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اخبار مؤسسه 



سخن سردبیر

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  انرژی  از  پر  و  استعداد  با  تیم  با  همکاری  و  همراهی  افتخار  که  زمانی  از  فصل  شانزده 
زیاد  بسیار  احتمال  به  این شماره  داشتم، می گذرد.  اما چابک  این مرکز کوچک  پژوهشی  قامت معاون  در  اجتماعی، 
آخرین شماره از گزارش تفصیلی تمامی وقایعی است که در این شانزده فصل اتفاق افتاد. از این به بعد، اگر بخت یاری 
کند با قالب هایی متفاوت انجام وظیفه خواهد شد. اما درخصوص این خبرنامه تماما الکترونیکی که به دست تمامی 
عالقه مندانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کل کشور رسیده چه باید گفت؟ ما در تمام این چهار سال در مؤسسه، 
تصمیم گرفته بودیم برخیزیم و حرکت کنیم. تصمیم ما از اراده ای جمعی تغذیه می کرد و لذا به خودانتقادی مداوم نیاز 
در  پژوهش هایمان،  درباره  فصلی  مستمر  گفتگویی  جلسات  کتاب هایمان،  نقد  جلسات  قالب  در  که  کاری  داشت؛ 
برگزاری نشست ها و همایش هایمان و در جلسات یک هفته در میان اعضای هیئت علمی مان دنبال می کردیم. دغدغه 
ما در تمام این سال ها، "ایران" بود و هست؛ سرزمینی وسیع و پر از استعداد که روزهای خوبی سپری نمی کند اما برای 
گاه و  خارج شدن از این وضعیت آنومیک، نیازمند دانشگاه ها و پژوهشگاه هایی قدرتمند و عالمان و کنشگرانی است آ
دلسوز. به قطع یقین، دانشگاه ها و آموزش و پژوهش عالی، چیزی بیش از ساختمان و سازمان اداری هستند؛ دانشگاه و 
بطورکلی آموزش عالی، ترکیبی از ساختمان و سازمان اداری و محتوای آموزشی و پژوهشی و کارگاهی و از همه مهمتر، 
کادمیک که  کنشگران صاحب اراده آزادی است که تمامی مقدمات و ابزارها و امکانات را معنادار می سازند. این هویت آ
از منطق فعالیت خاص خود در جوامع متعدد بهره می برد چند صباحی است که متوجه آسیب هایی جدی است؛ هم در 
ساختمان و سازمان اداری اش و هم در محتوا و کنشگرانش. ما در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی تالش داشتیم 
وضعیت فعلی و بسترهایی که سبب ایجاد آن شده اند را در قدم اول بشناسیم تا اگر بشود، در قدم بعد درباب خروج از 
این وضعیت به اقتضای تغییرات شتابان جهان جدید و تعریف نظم های نو در نو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی 
و غیره، به راه حل هایی دست یابیم. امیدوارم دوستان عزیزی که ما را در این راه یاری کردند بر ایمان خویش به علم و 
کادمی ها در نجات بخشی بمانند و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را در راه سخت و طوالنی ای که  دانش و سهم آ
در پیش دارد یاری کنند. از همه یاران گذشته و حال مؤسسه نیز که در این شانزده فصل همت هایی مضاعف برای تحقق 
اهداف معقول و متعالی مؤسسه به نمایش گذاشتند، خصوصا برادر عزیز و نازنین علی آقای میرزایی که در سردبیری 
این خبرنامه همدالنه یار و یاور بودند، صمیمانه سپاسگزارم. سخن را با مصرعی از دیوان ناصر خسرو که فرموده است 
»قیمت هر کس به قدر علم اوست«، به پایان می برم و آرزوی رشد و علم و دانش در دانشگاه ها، و از آن طریق در جامعه 

را به نیت نیل به رفاه و آزادی و اخالق و انسانیت دارم.

رضا ماحوزی



خبرنامه شماره شانزدهم _ زمستان  41400
اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 

پژوهشی  و  آموزشی  معاون  ماحوزی،  رضا  دکتر 
دبیر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 
در  دانشگاه  و  »فرهنگ  همایش  نخستین  علمی 
ایران« هم در گزارشی در خصوص روند برگزاری 
و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  گفت:  همایش 
مطالعات  تخصصی  مرکز  به عنوان  اجتماعی 
و  علم  عالی،  آموزش  اجتماعی  و  فرهنگی 
و  مدون  برنامه های  راستای  در  کشور  در  فناوری 
با هدف  را  همایش  این  مؤسسه،  اجرای  در حال 
توانمندسازی دانشگاه های کشور در حوزه فرهنگ 
تخصصی  و  عمومی  بینش  توسعه  دانشگاهی، 
درباره حضور معنادار و اثربخش فرهنگ در متن 
مسائل  تحلیل  و  شناسایی  کشور،  دانشگاه های 
دانشگاه های  در  فرهنگی  مستحدثه  و  جاری 
از  یکی  به عنوان  دانشگاه ها  برکشیدن  کشور، 
فضای  در  فرهنگ  پاالیش  و  تولید  اصلی  مراکز 
و اجتماعات علمی  تقویت فضای علمی  سایبر، 
درون دانشگاهی- پژوهشگاهی و ترسیم و تنظیم 

همایش »فرهنگ و دانشـگاه در ایران«همایش »فرهنگ و دانشـگاه در ایران«

همایش هاهمایش ها

دکتر رضا ماحوزی: برگزاری همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران، گامی 
در مسیر راه اندازی قطب فرهنگ پژوهی در مؤسسه

مناسبات دانشگاه  و جامعه از زاویه دید تحوالت 
فرهنگی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی 

برگزار می کند.
و  فرهنگی  معاونت  به همکاری  اشاره  با  وی 
همایش  این  برگزاری  در  علوم  وزارت  اجتماعی 
خاطرنشان کرد: در نخستین دوره همایش »فرهنگ 
و دانشگاه در ایران« که از صبح امروز دوشنبه– دوم 
اسفندماه– آغاز شده و تا پس فردا ادامه دارد ابعاد 
و مسائل مختلف این حوزه در 11 محور بررسی 
متخصصان  بر  عالوه  راستا،  این  در  می شود. 
از  جمعی  از  عالی  آموزش  حوزه  محققان  و 
سیاستگذاران  و  علمی  برجسته  شخصیت های 

فرهنگی کشور نیز سخنرانی خواهند داشت.
ماحوزی با اشاره به برنامه مؤسسه برای تداوم 
سال  در  ایران«  در  دانشگاه  و  »فرهنگ  همایش  
آینده و تدوین محورهای متنوع تر برای بررسی در 
دوره  نخستین  در  کرد:  تصریح  آتی  همایش های 
همایش با توجه به محدودیت زمانی، مقوله فرهنگ 

و  فرهنگ  »مناسبات  محور  یازده  در  دانشگاه  و 
دانشگاه«، »فرهنگ در دانشگاه اسالمی و دانشگاه 
تفاوت ها«، »شاخص های  و  رویکردها  سکوالر؛ 
دانشگاه«،  و  فرهنگ  مناسبات  ترسیم  در  کالن 
»بازیگران فرهنگ دانشگاهی«، »گروه ها و عناصر 
مرجع در اتمسفر فرهنگی دانشگاه ها«، »توصیف 
و تحلیلی از تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه 
ها«، »جهانی شدن، فرهنگ و دانشگاه«، »مسائل 
دانشگاه های  در  فرهنگی  ابتکارات  و  اساسی 
پساکرونا«،  دوره  در  دانشگاه  و  »فرهنگ  ایران«، 
»بازخوانی تجربه فرهنگ دانشگاهی در دهه های 
اخیر«، و »فضای سایبر، فرهنگ و دانشگاه« توسط 

حدود 60 متخصص این حوزه بررسی می شود.
به گفته وی، آموزش عالی در تمام جهان و در 
ایران، ابعاد و زوایای متعددی دارد که متناسب با 
ابعاد و زوایای مذکور، کنشگران و بازیگران متعدد 
تولید و مصرف فرهنگی خاصی را دنبال می کنند. 
کادمیک آن ها  شناسایی این ابعاد و تحلیل دقیق و آ
به خصوص در فضای سایبر با تمامی شئون رو به 
ایجاد  را  جدیدی  واقعیت های  آن،  تحول  و  تغییر 
کادمیک  کرده که نمی توان بدون مطالعه دقیق و آ

درباب آن ها سیاستگذاری کرد.
همایش  این  برگزاری  ماحوزی  گفته  به 
قطب  راه اندازی  برای  مؤسسه  گام های  از  یکی 

فرهنگ پژوهی در این مرکز علمی است.
در  دانشگاه  و  همایش»فرهنگ  نخستین 
قرائت  با  اسفندماه  دوم  دوشنبه،  صبح  ایران«، 
همایش  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  پیام 
شورای  دبیر  عاملی،  سعیدرضا  دکتر  سخنرانی  و 
محمدمهدی  دکتر  فرهنگی،  انقالب  عالی 
دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی، 
عبدالحسین کالنتری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  و  عتف  وزارت 
رضا غالمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی آغاز شد.
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اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  5مؤسسه 

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نخستین 
همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران

نخستین همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران، صبح دوشنبه دوم اسفند ماه 1400 با قرائت پیام وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر محمدعلی زلفی  گل آغاز شد. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سخن، 
مطالعات  مؤسسه  از  قدردانی  ضمن  دارد  جا 
تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
همایش  نخستین  برگزاری  خاطر  به  فناوری  و 
از  خود  سهم  به  ایران،  در  دانشگاه  و  فرهنگ 
اساتید، محققین و دانش پژوهان گرامی ای که در 
طول 3 روز متوالی و در گروه های یازده گانه این 
همایش به ارائه مقاله، ایراد سخن و تضارب آراء 

می پردازند تشکر کنم.
فرصت را غنیمت شمرده و به مناسبت این 
همایش مهم، چند نکته را با همکاران عزیزم در 

سراسر کشور در میان می گذارم:
فرهنگ  و  آموزش  میان  تردید  بدون  یکم. 
در هم تنیدگی معناداری وجود دارد، بطوریکه نه 
فقط دانشگاه مولود فرهنگ به شمار می رود، بلکه 
دانشگاه مهم ترین نقش را در صیانت از فرهنگ 
ملی و دینی و پرورش انسان در تراز جامعه متعالی 
خداباور بر عهده دارد. با این وصف، نه تنها فرض 
انسان سازی  منهای  و  تربیت  منهای  دانشگاه 
باید  را  دانشگاه  بلکه  است،  ناصحیحی  فرض 
عالم،  انسان های  تربیت  و  آموزش  برای  نهادی 
و  بافضیلت  انقالبی،  متدین،  بصیر،  دانا،  ماهر، 

متعالی برای جامعه در نظر گرفت.
دو. بر خالف تصور رایج از ساحت فرهنگی 
ساحت  این  نمودن  منحصر  و  دانشگاه ها  در 
فرهنگ  برنامه،  فوق  فعالیت های  از  یکسری  در 
همچون خون در رگ های دانشگاه کامال جاری 
در  کلیدی  عناصر  از  یک  هر  و  است  ساری  و 
دانشگاه در پرورش فرهنگی دانشجویان صاحب 
آموزشی  برنامه  و  از سرفصل ها  نقش می باشند؛ 
تا متون آموزشی و کمک آموزشی؛ از استادان و 
مربیان تا مدیران و کارکنان؛ از روش ها و ابزارهای 
از  آموزشی؛  فناوری ها و سامانه های  تا  آموزشی 
آموزشی  تا فضای  دانشگاهی  و ضوابط  ساختار 
کارگاهی و آزمایشگاهی و غیره، همه و همه در 
یک هم آهنگی و هم افزایی در پرورش انسان در 
تراز جامعه متعالی سهیم می باشند و نباید نقش 

آنها نادیده گرفته شود.
در  فرهنگی  کار  و  فرهنگ  چند  هر  سه. 

تمامی اجزاء یک دانشگاه مانند اکسیژن حضور دارد، 
اقامه  به  اهتمام  قبیل،  از  برنامه  فوق  فعالیت های  اما 
دینی،  مناسبت های  گرامیداشت  اسالمی؛  شعائر 
اخالق،  جلسات  محیطی،  تبلیغات  انقالبی؛  و  ملی 
خوانی،  نهج البالغه  جلسات  سلسله  قرآنی؛  محافل 
ارائه  کانون های  دینی؛  فکری-  نشست های  سلسله 
مشاوره؛ اردوهای زیارتی؛ بازدید از موزه های فرهنگی؛ 
مسابقات فرهنگی، تولید آثار فرهنگی و هنری و سایر 
با مشارکت حداکثری  ویژه  به  قبیل  این  از  برنامه هایی 
تاثیرگذار  و  مهم  خود  جای  در  دانشجویان  و  اساتید 

می باشد.
این  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  چهار. 
دوره مدیریتی مصمم است بر اساس رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب اسالمی »مدظله العالی« و البته با کمک 
به  عمیق تر  توجه  ضمن  دانشگاه ها،  مدیران  و  اساتید 
نقش فرهنگی- تربیتی دانشگاه ها، سرمایه گذاری های 
فرهنگی و تربیتی خود در دانشگاه ها را به طور ملموسی 
افزایش دهد و معاونت های فرهنگی در دانشگاه ها در 

تحقق این تصمیم نقش به سزایی خواهند داشت.
پررنگ  حضور  دقیق  تفسیر  با  پس  این  از  پنج. 
حضور،  این  عینی  آثار  و  دانشگاه ها  در  فرهنگ 
دانشگاه ها  رتبه بندی  شاخص های  از  مهمی  بخش 
و  یافت  خواهد  اختصاص  فرهنگی  شاخص های  به 
برنامه ریزی  می بایست ضمن  دانشگاه  محترم  رؤسای 
فرهنگ،  عرصه  در  هوشمندانه  سرمایه گذاری  و  دقیق 
و  شأن  درخور  مقام  کسب  برای  را  الزم  فرصت های 
رتبه بندی  فرهنگی  فصل  در  خود  دانشگاه  پیشتازی 
دانشگاه ها فراهم  نموده و از یکدیگر در این  میدان بسیار 

مهم سبقت بگیرند.
شش. با عنایت به عمق و پیچیدگی های حاکم بر 
فرهنگ و فعالیت های فرهنگی در محیط دانشگاه و اراده 
قطعی وزارت علوم در پرهیز از اقدامات تشریفاتی و کم  
برنامه های  هدفمند  گسترش  فرهنگ،  ساحت  در  اثر 
از  کاربردی،  و  نظری  پژوهش های  از  اعم  پژوهشی 
انتظار می رود  اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و 
مراکز تحقیقاتی متصل به نظام آموزش عالی با راهبری 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
با مؤسسه مطالعات فرهنگی و  نیز تعامل  و فناوری و 
اجتماعی این وزارتخانه، بخشی از ظرفیت خود را به 

مهم  حوزه  این   در  علمی  الگوسازی  و  پژوهش 
اختصاص دهند.

جامعه ای  هر  سرمایه  بزرگترین  هفت. 
از  یکی  می باشد.  جامعه  آن  آرمان های 
سرمایه های ارزشمند هر جامعه ای فرهنگ است. 
برای سرمایه گذاری جاودان بایستی فرهنگ سالم 
پیرایش  و  پاالیش  پویش،  نتیجه  در  کرد.  ایجاد 
مطالعات  مؤسسه  وظایف  جمله  از  فرهنگی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
هدایتگری  نقش  با  مؤسسه  این  است.  فناوری 
می تواند از ظرف و ظرفیت تمامی پژوهشگران، 
اندیشمندان و متفکران عرصه فرهنگی و اجتماعی 

کشور بهره مند گردد.
هشت. علم، فناوری و نوآوری های جدید به 
همراه خویش فرهنگ و زبان تخصصی جدیدی 
دانشگاه ها،  دلیل  همین  به  دارد.  همراه  به  را 
مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های  پژوهشگاه ها، 
در  تالش  می باشند.  جدید  فرهنگ  خالق  رشد 
جهت بومی کردن فرهنگ جدید حاصل از علم، 
فناوری و نوآوری وظیفه مهم مؤسسات فرهنگی 
افق های  رصد  نتیجه  در  است.  اجتماعی  و 
فرهنگ سازی  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  جدید 
خطیر  وظیفه ای  جامعه  عموم  برای  شایسته 
جامعه  فرهنگی  نهادهای  و  فرهنگستان ها  برای 

می باشد.
همایش  اندرکاران  دست  همه  از  مجددًا 
اساتید،  خصوصًا  ایران  در  دانشگاه  و  فرهنگ 
در  حاضر  گرامی  پژوهان  دانش  و  محققان 
متعال  خدای  از  و  می کنم  سپاسگزاری  همایش 

مزید توفیقات همه شما را خواستارم.
 

محمدعلی زلفی گل
یر علوم، تحقیقات و فناوری وز

دوم اسفند ماه ۱4۰۰
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دکتر سعیدرضا عاملی: انقالب 
اسالمی، بنیادی ترین امر 

متمایزکننده فرهنگ ایران در 
دوره جدید است

سعیدرضا  دکتر  علوم،  وزیر  پیام  قرائت  از  پس 
در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر  عاملی، 
سخنرانی خود به مقوله دانشگاه، فرهنگ و ارتباط 
که  امری  مهمترین  گفت:  و  پرداخت  دین  با  آن 
منجر به تحول در جامعه بشری شده و نظام های 
دوره جاهلیت را به نظام های انسانی منتقل کرده 
است، دین و دانش بوده است که به دالیل تاریخی 
این دو امر به هم پیوسته را تبدیل به دو مقوله مستقل 
فرهنگ هم  و  دانشگاه  کرده اند.  متعارض  و حتی 
دو مقوله پیوند خورده به دین و دانش است که در 

با یکدیگر قابل درک هستند. سؤال اساسی  پیوند 
این است که آیا فرهنگ و تمدن امور شدنی هستند 
الگوی  هستند،  ساختنی  اگر  و  ساختنی  امور  یا 

اساسی و مطلوب فرهنگی و تمدنی چیست؟
به  اروپامحورانه  رویکردهای  از  انتقاد  با  وی 
دانشگاه گفت: از دانشگاه و فرهنگ در جامعه ای 
صحبت می کنیم که قدمت دانشگاه در آن به 17 
قرن قبل )دوره ساسانیان( بر می گردد و قدیمی ترین 
نام  به  را  شاپور(  گندی  )دانشگاه  جهان  دانشگاه 

خود ثبت کرده است.
فرهنگ،  از  مراد  که  این  بیان  با  عاملی  دکتر 
و  است  زندگی  متمایزکننده  و  خاص  روش 
جنبه های مشترک و عمومی سبک زندگی به نوعی 
فرهنگ مشترک جهانی تلقی می شوند، فرهنگ را 
مفهومی در حال تغییر در ادوار مختلف تاریخی 
عنوان کرد و در خصوص مفهوم فرهنگ در ایران 
اسالمی،  انقالب  گفت:  اسالمی  انقالب  دوره 
بنیادی ترین امر متمایزکننده فرهنگ ایران در دوره 
یک  ما  اسالمی  انقالب  واقع  در  است.  جدید 
انقالب فرهنگی دانش مبنا و دین بنیان بود. تشکیل 
ستاد انقالب فرهنگی و به دنبال آن شورای عالی 
رابطه  بر  معناداری  داللت  هم  فرهنگی  انقالب 

دانشگاه، حوزه و فرهنگ داشت.
دبیرشورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان 
کرد: دانشگاه و حوزه همواره جایگاه و منبع فرهنگ 
به عنوان روش زندگی کردن بوده و هستند. در واقع 
بر  که  نخبگی  فرهنگ  بر  فقط  نه  دانشگاه  حوزه 

فرهنگ عمومی هم تأثیرگذارند.
شدن  محلی  جهانی–  به  اشاره  با  وی 
ایرانی  فرهنگ  با  آن  تعامل  و  ایران  دانشگاه های 
فرهنگ  رابطه  الگوی  خصوص  در  غیرایرانی  و 

مطرح  دیدگاه  دو  زمینه  این  در  گفت:  دانشگاه  و 
است؛ یکی الگوی سنتی و قدیمی نخبه گرا که در 
الگوی جدید  و دیگری  عصر صنعتی مطرح شد 
توده ای یا انبوه که در عصر اطالعات مطرح شده 
است. البته وقتی از دانشگاه صحبت می کنیم باید 
به این نکته هم توجه داشته باشیم که دانش صرفًا 
منشاء خیر نیست و دانشگاهی که نگاه متعالی به 

جامعه نداشته باشد می تواند مبداء شر باشد.
خوش  دیدگاه  کرد:  خاطرنشان  عاملی  دکتر 
فرهنگ وجود  و  دانشگاه  رابطه  به  نسبت  بینانه ای 
از  باید  امروزی  دانشگاه های  آن  براساس  که  دارد 
آن فضای »خصوصی سازی« که در دوران مدرنیته 
دانشگاه شده، خارج و عمومی تر شوند زیرا  وارد 
بر  صرفًا  آنها  دانشگاه ها،  سازی  خصوصی  با 
امور داخلی خودشان متمرکز می شوند و به جای 
یک  گرفتار  جامعه  نیازهای  و  مسائل  به  پرداختن 
مثاًل  که  در سطح جهانی می شوند  دائمی  رقابت 
جهانی  علمی  بندی های  رتبه  در  را  خود  جایگاه 

باال ببرند.
که  بدبینانه ای  دیدگاه های  خصوص  در  وی 
به رابطه دانشگاه و فرهنگ وجود دارد هم  نسبت 
اظهار داشت: یک رویکرد این است که دانشگاه 
همچنان بر ارزش ها و مکانیسم های شناختی دوره 
دارد و  تمرکز  نوزدهم  قرن  اواسط  تا  اولیه  مدرنیته 
می گیرد؛  نادیده  را  معاصر  جامعه  واقعیت های 
تاریخی  دوره  یک  بازماندگان  دانشگاه ها  بنابراین 
هستند که آن دوران به پایان رسیده و آنها همچنان 

ارزش ها و باورهای گذشته را حفظ می کنند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان 
نظام  خدمت  در  دانشگاه  انتقادی  منظر  از  کرد: 
و  اجتماعی  مسائل  به  و  گرفته  قرار  سرمایه داری 

کارگروه 1. »مناسبات فرهنگ و دانشگاه«- دوشنبه 2 اسفند از ساعت 8 تا 10:30
سخنران هاردیف

رضا ماحوزی )دبیر علمی همایش(  گزارش همایش و قرائت پیام وزیر محترم عتف1

دکتر سعیدرضا عاملی  دانشگاه و فرهنگ: دانایی الهی و زندگی اسالمی ـ ضرورت تحول در اهداف علم و فناوری2

دکتر محمدمهدی طهرانچی  چیستی، چرایی و چگونگی دانشگاه3

دکتر عبدالحسین کالنتری  جامعه، حلقه واسط مناسبات فرهنگ و دانشگاه4

حجت االسالم دکتر رضا غالمی  نگرشی نو به رابطه فرهنگ با دانش و دانشگاه5
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ندارد  توجهی  فرهنگی  خاص  طور  به  و  انسانی 
پیدا  تقلیل  سرمایه  تولید  خدمت  در  ابزاری  به  و 
و  چالش ها  المللی،  بین  رقابت های  است.  کرده 
مشکالت مالی دانشگاه ها، اندیشه نئولیبرالیسم و 
اقتصاد دانش بنیان از ریشه های حرکت دانشگاه به 
از  ماندن  دور  و  نظام سرمایه داری  تقویت  سمت 

فرهنگ و جامعه است.
فرهنگی  کارکردهای  بیان  در  عاملی  دکتر 
دین،  و  علم  پیوند  یا  جداسازی  به  دانشگاه 
امتداد  تقویت  اجتماعی،  و  فرهنگی  یکپارچگی 
صیانت  فرهنگ،  و  جامعه  دانشگاه،  المللی  بین 
از میراث فرهنگی و تمدنی جامعه و پاسخگویی 

گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه  اساسی  نیازهای  به 
و  فرهنگی  بزرگ  چالش های  به  باید  دانشگاه ها 
الزامات فرهنگی فضای جهانی شده  و  اجتماعی 
داده  پاسخ  از ظهور فضای مجازی–  زندگی– پس 
جامعه  تحلیلی  فهم  و  نقد  توان  که  اینه  ضمن  و 
و  نوآوری  کارکرد  دارای  باید  می کنند  تقویت  را 
خالقیت در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

باشند.
جهت  دانشگاه،  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
داشت:  اظهار  است،  فناوری  و  علم  به  دهنده 
هوش مصنوعی و هوش اجتماعی، عرصه ساخته 
شده فکر انسان هستند که نمی توانند بدون هدف 

کنند.  طراحی  خدمت  الگوریتم های  مشخص، 
و  برای ساخت  نو  فناوری های  و  هوش مصنوعی 
استقرار تمدن نوین اسالمی نیازمند تامین مؤلفه ها 

و شاخص های تمدن نوین اسالمی هستند.
اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
به اهمیت عدالت و مساوات که مشخصه اصلی 
نیز  )عج(  الزمان  صاحب  حضرت  حکومت 
از  بخش  کمال  عقالنیت  داشت:  اظهار  هست، 
به  که  است  قائم  قیام  از  پس  دوران  ویژگی های 
جامعه ای پویا، اخالقی و برخوردار از امنیت کامل 
زمینه  باشد که  باید در جهتی  می رسیم. علم هم 

تحقق چنین جامعه ای را فراهم کند.

محمدمهدی طهرانچی: احیای 
کارکرد تربیتی محیط چندوجهی 

دانشگاه، مستلزم همگرایی در 
سازمان فرهنگی دانشگاه است

سخنرانی  در  هم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس   
در  دانشگاه  و  فرهنگ  همایش  در  خود 
چگونگی  و  چرایی  »چیستی،  به  ایران 
پرداخت. فرهنگی«  منظر  از   دانشگاه 
وی، ابتدا به مروری بر تاریخچه تاسیس دانشگاه 
در ایران پرداخت و با اشاره به خاطرات دکتر علی 
شیخ االسالم، موسس دانشگاه ملی در خصوص 
چگونگی تاسیس دانشگاه ملی که ناچار بوده با 
مستشاران آمریکایی که هیچکدام سوابق علمی 

و مدارک تحصیلی که او از آمریکا داشته را نداشته 
خاطرات  گفت:  باشد،  داشته  را  جلساتی  اند، 
معظم  مقام  تحلیل  موید  ملی،  دانشگاه  موسس 
رهبری در خصوص روند تأسیس دانشگاه در ایران 
است که معتقدند »دانشگاه در زمان رضاشاه که 
به وسیله انگلیس ها سر کار آمده بود، پایه گذاری 
شد؛ به دست عوامل غربی ها هم پایه گذاری شد، 
یعنی آن کسانی که اّول بار دانشگاه کشور را ایجاد 
کردند، کسانی بودند که دلباخته غرب بودند. من 
را  این  یعنی  بودند،  غرب  نفوذی  عامل  نمیگویم 
دلباخته  بالشک  اّما  کند  اّدعا  قاطعًا  نمیتواند  آدم 
غرب  مطیع  و  بودند  غربی  فرهنگ  ی  فریفته  و 
غربی  آراء  مقابل  در  رأیی  هیچ  واقع  در  و  بودند 
ها نداشتند و ارائه نمی کردند. بنابراین دانشگاه را 
برابِر برنامه های غرِب استعمارگر به وجود آوردند؛ 
اصال برنامه ی دانشگاه در کشور ما، برنامه های 
بود«  استعمارگری  اوج  در  روز  آن  که  بود  غربی 
بی  ما  »دانشگاه  فرمایند:  می  دیگر  جایی  در  یا 
رودربایستی غلط بنیان گذاری شده، از اّول غلط 
که  نیست  این  معنایش  این  شده؛  گذاری  بنیان 
محیط دانشگاه محیط غلطی است یا محیط بدی 
است؛ نخیر، خوشبختانه دانشگاه ما فراورده های 
بسیار خوب داشته لکن بنای دانشگاه به وسیله ی 
آدمهای نامطمئن و با سیاستهای نامطمئن در زمان 
حکومت طاغوت گذاشته شده و این بنا همچنان 
بنیان  زدایی  دین  بر  مبنی  را  دانشگاه  دارد:  وجود 
گذاری کردند؛ دانشگاه را مبنی بر تقلید علمی و 
نه ابتکار علمی و تولید علم، بنیان گذاری کردند؛ 
خب  و  شده  گذاری  بنیان  جوری  این  دانشگاه 

 بعضی از آثارش هم تا امروز هنوز امتداد دارد.«
طهرانچی با اشاره به این که سه دسته دیدگاه های 
مورد  در  اقتصادی  و  گرایانه  واقع  گرایانه،  آرمان 
گفت:  است،  مطرح  ها  دانشگاه  هدف  و  نقش 
به  باید  دانشجویان  گرایانه،  واقع  دیدگاه  براساس 
دانشگاه بروند تا آن دسته از مهارت هایی که ممکن 
است در سال های آینده مورد نیاز جامعه باشد را 
یاد بگیرند. این ترتیبات به طور متناسب و متقابل 
سودمند است. اول بین تک تک دانشجویان و دوم 
امر متداولی است  امروزه  به عنوان نمونه  جامعه، 
یک  دانشگاهها  برای  آموزشی  برنامه  طراحان  که 
ستاد مشخص یادگیری را پیش بینی کنند؛ نه تنها 
در مورد دانش و فهم، بلکه در مورد صالحیت های 
مورد  در  همچنین  و  عملی  و  حرفه ای  فکری، 
شرایط مهارتهای کلیدی و قابل انتقال برای ساده 
دیدگاه  را  برداشت ها  این گونه  ما  کردن موضوع، 
نامیم. می  عالی  آموزش  هدف  از  واقعی   جهان 

برج  یا  آرمانی  دیدگاه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نه  است  فردی  عالی،  آموزش  ذات  عاجی، 
ذاتی  بلکه  نیست،  ابزاری  آن  ارزش  و  اجتماعی 
است. چنین دیدگاهی می تواند عموما در تطابق 
با اندیشه های متفکران لیبرال مانند هایک باشد که 
می نویسد »ما باید تشخیص بدهیم که پیشرفت و 
حتی حفظ تمدن، وابسته به حداکثر فرصت برای 
تواند  نمی  ماهیتا  پیشرفت  است.  حوادث  وقوع 

طراحی شود.
تالش برای بهترین استفاده از توانایی هایمان 
اقتصادی  نوعی  به  ما  بسیار مهم است، زیرا همه 

هستیم«.
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خصوص  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
هم  گذاری  سرمایه  یک  مثابه  به  دانشگاه  دیدگاه 
سرمایه گذاری  استعاره  از  استفاده  نتایج  گفت: 
شبیه  چیزی  است  ممکن  عالی  آموزش  مورد  در 
این باشد که گروه های آموزشی دانشگاهی برای 
جذب منافع بیشتر در دانشگاه خود به رقابت می 
با سایر دانشگاه ها در  پردازند. خود دانشگاه هم 
نظام آموزش عالی نیز با سایر بخش های آموزشی 
و غیر آموزشی در این زمینه به رقابت می پردازد. 
را اخذ  وقتی که دانشجوی خاصی، درسی واحد 
می کند، آنها به دنبال تحصیل بهترین استفاده از 
 وقت، انرژی و در برخی از موارد، پول خود هستند.
های  فرصت  ماجرا  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزینه در همه سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی 
وجود دارد. فرد، دانشگاه و جامعه به طور کلی و 
به شکل عادی، همه به دنبال این اند که این هزینه 
این  نزدیک  آینده  در  بگویند  و  کنند  توجیه  را  ها 
وجود،  این  با  داشت؛  خواهند  برگشت  ها  هزینه 
خود  منفعت  اساس  بر  غالبًا  مردم  که  گفت  باید 
 عمل می کنند؛ امری که لزومًا غیر منطقی نیست.
علم جدید گفت:  مفهوم  بیان  در  دکتر طهرانچی 
فلسفه  زمین  از  علم جدید  داوری،  دکتر  تعبیر  به 
رویید.  بود،  یافته  قوام  رنسانس  در  که  فرهنگی  و 
که  بود  دریافته  فلسفه جدید  تاریخ  آغاز  در  اروپا 
می تواند و باید بنای علمی را بگذارد که با آن بتوان 
طبیعت را مهار کرد و به استخدام درآورد و معاش 
را بهتر و آسانتر بسازد. علم جدید با بهره گیری از 
تمدن علمی یونان و اسالم و انتقال علم از دروازه 
اندولس به سرزمین های اروپایی و ترجمه و فهم 
دستاوردهای دوره اسالمی و سپس اقتباس از پایه 
گذاران روش علمی همچون ابن هیثم، خوارزمی 
تحقیقات  با  و  آغاز  دوره  آن  دانشمندان  دیگر  و 
با  اما  دکارت  و  کپرنیک  و  گالیله  های  کشف  و 
پیشرفت  یافت.  قوام  و  آغاز شد  ای جدید  فلسفه 
جامعه  و  دانشمندان  تعلق  و  ارتباط  در  علم  این 
با مالحظه شرایط تاریخی آن جامعه بود.  شان و 
در  دانشگاه  هویت  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
غرب  تمدن  متن  در  تحول  و  صیرورت  با  غرب 
تا عصر جهانی شدن همواره  از عصر روشنگری 
دانشگاه  تاریخ  است.  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
این  تحوالت  با  همراه  سده  چهار  طی  غربی 
سرزمین رشد و نمو و شکل گیری داشته و اساسًا 
رویه  خالف  بر  هستیم،  مواجه  آن  با  امروز  آنچه 
های اولیه در شکل گیری آن به واسطه تحولی که 

مربوط به مدرنیته سنتی و به ویژه عصر روشنگری 
توسعه  و  تولید  الگوی  آزادسازی  از  است،  بوده 
دانش از حاکمیت سیاسی و دین کلیسایی تبعیت 
آن حاکم است. تربیتی  نظام  بر  رویه  این  و   کرده 
تمدن  تحوالت  بر  مروری  با  طهرانچی  دکتر 
تا عصر اطالعات  انقالب فرهنگی  از دوره  غرب 
)1989 به این سو( گفت: دانشگاه کالسیک یعنی 
از جنگ  تا بعد  از دوره روشنگری  دانشگاهی که 
جهانی دوم وجود دارد، نهاد ملی دانش، نه جامعه 
جدایی  دانشجو،  به  معلم  از  دانش  انتقال  است. 
از سیاست و دموکراسی، خدمت به دولت ملی و 
خودمختاری در عین تامین نیازهای فکری دولت 
دانشگاه  دانشگاه است.  این  از دیگر ویزگی های 
اجتماعی )مدرن( هم که در نیمه دوم قرن بیستم 
)دوران جنگ سرد( ظهور کرد، دانشگاهی گسترده 
است  با جامعه  بازتابی  اثرات  دارای  و  ای  توده  و 
ظهور  برای  جامعه  سطح  در  دانش  انتشار  به  که 
پردازد.  می  کرده  تحصیل  شهروندی  جامعه 
تبیین ارزش های فرهنگی و شکل دهی نهادهای 
بود. دانشگاه  این  کارکردهای  از   اجتماعی 
های  ویژگی  دیگر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رییس 
محور  برنامه  و  کارکردگرایی  را  دانشگاه  این 
تسلیحاتی،  مسابقه  در  آفرینی  قدرت  و  بودن 
تامین  عنوان  به  دولت  نقش  و  گرایی  تخصص 
وی  گفته  به  کرد.  عنوان  آن  مشتری  و  کننده 
مبتنی  دانایی(،  )جامعه  جدید  عصر  دانشگاه 
و  امور  شدن  مجازی  بنیان،  دانش  اقتصاد  بر 
در  جدید  کنشگران  ظهور  اجتماعی،  های  شبکه 
همگراست. های  فناوری  ظهور  و  علم   رهبری 
از  متاثر  های  آسیب  بیان  در  ادامه  در  طهرانچی 
و  محوری  مقاله  به  غرب  در  دانشگاه  تحوالت 
از  بودن  متاثر  آی،  اس.  آی.  فرهنگ  حاکمیت 
فناورانه  شهروند  به  گذار  برای  تالش  فناوری، 
ملی  های  هویت  و  فرهنگ  از  عبور  با  جهانی 
از  گذر  و  جهانی  یکپارچه  هویت  به  رسیدن  و 
به  خانواده  و  دین  بر  مبتنی  اجتماعی  یکپارچگی 
های  گروه  بر  مبتنی  اجتماعی  یکپارچگی  سمت 
شغلی اشاره کرد و گفت: در مدرنیته سازمان یافته، 
در نتیجه اجتناب ناپذیر افزایش اهمیت تخصص 
در بخش های مختلف، جامعه به نهادی برای اعتبار 
بخشیدن و صدور مدارک تخصصی نیاز داشت لذا 
 دانشگاه به آهستگی وارد جامعه مدرک محور شد.
وی در بیان پیامدهای این تخصصی شدن گفت: 
برای  وجهی  چند  فرهنگی  الگوهای  تولید  عدم 

افزایش  تدریس،  و  تحقیق  ارتباط  قطع  جامعه، 
انتخاب  تخصصی،  پژوهش  تقاضای  روزافزون 
کادمیک مبتنی بر توانایی و دستاوردهای  مناصب آ
دانشجو،  کمیت  در  گسترده  افزایش  پژوهشی، 
و  آموزش  تدریس،  و  تحقیق  میان  گسستگی 
شخصیت و دانش و فرهنگ در دانشگاه، پدیده علم 
دیسیپلین محور تخصصی محبوس در ساختارهای 
جداگانه به نام دانشکده، تبدیل استاد شاگرد پرور به 
استاد پژوهشگر و سپس به استاد فناور از پیامدهای 
با تخصصی  پیامدها  این  این مساله بود. در کنار 
میان  روابط  تغییر  تدریس،  شدن  پاره  چند  شدن 
معلم و دانشجو، تغییر کارکرد دانش از روشنگری 
شدن  بوروکراتیزه  پایه،  فناوری  رفاه  به  معنوی 
دانشگاه  در  استادی  مقام  تعریف  تغییر  دانشگاه، 
خیر  از  علم  به  رویکرد  تغییر  و  کمی  به  کیفی  از 
به کاالی تملک پذیر هم مواجه هستیم.  عمومی 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی در بیان دانشگاه مورد 
نظر ایران اسالمی به بیانات امام خمینی اشاره کرد 
که فرمودند: »اگر دانشگاهمان اداره نشود، کارمان 
است،  دانشگاه  دست  به  مسائل  تمام  است.  زار 
همه  روحانی  و  دانشگاه  قطب  تا  دو  این  یعنی 
مقدرات تو مشت اینهاست. دانشگاهی، دانشجو، 
همه مسائل توی دست اینها باید حل بشود، اینها 
قوه متفکره ملت هستند. اگر دانشگاه را ما سست 
بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دست 
بزنند  حرف  توانند  می  که  اشخاصی  است  رفته 
بروید پیدایشان کنید، دعوتشان کنید به دانشگاه، 
من آسید علی آقا را برای این کار صالح می دانم. 
قشر  باشد،  باید  سازی  آدم  مرکز  که  ما  دانشگاه 
را  برای اسالم است و خونش  متعهد  دانشجو که 
کرد، حاال  اسالم  برای  فعالیت  و  داد  اسالم  برای 
بیدار باشد که یک عده معدودی توی این دانشگاه 
پیدا  اسالم  خواهند  نمی  و  روند  می  دارند  ها 
بشود، نه اینکه می خواهند دانشگاه درست بشود، 
ترسند« می  دانشگاه  شدن  درست  از  آنها   خیر، 

مقام  فرمایشات  از  فرازی  به  ادامه  در  طهرانچی 
معظم رهبری در خصوص دانشگاه اشاره کرد که 
دانشگاه را یکی از مراکز مهّم تربیت قّوه عاقله ی 
فرایند  این  »در  که  اند  کرده  تاکید  و  عنوان  کشور 
ساختن و پرورش دادن قّوه عاقله برای اداره کشور، 
استاد یک نقش ویژه ای دارد. اگر دانشگاه بخواهد 
این نقش را – نقش ایجاد و پرورش قّوه عاقله کشور 
را- درست ایفا کند، یک الزاماتی دارد یکی عبارت 
است از درگیر شدن با مسائل کشور؛ یعنی دانشگاه 
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مسائل  و  نداند  جدا  کشور  مسائل  از  را  خودش 
دانشگاه، مسائل  برای  کشور، چالش های کشور 
واقعی و حقیقی و اصلی باشد.دّوم، تربیت فرهنگی 
و اخالقی و هوّیتی دانشجویان است؛ یعنی فراتر 
گیری  جهت  با  هم  آن  تربیت؛  مسئله  تعلیم،  از 
اخالقی و معنوی و تلطیف روحی و دمیدن روح 

دانشجو.  جوان  ی  مجموعه  در  هوّیت  احساس 
سّوم، یک صیرورت دائمی در محیط دانشگاه، یک 
 تحّول مستمر و دائمی در محیط دانشگاه است.«
به  به نقش ویژه در دانشگاه  با اشاره  پایان  وی در 
عنوان محیط آموزشی، محیط رفاقتی دانشجویی، 
محیط زندگی )خوابگاه( و محیط کار در امر تعلیم 

همگرایی  نوعی  نیازمند  امروز  گفت:  تربیت  و 
غلبه  با  که  هستیم  دانشگاه  فرهنگی  سازمان  در 
محیط  تربیتی  کارکرد  رو،  پیش  های  بحران  بر 

چندوجهی دانشگاه را احیا کنیم.
 

عبدالحسین کالنتری: ایده 
دانشگاه اسالمی و بومی شدن 

علم با پررنگ کردن نیازهای 
جامعه در مناسبات فرهنگ و 

دانشگاه محقق می شود.

و  فرهنگی  معاون  کالنتری،  عبدالحسین  دکتر 
فناوری هم در  اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و 
سخنرانی خود در همایش »فرهنگ و دانشگاه در 
ایران« به احصای دو معضله در تحلیل مناسبات 

فرهنگ و دانشگاه پرداخت.
به  او  به زعم  را که  کالنتری، معضل نخست 
تناسب  برمی گردد،  ایران  در  دانشگاه  وارداتی  تبار 
ناقص دانشگاه با نیازهای کشور عنوان و خاطرنشان 
کرد: این معضله که تقریبا همه در مورد آن اجماع 
دارند. در بخش های مختلف خود را نشان می دهد. 
و  فرهنگی  انقالب  های  رسالت  از  یکی  حتی 
همچنین بحث بومی سازی علوم انسانی و تحول 
علوم انسانی که بارها رهبر معظم انقالب اسالمی 

مطالبه کرده اند هم به نوعی رفع این نقیصه است.

وی افزود: معضل دوم، تلقی صرفًا انتزاعی و 
و  نهادی خودبسنده  مثابه  به  فرهنگ  از  استعالیی 
فعال مایشاء در نسبت با سایر نهادها است. البته 
کلیت  اما  ندارد  انتزاعی  هسته  فرهنگ،  اینکه  نه 
دارای  کردن،  محدود  سطح،  همین  به  را  فرهنگ 
است.  آورده  وجود  به  معضالتی  و  است  تبعاتی 
در  و  جامعه  متن  از  بریده  را  فرهنگ  تلقی،  این 
فضایی انتزاعی در نظر می گیرد که گردی بر رخ آن 
نمی نشیند و در این جایگاه استعالیی، فراتاریخی، 
فرازمانی و فرامکانی است و بر همیشه تاریخ حکم 
می راند. چنین تصویر و ادراکی از فرهنگ اگرچه 
را  آن  واقع  در  اما  می بخشد  ارتقا  را  آن  ظاهر  در 
نابود می کند و به قهقرا می  برد و فرهنگی بی ارتباط 
با زندگی و تاریخ و زمان و مکان و به ظاهر مقدس 
و  ناکارآمد  حتی  و  بی اثر  و  بی فایده  واقع  در  اما 
آن  تحوالت  و  پویایی ها  و  دانشگاه  با  بی ارتباط 

شکل می  گیرد.
را  دو معضله  این  وقتی  کرد:  اضافه  کالنتری 
کنار هم قرار می دهیم و هم افزا می شوند، اوضاع 
یکدیگر  و  می  شود  بغرنج تر  و  پیچیده  بسیار 
این  حل  برای  راهکار  تنها  می  کنند.  تشدید  را 
به  توجه  دانشگاه،  و  فرهنگ  ارتباط  در  معضالت 
امر اجتماعی و مرکزیت دادن به جامعه در تحلیل 
مناسبات فرهنگ و دانشگاه است. چنین روشی، 
ادراک ما را از دانشگاه سامان می دهد. برای مثال 
تاریخی  تجارب  بر  مبتنی  دانشگاه ها  نسل بندی 
خاص کشورهاست که ریشه در باورها، انتظارات 
دانشگاه  آن  از  هدف  جامعه  که  دارد  توقعاتی  و 
دارد اما به نوعی با از جا کندگی و بدون توجه به 
اقتضائات جامعه مبدأ و مقصد، این نسل بندی را 
جامعه  به  اگر  اما  کردیم  کشور  دانشگاه های  وارد 
که  نبود  بعید  می  کردیم  توجه  خودمان  تاریخ  و 

رتبه بندی دیگری را از دانشگاه ها ارائه می دادیم.
نهادی  به  تبدیل  دانشگاه  که  این  بیان  با  وی 
اگر  داشت:  اظهار  است،  شده  جامعه  با  بی ربط 

ارائه  کشورمان  دانشگاه های  از  دیگری  رتبه بندی 
کنیم رجوع به جامعه، رسالت و اهداف دانشگاه ها 
را واقعی تر و معطوف به نیاز بومی کشور می کند. 
بر این اساس نه تنها دانشگاه های کشور معطوف 
بلکه حتی  پیدا می کنند  واقعی سامان  نیازهای  به 
مختلف،  استان های  و  شهرها  دانشگاه های 
شکل  استان  و  شهر  همان  نیازهای  به  معطوف 
می  گیرند و توسعه پیدا می کنند اما در شرایط کنونی 
چنین تناسباتی وجود ندارد؛ لذا همه دانشگاه های 
همدیگر  کپی  بعضًا  و  شبیه  بسیار  هم  به  کشور 
مسائل  نظاِم  که  می کنیم  افتخار  حتی  ما  هستند. 
ما با دانشگاه های خارجی یکی هستند و این جای 

تعجب دارد.
وزارت  در  سال ها  کرد:  اضافه  کالنتری  دکتر 
علوم فعالیت داشته ام و در جریانم که در بررسی 
به  ایران  در  جدید  رشته های  اندازی  راه  تقاضای 
خاص،  شکل  به  محلی  جوامع  در  و  کلی  طور 
بررسی  در  یعنی  است  جامعه  نیاز  که  چیزی  آن 
دانشگاه ها، عناصری همانند تعداد هیئت علمی، 
شاخص های  اقسام  و  انواع  و  فیزیکی  فضاهای 
صوری لحاظ می شود اما موضوع اصلی که جامعه 
است در این دانشگاه ها غایب است لذا سؤالی که 
پیش می آید این است که چگونه دانشگاه قرار است 
مشکالت جامعه را حل کند؟ بنابراین بدیهی است 
در چنین شرایطی دانشگاه تبدیل به نهادی بی ربط 

با جامعه می شود.
پررنگ  تاثیرات  خصوص  در  ادامه  در  وی 
شدن جامعه در نزد دانشگاه  ها گفت: طبیعتًا وقتی 
می  قرار  رده بندی ها  و  ارزیابی ها  متن  در  جامعه 
حالت  از  نیز  فرهنگ  بلکه  دانشگاه  تنها  نه  گیرد 
صرفًا انتزاعی خارج شده و با نیازها و شرایط زمان 
سخت  هسته  که  هرچند  می خورد  پیوند  مکان  و 
استعالیی و ویژگی های فرازمانی و فرامکانی خود 
محلی  و  قومی  و  ملی  ویژگی های  با  اما  دارد  را 
پیوند می خورد و اینگونه رابطه فرهنگ و دانشگاه 



خبرنامه شماره شانزدهم _ زمستان  101400
اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 

بنابراین  می شود.  ردیابی  قابل  و  عینی  و  ملموس 
پررنگ کردن نیازهای جامعه در مناسبات فرهنگ 
و دانشگاه منجر به بومی شدن علم هم می شود. 
وارد  با  بومی لحاظ می کنیم  از علم  ما  هدفی که 
این  در  آن  ابعاد  و  نیازها  تمامی  با  جامعه  کردن 
شرایط  این  در  اساسًا  می شود.  محقق  مناسبات 
است که بسیاری از اهداف دانشگاه اسالمی هم با 
توجه به ویژگی های جامعه اسالمی محقق خواهد 

دانشگاه  نبود  و  بود  که  است  شرایط  این  در  شد. 
معنادار و هم دانشگاه از فرهنگ برآمده از جامعه 
متأثر و هم جامعه از هدایتگری دانشگاه بهره مند 

می شود.
به گفته کالنتری در برنامه های آمایش علمی 
محوریت  به  توجه  با  باید  دانشگاه ها  توسعه  و 
دانشگاه ها، آمایش  صورت گیرد و توسعه دانشگاه 
نیز بر این اساس باشد. در این صورت مشکلِ  تبار 

وارداتی دانشگاه نیز حل خواهد شد و نسبتی میان 
دانشگاه و جامعه برقرار خواهد شد و هر پویایی 
در جامعه شکل بگیرد به تناسب آن در جامعه نیز 
ایجاد خواهد شد و در این صورت مناسبات وثیق 

میان فرهنگ و دانشگاه نیز شکل خواهد گرفت.
 

دکتر رضا غالمی: دانشگاه، مظهر 
عقالنیت اجتماعی و حافظ 

فرهنگ ملی و دینی است / رفع 
آفت های فرهنگ دانشگاهی 

منوط به تحول در نگرش نظام 
آموزش عالی نسبت به فرهنگ 

است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی 
هم در سخنرانی خود در افتتاحیه همایش فرهنگ و 
دانشگاه در ایران کوشید نگرش نوین خود به رابطه 
فرهنگ با دانش و دانشگاه را در قالب نکاتی کلیدی 
ارائه کند. وی  با اشاره به این که در بحث »فرهنگ 
و دانشگاه«، نوع تلقی ما از فرهنگ  اهمیت ویژه 
ای دارد، اظهار داشت: انسان موجودی اجتماعی 
چنین  که  است  فرهنگی  موجودی  آن  تبع  به  و 
تعبیری از انسان تاکنون مطرح نشده در حالی که 

این جامعه مدنی و انسان هستند که مولد فرهنگ 
اند و این وجه ممیزه ما با سایر موجودات است.

بر  را  فرهنگ  دیدگاه،  این  از  که  دکتر غالمی 
می داند،  مقدم  شئون  دیگر  و  سیاست  و  اقتصاد 
خاطرنشان کرد: تمامی کنش های انسانی دانسته و 
ندانسته در اتمسفر و تحت پوشش فرهنگ است. 
در واقع فرهنگ در عرض سیاست و اقتصاد نیست 
بلکه مشرف و روح حاکم بر آنهاست. مقدم کردن 
توسط  فرهنگ  بلعیدن  حتی  و  اقتصاد  و  سیاست 
آنها خطای بزرگی بوده که در زمان طوالنی توسط 
تکنوکرات ها در جهان و ایران صورت گرفته است.
رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان  فرهنگ  از  متفاوت  تعریفی  ارائه  با 
حاوی  اکتسابی،  تنیده،  هم  در  »مجموعه ای 
و  مادی  بعد  دو  در  که  عمل  و  عاطفه  اندیشه، 
معنوی در بستر زمانی و مکانی مشخص به نحوی 
گاه نهادینه  فرآیندی شکل گرفته و در ضمیر ناخودآ
شده و به انسان و جامعه، معنا، یکرنگی و هویت 
می بخشد« گفت: فرهنگ، روح حاکم بر جامعه و 
به مثابه اکسیژن در حیات اجتماعی است و همان 
دقیقه  چند  عرض  در  نباشد  اکسیژن  اگر  که  طور 
در  هم  فرهنگ  روند   می  بین  از  موجودات  همه 

جامعه انسانی چنین نقشی حیاتی ای دارد.
وی با بیان اینکه علم- که آن را در بطن اندیشه 
فرهنگ  مؤلفه های  مهمترین  از  یکی  داده-  قرار 
مثابه  به  هم  دانشگاه  اساس،  این  بر  گفت:  است 
نهاد دانش و سازمان تعلیم و تعلم در طول علم، 
این  است.  فرهنگی  درصد  صد  مجموعه  یک 
است  اصل  یک  کننده  بیان  و  نیست  شعار  یک 
که پذیرفتن یا نپذیرفتن آن الزاماتی را برای شاکله 
از  توان  می   زمانی  می آورد.  وجود  به  دانشگاه 
جوهره  که  گفت  سخن  دانشگاه  و  فرهنگ  رابطه 
و ساختمان فرهنگ برای ما روشن باشد و بدانیم 

این   اگر  از چه فرهنگی حرف می زنیم.  که اساسا 
مسأله روشن نباشد منشأ اختالفات زیادی می شود 
و حرکت فرهنگی را به ضد فرهنگ تبدیل می کند 
باید  می کنند  صحبت  حوزه  این  در  که  کسانی  و 
صاحب نظریه باشند یا حرف های خودشان را بر 

اساس یک نظریه بیان کنند.
دکتر غالمی تصریح کرد: بر این اساس نباید 
نظر  در  الصاقی  را  دانشگاه  در  فرهنگ  حضور 
گرفت و به فرهنگ، نگاه فوق برنامه داشت. فرهنگ 
باید مانند خون در رگ های دانشگاه جاری و ساری 
بوده و تمام ابعاد سخت افزای و نرم افزاری دانشگاه 
سیر  در خط  باید  نگاه  این  کند.  غرق  در خود  را 
آموزشی  کمک  متون  تا  رسمی  منابع  از  دانشگاه 
باشد.  داشته  وجود  ها  روش  تا  ها  سرفصل  از  و 
البته سخن من به منزله بی اهمیت بودن برنامه های 
ویژه و فوق برنامه نیست و آن ها هم در پازلی که 
نباید دچار  ولی  دارند  ترسیم می کنیم، جایگاهی 
سطحی نگری شده و نسبت دانشگاه و فرهنگ را به 

امور فوق برنامه محدود کنیم.
رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
عقالنیت  مظهر  به عنوان  دانشگاه  که  این  بیان  با 
اجتماعی باید از فرهنگ ملی و دینی صیانت کند 
خاطرنشان کرد: دانشگاه- و در کنار آن، نهادهایی 
از  حساسیت  باالترین  با  که  دارند  وظیفه  دیگر- 
فرهنگ عمومی محافظت کنند و طبعا اگر دانشگاه 
با فرهنگ بیگانه باشد، نمی تواند دیده بان و صیانت 
دنبال ظهور حداکثری  به  ما  باشد.  فرهنگ  کننده 
آن  الزمه  که  هستیم  دانشگاه  و  علم  در  فرهنگ 

مشخص بودن جوهره فرهنگ است.
وی با اذعان به این که نظریه های متفاوتی در 
ارتباط با فرهنگ وجود دارد، اظهار داشت: طبیعتا 
نظریه  اجتماعی،  بزرگ  نهاد  یک  به مثابه  دانشگاه 
ای را که استحکام علمی و اجتماعی باالتری دارد 



خبرنامه شماره شانزدهم _ زمستان  1400
اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  11مؤسسه 

و  از یک هسته سخت  فرهنگ  قرار می دهد.  مبنا 
با  متناسب  که  پیرامونی  نرم  الیه های  و  بالتغییر 
تشکیل  می کنند،  تغییر  و  زمانی  و  مکانی  شرایط 
پدیده  یک  وقت  هیچ  را  فرهنگ  لذا  است؛  شده 
ثابت در نظر نمی گیریم و انتخاب تئوری مبنا برای 
دانش  ساخت  در  که  نیست  معنا  این  به  دانشگاه 

ورزی هم باید به همان یک نظریه اکتفا کنیم.
دکتر غالمی با بیان این که استادان دانشگاه- 
نه فقط در علوم انسانی که در تمام رشته ها- باید 
در فعالیت های خودشان، خود را در سیر تکاملی 
فرهنگ  با  را  خود  نسبت  و  ببینند  تمدن  تاریخ 
مشخص کنند اظهار داشت: هیچ یک از علوم و 
فناوری ها نه تنها از فرهنگ جدا نیستند بلکه در 
تلخ  تبعات  جلوی  و  می کنند  رشد  فرهنگ  مدار 
احتمالی آن ها گرفته می شود؛ بنابراین همه استادان 
هم برای تضمین حیات و رونق فعالیت شان باید 

خود را فرهنگی بدانند.
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

بارز  را مصداق  دینی  علم  بومی  و  علم  ادامه،  در 
برخی  گفت:  و  کرد  عنوان  فرهنگ  و  علم  پیوند 
می زنیم  حرف  بومی  علم  از  وقتی  کنند  می  فکر 
بشر  علمی  حرکت  خط  از  را  خود  می خواهیم 
تصور،  این  برعکس  که  حالی  در  کنیم  منفک 
خدمت  در  بشر  علمی  سیر  خط  از  داریم  قصد 
پیشرفت کشور استفاده کنیم. البته علم نمی تواند 
در  وقتی  و  باشد  بی توجه  فرهنگی  اقتضائات  به 
علم  طبعا  می کنیم،  زندگی  اسالمی  جامعه  یک 
به  نسبت  نمی تواند  اجتماعی  حوزه  در  خصوصا 
باورهای دینی مردم، احکام  و … بی تفاوت باشد 
حوزه های  در  هم  دین  که  است  این  سوای  این  و 
اجتماعی، معلوماتی را در اختیار ما قرار می دهد 
که می توانیم از آن ها برای حل مسائل خود استفاده 

کنیم.
وظیفه  عالوه بر  دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاهی  برون  مسئولیت های  دانشگاهی  درون 
عمومی   فرهنگ  به  نسبت  نمی تواند  و   دارند  هم 

در  گفت:  باشند  بی تفاوت  آن  آفت های  و  کشور 
خاصی  های  آفت  هم  دانشگاهی  فرهنگ  حوزه 
مثل تشریفاتی شدن فرهنگ، کنار گذاشتن استاد 
و  دانشگاه  اداری شدن  و  فعالیت ها  از  دانشجو  و 
سیاست زدگی فعالیت های فرهنگی وجود دارند که 
ضرورت بازنگری در رویکرد نظام آموزش عالی به 

فرهنگ را نشان می دهد.
تاکیدات  به  اشاره  با  پایان  در  غالمی  دکتر 
مقام معظم رهبری در این خصوص اظهار داشت: 
رهبر  موردنظر  تحول  که  می کنند  تصور  برخی 
معظم انقالب اسالمی ناظر به همان موضوعات 
مطرح در نقشه جامع علمی  کشور است در حالی 
در  ایشان  نظر  مورد  تحول  و  نیست  گونه  این  که 
نظر گرفتن نسبت فرهنگ و دانشگاه است و بر این 
اساس باید مناسبات و معادالت جدیدی بر نظام 

آموزش عالی حاکم شود.

کارگروه 2. »فرهنگ در دانشگاه اسالمی و دانشگاه سکوالر؛ رویکردها و تفاوت ها«- دوشنبه 2 اسفند از ساعت 10:30 تا 12:30
مدیر کارگروه: آقای اسمعیل خلیلیردیف

دکتر حمید پارسانیا  نسبت دانشگاه با دین و فرهنگ1
حجت االسالم دکتر داوود مهدوی زادگان  دانشگاه اسالمی و حوزه عمومی2
آقای اسمعیل خلیلی  چهار غایب بزرگ فرهنگ دانشگاهی ایران: ایمان، علم، حقیقت و جامعه3

به شدت  که  دین  و  فرهنگ  دانشگاه،  مفهوم  ابتدا 
هم تئوریک هستند مشخص شود. بزرگواران بهتر 
لحاظ  به  قدر  چه  مفاهیم  این  که  میدانند  من  از 
تاریخی سیال هستند و چه قدر بعید است که یک 

هویت بین االذهانی واحد داشته باشند.
نسبت  از  ما  موقع  یک  کرد:  خاطرنشان  وی 
عنوان  ولی  می کنیم  صحبت  دانشگاه  اجزای  بین 
با  دانشگاه  کلیت  بین  نسبت  ما  امروز  بحث 
بر  عالوه  ترتیب  بدین  است.  خودش  فراسوی 
اینکه موضع خود را درباره دانش و دانشگاه روشن 
فرهنگ  و  دین  درباره  را  خودمان  موضع  میکنیم، 
این تالشها و  البته  تمام  باید مشخص کنیم.  هم 
اختالفها در مقام تبیین مسئله یا فهم مسئله است 
خودشان  کار  دارند  دین  و  فرهنگ  دانشگاه  اال  و 
را میکنند و نسبتهایی دارند که متوقف بر تعریف 

دکتر حمید پارسانیا: عدم تعامل 
مناسب دانشگاه با دین و فرهنگ 

به ناهماهنگی هایی فزاینده در 
جامعه منجر می شود.

پارسانیا که در همایش »فرهنگ  دکتر حمید 
و دانشگاه در ایران«در خصوص »نسبت دانشگاه 
با دین و فرهنگ« سخن می گفت با بیان این که در 
فرصت محدودی که هست فقط افق های مباحثی 
نسبت  و  دانشگاه  و  فرهنگ  مسئله  بر  ناظر  که  را 
کرد،  طرح  میتوان  را  است  فرهنگ  و  دین  با  آن 
اظهار داشت: در عنوانی که مطرح شد با سه واژه 
دانشگاه، دین و فرهنگ مواجه هستیم و نسبت این 
سه و به صورت خاص نسبتی که دانشگاه با دین و 
فرهنگ دارد. برای اینکه این نسبتها روشن شود باید 
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با  جامعه  نسبت  در  را  ای  مساله  چنین  ما   
بین  اجتماعی  گسست  مسئله  و  میبینیم  دانشگاه 
جامعه و حوزه عمومی با دانشگاه کاماًل محسوس 
است. منتهی بحث سر این است که این گسست 
اجتماعی را به کدامیک از این دو دانشگاه می توانیم 
نسبت بدهیم؟ این که ببینیم این گسست اجتماعی 
یک  یا  است  سکوالر  دانشگاه  یک  به  مربوط 
ادامه  در  و  است  مهمی  مسئله  اسالمی،  دانشگاه 
این که ببینیم دلیل این گسست اجتماعی چیست؟ 
گسست  است،  معتقد  که  زادگان  مهدوی 
در  دانشگاه  با  جامعه  و  عمومی  حوزه  اجتماعی 
دارد،  شدت  بسیار  سکوالر  دانشگاه  با  نسبت 
اظهار داشت: ممکن است دوستانی بگویند چنین 
بین جامعه و  گسست اجتماعی در جوامع غربی 
دانشگاه سکوالر وجود ندارد. من این حرف را نفی 
نمیکنم اگرچه در آنجا هم به نظر این گونه نیست 
و آن گسست اجتماعی باز هم در آنجا وجود دارد 
من  مدنظر  بحث  این  در  آنچه  حال  هر  به  ولی 
این  که  است  خودمان  جامعه  در  دانشگاه  است، 
گسست اجتماعی را بین دانشگاه سکوالر و حوزه 

عمومی کامال مشاهده می کنیم. 
وی با بیان این که یکی از علل عمده فاصله 
گیری دانشگاه از جامعه و حوزه عمومی در ایران، 
اظهار  است،  علم  اصالت  یا  زدگی  علم  نوعی 
داشت: در ظاهر امر ممکن است این ایراد مطرح 
شود که خب دانشگاه برای علم است و چه معنایی 
دارد که دلیل گسست اجتماعی دانشگاه را اصالت 
علم بدانید! در ظاهر امر این حرف درست است 
این  از  که  تفسیرهایی  و  تحلیلها  که  وقتی  ولی 
میکنیم می بینیم  بررسی  داده میشود  اصالت علم 
این شکل از اصالت دادن به علم و دانش خودش 
می شود.  علم  از  دانشگاه  گرفتن  فاصله  موجب 
ارتقا  اساسی  مالک های  از  یکی  حاضر  حال  در 
و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این است 
یعنی  باشند.  داشته  پژوهشی   - علمی  مقاله  که 
امر ضروری  داشتن مقاله علمی - پژوهشی یک 
اعضای  غالب  که  شده  باعث  قضیه  این  است. 
هیئت علمی، مهمترین دغدغه شان نوشتن مقاله 
علمی  نشریات  و  مجالت  مخاطب  حاال  باشد. 
- پژوهشی چه کسانی هستند؟ آیا حوزه عمومی 
یا  است  پژوهشی  علمی  نشریات  این  خواننده 
به  بنابراین  تخصصی؟  و  علمی  محافل  همان 
طور طبیعی وقتی که این نشریه علمی - پژوهشی 
اصالت پیدا می کند به معنای این است که خود 

دانشگاه اعضای علمی اش را از جامعه دور کرده 
و معطوف به نشریاتی کرده که دیالوگی با جامعه 

برقرار نمی کنند و مخاطبان خاصی دارند. 
این مبناست  بر  مهدوی زادگان تصریح کرد: 
که معتقدم این نوع اصالتی که به علم می دهیم در 
کنار وجه پسندیده ای که در آن هست یک وجه 
ناپسند این چنینی هم دارد. وقتی که می گوییم علم 
سطح  در  علم  اصالت  منظورمان  دارد،  اصالت 
باید در سطح  تحقیق و پژوهش است یعنی علم 
باید  پژوهشگر  باشد،  بی طرف  پژوهش  و  دانش 
در تحقیق خود بیطرفانه کار کند که حرف کاماًل 
درستی است و بنده هم به آن معتقد و پایبند هستم 
ولی نکته مسئله این است که ما این بی طرفی را به 
شکلی پیش می بریم که تعبیر و تفسیر به بی تفاوتی 
این مسئله،  به  دادن  یعنی شدت اصالت  می شود 
بی طرفی علمی یک عضو هیئت علمی دانشگاهی 

را به سمت بی تفاوتی می برد.
 یعنی این عضو هیئت علمی وقتی هم که وارد 
بین  تفکیک  این  نمی تواند  می شود  اجتماع  حوزه 
بی طرفی و بی تفاوتی را لحاظ کند و تصور می کند 
مصلحت  به  کارش  حاصل  که  این  به  نسبت  که 
جامعه هست یا نه هم باید بی تفاوت باشد! طبعا 
جامعه  از  دانشگاه  که  می شود   باعث  مساله  این 

فاصله بگیرد. 
دلیل  یک  کرد:  اضافه  زادگان  مهدوی 
رواج  مسئله  که  بشماریم  بر  می شود  هم  دیگر 
در یک  دانشگاه هاست. خب  از  ایدئولوژی زدایی 
شدن  ایدئولوژیک  بحث  خیلی  مقطعی  و  دوره 
که  دوره ای  یک  در  و  کردند  مطرح  را  دانشگاه 
بحث  است،  انقالب  از  بعد  به  مربوط  خصوصًا 
ایدئولوژی زدایی را مطرح کردند یعنی یک دانشگاه 
دانشگاه  باشد.  داشته  ایدئولوژی  با  نسبتی  نباید  

باید فارغ از ایدئولوژی ها باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که مقایسه می کنیم، 
یعنی  دارد  ایدئولوژیک  نگاه  یک  که  دانشگاهی 
جنبه های ایمانی و ایدئولوژی کار را درنظر می گیرد 
ایدئولوژی زدا  نگاه  که  دانشگاه  یک  با  مقایسه  در 
اجتماعی و  ارتباط  اجتماعی،  حس  دارد، 

دغدغه مندی اجتماعی بیشتری دارد.
فرهنگ  که  وقتی  زادگان،  مهدوی  گفته  به 
به  بشود  حاکم  دانشگاهی  در   ایدئولوژی زدایی 
صورت طبیعی، ایده اجتماعی هم از آن می رود. 
دانشگاه  و  جامعه  از  اجتماعی  ایده  آن  که  وقتی 
گرفته شود طبیعی است که دانشگاه یک وضعیت 

جدا  جامعه  از  را  خودش  می کند.  پیدا  انفرادی 
عامل  مثابه  به  اجتماع  ایده  آن،  در  چون  می  کند 
عمومی  حوزه  و  دانشگاه  بین  برقرارکننده  ارتباط 

دیگر وجود ندارد.
وی تصریح کرد:  در مجموع، اصالت علم، 
اصلی  عوامل  بی تفاوتی،  این  و  ایدئولوژی  مسئله 
پدید آمدن گسست اجتماعی در دانشگاه و جامعه 
و حوزه عمومی است. خب اگر این ما این مسئله را 
به عنوان یک مشکل قبول داشته باشیم، اولین چیزی 
که مطرح می شود این است که دانشگاه باید یک 
حوزه  وارد  باید  یعنی  باشد.  داشته  اجتماعی  ایده 
ایدئولوژی بشود. نمی توانیم دعوی ایدئولوژی زدایی 
برای  ایده  یک  نباید  که  بگوییم  و  باشیم  داشته  را 
جامعه داشته باشیم در عین حال هم بخواهیم این 
گسست اجتماعی دانشگاه و حوزه عمومی را حل 
کنیم؛ بنابراین اگر دانشگاه، چه دانشگاه سکوالر و 
چه دانشگاه اسالمی بخواهد این گسست اجتماعی 
بین خودش و حوزه عمومی را برطرف کند، باید این 

ایده اجتماعی را داشته باشد.
در  حداقل  اینکه  بیان  با  زادگان  مهدوی   
اجتماعی  ایده  این  ایرانی  سکوالر  دانشگاههای 
از  یکی  داشت:  اظهار  می بیند  ضعیف  خیلی  را 
نقدهای اساسی بر دانشگاه سکوالر همین فقدان 
در  می توانیم  سختی  به  ما  است.  اجتماعی  ایده 
گفتار دانشگاه سکوالر یک ایده اجتماعی را پیدا 
بکنیم. خصوصًا که متأسفانه یک اتفاق نامیمونی  
انقالب  از  پیش  به  برمی گردد  نظرم  به  که  افتاده 
ولی بعد از انقالب خیلی هم شدت پیدا کرد و آن 
سیاستزدگی دانشگاه سکوالر است. یعنی دانشگاه 
سکوالر ایرانی اساسًا جامعه و سیاست را به هیچ 
عنوان نمی تواند تفکیک بکند و در تمام ارزیابی ها 
از  متأثر  جامعه  با  مواجهه  در  تحلیل هایش  و 
مواضع سیاسی است. یعنی این طوری نیست که 
بین حاکمیت و جامعه تفکیکی قائل باشد و بگوید 
من حاضر نیستم با حاکمیت همکاری داشته باشم 
ولی دلیل نمیشود که با جامعه خودم هم قهر بکنم 
همچین  اصاًل  نکنم.  خودم  جامعه  به  خدمتی  و 
که  هست  هم  همین  برای  نمی بینیم.  را  چیزی 
می بینید در مصائبی که امروزه جامعه به آن گرفتار 
است، روشنفکران دانشگاه سکوالر زیاد دغدغه ای 
در این زمینه ها ندارند که بیاید این مسائل اجتماعی 
و مصائب مردم را حل کنند. گویی تصورشان این 
است که اگر یک مسئله و مشکل این مملکت را 
چون  و  می شود  تمام  حاکمیت  نفع  به  کنند  حل 
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تشکیل یافت، نیست. بسی عناصر فرهنگی دیگر 
نیز بودند که در کنار آرمان پیشرفت بر روی هم، 
فرهنگ این دانشگاه از آن عناصر تشکیل یافته بود.
گفت:  عناصر  این  چیستی  بیان  در  خلیلی 
و  اندیشه  سّنت  از  بخشهایی  می توان  حدودی  تا 
را در جریان های اصلی  و کاًل سّنت  ایرانی  تفّکر 
اّما  کرد؛  مشاهده  بودند،  یافته  راه  دانشگاه  به  که 
یک عنصر مهم فرهنگی در این دانشگاه، در عین 
حال، آن عنصری است که می توان آن را »نفِی خود 
یا بیگانگی« نامید. این عنصر گرچه در آغازگاه و 
اّما  نیست،  غالب  عنصر  تهران،  دانشگاه  مبدأ  در 
اّول  نسل  از  تدریج  به  که  است  حاضر  عنصری 
و  می گذارد  افزایش  به  رو  بعد،  به  تهران  دانشگاه 
در  می ماند.  باقی  افزایش  حال  در  همواره  سپس 
طول زمان و با گسترش و شیوع فزایندۀ این عنصر، 
تدریجًا به یکی از عناصر فرهنگی غالب دانشگاه 

تبدیل می شود.
هم  دانشگاه  اینجا،  تا  کرد:  خاطرنشان  وی 
امتداد امر موجود در جامعه است، هم تعامالت 
می افزایند.  آن  بر  برآیندشان،  و  دانشگاه  درون 
جریان های سیاسی و فکری درون دانشگاه از هر 
هم  با  حیث  این  از  باشند،  متفاوت  هم  با  حیث 
تفاوتی ندارند. این بیگانگی از سوی دیگر با آنچه 
از خودبیگانگی می توان خواند نیز همراه و در آن 
آن است که  امر  این  نموِد جّدِی  تشدید می شود. 
در  اصلی  موضوعّیت  فاقد  فرهنگ،  خوِد  اصواًل 
مبدأ  می توان  که  اینجاست  از  است.  دانشگاه  آن 

نخستین غایب بزرگ دانشگاه را یافت.
خلیلی با ابراز این عقیده که ایده یا ایدئولوژِی 
پیشرفت و ُمالزم آن در دانشگاه ایرانی، نسبتی با اصل 
ُبنیادی بقای یک جامعه، یعنی ایمان ندارد، اظهار 
داشت: منظور از ایمان در اینجا ایمان دینی و یا به 
خصوص ایمان دینی در تشّیع امامّیه نیست. منظوْر 
آن اصلی است که نسبت انسان با هستی در آن اصل 
تعیین می شود و هم در جامعه ای که عناصر فرهنگی 
آن به دانشگاه راه می یابند، مفقود است و هم دانشگاه 
در رفع آن فاقد توفیق است یا اصواًل برای احیاء آن 
نقد  در  دانشگاهیان  که  مطالبی  نمی کند.  اقدامی 
فرهنگ می نویسند، البّته در پاره ای موارد داللت بر 
آگاهِی آنها از این امر دارد، اما هم این منتقدان در 
اقلّیت هستند و هم به طور تدریجی بخصوص بعد از 
سال 1332 و غلبۀ سیاست بر دانشگاه، اندک اندک 
از میزان حضور چنین کسان نیز کاسته می شود و این 

رونِد کاهش تا همین امروز ادامه دارد.

همراه  ایمان،  غیاِب  که  است  معتقد  وی 
فرهنگ  هست،  نیز  دیگر  ایدئولوژی  نوعی  با 
و سپس  تا 1342  ازسال 1332  ایران  دانشگاهی 
تا سال 1347، با سرعت زیاد، تکنیک را به هدف 
با  که  امر  این  می کند.  تبدیل  دانشگاه  اول  درجه 
استقبال متقاضیان ورود به دانشگاه همراه است و 
گاه شاید اصواًل همان را بازتاب می دهد، به حّدی 
ایدئولوژی  همچون  تکنیک  که  می گیرد  شّدت 
اصلی دانشگاه جلوه می کند. در نیمۀ دوم دهۀ 40، 
جریان  دو  هر  اما  می شود  سیاسی  تمامًا  دانشگاه 
پوزیسیون و اپوزیسیون در نحوۀ صورتبندی و تلّقی 
خود از هدف، آرمان، رسالت، مسؤولّیت و نحوۀ 
 خود، عماًل 

ِ
نیل بدان، یعنی در کلّیت منش و ُکنش

از  و  هستی  از  تکنیکی  فهم  و  تکنیک  به  باور  در 
هستی اجتماعی یکسان هستند. 

سیاسی  جریان های  کرد:  خاطرنشان  خلیلی 
که اپوزیسیون حکومت را تشکیل می دهند و روز 
امر  تغییر  می یابند،  وسعت  دانشگاه  در  روز  به 
اجتماعی و همچنین تغییر جهان سیاست را تمامًا 
یک امر فّنی می شناسند. تا بدانجا که غایت ُکنش 
نفس  می سازند.  نمودار  را  آن  انقالب  یعنی  فّنی، 
هر انقالب و باالخص ایدۀ انقالب را شاید بتوان 

مهمترین جلوۀ تفّکر فّنی و اصالت فن دانست.
امکان  است  قرار  که  نیز  علم  همزمان، 
اگر هم  باشد،  دانشگاه  از عاَلم در  ما  فهم  اصلِی 
این  در  داشت،  جایی  دانشگاه  اول  نسلهای  نزد 
نسل های بعدی و پدیدآورندگاِن انقالب، ُمالزم و 

ُمساوی تکنیک فهمیده و ُمراد می شود. 
در  آمارگیری  نخستین  از  کرد:  تصریح  وی 
عالقۀ  که  می شود  روشن   34 و   1333 سالهای 
به  آنان  عالقۀ  همان  دانشگاه،  به  آورندگان  روی 
تکنیک است. نه خلقت فرهنگی در شمار آرمانها 
و هدفهای این آحاد جامعه برای ورود به دانشگاه 
است و نه علم. از همین هنگام پرستیژ دانشگاهی 
به  ورود  دالیل  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  هم 
برای همۀ نقش های  دانشگاه، هادی آحاد جامعه 

اجتماعی درون دانشگاه قرار می گیرد.
یک  اصواًل  فن،  تکنیکی،  امر  افزود:  خلیلی 
یا  تکنیک  از  من  منظور  است.  تمّدن  رکین  ُرکن 
زبان  کارُبرد  نحوۀ  از  که  است  آن  تمامّیت  فن، 
و سرانجام  آغاز می شود  انسان  زندگِی  و  در ذهن 
بر  در  را  و محیط  بر خود  انسان  تأثیر  انحاء  همۀ 
گرفته و تا کهکشانها نیز پر می گشاید؛ اّما در ایران 
و دانشگاه و سیاستی که موضوع مطالعۀ ماست، 

از همه در دو معنی هویدا  این فن اصواًل و بیش 
می شود: کنترل انسان بر محیط از طریق ماشینیسم 
و کنترل یا تغییر جامعه از همین طریق  و کوشش 
برای ِاعمال ارادۀ شخص یا اشخاص فنآور در تغییر 
شیوۀ رفتاِر آحاد جامعه.  وی خاطرنشان کرد: این 
امر که  آن را ایدئولوژی غالب دانشگاه می شمرم، 
تقویت  و  تشدید  را  آن  هم  ایمان،  غیاِب  کنار  در 
می شود  رهنمون  دیگر  امر  به  را  ما  هم  و  می کند 
نیست.  دانشگاه  این  موضوع  علم،  اینکه  آن  و 
و شناخِت حقیقت،  درِد حقیقت  و  فهِم حقیقت 
موضوع بالفصل و اصلی و جّدی دانشگاه نیستند. 
حّتا در دیسیپلین های علوم محض و علوم به طور 

کّلی، مسألۀ دانشگاه، »شناخت« نیست.
ایدئولوژهای سیاسی  که  روی  آن  از  اینها  اّما 
غالب در دانشگاه هستند، جامعه و نیز فرهنگی را 
که جامعه خود را با آن تعریف کرده و تداوم داده 
امری  به  جامعه،  می گذارند.  کنار  تمامًا  است، 
بیرونی تبدیل می شود. دانشگاه، به آحاد جامعه به 
صورت محرومان، بخصوص به صورت »توده ها« 
می پردازد اما به صورت »جامعه« خیر. همواره از 

جامعه می گریزد و آن را بیرونی می کند.
فهرست  که  این  بیان  با  عین حال  در  خلیلی 
غائبان دانشگاه بسیار بیشتر از موارد یاد شده است، 
این صورتبندی  در  را  غائبان  این  داسا: من  اظهار 
ارائه می کنم که در مجموع می توانند در یک مفهوم 

دیگر نیز خود را نمایان کنند و آن »خرد« است.
میتوان  کمتر  را  ما  دانشگاه  که  معنی  بدین 
را  جامعه  تداوم  خرِد  که  کرد  قلمداد  دانشگاهی 
باید  که  نوع خرد است  این  کند.  بازتولید  و  خلق 
جامعه را تداوم دهد، برای این تداوم، ایمان را پاس 
بیافریند، درد حقیقت داشته  انساِن مؤمن  بدارد و 

باشد و برای درمان این درد در پی علم باشد.
وی با تاکید مجدد بر این نکته  که منظور او از 
ایمان، در اینجا اصاًل منحصر به ایمان دینِی خاص 
نیست، خاطرنشان کرد: ایمان به عنوان اصلی مّد 
از جمله  با هستی  انسان  رابطۀ  که  است  نظر من 

خودش را معنی می دهد.
)شاید  عبارت  از  استعانت  با  بخواهم  اگر 
حدیث( »ُبنَی االسالم علی کلمتین، کلمه التوحید 
دهم،  توضیح  را  خود  منظور  الکلمه«  توحید  و 
می توانم گفت که توحیِد کلمه برای هر جامعه، هر 
گروه، هر رابطۀ اجتماعی در هر زمان و مکان مهم 
است و یک ضرورت عقلی و گاه نیز تکنیکی. کدام 
جامعه است که محتاج نوعی از وحدت نباشد؟ ما 
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نیز. اّما آنچه غائب است همان کلمه التوحید است. 
یعنی کدام ایمان است که قرار است امکان توحید 
کلمه را فراهم کند؟ این ایمان است که باید در هر 
در غیاب  یابد.  تداوم  و  فرهنگی خلق شود  جهان 
آن، امکان هر امر، از علم گرفته تا سیاست، در هر 
جهان فرهنگی از نفِس توحید کلمۀ اهالِی آن جهاِن 

فرهنگی )جامعه( کفایت نخواهد داشت.
ایران  در  آنچه  در  باالخص  افزود:  خلیلی 
ما  می دهد،  ُرخ  اسالمی  انقالب  از  پس  کنونی 
همواره از دین صحبت کرده ایم، اما گرچه می توان 
فرض کرد که غایت دین و دینمداری همان ایمان 

تعریف  در  کفایت  واجد  فرض  این  اّما  است، 
و  سیاستگذاری  مقام  در  باالخص  ما  عمل  نحوۀ 

سیاستَورزی به نظر نمی رسد.
سخن، شاید همان باشد که سید جمال گفت: 
"به بالد اسالم رفتم همه جا سخن از اسالم بود اما 
یک مسلمان نیافتم، به بالد فرنگ رفتم، هیچکس 

از اسالم سخن نمیگفت اما همه مسلمان بودند."
من می توانم فرض کنم که مراد سید جمال، همان 
ایمان است. آنچه در ایران معاصر و امروزه، باالخص 
در فرهنگ واقعًا موجود دانشگاهی ما می توان یافت، 
شرایطی به مراتب حاّدتر از آن است که در عبارِت 

سّیدجمال الّدین اسدآبادی بیان شده است.
ایمان،  تداوِم  و  خلق  که  این  بیان  با  وی   
یا  نوع  محصول  همه  علم،  و  جامعه  حقیقت، 
انواعی از خرد هستند، نتیجه گیری کرد که فقدان یا 
افول خرد است که موجب این غیاب ها بوده است؛ 
بنابراین نفِس عنوان یا پرسش دانشگاه اسالمی و 
آیا  که  فهمید  اینگونه  می توان  را  سکوالر  دانشگاه 
خوِد این طرح پرسش در ُجستجوی خرِد ُگمشده 
ُرخ داده است یا خوْد نمود، تداوم و تشدیِد همان 

غیاِب خرد است؟

کارگروه 3. »شاخص های کالن در ترسیم مناسبات فرهنگ و دانشگاه«- دوشنبه 2 اسفند از ساعت 13 تا 15

مدیر کارگروه: دکتر رضا ماحوزیردیف

دکتر محمد یمنی   رویکردها و واقعیت ها در مناسبات فرهنگ و دانشگاه1

دکتر محمدحسین ساعی   فرهنگ در دانشگاه پساکرونا 2

دکتر حسین ابراهیم آبادی   ضرورت های گذر از شاخص های کالن به مقیاس های خرد در ترسیم مناسبات فرهنگ و دانشگاه3

دکتر فائز دین پرست  دانشگاه و فرهنگ؛ همراهی یا پیشگامی4

دکتر محمد آقاسی    فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه فرهنگی؛ منظومه فکری آیت الله خامنه ای5

کادمیک و فرهنگ دانشگاهی مناسب6 دکتر رضا ماحوزی   آزادی آ

دکتر محمد یمنی: رویکردها و 
واقعیت ها در مناسبات فرهنگ و 

دانشگاه
دکتر محمد یمنی، رییس قطب آموزش عالی 
که با عنوان  »رویکردها و واقعیت ها در مناسبات 
فرهنگ و دانشگاه« در همایش »فرهنگ و دانشگاه 
در ایران« سخن می گفت، ابتدا به مفهوم فرهنگ 
در دانشگاه و سپس به مسئله دانشگاه در آموزش 
عالی ایران و چگونگی مناسبات فرهنگ و دانشگاه 
این  به نوعی  نهایتًا رویکردهایی را که  پرداخت و 

مناسبات را با چالش مواجه می کنند بررسی کرد.
از 500  بیش  گفت:  فرهنگ  توضیح  در  وی 
تعریف مختلف  درباره فرهنگ وجود دارد. تایلر 
تعریفی عمدتا توصیفی از فرهنگ شامل آیین ها و 
رسوم و هنرها و باورها و قوانین و ...  مطرح کرد 

واقع  در  دارد.  وجود  دیگری  استنباط  امروزه  ولی 
چیزی که در بحث فرهنگ به خصوص در دانشگاه 
مهم است این است که کنشگران دانشگاهی چه 

استنباط مشترکی نسبت به دانشگاه دارند.
سه  در  مشترک  استنباط  این  یمنی،  گفته  به 
و  آموزش ها  یکی  می کند.  پیدا  نمود  وضعیت 
ارتباطاتی که به صورت رسمی در دانشگاه وجود 
کنشگران  که   رسمی   غیر  آموزشهای  دوم،  دارد. 
از طریق سیستم  یا  نوعی خودشان  به  دانشگاهی 
ولی   هستند.  مرتبط  آنها  با  دانشگاهی  آموزشی 
در  اساسی  تأثیر  و  است  مهم  بسیار  که  چیزی 
است  ارتباطات ضمنی  دارد،  دانشگاه ها  فرهنگ  
که وجود دارد و  می تواند به قوتی برای آموزش های 
منجر  دانشگاه  رسمی  فرهنگ  و  دانشگاه  رسمی 
جدی  چالش های  و  مشکل  دچار  را  آن  یا   شود 
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در  فرهنگ  بحث  در  مشترک  استنباط  این  بکند. 
دانشگاه طبیعتًا در رفتارها، گفتارها، آمال، نیات و 
باورهایی که ارکان نظام آموزش عالی یعنی اعضای 
هیئت علمی، مدیران، کارکنان، دانشجویان و تمام 
منتها  می کند  بروز  دارند  دانشگاهی  جامعه  آحاد 
این  هم  آن  و  می شود  مطرح  مسئله ای  یک  اینجا 
است که این رفتار و گفتار و آموزش دو وضعیت به 
خودشان می گیرند. یا وضعیتشان آشکار است که 

نمود پیدا می کنند یا وضعیتشان  پنهان است
می تواند  که  چیزی  آن  کرد:  خاطرنشان  وی 
وجود  به  بحران  حتی  و  مسئله  دانشگاهها   برای 
بیاورد تضاد بین این دو بعد آشکار و پنهان فرهنگ 
است. اینجاست که  مدیران دانشگاهی در سطوح 
مختلف باید مراقب باشند که آیا این آشکار و پنهان 
با یکدیگر انسجام دارند یا اینکه بین آنها تعارض و 

تضاد وجود دارد؟ 
یمنی تصریح کرد: جالب این است که وقتی 
ادبیات  خود  در  می کنیم  نگاه  فرهنگ  مفهوم  به 
از  باید  را  واژه  دو  ایران،  عالی  آموزش  در  و  ایران 
هم تفکیک کنیم. فرهنگ در معنای مردم شناسی و 
culture   مطرح می شود ولی در ادبیات فارسی، 
معنا و مفهوم دیگری برای فرهنگ وجود دارد که 
فرهیختن  معنای  به  بیشتر  و  دارد  اوستایی  ریشه 
جالب  می شود.  مطرح  کردن  فضیلت  ایجاد  و 
اینجاست که این مفهوم فرهنگ که از ریشه »ثنگ« 
 education اوستایی است، دقیقًا هم معنا با مفهوم
به وجود  اجوکیشن  ریشه  از  که  است  اجوکالی  و 
فرهیختگی  مسئله  همین  دقیقًا  هم  آنجا  و  آمده 
بسیار مهمی است که   نکته  این  و  مطرح می شود 
عالی  آموزش  در  و هم  پرورش  و  آموزش  در  هم 
در  که  در اصالحاتی  که  کردیم  توجه  آن  به  کمتر 
برنامه سوم یا چهارم، صورت گرفت، واژه فرهنگ 
را از ساختار آموزش عالی برداشتیم و  فکر نکردیم 
در  می تواند  تبعاتی  چه  فرهنگ  این  برداشتن  که 

سیستم آموزش عالی ما به وجود بیاورد.
در  فرهنگ  مفهوم  کرد:  خاطرنشان  وی   
بگیریم  درنظر  هم  را  معنا  دو  این  اگر  دانشگاه 
را نشان می دهد که وقتی  تام  و  یک وضعیت کل 
میتواند  دانشگاه  است، سیستم  آن  در  انسجام  که 
این  اگر  و  بدهد  انجام  خوبی  به  را  کارکردهایش 
فرهنگ  این  عماًل  بشود،  مشکل  دچار  انسجام 

از  وقتی  امروزه  شد.  خواهد  مواجه  تعارضاتی  با 
دانشگاه و فرهنگ دانشگاه صحبت می شود   در 
معنای خالقیت  به  را  فرهنگ  این  منابع  از  خیلی 
کنشگران  با  ارتباط  در  انسانی  آفرینشهای  و  ها 
دانشگاهی و در ارتباط با محیط و طبیعت در نظر 
این خالقیت است که می تواند  بنابراین  میگیرند. 
آن معنای اصیل  در  را  دانشگاه  در  فرهنگ  مفهوم 

کلمه نشان بدهد. 
چه  اساسا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  یمنی 
کسانی در دانشگاهها فرهنگ را می سازند، گفت: 
به  که  هستند  مدیران  این  که  بینیم  می  منابع  در 
نوعی خلق کننده و تأثیرگذار در فرهنگ دانشگاه ها 
وارد  که  فردی  هر  که  است  این  جالب  و  هستند 
فرهنگ  این  با  آرام آرام  نوعی  به  می شود  دانشگاه 
آداپته  خودش   برای  را  آن  و  می گیرد  خو  موجود 
دانشگاه  در  که  همکارانی  بزنم.  مثالی  می کند. 
دانشجویان  آموزشی  رفتارهای  می کنند،  تدریس 
ترم های اول و دوم دوره لیسانس را در نظر بگیرند. 
دانشجویان   تحصیلی  و  آموزشی  رفتارهای  اگر 
که  از مدارسی  که  دانشجویانی  یا  خیلی تالشگر 
خوب کار کرده اند، می آیند را با رفتارهای آموزشی 
یا  لیسانس  دوره  آخر  دانشجویان  تحصیلی  و 
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری مقایسه 
کنید تفاوتهایی پیدا می کنید. در ابتدا، دانشجویان 
بسیار محتاط هستند. بسیار رعایت می کنند. منظم 
عمل می کنند ولی آرام آرام قلق های مختلف کالس 

آمدن، مقاله نوشتن و غیره را یاد می گیرند.
 باید بدانیم عوامل و عناصر مختلفی تشکیل 
به صورت کل سعی  این فرهنگ است که  دهنده 
دانشگاه  بدهد در سیستم  نشان  را  میکند خودش 
بدهد  از دست  را  انسجام خودش  کل  این  اگر  و 

تعارضات را نشان میدهد. 
میدان  دانشگاه،  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
تنوع هاست و همین تنوع است که دانشگاهها را به 
نوعی پیچیده میکند. وقتی که مدیران امکان درک 
باشند  نداشته  را  درهمتنیدگی  و  پیچیدگی  چنین 
پیچیدگی  این  که  میکنند  رجوع  رویکردهایی  به 
چنین  آیا  که  است  این  سؤال  میکند.  ساده  را 
رخدادهای  با  سازگارشوندگی  توان  دانشگاهی 
توان  این  اگر  ندارد؟  یا  دارد  را  خودش  از  بیرون 
مثل  میکند  پیدا  تکاملی  جریان  باشد  داشته  را 

دانشگاههای برتر دنیا که این حالت را دارند. در 
که  داریم  هایی  نمونه  هم  خودمان  دانشگاههای 
در عرصه هایی از زمان این اتفاق افتاده است. اما 
باشد  یا ضعیف  توان سازگارشوندگی کم  این  اگر 
را  مرزهایش  نوعی  به  دانشگاه  که  است  موقع  آن 
سفت میکند و مرزهایش را میبندد؛ چون توان این 
به شدت  که  تغییراتی  با  ارتباط  و  سازگارشوندگی 
در بیرون سریعتر از خود دانشگاه است را به دلیل 
بافت ساختاری و سازمانی دانشگاه ندارد؛ بنابراین 
در چنین دانشگاهی با چنین تنوع و سیستم پیچیده 
و  میدهد  نشان  را  خودش  فرهنگ  که  است  ای 
میدان پیدا میکند که کنشگری و بازی خودش را در 
رفتار سیستم دانشگاهی به وجود بیاورد. پس اگر 
این  ما  منظور  دانشگاه است،  فرهنگ  از  صحبت 
فرهنگ کل است که اساسًا زاینده است. حاال این 
ایجادکنندگی اش در جهت تعالی دانشگاه است 
یا نه، یک بحث دیگر است ولی در ارتباطاتی که 
بین کنشگران چه انسانی و چه نمادین وجود دارد، 
زایش  این  که  بینید  می  را  هایی  زایش  دائما  شما 
است.  دانشگاه  وضعیت  از  نمودی  نوعی  به  ها 
است.  دانشگاه  در  فرهنگ  سیستم  واقعیت  این 
کردم  عرض  هم  را  دانشگاهی  سیستم  واقعیت 
اکوسیستم  در  دانشگاه  سیستم  پیچیدگی  این  که 
را  پیچیدگی  این  ما  حاال  است.  فعال  خودش 
در  که  مدیریتی  که  وقتی  نمی بینیم.  یا  می بینیم 
سیستم دانشگاهی وجود دارد خودش را خارج از 
این سیستم پیچیده دانشگاه فرض می کند، در این 
صورت  توان درک این پیچیدگی در او  پایین می آید 
ولی اگر این مدیریت خودش را جزئی از سیستم 
می تواند  که  است  صورت  این  در  کند،  قلمداد 
دانشگاه را در جریان تکاملی همراه با دانشجویان 

جلو ببرد. 
که  هم  رویکردهایی  خصوص  در  یمنی 
می  چالش  به  را  دانشگاه  و  فرهنگ  مناسبات 
توسط  مطالعه ای  قبل  سال  چند  گفت:   کشند 
انجام  مختلف  دانشگاههای  در  دانشجویانمان 
این  دادیم. اگر اشتباه نکنم در دهه 1380 است. 
دانشگاهی  مدیران  عموم  که  می داد  نشان  مطالعه 
آن موقع رویکرد کمی نگر و کاهنده ای در مدیریت 
این  چون  داشته اند.  دانشگاهیشان  سیستم های 
روز  به  روز  و  است  پیچیده  اساسًا  که  دانشگاهی 
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هم با توجه به تغییرات علمی، فرهنگی و تغییراتی 
که در سیستمهای اجتماعی اتفاق میافتد پیچیده تر 
میشود  اگر بخواهد این پیچیدگی را درک کند الزم 
است که بتواند براساس مفاهیمی که در این سیستم 
آن  به  را  خودش  اندیشه  شود  می  مطرح  پیچیده 
نزدیک کند و از آن طریق یک رابطه رفت و برگشتی 
بین سیستم به وجود بیاورد. اگر این امکان وجود 
نداشته باشد، سیستم دانشگاهی رجوع می کند به 

جریانی که بحث فرمالیسم دانشگاه است. 
وی خاطرنشان کرد: این فرمالیسم، ساختارها 
را می بیند و جالب این است که کارکردها را عین 
این  بر  تصورش  یعنی  می کند.  قلمداد  ساختارها 
است که وقتی ساختاری به وجود آمد، کارکردهایی 
که در درون این ساختار در حیطه عمل باید اتفاق 
شده  گفته  ساختار  که  است  چیزی  همان  بیافتد 
که چنین چیزی وجود  در حالی  به وجود می آید 
در  عالی  آموزش  بخش  برنامه های  مثال  ندارد. 
برنامه های پنجساله گذشته و گزارش عملکردی را 
که سازمان برنامه راجع به این برنامه بخش آموزش 
از  خیلی  در  کردم.  بررسی  را  می دهد  ارائه  عالی 
مواقع، خود این گزارش های رسمی سازمان برنامه 
اعالم می کند که بخش نسبتًا مهمی از مواد برنامه 
تحقق پیدا نکرده و آنهایی هم که تحقق پیدا کرده، 
پیدا کرده است.  ارزیابی کمی تحقق  آن  با  بیشتر 
حاال خودشان این سوال را مطرح می کنند و این 
طور جواب می دهند که این مساله دو دلیل دارد. 
یکی این که منابع کم است و دوم این که در اجرا 

مشکل دارد. 
آن  که  میدهد  نشان  این  کرد:  تصریح  یمنی 
در  ریزی  برنامه  روش  در  که  پارادایمی  و  دیدگاه 
پیچیدگی سیستم  این  است،  توجه  مورد  دانشگاه 
دانشگاهی را ندیده است. یعنی ما فرض میکنیم 
االن برای دانشگاه یک برنامه پنج ساله میریزیم، 
سال پنجم براساس آن برنامه که ما نوشتیم خودش 
برنامه ریزی  در  را  مورد  این  میکند.  پیدا  تحقق 
های استراتژی دانشگاه می بینید. دوتا طرح انجام 
گرفته که نشان میدهد در هیچ کدام از برنامه ریزی 
های استراتژیکی که در دانشگاههای بزرگ کشور 
انجام شده و به صورت مکتوب یا در سایتهایشان 
برگرفته  طراحی  براساس  برنامه ریزی  دارد،  وجود 
انجام  دانشگاه  آن  موجود  وضعیت  شناخت  از 

این  برای  که   مدلهایی  که  چرا  است.  نشده 
تقریبًا   شده،  استفاده  استراتژیک  برنامه ریزی های 
طرح  دو  این  از  یکی  یافته های  اند.  بوده  مشابه 
دو  یکی،  طی  باید  هم  دیگر  یکی  و  شده  منتشر 
ماه آینده منتشر بشود؛ بنابراین چیزی که در اغلب 
سیستم  به  فرمالیستی  نگاه  است،  غالب  موارد 

دانشگاهی است. 
فرمالیستی،  نگاه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
عمومًا  دانشگاه،  و  دانشکده  تا  گرفته  کالس  از 
در  حتی  کند.  می  محدود  را  کنشگران  خالقیت 
بعضی مواقع در افراد توهم دانایی ایجاد می کند 
بعد  می شود.  سیستم  خودسازماندهی  مانع  و 
اندیشه ساده نگاری سیستم را بیشتر رواج داده و در 
خطی  های  رویه  سیاست گذاری ها  و  مدیریت ها 

خودش را نشان می دهد. 
وی در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: 
وقتی به این صورت به داستان نگاه می کنیم می بینیم 
فرهنگی  نگاه  سه  از  سنتزی  دانشگاه،  سیستم  در 
وجود دارد. یک نگاه فرهنگی مربوط به کنشگران 
دانشگاهی اعم از مدیران و اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان است که آن را از تبار زندگی شخصی و 

خانوادگیشان به دانشگاه می آورند. 
 نگاه دیگر برآمده از فرهنگ جامعه است که 
وارد دانشگاه می شود که ضمنی هم عمل می کند 
که  است  چیزی  یعنی  دانشگاه  فرهنگ  سومی  و 
در  اینها  همة  می کنند.  خلق  دانشگاه  در  مدیران 
از  سنتزی  و  می شود  ترکیب  یکدیگر  با  دانشگاه 
حاال  می آید.  وجود  به  فرهنگ  سه  این  اجتماع 
با  را  ارتباط  و  پیوند  سه  فرهنگ،  سه  این  اجتماع 
خودش، بروز می دهد. یک ارتباط، ارتباطی است 
که کنشگری دانشگاهی از بعد فرهنگی با گذشته و 
تاریخ سازمان مورد توجه قرار می دهد. پیوند دیگر، 
پیوند روانشناختی است که افراد با گذشته خودشان 
و دیدگاههای شخصیتی خودشان یعنی چیزی که 
با خودشان همراه  اولیه زندگی خودشان  از دوران 
آورده اند دارند و دیگری پیوند اجتماعی است که 
با یکدیگر برمی گردد.  افراد  ارتباط   به چگونگی 
این سنتز به ما اجازه می دهد که به این پیچیدگی 

فرهنگ در دانشگاه توجه کنیم. 
یمنی در خصوص نحوه گریز از این وضعیت 
در  من  گفت:  آید  می  وجود  به  که  تعارضهایی  و 

اساسی  پیوند  یکی  می کنم.  خالصه  جمله  دو 
بین فرهنگ های تخصصی در دانشگاه است که 
انسانها و کنشگران دانشگاه را از هم جدا می کنند؛ 
مثال شما تاریخ خواندید، من فیزیک خوانده ام، 
از  تحصصی  لحاظ  از  و  خوانده  شیمی  یکی  آن 
باعث  عمومی  فرهنگ  ولی  هستیم  جدا  یکدیگر 
می شود که به هم نزدیک و به نوعی مچ شویم و 
آن موقع است که دانشگاه می تواند انسجام الزم را 
داشته باشد. این بحث پیوند فرهنگ تخصصی و 
فرهنگ عمومی بسیار مهم و اساسی است. حاال 
اینکه فرهنگ عمومی چیست، فرصت نیست که 

من توضیح بدهم. 
عرض  این  با  و   1354 سال  به  برمیگردم 
موقع  آن  وزین  مجله  می کنم.  تمام  را  مطالبم 
تهران،  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
بدیع الزمان  استاد  گرامیداشت  در  را   ویژه نامه ای 
فروزانفر منتشر می کند که در آن ویژه نامه، استادان 
از مقاالت  قلم زدند. یکی  دانشگاه  آن موقع  برتر 
از استاد ارجمند محمدعلی اسالمی ندوشن است 
با عنوان »کهنه و نو در ادبیات« که در آن راجع به 
ولی  می کند  بحث  ادبیات  آموزشی حوزه  کیفیت 
از  بیتی  بعد  و  به مدیران است  آخر سر نگاهشان 
فکر  و  می کنم  نقل  عینًا  من  که  می آورند  حافظ 
می کنم اگر ما به این نگاهی که استاد محمد علی 
اسالمی ندوشن آن موقع داشتند توجه کنیم، کمک 
می کند به تأمل پذیری در فرایند خلق فرهنگی که 
مدیران در سیستم های دانشگاهی دارند. میگوید: 

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست/ که 
از آن دست که او می کشدم می رویم 

مشکالتی  دانشجویانمان  در  ما  اگر  بنابراین 
از لحاظ رفتاری و فرهنگی و تحصیلی می بینیم، 
در  مدیران  باالخره  برمی گردد.  خودمان  به 
خودشان  مسئولیت پذیری  باید  مختلف  سطوح 
به نوعی  این کمک می کند که  باشند که  را داشته 
طریق  از  دانشگاهی  سیستم  در  خودتأمل پذیری 

مدیران بیشتر توجه بشود.
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دکتر محمدحسین ساعی: 
تحوالت سال های اخیر، خط 

بطالنی بر تلقی ثبات و دیرپایی 
فرهنگ بود/دانشگاه می تواند 

خالء حمایت روانی خانواده را پر 
کند

رئیس دانشگاه سوره که  با عنوان »فرهنگ در 
دانشگاه پساکرونا« در همایش »فرهنگ و دانشگاه 
در ایران« سخن می گفت با اشاره به پاندمی اخیر 
احساس  و  می دانیم  ما  همه  داشت:  اظهار  کرونا 
می کنیم که در یک نقطه عطف تاریخ قرار داریم. 
یعنی  نیست؛  پیچیده ای  بحث  دیگر  بحث  این 
در  تمدنی  شیفت  پارادایم  یک  می کنیم  احساس 
حال رخ دادن است. بسیاری از مؤلفه هایی که نه 
 50 همین  بلکه  قبل،  سال   500 یا  هزار  دو  مثاًل 
از روابط و  سال قبل کار می کردند و مجموعه ای 
ضوابط در جامعه انسانی ایجاد کرده بودند در حال 

تحول بنیادین هستند. 
وی با بیان این که مؤلفه های اساسی اقتصاد، 
قدرت، فرهنگ و حتی انسان در حال تغییر است، 
اظهار داشت: منظور از تغییر انسان این است که 
برداشت جمعی ای که از هویت خودمان داریم - 
و در همین فرایند برداشت از خود است که جوامع 
است.  تغییر  حال  در   - می گیرد   شکل  انسانی 
حتی به نظر می رسد که شدت این تغییر به نسبت 
تغییراتی که در دوره مدرنیته به وجود آمد هم بزرگتر 

و اساسی تر است.
  باید بپذیریم که وارد نوعی عصر پسامدرنیته 
یا پساحقیقت شده ایم که پیامدها و مسائلی دارد 
که هیچگاه در دوره مدرنیته مطرح نبوده اند. مثال 
رسانه ها امروز به نقطه ای رسیده اند که به تعبیری 

می توانند نسل انسان را منقرض کنند. 
شدت  به  فضای  در  کرد:  خاطرنشان  ساعی 
نام  به  پدیده ای  با  داشتیم  که  متغیری  و  متحول 
در  که  شدیم  مواجه  هم  کرونا  فراگیر  بیماری 
حکم موشکی عمل کرد که روند تغییرات در نظام 
اجتماعی انسان را با شدتی به مراتب بیشتر به پیش 
برد که به نظر می رسد که این  وضعیت همچنان 
مونیخ  امنیتی  اجالس  اگر  داشت.  خواهد  ادامه 
کرده  دنبال  را   2022 امنیتی  اجالس  و   2021
باشید یکی از بحثهایی که در جمعبندی اجالس 
دو  یکی،  هم   2022 اجالس  در   و  آمد   2021
به آن صحبت کردند همین بحث  سخنران راجع 
امکان ادامه دار بودن این قبیل بیماری های فراگیر 
به  بود. در جمع بندی اجالس سال گذشته راجع 
این بحث شد که ویروسهای بسیار خطرناکی در 
آزمایشگاه های کنترل  شده در خیلی از کشورهای 
به  که  است  محتمل  کاماًل  که  دارند  وجود  دنیا 
صورت برنامه ریزی شده یا غیربرنامه ریزی شده به 
است  ممکن  را  اتفاقاتی  چه  و  کنند  نشت  بیرون 
در  را  اتفاقات  قبیل  این  هم  قباًل  شوند.  موجب 
فیلم های تخیلی یا چیزهایی شبیه به آن می دیدیم 
چنین  با  که  است  بار  اولین  برای  شاید  ولی 
صراحتی در اسناد رسمی سطوح امنیتی کشورها 
امید  نباید  بنابراین  می شود  مطرح  مباحثی  چنین 
داشته باشیم که حتی با مهار بیماری کرونا خطر 

این قبیل بیماریهای فراگیر برطرف شود.. 
رئیس دانشگاه سوره تصریح کرد: در عصری 
نوع  ارتباطی  زیرساختهای  که  می کنیم  زندگی 
به  احتمااًل  و  کرده  ایجاد  را  ارتباط  از  جدیدی 
دلیل وقوع بیماریهای فراگیر که پایان یافتنی هم به 
زیرساختهای  از  ما  استفاده  میزان  نمی رسند  نظر 
نظام  و  شد  خواهد  بیشتر  روز  به  روز  ارتباطی 
از  هم  ما  ارتباطی  پیشینه های  بر  مبتنی  فرهنگی 

اساس تغییر خواهد کرد.
 وی گفت: در گذشته فرهنگ امر بسیار دیرپایی 
تلقی می شد و معتقد بودند که فرهنگ به سادگی 

دستخوش تحوالت قرار نمی گیرد و این ایده وجود 
فرهنگ  اساس  بر  بشری  جوامع  مبنای  که  داشت 
شکل می گیرد ولی در سال های اخیر اتفاقاتی افتاده 
به  تغییر داده است؛  به فرهنگ را هم  که نوع نگاه 
طوری دیگر فرهنگ را مانند آنچه تا چند دهه قبل 
دلیل  نمی بینیم.  پایدار  و  ثابت  کردیم  می  تصور 
اینکه فرهنگ، امری ثابت یا با تغییرات بسیار کند 
تصور می شد چیزی بود که از آن به اسم مناسک یا 
آیین های فرهنگی یاد می کنم. یعنی فرهنگ چون با 
آیین های تکرارشونده جمعی همراه است کاماًل به 
یک امر درونی تبدیل می شود. مثل زبان که خودش 
می تواند یک آیین فرهنگی باشد و هرچقدر این آیین 
تکرار می شود، عمق مهارت و عمق درونی سازی ما 

نسبت به زبان بیشتر می شود.
ساعی افزود: اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده 
تا  که  فرهنگی  آیین های  از  بسیاری  که  است  این 
50 سال قبل همگی در یک شبکه انسانی حقیقی 
مجازی  فضای  حوزه   به  بودند  رئال  فضای  در  و 
ورسانه ای منتقل شده و آن از اساس عوض کرده 
بگیرید.  درنظر  را  زبان  بحث  همین  مثاًل  است. 
حضور  فرصت  قدر  این  قبل  سال   50 تا  شاید 
در آیین های زبانی دیگر را نداشتیم در حالی که 
ها  زبان  زبانی  آیین های  در  ما  میزان حضور  االن 
و فرهنگ های دیگر شاید با زبان مادری خودمان 
هم  گاهی  است  ممکن  حتی  و  کند  می  برابری 
پیشی بگیرد و این ممکن است تغییراتی در حوزه 
زبان ایجاد بکند. این همان نقطه ای است که االن 
اساسا چقدر  ایجاد می کند که  را  این  سوال  دارد 
به  بگیریم  نظر  در  پایدار  توانیم  می  را  فرهنگ 
خصوص اگر یکی، دو نسل با این شیوه جدید از 
به سمت یک  را  ما  این  و  بکنیم  کار  فرهنگسازی 

آینده ای می برد که خیلی برای ما روشن نیست. 
آینده  به مباحث مطرح در حوزه  با اشاره  وی 
گفت:  ها  دانشگاه  آینده  خصوص  در  پژوهی 
نظام  در  بتواند  که  است  دانشگاه  دانشگاهی، 
و  نقش  این جامعه ساخته،  فرهنگ  که  زندگی ای 
کارکرد خودش را ایفا بکند ولی آیا دانشگاه فعلی 
می تواند به نیازهای متحول شونده جامعه ایرانی در 
قرن پانزدهم پاسخ بدهد یا نه. این یک سمت ورود 
به بحث است و نکته دوم زندگی ای است که در 

داخل دانشگاه جریان دارد. 
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صحبت  دانشگاه  و  فرهنگ  نسبت  از  وقتی 
داشته  حداقلی  رویکرد  یک  می توانیم  می کنیم 
از  خیلی  حداکثری.  رویکرد  یک  یا  باشیم 
بحث هایی که در این اتفاقات صورت می گیرد به 
نظر من از رویکرد حداقلی پیروی می کند. انگار 
و  افراد  زندگی  از  جزئی  یک  صورت  به  دانشگاه 
جزئی از جامعه ای است که وجود دارد. در حالی 
که نگاه من به دانشگاه یک نگاه حداکثری است. 
که  است  بنیادی  سلول  یک  من  نگاه  از  دانشگاه 
از  سلولها  همة  به  کشت  روند  یک  در  می تواند 
ارزشمندترین  لذا  و  شود  تبدیل  دیگر  جنس های 
و  می شود  ما محسوب  اجتماعی  ارگانیسم  سلول 
اگر نگاه ما این گونه باشد قاعدتًا نگاه ما به مفهوم 
زندگی و مفهوم فرهنگ در دانشگاه هم یک نگاه 

کاماًل حداکثری خواهد بود. 
کرد:  خاطرنشان  سوره  دانشگاه  رییس 
افتاده  اتفاق  آن  روابط  در  تغییراتی  که  دانشگاهی 
با مسائل بسیار متعددی از نوع رابطه به خصوص 
در  ما  مواجه است. حداقل خود  دانشجو  استاد- 
دانشگاه سوره، بخش مهمی از دو سال گذشته )ایام 
همه گیری کرونا( را به تنظیم این روابط گذراندیم. 
و  دانشکده ها  سطح  در  متعددی  جلسات  یعنی 
بتوانیم  که  داشتیم  مدعو  استادان  حتی  و  گروه ها 
از  بخشی  شاید  که  را  آموزش  فرهنگ  مجددا 
استادان در داخل دانشگاه  فرهنگ علم و فرهنگ 

با مسائلی  ما  بازآفرینی کنیم.  را  محسوب میشود 
آن را کمتر دیده ایم.  بودیم که شاید مشابه  مواجه 
با دانشجویانی مواجه هستیم که باالخره در داخل 
خانه های خودشان مسائلی برایشان به وجود آمده 

است.
و  سازمان  یک  عنوان  به  دانشگاه  االن  اینکه 
نهاد شاید قابل اتکا در این محیط متحول و متغیر 
می تواند کمک کند که برخی از اشکاالتی که حتی 
وجود  خانواده،  نهاد  مثل  ما  سنتی  نهادهای  در 

دارد، رفع شود. 
وی همچنین به ذکر نمونه ای از کارکردهای 
نهاد دانشگاه در این زمینه پرداخت و گفت: تقریبًا 
خبر  یک  در  بود  گذشته  کرونا  پدیده  از  ماه  یک 
ورودی  که  ساله   18 دانشجوی  یک  که  خواندم 
پشت بام  از  خود  کردن  پرت  با  بوده   98 سال 
خانه خودکشی کرده است. خب این خیلی برای 
که  می کردم  دنبال  را  خبرهایش  بود.  دردناک  من 
دانشجو  این  برای  خانواده  درون  در  اتفاقاتی  چه 
افتاده و چرا به این نقطه رسیده است. موضوع را با 
دوستان به بحث گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم 
که دانشجویان ما نیاز به یک حمایت روحی روانی 
و مشاوره ای دارند و به هر تقدیر بخش های دیگر 
جامعه ما این امکان که بتوانند از این زاویه به این 

نیاز دانشجوها پاسخ بدهند،  ندارند. 
شروع  اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 

غیرحضوری  گسترده  مشاوره  نظام  یک  کردیم 
مورد  به شدت  که  کردیم  فراهم  دانشجویان  برای 
از حدود چهار  که  به طوری  گرفت  قرار  استقبال 
هزار نفر دانشجوی دانشگاه، حدود هزار نفر از این 
سامانه و فضایی که ایجاد کردیم استفاده کردند. در 
اقشار دانشگاه  ادامه سعی کردیم همة بخش ها و 
در  که  حد  همین  در  فقط  البته  کنیم،  دخیل  را 
شرایطی که یک دانشجو نیاز به این دارد که یک نفر 
حرفش را بشنود و این ظرفیت در خانواده و حتی 
در شبکه های اجتماعی و گروه های دوستی برایش 

فراهم نیست به این نیاز پاسخ داده شود. 
کرد:  تصریح  پایان  در  سوره  دانشگاه  رییس 
سعی ما بر این بوده که در حد توانمان نیاز به یک 
گفت وگوی شاید حرفه ای تر و حتی یک ارشاد - به 
معنایی که دانشجو بتواند دغدغه ای را مطرح کند 
میزان  البته  بدهیم.  پاسخ  را   - بگیرد  راهنمایی  و 
استفاده ای هم که دانشجوها از این فضای مشاوره 
علمی  داشتند به شدت برای خود من شوکه کننده 
بود یعنی فکر نمی کردم تا این حد در زمینه هایی که 
به مسائل زندگی و فرهنگ دانشجویی برمی گردد 
گسترش  ضرورت  که  ای  مسأله  دارد.  وجود  نیاز 
در  دانشگاه ها  در  فرهنگی  فعالیت های  قبیل  این 

دوره پساکرونا را نشان می دهد.
 

حسین ابراهیم آبادی: در نسبت 
فرهنگ و دانشگاه، هویت و 
استقالل دانشگاه به رسمیت 

شناخته شود
عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی در سخنرانی خود در همایش فرهنگ 

از  گذار  "ضرورت  عنوان  با  ایران  در  دانشگاه  و 

ترسیم  در  خرد  مقیاس  به  کالن  های  شاخص 

در  داشت:  اظهار  دانشگاه"  و  فرهنگ  مناسبات 

طول دهه های گذشته، سیاستگذاران عالی فرهنگی 

کشور غافل از ضرورتهای زمان پرورده و نیازمند 

و  موثر  نوآورانه،  رویکردهای  بر  تمرکز  و  توجه 

سازگار با تحوالت اجتماعی و فرهنگی جاری در 

متن جامعه ایران و جامعه جهانی، گرفتار رویاها 

و شاخص سازهای کالن فرهنگی دینی و هنجار 

چنین  از  برآمده  هنجارسازی های  و  فرستی ها 

فضای ناهمراه با مقتضای شرایط عینی  شدند. 

وی در ادامه به بیان نمونه هایی از این رویکرد 

در سه سند مرتبط با فرهنگ و دانشگاه اشاره کرد و 

گفت: در نقشه مهندسی کشور بر باز آفرینی نظام 

سازی  نهادینه  و  طراحی  تمدنی،  میراث  و  فکری 

سبک زندگی مبتنی بر تقوای الهی، در سند اسالمی 

معارف  نهادینه سازی  و  تعمیق  دانشگاه ها،  شدن 

اسالمی، تحقق آرمان های انقالب و تحقق سبک 
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کشور،  علمی  جامع  سند  در  و  اسالمی  زندگی 

فرایند  در  تسریع  و  اسالمی  نگرش  کردن  نهادینه 

اسالمی شدن و نهادینه سازی نگرش اسالمی در 

برنامه ها و متون آموزشی تاکید شده است.

سیاست  این  نتایج  آبادی،  ابراهیم  گفته  به 

بلندمدت را می توان در معیارهایی مانند تفاوت ها و 

البته در مواردی شکاف میان نگرش ها، هیجانات 

های  نسل  با  مقایسه  در  جدید  نسل  رفتارهای  و 

افزایش  درصد  آن  نمودهای  از  که  دید  گذشته 

درصد  آب،  سوی  آن  و  زمینی  زیر  موسیقی های 

از هنجارها،  فیلم های خارج  از  استقبال  افزایش 

شبکه های  در  ایرانیان  حضور  تامل  قابل  درصد 

گرایی  دین  به  گرایش  افزایش  درصد  اجتماعی، 

با  ناهمخوان  ارزش های  رشد  و  ایدئولوژیک  غیر 

فرهنگ رسمی است که نیاز به ارایه آمار ندارد.

فقط کافی است به اطراف خودمان نگاه کنیم، 

و  ها  مال  ها،  دانشگاه  اطراف  های  شاپ  کافی 

مراکز خرید، فضای عمومی شهر، سینماها و حتی 

مراکز عمومی مذهبی مثل امام زاده ها و حرم ها در 

مشهد و حتی قم و شیراز.

از  نمادی  جدید،  اتفاق  که  این  بیان  با  وی 

است  رسمی  غیر  و  رسمی  فرهنگ  میان  شکاف 

به  ائمه جمعه کشور  تند  انتقادات  و  واکنش ها  به 

فیلم  جشنواره  در  اظهارنظرها  و  اتفاقات  برخی 

فجر در روزهای اخیر اشاره کرد که به تعبیر وی، 

نحوه بروز احساسات نسل جدید سینمایی را به باد 

حمله گرفتند.

قدیم  نسل  کرد:  خاطرنشان  آبادی  ابراهیم 

هنرمندان حرمت می گذاشتند و هنجارهای نسل 

انقالب را تاب می آوردند و مراعات می کردند اما 

ایران جدید  هنرمندان جدید همان چهره دگرگون 

هستند که نمادی از ارزش های متفاوت از اصول 

فرهنگی و ارزش های مورد انتظارحاکمان و دولت 

مردان جمهوری اسالمی هستند.

ائمه محترم جمعه به گذشته بر گردند و روی 

آینده  به  رو  بتوانند  تا  کنند  تامل  ها  ناکامی  دالیل 

حرکت کنند. آنان باید بدانند که شرایط، موقعیت و 

اتمسفر جامعه و فرهنگ ایران متحول شده است.

وی با بیان این که پیام این اتفاق این است که 

جایی  به  راه  تاکنون  فرهنگی  کالن  های  شاخص 

نبرده است درباره چگونگی مواجهه با این مشکل 

گفت: پیشنهاد من این است، دست کم در فضای 

کنونی  موقعیت  دانشگاه ها،  و  جامعه  بر  حاکم 

و در چارچوب ارزش های مسلط، مقیاس ها را 

از"سطح کالن" به "سطح خرد و درون دانشگاهی" 

منتقل کنیم.

و  علمی  های  محیط  در  اینکه  ویژه  به 

 - موانع  و  مشکالت  از  سطح  دو  با  دانشگاهی 

یکی، سرریز فرهنگ عمومی و سبک های عمومی 

زندگی فرهنگی به دانشگاه و دوم، مشکالت و در 

فرایندهای  و  مناسبات  ساختار،  در  ریختگی  هم 

آموزشی و پرورشی - مواجه هستیم.

رویکرد درون دانشگاهی یعنی اینکه در نسبت 

به  فرهنگ و دانشگاه، هویت و استقالل دانشگاه 

رسمیت شناخته شود.

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی 

این  درسایه  کرد:  تصریح  پایان  در  اجتماعی  و 

فرهنگ  قبیل  از  مسائلی  به  پرداختن  درک جدید، 

فرهنگ  یادگیری،  فرهنگ  و  دانشگاهی  آموزش 

تعامالت  دانشجو،  استاد  تعامالت  کالس درس، 

مجازی،  فضاهای  با  دانشجویی  و  درس  کالس 

روابط دانشجو با دانشجو، فرهنگ علمی، فرهنگ 

فرهنگ  های  واگرایی  و  همگرایی  دانشگاهی، 

علمی،  مسئولیت  عمومی،  فرهنگ  با  دانشگاهی 

از  نمادی  بین رشته ای،  و روابط  ارتباطات علمی 

پذیرش رویکرد جدید در شکل حداقلی آن است.
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کارگروه 4. »بازیگران فرهنگ دانشگاهی« - دوشنبه 2 اسفند از ساعت 15 تا 17
مدیر کارگروه: دکتر جبار رحمانیردیف

دکتر هادی مرجایی   دانشگاه به مثابه میدان فرهنگی: سرمایه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه چگونه بازتولید می شود؟1
دکتر رضا مهدی  فرهنگ دانشگاهی؛ تنوع بازیگران و قواعد بازی ها2
دکتر فیروزه اصغری   بازیگران فرهنگ دانشگاهی در ایران: بازیگران حرفه ای یا آماتور3
دکتر مهدی حسین زاده   ضرورت بازآرایی گروه های دانشجویی؛ رویکردی درون گرا یا برون گرا4
دکتر اباذر اشتری   به سوی بازیگران جدید دانشگاه 5
دکتر جبار رحمانی   دپارتمان ها و کنشگری آن ها در فرهنگ دانشگاهی ایران6

استارت آپ ها، مراکز رشد، شتاب 
دهنده ها و پارک های علم و 

فناوری، اصلی ترین بازیگران 
دانشگاه توسعه گرای امروز 

استادیار جامعه شناسی موسسه مطالعات اجتماعی 

شتاب  رشد،  مراکز  آپ ها،  استارت  از  فرهنگی  و 

عنوان  به  فناوری  و  علم  پارک های  و  دهنده ها 

که  کرد  یاد  امروز  دانشگاه  بازیگران  اصلی ترین 

اقتصاد  و  جامعه  دانشگاه،  بین  را  آرمانی  نسبتی 

شکل داده اند.

دکتر اباذر اشتری مهرجردی، استادیار جامعه 

شناسی موسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی در 

و  »فرهنگ  همایش  نخستین  در  خود  سخنرانی 

دانشگاه« که با عنوان »استارت آپها، مراکز رشد، 

فناوری،  و  علم  پارک های  و  ها  دهنده  شتاب 

بازیگران جدید دانشگاه در ایران« ایراد شد اظهار 

معنای  به  جامعه  که  موجود  شرایط  در  داشت: 

اخص خود به دلیل عدم رفع نیازهای اولیه و قرار 

گرفتن افراد در موقعیت حفظ بقا، شکل نگرفته و از 

طرفی اقتصاد هم که شامل اشتغال و صنعت بوده، 

درست کار نمی کند، در برابر مسائلی چنین درشت 

و بحران هایی چنین پربسامد و فراگیر، دانشگاه تنها 

نهادی است که می تواند بیشترین امید را برانگیزد. 

یکصدساله  حدود  تاریخ  به  اشاره  با  وی 

دانشگاه در ایران در بررسی نسبت همواره چالش 

برانگیز آن با دو حوزه جامعه و اقتصاد به سه دوره 

متمایز اشاره کرد. 

به گفته وی در دوره اول که  از ابتدای پیدایش 

دانشگاهها در کشور تا دهه اول و دوم انقالب هم 

از هم  گانه  از حوزه های سه  داشته هرکدام  تداوم 

جدا بودند؛ به طوری که دانشگاه هیچ نقشی را در 

از  کرد)البته  نمی  ایفا  اقتصاد  و  جامعه  ساخت 

استثناء هایی نظیر موسسه تحقیقات اجتماعی باید 

گذر کرد(

این دورِه دانشگاه ها، اساتید  بازیگران اصلی   

بودند. این گروه از بازیگران که اغلب تحصیلکرده 

دانشگاه های خارج از کشور بودند، برای دانشجو به 

هیچ  دانشگاه ها  در  بازیگری  دیگر  ضلع  عنوان 

موجودیتی قائل نبوده و تا اطالع ثانوی، دانشجو را 

ذیل استاد معنا و تعریف می کردند.

اشتری مهرجردی خاطرنشان کرد: در دوره دوم 

که از دهه 70 شمسی تا همین اواخر )شاید تاکنون( 

تداوم داشته، شاهد مدلی خطی و یکطرفه هستیم 

که از جامعه آغاز و سپس به دانشگاه و در نهایت به 

و  صنعت  و  اشتغال  شامل  که  اقتصاد  حلقه 

دوران،  این  در  شود.  می  ختم  است  تکنولوژی 

دانشجو،  عنوان  به  را  دانشگاه  ورودی  تنها  جامعه 

از  اما هیچ خروجی  تامین کرده؛  کارمند  و  استاد 

دانشگاه نمی گیرد و از طرفی هم خروجی دانشگاه ها 

به عنوان ورودی بخش اقتصاد تلقی نمی شود. 

وی تصریح کرد: در این رابطه به ظاهر مستقیم 

اما معوج )رابطه میان دانشگاه و اقتصاد(، دانشگاه، 

دانشی برای ایجاد و خلق صنعت و تکنولوژی تولید 

که  آن  خروجی  دیگر،  طرف  از  و  نمی کند 

فارغ التحصیالن دانشگاهی به حساب می آیند، به 

های  آموزه  و  نیامده  شمار  به  متخصص  عنوان 

دانشگاهی آنها امکان کاربرد در صنایع تولیدی  و 

حتی شرکتها و موسسات خدماتی را ندارد. 

به گفته عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات 

دورِه  این  اصلی  بازیگران  اجتماعی،  و  فرهنگی 

دانشگاه ها، دانشجویان بودند، اما نقش آفرینی آنها 

در بهترین حالت، تنها محدود به محوطه فیزیکی 

دانشگاه بوده است. 

در این دوران، اقتدار و میدان کنشگری اساتید 

روز  هر  دانشجویان  نقش  و  باخته  رنگ  کم  کم 

پررنگتر می شد. دانشجویان با کنشگری در خارج 

دانشجویی،  گروه های  قالب  در  درس  کالس  از 

انجمن ها، نشستهای ادبی - هنری و حتی سیاسی 

بیشتر  چه  هر  دانشگاه،  فیزیکی  محدوده  در  البته 

جای خود را باز کردند.
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اشتری خاطرنشان کرد: در دوره سوم که شاید 

این سه  میان  نسبت  و  رابطه  آرمانی  نوع  آنرا  بتوان 

حوزه به حساب آورد، دانشگاه دیگر درون محوطه 

فیزیکی خودش قرار نداشته و به عنوان یک فضای 

کلی و بزرگ که جامعه و اقتصاد را درون خودش 

ساخته و مدیریت می کند، به حساب می آید. 

خروجی های دانشگاه که پیشتر تنها بازیگران 

درونی دانشگاه محسوب می شدند، اکنون در تک 

تک  تک  و  جامعه(  نهاد  خانواده ها)یعنی  تک 

نهاد  واحدهای تجاری، صنعتی و خدماتی)یعنی 

که  است  شرایط  این  در  دارند.  حضور  اقتصاد( 

این  با  انسان(  سوژگی  ساز)وجه  انسان  دانشگاه 

سوژه، جامعه و نهایتا اقتصاد را می سازد.

به گفته وی در این مدل آرمانی، دانشگاه دیگر 

محل آموزش و تولید علم به تنهایی نیست؛ بلکه، 

محیطی فرهنگی است که ضمن جامعه پذیری و 

اجتماعی کردن کنشگران دانشگاهی، منتقل کننده 

ارزش ها و الگوهای فرهنگِی مدرن به حوزه جامعه 

و اقتصاد و صنعت به شمار می آید. به نظر می رسد 

میان  در  درس  کالس  از  خارج  که  مناسباتی 

دانشجویان در محیط دانشگاه وجود دارد و  ساخت 

انسان با سویه های فرهنگی را میسر می کند در هیچ 

کجای دیگر فراهم نبوده و نیست. 

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی 

جدال  و  دیالکتیک  این  کرد:  تصریح  اجتماعی  و 

مهم درون تشکل های دانشجویی رخ می دهد که 

را  خانواده  سپس  و  استاد  انقیاد  از  رهایی  امکان 

فراهم می کند. این رهایی ذهنی و فکری و نه عاطفی 

در کنار کالس درس، باعث فرهیختگی دانشجویان 

و سپس فرهیختگی و ساخت جامعه می شود.

قول  به  دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  اشتری 

هابرماس، امکان خودشکل دهندگی دارد، اضافه 

کرد: انسان ایرانی در مناسبات دانشگاه و دانشجویی 

است که تبدیل به سوژه آزاد و نقاد می شود. در این 

شرایط است که از طرف دانشگاه، فرهیخته تر شده 

و در ادامه ساخت جامعه است که اقتصاد و روابط 

اقتصادی هم ساخته می شود.

 در اینجاست که حوزه عمومی ایجاد شده و 

امکان بازآفرینی در دانشگاه، جامعه و اقتصاد فراهم 

می شود. 

این  بازیگران  مهمترین  کرد:  خاطرنشان  وی 

دانشگاه دیگر افراد شامل دانشجو و استاد نیستند؛ 

بلکه مجموعه هایی است که شامل هر دوی اینها 

بوده اما خود دارای ویژگی ها و شخصیت متفاوتی 

از  خارج  و  داخل  در  کنشگری  امکان  که  هستند 

بازیگران  این  دارند.  را  دانشگاه  فیزیکی  محیط 

شامل استارت آپها، مراکز رشد، شتاب دهنده ها و 

پارکهای علم و فناوری هستند.

اشتری تصریح کرد: این بازیگران نقش پیوند 

دهندگی میان دانشگاه و سایر بخشها شامل جامعه، 

اقتصاد و صنعت را که پیشتر دارای ابهام بود، روش 

و زنده می کنند. آنها ضمن تکمیل و کاربردی سازی 

آموزشهای موجود  دانشگاه ها، افراد را آماده ورود به 

با  دیگر  سوی  از  می کنند.  آن  ساخت  و  جامعه 

تجاری سازی علم، خلق تکنولوژی های نوین و 

فارغ  اشتغال  امکان  صنعت،  زنجیره  تکمیل 

التحصیالن دانشگاهی و حتی عامه جامعه را فراهم 

تولید و خلق ثروت را برای تمامی  آورده و امکان 

این  شرایط  این  در  کنند.  می  فراهم  جامعه  اقشار 

تعبیری  به  را  دانشگاه  بتوان  شاید  آرمانی،  گونه 

آن  خاص  های  ویژگی  با  گرا«  توسعه  »دانشگاه 

صورت بندی کرد.
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کارگروه 5. »گروه ها و عناصر مرجع در اتمسفر فرهنگی دانشگاه ها«- سه شنبه 3 اسفند از ساعت 8 تا 10:30

مدیر کارگروه: دکتر عباس کاظمیردیف
دکتر وحید شالچی  دانشگاه و نادانشگاه؛ ابهام ایده و تجربه1
دکتر مصباح الهدی باقری   ویژگی های دانشگاه هویت بخش2
دکتر مسعود کوثری   آیکون های فرهنگی در محیط دانشگاه3
دکتر حمیدرضا خادمی   منابع و کتاب های دانشگاهی به مثابه رسانه فرهنگی: معیارها و اهداف4
دکتر سیدعبداالمیر نبوی   جنبش های دانشجویی در فضای مجازی5
دکتر عباس کاظمی   از سلبریتی تا استاد اینفلوئنسر6

وحید شالچی: دانشگاه و 
نادانشگاه؛ ابهام ایده و تجربه

شناسی  جامعه  دانشیار  شالچی،  وحید  دکتر 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

و  ایده  ابهام  نادانشگاه؛  و  »دانشگاه  عنوان  با  که 

تجربه« در همایش »فرهنگ و دانشگاه در ایران« 

سخن می گفت، اظهار داشت: زمانی که معاون 

از  اجتماعی  و  فرهنگی  محترم مؤسسه مطالعات 

این  کرد  دعوت  همایش  دراین  شرکت  برای  من 

پرسش را مطرح کرد که گروه های مرجع دانشگاه 

پذیرفتم  هستند؟  کسانی  چه  کنونی  شرایط  در 

شدم  روبرو  پرسش  این  با  تر  جدی  که  بعد  ولی 

دیدم این پرسش چنان که ابتدا به نظر می رسید، 

کلی  طور  به  اجتماعی ها  علوم  ما  نیست.  ساده 

آمد  و  رفت  به  خاص  طور  به  جامعه شناس ها  و 

به  میان نظر و تجربه عادت داریم. میان آنچه که 

لحاظ تئوریک گمان می کنیم و آنچه که به لحاظ 

با  واقع  در  که  اینجاست  بپیماییم.  باید  تجربی 

دشواری هایی روبرو می شویم. 

داریم،  که  دانشگاهی  کرد:  خاطرنشان  وی 

کنونی  دانشگاه  به  اگر  است.  گسترده ای  دانشگاه 

با همة ابعاد آن نگاه کنیم، گاهی وجودش هم با 

تفاوت های  داریم،  دانشگاه  از  ما  که  ایده ای  آن 

از  درصد   20 از  کمتر  شاید  یعنی  دارد.  جدی 

در  دانشجویان  به خصوص  ما  دانشگاهی  جامعه 

دانشگاه هایی هستند که عمومًا آنها را دانشگاه های 

امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  مثال  می دانیم؛  ایران 

اصفهان  شیراز،  تهران،  بهشتی،  شهید  دانشگاه 

آزاد  دانشگاه  درصد   40 حدود  اینها.  مانند  و 

نور  پیام  دانشگاه  درصد   15 حدود  می روند. 

می روند. دانشگاه فنی حرفه ای، علمی کاربردی و 

چندصد هزار دانشجوی دانشگاه های غیرانتفاعی. 

اگر این گسترده را در نظر بگیریم و آن وقت رجوع 

کنیم به پیمایش ها یا تجربه های خودمان آن وقت 

لحاظ  به  ما  آیا  که  می شود  ظاهر  ما  بر  دشواری 

نظر باور داریم که دانشگاه جایی برای فرهیختگی 

است؟ یعنی جایی است که انتظار داریم جدا از 

با سطح  فرهنگی  و جریان های  گفتمانی  تعلقات 

فرهیختگی باالتری روبرو باشیم؟ 

اکنون عرصه  ایرانی،  دانشگاه  افزود:  شالچی 

حضور گفتمان هایی متعدد است. دغدغه من در 

این گفتار، خود این گفتمان های متعدد نیست اما 

انتظار داریم که مثاًل دین ورزی یا سیاست ورزی یا 

پی جویی و مصرف هنر در دانشگاه از یک سطح 

فرهیختگی باالتری برخوردار باشد. مثاًل در مورد 

گرایشات دینی که در دانشگاه وجود دارند انتظار 

نشر  نادانشگاه، مرجع  در  در شهر،  اگر  که  داریم 

معرفت دینی، مداحان هستند در دانشگاه نه تنها 

در میان دانشجویان، حتی در میان اعضای هیئت 

علمی، مراجع کسب معرفت فرهنگی در حوزه دین 

حداقل آثار شهید مطهری، شهید صدر و امثالهم 

این  که  می دهد  نشان  دانشگاه  تجربه  اما  باشد؛ 

چنین هم نیست. حتی بین اعضای هیئت علمی 

موضوع  همین  نیست.  زیادی  تفاوت  شهر  با  هم 

در سیاست هم وجود دارد یعنی جدا از اینکه چه 

به  نگاه کنیم  اگر  موضع سیاسی تعقیب می شود، 

منابع کسب خبر، منابع تحلیل خوانی سیاسی باز 

هم به نظر می رسد که بین این جامعه بیش از سه 

وجود  جدی ای  تفاوت  شهر،  و  دانشگاه  میلیونی 

ندارد. در واقع، دانشگاه با نادانشگاه تفاوتی ندارد. 

را  فرهنگی  مصرف  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 

هستیم.  روبرو  وضعی  چنین  با  کنیم  بررسی  هم 

مثاًل ایده دانشگاه این انتظار را در ما شکل می دهد 

ولی  باشیم  روبرو  کتابخوان  جامعه  یک  با  ما  که 

نشان  ما   از  خیلی  حداقل  زیسته  تجربه  واقعیت 

می¬دهد که چنین نیست و اگر کتاب درسی را رها 

کنیم  و کنار بگذاریم، با مصرف فرهنگی خاصی 

در دانشگاه روبرو نیستید. در سیاست و عرصه های 
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اینجا درواقع یک معضله  دیگر هم همین است. 

جامعه  اینکه  به  ما  نگاه  آیا  یعنی  می آید  وجود  به 

دانشگاهی به لحاظ فرهنگی باید دارای فرهیختگی 

معضله  یک  با  ما  یا  است  مسئله  دچار  باشد 

نافرهیختگی در جامعه دانشگاهی روبرو هستیم؟ 

تجربه  واقع  امر  حوزه  در  که  جدی  معضله  یک 

می کنیم ولی با ایده ما راجع به دانشگاه - جدا از 

تفاوت هایی که این ایده ها درباره دانشگاه می تواند 

به  را  دانشگاه  برخی،  است  باشد - ممکن  داشته 

است  ممکن  بدانند.  روشنگری  جایگاه  مثابه 

دانشگاه را به مثابه جایگاهی که باید به بسط قدرت 

دولت ملی کمک کند، ببینند. 

تفاوت ها،  این  از  جدا  کرد:  تصریح  شالچی 

و  نمی کند  پیدا  پاسخ  فرهیختگی  انتظار  این 

با  می توانیم  می دهد.  نشان  را  خودش  معضله ای 

شویم،  روبرو  آسیب شناختی  نگاه  با  معضله  این 

می-توانیم  کنیم،  گالیه  کنیم،  نقد  توانیم  می 

دانشگاه را به زیر پرسش ببریم؛ اما به نظر می رسد 

این معضله نافرهیختگی جامعه دانشگاهی در آن 

فرهنگی  مراجع  یعنی  شد  طرح  ابتدا  که  پرسشی 

ایجاد  ما  در  را  تردید  دو  هستند،  کجاها  دانشگاه 

می کند. 

این  از  دقیق تری  فهم  بخواهیم  اگر  یعنی 

باید به دو امر  معضله نافرهیختگی داشته باشیم، 

این  عادی  طور  به  ما  اگر  اینکه  یکی  کنیم.  توجه 

از  اعم  دانشگاهی  نفر جامعه  میلیون  از سه  بیش 

دانشجو و عضو هیئت علمی را بررسی کنیم با این 

اینجا  ولی  می شویم  روبرو  نافرهیختگی  معضله 

نگاه  در  نظرم  به  که  دارد  وجود  جدی  نکته  یک 

این  که  است  این  آن  و  است  مهم  دانشگاه  به  ما 

روش های پیمایشی ما که مبتنی بر نمونه گیری های 

آماری است تا چه میزان درست است؟ چه میزان 

درست است که از این چهارمیلیون با روش های 

کاماًل احتمالی، حتی نمونه گیری کنیم و بعد ببینیم 

اینجا  و  ندارد  تفاوتی  نادانشگاه  با  دانشگاه  این 

فرهیختگی خاصی ندارد. 

به  نباید وزن یکسانی  این که  وی در توضیح 

مثال  این  ذکر  به  داد  نفر  میلیون  چهار  این  همة 

پرداخت  که فرضا می خواهیم شاعران سده هشتم 

ایران را بررسی کنیم و ببینیم به چه مضامینی یا با 

چه فرمی می پرداختند. اگر نمونه گیری کنیم و در 

این نمونه گیری حافظ قرار نگیرد با چه معضله ای 

روبرو هستیم؟ همین کار را اگر در مورد سده هفتم 

محمد  الدین  جالل  موالنا  مثاًل  و  بدهیم  انجام 

بلخی یا سعدی و امثالهم در نمونه قرار نگیرند؟

دانشگاه  تحلیل  در  که  می رسد  نظر  به   

جاهایی  اینکه  یعنی  نیست  مهم  کمی  وزن  هم 

وزن  لحاظ  به  است  ممکن  که  هستند  دانشگاه 

کمی 10 درصد جامعه دانشگاهی قرار بگیرند - 

و چه  دانشگاه ها  نام  و  به جهت فضاها  حاال چه 

معنای  به  هم  لزومًا  و   - مرجع  گروه های  و  افراد 

این  ولی  نیست  غیراصلی  و  اصلی  دانشگاه های 

مهم  هم  غیراصلی  و  اصلی  دانشگاه  بین  تمایز  

است. به همین دلیل معتقدم که به آمارهای اینجا 

آمارهایی  کرد.  نگاه  ناقص  آمارهای  دیده  به  باید 

که به لحاظ روش شناسی ناقصند. گرچه به لحاظ 

را  نمونه گیری  درست  است  ممکن  هم  تکنیکی 

از  پیمایش ها  که  تصوری  ولی  باشند  داده  انجام 

دانشگاه می سازند را نباید معیار گرفت. 

به گفته شالچی در این گونه محیط ها ممکن 

آنها  و  هستند  تعیین کننده  که  باشند  اقلیتی  است 

هستند که به رغم اقلیت بودن، هویت آن نهاد را 

شکل می دهند.

در  هم  دومی  تردید  کرد:  خاطرنشان  وی 

دارد  وجود  نافرهیختگی  معضل  این  با  مواجهه 

که البته آن تردید اول هم به این راه می¬برد و آن 

آیا  یعنی  دانشگاه کجاست؟  اصواًل  که  است  این 

ما باید همین تعریف اداری حقوقی از دانشگاه را 

بپذیریم؟ مثاًل یک دانشگاه فنی حرفه ای که فالن 

مثاًل  تا  زده  جایی  یک  در  اداره  فالن  یا  کارخانه 

مدرکی صادر کند را هم باید دانشگاه بدانیم؟ یعنی 

وجود  حقوقی   - اداری  لحاظ  به  که  تعریفی  آن 

یا وقتی می خواهیم در حوزه  بپذیریم  باید  را  دارد 

فرهنگی دانشگاه تحلیل کنیم باید آنها را از حوزه 

دانشگاه خارج کنیم؛ یعنی دانشگاه را جایی بدانیم 

که مناسبات و سنت های دانشگاهی و انسان های 

زندگی  سبک  دارند  وجود  آن  در  دانشگاهی 

فرهنگ  است.  مشاهده  قابل  آن  در  دانشگاهی 

دانشگاهی در آنجا وجود دارد. اگر این گونه نگاه 

کنیم مثاًل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه است. 

یعنی ما که با فضای دانشگاه آشنا هستیم، فرهنگ 

دانشگاهی و سنت خاصش را می دانیم. می دانیم 

که مثاًل متفاوت با دانشگاه علم و صنعت است. 

حتی  بگویم  می خواهم  است.  دانشگاه  هم  آن 

دانشگاه های جدیدتر مثاًل دانشگاه امام صادق )ع( 

خاص  کادمیک  آ سنت  چون  است،  دانشگاه  هم 

خودش را دارد ولی خیلی از جاهای دیگری که ما 

ساختمان های  است  ممکن  و  می-دانیم  دانشگاه 

داشته  هم  زیادی  شاغلین  و  دانشجویان  و  بزرگ 

باید عناوینی مثل  نیستند و  باشند، هنوز دانشگاه 

آن  فاقد  چون  کنیم  اطالق  برایشان  را  آموزشگاه 

فرهنگ  آن  هستند.  کادمیک  آ مناسبات  و  سنت 

دانشگاهی هنوز در آنها شکل نگرفته. 

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

خاطرنشان کرد: اینجا شاید باید از تعاریف حقوقی 

- اداری به تعاریف فرهنگی گذر کنیم و جاهایی 

انتشار علم صورت می گیرد را  یا  را که خلق علم 

جدی تر ببینیم. اما به رغم این دو تردید به نظر می-

رسد باز هم این معضله جدی وجود دارد؛ یعنی 

اگر روش های نمونه گیری را هم کنار بگذاریم و در 

کافی بودنشان تردید کنیم و برای دانشگاه هم یک 

تعریف غیر حقوقی - اداری اتخاذ کنیم، باز با این 

معضله فرهنگی و این چالش میان ایده و انتظاری 

یعنی  هستیم.  مواجه  دارد،  وجود  دانشگاه  از  که 

است  ممکن  بروید  که  هم  شهر  سطح  در  حتی 

معترض بشوند که تو دانشگاهی هستی و این رفتار 

را انجام می دهی یا مثاًل انتظار دارند که شما یک 

اینها  و  و سیاست  تاریخ  و  ادبیات  در  فرهیختگی 

دانشگاهیت  رشته  حوزه  اینکه  ولو  باشید  داشته 

نباشد. یعنی حتی اگر آن دو تردید باال را هم داشته 

باشیم و هر ایده ای هم که نسبت به دانشگاه داشته 

باشیم، این معضل چالش ایده با تجربه امر واقع، 

باز هم باقی می ماند. 

کردم  عرض  که  همانطور  کرد:  تصریح  وی 

نیست.  گفتار  این  بحث  محل  ایده¬ها،  تفاوت 

دانشگاه  روشنگری،  مکتب  از  متأثر  اگر  یعنی 

و  سنت  از  رهایی  و  انتقادی  عقالنیت  جایگاه  را 
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سلطه بدانیم یا اگر دانشگاه را جایی بدانیم که به 

طور نسبی از مناسبات طبقاتی رهاست و می تواند 

ضد این مناسبات هم عمل بکند یا اگر یک دیدگاه 

برای  جایگاهی  را  دانشگاه  و  باشیم  داشته  سومی 

یعنی  بدانیم  نظام  برای  دولت،  برای  ملی،  قدرت 

هرکدام از این ایده های مختلف را هم که در مورد 

دانشگاه داشته باشیم، باز میان دانشگاه و مرجعیت 

فکری ای که عمال بین دانشگاهیان وجود دارد با 

باقی می ماند و  ایده دانشگاه، کماکان معضله  آن 

حل نمی شود. کماکان پارادوکسی باقی می ماند که 

الینحل است. 

شالچی خاطرنشان کرد: با توجه به زمان کمی 

که داریم به نظرم برای فهمیدن این معضله، باید دو 

پنجره را به آن گشود و به آن فکر کرد. پنجره اولی 

که به نظرم به حل این پارادوکس میان ایده دانشگاه 

ایران کمک می کند  اکنون  امر واقع دانشگاه در  و 

این است که دانشگاه چگونه نهادی است؟ 

می خواهم این ادعا را مطرح کنم که ما دانشگاه 

نهادهای  با  و  بگذاریم  دیگر  نهاد  دو  کنار  باید  را 

اجتماعی دیگر مقایسه کنیم. به نظر من، دو نهاد 

دیگر هم هستند که این ویژگی را دارند؛ یکی نهاد 

دانشگاه های  اینها  دین.  نهاد  دیگری  و  خانواده 

تعالی جو هستند. دانشگاه هایی هستند که جدا از 

اینکه در هر مقطعی از تاریخ با چه وضعیتی روبرو 

باشند، روح غایبی در آنها وجود دارد که تأثیرگذار 

است. 

است  ممکن  خانواده  نهاد  داد:  توضیح  وی 

در یک مقطعی در یک جایی، محلی باشد برای 

به  ولی   ... و  کینه  نامهربانی،  خشونت،  خیانت، 

هر حال نهاد خانواده جوری ما را به مهر، محبت 

وضع  اینکه  از  جدا  خواند.  می  فرا  گذشت  و 

موجودش در هر مقطعی چه باشد.

 نهاد دین هم به نظرم چنین است. یعنی نهاد 

دین هم جدا از اینکه ما تا چه حد گناهکاریم یا 

است  همراه  وجدانی  بودن  معذب  یک  با  نیستیم 

در  فرامی خواند.  دیگر  چیزی  به  را  ما  همواره  که 

ویژگی  ولی  گناهیم  درگیر  همواره  ما  واقع  وضع 

این نهاد این است که یک تعالی در آن وجود دارد 

است.  مؤثر  اما  نباشد،  حاضر  مؤثر  روح  آن  ولو 

دانشگاه هم به نظر می رسد یک ویژگی نهادی اش 

این روح فرهیختگی، روح حساس  این است که 

در  اگر  حتی  عمومی  خیر  و  جمعی  امر  به  بودن 

یک وضعیت خاصی غایب هم باشد در آن مؤثر 

است و آن روح کماکان ما را به تعالی آن وضعیت 

فرا می خواند و از این جهت ویژگی دانشگاه مانند 

آن دو نهاد دیگر یک جوری وجدان معذب است. 

راضی  و  فراخواندن  و  تعذیب  همین  جوری  یک 

نبودن به وضع موجود آن نهاد است. ولو اینکه آن 

نهاد ممکن است در یک مقطعی آن ویژگی های آن 

روح را هم نداشته باشد.

شالچی خاطرنشان کرد: به نظر من، نهادهای 

دیگر لزومًا این وضعیت را ندارند. نهاد اقتصادی، 

نهاد نظامی، نهاد سیاست و حتی نهاد هنر با همة 

ندارند  را  تعالی جویی  ویژگی  این  قربش،  و  ارج 

ولی در دانشگاه این وجدان معذب همواره هست 

و شاید همین کنفرانس ها هم به دلیل همین وجدان 

معذبی است که به نظرم درون ویژگی ذاتی این نهاد 

است، درون ماندگاری این نهاد است.

برای  به نظرم هم  پنجره دومی که  افزود:  وی 

این نهاد مؤثر است  فهم و هم برای چاره اندیشی 

مثل  ویژگی،  این  لحاظ  از  دانشگاه  که  است  این 

نهاد  در  است.   - نهاد سیاست   - دیگر  نهاد  یک 

سیاست هم با نوعی تالقی امر ملی و امر جهانی 

جدید  دولت های  کنید  نگاه  اگر  یعنی  مواجهیم، 

نخست  صورت  به  جا  یک  ولی  هستند  جا  همه 

وزیری، یک جا به صورت ریاست جمهوری، یک 

جا به صورت پادشاهی مشروطه است. یک جایی 

دارد.  مجلس  یک  جایی  یک  دارد  مجلس  تا  دو 

یعنی به یک معنا هم جهانی است و هم مختصات 

بومی و زمینه مند آن سرزمین را اتخاذ می کند. 

به نظر من دانشگاه  شالچی خاطرنشان کرد: 

هم زمان،  است.  سیاست  نهاد  مثل  لحاظ  این  از 

ملی و هم زمان، جهانی است. این ویژگی مهمی 

به  ایده هایی که راجع  نظرم در بحث  به  است که 

دانشگاه ایرانی داریم و این ایده ها متکثرند و شاید 

هم تقابل این ایده ها امر واقع را رقم زده مؤثر باشد. 

هم زمان ملی و جهانی است به این معنا که شما 

زمینه  یک  در  بایستی،  جایی  یک  همزمان  باید 

یک  به  دلبسته  تاریخی  سنت  یک  در  و  تاریخی 

سری رویدادهای تاریخی آن سرزمین ولی در عین 

حال جهانی باشد. جهانی باشی یعنی مثل فوتبال 

می کند.  رشد  مشترک  قوانین  یک  به  احترام  با  که 

این، هم در یک جایی در تاریخ و سنت ایستادن 

و هم با جهان گفت وگو کردن، مسئله مهمی است 

که دانشگاه ایرانی نتوانسته هنوز به یک ترکیب بندی 

این معنی  به  این زمینه برسد. جهانی  ماندگار در 

آن  از  و  باشد  جهان  با  تعامل  و  گفت وگو  در  که 

ایستاده  آنجا  در  خودش  سنت  و  تاریخ  با  طرف 

باشد و ضمن اینکه در آن موضع ایستاده بتواند به 

امر جهانی اش  و  ملی  امر  اقتضائات  و  بازآفرینی 

که  است  دومی  پنجره  این  نظرم  به  بدهد.  جواب 

برای فهم این معضله می توان به آن توجه کرد.
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دکتر مصباح الهدی باقری: غفلت 
از دردهای جامعه، دانشگاه های 

کشور را به حیات نباتی کشانده 
است 

با  با عنوان »به  دکتر باقری هم در ارایه خود 

نخستین  در  هویتبخش«  دانشگاه  نشانی  دنبال 

همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران اظهار داشت: 

سؤالی که در این ارائه می خواهم به آن پاسخ بدهم 

و  ارکان  چه  هویت بخش  دانشگاه  که  است  این 

در  بخواهد  دانشگاهی  اگر  و  دارد  مشخصه هایی 

اجتماعی  حضور  و  علمی  و  اخالقی  شخصیت 

چه  حائز  باید  باشد  مؤثر  خود  دانش آموخته 

ویژگی ها و شرایطی باشد؟

به  دانشگاه  ظهور  با  کرد:  خاطرنشان  وی   

عنوان یک سازمان علمی مدرن در جامعه ایرانی 

از اوایل این قرن با پدیده ای روبرو شدیم که عقبه 

آن که جامعه ها و نظامیه های خودمان بودند، یک 

دانشگاه  به عنوان  که  آنچه  به  نسبت  را  فترت  دوره 

می دیدیم طی کرده بودند.

 شاید کانال واسط که دارالفنون بود، توانسته 

نظامیه  و  ایرانی  دانشگاه  معیارهای  از  بخش  بود 

به  که  وقتی  اما  باشد  داشته  خودش  با  را  ایرانی 

تقریبًا  دانشگاه در مفهوم مدرن خودش رسیدیم، 

یک نگاه و ترجمه گرته برداری شده از آنچه که در 

را  داشت  حضور  پیشرفته  جامعه  و  مدرن  جامعه 

وارد کردیم. 

هم  مدارسمان  مورد  در  کرد:  تصریح  باقری 

سنتی  مکتب خانه های  که  افتاد  وقتی  اتفاق  این 

انحاء  به  که  شد  سعی  و  شدند  تبدیل  مدرسه  به 

نگرش های  و  ارزش ها  پیوست هایی،  با  مختلف 

سنتی، بومی، ملی و دینی خودمان را به آنها اضافه 

کنیم و با توجه به آنها مدرسه هایی داشته باشیم که 

تقریبًا یک نوع هویت بخشی را به افرادی که در آن 

خدمت می گرفتند می دیدیم. مثاًل مدرسه علوی، 

مدرسه نیکان، مدرس رفاه، مدرسه البرز، مدرسه 

نوعی سعی کردند  به  بودند که  از مدارسی  کمال 

مدرسه،  به  مکتب  تبدیلی  نگاه  همان  بر  عالوه 

به  می توانستند  که  را  ارزشها  و  ارکان  از  بعضی 

به  را  هویتی  کردند  سعی  و  کنند  وارد  مدارس 

در  ولی  بدهند.  ارائه  خودشان  خدمت گیرندگان 

مورد دانشگاهها این اتفاق کمتر افتاد و آرام آرام که 

جلو آمدیم احساس شد که دانشگاه ایرانی ویژگیها 

و امتیازهای خودش را باید داشته باشد. 

با  مبارزه  جریان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

رژیم طاغوت افرادی که به نوعی در تکاپوی این 

در  هم  دغدغه هایی  چنین  بودند،  جهاد  و  مبارزه 

ذهنشان آمد که چکار کنیم که دانشگاههای ما هم  

هویت بخش باشند و خروجی آنها واجد هویتی 

ورودی های  به عنوان  افراد  اینکه  با  باشند.  خاص 

و  ویژگیها  واسطه  به  بعضًا  دانشگاهیمان  سیستم 

تالقی هایی  با  داشتند  خودشان  که  ظرفیت هایی 

که در سیستم - نه به صورت سیستماتیک، بلکه 

به صورت جستجوشده - پیدا می کردند به نقاطی 

از آن هویتی که دنبالش می گشتند، می رسیدند اما 

بنا نداشت که در عین  نظام دانشگاهی  و  سیستم 

مدرک  گرفتن  آماده   و  دانش آموخته  را  فرد  اینکه 

کرده و در ذیل و فرایند یک نظام علمی او را پخته 

می  کند، هویت دیگری هم برایش ایجاد کند.

باقری تصریح کرد: این نگاه تا بعد از انقالب 

برخی  آمدند  مبارزین  از  برخی  تا  داشت  ادامه 

مثال   کردند.  تأسیس  ایده  این  با  را  دانشگاهها  از 

آقای  مفید  دانشگاه  مطهری،  شهید  عالی  مدرسه 

موسوی اردبیلی، دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاه 

عالی  آموزش  مؤسسه  شاهرودی،  آقای  عدالت 

مؤسسات  و  مدارس  و  آقای مصباح  امام خمینی 

دیگر با این نیت تأسیس شدند که بتوانند تلفیقی 

انسانی  با حوزه علوم  انقالب اسالمی  و  دین  بین 

سال   40 از  بعد  اما،   کنند؛  ایجاد  اجتماعی  و 

دانشگاه ها  این  از  بسیاری  که  می شود  احساس 

برای  می خواستند  که  هویت سازی  نقش  آن  از 

خودشان ایجاد کنند فاصله گرفته اند و آرام آرام در 

حال تبدیل شدن به دانشگاههای معمولی هستند.

هم  من  بحث  اصل  کرد:  خاطرنشان  وی 

دانشگاه هایی  این  چرا  که  است  همین  به  مربوط 

ارکان  کم کم  شوند  هویت ساز  بود   قرار  که 

دانشگاههایی  و   شد  کمرنگ  سازیشان  هویت 

تبدیل  آرام آرام   داشتند  فرهنگی  و عقبه   که سنت 

به دانشگاههای معمولی شدند. دانشگاههایی که 

یا  نیست  آن  در  مؤسسین   اولیه  نگاه  آن  از  اثری 

بسیار کمرنگ شده است 

وی با اشاره به تجربه زیسته خود در دانشگاه 

امام صادق)ع( گفت: قطعًا ارکان محوری اثرگذار 

که  مواردی  به  منحصر  بخش  هویت  دانشگاه  در 

ذکر می کنم، نیست و حتمًا ظرفیت ها، معیارها و 

شاخص های دیگری هم می تواند مؤثر باشد، ولی 

به هر حال

رکن اولی که به نظرم می رسد، »استادمربی های 

موجودیت های  هستند.  باالبرنده«  و  رونده 

مختلفی در دانشگاه کار انجام می دهند که در مورد 

موجودیت های انسانی، مدیریت عالی و مجموعه 

مدیریتی دانشگاه، اساتید، کارمندها و دانشجویان 

دانشگاه را داریم. به نظرم می رسد یک جزء کلیدی 

موجودیت  دانشگاه،  انسانی  موجودیت های  در 

اساتید معظم است. 

باقری تصریح کرد: استاد در نظام دانشگاهی 

به دو نوع می تواند تربیت بشود و پرورش پیدا کند. 

یک نوعش به صورت تکنیکی و ماشینی است و 

یک نوعش به صورت رویشی و ساختنی. آنچه که 

در سالهای اخیر توجهم را جلب کردع این است 

از  خیلی  مثل  عمدتًا  ما  استاد  تربیت  فرایند  که 

چیزهای دیگرمان جنبه تکنیکی، ماشینی و حتی 

است.  کرده  پیدا  تیک زدنی  و  کنتوری  مقدار  یک 

من خودم دوره دکتری ام را دانشگاه تربیت مدرس 



خبرنامه شماره شانزدهم _ زمستان  1400
اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  29مؤسسه 

گذراندم. آنجا برای بحث تربیت مدرس حدود 13 

درس هایی  عمدتًا  ولی  می خواندیم  درس  واحد 

و مهارتهای  نوع مهارتهای تدریس  بودند که یک 

استاد  یک  اینکه  می دادند.  آموزش  را  ارتباطی 

مربیگری  چگونه  درون  از  بشود،  استاد  چگونه 

کند، از درون چگونه جوشش ایجاد کند را کمتر 

متأسفانه  استاد  تربیت  فرایندهای  لذا  می بینیم. 

فرایندهای تکنیکی و ماشینی شده و استاد  بیشتر 

تقریبًا تبدیل به تولیدکننده انبوه شده و کمتر تالش 

می کند که تربیتش را نفر به نفر یا فرد به فرد انجام 

بدهد.

عنوان  به  که  اساتیدی  کرد:  خاطرنشان  وی 

از  فراتر  خیلی  می کنم،  تعریفشان  استاد-مربی 

و  سنجش  قابل  حرف های  و  تعیین شده  وظایف 

ارتقا هیئت علمی  اندازه گیری یک استاد در نظام 

در  که  می کنند  تالش  آنها  می کنند.  نقش آفرینی 

استعدادی  بستر  و  زمینه  دانشجو،  با  همنفسی 

را  دانشجو  و  کنند  تشجیع  و  تحریک  را  دانشجو 

به شکوفایی برسانند. لذا دانشجو در نظر این نوع 

شکوفا  باید  که  است  مستعد  متربی  یک  استادها 

بشود و باال برود و استادها دنبال چنین دانشجوها و 

جوینده هایی می گردند و آنها را پرورش می دهند. 

به  اینکه  برای  اساتید  این  هم  مواقع  از  خیلی 

خودشان برسند به دیگران می رسند. در سوره طور 

وقتی که از بهشتیان سؤال می شود که چه شد که 

بهشتی شدید پاسخ می دهند »انا کنا قبل فی اهلنا 

مشهور  خودمان  اهل  بین  در  ما  یعنی  مشفقین« 

دارند  دارند، دلسوزی  اشفاق  که  به کسانی  بودیم 

و دلشان برای اهلشان میسوزد. این استادمربی ها 

کریمه ای  صفت  مانند  به  یا  هستند  جنس  این  از 

که برای حضرت رسول )ص( می آورند، حریص 

حرص  دیگران  موفقیت  بر  یعنی  هستند،  علیکم 

می ورزند. بیشتر از خودشان دوست دارند آنها به 

استادمربی هایی  افراد  جور  این  به  برسند.   توفیق 

به  نهایتًا  از خودشان می گذرند ولی  می گویند که 

خودشان می رسند. 

نظام  در  ها  دانشگاه  که  این  بیان  با  باقری 

حکمرانی  نظام  محض  تابع  ایران  عالی  آموزش 

هستند، اظهار داشت: عمدتًا نظامات استانداردی 

آموزش  و مجموعه های  که مؤسسات  دارد  وجود 

این  از  نعل  به  نعل  هرصورت  به  مجبورند  عالی 

را  کوتوله ای  قد  نظامات  و   کنند  پیروی  نظامات 

حالی که  در  کرده ایم؛  حاکم  دانشگاهی  نظام  بر 

فرهنگی،  نظام  دانشجویی،  نظام  علمی،  نظام 

نظام پژوهشی و نظام ارزیابی و ارزشیابی دانشگاه 

باشد.  ممتاز  و  متفاوت  می تواند  هویت بخش 

می تواند درس آموز و الگو باشد.   

وی خاطرنشان کرد: عالوه بر استادمربی ها که 

همراه هستند، وجود اساتید یگانه و مرجع هم یک 

اصل است. حضور اساتیدی که در حول و حوش 

مرزهای دانش هستند، با مسئله های معاصر غور و 

سیر می کنند و به اصطالح  صاحب کرسی هستند. 

افراد در زیر سایه این درختان بلند نفس می کشند 

و در سایه عظمت و واالیی اندیشه آنهاست که به 

سمت رشدی متمایز می روند. آنچه که مهم است 

این نوع اساتید عمدتًا بخش جدی راهبریشان به 

آنها متصف  به  واسطه اخالق کریمه ای است که 

آنان  رفتار  نوع  بر  نظاره  و  دقت  با  افراد  و  هستند 

در  رسیده اند  قله  به  تا  کرده اند  طی  را  سیری  که 

خودشان ایجاد هویت می کنند. 

باقری افزود: در مجموعه نظام آموزش عالی 

فردی  به   شده  تبدیل  اغلب  دانشگاه،  رییس  ما، 

شرح  و  مسئولیت ها  سازمانی،  پست  یک  در  که 

وظایف مشخصی دارد در حالی که وقتی میگوییم 

راهبر دانشگاه یعنی کسی که فارغ از این وظایف 

ساحت  در  فقط  و  دارد  عهده  به  را  امور  تولی 

که  نظر می رسد  به  نمی دهد.  انجام  کار  مدیریتی 

کشور  عالی  آموزش  روزهای  این  خالء  تولیت، 

و  مدیریت  به  شده   تبدیل  عمدتا  تولیت  و  است 

بعدًا می بینیم یک عرصه سیاست زده درست شده 

که با آمدن یک دولت به دولت دیگر دائم این دارد 

تغییر پیدا می کند در حالی که آن نسبت تولیت و 

متولیگری تقریبًا حذف شده و گمشده است. 

فرهنگی  سازمان  که  این  بیان  با  وی 

فرهنگی  اتمسفر  شکل دهنده  هویت بخش، 

یک  هرصورت  به  دانشگاه ها  در  است.  دانشگاه 

نهادها و عناصری  سازمان فرهنگی حاکم است. 

مثل  می دهند  تشکیل  را  فرهنگی  سازمان  این  که 

معماری،  ساختمان،  دانشگاه،  ظاهری  مجموعه 

محوطه، سردر، حتی مدارک افراد. گردهمایی هایی 

که تشکل می شود، مذهبی، خانوادگی، سازمانی، 

جلسات رسمی و غیررسمی که دارد برگزار می شود، 

مثاًل  هستند.  دانشگاه  یک  هویتساز  عناصر  اینها 

خودش  دانش آموختگان  با  ارتباط  برای  دانشگاه 

طراحی های مختلفی دارد. می تواند یک گردهمایی 

استفاده  رسانه ای  مجراهای  از  می تواند  بگذارد. 

کند. می تواند خانواده هایشان را دور یکدیگر جمع 

کند. می تواند امتیازات مختلفی بدهد. اینها همة 

آن چیزهایی است که می تواند دانشگاه را فارغ از 

مجموعه ای که فقط دارد یک مراسم ظاهری برگزار 

می کند تبدیل کند به یک برنامه تربیتی و درگیرکننده 

و حتی در واحد خانواده آنها را درگیر خود بکند.

و  وابسته  نهادهای  کرد:  خاطرنشان  وی 

اقماری دانشگاه هم جزو نهادهای تسهیلگر حیات 

اندیشکده ها،  یک دانشگاه هستند. پژوهشگاه ها، 

دانشگاه  ادامه  فناوری  و  رشد  مراکز  و  پارک ها 

بلکه  نمی شود  ختم  خودش  به  دانشگاه  هستند. 

ادامه  دیگر  الیه های  و  موجودیت  در  بتواند  باید 

نیست.  کالس  و  اتاق  چند  دانشگاه  کند.  پیدا 

تقریبًا  باشد  کالس  و  اتاق  چند  که  دانشگاهی 

بی هویت، عقیم و مرده است و کامال اشتباه است 

باید  دانشگاه  بدهیم.  آن  به  را  دانشگاه  عنوان  که 

باشد. محصوالت  ادامه یابنده  و  زنده  مجموعه ای 

علمی رسمی دانشگاه مثل کتاب، مقاله، پایان نامه 

می شوند  مرجع  محصوالت  به  تبدیل  وقتی  هم 

هویت بخشی می کند.

وی با بیان اینکه مهمترین محصول علمی یک 

دانشگاه، دانش آموخته ممتاز آن است که می تواند 

در  اظهار داشت:  را هویت بخشی کند،  جریانی 

ساخت  فرایند  در  دانشجو  هویتبخش،  دانشگاه 

صورت  به  دانشجو  که  نیست  طور  این  است. 

آموزشی،  پژوهشی،  فرایندهای  در  نمایشی 

به  دانشجو  شود.  گرفته  بازی  به  تربیتی  فرهنگی، 

صورت  به  بلکه  ندارد،  حضور  نمادین  صورت 

اثر دارد. وقتی دانشجو  رسمی  در فرایند ساخت 

جای  به  می کند  پیدا  حضور  ساخت  فرایند  در 

اینکه آدم متوقعی بار بیاید آدم طلبه ای بار می آید. 
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بنابراین  بحران هستند؛  این  مردم هم دچار  است 

من در جانب مردم تنش را میگذارم و در جانب امر 

سیاسی، بحران را میگذارم. 

جامعه شناس  که  وقتی  کرد:  خاطرنشان  وی 

آنها  از  باید  زنند  می  حرف  هویت  بحران  از  ها 

پرسید که از جانب چه کسی صحبت میکنند؟ از 

جانب امر سیاسی یا از جانب امر اجتماعی؟ که 

به نظر من میرسد که اکثر جامعهشانسها حواسشان 

نیست و بیشتر متولی امر سیاسی هستند و احساس 

میکنند که مردم هم دچار بحران هستند در حالیکه 

مفهومی  و  مسئله  این  نیستند.  بحران  دچار  مردم 

است که باید راجع به آن فکر بشود که چطور ما 

به هویت به عنوان سیاست هویت و بعد به مفهوم 

یک مصالحه و یک توافق بین امر اجتماعی و امر 

فضای  در  نظرم  به  که  چیزی  کنیم.  فکر  سیاسی 

فکری ایران کمتر به آن فکر شده است.. 

ادامه  در  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

ما  دانشجویان  آیا  که  کرد  مطرح  را  بحث  این 

آیا  دیگر،  عبارت  به  بحران هویت هستند؟  دچار 

متولیان  عنوان  به  ما  که  چنان  آن  ما  دانشجویان 

سیاسی  امر  متولیان  و  دانشگاه  فرهنگی،متولیان 

میخواهیم، هستند؟ 

پرسش  این  جواب   کرد:  خاطرنشان  وی 

برمیگردد به اینکه ما به آن مسئله سیاست هویت 

چه طور فکر میکنیم.

آن  در  ما  که  میشود  باعث  مسئله  چند   

میخواهیم  ما  که  طور  آن  چرا  که  قدیمی  فرمول 

خانواده  سطح  در  مسئله  این  کنیم.  فکر  نیستند 

ما  که  طور  آن  فرزندانمان  چرا  است.  مطرح  هم 

دانشگاه  سطح  در  خب  نیستند.  میخواهد  دلمان 

اینکه  دلیل  به  نیستند؟  چرا  گفت  میشود  حداقل 

یک، محیط متکثر است. محیط امروز آن محیط 

یک  که  نیست  گذشته  اجتماعی  نظامهای  بسته 

منشأ هویتی وجود داشته باشد و این منشأ هویتی، 

آدمها را یکدست و یک شیوه بار بیاورد و بنابراین 

هر  به  باشند. محیط  قند شبیه هم  کله  همه شبیه 

دلیلی - به دلیل ارتباطات نوین، اینترنت، به دلیل 

 -  ... و  کتابها  دلیل  به  خارجی،  های   مسافرت 

متکثر است. اصاًل به یک معنا اینترنت را هم نباید 

مسئول بدانیم. بازار کتاب را شما نگاه کنید! بازار 

کتاب خودش یک دنیای بسیار متکثری است که 

همان برای ورود ایده های جدید کافی است، پس 

یکی به دلیل این محیط متکثر است که دانشجویان 

آنچنان که متولیان امر آموزش و فرهنگ و سیاست 

میخواهند نیستند.

برنامه  دیگر،  طرف  از  کرد:  تصریح  کوثری 

شده،  اجرا  دانشگاهها  در  که  فرهنگی  های 

را  دانشجو  باید،  که  چنان  آن  نتوانسته  متأسفانه، 

همراه بکند و به عبارت دیگر این مسئله هویت را 

بنابراین  کند؛  را روشن  تکلیفش  یا  کند  او حل  با 

برنامههای فرهنگی هم ضمن اینکه همه دلسوزانه 

و همه به ظاهر فرهنگی بوده اما به نظرم فرهنگی 

نبوده و بیشتر سیاسی بوده، مثاًل اینکه 16 آذر چه 

افتاده و این را  اتفاقی  اتفاقی میافتد، فالن جا چه 

چطور حل و فصل کنند، فالن نشریه دانشجویی 

چی نوشته، فالن دانشجو را کجا احضارش کرده 

اند و باید یک کسی برود مسئله اش را حل بکند؛ 

مسئله  این  با  بتواند  که  آنجا  برنامه ها  آن  بنابراین 

هویت مواجه بشود به نظرم موفق نبوده است. 

بحث  عنوان  به  که  نکته  سومین  افزود:  وی 

من برمیگردد، سلطه یا گسترش آیکونهای فرهنگ 

غربی است. میشود چند شاخص برای آیکونهای 

فرهنگی برشمرد و از این منظر به یک تعریف اولیه 

از آیکونهای فرهنگی دست یافت. 

شاخصها  این  با  را  فرهنگی  آیکونهای  من 

اگر  را  شاخصها  میکنم.  تعریف  و  شناسایی 

از  یکی  در  حداقل  هستند،  چه  ببینیم  بخواهیم 

زمینه های هیومنیتیس کار میکنند.

منظور از هیومنیتیس در غرب، علم انسانی، 

یک  به  که  است  اموری  یعنی  فلسفه  حتی  و  هنر 

نوعی مسائل انسان را مورد پرسش و بررسی قرار 

میدهند؛ بنابراین هیومنیتیس گسترده تر از مفهوم 

هنر  فلسفه،  که  است  مفهومی  اجتماعی،  علوم 

انسان   ... و  ادبیات  انسان،  که  چیزهایی  همه  و 

می  میدهند شامل  قرار  بررسی  و  پرسش  مورد  را 

شود. پس بخشی از این آیکونهای فرهنگی از این 

هیومنیتیس ها آمدهاند. مثاًل فرض کنید یک کسی 

که  هایی  چهره  یا  سارتر،  پل  ژان  هابرماس،  مثل 

نقاشان  از   - بیکن  فرانسیس  مثل  هستند  هنرمند 

معاصر - یا فیلمسازانی مثل اسکورسیزی، دیوید 

فینچر و دیگران. کسانی که یک جنبه سلبریتی هم 

دارند.

جدید،  شرایط  در  که  این  بیان  با  کوثری 

بودن  شهره  بودن،  سلبریتی  مفهوم  هم  مقداری 

اظهار  است،  شده  آیکون  مفهوم  وارد   شهرگی  و 

صرفًا  فرهنگی  معنا،آیکونهای  این  به  داشت: 

عامل  فضیلت  که  نیستند  بافضیلتی  آدمهای 

هنر،  یک  در  است  ممکن  البته  باشد.  شهرتشان 

فضیلتی  یک  هم   ... و  اجتماعی  علوم  یا  فلسفه 

مفهوم  از  مقدار  یک  اما  دارند،  که  باشند  داشته 

شده  فرهنگی  آیکونهای  مفهوم  وارد  هم  سلبریتی 

است  طبیعی  کامال  البته  هم  مساله  اما  است. 

یعنی به دلیل نقش رسانه ها و اصرارها و اقداماتی 

جهان  تمام  در  سیاسی  و  اجتماعی  نظامهای  که 

میکنند الجرم یک مقداری مفهوم سلبریتی بودن 

شده  آیکون  مفهوم  وارد  شهرگی  و  بودن  شهره  و 

است؛ بنابراین آیکونهای فرهنگی صرفًا دارای یک 

فضیلت - یعنی عنصری که در گذشته برای مفهوم 

شهرت بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت - نیستند. 

وی خاطرنشان کرد: در گذشته، کسی شهره 

در  یا  فضیلت  این  حاال  داشت.  فضیلتی  که  بود 

ورزش بود یا در هنر یا در فلسفه و یا چیزهای دیگر؛ 

بنابراین به نظرم مفهوم گوشه ای از همکوشی بین 

مفهوم سلبریتی بودن و آیکون فرهنگی وجود دارد. 

فرهنگی کسانی هستند که حداقل  آیکونهای 

برای دانشجوهای ایرانی - ممکن است در خارج 

به  پاسخ   - هست  قطعًا  که  باشد  این جوری  هم 

شرایط داخلی هستند. این شرایط داخلی میتواند 

مسائل  باشد،  ازدواج  میتواند  باشد.  چیزی  هر 

میتواند  باشد،  اجتماعی  مسائل  باشد،  سیاسی 

ناامیدی باشد. یعنی به هرحال ر پاسخی به شرایط 

فعلی هستند. 

جامعه  متفکران  از  بسیاری  مورد  در  حتی 

شناس که بعد از ظهور فاشیسم در آلمان به آمریکا 

رفتند می بینیم که بعضی موفق بودند و بعضی موفق 

نشدند. مثاًل فرض کنید که بین آدورنو و مارکوزه، 

مارکوزه خیلی سوکسه بیشتری در بین دانشجویان 
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غرب امریکا پیدا کرد چون او به سوال دانشجویان 

)دوران  خاص  لحظه  آن  در  آمریکا  جوانان  و 

دوران  رول،  اند  راک  دوران  ویتنام،  از جنگ  پس 

کتاب  و  داد  می  پاسخ  جنسی(  امر  و  ماریجوانا 

شرایط  همان  به  پاسخ  مارکوزه  تمدن«  و  »اروس 

به لحاظ فضیلت و دانش  اگر  بود در صورتی که 

ورکهایمر  و  آدورنو  بگیریم، شاید  نظر  در  و عمق 

یک سروگردن از مارکوزه باالتر بودند ولی دقیقًا در 

اروس  مارکوزه،  درست،  زمان  در  یعنی  لحظه  آن 

و تمدنش را منتشر کرد که پاسخی بود به شرایط 

آمریکا و خیلی گل کرد و او را به شهرت رساند.

به  که  ای  نکته  آخرین  کرد:  تصریح  کوثری 

آیکون شدن فرهنگی کمک می کند امری است که 

نظریه پردازان 

از آن به عنوان گردش فرهنگ یا جهانی شدن 

فرهنگ یاد می کنند

چرخش فرهنگی یا انتشار فرهنگ از مرکز به 

پیرامون - که البته معمواًل این مرکز یا آمریکاست 

و  دونالد  مک  گسترش  فقط   - غربی  اروپای  یا 

موسیقی رپ و آرایش مو و چیزهای دیگر نیست 

و شامل آیکونهای فرهنگی هم می شود؛ بنابراین 

شامل  فقط  این  که  کنیم  فکر  اگر  است  اشتباه 

کاالهای مصرفی یا صنعت فرهنگی به همان مفهوم 

مرسومش میشود. به نظرم آیکونهای فرهنگی هم به 

یک معنایی وارد این صنعت فرهنگ شدند. حتی 

اگر من بخواهم یک ذره شیطنت بکنم، میخواهم 

دی  پی  فایلهای  این  پخش  و  که گسترش  بگویم 

اف میلیونها کتاب در عرصه های مختلف خودش 

یک نوع کالچر اسکیپ است. درست است حاال 

و دزدی  اینترنتی  و دزدی  ببند  و  بگیر  سروصدای 

اینترنتی مطرح میشود ولی به نظر میرسد  دریایی 

که یک جریان دیگر هم پشتش هست.

اوقات  بعضی  حاال  کرد:  خاطرنشان  وی 

هم  چپ  گرایش  که  ایرانی  مثاًل  دانشجوهای 

جای  به  مثاًل  که  میشوند  خوشحال  خیلی  دارند 

کپی رایت بحث کپی لفت را مطرح می کنند. به 

نظرم این هم باز یک بخشی از بازی است که آیا 

واقعًا اینها دارند سر آنها را کاله میگذارند یا  آنها 

دارند سر این ها کاله میگذارند. به نظرم میآید یک 

خیلی  فرهنگی  گردش  و  اسکیپ  کالچر  جریان 

گسترده ای هست که این کپی لفتها هم درون این 

این  که  میکنند  فکر  اگرچه  میشوند  واقع  جریان 

بازی خالف بازی لیبرالیسم و سرمایه داری و مثاًل 

صنعت کتاب است. 

بود  شاخص هایی  اینها  کرد:  تصریح  کوثری 

به  که  برشمردم   فرهنگی  آیکون های  برای  من  که 

نظرم در دانشگاه ها، این آیکون های فرهنگی غربی 

یا برآمده از  این چرخش فرهنگی و انتشار فرهنگی 

خیلی زیاد هستند و به مرور بر آیکون های فرهنگی 

که  دالیلی  به  متأسفانه  و  می افکنند  سایه  داخلی 

بخشی از آن را گفتم نتوانسته ایم مسئله آیکون های 

فرهنگی را بعد از انقالب حل کنیم.

آن  که  داشت  وجود  ابتدا  در  دوگانه ای  یک   

دوگانه هم به نظرم برای نسل جدید دانشجو دیگر 

وجود ندارد و حتی آن دوگانه سازی ممکن است 

از علل همین کنار زدن آیکون های فرهنگی  یکی 

 - مطهری  مثاًل  دوگانه  آن  و  بوده  داخلی  و  بومی 

آیکون  هردو  نابودی  به  نظرم  به  که  بوده  شریعتی 

منجر شد و حتی این دوگانه و تعارضی که به وجود 

آمد سبب نشد که آیکون هایی مثل جالل آل احمد 

خیلی باال بیایند و بتوانند پلی باشند بین این دوتا 

و یا فراتر از این تعارض بتوانند به عنوان یک آیکون 

سیاست  بنابراین  بشوند؛  مطرح  جدی  فرهنگی 

آیکون های  مسئله  نتوانست  دانشگاه ها  فرهنگی 

فرهنگی و اهمیتش را برای فضای دانشجویی حل 

در  فرهنگی  آیکون های  این  از  بخشی  کند؛ چون 

و  شدن  مطرح  بحث  یعنی  رسانه ای  بحث  واقع 

تأیید کردن و بحث گردش است که بخش عمده 

این گردش در ایران طبیعتًا در اختیار امر سیاسی 

و رسانه هاست و این مطرح شدن و حمایت کردن 

درواقع به چهره شدن اینها کمک بیشتری می کند.

 البته فضیلت های خودشان هم هست. 

وی خاطرنشان کرد: اگر به فضای دانشکده ها 

و بازار کتاب نگاه کنید، متأسفانه مالحظه می کنید 

که سلطه این چهره های فرهنگی غربی یا برآمده از 

این چرخش فرهنگی به سرعت دارد تمام فضای 

دخترها  که  می بینید  امروز  می پوشاند.  را  کشور 

سرشان  چگوارا  کاله  ها  دانشکده  در  پسرها  و 

فرهنگی  مسئوالن  است  ممکن  حاال  می گذارند 

کالهی  یک  حجاب  از  فرار  برای  این  کنند  فکر 

ولی  دارم  حجاب  من  بگوید  که  گذاشته  سرش 

او درواقع دارد کاله به یک معنا چگوارایی سرش 

میگذارد و برای کسی که این حوزه را می شناسد، 

دوم  دارد جنس  اگر کسی  یا  دارد.  معنای روشنی 

سیمون دوبوار را می خواند، کاماًل متوجه می شویم 

که ازدواج سفید از کجا شروع شد. بخش مهمی 

از ازدواج سفید از داخل دانشکده ها شروع شد و 

مثل جنس  کتابهایی  اش،  ایدئولوژی  توجیه کننده 

بود  سارتر  پل  ژان  و  دوبوار  سیمون  رابطه  یا  دوم 

در  الگوی زندگی شد.  و  آیکون  به یک  تبدیل  که 

این 20 سال من کاماًل این فرایند رشد را می بینم؛ 

بنابراین اگر بازار کتاب را هم نگاه بکنید می بینید 

قدر   چه  فرهنگی  آیکون های  این  رشد  و  تنوع  که 

است.

معتقد  اگرچه  کرد:  تصریح  پایان  در  کوثری 

امر  یک  فرهنگی  آیکون های  ساختن  که  نیستم 

و  منوپولیشن  و  دستکاری  با  که  است  سیاسی 

می کنم  احساس  ولی  است  امکان پذیر  زور  به 

کنیم  کمک  فرهنگی  برنامه های  با  می توانیم   که 

مطرح  داخلی  فرهنگی  آیکونهای  و  چهره ها  که 

آن  از  به حل بخشی  واقع  در  و  بشوند  و حمایت 

هویت  سیاست  یا  هویت  را  اسمش  که  مسئله 

گذاشتم، کمک کنیم.
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کارگروه 7. »جهانی شدن، فرهنگ و دانشگاه«- سه شنبه 3 اسفند از ساعت 13 تا 15

مدیر کارگروه: دکتر لیال فالحتیردیف
حجت االسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک   جهانی شدن و نقش دانشگاه اسالمی در تبیین فرهنگ واحد جهانی1
دکتر احسان شاه قاسمی   اینترنت و تقلب علمی در ایران2
دکتر علی دادگر   چالش های فرهنگی بین المللی شدن آموزش عالی3
دکتر لیال فالحتی   جهانی سازی و نقش آن بر حضور زنان در آموزش عالی4

حجت االسالم و المسلمین دکتر 
غالمرضا بهروزی لک: تجربه 

پاندمی کرونا، امکان تحقق یک 
فرهنگ واحد جهانی به رغم تکثر 

افکار را نشان داد
غالمرضا  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 

دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  لک،   بهروزی 

نقش  و  »جهانی شدن  عنوان  با  که  )ع(  باقرالعلوم 

دانشگاه اسالمی در تبیین فرهنگ واحد جهانی« 

سخن  ایران«  در  دانشگاه  و  »فرهنگ  همایش  در 

می گفت، اظهار داشت: سال 82 در مقطعی که 

مدرس  تربیت  دانشگاه  در  را  خود  دکتری  رساله 

سیاسی  اسالم  به  راجع  ای  مطالعه  می نوشتم، 

و  مقاالت  و  کردم  ارائه  ایران  در  شدن  جهانی  و 

داشته ام.  زمینه  این  در  هم  دیگری  پژوهش های 

یکی از بحث های جهانی شدن، بعد فرهنگی آن 

است که چند اصطالح در این زمینه مطرح است؛ 

مثل جهانی شدن فرهنگ، جهانی شدن فرهنگی و 

فرهنگ واحد جهانی. 

فرهنگ  شدن  جهانی  کرد:  خاطرنشان  وی 

جهانی  فرارفتن  یا  شدن  کنده  از  است  عبارت 

طبق  جغرافیایی.  محدود  قلمروهای  از  شدن 

فرهنگ  به  در کتاب »نگاه موشکافانه  تعریفی که 

جهانی شدن« ارائه شده، جهانی شدن عبارت از 

به  یعنی  است.  فرهنگ   و  جامعه  از  قلمروزدایی 

 social space اجتماعی،  تکنولوژی های  دلیل 

بود،  محدود  قلمرو  یک  در  قباًل  که  فضایی  و 

جهانی  می شود  طبعًا  که  نیست  محدود  دیگر 

شدن فرهنگ. این یک حرف مهم و جدی است 

دیگر  و  قلمرو  و  دام جغرافیا  در  فرهنگ  دیگر  که 

محدودیت های فضای اجتماعی نیست. 

بهروزی لک افزود: »جهانی شدن فرهنگی« 

که  است  فرهنگی جهانی شدن  ابعاد  مطالعه  هم 

مفهوم  اما  بود؛  مطرح  خودش  جای  به  هم  این 

دیگری هم - حتی قبل از جهانی شدن - داشتیم که 

آن هم عبارتست از »فرهنگ واحد جهانی« و مراد 

از آن، فرهنگی است که شمولیت، یونیورسالیسم 

و جهان گرایی دارد. آموزه های جهان گرایی از دوره 

ادیان یا تفکرات ایران باستان و یونان باستان وجود 

داشته اند. البته در شرایط آشفته قرن بیست و یکم 

که با فضای مجازی شده و سایبر مواجهیم، شاید 

عالم،  که  امروز  نباشد.  دیدگاه  این  کسی مشتری 

عالم تکثر است و به¬ویژه فضاهای مجازی به این 

تکثر دامن زده اند، وقتی از فرهنگ واحد جهانی 

صحبت می کنیم، طبعًا این فرهنگ واجد جهانی 

یک عقبه نظری و مبنایی دارد آن هم نگاه ادیانی ما 

است که نگاه ما به آینده جهان نگاهی است که به 

نوعی از یک جامعه موعود سخن می گوید. خب 

شاید  که  اساتیدی هم  و  متوجه هستم  را  این  من 

از این منظر ممکن است سؤالی در ذهنشان باید 

که آیا امروزه صحبت از فرهنگ واحد اصاًل موجه 

است یا عالم، عالِم تکثر است؟ پاسخ ما این است 

که درست است که االن تشتت و تعارض شرایط 

بود که  امیدوار  آینده ای  به  اما می توان  دارد  وجود 

انسان ها از فرهنگ واحد فراگیری برخوردار باشند. 

تجربه اش هم در شرایط پاندمی کرونا بود. به رغم 

تکثرهایی که در افکار و تمدن ها وجود داشت اما 

بشر مجبور بود که به راه حل های واحد و مشترکی 

هم برسد که انتقال واکسن از قلمروهای مختلف 

جغرافیایی به سراسر جهان یک از مصادیق این کار 

بوده است.

چه  و  بخواهیم  چه  کرد:  خاطرنشان  وی 

آینده  اندرکاِر ساختن  الهی دست  اراده  نخواهیم، 

و تاریخ فرجام جهان است که در آن مؤمنان دارای 

عمل صالح زندگی می کنند. پس به فرهنگ واحد 

جهانی از منظری به تعبیری ایدئولوژیک، فلسفی 

یا اسالمی نگاه می کنیم و مانعی هم نیست که از 

زاویه های جامعه شناسانه یا آینده پژوهانه از تکثر 

هم سخن بگوییم ولی به هرحال، معتقدیم که این 

تکثرها به وحدتی خواهند رسید و از این هم دفاع 

را  جهانی  موعود  جامعه  یک  اگر  حاال  می کنیم. 

تصور کنیم که فراگیر است، یونیورسالیسم هم دارد 

اما در یک بستر جهانی  شدن. من فهم خودم را هم 

از جهانی شدن عرض کنم. 

که  آثاری  در  کرد:  تصریح  لک  بهروزی 

داشتم، سعی کرده ام که »جهانی شدن« را با »نزاع 

یک  چه  را  شدن  جهانی  بزنم.  پیوند  گفتمان ها« 
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فرایند بنامیم، چه یک عرصه نزاع گفتمانی، بیشتر 

تا محتوا؛ لذا  به ظرف یعنی شرایط مربوط است 

با  شرایط  این  و  ظرف  این  محتوای  از  کسی  اگر 

حتی  و  »غربی سازی«  »جهانی سازی«،  عنوان 

کند،  یاد  »مهدوی سازی«  یا  »اسالمی سازی« 

نداریم.  به محتوا کاری  نیست؛ چون  منعی  هیچ 

آشفتگی هایی هم اگر باشد می توانیم آن ها را هم 

لحاظ کنیم. وحدت آن شرایط را هم که اقتضائاتی 

تحلیل  منظر  از  پس  کنیم.  لحاظ  می توانیم  دارد 

گونه  این  شدن  جهانی  به  می توانم  هم  گفتمانی 

نگاه کنم که جهانی شدن عبارت است از شرایطی 

که به تعبیر »جان آرت شولد« در کتاب »نگاهی 

قلمرو  یک  در  قباًل  شدن«،  جهانی   به  موشکافانه 

نزاع ها یا آنتاگونیسم ها صورت می گرفت اما حاال 

در عرصه جهان صورت می گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: این عرصه جهان، قلمرو 

گلوبالی برای نزاع گفتمان هاست. شاید تعبیری که 

»هانتینگتون« از »برخورد تمدن ها« داشته باشد با 

این تصور که شرایط نزاع وجود دارد، حتی شرایط 

همکاری هم ممکن است وجود داشته باشد. اما 

ایده مهم این است که این یک ظرف است. حاال 

ممکن است اینها با هم نزاع کنند، ممکن است با 

هم وحدت گرایی پیدا کنند و امید به اینکه بشر به 

از جمله  دارد.  برسد وجود  یک رویکرد مشترکی 

از  غیر   - داشتند  اعتقاد  مساله  این  به  که  کسانی 

هگل  و  کانت  مثل  فالسفه ای   - ادیان  صاحبان 

هستند. کانت در مقاله ای به غایت »جهان وطنی« 

در پایان تاریخ اشاره می کند که این روشنگری و 

بلوغ وجدانی انسان به یک حدی برسد که انسان ها 

از یک جامعه جهان صحبت کنند. از یک گفتمان 

اعتقاد  آن  به  کانت  که  اخالقی  وجدان  جامعه 

فلسفه  در  که  هم  تاریخی  پایان  ایده  آن  داشت. 

هگل و پایان فلسفه، ملموس و مطرح است از امر 

مشترکی سخن گفته که نتیجه وجود دارد که کسانی 

مثل فرانسیس فوکویاما بر آن بستر از پایان تاریخ 

هم سخن گفته اند. 

بهروزی لک تصریح کرد: اختالف ما با آنها 

در محتواست. آنها معتقدند که لیبرال دموکراسی 

پایان تاریخ خواهد بود و ما معتقدیم مؤمنان دارای 

این  که  بر جهان حاکم خواهند شد  عمل صالح 

در قرآن کریم هم به شیوه های مختلف بیان شده 

َأَنّ  ْکِر  الِذّ َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الَزّ ِفي  َکَتْبَنا  »َوَلَقْد  است. 

سوره   55 آیه  اِلُحوَن«   الَصّ ِعَباِدَي  َیِرُثَها   
َ

ْرض اْلَ

نور هم بر این تصریح دارد. پس از این زاویه داریم 

شرایط  این  با  جهانی شدن  آیا  که  می کنیم  تحلیل 

گفتمان  یک  به  سرانجام  می تواند  گفتمان ها  نزاع 

تبدیل  جهانی  واحد  فرهنگ  عنوان  تحت  واحد 

بشود

نگاه  از  ترکیبی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 

نگاه  از  ترکیبی  با  همچنین  و  »فرجام شناسی« 

این  به  می توانیم  هم  موعودگرا«  »آینده پژوهی 

مطلب نگاه کنیم. مانعی ندارد که چارچوب تحلیل 

براساس تحلیل گفتمان ها باشد اما مبنایی در نگاه 

از  متفاوت  که  داریم  گفتمانی  تحلیل  به  خودمان 

باشد  می تواند  موفه«  و  الکال  گفتمانی  »تحلیل 

که غالبًا امروزه استفاده می شود. ما نگاهمان این 

پسامدرن،  نگاه های  در  هرچند  باالخره  که  است 

است.  پایان ناپذیر  گفتمان ها  بین  نزاع ها  همیشه 

یعنی این طور نیست که یک گفتمانی درست باشد 

و یک گفتمانی باطل باشد بلکه عرصه عرصه نزاع 

است، کشمکش است یا به تعبیر مارکسیست ها، 

می رویم.  فراتر  این  از  ما  است.  آنتاگونیسم 

می خواهیم بگوییم حق و باطل هایی وجود دارد. 

زائل  باطل ها  و  بشود  غالب  نهایتًا  می تواند  حق 

. ما با این دید 
َ

 الباِطل
َ

ُیبِطل ِلُیِحَقّ الَحَقّ َو بشوند. 

به جهانی  شدن نگاه می کنیم. حاال اگر این نگاه به 

ما این اجازه را بدهد که بشر امیدی به یک فرهنگ 

واحد جهان شده داشته باشد.

به  اسالمی  نگاه  با  بشر  افزود:  لک  بهروزی 

یرجعون،  لعلهم  که  باشد  رسیده  اعتقادی  بلوغ 

»َظَهَر  که  می فرماید  روم  سوره  یک  و  چهل  آیه 

اسِ   اْلَفساُد ِفی اْلَبِرّ َو اْلَبْحرِ  ِبما َکَسَبْت أَ ْیِدی الَنّ

ُهْم َیْرجُعون« ببینید  ذی َعِمُلوا َلَعَلّ َ اَلّ
ِلُیذیَقُهْم َبْعض

جهانی  واحد  فرهنگ  یک  به  که  است  یرجعونی 

ختم می شود. به هر حال این موضوعی است که 

تبیینش هستیم  به  قادر  با روش شناسی علمی هم 

فکر  ایدئولوژیک  که  کند  اعتراض  کسی  اگر  و 

داریم  علمی  رویکرد  با  »ما  می گوییم  می کنیم، 

جهانی شدن را مطرح می کنیم و می توانیم بگوییم 

حالتی  یک  به  منجر  می تواند  شدن  جهانی  این 

تحت عنوان فرهنگ واحد جهان شود.« 

فرهنگی  انقالب  با  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 

کنیم.  درست  اسالمی  دانشگاه  یک  کردیم  سعی 

هر  به  ولی  دارد  ومخالفانی  موافقان  نظریه  این 

در  که  دارد  مأموریت  اسالمی  دانشگاه  حال 

اسالمی  اصیل  آموزه  که  توحید  همان  راستای 

به سمت خدای  را  انسان ها  و  است، حرکت کند 

متعال ببرد. حقیقت ها را کشف کند، حجاب ها، 

هژمونی ها، سلطه ها و سیطره هایی که وجود دارد را 

کنار بزند و انسان ها را به حقیقت رهنمون شود. در 

واقع دانشگاه اسالمی باید انسان ها را جهت داده 

متعالیه  در حکمت  عارف  که  را  و سفر چهارمی 

در  تعقل  خدا،  سمت  به  حرکت  از  بعد   - دارد 

دهد  انجام   – ملکوت  عالم  و  باری تعالی  صفات 

با خودش همراه کرده و به سمت  یعنی جامعه را 

خدا ببرد. 

)ع(  باقرالعلوم  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 

تصریح کرد: خالئی که دنیای آشفته و بحران زده 

معنا«  »بحران  همین  داریم،  یکم  و  بیست  قرن 

دانشگاه  مأموریت های  و  وظایف  از  یکی  است. 

زمینه،  این  در  مسلمان  دانشگاهیان  و  اسالمی 

تولید معنا و پشتیبانی علمی و نظری از آن فرهنگ 

به  را  تکثرها  آن  بخواهیم  اگر  است.  جهان  واحد 

رغم ایسم ها و مکتب ها، مجددا مطرح کنیم و به 

در  فرهنگ واحد جهانی که  بر یک  نتوانیم  نوعی 

شرایط جهانی شدن زمینه آن فراهم است، استوار 

شویم، یکی از آسیب هاست؛ فلذا اولین مأموریت 

به  رسیدن  آسیب هاست.  این  بردن  بین  از  همین 

یک شناخت مشترک برای حل مشکل بشر.

به گفته وی، تنها جایی که می تواند شناخت 

مشترکی به ما بدهد، شناخت توحیدگراست و اال 

کسی که اساس این تفکرش این است که حقیقت 

به شکل واحد قابل کشف نیست، قیاس ناپذیری و 

عدم امکان توافق براساس تکثرگرایی معرفتی دارد، 

نمی تواند این شناخت را بدهد. 

برای  بعد  قدم  کرد:  خاطرنشان  لک  بهروزی 

دانشگاه اسالمی، تبیین جزئیات و ویژگی های آن 
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احسان شاه قاسمی:  بسیاری از 
معضالت در سطوح باالی 

مدیریتی کشور، ناشی از بی 
اهمیت تلقی کردن تقلب های 

آکادمیک است
علمی  هیئت  شاه قاسمی، عضو  احسان  دکتر 

دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات دانشگاه 

تهران که با عنوان »اینترنت و تقلب علمی در ایران« 

در همایش »فرهنگ و دانشگاه در ایران« سخن می 

در  من  دغدغه های  از  یکی  داشت:  اظهار  گفت، 

تاثیر  و  دانشگاه  در  تقلب علمی  اخیر،  سال های 

اینترنت بر آن بوده چون معتقدم این مساله بسیار 

در  شخصی  مطالعات  بر  عالوه  لذا  است.  مهم 

کادمیک  به زبان  این زمینه دسِت کم دو پژوهش آ

انگلیسی در این حوزه دارم که سعی می کنم نتایج 

جامعه فرهنگ جهان است و وظیفه سوم که بسیار 

مهم و اساسی است این است که وقتی آن فرهنگ 

واحد جهان را تصور کردید چگونه از وضع کنونی 

به سمت وضعیت آینده حرکت بکنیم؟ پاسخ این 

است که ما در آینده پژوهی رویکردی داریم با عنوان 

مأموریت های  از  یکی  پس نگر«.  »آینده پژوهی 

آن  از  تصوری  که  است  این  اسالمی  دانشگاه  

فرهنگ واحد جهان ایجاد بکند یا در پرتو تعالیم 

کند. حاال وظیفه  اثبات  را  آن  و  بشناسد  اسالمی 

ما این می شود که از آن تصوری که توضیح دادیم 

وضع  به  بیاییم  کنیم.  پس نگری  کردیم،  اثبات  و 

کنونی و اینجا دوباره قدم های خودمان را به سمت 

حرکت به جامعه آینده انجام بدهیم. 

الگوی  مرکز  در  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 

برای  درصددیم  که  هم  پیشرفت  ایرانی  اسالمی 

یک  ایران  اسالمی  جمهوری  آینده  سال   50

ایده  همین  بدهیم،  ارائه  ایرانی  اسالمی  الگوی 

که می توانیم  بپذیریم  که  این  را مطرح می کردیم. 

یک فرهنگ واحد جهانی را مدیریت کنیم. تصور 

کنیم، برگردیم به وضع کنونی و جامعه جهانی را 

به سمت این جامعه موعود واحد حرکت بدهیم.

 

آنها را در قالب چند مفهوم ارائه کنم.

کادمیک،   وی با طرح این سوال که چرا تقلب آ

استراتژیک است، گفت:  و  بسیار مهم  مسئله ای 

مدتی پیش دیدیم که یکی از افرادی که قرار است 

گرفت،  و  بگیرد  باالیی  پست  اقتصاد  وزارت  در 

بیت کوین را »بیت کوئین« می خواند یا مدتی پیش 

واژه  مجلس  نمایندگان  از  بعضی  که  شد  مطرح 

»لوور« را نمیتوانند درست تلفظ بکنند. مشکل از 

کجا آغاز می شود که این طور در فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی تبدیل به یک رسوایی بزرگ 

می شود؟ به نظر من از دانشگاه!

و مشکالت  ها  تقلب  از  بسیاری  من  نظر  به 

که  گردد  برمی  کادمیک  آ تقلب  بحث  به  کشور 

اینترنت هم در بروز آن تأثیر دولبه دارد. البته اعتقاد 

من این است که اینترنت در کل به کاهش تقلب 

بر  شاید  گرچه  یعنی  است.  کرده  کمک  علمی 

حجم موارد تقلب علمی افزوده شده ولی در قیاس 

با حجم تولیداتی که در اختیار همه قرار دارد، این 

مقدار افزایش، کمتر از سودی است که از کمک 

اینترنت در مقابله با تقلب علمی میبریم. 

شاه قاسمی در پاسخ به این چرا تقلب علمی 

در دانشگاهها را تا این در حد در بروز مشکالت 

در  علمی  تقلب  گفت:  داند،  می  موثر  کشور 

چیزی  این  و  دانش  در  تقلب  یعنی  دانشگاهها 

بالواسطه  صورت  به  کم  دست  چون  که  است 

را  آن  و  نیست  مهم  ما  برای  ندارد،  مادی  ماهیت 

که  می کنیم  احساس  چون  ما  نمی گیریم.  جدی 

دانشگاه جای چندان مهمی نیست می گوییم مگر 

چه می شود که یک اتفاق اینطوری هم بیافتد؟ پول 

نیست که مثاًل خیلی برای ما مهم باشد، بنابراین 

خیلی راحت در آنجا پارتی بازی انجام می دهیم و 

مثاًل تبدیلش می کنیم به حیاط خلوتمان. تبدیلش 

می کنیم به جایی که افراد در آنجا اعتباری کسب 

کنند مثاًل جایگاه استادی بگیرند و البته به اتکای 

آن، وزیر یا نماینده مجلس یا سفیر بشوند. 

خارج  خودش   جایگاه  از  وقتی  دانشگاه 

مضر  حتی  و  ضعیف  افرادی  متأسفانه  می شود، 

فردی  به  ما  وقتی  می دهد.  تحویل  جامعه  به  را 

یک  عنوان  به  فرد  این  می دهیم،  کادمیک  آ اعتبار 

دستگاههای  وارد  دانا،  و  دانشگاهی  شخصیت 

کارکردهای  که  حالی  در  می شود   مدیریتی 

تنها  نه  فرد  این  که  دانشگاهی طوری مختل شده 

دانا نیست؛ بلکه با روشهای دیگری موفق شده این 

آسیبهای  دچار  جامعه  لذا  و  کند  کسب  را  اعتبار 

بزرگی خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه خود من که علوم 

اجتماعی است، همیشه می گویم که ما نمی توانیم  

ما  به حرف  که  کنیم  وادار  التماس  با  را  مسئوالن 

میتوانیم  بی زور  آدمهای  ما  چطور  بدهند.  گوش 

درست  حرف  باید  ما  کنیم؟  وادار  را  مسئوالن 

بزنیم. حرف منطقی بزنیم. پیش بینی درست انجام 

بدهیم. راه حلهای عملی و راهبردی ارائه بدهیم تا 

مجبور شوند بیایند و به ما گوش بدهند. من واقعًا 

معتقد هستم که بخشی از اینکه می بینیم این کشور 

در شرایط چندان مطلوبی نیست به این دلیل است 

که علوم اجتماعیش از کار افتاده و بخشی از اینکه 
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علم اجتماعیش از کار افتاده و مورد توجه نیست 

به گردن خوِد ماست. از جمله  به دالیل مختلف 

اینکه ما تقلب را در نظام دانشگاهیمان ساختارمند 

کرده ایم؛ یعنی رسمًا تقلب مجاز است؛ مثاًل افراد 

زیادی را می شناسم که باالی 200 تا  300 مقاله 

چاپ  خارجی  و  داخلی  مختلف  ژورنالهای  در 

کرده اند ولی به جرأت قسم میخورم که حتی یکی 

از آنها را نخوانده اند! 

این  گفت:  ادعا  این  توضیح  در  قاسمی  شاه 

مساله به سیستم دانشگاه های ما بر می گردد که هر 

چقدر بتوانید به روشهای غیراخالقی پایاننامه های 

بیشتری بگیرید، دانشجوها مجبور خواهند شد به 

کنند،  نام شما سابمیت  به  بدهند.  مقاله  نام شما 

نام شما ریسابمیت  به  بگیرند  نام شما تحویل  به 

کنند. به نام شما هزینه اش را بپردازند. ادیت نهایی 

از کسی که  یعنی  انجام بدهند و چاپش کنند.  را 

بایستی به عنوان یک پژوهشگر واقعی تقدیر شود، 

تقدیر نمیشود ولی از کسی که باید در جایگاه متهم 

قرار بگیرد به عنوان قهرمان ملی تجلیل می شود و 

خیابان به نامش میزنیم و چیزهای عجیب و غریب 

دیگر! 

وی افزود: در جلسه ای بودم با یک بزرگواری 

یک فرد را بلند کردند و گفتند ایشان دانشمند بزرگ 

علم پزشکی ایران است که سالی 120 تا مقاله می 

دهد. خب باالخره این سؤال پیش میآید که چطور 

میشود شما رییس دانشکده باشید، پزشک باشید، 

مطب داشته باشید، جراحی هم انجام بدهید بعد 

اگر  من  بدهید؟   ISI مقاله  یک  هم  روز  سه  هر 

متقلب،  عنوان  به  را  افراد  این  باشم  داشته  قدرت 

داده ساز، آدمهایی که مقاله هایی می نویسند که 

داده هایش وجود ندارد و موهومی است و دستساز 

است به محاکمه میکشم اما متأسفانه چون تقلب 

کاری  شده  ساختاری  ما  دانشگاهی  ساختار  در 

نمی توان کرد! البته بعضی از اساتید هم هستند که 

سالهاست مقاله ننوشتهاند و بعضیها هم هستند که 

واقعا مقاالت خیلی خیلی ارزشمندی نوشته اند! 

در  کمیگرایی  مسئله  به  اشاره  با  قاسمی  شاه 

ایران گفت: ما میخواهیم به هر  کادمیک  فضای آ

قیمتی دانشگاه تهران را از فهرست 500 دانشگاه 

جهان  برتر  دانشگاه   300 فهرست  به  جهان  برتر 

یا بشود  بیاوریم. خب که چی؟ مثاًل بشود 700 

300، وقتی روی کیفیت مقاالتمان کار نکرده ایم، 

واقعا چه تفاوتی دارد؟ تا زمانی که تقلب رسمًا در 

تشویق  حتی  و  است  قبول  مورد  ما  دانشگاههای 

میشود،  نمی توانیم با مسئله تقلب برخورد مؤثری 

بکنیم. چرا؟ چون اگر بنده بخواهم روبه روی این 

روند بایستم، خودم که نمیتوانم مقاله بنویسم باید 

دانشجو برای من بنویسد و خود من آسیب میبینم. 

مشکالت  دچار  متأسفانه  که  سالهاست  بنابراین 

ساختاری در نظام دانشگاهی کشورمان هستیم. 

هایی  رسوایی  و  ها  جنجال  به  اشاره  با  وی 

های  گزارش  پی  در  اخیر  سال  چند  در  که 

از  علمی  تقلب  با  مقابله  مختلف  وبسایتهای 

ژورنال  حتی  و   Retraction Watch جمله  

مقاالت  در  علمی  تقلب  باالی  آمار  درباره  نیچر 

محققان ایرانی اتفاق افتاد، گفت: االن ما در عصر 

شفافیت  عصر  اینترنت  عصر  هستیم.  اینترنت 

است، کارهایی که شما 30 سال پیش انجام دادید 

امروز دارد یواش یواش روی اینترنت آپلود میشود 

و همیشه یک دانشجوی دغدغه مندی هست که 

برود اینها را مرور کند و  درباره اینها نقد بنویسد و 

احیانًا بخشهایی که تقلب شده را لو بدهد. چنان 

کار باال گرفت و ما بی اعتبار شدیم که یک عده 

 professorsنام به  وبالگی  دانشگاه  استادان  از 

against Plagiarism  )استادان علیه تقلب( راه 

انداختند. همة اساتید هم ساکن ایران بودند و در 

دانشگاههایی مثل تهران، صنعتی شریف، علم و 

این حال در عین  با  فعالیت داشتند   ... و  صنعت 

دردناک  خیلی  این  شد!  فیلتر  وبسایت  شگفتی 

فعالیت  تقلب  علیه  بخواهد  کسی  اگر  آیا  است. 

کند باید وبالگش فیلتر شود؟ البته االن تا جایی 

که اطالع دارم و چند روز پیش چک کردم باز بود 

ولی همین که میبینیم که چنین اتفاقاتی میافتد به 

بسیار  بسیار  ابعاد  متأسفانه  تقلب  که  میگوید  ما 

گسترده تر، در کشور ما رواج دارد. 

که  محاسنی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 

بنده  است.  زنی«  »سوت  داشته  ما  برای  اینترنت 

از   را  چیزی  بایستی  دانشگاه  استاد  یک  عنوان  به 

انجام  را  بهترش  خودم  که  بخواهم  دانشجوهایم 

می دهم و باید بترسم از اینکه مبادا زمانی به عنوان 

متقلب به دانشجویانم معرفی بشوم. 

ما  کشور  در  متاسفانه  افزود:  قاسمی  شاه 

پژوهش کافی در این زمینه انجام نشده ولی مثاًل 

در پژوهشی که درآمریکاانجام داده اند 68 درصد 

یکبار  اند که دست کم  گفته  دانشجوهای دکتری 

در دوران تحصیلشان تقلب کرده اند. ما نیاز داریم 

وضعیت  از  روشن  تصویری  به  اول  وهله  در  که 

موجود برسیم، منتهی مقاومتهایی در مقابل اینکه 

درباره تقلب در کشور پژوهش انجام بدهیم وجود 

دارد. اگر این پژوهشها انجام بشود و اگر ما از این 

تقلب«  علیه  »استادان  سایت  وب  مثل  ابتکارها 

حمایت کنیم، آدمهای اشتباهی را در جایگاههای 

ده سال  درست نخواهیم گذاشت و ظرف حدود 

و  قدرتمندتر  بسیار  بسیار  ما  کادمیک  آ فضای 

یعنی  از لحاظ کمی.  بالندهتر خواهد شد. حتی 

با  بدویم  سرمان  با  کنیم  تالش  اینکه  جای  به  ما 

را اصالح  کادمیک  آ کار  اگر فضای  دویم.  پا می 

کنیم دیگر نیازی نیست که دائما تالش بکنیم که 

- به قول روزنامه نگاران – ماله کشی بکنیم که همة 

اساتید ما اینطوری نیستند.

افراد  آن  در  که  شد  خواهد  فضایی  فضا،  و 

برعکس  اینکه  نه  بشوند.  موفق  نمیتوانند  متقلب 

باشد! در این صورت است که می توانیم از اینجا 

به دستگاههای تصمیم گیر،  مسئول صادر بکنیم 

انسانی  امور  کارشناس  و  مهندس  و  ریز  برنامه 

صادر بکنیم

با  ما  دانشگاه  که  بینیم  می  متأسفانه  ولی   

مسائل خودش درگیر است. االن فکر میکنم یک 

کردند،  اضافه  اساتید  به  حقوق  به  که  را  مقداری 

و  بگیرند  پس  را  این  میخواهند  نیست  پول  چون 

گزارشهای غیررسمی نشان می دهد که طی یک 

سال اخیر، صدها استاد دانشگاه به خارج از کشور 

مهاجرت کرده اند.. 

شاه قاسمی تصریح کرد: غیر از اینکه سوت 

زنی در اینترنت به کاهش تقلب کم می کند ولی 

تقلب  به  که  است  ای  گونه  به  اینترنت  سرشت 

ساده  بسیار  اینترنت  در  تقلب  کند.  می  کمک 
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دراتاق  بودم  دکتری  دانشجوی  یادم هست  است. 

بودند  زرنگی  دانشجوهای  خوابگاه  در  ما  کناری 

دانشگاه  استاد  هم  آنها  از  نفر  سه  دو،  االن  که 

هستند. آن موقع هم این سیستم های همانندیاب و 

نظایر آن نبود. 60 تا پیشینه پژوهش داشتند 40 تا 

چارچوب نظری داشتند. 30، 40 تا بخش روش 

تا  و 40،50  ها  یافته  بخش  تا  داشتند، 30، 40 

به  میکردند  اسمبل  فقط  را  اینها  و  گیری  نتیجه 

قیمت خیلی باالیی می فروختند. خیلی هم پولدار 

بودند. چطور این امکانپذیر است؟ باالخره سیستم 

صفر و یک است. شما یک کار را برای همه کار 

انجام میدهید. یکبار که متنی را نوشتید به آسانی 

میتوانید این متن را جاهای مختلف منتقل بکنید. 

های  سامانه  زمان  آن  در  که  کردم  عرض  البته 

همانندیاب و اینها نبود ولی ببینید چند نفر با این 

امکان دکتر شدند، استاد دانشگاه شدند. از جمله 

سه نفر از همان برادران عزیز متقلب، االن استاد 

دانشگاه هستند در دانشگاههای خوب هم هستند. 

یک مسئله دیگر که ما داریم، مسئله مدرک جعلی 

است. خدا میداند، در صد سال گذشته چند نفر با 

مدارک جعلی هیئت علمی شده اند، 30 سال بچه 

های مردم را اذیت کرده اند و سوءاستفاده کرده اند 

و کتاب  مقاله  برایشان  را مجبور کردند  و بچه ها 

یک  کار  این  امروز  بشوند.  بازنشسته  و  بنویسند 

مقدار سختتر شده است.اینترنت به ما کمک کرده 

است. میشود استعالم گرفت. 

مثاًل یک  میبینید  ازگاهی شما  افزود: هر  وی 

آمریکا  در  دانشگاه جعلی  یک  تهران،  در  شرکتی 

زده  سایت  برایش  و  ندارد  وجود  که  کرده  درست 

و عکس و اینها و گفته پول بدهید از این دانشگاه 

خودم  هم  را  تان  رساله  میخرم.  مدرک  برایتان 

مینویسم. االن گزارش شده که صدها نفر از جمله 

تعدادی از مسئولین از این دانشگاه جعلی مدرک 

گرفته اند مدارک اینها باطل شده است. فرض کنید 

اگر این اتفاق 30 سال پیش میافتاد، واقعًا امکان 

این نبود که شما از اینجا با دانشگاهی در آمریکا 

نگاری  نامه  کشور  آن  عالی  آموزش  وزارت  با  یا 

کنید. این کارها انجام نمیشد و واقعًا فکر میکنم 

درصد مهمی از افرادی که از خارج برمی گشتند 

شاید هرگز درسشان را هم تمام نمی کردند. گاهی 

اوقات درباره اساتید قدیمی یک چیزهایی آدم می 

دانشگاهی  به  وقت  هیچ  میرسد  نظر  به  که  شنود 

خارجی نرفته اند و حتی ممکن است خارج هم 

نرفته باشند! از این اتفاقات زیاد میافتد و از مزایای 

اینترنت این بوده که امروز این اتفاقات نمیافتد! 

شاه قاسمی افزود: مفهوم بسیار جالبی را دکتر 

»پرولتاریای  نام  به  کرده  مطرح  کاظمی  عباس 

است  این  شغلشان  که  کسانی  یعنی  کادمیک«،  آ

که در  شرکتی استخدام بشوند که  فقط بنویسند. 

یا  بیزنسمن  که  افراد  از  ای  عده  دیگر  عبارت  به 

بیزنسوومن هستند یا کارهای دیگر دارند، یک عده 

استخدام  خودشان  برای  را  کادمیک  آ پرولتاریای 

کرده اند که با کمترین دستمزد پیوسته مشغول کار 

خب  می کنند.  تولید  دانش  اینها  برای  و  هستند 

روی اینها هم من یک پژوهشی انجام دادم. دست 

کم با چهل و خرده ای نفر از اینها به همراه خانم 

جالبی  سؤالهای  و  کردیم  مصاحبه  اخوان  منیژه 

اینها پرسیدم. مثاًل سؤال یکی مانده به آخر از  از 

مشتری ها  به  نسبت  احساسی  چه  پرسیدم  اینها 

دارید؟ نفرت. یعنی احساسی که این پرولتاریا در 

مورد ارباب دارد خیلی خیلی منفیتر و خشنتر از 

احساسی است که یک کارگر درباره صاحبکارش 

ما  که  نظر می رسد  به  دارد. خیلی عجیب است. 

نسبت به دارایی های فکریمان خیلی بیشتر حساس 

هستیم تا دارایی های مادیمان. 

در  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 

گفت:  خود  های  صحبت  بندی  جمع  در  پایان 

اینترنت اگرچه به دلیل سهولت کپی پیست کردن 

و جابجایی فایل و ... به رواج تقلب کمک کرده 

اما چون سیستم ما را امنتر و شفافتر کرده در کل 

از نظر من در مقابله با تقلب علمی در ایران اثرات 

مثبت داشته است..
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کارگروه 8. »مسائل اساسی و ابتکارات فرهنگی در دانشگاه های ایران«- سه شنبه 3 اسفند از ساعت 15 تا 17 

مدیر کارگروه: دکتر علیرضا مرادیردیف
حجت االسالم مهدی فاطمی پور  دفتر نهاد رهبری و سیاست های فرهنگی در دانشگاه های ایران1
دکتر غالمرضاخواجه سروی   مسائل و ابتکارات فرهنگی مندرج در سند دانشگاه اسالمی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی2
دکتر فرزاد جهان بین   از صناعت فرهنگی تا باغبانی فرهنگ3
دکتر محمدحسین بادامچی   تغییر قرارداد اجتماعی دانشگاه ایرانی از علمی ـ فرهنگی به فناوری ـ اقتصادی در دهٔه نود شمسی و ضرورت تغییر 4

استراتژی در نهادهای فرهنگی

حجت االسالم و المسلمین 
مهدی فاطمی پور: فرهنگ 

عمومی جامعه، متأثر از فرهنگ 
جاری در فضای نخبگانی و 

دانشگاهی است/همه بخش ها و 
نهادهای حاضر در دانشگاه ها 

بپذیرند که در بحث فرهنگی کم 
کاری شده است

حجت االسالم و المسلمین مهدی فاطمی پور، 

مقام  نمایندگی  نهاد  سیاسی  و  فرهنگی  معاون 

معظم رهبری در دانشگاه ها که در همایش

سخن  ایران«  در  دانشگاه  و  »فرهنگ   

می گفت، اظهار داشت:  فرهنگ جامعه متشکل 

بخش های  بین  در  که  است  خرده فرهنگ هایی  از 

میان  این  در  اما  دارد.  جریان  جامعه  آن  مختلف 

آن بخشی که بسیار مهم و تأثیرگذار است، فضای 

فرهنگی نخبگانی جامعه است و طبعًا عموم افراد 

جامعه متأثر از آنگونه فرهنگی هستند که در فضای 

نخبگانی  جاری است. 

یک  در  بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 

کشور بخشی از جدیترین فرهنگ نخبگانی را مورد 

مطالعه قرار بدهیم حتمًا فضای دانشگاه و فرهنگ 

را  جامعه  آن  سرریز  که  است  دانشگاه  در  حاکم 

متأثر از خودش کرده و تغییرات در فضای جامعه 

ایجاد می کند. 

اعتقادی،  نظام  که  این  بیان  با  پور  فاطمی 

در  حاکم  سنتهای  و  گذشته  تمدن  جهان بینی، 

جامعه، نقشی اساسی در شکل گیری هر جامعه ای 

اصل  این  از   هم  ما  کشور  داشت:  اظهار  دارند، 

مستثنی نیست و ما متأثر از تاریخ و تمدن کهن و 

فرهنگ ایرانی خودمان و متأثر از اعتقادات عمیق 

فرهنگ  خودمان،  جامعه  مردم  جهان بینی  نوع  و 

و  داریم  را   خودمان  جامعه  با  متناسب  و  خاص 

تعالی  هم  کنیم،  مراقبت  را  فرهنگ  این  هم  باید 

ببخشیم، هم با استفاده از تجربه فرهنگ های دیگر 

و  آن تجربیات  از  بدهیم.  را گسترش  این فرهنگ 

مثبت  نقاط  بر  تکیه  با  و  کنیم  استفاده  ظرفیت ها 

فرهنگی خودمان در مسیر تبلیغ و ترویج و توسعه 

فرهنگ قدم برداریم. 

وی با بیان اینکه دانشگاه به جهت همان اثر 

نخبگانی،  نقش بسیار ویژه ای در این زمینه دارد، 

داشته  را  خودمان  فرهنگ  می خواهیم  اگر  گفت: 

تعامل  در  و  کنیم  تقویت  را  مثبتش  نقاط  باشیم، 

فرهنگ های  مثبت  ظرفیتهای  از  فرهنگها  دیگر  با 

و  چرخشی  مسیر  این  در  و  کنیم  استفاده  دیگر 

فرهنگ  گستره  و  عمق  افزایش  و  فرهنگی  توسعه 

خودمان، ادامه مسیر بدهیم، نقش دانشگاه بسیار 

جدی می شود. بسیار مهم است که آیا دانشگاه ما 

این خودباوری فرهنگی را دارد یا خیر. اگر ما این 

یک  طبیعتًا  باشیم،  داشته  را  فرهنگی  خودباوری 

مدل نگاه فرهنگی و یک مدل برنامه ریزی فرهنگی 

داریم و  اگر این نوع نگاه را نپذیریم و قائل نباشیم 

به  و  باشیم  داشته  را  خودمان  فرهنگ  باید  ما  که 

داشته های عمیق خودمان و سابقه تمدنی خودمان 

دینی  ریشه  به  که  خودمان  اعتقادی  داشته های  و 

نوع  کنیم،  اتکا  برمی گردد  فرهنگی  موضوعات 

نگاه ما متفاوت می شود و مقهور فرهنگ مهاجم 

می شویم. 

عنوان  مطالب  جمع بندی  در  پور  فاطمی 

داریم،  را  نگاه  کدام  اینکه  از  متأثر  گفت:  شده 

خواهد  متفاوت  جامعه  در  ما  فرهنگی  رفتارهای 

تأثیرگذاران  و  مدیران  و  حاکمیت  نگاه  حتمًا  بود. 

باشد که  این  باید  این بخش  در  فرهنگ  در حوزه 

مسایل  در  نباید  ما  دانشگاه  و  نخبگانی  جامعه 

مواضع،  باید  و  باشد  غرب  مقلد  صرفًا  فرهنگی 

فرهنگی  جریان  و  سیاستها  و  اهداف  آرمانها، 

خودش را داشته باشد. البته باید در زمینه آموزش 

بلندی  گام های  فرهنگ  این  ترویج  و  تبلیغ  و 

برداریم و برنامه هایی را در نظر بگیریم. باید مسیر 
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مشخصی را در  روزآمد کردن این فرهنگ با توجه 

به چالشهایی که پیش می آید، شرایط زندگی جدید 

و پاسخ به آن نیازها از درون این فرهنگ، نه متأثر از 

فرهنگ مهاجم در پیش بگیریم. دانشگاه هم باید 

حتما در تولیدات فرهنگی و پاسبانی از این فرهنگ 

فعال باشد.  

 وی در پاسخ به این سوال که در این سالها چه 

قدر در حوزه آموزش عالی موفق بوده ایم و چقدر 

شاید  گفت:  کنیم  حاکم  را  نگاه  این  توانسته ایم 

عمومی  دریافت  و  عمومی  حس  که  گفت  بشود 

در فضای دانشگاه خیلی وقت ها اینگونه نبوده که 

ما باید فرهنگ، هویت ملی و داشته های خودمان 

تبلیغ  و  آموزش  گسترش،  به  و  کنیم  تقویت  را 

موضوعات فرهنگی که منتج به تمدنسازی خواهد 

شد بپردازیم. خیلی وقتها شاید آنهایی که در حوزه 

آموزش عالی مسئولیت داشتند  به این مسئله اعتقاد 

و  بزرگان  که  مکرری  تذکرهای  نداشته اند.  جدی 

دلسوزان و به ویژه مقام معظم رهبری در زمان های 

مختلف در حوزه فرهنگ دادند و توجه ما را به این 

موضوع جلب می کردند شاید دلیل خوبی باشد که 

حتمًا در این حوزه کم کاری هایی به صورت کالن 

داشته ایم و هرکدام از بخشها و نهادهای حاضر در 

فضای دانشگاه باید بپذیرند که  می توانستیم بهتر 

عمل کنیم و امروز جلوتر از آنچه هستیم، باشیم.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه ها در عین حال تصریح 

همواره  سالها  این  طول  در  هرجهت  به  که  کرد 

تحت بمباران شدید فرهنگی بوده ایم و همانطور که 

فضای عمومی جامعه ما تحت این بمباران شدید 

فرهنگی بوده است، حتمًا فضای نخبگانی و فضای 

نبوده و این فضا هم همیشه  دانشگاه هم مستثنی 

مورد هجمه واقع شده است. عالوه بر اینکه ما در 

این فضا با یک نظام مسائل ویژه هم مواجه هستیم 

که ورود دانشها و علوم از غرب به داخل دانشگاهها 

کشور است آن هم بدون رعایت الزامات فرهنگی 

داخلی، بدون بومی شدن این علوم، بدون پیوست 

شدن نظام فکری و مبانی اعتقادی ما به آن علوم و 

نگاه به جریان دانش از زاویه دینی و به صورت ویژه 

موضوع علم دینی یا احیانًا تولیداتی که می توانیم 

دینی  نگرش  و  رویکرد  با  در عرصه های مختلف 

داشته باشیم که طبیعتًا اینها بحثهای مفصلی است 

که باید در جای خودش بحث بشود. 

از آنجا که دانشگاه محل آموزش  افزود:  وی 

حوزه  طبیعتًا  است،  تربیت  و  تعلیم  و  پژوهش  و 

دانش و علم و پژوهش هم تأثیر ویژه ای بر فرهنگ  

بخواهیم  اگر  اساسا  و  گذاشت  خواهد  فضا  این 

یکی  بیافتد،  اتفاق  فضا  این  در  فرهنگی  تغییراتی 

بشود،  توجه  آن  به  باید  که  ابزارهایی  از جدیترین 

همین ابزار آموزش و پژوهش است. 

 در واقع باید از مسیر مأموریت اصلی دانشگاه 

اینگونه  که  برویم  سمتی  به  نباید  و  بشویم  وارد 

تصور بشود که حوزه فرهنگ در دانشگاه حوزه فوق 

برنامه یا چیزی جدای از آموزش و پژوهش است. 

ممزوج  همدیگر  با  اینها  و  نیست  اینگونه  حتمًا 

هستند.

وی خاطرنشان کرد:  اگر از زاویه مجموعه ای 

به  بخواهم  هستم،  خدمت  به  مشغول  آن  در  که 

عرض  را  نکته  چند  می توانم  بکنم  نگاه  موضوع 

بکنم. مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها در طول سالهای گذشته سعی کرده 

که در عرصه حرکتهای فرهنگی و جلب توجه ها به 

موضوع و اهمیت فرهنگ ملی و فرهنگ ایرانی و 

اسالمی و پاسبانی از این فرهنگ، نقش خودش را 

ایفا بکند و کارهایی را در این حوزه انجام بدهد. 

در  چقدر  که  بشوم  بحث  این  وارد  نمی خواهم 

که  سیاست هایی  چقدر  بودیم،  موفق  زمینه  این 

گذاشتیم و برنامه ریزیهایی که کردیم و اقداماتی که 

انجام دادیم موفق بوده و طبیعتًا مورد به مورد اینها 

قابل واکاوی و بررسی و بحث است. اما می خواهم 

افتاده  اتفاق  که  را  مهمی  موارد  برخی  اجمال  به 

فرهنگی  فضای  از  مراقبت  به  آینده  در  می تواند  و 

جامعه کمک کند را بیان  کنم.  حتمًا بخشی از این 

داشته و حتمًا در بخش هایی  مثبتی  آثار  اقدامات 

هم می شده با جدیتر و بهتری انجام داد. امیدواریم 

در آینده با همدلی ها و همراهی هایی که وجود دارد 

به این سمت حرکت بکنیم که بیش از گذشته موفق 

باشیم.

فاطمی پور خاطرنشان کرد: یکی از اتفاق های 

نهاد  و  دارد می افتد  دانشگاه  در فضای  که  خوبی 

استفاده  و ظرفیت  این فرصت  از  هم تالش کرده 

حدود  تقریبًا  است.  معارف  دروس  بحث  کند 

معارف  به   کارشناسی  دوره  دروس  از  درصد   10

قانونگذاری  این  براساس  است.  یافته  اختصاص 

رفتار می شود،  ما  دنیا هم شبیه  بقیه  در  تقریبًا  که 

بحث  در  معاصر  تاریخ  حوزه  در  شده  تالش 

انقالب اسالمی، آیین زندگی، بحث های اعتقادی 

و کالمی، آشنایی با قرآن و معارف قرآن و اهل بیت 

متونی تهیه شود، اساتیدی تربیت شوند و کالسهای 

درس با نظم و انسجامی خاص برگزار شوند. این 

یک فرصت طالیی است و باید تالش شود که به 

بهترین شکل با استفاده از قالبهای نوین، متنهای 

این  از  تدریس  در  اساتید  کردن  روزآمد  جذابتر، 

ظرفیت استفاده حداکثری صورت گیرد.

نمایندگی  نهاد  فرهنگی  و  سیاسی  معاون 

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: 

مختلف  مناسبتهای  به  شده  تالش  سالها  این  در 

پیوندی بین فضای حوزه و دانشگاه شکل بگیرد. 

اساتید  از  استفاده  دانشگاه،  در  مبلغین  حضور 

برنامه های  معارف،  دروس  تدریس  در  روحانی 

تبلیغی مثل طرح حکمت، حضور ائمه جماعات 

در فضاهای دانشگاه و شکلهای مختلف حضور 

و  نشستها  و  سخنرانی  و  تدریس  جلسات  مثل 

... تدبیر و طراحی شده  جلسات نقد و مناظره و 

تا بتوانیم ارتباط عمیقی بین حوزه و دانشگاه ایجاد 

کنیم. البته به آنچه که باید برسیم نرسیدیم اما اینها 

ظرفیتهای  از  بشود  اینکه  برای  است  بهانه هایی 

حوزه در دانشگاه و برعکس استفاده شود و معارف 

و علمای  نگاه حوزویان  زاویه  از  دینی  مباحث  و 

دین در کنار تولیدات علمی و دانشهای تخصصی 

این  و  بشنود  را  سخن  دو  هر  برسد.  دانشجو  به 

کمک بکند به ارتقای فکری او. 

وی تصریح کرد: کارهای بسیار ویژه ای هم در 

حوزه اساتید در این سالها انجام شده است.  یکی 

بحث دانش افزایی است که شاید بیش از صد هزار 

دوره های  در  ما  دانشگاههای  علمی  هیئت  عضو 

دانش افزایی شرکت کرده اند و این بازآموزی و این 

دوره ها فرصت مغتنمی است برای اینکه از زاویه ها 
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و دریچه های دیگر هم به موضوعات نگاه بشود. 

فاطمی پور اضافه کرد: بحث هماندیشی هم 

در کنار دانش افزایی این فرصت را ایجاد کرده که 

راجع به موضوعات مختلف کنار یکدیگر بنشینیم 

نگاه کنیم.  به موضوعات  زاویه های مختلف  از  و 

جامعه،  دانشگاه،  مسائل  و  چالشها  کنیم  سعی 

شهر و کشور  را مورد بحث قرار بدهیم. از زاویه 

فرهنگ جامعه به موضوعات نگاه کنیم.

اسالمی  علوم  حوزه  کرد:  تصریح  وی 

دانشگاهیان، کمک در تهیه سند دانشگاه اسالمی 

و فعالیتهایی که به حوزه بصیرت بخشی در جامعه 

ضیافت  طرحهای  مثل  می کند  کمک  دانشگاهی 

رضوی و ضیافت اندیشه و کارهای مختلفی که در 

طول این سالها انجام شده، پاسخ گویی به بیش از 

یک میلیون سؤال دانشگاهیان در طول این سالها 

موضوعی    کتاب  جلد  صد  به  قریب  قالب  در  که 

منتشر  دانشجویی  پاسخ  و  پرسش  عنوان  تحت 

نمایندگی  نهاد  که  است  کارهایی  از  بخشی  شده 

این  طول  در  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام 

سالها برای اعتالی فرهنگ دینی و ملی در فضای 

دانشگاه انجام داده است.

فاطمی پور در پایان ابراز امیدواری کرد که با 

تداوم این مسیر، فضای فرهنگی دانشگاه ها بهبود 

فرهنگی  فضای  آن  سرریز  حتمًا  که  بکند  پیدا 

جامعه را هم بهبود خواهد بخشید.

خواجه سروی: سند اسالمی شدن 
دانشگاه ها، برنامه ای عملی برای 

تلفیق علم و دین است/ اغلب 
مسووالن، سند اسالمی شدن 

دانشگاه ها  را متنی مقدس و غیر 
قابل اجرا می بینند

علمی  هیئت  عضو  سروی،  خواجه  دکتر 
خود  سخنرانی  در  هم  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
سند  در  که  فرهنگی  ابتکارات  حوزه  در  را  نکاتی 

دانشگاه اسالمی ذکر شده بیان کرد.
مفهوم  با  رابطه  در  بحث  مقدمه  در  وی   
جزو  گرچه  مفهوم  این  گفت:  اسالمی  دانشگاه 
و جزو  ایرانی  انقالبیون مسلمان  آرزوهای  و  آمال 
مفروضات و مسائل مسلمی و  بوده که در سالهای 

تمایل  انقالبیون  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل 
داشتند که چنین اتفاقی در کشور ایران  بیافتد اما 
در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  در سالهای 
فضای برآمده از انقالب، زیرساخت های مفهومی 
بیانات  در  اینکه  نظیر  شد  فراهم  تدریج  به  قضیه 
حضرت امام )ره( و رهبران انقالب اسالمی بارها 
و بارها از فرهنگ استعماری و لزوم زدایش آن، کنار 
زدن سبک های تربیتی و پرورشی غربی و شرقی و 
تفکرات شرقی و غربی از صحنه دانشگاهها سخن 
گفته شد. همچنین از سال 59 که انقالب فرهنگی 
دانشگاه ها  تعطیلی  به  و  گرفت  شکل  ایران  در 
منجر شد و بعد از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی و 
همچنین تشکیل سازمان تدوین کتب علوم انسانی  
دانشگاهها )سمت( این فضا هر چه بیشتر تقویت 
شد یا در حقیقت روح این قضیه بیشتر تقویت شد.
انقالب  وی خاطرنشان کرد: شرایط دهة اول 
بود  ها  گروهک  و  مقدس  دفاع  درگیر  کشور  که 
منجر به این شد که این مفهوم و  ایده نتواند خیلی 
به هرحال شرایط جنگی،  خودش را نشان بدهد. 
کرده  تبدیل  کشور  اول  مسئله  به  را  مقدس  دفاع 
آن  اغلب دانشگاهها در حد وسعی که در  و  بوده 
زمان داشتند، خودشان معاونت یا حوزه پشتیبانی 
از جنگ ایجاد کرده بودند. بنابراین بحث دانشگاه 

اسالمی در آن زمان کمتر پیگیری شده بود. 
بود  خواجه سروی تصریح کرد: در سال 75 
این بحث خورد و رهبر معظم  اولیه  که کلیدهای 
انقالب اسالمی، عبارت دانشگاه اسالمی و اینکه 
رهنمود،  عنوان  به  را  بشود  اسالمی  باید  دانشگاه 

چشم انداز، راهبرد و  برنامه ای که باید دنبال بشود 
مطرح کردند. پس این بحث به این شکلی که از 
و  است   1370 دهة  متولد  می کنیم،  صحبت  آن 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  و  شده  تکرار  تدریج  به  
ستاد  شدن  تبدیل  با  حقیقت  در  گفت  می شود 
انقالب فرهنگی به شورای عالی انقالب فرهنگی 
شورای  اقماری  شوراهای  تدریجی  شکل گیری  و 
شورای  به خصوص  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاهها  شدن  اسالمی 

این قضیه بیشتر جدی گرفته شده است.
زمان  آن  که  همتی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
نهاد  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  حوزه  در 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها صورت 
گرفت به تدریج تالش شد که این ایده به یک سند 
چراغ  باالدستی  سند  یک  عنوان  به  و  بشود  تبدیل 
راه آینده آموزش عالی قرار گیرد. این تالشها که با 
حضور سرآمدان و نخبگان کشور که در آن زمان 
در این حوزه ایده و عالقه ای داشتند، صورت گرفت 
به نگارش سند دانشگاه اسالمی منجر شد که  در 
حدود 15 نفر از مقامات مهم دانشگاهی و حوزوی 
عمید  آقای  مرحوم  مثل  ایران  اسالمی  جمهوری 
زنجانی و مرحوم آیت الله مصباح یزدی  در تدوین 

نسخه اول آن مشارکت داشتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
دبیرخانه  بعد،  به   1376 سال  از  کرد:  تصریح 
شورای اسالمی شدن مراکز آموزشی و دانشگاهها 
برنامه  و  راهبردها  و  شده  تشکیل  علوم  وزارت  در 
است.  شده  نوشته  زمان  آن  اقدامات  اجرای  های 
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عرصه  در  هیچگاه  سند  این  که  است  جالب  اما 
آموزش عالی آنچنان که باید وارد نشده تا می رسیم 
به دهة 80 به خصوص از 1384 به بعد که مجددًا 
این سند برای رؤسای دانشگاهها مطرح و مواردی 
از آن ابالغ می شود. در حقیقت تالش می شود که 
به عنوان یک گفتمان و حتی ابرگفتمان مطرح شود.

 1390 دهة  آغاز  در  افزود:  سروی  خواجه 
شرایط  با  و  بشود  به روز  سند  این  که  شد  تالش 
موجود کشور و با پیشرفتهایی که در آموزش عالی 
پیش آمده و نیازهایی که آموزش عالی و اقتضائاتی 
که جامعه ایران در آن زمان داشته هماهنگ بشود. 
این آخرین قرائت یا ویرایش سند  که در دهه 90 
انقالب  عالی  شورای   735 جلسه  در  شد  تهیه 
دولت  اواخر  در  یعنی  تیرماه 92  در 25  فرهنگی 
برای  وقت  جمهور  رییس  توسط  و  تصویب  دهم 

اجرا ابالغ شد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه دبیرخانه  شورای 
عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاهها  شدن  اسالمی 
همواره در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
در  که  ندارم  اطالع  من  حداقل  ولی  بوده  مستقر 
شده  نظر  تجدید  مجددًا  سند  این  اخیر  سالهای 
نبوده و ضروری دیده شده  باشد و شاید هم الزم 
که پیش از اینکه مورد تجدید نظر قرار بگیرد عملی 
عالی  آموزش  در  را  سند  این  وجودی  اثر  و  شده 
شاهد باشیم.  به نظرم نمیرسد که در دوره دولت 
تدبیر و امید یعنی سالهای 92 تا 1400 این سند 
بنده  یا حداقل  باشد  گرفته  قرار  توجه  مورد  خیلی 

اطالع ندارم. 
مفهوم  یا  اسالمی  دانشگاه  سند  افزود:  وی 
می شود  مستفاد  سند  این  از  که  اسالمی  دانشگاه 
و  اجتماعی  واقعیت  یک  که  است  این  به  ناظر 
به  که  ایران  در کشور  که  و یک ساختار   آموزشی 
اسالمی  آموزه های  با  است  مطرح  دانشگاه  عنوان 
سمتی  به  دانشگاه   نهاد  درحقیقت  و  شود  تلفیق 
هدایت شود که بتواند در عین زمینی بودن کارآمدی 
الزم را در یک کشور مذهبی داشته باشد. پس اگر 
درنظر  سند  این  تدوین  برای  را  متعددی  اهداف 
بتواند  که  است  این  هدفش  مهمترین  بگیریم، 
دانشگاه را به قدری بومی بکند که این بومی سازی 
کاهش  یا  رفع  و  دانشگاه  کارآمدی  به  نهایت  در 
وجود  جامعه   و  دانشگاه  بین  همواره  که  شکافی 

داشته، منجر شود. 
رؤسای  گفت:  حال  عین  در  سروی  خواجه 
اطالع  بنده  که  تا جایی  عالی  آموزش  مؤسسات  
سند  یا  کتاب  عنوان  به  سند  این  به  همیشه  دارم 
مقدس نگاه کرده اند، مثل خیلی از چیزهایی که در 
فرهنگ مسیحیت، مقدس و آسمانی می دانند یعنی 
خیلی آن را زمینی نمی دانند و مثال می گویند این 
کتاب مقدس است یعنی باید در عرش برین باشد و 
نباید آن را روی زمین بیاوریم و نباید اجرا شود یا ما 
نمیتوانیم اجرا کنیم، لذا به  ضمن اینکه به آن احترام 
می گذاریم، آن را کنار می گذاریم. انسان را یاد یک 
ضرب المثل معروفی می اندازد که فردی به کسی که 
نان می خواست می گفت اگر بخواهی تا شب برایت 

گریه می کنم اما نان به تو نمی دهم. 
ابراز عقیده کرد: اغلب رؤسا و کادرهای  وی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  عالی  آموزش 
در  یا  و  ندارند  اطالعی  سند  این  از  طبیعی  طور 
را  آن  مدیریتشان  ساله  هشت  یا  چهارساله  دوره 
نخوانده اند. ضمنًا به معاونان یا دیگر مسووالن هم 
نگفته اند و وارد برنامه شان نشده است. دلیلش هم 
اسالمی می بریم  دانشگاه  از  اسم  تا  که  است  این 
خیلی ها فکر می کنند که یک چیز جدای از جامعه 
این نکته ای  قابل اجرا نیست.   است و در جامعه 

است که باید برای آن فکری کرد.
خواجه سروی در ادامه به بیان برخی ابتکارات 
و نوآوری هایی که در سند اسالمی شدن دانشگاه ها 
این  ابتکار  اولین  و گفت:  پرداخت  صورت گرفته 
کارآمد  برای  را  راهی  خواسته  که  است  این  سند 
کند.  پیدا  عالی  آموزش  یعنی کل  دانشگاه   کردن 
را  طی  و علم  از طرف دیگر تالش کرده که دین 
استراتژی ها و برنامه های حرفه ای همیشه کنار هم 
ببیند.   یعنی برنامه ای عملی برای تلفیق علم و دین 
و  اینکه این دو بتوانند با هم کار  کنند، ارایه شده 

است.
آن  به  سند  در  که  نکته ای  سومین  افزود:  وی 
توجه شده و از حرف و ایده و آموزه خارج شده این 
است که سند دانشگاه اسالمی مختص وزارت علوم 
و دانشگاه آزاد نیست و در بند بندش به دانشگاه های 
علوم پزشکی هم توجه شده است چون آن ها هم 

جزو دستگاههای آموزش عالی هستند.
نکته بعدی که دارد این است که اینجا باز به 

عالی  آموزش  که  کرده  تالش  ابتکار  یک  عنوان 
که  عالی  آموزش  ارکان  یعنی  ببیند.  همه جانبه  را 
عبارتند از استاد، دانشجو و کارکنان آموزش عالی 
را در کنار یکدیگر دیده است.  ابتکار دیگری که زده 
این است که هیچکدام از اینها را  جدا از یکدیگر 
خصوصًا  است.  مهمی  بسیار  مسئله  که  ندیده 
فرهنگ را از آموزش و پژوهش جدا ندیده در حالی 
که در آموزش عالی ما معمواًل مسائل فرهنگی را به 

عنوان فوق برنامه می دیدند.
وی افزود: نکته دیگری که باید به عنوان یک 
ابتکار در نظر گرفت این است که تالش کرده که 
به نیازهای طبیعی و ضروری همة اقشار مشغول در 
دانشگاه یا اعضای خانواده بزرگ دانشگاه در ایران 
توجه کند خصوصًا دانشجوها که یکی از نیازهای 
ازدواج  بر  که  است  ازدواج  موضوع  آنها  ضروری 

آسان دانشجویی تاکید کرده است.
شده،  مطرح  سند  این  در  که  دیگری  ابتکار 
آموزش  برای  چشم اندازی  ترسیم  مهم  موضوع 
نوین  تمدن  ایجاد  یا  تمدنسازی  که   است  عالی 
این سند  به هیچ وجه در  اسالمی است. همچنین 
از نقشی که حوزه های علمیه می توانند در کمک به 
آموزش عالی و به نتیجه رسیدن این ابتکارات داشته 
باشند غفلت نشده و بحث وحدت حوزه و دانشگاه 

به طور جدی مطرح شده است.
خواجه سروی تصریح کرد: ابتکار دیگر سند 
عین  در  که  است  این  دانشگاه ها  شدن  اسالمی 
این که انفعال و خودباختگی در برابر غرب را نفی 
می کند اما تاکید دارد که دانش پژوهان ایرانی به علوم 
و فن آوری های نوین و مسائلی که در حوزه علم به 
عنوان تجربه بشری مطرح است اشراف پیدا کنند و 
در نهایت اینکه دانشگاه را به عنوان یک ابتکار بخشی 
به  نسبت  باید  که  ببینیم  جامعه  تمام نمای  آیینه  یا 
سرنوشت و جایگاه خودش حساس باشد و همواره 
نسبت خودش را با جهان، ایران و نظام سیاسی روشن 

کند و نسبت به آن حساسیت داشته باشد.
 وی در پایان در نتیجه گیری از مباحث مطرح 
شده گفت: به نظر من این سند کل منتظمی است 
که اجرای آن می تواند خیلی از معضالت جامعه 
ایران و جامعه دانشگاهی کشور ما را حل کرده یا 
حداقل مشکالت را کاهش دهد تا بتوانیم بیشتر از 

این ناحیه به کشورمان خدمت بکنیم.
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و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  دانشیار 

و  علمی  تخلفات  گسترش  به  اشاره  با  اجتماعی 

پژوهشی  بی اخالقی های  جدید  سویه های  بروز 

عدم  در  را  بحران   این  ریشه   اخیر،  سال های  در 

استقالل و دور ماندن دانشگاه ها از دانش جهانی 

کارویژه  ای  و  ایده  فقدان  بنیادی تر،  سطحی  در  و 

مشخص برای دانشگاه  در ایران عنوان کرد.

تحلیلی  نشست  در  ماحوزی  رضا  دکتر 

از  دانشگاهی  جامعه  در  پژوهش  »اخالق 

آذرماه  سی ام  که  موجود«  وضعیت  تا  آیین نامه  ها 

به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه الزهرا برگزار 

و  پژوهش  مؤسسه  آمار  طبق  داشت:  اظهار  شد، 

برنامه ریزی آموزش عالی، بیش از 25 هزار عضو 

هیئت علمی در دانشگاه های وزارت علوم و نزدیک 

دانشگاه های  در  علمی  هیئت  عضو  هزار   19 به 

و  هزار  دو  و  بهداشت(  )وزارت  پزشکی  علوم 

800 نفر در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی 

فعالیت دارند. عالوه بر این، ده ها هزار دانشجو هم 

مشغول  تکمیلی  تحصیالت  مختلف  مقاطع  در 

بالغ  تاکنون  که  این  ضمن  هستند.  تحصیل  به 

 79 و  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  هزار   790 بر 

ایرانداک،  پایگاه  هزار رساله دکتری دفاع شده در 

است. نمایه شده  تهران،  دانشگاه  احتساب   بدون 

وی با اشاره به انتشار بیش از هزار و 405 عنوان 

خاطرنشان  کشور  در  پژوهشی   – علمی  مجله 

مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  عظیم  حجم  این  کرد: 

انتشاراتی هایی  و  مجالت  و  محققان  پژوهشی، 

می طلبد  فعالند  دانشگاه ها  خارج  و  داخل  در  که 

که قوانین و مقررات روشنی در زمینه فعالیت های 

پژوهشی وجود داشته باشد تا از بروز اشتباهات و 

پژوهش جلوگیری  در حوزه  موارد خالف اخالق 

تخلفات  و  خطاها  شناسایی  به  نسبت  و  شده 

احتمالی و اعاده حقوق دیگر محققان و ذی نفعان 

شیوع تخلفات پژوهشی، ریشه در عدم استقالل و دور افتادن دانشگاه از 
دانش جهانی دارد
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اقدام شود. در این راستا، معاونت پژوهشی وزارت 

نظام نامه  مختلف  دانشگاه های  همکاری  با  علوم 

اخالق  موازین  و  عنوان »منشور  را تحت  ویژه ای 

پژوهش« تدوین کرده است.

این مجموعه مشتمل  ماحوزی تصریح کرد: 

بر 9 فصل است که فصل اول صالحیت تخصصی 

پژوهش،  انتخاب موضوع  پژوهشگر، فصل دوم، 

فصل  پژوهشگر،  فردی  ویژگی های  سوم،  فصل 

ذی نفعان،  به  نسبت  مسئولیت  و  تعهد  چهارم، 

ششم،  فصل  آزمودنی ها،  حقوق  پنجم،  فصل 

ضوابط  هفتم  فصل  پژوهشی،  سوء  رفتارهای 

استناد، فصل هشتم مالکیت معنوی و مسئولیت 

پژوهش انجام شده و فصل نهم ضوابط انتشار را 

تبیین می کند.

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: حدود 10 سال 

از تدوین و ابالغ این نظام نامه که در فقدان هرگونه 

پژوهشی  تخلفات  از  جلوگیری  برای  الزم  قانون 

ضوابط  مهمترین  پژوهشگران،  حقوق  از  دفاع  و 

و  پژوهشگران  به  را  پژوهش  اخالقی  موازین  و 

دستگاه های پژوهشی عرضه می کند، می گذرد و با 

این حال، سال به سال شاهد سویه های رنگارنگ 

بیشتری از زیر پا گذاشتن اخالق پژوهشی هستیم. 

از  رایجی  نمونه های  به  مجموعه  این  خود  در 

تخلفات پژوهشی از قبیل جعل و تحریف داده ها، 

سرقت علمی، اجاره علمی و تعارف منافع پرداخته 

مثل  تخلفات  انواع  گسترش  با  عمل  در  اما  شده 

و  مؤسسات  و  افراد  به  پایان نامه نویسی  واگذاری 

که  افرادی   – پژوهشی«  »کارگران  پدیده  گسترش 

پایین  دستمزد  با  نویسی  پایان  مؤسسات  توسط 

گرفته  کار  به   … و  مقاله  و  پایان نامه  نوشتن  برای 

می شوند – هستیم. امروزه تقریبًا در اکثر شهرهای 

کوچک و بزرگ کشور هستند افرادی که از انتخاب 

تدوین  تا  پروپوزال  نوشتن  و  نامه  پایان  موضوع 

مجالت  و  می دهند  انجام  را  مقاله  و  نامه  پایان 

سهمی  دریافت  ازای  به  که  هستند  هم  علمی ای 

این  کنند.  می  کمک  نامه نویس ها  پایان  این  به 

می کنند  چاپ  را  آن ها  مقاالت  یا  مجالت  قبیل 

نمایش  مجله  سایت  در  موقت  صورت  به  یا 

 می دهند تا دانشجو تأییدیه دانشگاه را دریافت کند!

خصوصًا  که  دیگری  پدیده  افزود:  ماحوزی 

»دانشگاه  شده،  رایج  بسیار  اخیر  سال های  در 

از  خانم ها  عمدتًا  افرادی،  یعنی  است  درمانی« 

ورود به دوره های تحصیالت تکمیلی به چشم یک 

درمان برای مشکالت روان شناختی خود از جمله 

ضعف اعتماد به نفس، بی انگیزگی، افسردگی و … 

افزایش  بار دیگر،  تأسف  پدیده  استفاده می کنند!! 

که  افرادی  یعنی  دانشجوهاست   – کارمند  شمار 

صرفًا برای کسب مدرک به منظور تثبیت و ارتقای 

شغلی وارد دانشگاه می شوند و طبعًا برای این گروه 

هم موضوع و کیفیت پایان نامه و تحقیق اهمیتی 

ندارد .

وی اضافه کرد که حتی در بسیاری از جلسات 

شائبه  هم  نامه  پایان  و  پروپوزال  دفاع  و  تصویب 

وجود  داور  و  مشاور  و  راهنما  استادان  همدستی 

دارد و در واقع هر چه جلو آمده ایم، موارد انحراف 

شده  بیشتر  و  بیشتر  پژوهشی  استانداردهای  از 

است.

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  فلسفه  دانشیار 

اجتماعی در ادامه سه عامل را در گسترش فزاینده 

تخلفات و بی اخالقی های پژوهشی در دانشگاه ها 

دانست؛  مؤثر  کشور  پژوهشی   – علمی  مراکز  و 

علم  از  آن  افتادن  دور  و  دانشگاه  استقالل  فقدان 

و  )ظاهری(  پدیداری  عامل  دو  عنوان  به  جهانی 

به  کشور  در  دانشگاه  برای  کارویژه  و  ایده  فقدان 

عنوان یک عامل بنیادی.

حدود  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

فعالیت  کشور  در  عالی  آموزش  مرکز  هزار  دو 

علوم  وزارتین  مدیریت  تحت  عمدتًا  که  دارند 

استخدامی  اداری  الگوی  و  هستند  بهداشت  و 

تقریبًا یکسانی دارند. مدیریت دانشگاه ها از رئیس 

همواره  آموزشی  گروه های  رؤسای  تا  دانشگاه 

قدرت  نهاد  قوی ترین  عنوان  به   – دولت  توسط 

کنترل  برای  را  مختلفی  ابزارهای  که  کشور  در 

در  می شوند.  انتخاب  دارد-  اختیار  در  دانشگاه 

شرایطی که با نوعی حاکمیت دینی هم مواجهیم 

برنامه های  در  مختلف  نهادهای  طریق  از  دولت 

ارتقای  و  جذب  از  دانشگاه ها  پژوهشی  آموزشی 

برنامه  و  تا پذیرش دانشجو  اعضای هیأت علمی 

دارد. غیرمستقیم  و  مستقیم  کنترل   … و   درسی 

مدیریت  دوره  شرایط،  این  در  ماحوزی  گفته  به 

رؤسای دانشگاه ها، کوتاه مدت و در بهترین حالت 

دولت  تغییر  تبع  به  و  دولت هاست  عمر  اندازه  به 

هم  دانشگاه  برنامه های  دانشگاه ها،  رؤسای  و 

مجددًا تغییر می کند، بنابراین تثبیت حیات مالی و 

اداری اعضای هیئت علمی در گرو پذیرش نوعی 

دانشگاه هاست.  در  خودآیینی  جای  به  دیگرآیینی 

بیرون  دیگری  به  چشم  همه  دانشگاهیان  یعنی 

آیینی را تجویز خواهد کرد  دانشگاه دارند که چه 

تا تبعیت کنند!

وی تصریح کرد: چنین اوضاعی، طبعًا مجالی 

کادمیک  آ درون  فعالیت  برنامه ریزی  برای  هم 

کلنگی  جامعه  نوعی  به مثابه  دانشگاه  و  نمی دهد 

کوچکتر در درون جامعه دستخوش تغییرات دائمی 

دانشگاه  است.  کوتاه مدت  برنامه های  از  ناشی 

نهاد دین، دولت،  در فقدان استقالل و در سیطره 

نظامیان و … که تالش می کنند، قدرت خود را بر 

آن تحمیل کنند دچار نوعی بی هویتی و کژکارکردی 

می شود که خطاکاری را به امری رایج و عام در آن 

تبدیل کرده و پوپولیسم علمی را در آن حاکم می کند 

 تا جایی که کارهای علمی با ارزش، قدر نمی بینند.

پدیداری  عامل  دومین  توضیح  در  ماحوزی 

گفت:  دانشگاه ها  در  پژوهشی  تخلفات  گسترش 

به  جهانی  علمی  جامعه  از  دوری  بعدی،  عامل 

دلیل بدبینی به علوم انسانی و پایه مدرن و غربی 

دانستن آنها است. در کنار این بدبینی، نوعی توجه 

حاکمیت  برای  آفرین  قدرت  فناوری های  به  ویژه 

مثل فناوری هسته ای، نانو و موشکی نیز همزمان 

سوم  رکن  است.  بوده  سیاستگذاران  توجه  مورد 

صورت هایی  طراحی  برای  تالش  بسته،  این 

مختلف از علم بومی بدون ارتباط با علم جهانی 

بوده است. این سه روند که در یک پک سیاستی 

مرکز  هزار  دو  این  که  شده  باعث  شده  گرفته  پی 

از  پرتعداد تر  هم  بسیار  که   – کشور  دانشگاهی 

شبکه  از  است-  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری 
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کنشگری  بزرگ  بازی  و  جهانی  پیوسته  هم  به 

کادمیک دنیا و تعامل و کارهای مشترک  علمی و آ

در  بیفتند.  دور  جهانی  دانشگاههای  با  تیمی 

ذیل  جدیت  بین المللی،  همکاری های  قبیل  این 

پژوهشگران  راهنمای  پژوهشی،  استانداردهای 

جهانی  علمی  تعامالت  دایره  از  وقتی  و  است 

می مانیم. بی بهره  آن هم  مزایای  از   خارج هستیم 

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  علمی  هیئت  عضو 

اجتماعی با بیان این که تنها مرکز تحقیقاتی ایران 

که در پروژه های بین المللی، مشارکت جدی دارد 

پژوهشگاه دانش های بنیادی است اظهار داشت: 

پروژه  در  پژوهشگاه  این  محققان  از  تعدادی 

دارند.  مشارکت  »سرن«  هادرونی  بزرگ  شتابگر 

البته محققان ایرانی دیگری هم هستند که در برخی 

ولی  دارند  همکاری  بین المللی  علمی  پروژه های 

همکاری آنها عمدتًا به صورت فردی و نه در قالب 

آموزش  سیستم  متأسفانه  می گیرد.  صورت  تیمی 

عالی ما به حدی صلب است که از خالقیت ها و 

تجارب فردی محققانی هم که کار در محیط های 

کرده اند  تجربه  را  خارجی  پژوهشی  و  کادمیک  آ

و به کشور بازگشته اند، استقبال نمی کند. ساختار 

با  را  خود  و  داشته  ژله ای  حالت  که  این  جای  به 

تجربه های جهان روزآمد و همراه کند، جلو انتقال 

این تجربه ها را می گیرد و به حدی قدرت خود را 

به نمایش می گذارد که افرادی که با تجربه کار در 

ایران  دانشگاه های  به  خارجی  علمی  محیط های 

بازگشته اند سعی می کنند خود را با سازمان تطبیق 

سازمان  واقع  در  شوند.  جماعت  همرنگ  و  داده 

دنبال افراد متوسط و مطیع و یک شکل است و از 

آیین نامه های جذب و استخدام و ارتقا و جوایز و 

دیگر ابزارهای در اختیار خود برای رسیدن به این 

استفاده می کند. در چنین شرایطی تعجب  هدف 

ندارد که دانشگاه های ما و کنشگران دانشگاهی از 

بیاورند. انتحال روی  و  علم  ترویج  به  علم   تولید 

ماحوزی خاطرنشان کرد: وقتی رویه های حاکم بر 

کادمیک ما همپا با تغییر و تحوالت  فعالیت های آ

که  است  طبیعی  نمی کند،  تغییر  جامعه،  سریع 

پاسخ  نمی تواند  که  جامعه ای  با  دانشگاه  فاصله 

سواالت آن را بدهد، بیشتر و بیشتر می شود. با به 

هم خوردن تعادل رابطه تقاضا )جامعه( و عرضه 

)دانشگاه(، دانشگاه از عینک اعتبار جامعه ساقط 

شده و دچار نوعی بی اعتباری مضاعف می شود. 

تحصیل  برای  خانواده ها  از  که  حالی  در  یعنی 

فرزندانشان پول می گیرد برای آنها، بی فایده است، 

لذا خود دانشگاهیان هم خود را جدی نمی گیرند 

می کنند. نبودن  مفید  و  بودن  اضافی  احساس   و 

دانشیار فلسفه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

تصریح کرد: عامل سوم که پدیداری نیست و الیه 

 – دانشگاه«  »ایده   فقدان  است،  بحث  از  دیگری 

یعنی هر ایده آل و آینده معقولی که دانشگاه خود 

است. ببرد-  کار  به  آن  به  رسیدن  خدمت  در   را 

ایده دانشگاهی که در  تبیین چند  به  ادامه  وی در 

گفت:  و  پرداخت  شده  مطرح  اخیر  سال   200

آلمانی«  دانشگاه  »ایده  پیش،  سال   200 حدود 

مطرح شد که می گفت قدرت سرزمین من در گرو 

وحدت  با  خود  این  که  است  سرزمینی  وحدت 

دیگر  عبارت  به  می شود.  حاصل  دولت  و  علمی 

بر همزمانی فرایند تشکیل دانشگاه و دولت تأکید 

داشت؛ یعنی دولت خود را متناسب با پیشرفت های 

)دانشگاه(  معقول  امر  ضرب  و  ببرد  جلو  علمی 

محقق  را  سرزمینی  وحدت  )دولت(،  ضمنی  و 

اعضای  آلمانی،  دانشگاه  ایده  در  انتخاب  کند. 

دولت  دخالت  بدون  و  آن ها  توسط خود  کادمی  آ

دانشگاه  منسجم  طرح  در  مثاًل  می شوند  انتخاب 

برلینی دیدیم که آلمانی که همواره از همسایگان 

در  ایده  این  کردن  پیاده  با  می خورد  سیلی  خود 

ناپلئون  دوره  در  که  را  فرانسه  از 100 سال،  کمتر 

زیر کشید  به  بود  تبدیل شده  اروپا  اول  قدرت  به 

 و در اوایل قرن بیستم به چه جایگاه رفیعی رسید.

ماحوزی افزود: ایده دیگر، مدل دانشگاه انگلیسی 

است که شأن واالیی برای فرهنگ انگلیسی قائل 

بود و به دانشجویان تأکید می کرد که شما صاحب 

تا  شرق  از  آن  قلمرو  که  هستید  کبیری  بریتانیای 

غرب دنیا گسترش یافته و باید مدیریت شود. لذا 

شما باید بزرگ و جنتلمن باشید. علی رغم اهمیتی 

انگلیسی ها  به دانش داده می شد،  ایده  این  که در 

ایده  متوجه  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  تدریج  به 

و  گرفتند  جدی  را  پژوهش  و  شدند  آلمانی 

و  مناطق  درباره  که  کردند  تأسیس  را  مؤسساتی 

کشورهای دیگر جهان مطالعه کنند و در سیستم 

کنند. نقش  ایفای  کشور  این  قدرت  نظام   کلی 

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  علمی  هیئت  عضو 

اجتماعی تصریح کرد: ایده دیگر، ایده فرانسوی و 

ناپلئونی بود که به تکنیک و آموزش علوم تکنیکی 

از  پس   1887 در  فرانسوی ها  می داد.  اهمیت 

شکست از آلمان و تصرف شرق این کشور، ایده 

ناسیونالیسم و رویه پژوهش محوری ایده آلمانی را 

ایده جدیدی را مطرح کردند که  و  اقتباس کردند 

در آن، زبان و فرهنگ فرانسوی و پژوهش اهمیت 

خاصی داشت. تأثیر این ایده را در آموزش عالی 

 ایران هم به خصوص بعد از مشروطه می توان دید.

ایده غالب در جهان کنونی است  ایده چهارم که 

پژوهش  بر  که  است  آمریکایی  دانشگاه   ایده 

تأکید  اقتصادی  بنگاه های  با  ارتباط  و  محوری 

حتی  و  دانشکده  هر  آمریکایی  دانشگاه  در  دارد. 

می تواند  و  دارد  را  الزم  استقالل  گروهی  هر 

مختلف  صنایع  با  ارتباط  در  را  پروژه هایی 

آمریکایی  دانشگاه  ایده  کند.  اجرا  و  تعریف 

خوانده  نیز  آفرین  ثروت  و  لیبرال  دانشگاه  که 

 می شود در ایران هم ذیل انقالب سفید اجرا شد.

است  ایده ها  این  ذیل  که  این  بیان  با  ماحوزی 

اظهار  می کند  کار  چه  می فهمد  دانشگاه  هر  که 

ندارند،  ایده ای  چنین  که  ما  دانشگاه های  داشت: 

انتظارات  تأثیر  تحت  و  بی غایت  و  بی هدف 

مختلفی هستند که به آنها تحمیل می شود. زمانی 

بعد  و  باشد  انقالبی  انتظار داشتیم که  دانشگاه  از 

آموزش  بودن،  انقالبی  کنار  در  خواستیم  آن  از 

محور باشد، بعد از مدتی انتظار داشتیم، پژوهش 

مسئولیت  داریم،  انتظار  آن  از  گاه  باشد،  محور 

پذیر باشد و خالصه با تغییر دولت ها و نقدهایی 

مطرح  دانشگاه ها  به  نسبت  چندگاهی  از  هر  که 

تحمیل  دانشگاه  به  را  تازه ای  انتظارات  می شود، 

مشکالت  و  بحران ها  دیگر،  ازسوی  می کنیم. 

متعددی که جامعه ایرانی در آن غوطه می خورد به 

دانشگاه هم به عنوان جامعه ای کوچک تر در درون 

زیر ضرب  تنها  نه  دانشگاه  است.  منتقل شده  آن 

دارد  قرار  جامعه  مختلف  مشکالت  و  بحران ها 
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بلکه از شبکه علمی جهانی هم جدا افتاده است. 

کنشگر  که  دارید  انتظار  چگونه  شرایط  این  در 

با  منطبق  یک  درجه  کنشگر  یک  ما  دانشگاهی 

و  پارادوکس  باشد؟  المللی  بین  استانداردهای 

است  آن  بازار  آشفته  این  در  ما  پیش روی  معمای 

است  بحران  دچار  که خودش  دانشگاهی  آیا  که، 

 می تواند برای حل بحران های جامعه کاری کند؟

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  علمی  هیئت  عضو 

راه  دو  من،  عقیده   به  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی 

دانشگاهیان  پای  پیش  جدی  پژوهش  و  آموزش 

تا این پارادوکس را حل کند. اما الزمه اول  است 

این دو راه، استقالل دانشگاه است .  برای پیمودن 

یک  نه  دانشگاه ها  استقالل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

غایت بلکه ابزاری ضروری برای نقش آفرینی مؤثر 

دانشگاه در قبال جامعه است، اظهار داشت: یکی 

افرادی  تربیت  داریم  دانشگاه  از  که  انتظاراتی  از 

است که دیگری را بفهمند، نسبت به محیط زیست 

و بحران های محلی و ملی و جهانی حساس باشند. 

و  که مشکالت  است  دانشگاهی  آن وجود  الزمه 

از  درست  درکی  با  و  بشناسد  را  پیرامونی  مسایل 

آینده کشور و جهان برنامه ریزی کند. بر این اساس، 

استقالل دانشگاه به معنای بستن درها و خزیدن در 

دانشگاه نیست بلکه دانشگاه در متن محیط بیرونی 

حیات دارد، اگر این منطق دوسویه دیده نشود هر 

است. شکست  به  محکوم  دانشگاه  برای   طرحی 

تدوین  در  نمی توان  کرد:  خاطرنشان  ماحوزی 

و  محیط  و  دولت  به  نسبت  دانشگاه  برنامه های 

براساس  بلکه  بود  بی تفاوت  بیرونی  نهادهای 

با  کادمیسین ها  آ اجتماعات  بین  دائم  گفت وگوی 

محیط بیرونی )اقتصاد، دولت، سازمان ها، محیط 

زیست، افراد، خانواده و …( است که می توان به 

برنامه  ای مناسب و مفید و بادوام دست پیدا کرد. بر 

این اساس، طبیعی است که ایده دانشگاه در سیستان 

و بلوچستان با ایده دانشگاه در کردستان که محیط و 

 مسائل پیرامونی متفاوتی دارد یکسان نخواهد بود.

این  منطق  که  کرد  تأکید  حال  عین  در  وی 

چون  می کند  تعیین  دانشگاه  را  گفت وگو 

یک  جست وجوی  در  که  است  دانشگاه 

است. برآمده  خود  برای  منطقی   الگوی 

ایده  پژوهشگاه  و  دانشگاه   اگر  اینکه  بیان  با  وی 

اگر  حتی  باشد،  نداشته  مشخصی  غایت  و 

سخت ترین مقررات و پیشرفته ترین تقلب سنج ها 

را هم به دانشگاه ها بدهیم و سخت ترین مجازات ها 

را برای متخلفان تعیین کنیم راه به جایی نخواهیم 

برد. الزمه رفع این رخوت، استقالل دانشگاه و قرار 

گرفتن دانشگاه در چرخه دانش جهانی است.

دکتر  سخنرانی  از  پس  وبینار،  این  پایان  در 

شرکت  برخی  سوی  از  سئواالتی  ماحوزی، 

 کنندگان مطرح شد که سخنران به آنها پاسخ داد.

ماحوزی در پاسخ به یکی از حاضران که تعریف 

گفت:  بود  شده  جویا  را  علمی  اجاره  اصطالح 

منظور از اجاره علمی این است که محقق به جای 

اینکه خود به پژوهش بپردازد انجام آن را به دیگری 

بسپارد و در نهایت آن را به اسم خود منتشر کند. 

به  دانشجویی  که  است  این  آن  از  دیگری  شکل 

و  دهد  انجام  را  نامه خود  پایان  تحقیقات  تنهایی 

در پایان نامه خود و مقاالت مستخرج از آن، اسم 

استاد راهنما و مشاور را که برای اولین بار در جلسه 

دفاع، پایان نامه را دیده اند، بنویسد. جالب است 

که گاهی این قبیل استادان از دانشجو می خواهند 

مقاله  اصلی  نویسنده  اسم  عنوان  به  اسمشان  که 

در  را  علمی  اجاره  دیگر  رایج  شکل  شود!  نوشته 

ترجمه  که  می بینیم  استادان  برخی  کتاب سازی 

هر فصل کتاب را به یک دانشجو محول می کنند 

می کنند! منتشر  خود  اسم  به  را  کتاب  آخر  در   و 

مثل  مجموعه هایی  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 

توسط  که  پژوهش«  اخالق  موازین  و  »منشور 

وزارت علوم تهیه شده نمی تواند در دانشگاه سایبری 

کارایی چندانی داشته باشد، اظهار داشت: در این 

فضای  در  پژوهشگر  هویت  مسئله  به  نظام نامه 

افراد  سایبر  عرصه  در  است.  نشده  توجهی  سایبر 

هویت سیال و ژله ای دارند و لذا استاد و دانشجو 

هم کاماًل متفاوت عمل می کنند و حضور دارند. 

یعنی برخالف آموزش کالسیک که رابطه استاد و 

سایبری  در محیط  است  پایین  به  باال  از  دانشجو 

این دو در گفت وگو با یکدیگر هستند و کالس های 

پیدا می کند. پژوهشی  تدریج هویتی  به   آموزشی 

مطالعات  مؤسسه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 

گروه  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  و  فرهنگی 

مؤسسه  مجازی  فضای  و  ارتباطات  مطالعات 

حال  در  مؤسسه  گروه های  سایر  با  همکاری  در 

بررسی این موضوع است که آیا در محیط سایبری 

یا  باشیم  داشته  را  خود  قبلی  هویت  همان  باید 

با  باید آماده مواجهه با هویت جدید و کار کردن 

باشیم. کادمیک  آ استقالل  نوعی  سایه  در   جهان 

تدوین  و  تهیه  باید  کرد:  تأکید  پایان  در  ماحوزی 

به  علوم  وزارت  از  پژوهش  اخالق  آیین نامه های 

هر  شرایط  اساس  بر  تا  شود  واگذار  دانشگاه ها 

دانشگاه و موقعیت زمانی و محلی خود در ارتباط 

کنند.  تعریف  را  کدهایی  بین المللی  فضای  با 

شرایط خاص و تفاوت رشته ها هم مسأله دیگری 

است که نباید از نظر دور داشت مثاًل بدیهی است 

که اخالق پژوهشی در محیط آزمایشگاه با کارگاه 

نقاشی یا موسیقی متفاوت است و نمی توانیم برای 

همه نسخه واحدی بدهیم.
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مؤسسه مؤسسهاخبار  اخبار 

وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 

بر  غالمی  رضا  دکتر  انتصاب  متن  در  علوم، 

بهره گیری از تمامی ظرفیت های عظیم دانشگاهی، 

مراکز  با  موثر  تعامل  و  حوزوی  و  پژوهشگاهی 

قلمرو  در  اسالم،  جهان  ویژه  به  جهان،  علمی 

و  فرهنگی  مطالعات  موسسه  ماموریت های 

اجتماعی تاکید شده است.

انجام  بر  انتصاب  حکم  این  در  علوم  وزیر 

پاالیش  پویش،  رصد،  جمله،  از  ماموریت هایی 

فرهنگ  ویژه  به  و  جامعه  فرهنگی  پیرایش  و 

جهت  در  تالش  و  پژوهی  فرهنگ  دانشگاهی، 

علوم،  از  حاصل  نوین  فرهنگ های  بومی سازی 

و  دانش بنیان  محصوالت  و  نوآوری ها  فناوری ها، 

و  علمی  ظرفیت های  هدایت  روش های  پیشنهاد 

با حکم وزیر علوم؛ رئیس موسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

پژوهشی موسسه در جهت خلق فرهنگ شایسته 

و ارائه راهکارها و روش های علم پایه برای تقویت 

اخالق،  جهاد،  و  جبهه  ایثار،  و  گذشت  فرهنگ 

مسئولیت  دین باوری،  قانون مداری،  و  هویت 

اجتماعی، دانش و نوعع ذیری، نوع دوستی، روحیه 

کار تیمی و گروهی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی 

تاکید کرده است.

علمی  راهکارهای  ارائه  حکم،  این  ادامه  در 

فرهنگی  و  اجتماعی  مرجعیت  تحقق  برای 

و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها، 

فناوری، پژوهش هدفمند و ارایه راهکارهای نوین 

و  انقالبی  فرهنگی،  دیپلماسی  برای تحقق  علمی 

تمدنی، انجام مطالعات تطبیقی ملی و فراملی در 

عرصه های فرهنگی و اجتماعی و ارائه تحلیل های 

و اجتماعی  به مسئوالن و مدیران فرهنگی  علمی 

و تهیه پیوست فرهنگی برای تمام اقدامات علمی، 

آموزش  موسسات  در  آموزشی  و  عمرانی  عملی، 

عالی از دیگر وظایف موسسه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم برشمرده شده است.

همچنین، تهیه نقشه فرهنگی برای جغرافیای 

فراغت دانشجویان، تهیه جورچین )پازل( منعطف 

و  مقاطع  برای  دار  زمان  اجتماعی  و  فرهنگی 

اداری در  و  مرتبه های مختلف تحصیلی، علمی 

و  علمی  پارک های  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها، 

فناوری، ارایه راهکارهای نوین برای تقویت بسیج 

و  فرهنگی  نوآوری  بسیجی،  فرهنگ  و  فرهنگی 

فرهنگ نوآوری، ایفای نقش سفارش گیر، سفارش 

دهنده و هادی پروژه های پژوهشی در عرصه های 

مهندسی  طریق  از  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 

معکوس پروژه های کالن ملی مرتبط و تبدیل آنها به 

زیر پروژه های قابل سفارش به غیر، ارائه راهکارهای 

نگاه  ویژه  به  کار  فرهنگ  ارتقاء  جهت  مناسب 

جهادی به کار و تالش برای خلق ثروت از دانش، 

دیگر  از  اسالمی  عزیز  ایران  آبادی  و  کارآفرینی 

انتظارات وزیر علوم از موسسه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم در این حکم است.

حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی، 

حوزه  چهار  سطح  دانش آموخته   ،1355 متولد 

با گرایش  علمیه دارای دکتری رشته علوم سیاسی 

اندیشه سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد 

و  سیاسی  فلسفٔه  عرصٔه  مدرس  و  پژوهشگر  و 

مطالعات فرهنگی است.

از سوابق اجرایی وی می توان به ریاست مرکز 

پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا، ریاست 

شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانِی 

اسالمی و ریاست پژوهشکده مطالعات اسالمی 

آسیب های اجتماعی دانشگاه شاهد و عضویت در 

هیات امنای دانشگاه صدا و سیما و دانشگاه سوره 

اشاره کرد.
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برادر گرامی حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر رضا غالمی

با سالم و تحیات؛ انتصاب جنابعالی را به ریاست موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبریک عرض می کنم. دانشگاه نقطه کانونی علم و فرهنگ و تربیت 

است و فرهنگ و تربیت در دل آموزش رخ می دهد. مع االسف در طول سالیان دانشگاه به جنبه آموزش فروکاهیده و با کشیدن حصاری دور آن بر خالف مفهوم جامعه درعربی و یونیورسیه در غرب، از 

اجتماع بریده شده است. همین امر باعث شده که دانشگاه در تربیت تخصصی، مهارتی و اجتماعی از آنجا که مسأله یابی و مسأله شناسی اش از درون جامعه سر برنکشیده و راه حل ها تناسبی با زیست 

بوم ملی، منطقه ای و محلی ندارد ناموفق باشد. و حتی علوم انسانی نیز که نرم افزار اداره کشور است چنین وضعیتی دارد. موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی می تواند با ایجاد شبکه های انسانی 

و قوی و با استفاده از ظرفیت هایی مانند جشنواره فارابی در عرصه ارائه مدل حکمرانی در عرصه علم و فرهنگ و طراحی اقدامات و پروژه های جدی و منضبط، نقش جدی در ارائه مدل حکمرانی 

اجتماعی، مسأله یابی و ارائه راه حل در حوزه فرهنگی، اجتماعی و تحول بنیادین در علوم انسانی ایفا نماید. دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی خود را برای همکاری های بین بخشی اعالم می نماید.

با شناختی که از جنابعالی دارم یقین می رود که این موسسه منشا تحول جدی در راستای تحقق این مباحث باشد. مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.

محمد مهدی طهرانچی

 

پیام تبریک دکتر محمد مهدی طهرانچی به رئیس جدید مؤسسه
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر محمد مهدی طهرانچی، در پیامی انتصاب حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی به ریاست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را تبریک 

گفت. متن پیام بدین شرح است:

تشکر رئیس مؤسسه از پیام تبریک دکتر طهرانچی
رئیس  طهرانچی،  محمد مهدی  تبریک دکتر  پیام  از  نامه ای،  در  غالمی  رضا  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 

دانشگاه آزاد اسالمی تشکر کرد. متن نامه بدین شرح است:
 

برادر گرامی جناب آقای دکتر طهرانچی
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی

و  راهنمایی ها  و  عالی  جناب  خیر  دعای  با  امیدوارم  سپاسگزارم.  صمیمانه  عالی  جناب  تبریک  پیام  از  احترام،  و  باسالم 
کمک های شما موفق گردم تا قدم های موثری را در جهت ارتقاء این مؤسسه که جزء مؤسسات علمی معتبر و اثربخش در 
کشور محسوب می شود بردارم. فرصت را غنیمت شمرده و به استحضار می رسانم، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی دارد با مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به منظور انجام پژوهش های نظری و 
کاربردی در مسیر تحول در نظام آموزش عالی که از مطالبات قدیمی رهبر معظم انقالب اسالمی “مدظله العالی” می باشد 

تشریک مساعی نماید. از خداوند متعال سالمتی و مزیت توفیقات جناب عالی را مسئلت دارم.
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پیام تبریک دکتر رسول 
جلیلی به رئیس جدید 

مؤسسه
 

رضا  دکتر  آقای  جناب  والمسلمین  حجت االسالم 
غالمی

اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  موسسه  محترم  رئیس 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سالم علیکم؛
به  را  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتخاب  حسن  احترامًا، 
اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  موسسه  رئیس  سمت 
تبریک  صمیمانه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
روزافزون  توفیقات  منان  خداوند  از  نموده،  عرض 
مقدس  نظام  اهداف  تحقیق  راستای  در  جنابعالی 

جمهوری اسالمی ایران را مسئلت می نمایم.

پیام تبریک مهندس محمد مهدی دادمان به رئیس جدید 
مؤسسه

مهندس محمد مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی، در پیامی انتصاب حجت االسالم والمسلمین دکتر 

رضا غالمی به ریاست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:

 
حجت االسالم و  المسلمین جناب آقای دکتر رضا غالمی

یت محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مدیر
سالم علیکم

با احترام، انتصاب شایسته جنابعالی به مدیریت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را تبریک عرض 
می نمایم و از خداوند بزرگ، توفیق روزافزون شما و آن مجموعه را در نیل به اهداف نوین پیش رو مسئلت دارم.

ذیل  هم افزایی  و  همکاری  کمک،  آماده  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  مجموعه  و  اینجانب  می دارد؛  اعالم  ضمنا 
مأموریت های مشترک خواهیم بود.

محمد مهدی دادمان
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی

 
محمد مهدی  مهندس  تبریک  پیام  از  نامه ای،  در  غالمی  رضا  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  همچنین 

دادمان، رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی تشکر کرد. متن نامه بدین شرح است:
 

برادر گرامی جناب آقای مهندس دادمان
رئیس محترم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

تا  با دعای خیرتان و کمک های شما موفق گردم  امیدوارم  تبریک جناب عالی سپاسگزارم.  پیام  از  باسالم و احترام، 
قدم های موثری را در جهت ارتقاء عرصه های مطالعاتی تحت پوشش این مؤسسه بردارم.

فرصت را غنیمت شمرده و معروض می دارم: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
آمادگی دارد با پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری به ویژه در اجرای تحقیقات نظری و کاربردی تشریک 

مساعی نماید.
از خداوند متعال سالمتی و مزید توفیقات آن  جناب را مسئلت دارم.

تشکر رئیس مؤسسه از پیام 
تبریک دکتر رسول جلیلی

جلیلی رسول  دکتر  آقای  جناب  گرامی   برادر 
یف رئیس محترم دانشگاه صنعتی شر

عالی  جناب  تبریک  پیام  از  احترام،  و  باسالم 
و  خیرتان  دعای  با  امیدوارم  سپاسگزارم. 
قدم های  تا  گردم  موفق  جناب  آن  مساعدت های 
جزء  که  مؤسسه  این  ارتقاء  جهت  در  را  مؤثری 
کشور  در  اثربخش  و  معتبر  علمی  مؤسسات 
محسوب می شود بردارم. فرصت را غنیمت شمرده 
مطالعات  موسسه  می رسانم،  استحضار  به  و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
دانشگاه  تحقیقاتی  مراکز  با  دارد  آمادگی  فناوری 
صنعتی شریف، به ویژه پژوهشکده سیاستگذاری 
آن دانشگاه، به منظور انجام پژوهش های نظری و 
کاربردی در مسیر تحول در نظام آموزش عالی که 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  قدیمی  مطالبات  از 
 »مدظله العالی« می باشد تشریک مساعی نماید.
از خداوند متعال سالمتی و مزیت توفیقات جناب 

عالی را مسئلت دارم.
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پیام تبریک دکتر قاسم زائری به رئیس جدید مؤسسه
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دکتر قاسم زائری، در پیامی انتصاب حجت االسالم والمسلمین دکتر 

رضا غالمی به ریاست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:

 
برادر ارجمند حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر رضا غالمی

رئیس محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سالم علیکم احترامًا انتصاب شایسته جنابعالی را به ریاست »مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی« وزارت علوم، 
تبریک عرض  ارزشمند جنابعالی است، صمیمانه  و جایگاه علمی  تجربه  دانش،  از  فناوری که حاکی  و  تحقیقات 

می نمایم.
»پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات« همچون گذشته آماده همکاری پژوهشی با آن مؤسسه فخیمه به ویژه در حوزه های 
مرکز رصد  و  افکارسنجی  دفتر  ملی،  طرح های  دفتر  است.  فرهنگی  و رصد  فرهنگ پژوهی  نظیر  مشترک  مأموریتی 
فرهنگی کشور )مستقر در پژوهشگاه ها( و اعضای هیأت علمی توانمند، آماده کمک به انجام فعالیت های مشترک 

به ویژه در حوزه آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور هستند.
مزید توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظل توجهات 

حضرت ولی عصر)عج( و رهبری داهیانه حضرت آیت الله امام خامنه ای )مدظله العالی( از خداوند منان خواستارم.

تشکر رئیس مؤسسه از پیام تبریک 
دکتر قاسم زائری

حجت االسالم والبرادر گرامی جناب آقای دکتر قاسم زائری

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 باسالم و احترام، از پیام تبریک جناب عالی سپاسگزارم. 
امیدوارم با دعای خیرتان و مساعدت های آن جناب موفق 
گردم تا قدم های مؤثری را در جهت ارتقاء این مؤسسه که 
جزء مؤسسات علمی معتبر و اثربخش در کشور محسوب 
می شود بردارم. فرصت را غنیمت شمرده و به استحضار 
می رسانم، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی دارد با آن پژوهشگاه در 
فرهنگ  درخصوص  ویژه  به  خود  مأموریت های  راستای 
پژوهش های  انجام  منظور  به  و  فرهنگی  رصد  و  پژوهی 
 نظری و کاربردی در این عرصه ها تشریک مساعی نماید.

از خداوند متعال سالمتی و مزیت توفیقات جناب عالی 
را مسئلت دارم.

انتصاب اعضای 
جدید شورای 

پژوهشی مؤسسه
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
مؤسسه  رئیس  غالمی،  رضا 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در 
احکامی جداگانه دکتر محمد رحیم 
را  جهان بین  فرزاد  دکتر  و  عیوضی 
شورای  جدید  اعضای  بعنوان 
نمود.  منصوب  مؤسسه  پژوهشی 

متن این احکام بدین شرح است:
 

رحیم  محمد  دکتر  آقای  جناب 
عیوضی

همچنین  و  تعهد  مراتب  به  عنایت  با 
تحقیقاتی  و  علمی  جایگاه  و  منزلت 
جناب عالی، بر اساس بند 4 ماده 13 
اساس نامه مؤسسه، به موجب این حکم  
پژوهشی  شورای  »عضو  عنوان  به 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
فناوری«  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
منصوب می شوید. انشاالله با حضور 
منظم و پربار جناب عالی در این شورا، 
شاهد ارتقاء کیفی فعالیت های مؤسسه 

باشیم.
آن  روزافزون  توفیق  متعال  خداوند  از 

جناب را مسئلت دارم.

جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین
همچنین  و  تعهد  مراتب  به  عنایت  با 
سوابق ارزنده علمی و تحقیقاتی جناب 
 13 ماده   4 بند  اساس  بر  عالی، 
اساس نامه مؤسسه، به موجب این حکم  
پژوهشی  شورای  »عضو  عنوان  به 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
فناوری«  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
منصوب می شوید. انشاالله با حضور 
منظم و پربار جناب عالی در این شورا، 
شاهد ارتقاء کیفی فعالیت های مؤسسه 

باشیم.
آن  روزافزون  توفیق  متعال  خداوند  از 

جناب را مسئلت دارم.
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و  عالـی  »مشـاور  انتصـاب 
مؤسسـه  رئیـس  دسـتیار 

در برنامه ارتقاء و تحول«
رضا  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
غالمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی 
فائز  دکتر  حکمی  در  اجتماعی،  و 
دین پرست را بعنوان »مشاور عالی و دستیار 
تحول«  و  ارتقاء  برنامه  در  رئیس مؤسسه 
منصوب نمود. متن این حکم بدین شرح 

است:
 

انتصاب »مشاور رئیس مؤسسه«
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در حکمی دکتر 

مالک شجاعی را بعنوان مشاور رئیس مؤسسه منصوب نمود. متن این حکم بدین شرح است:

 
جناب آقای دکتر مالک شجاعی

نظر به سوابق علمی و مراتب تعهد جناب عالی، به موجب این حکم  به عنوان »مشاور رئیس مؤسسه« منصوب می شوید. 

کمک مؤثر فکری و مدیریتی برای ارتقاء گام به گام مؤسسه مهم ترین وظیفه مشاوران این مجموعه محسوب می شود.

از خداوند سالمتی و مزید توفیقات جنابتان را مسئلت دارم.

جناب آقای دکتر فائز دین پرست

نظر به مراتب تعهد و نیز سوابق ارزنده علمی و مدیریتی 
جناب عالی، به موجب این حکم  به عنوان »مشاور عالی 
و دستیار رئیس مؤسسه در برنامه ارتقاء و تحول« منصوب 

می شوید.
و  همفکری  و  الهی  اقدس  ذات  به  اتکاء  با  امیدوارم 
همراهی همکاران ارجمندم در مؤسسه در این مأموریت 

خطیر موفق گردید.

انتصاب اعضای جدید 
هیئت امنای مؤسسه

دکتر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
محمدعلی زلفی گل، اعضای جدید هیئت 

امنای مؤسسه را منصوب نمود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات 
محمدعلی  دکتر  اجتماعی،  و  فرهنگی 
زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، 
دکتر  آقایان  جداگانه  احکامی  در 
عبدالحسین کالنتری، دکتر محمدهادی 
آتانی،  رفیعی  عطاءالله  دکتر  همایون، 
دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
احمدحسین شریفی، دکتر موسی نجفی و 
دکتر محمدمهدی اسماعیلی را به مدت 
هیئت  جدید  اعضای  بعنوان  سال  چهار 
و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  امنای 

اجتماعی منصوب کرد.

انتصاب اعضای جدید 
»شورای نشر«، 

»کارگروه نشست ها و 
همایش های علمی« و 

»کارگروه ارتباطات و 
همکاری های علمی«

رضا  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
فائز  دکتر  حکمی آقای  در  غالمی 
دین پرست، آقای دکتر رضا ماحوزی، آقای 
دکتر رضا صمیم، آقای دکتر جبار رحمانی 
و  آقای دکتر مالک شجاعی را به مدت یک 
سال بعنوان »عضو شورای نشر«  مؤسسه 

منصوب کرد. 
 

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه   رئیس 
فائز  دکتر  حکمی آقای  در  اجتماعی 
دین پرست، آقای دکتر رضا ماحوزی، آقای 
محمد  دکتر  شجاعی، آقای  مالک  دکتر 
جواد ادبی و  آقای علی میرزائی را به مدت 
»کارگروه  اعضای  بعنوان  سال  یک 
نشست ها و همایش های علمی«  مؤسسه 

منصوب کرد.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در دیدار با اعضای هیئت علمی 
با سعادت حضرت فاطمه  مؤسسه، ضمن تبریک 
اعضای هیئت علمی  با  دیدار  از  روز زن،  و  )س( 
مؤسسه اظهار خوشوقتی کرد و گفت: رسالت اصلی 
این مؤسسه کمک علمی مؤثر به کل نظام آموزش 
عالی کشور است و از نظر ما این نظام شامل شورای 
عالی انقالب فرهنگی به عنوان رأس این نظام، وزارت 
علوم، دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام 
نور، دانشگاه های غیرانتفاعی و همچنین سایر مراکز 

علمی و فناوری کشور می شود.
دکتر غالمی افزود: کمک علمی مؤثر به نظام آموزش 
عالی کشور مستلزم تحقق اهداف گوناگونی است که 
از جمله مهم ترین این اهداف می توان به بسترسازی 
علمی در جهت دمیده شدن فرهنگ اسالمی-ایرانی 
در عمق نظام آموزش عالی اشاره داشت. این امر به 
مثابه حضور روح در کالبد در عرصه های متنوع مانند 
ساختار  در  آموزش،  به  نگاه  در  علم،  به  رویکرد 
در  دانشگاهی،  مقررات  و  نظم  در  عالی،  آموزش 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی باید به قطب فرهنگ پژوهی کشور 
تبدیل شود

معماری  در  آموزشی،  فرم  در  آموزشی،  محتوای 
محیط آموزشی و غیره بروز پیدا می کند.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ادامه 
داد: دومین هدف، بسترسازی علمی برای پرورش 
بسترسازی  هدف،  سومین  دانشجویان،  فرهنگی 
علمی برای پیشگیری از ظهور آسیب های اجتماعی 
و نیز مقابله با آسیب ها در متن دانشگاه ها، چهارمین 
و  تعمیق  برای گسترش،  بسترسازی علمی  هدف، 
پیشرفت علمی در کشور  زنده نگهداشتن گفتمان 
مبتنی بر آرمان تمدن نوین اسالمی و پنجمین هدف، 
نظام  نوسازی  و  تحول  برای  علمی  سازی  زمینه 

آموزش عالی است.
نظام  نوسازی  و  تحول  افزود:  غالمی  رضا  دکتر 
انقالب  معظم  رهبر  مطالبات  جزو  عالی  آموزش 
محسوب می شود اما برخی به غلط تصور کردند با 
تهیه و تصویب نقشه جامع علمی کشور این تحول و 
نوسازی صورت گرفته است این در حالی است که 
هر چند نقشه جامع علمی کشور می تواند مقصد 
حرکت نظام آموزش عالی قلمداد شود اما موضوع 
تحول و نوسازی فراتر از نقشه جامع علمی، شامل 

معماری جدید نظام آموزش عالی و خلق یک سیستم  
جدید متناسب با تحوالت زمانه و نیازهای نوظهور 

است.
حجت االسالم غالمی گفت : این ها اهداف درجه 
اهل  قول  به  اما  می روند  به شمار  مؤسسه  این  اول 
فلسفه، فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد! بنابراین، 
تا زمانیکه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در 
علمی  مرز  در  علمی  ربط  ذی  و  مهم  عرصه های 
عهده  از  نه  نباشد،  برترین ها  جزو  و  نکند  حرکت 
تحقق این اهداف برخواهد آمد و نه نسخه های علمی 
اعتبار و وجاهت علمی الزم برخوردار  از  مؤسسه 

خواهد بود.
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم افزود: این مؤسسه باید در فرهنگ پژوهی، در 
تمدن پژوهی، در جامعه شناسی، در علم پژوهی، در 
مطالعات فرهنگ و فناوری، در رشته مدیریت علمی و 
در آینده پژوهی جزو برترین های کشور باشد در عین 
حال من معتقدم، جزء برترین ها بودن در عرصه هایی 
که نام بردم کافی نیست و جا دارد مؤسسه حداقل در 

فرهنگ پژوهی به قطب علمی کشور تبدیل شود.
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دکتر غالمی تأکید کرد: مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی طی سال های گذشته با انتشار چند صد اثر 
علمی، خدمات علمی معتنابهی به ویژه در ساحت 
فرهنگ پژوهی داشته است و از ظرفیت های الزم 
برای رشد جهشی در عرصه های گوناگونی برخوردار 
است  در عین حال نقدهایی را هم می توان به برخی 
منشورات این مجموعه وارد ساخت که مهم ترین این 
نقدها ناظر به کیفیت علمی و همچنین سیاست زدگی 

برخی از منشورات است.
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ادامه 
داد: من به عنوان  رئیس مؤسسه وظایفی بر عهده دارم 
از جمله راهبری صحیح و دقیق مؤسسه به سمت 
اهداف پیش بینی شده؛ ایجاد نظم و ترتیبات مناسب؛ 
کمک مؤثر به ایجاد یک فضای علمی و پژوهشی 
مساعد، آزاد، دلپذیر و آرامش بخش؛ احترام به عالیق 
علمی اعضای هیئت علمی و پیوند زدن  میان  این 
عالیق و نیازها و مسائل احاله شده به مؤسسه؛ کمک 
به شکل گیری بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 
نیز  علمی  هیئت  اعضای  مقابل،  در  نیاز؛  مورد 
وظایفی دارند که برای نمونه می توان به التزام به نظم و 
مقررات حاکم بر مؤسسه؛ تعهد به قانون اساسی و 
سیاست های کلی نظام در جهت گیری های پژوهشی 
و فاصله گرفتن از سیاست زدگی؛ ایفای نقش مؤثر در 
از  و  مؤسسه  محور  مأموریت های سفارش  اجرای 
همه مهم تر، کمک به ارتقاء کیفی فعالیت های علمی 
بر اساس نصاب های علمی عمومی و نصاب های 

علمی اختصاصی مؤسسه.
علمی،  هیئت  اعضای  کرد:  تأکید  غالمی  دکتر 
مؤسسه را خانه دوم خودشان بدانند و توجه داشته 
باشند که موفقیت هر یک از آنها و موفقیت مؤسسه، 
نقش به سزایی در موفقیت همه دارد و لذا ما باید به 
رشد و ارتقاء همدیگر و همچنین تقویت مؤسسه 

دائما کمک کنیم.
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در پایان 
این  در  تحول  ضرورت  یادآوری  با  خود،  سخنان 
مؤسسه، خود را صاحب رویکرد تحولی و برخوردار از 
برنامه تحولی من در  افزود:  و  برنامه تحولی خواند 
ارتباطات علمی و مدیریتی با مدیران و اعضای محترم 

 به تکامل خواهد رسید.
ً
هیئت علمی مؤسسه تدریجا

معاون  ماحوزی  رضا  دکتر  دیدار،  این  ابتدای  در 
برنامه های  از  تفصیلی  گزارشی  مؤسسه  پژوهشی 
آن و میزهای  این مرکز، گروه های علمی  پژوهشی 
تخصصی اعضای هیئت علمی ارائه دادند. به گفته 

همکار  و  مستقر  اعضای  همت  به  مؤسسه  وی، 
بیرونی بزرگترین مرجع مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
اخیر،  سال  دو  در  که  است  کشور  عالی  آموزش 
مطالعات حوزه علم و فناوری و مطالعات ارتباطات 
و فضای مجازی را نیز به فعالیت های علمی خود 
نشست   90 از  بیش  برگزاری  است.  کرده  اضافه 
تخصصی و پنج همایش ملی و بین المللی در دو 
سال اخیر، انجام ده ها طرح پژوهشی توسط همکاران 
بیرونی و انجام دقیق پژوهش های داخلی همکاران بر 
اساس تقویمی ثابت و مشخص در کنار انتشارات 
قدرتمند مؤسسه، بخشی از فعالیت هایی است که به 
گفته دکتر ماحوزی در گام بعد باید مورد تحلیل و 

فراتحلیل قرار گیرد.
به گفته معاون پژوهشی مؤسسه، گفتگوهای مستمر و 
فصلی اعضای هیئت علمی و گروه های پژوهشی در 
طول سال و مشارکت دقیق اعضا و گروه های علمی 
در تصویب و تدوین برنامه ها در شورای مؤسسه و 
ترسیم چشم انداز پنج ساله مؤسسه در قالب های 
مؤسسه،  و  اعضا  پژوهشی  برنامه  جمله  از  متعدد 
درصد   70 لحاظ  با  ارتقا  و  ترفیع  اصول  رعایت 
فعالیت مرتبط با میز تخصصی عضو و مأموریت های 
گروه علمی مربوطه و مؤسسه، اجرای دقیق پژوهانه و 
نظارت هیئت امنا بر اجرای این برنامه ها، از جمله 
ویژگی های این مرکز است که در سالیان اخیر به اجرا 
درآمده و راهنمای ما و همکاران مان در فعالیت های 
علمی ما بوده است؛ نقشه راهی که انشاالله با نظر 
مثبت و حمایت های رئیس محترم جدید مؤسسه با 
یافت. خواهد  ارتقاء  و  استمرار  تمام   قوت 

به گفته دکتر ماحوزی، تمام تالش ما و همکاران مان 
در مؤسسه و همکاران بیرونی ای که عضو این خانواده 
و  تعریف  در  دوستانه  و  خالصانه  و  هستند  علمی 
اجرای برنامه های این مرکز سهیم بوده اند، شناسایی 
عوامل ضعف آموزش عالی و علم و فناوری کشور از 
از  خروج  برای  عقالنی  راه حل های  ارایه  و  یکسو، 
از  افتخارآمیز  اتکایی  نقطه  به  و رسیدن  مشکالت 
مقتضی  یکسو  از  مهم  این  که  است  دیگر  سوی 
استمرار و تقویت سنت پژوهشی مؤسسه و از سوی 
دیگر درایت های ریاست محترم مؤسسه در افقی بلند 
مدت است که بحمدالله دکتر غالمی با سابقه علمی 
و اجرایی الزم و ارزشمندشان می توانند حصول هر 

دو را نوید دهند.
در این نشست مدیران گروه های شش گانه مؤسسه نیز 
ضمن تشریح فعالیت گروه های مزبور، دغدغه های 
خود را در خصوص مشکالت فعلی آموزش عالی 
کشور و ضرورت های پژوهشی آتی در این مرکز بیان 
داشتند و بر تعریف حوزه های جدید پژوهشی حسب 
نقشه جامع علمی کشور و تحوالت نظام علم و فناوری 

دیگر کشورهای معتبر بین المللی تأکید کردند.
دیدار  و  گفتگو  این  در  نیز  علمی  هیئت  اعضای 
خود،  تخصصی  حوزه  معرفی  ضمن  دوستانه 
با ریاست مؤسسه و استمرار  گفتگوهای علمی ای 
کادمیک این مرکز و تسهیل در فرآیندهای  برنامه های آ

اداری و پژوهشی داشتند.
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معاون پژوهشی وزارت علوم در جلسه ای که 

کشور  ملی  پژوهشگاه های  روسای  حضور  با 

برگزار شد، اظهار داشت: باید مدلی تعریف شود 

تا جایگاه ویژه پژوهشگاه ها از نظر سطح پژوهش 

و فنآوری TRL مشخص شود.

وی افزود: هماهنگی میان بخش خصوصی و 

و  جمهوری  فناوری ریاست  علمی و  معاونت 

وزارت علوم باید در دستور کار باشد.

برای  جدی  برنامه  گفت:  صالحی  دکتر 

نشریات علمی و جهت دهی به پایان نامه ها، توجه 

به دوره های پسا دکتری و نیز استفاده از امریه برای 

برای  است  الزم  و  داریم  ملی  پژوهشگاه های 

بازنگری آئین نامه ارتقا پژوهشگاه ها متناسب با مأ

موریت آنها نیز برنامه ریزی شود.

از  همه جانبه  حمایت  بر  جلسه  این  در  وی 

پژوهشگاه های ملی تاکید کرده 

در  به تأمل مشترک  را   رؤسای پژوهشگاه ها 

آن  از  رفت  برون  راه های  و  باب مسائل موجود 

با  ارتباط  ضرورت  خصوص  در  و  کرد  دعوت 

دستگاه های اجرایی و حمایت معاونت پژوهشی، 

اعالم آمادگی کرد.

جایگاه  به  ویژه  توجه  است،  ذکر  شایان 

ضرورت بازنگری در آئین نامه ارتقا پژوهشگاه ها 
متناسب با مأموریت آنها/ لزوم توجه و 

برنامه ریزی پژوهشگاه ها برای برنامه هفتم توسعه

علم  نظام  و  عالی  آموزش  نظام  در  پژوهشگاه ها 

این  تثبیت  و  ضرورت تقویت  و فناوری کشور و 

جایگاه، تاکید بر عهده دار بودن وظایف حاکمیتی 

آمادگی  اعالم  آن،  اهمیت  و  پژوهشگاه ها  توسط 

در  ملی  کالن  طرح های  اجرای  و  تعریف  برای 

وزارت عتف در  جدی  حمایت  ضرورت  کشور، 

مراکز  نیاز  مورد  بودجه  و  منابع  تخصیص 

و  ساختار  چابک سازی  و  بازبینی  پژوهشی، 

تشکیالت پژوهشگاه ها متناسب با مأموریت آنها 

و منعطف دیدن آن، توجه به ذکر نام پژوهشگاه ها 

و  دولت  قانونی  مصوبات  در  دانشگاه ها  کنار  در 

مراکز  دیدن  لطمه  از  اجتناب  برای  مجلس 

توسعه  ضرورت  و  خصوص،  این  در  پژوهشی 

دانشجوی  داشتن  و  جذب  و  دوره های پسا دکترا 

اساتید  تحقیقاتی  پروژه های  در  دکتری 

و  امکانات  به توانمندیها،  توجه  با  پژوهشگاه ها 

در پژوهشگاه ها… از  و خاص  مناسب  تجهیزات 

اشاره رؤسای پژوهشگاه های  مورد  موارد  جمله 

ملی کشور در این جلسه بود.

فراخوان ارزیابی انتقادی 
کارنامه فصلنامه مطالعات 

میان رشته ای در علوم انسانی
بی سابقه ای  پویش علمی شتاب  کنونی  روزگار  در 
گرفته است. شاخه های گوناگون علم و معرفت شاهد 
و  پژوهشی  روش های  و  رویکردها  پی درپی  زایش 
نظریه های نوین علمی هستند. در پویش معرفتی 
در  بویژه   – میان رشته ای  رویکردهای  ما  روزگار 
عرصه ی علوم انسانی و اجتماعی – جایگاه ویژه ای 
داشته و دارند. پویایی و پیشرفت علم در ایران – و در 
حوزه ی زبان فارسی – مستلزم برقرار کردن ارتباط با 
روند تحوالت معرفتی در سطح جهانی و درونی کردن 
رویکردها و روش های نوین علمی و پژوهشی است. 
مجله ی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی با این 
هدف برپا شده است که به سهم خود – و در حد توان 
و امکان – به ساخته شدن بستر این ارتباط کمک کند. 
این مجله می کوشد – و می خواهد – که جایی باشد 
مطالعات  روشی  و  نظری  مبانی  با  آشنایی  برای 
در   – ویژه  بطور   – آن  کاربست  و  میان رشته ای 
پژوهش های مربوط به مسائل ایران. اینک، پس از 
بیش از یک دهه گام زدن در این راه، هیأت تحریریه ی 
مجله در نظر دارد کارنامه ی این مجله را در ترازوی 
سنجش بگذارد و برای تحقق هرچه بهتر این هدف به 
پژوهشگران  و  صاحب نظران  همگامی  و  همراهی 

حوزه ی علوم انسانی چشم دوخته است.
و  انتقادی  مالحظات  خواهشمندست 
مطالعات  مجله ی  درباره ی  خود  پیشنهادهای 
میان رشته ای در علوم انسانی – به هر شکل و در هر 
طریق  از   – دانید  می  صالح  که  چارچوبی 

ایمیل info@isih.ir با ما درمیان بگذارید. 
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نشست »گفتمان انقالب 
اسالمی و تحول در 

علوم  انسانی« برگزار 
می شود

و  اسالمی  انقالب  »گفتمان  تخصصی  نشست 

فرهنگی  معاونت  توسط  انسانی«  علوم   در  تحول 

پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری بسیج اساتید 

برگزار شد.

فتح  محمد علی  فوزی،  یحیی  نشست  این  در 

علیرضا  غالمی،  رضا  االسالم  حجت  اللهی، 

عبدالرحمن  و  میری  سیدجواد  توانی،  مالئی 

حسنی فر سخنرانی کردند. دبیر علمی این نشست 

و در روز سه شنبه  بود  مالک شجاعی جشوقانی 

19 بهمن ماه ساعت 9 تا 12 به صورت مجازی 

برگزار شد.

فروبستگی فکر ایرانی 
در مواجهه با کرونا

با  مواجهه  در  ایرانی  فکر  »فروبستگی  نشست 

بحران  »تأثیر  نشست های  از سلسله  کرونا«  

به  سیاست«  و  امنیت  بر  کرونا  همه گیری 

انجمن  امنیت  و  بهداشت  سیاست  همت کمیته 

اندیشمندان  با همکاری خانه  ایران  علوم سیاسی 

علوم انسانی روز شنبه شانزدهم بهمن از ساعت 

14 تا 16 برگزار شد.

فلسفه  دانشیار  ماحوزی،  رضا  نشست  این  در   

در  ایرانی  فکر  »فروبستگی  عنوان  با  مؤسسه 

مواجهه با بحران کرونا« و جبار رحمانی، دانشیار 

تجربه  و  کرونا  عنوان  با  مؤسسه   انسان شناسی 

جامعه بجرانی سخنرانی کردند.

حضور انتشارات 
مؤسسه در دومین 

نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران

مطالعات  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 

فناوری، نمایشگاه کتاب تهران از سوم تا 10 بهمن 

بصورت  متوالی  سال  دومین  برای   1400 ماه 

مؤسسه  انتشارات  شد.  خواهد  برگزار  مجازی 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی امسال نیز همچون 

سال گذشته با حضور در دومین نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران با ارائه بیش از 200 نسخه کتاب در 

خدمت عالقه مندان می باشد.

به سایت  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان 

b2n. نمایشگاه کتاب تهران و یا آدرس الکترونیکی

کتاب های  ساعته   24 ir/iscsvbf2 بصورت 

مؤسسه را با تخفیف 20 درصدی و ارسال رایگان 

خریداری نمایند.
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طی جلسه ای با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و 

همچنین دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی کشور درباره عرصه های مشترک و همکاری های و تعامالت علمی 

علوم،  وزات  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  و  عالی  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  مؤسسه  میان 

تحقیقات و فناوری تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، در این جلسه، حجت 

االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ضمن خیر 

مقدم و تشکر از حضور جناب آقای دکتر طاهری نیا در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، گزارشی از 

برنامه های گروه های علمی و آثار مکتوب منتشر شده از سوی این مؤسسه ارائه کرد.

همچنین دکتر طاهری نیا، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به تاریخچه مؤسسه 

مزبور و اشتراکات موجود میان دو مؤسسه، اظهار امیدواری کرد فرصت های تازه ای برای هم افزایی دو مؤسسه 

فراهم گردد.

بازدید رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
»میان رشتگی و عالی از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مسئولیت« نامزد جایزه 
کتاب سال شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و 
ادبیات ایران، کتاب »میان رشتگی و مسئولیت: چرا 
باید میان رشته کار شد؟« تألیف مرتضی بحرانی در 
تاریخ  فرهنگنامه ها،  کتابداری،  »علوم  موضوع 
و  نامزد سی  عنوان  به  و روش تحقیق«   مطبوعات 
اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه  دوره  نهمین 
دوره  سی ونهمین  پایانی  مراسم  شد.  معرفی  ایران 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه 

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

برگزاری آیین درختکاری در هفته منابع طبیعی
آیین درختکاری در روز درختکاری با حضور رئیس، مشاور عالی، معاونین و تعدادی 

از کارکنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز 

یکشنبه 15 اسفندماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، حجت االسالم و 

المسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس مؤسسه، در این مراسم ضمن تبریک میالد با سعادت 

امام حسین )ع( و گرامی داشت روز درختکاری گفت: با طبیعت از جمله درختان می توان 

مواجهه های گوناگون داشت و هر طیف و صنفی و گروهی با درختان مواجهه خاص دارد. 

در این بین، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی، اهل معرفت و حکمت درخت را آیت 

الهی و نشانه ای از نشانه های خالق متعال می دانند و لذا مواجهه آنان با روز درختکاری نیز 

یک مواجهه لطیف و سراسر درس و عبرت است.
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اعطای رئیس کمیته دستگاهی به مؤسسه از سوی 
هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

حجت االسالم و المسلمین دکتر خسروپناه، رئیس دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، طی 
حکمی حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی را به عنوان رئیس کمیته دستگاهی مؤسسه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حجت االسالم و المسلمین دکتر 
و  نقد در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور  به اهمیت زمینه سازی فضای گفتگو و  با توجه  این حکم  خسروپناه در 
حمایت از نظریه پردازی در جامعه نخبگانی ضمن برشمردن و شرح وظایف کمیته های دستگاهی از جمله تعیین و 
تصویب برنامه های اجرایی دانشگاه ها و مراکز علمی در راستای تولید علم و برگزاری کرسی ها، راه اندازی کارگروه ها 
یا کمیته های تخصصی در دانشگاه ها و مراکز علمی برای برگزاری کرسی ها، اظهار امیدواری کردند که با عنایت 
الهی و اهتمام دست اندرکاران و مشارکت فعال اساتید و دانشجویان شاهد فعالیت چشمگیر در حوزه نظریه پردازی، 

نقد و مناظره در مراکز علمی باشیم.
متن این حکم به شرح ذیل است:

 
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضا غالمی

رئیس محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سالم علیکم، نظر به اهمیت زمینه سازی فضای گفتگو و نقد در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و حمایت از 
نظریه پردازی در جامعه ی نخبگانی، و با توجه به صالحیت های علمی حضرتعالی به موجب این حکم ابه مدت 2 
سال به عنوان رئیس کمیته دستگاهی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب می شوید. امید 
و  اساتید  فعال  مشارکت  با  آتی  روزهای  در  محترک  همکاران  دیگر  و  جنابعالی  اهتمام  و  الهی  عنایت  با  می برم 
دانشجویان فرهیخته شاهد فعالیت چشمگیر در حوزه نظریه پردازی، نقد و مناظره در آن مرکز علمی باشیم. شرح 

وظایف کمیته های دستگاهی به شرح زیر اعالم می گردد:
1- تعیین و تصویب برنامه های اجرایی دانشگاه ها و مراکز علمی در راستای تولید علم و برگزاری کرسی ها؛ 
2-  ایجاد سامانه های تشویقی برای ترویج کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره؛ 3- راه اندازی کارگروه ها 
و  در  نامه ها  اولیه طرح  بررسی  برگزاری کرسی ها؛ 4-  برای  مراکز علمی  و  دانشگاه ها  در  یا کمیته های تخصصی 
صالحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف دانشگاه ها؛ 5- ارسال نتایج ارزیابی ها به دبیرخانه هیئت حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره؛ 6- نظارت بر حسن برگزاری کرسی ها )تعیین ناظر علمی و ناظر حسن 

اجرا(؛ 7- ارائه گزارش های دوره ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیئت؛ 
رجاء واثق دارم که با مساعی و مساعدت های آن جناب و دیگر همکاران، هیئت حمایت بتواند نقش سزاواری 

در توسعه مرزهای معرفت و تولید نظریه های اسالمی ایفا نماید.
، واهدنا الی السداد، فانک 

ً
وفقنا اللهم لما تحب و ترضی، و التجعلنا من الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا

خیر موفق و هاد

پیام تسلیت رئیس 
مؤسسه به آیت الله 

سید محّمد خامنه ای
اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  رئیس 
وزارت علوم، حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا 
غالمی در پیامی درگذشت همسر محترم حضرت 
آیت الله سید محّمد خامنه ای، ریاست محترم بنیاد 
حکمت اسالمی صدرا را تسلیت گفت. متن پیام 

بدین شرح است:

 
انا لله و انا الیه راجعون

استاد ارجمند حضرت آیت الله سید محّمد خامنه ای

یاست محترم بنیاد حکمت اسالمی صدرا ر

 ضمن عرض سالم و احترام،  بدین وسیله درگذشت همسر 
از  می کنم.  عرض  تسلیت  خدمتتان  را  حضرتعالی  گرامی 
خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه رحمت واسعه و علو 
و  ارجمند صبر   و خانواده  عالی  برای مستطاب  و  درجات 

اجر مسئلت دارم.

پیام تسلیت رئیس 
مؤسسه به دکتر حسین 

ابراهیم آبادی
رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
پیامی  در  غالمی  رضا  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
ابراهیم آبادی،  دکتر حسین  محترم جناب  درگذشت همسر 
مدیر مرکز نشر دانشگاهی و مدیر گروه مطالعات آینده نگر 

مؤسسه را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:
 

 استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی

عضو محترم هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات آینده نگر

از خبر درگذشت همسر محترمه آن جناب متأثر و متأسف 
شدم. از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه 
و برای جناب عالی و جمیع بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

دارم.



خبرنامه شماره شانزدهم _ زمستان  581400
اجتماعی و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 

امضای تفاهم نامه همکاری پردیس البرز دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی

تفاهم نامه همکاری میان پردیس البرز دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه 23 اسفند 1400 

به امضای دکتر یحیی بوذری نژاد، رئیس پردیس و حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس مؤسسه رسید.

استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی طرفین؛ کوشش برای نشر و اشاعه فرهنگ و اندیشه اجتماعی اسالمی 

در جامعه و ارتقای سطح دانش و بینش اسالمی؛ انجام نشست ها، گردهمایی ها و کارگاه های مشترک برای شناسایی فرصت های پژوهشی و مطالعاتی؛ برگزاری 

مشترک دوره های آموزشی کوتاه مدت؛ برگزاری همایش های علمی و ملی در حوزه علوم انسانی اسالمی و تحول در علوم انسانی و نظریه های اجتماعی اسالمی و 

برگزاری کرسی های علمی و تخصصی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی، روز 
گروه های  مدیران  نشست  در   1400 اسفند  یکم 
فارابی، جشنواره  بین المللی  جشنواره  علمی 
عالی ترین  در  جشنواره ای  را  فارابی  بین المللی 
این  مشروح  نمود.  بیان  تحقیق  و  علم  سطح 

سخنرانی به شرح ذیل است.

رب  الحمدلله  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم 
العالمین، الصاله و السالم علی رسول الله و علی 
اعدائهم  علی  الله  لعنه  و  الطاهرین  الطیبین  آله 

اجمعین
قبول  از  مقدم،  خیر  و  سالم  عرض  ضمن 
جلسه  این  در  حضورتان  و  فرمودید  که  زحمتی 
این جلسه،  مهم، صمیمانه سپاسگزاری می کنم. 
اولین جلسه علمی مربوط به سیزدهمین جشنواره 
اجازه  کسب  با  لذا  و  است  فارابی  بین المللی 
را  نکته  چند  مقدمه  باب  از  گرامی،  سروران  از 

خدمتتان عرض کنم :

اخبار جشـنواره بین المللی فارابیاخبار جشـنواره بین المللی فارابی

فقط  نه  دارید،  استحضار  که  یکم. همانطور 
با مالحظه تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی، بلکه با 
عرصه  دو  در  کشور  محققان  کل  تعداد  مالحظه 
و  تحقیق  حجم  اسالمی،  علوم  و  انسانی  علوم 
در  کتاب  صورت  به  آن  انتشار  و  علمی  تالیف 
سرمایه  می دهد  نشان  این  و  نیست  باال  کشور 
علوم  و  انسانی  علوم  تحقیقات  زمینه  در  گذاری 
اسالمی با ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که وجود 
الزم   که  است  روشن  البته  ندارد.  انطباق  دارد 
بشود؛  کتاب  تولید  به  منجر  پژوهشی  هر  نیست 
اما انتشار کتاب های علمی، عالوه بر اینکه برای 
و  گرانقدر  سرمایه  یک  پیشرفت  به  رو  جامعه  
با عینیت بخشی  بلکه  ماندگار محسوب می شود 
پژوهشی  تجارب  همچنین  و  علمی  انباشت  به 
برای  را  بیشتری  فرصت های  می تواند  کشور،  در 
بوجود  فاخر  و  ممتاز  علمی  آثار  خلق  و  نوآوری 

بیاورد.

از بحث کمبود میزان تحقیقات  دوم. جدای 
به  آن  ارائه  ویژه  به  کشور  در  علمی  تالیفات  و 
علوم  آثار  کیفیت  بعدی،  بحث  کتاب،  صورت 
سئوال  است.  ایران  در  اسالمی  علوم  و  انسانی 
در  علمی  آثار  کیفی  سطح  که  اینجاست  مهم 
چگونه  اسالمی  علوم  و  انسانی  علوم  ساحت  دو 
کیفی  سطح  که  است  این  مهم تر  سئوال  و  است 
آثار چگونه و با چه منطق و چه سنجه هایی قابل 
آثار  کیفیت  درباره  ندارم  بنا  من  است؟  ارزیابی 
قضاوت  اسالمی  علوم  و  انسانی  علوم  در  علمی 
سیر  به  اجمالی  نگاه  لکن  باشم  داشته  مطلق 
نظرات  نیز  و  زمینه  این  در  تألیفات  و  تحقیقات 
اساتید بزرگ نشان می دهد که حدودًا یک- بیستم 
مجموعه آثار تولیدی در هر سال، از کف کیفیت 
این  با  آثار علمی برخوردارند.  برای  تعریف شده 
کیفیت  که  است  این  اینجا  در  من  عرض  حال، 
سنجی آثار علمی خود یک دانش است و ما هنوز 
به چنین دانشی که به ویژه از یک مبانی و ساخت 

جشنواره بین المللی فارابی؛ جشنواره ای در عالی ترین سطح علم و تحقیق؛ 
چهارده نکته درباره جشنواره فارابی
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برخوردار  بومی  اختصاصات  از  و همچنین  قوی 
این بین، نقش کلیدی  نیافته ایم. در  باشد، دست 
فلسفه علوم  در سنجش کیفیت را نباید از نظر دور 
داشت. به نظر می رسد هر میزان فلسفه های علوم 
با رشد و تعمیق بیشتری روبرو شوند مسیر رسیدن 

به دانش کیفیت سنجی هموارتر می شود.
بدون  اثر  یک  کیفیت  ارزیابی  هرچند  سوم. 
به نظر می رسد  اما  شاخص گذاری میسر نیست 
دچار  سنجی  کیفیت  شاخص های  در  نباید 
شویم.  تابوگرایی  به  مبتال  آن،  از  بدتر  و  تحجر 
وحی  سنجی  کیفیت  شاخص های  از  هیچیک 
غیر  و  نقد  قابل  غیر  شود  تصور  که  نیست  ُمنزل 
قابل تغییر است. حتی ممکن است بعضی از این 
را  الزم  کارایی  آثار  از  بعضی  درباره  شاخص ها 
این است که  بنده  نداشته باشند. در واقع، سخن 
از یک سو، تنوع و تکثر نظریه ها در کیفیت سنجی 
و از سوی دیگر، عدم امکان سنجش همه آثار با 
نادیده گرفته شود هر  نباید  شاخص های یکسان، 
چند طبیعی است که در جشنواره عالی و معتبری 
به  داوری ها،  فرایند  در  فارابی،  جشنواره  مانند 
کیفیت  در عرصه  نظریه  مقاوم ترین  طبیعی،  نحو 
سنجی، به نظریه های دیگر ترجیح خواهد یافت.

ما  اصلی  مسئله  می رسد  نظر  به  چهارم. 
جای  در  که  گوناگون،  دالیل  به  است.  نوآوری 
خود قابل بحث است، امروز میزان نوآوری علمی 
در علوم انسانی و علوم اسالمی ناچیز است. البته 
روشن است که شرایط نوآوری در علوم اسالمی 
نسبت به علوم انسانی به مراتب بهتر شده و مراکز 
را در  پیرامون حوزه علمیه گام های خوبی  علمی 
اینجا،  بنده در  اما بحث  اند؛  برداشته  این عرصه 
نیست  علمی  نوآوری  بسترهای  و  شرایط  معنا، 
بیش  توجه  نباید  که  است  این  بر سر  بلکه بحث 
و  علمی  نبوغ  علمی،  دیسیپلین های  به  حد  از 
نوآوری ها یک محقق را از نظرها پنهان کند. گاهی 
علمی،  ضوابط  همه  رعایت  رغم  به  اثر،  یک  در 
برعکس،  و  نمی شود  مشاهده  نوآوری ای  هیچ 
گاهی با وجود عدم رعایت برخی ضوابط علمی 

در اثر، نوآوری های مهمی در آن وجود دارد.
سنجش  لوازم  مهم ترین  از  یکی  پنجم. 
نوآوری، اشراف بر تاریخ علم اعم از روند علم در 
جهان و نیز سیر علم در جهان اسالم و ایران است 
نویسی  دانشنامه  جریان  عمدتًا  این  بر  سابق  که 
عرصه  این  در  اشراف بخشی  دار  عهده  غرب  در 
درباره  توان  می  وقتی  که  است  این  واقعیت  بود. 

مرزگشایی یک اثر علمی به درستی قضاوت کرد 
که از شناخت عمیق و روزآمدی نسبت به حرکت 
گام به گام دانش مربوط و شاخه های فراوان آن در 
مشهور  روایت  یک  پذیرش  البته  داشت.  تاریخ 
سایر  گرفتن  نادیده  و  دانش  هر  تاریخی  سیر  از 
روایت ها، مسأئه دیگری است که می تواند ارزیابی 
اشکال  با  را  علمی  مرزگشایی  و  نوآوری  درباره 
روبرو کند. اصواًل امروز این پرسش مطرح است 
که آیا علم به صورت یک خط ممتد رشد کرده یا 
به صورت خط های بریده بریده و بعضًا در تقابل 
با هم که پاسخگویی به این سؤال در جای خود از 

اهمیت فراوانی برخوردار است.
نقد  است،  مهم  نوآوری  که  همانقدر  ششم. 
نقد  در  کافی  رونق  تا  و  است  مهم  هم  روشمند 
علمی ایجاد نشود، نوآوری به یک جریان تبدیل 
نخواهد شد. لذا به نظر می رسد باید آثاری که به 
نقد عالمانه نظریات علمی همت می گمارند و در 
را  می کنند  پیدا  دست  بزرگی  توفیقات  به  راه  این 
به  رسیدن  مسیر  در  را  آن ها  قدر  و  داشت  گرامی 
حال  عین  در  دانست؛  علمی  بزرگ  نوآوری های 
میان  به  بحث  این  نوآوری،  مانند  نیز  اینجا  در 
سنجی  کیفیت  در  ما  سنجه های  آیا  که  آید  می 
یا  نقد یک  به  آثاری که  برای  قابلیت های الزم  از 
چند نظریه اختصاص یافته است برخوردار است 
یا خیر؟ به نظر می رسد برای داوری علمی آثاری 
یافته اند  اختصاص  نظریه  چند  یا  یک  نقد  به  که 
رایج  سنجه های  با  متفاوت  سنجه هایی  نیازمند 

می باشند.
هفتم. بر خالف گذشته که مطالعات تطبیقی، 
هم در علوم انسانی و هم در علوم اسالمی رواج 
فکری  پروژه  محققان  از  برخی  و  داشت  فراوانی 
خود را بر روی تطبیق آراء گوناگون با هم متمرکز 
ساخته بودند، متاسفانه طی دهه های اخیر این نوع 
و  روزآمدی  از  یا  و  بوده  افول  به  رو  یا  مطالعات 
قوت کافی برخوردار نبوده است. به نظر می رسد، 
انسانی،  علوم  در  ویژه  به  ما  مشکالت  از  یکی 
اسالمی  ایرانی-  نظریه های  دهی  تطبیق  عدم 
این  می تواند  البته  که  است  دیگر  نظریه های  با 
تطبیق با نقد توأمان باشد که در اینصورت مطالعه 
تطبیقی از ارزش مضاعفی برخوردار خواهد شد.

انسانی  علوم  کردن  کاربردی  مطمئنًا  هشتم. 
توجه  نباید  اما  است  ارزش  یک  اسالمی  علوم  و 
ویژه به این امر به کم وزن شدن تحقیقات نظری 
منجر شود. در حقیقت، در شرایطی که ضعف ها 

و خألهای تئوریک وجود دارد، و هنوز فندانسیون 
علمی در رشته های گوناگون با ضعف های جدی 
روبروست، تحقیقات کاربردی از استحکام و به 
و  بود  نخواهند  برخوردار  کارایی الزم  از  آن،  تبع 
مرتبط  تحقیقات  به  که  اندازه  همان  به  باید  لذا 
تحقیقات  به  می کنیم،  توجه  »عمل«  ساحت  با 
باشیم  داشته  توجه  هم  »نظر«  ساحت  به  مرتبط 
»نیازمحور«  که  فرمایید  تایید می  عزیزان  و شما 
بودن  کاربردی  در  منحصر  تحقیق  یک  بودن 
موضوع  نیز  نظری  تحقیقات  در  بلکه  نیست  آن 
کاماًل  بودن  »اولویت مند«  و  بودن  »نیازمحور« 
مطرح است و اندیشمندان برجسته حوزه نظری، 
حوزه ها  این  اولویت های  و  نیازها  ترسیم  به  قادر 

بوده و هستند.
نهم. مستحضرید که جشنواره فارابی جشنواره 
که  تحقیق  و  علم  سطح  عالی ترین  در  است  ای 
در  که  کمبودهایی  همه  رغم  به  کند  می  تالش 
دارد،  وجود  سنجی  کیفیت  و  سنجی  علم  حوزه 
که  علمی ای  شاخص های  دقیق ترین  به  اتکاء  با 
تاکنون برای کیفیت سنجی تحقیقات در هر رشته 
به  یافته است،  نسبی  اعتبار  و  علمی شکل گرفته 
برترین ها مبادرت کند. تالش  انتخاب  ارزیابی و 
و  سیاسی  گرایشات  که  است  این  جشنواره  این 
نسبت  بی  شخصِی  سالیق  و  تمایالت  گونه  هر 
از  حتی  کند.  دور  خودش  از  را  علم  ساحت  به 
منظر دبیرخانه جشنواره و تک تک داوران محترم، 
اثری که به دبیرخانه جشنواره برای داوری ارسال 
می شود، مصداق حق الناس است و الزم است 
از هرآنچه برای بررسی کیفی بی طرفانه آن الزم 

است دریغ نشود.
دهم. خود برگزاری این جشنواره در 15 گروه 
مستقیم  مشارکت  با  بین الملل،  گروه  همچنین  و 
یک  اساتید  از  تن  صدها  از  بیش  مستقیم  غیر  و 
حرکت علمی ارزشمند است. جشنواره های معتبر 
و  تحول  از  وجهی  جهان،  در  علمی  برجسته  و 
می شوند  محسوب  علمی  پیشرفت  از  وجهی 
چراکه عالوه بر ایجاد نشاط و حرارت علمی در 
کشور، میدانی را برای یک رقابت سالم و تنگاتنگ 
می تواند  که  می کنند  باز  محققان  و  اساتید  میان 
و  انسانی  علوم  در  علمی  پیشرفت  محرکه  قوه  به 
با  می توان  دیگر  سوی  از  شود.  تبدیل  اجتماعی 
اطمینان گفت آنچه به عنوان برگزیدگان جشنواره 
علوم  در  ایران  علمی  تراز  تنها  نه  می شود  معرفی 
بلکه  انسانی و علوم اسالمی را مشخص می کند 
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لذا  را می شناساند  و خألها  و ضعف  قوت  نقاط 
چند  ارزیابی  عملیات  خود  به  داریم  قصد  ما 
یک  مثابه  به  جشنواره  در  علمی  آثار  مرحله ای 
از  پس  را  حرکت  این  و  نموده  نگاه  علمی  کار 
فراتحلیل های  و  تحلیل ها  مورد  مستندسازی 

گوناگون قرار دهیم.
اعضای  و  مدیران  حاضر،  حال  در  یازدهم. 
فارابی،  بین المللی  جشنواره  علمی  گروه های 
در  تحقیق  و  علم  برترین های  از  روشنی  نماد 
علوم انسانی و علوم اسالمی محسوب می شوند. 
عالوه  که  بود  این  جشنواره  در  همکارانم  تالش 
نیرو در گروه های  برترین ها، چرخش  انتخاب  بر 
علمی جشنواره را هم مد نظر قرار دهند تا خدای 
و  نیامده  بوجود  گروه ها  در  انحصاری  ناکرده 
فرصت دیده شدن نظریات متنوع و متکثر بیشتر از 
قبل فراهم شود. من الزم می دانم از همه استادان و 
پژوهشگرانی عزیزی که لطف کردند و عضویت 
پذیرفتند  را  علمی  گروه های  در  پرزحمت 
محترم  مدیران  ویژه  به  کنم؛  تشکر  صمیمانه 
را  سنگینی  شرعی  و  علمی  مسئولیت  که  گروه ها 
این  علمی  و وجاهت  اعتبار  و  دار شده اند  عهده 
جشنواره به آنها و تالش آنها کاماًل وابسته است. 
همچنین ضروری می دانم از برادر فاضل و خدوم 
دبیری  بر  عالوه  که  عباس زاده  دکتر  آقای  جناب 
علمی جشنواره قائم مقام رئیس دبیرخانه جشنواره 
ویژه  نحو  به  زحماتشان  خاطر  به  هستند  هم 

سپاسگزاری نمایم.
علوم  به  ما  نگاه  جشنواره  این  در  دوازدهم. 
علوم  ما  است.  ویژه  نگاه  یک  اسالمی  انسانِی 
دفاع  قابل  علمی  جریان  یک  را  اسالمی  انسانِی 
از سوء  نظر  که صرف  تلقی می کنیم  افتاده  و جا 
آن وجود  ابعاد  از  فهم هایی که هنوز حول برخی 
دارد، مبتنی بر نظریه های فلسفه علمی و معیارهای 
جدیدی شکل گرفته و می تواند در جامعه اسالمی 
علوم  نداریم  بنا  لذا  باشد  داشته  تمدنی  نقش 
کنیم  تفکیک  انسانی  علوم  از  را  اسالمی  انسانِی 
مسیر  در  زمینه  این  در  علمی  کار  ارزش  هرچند 
نادیده گرفته  نباید  انسانی  در علوم  بنیادین  تحول 
شود. در عین حال، انتظار ما از گروه های علمی 
با ساحت علوم  آثار مرتبط  این است که ارزیابی 
از  که  بسپارند  داورانی  به  را  اسالمی  انسانِی 
اسالمی  انسانِی  علوم  زمینه  در  کافی  تخصص 

برخوردار باشند.
سیزدهم. با آنکه خوشبختانه گروه مستقلی در 
عرصه آثار میان رشته ای داریم اما به نظر می رسد 
گروه های  تمامی  در  باید  که  عرصه هایی  از  یکی 
بین  آثار  باشیم،  داشته  ویژه  توجه  آن  به  جشنواره 
رشته ای است که امروز شاکله علوم انسانی جدید 
نکته ای  حال،  این  با  است.  داده  تغییر  را  دنیا  در 
فارابی  در جشنواره  نظر همکارانم  مورد  که حتمًا 
و  ظرایف  طرف،  یک  از  داشت،  خواهد  قرار 
پیچیدگی های ارزیابی علمی آثار میان رشته ای و 

از طرف دیگر، سنجه های خاصی است که برای 
داریم  توقع  که  داشت  نظر  مد  باید  آثار  نوع  این 
گروه تخصصی ما در این عرصه ضمن هم افزایی 
با گروه های دیگر، به سمت توافق علمی بر روی 

سنجه های ارزیابی این عرصه نوظهور هم باشد.
فارابی  جشنواره  بین الملل  بخش  چهاردهم. 
را نباید یک بخش تشریفاتی دید. در نگاه وزارت 
عتف این بخش یکی از بخش های اصلی جشنواره 
برخوردار  روشنی  وجودی  فلسفه  از  که  است 
از  تجلیل  و  شناسایی  ضرورت  از  جدای  است. 
در  جشنواره  در  ایرانی  غیر  محققان  ممتاز  آثار 
بخش  اسالم شناسی،  و  شناسی  ایران  عرصه  دو 
فرصت های  بتواند  باید  جشنواره  بین الملل 
جریان های  و  افراد  شناخت  برای  را  جدیدی 
آنها  با  ایرانی  محققان  تعامل  و  ارتباط  و  علمی  
تمدنی  رویکرد  با  که  چیزی  کند  ایجاد  دنیا  در 
به آن سخت محتاجیم و تا اآلن از ثمرات فراوان 
تا  کرد  خواهم  کوشش  البته  بوده ایم.  محروم  آن 
دایره شناسایی آثار و ارزیابی آثار بین المللی را از 
انسانِی اسالمی هم سرایت  به علوم  ایران شناسی 
این عرصه،  در  که  آثاری  اینصورت  در  که  بدهم 
می رسد  جشنواره  به  اسالمی  انسانِی  علوم  یعنی 
ارجاع  مرتبط  تخصصی  گروه  به  ارزیابی  جهت 

خواهد شد.
مجددا از یکایک شما ممنونم.

والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته
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جشنواره  کارکنان  حضور  با  نشستی  طی 
بین المللی فارابی که در تاریخ 5 بهمن در محل 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر مهدی 
دبیرخانه  رئیس  مقام  قائم   عنوان  به  عباس زاده 

جشنواره بین المللی فارابی معرفی شد.

معارفه قائم  مقام رئیس دبیرخانه جشنواره 
بین المللی فارابی

والمسلمین  این نشست، حجت االسالم  در 
مطالعات  مؤسسه  رئیس  غالمی،  رضا  دکتر 
یادآوری  با  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
بین المللی  جشنواره  ویژه  جایگاه  و  نقش 
بر  اسالمی،  و  انسانی  علوم  پیشرفت  در  فارابی 
جشنواره  علمی  منزلت  ارتقاء  و  حفظ  ضرورت 

 و برگزاری اختتامیه آن در موعد مقرر تاکید کرد.
جشنواره  در  ما  سیاست   : افزود  غالمی  دکتر 
اعضای  و  مدیران  چرخش  فارابی  بین المللی 
کمیته  همچنین  و  پانزده گانه  علمی  کمیته های 
بین الملل به منظور ایجاد تنوع فکری در چارچوب 
در  بنابراین  است.  جشنواره  علمی  نصاب های 
اعضاء  درصد   70 به  نزدیک  سیزدهم،  جشنواره 
باسابقه  و  مبرز  اساتید  و  تغییر  علمی  کمیته های 
شد. خواهند  قبلی  اساتید  جایگزین   جدیدی 

جشنواره  دبیرخانه  امتیازات  از  یکی   : گفت  وی 
و  تجربه  با  حرفه ای،  کارکنان  حضور  فارابی، 
صیانت  ضمن  توانسته اند  که  می باشد  دلسوز 
به  گام  جشنواره،  بر  حاکم  استانداردهای  از 
کنند. کمک  فارابی  جشنواره  پیشرفت  به   گام 

حضور   : داد  ادامه  غالمی  دکتر  االسالم  حجت 
دکتر عباس زاده به عنوان فردی دانشمند و با تجربه 
به عنوان قائم  مقام رئیس دبیرخانه فرصت خوبی 
 را برای ارتقاء جشنواره سیزدهم فراهم  کرده است.

شایان ذکر است، دکتر مهدی عباس زاده، دانشیار 
گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و معاون پژوهشی آن پژوهشگاه می باشد 
عالمه  علمی  جشنواره  دوره  دو  علمی  دبیری  و 

طباطبایی را در کارنامه خود دارد.

 جناب آقای دکتر مهدی عباس زاده
به عنوان »قائم مقام رئیس دبیرخانه  این حکم  به موجب  ارزشمند علمی و مدیریتی جناب عالی،  نیز سوابق  و  به مراتب تعهد  نظر 
به  برگزاری  فارابی و ضرورت  بین المللی  به اهمیت جشنواره  فارابی« در دوره سیزدهم منصوب می شوید. نظر  بین المللی  جشنواره 
موقع این جشنواره، انتظار می رود بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و عالمانه و نیز بکارگیری ظرفیت های مؤثر داخل و خارج مؤسسه، 
عالوه بر تدبیر جهت جبران عقب ماندگی زمانی، زمینه برگزاری شکوهمند این جشنواره و ارتقاء کیفی آن نسبت به دوره های پیشین را 
فراهم  نمایید. جناب آقای علی میرزائی، معاون محترم اداری و مالی، و کلیه کارکنان خدوم دبیرخانه جشنواره در این جهت حداکثر 

همکاری را با شما خواهند داشت.
از خداوند متعال توفیق روزافزون آن جناب را مسئلت دارم.

انتصاب قائم مقام رئیس دبیرخانه و مشاور علمی رئیس مؤسسه در جشنواره فارابی
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی در حکمی، دکتر مهدی عباس زاده را به عنوان »قائم مقام رئیس دبیرخانه 
جشنواره بین المللی فارابی«  منصوب کرد. همچنین ایشان در حکمی دکتر سید عبداالمیر نبوی را به عنوان »مشاور علمی رئیس مؤسسه در سیزدهمین جشنواره 

بین المللی فارابی« منصوب کرد. متن این احکام بدین شرح است:

محقق ارجمند جناب آقای دکتر نبوی
باسالم و احترام، ضمن تشکر از زحمات دلسوزانه شما به عنوان دبیر علمی دوره های پیشین جشنواره بین المللی فارابی، به 
موجب این حکم، جناب عالی را به عنوان »مشاور علمی رئیس مؤسسه در سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی« منصوب 

می کنم.
امیدوارم به فضل الهی و مساعدت های همکارانی همچون جناب عالی، جشنواره پیش رو به جشنواره ای ممتاز بدل گردد.
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جناب آقای دکتر عبدالحسین کالنتری

و  تعهد  علمی،  سوابق  به  نظر  احترام،  و  سالم  با 

نامه  آیین  شایستگی جنابعالی و بر اساس ماده 7 

جشنواره بین المللی فارابی، به موجب این حکم به 

سمت دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی 

تدابیر  اتخاذ  با  که  امید است  منصوب می شوید. 

الزم و بهره گیری از ظرفیت های مؤسسه مطالعات 

مطلوب  برگزاری  شاهد  اجتماعی  و  فرهنگی 

روزافزون شما  توفیق  و  تندرستی  باشیم.  جشنواره 

را در ارتقاء حوزه علوم انسانی و اسالمی کشور از 

درگاه ایزد منان خواهانم.

انتصاب دبیر، رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی فارابی

حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی

و  تعهد  علمی،  سوابق  به  نظر  احترام،  سالم  با 

ماده 7  تبصره یک  اساس  بر  شایستگی جنابعالی 

پیشنهاد  و  فارابی  بین المللی  جشنواره  نامه  آیین 

دبیر محترم جشنواره به موجب این حکم به سمت 

بین المللی  جشنواره  سیزدهمین  دبیرخانه  رئیس 

فارابی منصوب می شوید. با توجه به نقش اساسی 

مهم  علمی  رویداد  این  برگزاری  در  دبیرخانه 

کشور انتظار می رود که سیزدهمین جشنواره نیز با 

برنامه ریزی ها و تالش های بایسته همانند دوره های 

پیشین به شیوه ای شایسته برگزار شود. امید است 

ظرفیت های  از  گیری  بهره  و  الزم  تدبیر  با  که 

شاهد  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه 

برگزاری مطلوب جشنواره باشیم. تندرستی و توفیق 

روز افزون شما را در ارتقای حوزه علوم انسانی و 

اسالمی کشور از درگاه ایزد منان خواهانم.

 جناب آقای دکتر مهدی عباس زاده
تعهد  علمی  به سوابق  توجه  با  احترام،  و  با سالم 

ماده 7   1 تبصره  اساس  بر  و  جنابعالی  شایستگی 

آیین نامه جشنواره بین المللی فارابی و پیشنهاد دبیر 

سمت  به  حکم  این  موجب  به  جشنواره،  محترم 

دبیر شورای علمی سیزدهمین جشنواره بین المللی 

فارابی منصوب می شوید. 

در  علمی  شورای  اساسی  نقش  به  توجه  با 

برگزاری این رویداد علمی مهم کشور انتظار می رود 

به  و  بررسی  به دقت  را  شده  دریافت   فاخر  آثار  که 

جامعه علوم انسانی کشور معرفی شود. امید است 

که با اتخاذ تدابیر الزم و بهره گیری از ظرفیت های 

مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی شاهد برگزاری 

مطلوب جشنواره باشیم. تندرستی و توفیق روزافزون 

اسالمی  و  انسانی  علوم  حوزه  ارتقای  در  را  شما 

کشور از درگاه ایزد منان خواهانم.

انتصاب دبیر، رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی فارابی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر عبدالحسین کالنتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارت را به عنوان دبیر، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر رضا غالمی را به عنوان رئیس دبیرخانه  و دکتر مهدی عباس زاده را به عنوان دبیر شورای علمی  سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب کرد. متن احکام 

انتصابات به شرح ذیل است:
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مجموعه مقاالت همایش مدارس 
نوین )2(

به کوشش: رضا ماحوزی

وضعیت دیجیتال و نظام دانش
مؤلف: حامد طاهری کیا

آموزش عالی پساکرونا: نگاهی به تجربه 
آموزش عالی ایران در بحران کرونا و 

درس هایی برای موقعیت پساکرونا
به کوشش حسین میرزائی

شکل دهی به آیندۀ انقالب صنعتی چهارم: 
راهنمایی برای ساختن جهانی بهتر

مؤلف: کالوس شواب و نیکوالس دیویس
یمی قهرودی و وحید  مترجم: محمدرضا کر

زارعی

دستاوردها و چالش های حضور زنان در 
آموزش عالی: با تأکید بر مسائل اجتماعی

ترجمه روزبه آقاجری

پیشنهادات فلسفی معاصر برای 
دانشگاه: به سوی فلسفۀ آموزش عالی

ترجمه: شروین مقیمی و شیما شصتی

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی
مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، 

علم و فناوری و فضای سایبر در ایران
به کوشش: حسین میرزائی

پیش گامان جغرافیا در قلمرو اسالم
مؤلف: جواد صفی نژاد 
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