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یادداشت

رضا ماحوزی

«رسالهای درباره طبیعت آدمی» نوشته دیوید هیوم
و نزاع آن با رویکرد کانتی درباب آموزش
رضا ماحوزی

کتــاب تــازه ترجمــه شــده هیــوم توســط آقــای
جــال پیکانــی و هنرمنــدی انتشــارات ققنــوس،
پدیــده مبارکــی بــرای عالقهمنــدان حــوزه فلســفه و
علــم اســت .برکنــار از تمامــی مباحثــی کــه ایرانیــان
تــا کنــون از هیــوم در ســه حــوزه معرفتشناســی،
اخــاق و دیــن در دانشــگاهها فراگرفتهانــد،
کتــاب اخیــر کــه در ســه مبحــث عمــده فاهمــه،
انفعــاالت و اخــاق و در قالــب دو مجلــد مفصــل
تنظیــم گردیــده اســت ،حــاوی مباحثــی بنیــادی و
البتــه رادیــکال در نقــد زمینههــا و بنیادهــای رایــج
در علــوم انســانی زمانــه مؤلــف اســت؛ مباحثــی
کــه هیــوم بــا بــه نقــد کشــیدن آنهــا و طــرح
پیشــنهادهایی جایگزیــن ،در واقــع مقدمــات پیدایش
علــم انســانی نوینــی را فراهــم میکنــد .ایــن همــان
ســویهای اســت کــه از نظــر کانــت مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت.
کانــت در نقــد عقــل محــض ،بــا اظهــار دیــن خــود
بــه هیــوم ،بــه نقــد نظامهــای کالســیک فلســفه و
اخــاق پرداختــه اســت و نظــام فکــری جدیــدی
را پیــش کشــیده اســت؛ امــا در شــیوه و ســیاقی
متفــاوت از هیــوم .کانــت در طــرح فلســفه جدیــد
خــود جــا بــه جا بــه هیــوم ارجــاع میدهــد و از او رد
میشــود .او بــا تفکیــک عملکــرد و قلمــرو ق ـوای
ذهــن ،هــم بــه علــم روزگار خــود کــه در شــمایل
فیزیــک نیوتنــی مجســم شــده بــود خدمــت کــرد
و هــم بــرای آزادی و اخــاق و دیــن جایــی را بــاز

کــرد تــا از گزنــد مکانیســم جبــری و تعینگــرای
علــم تجربــی در امــان بمانــد .او حتــی آزادی خیــال
در لــذات زیباشــناختی را نیــز رهــا نکــرد .در پایــان
نیــز ایــن قلمروهــای از هــم جــدا شــده را بــه هــم
پیونــد داد تــا نظــام فکــری بــه هــم پیوســتهای را
پیــش کشــد؛ نظامــی کــه یــک دانشــگاه مســتقل
ِ
مشــحون از روح فلســفی میتوانســت عهــدهدار
حفــظ و ترویــج و ارتقــاء آن باشــد.
درواقــع کانــت دانشــگاه مطلوبــی کــه در رســاله
نــزاع دانشــکدهها بــه تصویــر کشــیده بــود را
بــرای اجرایــی کــردن ایــده وحــدت علــم و

اخــاق و زیبایــی یــا همــان ایــده وحــدت قــوای
ذهــن و کارکردهــای آنهــا در قالــب چهــار
دانشــکده فلســفه ،الهیــات ،حقــوق و پزشــکی
دنبــال میکــرد .او در ایــن رســاله خواهــان ممنــوع
کــردن دخالــت نهــاد دیــن و نهــاد سیاســت در امــر
دانــش و واگــذاری ایــن عرصــه بــه اهــل آن در
وهلــه نخســت و ســپس دخالــت دانشــکده فلســفه
(عقــل) در بنیادهــای ســه دانشــکده دیگــر بــه نیــت
ســوق دادن تدریجــی آنهــا بــه ســمت عقالنیــت
بــود .بــه عقیــده او ،تنهــا در ایــن صــورت اســت
کــه جامعــه میتوانــد معنــای بــه ســمت عقالنیــت
و ایــده وحــدت حرکــت کنــد .ایــن ایــده درواقــع
همــان ذات دانشــگاه اســت .بــه دیگــر ســخن،
ذات دانشــگاه تنظیــم حرکــت جامعــه بــه ســمت
عقالنیــت و آزادی و ســعادت در ســپهر خیــر اعــا
و عقــل عملــی محــض اســت.
حــال در مقابــل کانــت وحــدت خ ـواه ،کــه بــرای
ّ
انســان ذاتــی معیــن و مقــدر بــه ســمت عقالنیــت و
آزادی لحــاظ کــرده اســت ،هیومــی قــرار دارد کــه
خــود نتوانســت در مقابــل چنــان افــکاری پاســخی
درخــور دهــد .هیــوم تــاش داشــت بــه ســیاقی
تحلیلــی مبــادی معرفــت و دانــش آدمــی را تــا هــر
آنجــا کــه باعــث فهــم ،انفعــال و رفتــار (اخــاق و
سیاســت) میشــود دنبــال کنــد .درواقــع رویکــرد
هیــوم گرچــه در نقــد ســنت کالســیک فلســفی
ً
هـمآواز رویکــرد کانتــی اســت امــا دقیقــا در مقابــل
رویکــرد او قــرار میگیــرد .هیــوم نــه بــه تعریــف
میپــردازد و نــه ایــدة وحــدت را جــدی میگیــرد؛
چــرا کــه بــه بــاور وی ایــن ایــده نتیجــه مغالطــه
ذاتگرایانــه ناشــی از تعریــف اســت.
ً
کتــاب اخیــرا ترجمــه شــده هیــوم میتوانــد
دغدغــه دو جریــان فکــری دربــاره طبیعــت آدمــی
و سیاســت نظامهــای آموزشــی در قبــال آن دو را
بــرای عالقهمنــدان بــه ایــن مباحــث تشــریح کنــد.
هیــوم فیلســوفی جــدی اســت و امــروزه بهدلیــل
همســویی افــکار او بــا علــوم تجربــی جدیــد،
اقبالــی گســترده را مشــمول خــود ســاخته اســت.
خوانــدن ایــن کتــاب میتوانــد مــا را در بازخوانــی
خــود هیــوم و جریــان تجربهگرایــی قــرن هجدهــم
و نوزدهــم ،کانــت و نظامهــای تربیتــی و اجتماعــی
و علمــی منتــج از آنهــا یــاری رســاند.
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با حضور خسروباقری نویسنده اثر و عماد افروغ

کتاب «یک رؤیا و دو بستر» در بوته نقد

عماد افروغ-خسرو باقری
دهمیــن نشســت از سلســله نشس ـتهای نقــد و
بررســی کتــاب «یــک رویــا و دو بســتر» از مجموعــه
صاحبنظــران آمــوزش عالــی ایــران کــه بــه همــت
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی منتشــر
شــده اســت ،عصــر روز چهارشــنبه  ۲۱شــهریور
در ســالن دکتــر قانعــی راد پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار شــد .در ایــن نشســت
خســرو باقــری ،مؤلــف اثــر و عمــاد افــروغ بــه عنــوان
ناقــد ســخنرانی کردنــد.

خســرو باقــری در ایــن مراســم توضیحاتــی دربــاره
کتــاب ارائــه کــرد و گفــت :رویایــی در ذهــن
ماســت کــه دانشــگاه خــوب و طــراز اول داشــته
باشــیم .بعــد از انقــاب حــوزه علمیــه هــم تغییــر
مســیر داده و بــا آمــوزش عالــی آمیختــه شــد و
امــروز بســیاری از مراکــز حــوزوی آغشــته بــه
دانشــگاه شــده و آنهــا هــم فکــر میکننــد بنــا
بــه رســالت خــود بایــد اســامی باشــند.
وی ادامــه داد :پــس یــک رؤیــا واحــد وجــود
دارد و دو بســتر؛ دو بســتر شــدن آن بــه ایــن
دلیــل اســت کــه دانشــگاه مــدرن یــک فضــای
بینالمللــی دارد و در نتیجــه عمــوم دانشــگاهیان
بــرای داشــتن دانشــگاه فاخــر در فضــای دانشــگاه
مــدرن فکــر میکننــد.

باقــری بــا اشــاره بــه مســاله رابطــه علــم و دیــن
در فضــای دانشــگاهی افــزود :بــر ایــن اســاس
نگاهــی کــه در دانشــگاه حاکــم اســت حســاب
علــم و دیــن را بایــد از یکدیگــر جــدا میکنــد
و معتقــد اســت هــر کــدام بایــد در ســاحت خــود
کار کننــد .ســابقه درگیــری دیــن و علــم اگرچــه
بیشــتر در حــوزه علــوم تجربــی بــوده امــا بــه علــوم
انســانی هــم کشــیده شــده ،بــه ویــژه علوم انســانی
جدیــد در دوره مــدرن کــه ســودای علــم شــدن
داشــته و بــا ایــن موضــوع درگیــر شــده اســت.اما
از ایــن ســوگفته میشــود نــه تنهــا دیــن و علــم
جــدا نیســتند بلکــه علــم در دیــن نهفتــه اســت.
البتــه مــن هــر دوی ایــن دیــدگاه را مشــکلدار
میدانــم.
باقــری گفــت :بــه دنبــال اثباتگرایــی و تحــوالت
آن ،تفیــک علــم و دیــن معلــوم نیســت قابــل قبــول
باشــد بــه ویــژه بــا دیــدگاه جدیــد فیلســوفان علــم
کــه میگوینــد علــم انســانی و تجربــی بــا علــوم
دیگــر ماننــد فلســفه ،متافیزیــک و … داد و ســتد
دارد و در آمیختگــی علــم بــا مســایل غیرعلمــی
مثــل دیــن و … اجتنــاب ناپذیــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاههای مــا کــه خواهــان
مــدرن شــدن اســت درواقــع از دانشــگاه مــدرن

فاصلــه گرفتــه و صــورت کاریکاتــوری دارد
گفــت :ســرقتهای علمــی و … مصادیــق
بــارز ایــن موضــوع اســت .پــس مــدرن شــدن
دانشــگاه مــا از لحــاظ اصیــل بــودن جــای ســؤال
اســت .از آنســو اگــر بــه دیــدگاه دینــی نــگاه
کنیــم میبینیــم کــه وحــدت بیــن علــم و دیــن
مخــدوش اســت و انتظــار بیــش از حــد از دیــن
داشــتن بــدون آمادگــی پاســخگویی غلــط و ماننــد
چــک بــی محــل اســت! مــا میگوییــم دیــن مــا
در علــوم انســانی جامــع اســت امــا ماحصــل آن
بــرای علــوم انســانی چیســت و آیــا تولیــدی هــم
وجــود داشــته اســت؟
وی یــادآور شــد :پــس ایدههایــی کــه دربــاره
علــم دینــی مطــرح شــده ماننــد دیــدگاه آیــت اللــه
جـوادی آملــی ،مصبــاح یــزدی و … را در کتــاب
بیــان و ارزیابــی کــردم .امیــد اســت کــه بتوانیــم
تنشزدایــی کنیــم و ایــده دانشــگاه مــدرن و علــم
دینــی را هــر دو نقــادی کنیــم تــا اینکــه ایــن هــا بــه
نقطــه ص ـواب نزدیــک شــوند.
دکتــر افــروغ نیــز در بخــش دیگــری از ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه بــا مولــف کتــاب اشــتراک
زیــادی دارد گفــت :نقدهــای شــما را بــه جـوادی
آملــی ،مصبــاح یــزدی و مهــدی گلشــنی خوانــدم

معرفی و نقد کتاب
و بایــد بگویــم دربــاره جــوادی آملــی بیــش از
حــد وارد جزییــات شــدید .شــما بــر اســاس چــه
تفســیری از ایشــان ،رابطــه عقــل و دیــن او را نقــد
کردیــد؟! چــون آیــت اللــه جـوادی آملــی عقــل را
مســتقل از مؤلفههــای دیــن میدانــد و ایــن چــرا
از نظــر شــما ایــراد اســت و اگــر نقــل را هــم در
نظــر بگیریــم بــاز هــم عقــل مطــرح اســت .اگــر
قبــول کردیــم عقــل محدودیــت دارد بایــد اجــازه
بدهیــم نقــل هــم وارد شــود.
وی ادامــه داد :مســأله دیگــر بحــث نســبت
معرفتــی و داوری اســت کــه بــرای مــن آشــناتر
اســت تــا نســبت معرفــت شــناختی کــه شــما در
کتــاب طــرح کردیــد! در بخــش آمــوزش عالــی
و تربیــت دینــی مؤلــف دوگونــه مواجــه بــا دیــن را
نفــی کــرده ایــن هــم شــبیه بحــث هــای آیــت اللــه
جــوادی آملــی اســت.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب یــک
نگــرش مســألهمند بــه موضوعــات دارد و ایــن
یکــی از محاســن کتــاب اســت گفــت :اثــر حاضر
ً
صرفــا مســایل نظــری را بیــان نمیکنــد و در هــر
جــای کتــاب بحــث نظــری شــده نیــم نگاهــی
هــم بــه وضعیــت ایــران شــده اســت .توجــه بــه
اســتقالل دانشــگاه یکــی دیگــر از محســنات
کتــاب اســت کــه در آن بحــث نظریهپــردازی،
گفــت و گــو و توجــه بــه فرمالیســم و  ..بیــان
شــده اســت.
افــروغ گفــت :در بحــث عقــل و دیــن مولــف
بــه آیــت اللــه جــوادی آملــی پاســخ میدهــد
گویــی جـوادی آملــی کل عقــل را در حیطــه دیــن
میداننــد امــا باقــری میگویــد دیــن و عقــل
دو بــال پــرواز هســتند .بنابرایــن در بحــث رابطــه
دیــن و عقــل آیــت اللــه ج ـوادی آملــی عمــوم و
خصــوص مطلــق قائلانــد امــا ایشــان عمــوم و
خصــوص مــن وجــه بــرای عقــل و دیــن قائــل
هســتند.
ایــن مــدرس دانشــگاه تأ کیــد کــرد :پرداختــن
بــه علــم دینــی یکــی دیگــر از مباحــث خــوب
کتــاب اســت ،امــا ایشــان همــان جوابــی کــه بــه
نســبت معرفتــی داده نســبت بــه علــم دینــی و
بومــی هــم میدهــد؛ نکتــهای کــه مــن هــم بــا
آن موافقــم .باقــری میگویــد هــر علمــی مبتنــی
بــر پیشفــرض اســت و علــم دینــی هــم همیــن
پیشفرضهــا را بایــد داشــته باشــد ،امــا فرضیــه
نمیتوانــد بدهــد .پرســش مــن ایــن اســت کــه
چــرا نمیتـوان فرضیــه دربــاره علــم دینــی داد ،در
حالیکــه میت ـوان ارتبــاط بیــن پیــش فرضهــا را
دانســت و فرضیــه بیــان کــرد.

شماره دوم | صفحه  | 4تابستان ۱۳۹۷

عماد افروغ
وی بــا بیــان اینکــه مؤلــف کتــاب دربــاره علــم
دینــی میگویــد نــه اســتنباطی اســت ،نــه التقاطــی
توضیــح داد :البتــه مــن نســبت بــه کلمــه التقــاط
ً
خــوش بینتــر از دکتــر باقــری هســتم .علــم اصــا
بــدون التقــاط امــکان نــدارد و همــه علمهایــی کــه
شــکل گرفتــه بــده و بســتانی بــا هــم داشــتهاند.
پــس ایــن نــگاه صفــر و یــک را بــه عالــم نــدارم
و شــرق و غــرب را نمیفهمــم .پــس نســبت بــه
التقــاط بــا تســاهل بیشــتری برخــورد میکنــم.
وی ادامــه داد :ایشــان همچنیــن دربــاره علمــی
دینــی پــای داوری را بــه میــان میکشــد یعنــی
کســانی کــه ادعــای علــم دینــی دارنــد بایــد
بگوینــد داور کیســت؟ آیــا متــن ،حدیــث ،روایــت
و … داوری میکننــد؟ باقــری در جایــی از کتــاب
کفایــت عملــی را مطــرح نکــرده اســت .آنهــا کــه
رویکــرد ابزارگرایانــه را مــاک داوری علــم قــرار
میدهنــد بــه بنیانهــای علــم کار ندارنــد امــا در

کفایــت علمــی بــه بنیانهــای علمــی پرداختــه
میشــود و ایــن بحــث خــوب بــود بــرای تنویــر
افــکار عمومــی روشــن شــود .نبایــد کســانی کــه
بحــث کفایــت علمــی را مطــرح میکننــد بــه
ابزارگرایــی متهــم شــوند!
وی افــزود :باقــری در جایــی دیگــر طیفــی بیــن
علــوم طبیعــی و علــوم انســانی مطــرح میکنــد کــه
بــه ترتیــب واقعگــرا و ارزشگــرا هســتند و ایــن را
ذیــل پارادایمهایــی مطــرح میکنــد امــا پرســش
ایــن اســت کــه ایشــان میگویــد یــا وحــدت
گرایــی یــا کثرتگرایــی یــا پیوندگرایــی اســت.
اینجــا جفــا در حــق وحدتگرایــی شــده اســت
هرچنــد وحدتگرایــی و اثباتگرایــی محکــوم
اســت امــا پرســش ایــن اســت کــه رویکــرد ایشــان
نســبت بــه وحــدت چیســت؟
افــروغ همچنیــن گفت :درباره اســتقالل دانشــگاه
باقــری میگویــد دانشــگاه بایــد مســتقل باشــد تــا
رویارویــی ارزیابانــه بــا علــوم انســانی داشــته باشــد
و نظریهپــردازی کننــد امــا میتــوان اســتقالل
دانشــگاه را وقتــی میخواهــد شــغل ایجــاد کنــد
بــه دولــت وابســته دانســت .مــن مخالــف ایــن
هســتم کــه دانشــگاه بایــد آزاد باشــد کــه دانشــجو
و اســتاد بگیــرد و متناســب بــا نیــاز رشــته تأســیس
کنــد.
بــه گفتــه ایــن مــدرس دانشــگاه ،دربــاره
آزاداندیشــی و علــم دینــی بــه نظــر میرســد
مؤلــف آزادی را در بســتری از عــدم قطعیــت
میبینــد درحالیکــه آزادی بــا ضــرورت ارتبــاط
دارد.

شماره دوم | صفحه  | 5تابستان ۱۳۹۷

معرفی و نقد کتاب
نشست نقد و بررسی کتاب

«حکایت دانشگاه»
نشســت نقــد و بررســی کتــاب «حکایــت
دانشــگاه» نوشــته حســن محدثــی ،یکشــنبه ۱۰
تیرمــاه بــا حضــور مولــف کتــاب ،عبــاس کاظمــی،
اســماعیل خلیلــی و جبــار رحمانــی ،در ســالن
انجمنهــای علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.

حســن محدثــی نویســنده کتــاب «حکایــت
دانشــگاه» در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه چگونگــی
تالیــف کتــاب «حکایــت دانشــگاه» گفــت:
گرچــه موضــوع ایــن کتــاب حــوزه تخصصــی مــن
نیســت ،امــا بــه دلیــل اینکــه یک انســان دانشــگاهی
هســتم و در ایــن فضــا زیســت میکنــم نمیتوانــم
نســبت بــه محیــط زیســتم بیتفــاوت باشــم و از
ایــن جهــت بخــش عمــدهای از ایــن اثــر روایــت
تجربــه زیســتهام اســت .برخــی از ایدههــا را هــم در
زندگــی زیســته اســتادان و همکارانــم دیــدهام کــه
جســورانه اســت .اگرچــه ممکــن اســت زبانــش
گزنــده و تنــد باشــد.
وی افــزود :عمــده نگرانــیام زیســت دانشــگاهی
اســتادان و دانشــجویان اســت کــه بایــد نقــد جــدی
شــود ،چــرا کــه فکــر میکنــم اســتادان دانشــگاه
در حــد کارمنــدان دچــار روزمرگــی شــدهاند.
بعضــی از همــکاران هــم در نقــش یــک شــومن
تنــزل پیــدا کردهانــد .درواقــع تــاش مــن در ایــن
کار بیشــتر بــه عنـوان طــرح موضــوع و ایدهپــردازی
در اینبــاره اســت.
اســمعیل خلیلــی در ادامــه ایــن نشســت نفــس ورود
محدثــی بهمقولــه فســاد دانشــگاهی را مبــارک
دانســت و گفــت :در درجــه اول نفــس ورود شــما
بــه ایــن موضــوع یــک پیــروزی محســوب میشــود،
هرچنــد ممکــن اســت نتایــج آن بــه پیــروزی منجــر
نشــود.
وی افــزود :در فصــل اول کتــاب نویســنده از
یــک ســو بــا متولیــان حــوزه دیــن در حکومــت در
حــال گفتوگوســت و از طــرف دیگــر از نوعــی
دینــداری عقالنــی در دانشــگاه دفــاع میکنــد و
از اصحــاب حکومــت میخواهــد کــه ایــن نــوع
دینــداری را بــه رســمیت بشناســند.
خلیلــی یــادآور شــد :بررســی ایــن موضــوع از
طرفــی دغدغــه روشــنفکری دینــی پــس از انقــاب
بــوده کــه حتــی منجــر بــه اخــراج آنهــا از دانشــگاه
و کشــور هــم شــده اســت .محدثــی در ایــن فصــل

عباس کاظمی-اسمعیل خلیلی-حسن محدثی-جبار رحمانی

از ایــن نــوع دینــداری یعنــی دینــداری عقالنــی
دفــاع میکنــد.
خلیلــی در قســمت دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره
بــه فصــل دوم کتــاب یعنــی تجاریشــدن دانشــگاه
گفــت :آنچــه کــه میتوانــد در ایــن فصــل محــل
بحــث باشــد ،فراینــد ایــن تحــول و مقایســه بیــن
زمانهــای مختلــف دانشــگاه در ایــن موضــوع
اســت کــه مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .بدیــن
معنــی کــه در ایــن روایــت گفتــه نمیشــود کــه ۱۰
ســال بعــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .همچنیــن بــا
گذشــته نیــز مقایس ـهای صــورت نگرفتــه و گویــی
رونــدی وجــود نداشــته اســت.
وی افــزود :در فصــل ســوم هــم همیــن اتفــاق
دربــاره فســاد دانشــگاهی رخ میدهــد ،در ایــن
فصــل و توضیــح فســاد بــه دو عامــل عــرف و تاریخ
توجــه نشــده اســت .بنابرایــن بــرای خواننــده روشــن
نیســت کــه در بیــرون از دانشــگاه چــه اتفاقــی
میافتــد .بــا تاریــخ هــم در ایــن بخــش گفتگویــی
صــورت نمیگیــرد و مشــخص نیســت نقطــه آغــاز

تجاریشــدن دانشــگاه چــه زمانــی بــوده اســت.
خلیلــی در ادامــه دربــاره مباحــث دلنشــین فصــل
چهــارم کتــاب ســخن گفــت و افــزود :محدثــی
در ایــن بخــش دربــاره ایــن موضــوع صحبــت
میکنــد کــه آدمهــا بــرای کســب چــه موضوعــی
بــه دانشــگاه میآینــد .البتــه مــن پیشــنهادم ایــن
اســت کــه مشــخص شــود درســت از چــه زمانــی
دانشــجویان تنهــا بــرای کســب مــدرک بــه دانشــگاه
آمدهانــد و بنابرایــن خاســتگاه اجتماعــی ایــن ژانــر
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .البتــه نویســنده
وارد بحــث منزلــت دانشــگاه شــده و بیــان کــرده
کــه چگونــه دانشــجویان بــرای کســب علــم بــه
دانشــگاه نمیآینــد ،بلکــه تنهــا میخواهنــد از
طریــق اســتراتژی کســب مــدرک منزلــت بــه دســت
بیاورنــد .همچنیــن در روایتــی کــه محدثــی بیــان
میکنــد نقــش و تاثیــر انقــاب فرهنگــی کــه در
واقــع یــک اخــراج از معنویــت اســت مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه اســت.
خلیلــی در پایــان بــا بیــان اینکــه محدثــی در تمامــی
اثــر تــاش کــرده روشــمند ســخن بگویــد گفــت:
حرکــت آهســته و فروتنانــه او در ایــن کتــاب قابــل
ســتایش اســت و او بــه ســبک محدثــی حرکــت
میکنــد و بایــد ایــن راه را ادامــه دهــد.
کاظمــی نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
اینکــه محدثــی همــواره بــرای مــا و دانشــجویان
گــروه مرجعــی اســت و منــش و رفتــارش بــرای مــن
درس بــوده گفــت :اگــر بــه تحلیــل بوردیــو کــه
جامعــه شناســی علــم آزاردهنــده اســت برگردیــم.
کار محدثــی نیــز در ایــن کتــاب ایــن بــوده کــه
همیشــه گروههــا را آزار داده اســت .بــاز بــه تعبیــر
بوردیــو جامعهشناســی آنجایــی را کــه منافعــی
وجــود دارد مــورد مطالعــه و نقــد قــرار میدهــد.

معرفی و نقد کتاب
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه افــرادی خوششــان
نیایــد .واژههایــی چــون شــومنهای دانشــگاهی
و اختاپوسهــای دانشــگاهی کــه محدثــی خلــق
میکنــد از همیــن ســنخ اســت.
عضــو هیات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی
گفــت :همــه مــا کــه در فضــای دانشــگاهی
زیســت کردهایــم ،ایــن مســائل را تجربــه کردهایــم
و بــاز همانگونــه کــه بوردیــو تاکیــد میکنــد کار
دانشــمند نقــد خــود و نقــد دانــش خــودش اســت.
یعنــی نقــد دانشــی کــه محافظ ـهکار شــده اســت.
پــس ایــن اتفــاق خوبــی اســت کــه روشــنفکران مــا
بــا شــجاعت ،خــود ،دانشــگاه و محیــط آن را نقــد
میکننــد .البتــه بســیار مهــم اســت کــه خودشــان
ســجاده آلــوده نباشــند.
کاظمــی افــزود :نقــد محدثــی بــه نهــاد علــم در این
کتــاب بســیار ســخت و قابــل تقدیــر اســت .هرچنــد
ســاختار ایــن کتــاب بــا مقالــه علمــی -پژوهشــی
متفــاوت اســت و میخواهــد فضایــی را بــاز کنــد.
کاظمــی در ادامــه بــه رســالت علــوم انســانی
در جامعــه اشــاره کــرد و گفــت :علــوم انســانی
میخواهــد فضایــی را در جامعــه بــاز و آن را نقــد
کنــد .یعنــی رســالت علــوم انســانی تغییــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محدثــی بــه دو حــوزه دیــن
و تجــاری ســازی دانشــگاه اشــاره میکنــد گفــت:
اینگونــه نیســت کــه تنهــا پیامبــران بــرای تغییــر و
انقــاب آمــده باشــند ،بلکــه علــم هــم بــرای منقلب
کــردن جامعــه اســت .بنابرایــن علــوم انســانی بــرای
خوشــحالی مــردم و ناراحتــی قــدرت اســت و علــوم
انســانی میخواهــد کــه تغییــری در جامعــه ایجــاد
کــرده و شــرایط موجــود را نقــادی کنــد.
کاظمــی افــزود :مبحــث تجاریشــدن دانشــگاه
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عباس کاظمی
در کتــاب موضــوع دیگــری اســت کــه محدثــی
بــه درســتی بــه آن اشــاره کــرده اســت .از ســوی
دیگــر محدثــی ایــن پرســش را مطــرح میکنــد کــه
آیــا دانشــجویان بــا ورود بــه دانشــگاه بیشــتر بیدیــن
شــدهاند؟ یــا اگــر فکــر میکنیــد کــه دانشــگاه
مــردم را دینــدار کــرده ،اینگونــه نیســت ،در حالــی
کــه دانشــگاه مــردم را هــم بیدیــن نکــرده اســت.
کاظمــی بــا اشــاره بــه چارچوبهــای بــه کار رفتــه
در برخــی از تحقیقــات دربــاره دینــداری گفــت:
بــه دلیــل اینکــه چارچوبهــا ،چارچــوب فقــه
ســنتی اســت نشــان میدهــد کــه دانشــجویان مــا
کمتــر دیندارنــد .درصورتیکــه تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه دینــداری دانشــجویان بــا دینــداری
جامعــه تفــاوت محسوســی نــدارد .اینگونــه نیســت
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کــه نهــاد دانشــگاه تضعیــف کننــده نهــاد دیــن
باشــد ،بلکــه خــود زندگــی شــهری اقتضــا میکنــد
کــه دینــداری متفاوتــی داشــته باشــد .اینجاســت
کــه محدثــی از حیثیــت دانشــگاه دفــاع میکنــد.
وی بــه تجاریشــدن دانشــگاه پرداخــت و گفــت:
از دهــه  ۷۰بــه بعــد مــا دانشــگاه بــازاری را داریــم
کــه بــه تعبیــر محدثــی آمــوزش را بــه جــای مقالــه
وپژوهــش میفروشــیم .در ایــن بــازار دانشــجو بــه
یــک کاال تبدیــل شــده اســت و نمیتــوان انتظــار
داشــت کــه دانشــجو متعهــد باشــد و اختاپوسهــای
دانشــگاهی در اینجــا ظهــور نکننــد.
کاظمــی در پایــان بــا تاکیــد بــر دفــاع از آثــار
محدثــی گفــت :کتابهــای محدثــی بــرای ایــن
نوشــته میشــوند کــه بــر سیاســتگذاریها و جامعــه
تاثیــر بگذارنــد .تــودهوار شــدن دانشــگاه اگرچــه
معایــب زیــادی داشــته امــا دسترســی عمــوم را بــه
دانشــگاه فراهــم کــرده اســت .درواقــع تــودهوار
شــدن دانشــگاه دسترســی آمــوزش را افزایــش ،امــا
کیفیــت آن را تنــزل داده اســت.
رحمانــی نیــز در بخــش پایانــی ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه تنهــا نهــادی اســت کــه
بــه خــودش اعتــراف کــرده گفــت :ایــن اقــدام
بســیار مبارکــی اســت کــه دانشــگاهیان شــروع
کردنــد و محدثــی یکــی از افــرادی اســت کــه
در ایــن زمینــه گام برداشــته و کتــاب «حکایــت
دانشــگاه» درواقــع بیــان تجربــه زیســته وی در
دانشــگاه آزاد اســامی اســت و از ایــن منظــر کــه
مــا بیشــتر بــه دانشــگاه ملــی توجــه داشــتهایم ،قابــل
تأمــل اســت و میتوانــد افــق گســتردهتری را روی
مــا بگشــاید.
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معرفی و نقد کتاب
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب

«دانشگاه و چالشهای جامعه ایرانی»

مقصود فراستخواه-تقی آزاد ارمکی-ابراهیم توفیق
نشســت نقــد و بررســی کتــاب «دانشــگاه و
چالشهــای جامعــه ایرانــی» تالیــف دکتــر تقــی
آزاد ارمکــی ســه شــنبه  ۱۲تیرمــاه بــا حضــور
دکتــر مقصــود فراســتخواه ،دکتــر ابراهیــم توفیــق
در ســالن ارشــاد دانشــکده علــوم اجتماعــی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی برگــزار شــد.

آزاد در ابتــدای ایــن نشســت بــا یــاد از مرحــوم دکتــر
قانعــی راد ســخن خــود را آغــاز کــرد و گفــت :ایــن کتاب
بــه گونـهای تالیــف دوســتان پژوهشــکده اســت چــرا کــه
ایــن دوســتان بــا تــاش خودشــان و گفتوگویــی کــه
دکتــر رحمانــی بــا بنــده داشــتند جمــعآوری شــده و
بخشــی از آن هــم تامــات مــن دربــاره دانشــگاه بــوده
اســت .بــه خاطــر اینکــه در ســه دهــه اخیــر کارم تاریــخ
جامعهشناســی ایــران بــوده اســت طبیعتــا بــه نهــاد علــم و
دانشــگاه هــم توجــه کــردهام.
وی در ادامــه گفــت :در کتابهــای اخیــر دغدغــهام
پیدایــش جامعهشناســی و علــوم اجتماعــی بــوده اســت
کــه درگیــر نهــاد علــم هــم شــدهام .معتقــدم پدیــده علــم
و نهــاد دانشــگاه یــک پدیــده کامــا توســعهای اســت.
اگــر بــه توســعه وارد نمیشــدیم احتمــاال دانشــگاه هــم
نداشــتیم .یعنــی دانشــگاه یــک پدیــده رضاشــاهی اســت.
آزاد بــا اشــاره بــه دو طیــف دموکراســی خواهــی و عدالــت
خواهــی در جامعــه و نقــش دانشــگاه ایــران در آنهــا افزود:
اصــوال مســئله دموکراســی خواهــی و عدالــت خواهــی در
ایــران زائیــده پــروژه توســعه بودهانــد و درواقــع توســعه
بــه لحــاظ ســاماندهی جامعــه بــوده اســت .بــرای پــروژه
توســعهای عمــده تالشهــای رضاشــاهی تالشهــای

ســازمانی بــوده اســت ،یعنــی رضــا شــاه ســازمان تاســیس
میکنــد تــا اینکــه نهــاد بســازد .بــا همیــن سیاســت بــوده
کــه دانشــگاه تاســیس و مســتقر میشــود .بــه همیــن دلیــل
هــدف دسترســی بــه دانشــگاه نــه تولیــد خــرد و دانــش
بلکــه تولیــد متخصــص بــوده اســت .یعنــی تمــام تــاش
نظــام آمــوزش عالــی در ایــران ســامان نظــام کارشناســی
اســت و ایــن بــه دلیــل دغدغــه ســازمانی اســت تــا دغدغــه
نهــادی باشــد.
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده چالــش
دانشــگاه بــا پیرامــون خــود اســت گفــت :دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی بهتریــن نمونــه دانشــگاهی اســت کــه بــا
پیرامــون خــود تناســبی نــدارد .یعنــی درواقــع عــدم تنظیــم
دانشــگاه و محیــط پیرامــون آن اســت.
بــه گفتــه آزاد ارمکــی چالــش دیگــر در دانشــگاه شــبه ه

ســکوالر خوانــدن دانشــگاهیان دانســت و گفت :شــبههای
کــه دانشــگاهیان ســکوالر هســتند یــک شــبههای مانــدگار
اســت و بــه جــای اینکــه بگوینــد خــردورزی را ترویــج
میکنــد میگوینــد کــه دانشــگاهیان سکوالریســم را
ترویــج میکننــد .چالــش دیگــر کارمنــدی و اســتادان
دانشــگاهی اســت کــه مــن از آن بــه عنــوان اســتادان
کارمنــد یــاد کــردهام .خــود ایــن مســئله بــر کار بیشــتر
ماهــا هــم ســایه افکنــده اســت و مــا را بــه ســمت کارمنــد
شــدن ســوق داده اســت.
وی چالــش دیگــر را تجــاری ســازی دانــش عنــوان
کــرد و گفــت :مرحــوم قانعــی راد در ایــن زمینــه بســیار
تــاش کــرد .بــه عقیــده بنــده ایــن چالــش مهمــی اســت
کــه کلیــد آن از قبــل از جمهــوری اســامی زده شــده
اســت .همچنیــن پدیــده کارمنــدی شــدن دانشــگاهیان
موجــب میشــود کــه دانشــگاه یــک پدیــده بورکراتیــک
میشــود .ایــن همــان چیــزی اســت کــه پدیدآورنــدگان
دانشــگاه بــه دنبــال آن بودنــد یعنــی میخواســتند
ســازمانی بــرای تربیــت متخصــص تاســیس کننــد.
ارمکــی بینالمللــی ســازی و ارتبــاط بــا بیــرون را ابتــر
خوانــد و گفــت :ســه جایــگاه بــرای دانشــگاه زائیــده
ایــن اســت کــه دانشــگاه کار خــودش را خــوب انجــام
نمیدهــد ،مثــا جامعهشناســی اســامی بیشــتر
میخواهــد جایگزیــن علــم در ایــران شــود تــا بــه تصحیــح
آن بپــردازد .درواقــع ایــن ســه نــوع سیاســت دانشــگاه را بــه
بــن بســت رســاندهاند.
ابراهیــم توفیــق دیگــر ســخنران ایــن نشســت پــس از اشــاره
بــه فــرم کتــاب گفــت :نگاهــی مشــخص در کتــاب
وجــود دارد کــه دانشــگاه بــرای مدرنیزاســیون بوجــود

معرفی و نقد کتاب
آمــده اســت .اگــر واقعــا تعهــد دانشــگاه ایــن بــوده کــه
توســعه ایجــاد کنــد ،بایــد بگویــم کــه اصــا موفــق نبــوده
اســت .البتــه موافقــم کــه مداخل ـهای صــورت گرفتــه امــا
موافــق نیســتم کــه قــرار بــوده موجــب توســعه شــود و
ً
اصــا ایــن اتفــاق نیافتــاده اســت.
وی افــزود :بــا ایــن نکتــه کــه دانشــگاه یــک فضــای
کارمنــد ســاز اســت و بقــای خــودش را از راه بورکراتیــزه
شــدن تنظیــم میکنــد موافقــم ،امــا نکتــه اصلــی ایــن
اســت کــه بخــش کوچکــی کــه شــما معتقدیــد هدفــش
تولیــد دانــش اســت ،را بــا شــما موافــق نیســتم .چــرا کــه
ایــن تعــداد هــم بیشــتر آســیب شناســی میکننــد تــا اینکــه
تولیــد علــم کننــد و درواقــع آســیب شناســانه بــه مســائل
میپردازنــد .شــاید بگوینــد کــه نبایــد آســیب شناســی
کــرد ،درصورتیکــه بیشــترین کارهــای اصلــی ایــن بخــش
همــان آســیب شناســانه اســت.
بــه گفتــه توفیــق شــما دربــاره هســتیای ســخن میگوئیــد
کــه امــروزه مکانیسـمهایی پیــدا کــرده اســت .بــه تعبیــری
خــود ایــن آســیب امــروزه بــه موضــوع و مســئله تبدیــل
میشــود ،امــا چگونــه قــرار اســت بــه موضــوع تبدیــل
شــود را نگفتهایــد .درواقــع صــرف پرداختــن بــه آســیب
اجتماعــی بــه آن شــکل و نتیج ـهای کــه بایــد بیانجامــد
نمیانجامــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جامعهشناســی بومــی یــادآور
شــد :وقتــی جامعهشناســی بومــی را مطــرح میکنیــد
مشــخص نیســت کــه راجــع بــه چــه مســئلهای صحبــت
میکنیــد .درصورتیکــه وبــر معتقــد اســت کــه
جامعهشناســی کاری اســت کــه امــر خــاص را بــه امــر
عــام تبدیــل میکنــد .در جایــی دیگــر میگوئیــد کــه
بــرای دفــاع از جامعهشناســی بهتریــن کار نوشــتن تاریــخ
جامعهشناســی اســت ،امــا چــرا آن را نمینویســید؟
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ابراهیم توفیق
مقصــود فراســتخواه ســخنان خــود را با اشــاره بــه جایگاهی
کــه دکتــر آزاد در آن ایســتاده و ســعی میکنــد بــه جــای
ادعانامــهای علیــه دانشــگاه یــک تیپایــدهآل بــرای آن
طــرح کنــد آغــاز کــرد و گفــت :بــرای مثــال دکتــر آزاد
علــم ســتیزیای را کــه بــه جــان ایــن جامعــه افتــاده اســت،
مطــرح مــی کنــد .مــن هــم فکــر میکنــم کــه دانشــگاه
یــک نهــاد تســخیر شــده اســت و بــا تمــام نقدهایــی کــه
در ایــن کتــاب وجــود دارد امــا کتــاب میخواهــد بگویــد
کــه یــک جریــان یــا میــن اســتریم و یــک جریــان معرفــت
کــه همــان مدرنیتــه اســت وجــود دارد.
فراســتخواه در ادامــه افــزود :در ایــن نــگاه جامعه دو ســده
اســت کــه تقــا میکنــد کــه تغییــر بکنــد و ایــن تغییــر
بــا وســاطت دانشــگاه میخواهــد صــورت بگیــرد .در
کتــاب بــه دو فکــر بســتری یعنــی فکــر ملــی و دیگــری

مقصود فراستخواه

مدرنیتــه اشــاره شــده اســت .درواقــع دکتــر آزاد تجربــه
معاســرت ایــران را بــه صــورت ســوگوارانه بیــان میکنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه کتــاب چنــد مــد روشــنفکری را
دوبــاره بــه تامــل واداشــته اســت ،بــه فــرض مثــال اینکــه
دانشــگاه وارداتــی اســت را در ایــن قســمت از کتــاب بیــان
میکنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه دکتــر آزاد در کتابــش مصائــب
دانشــگاه را بیــان و مطــرح میکنــد گفــت :مصائــب
ّ
دانشــگاه را مطــرح و تــا حــدی تحلیــل علــی میکنــد .بــه
هــر حــال حســن دیگــر کتــاب گفتگویــی بــودن آن اســت
کــه میتوانــد مســائل بهتــر روشــن شــوند .نکتــه چهــارم
آشــنایی زدایــی اســت کــه در کتــاب صــورت میگیــرد،
مثــا بحــث میــان رشــتهها را بیــان میکنــد و معتقــد
اســت کــه بایــد بــه جامعهشناســی بیشــتر توجــه کــرد.
ً
اتفاقــا در اینجــا نویســنده تــاش کــرده کــه بومیســازی
را آشــنایی زدایــی کنــد.
ایــن اســتاد جامعهشناســی افــزود :نکتــه دیگــر کتــاب
بعضــی از افــق گشــاییهایی اســت کــه انجــام شــده
اســت .در عیــن حــال بعضــی از گفتارهــای دکتــر آزاد
خیلــی مبهــم یــا شــاید در تعــارض بــا هــم باشــند .مثــا بــه
هــر حــال دانشــگاه نهــاد اســت یــا ســازمان؟ در برخــی از
جاهــا در بیــان ایــن مســئله ابهــام وجــود دارد .الزم اســت
در اینجــا بیــان کنــم کــه دانشــگاه یــک آنارشــی منظــم
اســت .دانشــگاه درواقــع یــک ســرزمین.
فراســتخواه یــادآور شــد :درواقــع میخواهــم بگویــم کــه
ســنتهایی داریــم کــه نگاهشــان بــه دانشــگاه یــک نــگاه
ســازمانی نیســت .مالحظــات دیگــر ماننــد دوگانههایــی
اســت کــه در کتــاب مطــرح میشــود کــه محــل بحــث
اســت و پیشــنهادم ایــن اســت کــه در ویرایــش بعــدی،
مقدمــه ،معرفــی فصــول و انســجام بخشــی بــه مباحــث و
ارتبــاط آنهــا بــا هــم انجــام شــود.
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معرفی و نقد کتاب
گزارش نقد و بررسی کتاب

«دانشگاه نخبه ،دانشگاه توده»

ّ
جاودانی-محمدرضا کالهی
مرتضی مردیها-خداداد خادم-حمید
نشســت نقــد و بررســی کتــاب «دانشــگاه
نخبــه ،دانشــگاه تــوده» یــک شــنبه  ۱۸شــهریور
بــا حضــور مرتضــی مردیهــا نویســنده اثــر ،حمیــد
جاودانــی و محمــد رضــا کالهــی در ســالن
اجتماعــات انجمــن جامعهشناســی ایــران برگــزار
شــد.

در ایــن نشســت مردیهــا ابتــدا بــه زمــان نــگارش
بســیاری از مطالــب ایــن کتــاب کــه در بیســت
ســال پیــش یعنــی زمانــی کــه دانشــگاه آزاد
اســامی در بســیاری از مناطــق در حــال توســعه
بــود اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن زمــان مــا
بــا توســعه دانشــگاه آزاد مواجهــه بودیــم و بــه
مــوازات ایــن توســعه انبوهــی از نارضایتیهــا و
نقدهــا وارد بــود .همچنیــن بســیاری از افــراد از
ایــن نظــر ایــران را بــا کشــورهای دیگــر بــه ویــژه
توســعه یافتــه مقایســه میکردنــد .پرســش ایــن
بــود کــه دانشــجوهایی کــه در کشــورهای صنعتــی
و توســعه یافتــه هســت چــه تفاوتــی بــا اینجــا دارد؟
مــن در اولیــن مجموعــه ایــن نوشــتهها بــه ایــن
اشــاره کــردهام کــه مــا بــا پدیدههــای بــه نــام
دانشــگاه انبــوه مواجهایــم کــه اوال ایــن یــک

تصمیــم نیســت بلکــه یــک تســلیم اســت .البتــه
تســلیم خیلــی بــدی هــم نیســت ،یعنــی اکثــر
آدمهــا و کارشــناسها معتقدنــد کــه ایــن کار
بایــد انجــام میشــد.
وی افــزود :دانشــگاه در ابتــدای امــر یعنــی در
حــدود یــک و نیــم قــرن پیــش جایــی بــرای
آریستوکراســی بــود یعنــی پاســخ بــه یــک درصــد
اقلیــت از مــردم کــه مرفــع بــود کــه میتوانســتند
پــول بپردازنــد .امــا اتفاقــی کــه در دهــه ۶۰
میــادی افتــاد و خیلــی زود هــم بــه کشــورهای
مــا ســرایت کــرد ایــن بــود کــه مرحلــه عمومــی در
تعلیمــات اوج گرفــت .در ایــن شــرایط دیگــر آن
انتظــاری کــه از دانشــگاه میرفــت نبــود و ایــن
فقــط بــه وجهــه دانشــجویی مربــوط نبــود بلکــه
بــه اســتادی هــم مربــوط میشــد .بنابرایــن مــن در
آنجــا اشــاره کــردهام کــه ایــن اعتراضــات غیــروارد
اســت و دانشــگاه بایــد گســترش پیــدا کنــد حتــی
اگــر ایــن نیــاز کاذب قلمــداد شــود.
مردیهــا در ادامــه بــا اشــاره بــه طبیعــی بــودن افــت
اخالقــی ،فرهنگــی و سیاســی در بیــن دانشــجویان
نســبت بــه گذشــته کــه بــا گســترش دانشــگاه بــا

ایــن مالزمــه کــه معــدل سیاســی فرهنگــی کل
جامعــه بــاال رفتــه اســت گفــت :امــا در گذشــته
چــون دانشــجویان نخبهتــر از بقیــه جامعــه
بودنــد و خیلــی متفــاوت بــا جامعــه بودنــد ،امــا
االن انــگار تکــهای از یــک تــاق بریــده شــده
هســتند .ایــن هــم نبایــد چیــز وحشــتناکی باشــد.
در ادامــه گفتـهام کــه تفــاوت مــا بــا دانشــجوهای
کشــورهای توســعه یافتــه در ایــن نیســت کــه
دانشــجویان آنهــا خیلــی نخبهانــد و دانشــجویان
مــا نیســتند .در صورتیکــه بعضــی از ماهــا بهتــر
از آنهــا هســتیم .آنچیــزی کــه آنهــا را از مــا جــدا
کــرده از حیــث آمــوزش عالــی دانشــگاه نخبــه
اســت .یعنــی دانشــگاهی کــه از دانشــجو ایــن
انتظــار را دارنــد کــه یــک عایــدی خیلــی جــدی
علمــی داشــته باشــد.
در ادامــه ایــن نشســت حمیــد جاودانــی عضــو
هیــات علمــی موسســه پژوهــش و آمــوزش عالــی
بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه صرفــا بــرای صنعتــی
کــردن یــک کشــور بــه وجــود نیامــده اســت
گفــت :درســت شــاید برعکــس ایــن باشــد و
در همیــن دهههــا میبینیــم کــه تجــاری شــدن
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دانشــگاه تــا چــه انــدازه بــه جامعــه و دانشــگاه و
بــه بشــریت ضربــه زده اســت .همچنیــن عــاوه
بــر اینکــه مــا شــاهد یــک فرگش ـتهای زیــادی
در زمینــه آمــوزش عالــی هســتیم کــه بخــش
اول آنهــا مربــوط بــه مبانــی نظــری و بخشــی
هــم مربــوط بــه کاربســت آنهاســت کــه تــا چــه
انــدازه دانشــگاهها موفــق بودنــد و تــا چــه انــدازه
توانســتهاند بــه نیــاز هــای جامعــه پاســخ دهنــد.
وی افــزود :عــاوه بــر اینکــه مــا شــاهد یــک
فرگشــت پارادایمــی (ســپهر اندیشــهورزی)
هســتیم ،ایــن فرگشــتهای پارادایمــی ســبب
شــده کــه نــگاه بــه دانشــگاه تغییــر کنــد.
خوشــبختانه کار دکتــر مردیهــا نظریهپــردازی
اســت و سرشــار مســائلی اســت کــه آمــوزش
عالــی درگیــر آن اســت .بحثهایــی کــه در
ایــن کتــاب شــده اســت گذشــتهگرایانه اســت و
شــاید زمانــی کــه دانشــگاه را واکاوی میکننــد
هــم ایــن رویکــرد گذشــته گرایانــه اســت و در
چارچــوب ابرتئوریهــا لحــاظ شــده اســت.
جاودانــی افــزود :نقــد اصلــی مــن بــه نگاهــی
اســت کــه گزارههــای ســخت بســیاری را بــه
کار میبــرد ،مــا در ادبیاتمــان بایــد و نبایــد
زیــاد داریــم و ایــن باعــث میشــود کــه ارزش
آ کادمیــک آثــار کمتــر شــود .چــون ایــن بایــد
و نبایدهــا همــواره در حــال تغییــر هســتند .ایــن
بــه فرهنــگ مــا برمیگــردد و مشــکل فرهنگــی
ماســت.
وی افــزود :در بخــش نخســت کتــاب مردیهــا
مشــکالت آمــوزش عالــی را ســه قســمت
میکنــد ایــن گونــه مشــکالت کــه میگویــد

در پیشــرفتهترین کشــورها کــه مشــخص نیســت
کــدام کشــورها منظورشــان اســت هــم وجــود
دارد کــه زائیــده همــان کلیگوییهاســت،
مثــا در جایــی دیگــر یکــی از پرســشها ایــن
اســت کــه اســتاد بایــد در درســنامه آزاد باشــد و
درســنامه را بــا گشــودگی برگزینــد ،اصــا ایــن
پرســش نیســت .بلکــه کلیگویــی و در بســیاری
از کشــورها درســنامه انتخــاب اســتاد اســت و نــه
تنهــا بایــد گشــودگی باشــد بلکــه ایــن وظیفــه و
کارویــژه اصلــی یــک اســتاد اســت.
جاودانــی در ادامــه بــا بیــان پرســش دیگــر گفــت:
مشــکل دوم اســتاد شایســته کیســت؟ اســت،
معیــار ایــن کار چیســت؟ آیــا مهــارت در تدریــس
مــاک اســت یــا مهــارت در پژوهــش ،خــود
ایشــان در ایــن کتــاب گفتــه اســت کــه پژوهــش
اصــل اســت و اگــر اســتادی پژوهــش نداشــته
باشــد شایســته هیــات علمــی نیســت .همــه اینهــا
یعنــی آمــوزش ،پژوهــش و خدمــات اجتماعــی
درواقــع کارویــژه یــک اســتاد اســت .ایــن پرســش
نشــان میدهــد کــه مفهــوم دانشــگاه بازشناســی
ً
نشــده اســت و اساســا اســتاد باید پژوهشــگر باشــد
وگرنــه چــه چیــزی را میخواهــد درس بدهــد.
چیــزی کــه دکتــر مردیهــا بــه عنــوان دانشــگاه
بــه آن اشــاره میکنــد نهادهــای آمــوزش عالــی
اســت و آن چیــزی هــم کــه ایشــان میگوینــد
آمــوزش عالــی اســت کــه تــودهای شــده اســت.
وی افــزود :دربــاره تولیــد دانشــگاه کــه نویســنده
میگویــد ،بایــد بگویــم کــه ایــن یــک مفهــوم
نئولیبــرال اســت و اساســا دانشــگاهی میتوانــد
دانــش تولیــد کنــد کــه نخبهگــرا باشــد ،آن

حمید جاودانی
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نهادهــای آموزشــی کــه در پــی ســرمایهداری
رونــق گرفتنــد نیــروی انســان ماهــر پــرورش
میدهــد .امــا کار دانشــگاه پــرورش اندیشــمند و
اندیشـهپروری اســت .مشــکل اساســی بازنشناختن
دانشــگاه اســت کــه ریشــه آن بــه بازنشــناختن
فــرق نواندیشــی و نوســازی برمیگــردد .یعنــی در
زمانــی کــه عصر روشــنایی بحــث عصر نواندیشــی
اســت .مثــا ناپلئــون دانشــگاه را تعطیــل میکنــد.
االن الگــوی حاکــم در دانشــگاه الگویــی اســت
کــه در آنطــرف رود رایــن پایــه ریــزی میشــود.
آن الگوســت کــه نیازمنــد اســتقالل دانشــگاهی
اســت و ایــن دو مفهــوم اســت کــه بــه چالــش
کشــیده شــده اســت .دانــش بــدون اســتقالل
دانشــگاهی و آزادی علمــی امــکان پذیــر نیســت.
عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و
برنامهریزیــی آمــوزش عالــی یــادآور شــد:
شــریعتی و آل احمــد وقتــی از غــرب ســخن
میگوینــد بــا غــرب مشــکل ندارنــد ،بلکــه
بــا مســائلی ماننــد ماشــینیزم و ســرمایه داری
مشــکل دارنــد .یعنــی بحثهایــی کــه اساســا
جوامــع بشــری را دارد بــا خطــر نابــودی روبــرو
میکنــد .بحــث دانشــگاه امــروزی ایــن اســت
کــه بشــر بــه دانــش نوینــی نیــاز دارد ،دانشــگاه
هــم نیازمنــد دانــش نویــی اســت کــه بــا توســعه
پایــدار نمیشــود چــرا کــه توســعه پایــدار بحثــش
فقــط پایــداری رشــد اســت و منظــور از رشــد هــم
همــان ارزش افــزوده اســت یعنــی مصــرف بیشــتر
و تولیــد بیشــتر ،در نتیجــه زیســت کــره مــا اصــا
تــوان ایــن مســائل را نــدارد.
محمدرضــا کالهــی عضــو هیــات علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
دیگــر ســخنران ایــن نشســت ســخن خــود را بــا
اشــاره بــه اینکــه دکتــر مردیهــا در مقدمــه یــک
پرســش را نصــب العیــن خــود قــرار داده کــه
ایــن کتــاب تالشــی اســت بــرای ورود بــه ایــن
پرســش کــه دانشــگاه یعنــی چــه و انتظــارات مــا از
دانشــگاه بایــد چــه باشــد؟ آغــاز کــرد و گفــت:
در خــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه نــگاه
نویســنده بــه جامعــه طــرح مــی شــود .و این پاســخ
در خــال دو نــگاه بــه دانشــگاه طــرح میشــود؛
اول دانشــگاه نخبــه اســت .یعنــی دانشــگاه
بــه عنــوان نهــاد پــرورش نخبــگان؛ جایــی کــه
رســالتش تربیــت متخصــص اســت .دومیــن نگاه،
دانشــگاه همگانــی یــا دانشــگاه تــوده اســت .یعنی
دانشــگاه بــه مثابــه نهــاد تربیــت شــهروندان .بــه
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تدریــج کــه دانشــگاه فراگیــر میشــود ،هــدف و
کارکــردش تغییــر میکنــد و از پــرورش متخصــص
بــه پــرورش شــهروند فرهیختهــو ارتقــاء ســطح
عمومــی فرهنــگ تبدیــل میشــود و دانشــگاه،
از دانشــگاه نخبــه بــه دانشــگاه تــوده تبدیــل
میشــود.از نظــر نویســنده ایــن فراینــد گســترش
دانشــگاه اگــر چــه کیفیــت آمــوزش را کاهــش
میدهــد امــا در مجمــوع مثبــت اســت چــرا کــه
موجــب فرهیختــه شــدن کل جمعیــت میشــود.
وی افــزود :بحــث مــن بیشــتر روی نــوع دوم
دانشــگاه اســت .دکتر مردیها در بررســی دانشــگاه
تــوده ،علــوم پایــه یــا علــوم محــض از قبیــل
ریاضــی ،منطــق ،نظریــهی سیســتمها ،نظریــهی
مجموعههــا ،زبانشناســی ،معرفتشناســی،
فیزیــک و شــیمی را بــرای آمــوزش همگانــی
کــه هــدفاش پــرورش شــهروند فرهیختــه اســت
مناســب دانســتهاند چــرا کــه از نظــر ایشــان ،علــوم
محــض ،قــدرت اســتدالل و مهارتهــای عقلــی
فــرد را ارتقــاء میدهــد و در همــهی زمینههــای
زندگــی کاربــرد دارد .کالهــی ایــن نظــر را محــل
اشــکال دانســت و بــه جــای علــوم محــض ،علــوم
کاربــردی را مناســب دانشــگاه همگانــی معرفــی
کــرد .او در توضیــح ایــن نظــر خــود گفــت کــه
پیــش از نتیجهگیــری دربــارهی چیســتی محت ـوای
ِ
ـب آمــوزش همگانــی ،بایــد بدانیــم
آموزشـ
ـی مناسـ ِ
ِ
کــه منظــور از «شــهروند فرهیختــه» (کــه هــدف
چنیــن آموزشــی اســت) چیســت و پیــش از آن
بایــد دیــدگاه خــود را دربــارهی معنــای جامعــه
روشــن کنیــم.
کالهــی در ادامــه بــه بررســی معنــای فرهیختگــی
و معنــای جامعــه در نظــر دکتــر مردیهــا پرداخــت.
او بــا نقــل جمــات مختلــف کتــاب در نهایــت
نتیجــه گرفــت کــه منظــور مردیهــا از شــهروند
فرهخیتــه ،عبــارت اســت از شــهروندی کــه دو
ویژگــی داشــته باشــد :اول ،در ســطح فــردی،
کســی کــه مهارتهــای عقلــی او چنــان ورزیــده
شــده باشــد کــه بتوانــد منافــع شــخصی خــود
را بــه درســتی پیگیــری کنــد .دوم در ســطح
جمعــی ،کســی کــه در خــال پیگیــری منافــع
شــخصی خــود ،بــه دیگــران آســیبی نرســاند .و در
چهارچــوب ایــن معنــا از فرهیختگــی اســت کــه
«پــرورش قــوهی اســتدالل بــرای پیگیــری منافــع
فــردی» اهمیــت مییابــد و علــوم محــض کــه
پرورنــدهی عقــل و اســتدالل هســتند در اولویــت
قــرار میگیرنــد.
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وی ســپس در تحلیــل ایــن نظــر مردیهــا توضیــح
داد کــه دو پیشفــرض آشــکار و نهــان در ایــن
نــگاه بــه آمــوزش وجــود دارد .اول آن کــه در
آن ،همبســتگی اجتماعــی یــک همبســتگی
ســلبی اســت نــه ایجابــی .یعنــی جامعــه عبــارت
از جمــع تکتــک افــرادی اســت کــه مهمتریــن
رابطهشــان بــا هــم آن اســت کــه زیانــی بــه هــم
نرســانند .چنیــن جامع ـهای فاقــد هیــچ گرایــش و
تمایــل بــه ســمت دیگــری و فاقــد هیــچ رابط ـهی
ایجابــی میــان اعضــایاش اســت .ایــن نــگاه بــه
جامعــه پیامــد نوعــی نــگاه بــه انســان اســت کــه
در آن ،اصیلتریــن ســائق در آدمــی ،خوددوســتی
اســت .نوعدوســتی در وجــود آدمــی اصالتــی
نــدارد .کالهــی بــه مردیهــا ایــراد گرفــت کــه
دیگرخواهــی و دیگردوســتی یــک ســائق اصیــل
در آدمــی اســت .انســانها بــه عضویــت در
گروههــا نیــاز دارنــد .هیــچ انســانی در تنهایــی
مطلــق دوام نخواهــد آورد .بــدون تمایــل و گرایش
ایجابــی آدمهــا بــه یکدیگــر ،تصــور وجــود جامعــه
ناممکــن اســت .دومیــن پیشفــرض مردیهــا،
تفکیــک عیــن از ذهــن و تابعیــت عیــن از ذهــن یــا
تابعیــت رفتــار از افــکار اســت .گویــی بــه محــض
ایــن کــه مهارتهــای ذهنــی بــه حــد الزم رســید،
انســانها رفتــار درســت را انجــام خواهنــد داد.
کالهــی ایــن پیشفــرض را نیــز نادرســت دانســت
و معتقــد بــود کــه عیــن و ذهــن در رابطــهای
دوطرفــه بــا هــم قــرار دارنــد.
کالهــی در ادامــه ،ســه اشــکال بــه نــگاه مردیهــا
وارد دانســت :اول آنکــه مردیهــا نتیجـهی آمــوزش

را آن دانســته کــه افــراد در «یــک بــازی ســرجمع
مثبــت» شــرکت میکننــد .کالهــی گفــت کــه
در چنیــن بــازیای برخــی هــم زیــان میکننــد و
تعــداد زیانهــای کوچکوبزرگــی کــه فــرد بــه
خاطــر حفــظ زندگــی اجتماعــی بایــد متحمــل
شــود بســیار ًهــم زیــاد اســت بــه نحــوی کهبــه
ً
نظــر او اصــوال زندگــی اجتماعــی اساســا متضمــن
فداکاریهــای کوچکوبــزرگ مــداوم اســت.
امــا در نگاهــی کــه اصیلتریــن ســائق انســانی
را خوددوســتی میدانــد و جامعــه را مســاوی بــا
جمــع تکتــک افــراد ،معلــوم نیســت چگونــه
میتــوان فــرد را وادار کــرد کــه بــه چنیــن
زیانهایــی رضایــت دهــد.
دوم مردیهــا یــک نتیجــهی آمــوزش را پیگیــری
منافــع فــردی بــدون خســارت رســاندن بــه جمــع
میدانــد .امــا کالهــی ایــراد میگیــرد کــه
هــر انــدازه هــم کــه یــک نفــر آموزشهــای
پیچیدهتــری دیــده باشــد ،محاســبهی پیامدهــای
اجتماعــی رفتارهــای فــردی ناممکــن اســت.
و ســوم در صحبــت از «توانایــی پیگیــری منافــع»،
محتــوای «منافــع» مســکوت میمانــد .معلــوم
نمیشــود کــه «منافعــی کــه بایــد پیگیــری شــود
چیســت؟» و در نتیجــه در ایــن بــاره آموزشــی هــم
داده نمیشــود.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی ســپس نظــر بدیــل خــود را
ارائــه ک ًــرد .او بــا ارجــاع بــه برگــر و الکمــن گفت
کــه اوال جامعــه نــه مجموع ـهی تکتــک افــراد،
کــه یــک ســاخت ذهنــی اســت .جامعــه عبــارت
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اســت از مجموعــه مقــوالت ذهنــی (از قبیــل
پســت ،بانــک ،حکومــت ،کارمنــد ،پزشــک،
معلــم و …) کــه در میــان همــگان معناهــای
ً
مشــترکی دارنــد .ثانیــا هــدف مناســب بــرای
آمــوزش ،پــرورش توانایــی پیگیــری منافــع فــردی
بــدون خســارت رســاندن بــه جمــع نیســت .هــدف
مناســب ،پــرورش انســانهایی اســت کــه بــا خــود
و بــا دیگــران روابــط خــوب داشــته باشــند .منظــور
از «رابط ـهی خــوب» عبــارت اســت از «رابط ـهی
صلحآمیــز و دوســتانه» و منظــور از دیگــران اعــم
اســت از اشــخاص ،مقــوالت ذهنــی (کــه گفتــه
شــد) ،محیــط زیســت طبیعــی و محیــط فیزیکــی
(ماننــد ابــزار و وســایل زندگــی) .کالهــی توضیــح
داد کــه بــرای آن کــه چنیــن روابــط دوســتانه و
صلحآمیــزی ممکــن شــود فــرد بایــد بتوانــد بــا
خــود و دیگــران در گفتگــوی مســتمر باشــد و
خــود و دیگــران را مــورد اندیشــه و بازاندیشــی
مــداوم قــرار دهــد .فقــدان رابط ـهی گفتگویــی و
بازاندیشــی نســبت بــه هــر چیــز ،بــه تدریــج تصویر
ذهنــی مــا از آن چیــز را متصلــب و نامنعطــف
ِ
میکنــد و بــه تدریــج در ذهــن مــا نســبت بــه
آن چیــز اندیشــههای قالبــی و کلیشــهای شــکل
میگیــرد .کلیشــهای شــدن تصویرهــای ذهنــی
ِ
مــا از خــود و از دیگــری مــا را بــه دو ســر طیــف
افــراط و تعصــب نســبت بــه چیزهــا میکشــاند.
مــا یــا دچــار دوســتیهای افراطــی میشــویم
یــا دشــمنیهای افراطــی .بــرای پیشگیــری از
تعصــب و تصلــب ،خــود و دیگــری بایــد مــدام
موضــوع گفتگــو و بازاندیشــی باشــند .بــه نظــر

کالهــی چنیــن گفتگــو و بازاندیشــی از طریــق
علــوم کاربــردی ممکنتــر اســت .بــه دالیــل
زیــر:
اول ،علــوم کاربــردی ،موضوعشــان زندگــی
واقعــی مــا اســت و اشــیاء ،افــراد ،ســازمانها و
دســتگاهها را بــه بحــث و تحقیــق میگذارنــد
ً
(مثــا در رشــتهی مهندســی« ،صنعــت» موضــوع
اندیشــه اســت) در حالــی کــه علــوم کاربــردی،
انتزاعــی هســتند و بــا جهــان بیــرون از ذهــن درگیــر
نمیشــوند.
دوم ،در علــوم کاربــردی «روش تحقیــق» اهمیــت
بیشتــری مییابــد .روش تحقیــق بــرای زندگــی
واقعــی اهمیــت بیشــتری دارد تــا «منطــق».
منطــق ،مهــارت حــل مســائل ذهنــی اســت در
حالــی کــه روش تحقیــق ،مهــارت حــل مســائل
واقعــی اســت .روش تحقیــق بــا ذهــن و عیــن هــر
دو کار دارد امــا منطــق فقــط ذهنــی اســت.
ســوم ،علــوم محــض ،بــه نتایــج قطعــی میرســند
و قوانیــن قطعیتیافتــه ارائــه میدهنــد .ایــن ذهــن
قاطــع ،بــرای انعطــاف نشــان دادن و پذیرفتــن
تفاوتهــا آمادگــی کمتــری دارد .در حالــی
کــه در علــوم کاربــردی ،قوانیــن علــوم محــض
بــه کاربــرد واقعــی میرســند و روشــن میشــود
کــه آن قوانیــن محــض در میــدان واقعــی بــه
راحتــی قابــل کاربــرد نیســتند .قطعیــت ذهنــی بــا
عدمقطعیــت واقعــی برخــورد میکنــد و معلــوم
میشــود کــه «قوانیــن عــام» بــه طــور کامــل بــا
جهــان واقعیــات منطبــق نیســتند .نتیجــه ،کمــک
بــه انعطافپذیــری در مواجهــه بــا واقعیــات
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ملمــوس ،پذیــرش تفاوتهــا ،همپذیــری بیشــتر،
دوری از جزماندیشــی و رســیدن بــه تســاهل و
مــدارای بیشتــر بــا دیگــران اســت.
مردیهــا در ادامــه ایــن نشســت گفــت :ناظــر بــه
ســخنان دکتــر جاودانــی از اینکه دو معنــای از علم
وجــود دارد هــم موضــوع بحــث مــن بــوده اســت.
مــن معتقــدم کــه ایــن موضوعاتــی اســت کــه بایــد
بحــث شــود و موضــوع بحــث اســت .مســئله ایــن
اســت کــه درس نامــه هــم خــود مســئلهای اســت
کــه اســتاد و دانشــجو درگیــر آن هســتند و اســتاد
هــم در ایــن زمینــه درس راحتــر را انتخــاب مــی
کنــد و یــا اینکــه درسهایــی را برمیگزیننــد کــه
کمتریــن زمــان را از آنهــا بگیرنــد .اصــل مدعــای
مــن ایــن اســت کــه اینهــا مســائلی نیســتند کــه
بــرای یــک بــار حــل شــوند .بلکــه هــم کنتــرل
از بــاال و هــم اینکــه عــده ای در گــروه هــا بایــد
بیاینــد و بــا تجمیــع اینهاســت کــه حــل میشــود.
وی یــادآور شــد :یکــی از مهمتریــن مســائل و
انحرافــات ایــن اســت کــه گفتــه شــده اســت
مشــکالت قابــل حــل اســت مــا در ایــن دنیــا بایــد
تــاش کنیــم کــه افقهــای مــان را بــه همدیگــر
نزدیــک کنیــم و میــزان ضــرر و زیــان هایمــان را
کمتــر کنیــم.

گفت و گو
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اندیشیدن به خود

تأمالتی در باب آموزشعالی و مشکالت پیش روی آن

همه باید به دانشگاه بیندیشند

آمــوزش عالــی در طــول تاریــخ  ۸۰ســاله خــود
تــا پیــش از ســال  ۸۴شــاهد ثبــت  ۶۵دانشــگاه
دولتــی بــود ،امــا از ســال  ۸۴تــا  ۹۲و تنهــا در
فاصلــه هشــت ســال ،گســترش ّ
کمــی آمــوزش
عالــی چنــان بــوده اســت کــه تعــداد دانشــجویان
دانشــگاه پیــام نــور  ۴برابــر ،مؤسســات غیرانتفاعــی
 ۱۵برابــر ،دانشــگاه آزاد  ۲برابــر و دانشــگاه علمــی
کاربــردی  ۹برابــر میشــود و ســهم آمــوزش
عالــی دولتــی بــا توجــه بــه افزایــش ســه برابــری کل
جمعیــت دانشــجویی کشــور ،از  ۲۰درصــد بــه ۱۳
درصــد در پایــان ســال  ۹۲تقلیــل مییابــد.
پیــرو ورود نــگاه کاســبکارانه بــه آمــوزش عالــی،
دانشــگاهها کــه قــرار بــود در نتیجــه اجتمــاع
دانشــمندان ،کلیــد حــل بســیاری از مســائل
باشــند ،خــود بــه مســالهای تبدیــل شــدهاند کــه
بســیاری از اســاتید دلســوز کــه بــه آســیب شناســی
آمــوزش عالــی پرداختهانــد نســبت بــه ســقوط آن
هشــدار میدهنــد.
بســیاری از دانشــگاهها اکنــون بــه «کارخانــه
مــدرک ســازی» تبدیــل شــدهاند .بــه نحــوی
کــه متقاضیــان آن بــا نمــرات صفــر و حتــی منفــی
میتواننــد بــه آنهــا راه یابنــد! ســایت یکــی از
مراکــز آموزشــی و مشــاورهای کنکــور ،کارنامــه
برخــی از پذیرفتــه شــدگان دانشــگاهها را بــدون
ذکــر نــام در اختیــار داوطلبــان قــرار میدهــد تــا بــه
آنــان مشــاوره و امیــد دهــد کــه چگونــه داوطلبانی
بــا رتبههــای چنــد ده هــزار ،در رشــتههای
مهندســی ،حقــوق ،امــور مالــی و حســابداری و…
پذیرفتــه شــده ان ـد!
در نقــد ایــن وضعیــت از ســویی بایــد آمــوزش
و پــرورش مــورد ســوال قــرار گیــرد کــه چگونــه

دانــش آموزانــی تربیــت میکنــد کــه علیرغــم
شــیوه آموزشــی حاکــم کــه انبــوه محفوظــات و
فرمولهــا را بــه خــورد آنــان میدهــد ،از حداقــل
معلومــات بــرای ورود بــه دانشــگاهها برخــوردار
نیســتند؟ از ســوی دیگــر بایــد نظــام دانشــگاهی
مــورد ســوال باشــد کــه تــا چــه انــدازه بــه لحــاظ
کیفیــت ســقوط کــرده کــه متقاضیــان حتــی بــا
نمــرات صفــر و منفــی میتواننــد در آن ادامــه
تحصیــل دهنــد؟ ایــن دانشــجویان چقــدر دغدغــه
«دانشــجویی» دارنــد؟
آیــا میتــوان گفــت ،دانشــجویانی کــه در نتیجــه
گســترش بیحســاب و کتــاب دانشــگاهها وارد
آنهــا شــده انــد ،خــود بــه نوعــی قربانــی ایــن
سیســتماند؟ سیســتمی کــه بــه دلیــل ناکارآمــدی
و کاســتیهای موجــود و بــه منظــور بــه تعویــق
انداختــن هــر چــه بیشــتر تقاضــا بــرای ورود بــه
بــازار کار ،گســترش کمــی آمــوزش عالــی را در
دســتور کار قــرار داده اســت .چگونــه دانشــگاه
بــه عنــوان نهــادی اثرگــذار و اساســا دارای ماهیــت
انتقــادی و هشــدار دهنــده نســبت بــه انحرافــات و
اشــتباهات سیاســت ،اقتصــاد و فرهنــگ ،میتوانــد
دوبــاره قــد راســت کنــد؟ چگونــه آمــوزش عالــی
کــه بایــد بــرای مســائل کالنــی ماننــد بیــکاری ،راه
حــل ارائــه دهــد ،ایــن چنیــن فــارغ التحصیــان
بــدون علــم و مهــارت و در نتیجــه بیــکار تحویــل
میدهــد؟
ایــن گــزارش ضمــن بررســی «چگونگــی مســاله
شــدن آموزشعالــی» ،دالیــل تقاضــا بــرای ورود
بــه دانشــگاه ،برخــی از آســیبهای ناشــی از
پذیــرش انبــوه دانشــجویان و راهکارهــای بــرون
رفــت از شــرایط حاضــر را بررســی میکنــد.

رضــا ماحــوزی ،فیلســوف و عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی کــه
بــه طــور تخصصــی دربــاره فلســفه دانشــگاه،
فلســفه علــم و مســائل آمــوزش عالــی مطالعــه
میکنــد و تالیفــات ارزشــمندی دارد در گفتگــو
بــا روزنامــه اطالعــات میگویــد :در مــورد
مشــکالت دانشــگاه در ایــران و فرایندهــای آن،
ســخن بســیار اســت .خوشــبختانه در شــرایط فعلــی
خــود دانشــگاه بــه ایــن مســاله واقــف شــده اســت
و بــه آن میاندیشــد .بــرای اینکــه داوریای دربــارة
وضعیــت موجــود ارائــه دهیــم الزم اســت از اول
ً
بدانیــم «اساســا چــرا بایــد دانشــگاه باشــد؟» مــا
ایــن پرســش کالن را همــواره رهــا کــرده و بــه
موضوعــات خــرد پرداختــه ایــم .مثــل اینکــه کنکور
بایــد باشــد یــا نباشــد؟ یــا اینکــه آیــا وضعیــت اعتیاد
در دانشــگاهها نگــران کننــده اســت یــا خیــر؟
پژوهشهــای جزیــی کــه البتــه هرکــدام در جــای
خــودش اهمیــت دارد ،بــه انــدازهای در اولویــت
ً
قــرار گرفــت کــه مســأله اصلــی کــه «اصــا چــرا
بایــد دانشــگاه داشــته باشــیم» ،فرامــوش شــده
است. 
مــن معتقــدم بســیاری از نابســامانیهای امــروز
آمــوزش عالــی ناشــی از نادیــده گرفتــن رابطــه
دانشــگاه بــا علــم ،جامعــه ،آینــده انســان در
اســتاندارد ملــی ،محلــی و فراملــی اســت .وقتــی
بــه تاریــخ دانشــگاه در  ۲۰۰ســال اخیــر در اروپــا
و غــرب نــگاه میکنیــم ،میبینیــم کــه آنهــا
دانشــگاه را بــه صــورت جــدی و کالن مــورد توجه
قــرار دادهانــد و پــس از ترســیم نقشــه کلــی راه ،بــه
موضوعــات جزیــی ماننــد برنامــه درســی ،مســأله
دانشــجویان ،جــذب اســتاد ،مســأله پژوهــش،

گفت و گو
نــوع آمــوزش و… پرداختهانــد .بــه عبارتــی دیگــر
رویکــرد غــرب در مــورد دانشــگاه ،از کل بــه جــزء
بــوده اســت و در آمریــکا ،فرانســه و انگلیــس
صدهــا کتــاب در مــورد دانشــگاه و فلســفه آن
نــگارش شــده اســت.البته در ســالهای اخیــر در
مــورد مســاله دانشــگاه ،مطالعــه و پژوهشهــای
خوبــی در همیــن پژوهشــکده انجــام شــده و مــا
عــاوه بــر پژوهشهــای متعــدد در موضوعــات
جزئــی ،در مــورد مســأله ایدهدانشــگاه ،فلســفه
دانشــگاه و چرایــی دانشــگاه ،تحقیــق میکنیــم.
دانشــگاهها چــرا بایــد باشــند و اگــر نباشــند چــه
اتفاقــی میافتــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش بــا توجــه
بــه اینکــه مســأله دانشــگاه را بــا کــدام رویکــرد
تعریــف کنیــم ،متفــاوت خواهــد بــود.
بهگفتــه وی ،مترجــم انگلیســی کتــاب «نــزاع
دانشــکدهها» اثــر «کانــت» ،از عطــش ملـیای در
زمانــه کانــت و فیلســوفان پــس از وی میگویــد
کــه در آن ،جامعــه از دانشــگاه خواســتهای دارد و
فیلســوف بــهمثابــه متفکــر جامعــه و رابــط میــان
جامعــه و دانشــگاه ،ایــن خواســته را از هــر دو
ســو صورتبنــدی میکنــد تــا نشــان دهــد آمــوزش
چگونــه میتوانــد خواســت جامعــه را بــرآورده
کن ـد.
ماحــوزی ادامــه میدهــد :مســأله آن زمــان آلمــان
«وحــدت» بود«.فیشــر» ،فیلســوف آلمانــی هــم،
ایــده دانشــگاه را در دل ایــن خواســت اجتماعــی
جســتجو میکنــد .هر پاســخی کــه دانشــگاه در هر
برهـهای بــه مطالبــات اجتماعــی میدهــد ،گفتمــان
دانشــگاه را شــکل میدهــد .سـوال اینجاســت کــه
بــا ایــن رویکــرد مــا چنــد بــار دانشــگاههایمان را
مــورد پرســش قــرار دادیــم؟ یــک بــار در دهــه ۶۰
ایــن موضــوع مطــرح شــد و خیلــی راحــت موضــوع
بــه تسویهحســابهای جناحــی تقلیــل پیــدا کــرد.
مثــل اینکــه اگــر بخواهیــم فــان جنــاح را حــذف
کنیــم ،چگونــه محتــوای کتابهــا را تنظیــم
کنیــم تــا ایــن هــدف محقــق شــود.به ایــن ترتیــب
دانشــگاه بــه ابــزاری در خدمــت یــک جنــاح
خــاص سیاســی تبدیــل شــد .در صورتــی کــه از
دل تأمالتــی کــه فیلســوفان آلمانــی ،انگلیســی،
آمریکایــی و… مطــرح میکننــد ،مســأله گفتگــو،
نســبت دانشــگاه و جامعــه ،دانشــگاه و علــم و
نســبت آن در ســپهر بینالمللــی بیــرون میآیــد.

نسبت دانشگاه و جامعه

مؤلــف کتــاب «دانشــگاه ،تأمــات نظــری و تجربه
ایرانــی» در پاســخ بــه اینکــه آیــا میتــوان گفــت
کــه ایــن نســبت از اســاس در زمــان شــکلگیری
دانشــگاه در ایــران تعریــف نشــده اســت،
میگویــد :حکایــت دانشــگاه در ایــران حکایــت

واحــدی نیســت .مــا دانشــگاه نســل دوره رضــا
شــاهی و دوره اول محمدرضاپهلــوی را داریــم.
پــس از آن دانشــگاههای نســل دوم از ســال ۱۳۴۱
تــا  ۵۷و بعــد دانشــگاه در چهارســال اول انقــاب
اســامی ،دانشــگاه بعــد از انقــاب فرهنگــی تــا
دوره اصالحــات و دانشــگاه در دولتهــای نهــم
و دهــم را داریــم .االن هــم کــه بــا تــن نحیفــی
بــه نــام دانشــگاه روبــهرو هســتیم .تحلیــل هــر
یــک از ایــن دورههــا ویــژه خــودش اســت .از
دهــة  ۴۰بــه بعــد بــه دلیــل ارتباطــات وســیع ایــران
بــا آمریــکا ،مــدل دانشــگاههای آمریکایــی را در
پیــش گرفتــه بودنــد و دو کار انجــام شــد .یکــی،

تأســیس دانشــگاههاییکه برنامههــای توســعهای را
جلــو ببــرد .مثــل دانشــگاه ملــی (شــهید بهشــتی)،
دانشــگاه آریــا مهــر (شــریف) ،دانشــگاه پهلــوی
(شــیراز) و… کار دوم ،عــوض کــردن رویــه
دانشــگاههایی بــود کــه از قبــل تأســیس شــده
بودنــد.
ایــن دانشــگاهها دو وظیفــه داشــتند .یکــی ارائــه
ً
خدمــات اجتماعــی محلــی ،مثــا دانشــگاه
پهلــوی (شــیراز) ،منطقــهای از جنــوب کشــور
شــامل فــارس ،کهکیلویــه و بویــر احمــد ،بوشــهر
و هرمــزگان را پوشــش داد و در زمینــه پزشــکی،
بیمارســتانهای شــیر و خورشــید را در ایــن
مناطــق تاســیس کــرد کــه طــی آن تربیــت نیــروی
متخصــص و نظــارت اجرایــی توســط دانشــکده
پزشــکی انجــام میشــد.
در ســال  ۵۷بــا پیــروزی انقالب،دانشــگاهها
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بایــد تکلیــف خــود را بــا اتفاقــات و تحــوالت
جدیــد اجتماعــی مشــخص میکردنــد .هنــوز
هــم ایــن التهــاب فروکــش نکــرده بــود کــه مســأله
انقــاب فرهنگــی مطــرح شــد .در همــان زمــان
موضــوع نســبت دانشــگاه و جامعــه هــم مطــرح
شــد کــه هنــوز هــم ایــن نســبت تعییــن نشــده،
جامعــه ســمت و ســوی خــود را بــه یــک جنــاح یــا
یــک حــرف سیاســی خــاص پیــدا کــرد .بــه ایــن
ترتیــب دانشــگاه بــه جــای اینکــه مناســبات خــود
را بــا جامعــه در یــک ســپهر ملــی و بینالمللــی
تعریــف کنــد (چنانکــه در دهــة  ۴۰و  ۵۰کــرد)،
از هویــت آ کادمیــک فاصلــه گرفــت .در همــان
دهــة  ۴۰و  ،۵۰دانشــگاه از بعــد ارائــه خدمــات
اجتماعــی ،مســأله اقتصــاد و درآمدزایــی را هــم
مدنظــر داشــت .ارائــه ایــن خدمــت مســتلزم آن بــود
کــه دانشــگاه ،اســتانداردهای علمــی و آ کادمیــک
بینالمللــی را رعایــت کنــد تــا بتوانــد پــروژه و
دانشــجو بگیــرد و تحقیقــات ارزشــمند انجــام دهــد
و طیــف خاصــی را تربیــت کنــد .ایــن وجــه دوم
در کنــار خدمــات اجتماعــی ذیــل مــدل دانشــگاه
آمریکایــی ،بعــد از انقــاب کنــار نهــاده شــد.
اکنــون مــا بــا دانشــگاهی روبـهرو هســتیم کــه یــک
بــال دارد .بــه ایــن معنــا کــه میخواهــد خدمــات
اجتماعــی بدهــد ،امــا چــون اســتانداردها را رعایــت
نمیکنــد ،آرام آرام از یــک هیــکل تنومنــد بــه
جســمی نحیــف و نحیفتــر تبدیــل میشــود
تــا اینکــه دیگــر حتــی قــادر بــه ارائــه خدمــات
اجتماعــی هــم نیســت .ایــن همــان دانشــگاهی
اســت کــه قــرار بــود حرفــی را تبییــن کنــد و آن را
در خدمــت نظــام سیاســی قــرار ده ـد.
ماحــوزی تاکیــد میکنــد :البتــه در ابتــدای
انقــاب و در زمــان جنــگ ،دانشــگاه خــوب
عمــل کــرد و خیلــی از معضــات جنــگ ماننــد
مســائل تکنیکــی و تربیــت نیــروی انســانی را
حــل کــرد .ولــی آرام آرام کــه پیــش رفــت،
چــون از قامــت اســتانداردهای بینالمللــی علمــی
و آ کادمیــک خــارج شــد ،دیگــر نتوانســت از
نهادهــای بیرون ـیای چــون ارتــش ،شــرکت نفــت
یــا هــر ســازمان اجتماعــی و صنعتــی دیگــر پــروژه
بگیــرد یــا خدمــات اجتماعــی خــود را بــه نحــو
مفیــد و مؤثــر ارائــه دهــد .بنابرایــن دانشــگاهها
نتوانســتند درآمــد کســب کننــد و در یــک وجــه دو
ســویه ،ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه تضعیــف شــد.
در ایــن صــورت کــم کــم دانشــگاه بــه نهــادی
تبدیــل شــدکه خــودش از درون دارد ،خــودش را
مصــرف میکنــد .دانشــگاه بــه دو بــال تولیــد
ثــروت و ارائــه خدمــات اجتماعــی بــرای پــرواز
نیــاز دارد و وقتــی ایــن دو بــال نباشــند ،دانشــگاه
زمینگیــر میشــود.

گفت و گو
مؤلــف کتــاب «ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی
بینالمللــی شــدن دانشــگاهها» ادامــه میدهــد:
ایــن مشــکل بــا موضــوع بزرگــی مثل جنگ تشــدید
شــد .مــا مشــابه ایــن وضعیــت را در دانشــگاههای
خــارج هــم دیدهایــم .مثــا در آلمــان بعــد از
جنــگ جهانــی دوم ،دانشــگاه عهــدهدار ارائــه
مــدرک بــه ســربازانی شــد کــه از جنــگ برگشــته
بودنــد و لــذا کمیتگرایــی و تودهگرایــی بــه
صــورت گســترده همــه دانشــگاهها را تحــت تاثیــر
قــرار داد .دانشــگاههای مــا هــم بعــد از جنــگ
همیــن کار را کردنــد .در ایــن صــورت دانشــگاهها
بهجــای آنکــه اســتقالل داشــته باشــند ،بــر حســب
مأموریتــی بیرونــی عمــل میکننــد .یعنــی آن
مرکــزی کــه پــول بــه دانشــگاه میپــردازد ،از
دانشــگاه یــک خواســته خــاص هــم دارد.
میتوانیــم دو تصویــر یــا دو نــوع دانشــگاه داشــته
باشــیم؛ دانشــگاهی را تصــور کنیــد کــه از دولــت
پــول میگیــرد ،ولــی در برابــر خواســتهها ســر
تســلیم فــرود نمیآورد.ایــن میتوانــد یــک الگــو
باشــد ولــی بــه شــرط آنکــه آن دانشــگاه هــم حرفی
بــرای گفتــن داشــته باشــد.یعنی دانشــگاه بگویــد
کــه ایــن موضــوع شــاید در کوتــاه مــدت بــه ضــرر
حکومــت باشــد ،امــا در دراز مــدت بــه صــاح
نظــام سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی اســت.
دانشــگاهی کــه از حکومــت پــول میگیــرد ،اگــر
مســتقل نباشــد ،تبدیــل بــه دســتگاه یــا ســازمان
اجــرای خواســتههای حکومــت میشــود.
ً
قاعدتادانشــگاهی کــه حرفــی بــرای گفتــن نداشــته
باشــد و ضعــف بنیــادی در آمــوزش ،پژوهــش و
اســتانداردهای آ کادمیکــش نهادینــه شــده باشــد،
بــه «کارخانــه تولیــد مــدرک» تبدیــل میشــود.

شــود ،در حالــی کــه شــاید همیــن حداقــل هــم
بدیهــی نباشــد.
 اگــر بخشــی از یــک جامعــه دچــار اختــال
نظــم شــود ،مثــل اعتصــاب در یــک کارخانــه،
شــورش در یــک زندان،قحطــی در یــک شــهر
و… و بــه ایــن شــکل بحــران ،مجموعــه را تهدیــد
کنــد و قــرار باشــد بــرای حــل ایــن بحــران از
قســمتهای دیگــر کمــک گرفتــه شــود( ،بــه
عن ـوان مثــال از ســندیکای کارگــری بــرای پایــان
دادن بــه اعتصــاب ،از نیــروی پلیــس بــرای
پایــاندادن بــه شــورش و از افــراد متمــول شــهر
بــرای حــل مشــکل قحطــی) ،الزم اســت بررســی
شــود کــه خــود اینهــا دچــار همان بحــران نباشــند
یــا کمتــر باشــند .در غیــر ایــن صــورت چنیــن
ً
انتظــاری مثــا انتظــار پایــاندادن بــه شــورش
زندانیــان از ســوی نیــروی پلیســی کــه خــودش
بــه همــان انــدازه دچــار شــورش اســت ،معقــول
نیســت.
مردیهــا و پــاک نیــا بــا اشــاره بــه تاثیــر کلیــت
جامعــه بــر رفتــار و مجموعهکنشهــای
دانشــگاهی معتقدنــد :نگاهــی گــذرا بــه
گروههــای علمــی نشــان میدهــد کــه
رفتارشناســی فــردی و جمعــی اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاهها از نظــر منفعتطلبــی،
ســهلانگاری و رقابتهــای تراشنخــورده،
زیرمجموعــهای از کل جامعــه اســت .گرچــه
معــدل آن ممکــن اســت در ســطحی متفــاوت
قــرار گیــرد ،امــا از حیــث اصــل و نــه چگونگــی
اندیشــه ،منــش و کردار ،تصــور تافتــة جدابافتهای
کــه بایــد دســت بــه کار هدایــت جامعــه و حــل
بحرانهــا شــود ،بــه دور از واقعیــت اســت.
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چهبســا جامعــة بحــرانزده دانشــگاه بحــرانزده
داشــته باشــد و برعکــس.
آنهــا حتــی فراتــر از «مســاله شــدن» دانشــگاه
مینویســند:نه تنهــا دانشــگاه از فــرض
دچاربــودن بــه آفــت بحــران برکنــار نیســت ،بلکــه
حتــی میتـوان ایــن ســؤال را پرســید کــه دانشــگاه
در ایجــاد بحرانهــای فرهنگــی و اجتماعــی
جامعــه چــه نقشــی داشــته اســت؟ ایــن ســخن
طــرح یــک اتهــام سیاســی یــا حقوقــی نیســت،
بلکــه بهدلیــل پیوســتگی حوزههــای مختلــف
اجتماعــی بــه یکدیگــر ،در صــورت بــروز یــک
بحــران فراگیــر ،تمامــی ایــن حوزههــا از منظــر
جامعهشــناختی میتواننــد در مظــان احتمــال
دخالــت در تولیــد آن بحــران قــرار گیرنــد.

دانشگاه بحرانزده و بحرانزا

مرتضــی مردیهــا ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی و محبوبــه پــاک نیــا ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه آزاد در کتابــی بــا عنـوان
«دانشــگاه نخبــه ،دانشــگاه تــوده» بــا اســتفاده از
تعبیــر «دانشــگاه بحــرانزده و دانشــگاه بحرانزا»
معتقدنــد ،پیــش از انتظــار حــل مســائل جامعــه از
دانشــگاه ،بایــد دیــد آیــا دانشــگاه خــود بــه یــک
«مســاله» تبدیــل شــده اســت یــا خیـر.
آنهــا در ایــن بــاره مینویســند :بــه نظــر میرســد
طــرح پرســش از نقــش دانشــگاه در حــل
بحرانهــای فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه بــه
گونـهای ناخــودآ گاه ،مبتنــی بــر ایــن پیشفــرض
اســت کــه دانشــگاه خــود گرفتــار چنیــن بحرانــی
نیســت و حتــی اگــر بــه درجاتــی هــم دچــار
آن باشــد،بــه دلیــل امتیــاز و اشــراف نســبت
بــه جامعــه میتوانــد دســتاندرکار مرمــت آن

مرتضی مردیها

گفت و گو
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تأمالتی در باب آموزشعالی و
مشکالت پیش روی آن

دانشــگاه و بحــران
وابســتگی
در دو دهــه اخیــر« ،کمیــت گرایــی» آنچنــان
دانشــگاهها را درنوردیــد کــه امــروز بــا توجــه
بــه اســتمرار سیاســت پذیــرش انبــوه دانشــجو،
دانشــگاهها بــا بحرانهــای متعــددی مواجــه
شــده انــد.
آیــا میتــوان گفــت کــه دانشــگاه بــه دلیــل نگاهــی
کــه بــه آن وجــود داشــت و آن را یــک نهــاد مطیــع
میخواســت کــه مطالبهگــر نباشــد ،اســتقالل
خــود را از دســت داده و از اســاس ایــن خواســت
دانشــگاه نبــوده اســت؟

رضــا ماحــوزی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در گفتگــو
بــا روزنامــه اطالعــات در پاســخ بــه ایــن ســوال
میگویــد :نمیتــوان ایــن طــور گفــت .دو
مســاله ،ســرکوب از بیــرون و ناتوانــی از درون ،همراه
شــدند و دانشــگاه را زمیــن گیــر کردنــد .از یــک
طــرف مراکــز قــدرت بیرونــی مثــل نهــاد وزارتخانه،
دولتهــا ،شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
شــورای تحــول و ارتقــاء علــوم انســانی و غیــره از
دانشــگاهها مطالباتــی خــاص دارنــد کــه غیــر از
آن را نمیتواننــد تحمــل کننــد .بــه همیــن علــت
دائــم ابزارهــای کنترلکننــده خودشــان را تشــدید
میکننــد ،امــا از طــرف دیگــر ،خــود دانشــگاهها
هــم آرام آرام از اســتانداردهای بینالمللــی دور
افتــاده و ضعیــف شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،در

رویکــرد کمیــت گرایانــه بعــد از جنــگ قــرار
بــود بــرای  ۴ســال ۶ ،ســال یــا حتــی  ۱۰ســال،
دانشــگاهها بــه کنتــرل و هدایــت پتانســیلهای
شورشــی و جنبشــی جوانــان کمــک کننــد .بــه ایــن
معنــا کــه وقتــی  ۱۰ســال از حضــور یــک دانشــجو
در دانشــگاه گذشــت ،طــرف شــور جوانــی از
ســرش افتــاده و جامعــه را میتــوان کنتــرل کنــد.
ایــن تفکــر بــه مثابــه ابــزاری بــرای کنتــرل اجتماعــی
بــه دانشــگاه تحمیــل شــد .همــه اینهــا دســت بــه
دســت هــم دادنــد تــا در نهایــت فقــط یــک مــدرک
گرایــی مفــرط از دانشــگاه باقــی بمانــد.

پیروی از سیاستهای باالدستی

محمــد حســینی مقــدم ،اســتادیار گــروه مطالعــات
آینــده نگــر پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و

اجتماعــی در مقالـهای بــا عنـوان «دانشــگاه ایرانــی:
گــذار از محلــی گرایــی بــه بیــن المللی گرایــی» در
کتــاب پرســش از دانشــگاه ایرانــی ،تالیــف جبــار
رحمانــی آورده اســت :امــروزه دانشــگاه ایرانــی ،بــه
برنامهریــزی و پیــروی از سیاســتهای باالدســتی
در اداره امــور خــود پایبنــد شــده اســت و یکــی
از مهمتریــن دالیــل ایــن موضوع،ماهیــت رانتــی
و وابســتگی آن بــه درآمدهــای دولتــی حاصــل
از فــروش نفــت و گاز اســت .بــه همیــن دلیــل،
کارکردهــای دانشــگاه بــه طــور طبیعــی ،از فضــای
فکــری و رفتــاری تامیــن کننــدگان بودجــه آن تاثیــر
میپذیــرد و در طــول ســالهای گذشــته ،دانشــگاه
در مناســبترین شــکل ،بیشــتر کارکردهــای
محلــی و بومــی داشــته و تزریــق رویکردهــای ملــی
و بینالمللــی در دانشــکدهها بــرای نقشآفرینــی
بیشــتر در فضــای ملــی و بینالمللــی نیــز عمومــا
پاس ـخگوی نیازهــای محلــی و بومــی بــوده اس ـت.

کارمندهای دانشگاهی

ّ
محمد حسینیمقدم

در اوضاعــی کــه دانشــگاهها بــا افــت شــدید
کیفیــت مواجهانــد و بیــکاری بســیاری از
فــارغ التحصیــان آن بــرای همــگان مشــخص
اســت ،چــرا هــر کســی از هــر راهــی میخواهــد
دانشــجو شــود؟
دکتــر ماحــوزی ،اســتاد فلســفه پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در پاســخ
میگویــد :چندیــن دلیــل بــرای ایــن مســاله
وجــود دارد .یکــی محدودیتهــای پیشــرفت
در نظــام اجتماعــی ایــران اســت .دانشــگاه تنهــا
کانــال پیشــرفت اجتماعــی اســت .مســأله دیگــر
ایــن کــه درصــد قابــل توجهــی از دانشــجویان مــا

گفت و گو
کارمندهــای دانشــگاهی هســتند .کارمندهایــی کــه
بــه دانشــگاه میرونــد نــه بــرای ایــن کــه دانــش
کســب کننــد یــا حتــی پرســتیژ اجتماعــی بــه
دســت آورنــد بلکــه بــه لحــاظ امنیــت شــغلی ،بــه
مــدرک دانشــگاه نیــاز دارنــد .ایــن نوعــی مطالبــه
اجتماعــی اســت .بــرای ایــن کــه اقتضــای نظــام
اداری مــا ایــن اســت کــه بــرای مانــدن در وضعیــت
مطمئــن یــا بــرای افزایــش حقــوق بایــد بــه دانشــگاه
برویــد .زمانــی دکتــر کاظمــی در کتــاب «نردبــام
تــا ســایبان» ،دانشــگاه را نردبامــی بــرای کســب
احتــرام اجتماعــی ذکــر کــرد ،امــا اکنــون حتــی
مســأله «احتــرام اجتماعــی» هــم چنــدان مطــرح
نیســت.زمانی اگــر کســی دانشــگاهی بــود بــرای او
احتــرام ویــژهای قائــل بودنــد ،امــا اآلن کــم کــم
همــه دانشــگاهی شــده انــد!

دانشگاه درمانی

بــهجــز «کارمنــدان دانشــگاهی» ،دیگــران چــرا
بــه هــر قیمتــی و بــا هــر هزینــهای بــه دانشــگاه
میرونــد؟ دکتــر ماحــوزی میگویــد :ایــن
موضــوع را بایــد در هــر برهــهای ،بــا توجــه بــه
ویژگیهــای خــودش بررســی کــرد .مــا دهــهای
را پشــت ســر گذاشــتیم کــه پســران نســبت بــه
دانشــگاه بیالتفــات شــدند .بــه دلیــل آنکــه نیــاز
پســرها پیــدا کــردن شــغل اســت و نــه ســرگرم
شــدن .بــرای خانمهــا انگیزههــای متعــدد وجــود
دارد .بهجــز کارمنــدان دانشــگاهی ،درصــدی از
جمعیــت خانمهــا امــا در دانشــگاهها ،مادرانــی
هســتند کــه احســاس میکننــد رفتــن در دل
زندگــی باعــث نوعــی عقبافتادگــی اجتماعــی در
آنهــا شــده اســت .آنهــا بــرای ترمیــم ایــن حــس بــه
دانشــگاه میرونــد و بــه نوعــی «دانشــگاهدرمانی»
میکننــد .ضمــن آنکــه کــه همچنــان دانشــگاه بــه
ســبک قدیــم ،محلــی اســت بــرای ارتقــاء.
وی اضافــه میکنــد :معتقــدم اگــر جمعیــت
قابــل توجــه ایــن دو طبقــه را یعنــی «کارمنــدان
دانشــگاهی» و خانمهایــی کــه «دانشــگاهدرمانی»
میکننــد ،از دانشــگاه بیــرون بکشــید ،بــه یــک
بــاره پیکــره دانشــگاه بــه یــک تنــه نحیــف تبدیــل
میشــود و وضــع از لحــاظ تعــداد دانشــجویان
بحرانیتــر از آنچــه هســت ،جلــوه میکنــد.
وقتــی در چنــد دهــه بــدون پیمایــش ،تعــداد
دانشــگاهها را زیــاد میکنیــم ،بایــد منتظــر ایــن
ریــزش هــم باشــیم .برنامــه دولــت یازدهــم ایــن
بــود کــه صندلیهــای خالــی را بــا دانشــجویان
خارجــی پــر کنــد ،امــا انجــام کار بینالمللــی
اســتاندارد خــودش را دارد .در زمینههایــی مثــل
احتــرام آ کادمیــک ،قوانیــن ویــزا ،اشــتغال بــه
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تحصیــل ،قوانیــن مربــوط بــه حضــور خانوادههــا،
مســأله کیفیــت بــد آمــوزش و پژوهــش و عــدم
تســلط اســتادان بــه مباحــث علمــی بینالمللــی،
مــا اســتانداردهای الزم را نداریــم .دانشــگاههای
نســل آمریکایــی مــا کــه قــرار بــود تیپــی از ارتبــاط
دانشــگاه و اجتمــاع را ارائــه دهنــد ،امــروز بــا ایــن
بحرانهــا دســت بــه گریبــان هســتند .مســأله تیــپ
دانشــگاههای آلمانــی موجــود در کشــورمان نیــز
کــه قــرار بــود بــا اســتانداردهای پژوهشــی خودشــان
کار کننــد ،امــروز نــه تنهــا در حــوزه پژوهــش بلکــه
از اســتانداردهای اولیــه آمــوزش هــم بیبهرهانــد.

دانشجویان قربانی

آیــا ایــن دانشــجویان بــه شــکلی قربانــی سیســتمی
نیســتند کــه آنــان را بــه نوعــی گرفتــار کــرده اســت؟
بــه اعتقــاد دکتــر ماحــوزی میت ـوان ایــن را گفــت.
او میگویــد :مثــل همــان نظــام اداری اســت کــه
فــرد را وادار میکنــد بــرای بقــاء ارشــد یــا دکتــری
بگیــرد .یــا وضعیــت اجتماعــی کــه گویــی مســأله
بقــاء ،مــدرک کارشناســی شــما را بــه دانشــگاه گــره
زده اســت .کلیــت سیســتم طــوری تعبیــه شــده کــه
فــرد اگــر بخواهــد پیشــرفت کنــد بایــد بــه دانشــگاه
بــرود ،بایــد کنکــور بدهــد .کنکــور یــک ســاختار
هژمونیــک اســت کــه از بیــرون دانشــگاه را رهبــری
میکنــد .البتــه دانشــگاه هــم بــه ایــن نظــام بیرونــی،
طــی یــک ســاختار علــت و معلولــی ســرویس
میدهــد و بــرای او کارمنــد تربیــت میکنــد.
بــه نحــوی کــه اگــر همیــن اآلن شــما دانشــگاه را
برداریــد ،سیســتم احســاس میکنــد کــه اتفاقــی
افتــاده اســت و آن اتفــاق ایــن اســت کــه دیگــر
کســی نیســت تــا بــرای مــن «کارمنــد» تربیــت کنـد!

در وضعیــت فعلــی سیســتم انتظــار خــود را از
دانشــگاه بــه تربیــت کارمنــد تقلیــل داده نــه
دانشــگاهی کــه انحرافــات را بــه او گوشــزد کنــد.
دانشــگاه در اینجــا قــرار نیســت بــه سیســتم آمــوزش
دهــد کــه چگونــه بــا جامعــه بینالملــل در ســطح
دیپلماســی تجــاری ،علمییــا سیاســی کار کنــد .از
ً
دانشــگاه دائمافارغالتحصیالنــی بــرای اســتخدام
طلــب میکنــد .شــما در ایــن نظــام دیگــر حرفــی
نمیشــنوید کــه منتقــد سیســتم باشــد .در ایــن نظــام
دیگــر دانشــگاه نمیتوانــد دورنمایــی را بــرای سیســتم
ترســیم کنــد و هــر دو ،حســب اتفاقــات دفعــی و
ً
خلقالســاعه بــا یکدیگــر پیــش میرونــد .مثــا
اتفــاق اآلن ،کــم شــدن دانشــجو یــا شــورش در فــان
دانشــگاه اســت و لــذا سیاســت نامــه نویســان بایــد
در مــورد حــل آنهــا وارد عمــل شــوند .یعنــی ســطح
کنــش دانشــگاهی بــه امــور جزیــی و پژوهشهــا بــه
پژوهشهــای خــرد تقلیــل یافتــه اســت.

رضا ماحوزی

گفت و گو
مشغولیتهای غیر دانشجویی

مرتضــی مردیهــا ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی و محبوبــه پــاک نیــا ،عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه آزاد در کتــاب «دانشــگاه نخبــه،
دانشــگاه تــوده» بــا تشــریح ویژگیهــای دانشــجویان
دانشــگاههای انبــوه مینویســند :بحــران افــت
آموزشــی و ســقوط کیفیــت در اثــر توســعه ســریع
کمــی ،انکارناپذیــر اســت .افزایــش ســریع تعــداد
دانشــگاهها ،تعــداد اســاتید و تعــداد دانشــجویان در
مقاطــع مختلــف ،ایــن نتیجــه معکــوس را از حیــث
بــرونداد داشــته اســت کــه میــزان تولیــدات علمــی
کاهــش یابــد؛ مقــاالت اســاتید و دانشــجویان شــاغل
در ایــران ،در نشــریههای معتبــر خارجــی رشــد
کمــی و کیفــی متناســبی نشــان نمیدهــد .اعتبــار
علمــی کتــب و مقــاالت اســاتید و پایاننامههــای
دانشــجویان رونــد امیدوارکننــدهای را نشــان
نمیدهــد .دانشــجویان و اســاتید برتــر ،تــا حــدی
بــر اثــر ایــن افــت آموزشــی ،بــرای مهاجــرت انگیــزه
بیشــتری یافتهانــد .در گذشــته دانشــجویان و اســاتید
بــرای پیشــرفت علمــی ارزش فراوانــی قائــل بودنــد
و حتــی در همیــن رابطــه وارد رقابــت میشــدند،
امــا توســعه بیضابطــه آموزشعالــی انبــوه اســاتید
و دانشــجویان امــروز را بــه ســمتی رانــده اســت کــه
درس و کیفیــت آمــوزش را بــه دغدغـهای فرعــی بــدل
کرد هانــد. 
ایــن دو اســتاد دانشــگاه ،بحرانهــای اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی ناشــی از ایــن وضعیــت را ایــن
گونــه توضیــح میدهنــد :از نظــر اجتماعــی بــا نوعــی
جابهجایــی ســریع طبقاتــی و منطقــهای روبهروییــم.
افــراد پایینتــر الیههــای اجتماعــی ،در اثــر ایــن کــه
تحصیــل ،گاه آســانترین راه بــرای تغییــر طبقــه اســت،
بــه آن رو میآورنــد و چهبســا مــدارج کارشناســی
ارشــد و دکتــری را هــم طــی میکننــد .آنهــا ناگهــان
وارد عرصـهای میشــوند کــه چــون ســابقة انــس بــا آن
را نداشــتهاند ،ابزارهــای معارضــه (رو در رو شــدن)
بــا مســائل طبقــه جدیــد را ندارنــد و چــون ایــن مســیر
را ســریع و اغلــب یکبعــدی طــی میکننــد ،یعنــی
از میــان ارکان هویــت طبقاتــی (شــامل پــول ،قــدرت
و منزلــت) ،تنهــا بــه منزلــت آن هــم از نــوع علمــی
دســت مییابنــد ،امــکان تطبیــق بــا آنهــا را از دســت
ً
میدهنــد .دفعتــا خــود را درون دنیایــی میبیننــد
و وارد تعامالتــی میشــوند کــه از عهــده آن بــر
نمیآینــد .ایــن موضــوع بــه بحــران روانــی،تناقضــات
فکــری و نداشــتن پرنســیپ (اصــول اخالقــی) و پرســتیژ
میانجامــد؛ چــون آنچــه متعلــق بــه جایــگاه قبلیشــان
بــوده اســت ،از دســت دادهانــد و آنچــه متعلــق بــه
جایــگاه جدیــد اســت ،بــه دســت نیاوردهانــد.

نویســندگان کتــاب دانشــگاه نخبــه ،دانشــگاه تــوده
میافزاینــد :ایــن جابهجایــی طبقاتــی بــا جابهجایــی
منطق ـهای هــم همــراه اســت کــه بــه شــکل افزایــش
ً
مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ خصوصــا تهــران
جلــوه میکنــد .حــدود  ۸۰درصــد فارغالتحصیــان
شهرســتانی مقطــع فوقلیســانس و دکتــری در تهــران
میماننــد و ایــن امــر عــاوه بــر مشــکالت تطبیــق بــا
محیــط جدیــد ،انبوهــی از توســعة امکانــات شــهری
را میطلبــد .چــون افزایــش جمعیــت درسخوانــده
بــه افزایــش جمعیــت دارای مطالبــات گســترده
میانجامــد و ایــن خــود در توســعة شــهری بــه یکــی
از مشــکالت عمــده تبدیــل میشــود .مهاجــرت
طبقاتــی و مهاجــرت منطقــهای مشــکل دیگــری را
هــم بــه همــراه دارد.از آنجــا کــه عمــوم ایــن افــراد
از خانوادههــای کمدرآمــد هســتند و پشــتوانه مالــی
قابــل اعتمــادی ندارنــد ،مجبورنــد بــرای گــذران دوره
تحصیــل کار کننــد .برگزیــدن شــغل بــرای داشــتن
درآمــد همــان و تبدیلشــدن درس و دانشــجویی بــه
شــغل دوم دانشــجو همــان .یعنــی عمــوم ایــن افــراد،
دانشــجویان تماموقــت نخواهنــد بــود و همیشــه
مجبورنــد بــا عقبافتادگیهــای درســی خــود درگیــر
باشــد و گاه همیــن وضعیــت را دســتاویز اســتمداد
و اســترحام از اســاتید کننــد .ایــن در حالــی اســت
کــه فــرض کنیــم امکانــات دانشــگاهی در وضعیــت
مطلــوب باشــد کــه البتــه چنیــن نیســت و افزایــش
دانشــجو تـوان تدارکاتــی ،آموزشــی و رفاهــی دانشــگاه
را هــم تقلیــل داده اســت .پــس ،ایــران از یکســو
بادانشــجویانی مواجــه اســت کــه درس خوانــدن
مشــغولیت دوم آنــان اســت و از طــرف دیگــر بــا
دانشــگاهی روبــهرو اســت کــه از توزیــع بیــش از
انــدازه امکانــات محــدود خــود دچــار ضعــف اســت.
ایــن دو عامــل کیفیــت تحصیــل و آمــوزش را بــه
شــدت کاهــش داده اس ـت.

نیروی ذخیره ناراضی

ایــن دو اســتاد دانشــگاه در توضیــح بحــران سیاســی
ناشــی از افزایــش بــی رویــه دانشــجو میگوینــد:
از نظــر سیاســی هــم ،افزایــش دانشــجو بحــرانزا
ً
اســت .زیــرا قطعــا جامعــه ،قــدرت جــذب ایــن تعــداد
فارغالتحصیــل را نــدارد و فارغالتحصیــان فاقــد
اشــتغال تبدیــل بــه یــک نیــروی ذخیــره ناراضــی
میشــوند کــه هــر آن ممکــن اســت بــرای نظــم
سیاســی مشــکلآفرینی کننــد .نکتــه مهــم اینجــا
اســت کــه در ایــران بــرای ایجــاد شــغل کســی
بــه بخــش خصوصــی و ســازوکار بــازار التفاتــی
نمیکنــد .دولــت مســئول ایجادکــردن شــغل تلقــی
میشــود وبــه ایــن ترتیــب ،مشــکل بیــکاری مشــکل
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دولــت تلقــی میشــود .فــرق چندانــی نمیکنــد کــه
نــرخ رو بــه رشــد بیــکاری بــه ناتوانــی دولــت منســوب
شــود یــا بــه نظــام اقتصــادیـ سیاســی مبتنــی بــر رانــت
و الیگارشــی و… در هــر صــورت لشــکر بیــکاران
دانشآموختــه همچــون ســیلی از نارضایتــی اســت
کــه در پشــت یــک ســد جمــع شــده اســت و همـواره
خطــر شکســتن ســد همــه را تهدیــد میکنــد.
از دیگــر ســو در چنیــن اوضاعــی دولــت تــاش
میکنــد بحــران بیــکاری را کاهــش دهــد و چــون
تحــت فشــار اســت و امــکان برنامهریــزی دراز مــدت
را نــدارد،ایجــاد شــغل بهگســترش نظــام بوروکراتیــک
میانجامــد .اینگونــه اســت کــه وقتــی ادارهای
تأســیس میشــود یــا گســترش مییابــد تلقــی اعضــای
آن ایــن اســت کــه اینجــا ،در اصــل ،بــرای ایــن کــه
مــا شــاغل باشــیم ،تأســیس شــده اســت ،نــه ایــن کــه
ضرورتــی از حیــث انجــام کار در بیــن بــوده باشــد
و البتــه شــاید ایــن تلقــی چنــدان هــم خطــا نباشــند،
چــون توســعه بوروکراســی بــر اثــر فشــار بیــکاری بــوده
اســت .نتیجــه ایــن کــه چنیــن ســازمانی بیــش از پیــش
«کارمندمحــور» خواهــد بــود ،نــه «مشــتریمحور».
نویســندگان کتــاب دانشــگاه نخبــه ،دانشــگاه تــوده بــا
بیــان ایــن نکتــه کــه پذیــرش بحــران در بعــد فرهنگــی
ً
ســختتر قابــل بــاور اســت ،میگوینــد :عمومــا
پذیرفتــه شــده اســت کــه توســعه کمــی دانشــگاهها،
حداقــل یــک کارکــرد مثبــت داشــته اســت و آن ایــن
کــه ســطح فرهنــگ عمومــی را بــاال میبــرد ،امــا در
ً
فضاهــای دانشــجویی ،مثــا در خوابگاههــا در امــور
نظــم و نظافــت ،اغلــب ،حداقلهــا رعایــت نمیشــود.
اگــر کســی از خانـوادهای فرهیختــه در بعضــی از ایــن
فضاهــا قــرار بگیــرد ،دچــار مشــکل جــدی میشــود
و نتیجــه بحــث ایــن اســت کــه دانشــجویان آمــوزش
فرهنگــی مســتقیم نمیبیننــد ،چــون برخــاف گذشــته
دیگــر یــا ایــن نیــاز حــس نمیشــود یــا کســی زیــر
ً
بــار هدایــت فرهنگــی نم ـیرود ،امــا ظاهــرا آمــوزش
بهطــور غیرمســتقیم هــم نتوانســته اســت ســطح
فرهنــگ را بــاال ببــرد ،چــون دانشــجو در بســیاری
مـوارد حتــی درســت بلــد نیســت بــا اســتادش چگونــه
مواجــه شــود و امــور ســادهای چــون آداب معاشــرت
را چگونــه بهجــا آورد .در فضــای فکــری ســنتی،
بــر اصالــت و ریش ـهداری افــراد تأکیــد میشــد و بــر
ضــرورت تعلــق بــه فضــای اجتماعــی و خانوادگــی
مناســب بــرای فرهیختگــی اصــرار میشــد ،در حالــی
کــه در فضــای دورانگــذار ،ایــن مالحظــه گاه مــورد
اعتــراض و انــکار قــرار میگیــرد.

گفت و گو
تأمالتی در باب آموزشعالی و مشکالت پیش روی آن

کارخانجات تولید انبوه مدرک!

خصوصــی ســازی و گســترش آمــوزش عالــی
در همــه جــای دنیــا ملزومــات خــاص خــود را
دارد کــه بــی توجهــی بــه آنهــا ،هــرج و مرجــی
ماننــد آنچــه مــا امــروز در دانشــگاهها میبینیــم
بــه همــراه دارد.
پدیــده پــری دری ،دانشــجوی دکتــری جامعــه
شناســی و کارشــناس معاونــت پژوهشــی موسســه
پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در گفتگــو بــا
روزنامــه اطالعــات ،یکــی از اصلیتریــن دالیــل
دور شــدن دانشــگاهها از اســتانداردهای خــود
را بــی توجهــی برنامهریــزان اجتماعــی بــه متــن
و بســترهای اجتماعــی و تاریخــی جامعــه ایــران
در گســترش دانشــگاهها میدانــد و میگویــد:
کســب درآمــد و پولــی شــدن دانشــگاهها،
تنهــا بخــش کوچکــی از تجربــه موفــق
خصوصیســازی آمــوزش عالــی در غــرب بــود.
متاســفانه در ایــران ،برنامــه ریــزان اجتماعــی تنهــا
بخــش کســب درآمــد را از آنــان الگوبــرداری
کردنــد و بــه جامعــه ایــران پیونــد زدنــد.
جامعــهای کــه از دهــه  ۱۳۶۰افزایــش تعــداد
دانشــجو را تجربــه میکــرد و عــدم تناســب میــان
عرضــه و تقاضــای نیــروی کار در آن ،کامــا
قابــل پیــش بینــی بــود .لــذا نتیجــه آن چیــزی جــز
بحرانهــای عدیــده اجتماعــی و اقتصــادی نظیــر
بیــکاری فــارغ التحصیــان ،افــت شــدید کیفیــت
آمــوزش ،شــکاف طبقاتــی ،تقلــب علمــی،

مــدرک گرایــی و نابرابــری اجتماعــی نیســت.
در حالــی کــه خصوصــی ســازی ،بازارگرایــی و
مشــتریمداری در کشــورهای پیشــرفته جهــان بــا
تامیــن زیرســاختهای الزم ،توجــه بــه نیازهــای
جامعــه و بــازار ،رعایــت حقــوق دانشــجویان،
تــاش بــرای افزایــش کیفیــت آمــوزش و
یادگیــری و رضایتمنــدی دانشــجو صــورت
میگیــرد. 
وی ادامــه میدهــد :متاســفانه پولــی شــدن
دانشــگاهها در ایــران ،در نتیجــه تصمیــم آنــی
و رفــع موقــت نیازهــای جامعــه ایرانــی بــود و
اگــر ارزیاب ـی ،زمینــه یاب ـیو آینــده پژوهــی الزم
پیرامــون ایــن تصمیــم انجــام میشــد ،قطعــا
پیامدهــای منفــی ایــن قبیــل تصمیمــات مــورد
توجــه قــرار میگرفــت .بــرای مثــال عــدم توجــه
بــه گســیختگی پیونــد دانشــگاه و صنعــت و عدم
تــاش جهــت برقــراری صلــح میــان ایــن دو نهــاد
حســاس در کشــور و در نتیجــه بــی توجهــی بــه
نیازهــای بــازار اقتصــادی و پذیــرش دانشــجو
فقــط جهــت کســب درآمــد منجــر بــه افزایــش
تعــداد فــارغ التحصیــان بیــکار در جامعــه شـد.

کارکرد دکوراتیو

پــری دری میگویــد :بازارگرایــی و خصوصــی
ســازی در صــورت رعایــت اصــول و اســتانداردها
میتوانــد از تجــارب موفــق در حــوزه آمــوزش
عالــی محســوب شــود ،چــرا کــه دانشــگاهها
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بــه عنـوان یــک واقعیــت اجتماعــی ،تحــت تاثیــر
تغییــر و تحــوالت اجتماعــی هســتند .در ایــران
بــه دلیــل بیتوجهــی بــه اســتانداردهای الزم،
پیامدهــای منفــی بیشــمار در کنــار مزایــای
انــدک اتفــاق افتــاد و دانشــگاه دچــار انحــراف
شــد و بیــش از جریــان ســاز بــودن ،کارکــرد
دکوراتیــو و تشــریفاتی پیــدا کــرده اســت .شــاید
نقطــه قــوت ایــن طــرح انجــام شــده ،تنهــا رفــع
عطــش و میــل جامعــه بــه آمــوزش عالــی و
کســب درآمــد مالــی بــرای دانشــگاه و کاهــش
بــار مالــی دولــت بــوده اســت ،امــا ایــن روش
بــه افزایــش بیــکاری دانــش آموختــگان منجــر
شــد .معــاون اول رئیسجمهــور میگویــد،
نــرخ بیــکاری دانــش آموختــگان بــاالی %۲۵
اســت .از ســوی دیگــر ،عــدم نظــارت الزم
در پذیــرش دانشــجویان در ایــن دورههــا منجــر
بــه افــت شــدید کیفیــت آمــوزش و یادگیــری
و حتــی نارضایتــی دانشــجویان و بــروز پدیــده
«صندلیهــای خالــی» شــده اســت.
بــه گفتــه او ،طــی ســالیان بعــد بــه دلیــل
آســیبهای متعــددی کــه ایــن تصمیمــات
بــرای آمــوزش عالــی ،جامعــه و اقتصــاد کشــور
بــه وجــود آورد ،برخــی ارزیابیهــا و آســیب
شناس ـیها صــورت گرفــت .بــرای مثــال از ســال
 ۱۳۹۲اعطــای مجــوز بــه مراکــز آمــوزش عالــی
غیــر انتفاعــی بــه حالــت معلــق در آمــد .بررســی
صالحیــت دانشــگاه بیــن المللــی ایرانیــان بــا
۱۶میلیــارد بودجــه و تنهــا  ۳عضــو هیــات علمــی،
هــم جزیــی از ایــن اقدامــات بــود .همچنیــن
مرکــز نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت
آمــوزش عالــی وزارت علــوم بــا ارزیابیهــای
درونــی ،تضمیــن کیفیــت مراکــز دانشــگاهی
در اســتانهای مختلــف را در دســتور کار
دارد .آســیب شناســی پردیسهــای خودگــردان
دانشــگاههای دولتــی کــه از ســال  ۱۳۹۰ظهــور
کردهانــد ،نیــز از اواخــر ســال  ۱۳۹۶در وزارت
علــوم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
به سوی دانشگاههای نسل سوم و چهارم!

مــا هنــوز از دانشــگاههای آموزشمحــور و
پژوهشمحــور عبــور نکــرده ایــم ،امــروز از
آموزشعالــی صداهایــی را مبنــی بــر اینکــه
دانشــگاههای مــا بایــد بــه ســمت دانشــگاههای
نســل ســوم و چهــارم حرکــت کننــد ،میشــنویم.
آیــا در اوضــاع فعلــی میت ـوان در ایــن خصــوص
برنامه ریزی کرد؟

گفت و گو
رضــا ماحــوزی ،اســتاد فلســفه و عضــو هیــات
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــیدر گفتگــو بــا روزنامــه اطالعــات
میگویــد :یــک بــار در بیمارســتان یکــی از
شهرســتانها برخــورد بســیار بــدی از کارکنــان
بیمارســتان از پزشــکان تــا پرســتاران دیــدم .همــان
ایــام مطــرح بــود کــه قــرار اســت بیمارســتان
جدیــدی ســاخته شــود و کارکنــان بــه آنجــا
برونــد و همــه چیــز درســت شــود .گفتــم اگــر
همیــن پرســنل بــه بیمارســتان جدیــد برونــد،
میتوانــم حــدس بزنــم کــه آینــده آن بیمارســتان
چگونــه خواهــد بــود!
اتفاقــی کــه در آمــوزش عالــی هــم رخ میدهــد،
همینگونــه اســت .یعنــی شــما ناماهرانــی را
از یــک عرصــه بــه عرصــه دیگــری میبریــد.
ایجــاد دانشــگاههای نســل ســوم بــا شــعار
خدمــات اجتماعــی و حلکــردن مشــکالت
محلــی میتوانــد خیلــی جــذاب باشــد .ولــی
مســأله ایــن اســت :چــه کســانی قــرار اســت ایــن
دانشــگاهها را راهانــدازی کننــد؟ درحالــی کــه
بایــد متوجــه باشــیم هرکــدام از دانشــگاههای
آموزشــی و پژوهشــی بایــد کارکــرد خودشــان را
داشــته باشــند و در کنــار آن دانشــگاههای نســل
جدیــد را داشــته باشــیم .اتفاقــی کــه در دهــة
 ۴۰رخ داد و دانشــگاههای نســل قدیــم بــدون
دیــدن کارکــرد خودشــان در دانشــگاههای
آمریکایــی ادغــام شــدند ،نبایــد رخ دهــد .بلکــه
هــر دوی ایــن دانشــگاهها بایــد بــا هــم دیالــوگ
داشــته باشــند .شــما از دانشــگاهی کــه کارکــرد
آموزشــی دارد ،نبایــد چندیــن انتظــار دیگــر مثــل
خدمــات دادن بــه صنعــت و خدمــات اجتماعــی
دادن را هــم داشــته باشــید .چــون دانشــگاه
قــادر بــه ارائــه همــه ایــن مــوارد نیســت .مثــل
دانشــجویی کــه بــه ظاهــر دانشجوســت ،امــا
دغدغــه مــادری دارد یــا دانشــجویی کــه بــه
ظاهــر دانشجوســت،اما دغدغــه کارش را دارد.
نمیخواهــم بگویــم یــک نفــر فقــط بایــد یــک
نقــش را بپذیــرد والغیــر .ولــی وقتــی نســبت ایــن
نقشهــا بــا هــم تعریــف نمیشــود ،شــخص
دچــار گیجــی میشــود .بــه ظاهــر فــرد همــه
ایــن نقشهــا را پذیرفتــه و بــه ظاهــر موفــق اســت
ولــی در عمــل گیــج و منــگ اســت .در عرصــه
علمــی هــم بایــد شــاهد اتفاقــی خوشــایند بــرای
علــم باشــیم ،امــا نیســتیم .دانشــجوی دکتــری
کــه هــر مــوی او بــه جایــی بســته اســت و شــما
بــه زحمــت میتوانیــد در دانشــگاه او را مالقــات
کنید!قــرار اســت بــرای نظــام علمــی کشــور چــه
کنــد؟

راه نجات

راه نجــات دانشــگاهها چیســت؟ «گادامــر»،
فیلســوف آلمانــی مدعــی اســت ،تنهــا وجــه
نجــات دهنــده دانشــگاههای آلمــان بعــد از
کمیــت گرایــی خفهکننــده بعــد از جنــگ،
پژوهــش بــود .نهادهایــی کــه از اســتاندارد
خودشــان تنــزل نکردنــد .دکتــر ماحــوزی بــا بیــان
ایــن نکتــه میگویــد :مــا ایــن را هــم نداشــتیم
کــه بگوئیــم عامــل نجــات دانشــگاههای مــا
میشــود .مــا هــم در آمــوزش و هــم در پژوهــش،
دچــار کمیــت گرایــی شــدهایم .اســاتید مــا
مایلنــد رزومــه شــان از  ۴صفحــه بــه  ۵صفحــه و
همیــن طــور باالتــر برســد.
کمیتگرایــی باعــث ایجــاد پارگیهایــی میــان
نظــام آمــوزش و پژوهــش میشــود کــه شــما
طــی آن نمیتوانیــد پژوهشهــای اصیــل را
ً
در نظــام آمــوزش مشــاهده کنیــد .قاعدتــا در
تحصیــات تکمیلــی بایــد عرصــه پژوهشــی بــه
یافتههایــی دســت پیــدا کنــد و آنهــا را در اختیــار
نظــام آموزشــی قــرار دهــد تــا نســل جدیــد بیشــتر
از نســل قدیــم بداننــد ،امــا مــن اســاتیدی را
میشناســم کــه تــز ارشــد و دکتــری میگیرنــد
ولــی حتــی یــک درصــد نتایــج آن تزهــا را در
کالسهــای آموزشــی خــود ارائــه نمیکننــد .مــا
داریــم دنبــال راه میگردیــم و ایــن در و آن در
میزنیــم تــا ببینیــم از چــه راهــی میت ـوان نظــام
دانشــگاهی ایــران را از خمودگــی نجــات داد.
پژوهــش کــه نتوانســت ،راه دیگــر اتخــاذ رویکــرد
بینالمللــی بــرای دانشــگاهها و مشــارکت در
پروژههــای بینالمللــی اســت.
مــا بایــد کارکــردن بــا دیگــران را یــاد بگیریــم.
در اینجــا محدویتهــای اجتماعــی ،سیاســی،
مهارتــی و تربیتــی مانــع اســت .راه دیگــر ایــن
اســت در مــورد فلســفه دانشــگاه صحبــت
کنیــم کــه ایــن کار را در پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی انجــام میدهیــم .بایــد
حداقــل یکبــار ایــن پرســش را آ گاهانــه مطــرح
کنیــم کــه اگــر همیــن االن در تمــام دانشــگاهها
بســته شــود ،چــه اتفاقــی بــرای کشــور میافتــد؟
ایــن پرســش جــدی میتوانــد نســبت مــا را بــا
گذشــته ،حــال و آینــده مشــخص کنــد.
اگــر اندیشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
دانشــگاه بــه درد نمیخــورد ،بایــد رویکــرد
اصــاح شــود ،امــا اگــر بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه دانشــگاه ،مــا را بــه هدفهایــی
میرســاند ،پــس بــرای رســیدن بــه آن اهــداف
بایــد برنامهریــزی کنیــم و اصالحــات انجــام
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دهیــم .البتــه پاســخ بــه ایــن پرســش میتوانــد
متنــوع باشــد و حســب ایــن تنــوع مــا میتوانیــم
دانشــگاههای متعــدد داشــته باشــیم.
حــوزه صنعــت از دانشــگاه انتظاراتــی دارد پــس
مــا بایــد بخشــی از دانشــگاهها را متناســب بــا
اهــداف ایــن حــوزه تنظیــم کنیــم .الزم نیســت
همــه دانشــگاههای مــا همــه نــوع کارکــردی
داشــته باشــند .بعضــی دانشــگاهها الزم اســت
فقــط کارکــرد فرهنگــی و اجتماعــی داشــته
باشــند و فقــط شــهروند تربیــت کننــد .مــا دچــار
اختــاط کارکــرد شــدهایم .االن عقــای جهــان،
تیپهــای متعــدد دانشــگاه را دســتهبندی
کردهاند.نمیگویــم خــود را بــه ایــن چنــد
تیــپ شــناخته شــده محــدود کنیــم ،امــا مــا هــم
میتوانیــم تیپهــای دانشــگاهی و اســتانداردهای
خــود را داشــته باشــیم ،ولــی فعــا در ایــن مــورد
دچــار نقــص گفتمــان هســتیم .بــه همیــن دلیــل
در ســطح مدیریتــی یــا حتــی پژوهشــی بــر حســب
اینکــه فــان معــاون وزیــر یــا فــان وزیــر در
فــان دولــت ایــن گونــه تشــخیص میدهــد ،بــا
مســائل دانشــگاه برخــورد میکنیــم.

رویکرد پدرساالرانه

بــه بــاور دکتــر ماحــوزی ،مســأله دانشــگاه زمانــی
حــل میشــود کــه برنامهریــزان یعنــی کســانی
کــه دربــاره دانشــگاه از درون دانشــگاه بــه آن
فکــر میکننــد و هــم کســانی کــه تأمــل ایــن
برنامهریــزان را بایــد بــه رســمیت بشناســند،
دربــاره آن بیندیشــند .نهادهــای بیرونــی کــه بــه
شــدت بــر دانشــگاه چنبــره زدهاند باید تشــخیص
و رأی دانشــگاه را بــه رســمیت بشناســند .بعــد از
اینکــه متفکریــن در مــورد تیپهــای دانشــگاهی
بــه نتیجــه رســیدند ،قــدم بعــدی ایــن اســت کــه
نهــاد بیرونــی بــه دانشــگاهها اجــازه دهــد کــه
برنامههــای خــود را پیــاده کننــد .االن مــا بــا
یــک وزارت علــوم روبـهرو هســتیم کــه رویکــرد
پدرســاالرانه خــود را نمیخواهــد کاهــش دهــد.
البتــه مــن کلمــه را بــه وزارت علــوم تقلیــل دادم و
منظــور همــان نظــام کلــی حاکمیــت اسـت.

شناخت عمیق ماهیت بحرانها

پدیــده پــری دری،کارشــناس پژوهــش وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری هــم میگویــد:
بحرانهــای حاضــر در کشــور بــه دلیــل عــدم
برنامــه ریــزی و مدیریــت کوتــاه مــدت ،حاکــی
از آن اســت کــه شــناخت عمیــق از ماهیــت
بحرانهــا صــورت نمیگیــرد و تصمیمــات

گفت و گو
ً
عمدتــا بــرای رفــع نیازهــای موقــت جامعه اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه بــروز یــک بیمــاری در
بــدن انســان یــک شــبه رخ نمیدهــد ،بلکــه
عالئــم آن ،از پیشتــر مشــخص شــده اســت.
بــرای مثــال افزایــش تعــداد فــارغ التحصیــان از
دهــه  ۶۰آغــاز شــده اســت ،امــا بــه دلیــل عــدم
ســاماندهی رشــتههای دانشــگاهی ،عــدم کنتــرل
میــزان جــذب متقاضیــان تحصیــات عالــی،
عــدم ناتوانــی در هدایــت دانشــجویان بــه ســمت
تخصصهــای موردنیــاز کشــور ،عــدم عطــش
زدایــی اخــذ مــدرک دانشــگاهی و جزیــرهای
عمــل کــردن دانشــگاهها بــدون توجــه بــه نیــاز
بــازار ،وضعیــت موجــود بــه بحــران تبدیــل شــده
اســت .نخســتین گام کــه البتــه مســتلزم تامیــن
زیرســاختهای الزم اســت ،پیونــد دانشــگاه و
اقتصــاد اســت .تــا زمانــی کــه رشــد اقتصــادی
در کشــور رخ ندهــد ،مشــکل بیــکاری و ســایر
مســائل اجتماعــی رفــع نخواهــد شــد .بنابرایــن
بــا افزایــش شــرکتهای دانــش بنیــان از طریــق
پارکهــای علــم و فنــاوری و تخصیــص بودجــه
الزم جهــت تاســیس شــرکتهای نوپــا میتــوان
زمینــه کارآفرینــی بیشــتر را فراهــم کــرد .از طرف
دیگــر تربیــت نیــروی متخصــص دانشــگاهی
کــه ســازگار بــا نیــاز بــازار باشــد ،ضــرورت
بازنگــری سیســتم ســنجش و پذیــرش دانشــجو
و همچنیــن حــذف واحدهــای درســی زائــد و
افزایــش واحدهــای کاربــردی و عملــی را در
دانشــگاهها نشــان میدهــد .میتــوان گفــت،
بــرای یــک دوره بلندمــدت ،اولویــت پذیــرش
دانشــجویان در رشــتههای دانشــگاهی بایــد
براســاس نیازهــای بــازار باشــد و ســایر رشــتهها
بــا در نظــر گرفتــن عواقبــی ماننــد عــدم امنیــت
شــغلی توســط افــراد میتواننــد انتخــاب شــوند.
بــه عــاوه اینکــه رونــق کســب و کار مجــازی
یــا کاهــش ســن بازنشســتگی در کشــور نیــز بــه
عنـوان راهکارهــای کوتــاه مــدت مطــرح هســتند.
ایــن جامعــه شــناس تاکیــد میکنــد :توســعه
یــک کشــور تنهــا بــه اکتســاب و نــوآوری وابســته
نیســت .انباشــت و نگهداشــت دســتاوردها هــم
ضــروری اســت .متاســفانه ایــران یــک جامعــه
کوتــاه مــدت اســت کــه حتــی مهمتریــن
تغییــرات سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی در
آن عمــر طوالنــی نداشــته اســت .از نظــر مــن
مهمتریــن مانــع توســعه ایــران ،عــدم توســعه تفکــر
و اندیشــه اســت و بــه همیــن دلیــل سیاســتگذاران
و برنامــه ریــزان ،عمیــق نمیاندیشــند .در
نتیجــه تصمیمــات اثرگــذار بلندمــدت نخواهنــد

داشــت .بــرای مثــال در یــک دوره مجوزهــای
بــی رویــه و بیاســاس بــرای تاســیس مراکــز
آموزشــی داده میشــود ،در دوره بعــد بــا در
نظــر گرفتــن آســیبهای وارد شــده بــه کشــور،
تصمیــم جدیــدی در تناقــض بــا تصمیــم قبلــی
اتخــاذ میشــود .در ســال  ۱۳۹۰مجــوز ظهــور
پردیسهــای خودگــردان داده میشــود و در
ســال  ۱۳۹۶آســیبها و نارضایتــی دانشــجویان
بــه قــدری افزایــش مییابــد کــه انحــال ایــن
مراکــز در دســتور بررســی قــرار میگیــرد .هیــات
دولــت بــرای حل مشــکالت بیکاری دانشــجویان
راهکارهــای ســطحی اتخــاذ کــرده کــه نشــانگر
ناکارآمــد بــودن دولــت اســت .مثــا «طــرح
کارورزی دانــش آموختــگان دانشــگاهی» در
ســال  ۱۳۹۵بــه دلیــل اعتراضــات گســترده فــارغ
التحصیــان بیــکار در ســال  ۱۳۹۶بــه حالــت
معلــق در آمــد ،چــرا کــه مشــکل بیــکاری را
در عــدم مهــارت دانشــجویان دیــده بــود ،در
حالیکــه حــل «مشــکل تولیــد» در کشــور
بایــد در دســتور کار قــرار میگرفــت یــا در
ســال  ۱۳۹۳دســتور حــذف رشــتههای نامرتبــط
بــا بــازارکار اعــامشــد ،امــا پــس از گذشــت ۴
ســال هنــوز بــه مرحلــه عملیاتــی نرســیده اس ـت.

حداقل گوشهای شنوا

دکتــر ماحــوزی در انتهــا و در ســخنانی
امیــدوار کننــده میگویــد :البتــه خوشــبختانه
از میــان ایــن کلیــت خفتــه دانشــگاهی ،یــک
بارقههایــی مثــل پژوهشــکده مــا وجــود دارد و
خوشــبختانه در ســاختار کالن حاکمیــت هــم
گوشهایــی در ســطح حداقلــی بــرای شــنیدن
ایــن حرفهــا پیــدا میشــود .حرفهایــی
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کــه نشــان میدهــد دانشــگاه دارد بــه خــودش
میاندیشــد .گروههــای علومانســانی در
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای خــوب ایــن کار
را انجــام میدهنــد و جــای امیــدواری اســت.
خوشــبختانه دانشــگاه کــه بایــد اتــاق فکــر
کشــور باشــد ،دارد بــه خــودش میاندیشــد کــه
مــن کیســتم و چــرا بایــد باشــم؟ میاندیشــد کــه
چهطــور در تاریــخ هــزاران ســاله ایــن ســرزمین،
مــردم طــی همــه جنگهــا و خشکســالیها
خــود را حفــظ کردهانــد و اآلن مــا در مواجــه
بــا مســائل چگونــه میتوانیــم خــود را حفــظ
کنیــم؟ بایــد دوبــاره مســأله بقــاء و ایــران اهمیــت
محــوری پیــدا کنــد .دانشــگاه بایــد باشــد تــا
ایــران باشــد .یــک نهــاد اجرایــی بایــد قــوه تفکــر
داشــته باشــد و ایــن قــوه تفکــر ،دانشــگاه اســت.
ایــن علومانســانی اســت کــه بایــد بیندیشــد کــه
همیــن دانشــگاهی کــه همچنــان «کارمنــد»
تربیــت میکنــد بایــد چگونــه کار کنــد تــا
ایــن کارمنــد ســبب ارتقــاء وزارتخانــه متبوعــش
شــود .بایــد ایــران بــه خــودش بیندیشــد و ایــن
دانشــگاه اســت کــه بایــد اندیشــه کنــد .در
کنــار آن الزم اســت حــوزه هــم وارد اندیشــه و
کنشــگری اجتماعــی شــود .اگــر میخواهیــم
بمانیــم ،همــه بایــد بیندیشــیم .نمیتـوان نشســت
و دیــد کــه محیــط زیســت ،آب ،خــاک ،هویت
و فرهنــگ از دســت مــیرود.

گفت و گو
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ّ
محمد حسینیمقدم
در گفت وگو با

بینالمللیشدن دانشگاه و نیاز به عزمی راسخ

ّ
محمد حسینیمقدم
نویســنده کتــاب «دانشــگاه ایرانــی در
ســپهر بینالمللــی» معتقــد اســت :اراده
ای بــرای بیــن المللــی شــدن دانشــگاه
در کشــور وجــود نــدارد .دانشــگاه هــا بــه
نظــام یکســان تــن داده انــد و ضرورتــی
بــرای ابتــکار و نــوآوری نمــی بیننــد .

محمــد حســینی مقــدم عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم و تحقیقــات بــا اشــاره بــه اینکــه
در نــگارش کتــاب «دانشــگاه ایرانــی در
ســپهر بینالمللــی» از دســتاوردهای یــک دهــه
سیاســتپژوهی و تجربــه اجرایــی محقــق در
حــوزه آمــوزش عالــی بهــره بــرداری شــده ،در
ادامــه مطــرح کــرد :تجربــه اجرایــی در اداره
امــور بینالملــل ،جــذب دانشــجویان غیرایرانــی
و آمــوزش زبــان فارســی بــه غیــر فارســی زبانــان

بــرای بنــده روشــنگر آن اســت کــه یکــی از
الزامــات جهــان شــمول توســعه آمــوزش عالــی
بــرای رســیدن بــه موقعیــت مناســب بیــن المللــی
دانشــگاه بینالمللیشــدن اســت.
وی افــزود :تــاش صــورت گرفتــه در اثــر
مذکــور معطــوف بــه آن بــوده کــه بــه ایــن
پرســش پاســخ داده شــود کــه چگونــه مــی تـوان
دانشــگاه بیــن المللــی داشــت؟ بــرای پاســخ بــه
ایــن ســوال تــاش شــد تــا بیــن المللــی شــدن
و یــا نشــدن بــه مثابــۀ فراینــد مشــخص شــود.
ً
دانشــگاه بیــن المللــی الزامــا محــدود بــه ارائــه
آموزشهــا بــه زبــان انگلیســی و یــا حضــور
دانشــجویان خارجــی نمیشــود .مــا بــرای
رســیدن بــه جــواب ایــن پرســش مقایســهای
تطبیقــی در رویکردهــا ،راهبردهــا و دســتاوردهای
ایــن حــوزه در ایــران ،خاورمیانــه و جنــوب غــرب
آســیا و ســایر کشــورهای منتخــب انجــام دادیــم
و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم بــرای تحقــق ایــن

موضــوع بــه شــرحی در ســند چشــم انــداز کشــور
تصویرپــردازی شــده برســیم بایــد الزامــات و
برنامــه هایــی را رعایــت کنیــم کــه همانطــور کــه
اشــاره شــد برخــی از آنهــا جهانشــمول بــوده و
غیرقابــل اجتنــاب هســتند و برخــی ملــی ،محلــی
و اقتضائــی هســتند.
بیــن المللــی شــدن آمــوزش عالــی دارای
ویژگــی هــای جهــان شــمول اســت و یکــی از
مهــم تریــن آنهــا ایجــاد فضــای بیــن فرهنگــی و
بیــن المللــی در دانشــگاه و پژوهشــگاه اســت.

حســینی مقــدم اضافــه کــرد :ایــن برنامــه هــا
در طیفــی از ســاختارهای ملمــوس و عینــی و
غیرملمــوس قابــل دســته بنــدی هســتند .بــرای
رســیدن بــه جایــگاه برتــر در آمــوزش عالــی بایــد
زیرســاخت هــای رفاهــی ،آموزشــی و پژوهشــی
بــه عنــوان وجــوه ملمــوس و زیرســاختهای
فرهنگــی بــه عنـوان وجــوه ناملمــوس را گســترش

گفت و گو
دهیــم .اجــازه دهیــد مثالــی مطــرح تــا مصــداق
زیرســاختهای گفتــه شــده مشــخص شــود.
بــرای نمونــه درنظــر گرفتــن ذائقــه دانشــجویان
خارجــی بــرای غــذا بــه عنــوان یکــی از
جلوههــای زیرســاخت هــای رفاهــی و تعامــل
عــادی کارکنــان علمــی ،پشــتیبانی و دانشــجویان
بــا افــراد دارای ملیتهــا ،ادیــان و نژادهــای
متفــاوت جلــوهای از زیرســاختهای فرهنگــی
اســت.
وی تصریــح کــرد :شــکل گیــری زیرســاخت
هــای فرهنگــی بیــن المللــی شــدن آمــوزش عالــی
نیــاز بــه برنامــه و تمریــن دارد تــا تفاوتــی در نــوع
نــگاه مــا بــا دانشــجویان و محققــان غیــر ایرانــی
وجــود نداشــته باشــد و ایــن موضــوع در کتــاب
«دانشــگاه ایرانــی در ســپهر بیــن المللــی» بــه
شــکل خــاص مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای بیــن المللــی
شــدن آمــوزش عالــی گفــت :بیــن المللــی شــدن
آمــوزش عالــی دارای ویژگــی هــای جهــان
شــمول اســت و یکــی از مهــم تریــن آنهــا ایجــاد
فضــای بیــن فرهنگــی و بیــن المللــی در دانشــگاه
و پژوهشــگاه اســت بــه طــوری کــه دانشــجویان
محققــی کــه از کشــورهای دیگــر بــه ایــران بــرای
تحصیــل یــا پژوهــش مــی آینــد بتواننــد حیــات
اجتماعــی مطلــوب خــود را داشــته باشــند همــان
طــور کــه مــا انتظــار داریــم دانشــجوی ایرانــی
در ســایر کشــورها نیــز بتوانــد ســبک زندگــی و
حیــات اجتماعــی خــود را داشــته باشــد .بنابرایــن
بایــد بــه تفــاوت هــا احتــرام بگذاریــم.
ایــن نویســنده افــزود :دوم اینکــه دانشــگاه
دارای کارکــرد آموزشــی ،پژوهشــی ،فناورانــه و
مشــاوره ای اســت .دانشــگاه بــرای دســتیابی بــه
موقعیــت برتــر ملــی و بینالمللــی بایــد بتوانــد
در ایــن کارکردهــا بــه شــکل بیــن المللــی عمــل
کنــد .بــرای مثــال مــا در کشــور بــا بحرانهــای
زیســت محیطــی متفاوتــی رو بــه رو هســتیم
کــه در بســیاری از آنهــا بــا کشــورهای همســایه
مشــترک هســتیم و مــی توانیــم در چنیــن
موضوعاتــی بــا دانشــگاهها یــا مراکــز تحقیقاتــی
ایــن کشــورها برنامههــای آموزشــی و پژوهشــی
متنوعــی تعریــف و اجــرا کنیــم و از دســتاوردهای
چنیــن برنامههایــی در ســطح ملــی ،منطقــهای و
بینالمللــی بهرهبــرداری کنیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن س ـوال کــه آیــا مــا دارای
دانشــگاه بیــن المللــی در کشــور هســتیم گفــت:
بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام گرفتــه بــه زعــم
بنــده دانشــگاه بیــن المللــی در داخــل کشــور

وجــود نــدارد کــه توانســته باشــد کارکردهــای
آموزشــی ،پژوهشــی و فناورانــه را بــا ماهیــت
بینالمللــی و بینفرهنگــی تعریــف شــده باشــد.
وی در ادامــه تأ کیــد کــرد :ایــن موضــوع نافــی
تجربههــای ارزشــمند افــراد حقیقــی یــا حقوقــی
داخــل و خــارج از کشــور بــرای تحقــق برخــی
دســتاوردهای علمــی و فناورانــه بینالمللــی
نیســت امــا ایــن دســتاوردهای فــردی بــه جریــان
اصلــی در کشــور تبدیــل نشــده اســت.
پروتــکل هــای پیــش برنــده مــراودات بیــن
المللــی در دانشــگاه مــا شــکل نگرفتــه اســت.
دلیــل آن هــم روشــن اســت زیــرا وقتــی
دانشــگاه در فضــای رقابــت نباشــد تالشــی
بــرای گســترش ارتباطــات و مــراودات جدیــد
در داخــل و خــارج کشــور انجــام نمیدهــد.

حســینی مقــدم در بررســی چرایــی کنــدی
آهنــگ بینالمللیشــدن آمــوزش عالــی در
کشــور گفــت :معتقــدم اراده ای بــرای بیــن
المللــی شــدن دانشــگاه در نظــام حکمرانــی علــم
و فنــاوری شــکل نگرفتــه اســت .دلیــل اهمیــت
ایــن موضــوع نیــز ریشــه در نظــام تاریخــی توزیــع
قــدرت و ثــروت در کشــور دارد بــه ایــن معنــی
کــه فراینــد سیاســتگذاری و اجــرای امــور
حرکتــی از بــاال بــه پاییــن اســت و از ایــن رو
اراده نظــام سیاســی نقــش تعییــنکننــدهای در
ایــن مســیر دارد .در نبــود چنیــن ارادهای بایــد
تصریــح کــرد کــه دانشــگاه هــای مــا ضرورتــی
بــرای ابتــکار و نــوآوری نمــی بیننــد؛ بــه عبــارت
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روشــن تــر دانشــگاه هــای مــا بــا یکدیگــر در
رقابــت نیســتند و عمــوم دانشــگاههای تــراز اول
کشــور همچنــان بــه درآمدهــای دولتــی وابســتگی
حیاتــی دارنــد.
حســینی مقــدم ادامــه داد :بــه تبــع مســائل گفتــه
شــده پروتــکل هــای پیــش برنــده مــراودات بیــن
المللــی در دانشــگاه مــا شــکل نگرفتــه اســت.
دلیــل آن هــم روشــن اســت زیــرا وقتــی دانشــگاه
در فضــای رقابــت نباشــد تالشــی بــرای گســترش
ارتباطــات و مــراودات جدیــد در داخــل و خــارج
کشــور انجــام نمیدهــد.
حســینی مقــدم در ادامــه بیــان کــرد :تجربــه بیــان
گــر آن اســت کــه هــر گاه حکمرانــی کشــور
اراده کــرده تــا موضوعــی در تــراز بینالمللــی
مطــرح شــود موفــق شــده اســت .مثــا بــرای
وضعیــت فوتبــال یــا والیبــال کشــور عزمــی ملــی
بــرای مطــرح شــدن در تــراز جهانــی و بینالمللــی
صــورت گرفتــه اســت .در باشــگاههای داخلــی
بازیکنــان غیرایرانــی بــه راحتــی جــذب میشــوند
و بازیکنــان ایرانــی بــه راحتــی در باشــگاههای
غیرایرانــی مشــغول بــه بــازی میشــوند .در تیــم
ملــی مربــی غیرایرانــی جــذب میشــود و کار
هدایــت تیــم ملــی را مطابــق میــل و ســلیقه خــود
پیــش میبــرد.
وی ادامــه داد :مــا چنیــن عــزم و ارادهای را در
نظــام آمــوزش عالــی کشــور نمیبینیــم .ایــن
موضــوع دالیــل متفــاوت دارد کــه تــاش شــده
در کتــاب دانشــگاه ایرانــی در ســپهر بینالمللــی
برخــی از آنهــا از منظــر آیندهاندیشــی بررســی
شــود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه ویژگــی کتــاب
دانشــگاه ایرانــی در ســپهر بیــن المللــی گفــت:
در ایــن کتــاب بــا اســتفاده از دادههــای قابــل
دســترس در ســطح ملــی و میــز تجربــه زیســته
محقــق ،وضعیــت بیــن المللــی شــدن آمــوزش
عالــی بررســی شــده اســت ضمــن اینکــه در ایــن
کتــاب شــاید بــرای اولیــن بــار بــا رویکــرد میــان
رشــته ای آینــده پژوهــی موضــوع بیــن المللــی
شــدن آمــوزش عالــی بــه عنـوان یکــی از نیروهای
پیشــران شــکل دهنــده بــه آینــده دانشــگاه توجــه
شــده اســت و تــاش شــده ابتــکار و نــوآوری
عمــل در آثــار مرتبــط بــا آمــوزش عالــی مطــرح
شــود.

اخبار پژوهشکده

حضور قانعیراد در حوزه عمومی و اثرگذاریش در
جامعهشناسی کشور مثالزدنی بود
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی در نشســت کارنامــه علمــی
دکتــر محمــد امیــن قانعــی راد کــه در پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد
گفــت :بــه قــول نیمــا یــاد بعضــی نفــرات روشــنم
ً
مـیدارد ،قوتــم مــی بخشــد .قطعــا یــاد دکتــر قانعــی
راد اینگونــه اســت .ســخن از دکتــر قانعــی راد رزق
روح ماســت .یکــی از ویژگیهــای علــم اســتمرار
آن اســت و ایــن ویژگــی عالــم هــم هســت .هــر
چنــد قانعــی راد در بیــن مــا نیســت ،امــا در بیــن
ماســت بــه دلیــل اینکــه آثــارش وجــود و اســتمرار
دارد و خوشــحالیم از اینکــه اندیشــمندی ماننــد
قانعــی راد در جامعــه مــا در زمــان حیــات مــا بــود
و بــا او همنفــس بودیــم و از او یــاد میگرفتیــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آثــار دکتــر قانعــی راد
افــزود :قانعــی راد شــخصیتی چنــد ســاحتی بــوده
و هســت .ســاحت جامعهشــناس آمــوزش عالــی،
علــم و فنــاوری و همزمــان جامعهشــناس حــوزه
عمومــی ،او علــم را بــرای جامعــه میخواســت.
ایــن دو ســاحت دو ســاحتی اســت کــه بایــد
همزمــان بــا هــم طــرح شــود و نبایــد غفلــت از یکــی
صــورت گیــرد.
میرزایــی یــادآور شــد :حضــور دکتــر قانعــی راد در
حــوزه عمومــی و اثرگــذاری او در جامعهشناســی
کشــور و انجمــن جامعهشناســی مثــال زدنــی بــود.
وظیفــه جامعهشــناس هــم ایــن اســت کــه هــم در
خدمــت جامعــه و حــوزه عمومــی باشــد و هــم در
خدمــت حــوزه علمــی کــه بــه آن تعلــق دارد.
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی

و اجتماعــی وزارت علــوم :کتــاب پیمایــش علــم
و جامعــه جــزء نمونههــای بســیار خــوب بــرای
کارهــای پیمایشــی اســت .ایــن کتــاب اثــری
بســیار خــوب در بررســی تجربــه جهانــی و اجــرای
نســخه ایرانــی در بحــث علــم و جامعــه و بــه تعبیــر
دقیقتــر جامعــه و علــم اســت .دغدغــه ایــن اثــر
بحــث گرایــش بــه علــم و درکــی اســت کــه از علــم
در جامعــه وجــود دارد .جامعهشناســی علــم بیــش
از اینکــه رابطــه علــم و جامعــه را در نظــر داشــته
باشــد ،رابطــه جامعــه و علــم و تاثیــری کــه جامعــه
بــر علــم میگــذارد ،را در نظــر دارد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت:
بنابرایــن آنچــه در ایــن اثــر مــورد بررســی قــرار گرفته
بــه ایــن برمیگــردد کــه جامعــه چــه تصــوری از
ً
علــم دارد؟ چگونــه بــا علــم مواجــه اســت و اساســا
چــه درکــی از علــم دارد؟ همچنیــن چــه علمــی را
فایدهمنــد میدانــد و مســائل را چگونــه میبینــد؟
چــه پیشــنهاداتی دربــاره سیاســتگذاری و سیاســت
علــم و فنــاوری دارد؟
وی در ادامــه افــزود :تجربــه جهانــی در ایــن
حــوزه بــر ســر ایــن اســت کــه جامعــه در بــاب
ً
اینکــه مثــا حتــی الزم اســت کــه مــا در علــوم
پایــه ســرمایهگذاری بیشــتری کنیــم یــا نــه؟ نــگاه
خــودش را دارد .یکــی از اصلیتریــن منابعــی کــه
سیاســتگذاران علــم و فنــاوری بایــد بــه آن توجــه
ً
کننــد قطعــا جامعــه اســت و آنچــه کــه در کتــاب
علــم و جامعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،بررســی
ایــن تجربــه جهانــی اســت و یــک نســخه ایرانــی
یــا یــک پیمایــش ایرانــی را کــه پــس از تدویــن
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پرسشــنامه بومــی پــس از مصاحبــه اکتشــافی بــا ۲۳
صاحبنظــر در ایــن زمینــه انجــام داده ،صــورت
داده اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
بــا اشــاره بــه اینکــه کار دکتــر قانعــی راد از ایــن
نظــر یــک پیمایــش اســت کــه بایــد مــورد توجــه
و الگوگیــری قــرار بگیــرد افــزود :ایــن کتــاب را
میتـوان بــه عنـوان یــک کتــاب آموزشــی در حــوزه
مربوطــه ذکــر کــرد .در ایــن کتــاب تــاش شــده
اســت کــه نســبتی میــان جامعــه و علــم برقــرار کنــد
و سیاســتگذاران را بــه ایــن مســئله متوجــه کنــد و آن
را بــه عن ـوان یــک ســنت علمــی پایهگــذاری کنــد
کــه از ایــن حیــث کار دکتــر قانعــی راد از کارهــای
کــم نظیــر اســت.
میرزایــی یــادآور شــد :یکــی از ویژگیهــای
دکتــر قانعــی راد ســختگیری او بــود .درواقــع
آن ســختگیری کــه در اظهارنظــر ایشــان شــروع
میشــد در کارهــای ایشــان هــم وجــود دارد و
ایشــان بــه خــودش هــم ســخت میگرفــت .دکتــر
قانعــی راد کارهــای پــر و پیمانــی دارد کــه ایــن
کتــاب یکــی از ایــن آثــار اســت .درواقــع ایــن
کار ،کاری اســت کــه جامعیــت دارد و همچنیــن
شاخصســازیهای دقیقــی دارد.
وی در ادامــه گفــت :آنچــه کــه در ماحصــل ایــن
اثــر میتـوان اشــاره کــرد ،ایــن اســت کــه براســاس
یافتههــای ایــن پیمایــش درک عمومــی از علــم و
فنــاوری و ارتباطــات اجتماعــی علــم و ارزیابــی در
حــوزه سیاســت علــم و فنــاوری در کشــور ،وضــع
متوســط و متوســط رو بــه پائیــن داریــم و ایــن یکــی
از مســائلی اســت کــه در بــاب درگیــر کــردن بیشــتر
جامعــه بــا علــم یــا بــه تعبیــری در بــاب ترویــج علــم
بایــد بیــش از پیــش روی آن کار کنیــم.
وی افــزود :در کار قانعــی راد خیلــی دادههــا
را میتــوان دیــد کــه براســاس آن میتــوان
سیاســتگذاریهایی را انجــام داد و درواقــع ایــن
کار پیشنیــاز در بــاب سیاســتگذاری اســت کــه در
ایــن قســمت جــای خالــی اســتفاده از ایــن یافتههــا
درسیاســتگذاریها دیــده میشــود.
میرزایــی در پایــان از برگــزاری همایــش یادمــان دکتر
قانعــی راد خبــر داد و گفــت :پژوهشــکده مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در نظــر دارد بــا
همــکاری موسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی و مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور
همایشــی را در حــوزه مطالعــات آمــوزش عالــی و
علــم و فنــاوری یادمــان آقــای دکتــر قانعــی راد در
آینــده نــه چنــدان دور برگــزار کنــد.

اخبار پژوهشکده
با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
به نام «دکتر قانعی راد» نامگذاری شد

عصــر شــنبه  ۳۰تیرمــاه ،نشســت قدردانــی از
مقــام علمــی دکتــر محمــد امیــن قانعــی راد بــا
حضــور ،دکتــر غالمرضــا غفــاری ،معــاون فرهنگــی
و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
دکتــر هــادی خانیکــی اســتاد دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی ،دکتــر حســین میرزایــی رئیــس
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
و خانــواده مرحــوم دکتــر قانعــیراد در ســالن
اجتماعــات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی برگــزار شــد.

دکتــر حســین میرزایــی ضمــن خیــر مقــدم بــه
خانـواده مرحــوم قانعـیراد و گرامیداشــت یــاد دکتــر
قانعــیراد ،عضــو شــورای پژوهشــکده در اولیــن
جلســه ایــن شــورا پــس از فــوت آن مرحــوم ،اظهــار
امیــدواری کــرد اعضــاء هیئــت علمــی پژوهشــکده
همــواره نصایــح و راهنماییهــای آن مرحــوم
را مــورد توجــه قــرار دهنــد .وی بــه خاطــرات
حضــور دکتــر قانعــیراد در جلســات علمــی و
حضــور مؤثــر و علمــی آن مرحــوم اشــاره کردنــد و
خاطرنشــان ســاختند دکتــر قانعـیراد علیرغــم تحمــل
ســختیهای بیمــاری ،هیــچگاه جمــع مــا را از
وجــود علمــی خــود محــروم نســاختند و هم ـواره در
جلســات حضــور مییافتنــد.
دکتــر میرزایــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دکتــر قانعــی
راد عضــو خانــواده پژوهشــکده بودنــد و مــا هــم
خودمــان را جــزء خانـواده دکتــر قانعـیراد میدانیــم
یــادآور شــد :ایشــان از ابتــدا عضــو هیئــت امنــای
پژوهشــکده و همچنیــن عضــو گــروه مطالعــات

اجتماعــی پژوهشــکده بودنــد و در تأســیس ایــن
پژوهشــکده بــه همــراه دکتــر خانیکــی و دیگــران
حضــور مؤثــر داشــتند .حضــور مســتمر در جلســات
مختلــف پژوهشــکده و جشــنواره فارابــی نیــز بخــش
دیگــری از همکاریهــای آن مرحــوم بــا پژوهشــکده
بــود.
دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز
در ایــن نشســت بــه بــرکات علمــی حضــور مرحــوم
قانع ـیراد در جلســات علمــی اشــاره کــرد .بهگفتــه
وی ،امــروز وظیفــه ماســت کــه آثــار و میــراث دکتــر
را پــاس بداریــم.
دکتــر هــادی خانیکــی اســتاد دانشــگاه عالمــه
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طباطبایــی دیگــر ســخنران ایــن نشســت نیــز بــا
اشــاره بــه نقــل قولــی از فوکــو در زمانــی کــه بــه
ایــران میآیــد گفــت :فوکــو تعبیــر درســتی بــرای
دکتــر شــریعتی دارد کــه از آن بــه غایــب همیشــگی
یــاد میکنــد؛ کســی کــه نبــود امــا هــر جایــی کــه
میرفتــم اثــر او را میدیــدم و او دکتــر شــریعتی بــود.
دکتــر قانعــی راد هــم بــرای مــن و اکثــر دوســتانی که
در اینجــا هســتند چنیــن موقعیتــی دارد .حداقــل در
آنجایــی کــه مــا هســتیم و زندگــی میکنیــم غایــب
همیشــه دیدنــی مــا اســت .بــه واقــع هرچنــد او
نیســت ،امــا جایــی نیســت کــه او نباشــد و ایــن فقــط
یــک بیــان احساســی نیســت ،بلکــه یــک روایــت از
اثرگــذاری کســی اســت کــه بــه نظــرم ناتمــام هــم
نمــرد .یعنــی بــه ویــژه در دوران بیماریــش بــا تمــام
ظرفیــت کار کــرد و اثرگــذار شــد.
وی افــزود :ایــن پژوهشــکده کــه بــه تعبیــر دکتــر
فراســتخواه اکنــون یــک نهــاد بالنــده شــده اســت
و میتــوان بــه آن بالیــد ،نتیجــه افــرادی اســت
کــه در آن کار کــرده و میکننــد .ایــن ســرمایهای
ً
اســت کــه نبایــد آن را دســت کــم گرفــت .قطعــا
همدلیهــا ،دوســتیها و ســامت روابــط اداری در
ایــن بالندگــی مؤثــر اســت.
بهگفتــه وی ،روی آوردن مــا بــه دکتــر قانعــی راد
یــک روآوردن طبیعــی و ارگانیــک اســت ،زیــرا
ایشــان از زمــره اولیــن افــرادی بودنــد کــه عضویــت
در هیــأت امنــاء ایــن پژوهشــکده را پذیرفتنــد .دکتــر
ی اینجــا حضــور
قانع ـیراد در آجــر بــه آجــر معنــو 
داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه رســالت علــم افــزود :کار علــم،
ســامان و شــکل علمــی دادن بــه امــوری اســت کــه
در عالــم واقــع موجودنــد .اینکــه ایــن پژوهشــکده
بــرای یکــی از مؤسســان و همراهــان خــود
نکوداشــتی گذاشــته و میخواهــد نــام وی در اینجــا

اخبار پژوهشکده
زنــده بمانــد کاری شایســته اســت و کاری اســت
کــه در آن هیــچ تبلیغــی نیســت و در آن بــه هیــچ
کــس امتیــازی داده نمیشــود؛ هــر چنــد کــه دکتــر
ً
قانعــیراد شــخصا نیــازی بــه ایــن امتیــاز دادنهــا
نداشــت .خــود ایــن گرامیداشــت نشــان دهنــده
ســامت رشــد پژوهشــکده اســت.
دکتــر حســین ابراهیمآبــادی دیگــر ســخنران ایــن
نشســت نیــز در ادامــه بــه نقــش دکتــر میرزایــی در
احســاس تعلــق بیشــتر دکتــر قانعــیراد بــه نظــام
علمــی ایــران و احســاس خوشــایند آن مرحــوم
بــه پژوهشــکده بهعنــوان داشــتن یــاری صــادق و
وفــادار ،و حتــی خانــه اول آن مرحــوم اشــاره کردند.
وی همچنیــن بــه تصمیمهایــی مبنیبــر انتقــال
دکتــر قانع ـیراد بــه پژوهشــکده در لحظــه تأســیس
نیــز اشــاره داشــت و گفــت :آن مرحــوم بهمنظــور
تقویــت بنیــه علمــی ایــن نهــاد نوپــا ،از هیــچ کمکــی
دریــغ نداشــتند.
بــه گفتــه وی ،دکتــر قانع ـیراد بــه حــوزه مطالعــات
اجتماعــی و فرهنگــی علــم و فنــاوری تعلــق داشــتند
و در ایــن راه آثــار متعــددی را تألیــف کردنــد کــه
پژوهشــکده بخــش زیــادی از آن آثــار را منتشــر کرده
اســت تــا آن حــد کــه هیــچ پژوهشــگر عالقهمنــدی
بــه ایــن حــوزه نمیتوانــد مدعــی ایــن حــوزه باشــد
مگــر آنکــه آثــار آن مرحــوم را مطالعــه کــرده باشــد.
دکتــر جــال درخشــه عضــو شــورای پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در ادامــه ایــن
نشســت گفــت :تجلیــل از دکتــر قانعــی راد تجلیــل
از دانــش اســت .آن مرحــوم در شـواری پژوهشــکده
مصــداق بــارز اخــاق علمــی و اخــاق حرفــهای
و شــجاعت بودنــد و ایــن خــود الگویــی بــرای مــا
دانشــگاهیان اســت.
عزیــز قانعــیراد فرزنــد دکتــر قانعــیراد در ادامــه
ایــن نشســت ضمــن ابــراز خرســندی و تشــکر از
مدیــران پژوهشــکده در برگــزاری ایــن نشســت و
گرامیداشــت مقــام علمــی دکتــر قانع ـیراد گفــت:
بســیار خوشــحالم کــه در کنــار دوســتانی هســتم کــه
پــدرم روزهــای زیــادی را بــا آنهــا گذرانــده اســت.
بهگفتــه وی ،تــا جایــی کــه یــاد دارم در ایــن اواخــر
ً
پــدرم هرچنــد گاهــا بهدلیــل بیمــاری بــه مرکــز
نمیرفــت امــا برنامههــای پژوهشــکده را بــا دقــت
زمانــی تمــام دنبــال میکــرد .او اینجــا را دوســت
میداشــت.
در ادمــه ایــن نشســت ســالن اجتماعــات پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــه نــام «ســالن
دکتــر قانعــیراد» نامگــذاری و تابلــوی آن نصــب
شــد.
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ضرورت توسعه فرهنگ گفتوگو در جامعه
جبــار رحمانــی عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری در نشســت جامعــه ،شــهر ،گفتگــو
یادبــود مرحــوم دکتــر ســید محمدامیــن قانعــی راد در
ً
فرهنگســرای کــودک و آینــده مشــهد گفــت :اخیــرا
موضــوع گفتگــو در جامعــه پررنــگ شــده اســت و
یــک گفتمــان در بــاب گفتگــو بازشــده و در اکثــر
گفتگوهــا ســه موضــوع را میبینیــم.
وی افــزود :نکتــه اول اینکــه در ســطح جامعــه گفتگــو
نیســت و فاقــد فرهنــگ گفتگــو هســتیم .گفتگــو راه
نجــات اســت و کمتــر بــه آن میپردازیــم .چــون
در جامعــه گفتگــو نداریــم دچــار تنــش و خشــونت
ً
میشــویم در گفتگــو معنــا تولیــد میشــود و مــا عمــا
بهواســطه گفتگــو ،خودمــان را از ســایر حیوانــات
تفکیــک میکنیــم .مهمتریــن موضــوع اینکــه مــا
خودمــان را تافتــه جــدا بافتــه از ســایر شــهرها و مجاورین
ندانیــم ،نبایــد ادعــای انحصــار داشــته باشــیم.
رحمانــی در ادامــه گفــت :نکتــه دوم اینکــه مــا حــدود
دیگــری را بپذیریــم ،حتــی ایــن حــدود میتوانــد جهــان
دیگــری باشــد .پذیــرش دیگــری ًمقدمــه گفتگوســت
قواعــد خیلــی ســاده اســت .اصــوال انســان بــه انســان
دیگــری تبدیــل و از حیــز انتفــاع ســاقط میشــود،
ً
معمــوال بــا دیگریســازی میانــه خوبــی نداریــم.
وی یــادآور شــد :نکتــه ســوم اینکــه فضــای جامعــه
بایــد دمکراتیــک باشــد ،و انســانها حــق حضورداشــته
باشــند .نظــام سلســله مراتبــی ارزش شــناختی باشــد،
تمایــز هســتی شــناختی ،تبــار پــاک میهــن ،ســاله پــاک
هــای قــدرت باعــث میشــود ،دیگــران
و عضــو گروه ً
را نپذیریــم .اصــوال گفتگــو بــه معنــای تعامــل اســت
کــه خلــق گفتــار میشــود .وقتــی معنــا پیــش میآیــد
گفتگویــی انجــام نمیشــود.
عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی

اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
یــادآور شــد :زندگــی مــا همیشــه بهگون ـهای اســت
کــه میخواهیــم طــرف مقابــل را اســقاط و ســر
جایــش بنشــانیم .در شــرایط گفتگــو میتوانیــم بــه
توســعه وجــودی خودمــان و دیگــران بپردازیــم.
وی تصریــح کــرد :مرحــوم دکتــر قانعــی راد در
همیــن زمینــه میگویــد ،مــا از قــرن اول و دوم شــاهد
شــکوفایی اســام هســتیم ایــن شــکوفایی بایــد جریــان
اجتماعــی و ســبک زندگــی خالقــی را بــرای مــا ایجــاد
کنــد .او ایــده خــود را در ســه محــور بیــان میکنــد.
محــور اول اصــل تســاوی اســت ،همــه انســانها
مســاوی و مخلــوق خداونــد هســتند .اصــل دوم اصــل
تعلــق اســت ،همــه انســانها بهجایــی تعلــق دارنــد
و اصــل ســوم اصــل تعــارف اســت همــه انســانها
بایــد همدیگــر را بشناســند .در ایــن منطــق بــود کــه
ابوریحــان بــه هنــد مــیرود و هندوهــا را میشناســد.
وی افــزود :مرحــوم دکتــر قانعــی راد توضیــح میدهــد
کــه چگونــه نخبــگان در آن دوره میتواننــد ایــن
شــکوفایی را در خراســان شــکل دهنــد و بــه خاطــر ایــن
گفتگــو ایــن روح در خراســان شــروع بــه رشــد و نمــو
کــرد .زمانــی بــا افــول فرهنــگ مواجــه هســتیم کــه ایــن
ســه اصــل از یکدیگــر گسســته و مــا رو بــه اضمحــال
میرویــم .از قــرن پنجــم دیگــر رو بــه افــول میرویــم.
عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
پایــان یــادآور شــد :فرهنــگ مشــهد میتوانــد فرهنــگ
گفتگــو باشــد ،مشــهد میتوانــد یکبــار دیگــر
احیاگــر تمــدن گفتگــو باشــد .خراســان زمانــی محفــل
تمــدن و گفتگــو بــوده اســت .امــروز بایــد بتوانیــم ایــن
فرهنــگ را بــرای خراســان احیــا کنیــم و مراقــب باشــیم
عــدم گفتگــو باعــث افزایــش خشــونت در ایــن شــهر
میشــود.

اخبار پژوهشکده
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اخبار کنفرانسهای اعضای هیئت علمی

اخبار جشنواره بینالمللی فارابی

اخبار واحدآموزش پژوهشکده

• دکتــر عبــاس وریــج کاظمــی عضــو هیــات
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی در
«دوازدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی تقاطعهــا در
مطالعــات فرهنگــی» کــه  ۲۱تــا  ۲۴مــرداد ۱۳۹۷
( ۱۲تــا  ۱۵آ گوســت  ») ۲۰۱۸در شــانگهای چیــن
برگــزار شــد شــرکت کــرد و مقالــه خــود را بــا
عنـوان «مطالعــات فرهنگــی ایــران و هژمونــی طبقــه
متوســط شــهری» ارائــه کــرد.

• دبیرخانــه دهمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی فارابی
از تاریــخ دهــم تیــر مــاه  1397بــا تشــکیل کمیتههــای
علمــی گروههــای چهــارده گانــه بخــش داخلــی،
بررســی آثــار دریافتــی را آغــاز کــرد .امیــد اســت پــس
از پایــان ارزیابــی هــای علمــی ،اختتامیــه ایــن دوره از
جشــنواره در نیمــه زمســتان ســال جــاری برگــزار شــود.

جلســه دفــاع از رســاله دکتــری دانشــجوی
پژوهشــکده برگــزار شــد:

• دکتــر رضــا ماحــوزی ،معــاون پژوهشــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم در بیســت و چهارمیــن کنگــره جهانــی
«فلســفه» کــه ۲۲تــا  ۲۹مــرداد  ۱۳( ۱۳۹۷تــا ۲۰
آ گوســت  ) ۲۲/۲۰۱۸در پکــن برگــزار شــد،
شــرکت و مقالــه خــود را بــا عنــوان «بررســی
انتقــادی نظریــات کانــت و فیشــته در بــاب
آمــوزش» ارائــه کــرد.
• دکتــر رضــا صمیــم عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم در پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی جامعــه
فرهنگــی آموزشــی کــه در دانشــگاه وروتســواف
لهســتان در تاریــخ  20تــا  22شــهریورماه برگــزار
شــد بــا ارائــه مقالــه «دانشــگاه ایرانــی و تولیــد دو
نــوع طبقــه متوســط؛ پژوهشــی تاریخــی دربــاره
نقــش دانشــگاه در تولیــد طبقــه متوســط در یــک
کشــور در حــال گــذار» شــرکت کــرد.
• حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی و جبــار رحمانــی عضــو
هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی در نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب پکــن
در تاریــخ  31مــرداد تــا  4شــهریور  97چین شــرکت
کردنــد .ایــن ســفر بــا اهــداف :مذاکــره بــا فعــاالن
نشــر دانشــگاهی ،بررســی زمینههــای همــکاری
بینالمللــی بــا دانشــگاه رنمیــن و پکــن ،بازدیــد از
مراکــز علمــی و فرهنگــی پکــن و بــا هماهنگــی
قبلــی جنــاب آقــای دکتــر یوســف حجــت ،رایــزن
محتــرم علمــی ایــران در چیــن انجــام شــد .

همایشهای پیش رو
• پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم در نظــر دارد بــا همــکاری موسســه
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی و مرکــز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور همایشــی را بــا
عن ـوان «آموزشعالــی ،علــم و فنــاوری» در ســال
جــاری برگــزار کنــد.

نشســت هــای نقــد و بررســی کتــاب کــه
در پاییــز برگــزار خواهنــد شــد:
• نشســت نقــد و بررســی کتــاب «تاریخ دانشــگاه»
نوشــته مقصــود فراســتخواه و نســرین اصغــرزاده ،
سهشــنبه  ۱۷مهرمــاه بــا حضــور ّ
محمــد فاضلــی و
نســرین نورشــاهی برگــزار میشــود.

•خالد شــیخ االســامی ،دانشــجوی دکتــری پژوهش
محــور رشــته اندیشــه سیاســی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی ،از رســاله دکتــری خــود بــا
عن ـوان «تأثیــر اندیشــه و فلســفه سیاســی فارابــی بــر
ابنمیمــون اشــتراوس» دفــاع و درجــه دکتــری را بــا
نمــره عالــی دریافــت کــرد.
ایــن رســاله بــه راهنمایــی دکتــر مرتضــی بحرانــی و
مشــاوره دکتــر رضــا ماحــوزی تهیــه و تدویــن شــده
اســت و در جلســه دفــاع نیــز جنــاب آقایــان دکتــر
غالمرضــا اعوانــی ،دکتــر شــروین مقیمــی ،دکتــر
ســیدمحمود نجاتــی حســینی و دکتــر ناصرالدینعلــی
تقویــان ایــن رســاله را ارزیابــی و داوری کردنــد.

• نشســت نقــد و بررســی کتــاب «دانشــگاه از
نردبــان تــا ســایبان» شــنبه  ۲۱مهرمــاه بــا حضــور
عبــاس کاظمــی نویســنده ،تقــی آزاد ارمکــی،
اســماعیل خلیلــی و رضــا کالهــی در ســالن دکتــر
قانعــیراد پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار میشــود.

• ســمانه بایرامــی ،دانشــجوی دکتــری پژوهــش
محــور رشــته سیاســتگذاری فرهنگــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،از رســاله دکتــری
خــود بــا عنـوان «ارزیابــی سیاســت گــذاری توســعه
علــوم انســانی در عرصــه فرهنــگ در جمهــوری
اســامی ایــران» دفــاع و درجــه دکتــری را بــا نمــره
عالــی دریافــت کــرد.
ّ
ایــن رســاله بــه راهنمایــی دکتــر نعمــت اللــه
موسـیپور و مشــاوره دکتــر جــال درخشــه و دکتــر
حمیدرضــا ملــک محمــدی تهیــه و تدویــن شــده
اســت و در جلســه دفــاع نیــز جنــاب آقایــان دکتــر
ابراهیــم برزگــر ،دکتــر علیرضــا حیــدری ،دکتــر
ســیدعبداالمیر نبــوی و دکتــر حســین ابراهیمآبــادی
ایــن رســاله را ارزیابــی و داوری کردنــد.

• کتــاب «تبارشناســی کالس درس در ایران» نوشــته
ســید محمــود نجاتیحســینی در تاریــخ  20آبــان بــا
حضــور شــروین وکیلــی نقــد و بررســی مــی شــود.

• صــادق زینالــی ،از رســاله دکتــری خــود بــا
عنوان«تحلیــل تطبیقــی مفهــوم حکومــت مطلــوب
در آراء و اندیشــه سیاســی متفکــران اســامگرا؛
مطالعــه مــوردی :تونــس ،مصــر و بحریــن» دفــاع
و درجــه دکتــری را بــا نمــره عالــی دریافــت کــرد.
ایــن رســاله بــه راهنمایــی دکتــر جــال درخشــه و
مشــاوره دکتــر ســید رضــا شــاکری تهیــه و تدویــن
شــده اســت و در جلســه دفــاع نیــز جنــاب آقایــان
دکتــر ابراهیــم متقــی ،دکتــر ابــوذر گوهــری مقــدم،
دکتــر ســیدعبداالمیر نبــوی و دکتــر محمدرضــا
حاتمــی ایــن رســاله را ارزیابــی و داوری کردنــد.

• نشســت نقــد و بررســی کتــاب «دربــاره نظــام
دانــش» تالیــف ّ ابراهیــم توفیق،پنجــم آبــان مــاه بــا
حضــور نعمتاللــه فاضلــی ،عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،
رضــا صمیــم ،عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و ناصرالدیــن علــی
تقویــان ،دبیــر نشســت در دانشــکده علــوم انســانی
دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار میشــود.

• آئیــن رونمایــی از کتــاب «اجتماعــات علمــی و
دانشــگاه ایرانــی» تالیــف مرحــوم دکتــر قانعـیراد در
تاریــخ  26آبــان مــاه برگــزار مــی شــود.
• نقــد و بررســی کتــاب «دانشــگاه ایرانــی در ســپهر
بیــن المللــی شــدن» تالیــف ّ
محمــد حســینیمقدم
در تاریــخ  ۲۰آذر مــاه برگــزار مــی شــود.
اخبــار تکمیلــی ایــن نشســت هــا در آینــده در
ســایت پژوهشــکده بارگــذاری خواهــد شــد.

اخبار پژوهشکده
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چهل و دومین شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شد
فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران ،فصلنامــهای
علمــی و پژوهشــی اســت کــه در حــوزه مطالعــات
فرهنگــی و جامعهشناســی فرهنگــی فعالیــت
میکنــد .ایــن فصلنامــه بــا هــدف کمک به گســترش
شــناخت از فرهنــگ جامعــه ایرانــی و تحــوالت
آن توســط پژوهشــکدۀ مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری انتشــار
مییابــد .بــا توجــه بــه چرخــش فرهنگــی در حــوزه
معرفتشناســی و علــوم اجتماعــی ،ایــن فصلنامــه
تــاش میکنــد در حــوزه تولیــد علــم در کشــور
خالءهــای موجــود را برطــرف کنــد .ایــن فصلنامــه
در پایــگاه بینالمللــی  DOAJنمایــه شــده اســت.

 .2نقــش باستانمردمشناســی در شــناخت کوچگـران
بختیــاری و ارتبــاط آنهــا بــا خرفتخانههــا
حسنعلی عرب

 .3بررســی نقــش ســرمایه اجتماعــی در پایبنــدی
بــه فرهنــگ شــهروندی در بیــن شــهروندان شــهر
کرمانشــاه
هابیلحیدرخانی

 .4بررســی گرایشهــای ذهنــی دانشــجویان
دربــاره تمــدن غــرب؛ مطالعــه کیفــی دانشــجویان
دانشــگاههای دولتــی تهــران
رضا کاوند؛ غالمرضا خواجهسروی؛ رضا صمیم

چهــل و دومیــن شــماره فصلنامــه تحقیقــات فرهنگی
ایـران (تابســتان  )1397منتشــر شــد.

 .5حــس تعلــق بــه خوابــگاه؛ مطالعــه مــوردی دختران
دانشــگاههای دولتــی شــهر تهـران

فهرســت موضوعــات مقالــه هــای ایــن شــماره
عبارتنــداز:
 .1مــروری بــر مطالعــات قومــی در ایــران :نقــد،
بررســی و ارائــه الگــو

 .6مرزهــای اجتماعــی -فرهنگــی در شــهر تهــران:
بررســی ش ـرایط ،شــیوه مدیریــت و پیامدهــا

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی

زهره انواری

محمود شهابی؛ محمدعلی قائم پور

.۷بررســی جامعــه شــناختی محرومیــت اجتماعــی
دختــران روســتایی زابــل و عوامــل مرتبــط بــا آن
مهناز فرهمند؛ فاطمه فروزنده

فراخوان دریافت مقاله

همایش اخالق علم و آموزشعالی
همایـش «اخلاق علـم و آمـوزش عالـی» چهارشـنبه پنجـم دیمـاه
برگـزار میشـود.
عالقهمنـدان میتواننـد خالصـه مقالـه خـود( ۱۰۰۰تـا ۱۵۰۰
کلمـه) را تـا پانزدهـم آذر مـاه بـه دبیرخانـه ایـن همایـش بـه نشـانی
 pajuhesh@iscs.ac.irواقـع در تهـران ،خیابـان پاسـداران ،خیابان
شـهید مومننژاد(گلسـتان یکـم) ،شـماره  ۱۲۴ارسـال کننـد.
همچنین میتوان برای کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره۲۲۵۷۰۶۶۶
(داخلـی  )۲۶۴تماس گرفت.
در ایـن همایـش معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی ،معاونـت پژوهـش
و آمـوزش عالـی و معاونـت حقوقـی و امـور مجلـس وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری و همچنیـن مرکـز نشـر دانشـگاهی ،موسسـه
پژوهـش و برنامهریـزی آمـوزش عالی ،مركز تحقیقات سیاسـت علمی
كشـور ،انجمـن ایرانـی اخلاق در علـوم وفنـاوری و انجمـن آموزش
عالـی ایـران انجمن جامعهشناسـی ایـران ،انجمـن انسانشناسـی ایران
و انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات همـکاری دارنـد.

عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مطالعــه مقــاالت بــه
ســایت فصلنامــه ( )www.jicr.irمراجعــه نماینــد.

تازههای نشر
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تازههای نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

عنوان :ارتقای زنان به رتبه استادی در
دانشگاههای ایران
نویسنده :ژاله شادی طلب
قیمت 13600۰ :ریال
تنیدگــی ارزشهــا و هنجارهــا در سیاسـتها و مقــررات چنــان ریشـهدار اســت کــه
بســیاری از پدیدههــا ماننــد «مســئله ســهم بســیار کــم زنــان در مرتبــه اســتادی» بــه
نظــر طبیعــی جلــوه میکنــد .پذیــرش اینکــه ســهم بســیار انــدک زنــان در باالتریــن
مرتبــه علمــی دانشــگاههای کشــور (زنــان اســتاد حــدود شــش درصــد) یــک
«مســئله» اســت ،ایجــاب میکــرد تــا موانــع اصلــی بــر ســر راه ارتقــای ایــن ســهم
در یــک دهــه اخیــر ،بــا توجــه بــه ســهم افزایشیابنــدۀ زنــان در جمــع آموزشــگران
دانشــگاهی شناســایی شــود.

عنوان :مدیریت دانش ،سازمان
و سیاستگذاری عمومی
نویسنده :کیومرث اشتریان
قیمت ۳۰۰۰۰۰ :ریال
اثــر حاضــر ،مدیریــت دانــش در ســازمانهای دولتــی را بهصورتــی کاربــردی و
عملیاتــی مــورد بحــث و بررســی قــرار میدهــد .در منابــع فارســی مدیریــت دانــش،
ِ
اعــم از ترجمــه و تالیــف ،بــه تفصیــل و شــاید بــه قــدر کفایــت بــه نظریههــا و
مدلهــای ایــن حــوزه پرداختــه شــده اســت ،آنچــه بهنظــر میآیــد کــه خــاء
ادبیــات ایــن رشــته باشــد نگاهــی عملیاتــی و کاربــردی بــه مدیریــت دانــش اســت.
ایــن ،رویکــردی اســت کــه در ایــن کتــاب در نظــر گرفتــهشــده اســت.

عنوان:
نویسنده:
قیمت:

تاریخ دانشگاه در ایران
مقصود فراستخواه
نسرین اصغرزاده
 220000ریال

دانشــگاه ،نهــادی اجتماعــی اســت و ازطریــق تعامــل بــا نهادهــای دیگــر در یــک
همبافــت اجتماعــی و بهصــورت تاریخــی ســاخته میشــود؛ امــا وضعیــت نهــادی
در جامعــۀ ایــران نامســاعد بــوده و علمآمــوزی و عل ـمورزی را دش ـوار میســاخته
اســت .ایــن کتــاب ،نگاهــی جامعهشــناختی بــه آمــوزش عالــی در ایــران داشــته و
دانشــگاه را بهمثابــه یــک «نهــاد اجتماعــی» موردمطالعــۀ علمــی و محــل تأمــل
قــرار داده اســت و تحــوالت آن را بــه روش زمینــهکاوی تاریخــی بــا تأکیــد بــر
تجربــۀ معاصــر ایرانــی و ضمــن اســتفاده از اســناد و ش ـواهد ملــی بررســی کــرده
اســت.

عنوان :اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی
ّ
نویسنده:
محمد امین قانعیراد
قیمت ۴۲۰00۰ :ریال
وضعیــت فعالیتهــای علمــی در هــر جامعــه را میت ـوان بــا دو رویکــرد درونگــرا
و برونگــرا و یــا از طریــق عوامــل مربــوط بــه فضــای درونــی علــم و فضــای کلــی
جامعــه توضیــح داد .تأکیــد بــر اجتماعــات علمــی بــه معنــای توجــه بــه رویکــردی
درونگــرا در تبییــن و توضیــح وضعیــت دانــش اســت و ایــن رویکــرد همچنیــن
انتظــار میــرود بــا رویکــرد برونگــرا تکمیــل شــود .هــدف کلــی ایــن کتــاب
یــاری رســاندن بــه گســترش رويكــرد جامعهشــناختي در مطالعــات دانشــگاه و
ت علــم -امــا بــا اســتعانت از رویکــردی درونگــرا -اســت.
سياس ـ 
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عنوان :مسئولیت اخالقی دانشگاه
نویسنده :پاتریشیا ام کینگ ،ماتیو جی مایهیو و...
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عنوان :آموزشعالی در جهان پیش رو
نویسنده :مارتین ترو

مترجم :آریا متین و ایمان بحیرایی

مترجم :آریا متین و ایمان بحیرایی

قیمت ۱۹۰۰۰۰ :ریال

قیمت ۱۸۵000 :ریال

بهدلیــل اهمیــت فزاینــدۀ آمــوزش عالــی طــرح ایــن ســؤال گریزناپذیــر اســت کــه
«نقــش مناســب دانشــگاهها در شــکلگیری اخالقیــات اجتماعــی چیســت؟».
بــا علــم بــه اینکــه تأثیرگــذاری در بطــن خــود توقــع مســئولیتپذیری را بــه همــراه
م ـیآورد ،میت ـوان بــرای آمــوزش عالــی ،کــه نهــاد پــر اهمیتــی در جهــان امــروز
اســت ،مســئولیتهایی را درجهــت رســیدگی بــه موضوعــات اجتماعــی فراگیــر
ً
متصــور شــد .بنابرایــن ،ظاهــرا ایــن بــاور گســترده ،کــه حیــات اخالقــی مــا نیازمنــد
ً
احیــا و ترمیــم اســت ،طبیعتــا بــه طــرح ســؤالهایی دربــارۀ ســهم آمــوزش عالــی در
فراینــد بازســازی اخالقــی منجــر میشــود.

عنوان :زنان در آموزشعالی؛ تغییر توانمندساز
نویسنده :جوآن دیجورجیو لوتز
مترجم :بابک طهماسبی
قیمت 240000 :ریال
رویکــرد اثــر حاضــر هــم نظــری و هــم کاربــردی اســت .در یک ســطح بــه ارزیابی
پداگــوژی از منظــر محتـوا و چگونگــی تدریــس و توســعۀ آن ســنخ برنامــه درســی
میپــردازد کــه زنــان را قــادر و توانمنــد میســازد و در ســطحی دیگــر ،موانــع
ّ
نهــادی را بررســی میکنــد کــه همچنــان ســد پیشــرفت آموزشــی زنــان میشــوند
و همزمــان بــه حوزههایــی میپــردازد کــه حمایــت نهــادی در آن حوزههــا،
تالشهایمــان در جهــت تغییــر را ترقــی میبخشــد.

از بیــن مشــکالت اساســیای کــه در حــا ل حاضــر ،پیــش روی آموزشعالــی
قــرار دارد ،نخســت بایــد بــه تأثیــر فنــاوری نویــن اطالعــات بــر گونههــای ســنتی
آموزشعالــی اشــاره کــرد .در چنــد ســال گذشــته ،توســعه فناوریهــای نویــن
اطالعــات ،امکانــات و مشــکالتی را بــرای سیســتمهای آموزشعالــی ایجــاد
کــرده اســت و درعینحــال ،ایــن سیســتمها هنــوز نتوانســتهاند مشــکالت مرتبــط
ً
بــا خلــق سیســتمهای انبــوه را کامــا حــل کننــد؛ فراینــدی کــه هنــوز درحــال
اجــرا اســت.
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کتابهایی که در پاییز  ۱۳۹۷منتشر خواهند شد
عنوان :اندیشه مستقبل ،مقاالتی درباب آیندهپژوهی
نویسنده :علی پایا

عنوان :ایران مدرن و نظام آموزشی آن
نویسنده :عیسی صدیق

عنوان :نظام آموزشی شیعیان امامیه
نویسنده :علی یاوری سرتختی

عنوان :توسعه و سیاست آموزشعالی
نویسنده :مصطفی معین

عنوان :دانشگاه آینده
نویسنده :شروین مقیمی

عنوان :انقالب علمی
ّ
نویسنده :عبدالله فرهی

عنوان :درآمدی بر اقتصاد آموزشعالی
نویسنده :غالمحسین خورشیدی

عنوان :مجموعه مقاالت همایش روابط دولت و ملت
در ایران
نویسنده :حسین پناهی -علی انتظاری

عنوان :معماری علم
نویسنده :رضا منصوری

عنوانVirtual Education in Iran :
ّ
نویسنده:
محمدعلی توکل

عنوان :مقدمهای بر مطالعات علم
نویسنده :رضا همتی

