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تیتر جلد

زیر تیتر جلد



یک

با  طراوت،  و  کلی سرسبزی  با  زمین حاصل خیز  یک 
یک دنیا نشاط و روحیه، به همراه معدنی از انگیزه و 
تالش، که اگر درست به آن رسیدگی  نشود، نه تنها 
پشت بندش  هم  ضرر  بلکه  داد،  نخواهد  نتیجه ای 
گلستان  به  بود  قرار  که  محیطی  می شود؛  حاصل 
داشته  بی نظیری  ماندگاری  ثمره اش  و  شود  تبدیل 
در  فقط  و  فقط  که  می شود  باتالقی  همانند  باشد، 

خودش می کشد و دفن می کند. 
بزند  پرسه  ذهنتان  گوشه ی  سوالی،  شاید  اما 
رقم  چگونه  ایده آل،  شرایط  و  درست  رسیدگی  که 
میخورد؟ خب، شاید جواب دقیق را ندانیم، ولی این 
نتیجه  به  و صلوات،  با سالم  که  باید گفت  را هم 
ای نمیرسیم. کسی که مسئولیت دارد، باید از باال 
هم،  ما  همه ی  دریابد.  را  جوانب  همه ی  کند.  نگاه 
است  بهتر  پس  مسئولیم،  خود  قبال  در  حداقل 
حد  تا  را  مسائل  و  زده  چشم  به  را  تحلیل  عینک 
خوبی، چند بعدی ببینیم. انتقاد در خصوص فضای 
دانشگاه، همیشه بوده است. نقد و بررسی دانشگاه، 
حق مسلم دانشجو است. اگر راجع به خانه ی دومش 

نظر ندهد، راجع به کجا نظر بدهد؟! 
ولی چه انتقادی؟ چه جدلی؟ چه صحبتی؟ 

موضعی که سطحی باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه 
اذیت کننده هم هست. 

که  بگوییم  باید  میاوریم،  دانشگاه  از  اسم  وقتی 
و  پژوهش  و  تحقیق  و  علم  به  منحصر  دانشگاه  
پروژه نیست. البته فضای علمی هم در دانشگاه ها 
با جو جامعه و دیدگاه نادرست عده ای، گره خورده 
است. عشق به مدرک و لفظ دکتر و مهندس از سوی 
ایجاد  و  بازی  کاغذ  و  کاغذ  هم  طرفی  از  دانشجو، 
تنها  نه  متاسفانه  بی فایده،  پروژه های  و  مقاله ها 
سردرگم  قدری  را  ما  جامعه ی  بلکه  دانشگاه  اهالی 
کرده است. عالوه براین ها، اینکه من دانشجو به چه 
قوانینی محکوم می شوم یا چه فرهنگ و سنتی در 
خانه ی دوم من حاکم است یا چه ویژگی مشترکی 
خودم  بر  و  دور  انقالب،  و  اسالم  آداب  و  اصول  با 

می بینم و ... همه و همه مهم و سر زبانند. 
ماهیت  درباره ی  بحث  و  صحبت  تفاسیر،  این  با 
یکی  داستان  و  نیست  ساده ای  کار  دانشگاه 
دوصفحه ای نیست و باید کالبدشکافی شود. در این 
شماره  سعی کردیم ما و نویسندگان از قلم مان به 
عنوان تیغ جراحی استفاده کنیم و تا حدی پیکره ی 
شریف  صنعتی  دانشگاه  خصوص  به  دانشگاه، 
مثبت،  نکات  و  فواید  کنار  در  و  کنیم  تشریح  را 
معضالت را پیدا کنیم و به دنبال درمان آن باشیم.
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دو

پرونده ویژه

»ما در شریف سیستم مدیریت دموکراتیکی داریم 
که در هیچ دانشگاه دیگری دیده نمی شود.«

»راندمان دانشگاه ما از MIT باالتر است.«
»در سال های اخیر ارجاع به مقاالت ما افزایش یافته 

است.«
»مقاله دادن هدف نیست. پژوهش باید مساله محور 

باشد.«
البد شما هم از بین این توضیحات، چیزهای زیادی 
یادگرفته باشید، اما پاسخ سوال اصلی را نیافته اید! 
واقعا دانشگاه شریف قرار است چه کند؟ چرا چنین 
اختالف و ابهام وسیعی، پیرامون اساسی ترین سوال 
از هویت دانشگاه وجود دارد؟ آن هم بین افرادی که 
سال ها، مسئول راهبری دانشگاه در مسیر آن هدف 
بوده اند؟ در نگاه اول به نظر می آید سوال بی جایی 

پرسیده ایم!
***

در  نوین  عالی  آموزش  با  حکمت«  اصغر  »علی  نام 
وزیر  سال  پنج  حکمت  است.  خورده  پیوند  ایران 
معارف رضاخان و اولین رئیس دانشگاه تهران بود . 
یادگار  به  او  از  جالبی  دست نوشته های  و  خاطرات 
مانده که شاید بتواند سرنخ هایی را از چگونگی ورود 
نظام آموزش عالی به جامعه ی ایرانی مشخص کند.

او در جایی از یادداشت هایش، دلیل اصلی تاسیس 
دانشگاه را فراهم شدن امکان تحصیل دانشجویان 
از  ایران عنوان می کند. علتی که هیچ جزئیاتی  در 
کیفیت و هدف آموزش عالی ارائه نمی دهد. روایت 
با  رضاخان  موافقت  و  دولت  هیئت  جلسه  از  او 
نیز،   - دیدیم  باال  در  که   - تهران  دانشگاه  تاسیس 
ورود  مقابل  در  سطحی نگری  و  ساده لوحی  گویای 
بوده  ایرانی  جامعه  در  غربی  علم  نهاد  جدی ترین 
اگر بگوییم راهبرد  نباشد  بنابراین شاید دور  است. 
ما در تاسیس دانشگاه در ایران، مانند ورود صنعت 
چاپ، تلفن، تلگراف و سایر محصوالت فرنگی بوده 

است؛ اقتباس منفعالنه.
اهداف  با  بزرگ  دانشگاه های  غرب،  در  همزمان 
در  که  اهدافی  می کردند.  رشد  روشنی  و  متنوع 
می شد.  تصریح  دانشگاه  هر  مأموریتی  برنامه  ی 
کپی برداری  صرفا  داخل،  در  ما  رویکرد  که  حالی  در 
و  ساختاری  گسترش  و  »اونیورسیته«  از  ناقص 
اداری دانشگاه ها بود. بدون توجه به تنظیم اهداف 
و مأموریت های حقیقی آن ها؛ بدون پاسخ به این 

سوال که: »ما« چه چیزی از دانشگاه می خواهیم؟
با این تفاسیر شاید عجیب نباشد که چرا هیچ وقت 
چیست؟«،  دانشگاه  »ماموریت  سواِل  به  جواب  در 

که  چرا  دهیم.  ارائه  روشنی  پاسخ  نتوانستیم 
پاسخ  نیز  عالی  آموزش  مؤسسان  و  متولیان  حتی 
مشخصی برای این سوال ندارند! آیا آموزش را برای 
آموزش می خواستیم؟ آیا به دنبال پژوهش  محض 
وابستگی  رفع  هدفمان  آیا  بودیم؟  مقاالت  چاپ  و 

صنعت و تامین نیازهای داخلی بود؟
جالب است که حتی سند راهبردی دانشگاه شریف 
)که سه سال پیش منتشر شده( نیز، هدف راهبردی 
ما،  راهبردی  هدف  نمی کند.  تعیین  را  مشخصی 
خوب  اهداف  از  بی شماری  مجموعه ی  به  رسیدن 
است؛ سرآمدی در آموزش و تامین سرمایه انسانی، 
اثربخشی  در  سرآمدی  فناوری،  و  علم  در  سرآمدی 

اجتماعی، سرآمدی در... 

نتیجه ی   - تاریخ  در  حتی   - ما  جست وجوی  گویا 
مشخصی به دنبال ندارد. اما صبرکنید! احتماال همین 
گزاره، بخشی از پاسخ سوالمان باشد. ما دست کم 
یک شباهت بزرگ تاریخی پیدا کردیم! شباهتی که 
تا روسای متأخر دانشگاه  اونیورسیته  از مؤسسین 
شریف وجود دارد؛ ابهام در تعیین مأموریت دانشگاه.

کارآیی«  »مغالطه ی  ابهام،  این  پیامدهای  از  یکی 
است. ما معموال در مقام تعیین ماموریت و هدف 
دانشگاه، صورت مساله را از »ماموریت« به »کارایی« 
تغییر می دهیم. رتبه بندی دانشگاه، تعداد مقاالت، 
میزان ارجاعات، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت، 
نسبت استاد به دانشجو، بودجه ی دانشگاه و به طور 
کلی هر شاخص  آماری، یک معیار عملکردی هستند 
نه هدف مأموریتی. مثال افزایش تعداد مقاالت به 
ما می گوید که فعالیت  پژوهشی بیشتری داشتیم، 
اما نمی تواند پژوهش را به عنوان هدف ما تعیین 
کند. شاخص ها، ارزش ها را قضاوت نمی کنند. آن ها 
درباره  اما  می کنند،  مشخص  را  ما  حرکت  سرعت 
مقصد چیزی نمی گویند.  بنابراین قبل از هر تالشی 
برای بهبود شاخص های کمی، باید مشخص کنیم که 
کدام شاخص  را از میان سایر شاخص ها »انتخاب« 
کرده ایم. این »انتخاب« همان »ماموریت گمشده«ی 
ماست. راستی؛ یک سوال مهمتر: چرا این ماموریت 

را گم کرده ایم؟

 ،۱۳۱۲ بهمن  اواخر  فرخنده ی  شب های  از  یکی  در 
که  عمارتی  در  شاه  حضور  در  وزرا  هیئت  جلسه ی 
شده  تشکیل  است  پهلوی  ملکه  کاخ  مقر  اکنون 
بود. سخن از آبادی تهران و عظمت ابنیه و عمارات 
فروغی  مرحوم  آمد.  میان  در  جدید  زیبای  قصور  و 
)ذکاءالملک(، رئیس الوزرا، در این باب به شاهنشاه 
تبریک گفت. دیگر وزیران نیز هر یک به تحسین و 
تمجید زبان گشوده بودند. نوبت به بنده ی نگارنده 
رسید که به سمت کفیل وزارت معارف در آن میان 
الهام  به قلب من  بودم. گویا خداوند متعال  حاضر 
کرد که عرض کردم در آبادی و عظمت پایتخت البته 
شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که این 
شهر، هنوز عمارت مخصوص »اونیورسیته« ندارد و 
حیف است که این شهر نوین از همه ی بالد بزرگ 
اندک  از  بعد  شاه  باشد.  عقب  حیث  این  از  عالم 
تأملی یک کلمه گفتند: »بسیار خوب! آن را بسازید.«

عصر پنجشنبه ششم آذر، بهانه ای شد تا بازهم این 
ماموریت  بپرسیم:  خودمان  از  را  همیشگی  سوال 
داشت؛  تفاوت  کمی  بار  این  اما  چیست؟  دانشگاه 
قرار بود رؤسای دانشگاه پاسخ بدهند. رؤسایی که 
مجموعا سکاندار ۳۵ سال از عمر ۵۵ ساله ی دانشگاه 

شریف بودند.
را  از دانشگاه بخواهیم، حل مسائل کشور  باید  »ما 

جزو برنامه اش قرار بدهد و از آن حمایت کنیم.«
مستقل  دانشجو  و  استاد  جذب  در  باید  »دانشگاه 

باشد.«
»باید روی اتصال با صنعت کار کنیم و می توانیم سراغ 
فارغ التحصیالن  آن،  مسئولین  که  برویم  صنایعی 

شریفی هستند.«
از  را  دانشگاه  نباید  نوین،  فناوری های  »توسعه ی 

پژوهش های علمی در سطح جهانی غافل کند.«
»کیفیت فدای کمیت نشود.«

یکی از پیامدهای این ابهام، »مغالطه ی 
مقام  در  معموال  ما  است.  کارآیی« 
دانشگاه،  هدف  و  ماموریت  تعیین 
به  »ماموریت«  از  را  مساله  صورت 

»کارایی« تغییر می دهیم.

ماموریت گمشده

ورودی 98 اقتصاد

به قلم علیرضا قادری

دانشگاه در ایران چه میکند



پرونده ویژه

سه

یک  حدود  گفتم،  خودم  به  را  این  می کنم«  »حلش 
از به دوش کشیدن دو  سال پیش، وقتی که دیدم 
در کسب و کار  کار  و  فرهنگی  کار  هندوانه ی سنگین 
مستأصل شده ام. در واقع نمی دانستم ذهنم را به کدام 
یک معطوف کنم؛ هر دو داشتند وارد فازهای جدیدی 

می شدند که تمرکز، تخصص و دانش می طلبید.

بله؟ با من هستید؟
شد؟  اینطور  که  شد  چه  عقب تر،  برگردیم  بیایید 
قصه از آنجایی شروع شد که در دوران دانشجویی 
وارد فعالیت فرهنگی شدیم. شوخی شوخی یا جدی 
جدی، این ما بودیم که با کار -هرچند بدون خروجی 
بیرونی- رشد می کردیم و به اصطالحی »جامعه پذیر« 
می شدیم. اما کار فرهنگی قابلیت های فراتر خودش 
از کار جانبی به کار  نمایاند؛ تبدیل شدن  را هم به 
اصلی و تبدیل شدن به مسیری به بلندای یک عمر. 
بود؛ چطور  دانشگاهمان  بند رشته های  ما  پای  ولی 
تازه  بدهیم؟  جهت  تغییر  راحتی  به  می توانستیم 
اینجا هنوز متوجه فشارهای جامعه نبودیم؛ که اگر 
به عنوان کار اصلی  به سمت فعالیت های فرهنگی 

برویم به چه چشمی به ما می نگرد.
فعالیت های  در  که  جایی  قصه مان،  سر  برگردیم 
چه  شدیم  متوجه  و  شدیم  درگیر  عمیقا  فرهنگی 
پیش  می تواند  که  سوالی  هست.  آن  در  مسائلی 
نیتی  چه  با  فرهنگی  آدم های  که  است  این  بیاید 
صحبت  ما  برای  زمانه  فرهنگی  مسائل  از  می آیند 
می کنند؟ اصال این همه دم و دستگاه و تشکیالت 
فرهنگی در دانشگاه و دور دانشگاه )!( به چه هدفی 
شکل گرفته اند؟ هدفشان صرفا این است که ما به 
عنوان یک شهروند، آگاهی فرهنگی پیدا کنیم؛ که 
هر جا نیاز به کنش ما شد، صحنه خالی نماند؟ یا 
این که از میان ما، تک و توک کنش گرهای درست 
از آب  و حسابی و خالصه معدود آدم های فرهنگی 
للمسلمین،  »یا  همه  این  اثر  حال  هر  به  دربیایند؟ 
  … و  است«  خراب  »اوضاع  که  گفتن  اسالما!«  وا 
وضعیت  یک  در  را  شریفی  کمال طلب  دانشجوی 
کار  و  درس  سر  برود  که  دهد؛  قرار  می تواند  آچمز 
حوزه های  در  برود  و  کند  ول  یا  مهندسی اش،  فنی 
دهد.  ادامه  فرهنگی  کار  و  انسانی/حوزوی  علوم 
دست آخر هم اگر به راه فنی برود، بعید نیست شب 
و روز را با عذاب وجدان سر کند؛ و اگر به آن یکی 
مسیر برود از دید خانواده و آشنایان بشود یک آدم 
بی کاِر بی پوِل بی کالس که زحمات کشیده شده برای 

رفتنش به شریف را هدر داده است!

یار دبستانی من!
است  فرهنگی  فعالیت  مخاطب  اساسا  دانشجو 
»عالم  در  که  ندارد  شک  کسی  آن؟  متولی  یا 
احتماال  باشد.  متولی  می تواند  دانشجویی«  ُمُثل 
ارسطو  تز  همان  شنیده اید؛  ُمُثل«  »عالم  درباره ی 
از  تمثیلی  جهان  این  در  همه چیز  گفته است  که 
این  فلسفی  دنباله  های  به  کاری  است.  حقیقت 
مشابهی،  طور  به  که  است  این  نکته  ندارم!  حرف 
واقعی  دنیای  از  تمثیلی  هم  را  دانشجویی  دوران 
می دانند. نه اینکه دنیای دانشجویی واقعی نباشد؛ 
تاریخ  ممکن  شکل  واقعی ترین  به  می تواند  اتفاقا 
رقم بزند، ولی از این جهت که سعی و خطا در آن 
از  مثالی  را  آن  است،  انتظار  مورد  و  طبیعی  کامال 
نظر  به  البته  می دانند.  واقعی  دنیای  در  جدی  کار 
این جنس که: »مهم نیست  از  می رسد حرف هایی 
مخاطب به آن توجه می کند یا نه، کار فرهنگی برای 
رشد خودمان است!« میان نسل جدید چندان خریدار 
ندارد! این بچه ها قابلیت و سرعت )!( آن را دارند که 
همزمان هم رشد کنند و هم کارهای با کیفیت ارائه 
دهند. خب سوالی که پیش می آید این است که 
نهاد های نه چندان کم شماری که در زمینه ی فرهنگ 

به وجود آمده اند )متولیان فرهنگ( چه می کنند؟

متولی خوب کیست؟
فرهنگ  متولی  از  منظورمان  که  ببینیم  ابتدا  باید 
هر  در  که  است  اداره ای  هر  در  معاونتی  چیست. 
مناسبتی بنری می زند یا کالمی اخالقی از بزرگان چاپ 
)!( شویم؛  تا متنبه  و دیوار می زند  در  به  و  می کند 
مجوز  به  همه  که  است  ارشاد  مانند  ورزارت خانه ای 
جوان  سازمان  می شناسندش؛  دادن/ندادن هایش 
که  است  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مانند  شده ای 
را  آدم  عملی  ابتکار  با  روز  هر  مختلفش  حوزه های 
یا  است  رهبری  نمایندگی  نهاد  شگفت زده می کنند؛ 

...؟
در هر صورت، شاید بیشترین انتظار که باید از متولی 
فرهنگی  دغدغه مندان  توانمند سازی  داشت  فرهنگ 

مستقیم  نهاد  آن  خود  اینکه  جای  به  یعنی  باشد؛ 
را  مردم  کند،  برگزار  برنامه  بیاید،  میانه ی صحنه   به 
و  دانش  مستعد،  افراد  به   ،… و  دهد  قرار  مخاطب 
آدم های  مستعد،  افراد  از  منظور  بدهد.  امکانات  یا 
یک  عنوان  به  کدام  هر  که  هستند  خودجوشی 
شهروند عالقه مند به کار فرهنگی هستند. در واقع، از 
آنجایی که تکیه ی فرهنگ به مردم است، پس شاید 

باید خودشان فعالیت فرهنگی را دست بگیرند.

کی می تونه جز من و تو؟
مانند  ما  حکایت  جدید؛  دردمندی  یعنی  جدید  ُبعد 
زندگی کرده  با یک دست  کسی است که یک عمر 
داده شده است.  او دست دیگری هدیه  به  و حاال 
وقتی  اما  می رسد  نظر  به  باحال  ابتدا  جدید  دست 
دردها و مشکالتش بیاید، اولین واکنش این است 
کردید؟!  اضافه  ما  به  را  دست  این  اصال  چرا  که: 
دوست  می بینیم  می کنیم  فکر  کمی  که  بعد  اما 
دو  با  آدم  بمانیم...  دست  یک  آدم  آن  نداشتیم 
دستش خوب است! اصال الزم بود این دست دوم 
-مثل  بهانه ای  دیگر  که  حاال  اما  شود؛  داده  ما  به 
یک دست بودن- نداریم، تکلیف های جدید برایمان 
با  و  نشسته  ایم  که  است  این  است.  شده  نمایان 
بخوانید  )شما  پاره آجری  دو دوست خویش گاهی 

ددالین کار و تمرین( بر سر می کوبیم!

چاره ی کار
به  که  تفاوتی  سال،  یک  گذشت  از  بعد  حاال 
شخصه برایم ایجاد شده این است که دارم همه ی 
هندوانه ها را با هم می کشم و می برم، با قامتی خم 
و  باالست  پیروزی  نشانه ی  به  انگشتانم  اما  شده؛ 
دارم که: حال  لب  بر  پهنای صورت  به  لبخندی هم 

ما خوب است!
این است که  راه های حل مشکل  از  می گویند یکی 
هی تعلل کنیم تا مشکل خود به خود به کلی رفع 
هم  دیگر(  بسیاری  احتماال  )و  من  داستان  شود! 
پذیرفته ام،  را  دغدغه ها  و  فکر  آن  است،  همین 
ساکنان  از  یکی  استیصال،  مایه ی  جای  به  حاال  و 
نامتعارف  هم اتاقی  مثل  درست  است.  باالخانه 
ریخته  هم  به  همه  اول  آمدنش،  با  که  جدیدی  و 
باشند،  برده  خوابگاه  مسئول  به  شکایت  و  باشند 
عادت  او  به  و  بپذیرند  را  حضورش  کم کم  بعد  اما 
کنند، او هم کاری به کار کسی نداشته باشد. تا کی 
اینطور می ماند؟ نمی دانم! خدارا چه دیدید؟شاید ما 
هم متولی امر فرهنگی شدیم، البته از نوع خوبش! 

انشاهلل .

با من هستید؟

ورودی 95 مهندسی مکانیک

به قلم مریم عراقی

انتظار  بیشترین  در هر صورت، شاید 
داشت  فرهنگ  متولی  از  باید  که 
فرهنگی  دغدغه مندان  توانمند سازی 
آن  خود  اینکه  جای  به  یعنی  باشد؛ 
نهاد مستقیم به میانه ی صحنه  بیاید، 
برنامه برگزار کند، مردم را مخاطب قرار دهد و ...، به 

افراد مستعد، دانش و یا امکانات بدهد.

روایتی از )خود(درگیری های 

فرهنگی یک شریفی



پرونده ویژه

چهار

اگر بخواهیم با خودمان صادق باشیم، در حال حاضر 
مهم ترین عاملی که جوانان ایرانی را به دنبال خود وارد 
به  دانشگاه  کارکرد  است.  مدرک  می کند،  دانشگاه ها 
طور عام تبدیل به این شده است که فردی وارد آن 
شود، چند سالی در آنجا مشغول درس و تمرین و پروژه 
باشد و پس از طی دوره ای مشخص مدرکش را بگیرد و 
سپس پی کاری برود که آن را دوست دارد؛ اینجا دیگر 
خبری از علم و پژوهش و حل مسئله ی کشور نیست 
است.  فسادها  انواع  برای  جدی  بستری  مقابل  در  و 
همین  مثل  کشور  برتر  دانشگاه های  در  هنوز  البته 
بروز  جدی  صورت  به  مسئله  این  شریف،  دانشگاه 
پیدا نکرده است، اما وقتی در سطح کالن نگاهی به 
وضع آموزش عالی می اندازیم، با این وضعیت اسفبار 
مواجه می شویم. مطالب بیان شده تا به اینجا صرفا 
بازتابی از واقعیتی بود که در بیرون می بینیم و تقریبا 
همه از آن مطلع هستیم؛ اما دقیقا چه شد که نظام 

دانشگاهی ما به این انحطاط کشیده شد؟
سمت  به  را  جوانان  اکثر  که  پارامتری  اصلی ترین 
مدرک می کشاند، »منزلت اجتماعی« است. در ایران 
فرصت های دیگر برای کسب منزلت اجتماعی بسیار 
سرازیر  به  منجر  محدودیت  این  و  است  محدود 
شدن تقاضای فزاینده به سوی مدرک های دانشگاهی 
می شود. در عمل این منزلت اجتماعی دو بخش دارد: 
پرستیژ اجتماعی و جایگاه اجتماعی. بحث پرستیژ 
اجتماعی به همان لفظ دکتر و مهندس برمی گردد که 
برای انسان در محیط های اجتماعی، احترام می آورد؛ 
طوری  اجتماع  شرایط  گفت  می توان  حقیقت  در 
است که فقدان مدرک مناسب، باعث جدی گرفته 
نشدن و از دست دادن امتیازات زیادی می شود. اما 
بحث جایگاه اجتماعی بیشتر یک حالت کاذب دارد؛ 
به این معنا که در نظر مردم کسب مدرک، در آینده 
باعث رسیدن به شغل ها و مقام های مناسب خواهد 
شد، اما این امر در دهه ی گذشته کامال زیر سوال 
رفته است و در عمل چنین چیزی محقق نمی شود. 
البته این کاذب بودن، در سال های اخیر تا حدودی 
مشخص تر شده و کمتر کسی تنها به دنبال جایگاه 

اجتماعی مناسب، وارد دانشگاه ها می شود.
دولت  خود  سیاست های  متوجه  دوم  موثر  پارامتر 
است. نظام اداری ما در ده های اخیر به سویی حرکت 
کرده است که مدرک برایش مهم شده است؛ در اصل 
می توان این گونه تعبیر کرد که افراد مدرک خود را 
یا  بیشتر  ازای آن، حقوق  در  و  اداره می فروشند  به 
ارتقای مقام دریافت می کنند. پارامتر سوم ناظر به 
این است که افراد برای فرار از مسائلی، مانند سربازی 
و به عقب انداختن تصمیم گیری درباره آینده ی خود، 

وارد دانشگاه می شوند تا مدتی را در محیط آن و به 
دور از چالش های پیش رو، طی کنند. آخرین پارامتر 
نیز به گسترش بی رویه ی تعداد دانشگاه ها و پولی 
شدن آموزش برمی گردد. در شرایطی که آموزش به 
مثابه ی یک کاال و دانشگاه به مثابه ی یک بازار عمل 
می کند، سود مسئوالن دانشگاه در آن خواهد بود که 
تا جای ممکن، این کاال را به افراد بیشتری بفروشند 
ورود  برای  فروختن، هیچ صالحیتی  این  در  دیگر  و 
به دانشگاه در نظر گرفته نمی شود. با افزایش تعداد 
دانشگاه ها و پولی شدن آموزش، دیگر فرایند ورود 
به دانشگاه بسیار روان خواهد شد و هر کسی، حتی 
بدون داشتن پیشنیازی های الزم، می تواند به راحتی 
وارد این سیستم شود. اما مسئله این است که این 
ورود بی رویه چگونه می تواند فرایند انحطاط دانشگاه 

را تسریع کند؟

رضایت  تنها  دیگر  شد،  پولی  آموزش  وقتی 
مشتریست که برای دانشگاه اهمیت پیدا می کند؛ 
که  بود  خواهد  این  عمل  در  حرف  این  ترجمه ی 
از مشتری خود  به دست آوردن پول  برای  دانشگاه 
که دانشجو باشد، دست به هر کاری می زند. اولیِن 
این کارها این است که دیگر، اخراج دانشجویان برای 
مشتری  این  اصل  در  که  چرا  ندارد،  صرف  دانشگاه 
برای  لذا  می رود.  دستشان  از  دارد  که  آنهاست 
افرادی  همه  تقریبا  که  می شود  مهم  این  دانشگاه 
که وارد دانشگاه شده اند، به سالمت از آن خارج نیز 
میان چیزی که سنگین ترین ضربه  این  در  بشوند. 
آموزشی  فرایندهای  و  آموزش  کیفیت  را می خورد، 
و  دانشگاه ها  افسارگسیخته  گسترش  با  است. 
آموزشی  فرایندهای  آرام آرام  آنها،  شدن  تجاری 
مناسک  نوعی  به  و  شده  صوری  و  خالی  محتوا  از 

میان تهی تبدیل می گردند.
آنها  از  و  می شوند  نوشته  رساله ها  و  پایان نامه ها 
دفاع می شود، اما واقعا هیچ محتوا یا علمی در این 
در  مسئله  یک  از  گرهی  هیچ  و  نشده  تولید  بین 
نمی شود.  باز  علمی  مسئله ی  یک  یا  واقعی  دنیای 
استاد  که  است  امر  این  اثر  در  شدن  صوری  این 
و  است  پایان نامه  و  رساله  زیادی  تعداد  درگیر 
چندین  در  مخارجش،  تامین  برای  است  ممکن 
اختصاص  برای  وقتی  دیگر  و  کند  تدریس  نیز  جا 
آن  از  و  ندارد  دانشجویش  راهنمایی  و  تصحیح  به 
طرف، دانشجو نیز در مسیر طی شده اش مهارت های 

انجام یک کار علمی  توانایی  و  نکرده  را کسب  الزم 
مناسب را ندارد و یا چه بسا هیچ عالقه ای به این 
کار نداشته و صرفا برای کسب مدرک تا به اینجای 
کار، آمده باشد. اما این انحطاط به همین جا ختم 
پدیده ای،  که  است  انحطاط  این  پی  در  نمی شود؛ 
مانند بازار پایان نامه نویسی و رساله نویسی به وجود 
نیچر  انحطاط مجله علمی  این  نتیجه ی  می آید. در 
اعالم می کند، ایران در تقلب علمی پس از چین در 
جایگاه دوم قرار دارد. در اثر این انحطاط است که 
بازیافت  برای  و  می زنند  بار  وانت  با  را  پایان نامه ها 
می برند. سیاست های کالن ما و نهادهای باالدستی 
درآورده  صورت  این  به  را  وضعیت  وزارت خانه ها،  و 
سراغ  به  باید  تقلب ها،  این  با  مقابله  برای  است. 
اصالحات سیاست ها و روندها برویم، وگرنه این نوع 

پدیده ها هیچ گاه ریشه کن نخواهند شد. 
به  منجر  می تواند  دانشگاه ها،  در  فعلی  روند  ادامه 
البته  شود.  نزدیک  آینده ای  در  عمیقی  بحران های 
مقصر  شرایط  این  ایجاد  در  عالی  آموزش  تنها 
به  نیز،  اقتصادی  شرایط  مانند  مسائلی  و  نیست 
بحران  می زنند.  و  زده  دامن  بحرانی  وضعیت  این 
فارغ  بحران  دانشگاهی،  فارغ  التحصیالن  بیکاری 
خالی  صندلی های  بحران  بی مهارت،   التحصیالن 
دانشگاه ها، بحران استادان بی مهارت در تدریس و 
از  دانشگاه ها  بحران کیفیت  و  دانشجویان  آموزِش 
بحران هایی هستند که در حال حاضر نیز نشانه هایی 
از خود بروز داده اند و باید برای عالج آنها، به سرعت 

به دنبال راه حل هایی گشت.

مطلبی که خواندید خالصه ای، از یکی از فصول کتابی 
با عنوان »حکایت دانشگاه« است که از مصاحبه ها، 
در  محدثی،  حسن  دکتر  نوشتارهای  و  مقاالت 
زیسِت  و  علمی  سازمان های  جامعه شناسی  باب 
دانشگاهی تهیه و تدوین شده است. دکتر محدثی از 
جامعه شناسان برجسته در نظام علمی و دانشگاهی 
کشور هستند که البته عمده ی پژوهش های ایشان، 
جامعه شناسی  و  دین  جامعه شناسی  به  معطوف 
کتابی   ۲0 از  یکی  کتاب،  این  می باشد.  معرفت 
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  توسط  که  است 
اجتماعی، تحت عنوان »تأمالت صاحب نظران ایرانی 
در باب آموزش عالی« منتشر شده است. مطالعه ی 
در  مجموعه،  این  از  دیگری  عناوین  و  کتاب  این 
فهم جایگاه نهاد دانشگاه و چالش های ایجاد شده 
حول آن و حول آموزش عالی در امروز کشور بسیار 
کمک کننده خواهد بود و یک دید جامع و همه جانبه 

و دقیق به عالقه مندان این عرصه خواهد داد.

روایت یک انحطاط

ورودی 96 مهندسی صنایع

به قلم سید علی هاشمی

نظام اداری ما در ده های اخیر به سویی 
برایش  مدرک  که  است  کرده  حرکت 
مهم شده است؛ در اصل می توان این 
خود  مدرک  افراد  که  کرد  تعبیر  گونه 
آن،  ازای  در  و  می فروشند  اداره  به  را 

حقوق بیشتر یا ارتقای مقام دریافت می کنند.



پرونده ویژه

پنج

حاصل  چگونه  نوآوری  و  فناوری  حوزۀ  در  پیشرفت 
توسط  ارتقایافته  یا  تولیدشده  دانش  می شود؟ 
و  به کارگرفته  صنعت  توسط  چگونه  دانشگاه ها، 
ارتباط  ضرورت  می شود؟  کشورها  پیشرفت  موجب 
موانع  یا  اثرگذار  عوامل  و  دانشگاه  و  صنعت  میان 
این سواالت و شمار دیگری  پیرامون آن کدام اند؟ 
در  که  است  ابهاماتی  نخستین  مشابه،  سواالت  از 
بررسی ارتباط میان صنعت و دانشگاه مطرح شده و 

باید به آن ها پاسخ مناسب داده شود. 
نهاد  عنوان  به  دانشگاه  می دانیم،  که  همان طور 
و  انسانی  نیروی  تأمین کنندۀ  و  علم  تولیدکنندۀ 
صنعت به عنوان نهاد تولید کاال یا ارائۀ خدمات، دو 
در جوامع مختلف هستند که  و مهم  اساسی  رکن 
لزوم ارتباط مؤثر میان آن ها بر هیچ کس پوشیده 
کشورهای  در  می رسد  به نظر  وجود  این  با  نیست. 
آن گونه  ارتباط  این  ما،  کشور  جمله  از  و  مختلف 
که باید محقق نشده و آسیب های ناشی از آن نیز 
هویداست. برای بررسی دقیق تر ابعاد این مسأله و 
ارائه راهکارهای پیشنهادی، الزم است ابتدا مفهوم 
ارتباطات  انواع  و  اهداف  تعاریف،  از  دقیق تری 
با  و  دهیم  ارائه  دانشگاه  و  صنعت  میان  موجود 
بررسی برخی مدل های مطلوب در سایر کشورها، به 

آسیب شناسی و ارائۀ راهکار بپردازیم.  
با  حقیقت  در  صنایع  و  دانشگاه ها  میان  ارتباط 
فناوری  به  دانش  این  تبدیل  و  دانش  انتقال  هدف 
بهبود دستاوردهای موجود  یا  و دستاوردهای جدید 
انتقال  راه  های  مهم ترین  از  یکی  می پذیرد.  صورت 
دانش برای دانشمندان و اساتید دانشگاه ها، انتشار 
تحقیقات و برگزاری اجالس ها و کارگاه ها پیرامون ارائه 
و تبیین این تحقیقات می باشد که در نتیجۀ این 
اقدام، زمینه برای گرفتن بازخورد از سایر متخصصان 
و  رشد  و  اجالس ها  این  در  صنعت گران  جمله  از 
می شود.  فراهم  نیز  کارهایشان  بیش تر  پیشرفت 
هم چنین تحرک و پویایی دانشگاهیان در امر انتقال 
دانش بسیار اثرگذار است. مقصود از تحرک و پویایی 
این است که اساتید، از کنج اتاق ها و آزمایشگاه های 
تحقیقاتی خود، به صحنۀ واقعی صنعت ورود کنند و 

صرفا به حضور در دانشگاه ها اکتفا نکنند. 
ارتباط قوی تر  بر  نیز  وجود اهداف و منافع مشترک 
شود  تالش  باید  می افزاید.  ارگان  دو  این  مؤثرتر  و 
ارتباطات و همکاری های میان این دو نهاد، از صرف 
وجود یک جریان اطالعات از دانشگاه به سمت صنعت 

و یک جریان مالی از صنعت به سمت دانشگاه، فراتر 
شود.  ترسیم  آن  برای  متعالی تری  اهداف  و  رفته 
اگرچه که این دو می توانند از طریق آموزش کارمندان 
مالی  جریان  تأمین  و  دانشگاه ها  توسط  صنایع 
موردنیاز دانشگاه ها توسط صنعت و نیز نفوذ صنعت 
کمک  یکدیگر  به  دانشگاه ها  درسی  برنامه های  در 
کنند و یا از طریق طرح های مشاوره ای و تحقیقاتی 
در  متقابل  مالی  حمایت های  و  صنعت  سفارش  به 
قبال آن، به اهداف مشترک دست یابند. بررسی ها 
نشان می دهد اکثر ارتباطات مؤثر میان این دو نیز 
در قالب های غیررسمی و از طریق شبکه های مجازی 

نظیر انجمن های فارغ التحصیالن محقق می شود. 
در کشورهای توسعه  یافته نظیر آمریکا، چین، ژاپن و 
...، تالش شده تا این ارتباط از طرقی نظیر تأسیس 
مراکز یا مؤسساتی جهت ایجاد همکاری های بلندمدت 
میان این دو ارگان، مجاورت دانشگاه ها با شرکت های 
تولیدی، وجود شبکه های غیررسمی از دانشگاهیان 
و صنعت گران، عضویت اساتید دانشگاه ها در هیئت 
مدیرۀ شرکت ها و سازمان ها، ایجاد مؤسساتی جهت 
انجام پژوهش های موردنیاز صنایع توسط دانشگاه ها 

به صورت کارمزدی و ... محقق شود. 
این  در  تالش شده  همواره  اگرچه  ما هم  کشور  در 
در  به ویژه  و  بگیرد  صورت  مؤثری  اقدامات  راستا 
تا  اول کشور،  تراز  دانشگاه های  در  و  اخیر  سال های 
تا  هنوز  اما  بوده  مثمرثمر  اقدامات  این  هم  حدی 
رسیدن به نقطۀ مطلوب فاصلۀ زیادی داریم. وجود 
و  گرایش ها  تعریف  انتزاعی،  درسی  سرفصل های 
ظرفیت ها بدون درنظرگرفتن نیازهای جامعه، توزیع 
نامتوازن منابع انسانی در رشته های تحصیلی، هم سو 
نبودن معیارهای جذب و ارتقای اساتید و دانشجویان 
با کاربردی کردن علم، فقدان همکاری های علمی میان 
موضوعات  تقلید  صنعتی،  و  دانشگاهی  خبرگان 
نیز  و  خارجی  موضوع های  از  داخلی  پژوهش های 
تدوین مدل های غیرکاربردی و کالن در پایان نامه ها از 

جملۀ علل دوری دانشگاه از صنعت است. 
دانشگاه  از  صنعت  دوری  علل  مهم ترین  از  یکی 
به ویژه در کشورهای جهان سومی، تمایل صنعت به 
خرید تکنولوژی از خارج به جای ساخت و تولید آن 
نگاه مونتاژکاری و واسطه گری نسبت  و غالب بودن 
به نگاه تولید پایدار بر صنعت است که موجب شده 
گرایش صنایع به سمت دانشگاه ها و رجوع به آن ها 
 ... و  مدرک گرایی  نظیر  ارزش هایی  و  یافته  کاهش 
صنعت گران  استقبال  عدم  هم چنین  شود.  پررنگ 
نگاه  صنعتی،  تصمیمات  در  دانشگاهیان  حضور  از 
ُمدگونه به مدارک تحصیلی، مبهم بودن شاخص های 
دانشگاه  خروجی های  پذیرش  برای  صنعت  موردنظر 

از  نیز  در سازمان ها  پژوهشی  دفاتر  نمادین بودن  و 
از  عللی است که موجب دوری صنعت  جمله سایر 
دانشگاه و دامن زدن به سطحی نگری صنعت می شود. 
البته در این زمینه از نقش دولت ها در بسترسازی 
برای ایجاد ارتباط میان این دو نیز نباید غافل شد. 

اوال  باید تالش شود  برای حل معضالت مطرح شده 
دانشگاهی  سرفصل های  در  صنعت  واقعی  نیازهای 
گنجانده شده، رشته های صوری و بدون کاربرد حذف 
شوند و ظرفیت رشته ها و گرایش های مختلف هم 
متناسب با نیازهای صنعت افزایش یا کاهش یابند. 
صنعت  با  ارتباط  دفاتر  ساختاری  اصالح  هم چنین 
دانشگاهی  بودجه های  جهت دهی  دانشگاه ها،  در 
و  اساتید  جذب  صنعت،  واقعی  نیازهای  سمت  به 
کاربردی  و  دقیق  شاخص های  براساس  دانشجویان 
و  اساتید  میان  مشترک  علمی  آثار  نگارش  نیز  و 
صنعت گران نیز می تواند در این عرصه اثرگذار باشد. 
ثانیا با اقداماتی نظیر حضور صنعت گران به عنوان 
مدرس در دانشگاه ها، حضور دانشگاهیان در هیئت 
تدوین  صنعتی،  سازمان های  و  شرکت ها  مدیرۀ 
شاخص های دقیق موردتوقع از خروجی های دانشگاه 
میان  فاصلۀ  حدی  تا  می توان   ... و  صنعت  توسط 

صنعت و دانشگاه را کاهش داد. 

ظرفیت های  و  ابزارها  از  باید  نیز  دولت  نهایت  در 
خود در راستای تقویت این ارتباط بهره گیرد. ارائۀ 
دانش بنیان،  شرکت های  به  مالیاتی  معافیت های 
میان  مشترک  پروژه های  درآمدهای  معاف کردن 
بانک  ایجاد  مالیات،  پرداخت  از  دانشگاه  و  صنعت 
اطالعاتی برای یکپارچه سازی پژوهش های انجام شده 
در کشور و ... از جملۀ وظایف دولت در این راستاست. 
از  جز  اهداف  این  تحقق  است  مسلم  آنچه  اما 
طریق همت جوانان و حضور مؤثر ایشان در صحنۀ 
تغییرات  ایجاد  مدیریتی کشور،  و  و صنعتی  علمی 
کوچک و محدود و تعمیم مدل های کوچک موفق به 

بخش های بزرگ تر و ... محقق نخواهد شد.  ۱

دست به دست هم دهیم، به مهر...
جستاری بر مشکالت موجود در ارتباطات میان صنعت و دانشگاه 

مقصود از تحرک و پویایی این است که 
اساتید، از کنج اتاق ها و آزمایشگاه های 
واقعی  صحنۀ  به  خود،  تحقیقاتی 
صنعت ورود کنند و صرفا به حضور در 

دانشگاه ها اکتفا نکنند. 

۱- برگرفته از مقالۀ »شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائۀ راهکارهای 

بهبود آن«، اثر سیدنقی میرعلی، علی پوربهروزان و رضا سراجی، سال ۱۳97
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بسم اهلل
مأموریت  دانشگاه  دارد!  مأموریت  شریف  بله، 
دارد. وزارت مأموریت دارد. تمام نهادهای موجود 
وجود  به  مأموریتی  به  ناظر  جهان،  و  کشور  در 
آمده اند. »نهاد« موجودیتیست تا بهینه کند مسیر 
رسیدن به خواسته ای را. نهادها به وجود می آیند 
تا با فعالیت هایی منظم و به سختی تغییرپذیر، 
کالن تر  و  فراگیرتر  توسعه ای  یا  تغییر  موجبات 
و  نگاه فعلی  در  نهادها  این  بیاورند.  به وجود  را 
جهان شمول، ناظر به توسعه ای کالن تر و جامع تر، 
مأموریت می یابند. پس مأموریت، حول چیزیست 

که به عنوان امر اصیل، پذیرفته شده است. 
حال باید پذیرفت، تمام نهادهای موجود در کشور 
و حتی نهاد دولت، تقریبا در تمام برهه های زمانی 
توسعه  مسئله ی  حول  رضاخان،  کودتای  از  پس 
در  آن ها  موفقیت   و  می کنند  پیدا  مأموریت 
اثرگذاری  و کمیت  به کیفیت  ناظر  مأموریتشان 
این  در  شده(  تعریف  نقش  به  توجه  با  )البته 
مفهوم پذیرفته شده، سنجیده می شود؛ حال این 
ذکر  به  نیاز  کرهًا!  چه  باشد،  طوعًا  چه  پذیرفتن 
در  موثر  مسئله  تنها  یا  پررنگ ترین  که  نیست 

سنجش، توسعه اقتصاد است.
مورد  توسعه  جز  چیزی  حول  را  نهادها  ما  اگر 
سنجش قرار دهیم، طبعا مأموریت آن نهاد نیز، 
نمی تواند همان قبلی باقی بماند. نگاه انتقادی به 
از  پرسش  جای  ابتدائًا  اگر  نیز،  موجود  نهادهای 
امر اصیل مذکور، به سراغ پرسش از انجام وظیفه 
خود  برود،  تعیین شده  پیش  از  مأموریت  حول 
هر  فعلی؛  پارادایم  حول  است  کرده   پیدا  نقشی 
چند زی مسلمانی و سوابق انقالبیشان، انتظاراتی 

دیگر در اذهان به وجود آورده باشد.

معیارقراردادن  با  و  می آییم  پایین تر  کمی  حال 
مسئله ی »انسان و حفظ هویت بومی« و نه توسعه، 
به سراغ پرسش از دانشگاه و به طور ویژه دانشگاه 
شریف می رویم. از این رو الزم است، ابتدا مأموریت 
در  را  آن  بعد  و  بشناسیم  را  شریف  دانشگاه  نهاد 

پارادایم بدیل مطرح شده مورد پرسش قراردهیم. 
دانشگاه شریف متولد ۱۳44هـ.ش، اولین یا از اولین 
نتایج مأموریت جدید دادن به آموزش عالی در ایران 
دانشگاه  از تاسیس  این مأموریت جدید، غیر  بود. 
صنعتی آریامهر )نام قبل از انقالب دانشگاه شریف(، 
نتایج دیگری را نیز با خود به همراه داشت؛ همچون: 
تاسیس چند دانشگاه دیگر، ژومله کردن۱ هر یک از 
دانشگاه های ایران با یک یا چند دانشگاه آمریکایی یا 
اروپایی و تغییر مدیریت تمام دانشگاه ها )با حضور 
ماساچوست(  دانش گاه های  فارغ التحصیالن  پررنگ 
به نحوی که سید حسین نصر۲ به محمدرضا پهلوی 

معترض می شود.
از او در صفحات 9۳ و 94 کتاب حکمت و سیاست۳ 
اینطور نقل  شده است: »یک روز در حضور شاه، یک 
صحبتی پیش آمد. من گفتم که این خیلی تاسفبار 
فرهنگ  واقعا  )ماساچوستی ها(  افراد  این  که  است 
هم  درست  نیت  اگر  حتی  نمی شناسند.  را  ایران 
دارند، تصمیم گیری درست نیست. گفت یعنی چه؟ 
مقصودت چیست؟ گفتم بنده اولین ایرانی هستم 
که  هستم  ایرانی  اولین  شدم.  ام.آی. تی  وارد  که 
باید  بنده  بنابراین  دارم.  دکترا  هاروارد  دانشگاه  از 
اولین ماساچوستی باشم. ولی ماساچوستی ها دارند 
پدر ایران را درمی آورند. شاه خندید. یعنی من یک 
موضعی داشتم که بر ضد جریان آب شنا می کردم. 

و به همین جهت بود که سازمان امنیت، من را 
یک عامل خیلی ناراحت کننده می دانست.« 

به نظر می رسد سید حسین نصر به تضادی اشاره 
نگاه  با  عالی  آموزش  نهاد  مأموریت  که  می کند 
مدیریت  دوران  بررسی  حال  دارد.  او  سنت گرای 
سید حسین نصر در این مجال نمی گنجد و اصال 
در  تغییری  اما  است.  خارج  نویسنده  سواد  از 
راهبرد کالنی که برای نهاد آموزش عالی و دانشگاه 

شریف ترسیم شده  است، ایجاد نمی کند. 

 دانشگاه ایرانی
کالج آمریکایی

ورودی 97 مهندسی عمران
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عالی  آموزش  نهاد  می رسد  نظر  به 
راهبرد  سه  این  با  ایران  داخل 
مقدماتی  آموزش  اول  شد:  متحول 
دانشجویان،  به  مختلف  علوم 
شده  ژومله  دانشگاه های  به  آن ها  اعزام  دوم 
واقع  در  کشور.  به  بازگشت آن ها  سوم  و 
همچون  کالجی  ایران  دانش گاه های  ماموریت 
واقع  در  می شود.  آمریکایی  دانش گاه های  برای 
اصال قرار نبوده در این دانش گاه ها تحقیقات و 

عملکرد در مرزهای علم انجام شود.

که  عالی  آموزش  در  اجرایی  راهبرد  سه  این 
مهم ترین  آن ها، تاسیس دانشگاه هایی همچون 
صنعتی آریامهر است، در راستای چه هدف کالنی 
بوده است؟ در واقع مأموریت دانشگاه شریف چه 
بوده است؟ ژومله شدن دانشگاه صنعتی آریامهر 
البته  و  بوده است؟  راستایی  در چه  ام.آی.تی  با 
برکناری زود دکتر مجتهدی، اولین نائب التولیت 
کتاب  در  بوده است؟  علت  چه  به  دانشگاه  این 



خاطرات دکتر محمدعلی مجتهدی، جمالتی با این 
عدم  خاطر  به  او  تغییر  که  آمده است  مضمون 
رغبتش، به ژومله شدن دانشگاه با دانشگاه های 
آمریکایی و تمرکز بیشترش بر اروپا بوده  است. 
این مسئله از این حکایت دارد که آمریکایی ها، 
نهادهای  برای  برنامه ریزی  در  پررنگی  نقش  چه 
آموزش عالی در ایران داشته اند. حال شاید بتوان 
بهتر به این سوال پاسخ داد که نقش مأموریت 

دانشگاه صنعتی آریامهر چه بوده است. 
به نظر می رسد نهاد آموزش عالی داخل ایران، با 
این سه راهبرد متحول شد: اول آموزش مقدماتی 
علوم مختلف به دانشجویان، دوم اعزام آن ها به 
بازگشت آن ها  سوم  و  شده  ژومله  دانشگاه های 
ایران  دانشگاه های  مأموریت  واقع  در  کشور.  به 
آمریکایی  دانشگاه های  برای  همچون  کالجی 
این  در  نبوده  قرار  اصال  واقع  در  می شود. 
علم  مرزهای  در  عملکرد  و  تحقیقات  دانشگاه ها، 

انجام شود.

لزوم  نگاه  مأموریت،  این  پس  در  واقع  در 
مدرنازیسیون ایران نهفته است. نهادهایی که به 
فراخور فرهنگ و نیازهای دیگری ایجاد شوند، به 
شکل تدریجی باقی نهادها و انسان ها را متناسب 
مخصوصا  و  کرد  خواهند  تنظیم  خود،  اهداف  با 
و  دانشگاه ها  این  فارغ التحصیالن  برای  اگر 
مناسب  آمریکا  دانش گاه های  از  رجعت کنندگان 
اصال  خود  این  که  گرفته شود،  نظر  در  حکومتی 
اینچنین  عمل  در  نیز  اکنون  و  بوده  اهداف  از 
است - هرچند این افراد در عقیده مسلمان باشند 
- نهادهای دیگر را نیز، به شکل آمرانه در همین 

جهت تنظیم خواهند کرد. 
اکنون با توجه به این مأموریت، چند پرسش از 
این نهاد مطرح می شود و علل پای فشاری بر این 

نگاه انتقادی، شرح داده  می شود.

دانشگاه های  و  ایرانی  دانشگاه های  شدن  ژومله 
آمریکا و برقراری طرح درس آن ها در ایران، مهارت ها 
و آموزه هایی را در آن ها به وجود خواهد آورد، که 
پاسخ گوی نیاز جامعه ی آمریکایی باشد. در نتیجه، 
می کنند،  سفر  آمریکا  به  که  هم   دانشجوهایی 
می پندارند  بی علت  خود  برای  را  وطن  به  بازگشت 
ایران  مدرنازیسیون  برای  سفیرانی  بازگرند،  اگر  یا 
امری  مدرنازیسیون  اگر  حتی  رو،  این  از  می شوند. 
مثبت باشد، این مسئله، وابستگی همیشگی ایران 
را دربرابر آمریکا در پی خواهد داشت و گامی مهم 
ایاالت متحده  به فرماندهی  در جهت جهانی شدن 

خواهد بود. 

به  کلمه  واقعی  معنای  به  چیز  چند  میان،  این  در 
باد فنا خواهند رفت. اول از همه دین؛ جامعه ای که 
قواعد حاکم بر آن از نگاه توسعه محور تبعیت کند، 
نباید انتظار داشت دین، در تنظیم روابط انسانی در 
نهادی  به  دین  خود  انتها  در  کند.  ایفا  نقشی  آنجا 
ذیل توسعه، بدل خواهد گشت و خود را با آن تنظیم 
تناقض  در  آن  هدف  و  اصل  با  این  و  کرد  خواهد 
است؛ چون دین برای نظم دادن و تعیین اولویت ها 
و امور اصیل آمده بود، نه آن که خود نهادی شود، 

برای بهینه کردن امر توسعه.
همان  به  بومی،  تمدن های  و  فرهنگ  همچنین  و 
وقتی  رفت.  خواهند  بین  از  دین  انحطاط  دلیل 
تربیت  دیگری  نیازهای  به  پاسخ  برای  انسان هایی 
شده اند و دیگر خواسته ها و انتظارات بومی سرکوب 
ندیده،  آموزش  آن ها  به  پاسخ  برای  یا کسی  شده 
این نیازها هستند که برای بقا تغییر خواهند کرد. 
ارکان  آن  به  پاسخ دادن  شکل  و  نیاز  مسئله ی  دو 
هر فرهنگ و هویتی هستند. همچنان که امیرکبیر، 
وقتی دار الفنون را تاسیس کرد، موارد آموزشی کامال 
دکتر  که  همچنان  بود.  ملی  نیازهای  با  هماهنگ 
مشکالتی  »اکثر  می گوید:  خود4  کتاب  در  فرشته 
مواجه است، مسائل  آن  با  ایران  عالی  آموزش  که 
از  هریک  در  که  مالیست،  یا  مدیریتی  آکادمیک 

این  با  دارد.  وجود  نیز  غربی  عالی  آموزش  مراکز 
بنیادین  مشکل  موارد،  اینگونه  از  عبور  با  حال، 
ایران است، یعنی شکاف  در  عالی  نظام آموزش 
عمیق میان مدرنیسم پوزیتیویست و ارزش های 
آرمانی مندرج در فرهنگ ایرانی و باورهای دینی، 
بروز می کند. بنابراین فرهنگ های سنتی و بومی 
و پیوندهای آن با توده ها در تالش های آمریکایی 
نادیده   ایران،  در  عالی  آموزش  توسعه ی  برای 
یک  تحمیل  جهت  در  عوض  در  و  شده   گرفته 

فرهنگ جدید و بیگانه به ایران، تالش شد.«

تکرار  دیگر  بار  یک  شد،  ذکر  نیز  باالتر  اینکه  با 
می شود که انسان هایی که تحت تاثیر اینچنین 
تربیتی قرار بگیرند، جدای از جامعه ای که ایجاد 
خواهند کرد، خود نیز به شدت مستعد بروز چند 
ویژگی در شخصیتشان هستند. اول بسیار بعید 
است که نگاهی انتقادی به جهان بینی مسئله ی 
توسعه داشته  باشند. یعنی یا همواره در کشاکش 
مدرنیسم  ارزش های  و  دینی-بومی  ارزش های 
 - معنویت  به  حداقلی  نگاه  یا  که  بود  خواهند 
همچون غربی ها - پیدا خواهند کرد و یا اصال دین 
را به کناری خواهند گذاشت. نگاه درجه چندم - 
همچون غربی ها - به وطن خود پیدا خواهند کرد 
و مجرای تزریق ناامیدی و حس عقب ماندگی به 
مردم کشور خواهند بود. عامل وابستگی همیشگی 
کشور به اجنبی خواهند شد؛ هر چند در نگاه اول 

برعکس به نظر بیاید.

آن  بر  حاکم  قواعد  که  جامعه ای 
کند،  تبعیت  محور  توسعه  نگاه  از 
تنظیم  در  انتظار داشت دین  نباید 
ایفا  نقشی  آنجا  در  انسانی  روابط 
کند. در انتها خود دین به نهادی ذیل توسعه بدل 
خواهد گشت و خود را با آن تنظیم خواهد کرد.

به  پاسخ  برای  انسان هایی  وقتی 
و  شده اند  تربیت  دیگری  نیازهای 
بومی  انتظارات  و  خواسته ها  دیگر 
پاسخ  برای  کسی  یا  شده  سرکوب 
به آن ها آموزش ندیده، این نیازها هستند که 

برای بقا تغییر خواهند کرد.

دانش گاه شریف متولد ۱۳۴۴ه.ش 
ماموریت  نتایج  اولین  از  یا  اولین 
در  عالی  آموزش  به  دادن  جدید 
جدید  ماموریت  این  بود.  ایران 
نتایج  آریامهر  صنعتی  دانشگاه  تاسیس  از  غیر 
با خود به همراه داشت همچون:  را نیز  دیگری 
تاسیس چند دانشگاه دیگر، ژومله کردن هر یک 
دانش گاه  چند  یا  یک  با  ایران  دانشگاه های  از 
تمام  مدیریت  تغییر  و  اروپایی  یا  آمریکایی 
فارغ التحصیالن  پررنگ  حضور  )با  دانشگاه ها 
که  نحوی  به  ماساچوست(  دانش گاه های 
معترض  پهلوی  محمدرضا  به  نصر  حسین  سید 

می شود.

لزوم  نگاه  ماموریت  این  پس  در 
است.  نهفته  ایران  مدرنازیسیون 
و  فرهنگ  فراخور  به  که  نهادهایی 
نیازهای دیگری ایجاد شوند، به شکل 
با  متناسب  را  انسان ها  و  نهادها  باقی  تدریجی 
اهداف خود تنظیم خواهند کرد. و مخصوصا اگر برای 
رجعت کنندگان  و  دانشگاه ها  این  فارغ التحصیالن 
نظر  در  حکومتی  مناصب  آمریکا  دانش گاه های  از 
گرفته شود، نهادهای دیگر را نیز به شکل آمرانه در 

همین جهت تنظیم خواهند کرد.

پرونده ویژه

هفت



شهرهای  از  یکی  اهل  خانواده ای  در  کنید  فرض 
رسوم  و  آداب  که  شده اید  متولد  کشور  کردنشین 
و فرهنگ خاص خود را دارید؛ برای مثال در فرهنگ 
لباس  خاصی  مدل  مرد،  و  زن  از  مردم  همۀ  شما، 
می پوشند یا با گویش خاص خود سخن می گویند 
همسایگی  در  دارند.  را  خود  به  مخصوص  عقاید  و 
شما خانواده ای زندگی می کنند که اصالتا از قومیت 
دیگری هستند و آداب و رسوم و فرهنگ متفاوتی 
دارند. خواهر کوچک تر شما در رفت و آمد و نشست 
و برخاست با خانوادۀ همسایه، با فرهنگ آنان بسیار 
خو گرفته است و تالش می کند تا حد امکان خود را 
شبیه آنان نماید؛ برای مثال مانند آنان سخن بگوید 
و معیار ارزش گذاری هایش متفاوت شود. حال شما 
چه می کنید؟ برخورد شما با این تغییرات او چگونه 

است؟ 
شما احتماال تالش خواهید کرد با او صحبت کرده، 
برایش از آداب و رسوم خود بگویید و او را با فرهنگ 
مرسوم خود بیش تر آشنا کنید تا بتواند به درستی 

که  ندارد  وجود  تضمینی  اصال  این که  ضمن  ببیند. 
متفاوت،  فرهنگ  از یک  کورکورانه  تقلید  این  با  او 
داستانش  احتماال  و  بشود  آن ها  شبیه  بتواند 
و  رانده  این جا  »از  معروف  مثل  بارز  نهایتا مصداق 
از آن جا مانده« خواهد شد. یعنی شبیه کالغی که 
می خواست راه رفتن طاووس بیاموزد، نهایتا راه رفتن 

خود را نیز از یاد خواهد برد!  

این مثالی ساده از شرح حال این روز های فرهنگ در 
کشور ماست؛ اگرچه که در فرودین ماه سال ۵8 و با 
رای 98 درصد مردم ایران، نظام جمهوری اسالمی به 
عنوان نظام حاکمیتی کل کشور انتخاب شد و مردم 
تصمیم گرفتند که اصول و مبانی اسالمی نه صرفا 
در  آزادی، که  و  برقراری عدالت  و  در مدل حکومت 
فرهنگ و سبک زندگی آنان جاری شود، اما از حرف 
آن چه  و  دارد  وجود  طوالنی ای  فاصلۀ  گویا  عمل  تا 

در عمِل بخش های مختلف می بینیم متفاوت است. 
اثرگذار  ارگان های  از  یکی  عنوان  به  هم  دانشگاه 
کشور از این مقوله مستثنا نبوده و البته به عنوان 
برعهده  را  انسانی  نیروی  تربیت  وظیفۀ  که  نهادی 

دارد، نقش پررنگ تری را ایفا می کند.
اجزای  و  دانشگاه  بر  حاکم  فرهنگ  راستی،  به  اما   
مختلف آن، تا چه میزان به فرهنگ اصیل اسالمی 
نزدیک است یا تالش می کند که به آن نزدیک شود؟ 
قضاوت  مسئولین  سنجۀ  برمبنای  بخواهیم  اگر 
فرهنگ  تحقق  داعیه دار  هم  همواره  که  کنیم، 
باال  را  آن  درصد  باید  هستند،  دانشگاه  در  اسالمی 
بدانیم؛ در آن صورت این سوال مطرح می شود که با 
کدام معیار و براساس کدام اصل از فرامین اسالم، 
رقص در حیاط دانشگاه و برگزاری اردوهای مختلط، 

توجیه می شود؟ 
و اگر نه، باید به این سوال پاسخ داد که به راستی 
بسترهای  دنیا،  کشور  کدام  عالی  آموزش  نظام  در 
الزم برای آموزش ضدفرهنگ ها و ضدارزش ها فراهم 

می شود؟ 
با همۀ این گفته ها به هرحال یادمان باشد فرهنگ 
را  تکلیف مان  است  بهتر  نیست!  تقلیدی  مقوله ای 
حداقل با خودمان روشن کنیم که بر کدامین مدار 
گام برمی داریم و پای کدامین سفره می نشینیم؟ با 
هر معیار اخالقی و فرهنگی ای هم که بسنجیم، نمک 

انقالب را خوردن و نمک دان را شکستن روا نیست.

خاموش کن فرهنگ بی فرهنگ را...

ورودی 98 برق

به قلم فاطمه حورا عظیمی

فرهنگ مقوله ای تقلیدی نیست! بهتر 
است تکلیف مان را حداقل با خودمان 
مدار  کدامین  بر  که  کنیم  روشن 
سفره  کدامین  پای  و  برمی داریم  گام 

می نشینیم؟ 

هشت



کند،  کار  درست  بخواهد  صنعتی  دستگاه  یک  اگر 
در  بتواند  آن  کاربر  و  باشد  کنترل پذیر  کاماًل  باید 
نحوی سامان بخشد که  به  را  فعالیتش  لحظه،  هر 
به سمت تحقق هدفی خاص حرکت کند. خب این 
ارکان  از  یکی  کنترل پذیری چگونه محقق می شود؟ 
دقیق  داده های  دریافت  سیستم ها،  کنترل  اصلی 
ما داده ی  اگر  به لحظه ی آن ها است؛ اصواًل  لحظه 
چه  هر  باشیم،  نداشته  دست  در  دقیق  و  صحیح 
از مقصد خود دور خواهیم  بهتر عمل کنیم بیشتر 
شد. از این رو در سیستم های کنترلی غالبًا ابزار هایی 
با دقت های بسیار باال استفاده می شود تا تصویری 
اختیار  در  را  سیستم  فعلی«  »حالت  از  شفاف تر 
باید  اطالعات  این  طرفی  از  قرار دهد.  تصمیم گیران 
به روز نیز باشند وگرنه عماًل ارزشی نخواهند داشت.

است؛ سیستمی  دانشگاه هم یک سیستم  اساسًا 
خود  مختلف  مقاطع  از  کدام  هر  در  که  اجتماعی 
که  سیستمی  دارد؛  برعهده  را  خاصی  وظایف 
شما  حال  شود.  کنترل  مسئولینش  توسط  باید 
باشد؛  آمده  وجود  به  اختاللی  که  بگیرید  نظر  در 
با  طویل  و  عریض  سیستم  این  کنترل کنندگان 
وجود  به  باید  چگونه  نهاد  ده ها  و  دانشجو  هزاران 
باید  چگونه  ببرند؟  پی  اختالل  این  وجود  عدم  یا 
کیفیت آموزش ارائه شده را تضمین کنند؟ چگونه 
باید کج روی های احتمالی را تشخیص دهند؟ اگر قرار 
و سرپا  آموزشی مدیریت شده  باشد یک سیستم 
چندین  و  پرسش ها  این  به  باید  داشته شود،  نگه 

پرسش دیگر پاسخ داد.

ابعاد  در  که  است  بنیادی  مسئله  یک  پرسش  این 
مختلف باید آن را پاسخ داد. اکنون قصد پرداختن 
به تمام آن را نداریم؛ البته توانایی آن را هم نداریم. 
عمده ی سخن ما در حوزه ی آموزش آکادمیک است. 
مأموریت  مهمترین  را  آن  بتوان  شاید  که  حوزه ای 
دانشگاه برای دوره ی کارشناسی دانست. دانشگاه در 
اولین گام باید بتواند عده ای دانش آموز که دوازده 
به  را  داشته اند  قرار  مقدماتی  تعلیمات  تحت  سال 
یا  دوره ای چهار  از طی  بعد  آموزش دهد که  نحوی 

پنج ساله در رشته ی محل تحصیل خود، دارای سواد 
کافی باشند؛ بالطبع در این دوره، که معمواًل به آن 
دوره ی کارشناسی می گویند، مهم ترین چالش پیش 

رو یادگیری و انتقال صحیح مفاهیم است.
خدمات  ارائه ی  در  پویا  روند  یک  برقراری  برای 
ساده ترین  روند ها،  اصالح  یا  بهبود  و  آموزشی 
از  استفاده  با  خدمات  این  کیفیت  ارزیابی  راهکار 
داده های بدست آمده از افراد خدمات گیرنده است؛ 
در  دانشجویان  خود  که  می شود  این  خالصه اش 
این سیستم  دهند.  نظر  آموزشی  خدمات  با  رابطه 
و  جهان  دانشگاه های  در  که  سال هاست  ارزیابی 
در  دانشجو  بودن  ذی نفع  می شود.  اجرا  ایران  ایضًا 
در  موجود  انتقادی  روحیه ی  نیز  و  آموزش  کیفیت 
دانشجو، می تواند بسیار کارآمد باشد و دید جامعی 
این  البته  دهد.  ارائه  سیستم  کنونی  وضعیت  از 
وجود  امکان  جمله  از  جدی  معایب  با  همراه  روش 
نظرات مغرضانه است؛ معایبی که به حداقل رساندن 

آن، زحمت مسئولین امر را می طلبد.
ابتدا  از  باید هایی بودند که  اینجا هرچه گفتیم،  تا 
روشن و واضح می نمودند؛ بایدهایی که دانشگاه های 
آن ها  به  خود  کردن  نزدیک  در  سعی  جهان  برتر 
سو،  این  به  جهان  حرکت  سیر  از  تقلید  به  دارند. 
مثل همیشه، دانشگاه های ایران هم شروع به ایجاد 
دانشجویان  توسط  اساتید  ارزشیابی  برای  نظامی 
کردند. در همین راستا دانشگاه شریف هم که غالبًا 
در این مدل تقلیدها جلوتر از دیگر دانشگاه هاست، 
نظام ارزشیابی یا همان نظرسنجی را دایر کرده. این 
نظرسنجی که در پایان هر ترم و پیش از امتحانات 
پایانی برگزار می شود، غالبًا در ذهن دانشجویان یک 

اقدام نمایشی یا کم بازده تلقی می گردد. اما چرا؟
در  است؛  نظرسنجی  خود سواالت  ما  اولین معضل 
به  نیاز  سیستم  یک  کنترل  برای  که  گفتیم  ابتدا 
»داده ی  یافتن  برای  خب  داریم؛  دقیق  اطالعات 
نکات  بسیاری  پرسید.  دقیق«  »سوال  باید  دقیق« 
از آن ها سوالی  امر آموزش وجود دارد که اصاًل  در 
پرسیده شود،  اگر هم سوالی  یا  نمی شود  پرسیده 
یک سوال کاماًل گرد و کلی است که هیچ جزئیاتی 
دانشکده ها  آموزش  برای  نه  و  استاد  برای  نه  را 
روشن نمی کند. مثاًل در نظرسنجی از کیفیت ارائه ی 
که  حالی  در  می شود؛  سوال  استاد  توسط  مطالب 
این کیفیت تابع عواملی چون تسلط استاد، قدرت 
و  پرسش سواالت  در  دانشجویان  راحتی  وی،  بیان 
... است؛ وقتی چند مسئله تنها در قالب یک سوال 
پرسیده می شود، دانشجو نمی تواند به راحتی به آن 
فعالیت های  از  در ذهنش  مدام  باید  و  پاسخ دهد 
استاد برآیندگیری کند که نه این داده ها برای اصالح 
روند تدریس استاد قابل استفاده است - چراکه اصاًل 
با کدام قسمت  دقیقا  دانشجویان  نمی شود  معلوم 

دچار مشکل شده اند - و نه برای دانشجو راضی کننده. 
ایرادی که در اولین نظر به این صحبت وارد می شود 
این است که اگر سواالت آن قدر ریز شوند، روند 
در  که  می گوییم  پاسخ  در  می گردد.  طوالنی  بسیار 
نهایت می شود بیست تا سی سوال؛ استانداردی که 
توجه  با  دارد؛  وجود  مطرح  دانشگاه های  همه ی  در 
از  راحت تر  نیز  پاسخگویی  آن ها،  جزئی تر شدن  به 

گذشته خواهد بود.
نظرسنجی  این  تأثیر  مشاهده  عدم  معضل  دومین 
از  ما  یا  اتفاق خاصی نمی افتد  واقعًا  یا  است. حال 
اما  هیچ؛  که  است  اولی  اگر  نمی شویم.  مطلع  آن 
اگر دومی باشد نشان می دهد آموزش دانشگاه نیاز 
جدی به تحول در بخش رسانه ای خود دارد. انتظار 
نظرسنجی  از  ناشی  تحوالت  جزئیات  که  نمی رود 
منتشر شود، اما حداقل یک گزارش به دانشجویان 

می تواند بسیار مفید باشد.

که  است  گزینه  یک  نبود  واقع  در  معضل  سومین 
اختیار  در  جهان  دانشگاه های  از  تعدادی  توسط 
آن ها  که  صورت  بدین  می شود؛  داده  قرار  اساتید 
عالوه بر سواالت اصلی می توانند چند سوال از بانک 
سوال انتخاب کرده و در نظر سنجی مخصوص خود 
این  ارزشیابی  به وضعیت فعلی  نگاه  با  قرار دهند. 
زودی  به  آن  به  دستیابی  که  است  قله ای  مورد 
از نظرات اساتید  اما عدم استفاده  انتظار نمی رود، 
برای  را  به راحتی می تواند آن  در طراحی نظرسنجی 

استفاده ی وی کم بازده کند.
نظام  یک  که  شود  یادآوری  است  خوب  پایان  در 
امر  پویایی  حفظ  ضمن  کارآمد،  و  خوب  ارزشیابی 
فرصت  می تواند  آن  جلوی  به  رو  حرکت  و  آموزش 
بازخورد گرفتن  و  دانشجویان  نظر  اظهار  برای  خوبی 
که  فرصتی  باشد؛  خود  تالش  ترم  یک  از  اساتید 

اکنون به آسانی از دست می رود.

گرایش کنترل
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به قلم محمد جلیلوند

اولین معضل ما خود سواالت نظرسنجی 
است؛ در ابتدا گفتیم که برای کنترل 
دقیق  اطالعات  به  نیاز  سیستم  یک 
داریم؛ خب برای یافتن »داده ی دقیق« 

باید »سوال دقیق« پرسید.

پرونده ویژه

نه



یک پیشنهاد فضایی پشت دیوار انتقاد

فارغ التحصیل برق

به قلم زهرا ملکی

پرونده ویژه

»به نام محبوب ترین«
حاشا  »دیوار  می گوید  که  هست  معروفی  مثل 
همیشه بلند است.« با چنین شروعی شاید فکر 
هستید  طرف  نقادانه  و  سیاسی  متنی  با  کنید 
به  را  که شما  معترض  و  نویسنده ای عصبانی  یا 
را  راستش  می کند.  دعوت  جنبش  و  اعتراض 
برای  درخوری  ضرب المثل  گشتم  هرچه  بخواهید 
عرایضم نیافتم و دست به دامن این ضرب المثل 
انتقاد  بگویم:»دیوار  کلمات  تغییر  با  تا  شدم 

همیشه بلند است!!«
موضوع  درباره ی  گرفتم  تصمیم  که  زمانی 
حاضر)؟( دست به قلم شوم مثل تمام متن های 
قرار  تاثیر  تحت  فکر  به  خیزشی  یا  اعتراضی 
می کردم  فکر  بودم!  گرامی  خواننده ی  دادن شما 
چطور می توان با کلمات کاری کرد تا پیوند های 
به  منجر  و  تحریک شده  شما  مغر  سیناپسی 
هوشیاری  با  تا  شوند  دوپامین  مقدار  افزایش 
را  مالتونین  بفهمید،  را  دغدغه ام  بیشتری 
خواب  دغدغه مندی  شدت  از  تا  دهند  کاهش 
تا  کنند  مهار  را  اندورفین  و  برود  چشمان تان  از 
و جامعه ساحت وجودی شما  و کشور  درد ملت 
را دردمند کند... اما خب! ناگاه صیحه ای آمد که 
»بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست« و چنین 
شد که متذکر شدم به اصول آزادی و رشد فکر و 
عقیده و نکوهش خوراندن تفکر شخصی. بنابراین 
دعوت  فضایی  به یک سفر  را  وسیله شما  بدین 

می کنم!
متن زیر را بخوانید، سپس چشمان خود را ببندید 
قرار  یاد شده  موقعیت  در  را  کنید خود  و سعی 
به  سپس  بکشید؛  نفس  ومنظم  عمیق  دهید؛ 
پاسخ  و  کنید  فکر  خوب  شده  مطرح  سواالت 

هایتان را روی کاغذ یادداشت کنید:
* تصور)تخیل( کنید به دلیل شیوع کرونا سفر * 

تنها  شده است.  ممنوع  ها  کشور  همه ی  به 
کشف شده  تازه  سیاره ای  به  سفر  موجود  راه 
چیز  همه  است.  شمسی  منظومه ی  از  خارج 
نظر می رسد  به  عالی  آن سیاره   به  برای سفر 
اال موجوداتی که روی آن زندگی می کنند. شما 
از شرایط قرنطینه خسته شده اید  که حسابی 
تصمیم می گیرید این ریسک را بپذیرید و سفر 
از  و پس  را جمع می کنید  بندیل  و  بار  کنید! 
سفری طوالنی با فضاپیما به سیاره می رسید. 
از  غیر  می رسد؛  نظر  به  چیزعالی  همه  هنوز 
نه چندان  قیافه های  و  غریب  و  عجیب  ظاهر 
رفتاری  روال های  بقیه ی  دوست داشتنی 
بسیار  البته  است!  زمین  شبیه  کمابیش 
رد  جلویتان  از  به سرعت  نفر  یک  پیشرفته تر. 
می شود. مسیر حرکتش را دنبال می کنید انگار 
کالس  به  شده است.  درس  کالس  یک  وارد 
عجیب  کمی  خیابان!  کنار  کالسی  می رسید، 
با  همه  می کشید،  سرک  داخل  به  است... 
لباس های عجیب وغریب شان در حال سر تکان 
جزوه برداری  شبیه  چیزی  و  استاد  به  دادن 
در  دیگری  افراد  دوباره  دیگر  طرف  هستند. 
دیگری  کالس های  سمت  به  دویدن  حال 
از  کوهی  فرد  فرد  صورت  به  عده ای  هستند. 
تند  تند   و  می خوانند،  را  مختلف  کتاب های 
با  مردی  نزدیک  می کنند.  یادداشت  چیزهایی 
می شوید.  عجیب  کالهی  و  بلند  لباس های 
می توانم  »چطور  می پرسید:  و  می کنید  سالم 
بلند  هم  را  سرش  حتی  مرد  بروم؟«  هتل  به 
نمی کند! بارها و بارها این کار را تکرار می کنید 
گوشه ای  امید  نا  و  خسته  نتیجه  بدون  و 
می نشینید. آدم فضایی ها کلمه ای با هم حرف 
کل  نمی خورند.  چیزی  نمیخندند،  نمی زنند، 

شهر فقط کالس است و استادهایی اخمو 
لحظه ای  بدون  که  افرادی  و  سخت گیر  و 
اتالف وقت درس می خوانند! بعد از گذشت 
دقایقی صدای دعوا شما را غافل گیر می کند. 
یک آدم فضایی به دلیل سرک کشیدن در 
و  می خورد  کتک  حسابی  دیگری  جزوه ی 
یکی دیگر را به جرم دزدیدن کتاب جبه دار 
لو  دقایقی،  برای  فقط  هم اتاقی اش،آن هم 
می دهد تا در کتک خوردن تنها نباشد! هیچ 
کس به دادش نمی رسد! یاد دانشگاه خودتان 
صدها  می کنید:  زمزمه  خود  با  و  می افتید 
رحمت...! گویی اینجا دانشگاهی به وسعت 
جز  کاری  که  دانشگاهی  است!  سیاره  یک 
درس خواندن نمی کنند و نمی دانید آخر یک 
اتاق بدون استاد اخمو برای استراحت کردن 
امیدی خیابان های  به  نه.  یا  پیدا می کنید 
صحنه ای  به  می کنید.  گز  را  دانشگاه 
وحشتناک برمی خورید! لیست هایی بر دیوار 
نام هایی  است.  افراد  اسامی  گویا  زده اند. 
می زنند..  گردن  را  آنها  و  می کنند  صدا  را 
باورپذیر نیست! ده نفر آخر لیست به دلیل 
کم شدن نمرات مستحق مرگ شده اند. حاال 
نوبت ده نفر بعدی است. دست و پایشان 
را قطع می کنند. ده نفر بعد... عده ای تبعید 
شده اند و عده ای بی آبرو! فکری در ذهنتان 
یا  است  شکنجه گاه  اینجا  می بندد:  نقش 

دانشگاه؟
از احساس تان از زندگی کنار آدم فضایی ها * 

بنویسید.
دانشگاه *  بدی های  و  خوبی ها  شما  نظر  به 

آدم فضایی ها چیست؟
در انتخاب بین دوگانه ی پیشرفت و زندگی * 

فضایی کدام را انتخاب می کنید؟
کدام جنبه های انسانی را بین آدم فضایی ها * 

نمی بینید؟
ادامه دارد...

به دنبال راهکارهایی برای ساخت دانشگاه آدم فضایی؟/آدم زمینی؟

ده



چند کلمه در باب فواید بی خبری

ترجمه  می خواستیم  اگر  گذشته  اعصار  در  را  خبر 
در  بود.  تنیده  درهم  به شدت  »آگاهی«  با  کنیم، 
مانند  نیز  مفهوم  این  اما  پسامدرن  و  مدرن  عصر 
سایر مفاهیم دچاراستحاله معنایی شده است. اما 
به راستی مگر چه اتفاقی افتاده است که این گونه 

بنیادی ترین مفاهیم تحت تاثیر قرار گرفته اند؟
اینگونه  کردیم،  معنا  چنین  این  که  زمانی  را  خبر 
اطراف  از  زیادی  چیز  ما  چون  که  می پنداشتیم 
خبر  با  بیشتر  چه  هر  پس  نمی دانیم  جهان مان  و 
افزایش می یابد و بهتر و بیشتر  شویم، آگاهی ما 
اطراف مان  مقوالت  مورد  در  می توانیم  آزادانه تر  و 

بیندیشیم و نتیجه بگیریم.
فزوده است.  صفرا  انگبین  سرکه  قضا  از  اما  حال 
»خبر« که روزگاری بشر می اندیشید می تواند او را به 
آزادی و آگاهی رهنمون کند، امروز اگر نیک بنگریم 
آفت اختیار بشری شده و اگر زمانی فکر می کردیم 
کنیم،  فکر  بهتر  می توانیم  بیشتر  اخبار  داشتن  با 
سیطره  دنیا  بر  که  رسانه ای  امپراتوری های  امروزه 
پیدا کردند با بمباران خبری ما را نه تنها از شک در 
بی نیاز  خودمان  درنظر  نیز  خبر  تحلیل  از  که  صدق 
می کنند که این بی نیازی خوِد اظهار نیاز به آنهاست.

اخبار و پخش آنها صدق  امروزه معیار دیده شدن 
نیست. اصال صدق در نظام فکری این سلطه جویان 
جز به عنوان وسیله برای جلب اعتماد عوام، اصالت 
است.  منفعت  است  مهم  آنها  برای  آنچه  ندارد. 
منفعت صاحبان قدرت و سرمایه که این نوین ترین 
راه  را  استحمار  نوع  شیک ترین  این  و  داری  برده 

اندازی کردند.
مصیبت  از  را  امروز  انسان  بر  وارده  مصیبت  آنچه 
دوران برده داری دردناک تر می کند این است که جز 
عده ای معدود، سایرین در حالی که احساس آزادی و 
اختیار کامل دارند با بندهایی نامرئی بسته شده اند.

)راقم این سطور ادعای آزادی از این بندها و حضور 
در آن اقلیت را ندارد، تمّنایش را بله(

و  نیت  رفته که مفاهیمی مثل  تا جایی پیش  کار 
اولویت  نظام  تهی شده اند.  معنا  از  فردی  خواست 
این  و  می چینند  خودشان  ندرت  به  را  افراد  بندی 
رسانه ها هستند که مشخص می کنند مثال دختر آبی 
استادیوم مهم است یا فالن دختر در بلوچستان که 
به دنبال آب در هودج ها می گردد؟ و هزاران مسئله 

از این دست 

 زنده باد بیخبری
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به قلم امیرحسین مشکانی

آنچه مصیبت وارده بر انسان امروز را 
دردناک تر  برده داری  دوران  مصیبت  از 
عده ای  جز  که  است  این  می کند 
معدود، سایرین در حالی که احساس 
آزادی و اختیار کامل دارند با بندهایی نامرئی بسته 

شده اند.

اختیار  رسانه ای  امپراتوری های  این  پیشروی  با 
دست  به  و  خارج شده  او  دست  از  کلی  به  انسان 
سرمایه ها  این  صاحبان  که  می شود  کسانی سپرده 
در  بشر  ابنای  از  الیگارشی  این  آن  از  بعد  هستند. 
ذهنی  و  جسمی  بیشتر  هرچه  بهره کشی  جهت 
اختیار  که  اربابی  همانند  درست  می کند  استفاده 
برده اش را دارد؛ البته نکته بد قضیه اینجاست که 
آزاد  خود  خیال  در  و  است  برده  که  نمی داند  برده 
است حال عده ای ممکن است اینجا ایراد کنند که 
این چه عیبی دارد او احساس آزادی می کند؟ پاسخ 
را باید در اصالت آرمان آزادی، و نه حس آزاد بودن 

به مثابه یک افیون، جستجو کرد.
دیگر  واقع  در  رسانه ها  این  همه گیری  با  بگذریم 
صدای  و  سر  هرچند  بود،  نخواهد  تصمیم گیر  بشر 

دموکراسی گوش فلک را کر کند.

و  اخبار  بایکوت  با  سیاسی  باندهای  روزگاری  اگر 
با  امروز  می گرفتند،  را  مردم  بیداری  جلوی  خفقان 
را  امر  این  برهم  و  درهم  اخبار  از  انبوهی  ریختن 

پیش می برند.
در واقع این مدل برده داری نوین ذیل کلید واژه ای 
به نام »غفلت« تعریف می شود. غفلتی که این قدر 
است.  آگاه  می پندارد  فرد  که  درآمده  آب  از  تمیز 
غفلت همان کلید واژه ای است که ذیل آن سرگرمی 
)اگر عمری بود در آینده بیشتر در  صورت می گیرد 
این باب خواهم نوشت( در مقابل این کلید واژه در 
ادبیات دینی ما »ذکر« وجود دارد که مدام توصیه 

به تامل درونی روزانه به انسان می کند.
جهان  رسانه ای  امپراتوری های  پیش،  چنددهه  از 
همین  در  بودند.  خویش  قلمرو  گستراندن  حال  در 
خورد.  رقم  اسالمی  انقالب  نام  به  پدیده ای  اثنا 
است  پدیده ای  بنگریم  نیک  اگر  اسالمی  انقالب 
تکنیکی  نگاه های  و  خبری  هیاهوهای  از  خارج  که 
که امپراتوری های رسانه ای جهان در حال اشاعه آن 
بودند، شکل گرفت؛ چه آن که کارشناسان تکنیکی 
امر، چند ماه قبل از انقالب، دوام حکومت پهلوی را 

پیش بینی می کردند.

که  آن  از  پیش  طیبه  این شجره  انقالب،  واقع  در 
در عالم هیاهوها و اخبار پیدا شود، جایی در درون 
انقالبیون و ذیل »ذکر« رقم خورد و این گونه بود که 
آنها نه تنها تحت تاثیر اخبار قرار نگرفتند بلکه اخبار 
و رسانه ها را به دنبال خود کشاندند و به قول آسید 
مرتضی آوینی زمین را به سرنوشت محتوم خویش 

هدایت کردند که مستضعفین وارث زمین شوند. 
این  از  دهه  چهار  گذشت  از  بعد  امروز  ما  حال 
باشکوه ترین حرکت قرن، در حال به بندکشیده شدن 
توسط این شیک ترین برده داران هستیم. شاهد آن 
که دختر آبی و فالن گزارشگر و دهها مسئله دیگر 
مسئله اول روز می شوند.)موضع من در اینجا به حق 
بودن یا نبودن این مسائل نیست و ایضا مطلعم که 
اشتباهات برخی مدیران می تواند مسائلی پیش پا 
افتاده را به یک مسئله حاد ملی تبدیل کند( در این 
شرایط حتی برخی مطالبات صحیح مردم نیز توسط 
دستمال  سیاسی  گروه های  و  زنجیره ای  رسانه های 

شده و بهانه دعواهای زرگری شان می شود. 

هرچند این روزها قلمرو این امپراتوری رسانه ای در 
کشور ما نیز روز به روز و شدیدا در حال گسترش 
که  طیبه ای  نبود شجره  اگر  کرد  اذعان  باید  است، 
تحت  مدتها  تا  و  بکشاند  خود  دنبال  به  را  اخبار 
تاثیر قرار دهد، االن ما دهه ها بود که زیر یوغ این 
امپراتوری بودیم و از این عدم اختیار خود خوشحال.

امروز نیز اگر بخواهیم این قلمرو را به عقب برانیم 
و  کنیم  پشت  اخبار  به  که  نداریم  این  جز  چاره ای 
آزادی ولو نسبی از آنها پیدا کنیم تا بتوانیم خارج 
از سیطره اخبار«عمل« ای را رقم زده، اخبار را به دنبال 
سنجش  عدم  مقصود  است  بدیهی  بکشانیم.  خود 
جوانب مختلف کار نیست. البته رهایی از بند چنین 
سیطره سنگینی کار ساده ای نیست و عزمی پوالدین 
می طلبد اما به پس گرفتن اختیار، این ممیزه انسان 

از سایر موجودات، می صرفد.....

با  سیاسی  باندهای  روزگاری  اگر 
بیداری  جلوی  خفقان  و  اخبار  بایکوت 
ریختن  با  امروز  می گرفتند،  را  مردم 
انبوهی از اخبار درهم و برهم این امر 

را پیش می برند.
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برای  را اسالمی اش کنید،  دانشگاه  است. 
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فاسد  دانشگاه  اگر  بزنید.  حرف  و  یک جا 
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