یک تعریف 

کامًال بومی تری از فضای نخبگانی داشته باشیم.
باید مدل های نزدیک به خودمان را در جهان رصد کنیم و از تجربه آن ها استفاده کنیم تا 
بتوانیم این مفهوم را جا بیندازیم که ما می توانیم پیشرفت کنیم و در مرز علم و فناوری جهان 
حضور داشته باشیم و در کنار آن نیز سنت های خودمان را حفظ نماییم؛ بنابر این به نظر 
بنده این مطلب حلقه مفقوده ای در فضای نخبگان است که اگر رعایت شود انشاءاهلل 

مشکالت کشور برطرف خواهد شد.
بنده مقداری کنشی تر فکر می کنم؛ چرا که تمام مطالعات پانزده سال اخیر بنده فلسفه بوده 
است؛ بنابر این مقداری نسبت به امتداد مبانی در عمل تشکیک دارم، حال شاید به دلیل 

این باشد که در چند سال اخیر بر روی نظریه فعل و حکمت عملی کار کرده ام.
 چرا در استعدادیابی و ارائه انسان های نخبه طراز انقالب اسالمی موفق عمل نمی کنیم؟

اعتقاد بنده بر این است که یکی از مشکالت جدی مان برای این که نمی توانیم انسان یا 
نخبه طراز انقالب اسالمی ایجاد کنیم؛ این است که ما به دنبال نخبه انتزاعی و آرمانی 
رفته ایم، )انسان کامل در برج عاج( البته ممکن است که چنین انسانی رقم بخورد؛ لکن چون 
نسبت به بافِت فرهنگِی انساِن محقِق معاصرِ ایرانِی امروز را نتوانسته ایم درک صحیحی از 

آن داشته باشیم و هیچ گاه نیز به فکر چاره اندیشی نبوده ایم.
ما نسبت به دانشگاه به عنوان یک سیستم آموزشی، نسبت به حوزه علمیه به عنوان یک 
سیستمی که با شتاب بسیار زیاد در حال دانشگاهی شدن است؛ به همین علت هیچ گاه 
به فکر چاره اندیشی نبوده ایم، آنچه برای ما مهم بوده است؛ مباحث ایدئالیستی یا کامًال 
انتزاعی یا انسان کامل یا سیستم کامل یا نظام کامل بوده است و سبب شده است تا ما 

اقتضائات بومی را فراموش نماییم.
ضروری است ما بین انسان ایده آل و انسان محقق فرق بگذاریم، انسانی که محقق شده؛ 
، ما باید بنشینیم و این  اکنون ما در حال دیدن آن در خارج هستیم به عنوان ایرانِی نخبِه طراز

نخبه را تحلیل کنیم و ابزار آن به نظرم مطالعات فرهنگی است. 
همه  از  فارغ  اکنون  که  انسانی  نماییم،  استفاده  فرهنگی  مطالعات  ابزار  از  می توانیم  ما 
دوگانه هایی که جامعه شناسان ساخته است؛ ما کلی دوگانه داریم؛ برنامه ای اخیرًا در شبکه 
چهار سیما پخش می شد با عنوان »شیوه«؛ کلی دوگانه را نشان داد. زمانی که بنده آن را نگاه 

می کردم؛ نزدیک به بیست و اندی دوگانه را یادداشت کردم.
به عنوان مثال در مورد اعتراضات آیا این است یا آن است؟ آیا عاملیت محور باید معنی 

؟ آیا باید فرادست معنی کنیم یا فرودست؟ و ... ؛  کنیم یا ساختارمحور
بنابراین حرف بنده این است که مطالعات فرهنگی ابزاری را برای ما فراهم کرده است که 
ما از دنیای جامعه شناسی گذشته ایم و می توانیم همین انساِن محقِق امروزی که به شکل 
بسیار زیادی مجازی شده و قدم در فضای متاورس گذاشته است را باید بفهمیم و نسبت 

به آن فهم داشته باشیم.
حال زمانی که وارد این فضا شدیم پیشران هایی همانند علوم شناختی را معنا کردیم؛ متوجه 
می شویم که چه تأثیراتی روی فکر و مدل ذهنِی ایرانِی معاصر می گذارد؛ متناسب با آن 
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می توانیم به خوبی برداشت کنیم که بسیاری از چیزهایی که به چشم ما آسیب می آید؛ جزء 
اقتضائات این دوران است.

یعنی می خواهم بگویم بسیاری از این چیزها به چشم ما آسیب می آید؛ در صورتی آن کسی 
که آن ها را طراحی کرده است، مثًال در پانزده سال اخیر موج های اعتراضی ایرانیان را کشف 
کرده و متناسب با آن چیزهایی را طراحی کرده باشد؛ به چشم آن فرِد طراح قوت می آید؛ چرا 

که او می داند دقیقًا باید روی چه چیزی متمرکز شود تا در جنگ شناختی پیروز شود.
چند روز گذشته بنده در جمعی از دانشجویان شریف گفتم که آیا کسی از شما در چهار سال 
گذشته باورش می شد که ربع پهلوی برای تیم ملی کف بزند؟ لکن امروزه شرایط طوری شده 
است که شاید بسیاری از مردم نسبت به باخت و برد تیم ملی بی تفاوت باشند و نسبت به 
خیلی از چیزهایی که شاید دارای هویت صدساله باشند، تردید جّدی پیدا کرده باشند؛ این ها 

از عناصر جنگ شناختی و دنیای جدید است که شاید از بین کتاب ها در نیاید.
بنده از این جهت در مباحثی که دارم، از مبانی فرار می کنم؛ چرا که احساس می کنم هرچقدر 
ما به مبانی می پردازیم، این انسان را بیشتر نادیده می گیریم؛ همین انسان بغل دستی خودمان 
به تعبیری چون من درگیر یک انتزاعیاتی شدم و یک انساِن حکمت متعالیه ای را برای خودم 
فرض کرده ام، از بغل دستی خودم غافل می شوم؛ نظام دانش ما چون نمی تواند مبانی را بر 
بافت پیاده کند، همیشه به دنبال این است که مبانی را به اندیشه و ذهن طرف منتقل کند و 

هیچ گاه در صدد این نبوده است که مبانی را داخل در رفتار فرد تئوریزه نماید.
بنده تقریبا در هفت سال گذشته که وارد فضای فلسفه فقه شدم و بیشتر تأمالت نظریه ی 
کار کرده ام؛ مقداری نسبت به مباحث تفکیک میان نظام دانایی و رفتار را غلط  فقه را 

می دانم؛ یعنی این که نخبگان دانشگاهی را از بقیه ی نخبگان جدا نمایم، غلط می دانم.
ال )جمعی از دوستان فضای نوآوری  چه بسا من یک مثالی را چند وقت پیش در مرکز رشد آ
که چرا مثًال تعریف نوآور اجتماعی یا نخبگان باید  کردم  کارآفرینی اجتماعی( عرض  و 
آن قدر تنگ باشد که برخی از مصلحانی که من یقین دارم آن ها دارای برگزیدگی و صفات 

برجسته هستند را نتوانیم نام نخبه بر آن ها بگذاریم.
در آن مثال بیان داشتم که بنده سال گذشته سفری به مشهد داشتم که با برخی از کنش گران 

اجتماعی مشهد مصاحبه گرفتم، یکی از 
کرده  زنده  را  محله ای  یک  نخبگان  این 
و  آدم ُکش ها  و  چاقوکشان  )محله  است. 

فقیرنشین ها(
او می گفت در چند سالی که آن جا هستم 
حدود سیصد نفر را ترک اعتیاد دادم. آن 
نخبه پولی نداشته تا به اصالح بپردازد و 

مرکزی نیز از او حمایت نکرده بود. 
به مردم آن محله گفته بود که زباله هایتان 
احداث  را  جایی  ید.  بیاور مسجد  به  را 
میلیون  صد  چند  اول  سال  در  و  کرد 
کسب  درآمد  مردم  آوردن  زباله  از  تومان 
کمپ  مسجد  کنار  در  کرد  سعی  و  کرد 

ترک اعتیاد بزند.
ببرید،  تشریف  منطقه  آن  به  اکنون  اگر 
باور نخواهید کرد که چنین اصالح شده 
باشد. بسیاری از آن هایی که ترک کردند، 
مسئولیت  )این  شد.  ُمهیا  برایشان  کار 
بود،  ژاپنی  اگر  و  فرد است  آن  اجتماعی 

قطعًا او را نخبه می دانستند(
 به نظر شما آیا نخبه باید با ساختار علمی 
کشور همراه باشد و در قالب ساختارها و 

بروکراسی قرار داشته باشد؟
و  است  نخبه  ذات  ساختار شکنی، 
ساختار  نتواند  که  نخبه ای  تعبیری  به 
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باید  امروز  نخبه  نیست.  نخبه  بشکند، 
ساختار را بشکند، نوآوری داشته باشد؛ 
و  کادمیک  آ مراکز  غم  و  َهم  تمام  اما 
نخبگانی  مراکز  و  اجرایی  دستگاه های 
چنین  نخبه  نگذارند  که  است  این 

ساختاری را بشکند.
فیزیک  بزرگان  از  معروفی  عکس  یک 
نوبل  جایزه  برنده  که  دارد  وجود  جهان 
آن ها در تمام  شدند، جالب است همه 
از  رسمی  حمایت  زندگی شان  دوره 
سازمان دولتی و ... نداشته اند؛ چرا که اگر 
می خواستند بر اساس آن حمایت ها رشد 
نمایند، هیچ زمانی به این مرحله و کسب 

جایزه نوبل نمی رسیدند.
پیرامون  مختلفی  بسیار  آثار 
دارد  وجود  نخبه کشی  جامعه شناسی 
ولی  کرد؛  مطالعه  و  مراجعه  می توان  که 
به  نسبت  که  است  این  بنده  غرض 
که ما امروزه آن ها  کسانی  مفهوم نخبه و 
نوع  به  نسبت  و  می شناسیم  نخبه  را 

اعتراضشان؛ نخبه حقیقی نیستند.
آن  و  کند  اعتراضی  حقیقی  نخبه  اگر 
از  بشریت  کل  بگیرد،  شکل  اعتراض 
نخبه  اعتراض  جنس  می برد.  سود  آن 
جوری نیست که وقتی اعتراض می کند، 
یا  بیاورد  پایین  را  مردم  مغازه  شیشه 
قرار  اگر  ما  بشکند.  را  دانشگاه  درب 
باشد چیزی را بشکنیم، آن مرز دانش و 

ساختار است.
این مطالب در نگاه نخبه حقیقی بسیار 
ارزشمند است و نخبه حقیقی اگر قرار به 
شکاندن را داشته باشد، آبادی دو محله را 
در دستور کار خود قرار می دهد؛ بنابر این 
در مورد تمام این موارد می توان ساعت ها 

گفتگو کرد.
دولتی  مدرسه  به  را  فرزندم  خودم  بنده 
فرستاده ام؛ چرا که اعتقادم بر این است که 
باید در مدرسه دولتی درس خواند. یکی از 
دالیلم این است که دانش آموز اگر در این 
بافت درس نخواند و در سیستمی جدا از 
کشور بار بیاید )مدرسه  سیستم آموزشی 
غیرانتفاعی، سپماد، استعداد درخشان و 

...( بدرد این مملکت نخواهد خورد.

هرچند ممکن است برای ممالک دیگر مفید باشد و سریع نیز پرواز کند و برود، بنابر این چنین 
فردی دیگر انساِن ایرانی نخواهد بود  و در خدمت انقالب، نظام، فرهنگ و جامعه خود نخواهد 
بود و تبدیل به یک ابزار آمریکایی خواهد شد و مطمئن باشید او اگر در کشور خودمان هم باشد، 

برای آمریکا کار خواهد کرد؛ چرا که او در نظام آمریکایی تحصیل و رشد کرده است.
که باالترین نفود، نفود در همین شکل است. آن ها در سیستم  حضرت آقا نیز فرمودند 
تصمیم گیری نخبگان یک مملکت نفوذ می کنند و به راحتی هرچه بگویند می پذیرند؛ چرا 
که از 17-18 سالگی در این سیستم آموزشی بزرگ شدند، درس خواندند و تربیت مطابق 

میل آن ها شده است.
بنابر این ما نباید توقع آن چنان از او داشته باشیم، سیستم مدیریت استعداد آمریکایی 
بسیار سعی می کند با قانون، ضابطه و پیوست های فرهنگی نخبه را نگه دارد، اما این 
نگه داری تا یک جایی دوام خواهد آورد، اگر مدل استعدادهای آمریکایی را در کشورهایی 

که از آن استفاده می کنیم، مالحظه نماییم؛ آخر آن آشوب خواهد بود.
بنده جنس برخی از اعتراضات را برای تحوالت حوزوی نیز از همین جنس می دانم. جنس 
تافته های جدابافته ای که خود را فرادست از برخی حوزویان تلقی می کنند و می خواهند 

تحوالتی )به درستی یا غلط( در حوزه ایجاد نمایند. 
این تحوالت تا در بافت فرهنگی و سنت های بومی حوزه قرار نگیرد و نخبه حقیقی در 
چنین سیستمی رشد نکند و باال نیاید، به نظر می آید که اتفاقات مبارکی حتی در تحول 

حوزه نیز ممکن است رخ ندهد.

 ساختار شکنی، ذات نخبه است و به تعبیری نخبه ای که نتواند ساختار بشکند، 
نخبه نیست. نخبه امروز باید ساختار را بشکند، نوآوری داشته باشد؛ اما تمام 
کادمیک و دستگاه های اجرایی و مراکز نخبگانی این است که  َهم و غم مراکز آ

نگذارند نخبه چنین ساختاری را بشکند.
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عنوان وزیر آموزش آلمان برگزیده می شود 
و به عنوان یک وزیر آموزش دارای افکار 
داشته  تالش  که  بوده  اندیشه هایی  و 
و  اهداف  این  وزارت  دوران  طول  در 

ایده های خود را عملیاتی کند.
هومبولت را با عنوان بنیانگذار دانشگاه 
 1828 سال  در  ُبن  ویلِهلم  ِفرِیدریش 
میالدی در برلین می شناسیم. هوبلمت 
قبل از تاسیس دانشگاه، یک نظام آموزشی 
کرد. سال ها در قامت  در آلمان تأسیس 
آموزش  حوزه  در  کوشیده  آموزش  وزارت 
سیاستگذاری کند و از نادر کسانی است 
که هم اندیشمند و فیلسوف است و هم 
عمال درگیر کار اجرایی بوده و تالش داشته 
را جامع  اندیشه های فلسفی خود  بتواند 

عمل بپوشاند.

ع( در سال  متن زیر مربوط به سخنرانی احمد پاکتچی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق)
1400 است:

پیش از آن که بپردازیم مسئله دانشگاه به معنای امروز چیست و چه باید باشد، باید گفت 
که در طول چند دهه اخیر بارها زمینه چاپ کتبی شده است. ترجمه  موضوعی است 
کتاب ایده دانشگاه نوشته کارل یاسپرس و ترجمه کتاب »دانشگاه و رکود اندیشه« اثر مری 

اوانز از جمله کتبی است که از نویسندگان غربی ترجمه شده است. 
در بین کتبی که در زبان فارسی و با دغدغه ایرانی نگارش شده کتاب دانشگاه ایرانی و 
مسئله کیفیت از مقصود فراستخواه، مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه از دکتر رضا 
« توسط  منصوری و همینطور مجموعه مقاالتی با عنوان »دانشگاه و جامعه چشم انداز نو

دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1379 منتشر شده است.
که در اینباره منتشر شده است.  همین نمونه نشان   اینها همه بخشی از آثاری است 
می دهد که این موضوع تا چه میزان مورد نظر اندیشمندان ایرانی بوده و مسئله متفکران 

ایرانی است. 
تا  باشند  داشته  دانشگاه  از  روشنی  درک  باید  می کنند  دانشگاهی  کاری  که  کسانی 
و  قرار است دیدگاه  و  که موضوع بحث ماست  کنند. شخصی  را دنبال  الزم  کیفیت 
نظریات او را مورد بحث قرار بدهیم فون هومبولت است. او در سال 1809 میالدی به 

درنسبتبینعلمآموزیو
مهارتیابی
احمدپاکتچی
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 20 و   19 قرن  در  آلمان  جمله  از  و  غرب 
اندیشمندان و متفکران زیادی را به خود 
دیده اما اینکه هومبولت در فضای آلمان 
اهمیت پیدا کرده و هم اکنون اندیشه های 
او مورد توجه است به این دلیل است که 
نگاهی را در فلسفه آموزش دارد که بسیار 

نزدیک و قرین فضای بیرونی است.
در مجموعه آثار هومبلت مقاالت متعددی 
و  سال ها  همان  در  که  شده  چاپ  او  از 
درباره  وزارت  مقام  تصدی  از  قبل  حتی 
فلسفه آموزش نگارش کرده است. بعضی 
، اواخر قرن 18 است. در دهه  از مقاالت او
حوزه  در  مقاله  چهار  سه  میالدی   1790
آموزش دارد. بنابراین وزارت آموزش را به این 
دلیل به او دادند که فرصتی باشد تا افکار و 

اندیشه های خود را پیاده سازی کند.
که هومبولت در برلین  دانشگاه فردریش 
این  میالدی   1949 سال  تا  کرد  تاسیس 
دانشگاه با همین نام فعالیت خود را ادامه 
داد. در سال 1949 که چهار سال از جنگ 
جهانی دوم گذشت و آلمان به دو قسمت 
تقسیم شده بود، این دانشگاه از موقعیت 
جغرافیایی در آلمان شرقی بود که تحت 
سلطه کمونیست ها به دانشگاه هومبولت 

تغییر نام داد. 
بعد از اتحاد دو آلمان در سال 1990 میالدی 
همچنان این دانشگاه  پایدار و مستمر با 
همان نام ادامه دارد و تا امروز حفظ شده 
است.  اگر از این پروژه تغییر نام صرف نظر 
الن 212 سال مشغول  کنیم از سال 1829 تا آ
به کار است. هر چند شهرتی مثل کمبریج 
کسفورد ندارد اما اندیشمندانی در طراز  و آ

آنها تولید کرده است. 
چیزی که ایده دانشگاه هومبولت را برای 
ما روشن می کند دستاورد این ایده است. 
با افکار و اندیشه های هوبملت یک  اوال 
دانشگاه پایدار و مستمر و بدون انقطاع 
دستاوردهای  ثانیا  و  است  داده  ادامه 

مهمی این دانشگاه داشته است. 
بحثی که می خواهم درباره اندیشه های او 
مطرح کنم مبحث »علم و مهارت« است. 
این بحث از جمله مواردی است که کمتر 
به آن توجه شده است. در فضای آلمان 

یک پدیده ای وجود آمد و یک نهاد و موسسات در فضای جامعه شکل گرفت با عنوان 
)Fachhochschule( این همان نهادی است که در حدود دهه 40 به ایران هم وارد شد و در 

ایران هم نمونه سازی شد. 
یس می شد آلمانی بود. دقیقا  هنرستان تهران اولین نمونه است. حتی زبانی که در آن تدر
یک نمونه آلمانی بود که در ایران بازسازی شده و شاهد شکل گیری موجی در آموزش و 
پرورش دهه 40 و 50  بودیم. به خصوص بعد از پایان دوره راهنمایی افراد باید انتخاب 
کنند که وارد هنرستان شوند که فن و حرفه ای را بیاموزند یا بروند دبیرستان و درس نظری 

و علمی بخوانند.
هنرستان ها برای این نبود که وقتی مهارت کسب شد به دانشگاه بروند بلکه برای این بود 
که به جامعه ورود کنند و وارد مشاغل حرفه ای بشوند یعنی فرد باید ادامه مسیر زندگی خود 

انتخاب و هدف گذاری کند.
این مدلی است که ریشه در افکار هومبلت دارد. هوبملت رساله کوتاهی با عنوان »درباره 
قوانین رشد مهارت انسانی« دارد که در جلد اول مجموعه آثار او چاپ شده است. در سال 
1971 این مقاله را نگارش کرده است. خیلی سال بوده که ذهن هومبلت درگیر نظام سازی 

بوده است. 
کار می برد، آیا شما دنبال علم آموزش  علم و مهارت را به عنوان دو اصطالح متقابل به 
هستین یا به دنبال مهارت آموزی هستین!؟ تفاوت بین علم و مهارت بسیار زیاد است و 
هومبلت در تمام دوران تفکر خودش یکی از موضوعاتی که پرداخته این است که علم و 

مهارت چیست و چه نسبیتی بین آنهاست و چگونه میتوان آنها را آموزش داد؟! 
در فضایی که فرد فقط در دانشگاه مباحث نظری را فرا می گیرد، با یک نوع احساس ناتوانی 
در مرحله اجرا مواجه هست. این موضوعی است که مورد توجه هومبلت قرار گرفته و معتقد 
است که این دو موضوع را باید از هم جدا کرد بلکه قوانین متفاوتی هم دارند. به صورت 
طبیعی اگر بخواهیم در فرد انسانی، مهارت را رشد بدهیم از یکسری قوانین پیروی دارد اما 

اگر بخواهیم علم را افزایش دهیم از قوانینی دیگری تبعیت می کند.
خیلی ساده اگر بخواهیم عرض کنیم، وقتی راجع به رشد مهارت انسانی صحبت می کنیم 
با قاعده آزمون و خطا مواجه هستیم. با آزمون و خطاست که این مهارت رشد می کند و 
می تواند فرد به بهترین مهارت دست یابد. اما قوانین علم متفاوت است که از آن به »پژوهش« 
گاهی هایی که  یاد می کنیم. در فضای رشد علم یک دانشجو می آموزد که چگونه بر اساس آ

گاهی های جدید و مسائل نو  برسد.  دارد به آ
چگونه مسئله بیاید و فهم کند و بعد راه حل آن را کشف کند. قوانین حاکم بر رشد علم، 
قوانین پزوهش هستند اما قوانین حاکم بر مهارت، آزمون و خطاست. کودک انسان وقتی 
می خواهد راه رفتن و حرف زدن یاد بگیرد، بارها زمین می خورد تا بتواند به مهارت راه رفتن 

برسد. کودک انسان تا بخواهد خوب حرف بزند، سالها پرغلط صحبت می کند. 
در مهارت ما با یکسری قوا مواجه هستیم. قوه ای که انسان آنرا باید رشد بدهد. این کودک 
انسان تالش دارد که روی پاهای خود حرکت کند و لذا پاهای او این قدرت را پیدا می کند 

که کودک را نگه دارند، این تبدیل قوه به فعل است. 
لذا در ایده دانشگاه هومبولت، جدا کردن دو نظام آموزشی، نظام آموزشی مدرسه و دانشگاه 
در دستور کار قرار می گیرد چون برنامه کاری آنها متفاوت است. این تمایز بین دانشگاه و 

مدرسه در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد. 
یکی از موسوسات مهم علوم مهندسی و پایه در آمریکا MIT است و این موسسه با اینکه 
آموزش عالی طراز اول است اسم دانشگاه و یونیورستی را در دل خود ندارد، بلکه یک 
موسسه فناوری است. یا مثال در رشته جقوق که با نگاه هومبولتی یک حوزه مهارتی است، 

آنجا هم بسیاری از نهادها نام هایی با نام مدرسه یا موسسه را با خود حمل می کنند. 
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کرده است. در بازنگری  اما در ایران اینگونه نیست. دانشگاه برای ما جنبه پرستیژ پیدا 
ایده دانشگاه باید به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است علوم نظری فرا بگیریم یا یکسری 

مهارت ها قرار است شکل بگیرد. 
که نام دانشگاه را یدک می کشد بحث پژوهش و علوم نظری را دنبال می کند.  جاهایی 
متاسفانه در کشور ما مرزهای این دو نوع فعالیت کم رنگ است در حالی که این دو مسیر 

متفاوتی است و سیاستگذاری متفاوتی را باید دنبال کرد.
نکته حائز اهمیت در علم و مهارت این است موقعی که تصمیم می گیرد، اولین دانشگاه 
را در آلمان تاسیس کند و ایده های نظری خود را تحقق عمل ببخشد و دانشگاه فردریش را 
؛  تاسیس کند، دو نفر را به عنوان همکار خود برمی گزیند. یکی فیخته و دیگری شالیر ماخر
که هر دو فیلسوف هستند و این نکته مهمی است که در تاسیس دانشگاه به دنبال آدم های 

فن آموز و مهارتی نرفته است. بلکه به سراغ آدم هایی رفته که اندیشمند و متفکر هستند.
هومبولت به دنبال تاسیسی مدرسه حرفه ای نبوده بلکه به دنبال تاسیس دانشگاه یا به تعبیر 
خودش مدرسه عالی علمی بوده و لذا میخواسته مسیر پژوهش را هموار کند که چگونه باید 
به دانایی جدید رسید. در آلمان آن روز آدم زیاد بوده اینکه هومبلت این دو نفر را به عنوان 
شریک کاری خودش انتخاب کرده کامال بر اساس یک انتخاب هوشمندانه و ایده و افکار 

او بوده است. 
باید گفت فیخته یک فیلسوف شاعر است و شالیر ماخر یک مفسر است که او را به عنوان 
که حوزه تفسیر متن، حوزه مورد  کسی است  بنیان گذار فلسفه هرمنوتیک می شناسیم. 
عالقه اوست. فیخته آدمی است که نیمی از شخصیت او فلسفی است و یک نیمی از 

، خالق است.  شخصیت او به اعتبار درک هنر
شالیر ماخر یک فیلسوف متن پژوه است. این مثلث در دانشگاه برلین و در باور هومبلت 
به عنوان تئوریسن اصلی وجود داشته است. یک راس مسئله زبان است و یک راس دیگر 
مثلت، متن و فهم متن است و در راس دیگر نسبت بین اندیشه و خالقیت و نسبت بین 

هنر وفسفه است. 
ایده دانشگاه هومبولتی در درک این مثلث است و این چیزی است که خود بنده مطرح 
کرده  ام. این مثلث در خدمت علم آموزی و نه مهارت آموزی است. هدف او تاسیس یک 

در  حاضر  حال  در  است.  بوده  دانشگاه 
دانشگاه ما نسبت معناداری بین علم و 
هنر وجود ندارد. دانشکده هایی در حوزه 
هنر در کشور ما فعال شدند اما هیچ وقت 
ارتباط ارگانیک بین اینها به وجود نیامده 
است که دانشکده های علمی با دانشکده 

هنر چه نسبتی با هم دارند؟ 
در نوشته های قدیم هومبولت رساله ای 
که  شرایطی  »درباره  عنوان  با  دارد  کوتاه 
تحت آن علم و هنر در یک ملت شکوفا 
شوند« در این رساله هومبولت به نسبت 
علم و هنر پرداخته است. جالب است در 
، پدیده هنر یک ویژگی دوگانه دارد.  نگاه او
از سویی با علم ارتباط دارد و از سوی دیگر 

با مهارت مرتبط است. 
که باید این التفات را  مسئله اینجاست 
پیدا کنیم که از نظر ذهنی و برنامه ریزی و 
سیاست گذاری، بین علم و مهارت با هم 

تفاوت مهم وجود دارد. 
را  افرادی  بتواند  عالی  آموزش  اینکه 
تربیت کند که دانش و مهارت را باهم و 
پیوسته باال بیاورند کمال مطلوب ماست 
دانشگاه  دنبال  هم  هومبولت  مسلما  و 
تالش  بنده  که  چیزی  اما  نبوده  تخیلی 
کنم این  با زبان های متفاوت بیان  دارم 
که رابطه علم و مهارت دو جنس  است 
باهم  است  قرار  که  هستند  مخالف 
جمع شوند و محصول جدیدی را برای 
فراموش  نباید  اما  باشند،  جامعه داشته 
متفاوت  هم  با  دو  این  قوانین  که  کنیم 
دارند.  متفاوتی  اقتضایات  و  است 
مسئله آنجاست که بتوانیم این دو سنخ 
متفاوت را در یک دیالوگ منتج قرار داد. 
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معدودی که چندان در فکر آیندۀ کاری و معاش خود نیستند، به کار علمی در دانشگاه اهمیت 
نمی دهند. همه می دانند که دانشگاه ناکام است و ناتوان. 

که  کالم پرسیدیم  یبا ز از سعید  وقتی  ابتذال است.  سوی دیگر بی حاصلِی دانشگاه، 
کارآمدی ابتذال است؟« او سخن ما را  وی دیگر این نا  که یک ر »آیا اینچنین نیست 

کرد. تایید 
او از این گفت که سیاست، علم و دانشگاه را به هیچ گرفته است و در نتیجۀ آن، برخی همه 

چیز داِن پرگو، صحنه را در دست گرفته اند. 
حرف های دکتر زیباکالم چنان که همواره از لحن او انتظار داریم، روشن و صریح اند. حرف های 
یک استاد فلسفه که کار و بار علم را جدی گرفته است. »جدی گرفتِن« چیزی یعنی اینکه از 

آن طلبی داشته باشی. 
اگر چیزی باشد و ما از آن طلبی نداشته باشیم، واضح است که انتظار نداریم کاری از ما 

برآورده کند. 
چنان که پیداست دانشگاه در ایران مسئولیت چیزی را نپذیرفته است و این شاید آغاز ناکامی 

آن، و نتیجه اش بی معنی شدن علم است. 
گروه سیمافکر را  گوشه هایی از سخنان آقای سعید  زیباکالم در مصاحبه با  در ادامه متن 

مالحظه می فرمایید.

حرف های سعید زیباکالم درباره دانشجو 
و دانشگاه، پرسش های روشن از وضع علم 

در ایران به همراه دارد. 
گاه  اما همین پرسش های عادی و روشن، 
به سختی پرسیده می شوند؛ چرا دانشگاه 
در ایران حاضر به بردن بار علم نیست؟چه 

مسئولیتی در برابر آینده کشور دارد؟ 
شاید سخنان این استاد فلسفه برای کسی 

چندان تازه نباشد. 
اینها همان حرف های در گوشی و عادی 
هر  یا  و  می دانیم  همگان  یا  که  است 
به  خود  نزد  صادقی  و  روشن بین  انسان 
دانند  می  همه  می کند.  حس  آنرا  خوبی 
آثار یکدیگر  که اساتید دانشگاه، اغلب 

را نمی خوانند. 
جز  به  دانشجویان،  که  می دانند  همه 

دانشگاهایرانیوعدمپذیرش
مسئولیتعلم

سعیدزیباکالم
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اولین نکته این است که هم دانشگاه و هم حوزه، هر دو نهاد بزرگ فرهنگی و علمی کشور 
مسئولیت دارند و از آن ها انتظار داریم که این »خفتگی« و »رخوت« را از بین ببرند. 

کادمیک این دو نهاد است. این وضعیت علمی فعلی  حیات علمی مقرون رفتار علمی و آ
« است. فاجعه بار که عرض می شود بحث از مبالغه نیست!  »فاجعه بار

فاجعه خیلی ساده یعنی عرصه سیاست و سیاست گذاری ما، عرصه شهر و شهرسازی 
ب و تعلیم و تربیت ما، عرصه دانشگاه و حوزه ما، و همچنین اقتصاد و 

ّ
ما، عرصه تهذ

... ما؛ حقوق و قضا و
اینها بر اساس چه چیزی کار می کنند؟! جای آن پژوهش های جدی که هرچند نادر اما 
انجام می شود، کجاست؟! در عرصه سیاست گذاری در تمام حوزه ها، باید همان ها دیده 

شود و تأثیرگذار باشد، حال که اینگونه نیست. 
عرصه سیاست گذاری ما معموًال به صورت تصادفی و مبتنی بر کارهای اقتضائی است. 
بسته به دولتی که سرکار است،  شخصیتی که در مسند واقع شده و مطالباتی که دارد، یک 

بخشی از عرصه سیاست گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
اما سیاستگذاری عرصه های اصلی جامعه هیچ ربطی به پژوهش ها ندارد و همین یعنی 
فاجعه.  عرصه سیاستگذاری ما رها شده است. هر چه پیش آید..! یک کسی یا گروهی، 

صاحب قدرت و نفوذی باشد، چیزی به دهنشان بیاید و آنرا عمل کنند. 
ما حوزویان و دانشگاهیان، نوعًا آثار هم را نمی خوانیم. رجال سیاسی که از میان شاگردان ما 

 ! هستند، اینها نوعًا آثار ما را نمی خوانند مگر در موارد بسیار نادر
مثًال فردی در شرایط خاصی تربیت شده و از نظر شخصیتی، فردی فکور و متأمل باشد و از 
میان اساتید خودش یکی دو نفر را اهل فکر و اندیشه بداند و شاگردی آن آدم را بکند و آثار 

آن استاد را مطالعه نماید؛ 
اما نوعًا دانشجو می تواند ترم بعد از ترم درس هایی را بگذارند و حتی با استادی سه تا ترم درس 

داشته باشد و هیچ کدام از کتاب های آن استاد را مطالعه نکند؛ این عمق فاجعه است.
وضعیت دانشگاه و حوزه های ما بسیار قابل تاسف است. پژوهش بیشتر یک »تعارف« 
است. یک »بازی« است. نه یک امر جدی تأثیرگذار در شیوه زندگی و یا سیاستگذاری! ما 

پژوهش نمی کنیم که تأثیری در معضالت 
و مسائل ما بگذارد، آرمان هایی را محقق 
را  نیازهایی  و  رنج ها  دردها،  الم،  آ و  کند 

برطرف سازد. 
به همین خاطر سیاست گذاران ما هم نوعًا 
نگاهی به پژوهش ها ندارند. پژوهشگران و 
عالمان ما نیز وقتی ببیند و متوجه شوند 
متوقف  پژوهش هایشان  بر  تأثیری  که 
نیست، احساس می کنند که عمر خود را 
گزارش دادن و  تلف می کنند و به سمت 
اقوال  گزارش  اقاویل می روند. یعنی  شرح 
شده کار پژوهشی. که اصال و ابدا با توجه 
آرمان ها  و  امیال  و  آمال  معضالت،  به 

نوشته نشده است.
هر جامعه یکسری معضالت و حاجات و 
آرمان هایی دارد و همه جوامع این گونه اند. 
و  پژوهش ها  و  دارند  را  اینها  جوامع  همه 
باید معطوف به این ها  سیاستگذاری ها 
عمیق  و  جدی  پژوهشگر  یک  باشد. 
وقتی ببیند که حاصل کارش هیچ تأثیری 
طبیعتا  خب  ندارد،  سیاست گذاری  در 

عمرش را تلف نمی کند. 
که  می بیند  وقتی  هم  سیاستگذار 
و  است  شکوالتی  تعبیری  به  پژوهش ها 
ندارند،  را  الزم  دقت  و  جدیت  عمق  آن 
متوسل  پژوهش ها  این  به  هم  او  طبعا 
که  می شود  همین  آن  حاصل  نمی شود. 
و تقویم  حوزه سیاست گذاری و تشکیل 
شیوه زندگی ما می شود چیزی مثل همین 
الن که هستیم. یعنی وضع موجود. گاهی  آ
حاکمان،  و  سیاستگذار  رجال  از  برخی 
وقتی این شرایط را می بینند، آرام دستشان 

را به سوی »غرب« دراز می کنند. 
برخی  از  آن ها  که  هستیم  شاهد  و 
سیاست ها مهم و کالن را از غرب اتخاذ 
و همین خود موجب مصائبی  می کنند 

می شود که می بینیم. 
چرا اتخاذ آن سیاست ها مصیبت است؟! 
چون آن سیاست ها با توجه به پژوهش ها و 
الم و حاجاتی طراحی شده که منطبق با  آ
نیازهای جامعه ما نیست و لذا در انتقال 
پیاده سازی  درست  اوًال  آن سیاست ها 
نمی شو د و کج و کوله منتقل می شود مثل 
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آنکه،  دوم  خصوصی سازی؛  سیاست 
خیلی چسبندگی ندارد و با هنجارها و 
فرهنگ مردم سازگاری ندارد. لذا در اکثر 
نوعًا  و  نمی شود  حل  مشکالت  حوزه ها 
به عقب می افتند، فقط ما نوعی تعویق 

ایجاد می کنیم. 
سیاست گذاران  سوی  از  بی توجهی  این 
که دانشجوها و عالمان  موجب می شود 
به پژوهش ها عمق نمی دهند و به سمت 
در  می کنند.  پیدا  سوق  ابتذال نویسی 
که صورت می گیرد  نتیجه پژوهش هایی 
بعضًا خام و به شرح اقاویل تبدیل شده 
و برندگی ندارد و دربردارنده حرف تازه ای 

نیست، لذا یک دور باطل است. 
هم پژوهشگران، با کار ضعیف و کم محتوا 
می ریزند  باطل  دور  این  آسیاب  به  آب 
موجب  نیز  حاکمان  رفتار  همچنین  و 
می شود که تأثیرگذار نباشد و کار ضعیف 

تولید می کنند. 
شورای  به  مرسوم  که  شورایی  در  باید 
عالی انقالب فرهنگی است، ـ البته من 
در این شورا »انقالبی« نمی بینم، البته که 
»انفعال« هم نمی بینم ـ یک اتفاق بزرگی 
که این دور باطل را  باید اینجا رخ بدهد 

متوقف کند. 
و  شود  قیچی  جایی  باید  باطل  دور  این 
و  تقنینی  قدرت  لحاظ  به  جایی  هیچ 
اجرایی مثل شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیست.  این وضعیت »مردگی« که بیشتر 
از »خفتگی« است را دریابند. وضعیت 
فوق العاده تأسف بار است. باید جریان 
به  زمینه  این  در  اعتراضی  اجتماعی، 

وجود بایید.
تقریبا  که  بدی  بسیار  اتفاق  یک 
همه  تقریبا  که  است  این  شده  نهادینه 
دنبال  می آیند،  سرکار  که  دولت هایی 
دنبال  نمی روند.  پایدار  تأثیرگذاری های 
داشته  چشم نواز  کار  که  هستند  آن 
باشند. کارهایی که مثل »فیل هوا کردن« 

باشد و همه مردم این را بییند. 
دولت ها در مجموع تمایل به دیده شدن 
دارند. خب شاید بگویید این حرف تندی 
هر  به  است.  اینگونه  واقعیت  ولی  است 

که دولت ها دارند و نمی توانند با این  کمی نیست  حال این فرصت چهارسال، فرصت 
جمله که فرصت اندک است از این عرصه مهم چشم  بپوشند. 

در بسیاری از کشورهای دنیا دولت ها همین چهارسال را دارند. ولی در همین چهارسال 
سیاست های کالن راهبردی هم دیده می شود. 

دولت بعدی نیز می تواند آن سیاست را ادامه بدهد و با وجود شورایی به نام انقالب فرهنگی 
این چنین چیزی هیچ توجیهی ندارد که بگوییم فرصت دولت ها محدود است. از شورای 
با هماهنگی دولت ها به سمت سیاست های  که  انتظار است  انقالب فرهنگی  عالی 

مستمری برای رهایی و از بین بردن دور باطل نازایی و رویه های جاافتاده حرکت کند.

که دانشجوها و عالمان به   بی توجهی از سوی سیاست گذاران موجب می شود 
پژوهش ها عمق نمی دهند و به سمت ابتذال نویسی سوق پیدا می کنند. در نتیجه 
 خام و به شرح اقاویل تبدیل شده و برندگی 

ً
پژوهش هایی که صورت می گیرد بعضا

ندارد و دربردارنده حرف تازه ای نیست، لذا یک دور باطل است. 
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نقدوبررسیمهمترینمحورهایموجوددرباب
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مقدمه

که  اینگونه برمی آید  از رصدهای پیشین 
بیشترین اختالف در مورد نهاد دانشگاه، 

در سه ساحت است. 
یخچه  ساحت اول اختالف در مورد تار
ورود و جایگاه نهاد دانشگاه در جامعه 
و  مخالف  گروه  دو  که  است  ایرانی 
یکدیگر  مقابل  در  را  نهاد  این  موافق 

قرار می دهد. 
رسالت ها  در  اختالف  دوم  ساحت 
که  است  دانشگاه  نهاد  وظایف  و 
و  درون گرا  گروه  دو  به  را  صاحب نظران 

برون گرا تبدیل می کند. 
مهمترین  عنوان  به  که  سوم  ساحت 
ساحت معرفی می شود، بررسی تاثیرگذاری 
دانشگاه در تحوالت سیاسی و اجتماعی 
است که انگشت اتهام برخی را به سمت 
علم مدرن، ساختار دانشگاه و عملکرد 

نهادهای حاکمیتی نشانه می برد.  

از آنچه بیان شد، اینگونه برمی آید که همه صاحب نظران در مورد صحیح نبودن جایگاه 
کنونی دانشگاه در جامعه و عدم تاثیرگذاری جدی آن متفق القول بوده و برای بررسی این 

مساله در مورد تاریخچه و  رسالت های آن به اختالف افتاد ه اند.
نقطه مورد اختالف دیگر آسیب شناسی و بحث از موانعی است که بر سر راه تاثیرگذاری 
دانشگاه وجود دارد. برخی از این موانع ناظر به علوم موجود در دانشگاه های فعلی است که 

منشا مدرن داشته و تناسب چندانی با فرهنگی ایرانی و اسالمی ندارند. 
برخی دیگر از موانع ناظر به ساختارهای موجود در خود نهاد دانشگاه است که تحت 
تاثیر بروکراسی غربی،  امکان وجود خالقیت و تاثیرگذاری در تحوالت را از دانشجویان 

سلب می کند.
برخی دیگر از موانع نیز ناظر به مواجهه مردم جامعه و مسئولین حکومتی با نهاد دانشگاه 
و  سنگ اندازی  آن  فعالیت  مسیر  در  یا  و  نشناخته  رسمیت  به  را  آن  جایگاه  که  است 

کارشکنی می کنند.
از این رو در ادامه و در قالب سه فصل، به تبیین و بررسی این اختالفات موجود در باب 

نهاد دانشگاه خواهیم پرداخت:
1. تاریخچه نهاد دانشگاه در ایران و جهان

2. ماهیت و رسالت دانشگاه و دانشگاهیان
3. موانع موجود در تاثیرگذاری دانشگاه



اله
مق

فصلاول

تاریخچهنهاددانشگاهدرایرانوجهان

نویسنده 
رسوللطفی



پیش از پرداختن به اصل مسئله این شماره 
از نشریه که بررسی نقش و جایگاه و کارایی 
و کارآمدی نهاد دانشگاه پیرامون تحوالت 
جامعه است، الزم به ذکر است که در ادامه 
مروری مختصر به فرایند تأسیس دانشگاه 

و زمینه ها و بسترهای آن بپردازیم. 
روند  پیرامون  اجمالی  شناخت  این 
در  چه  دانشگاه  نهاد  شکل گیری 
خواستگاه اصلی خود یعنی جهان غرب و 
اروپا و همچنین عوامل تأثیرگذار در ایجاد 
و  به فهم  ایران می تواند  نهاد دانشگاه در 
دانشگاه  کارکردهای  به  نسبت  ما  تصور 

رهنمون باشد. 

مدرن دانشگاه شکلگیری .1
درغرب

در  تزلزل  و  بازرگانی  رشد  شهرنشینی، 
مهم ترین  فئودالی،  اشرافیت  ساختار 
از  بودند.1  غربی  فرهنگی  تحول  عوامل 
برکت  به  اروپا  در  میالدی   13 و   12 قرن 
و  نهادها  متن  از  و  جدید  شهرنشینی 
سنت های تعلیمی و بواسطه نقد آن ها، 
دانشگاه هایی به وجود آمدند که موجب 

تحول در فرهنگ اروپایی شد.
عوامل زمینه ساز ظهور دانشگاه موجب 
ـ  کتسابی«  ا نوین  »ارزش  شکل گیری 
و  اصل  مثل  سنتی  ارزش های  کنار  در 
نسب و ثروت ـ بر پایه »دانش« در غرب 

جدید شد.
کسانی که از فن و دانش بیشتری برخوردار 
نسبت،  همان  به  می توانستند  بودند، 
مسائل  حل  در  مردم  نیازهای  پاسخگو 
عرضه  ازای  در  و  شوند  معاش  و  زندگی 
موقعیت  و  ثروت  مهارت شان،  و  دانش 

مطلوبی کسب کنند. 
بدین ترتیب، دانش وران و فناوران به عنوان 
یک طبقه جدید، قدرت و استقاللی پیدا 
کردند و منشأ أثر شناخته می شدند، علوم 

و فنون نیز می توانست پیش برود. 
بانفوذ  قشرهای  به  دانشگاهیان  رفته رفته 
تبدیل شدند و گوی سبقت را از پیشه وران و 

1.  ژاک لوگوف، روشنفکران در قرون وسطا، ترجمه حسن 
، 137۶، ص ۶4. ، مرکز افشار

اشراف ربودند و در مقابل اسقف ها و کلیسا نیز استقالل یافتند.  از همان ابتدا دانشگاه در اروپا 
با ماهیت صنفی اجتماعی رشد پیدا کرد زیرا از دل کمون و جنبش های صنفی پدید آمد. کالج 
در زبان التین به معنای جامعه بود و از اتحادیه صنفی پدید می آمد. واژه »اونیورستیاس« )که 
ریشه همه واژه های مشابه اروپایی درباره دانشگاه است( نیز در اصل به معنای صنف، جامعه و 
اتحادیه بود. بر همین اساس مراد از کالج، یعنی جامعه استادان و دانشجویان بود که در قرن 13 

میالدی عنصر مؤثری در صحنه زندگی اجتماعی غرب محسوب می شد. 
دانشگاه غربی، به پشتوانه ریشه هایشان در طبقه متوسط و مرفه شهری و با تکیه بر هویت 
صنفی شان که اتحادیه استواری از گروه های هم سود اجتماعی و استادان و دانشجویان 

پدید آورد، روز به روز به سوی استقالل پیش می رفتند. 
وقتی که حکومت درسدد سیطره بر دانشگاه ها برمی آمد، آن ها از رقابت پاپ ها با حاکمان 
سود می جستند و با مانورهای خاصی ترجیح می دادند که ارتباطی از راه دور با دستگاه 
واتیکان داشته باشند و از حمایت های آنان برخوردار شوند تا از خطر مستبدان محلی و 

مداخله های روزانه آن ها در علم و درس و آموزش دانشگاهی در امان باشند. 
در مواردی که نیز کلیسا و اسقف، اصرار بر قیمومیت بر دانشگاه داشتند، دانشگاهیان به 
ظرفیت  های کمونی و صنفی شان متوسل می شدند و با اعتصاب هایشان در کسب اختیار 
و استقالل می کوشیدند، حتی برای رهایی از استیالی کلیسای مرکزی روم، به دولت های 

نوتأسیس ملی در جوامع مختلف اروپایی نزدیک شوند. 
خالصه در هرجا به نحوی منافع و موقعیت خود را می پایدند؛ برای مثال در انگلیس با 
سلطنت، در فرانسه با کلیسای ملی و در ایتالیا با کمون های شهری متحد می شدند و 
این ویژگی متکثر بودن ساختار سیاسی جوامع غربی، نقش مهمی در تثبیت و نهادینگی 
آموزش  به  نسبت  اجتماعی  تقاضای  افزایش  موجب  و  داشت  دانشگاه ها  گسترش  و 

دانشگاهی می شد.2 
بنابراین دانشگاه های جدید غربی، از یکسو در نقد سنت های تعلیمی و تغییر نگرش 
فکری و معرفت شناختی و از سوی دیگر در تحوالت نهادهای سیاسی و شهری ریشه دارد.
و تخصصی کردن دانش  که نهادی کردن  کارکرد تخصصی اش  بر  دانشگاه مدرن عالوه 

2.  مقصود فراستخواه، تاریخ دانشگاه در ایران، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1397، ص29.

▪ 	▪ کسفورد؛ لندن	 دانشگاه آ
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و فناوری و همچنین اعطای هویت صنفی به دانشوران و فناوران بود، رسالت روشنگری 
اجتماعی نیز داشت که مبتنی بر همان چرخش معرفتی نظام غرب جدید بود. 

گسترش رفتارهای انتقادی و تفکر انتقادی در و از طریق دانشگاه ها، رشد  از پرورش و 
عالقیت خودبنیاد ابزاری و نومینالیسم عقلی بر اثر آموزش های دانشگاهی، رشد رویکردهای 
تازه مانند اومانیسم، تساهل و تجربه گرایی از طریق برخی دانشگاه های جدید و همچنین 
رشد رویکردهای روشنفکری از جمله کارکردهای اجتماعی روشنگری نهادهای دانشگاهی 

در اواخر سده های میانی غرب بوده است.1
فراستخواه درباره مشخصه های بستر پیدایی و برآمدن و ساخته شدن نخستین دانشگاه ها 
در تجربه اروپایی عواملی را برمی شمارد از جمله: رشد بازرگانی در قرن 9 و 10 میالدی، ظهور 
و گسترش طبقه متوسط جدید، گسترش ارتباطات و تعامالت غرب با دیگر جوامع در سایه 
پیشرفت بازرگانی خارجی، پیدایش شهرهای جدیدی که در آن ها ارتباطات و تقسیم کار 
اجتماعی و تخصصی روز به روز افزایش می یافت، آشنایی غربی ها بل زبان های خارجی 
مثل عربی و یونانی و نهضت ترجمه، نفوذ ادبیات و فرهنگ باستانی در یونان و روم در 
اروپای سده 15، نوزایی و تجدید حیات فرهنگی، اختراع فن چاپ در سده 15 میالدی و 
گسترش آموزش و دانش و اطالع رسانی، پروتستانتیسم و اصالح دینی در مسیحیت، کشف 
گسترش انگیزه های مادی، نفع طلبی و  آمریکا و فراهم آمدن امکاناتی سرشار در جهت 

2. ... مصلحت گرایی، رواج دایره المعارف نویسی و اطالع رسانی علمی و
کسفورد و  دانشگاه های بولونیا و پادوا در ایتالیا، مولن پلیه، اورلئان، سوربن، پاریس در فرانسه، آ
کمبریج در انگلیس، در سده های 12 و 13 میالدی تأسیس شدند و قرن 14 و 15 دانشگاه هایی 
مانند پراگ در چک، وین در اتریش، هایدلبرگ و کلن در آلمان و گالسکو در اسکاتلند به 
وجود آمدند. در سال 15 میالدی تعداد دانشگاه ها در اروپا به ۶۶ مورد رسید که هر کدام از 
آن ها حدود 100 تا بیش از 1000 دانشجو تحصیل می کردند.3 دانشگاه هاروارد در آمریکا نیز در 
سه قرن بعد یعنی در قرن 17 تأسیس شد و می توان گفت که این دانشگاه ها، زمینه انقالب 

1.  همان، ص 30.
2.  همان.

3.  عبدالرضا صالحی، پیدایش و روند گسترش دانشگاه در اروپا، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1374.

به  مدرن  کردند.دانشگاه  فراهم  را  علمی 
معنای أخص کلمه که امروزه با آن مواجه 
موضوعیت  نوزدهم  قرن  از  تنها  هستیم 
»تعارض  کتاب  در  کانت   است.  یافته 
جدید  دانشگاه  برآمدن  از  دانشکده ها« 
کرد.  بحث  خودبنیاد«  »عقل  بر  مبتنی 
بر  مبتنی  جدید  دانشگاه  کانت  نظر  از 
حجیت های  از  بیرون  و  خودبنیاد  عقل 

)اتوریته های( غیرعقلی است. 
از  نشانه ای  دانشگاه   ، منظر این  از 
طریق  از  که  است  جدید  بشریت  ظهور 
وجود  ابراز  منتقد،  خردورز  انسان  آن 
»درباره  کتاب  در  نیز  می کند.  هومبولت 
نهادهای  سازمانی  چارچوب  و  روح 
مثابه  به  را  دانشگاه  برلین«،  در  فکری 
علمی  »آزادی  بر  «  ومبتنی  تفکر »نهاد 

کادمیک« مفهوم سازی می کند.  وآ
بدین ترتیب دانشگاه غربی به معنی مدرن 
آن،  در متن تجربه مدرنیته جوامع غربی 
ظهور یافت و فرزند شهر مدرن بود. در شهر 
های جدید،  حّس سوژگی به بشر دست 
می داد و دانشگاه نماد ونهاد پرورش این 
گاهی نوین  و این نظام جدید دانایی بود. آ

2.شکلگیریدانشگاهدرایران

علیرغم شکل گیری نهاد دانشگاه در غرب 
مدرن و تحوالتی که در جامعه اروپایی رقم 
تحوالت  این  درگیر  ایرانی  جامعه  خورد، 
با  زیادی  ارتباط  دوران  این  طی  و  نبوده 

غرب و نهادهای مدرن نداشت. 
بعد از دوران باشکوه تمدن اسالمی و رو 
بود  ایران  در  فرهنگ  و  علم  افول رفتن  به 
که کم کم این نهادها برای ایرانیان جذاب 
از  قبل  مهم  بسیار  نکته  نمودند.  جلوه 
پرداختن به ریشه های شکل گیری دانشگاه 
در این سرزمین، بررسی روایت هایی است 
که به طور کلی در باب تاریخ نهاد علم در 

ایران وجود دارد. 
پربسامد  روایت های  برخی  بین  این  در 
جامعه  که  مفروض  این  با  دارند  وجود 
آموزشی  علمی  نهاد  تأسیس  در  ایرانی 
پایدار ناتوان بوده و در حالی که هنوز کشور 
ایران، حتی یک دانشگاه هم نداشت، در 
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انگلستان، بالغ بر ده ها دانشگاه بزرگ با 
، مشغول تربیت نسل آینده  هزاران دانشجو
قبیل  دست  این  از  و  بودند  خود  کشور 
سخنان؛ یکی از مروجین اصلی این نوع 
روایت از تأسیس نهاد علم در ایران، دکتر 

مقصود فراستخواه است. 
او به طور مفصل تاریخ دانشگاه در ایران را 
بازخوانی کرده و از صفوی تا بعد از انقالب 
اما پرسش  قرار داده است؛  مورد خوانش 
بازخوانی  و  روایت  این  کل  در  او  اصلی 
که چرا جامعه ایرانی  تاریخی، این است 
دچار یک پس افتادگی و ناهم  زمانی شده 
کادمیک مدرن،  و از حیث ایجاد نظام آ

دچار تعویق و تأخیر شده است؟! 
که  روایتی  اما  به جاست  پرسش  این 
فراستخواه در پاسخ ارائه می دهد، ناصواب 
استعماری  فرایند  از  غفلت  با  او  است. 
حوزه  در  ویژه  به  ایرانی  جامعه  پنهان 
فرهنگی و سیستم آموزشی مدرن، نقطه 
پیکان انتقادات را به سمت بافتار سیاسی 

و اقتصادی جامعه ایرانی حواله می دهد. 
می نویسد:  خود  کتاب  از  جایی  در  او 
»مقارن تغییر و تحوالت دوره سوم یعنی 
گسترش  به  که  روشنگری  تا  رنسانس 
آموزش و نوآوری ها و رهیافت های فکری و 
اجتماعی و رشد نهادهای جدید آموزشی 
و دانشگاهی انجامید، جامعه ایران آماج 
ضعف های  آن،  اثر  بر  که  شد  حوادثی 
ساختاری درونی جامعه شدت می گرفتند 

و آنرا در مسیر نزولی سوق می دادند؛ 
در حالی که جوامع غربی با نقد سنت های 
تعلیمی شان و با تحول بخشیدن به نهادها، 
دانشگاه های  نخستین  تکوین  برای 
جدیدشان در قرن12 میالدی بسترسازی 
می کردند، مدارس نظامیه ما بر اثر سلطه 
مقاصد انحصارطلبانه و تنگ نظری های 
حکومتی، با آفت تعصب و تک نگری و 
آموزش های  بر  شرعی  آموزش های  غلبه 
و  بودند  گریبان  به  دست  فنی  و  علمی 
رونق  از  و  گراییده  انحطاط  به  به تدریج 

افتاده بودند.«1 

نشر  ایران،  در  دانشگاه  تاریخ  فراستخواه،  مقصود   .1

که به جای  بر مراکز و نهادهای آموزش سنتی می تازد  آقای فراستخواه به طور مستقیم 
پرداختن مسائل فنی و علمی)که مشخصا منظورشان از علم مرادف علوم تجربی است(، 

به سمت آموزش های دینی و شرعی می رفتند؛ 
که  آن ها خورده می گیرد  به  و  کرده  را مستبد قلمداد  نیز حکومت صفویان  ادامه  در 
چرا پیشرفت های جامعه غربی را نادیده انگاشتند: »بارزترین دوره ای که پای غربی ها و 
به تبع آن، برخی از آثار و محصوالت علمی و فنی نوینشان به ایران باز می شد، دوره حکومت 
صفویان است. این در حالی بود که حکمرانان مستبد صفوی در عالمی از اوهام و غرور به 
سر می بردند، به راز پیشرفت های جوامع غربی اعتنایی نداشتند و فقط گاهی به اقتضای 

نیازشان به برخی نمودها و آثار جدید علمی و فنی اروپا توجه می کردند.«2 
مفروض این روایت همان ادامه مسیر روشنفکری دوره قاجار به بعد است که راه شکوفایی 
ایران و توسعه را در مسیر غربی شدن می داند.این نوع روایت و دیدگاه از جهات متعددی 
مورد ایراد و دقت نظر است که مبحث مفصل خود را می طلبد و در این مقال شاید گنجایش 
پرداخت به آن نباشد، اما در مقابل روایت مستندتری نیز از وضعیت نهاد علم در ایران 
وجود دارد و معتقد است اساسًا شکل سنتی مراکز آموزشی در عین نقاط ضعف هایی که 
داشت، پاسخگو مسائل و نیازهای زمانه بوده است و این گونه نیست که تنها مسیر توسعه 
و پیشرفت جامعه از طریق نهاد مدرنی مثل دانشگاه باشد، آن هم نهادی که از جهت مبنا و 

اغراض، ذاتًا با تفکر جامعه ایرانی که آمیخته با مذهب است، سرناسازگاری دارد. 
که روایت دیگری نسبت به وضعیت نهاد  دکتر موسی حقانی از جمله این افراد است 
کرده می گوید: »جریانی  که با همین موضوع ایراد  علم در ایران دارد. او در مصاحبه ای 
تقریبًا از اوایل قاجاریه در کشور ما آمد که راه رشد و شکوفایی ایران را تبعیت از فرهنگ 
غربی می دانست، همان در مؤسسات آموزشی ما رسوخ و نفوذ کرد و همه ی دستاوردهای 
گذشته را با نفرت کنار گذاشت و سپس بنای جدیدی را گذاشت که این بنای جدید 

مبانی آن غربی است. 
به همین جهت اگر شما بهترین مهندسین را هم تربیت کنید -البته این را من عرض می کنم 
و شاید هم آن ها به همه  تعهدات خود نرسیدند- این افراد در یک نظام فرهنگی آموزش 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1397، ص 43.
2.  همان، ص 45.

▪ 	▪ مقصود فراستخواه	
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می بینند که آن نظام فرهنگی با نظام فرهنگی ما بیگانه است. هنگامی که وارد عرصه علوم 
انسانی و غیره می شویم به مراتب وضع بدتر می شود و افرادی کامًال غرب زده بیرون می آیند 
که کامًال سمت وسوی فرهنگی کشور را تدوین و تعیین می کنند و همین تفکر به سینمای 

ایران می آید و در بخش های دیگر نیز خود را نشان می دهد.«1 
حقانی همچنین مسیر برون رفت این مشکل را اینگونه توضیح می دهد: 

»ما به جای برخوردهای شکلی و صوری با مقوله فرهنگ در کشورمان، باید روی مبانی 
کید کنیم و اصالح مشکالتی که ما در حوزه ی مبانی داریم. باید به سمت تعامل و تالش  تأ
جدی فکری برویم. برای تعریف نظام تعلیم و تربیت خود، بر اساس مبانی ایرانی، اسالمی 
برویم... اگر با این مبنا که از تجربیات دیگران استفاده کنیم و به بسترهای فرهنگی خود 
و زمینه هایی که داریم و ذخایری که در کشور از جهت فرهنگی وجود دارد، توجه کنیم 
و سعی کنیم با استفاده از تجربیات جدید بشری، نظام آموزشی خود را دچار یک تغییر 
اساسی محتوایی و روشی کنیم، می توان تحوالت مهمی را ایجاد کرد و سیستم آموزشی 
بومی را تأسیس کنیم. در برخی از زمینه ها شامل رکود هستیم؛ یعنی هیچ نوآوری را مشاهده 
نمی کنیم و الزمه اش این است که هم در روش ها و هم در مبانی با تکیه بر همان مبانی دینی 

اسالمی دست به نوآوری بزنیم.«2 
این نوع روایت دوم، از سرآغاز با روایت غربی زده اول متفاوت است و همین مبنا در تحلیل 
تاریخ مؤثر باشد. بعد از این توضیحات، در ادامه مروری مختصر به تاریخچه نهادهای 

آموزش در ایران و همچنین شکل گیری نهاد دانشگاه در این کشور خواهیم داشت:

الف(نظامآموزشدرتاریخسنتایران

یک: مرکز علمی جندی شاپور ساسانی

مقوله آموزش و رشد علم در تمدن ایران باستان از جایگاه ویژه ای برخودار بوده است. به ویژه 
در زمان ساسانیان، سازمان های آموزشی گسترش یافت. اقتدار حکومت، ثبات و امنیت 
نسبی، دفع مدعیان و رفع هرج و مرج که در دوره خسرو شکل گرفت، عاملی برای زمینه 

تقاضای علم و فناوری شد. 

.193۶0 : ، شناسه خبر 1.  موسی حقانی، بررسی ورود نهادهای آموزشی مدرن به ایران، وب سایت فرهنگ امروز
2.  همان.

به  نیاز  عالوه  به  مقتضیات  این  همه 
طبابت، تقاضا برای آموزش علوم و فنون 
متمدن  دنیای  علوم  آنان  داد.  افزایش  را 
قلمرو  به  را  یونان  و  هند  چون  زمان،  آن 
حکومت خود راه دادند، تا این که دانشگاه 
 ) )جندی شاپور بزرگی مانند گندی شاپور
در قرن سوم میالدی توسط اردشیر تأسیس 
شد که در آن علوم تجربی و ادبیات به ویژه 

طب مورد آموزش قرار می گرفت. 
توسعه  دانشگاه  این  انوشیروان  زمان  در 
علم  تدریس  برای  بیمارستانی  و  یافته 
طب به وجود آمد، این دانشگاه تا قرن سوم 
ادبیات، هیئت،  آن  در  بود.  دایر  هجری 
نجوم، مهندسی، حکمت علمی و علوم 

اداری رونق داشت.
ایران،  به  اسالم  ورود  با  و  آن  از  پس 
و  مسجد  تا  خانه  از  آموزشی  نهاد های 
در  اساسا  فراگرفت.  را  مذهبی  مدارس 
ویژه ای  جایگاه  مساجد  اسالمی  نگاه 
برای تعلیم و تدریس داشت. در سه چهار 
قرن اول هجری، مراکز اجتماعات دینی 
و  بود  تربیت   و  تعلیم  مراکز  مسلمانان، 
اگر احیانا مدرسه ای هم ساخته می شد، 

معموًال در کنار مساجد قرار می گرفت. 
در ساختن مدرسه نوعًا از صحن  مساجد 
استفاده می شد و در حیاط هر مسجد، 
حجراتی هم برای سکونت طالب ساخته 
می شد تا طالب در آن ها سکنی گزیده، به 

درس و بحث مشغول شوند.3 
مسلمانی،  الیش  بی آ و  ساده  محیط 
مساعد و مناسب تحصیل علم و دانش بود 
و براساس سنتی که پیامبر اکرم)ص( آن را 
بنیان نهاد، وظیفه  مقدس تعلیم و تعلم و 

تربیت  بر عهده همه مسلمین بود. 

دو: مدارس اسالمی

فرهنگ  کم کم  بعد  به  چهارم  قرن  از 
در  تدریج،  به  و  یافت  توسعه  اسالمی 
از  آموزشی  نهاد های  تطور  و  تحول  سیر 
مسجد به مدرسه مستقل مواجه می شویم 
خراسان  در  آن  نمونه های  نخستین  که 

اسالمی،  آموزش  نظام  تاریخچه  الهامی،  داود    .3
فصلنامه پیام حوزه 1378 شماره22، ص 3.

▪ 	▪ موسی حقانی	

ن  
ها
 ج
ن و

یرا
ر ا
ه د

گا
ش
دان
د 
ها
ه ن
چ
خ
اری
لگت

 او
ب
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ر  
آذ

 / 
45

ره 
ما

ش

61



مساجد  همچنان  اما  می شود.  مشاهده 
نیز جنبه تربیتی و تعلیمی خود راحفظ 
کردند. مهم ترین شهری که در آن ایام مرکز 
بزرگ علمی ایران و دارای  مدارس زیادی 

بود، شهر نیشابور است.1 
در نیمه اول قرن چهارم  در نیشابور چند 
از  یکی  که  داشت  وجود  مشهور  مدرسه 
آن ها »مدرسه بیهقیه « است. این مدرسه 
به دستور امام ابوالحسن  محمد بن شعیب 
البیهقی ـ مفتی شافعیان ـ ساخته شد. پس 
از وی ابوالحسن علی بن حسین بیهقی 
 دانشمند معروف اسالمی در این مدرسه 

به تدریس مشغول شد. 
او به این مدرسه سر و سامان بیشتری داد 
و اوقات فعالیت در این مدرسه  را به سه 
برای  قسمت   یک  کرد:  تقسیم  قسمت 
تدریس و تحصیل و قسمت  دیگر برای 
امالی احادیث و قسمت سوم برای وعظ 
و تبلیغ مسلمانان. بیشتر رشته های علوم 

نیز در این مدرسه مورد توجه قرار داشت.2

سه: نظامیه ها سرآغازیک دگرگونى 

ـ مذهبی  یکی از رویدادهای مهم علمی 
تأسیس  قمری،  پنجم  قرن  دوم  نیمه 
مدارس نظامیه توسط خواجه نظام الملک 

طوسی وزیر مقتدر سلجوقیان بود. 
خواجه نظام الملک در دوران وزارت  خود 
مدارس کامال بی سابقه ای را تأسیس کرد. 
مدارسی که در سراسرجهان اسالم از بغداد 
و  بلخ  و  نیشابور  و  اصفهان  تا  موصل  و 

طبرستان ساخته شده بود. 
نظامیه بغداد ساختمانی با شکوه و عالی 
آن  برای ساختن  نظام الملک  که  داشت 
دویست هزار دینار خرج کرد و در اطراف 
آن بازارهایی ساخت که آن را وقف مدرسه 
کرد و گرمابه ها و دکان ها، خرید و برآن وقت 
کرد. و هر سال برای استادان و شاگردان 
مبلغ پانزده هزاردینار خرج و صرف می کرد. 
و  شکوه  با  ساختمانی  بغداد  نظامیه 

1.  علی بن زید بیهقی مشهور به ابن فندق، تاریخ بیهق، 
، نشر فروغی، 13۶1،  با تصحیح و تعلیقه احمد بهمنیار

ص151.
2.  همان، ص172.

عالی داشت که نظام الملک برای ساختن آن دویست هزار دینار خرج کرد و در اطراف آن 
بازارهایی ساخت که آن را وقف مدرسه کرد و گرمابه ها و دکان ها، خرید و برآن وقت کرد. و هر 

سال برای استادان و شاگردان مبلغ پانزده هزاردینار خرج و صرف می کرد.
نظامیه ها مراکز فعالیت های علمی عصر بود و اساتید آن ها غالبًا علمای بزرگ عصر بودند. 
در این مکان مدرسان درجاتی داشتند و با عناوین استاد و مدرس و معید با لباس های 

خاص ظاهرمی شدند و ظاهًر همین هاست که دانشگاه های اروپا از آن تقلیدکردند.3 
با تأسیس این نظامیه ها نهضت بزرگ علمی و فرهنگی درکشورهای اسالمی شروع شد و فکر 
بلند وزیر دانشمند سلجوقی ـ خواجه نظام الملک ـ سرمشق سایر وزرا و بزرگان بالد اسالمی 
گردید و بسیاری از بزرگان به فکر تأسیس مدارسی براساس تشکیالتی عالی  و منظم افتادند. 
از  حتی بعضی  که  است  مهم  اسالمی  فرهنگ  یخ  تار در  ی  قدر به  نظامیه ها  بنای 
مورخان، خواجه را نخستین بنیانگذار مدرسه در بالد اسالمی دانسته اند. ولی مورخ 

معروف »سبکی « در کتاب خود می گوید: 
یادی  ز بالد اسالمی،مدارس  در  از خواجه  که پیش  این  با  کردم  باره فکر  دراین  »من 
ی چه اصلی خواجه را موسس نخستین مدرسه در فرهنگ اسالمی  وجود داشت، رو
که  کسی است  که خواجه نظام الملک، اولین  دانسته اند، این فکر بر من غلبه یافت 
برای طالب راتبه مقرر داشته است؛ زیرا بر من ثابت نیست که پیش از خواجه راتبه ای 
خواجه  تاروزگار  ی  کار چنین  قوی  احتمال  به  و  باشد  شده  مقرر  علم  برای طالبان 

صورت نگرفته بود.«4 
از این جا معلوم می شود تنها امر مهمی که در مدارس قبلی معمول نبوده و خواجه آن را 
معمول ساخت راتبه و کمک هزینه دانش پژوهان بوده است، عالوه بر تأسیس  مدارس 
او توانست نیازمندی های دانشجویان را برطرف سازد تا آنان  بتوانند فارغ البال و آسوده به 

تحصیل مشغول شوند و تنها دغدغه آنان علم و تحصیل باشد.
در مورد انگیزه و اهداف ساخت این نظامیه های توسط خواجه نظام الملک گفته شده 
وی با تأسیس این مدارس، در پی آن بود که »با تربیت افراد مبّرز و جدلی، جلوی پیشرفت 
و گسترش تبلیغات وسیع پیروان اسماعیلی را سد کرده و با سپردن سررشته امور حساس 

، 1392، ص39-38. 3.  عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسالم، انتشارات امیرکبیر
4.  تاج الدین سبکی، طبقات الشافعیه، ناشر طبع عصر، ج 2، ص 731.

▪ 	▪ نظامیه بغداد	
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دولتی و علمی و مذهبی، به دست مدرسان و فارغ التحصیالن مدارس نظامیه، اساس یک 
وحدت مذهبی را در این قسمت از دنیای اسالم فراهم سازد و همچنین با اختصاص دادن 
این مدارس و مزایای چشمگیر و بی سابقه آن به فرقه شافعی، عمًال پای پیروان فرقه های 

دیگر را به این مذهب باز نماید.«1 
او گمان می کرد برای اینکه هم عدالت را تأمین کند و هم مذهب خویش را تقویت کند، 

ناگزیر است تدابیر خاص مذهبی را اتخاذ کند. 
مهم ترین اقدامی که خواجه برای رسیدن به مقصود خویش انجام داد، تأسیس مدارس 
نظامیه بود. او می خواست با تأسیس این مدارس، ضعفی را که متوجه شافعی مذهبان 
شده بود از بین ببرد، لذا همه امکانات مادی و معنوی را به کار گرفت و آنها را در انحصار 

شافعی مذهبان قرار داد.

ب(نظامآموزشدرایرانمعاصر

فرآیند تحول نهاد های آموزشی به تدریج و با فراز و فرود فراوان در ایران ادامه داشت، تا اینکه 
در عهد قاجاری عاملی اثرگذار بر این فراز و فرود تاریخی هویدا شد. 

برای توضیح فرایند شکل گیری نهاد دانشگاه در ایران از زمان قاجار باید گفت که می توان 
سه تحول اساسی را در این عرصه ارائه کرد:

: دوره مکتب خانه ها دوره پیش از قاجار
دوره ای که نظام آموزش به طور کامل در دست حوزه های علمیه بوده و به گونه ای مستقیم و 
غیرمستقیم طالب علوم دینی گرداننده نظام مکتب خانه ای بوده اند. این از قبل قاجار نیز 
وجود داشته است و سالیان متمادی پاسخ به نیازهای جامعه سنتی قدیم را می داده است.

: دوره دالفنون ها دوره میانه قاجار
 از میانه های دوران قاجار و با آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب شروع شد، دوره ای 
بود که روحانیان و افراد تحصیل کرده در غرب، هر دو گروه، با هم و گاهی نیز در کنار هم 

نظام آموزشی را هدایت می کردند.
دوره پهلوی: آموزش مدرن

حوزویان و روحانیان از این گردونه خارج شده و تنها تحصیل کردگان غرب سکان هدایت 

، 13۶3، ص13. 1. نوراهلل کسایی، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، نشر امیرکبیر

و راهبری نظام آموزشی را به عهده گرفته، به 
گونه ای که حوزویان از هرگونه دخالتی در 

، بازداشته شدند. این کار
در ادامه به نحو مختصر به تاریخچه این 

تحوالت می پردازیم. 

یک: مکتب خانه ها

که  آن،  از  پیش  و  قاجار  دوره  در  آموزش 
ایران  در  آموزشی  نظام  دوره  طوالنی ترین 
در  آموزش  شکل  به  می رود،  شمار  به 
»مکتب خانه« و تحت نظر آموزش یافتگان 

حوزه های علمیه بوده است. 
از  پس  ایرانی نشین،  سرزمین های  در 
کردن  وارد  و  عربی  زبان  و  خط  آموختِن 
و  پهلوی  کهن  زبان  در  عربی  واژه های 
پدید آمدن زباِن فارسی جدید و نگارش 
عربی،  خط  به  پهلوی  حرف های 

مکتب خانه ها به وجود آمدند. 
ایرانیان، طی یک قرن، از سال 31 قمری 
سال  به  عباسیان  حکومت  استقرار  تا 
از  بسیاری  حفِظ  ضمِن  قمری،   132
فارسی  زبان  و  خود  ملی  سنت های 
اسالم  با  اندک  اندک  »پهلوی«  میانه 
و  »عربی«  جدید  خط  با  و  شدند  آشنا 
خود  جدید«  »فارسی  یافته  تحول  زبان 
گردیدند  عهده دار  را  نویی  تکالیف 
نهاده  مکتب خانه ها  در  آن  یشه  ر که 
شش  و  پنج  از  جدید،  نسل های  و  شد 
ُکّتاب،  »مکتب،  نهاد  این  در  سالگی 
مکتب خانه« نخستین آموزش های خود 

یافت می کردند.  را در
شکل  قرآن  آموزش  با  که  مکتب خانه ها، 
گرفته بودند، از آن پس، با خواندن کتب و 

نگارش، نقشی آموزشی یافتند.2 
منظور از مکتب خانه مکانی است که در 
آن آموزش ابتدایی سنتی با نظام ویژه ای 

انجام می گرفت. 
از  پیش  ابتدایی  آموزشی  مکان های 
تأسیس مدارس جدید است که توسط 
علمیه  حوزه های  دانش آموختگان 

اداره می شد.

2. ناصر تکمیل همایون، آموزش و پرورش در ایران، دفتر 
پژوهش های فرهنگی، 1385، ص25.

▪ 	▪ جندی شاپور	
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مکتب خانه های دوره قاجار را می توان به 
سه گروه زیر تقسیم کرد: 1

* مکتب آخوند باجى ها

آخوند باجی، یا میرزا باجی، یا مال باجی 
و یا شاه باجی به خانم معلمی می گفتند 
که از دانش مختصری برخوردار بود و در 
بیش تر موارد عاقله زنانی بودند که بیش از 
علم و دانش، تجربه زندگی داشتند. مال 
که در مورد مردان  و آخوند نیز لفظی بود 
و بیش تر در  زنان دارای دانش و سواد،  و 

زمینه های دینی به کار می رفت. 
کودکان  آموزش  باجی ها  آخوند  وظیفه 
اینان عالمه  از  4 تا 7 ساله بود. شماری 
گاهی  بودند، اما بیش ترین آنان، سواد و آ
مکتب خانه  این  در  نداشتند.2  چندانی 
ورود برای همگان آزاد بود ولی در بسیاری 
به  را  کودکان خود  اشراف،  و  اعیان  موارد 
این مکتب خانه ها نمی فرستادند و معتقد 

بودند که کودک بی تربیت بار می آیند. 
اشراف  و  رجل  فرزندان  تربیت  برای 
آنان  جامعه، آخوند باجی ها به خدمت 
اتاق  باالی  در  باجی  آخوند  می رفتند. 
و پشت  بر روی تشکچه ای می نشست 
در  کوچکی  میز  می نمود.  تکیه  دیوار  به 
ترکه  سه  دو  می گذاشت  خود  جلوی 
تشکچه ها  کنار  در  نیز  چوب  کوچک 

رجال می داد. 
بچه ها دور تا دور در کنار اتاق پشت به 
که عده  دیوار می نشستند و در صورتی 
یاد بود، از وسط اتاق نیز استفاده  آنان ز
معینی  جزوه  آنان،  از  هریک  می کردند. 
با  الفبا  حروف  آن  اول  قسمت  در  که 
هجای مخصوص آنها جهت یادگرفتن 
داشتند.  خود  با  بود،  شده  نوشته 
سوره های  ی  حاو جزوه،  دیگر  قسمت 
درسی  کتاب  که  بود  قرآن  آخر  کوچک 

آن روز به شمار می آمد.
آن  با  را  آموزش  ورود  بدو  در  بچه ها  همه 

1.  اقبال قاسمی پویا، مدارس جدید در دوره قاجاریه، 
مرکز نشر دانشگاهی، 1377، ص45.

که بر ماست، جلد  2. ابوالحسن بزرگ امید، از ماست 
دوم، دنیای کودک، 13۶3، ص29.

آغاز می کردند، ولی با هم همدرس نبودند و متناسب با تاریخ ورود، به گروه هایی تقسیم 
می شدند؛ به این معنی که چند کودک که در یک روز یا در یک هفته وارد شده بودند، درس 

را با هم شروع می کردند و به اصطالح آن روز با هم همدرس می شدند. 
کودکانی که پیش از آنان آمده بودند چند صفحه پیش تر بودند و به همین گونه چند نفر 
پیوسته با هم همدرس می شدند. جزوه درس، به طور معمول، با عبارت »هو الفتاح العلیم« 
از قرآن مجید آغاز می گشت و بعد از عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم« یا دعایی بدین 

، سهل علینا، یا رب العالمین«3 شکل »ربی یسر و التعسر
در موارد بسیار آموزش را شاگردان ارشد، یا قدیمی تر انجام می دادند که در حقیقت دستیار 
که وقتی شاگرد جدیدی به مکتب می آمد، به یکی از  آخوند باجی بودند، بدین معنی 
شاگردان باالتر سپرده می شد تا الفبا را به او بیاموزد و آخوند باجی هم، هر هفته، یکی دو بار 

به درس نوآموزان رسیدگی می کرد. 
خویش  جزوه  با  نوآموز  که  بود  طریق  این  به  شده  آموخته  درس های  تحویل دادن  شیوه 
پیش آخوند باجی می آمد و رو به روی او دو زانو می نشست. جزوه اش را روی میز کوچک 
می گذاشت و آخوند باجی از جاهایی که وی خوانده بود سؤال می کرد و اگر غلطی داشت 
کودک را مؤاخذه می کرد و هرگاه او را مقصر می دید معلم کوچولوی جدیدی که از همان 

شاگردان ارشد بود، بر او می گماشت.
یادگیری  توانایی های  و  عاطفی  و  جسمی  ویژگی  با  هیچ وجه  به  مکتب خانه ها  این 
کودک همخوانی نداشت. می دانیم که نیاز به حرکت های جسمی و بازی در این دوره 
از ویژگی های خاص کودکان است و از این لحاظ است که برخی گفته اند بازی تفکر 

کودک است.
ولی در مکتب خانه ها بازی و حرکت های جسمانی، رفتار ناشایستی تلقی می شد که سزاوار 
... نه تنها خبری نبود اگر هم کسی دست به چنین  مجازات بود. از ورزش، نقاشی، سرود و

کاری می زد تنبیه می شد.
گروه دیگر هم شیوه های گذشته را هدف تیر انتقاد قرار داده و گاهی مکتب خانه ها را به 

3. علی اصغر باباصفری، اردبیل در گذرگاه تاریخ، جلد سوم، 13۶2، ص158.

▪ 	▪ مکتب خانه عمومی	
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محبس تشبیه کرده اند. هرچند مکتب خانه های آخوند باجی دارای محاسن و معایبی 
کاستی ها و عیب های آن ها به مراتب بیش از  که  بود؛ اما شواهد تاریخی نشان می دهد 
محاسن شان بود که بیزاری از مکتب و بی سوادی توده عظیمی از مردم از جمله نتایج آن 

بوده است. 
کید در پرورش اخالق نیکو و توجه به سنت ها  از جمله محاسن مکتب خانه ها می توان به تأ
و اعتقادات مردم، از نظر هدف تربیتی و اجتماعی و هنجارهای آن و به کارگیری شیوه 

انفرادی در آموزش و توجه به تفاوتهای فردی این مکتب خانه ها اشاره کرد.1

* مکتب خانه هاى عمومى

، در بیش تر شهرها و در پاره ای از روستاها دایر  مکتب خانه های عمومی در دوره قاجار
بودند. در حقیقت اینها مقطع پس از مکتب خانه های آخوند باجی ها بودند. ولی لزومی 
نداشت که حتمًا کسانی که وارد مکتب خانه ها می شوند نخست دوره پیش از آن، یعنی 

مکتب خانه های آخوند باجی ها را گذارنده باشند. 
کسانی که دوره آخوند باجی را طی می کردند در مکتب خانه های عمومی یک گام جلوتر 
بودند. به این معنی که با حروف الفبا آشنایی هایی پیدا کرده بودند و در این جا به نوشتن 

« می پرداختند.  حروف الفبا و خواندن کتاب هایی غیر از »عم جزو
این مکتب خانه ها، بیش تر در مسجدها، سرگذرها، خانه مکتب داران، دکان ها... دایر بود. 

شرایط تأسیس آن تابع هیچ گونه محدودیت، یا به اصطالح قانون و مقررات ویژه ای نبود. 
هرکسی با هر سطح دانش و سواد می توانست مکتبی دایر و مکتب داری کند. گرچه در 
عمل این دانش آموختگان حوزه علمیه بودند که با همان سبک و سیاق حوزوی مکتبی 

را برپا می کردند. ورود به این مکتب خانه ها شرایط خاصی نداشت. 
هرکسی در هر سطح می توانست وارد مکتب شود و براساس استعداد و توانایی ای فردی از 
تعلیم و تربیت موجود در مکتب بهره مند شود. اما در عمل، همگان نه گرایشی به آن داشتند 

1.  مهدی نصیری، بررسی سیر تحوالت نظام آموزشی مکتب خانه ای در دوره قاجار و پهلوی اول، نشریه حوزه، شماره 150، 
بهمن 1387.

که  و نه امکان ورود به آن را و پیش از آن 
مکتب خانه ها  در  شرکت  به  عالقه مند 

باشند، به دنبال حرفه و پیشه پدر بودند.
رنج کار و زحمت را به رنج مکتب ترجیح 
می دادند، چرا که حیات شان در گرِو رنج 
اولی بود و رنج دومی چندان اثر سازنده ای 

در زندگی شان نداشت.2
از  بیش تر  که  مکتب خانه ها،  معلمان 
دانش  نظر  از  بودند،  حوزویان  و  مالیان 
گروه  دو  به  را  آنان  می توان  شایستگی  و 

تقسیم کرد:
شایستگی  و  دانش  از  که  کسانی  الف: 
اخالقی و رفتار نیکو برخوردار بودند و این 
در  بلکه  شاگردان،  میاِن  در  تنها  نه   ، امر
محل نیز در میان توده مردم زبانزد همگان 
از احترام باالیی برخوردار بودند،  و  بودند 
که می رفتند در صدر می نشستند  هرجا 
و  بیانات  تشنه  و  عالقه مند  مردم  و 

راهنمایی های آنان بودند.
از  که  بودند  افرادی  دوم  گروه  ب: 
دانش  و  مناسب  رفتار  و  شایستگی 
آنان  اکثر  نداشتند.  بهره ای  کافی، 
با  رفتارشان  و  داشتند  مختصری  سواد 
است  گفتنی  نبود؛  خوشایند  گردان  شا
منتقدان  و  اندیشه گران  از  بسیاری  که 
جمله  از  خود   ، قاجار دوره  در  تربیتی 
و  تأثیر  تحت  که  شخصیتهایی اند 
شماری  رفتار  و  مکتب خانه ها  تربیت 
از مکتب داران بوده که برای رهایی از آن 

اوضاع طرح نو درانداخته اند. 
یحیی  و  رشدیه  حسن  میرزا  حاج 
فتحعلی  میرزا  طالب اف،  دولت آبادی، 
و  اندیشه گران  از  همه  که  آخوندزاده... 
چنین  هستند،  جدید  مدارس  بانیان 
ویژگی های  از  یکی  داشته اند.  وضعی 
مکتب خانه ها این بود که شاگرد از نزدیک 
می شدند.  آشنا  خویش  معلِم  زندگی  با 
به ویژه اگر مکتب در منزل شخصی آخوند، 
 ، این رو از  می شد،  تشکیل  مکتب دار  یا 
دیگران،  با  و  خانواده  در  معلمان  رفتار 

پیوسته زیرنظر و در معرض دید آنان بود. 

2.  همان
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جای  هم  مکتب خانه ها  نوع  این  چون 
و  و شد دیگران  آمد  بود، هم جای  درس 
هم محل زندگی خانوادگی معلمان، پس 
اگر کودک رفتار مناسبی از خانواده معلم 
خویش می دید، به طور طبیعی آن را برای 
در  که  این  به ویژه  می داد.  قرار  الگو  خود 
سنین پایین الگوبرداری از ویژگیهای روانی 

و رفتاری کودکان است.
نخست  درجه  در  شاگردان  از  هریک 
روی  مکتب خانه  به  شدن  باسواد  برای 
داشتند.  انگیزه  هرکدام  ولی  می آوردند، 
نوشتن  و  خواندن  می خواستند  شماری 
روزمره  زندگی  در  تا  بگیرند،  یاد  سیاق  و 
خانوادگی شان از آنها استفاده ببرند، دخل 
کرده،  و خرج پدر و خانواده را یادداشت 
و نیازهای دیوانی  نگه دارند و مراسالت 

خانواده را برطرف کنند. 
شدن  مال  یا  طلبه  فکر  به  دیگر  شماری 
مکتب،  دوره  اتمام  از  پس  اینها  و  بودند 
روی  گوناگون  حوزه های  و  مدرسه  به 
سفر  رنج  گاهی  راه  این  در  و  می آوردند 
می کشیدند و همه بزرگان دینی ما نخست 

محصل مکتب خانه ها بودند. 
و  شاهزادگان  از  بیش تر  که  دیگر  برخی 
رجال و توانگران جامعه بودند، بر آن بودند 
و  نوشتن  و  خواندن  با  آشنایی  از  پس  تا 
جدید  علوم  به  قدیمه  اصطالح  به  علوم 
و  کشور  از  خارج  محصالن  آورند.  روی 
آن  جدید  مدرسه های  دیگر  و  دارالفنون 

روزگار از جمله این گروه بودند.
عمده هدف های تعلیم در مکتب خانه ها 
آشناکردن کودکان به مسائل اخالقی و دینی 
بود. این کار هم به صورت شفاهی، یعنی 
کودکان  از طریق پند و موعظه در حضور 
انجام می گرفت و هم به صورت عملی و 
با یاددادن وضو و نماز و دیگر جنبه های 

. عملی دینی، در حضور مکتب دار
، به صورت های گوناگون   بیش تر کتابها نیز
حاوی مسائل اخالقی و دینی فراوان بود 
مسائل  از  استثنا  بدون  کودکان  همه  و 

گاهی می یافتند.1 اخالقی و دینی آ

1.  همان

* مکتب خانه هاى خصوصى

کودکان علماء و روحانیون درجه اول و اعیان و اشراف به مکتب نمی رفتند؛ اینان، 
معلم سرخانه داشتند. معلمان سرخانه به دو صورت به آموزش می پرداختند: یا هر 
روز در یک ساعت معین در خانه های آنان حاضر می شدند و به آموزش می پرداختند، 
و  می دادند  آموزش  هم  محل  آن  در  و  گزیده  مسکن  آنان  منزل  بیرونی  در  که  این  یا 
هم زندگی می کردند.در صورت دوم، معلمان، که بیش تر از طلبه و روحانیون بودند، در 
بیش تر موارد تنها زندگی می کردند و اگر زن و بچه ای داشتند، هر از گاهی، برای سرکشی 

به آنان مکتب را ترک می کردند. 
این مکتب خانه ها در منزل اعیان بود و جز اشراف زادگان و خانواده های نزدیک و یا فرزندان 
هم طبقه آنان کسی اجازه ورود نداشت. بچه نوکرها هیچ وقت اجازه نداشتند با آقازاده ها 
درس بخوانند، زیرا تصور می کردند که این قبیل بچه ها، که تربیت درستی ندارند، اخالق 
از نظر مواد درسی و مطالب  برنامه های آموزشی این مدارس  را خراب می کنند.  بچه ها 
آموزشی، فرقی با مکتب خانه های عمومی نداشت و مطالب و کتابهای یکسانی داشتند. 
فقط می توان گفت که کیفیت آن با مکتب خانه های عمومی فرق می کرد. برای نمونه در 
آموزش خط یا درسهای دیگر رجال و اشراف می کوشیدند بهترین استادان را به خدمت 
بگیرند و در نتیجه، فرزندان شان از آموزش پرکیفیتی نسبت به زمان خود برخوردار می شدند.2

* بررسى دیدگاه ها درباره مکتب خانه ها

، فعالیت داشته اند، اما آن چه در این دوره  مکتب خانه ها، گرچه از قرن ها پیش از دوره قاجار
به نام مکتب یا مکتب خانه عمل می کرد، مورد طعن و انتقاد بسیاری از صاحب نظران و 
فرهنگ دوستان قرار گرفته و به دنبال همین انتقادها بوده که فکر ایجاد مدارس جدید در 

اذهان شماری از روشنفکران و فرهنگ پژوهان جوانه زده است. 
در اوایل مشروطیت و پس از آن، مکتب خانه ها، چه از سوی متفکران، رجال و چه 
نظام  در  دگرگونی  بایستگی  بر  و  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  خارجی  جهانگردان  سوی  از 

2.  همان

▪ 	▪ مکتب خانه خصوصی	
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و  ترقی  از  ی  طرفدار ضمن  روزنامه ها،  از  ی  بسیار است.  شده  کید  تأ آن  آموزشی 
آزادی خواهی و بیان عقب ماندگی ها و وضع اسف بار زندگی مردم و دفاع از گسترش 
علوم و فنون جدید در میهن بر ضرورت تغییر نظام آموزشی و از جمله اصالح وضع 

کید کرده اند. مکتب خانه ها تأ
برای نمونه، روزنامه عدالت، مقاله ای درباره مکتب خانه های آن زمان و ضرورت اصالح آنها 

به چاپ رسانده و نوشته است. 
، بی اطالعی او  ، نظیر سخت گیری های غیرمنطقی مکتب دار بدون شک، به دالیل بسیار
از اصول تعلیم و تعلم، فاصله سنی زیاد بین مکتب دار و شاگرد مکتبی، هم سن و سال 
... آموزش های مکتب خانه را  نبودن شاگردان، امکانات محدود و نامناسب محیط درس و

از کارایی انداخت و آنها را به بن بست کشاند. 
افزون بر این، در بازار کار هم، سواد مکتب خانه ای، آن قدرها کاربرد نداشت. ایرادی دیگری 
که از مکاتب و کل نظام تربیتی ایران گرفته شده، تعداد روزهای تعطیل است تا جایی که به 

ادعای منتقد، مدرسه ها سالی ۶ ماه فعال هستند.1 
از ایرادهای مهمی که به مکتب خانه ها گرفته اند، این که: 

»باسوادان کشور همزمان با مشروطیت، دو درصد از جمعیت کشور را تشکیل نمی دادند، 
و آنها کسانی بودند که در مکتب خانه ها و مساجد و تکایا، به دست شیوخ، سادات معمم 
و مکال و مالباجی های هر محل، کوره سوادی آموخته و نوشتن و خواندن را به زحمت فرا 
می گرفتند. سوادی که یاد می گرفتند، آنان را قادر می ساخت که طوطی وار بخوانند و مشقی 

بنویسند و چند سطری عم جزو حفظ کنند.«2
افزون بر این، هرچه پایه های تحصیل از مکتب خانه به مدارس علمیه فرا می رفت، از این 
که مکتب خانه الزامًا مرحله مقدماتی مدارس  کاسته می شد، اگرچه باید دانست  عده 

حوزوی نبود، بلکه میرزا و محاسب برای کار در بازار تربیت می کرد. 

1.  جورج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران، جلد اول، ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
1388، ص۶40.

2.  ابراهیم فخرایی، گیالن در جنبش مشروطیت، تهران، 1352، ص48.

دولت هیچ نقش و دخالتی در این گونه 
که  چرا  نداشت؛  مکاتب  و  مدارس 
ـ والدین فرزندان  مکاتب، به هزینه مردم 
مکتبی ـ اداره می شد.  مدارس علمیه، از 
طراز  علمای  کمک های  و  موقوفات  راه 
دولت  روی،  این  از  می شد.  اداره  اول 
آنها  کار  کیف  و  کم  در  می توانست  نه 
دخالت  این  اصوًال  نه  و  کند  دخالت 

ضرورت پیدا می کرد. 
، دولت های وقت، ترجیح  به بیان ساده تر
حال  به  را  مدارس  و  مکاتب  می دادند 
خودشان رها کنند و هرچه بیش تر از آنها 
فاصله بگیرند؛ زیرا این دوری، نه فقط بار 
مالی برای دولت نداشت، بلکه از بروز هر 

نوع برخورد و تضاد جلوگیری می کرد.3
در هر صورت با تمام این نقدها و آسیب ها 
و  مکاتب  همین  که  داشت  توجه  باید 
مدارس بود که در جریان های اجتماعی، 
به ویژه نهضت مشروطیت و قبل از آن در 
 ، تنباکو و  توتون  امتیاز  سر  بر  رژی  واقعه 
پشتوانه حرکت های مردمی و انگیزاننده 
و پدیدآورنده این حرکت ها بودند. موسی 

حقانی دراین موضوع می گوید: 
»علی رغم آنکه بسیاری به سبک آموزشی 
اما  می کنند،  حمله  مکتب خانه ها  در 
این در یک مقطعی از تاریخ ما آن نظام 
 ، جواب می داد، مانند نظام آموزشی امروز
و چه در جاهای دیگر هم  ایران  چه در 
نقاط قوت و هم معایبی داشت. در حال 
که شما نظام آموزشی را نگاه  حاضر هم 
می کنید، می بینید که معایبی دارد. بیشتر 
می کنند  ذکر  آنجا  در  که  را  معایب  این 
مالباشی ها  و  مکتب دارها  بد  برخورد 
که به  مدنظر قرار می گیرد، یا فرد دیگری 
بچه های مردم آموزش می داد و گاهی نیز 

تنبیه بدنی داشتند. 
می شد  ارائه  که  آموزش هایی  نوع  به  اما 
نظیر  شخصیت هایی  آن ها  درون  از  و 
قائم مقام و امیرکبیر بیرون می آمد، توجهی 
آموزشی  نظام  همان  درون  از  نمی شد. 

3.  مهدی نصیری، نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران 
، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، 139۶،  معاصر

ص150.
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کشور  در  از چهره های شاخص  بسیاری 
کردند و بعدها نیز متصدی امور  ما رشد 

جدی در کشور شدند. 
که در قرن 21 و در نظام  امروز نیز می بینیم 
آموزشی که در کشور خود است، بعضًا تنبیه 
بدنی و برخورد بد دیده می شود. این به این 
کل دستاوردهای این  که ما  معنی نیست 

سیستم را زیر سؤال ببریم.«1
به طور کلی، به دلیل نبود شیوه های مناسب 
تعلیم و عدم نوآوری و تکیه بر روش های 
حمایت نشدن  و  آموزش،  قدیمی  و  کهنه 
این شیوه  زمان  به مرور  از سوی دولت ها، 
آموزش به حاشیه رفته و در آخر از صحنه 

آموزش عمومی بیرون رانده شد. 
به نظر می رسد اگر مکتب داران از شیوه های 
نوین آموزش و پرورش، جهت توسعه تعلیم و 
تعلم استفاده می کردند و با ارتباط با جهان 
بیرون از خود، از شیوه های جدید آموزشی 
بهره می بردند، می توانستند نه تنها به ادامه 
آموزش خود بپردازند، بلکه شاهد گسترش 
آداب  با  مطابق  و  بومی  پرورش  و  آموزش 
این  در  باشند.  جامعه  فرهنگ  و  رسوم  و 
صورت نه تنها آموزش و پرورش تحمیلی 
بر جامعه و مردم ما وارد نمی شد، بلکه مواد 
درون  از  نیز  آن  تحصیل  شیوه  و  آموزشی 

جامعه برمی خاست.

دو: دارالفنون

دگرگونی های  میالدی   18 قرن  اول  نیمه 
از  یکی  که  داد  رخ  ایران  در  مهمی 
از  نوین  پرورش  و  آموزش  اقتباس  اینها 
شماری  به ویژه  شاهان،  تالش  و  اروپا 
در  آن  گسترش  برای  دولت مردان  از 
شهرهای بزرگ آن روز و سپس در نقاط 

کوچک تر بود.
این رویداد مهم، از نظر صوری با تأسیس 
دارالفنون در سال 1852میالدی آغاز شد، 
 1810 سال  از  آن  مقدمات  عمل  در  ولی 
میالدی که دو محصل ایرانی به اروپا اعزام 
شدند، شروع شده بود و ساختمان مدرسه 

نیز از مدتی قبل ساخته شده بود. 

1.  موسی حقانی، بررسی ورود نهادهای آموزشی مدرن به 
193۶0 : ، شناسه خبر ایران، وب سایت فرهنگ امروز

گرفت  کشور های اروپایی، در اوایل دوران قاجار شکل  اولین برخورد های جدی ایرانیان با 
و مهم ترین این تقابل ها نیز با استعمارگران کهنی، چون روسیه، فرانسه و انگلستان بود که با 
وقوع انقالب صنعتی، آنچنان مست قدرت بودند که فکر استعمار و استثمار ثروت و دارایی 

کشور های ضعیف تر را در سر می پروراندند. 
در واقع در این دوران، مدرنیته با آسیب زننده ترین و در نتیجه بیدارکننده ترین شکل خود 
یعنی امپریالیسم نظامی وارد ایران شده بود. نقطه شروع آشنایی ایرانیان و به ویژه نخبگان 
ایرانی با مدرنیته و غرب را می توان در جنگ های ایران و روس در حدود دویست سال پیش 

جستجو نمود.
عهدنامه های  تحمیل  و  شاه  فتحعلی  دوره  در  روسیه  از  ایران  سنگین  شکست های 

یخی این دوران بود.  ننگین گلستان و سنگین ترکمنچای، از مهمترین پیامد های تار
در همین دوران بود که عباس میرزا، فرمانده لشگر ایرانیان در مقابل روس ها که هر چه می زد 
به دِر بسته می خورد، به دنبال چرایی این شکست های پی در پی لشگر ایرانی در مقابل 

روس ها بود. 
، نمایان  در همان دوران بود که اولین نشانه های عقب ماندگی شدید ایران از کشور های دیگر
گردید و فکر توسعه و پیشرفت و جبران این عقب ماندگی در ذهن حاکمان و روشنفکران 

ایران زمین شکل گرفت.
اولین زمزمه های پیشرفت در ایران با ایده غربی شدن محض شکل گرفت و اعزام دانشجو به 
اروپا نیز در همین راستا و در دوره فتحعلی شاه و عباس میرزا، شکل گرفت و در دوره های بعد 
گسترش یافت. در این میان، اولین افرادی که با غرب مواجه شدند؛ هیبت پیشرفت آنان، 
چنان اینان را گرفت که به کلی قالب تهی کردند و از دست رفتند و مسیحی شدند، ولی 
بعدی ها دچار حیرت شدند و کم کم این حیرت به پرسش تبدیل شد که در نظریه توسعه 

در غرب، جایگاه علم و دانش کجاست؟ 
که به غرب رفته بودند، یکی از شروط توسعه را تغییر  اولین نسل های دانشجویان ایرانی 
کلی، با ارزش های فرهنگی در ایران  وضعیت فرهنگی و علمی در ایران دانستند و به 
حتی حجاب و دین نیز مخالفت کردند و ایده غربی شدن محض را به میان کشیدند؛ اما 
برخی دیگر نگاه میانه تری داشتند و به حفظ ارزش های بومی در کنار مزایای جوامع غربی 

می اندیشیدند.
در همین دوران، ناصرالدین شاه پس از مسافرت های خود به اروپا و آشنایی با فرهنگ 

▪ 	▪ دارالفنون	
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غربی، تمایل به واردکردن دانش غربی برای پیشرفت کشور پیدا نمود؛ در این راستا اندیشه 
بنیان نهادن مدرسه ای زیرنظر حکومت برای آموزش علوم جدید در جهت پاسخ گویی 
به نیازهای اساسی جامعه، برای نخستین بار توسط میرزاتقی خان امیرکبیر و در دوران 

صدارت اعظمی او مطرح شد. 
گروه های  اعضای  از  یکی  عنوان  به  که  سفرهایی  طی  در  میرزاتقی خان  مشاهدات 
دیپلماتیک در آن ها حضور داشت، زمینه شکل گیری بخش دیگری از اندیشه های نوگرایانه 
او را فراهم کرد.1 عنوان »دارالفنون« که اندکی بعد به مدرسه اطالق شد، برخالف نظر برخی از 
مورخین که انتخاب این نام را به امیرکبیر نسبت می دهند؛ برای نخستین بار در مکاتبات 
میرزا محمدعلی خان شیرازی، وزیر امور خارجه و مدیر مدرسه استفاده شد.2 این در حالی 
است که شخص امیر هرگز از واژه دارالفنون برای مدرسه ای که در تالش برای راه اندازی اش 

بود استفاده نکرده است.
تأسیس دارالفنون به عنوان نخستین مؤسسه آموزشی به سبک اروپایی که دولت بانی آن 
بود، نشانگر درک فزاینده نیاز به اصالح آموزش به منزله جزئی از اصالحات گسترده تر در 
ایران بود. از آن گذشته، جهشی کّمی و کیفی به سبک اروپایی در عرصه آموزش در ایران 
به شمار می رفت.3  دارالفنون آثار ادبی مهمی برای کشور نداشت؛ ولی این مؤسسه علمی 
با وجود کارشکنی های فراوان، در پیشرفت تعلیم و تربیت و اخذ علوم و فنون در ایران مؤثر 
افتاد و به گروه انبوهی از جوانان فرصت داد تا در راه اصالح کشور قدم بردارند و در مدت 
کوتاهی یک قشر از اطبا و علمای ریاضی و طبیعی در تهران پیدا شدند و با ترجمه و تألیف 
کتب بر طبق روش علمی جدید و به بار آوردن شاگردان فراوان به آغاز نهضتی در فرهنگ 

ایران کمک کردند. 
این مؤسسه در تربیت عاملین انقالب مشروطیت و آن دسته از افرادی که در سمت های 

دولتی نقش مفید داشتند مؤثر بود.4 

1. محمدرضا علم، بهاره  بیصدا، مروری بر علل تأسیس، چگونگی شکل گیری و تأثیرات مدرسه دارالفنون در جامعه ایران 
، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران، پاییز و زمستان 1393، شماره چهل و دوم، صص 257 و 258. عهد قاجار

2.  فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، 1354، ص242.
، برگردان مهدی حقیقت خواه، انتشارات ققنوس،  ، آموزش، دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوره قاجار 3. مونیکام رینگر

ص81.
، سال 1315. 4.  ذبیح اهلل صفا، تاریخ تعلیم و تربیت در ایران، نشریه مهر

این نهاد آموزشی در دوره ناصری تأثیرات 
به  که  تأثیراتی  داشت.  مهمی  اجتماعی 
رغم محدودبودن دامنه آن، به تدریج و در 
دوره های بعدی به شکل عمیق تری خود را 
نشان دادند. از جمله این تأثیرات می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
تردید  و  جدید  علوم  با  آشنایی  در   .1

درمبانی علوم سنتی؛
موضوعات  با  کتاب  نشر  و  چاپ   .2

گوناگون؛
3. شکل گیری دارالفنون به عنوان یک نهاد 
آموزشی تأثیرپذیرفته از نمونه های اروپایی 

در تقابل با شیوه های آموزشی سنتی؛
4. شکل دهی نهادی آموزشی برای اولین 

بار به دست حکومت.
گرچه توسعه نیافت، اما تجربه  دارالفنون 
که در آرزوی  کسانی  مغتنمی پیش روی 
جدید  دانش های  با  ایرانیان  آشنایی 
صنعت،  در  اروپائیان  پیشرفت های  و 
قرار  بوده اند،   ... و سیاست  اقتصاد، 
باید  را  دارالفنون  وجودی  اهمیت  داد. 
وجو  جست  آن  اجتماعی  تأثیرات  در 
موجود  دخالت های  دلیل  به  اما  کرد، 
و  عالی،  آموزش  علم،  تثبیت  راه  سر  بر 
، بانی و مؤسس  دانشگاه شخص امیرکبیر

دارالفنون، راه به جایی نبرد.
دارالفنون  مدرسه  درباره  حقانی  موسی 
می گوید: » عمدتًا نیازهای نظامی و ضعف 
تأسیس  سمت  به  شد  باعث  نظامی 
مدارس جدید و علوم جدید برویم که علوم 
جدید را هم به نسل جوان آموزش دهند. 
امیرکبیر با همین رویکرد تربیت نسل جوان 

ایرانی، به سمت تأسیس دارالفنون رفت.
دیگری  علت  دارالفنون  تأسیس  البته 
و  دانش آموزان  ما  اینکه  از  داشت،  نیز 
بفرستیم  خارج  به  را  خود  دانشجویان 
به واسطه  داشت،  پرهیز  مقداری 
مقطع  آن  در  روش  آن  که  آسیب هایی 

داشت مخالف با ارسال افراد بود. 
 ، به همین جهت به جای اعزام دانشجو
با  کنیم و  که استاد وارد  طرح نو این بود 
بیاید  ایران  به  که  ببینیدم  قرارداد  استاد 
دهد.  درس  ایرانی  دانشجویان  به  و 

▪ 	▪ امیرکبیر	
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البته  شد.  متولد  دارالفنون  به این ترتیب 
ایران  برسیم،  دارالفنون  به  آنکه  از  پیش 
که  را به خارج اعزام می کرد  دانشجویانی 
افتاد  رقم  اتفاق  این  عباس میرزا  زمان  در 
برآورده   ، کار این  اصلی  رویکرد  عمدتًا  و 
کردن نیازهای نظامی ما بود. فرضًا ما در 
مشکل  توپ سازی  و  توپ ریزی  زمینه 
به  را  افرادی  آن ها  بدین جهت  داشتیم، 
زمینه ها  این  در  که  می فرستادند  آنجا 
رخ  که  جنگ هایی  در  یا  ببینند؛  تعلیم 
آتشین  سالح  و  توپخانه  جهت  از  داد 
مشکل داشتیم؛ و یا نیز برای ترسیم حدود 
مرزی که در دوره ی قاجار جزء اصلی ترین 
مشکالت ما به واسطه ی تجاوزات مکرری 
ادعاهای  و  داشتند  ایران  به  روس ها  که 
هرازچندگاهی  انگلیسی ها  که  عجیبی 

علیه ما اعمال می کردند. 
لطمه  دیگر  عوامل  سایر  و  این ها  همه 
موارد  این  کرد.  وارد  ما  کشور  به  جدی 
روی  که  واداشت  این  بر  را  دولت مردان 
این زمینه نیز حساس بشوند و کسانی را 
بفرستند که مهندسی بخوانند و بتوانند 
حدود مرزی را تعیین کنند، به این ترتیب 
در ادامه دارالفنون شکل می گیرد. اما آیا 
ما  نیازهای  به  دادند  پاسخ  آن ها  اینکه 
بحث  آن  روی  بود،  موفق  روش  آن  آیا  و 

وجود دارد.
که خصوصًا در دوره   از این دانشجویانی 
برخی  اعزام شدند؛  به خارج  عباس میرزا 
از آن ها تغییر رشته دادند و در آن زمینه ای 
که کشور نیاز داشت و بر اساس نیاز خود، 
آن ها را برای تحصیل فرستاده بود در آن 
حوزه  ها تحصیل نکردند یا وارد جریاناتی 
از  خارج  به  آن ها  رفتن  بعدها  که  شدند 
ایران نتیجه ی معکوس داد؛ فرضًا برخی از 
آن ها فراماسون شدند. حال آنکه این ها چه 
مقدار بتوانند به کشور خود خدمت کنند، 
بحث های جدی بود که در حوزه مسائل 
سیاسی تاریخ معاصر ایران می توان به آن 

پرداخت.
بنای امیرکبیر این بود که دانشجوی زیادی 
به خارج اعزام نکند، بلکه استاد به ایران 
استفاده  اساتید  از ظرفیت های  و  بیاورد 

کند. البته در این بخش نیز خیلی نتیجه ی درخشانی نگرفته ایم؛ زیرا امیرکبیر خیلی زود 
توسط استعمار از سر راه برداشته شد و دارالفنون بر یک مدار دیگری چرخید و اداره شد. 

حضور افرادی نظیر میرزا ملکم خان در دارالفنون به عنوان استاد و برخی از معلمان خارجی 
که عمدتًا عضو فراموش خانه ی میرزا ملکم خان شدند، عمًال دارالفنون تبدیل به یک پایگاه 
عضوگیری برای جریان فراماسونری در ایران شد. البته در آنجا تعلیم علوم جدید نیز داده 
می شد، اما این علوم جدید مبنای آن علوم انسانی ایرانی و اسالمی نبود، بلکه مبانی نظری 

غربی جدید در آنجا آموزش داده می شد. 
شاید یکی از تفاوت های اصلی آن مکتب خانه ها با مراکز آموزشی در همین قسمت باشد؛ 
که آن مکتب خانه ها بر اساس آن ها تأسیس شد دینی بود، حاال چه  یعنی مبانی نظری 

برداشتی از دین و بر چه سطحی از دین برداشت داشتند بحث دیگری است.«1

سه: دانشگاه

تا قبل از سال 1304 ش، مؤسسات آموزش عالی، چون دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی 
همچنین  و  طب،  مدرسه  حقوق،  دانشکده  ادبیات،  دانشکده  فالحت(،  کرج)مدرسه 
دارالمعلمین مرکزی، برای تربیت معلم مدرسه ابتدایی و متوسطه، ایجاد شده بود و تعدادی 
به  نظامی  امور  و  پرورش  و  آموزش  کشاورزی،  رشته های  در  تحصیل  برای  نیز  محصل 

کشورهای اروپایی اعزام شده بودند.
اما در سال 1304 ش به بعد، نظام جدید آموزش، رشد قابل توجهی یافت.2 در سال 1304 
هجری شمسی، حکومت پهلوی به جای حکومت قاجار در نظام سیاسی ایران به سلطنت 
رسید. سال های 1304- 1320 را می توان مهم ترین و بحرانی ترین سال های تاریخ معاصر 
ایران دانست؛ زیرا در این دوره تالش گسترده ای برای دگرگون ساختن نهاد های فرهنگی 
و اجتماعی کشور انجام شد تا در نهایت، سلسله سیاسی حکومت پهلوی را تثبیت کند. 

کشور های غربی به ایجاد اصالحات در  در این دوره، رضاشاه با بهره گیری از الگو های 
عرصه های مختلف کشور پرداخت و مدارس و مراکز آموزشی را گسترش بخشید.

در بین اصالحات رضاشاهی، اصالحات آموزشی یکی از مهمترین اصالحاتی بود که در 
فاصله سال های 1304 تا 1320 در راستای سیاست مدرن سازی کشور انجام داد. 

193۶0 : ، شناسه خبر 1.  موسی حقانی، بررسی ورود نهادهای آموزشی مدرن به ایران، وب سایت فرهنگ امروز
2.   حسین ادیبی، طبقه متوسط جدید در ایران، جامعه، تهران، 1379، ص87.

▪ 	▪ مدرسه فالحت	
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به این منظور رضاشاه که در پی آن بود تا سیاست غرب گرایانه و اسالم ستیزانه خود را به کلیه 
شئون کشور از جمله آموزش گسترش دهد، درصدد تغییر و تحول در مراکز آموزشی برآمد 
و در جهت توسعه صنعتی و علمی و هماهنگ ساختن فعالیت های آموزش عالی کشور 
براساس الگوی غربی، مراکزی را به وسیله نیرو ها و کارشناسان خارجی و فارغ التحصیالن 
دانشگاه های اروپایی ایجاد کرد که می توانست در نوع خود پیامد ها و آثار و نتایجی در 

راستای اهداف وی در برداشته باشند. 
تحول و توسعه در راستای آموزش نوین و محدودساختن آموزش دینی و سّنتی، ارتباط 
تنگاتنگی با برنامه های مدرنیزم حکومتی داشت؛ زیرا با شکل گیری دیوان ساالری جدید، 

دولت جدید نیاز به فارغ التحصیالن مراکز آموزشی داشت.
سیاست  راستای  در  و  خود  مردمی  حالت  از  مذهبی  تربیت  و  تعلیم  حذف  طرفی  از 
تجددگرایانه رژیم قرارگرفتن از اهداف اصلی دولت جدید به شمار می رفت. در واقع هدف 
کلی رضاشاه از نوسازی آموزش عالی این بودکه می خواست دولت و ملتی شبه غربی بسازد.

در تصمیم رضاشاه برای اصالح نظام آموزش و پرورش، نیت ضمنی او تضعیف روحانیت 
و  مادی   بود.  روحانیون  دست  در  مشروطه،  انقالب  زمان  تا  ایران  پرورش  و  آموزش  بود. 
کید نظام جدید آموزش و پرورش بر  ، به موازات یکدیگر صورت گرفت. تأ غربی کردن کشور
ورزش و تمرینات شبه نظامی، در واقع آنتی تز در برابر نهاد نظام قدیم مکتب خانه ها بود. تا 
قبل از تاسیس نهادهای مدرن آموزشی، امر تعلیم و تربیت دینی در شهرها و حتی روستاهای 

، امری خودبسنده و مردمی تلقی می شد.  کشور
رقم می زد. مهم ترین  از حکومت ها  را  نهاد  آن  بنیاد استقالل  همین خودکفایی مادی، 
از منویات مورد نظرو چارچوب های فکری  افراد، خارج  تربیت  این استقالل،  دستاورد 
قدرت های حاکم زمان بود. هیأت حاکمه برای مقابله با حوزه، به سازوکارهایی روی آورد. 

تأسیس دانشگاه تهران، بعد از 80 سال از تأسیس دارالفنون، نیز در دوره رضاخانی بوقوع پیوست. 
فکر تاسیس دانشگاه تهران از 1307 و با پیشنهاد دکتر محمود حسابی در اذهان مسئوالن آن 
زمان شکل گرفت، تا اینکه وزیر دربار وقت، عبدالحسین تیمورتاش از طرف رضاشاه، دکتر 
عیسی صدیق را مامور کرد که در سال 1310 به آمریکا سفر کند و پس از مطالعه در »تأسیسات 

علمی دنیای جدید« طرحی برای تأسیس دانشگاه برای کشور به دولت تقویم نماید. 
طرح دکتر صدیق مورد قبول کفالت وزارت معارف وقت، علی اصغر حکمت، قرار گرفت و 
سرانجام در هشتم خرداد ماه 1313 به تصویب مجلس رسید و در روز جمعه 24 اسفندماه رسمًا 

دانشگاه تهران تاسیس شد.  این دانشگاه با 
تجمیع و ادغام دارالفنون، مدرسه علوم 
عالی  مدرسه  طب،  مدرسه  سیاسی، 
مدرسه  روستایی،  صنایع  و  فالحت 
کشاورزی  )اولین مدرسه  فالحت مظفر 
، مدرسه  در ایران(، مدرسه صنایع و هنر
و  حقوق  عالی  مدرسه  معماری،  عالی 
چند مرکز آموزش عالی دیگر در تهران که 
برخی از آنان سال ها قدمت داشتند، در 

دوران پهلوی اول تاسیس شد.
در  دانشگاه  اولین  می شود  ادعا  هرچند 
همانطور  اما  شد،  ساخته  رضاشاه  زمان 
که گفته شد پیش از آن موسسات آموزش 
عالی در ایران فعالیت داشتند و تنها در آن 
زمان با تجمیع آن موسسات، نام دانشکده 
و دانشگاه در ایران مرسوم شد. از این رو 
برخی از پژوهشگران تاریخ، ساخته شدن 
از  یکی  را  رضاخان  توسط  دانشگاه 

بزرگترین دروغ های تاریخ می دانند.1 
نبود  پدیده ای  ایران،  در  جدید  آموزش 
ایجاد  رضاخان  زمان  در  و  دفعه  یک  که 
شود؛ چرا که همانطور که گفتیم به تدریج 
، برخی از روشنفکران،  از اواخر دوره قاجار
دو  بین  همبستگی  فرض  پیش  به  قائل 
مفهوم »آموزش همگانی« و »توسعه« شده 
بودند و و شرط دستیابی به تمدن را بیرون 
در  گیر  پا  و  دست  سنت های  از  آمدن 
راستای آموزش همگانی دختران و پسران 

ایران زمین می دانستند. 
شاعرانی،  شعر  در  بعد ها  را  دیدگاه  این 
قزوینی  عارف   ، بهار تقی  محمد  چون 
و  اعتصامی  پروین  چون  زنانی،  حتی  و 

بسیاری دیگر نیز می توان جستجو کرد.
تا پیش از تاسیس دانشگاه تهران، کلمه 
»دانشگاه« در واژگان فارسی وجود نداشت 
کلمه »دانشکده« از  کلمه همراه با  و این 
کتاب  در  شد.  مرسوم  ایران  در  زمان  آن 
حسابی  پرفسور  از  نقل  به  عشق  استاد 
آمده است که او نام دانشگاه و دانشکده 
طرح  در  و  کرد  معادل سازی  ایران  در  را 

.ک آیا رضاشاه سنگ بنای آموزش عالی را در ایران  1.  ر
گذاشت؟، گزارش تحلیلی گروه تاریخ انقالب خبرگزاری 

تسنیم.

▪ 	▪ مدرسه طب	
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به  فرهنگ  وزیر  برای  خود  پیشنهادی 
کار برد. در سال 1297 و دو سال پیش از 
دانشگاهی  رضاخان،  انگلیسی  کودتای 
خوارزمی  دانشگاه  به  معروف  امروز  که 
طب  عالی  مدرسه  شد.  تاسیس  است، 
نیز سال ها پیش از روی کارآمدن رضاشاه 
فعالیت داشت و پزشک تربیت می کرد. 
در  مدرسه  این  فارغ التحصیل  پزشکان 

درجه تخصص و استادی بودند. 
دو  در  تخصصی  سطح  در  مدرسه  این 
و  زنان(  )بیماری  نسوان  امراض  رشته 
کحالی )چشم پزشکی( پذیرش دانشجو 
نیز  رشته ها  دیگر  با  رابطه  در  داشت. 
دانشجویان پس از گذراندن دوره عمومی، 
به  نظر  مورد  اخذ مدرک تخصصی  برای 

خارج از کشور می رفتند. 
در دارالفنون نیز که توسط امیرکبیر بنا نهاده 
شد، دانشجویان در رشته های مهندسی 
تحصیل  شیمی،  مهندسی  و  معدن 
می کردند. دارالفنون اولین موسسه آموزش 
دانشگاه  اولین  دیگر  عبارت  به  و  عالی 

ایران به حساب می آید. 
داد،  انجام  که  کاری  تنها  رضاشاه 
ادبیات  دانشکده  و  علوم  دانشکده 
بود،  خوارزمی  دانشگاه  به  مربوط  که 
بود،  دارالفنون  همان  که  فنی  دانشکده 
علوم  عالی  مدرسه  طب،  عالی  مدرسه 
و حقوق سیاسی که در زمان مظفرالدین 
مدرسه  چند  و  بود  شده  تاسیس  شاه 
که  کرد  مجتمع  مکان  یک  در  را  دیگر 
البته چند سالی طول کشید تا دانشگاه 

تهران جنبه فیزیکی پیدا کند.
هدف  با  تنها  تهران  دانشگاه  تاسیس 
در  عالی  آموزش  موسسات  تجمیع 
تنظیماتی  و  تشکیالت  ایجاد  و  تهران 
فعالیت های  بیشتر  هرچه  کنترل  برای 
دوره  پایان  تا  گرفت.  دانشجویان انجام 
پهلوی اول به جز ایجاد ساختمان برای 
تاسیس  از  پیش  دانشکده هایی که 
هیچ  داشتند،  فعالیت  تهران،  دانشگاه 

اقدام دیگری صورت نگرفت. 
که  هم  جدیدی  معدود  دانشکده های 
تحصیلی شان  رشته های  آمد،  وجود  به 

همان رشته هایی بود که در موسسات آموزش عالی تدریس می شد. اعتباراتی که دولت به 
دانشگاه تهران اختصاص می داد، در راستای ایجاد ساختمان های جدید بود. در سایت 

دانشگاه تهران آمده است: 
»از سال 1314 تا 1317 دولت هر ساله اعتبار قابل توجهی برای ساخت دانشکده های دیگر 
دانشگاه اختصاص داد. در این میان ساخت دانشکده فنی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بود، ساختمان عظیم این دانشکده به صورت مقاطعه به یک شرکت ساختمانی از کشور 
« طراحی  سوئد به نام »سانتاپ« واگذار شد. نقشه دانشکده را معماری فرانسوی به نام »سیرو
و دو مهندس دیگر تحت فرمان او کار اجرای ساختمان را دنبال و آن را در سال های بعد 

آماده بهره برداری کردند.«
دکتر موسی حقانی نیز درباره تأسیس دانشگاه توسط رضا پهلوی می گوید:

»همان فکری که دارالفنون را در ایران تأسیس کرد خودبه خود می توانست به سمت تأسیس 
دانشگاه تهران برود و عاجز نبود از آنکه دانشگاه تهران را به عنوان جایی که دانشکده ها و 
دانشسرا و مدرسه ی علوم سیاسی و پلی تکنیک هایی نظیر دارالفنون را در آنجا جمع کند و 

... آورد.  تحت عنوان دانشکده ی فنی، ادبیات، علوم سیاسی، حقوق و
همه  این موارد در دانشگاه تهران وجود داشت، تنها تجمیع شده و نام دانشگاه گرفت. این فکر از 
قبل وجود داشت و در دوره ی رضاشاه اجرا شد. اجرای این را هم می توانیم یک گام مثبت و رو به 
جلو بدانیم به شرط آنکه اتفاقات قبلی رخ نمی داد و پهلوی ها با یک رویکرد ایرانی، اسالمی این 
کار را انجام می دادند. هدف تأسیس مشخص است، چون برای تجمیع دانشکده ها و مراکز 

آموزشی بود که در کشور فعال بودند و این امر فی نفسه کار بدی نبود؛
چون اگر در کشور دانشگاهی داشته باشیم به جای یک مؤسسه  متفرقه یا این دانشکده ها 
به چند دانشگاه تبدیل شوند، این کار بدی نیست... شکل اهداف آموزشی و مبانی نظری 
که این امر از جهتی ارتباطی با  که آموزش و پرورش بر آن مبتنی بود، است و معتقدیم 
پهلوی ندارد و می توانیم بگوییم که پهلوی در ادامه  آن است و این امر بازمی گردد به جریان 
غرب گرا و غرب زده در کشور ما که مؤسسات آموزشی را محل توسعه و گسترش تفکر غربی 

و غرب گرایی در ایران قرار داد. 
ایراد و اشکال را باید در آنجا دید، وگرنه ساختن ساختمان و راه آهن و ... اشکالی ندارد... 
مشکل ما تأسیس ساختمان نبود، کمااینکه بعدها ساخته شد و در حال حاضر نیز در 
حال ساخته شدن است، شما در دور افتاده ترین جاهای ایران نیز می بینید که دانشگاه آزاد 

و پیام نور زده شده است. آیا مشکلی حل کرد؟!«1
که به همت اساتید و  البته دانشگاه تهران در این دوره پیشرفت های علمی هم داشت 
دانشجویان بود؛ چرا که رضاشاه اهتمامی به پیشرفت علمی نداشت و بیشتر به فکر نظم 
دادن به دانشگاه و ساخت ساختمان برای کنترل هرچه بهتر فعالیت ها و تحرکات بود. 
مهمترین ضعف آن هم این بود که تأسیس دانشگاه بیش از آن که اجتماعی باشد، اداری 
بود و دانشگاه بخشی از پروژه مدرنیزاسیون دولتی بود نه برآمده از متن جامعه. آنچه در این 
مجال گذشت توضیح مختصری از گذرگاه تاریخی نهاد علم در ایران بود تا ریشه های 

شکل گیری آن روشن گردد. 

19249 : ، شناسه خبر 1.  موسی حقانی، بررسی ورود نهادهای آموزشی مدرن به ایران، وب سایت فرهنگ امروز
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 ماهیتورسالتدانشگاه
ودانشگاهیان

 
نویسندگان

پروینهوشمندیوسیدمحمدمهدیشرفالدین



غربی  جامعه های  در  دانشگاه  مفهوم 
تحولی  پیش  نیم  و  قرن  یک  حدود 
با  معموًال  که  تحول،  این  یافت.  بنیادی 
است،  همراه  هومبولت  فون  ویلیام  نام 
که  »دانشگاه هومبولتی« را به وجود آورد 
کمابیش تمام دانشگاه های دنیا را تحت 

تأثیر قرار داد. 
پیشرفت  با  بود  همگام  تحول  این 
زندگی  در  علم  روزافزون  نقش  صنعت، 
تفکر  فراگیرشدن  صنعت،  و  روزمره 
علمی در اروپا و ایجاد حرفه  دانشگری. 
دانشگری حرفه ای شد که در ازای انجام 

آن دانشگران حقوق می گرفتند. 
این مؤلفه  مهم متمایزکننده  تحول جدید 
در مفهوم دانشگاه بود. سازوکار رشد دانش 
یا فرایند علوم چنان بود که بیشترین آزادی 
را در دانشگاه می طلبید. اصول هومبولتی 
آزادِی  و  بود  آزادی ها  این  کننده   تعریف 
علم  رشد  اساسی  فرض  را  دانشگاهی 

معرفی کرد. 
دانشگاه  هومبولتی،  اصول  مبنای  بر 
چگونگی  و  آموزش  جزئیات  تعیین  در 
جامعه  و  دارد  آزادی   ، تفکر یا  پژوهش 
مخارج آن را می پردازد؛ بدون اینکه در این 

فرایند مداخله کند. 
تنها  آن  فرایند  و  علم  در  ی  ارزش گذار
و  می شود  تعیین  دانشگران  خود  توسط 
حرفه   ترتیب،  این  به  سرمایه گذاران.  نه 
ی  فناور و  علم  پیشبرد  برای  دانشگری 

به وجود آمد. آموزِش دانش موجود بخشی از اهداف یا وظایف این نهاد جدید بود نه 
همه  آن.  

پیشبرد علوم و فناوری هدف بنیادی تری بود که آموزش دانش موجود را دربر می گرفت. این 
وجِه تمایز عمده  دانشگاه های نوین با دانشگاه های پیش از آن است، اعم از آنچه در اروپا 

به وجود آمده بود یا حتی قبل از آن در تمدن اسالمی.1
ما در دوران نوین، پس از آشنایی با تمدن غرب، هیچ گاه به این هدف اساسِی نهاد دانشگاه 
گرفته و  که یک فرایند است، با دانش که محصول آن است یکی  توجه نکرده ایم. علم را 

دانشگاه را با »آموزشگاهی« برای آموختن دانش موجود برابر دانسته ایم. 
و در سیاست  آموزش عالِی ماست  گریبانگیر  تاکنون  از دارالفنون  تاریخی  این اشتباه 

گذاری های ما و نیز در مرحله  اجرا به شدت تأثیر گذاشته است. 
، تبیین تفاوت های نظامات آموزشی مختلف مثل مدرسه وحوزه با نظام دانشگاه  از این رو

یکی از ضروریات امروز جامعه ماست.

1.تفاوتدانشگاهبادیگرساختارهاینهادعلم

به منظور دستیابی به تفاوت های دانشگاه با دیگر نظامات متولی نهاد علم، می بایست 
موارد زیر را بررسی کرد:

الف(تعریفوهویت

دانشگاه از مقوالتی است که صرفا ناظر به مصادیق و اهداف جزئی، توان تعریف آن وجود 
دارد. دانشگاه را به طور کلی می توان این گونه تعریف کرد: 

»نهادی برای آموزش فوق العاده جویندگان دانش به منظور افزایش توان کارشناسی آنها در 
زمینه های گوناگون علم و فناوری و کسب رتبه های علمی مختلف در جامعه«2 

از دل این تعریف چند مساله مهم به دست می آید:
اول آنکه دانشگاه محلی برای تحصیالت عالیه یا تکمیلی است که سطح باالتری از دروس 

تحصیالت عمومی یعنی مدارس را به دانشجویان آموزش می دهد.
کارشناسی  توان  افزایش  دانشگاه،  ماهیت  کلی  طور  به  و  هدف  مهمترین  آنکه  دوم 
دانشجویان در عرصه های مختلف علم و فناوری به منظور رشد و توسعه جامعه است؛ 

1.  رضا منصوری، دانشگاه و تعریف آن، دوفصلنامه رهیافت، شماره 24، بهار و تابستان 1380، ص 15.
2. جابر کریمی و دیگران، بررسی و مقایسه نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، پژوهشنامه تاریخی انقالب اسالمی زمستان 

1384 شماره 11 و 12.
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کارآمدی در جهت تسهیل زندگی مردم جامعه از مهمترین رسالت های  به بیان دیگر 
دانشگاه برشمرده می شود. 

سوم اینکه دانشگاه یکی از مهمترین مواطن تقسیم اعتبارات اجتماعی و طبقه بندی 
منزلت  و  احترام  معیار  دانشگاهی  تحصیالت   ، دیگر بیان  به  است.  جامعه  در  افراد 

اساتید و دانشجویان در فضای دانشگاه و در بطن جامعه به شمار می روند.
چهارم اینکه دانشگاه لزوما روی یک عرصه علمی متمرکز نشده و توان آن را دارد تا با 
شکل دهی دانشکده های مختلف، به طور همزمان، عرصه های مختلف دانش را به 

پیش ببرد.
بعد از آشنایی با تعریف اصطالحی، باید دانست که اساس ریشه دانشگاه مدرن مبتنی بر 
تحوالت معرفتی و فرهنگی ویژه ای است که در اروپای جدید رخ داد. مهم ترین عنصر این 
تحول تغییر نگاه و اندیشه انسان مدرن غربی بود که با انقطاع از ساحت قدسی به سمت 

اومانیسم و خودمحوری گرایش پیدا کرده بود. 
همین امر موجب بسط سکوالریسم و تقویت عقل خودبنیاد در نگاه بشر غربی شد. رونق 

مادی شهرهای جدید نیز زمینه ای برای رشد »نگاه این جهانی« در غرب را فراهم کرد.
کانت در نوشته معروف خود با عنوان »تعارض دانشکده ها« از ماهیت دانشگاه مدرن 
سخن می گوید و آنجا عقل سوبژکتیو مدرن1 را اصل وحدت بخش و ذاتی دانشگاه مدرن 

معرفی می کند. 
از نگاه کانت، کار ویژه دانشگاه، رهاندن علم از قید دو نهاد قدرت یعنی مذهب و دولت 
کانت زمینه اندیشه ای جدایی دانشگاه از این دو نهاد را فراهم ساخت و  است. رساله 

تأسیس دانشگاه برلین در سال 1810 میالدی نمود عینی و بیرونی این تالش بود. 
در این رویکرد دانشگاه یک نهاد مستقل معطوف به آینده است و روح دانشگاه مبتنی بر 

رشد عقل سوبژکتیو برساخته می شود.

ب(تاریخچه

با  علمی  و  فکری  آموزشی،  مراکز  تاریخ  طول  در  شد،  بیان  قبل  فصل  در  که  همانطور 
ساختارها و مکانیسم های متفاوتی بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی آن جامعه وجود 
داشته و نقش آفرینی می کرده است. این نهادهای آموزشی با تمام کارآمدی که داشتند، با 

نهاد دانشگاه مدرن تفاوت جدی دارند. 

1.  میثم سفیدخوش، ایده دانشگاه، انتشارات حکمت، 1395، فصل اول.

 ، ارسطو لوکئوم  افالطون،  کادمی  آ
یه، بیت الحکمه بغداد،  مدرسه اسکندر
دارالحکمه ها، دارالعلم ها وحتی مدارس 
و  فکری  نهادهای  این  جمله  از  نظامیه 

تحقیقاتی هستند. 
مقاصد  و  اهداف  غالبًا  نهادها  این 
برخی  و  پژوهشی  تربیتی،  تعلیمی، 
کار  دینی داشتند و در قرون بعد بیشتر 
ترجمه، تألیف، تفسیر و کم تر آموزش را 

دنبال می کردند. 
با  متفاوتی  ماهیت  مدرن«  »دانشگاه  اما 
سایر نهادهای علمی سابق بر خود دارد. 
 ، دانشگاه ها و دانشکده ها به مفهوم امروز
محیط هایی بودند که از تعدادی دانشجو 
و استاد تشکیل می شدند و در چهارچوب 
با  و  ویژه ای  سازمان بندی  و  تشکیالت 
آموزشی مدون  و  برنامه درسی  و  مقررات 

کار تعلیمات عالی را برعهده داشتند. 
خود،  فارغ التحصیالن  به  نهاد ها  این 
متناسب با میزان تحصیالتشان، درجات 
دانشگاهی اعطا می کردند و در اهداف، 
مبانی، اغراض و روش ها با سایرنهادهای 

فکری و علمی پیشین متفاوت بودند. 
این نوع دانشگاه ها محصول قرن دوازدهم و 
سیزدهم اروپای مسیحی بوده و کم و بیش 
امروزی  دانشگاه های  به  شباهت هایی 
داشتند و نقش آن ها در شکل گیری تمدن 

اروپایی کم نظیر بود.
بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت 
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به  که ظهور مراکز علمی هر چند  است 
زمان یونان باستان بر می گردد اما دانشگاه 
نوعی  بر  داللت  که  امروزی  معنای  به 
ـ اجتماعی با ویژگی های  سازمان آموزشی 

خاص می کند، امر جدیدی است.
قرن  دوم  نیمه  محصول  مدرن  دانشگاه 
دوازدهم در مغرب زمین است و در نیمه 

اول قرن سیزدهم رسمیت یافت. 
این  در  که  مهمی  و  شگرف  تحوالت  از 
دوران در غرب رخ داد ظهور دانشگاه ها 
این  در  که  بود  اروپا  در  علمی  مراکز  و 
علمی،  رکود  قرن ها  از  پس  اروپا  دوره، 
را  توانست حیات علمی خود  بار دیگر 

احیاء کند. 
برمی آید  اینگونه  تاریخچه  این  دل  از 
همچون  دیگری  نهادهای  برخالف  که 
نهاد  حوزه،  و  مکتب خانه  مدرسه، 
متاثر  و  نداشته  زیادی  عمر  دانشگاه 
علوم  رشد  یعنی  مدرنیته  آرمان های  از 
تجربی و توسعه فناوری های مادی آغاز به 
فعالیت کرده و امروز به شکل قدرتمندی 

به پیش می رود.1

ج(مخاطب

با  دانشگاه  تمایز  وجه  سومین 
علم،  نشر  متولی  نهادهای  دیگر 
مخاطبین آن است. مخاطب مدرسه، 
صورت  به  که  هستند  دانش آموزانی 
آموزش  با دغدغه  خالی الذهن و صرفا 
ی  سوادآموز عرصه  به  پا  یادگیری  و 
علمیه  حوزه های  مخاطب  می گذارند؛ 
پیش زمینه های  با  که  هستند  طالبی 
گیری  فرا دنبال  به  خود،  معرفتی 
فرهنگی،  ی  تاثیرگذار روش های 

اعتقادی و اخالقی می روند. 
مخاطب   ، مذکور نهاد  دو  برخالف 
که  هستند  دانشجویانی  دانشگاه، 
عمومی،  تحصیالت  گیری  فرا از  بعد 
دانش  جستجوی  دغدغه  با  حال 
منظور  به  علم  تولید  همچنین  و  بیشتر 
اجرایی  ساختارهای  ی  رو ی  تاثیرگذار

در  دانشگاه ها  پیدایش  تاریخ   ، میرلو محمدمهدی   .1
غرب، ماهنامه نقطه، شماره 22، آذرماه 138۶.

کاربردی جامعه، پا به عرصه آموزش و پژوهش نهادند. بر این اساس می توان اذعان  و 
کرد که مخاطبین دانشگاه هم از لحاظ سطح تحصیالت و هم از لحاظ دغدغه و آرمان 

تحصیلی با دیگر مخاطبین نهادهای متولی علم، تفاوت دارند.2

د(نحوهگزینش

از نکات متمایز دیگر در نهاد دانشگاه، نحوه گزینش و جذب دانشجویان در آن است. در 
مدارس، والدین فرزندان خود را ثبت نام کرده و با پرداخت هزینه شخصی یا دولتی، شرایط 

تحصیل آنان را فراهم می کنند. 
در حوزه علمیه نیز متقاضیان با اختیار ثبت نام کرده و در سطوح مختلف و رشته های 

مختلف، مشغول به تحصیل می شوند. 
که برای ورود به دانشگاه، دانشجویان باید از سد محکمی به نام  این در حالی است 

کنکور عبور کرده و در ماراتون مهارت و شانس با یکدیگر رقابت نمایند. 
بر این اساس، گزینش دانشگاه ها نه بر اساس خواست مخاطبین و والدین آنها بلکه بر اساس 

رتبه کنکور آنها انجام می پذیرد؛ 
ناگفته نماند که امروزه دانشگاه هایی نیز با عبور از این مدل گزینش، در قبال دریافت وجوه کالنی 

از خانواده ها، فرزندان آنان را به دانشگاه و رشته های مورد عالقه خودشان راه می دهند.

ه(چینشساختاری

از دیگر تمایزات دانشگاه با نهادهای متولی علم می توان به چینش ساختاری آن اشاره کرد. 
3: برخی از مصادیق این تمایز عبارتند از

یک:  استقالل اداری و مدیریتی

گرچه که غالبا نهادی دولتی به حساب می آیند، اما به صورت مستقل و  دانشگاه ها ا
ی داخلی، مدیریت شده و تصمیمات خود را  با استفاده از شوراهای سیاست گذار

پیش می برند. 
همه  پایان نامه ها  و  کالس ها  چینش  اساتید،  استخدام  آموزشی،  مواد  تعیین 
دولتی  سازمان  نظر  یر  ز که  مدارس  برخالف  است؛  دانشگاهیان  خود  عهده  به 

می کنند. فعالیت 

دو: حجم باالی کادر اداری و مدیریتی

تعداد دانشجویان، اساتید، و کارمندان اداری دانشگاه بسیار بیشتر از یک مدرسه یا حوزه 
علمیه است؛ به همین دلیل یک دانشگاه نیازمندان امکانات و تجهیزات فراوانی همچون 
ساختمان مخصوص مدیریت، سالن های کنفرانس، هتل های دانشجویی، مراکز تفریحی، 

کتابخانه ها و غیره است. 

2.  رضا منصوری، دانشگاه و تعریف آن، دوفصلنامه رهیافت، شماره 24، بهار و تابستان 1380، ص 15.
3.  جابر کریمی و دیگران، بررسی و مقایسه نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، پژوهشنامه تاریخی انقالب اسالمی زمستان 
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کانت عقل سوبژکتیو مدرن را اصل وحدت بخش و ذاتی دانشگاه مدرن معرفی 
می کند. از نگاه کانت، کار ویژه دانشگاه، رهاندن علم از قید دو نهاد قدرت یعنی 
مذهب و دولت است. رساله کانت زمینه اندیشه ای جدایی دانشگاه از این دو 
نهاد را فراهم ساخت و تأسیس دانشگاه برلین در سال 1۸10 میالدی نمود عینی و 
بیرونی این تالش بود. در این رویکرد دانشگاه یک نهاد مستقل معطوف به آینده 

است و روح دانشگاه مبتنی بر رشد عقل سوبژکتیو برساخته می شود.
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سه: استاد یا مدرس محوری

روش تدریس در دانشگاه ها عمدتا به صورت سخنرانی و یک طرفه است؛ به بیان دیگر غالبا 
استاد مطالب را برای دانشجویان بیان می کند و آنها نکات اساسی را یادداشت می کنند.  

در کالس های دانشگاهی تنوع در روش های تدریس کم است، زیرا اساتید بیشتر روش های 
توضیحی مانند سخنرانی را برمی گزینند و کمتر از روش های اکتشافی مانند پرسش و پاسخ 

، مباحثه به صورت گروه های کوچك و پروژه ای استفاده می کنند.

چهار: عدم استقالل مالی

در خصوص استقالل مالی باید توجه کرد که حوزه های علمیه به طور سنتی از طرف دولت 
حمایت مالی نمی شوند. حمایت مالِی حوزه ها به عهده  مردم است، که از طریق وجوهات 
مختلف دریافت می شود؛ حوزه و روحانیون ارشدی که وجوهات را دریافت می کنند، در 

هزینه کردن آن در چارچوب قوانین فقهی آزادند. 
این استقالل مالی باعث شده که مدرسان ارشد حوزه تحت نفوذ سرمایه گذاران نباشند و در 

مسائل حساس، حتی سیاسی، بتوانند استقالل رأی خود را حفظ کنند.1
 برخالف حوزه، اکثر دانشگاه ها بخاطر دولتی بودن و عدم دریافت وجه از دانشجویان، به 
دولت  وابسته بوده و به صورت ساالنه باید لیست مخارج خود را برای تعیین بودجه سال 

بعد، ارائه کند. 

پنج: قوانین آموزشی خاص

دانشگاه دارای یك سری مقررات آموزشی است که دانشجویان باید آن را رعایت نمایند. از 
جمله این که در دانشگاه های دولتی اگر دانشجو در 4 جلسه از 71 جلسه درس بدون عذر 

موجه غیبت نماید، استاد می تواند نمره صفر در آن درس برای دانشجو منظور کند. 
در تقویم نظام آموزشی دانشگاه ها، روزهای خاصی برای حذف و اضافه اولیه و حذف و 

اضافه نهایی واحدهای درسی مشخص شده است. 
دانشجو می تواند اگر دروسی در برنامه انتخابی نیمسال او با دروس دیگر تداخل داشته 
باشد و یا احساس کند که درس را که ابتدا انتخاب نموده، به علت مشکالتی نمی تواند 
بگذراند، پس از مشورت با استاد مشاور یا گروه آموزشی می تواند نسبت به حذف آن اقدام 

نماید یا درس یا دروسی را در برنامه خود اضافه نماید. 
از دیگر مقررات نظام آموزشی دانشگاه ها این است که در صورتی که معدل نیمسال قبل 
دانشجویی باالتر از 71 شود، وی می تواند بیش از 02 واحد و حداکثر 42 واحد را در یك 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند. 

و(مواددرسی

در دانشگاه سه مقطع آموزشی مشخص و متمایز ولی وابسته به هم و تکمیل کننده یکدیگر 
وجود دارد. این سه مقطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که برای ورود به هر 

یك ، آزمون ورودی الزم است. 

1.  رضا منصوری، دانشگاه و تعریف آن، دوفصلنامه رهیافت، شماره 24، بهار و تابستان 1380، ص 15.

کارشناسی  کارشناسی چهار سال،  دوره 
ارشد 2 و تا 3 سال و دکتری 3 تا 6 سال به 

طول میانجامد. 
صورت  به  دانشگاه ها  در  آموزشی  نظام 
ترمی و واحدی است، یعنی دانشجویان 
نیمسال  دو  در  تحصیلی  سال  در 

جداگانه درس می خوانند. 
از  معینی  تعداد  می توانند  دانشجویان 
دروس را که به صورت واحد ارایه می شود، 
انتخاب کنند. آنها همچنین باید دروس 
بر  و  دانشگاه  طرف  از  که  را  پیش نیاز 
حسب نیاز دانشجویان ارایه می شود، قبل 

، بگذرانند.  از دروس پیچیده تر
است  این  دانشجویان  تکالیف  از  یکی 
که برای دروس در موضوعات مشخصی 
مقاله بنویسند و یا تحقیقاتی را انجام دهند 
و یافته های خود را به صورت کنفرانس در 

کالس درس ارایه دهند. 
در خصوص محتوای دروس دانشگاه ها، 
دروس  تدریس  برای  می توانند  استادان 
خود منابعی چون کتاب، مقاله و جزوه را 
انتخاب کنند، ولی باید سر فصل ارایه شده 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  توسط  دروس 

فناوری را رعایت نمایند. 
معاونت  نام  به  معاونتی  دانشگاه ها  در 
ساله  هر  که  دارد  وجود  پژوهشی 
اختیار  در  را  تحقیقاتی  اولویت های 
و  می دهد  قرار  عالقه مند  دانشجویان 
کمك های  و  مالی  قراردادهای  عقد  با 
به  بخصوص  مشورتی  و  اطالعاتی 
دوره  دانشجویان  پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری از دانشجویان 

حمایت الزم را می نماید. 
با  دانشگاه  تمایز  مهم  وجوه  از  یکی 
گوناگونی و تعدد  دیگر نهادهای علمی، 
حوزه های آموزشی است. در یک دانشگاه 
از  مختلفی  رشته های  همزمان،  طور  به 
پزشکی گرفته تا مهندسی و تربیت بدنی 

فعال بوده و متقاضیان خود را دارد. 
فضای  در  که  داشت  توجه  باید  البته 
از  بیشتر  تجربی  دانش های  دانشگاهی، 
دانش های غیرتجربی مثل اخالق و عقاید، 
مورد استقبال و سرمایه گذاری قرار می گیرند.

 دانشگاه ها اگرچه که غالبا نهادی دولتی به حساب می آیند، اما به صورت مستقل 
تصمیمات  و  شده  مدیریت  داخلی،  سیاست گذاری  شوراهای  از  استفاده  با  و 
کالس ها و  آموزشی، استخدام اساتید، چینش  خود را پیش می برند. تعیین مواد 
پایان نامه ها همه به عهده خود دانشگاهیان است؛ برخالف مدارس که زیر نظر 

سازمان دولتی فعالیت می کنند.
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ز(اهدافوکارکردها

در نگرشی کلی باید دانست که کارکردهای 
مورد انتظار از دانشگاه به شرح ذیل است:1

در  کشور  کارشناسی  بدنه   تربیت   .1
زمینه های مختلف صنعت و خدمات؛

2. پر و بال دادن به خالقیت های اندیشه ای؛
3. تقویت و گسترش  پژوهش در جامعه؛

و  افکار  تبادل  به  دانشجویان  ترغیب   .4
ارتباط با بخش های دیگر جامعه؛

و  توسعه  برای  کالن  برنامه های  ارائه    .5
پیشرفت جامعه.

باید  کارکردها  و  اهداف  این  بیان  از  بعد 
دانشگاه  تفاوت  مهمترین  که  دانست 
کارکردها،  و  اهداف  در  نهادها  دیگر  با 
عنصر پویایی و سیالیتی است که جا را 
برای خالقیت باز کرده و ُصلب اندیشی را 

ناممکن می سازد؛ 
برای  فرض  اولین  که  دانست  باید  البته 
اهداف  تحقق  و  دانشگاه  نهاد  کارابودن 
امر  دو  در  که  است  علمی  آزادِی   ، مذکور

عمده متجلی می شود:
افراد خالق در  و  قراردادن متفکران  الف( 

عالی ترین سطح ممکن؛
پشتیبانی  امکانات  ب(فراهم کردن 

تحقیقاتی در حد امکان.

آن، دوفصلنامه  تعریف  و  1.  رضا منصوری، دانشگاه 
رهیافت، شماره 24، بهار و تابستان 1380، ص 15.

2.رسالتدانشگاهودانشگاهیان

و  که دانشگاه  گفت  کلی می توان  به طور  اندیشه اذعان دارند،  بزرگان  که  آنچه  براساس 
دانشگاهیان، دو رسالت و وظیفه مهم و خطیر دارند:2

الف(خودسازی

دانشگاه در کنار خانه و مدرسه، می تواند به عنوان مهد تربیتی در جهت خودسازی و تهذیب 
دانشجویان قدم بردارد. بنا به تعبیر امام خمینی)ره(: »ما انسان دانشگاهی می خواهیم، نه 

. دانشگاه باید انسان ایجاد کند و انسان بیرون بدهد از خودش.«3  معلم و دانشجو
ی  انسان ساز مسئولیت  با  متناسب  و  باشند  انبیاء   سایه  باید  اساتید  منظر  این  از 
و  بر خود فرد، در رشد  رزائل فکری عالوه  از بین بردن  و  ببرند. تهذیب  را پیش  خود 

کشور هم مًوثر است؛  توسعه آتی 
تا  باشند  آلودگی  و  فساد  از  مصون  باید  نیز  آموزشی  محیط های  امر  این  کنار  در 
آن،  ثمره  از  و  گردد  بار  پر  و  تنومند  درختی  به  تبدیل  آینده  در  بناست  که  نهالی 

گردد.4  اعضای جامعه بهره مند شوند، از بستر رشد و بالندگی برخوردار 
اگردر دانشگاه علم و تهذیب در کنار هم قرار بگیرند و علم آموزی موجب افزایش معرفت 
و شناخت و ایجاد تفکر توحیدی و تقویت آن در انسان شود، می تواند موجب تاثیرگذاری 

صحیح دانشگاه و دانشگاهیان شود.
دانشجو با توجه به رسالتی که در جامعه بر عهده دارد، ضروری است در مرحله نخست 
به  خطاب  خمینی)ره(  امام  که  لذاست  کند؛  مهار  را  خویش  نفس  و  بنگرد  را  درون 

دانشجویان می فرمایند 
ید، برای عمل ظاهری و برای اعمال  »کوشش کنید که هر قدمی که برای علم برمی دار
که وقتی  باطنی، ایجاد تقوی در خودتان، ایجاد استقامت، امانت در خودتان بکنید 
هم  و  باشید  داشته  معلومات  هم  که  باشید  انسانی  یک  می آیید  بیرون  دانشگاه  از 

2.  رجوع شود به سید محمد حسینی، تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم، فصلنامه مطالعات 
قدرت نرم، شماره 9، مهر 1392.

3.  صحیفه امام، ج 13ص 417.
4.  نعمت اهلل علیجانی، موانع توسعه سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی، مرکز پژوهش های اسالمی صدا وسیما، 1383، 

ص 124.
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امانت دار باشید و نفس خود را مهار کرده باشید.«1همچنین ایشان با مخاطب قرا دادن 
دانشجویان جهت تقویت ایمان گوشزد می کنند که: 

»کوشش کنید که در این دانشکده ها و دانشگاه ها که هستید، ایمان را در خودتان تقویت 
بکنید. ایمانی که هم در اینجا شما را شرافتمند می کند و هم در پیشگاه حق آبرو دارید و با 

آبرومندی وارد می شوید به حق تعالی.« 2
آیت اهلل جوادی آملی نیز معتقد است که »رسالت رهبران فکری اعم از حوزویان و 
دانشگاهیان، ایمان به خداوند و سودرساندن به بندگان خدا است؛ رسالت رهبران 
فکری اعم از حوزویان و دانشگاهیان در صیانت هوّیت جامعه از استحاله است 
 با 

ْ
و ساز و کار آن در پیونِد منضوْد با خدا به نام ایماِن جامع و کامل و ارتباط معقول

بندگان خدا به نام خدمت با محّبت و محنت بی مّنت است«3 
ایشان در یک دسته بندی دانشجویان را به سه گروه تقسیم می کنند:

»گروهی محجوب جوانی و مستور دانشجویی اند و از شهود و دیدار از منعم غافل و 
از یاد ولّی نعمت ذاهل اند، چنین گروهی، فقط هنگام رفع حجاب و کناررفتن پرده 

غفلت، به یاد منعم متذکر می شوند. 
گروهی آینه دار جوانی و دانشجویی  اند تا در این مرآت، چهره دلپذیر ُمْنعم را بنگرند 
و هماره به یاد و نام او به سر برند و این نعمت را پاس دارند و در راه رضای او صرف 
کنند؛ این گروه گرچه غافل نیستند، ولی عاقل  اند نه شاهد؛ اینان عکس ُمْنِعم را در 
؛ زیرا از مرآت غیر از  آینه نعمت می  نگرند و اهل استدالل و فکرند، نه اهل شهود و ذکر
ارائه صورت کاری ساخته نیست، لذا نه پشت خود را نشان می دهد و نه خود ُمنعم 

را، بلکه فقط عکس او را از یك طرف ارائه می نماید. 
گروهی دیگر جوانی و دانشجویی را چون شیشه شفاف در برابر دیدگان خود قرار 
می دهند تا پشت شیشه که پشتوانه نعمت و پشتیباِن ُمَتنّعم است؛ یعنی خود ُمْنِعم 
را مشاهده کنند، نه عکس او را؛ این گروه صائِد سامی، اهل بصر و ذکرند که برتر از 

اهل نظر و فکر خواهند بود.« 4

1.  صحیفه امام، ج 9، ص 3
2.  همان، ج 12، ص 403

3. عبداهلل جوادی آملی،  رسالت و وظایف دانشگاه ها، خبرگزاری رسمی حوزه، 15 آذرماه 1394.
4.  همان.

مقام معظم رهبری نیز به ضرورت تزکیه 
و  کرده  تاکید  دانشجویان  تهذیب  و 

می فرماید:
»توقع ما از دانشگاه کشور و مرکز علم 
جوان  یک  اگر  که  است  این  کشور 
دانشگاه شد،  وارد  الابالی  اعتقاِد  کم 
که  بیاید  بیرون  از دانشگاه  در حالی 
دینی  تعهد  دارای  و  متدین  عمیقًا 
از  ما  توقع  است؛  دینی  اخالقی  و 
دانشگاه این است؛ مثل حوزه علمیه. 
در  اول  از  را  دانشگاه  بنیان  اگر  حاال 
جوری  و  گذاشتند  کسانی  ما  کشور 
دانشگاه،  باید  گویی  که  گذاشتند 
غیردینی یا حتی ضددینی باشد، این 
واقع قضیه  اما  مطلب دیگری است؛ 

این نیست. 
کسی  هر  دین؛  با  است  همراه  علم 
ایمان  کند،  برخورد  دانش  با  صادقانه 
دینی در او رشد پیدا می کند؛ هم چنان 
فضایل  با  است  همدوش  دانش،  که 
این  تعهد؛  احساس  با  و  اخالقی 

طبیعِت دانشگاه است«5
دانشگاه  در  دین  تبیین  در  ایشان 
 – کسی در دانشگاه  می فرمایند: »هر 
فرقی نمی کند که این تشکیالت شما، 

5. مریم محسنی، دانشگاه اسالمی و شاخصه های آن 
کنگره بین المللی علوم  از دیدگاه مقام معظم رهبری، 

انسانی اسالمی، 1394.
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غیر  یا  باشد  پزشکی  تشکیالت  یک 
آن – فکرش این باشد که این حرف ها 
را رها کنید و حاال بگذارید درسشان را 
، غلط و مردود است.  بخوانند، این فکر

باید درسشان را با تدین بخوانند.
برایش  که  نیست  چیزی  تدین،   
این  حاال  بگوییم  و  یم  بگذار زمانی 
را درس بخواند، بعد شروع به  مدت 
تدین کند؛ تدین، جزو وجود و ذهن 
انسان است، با انسان رشد می کند، 
تمام  در  و  می کند  پیدا  شکوفایی 

حرکات انسان اثر می گذارد.«1

ب(جامعهسازی

قدر مسلم پس از تهذیب و تزکیه درون، 
مسئولیت دانشجویان نسبت به جامعه 
مطرح می گردد. در این قسمت می توان به 

عنوان نمونه چند مورد را اشاره کرد:2

یک:  تبیین و آگاهی بخشی

از مهمترین رسالت های  گاهی بخشی  آ
است.  جامعه  بطن  در  دانشگاهیان 
در  تا  دارند  وظیفه  همواره  دانشجویان 
سیاسی،  و  اجتماعی  مختلف  مسائل 
و  حق  خدمات  به  نسبت  را  مردم 
لوازم  و  ساخته  گاه  آ باطل  جنایات 

هدایت را تبیین نمایند. 
می فرمایند:  این باره  در  خمینی)ره(  امام 
از  که  است  روشنفکر  جوانان  »برشما 
این   از  را  خواب رفته ها  تا  ننشینید  پای 
خواب مرگبار بر انگیزانید و با فاش کردن 
استعمارگران  جنایت های  و  خیانت ها 
و پیروان بی فرهنگ آنها، غفلت زده ها را 

گاه نمایید.«3 آ
گاه سازی  همچنین ایشان در خصوص آ
جوانان  »برشما  می فرمایند:  ملت ها 
مسلمین  امید  مایه  که  اسالم،  ارزنده 

1.  بیانات در دیدار با وزیر و مسئوالن وزارت فرهنگ و 
 23 ، کشور آموزش عالی و رؤسای دانشگاه های سراسر 

مرداد 13۶9.
دانشگاه  رسالت  آدمی،  علی  سید  به  شود  رجوع    .2
 15 خمینی،  امام  پرتال  خمینی)ره(،  امام  منظر  در 

اردیبهشت 1397.
3.   صحیفه امام، ج 2، ص 147.

خانمان سوز  و  شوم  نقشه های  و  ید  ساز گاه  آ را  ملت ها  که  می باشد  الزم  هستید، 
استعمارگران را برمال نمایید.«4

دو:  تالش برای استقالل کشور

دانشگاه به عنوان مبدا همه تحوالت اجتماعی و سیاسی، مهمترین وظیفه را در جهت 
این   با مالحظه  امام خمینی)ره(  از بیگانگان دارد.  و بی نیازسازی آن  استقالل جامعه 

مطلب می فرمایند: 
»اگر دانشگاه ها درست شود، هم مملکت ما مصون می شود از تصرف شیاطین و روی چرخ 
خودش گردش می کند بدون وابستگی به خارج و بدون خیانت های داخلی و هم ترقیات 

حاصل می شود برای شما«5 
دانشجویان  به  خطاب  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  مناسبت  به  پیامی  طی  ایشان 

می فرمایند: 
گمان می کنند همه چیز  که  »بزرگ ترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است 
از غرب  است و ما در همه ابعاد فقیر هستیم و باید از خارج وارد کنیم. شما استادان و 
فرهنگیان و دانشجویان دانشگاه ها و دانش سراها و نویسندگان و روشنفکران و دانشمندان 
معظم باید کوشش کنید و مغزها را از این وابستگی فکری شستشو دهید و با این خدمت 

بزرگ و ارزنده، ملت وکشور خود را نجات دهید«۶
امام  باور  به  بنا  غرب  و  شرق  به  وابستگی  از  رهایی  برای  دانشجویان  قدم  مهمترین 
خمینی)ره( خودیابی و خودباوری است. ایشان در این رابطه می فرمایند: »شما دانشجویان 
، خودتان درصدد این باشید که از غرب زدگی بیرون بیایید. این گمشده خودتان پیدا  عزیز

کنید. گمشده شما خودتان هستید ... شما باید مقاومت کنید.«7

سه:مواجهه سیاسی فعال

از دیگر رسالت های دانشگاه، جهت داربودن در مواجهه با حاکمیت است. دانشگاه نباید 
صرفا محلی برای نشر علم و دانش باشد؛ بلکه دانشجویان باید با اتخاذ مواضع سیاسی، در 

بزنگاه ها، جامعه خود را راهبری کنند.8 
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »در دانشگاه باید روح سیاسی زنده باشد؛ این یک 
نشاطی به جوان می دهد. ما جوان بانشاط الزم داریم. دانشگاهی که از سیاست دور باشد و 
به کلی از سیاست برکنار باشد، این دانشگاه خالی از شور و نشاط خواهد بود؛ به عالوه که 

محلی خواهد شد برای رشد میکروب های خطرناک فکری و رفتاری. 
بنابراین خوب است و باید در دانشگاه سیاست باشد؛ منتها معنای سیاسی شدن دانشگاه 

4.  همان.
5.  همان، ج 9، ص 3.

۶. همان،  ج 5، ص 79.
7.  همان، ج 12، ص 7.

8.  بیانات در مراسم بیعت جمع کثیری از دانشجویان و دانشگاهیان )23/3/13۶8(؛ بیانات در دیدار با وزیر و مسئوالن 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رؤسای دانشگاه های سراسر کشور )23/5/13۶9(؛ دیدار با دانشجویان به مناسبت روز 

وحدت حوزه و دانشگاه )24/9/1372(

 اساتید باید سایه انبیاء  باشند و متناسب با مسئولیت انسان سازی خود را پیش 
ببرند. تهذیب و از بین بردن رزائل فکری عالوه بر خود فرد، در رشد و توسعه آتی 
کشور هم مًوثر است؛ در کنار این امر محیط های آموزشی نیز باید مصون از فساد و 
آلودگی باشند تا نهالی که بناست در آینده تبدیل به درختی تنومند و پر بار گردد و 
از ثمره آن، اعضای جامعه بهره مند شوند، از بستر رشد و بالندگی برخوردار گردد.
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 در دانشگاه باید روح سیاسی زنده باشد؛ این یک نشاطی به جوان می دهد. ما 
جوان بانشاط الزم داریم. دانشگاهی که از سیاست دور باشد و به کلی از سیاست 
برکنار باشد، این دانشگاه خالی از شور و نشاط خواهد بود؛ به عالوه که محلی 

خواهد شد برای رشد میکروب های خطرناک فکری و رفتاری. 

یا حضور سیاست در دانشگاه را نباید اشتباه کرد؛ معنای آن این نیست که دانشگاه بشود 
گروه های سیاسی، عناصر سیاسی و برای  یک جایی برای این که جریان های سیاسی، 

اغراض سیاسی بیایند از این استفاده کنند؛ این نباید باشد.«1 
اگر  که  دانست  باید  سیاسی  مواجهه  مورد  در  دانشگاهیان  رسالت  دانستن  از  بعد 
کمیت حق را شرط ضروری برای تحقق زندگی سعادتمند مردم جامعه بدانیم، حفظ  حا
و تالش برای تداوم بخشی به نظام سیاسی برآمده از آن، برای دانشگاهیان از واجبات 

محسوب می شود.
امام خمینی)ره( در جمع دانشجویان می فرمایند: 

»شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده اید، امید این ملت هستید که باید 
راهی را که پیش روی شماست به آخر برسانید و این نهضتی را که در راه آن جانفشانی ها 

شده است، ادامه بدهید.2

چهار:  تالش بر تکامل بخشی جامعه

رسالت دیگر دانشگاه، تکامل بخشی به جامعه است. شهید مطهری در آثار خود فرقی 
لطیف میان پیشرفت و تکامل می گذارد. از نگاه ایشان، تکامل واژه ای خاص تر از پیشرفت 

است لذا هر تکاملی پیشرفت هست، ولی هر پیشرفتی تکامل نیست.3 
پایه حرکت معنا پیدا می کند و  بر  که تکامل،  دقت در این سخن، مشخص می کند 
گاه فرد است و  حرکت به معنای خروج از قوه به سوی فعلیت است. موضوع حرکت 

گاه یک اجتماع.
یعنی آنچنان که فرد در سیر حرکتی خود از قوه به سوی فعلیت حرکت پیدا می کند؛ جوامع 
بشری نیز در سیر تکاملی خود از قوه به سوی فعلیت حرکت پیدا می کنند و استعدادها و 

ظرفیتهای نهفته خود را نشان می دهند و چنین حرکتی تکامل نامیده می شود.4 
تکامل اجتماعی بشر در شئون و جنبه های مختلفی جامعه خودش را نشان می دهد و از 
جمله آنها نهاد علم است و بر همین اساس می توان گفت که تکامل علم، امری وابسته به 

تکامل فردی و یا اجتماعی انسان است. 
با توجه به دیدگاه ها و مکاتب فکری مختلفی که در بحث از چیستی علم وجود دارد، در 

مورد بحث از پیشرفت علم، نظریات مختلفی بیان شده است. 
که  در دیدگاه نسبی گرا و غیرواقع گرا، مسأله پیشرفت علم، مسأله مورد چالشی است 
ک و معیاری ثابتی برای تبیین پیشرفت  حتی می تواند مورد نفی قرار بگیرد؛ زیرا که مال

وجود ندارد.5 
ک های متعددی برای پیشرفت علم مطرح  با این حال، در دیدگاه های واقع گرا، مال
شده است که از جمله آنها دیدگاه انباشتی است. بر طبق این دیدگاه، بر پیشرفت 

1.  بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان علوم و استادان دانشگاه تهران )13/11/1388(.
2.  همان، ج 14، ص 1.

، نشر صدرا، 1378، ج 15، ص 199. 3.  مرتضی مطهری، مجموعه آثار
4.  همان، ج3، ص 537.

، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکالم، انتشارات علمی فرهنگی،  1374. ص 1۶8-1۶5. 5.  آلن چالمرز

علمی  یه های  نظر ابقاء  و  دانش  خطی 
با  که  صورت  این  به  می شود؛  کید  تا
مفهومی  شبکه  وسعت  بر  زمان  گذر 
حوزه مسائل مطرح و ساخته های علم 

افزوده می شود.6 
چنین  مطهری،  شهید  تعبیر  به  توجه  با 
علم  پیشرفت  که  چند  -هر  کی  مال
تکامل  و  نیست  علم  تکامل  اما  است- 
که باید مورد  علم معنای خاص تری دارد 
تکامل،  ایشان  نگاه  از  بگیرد.  قرار  توجه 
معنای  یک  و  دارد  مجازی  معنای  یک 
حقیقی. معنای مجازی تکامل نسبت به 
امری مطرح می شود که برداشته می شود و 

امر دیگری جای او را می گیرد. 
نظریه  یک  یا  و  گزاره  یک  مثال  عنوان  به 
علمی ابطال می شود و گزاره دیگر و یا یک 
، جای او را می گیرد؛ اما معنای  نظریه دیگر
حقیقی تکامل، نسبت به امری است که 
رشد می کند7 مانند دانشمندی که با ابطال 
، از لحاظ  یک نظریه و پذیرش نظریه کامل تر

علمی رشد پیدا می کند. 
بر همین اساس می توان گفت که تکامل 
علم در نسبت با شناسنده و عالم، امری 
حقیقی است و در نسبت با خود علم، 
مجموعه  که  زیرا  است؛  مجازی  امری 
تنها  و  ندارد  حقیقی  وحدت  علم 
و نظریات است  گزاره ها  از  مجموعه ای 
نظریات  و  گزاره ها  با  زمان  گذر  در  که 

دیگر جایگزین می شوند.
در حقیقت این انسان به عنوان شناسده 
و  می کند  پیدا  تکامل  که  است  عالم  و 
آثار و نتایج آن در شئوون مختلف علمی 

پیاده می شود. 
بنابراین در نسبت با تکامل با علم، باید بر 
مسأله جایگاه انسان به عنوان شناسنده 
که  کرد  را مشخص  امر  این  و  کرد  تاکید 
جایگاه انسان، جایگاه اصلی است که بر 

پایه آن، تکامل علوم مشخص می شود.8

قیاس ناپذیری  حیدری،  مقدم  ۶.غالمحسین 
پارادایم های علمی، نشر نی، 1390، ص 129.

ج 13،  ، نشر صدرا،  7.  مرتضی مطهری، مجموعه آثار
ص 79۶.

8.  همان، ج2، ص 4۶۶.
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پنج: تزریق خیر و فضیلت به جامعه

دانش پلی است بین دانشجو و آموزگار که 
که در غایِت  می خواهد فضیلت دانایی 
خود برای افزایش خیر عمومی در جامعه 

نیاز است، را به او بیاموزاند. 
به این بیان، دانشگاه می تواند و بایست 
مقوله  و  آموزش  دامنه  بسط  بر  عالوه 
، نقش دیگری را در زمینه  یادگیری دانشجو
نشر خیر و فضائل اجتماعی بازی کند که 
بدون آن، راهبردهای سیاستی در سطح 
محلی و ملی با اعوجاج شایسته ساالری 
و تضعیف و یا تحدید خیر عمومی مواجه 

خواهد شد. 
رواج اخالق گرایی و جدی گرفتن مولفه های 
دانشجویان  و  اساتید  توسط  اخالقی 
در  می تواند  که   است  راهی  مهمترین 
برای  شاخصی  عمل،  و  علم  سوِی  دو 
در  دانشگاه  های  برنامه  راهبردی کردن 
جهت تزریق خیر و فضیلت به جامعه به 

حساب آید.

شش: ترویج تکثرگرایی و حقوق جمعی

پرورشی،  کارکرد  بر  عالوه  باید  دانشگاه 
درون  در  ذاتی  مسئولیت های  و  حقوق 

شهروندی را ارتقاء دهد. 
دانشگاه  فضای  درون  در  دانشجو 
به  علمی،  رقابت  عین  در  می تواند 
کار  از  پرهیز  متقابل،  احترام  رواداری، 
انفرادی و ترغیب و تقدم به کار گروهی، 
بسط  و  انتقادی  ذهنی  شکوفایی  به 

کاربردهای  گسترش روحیه تخیل در ابداع، انکشاف و ژرفکاوی در مسائل نظری و  و 
عملی اقدام نماید. 

تکثر زبانی و تضارب افق دیدگاهی در بدنه دانشگاه به مفهوم دیگری ارتباط پیدا می کند و 
آن مدارا یا روادانستن و تحمل عقاید دیگران است. 

ی در باب موضوعات مختلف نمی تواند  آزادانه فکرکردن در باب دانش و تأمل پرداز
و  همراه  خشونت آمیز  بعضًا  و  گاهانه  ناآ قضاوت های  و  ی  پیشداور تعصب،  با 

همساز باشد. 
نیست،  موافق  آنها  محتوای  با  شخص  آنکه  وجود  با  مردم  اقدام کردن  و  سخن گفتن 
، ممکن شود؛  البته میزان و موضوع مدارا و تساهل  نمی تواند بدون باالبردن سعه صدر
و  اولویت  قابل  یستی،  ز و  فرهنگی  شرایط  براساس  طرح  قابل  موضوعات  به  نسبت 

ارزش گذاری است.1 

1.  سید هاشم منیری، فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی، مجموعه مقاالت دومین همایش 
، دانشگاه تهران، آذرماه 1398. دانشگاه اخالق مدار

ان
هی

گا
ش
دان
 و 
گاه

ش
دان
ف 

سال
و ر

ف 
هی

ما
مگ
دو
ب 

ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ر  
آذ

 / 
45

ره 
ما

ش

82



اله
مق

فصلسوم

موانعموجودبرتاثیرگذاریدانشگاه

نویسندگان
محسنابراهیمی،آفرینقائمیو

سمیهچیتی



و  دانشگاه  شد،  بیان  که  همانطور 
خطیر  رسالت  بر  عالوه  دانشگاهیان، 
خودسازی، وظیفه تاثیرگذاری در تحوالت 
نیز  را  خود  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی 
راحتی  به  را  مساله  این  می کشند؛  یدک 
تاریخی  بزنگاه های  از  برخی  در  می توان 

کشور خودمان نیز به عیان دید. 
، دانشگاه های  اما باید اذعان کرد که امروز
وظیفه  این  انجام  از  یادی  ز حد  تا  ما 
در  راهبرانه ای  تاثیرگذاری  و  شده  غافل 
خود  از  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت 

نشان نمی دهند. 
در مسیر آسیب شناسی این مساله باید 
به سه دسته  از موانع تاثیرگذاری دانشگاه 

معاصر سخن گفت:

1.موانعناظربهساحتعلم

الف(طبقهبندیغلطعلومدردوران
حاضر

موجود  آسیب های  مهمترین  از  یکی 
امروزی،  دانشگاه های  بستر  در 
طبقه بندی علوم و به تبع آن طبقه بندی 
تغییرات  دل  از  که  دانشکده هاست 
حاصل شده در تعریف و ماهیت علم به 

دست  آمده است. 1

جلسه  در  پارسانیا  حمید  سخنرانی  از  بخش  این    .1
آموزشی طرح ملی »گفتمان نخبگان علوم انسانی« در 
ع( به تاریخ 8 بهمن 1395 اخذ شده  دانشگاه باقرالعلوم )

است.

در ادبیات یونان باستانی و فلسفه اسالمی، علم به مثابه کشف حقیقتی است که در عالم 
نفس االمر حضور داشته و از طریق فیضان الهی، به عقل و نفس بشری وارد می شود. 

در این بین شخص عالم صرفا وظیفه اجتماعی سازی یعنی نزول آن حقیقت به عالم ماده را 
بر عهده دارد. بر اساس این نگاه به ماهیت علم، شخص عالم صرفا کاشف حقیقت بوده 
و نمی توان قوام علم را به آن شخص دانست چرا که ممکن بود هر شخص دیگری در زمان ها 

و مکان های دیگر یا به طور همزمان نیز به آن حقیقت دست یابد. 
برخالف دیدگاه سنتی به علم، در دوران مدرن و پست مدرن، جایگاه علم ابتدا از جهان 
که  فرهنگی  و  آدمی  ذهن  به  آن  قوام  بعد  و  کرده  سقوط  محسوس  جهان  به  نفس االمر 
ساختارهای آن ذهن را می سازد، تعلق گرفت تا انسان به عنوان سازنده حقیقت معرفی شود 

نه کاشف آن. 
بر اساس تعریف علم در دیدگاه فلسفه ارسطویی و اسالمی، علوم در دو طبقه نظری و 

عملی قرار می گیرند که هیچکدام بر دیگری ترجیح داده نمی شوند. 
اگر موضوع یک دانش، مستقل از اراده انسان باشد، آن را ذیل علوم نظری قرار می دهند و اگر 
گاهی است،  به کنش های انسانی، خلق وخوی انسان ها و رفتارهای آن ها که همراه با اراده و آ

تعلق بگیرد،  ذیل علوم عملی قرار می گیرد. 
که در مقام عقل عملی فهمیده می شوند؛ اما  علوم عملی بایدها و نبایدهایی هستند 
تحقق بخشیدن به آن ها با اراده انسان است؛ بر این اساس تمام قواعد دینی، اخالقی، 
اجتماعی و حتی سیاسی که انسان ها در زندگی با اراده خود به سمت بررسی آنها می روند، 

ذیل عنوان علوم عملی قرار می گیرد. 
طبیعی است که بر اساس این نوع نگاه، دانشگاه و تمام نهادهای متولی علم، موظف به 
بررسی این قواعد و تحوالت مربوط به آنها بوده و نمی توانند خود را از توجه به آنها بی نیاز 

تلقی کنند.
غلبه آمپریسم و حس گرایی و سلطه ماتریالیسم در قرن هجدهم، طبقه بندی سابق علوم 

را به حاشیه برد و طبقه بندی جدیدی را به وجود آورد. 
در این طبقه بندی جدید دیگر اثری از دانش های مرتبط به بایدها و نبایدها نبوده و 

اساس علم به هست و نیست تقلیل پیدا کرد.
در مرحله بعد، مخصوصًا در قرن نوزدهم مسأله طبقه بندی علوم عمدتًا از علوم ساده به 
پیچیده مدنظر قرار گرفت. در این تلقی این نگاه شکل گرفت که حوزه حیات انسانی به این 
سادگی تحلیل نمی شود؛ بلکه موضوع زندگِی انسانی، کنش و کردارهای انسانی است و این 
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دومین نتیجه نیز اینکه در صورت توجه 
، دیگری را صرفا در  به مصالح دیگران نیز
ظرف انسان ها دیده و از این رو در تزاحم 
ارزش های دینی و قانونی با حقوق انسانی 
نمی توانند  جامعه،  شهروندان  آزادی  و 
پایبندی محکمی نسبت به این ارزش ها 
تحوالت  پیشبرد  برای  آنها  از  و  داشته 

سیاسی و اجتماعی بهره گیرند.  

و ابزاری عقالنیت رواج ج(
فایدهمحور

بر  تجربه گرایی  غلبه  نتایج  از 
عقالنیت  غلبه  به  می توان  یک،  متافیز
ارزشی  عقالنیت  بر  مادی  و  ی  ابزار
در  موجود  ن  مدر علم  کرد.  اشاره 
و  راه  آنکه  از  بیش  امروزه  دانشگاه ها 
راه  آموزش دهد،  را  یستن  رسم درست ز
ی  تسهیل زندگی مادی بشر را پیش رو

او قرار می دهد.
که با سرعت  این علم به دنبال آن است 
و سهولت بیشتر به ثروت و قدرت رسیده 
و بالتبع از التذاذ روزافزون مواهب دنیوی 
باب  جهت  همین  به   2 گردد.  بهره ور 
بر  را  هستی  حقائق  از  بسیاری  شناخت 
ک ارزیابی مسائل معرفتی-  خود بسته و مال
اجتماعی را عقل عرفی محاسبه گر سود و 

زیان حیوانی قرار داده است. 

سقوط،  و  ظهور  غرب:  لیبرالیسم   ، آربالستر آنتونی    .2
، 1392، صص190-219. ، نشر مرکز ترجمه عباس مخبر

، کنش های انسانی  کنش های انسانی، تابع اراده انسانی است؛ ولی حتی در همین تلقی نیز
با روش علوم نظری مثل ریاضیات و فیزیک مورد تحلیل قرار می گرفت.

این تحوالت منجر به تفکیک علوم و دانشکده ها بر اساس طبقه بندی جدید از علم شد 
و دانشکده االهیات یا ادبیات و علوم انسانی را از کنار علوم طبیعی و پایه به حاشیه برد.

کشور ما  که هم اکنون در دانشگاه های  در تلقی مدرن از علم و در طبقه بندی جدید 
کم است، به دلیل غلبه اطالق علم بر علوم تجربی و مهندسی در مسیر توسعه  نیز حا
و کارآمدی، بیشترین سرمایه گذاری نیز روی رشته ها و دانشجویان مربوط به این علوم 

انجام می گیرد. 
از سویی دیگر از آنجایی که دانشجویان این رشته ها، یا مسائل اجتماعی و انسانی را علم 
ندانسته و یا قصد دارند تا با همان روش های تجربی و آماری خود به تحلیل آنها بپردازند، 
تاثیرگذاری مفید و چشمگیری را نمی توان از آنها در تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه 

شاهد بود. 

ب(غلبهاومانیسموفردمحوی

یکی از مهمترین آسیب های موجود در علوم مدرن، غلبه فردگرایی و انسان محوری در 
آنهاست؛ تصویری که متفکران عصرنوزایی از انسان ترسیم کردند، متضمن چالش صریح 
با دیدگاه دینی سنتی بود؛ بر پایه اومانیسم، خواست انسان محور و اساس همه واقعیت ها 

و ارزش هاست. 
انسان موجودی خودمدار است که در مقابل هیچ مقامی غیر از خود مسئولیتی ندارد و 
، به هر نحوی که بخواهد  مجاز است برای کسب منافع و ارضاء امیال خویش از همه چیز

بهره برداری نماید. 
همه چیز حتی خدا و شریعت نیز در راستای منافع و امیال وی باید تفسیر و توجیه 
است  او  غیر  چه  هر  از  و  است  مقدس  انسان  تنها  اومانیسم  مکتب  در  پس  شوند. 

تقدس زدایی می گردد.1 
این مساله دو نتیجه را در برخورد دانشجویان و فراگیران علوم مدرن با جامعه خود به همراه 
دارد؛ اول آنکه آنها صرفا به منافع خود نگریسته و نمی توانند مصالح کلی و اجتماعی را در 

بزنگاه های مختلف بر منافع خود مقدم بدارند؛ 

، لیبرالیسم، انجمن معارف اسالمی ایران، 1382، ص4۶. 1.  مهدی براتعلی پور
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بخش های مختلف جامعه و حاکمیت را در پی دارد، صرفا می توانند نظر خود را به عنوان 
نظری در عرض ایده های دیگر مطرح کرده و توان مدیریت و قضاوت بین این ایده ها به منظور 

نتیجه گیری و ارائه راه حل برای تاثیرگذاری اجتماعی را ندارند.

ه(رواجسکوالریسم

همزاد با رنسانس در پی نظریه آزادی فردی و تضاد علم و عقل با دین و اخالق، فرآیند 
گردید. لکن اصطالح سکوالریزم به عنوان یک  طرد دین از صحنه اجتماع نیز متبلور 
در  هالیواک  جی.  جورج  توسط  نخستین بار  خاص،  رفتاری  منش  و  فکری  مشرب 

سال184۶م. در کشور انگلستان رواج یافت. 
ی،  دنیوی ساز گرایی،  دنیا است:  آمده  آن  برای  مختلفی  تعابیر  فارسی  ترجمان  در 
دنیازدگی، دین زدایی، دیانت زدایی، جدایی دین از دنیا، جدایی دین از سیاست، 

عرفی شدن دین و مانند اینها!3
طولی نکشید که سکوالریسم وارد تمام عرصه های زندگی بشر و مهم تر از همه، ساحت 

اندیشه شد؛ در این وضعیت دو رویداد مهم به وقوع پیوست؛ 
اول آنکه پای دین از ورود به مباحث علمی و دانشگاهی قطع شده و دانشجویان به دلیل 
عدم تسلط بر موازین دینی، تاثیرگذاری خود را نیز در مسائل مربوط به دینداری مردم جامعه 

از دست دادند؛
، به تبع دین، ورود علم و متولیان آن نیز به  دومین مساله نیز اینکه بر اساس تفکر سکوالر
سیاست و امور اجتماعی ممنوع اعالم شده و تفکیک ساحت های مختلف جامعه از 

یکدیگر رخ می دهد. 
نکته دوم به وضوح عدم دخالت دانشگاهیان در امور اجتماعی و سیاسی و به تبع آن 

عدم تاثیرگذاری آنان را به همراه دارد. 
اما در مورد نکته اول باید دانست که امروزه منشأ و مانع اصلی تاثیرگذاری دانشگاه در جامعه 
ما، نبود علم دینی و عدم تولید آن از سوی دانشگاه است؛ مراد از علم دینی این نیست 
که تمامی علوم بر پایه قرآن و روایات از نو نوشته بشوند، بلکه مراد این است که حقیقت 
، با تعریف چارچوب جدیدی  علم را در مرحله ای کامل تر جستجو کرد و این مرحله کامل تر
برای انسان به عنوان شناسنده و عاِلم اتفاق می افتد و آنگاه این علم به خودی خود، اقتضاء 

دینی و یا اسالمی بودن را دارد. 
به بیان دیگر آنچنان که حکمای اسالمی تاکید کرده اند علم کمال الهی است و تلبس به 
این کمال، موجب حاکم شدن روح ربوبی و تخلق به اخالق الهی می شود. بنابراین علم، 

کمالی است که فی حد ذاته، اقتضاء دینی و یا اسالمی بودن را دارد.4

و(عدمتطابقبامسائلجامعهایرانی

در علم مدرن، جایگاه انسان به عنوان شناسنده تغییر و به عبارت دیگر تکامل پیدا 
می کند. در این نگاه انسان می فهمد که هم سطح و جزئی از طبیعت نیست.

این تغییر جایگاه، با طرح من اندیشنده دکارتی و چیرگی و تسلط او بر طبیعت شکل 
می گیرد و در نگاه فیلسوفانی مانند کانت به اوج خود می رسد. 

در سایه این جهان بینی و بر پایه اصالت دادن به فاعل شناسای انسانی، متافیزیک اساسا 
نفی می شود و انسان خودمختاری محقق می شود که بر طبیعت چیرگی و تسلط داشته و در 

کنشگری خود کامال مختار و آزاد است.5

، 1381، صص125و 55-59. 3.  علیرضا شجاعیزند، عرفیشدن در تجربه مسیحی و اسالمی، نشر باز
4.  عبداهلل جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، اسرا، 1398. ص142-141.
5.عبدالحسین خسروپناه، اسالم و مدرنیته، کالم اسالمی، شهریور 1392، صص 140-125

وقتی احساس و تمایالت غریزی حیوانی 
سبب جنبش و منشأ اراده و تصمیمگیری 
شد،  دانشجو  جوانان  بخصوص  و  بشر 
یا  احساسات  را  ضدارزش  یا  ارزش 

هیجانات فرد تعیین می کنند. 
راه  از  فقط  و  برآمده  تجربه  از  هنجارها 
تجربه هم قابل شناخت هستند، نه از راه 
عقل انتزاعی یا دین و فرهنگ ملی. اصول 
و  آزادی  اخالق،  عدالت،  مانند  اخالقی 
نیز تحوالت اجتماعی و مانند آنها فطری 
یا وحیانی نبوده، میزان اعتبارشان، فقط به 
سودمندی آنها بستگی دارد. حتی عقل 
منافع،  بر  آسان  و  زود  دستیابی  به  فقط 

کمک می کند و بس.1 

د(رواجپلورالیزمونسبیت

طرد   ، استدالل گر کلی  عقل  نفی  با 
با  و  بشریت  عمومی  وجدان  و  فطرت 
علم گرایی،  و  تجربه گرایی  پیشه کردن 
و  تساهل  و  نسبیت  فردی،  آزادی 
ارزش های  جایگزینی  اخالقی،  تسامح 
و  سیاسی  فرهنگی،  اخالقی،  معرفتی، 
به  جامعه  آحاد  همه  و  شده  اجتماعی 
دلیل بهره گیری از قدرت عقل، موجه به 

حساب خواهند آمد. 
معرفت شناختی  نسبیت  وضعیت  در 
کسی را در جامعه  و اخالقی، نه می توان 
متهم به کج روی کرد و نه می توان نسخه 
واحدی را برای پیشبرد مقاصد و مصالح 
مختلف  اقوام  و  مردم  تمام  به  جامعه 

پیشنهاد کرد.2 
مهمترین نتیجه پلورالیسم و تکثرگرایی 
ساحت  در  اخالقی  و  فرهنگ 
و  دانشجویان  سردرگمی  اجتماعی، 
و  ها  تصمیم گیری  در  دانشگاه  اهالی 

بزنگا ه های کالن است. 
در  دانشجویان  دیگر  عبارت  به 
و  اقشار  نظر  اختالف  که  رویدادهایی 

آزادی  اروپا، سیر  آزای در  1. هرولد ژوزف السکی، سیر 
در اروپا، ترجمه رحمت اهلل مقدم مراغه ای، نشر فردوس، 
1382، صص148-14۶ و 1۶۶-1۶5 و 92-88 و 84-85.

ترجمه  دینی،  پلورالیزم  مباحث  هیک،  جان   .2
گواهی، نشر علم، 1387، صص173 و90- عبدالرحیم 

.۶4
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که پدیده انقالب اسالمی در ایران، چهره دیگری از انسان و مسائل  این در حالی است 
مربوط به آن را پیشنهاد می کند؛ انسان انقالب اسالمی حی متاله ای است که با تسلط و 

چیرگی که بر طبیعت دارد، در جهت احقاق حق می کوشد.1
نمونه های بارزی از این انسان در دوران دفاع مقدس و مجاهدانی مانند سردار سلیمانی 
کرده و  شهید آوینی در مجموعه روایت فتح،  به خوبی این انسان جدید  عینیت پیدا 

متمایز از انسان غربی را به تصویر کشیده است. 
از آنچه بیان شد مشخص می گردد که در حقیقت مشکل اصلی و عمده  دانشگاه امروزی 
عقب ماندگی این نهاد از سیر و تحوالت در سطح جامعه ایرانی است؛ دانشگاه ما امروزه 
نتوانسته انسان مطلوب در جامعه انقالب اسالمی را ترسیم و ابعاد و جنبه های آن را به شکل 
مناسبی به عنوان بدیل انسان غربی به دیگران معرفی کند و از همین رو گاه در معرض انزوا و 

و گاهی حتی در معرض تقابل با مسیر جامعه انقالب اسالمی قرار می گیرد. 

2.موانعناظربهساحتدانشگاه

الف(غلبهرویکردلیبرالیسمدرفعلمسئولینودانشجویان

قدرت های نظامی و اقتصادی جهان امروزه در پی آن هستند تا از طریق ابزار و ُعمال و 
رسانه های مختلف، فرهنگ لیبرال دموکراتیک خود را بر همه دنیا تحمیل کرده و مالک 
از دست رفتن هویت ملت های  نتیجه ای جز  این  که  علی االطالق منافع جهان شوند 

مختلف به همراه ندارد.2 
و  سیاسی  اجتماعی،  متداول  بینش های  زمینه  در  غربی ها  یشه دار  ر مفروضات 
از آنکه مسیحی، فئودالی، سوسیالیستی یا آنارشیستی باشد، اساسًا  اقتصادی بیش 
لیبرالی است.3 نفوذ لیبرالیسم و لوازم الینفک آن در ایران با حکومت پهلوی آغاز شده 

و تا به امروز ادامه دارد.4 
روشن است که روش و منش افراد و مراکز علمی تابع چنین مکتبی، کامًال متمایز از افراد 
متدین متعهد می باشد. دانشگاه برآمده از لیبرالیسم غربی و روش و منش برخاسته از 
آن، مبلغ همان مکتب و ترویج دهنده مولفه هایی است که می توان به چند مورد از آنها 

اشاره کرد: 

یک: آزادی و  فردگرایی 

در فرهنگ و مکتب لیبرال، آزادی فردی در رأس هرم قرار داده شده و هیچ یک از اصول 
اخالقی با جایگاه آن برابری نمی کند. آزادی نه هدفی در میان سایر اهداف، بلکه تمامی 

1.عبداهلل جوادی آملی، تفسیر انسان به انسان، نشر اسراء، 1389، صص 150 و 151.
، ج1، ص115. 2.  غالمعباس توسلی، تشیع در چنبره چالش های جهانی شدن، صص112-101؛ مرتضی آوینی، آینه جادو

، 1392، ص۶.  ، نشر مرکز ، لیبرالیسم غرب: ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر 3.  آنتونی آربالستر
، 1400، ص415. ، قدرت های جهان مطبوعات، ترجمه محمد قائد، انتشارات فرهنگ نشر نو 4.   مارتین واکر

تقید  حتی  می دهد.  تشکیل  را  هدف 
تعّبد  و  تدّین  و  اخالقی  اصول  سایر  به 
و  آزادی  به  که مخل  آنجا می پذیرند  تا  را 

استقالل فرد نباشد.5 
را به گونه ای منفی  آزادی  لیبرالیسم غالبًا 
امور  در  آن،  در  که  شرائطی  به مثابه  و 
شخصی مداخله نشود و تحت فشار قرار 

نگیرد، تعریف می کند.۶ 
خط  حتی  لیبرالیسم،  مدعیات  طبق 
قرمز سیاسی و نظامی هم وجود ندارد؛7 
از این رو دانشجویان و اساتید دانشگاه 
به محض آنکه قوانین را در تضاد با آزادی 
آن  با  مقابله  به  بپندارند،  خود  عملی 

خواهند پرداخت. 
برآمدن  لیبرالی،  تفکر  در  دیگر  سوی  از 
معیار  تنها  فرد  نیازهای  و  خواست ها 
و  حقوق  و  بوده  خرسندی  و  سودمندی 
مقدم  جامعه  منافع  بر  فرد  خواسته های 

خواهد بود.8 
به  صرفا  علم  نهاد  متولیان  فضا  این  در 
تربیت افراد پرداخته و ساحت فردی آنها را 
فارغ از جایگاه و تاثیرگذاری شان در جامعه 

در نظر می گیرند. 
دانشجویان نیز صرفا به دنبال رشد خود 
و  رفته  جهانی  علمی  رتبه های  کسب  و 
در این راه حتی تن به مهاجرت از جامعه 
که قرار بود تا با  خود می دهند؛ در حالی 
جامعه  مردم  دوش  از  را  باری  خود،  علم 

خود بردارند. 

دو: نژادپرستی و اشرافیگری 

در عصر مدرن نخست ملیت و سپس 
طبقه، عامل تعیین هویت فردی شد. فقط 
اشراف زادگان و مرفه ترین طبقه اجتماع از 
بهره  آزادی  ثمرات  و  جدید  سرمایه داری 
برده و از آن کسب قدرت کرده، تا آنجا که 

و سقوط،  لیبرالیسم غرب: ظهور   ، آربالستر آنتونی    .5
، 1392، صص441-447  ، نشر مرکز ترجمه عباس مخبر

و82-87.
۶. حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن 

بیستم، ج2، نشر نی، 1383، ص11.
7.  اریک فروم، گریز از آزادی، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، 

نشر مروارید، 1375، صص23-25.
، لیبرالیسم، انجمن معارف اسالمی  8. مهدی براتعلی پور

ایران، 1382، ص14.

، طرد فطرت و وجدان عمومی بشریت و با پیشه کردن  بانفی عقل کلی استدالل گر
اخالقی،  تسامح  و  تساهل  و  نسبیت  فردی،  آزادی  علم گرایی،  و  تجربه گرایی 
جایگزینی ارزش های معرفتی، اخالقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شده و همه 
آحاد جامعه به دلیل بهره گیری از قدرت عقل، موجه به حساب خواهند آمد. در 
وضعیت نسبیت معرفت شناختی و اخالقی، نه می توان کسی را در جامعه متهم به 
کج روی کرد و نه می توان نسخه واحدی را برای پیشبرد مقاصد و مصالح جامعه 

به تمام مردم و اقوام مختلف پیشنهاد کرد.
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گاه بر سر آن با هم درگیر می شوند. تجمل و 
، رنجشی سخت در  قدرت طبقات توانگر
دیگر گروه ها می آفریند، که همین امر تخم 
کینه و انتقام از سرمایه داران و اشراف را در 

دل آنان می پاشد.1 
همین مساله در دانشگاه امروزی به عنوان 
می کند؛  خودنمایی  علم  متولی  نهاد 
باالی  طبقات  و  ثروت مندان  امروزه 
دانشگاه های  در  را  خود  فرزندان  جامعه 
غیرانتفاعی با استاد و رشته اختصاصی 
کرده و آنها را به عنوان نخبگان  ثبت نام 

جامعه به همگان معرفی می کنند. 
در  مختلف  قومیت های  همچنین 
در  تحصیل  صورت  در  کنونی  وضعیت 
، باید فرهنگ  دانشگاه های دولتی مشهور
همرنگ  و  گذاشته  کنار  را  خود  بومی 

جماعت گردند.

سه: قدرت طلبی و خشونت گرایی 

بنا بر مکتب لیبرالیسم اراده برخاسته از 
قدرت، معیار همه گرایش ها و گزینش ها 
و ارزش گزاری هاست. پس هر آن کس که 
قدرت بیشتر دارد، حق سیطره بر دیگران 
را می یابد. از طرف دیگر تسلط بر نظریات 
ابزاری  فرهنگ،  این  در  تجربی  علوم  و 

برای افزودن قدرت است.2 

گریز از آزادی، ترجمه عزت اهلل فوالدوند،  1.  اریک فروم، 
نشر مروارید، 1375، صص115-117.

بد،  و  نیک  فراسوی  نیچه،  ویلهلم  فریدریش    .2
 ،1373 خوارزمی،  انتشارات  آشوری،  داریوش  ترجمه 

صص25۶-272.

در این تفکر هیچ قید و بند اخالقی، دینی یا اجتماعی ای فرد را محدود و مقید نمی کند. 
یعنی غایات خود فرد، مثل قدرت و شهرت، برای او تنها معیار عمل است. 3 

در وضعیت موجود شاهد آن هستیم که برخی از اساتید دانشگاه از موضع قدرت و با انواع 
، دانشجو را به انجام کارهای غیرمربوط به او واداشته و  و اقسام روش های توبیخ و تحقیر

همواره فاصله خود را با او حفظ می کنند.  
از طرف دیگر نیز دانشجویان به محض پاس کردن واحدهای درسی خود، دچار غروری 
کاذب شده و توده مردم را با نگاهی از باال به پایین می نگرند؛ آنها همچنین گاهی به خود 
اجازه می دهند که با لحن و یا قلمی خشن و زننده، اقشار مختلف مردم را متهم کرده و 

خواسته آنها را غلط جلوه دهند.

چهار:  تساهل و نسبیت گرایی

تساهل و تسامِح به معنای بی تفاوتی کامل برآیند اجتناب ناپذیر لیبرالیسم است زیرا از این 
منظر مدارا با عقالنیِت محاسبه گر عرفی در پیوند است تا آزادی فردی تحقق پذیرد. الزمه 
جامعه مداراگر لیبرالی، ترجیح عدم قطعیت، بی تفاوتی و حتی بی عاطفگی، بر حمیت 
زیرا اساسًا مقوله هایی مثل: وجدان،  و غیرت دینی- ملی و وجدان عمومی می باشد، 
عصبیت، غیرت، حمیت و بلکه ضرورت حفظ هویت ملی- مذهبی، از منظر این مکتب 

هیچ محلی از اعراب ندارند.4 
اینها همه در حالی است که در برخورد بینش ها، گرایش ها و و بالتبع گزینش ها و منافع 
مختلف در جامعه، سازش، همآهنگی و وحدت به وجود خواهد آمد نه تغلیب اجباری 
یکی بر دیگری؛ پس الزمه همزیستی مسالمت آمیز احترام و تکریم، یعنی عدم توهین به 
شخصیت و مقدسات دیگران است نه ضرورتًا سکوت و بی تفاوتی در برابر هر عملکردی و 

به عبارت دیگر آزادی بی قید و شرط.5 
برخی از اساتید و دانشجویان با تکیه بر همین سویه های مسامحه انگیز و با اعتقاد به 
نسبیت ارزش شناختی، در برابر هر شعار و عملکرد غلطی سکوت کرده و حتی گاهی برای 
، امکان  تمجید دیگران، از مواضع خود فاصله می گیرند؛ طبیعی است که با این نوع تفکر

تاثیرگذاری در بزنگاه های مخلتف اجتماعی و سیاسی وجود نخواهد داشت.۶

، 1374، صص129-154. ، ترجمه داریوش آشوری، کتاب پرواز 3.  نیکولو ماکیاولی، شهریار
4. ژاندرون ژولی سادا، تساهل در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، نشر نی، 1378، صص13-32.

5.  جان گری، لیبرالیزم، ترجمه علیرضا حسینی بهشتی، نشر بقعه، 1384، صص175-178.
۶.  حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ج2، نشر نی، 1383، صص105-104 و 88-90 .
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که عبدالکریم  بعد از بیان مولفه های لیبرالی موجود در دانشگاه معاصر باید دانست 
وارد  را  لیبرالی  تفکرات  زمزمه   که  است  افرادی  سرشناس ترین  و  مهمترین  از  سروش 

دانشگاه های ایران کردند. 
هرچند سروش در دوران دانشجویی با فلسفه اسالمی آشنا شده و با نشر کتاب نهاد ناآرام 
جهان که تبیینی از حرکت جوهری بود، افرادی چون شهید مطهری)ره( را به خود امیدوار 
ساخت؛ اما در شهر لندن مقتدای دیگری برای خود یافت که از جانب ملکه انگلستان 
« شده بود و در سال 1972میالدی که سروش پا به لندن نهاده بود، در  مفتخر به لقب »ِسر

سمت استادی منطق و روش علمی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بازنشسته شده بود. 
این مقتدا کسی نبود جز کارل پوپر که سروش درباره او اینگونه می گوید: 

»واقعیت آن است که نام پوپر از همان زمان ]دوران دانشجویی در لندن[ در ذهن و چشم 
من پررنگ شد. ایده ابطال پذیری او جاذبه ویژهای برای من داشت و احساس کردم که 
سخنی متفاوت و قابل تأمل است. من در آن زمان از ایده های اجتماعی و سیاسی پوپر 
، فلسفه علم و فلسفه تجربی بود، نه  مطلقا اطالعی نداشتم. مدخل ورود من به فلسفه پوپر

فلسفه سیاسی.«1
کتابی چون  اگرچه مطالعه سروش پیرامون آراء پوپر در حیطه فلسفه علم، در پی ریزی 
»علم چیست، فلسفه چیست؟« او نقش مهمی داشت و در ترجمه ای کردن علوم انسانی 
، در تفکر سیاسی سروش  در ایران پس از انقالب تأثیر شگرفی گذاشت، اما تفکرات پوپر

بسیار اثرگزار بود.
و  افالطون  آراء  بر  نقدی  دشمنانش«  و  باز  »جامعه  کتاب  در  که  پوپر  اجتماعی  وجهه 
هگل بود، دستاویز مناسبی برای سروش شد که به مدد آن به نبرد با مارکسیسم برود و در 
مناظره های تلویزیونی رودررو با احسان طبری و فرخ نگهدار از حمالت مارکسیست ها به 

اسالم دفاع کند. 
 » البته کتاب »ایدئولوژی شیطانی« نیز در راستای همین برخورد با آنچه او »دگماتیزم نقابدار

می نامید، نوشته شد که ملهم از آراء سیاسی پوپر بود. سروش می گوید: 
کتاب[ جامعه باز و دشمنان  »در غرب هم گفته اند که مارکسیسم بعد از حمله پوپر در ]
، دلیل به اصطالح فلسفی  آن، دیگر در این جامعه کمر راست نکرد.«2 همین ایده فکری پوپر

سروش برای مخالفت با حکومت اسالمی در چند سال بعد گردید.
عضویت سروش در ستاد انقالب فرهنگی، نه تنها به جهت اسالمی کردن دانشگاه ها و تغییر 
رشته های غربی به اسالمی نبود، بلکه او اساسا با اینکه رشته های دانشگاهی را می توان با 
رویکرد اسالمی اصالح کرد و یا علوم اسالمی تولید و جایگزین آن کرد، از ابتدا مخالف بود. 
کرد »علم  در سال 13۶0 در گفتاری از وحشی و بی وطن بودن علم سخن گفت و بیان 

، جست وجوی ناتمام، ترجمه ایرج علی آبادی، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 13۶9،  1.  ِسر کارل رایموند پوپر
صص15-12.

، گفتگوی رضا خجسته رحیمی با سروش، شماره ۶4. 2.  روزنامه شهروند امروز

مسیحی  و  اسالمی  یا  غربی  و  ایرانی 
که  شد  باعث  او  سخنان  یم«  ندار
او  نقد  در  امام  خط  پیرو  دانشجویان 

مقاله نوشته و منتشر کنند. 
سروش در زمره اولین کسانی بود که سنت 
تقلید از غرب و تدریس کتب ترجمه ای 
در علوم انسانی را پس از انقالب پایه گزاری 
کرد. سروش برنامه علمی خود را با ترویج 
معرفت شناسی مدرن و نقدگرایی در ایران 

آغاز کرد. 
ستاد  در  که  زمانی  این،  از  پیش 
فلسفه  رشته  بود،  فرهنگی  انقالب 
حال  بود.  نهاده  بنیاد  ایران  در  را  علم 
یس فلسفه علم،  با تدر که  بود  موقع آن 
اجتماعی،  علوم  فلسفه  یخ،  تار فلسفه 
اذهان  دین  فلسفه  و  سیاسی  فلسفه 
معرفت شناسی  به  را  دانشجویان 

گرایش دهد. جدید غرب 
وی موفق شد تا علوم انسانی غربی را به 
عنوان علم ناب که همانند علوم تجربی 
کامال بیطرف و به دور از نگاه ایدئولوژیک 

است، در فضای دانشگاهی جابیندازد.3
یکی از کتاب های مهم عبدالکریم سروش 
کتاب »علم چیست؟فلسفه چیست؟« او 
است که پیش از انقالب نوشته و در اوایل 
سال 1357 بارها تجدید چاپ شد. »علم 
چیست؟ فلسفه چیست؟« از این جهت 
که سروش برای نخستین بار در  مهم بود 
کارل پوپر را به صورت  ایران، فلسفه علم 
ترجمه ای وارد متون آموزشی دانشگاه ها و 

محافل علمی کرد. 
فالسفه  آثار  ترجمه  سیل  نیز  آن  از  پس 
غربی و تقلید محض از مبانی فکری آنها، 
کتاب مهم  تالش سروش شد. وی چهار 

در این باب ترجمه کرد: 
نوین«  علوم  مابعدالطبیعی  »مبادی 
علوم  »فلسفه  آرتوربرت،  ادوین  نوشته 
در  »تبیین  راین،  آلن  نوشته  اجتماعی« 
و  لیتل،  دانیل  نوشته  اجتماعی«  علوم 
مقاله   1۶ ترجمه  فلسفی«  »علم شناسی 

3.  پیام فضلی نژاد، هفته نامه 9 دی، 27 فروردین 1389، 
شماره 12، صفحه 3.

اسالمی کردن  جهت  به  تنها  نه  فرهنگی،  انقالب  ستاد  در  سروش  عضویت 
اینکه  با  اساسا  او  بلکه  نبود،  اسالمی  به  غربی  رشته های  تغییر  و  دانشگاه ها 
رشته های دانشگاهی را می توان با رویکرد اسالمی اصالح کرد و یا علوم اسالمی 
تولید و جایگزین آن کرد، از ابتدا مخالف بود. در سال 13۶0 در گفتاری از وحشی 
و  اسالمی  یا  غربی  و  ایرانی  »علم  کرد  بیان  و  گفت  سخن  علم  بی وطن بودن  و 
که دانشجویان پیرو خط امام در نقد او  مسیحی نداریم« سخنان او باعث شد 

مقاله نوشته و منتشر کنند. 

اه 
شگ

دان
ی 
نار

رگ
اوی
ر ت
د ب
جو

مو
گ 
وان
 م
مگ
سو

ب 
ص
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ر  
آذ

 / 
45

ره 
ما

ش

89



 . ادواردز پل  ویراسته  فلسفه  دانشنامه  از 
همچنین او در این دوره بر ترجمه کتاب 
 ، »منطق اکتشاف علمی« نوشته کارل پوپر

نظارت کرد.1 
گفتارهایی در اخالق و صنعت و علوم 
تفرج  عنوان  با   13۶۶ سال  در  انسانی 
صنع منتشر شد. سروش در آن مجموعه 
از علم جدید و  را در دفاع  دیدگاههایش 
مخالفت با علوم اسالمی گرد آورد. سروش 
با  از در مخالفت  کتاب صریحا  این  در 
کسانی در می آید که به اندیشه اسالمی و 

فقه و فلسفه اسالمی اتکا دارند.2 
ایدئولوژی«  از  »فربه تر  کتاب  در  سروش 
علوم انسانی را چون علوم تجربی دانسته و 
بیان می کند که نگاه ایدئولوژیک به علوم، 
از روی منفعت طلبی و تحریف  نگاهی 

علوم برای مقاصد ایدئولوژیک است.
در  جمله  از  مختلف،  آثار  در  وی  خود  
دینداری«  و  روشنفکری  »رازدانی،  کتاب 
کرد، صراحتا به  که در دهه 1380 منتشر 
و  انسانی  علوم  غربی  ایدئولوژیک  مبانی 
اینکه این علوم بر پایه تفکر اومانیستی و 
است،  استوار  غرب  لیبرال  مادی گرایی 

اعتراف می کند.3
وی به تمسخر می نویسد: 

صورت  ایدئولوژیک،  جوامع  »در 
دامنه اش   ، امور همه   به  ایدئولوژیک دادن 
هم  انسانی(  علوم  باالخص  علوم)و  تا 
می کشد. کسانی گمان می برند که قوانین 
صورت  می تواند  هم  جامعه  و  جهان 
فلسفه   دنبال  و  کند  پیدا  ایدئولوژیک 
جامعه شناسی  و  ایدئولوژیک(  حزبی)یا 

ایدئولوژیک می گردند. 
از  پاره ای  و  لنین آشکارا چنین می گفت 
هموطنان ما نیز چنین میاندیشند. غافل 
از  قبل  جامعه،  و  جهان  قوانین  اینکه  از 
بوده اند  باشد،  جهان  در  ایدئولوژی  آنکه 

سروش،  ایام  دفتر  در  تورقی  توکلیان،  جالل  .ک:  ر  .1
و  تجدیدنظرطلب  اصالح طلبان  امیری،  جهاندار 

پدرخوانده ها، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
انتشارات صراط،  تفّرج صنع،  2.  عبدالکریم سروش، 

.1393
.ک: نامه سروش به مناسبت روز جهانی فلسفه،  3.  ر

آبان 1391؛ بیا کاین داوری ها را به نزد داور اندازیم.

و از پیش خود، صورت و ماهیتی دارند و جزء امور اختیاری و مصنوع نیستند که هرکس 
آن ها را مطابق میل خود بسازد«4 این همان تصوری است که سروش بعدها به صراحت بیان 

داشت.
وی در این انگاره، مارکسیسم و اسالم را از آن جهت که ایدئولوژیک اند، یکسان می انگارد و 
حق ورود ایدئولوژی به حوزه علم را نفی می کند؛ لذا علوم انسانی اسالمی را بی معنا می داند، 
زیرا بر اساس آنچه وی از اساتید غربی اش فهم کرده و در کتاب دانش و ارزش بیان کرد، 

ارزش و اخالق از دانش جدا است و علوم بی طرفاند و ربطی به ارزش ها ندارند؛
 اما با کمی دقت روشن می شود که خود این اصل که ارزش ها نباید به علوم انسانی وارد شوند 
و علم و ایدئولوژی یا علم و دین باید از هم جدا باشد، یکی از مهمترین ارزش های نگاه 

لیبرال به علم است.

ب(ساختارغلطآموزشیوپژوهشی

آموزش و پژوهش دو محور و وظیفه مهم دانشگاه تلقی می شوند که ضعف در آنها، کنشگری 
اساتید و دانشجویان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

برخی از آسیب های ناظر به ساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاه امروزی که مانع تاثیرگذاری 
: آن در تحوالت سیاسی و اجتماعی می شود، عبارتند از

یک:انباشت اطالعات و عدم خالقیت

و  بر جمع آوری  به حساب می آید، متکی  زیربنای علم  که  آموزش عالی  سیستم فعلی 
انباشت داده است و تحلیل مبتنی بر این انباشت را پژوهش می نامد. به بیان دیگر آنچه 
که اساتید و دانشجویان امروزه به دنبال آن هستند، تهیه انباری برای نگه داری داده های 

بیشتر است. 
کرده  این مساله اوال امکان هرگونه خالقیت در روش ها و تحلیل های علمی را سلب 
که اهالی علم  و ثانیا دغدغه ای برای ایجاد تغییر در ساختارها باقی نمی گذارد؛ چرا 
همواره محافظه کارانه دست به تثبیت، تایید و چهارچوب سازی و ارزش سازی شرایط 

موجود می زنند. 
در این فضا دانشجو یعنی فردی با انباشت اطالعات کمتر در یک علم و قدرت جستجو 
و جویندگی بیشتر که موظف است ایده استاد خود را پرو بال دهد و نظرات متفاوت خود 

را سانسور نماید. 

4.  عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، نشر یاران، 1358.
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فرد صاحب ایده و خالق، قبل از هر چیز نیاز به شنیده شدن دارد؛ جایی که او را بپذیرند و 
اندک زمانی برای شنیدن آنچه خلق کرده است، بگذارند. 

در  را  آن  باید  و  ندارد  وجود  دانشگاه  در  فرد  این  برای  جایی  کنونی  وضعیت  در 
ی مثل جشنواره ها و همایش های مختلف دنبال کند.  ساختارهای مواز

گرایش فکری و اندیشه ایی  البته اساتید داور در این جشنواره ها نیز عمدتا با همان 
نامی  اساتید  حضور   ، برتر جشنواره های  افتخارات  از  زیرا  هستند  دانشگاه ها 

ی و اجرایی است.  دانشگاه ها در مراحل داور

دو: عدم فهم معنا و هدف پژوهش

پژوهش در معنای اصلی خود، کشف مساله یا موضوعی جدید است که می تواند ساختمان 
علم را یک قدم به پیش براند؛ این در حالی است که پژوهش در حال حاضر به تحلیل 
و تثبیت داده های موجود و سابق معطوف شده و نهایت خالقیت آن، ارائه صورت بندی 

جدید آن هم در قالب و با استفاده از روش های پیشین است. 
امروز دانشجو نمی تواند بدون استفاده از روش های چندگانه ثابت علمی و همچنین 
بدون ارجاع دهی به منابع سابق، پژوهش خود را پیش برده و مساله ای را حل و فصل نماید.
از این رو او ناچار است تا موضوعات مربوط به تحوالت اجتماعی جامعه دینی خود را نیز 
با همان روش های سکوالر غربی تحلیل کرده و حتی پژوهش درباره یک منسک دینی مثل 

اربعین را از طریق پارادایم نظریات جامعه شناسی ضددینی پیش ببرد. 
نکته قابل توجه دیگر در هدف از پژوهش است. در پارادایم عقالنی و الهی، پژوهشگر 
باید هدف خود را هدایت مخاطبین نسبت به مساله ای خاص قرار دهد و بدین وسیله 
دغدغه مندی خود را نسبت به اتفاقات جامعه بشریت نشان دهد؛ اما در وضعیت موجود 
هدف از پژوهش صرفا بازخوانی و بازآفرینی مسائل گذشته تلقی شده و هدایتگری خاصی 

مد نظر پژوهشگران نمی باشد.

سه: مدرک گرایی صرف

به جرات می توان گفت که مهمترین دلیل خمودگی و عدم تاثیرگذاری دانشگاه امروزی، رواج 
روحیه مدرک گرایی است. مدرک گرایی یعنی که در ساختار آموزشی دانشگاهی، صرفا به 
سطوح ظاهری حفظیات علمی افراد توجه شده و  بیشتر از آنکه مهارت دانشجو و استاد به 

چشم آید، نمرات کمی او مد نظر قرار می گیرد.
امروزه در عرف دانشگاهی ما، میزان دانایی هر فرد بر اساس آخرین مدرک او ارزیابی شده 
و ایده هایش در حد همان مدرک شنیده شده و مزایایی برای آن در نظر گرفته می شود؛ 

که تمام دغدغه  از این رو طبیعی است 
رقابت  این  در  اساتید  و  دانشجویان 
علمی  مدارج  از  باالرفتن  صرفا  کاذب، 
نه  و  باشد  عالی تر  مدارک  کسب  و 
تاثیرگذاری و بهره وری از مهارت خود در 

جهت حل مشکالت جامعه.

چهار:  مسیر غلط رساله نویسی

نکته تاسف برانگیز مسیر نگارش رساله 
است.  دانشجویان  توسط  پایان نامه  و 
دانشجویانی که از عدم راهنمایی اساتید 
راهنما و مشاور در طول پژوهش برخوردارند 
مشاوره  مراکز  شکل گیری  آن  نتیجه  که 
و  دانشگاه  از  بیرون  در  رساله  خصوصی 
دانشجوست؛ در  از  مبالغ هنگفت  اخذ 
حالی که آن اساتید نه تنها حقوق مبتنی 
بر راهنمایی ومشاوره خود را از وزارت علوم 
در  هم  نامشان  نهایت  در  که  می گیرند 
مقاله و پایان نامه ایی که هیچ کاری در آن 

نکردند، ثبت می شود. 
همچنین اساتید داور گاه بدون خواندن 
رساله به داوری می پردازند و نمره هایی 
ابعاد  از  نه  می دهند،  ها  رساله  به  که 
که از ابعاد دیگر از جمله اعمال  علمی 
دانشجو  با  که  ارتباطی  نوع  یا  سلیقه 

دارند، نشات می گیرد. 
آیا نمی توان تصور کرد محصول ایجادشده 
بوده  داور  اساتید  علم  از  فراتر  رساله،  در 
چه  رساله  این  داوری  تکلیف  آنوقت  و 
و  گاهی  آ  ، داور اساتید  که  بود  خواهد 

اشراف کامل نمی توانند داشته باشند؟ 
توسط  نمره  کسب  روش های  از  یکی 
دفاع  از  برخورداری  یا  و  دانشجو 
دفاع،  جلسه  در  راهنما  استاد  خوب 
کتاب های آنها  ارجاع دادن به مقاله ها یا 
برگزاری  هدایا،  خریدن  یا  و  رساله ها  در 
نوشتن  و  پذیرایی  پرطمطراق  جلسات 
مجیزگویی های اول رساله به عنوان تشکر 

از اساتید است. 
است  ممکن  که  رساله ایی  کامل  نمره 
باشد،  دانشجو  اندیشه  سالها  محصول 
در  آن  انتشار  و  مقاله  نوشتن  به  منوط 
این  که  است  پژوهشی  علمی  فصلنامه 
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بیانگر قائل نشدن اعتبار علمی کافی برای 
رساله در فضای دانشگاهی است. 

در  اساتید  تعامل  نحوه  از  بخشی  شاید 
این  از   ، دانشجو پژوهشی  کار  با  مواجهه 
اعتبار رساله ها  و  ارزش  که  باشد  جهت 
دارد  مبهم  جایگاهی  علمی  فضای  در 
برای  پژوهشی  تمرین  شبیه  بیشتر  و 
معتبر  پژوهشی  کار  یک  تا  دانشجوست 
و قابل استفاده در حوزه علم و اجتماع و 
کاری  نیز  اساتید  برای  و شاید  سیاست 

تکراری و خسته کننده است. 
کمترین  و  زمان  کمترین  همین  برای 
در  می گذارند،  را  رساله ها  برای  دقت 
دانشجو  طرف  از   ، کار همان  که  حالی 
زیرا  باشد  اهمیت  با  بسیار  می تواند 
علمی  پژوهش  کار  اولین  است  ممکن 
او باشد و او پر از انگیزه و دغدغه آن را 
به بهترین نحو انجام دهد و زمان بسیار 
یادی برای آن به کار ببرد؛ اما بی توجهی  ز
بر  دلیل  مهمترین  خود  مساله  این  به 
بعد  دانشجویان  انگیزه  کمرنگ شدن 
کردن  از پایان نامه ها یا حتی رها از دفاع 

رساله در حین انجام کار است. 

پنج: تعریف غلط نخبه

یکی از سواالت مهم در دانشگاه امروزی، 
تعریف نخبه و نخبگی است. در ساختار 
که  فردی  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی 
مدارک  به  و  کرده  کسب  خوبی  نمرات 
عنوان  به  است،  کرده  پیدا  دست  باالتر 

نخبه شناخته می شود. 
خوب  نمره  که  اینجاست  سوال  حال 

چگونه به دست می آید؟ 
دانشجویی که محفوظات بیشتری دارد و 
همسو با نظر و خواست استاد مقاالتی را 
به رشته تحریر درآورده و بدون استفاده از 
کمترین تفکر نقادانه ای به نام استاد خود 
منتشر می کند، بیشترین نمره را در بستر 

دانشگاهی دریافت می کند. 
در نظام علمی موجود، نخبگی و اعتبار 
برای کسی است که به هر دلیلی و به هر 
شکلی در سال های حیات علمی خود، 
کمی بیشتری  امتیاز  و  توانسته وجاهت 

کسب کند؛ در حالی که باید برای تفکر و خالقیت افراد و تولیدات علمی دانشجویان فارغ 
از اساتید به شکلی مجزا اعتبار ایجاد کرده و ساختاری برای آن طراحی کرد. 

از طرف دیگر باید دانست که نخبه و نخبگی منوط به قدرتی است که فرد در راهبری 
کالن جامعه خود داشته و در حیطه فرهنگ سازی مطرح می شود؛ از این رو با تعریف 
معاصر  نخبگان  می دهد،  ارائه  نخبگی  مورد  در  امروز  دانشگاهی  عرف  که  غلطی 
توانایی هدایت جامعه خود را نداشته و صرفا تماشای قدرت ذهنی آنها برای دیگران 

اعجاب آور است.

شش: آئین نامه ارتقای اساتید دانشگاه

آسیب بعدی در سیستم آموزشی و پژوهشی دانشگاهی، فرآیند جذب و ارتقای اساتید 
است. گزینش اساتید در دانشگاه ها به عنوان هیات علمی غالبا متاثر از آشنائیت استاد 
با دانشگاه و نظر صاحبان قدرت در دانشکده هاست. به بیان دیگر وجود رانت در گزینش 

اساتید، از گزینه های مهم آن است. 
، اساتید طبق آئین نامه وزارت باید ساالنه طراز پژوهشی و آموزشی خود را  بعد از استخدام نیز

باال برده تا بتوانند ارتقای حقوقی و مالی پیدا کنند. 
بدین منظور آنها به ناچار باید تن به تدریس در تعداد بیشماری از کالس ها داده و دانشجویان 

را به نگارش مقاله با نام استاد تشویق کنند. 
، اساتید به جای آنکه به مسائل و مشکالت روز جامعه خود عطف  به بیان ساده تر
توجه داشته باشند، به ناچار تمام حواس خود را معطوف به کسب رتبه های پژوهشی 
ی از ساختار بروکراسی دانشگاهی  یس یا نگارش مقاله بیشتر کرده و در حصار و تدر

اسیر می شود.

هفت: غلبه موضوع محوری بر مساله محوری

، غلبه موضوع محوری  مشکل بزرگ دیگر در رویکرد پژوهشی موجود در دانشگاه های معاصر
در تحقیقات است. 

دانشجویان و اساتید مخصوصا در حیطه علوم انسانی، غالبا موضوعات کالنی را در نظر 
گرفته و پژوهش هایی را ناظر به آنها تدوین می کنند؛ این در حالی است که پژوهش باید 

دارای مساله جزئی و نقطه زن باشد؛ 
به بیان دیگر بی توجهی به مسأله جزئی و اصلی در ضمن یک موضوع کلی، به پژوهش هایی 
منتهی می شود که نتیجه آن هیچ کمکی به حل مشکالت موجود نکرده و صرفا انباشتی از 

اطالعات را دور هم جمع می کند. 
و  جامعه  مشکالت  از  پژوهشگران  غفلت  باعث  همچنین  خرد  مسائل  به  توجه  عدم 

اسیرشدن در دام کلی گویی های بی حاصل خواهد شد. 
بازگشت به مسأله اصلی تحقیق و دقت در صورت بندی آن، ممکن است به این نتیجه 
، بهترین پاسخ ممکن و حتی  منجر شود که پاسخ ارائه شده برای مشکالت در سالهای اخیر
بهترین پاسخ ارائه شده برای آن پرسش نبوده و زمینه را برای دستیابی به یک پاسخ بهتر 

فراهم کند.

 در نظام علمی موجود، نخبگی و اعتبار برای کسی است که به هر دلیلی و به هر 
کمی بیشتری  شکلی در سال های حیات علمی خود، توانسته وجاهت و امتیاز 
کسب کند؛  از این رو با تعریف غلطی که عرف دانشگاهی امروز در مورد نخبگی 
صرفا  و  نداشته  را  خود  جامعه  هدایت  توانایی  معاصر  نخبگان  می دهد،  ارائه 

تماشای قدرت ذهنی آنها برای دیگران اعجاب آور است.
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ج(فرآیندغلطورودبهدانشگاه

از مهمترین آسیب های ساختاری دانشگاه کنونی، فرآیندی است که به ورود دانشجویان 
به دانشگاه ختم می شود؛ فرآیندی که تکلیف آن با آزمونی چندساعته مشخص شده و 

دانشجویان باید در یک رقابت به ظاهر علمی، خود را به کرسی های دانشگاهی برسانند. 
در مورد کنکور و آسیب های موجود در آن بحث های زیادی توسط تحلیلگران و دولت مردان 

صورت گرفته که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم؛ 
اوال آماده شدن جوانان برای شرکت در کنکور به یکی از معضالت اجتماعی تبدیل شده 
است. خانواده های ثروتمند، فرزندان خود را به کالس های آموزشی فرستاده و با خرج کردن 
مبالغ هنگفت، آنها را برای شرکت در کنکور و حل کردن تست ها آماده می سازند؛ این در 
حالی است که جوانان دیگر باید حداقل یک سال از عمر خود را صرف مطالعه کتاب ها و 

دوری از لذات زندگی کنند. 
، در  این مساله مضاف است به اینکه در سالهای اخیر برخی از خانواده های سرمایه دار
ارتباط با مافیای دانشگاهی، میلیون ها و یا میلیاردها تومان صرف خرید سواالت کنکور 

پیش از برگزاری آن می کنند. 
ثانیا اکثر مفاد موجود در کنکور مربوط به حفظیاتی است که جوان باید همچون یک مموری 
در خاطرش سپرده و روی کاغذ پیاده کند. تخصیص سواالت کنکور به تعالیم دو سال آخر 

دبیرستان نیز از عجایب دیگر این آزمون است. 
ثالثا وجود سهمیه های مختلف برای قبولی در کنکور نیز از مصادیق دیگر آسیب زاست که 

باب رانت خواری را در این رقابت باز خواهد کرد. 
رابعا اصل روش آزمون تستی کتبی برای محک توانایی دانش آموزی که بیش از ده سال در 
فرآیند آموزشی قرار داشته، قابل نقد بوده و لذا بسیاری از افراد علیرغم مهارت و هوش باال، 

امکان موفقیت در این ماراتون چند ساعته را پیدا نمی کنند.

د(کمرنگشدنُبعداخالقیدردانشگاه

همانطور که در فصل قبل بیان شد، خودسازی مقدمه جامعه سازی است. به بیان دیگر تا 
دانشجویان و اساتید نتوانند فرآیند خودسازی و تهذیب نفس را در خود کامل کنند، توقع 

جامعه سازی و تاثیرگذاری در تحوالت اجتماعی از آنها بیهوده است. 
یکی از مشکالت اساسی در ساختار امروزی دانشگاه عدم تعبیه بخش یا واحدی برای 

تربیت اخالقی و رشد و تعالی روح افراد است. 
در دانشگاه های امروزی، بخش های متولی آموزش، تحقیق آزمایشگاهی، ورزش، تغذیه 

اما  دارد،  وجود  رفاهی  سفرهای  حتی  و 
اخالقی  تربیت  برای  برنامه ریزی  هیچ 
و  نگرفته  صورت  اساتید  و  دانشجویان 
دیگران  با  مواجهه  اخالق  اولیه  اصول 

آموزش داده نمی شود. 
ساختار  در  که  است  حالی  در  این 
تهذیب  علمیه،  حوزه  مثل  نهادهایی 
شمار  به  علم  کسب  ملزومات  از  نفس 
مداوم  طور  به  اخالق  درس های  و  رفته 

برگزار می شوند. 
مقدس ترین  از  یکی  دانشجو  و  استاد 
مفاهیم در فرهنگ اسالمی است، اما امروز 
به ندرت افرادی منطبق بر مبانی معرفتی و 

فرهنگی دینی شاهدیم. 

باصنعتو ارتباطدانشگاه ه(عدم
بخشهایتولیدیجامعه

بین  مستقیم  رابطه ای   ، امروز دنیای  در 
ابعاد  در  پیشرفت  و  تکنولوژی  توسعه 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

هر کشور برقرار است. 
به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل 
اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی 
کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه 

ملی به شمار می آید. 
انسان  ی،  تکنولوژ رکن  چهار  میان  از 
استفاده  دارد.  بنیادی  و  ی  محور نقش 
الت  آ ماشین  مدرن ترین  و  بهترین  از 
و ماهر  انسانی متخصص  ی  بدون نیرو

ممکن نیست.
از  بیش  دانشگاه  اهمیت  که  اینجاست 
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پیش روشن می شود؛ چون دانشگاه محل 
تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر 
است و اگر این نیروی انسانی متخصص 
عرصه  در  را  خود  مهارت  و  دانش  بتواند 
موجب  ببرد،  کار  به  صنعت  و  تولید 

پیشرفت خواهد شد. 
در  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  بنابراین 
کشوری می تواند تأثیری تعیین کننده  هر 
باشد.  داشته  آنجا  اقتصادی  رشد  در 
امروزه متاسفانه فاصله قابل توجهی بین 
نیازهای  با  کشور  علمی  پتانسیل های 
بخش صنعت وجود دارد که باید شکاف 
مراکز  و  صنایع  بیشتر  تعامل  با  موجود 

علمی و دانشگاهی پر شود. 
، دانشگاه های ما به طور  در حال حاضر
کید دارند یعنی  عمده بر انتقال دانش تأ
دیگر  کشورهای  از  را  دانش  سری  یک 
می گیرند و به دانشجو انتقال می دهند. 
نیز  اخذشده  دانش های  از  بسیاری 
بدون بومی شدن در اختیار دانشجویان 

قرار می گیرند. 
از  پس  دانشجویی  چنین  آیا 
استفاده  مورد  می تواند  فارغ التحصیلی 
جامعه  خدمات  و  صنعت  بخش های 
پیشرفت  و  پویایی  باعث  و  بگیرد  قرار 

آنان گردد؟
صنعت  و دانشگاه  عالوه  بر اینکه  از کل  
جامعه  و سیستم  جدا هستند، بین  خود 
نیز ارتباطی  ندارند. دانشگاه ها نمی توانند 
تربیت   را  صنعت  نیاز  مورد  کارشناسان  
کنند. اگرچه  ممکن  است  دربرخی  موارد 
ارتباط  منطقی  و مناسبی  هم برقرار شده  

باشد، اما کافی نبوده است. 
اگر چه اکثر واحدهای تولیدی، امروزه به 
کاری خود  نقش تحقیقات در پیشرفت 
بنگاه  که  است  بدیهی  اما  دارند  اعتقاد 
اقتصادی به تنهائی نمی تواند تمامی منابع 
را  نیاز  مورد  علمی  قابلیت های  و  مالی 
خود تامین نماید لذا سوق دادن واحدهای 
صنعتی به سمت فعالیت های تحقیقاتی 
نیاز به حمایت و سیاست گذاری دقیق در 

سطح ملی دارد. 
فاصله  افزایش  باعث  که  اصلی   علت  

یکی   که   است   نهاد  دو  این   ماهیت   تفاوت   شده  یکدیگر  از  صنعت  و  دانشگاه 
که بین دانشگاه و  نهادی  است  علمی  و دیگری  نهادی  است  اقتصادی . فاصله  ای 
که  بعضاً  این دو بخش زبان   یاد است   صنعت ایجاد شده در بعضی جاها آنقدر ز

را نمی فهمند.  یکدیگر 
، نیازمند یک تعامل  تعریف شده بین  هرجامعه ای  برای  رسیدن به  توسعه  حقیقی  و پایدار
سه  نهاد علمی، سیاسی  و فنی  است  که  در قالب  دانشگاه، دولت  و صنعت  شکل  می گیرد. 
را تشکیل  می دهند، نقص   که  یک  سیستم  واحد  ارگانیک  این  نهادها  به  روابط   باتوجه  

درهرکدام  از اجزا، نقص  در کل  سیستم  را به وجود خواهدآورد.1 

3.موانعناظربهساحتجامعهوحکومت

الف(تسلطدولتهابردانشگاه

تامین نیاز مالی دانشگاه به عنوان یکی از متولیان نهاد علم در جامعه، قطعا جزئی از وظایف 
دولت ها بوده و حاکمیت نیز همواره به این مساله توجه داشته است.

نکته ای که در این بین باید مورد توجه قرار داد این است که تامین مالی ناچارا به تسلط 
دولت ها و عوامل بیرونی بر تمام مقدرات دانشگاه نیز خواهد انجامید.

 امروزه ما شاهد آن هستیم که با تغییر دولت های مختلف، نه تنها سیاست های کالن 
و خط مشی های دانشگاه ها بلکه حتی مدیران، روسا و اعضای هیات علمی آنها نیز 

دستخوش تغییراتی می شود؛
 از طرف دیگر گاهی شاهد آن هستیم که سیاست های کاری دانشگاه ها در بیرون از بستر 

دانشگاه و حتی بدون مشارکت و توافق نظر خود دانشگاهیان انجام می شود.2 
دولت ها  منویات  و  سیاست  نهاد  تسلط  تحت  دانشگاه  همچون  نهادی  که  زمانی 
را نداشته  ی صحیح  تاثیرگذار توانایی  گون  گونا که در تحوالت  باشد، طبیعی است 
کالن حکومتی و  و به ناچار در مسیر تایید وضع موجود و یا حتی برخالف مصالح 

مردمی قدم برمی دارد.
به عبارت دیگر نهادی می تواند پیش رو و تاثیرگذار باشد که کنترل و مدیریت آن براساس 

یک امر بیرونی نباشد، بلکه منطبق بر یک منطق درونی شکل بگیرد.3 
برخی حتی پارا از این هم فراتر نهاده و معتقدند که نظارت بوروکراتیک دولتی، بی اخالقی را 

در دانشگاه افزایش داده و سرمایه اجتماعی علم را نابود می سازد.4

ب(توجهصرفبهگسترشکمیدانشگاههاودانشجویان

از دیگر آسیب های بیرونی ناظر به انفعال دانشگاه، توجه صرف دولت ها به ُبعد کمی آموزش 
دانشگاهی است. همواره دولت مردان تاسیس تعداد دانشگاه های متعدد با دانشجوهای 

1.  حسین نصیری، وبسایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1۶ فروردین 1400.
2.  ابراهیم حاجیانی، باِر سنگیِن آرمان گرائی روی دوش دانشگاه، وبسایت فرهنگ سدید، 19 اسفند 1400.

3.  سید جواد میری، استقالل دانشگاه، شرط تاثیر گذاری آن است، خبرگزاری ایکنا، 7 بهمن 1397.

4.  مقصود فراستخواه، ضرورت استقالل دانشگاه برای رشد کیفیت علم، روزنامه شرق، 1۶ مهر 1401.

، نیازهای اجتماعی   دانشگاه می بایست با بهره گیری از شیوه های پژوهش محور
ارائه دهد.  را در حوزه سیاستگذاری  آن، طرح ها و خدماتی  بنابر  و  را سنجیده 
اجتناب  غیرقابل  واقعیت  یک  سیاستگذاری  امر  در  دانشگاه  نقش  بنابراین 
مسیر  در  را  کشور  سیاستگذاری  یل  ر می تواند  دانشگاه  یابانه  ارز نگاه  است. 

مطلوب حرکت دهد.
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بیشتر را جزو افتخارات خود به حساب آورده و هرساله بر میزان این مساله می افزایند. این 
مساله به خود دانشگاه ها محدود نشده و در چند سال اخیر موسسات، اندیشکده ها و 
پژوهشگاه های متکثری را نیز در عرض نهاد دانشگاه تولید کردند تا از رشد علم آموزی در 

کشور آمار بدهند. 
در این وضعیت مشخص است که هم اساتید بخاطر کثرت تدریس، مشاوره و داوری 
کاهش اختیار در انتخاب موضوع  رساله ها فرتوت می شوند و هم دانشجویان به دلیل 
تحقیقات خود)به دلیل افزایش تقاضا در یک رشته(، موضوعاتی را انتخاب می کنند که 

عالقه چندانی به آنها ندارند. 
نتیجه آن می شود که کنش هیچ کدام از اساتید و دانشجویان کیفیت الزم برای جهش علم و 
تاثیرگذاری بیرونی را نداشته و دانشگاه همچون کارخانه ای صنعتی، ساالنه عده را گزینش 

و در نهایت به عنوان فارغ التحصیل با مدرک به دل جامعه می فرستد.1  

ج(عدممعرفیدانشگاهیانبهبخشهایصنعتیوتولیدی

اجرایی  پست های  در  قرارگرفتن  و  اشتغال  اجتماعی،  تاثیرگذاری  مهم  راه های  از  یکی 
جامعه است؛ از این رو اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، مسئله ای است که روز به روز 
بر اهمیت آن افزوده شده و هنوز راه حل منسجمی برای رفع آسیب های ناظر به آن ارائه 

نشده است. 
در جامعه امروزی از سویی نیاز به نیروهای جدید و متخصص در صنایع و شرکت های 
به استخدام  که  را می بینیم  فارغ التحصیالنی  تازه  از سوی دیگر  و  مختلف وجود دارد 

شرکت ها درنیامده و دائما با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. 
برخی ریشه این مشکل را به ساختار دانشگاه مربوط دانسته و نسبت به عدم مهارت آموزی 
دانشجویان گالیه می کنند؛ اما برخی دیگر به صنایع و شرکت ها خرده می گیرند که چرا 

فارغ التحصیالن دانشگاهی را جذب نمی کنند. 
، باید دانست همانطور که برنامه مشخصی برای ارتباط دانشگاه  علیرغم این اختالف نظر
با صنایع و نهادهای اجرایی کشور وجود ندارد)همانطور که بیان شد(، مکانیسم مشخص 
و روشنی نیز برای معرفی فارغ التحصیالن دانشگاهی به نهادها و صنایع توسط مدیران 

اجرایی و دولتی وجود ندارد؛ 
این مساله عالوه بر ایجاد سرخوردگی در دانشجویان، ضعف ساختار تولیدی و اجرایی 
کشور و همچنین عدم تاثیرگذاری دانشگاهیان در تحوالت مختلف اجتماعی را به 

همراه دارد.

د(عدماستفادهازایدههایدانشگاهیاندرامورسیاسی

را درباره تاثیرگذاری در سیاست ها و خط مشی های  که دولت ها همواره خود  بیان شد 
دانشگاه مسئول می دانند؛ اما در مقابل راهی را برای مشورت گیری از دانشگاهیان و یا حتی 

تاثیرگذاری دانشگاه در ساختار حکمرانی باز نمی کنند. 
دولتی،  سیستم  محدود  توان  و  جامعه  نیازهای  روزافزون  پیچیدگی  به  توجه  با 
تصمیم گرفتن برای پاسخ به نیازها و کمبودهای جامعه از مسائل مهم کشور تلقی شده 
تاثیرگذار  نهادهای  سمت  به  باید  مهم  این  به  رسیدن  در  کمیتی  حا دستگاه های  که 

مانند دانشگاه رو بیاورند. 
نهاد دانشگاه از دو جنبه در امر سیاستگذاری قابل تاثیرگذاری است: اول آنکه از منظر 
کند؛ دوم اینکه به دلیل  کشور را می تواند برآورد  کالن  علمی باید و شایدهای برنامه های 
سطوح  به  را  خالقیت  عنصر  تواند  می  انگیزه  با  و  جوان  نیروی  پتانسیل  از  برخورداری 

1.  همان.

تصمیم گیری تزریق نماید. به نظر می رسد 
با  دانشگاه  ارتباط  در  راهکار  بهترین 
و  ایده محور  فرآیندی  اتخاذ  سیاست، 
متناسب با شرایط اجتماعی و دوستانه 

بین این دو نهاد است. 
درست به همین دلیل است که علیرغم 
ارتباط پرفراز و نشیب مسئولین دولتی با 
، مقام معظم  دانشجویان در دهه های اخیر
رهبری همواره ارتباط دوستانه خود را با این 
کرده و سخنان و راهکارهای  قشر حفظ 

آنان را می شنوند. 
با  می بایست  دانشگاه  ایشان  منظر  از 
 ، پژوهش محور شیوه های  از  بهره گیری 
بنابر  و  سنجیده  را  اجتماعی  نیازهای 
حوزه  در  را  خدماتی  و  طرح ها  آن، 

سیاستگذاری ارائه دهد. 
امر  در  دانشگاه  نقش  بنابراین 
غیرقابل  واقعیت  یک  سیاستگذاری 
دانشگاه  ارزیابانه  نگاه  است.  اجتناب 
در  را  کشور  سیاستگذاری  ریل  می تواند 

مسیر مطلوب حرکت دهد.

پژوهشی نهادهای بیرویه رشد ه(
درعرضدانشگاهها

به منظور حل آسیب پیشین یعنی ارتباط 
تشکیل  ایده  حکمرانی،  و  دانشگاه 
کاربردی  پژوهشگاه های  و  اندیشکده ها 
حلقه های  عنوان  به  اینها  تا  شد  داده 
محل  به  را  علم  تولید  فرآیند  ارتباطی، 
استفاده از آن در سیاست گذاری، وصل 
نموده و بدین وسیله تاثیرگذاری دانشگاه را 

در جامعه تثبیت نمایند. 
بر  عالوه  واسطه ها  این  یه  بی رو رشد 
دلیل  به  آنها  از  برخی  قدرت گیری 
نفوذ  صاحب  اشخاص  به  انتساب 
باعث شده تا امروزه در عرض دانشگاه 
علم  تولیدکننده  نهادهای  عنوان  به 
از  را  دانشگاه  حتی  و  آمده  حساب  به 

ی خارج کنند.  عرصه تاثیرگذار
این  رواج  در  موجود  آسیب  مهمترین 
جامعه شناسان  اعتراف  به  اندیشکده ها 
علم، رواج کمیت گرایی و بی کیفیت شدن 
علوم و دانش های تزریق شده به جامعه و 
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حکومت است که عالوه بر به وجود آوردن 
تاثیرگذاری  از  علمی،  نابهنجاری های 
گفتمان  بلندمدت  و  عمیق  و  صحیح 

دانشگاهی ممانعت به عمل می آورد. 

و(تکنولوژیزدهشدنزندگیمدرن

تمام  اعتراف  مورد  مسائل  از  یکی 
ویژه  جایگاه  اجتماعی،  تحلیلگران 
تکنولوژی در زندگی انسان مدرن و پست 
مدرن است. مردم جهان امروزه بیشتر از 
آنکه رشد علم و دانش را پیگیری کنند، به 
دنبال آشنایی با اختراعات جدید فناوری 
بخش های  تسهیل  برای  تکنولوژی  و 

مخلتف زندگی خود هستند. 
این وضعیت منحصر به کشور خاصی 
یادی  ز حد  تا  نیز  ایران  در  و  نبوده 
می توان  رو  این  از  است؛  تطبیق  قابل 
ی  تکنولوژ مخترعین  که  کرد  ادعا 
که  هستند  جدید  ی های  فناور و 
و  گذاشته  تاثیر  جامعه  در  می توانند 

مخاطب خود را داشته باشند.1 
امروزه  که  است  دلیل  همین  به  درست 
و  غیرمهندسی  رشته های  دانشجویان 
غیرمربوط به فناوری، ارتباط چندانی با بدنه 
جامعه نداشته و توان تاثیرگذاری در تحوالت 
را در خود حس نمی کنند و این مهمترین 
دلیل در سرخوردگی آنان از دانشی است که 

با عالقه خود به دنبال فراگیری آن رفته اند.

1.  محمدحسین همایون، اثرگذاری تکنولوژی بر کارها، 
ارزش ها و نیازهای انسانی، دوماهنامه حوزه، شماره 109 

و 110، خرداد و تیر 1381.

ز(دیدگاهغیرواقعبینانهبهدانشجوودانشگاه

یکی دیگر از آسیب های بیرونی ناظر به فعالیت دانشگاه در جامعه، توقعاتی است که مردم 
و حاکمیت از دانشگاه دارند. 

غالبا دولت و نهادهای سیاستگذار بدون توجه به ظرفیت نهاد علم در دانشگاه، بار اضافی 
بر دوش دانشگاه می گذارند و به دلیل درگیرشدن در رقابت های بین  المللی و منطقه ای، با 
سبقه آرمان گرایانه از دانشگاه انتظار دارند که منابع قدرت نرم دولت در رقابت های سیاسی 

و منطقه ای را تقویت و تامین کند. 
شعارزدگی و دخالت دادن دانشگاه در مسائل غیرمربوط نیز از دیگر مسائلی است که نه 
تنها تاثیرگذاری دانشگاه در جامعه را باال نمی برد، بلکه دانشگاهیان را از وظایف اصلی خود 

بازداشته و نسبت به حقایق و مشکالت واقعی جامعه نابینا می سازد.
 دیدگاه واقع بینانه به ظرفیت های دانشگاه و دانشگاهیان، امروزه یکی از ضروریاتی است که 
می تواند در قضاوت ما نسبت به تاثیرگذاری این نهاد علمی تاثیرگذار بوده و جلوی هرگونه 

افراط یا تفریط را بگیرد. 
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نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@در ایتا در ارتباط باشند.

شماره پیشین نشریه :

براییکیشدن
آسیبشناسیرابطهدولتوملت

 رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت مطلوب

 رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت موجود

 آسیب شناسی رابطه دولت و ملت

 ناکارآمدی دولت ها و اعتراضات اجتماعی
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محیالدین...
آیت اهلل محمدصادق )محی الدین( حائری شیرازی 12 بهمن 1315ش در شیراز به دنیا آمد. ایشان خود را به 
دلیل انتساب مادرشان به صفی الدین اردبیلی، از نوادگان مقدس اردبیلی می دانستند. وی تحصیالت سطح 
را در مدرسه منصوریه و آقا باباخان شیراز طی نمود ولی به دلیل مسائل سیاسی توسط رژیم پهلوی از تحصیل 
در دانشگاه بازماند. پس از آن در سال 1335ش به تحصیل علوم حوزوی مشغول گردید. دروس سطح حوزه را در 
شیراز و طی سه سال نزد اساتیدی مانند بهاءالدین محالتی و محمدعلی موحد گذراند. سپس به قم مهاجرت 
کرده و در دروس آیت اهلل بروجردی، امام خمینی، سید محمد داماد، آیت اهلل اراکی و میرزا هاشم آملی حاضر شد. 
در جریان دستگیری و تبعید به شهر فومن در کوران انقالب، با آیت اهلل بهجت آشنا شد و از محضرشان استفاده 
کرد.  ایشان از روحانیون فعال در انقالب اسالمی ایران به شمار می روند که عالوه بر حضور در مجلس خبرگان 
رهبری، از سوی امام خمینی)ره( امامت جمعه شیراز را نیز بر عهده داشت. آیت اهلل حائری شیرازی در سال 137۶ 
طرحی با عنوان فالحت در فراغت عنوان کرد و از مردم استان فارس خواست تا در اوقات فراغت روزمره خود به 
امر درختکاری و باغبانی مشغول شوند. ایشان همچنین با مهارت خاصی از تمثیالت در سخنرانی های خود 
استفاده می کرد که کتاب »تمثیالت« نشان از این روش خاصی در مواجهه با مخاطب عوام دارد. آیت اهلل حائری 
شیرازی در 29 آذر 139۶ش پس از طی کردن یک دوره بیماری درگذشت و در حرم حضرت معصومه به خاک 

سپرده شد. 
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